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 هل مرقم سكص عمرك ل ضع يطرق ع ص نب

 ةحلذلا فلا ناتي تاكيد تاروت ىلإ (نيملا نإ ةلاققرعرع! نعربلاسف هرس سدق ١

 بصك 444 ردع مبارلا ءزجلا

 ادبا مت هيلع نوكيال هللا فرع نم ىلبشلا لاق دقو ىنع تبجحم ةدحاولا فو نيعستلاو

 توملا ىا # نيقيلا كينأي ىتح # ىلاعتهتدابع نم هيلع تنام ىلع مد * كبد دبعاو
 هناي ناذياللهبلا نايتالا دانساو كش لك هلوزنب لوزيو قواخم ىح لكب قوحللا نقبتم هناف

 اهب لالخاريغ نم اح تمدام ةدابعلا ىلع مد ىنعملاو .هملا لوصولل بلاط ىلا ىلا هجوتم

 اهلنا مهوتي الثل توملاب ةدابعلا تقوو 6 ايحتمدامةاكزلاو ةالصلابىناصواو )١ هلوقك ةظحل

 اماو .ةعيرشلا ةبترم ىلا ةبسنلاب اذهو هباوث ىتبو هلمع هنع عطقناتام اذاف توملا نود ةياهن

 عاطشالاو ءاننلا ضرعيالو توكلملا نم بلقلاو بلقلالاح ىهذا نطوم لكفف ةيقانق ةققحلا

 ىحواام) ثيدحلا ىوهلع ”ىش لكىف داّعالاو هيلا لوصولا هلال اح تاوكعلملا:لاوخإل

 نيدجاسلا نم نكو كبر دمحم حبسا ىلا حوا نكلو نيرجاتلا نم نكوللملا عمجا نا ىلا

 نم © كردصقيضي كنا جعندقلو) ةيمحنلاتاليواتلا فو # (نيقبلا كيتايىت- كيردبعاو

 زارشالا ل نوامعيو رايخالالاوقا نه (نولوقباع) ةزيغلا لاكو ةقفشلاةياقوةيرشبلا قيض

 6كبردبعاوإ ركشلا ةدجس هلل (نيدجاسلا نم نكوإل مهنمتسل كنا (كبردم حبسف)
 تاماقملةياهئالو ةفرعملا نيقبلاةقيقح نا كلذو دبالا ىلا ىا «نيقيلا كينأي ىتحإ صالخالاب
 ةفرعملا ىف ماقملا كلذب نيب هيتأي ةفرعملا تاماقم نم ماقم ىلا لصاولا نا امكف ةفرعملا
 كشلا اذه ةلازا ىف رخآ ني ىلا ياتحيف ةفرعملا ىف رخآ ماقم ةفرعم كه هينأي كلذك

 لزانم فراوغلا ىف لاق * همالك ىهتنا دبالا ىلا ةراشا انهه نيقبلا نا تبثف هاّسالام ىلا

 ىويثدلا ريصقلا رمعلاف فيكف ىدبالا ةرخ آلارمع ىف دابآلا دبا عطقنال  لوصولا قيرط

 تسنام هللاب ىمريم هك اك ره ل تيك ذا ىب ددارب ىا

 ءاملوالل نيقنلا ع معلاو ماوعلل مسرلاو مسالاف قحو نيعو ٍِلعو مسرو مسا نيقبلا لبق

 ةقيقحو ءاسنالل نيقبلا قح و ءايلوالا صاوخل نيقبلا نيعو
 دمحم اننن اهب صتخا نيقيلا قح

 ملسو هيلع هللا ىلص

 فلاو ةئامو عبرا ةنسىف لوألا عبر رهش نم ريشع ثلاثلا ىف رجحلا ةروس 5-6
 ١ماحعومب فيدل م كك

 هيلو «نايبلا حور »إب ىعسلل انا نقلا ريسفت نم ىللاعت هللا قف وسب عبارلا للا مت

 لحتلا ةروس ريسفت هلوا ىلاعت هللاءاشنا سماخلا دلجلا

: 



 رجحلا ةروس مص عوام يع

 زاتعم ١21كم برادا !؟ىانملا ليضانا فرت اود 14
 نارفاكدجن اب ] 6 نولوقب امي © [ رن ةنيس دوشيم كنت ] 6 كردص قيضي كلا مع دقلو ا |

 لقراومم بنو 89 هيو ةفي الرس تالاوتا ملا باكا ريشا *كأ نر اةنبازكيت
 لارا وتتاق تراثشلا ةودخا تكمل! قح ا كلعل ةهكوتارق كلم ذاول ع ازاتنك از تاكاةرتذدلا*

 تلخد اذادق اوله مهنابجاحلاةنباركذ ٠ مهل ديعولاو دعولا : اوال !ءلا كوت عج صو |

 قيقحتلا ىلا ليلقتلا نم تلقن .عراضملا ىف امد نا مقيقحتلا ىلا ليلقتلا نم عراضملا ىلع |

 ردصلا قيض نم كبلزن ىاا|كلان امف ”ىحتلاو ىلاعت هيلا عزفاف * 6 كبر دمحم حبسف © |

 نرخقم ىيست نكح يبست نسر ]قف :ثاكلا لاق * هدمحم استلم سيدقتلاو حيستلاب جرحخلاو ْ

 ىلع ةلمتشم ةلك هللاناحبس؛نا معاو [ هلل داو لان ركب دي وتزاكدزوارب دنع |

 هذه تحن يردنم وهف ايلس.هلامسا نم ناكاف هافصو هللاتاذ نع بعلاو صقنلا باس

 هللدجلاو ةفآ لك ن ٍلس,ىذلاوهو مالسلاو بيع لك نم رهاطلاوهو سودقااك ةملكلا
 تاقدلل حشا لاخلا ناكل لاه تاهل ئماذ7لاعكلا ادار قره عع للك
 بع لك هللاناحبسي انيقتقاهتحن جردنم وهف اهوحنو ريصبلاو عيمسلاو ريدقلاو ميلعلاك

 نمنكو #8 هانكردا لالج لكو هانفرع لاكلك للدم اب انتياو هانمهف صقن لكو هاناقع
 ناك مالسلاوةالصلا هيلع هنا ىور_ كنع غلا فشكيو كف كب نيلصملا ىا 6 نيدجاسلا

 درمان ال ةلدرخسلا ل3 رك اذلا نك مولعل ارحب ىفو * ال ىا ةالصلا ىلا عازف سما هبزحاذا

 ةراكريقفلا لو * هراثك ابالا نوكيام كلذو هف نوؤلاملا دوحسلا ىف نولماكلا نيدجاسلاب |

 رانتءاباماو ءادتبالا رابثعاباذهبولطملاوهو هللا ىلا هجوتلا ماودل ةثعاب ىهاظلا ىف دوجسلا
 دحس لازي الف رهاظلاب هل> قيبطت هسفىف دجي روضحلا ماود ىلا لصو ىذلاف ءاهتنالا

 اهنم هغارف نيحهدحجبال اقوذ هتالدىف دحيو ةفلكالو سعتالب راهنلافارطاولدللاءان | اركش

 انرتتلوذ ادصودزاادبا رتشبوخل «ءادخت لفت: دخت , قود كنل

 ةصغزادسربمونبهجن ١ و مهاكوإر واليك تاكو ردا ذايط هل فتك اشر ىدكل057
 تسود ٌةدهاشمابو تساهدهاشم نادبم هك ىاردزاغي لد روضحوت راد ربخ ناكناكي |

 دصار ىيدكمديد دادغب رازابرددك هتفك تّقررط ناريب زا كي * دشاب ناسا ا نديشكلي راب

 تفك ىديلاتثو ىدروخ محْز همه نادرمتاوج ىادكمديسرب ىوزا داك لا“ كرا ةنايزات ١

 ٌةراظنزا دننزيموا ىارب اسم هكديدمو دوب ربارب رد مموشعم هكراد مروذعم اخيش ىرآ |
 1 مشادن رزوعش مز آب

 ار نيراكت ةرهح كَ مك ةداظن * لدس نم ان راذكو نزيم غيتوت

 ىو |

 كر ملال نادقف دنعىنعيناز>الاو مومهلانهبولقلا ا ىلا حرش ىف لاند ظ

 مدعللا مأ اهيلع لمح لعافلا لامح تنياعواذا نابعلا دوجو نم 0 لجالف اه دان

 حاصاماط وس نيعستوةعست ترضاباشنا كو نهيدبا نءطق ىاللاةو وسنلا ةصقىف قفنا

 ىلبشلا هعبف ثاغتساو حاص ةئاملا اهب. تلك ىت !! ةدحاولا ترض املف هوأتالو اسال
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 رقع مبارأ ا ءزحلا

 بابلا هنود اوقلغاف هوفرعي , اص سرع

 ةالصلاهيلعىنلا ىت> مهرادهولخ دنخلو

 نيذلا ضرالا كولم كءاجدق ةباحمصلاب ءازهتسا هبال لاق نيملسملا كاف اذا ناكو مالسلاو

 ىد 5 مو.سلا هياصأف هاها نم

 لاخنبا انه اا ناسنا ىفلاق *تام

 ديلولا مهنمو انشخ مهشيعو ةثر تناك ةباحصلا باش نال كلذو رصيقو ىرمسك نور

 ىلع .فقو ىتح هتيشم ىف رتذش جرخ لهج ىلا متو هنع هللاىخر دلاخ دلاو ةريغملا نبا

 هلعجيل ةتاذر قط دجاف ,انطاعت هحشل بلقني مف هبون ىف مهس ةلعتا ماهسلا لمعي لجر

 ىف .ىنشاكلا ل لاقو * تام ىتح مدلا هع عاعقني 2# م ةعطقق 0 مهسلا باصاق هفتك ىلع

 خاصتا
 مس

 نا: ىزور كاتم نثيب ءازهتساو سوس ئدبدد اريو هكاح رهو دادي وك ناش

 وهلع هللا ىلح ملاع ديسرازاو ءاذبا رد 10000 ل زا نت جني هكدنا هدقوأ 1 هريسقلا

 نان>سدوهعمروتسدبو 5: ديا نت جن نيا لسا ريجايبدوب ةنسفل مارح ددعسهرد ترضح |

 تيكن ةدومارو | هللاز لوتس زانب درو نك :لماسح دندش لوغشم م مرح فاوطب هتف |

 1 دكا تداشإ سب مل < تانك اناثلأ

 ناتيدا جسارعو قلطمنب دودا مثحكو ثونيدبعنز  دوسا ىويرو نسق نب :ثراحيب يتب
 كاله ىنامز كدنارد

 رش كرو تخاس حور اريو قاس ناكمنا .دنك زاب هماخزا ةكد 6 رسول
7 

 تمم

 تان

 ناديود ركمدو شداب هددخ صاع “ىا فكرور ىراتتوتفو خزودبو هديرب نازا

 3-0 زيهكاشاخو كاحم ار دوخ ىور دوساو دادي ناحو دش ناور حقونوخ ثراح ىنيزاو در

 شناجادز نير رك رعس بضغزا دشاناب تلم نب دوسأ محو تا كالهاب | [..دما نب

 كلذ ليصحم ىف فلكتي ملوعسي م هنا مالسلاوةالصلا هيلع هلا دعم نانك ما نك ينشف
 نوسلان راسنا ف ريغ نوره جملا فاك ناو تا ير هتسملاكانيةكاناهلوقب ) نودار ملا مهءال وهو

 | "نيرزهمدم اوناكمهوحن و صاعلا نب مك <1اوة هقعو تبيلاباو 0 ءاح دف مهيف نيرصحيم

 . هيأب ىلع ردقلا جرط نم مهل 0 ام لكب تاقوالا رك 1١ 0 هيلع هللا ىلد هللال وسرب

 وتايعفو : 0 يسال

 دياعرزك .شناهدارب دمحم مص #« دج و6 تاع

 ندل نه معو فاطلا ارث ىئا + نك ونع دمع اك ظقااضاب

 لهاو بوسنمار سوسفا مدي نه. * .لهجز :مدزركى ب .سوسفا .رث نم
 7_5 ناكاب ةط لو عتدلا كالو دكا دنع سكه دربك دهاو> ادخ نود

 ا نجف نابودعم بعد دير 1 9 كر دشوب هكدهاو> ادخر و

 ١ نوناريوةقلخلال ةعيمطل ايةعيرمشل ان وامعتسيإ نيدلا ؟نيئزهتسالا كانيفك اناز) ت تاليوأت !ا!ىو

 مهنال نيدتهم اوناك امو هلوق ىلا مهب تريبحيا هلل نديم زوعسا ىنولامع س مهنا
 قد اهلاههاعم نولعجن ىدلا 2

 ليق اك اولمع نم نولمعي امي
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 | هيبو لثاو نب صاع ةئافكيو هريغم نيدلو قاس د

 ةعسطلاب ةءيرشلا لامعتسا ىف ايندلاو كالا قاحاوهع 4

 هللا مهيذاجت نيح 4 .نوملع فوسفر )ا
/ 

 | ىوررا تحمر ة[ضا نمادرد قاكسو تغتنكي شارات ناكدب دبلو كيش



 رححلا ةروس مي 465١ د

 لات ”اكلتلا' هن زاوتانم و ةطالا "قدا ودل كد“ يهال "الا ناكل ازا زك ةناذ يرانا
 ىعاجلا ىلوملا لاق مك نآلا اذه

 دوش راكشأ ممر“ ىمه قشعرس هك * دز متاون ىمت مدو بلب ناج ديسر
 سانلاقرفت لع ةثعالا ومالا ضعب راهظاىف ةيرومأملا ىوعد نم مهضعب نم ردص ام اماو
 نيبو اينامحرو ايلكلم ناكام نيب زيبمتلا مدعو بتارملاب لهجلا نش نيدلاف مهفالتخاو

 ىلا ىداهلا هللاو لاثملا زيزع بطملاو كلسملاو قيرطلا ناف ايناطيشو ايناسقت ناكام

 مهنم ماقتنالادصقنالو مهب لابنالو نولوشام ىلاتفتلتال ىا نيكر مثملا نع ضرععاو ف

 مكحلاب رم هناىور كهل بيجتساف رافكلا ضعب ىلعمالسلاوةالصلاهيلع ىنلا اعد دق تلقناف *
 شمئراو فج رف (اغزو هب لعجا مهللا) لاقف هآ رف مالسلاهيلع هبزمغي مكسحلا لفل صاعلا نبا
 هلرهظ تلق * هركيآم ىلعءاضغالاو محا نم هلعوهام ىفانبال اذهو شاعترالا غزولاو هناكم

 لماكلا ثراولا ناف هلاوقاو هلاعفا عمج اذكهو لعفام لعفف ىلاعت هللا نم نذا كلذ ىف

 كاتيفكاثا 9 الاحو المعو املع قلخلا لك اب كنظاف ىلاعت للاَنذا هنقامالا هنم ردصيال

 رشوتزا يدرك تيافكام هكىتسردب ] ىنشاكلا لاق + مهك الهاو مهعمقب 86 نيثزهتسملا
 ىادخ اب دشكم كيرشو دننزيم هكلانا ] 4 هللاعم نولعجب نيذلا 8 [ ناكدنتك ازهتسا |

 بوصنم لوصوملاو اهريغو مانصالا ىني [ لطاب ركيد ىادخ ] 6 رخآ اهلا ف [ قح
 بطخلا انيوهتو ملسو هيلع هللاىلص هللالوسرل ةيلست كلذب مهفصوو نيئزهتسملا ةفص هناب
 ىتلاةمظعلا ىلع اوأرتجا لب مالسلاوةالصلاهيلع هبءازهتسالا ىلع اورصتقي مل مهناهمالعابهملع

 | تافاكم دتييوراك تبقاع دننادب دوز سي ] 46 نوملعي فوسف 8 هناحبس هللاب كارشالا ىه

 مهدنعوو كولملا دعو ىف ىسعو لعلو فوسو ديعولا نع ةرابع وهف [ اردوخ ا

 | روهماو هدنعوو هللادعو ىرجاذه ىلعف هدعب كشلل لاجمالو هدجوىمالا قدص ىلع لدي

 نا لص هللا لوسر؟ءاذيأق (قوفلاني اوناك رطخو نأش ىوذ ره ةسح ىف تلزن اهلا لَك

 نب صاعلا مهنمردب لق مهك الها ناكو دحاو موب ىف هللا مهكلهاف هبءازهتسالاو مولع

 | هيرخس هقوهفناب هللا لوسر فلخ جلخ ناك هنع هللاىضر صاعلانب ورمجدلاو ىمهسلا لئاو

 | لاق ضرالا ىبعهمدق عضواملف ٍباعشل !كلتنم ابعش ل زنف هل نينبا عمةلحار ىلعريطم موب ىف جرخف

 مهنمو هناكم تاف ريعبلا قنع لثم تراص ىتحولجر تخفتناف أيش اودجي مف اوبلطف تغدل
 | ىتح ءاملا برشي لز, يف ديدش شطع هباصاف الام نوح لكا ةليطعلا نب سيقلا نب ثراحلا

 / هل مالغ عم جرخ“ ثراحلا نب بلطملا نب دوسالا مهنمو هناكم ىف تاف هلطب قشنا ىادقنا

 | ةزحشلا ىلع هسأر ليربج برضن ىا حطني لعخ ةزجش لضا ىلا ”دعاق:وهو ليزربجت هاناف
 . ناكو هناكم تاف كسفن ريغ ايش كب ماصي ادحا ىرأ ال همالغ لاقف همالغب ثيغتسي ناكو

 لاخلا ةقئقح

 قدس ماكل ىاَهلَد اًزدوصتم نموج ده ناك قولا رطاخزا و نانزع هك

 جرخ ثوغي دبع نب دوسأ مهنمو هوأراذا نورفصيو هباحصاو ىنلاب نوزماغتي هباصاو وه



 مص غ4 بح ريشع عبارلا»ه هزل

 : 1 ام قيما لولد اك دوس هع ىلو * شخر ىارب زا ىراد هنآ هجرك أ

 نمو3زاطوزك لابن زيك كربش راعي :عوزاذر السار دوت لقيصتا اس

 ةوبنلا وهو هماقم راهظاب ارومأ» مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ناك ةيمجنلا تاليوأتلا فو © |

 نيلو ةقفشلاو ةمحرلاب ىما امل هناو نينمؤملل ريشب هنا اك نب رفاكلل نيذيا هنا هسا فيرغتيو

 ديعولاوديدهتلاب سما فلعل اراهظا 6 نينمؤملل كحانج ضفخاو الهلوقب نينمؤملل بناجلا |
 ىلع انلزنا اك نيبملا ريذنلا انا ىلا لقو ) هلوَس رهقلل اراهظا نيرفاكلل باذعلاب راذنالاو |

 ْ هللارهق اومستتا نيذلاوهو نيمستقملا ىلع انلزنا م5 باذعلا مكيلع لزنن ىا ( نيمستقملا

 ٍْ 0 هللا رهق رهلخم اهناف ةيعرشلا ريغ ةيعيبطلا لامعالاب مهسفنا ىلع لزنملا

 نموهيلع هب عئاو هب مركا فاطللا ةنازخوباب عرق نق هتنازخو هللا فطل رهظم ةيعرشلا |

 ىلع اهب قار اومستفا ىتلا مهلامها نع ربخا 2 بذعو هب نيها رهقلا ةنازخ باب قد |

 اومادو هارق موقف لامعتسالاف ءازجا هوأزجىا (نيضعنا رقلااولعج نيذلا )هلوّه مهسفنا

 هنو ظياطا ميل لاعب تا لاب ه هوظفح موقو نولكأب هبو ءارقلا مهل لاقبل ةوالت ىلع |

 موقو هب اواكأنل لضفلل اراهظاو ةرهشلل ايلظ: هليوأتو ه هريسفن اولصح+ موقو ا

 هظعاومو هرايخاو هصصق ىف اوعرش موقو 00 ههقف اوطسشساو هين أعم اوجرختسا

 مث كلذل اورفكف مهئاد ب هءورسفو مهبهاذم قفو ىلع هولوا موقو نول اج ةيورتكخو

 ١ ةعباتم ىف عطلابوا هللو هللاىفو هللاب هولمح امنا 6نولمعل اوناك امع نيعجا مهدلاسنل كيروف) لاق

 ٍْ تالايواتلا ام ىهتنا ( مهقدص نع نيثداصلالاسل ) هلوق هريظذ هيويندلا عفاشملل سفلا

 | فنطل ىتم وهو هرسسدق ديتجلا هرسق اذك مهدنعال ىلاعت هدنع ىا مهقدصنع هلوق *

 نأ/ىلاغت هللا: لأشستف تعط: قولا دنع: نكلو: هسا قلخلا دنع مالسالاو قدصلا ناف قيم |
 | عجالاق هنا هبقفلا مساقلا ىلا نعو * ادودرم ايرابتعا ال الوبق» ايقيقح انقدصو انمالسا لعجب
 صلاخلا مالسالا ضعبب الا اهضعب متيالو ةاجنلا اهيفف تك اذا اهنا لاصخ ثالث ىلع ءاملعلا

 نب رمع ناكو بونذلا قايرد ىف لاق * لامعالا ىف هل قدصلاو ءاذغلا ببطو ةملظلا نع

 | ةتس ةرشع ىتناب هتوم دعب ماملا ف ىؤر لودعلا نمأيالو لدعلا عم فاخي زيزعلا دبع

 سم وَ لع م ند  صؤوتاععدصاف 8# ىذالا ىلع بكا نماي اذهنم ربتعاف ىباسح نم تصلخت ن , آلا لاقف

 | هرهظاو اراهج هب ملكت ىا ع كارمشلا نم هب موت اع رهجاف ىا فوذنم دياعلاو ةلوصومام |

 ا 1 ىهاونو ماوازا دناهداتسرف هحناب ىام ماش صاطظبو نك اراكشا سا 1 ةيسسرافلابو

 | قرفاف عدصافوا حبصلا ىا رجفلاوهو عيدصلا نم اراهج اهب ملكتاذا ةجحلاب عدص لاش
 لاق اك ةنابالا وهو ةجاحزلا ىف عدصلا نم هريغ نم هنباو قا فشك او لطابلاو قحلانبي

 قش ىا 6 صمؤت ام عدصاف ) ىلاعت هلوقو لاقرمث بلص 0 قشلا عدصلا سوماقلا ىف ,

 1 يسم وسل يلا مهتاعامج

 هللع ناك ريقفلا لو * 6 سم ؤتامب عدصاف ) لزنىتح ىلاعت هللالزتا ام 5 رهظيال افختدم
 فراعملا , كنك عمي ناك امال ماكحالاو عا رمشلا لسق نم ناكداج راهظابا ارو ما هه أم مالسلاو ةالصلا

  مصسسس» نصمم ةيصسسسو يصمم دم رم ميس دملا ممم
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| 
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 ا
 ا

ٌ 
 ا

 46 نآ رقلا اواعج نيذلا 98 نيمستقملا ىراصتلاو دوهيلا لع نيباتكلا لازئال الئامم الازنا |

 رححلا.ةروس مه م8 خم

 ب تا هذ هدب هدإب ] يسراقلابو ا مو هضرايوكمب

 ١ اذهو امهل فلام لطاب هضعبو لج الاو ةاروتلل قفاوم قح هضعب انا ودعو ادانع اولاق

 نيال نبءاتيالا نيب. ةلئامملا تاني :ضرغلاو ٠ امهْنع هللا قشر. شائع نبا'نع ىو. قمل
 مهاربا ىلع ةضئافلا هللاةحر نوكا سيل اهيف هيبشتلا ناف ةيليللا تاولصلاىف ام امهيقلعتم

 سيلف دوجولاىف مدقتلل كلذ امئاو مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ىلع ضاف ام لك او متا هلآو

 هبقلعت ام لوالا هب قلآام ةيلضفا ماهيا نع الضف هسشملا نم هب هيشملاةيلضفاب راعشا هسشتلاىف
 ىمو ةضععمج نيضعو . هلثم دعبالو هلبق دحا َتْوِب ملام ىبوا مالسلاو ةالصلاهيلع هناف ىناثلا
 تعم اعاو ءاضعا اهلتَح اذا ةضعت ةاشلا"ىضع نم ةلعف.ةوضع اسهلضا ةعطقلاو ةقرفلا
 ةيضعتلاب نااودلا ف2 ريبعتلاو نيزنعو نينسك واولا وهو فوذحملل اربج ةمالسلا عمج

 قلطم نود ةمسا لاطباو هتاح ةلازال مزاتسملا حورلا ىذ نم ءاضعالا قيرفت ىف ىتلا

 حبق لاك ىلع صيصنتلل تايلثملا نم ضيحتلا هرضبال ايف نادجوب نيذللا قيرفتلاو ةئزجتلا
 ملعب الحر مع ةشساو وأ ركع اك نومستقملا مهضعل لاق دّكو + اذه مظعلانآ رقلاب هولعفام

 ءاحاذاف اها وبا ىلع اودعقو اهقرطو ةكم باقع اوهستقاف جحلا مسوم مايا ةريغملانب ديل ولا |

 | كل ناك ا لاقو نوني هناف لجرلا اذهب اورتغتال مهنم .دحاو لاق جاطا

 | مالسلاو ةالصلا هيلع هعانتا نع سانلا مهنم دعا لكيط ةزجإل انتخا ول زعاطلاو رخو

 دع ى لك الا معلا مهدنع هيف اوع الوعفك لوصوملا 0 ك0“ ءو كانا هلع ةاود و هللا كاهاذ مدنع هذ اوعقوو
 رخحسو نعش ىلا نا"ّرَقلا نورح نيذلا نيضعملا رذنا ىا ريذنلا هنمضت ىذلا رذنال الوا

 مقوتملا لعجم نا ىلع لزننس ىا نيمستقملا ىلع انلزتاام لثم نيلوالا ريطاساو ةناهكو |

 نا 0-5 اول ىنعملا اًذهو ناك دقو نوكتش اع راخا هنال زاحالا نه وهو عقاولاك

 ةمايقلامون ناأسنل ىا 46 نيعما مهنلأسنل كبروف ف ركاسع نبال ةلمكتلا ف ذك قاحسا |
 ل كل هلوكو ملعفأ لاه ناب علرشن و خسوت لاوس مه ريغو نيمسكقملا نم ةردكللا فنادق

 نال مهتهج نم كلذ .ملعيل متلعف ”ىشىأ نولأسيالى ا < ناجالو سنا هبنذ نع لأشيالانئمولف)
 هلال ةازاجملا نع ازا :لاوئسلا نوؤكي نا زوجيو مالعلا كلملا ىلع لاح مالعتسالا لاوئس
 دق تلق ناف مولعلا رحب ىف لاقو * كرتو لعفو لوقنم ايندلاىف 46 نوامعي اوناك ام # اهببس

 رادق» ليوط مولا ةماقلاموننا 0-5 «ناحالو سنا همذ نعلاسإال دئموؤ ) هلو اذه ضان

 هلع ىنلالاق 5 نوملكتالو نولأسيال اهضعب ىف ةفلتخم لاوحاو نامزا هيفف ةنسفلا نيس
 نولءا-ةيونولاساهضعب فو (نولكتت الةمانقل موية ظلا ىف ماعفل!نوثكمم )مالسلاو ةالصلا
 ءاملعلا نم ريثك- لاقو * نومصاخت: اهضعب ىفو « نولءاستب ضب ىلع مهضعب لبقاو) ىلاعتهّللا لاق

 نوضرالاو تاومسلاو ةفكف تءضوول اذلعلا هلاك ىو ةاحتنااةلكىهو .هللاالاهلا ال نع علا

 ىبرغملالاق :. رحبلادبز لثم تناكناو .هيونذ .هلرفغ ةرم اهلاتنم نهب تحجرل ةفكف عبسلا |
 د كح مهم



 مك غم >> رشع مبارلا ءرجلا

 © مظعلا نا رقلاو ىناملانم اعبسس كانتا دهتاو ) ىلاعت هلوق لوز“ ببسف رك ذ نويعلا
 نورظنيوباحتاو هللالوسرو لفاوق عبس ىهو مظع لامي ماشلا نم تمدق لهج ىبال اريعذا

 هباحتا ةجاحل ”ىش مالسلا هلع ىلا لاب راف عوجو ىرع مهب هبامحتا ١ رفكاو اهللا

 وهو لهج ىنال هانطعا امل رظنتالف لفاوق عيسس ناكم املا ند اعيس كانطعا ىا تلزتف |

 ببطا مهل كعضاوت ناف مهل كحانج ضفخاو كبامحاا ىلع نزلالو ةيئدلا ايئدلا عاتم

 باتكلااةحئافنا ق١ ريغصلا عماجلا دئاوز ىنت * ايندلا بابسانم بح امب .مهرفظ نم ا |

 ناقل لق ةناتكلا هنن تاضنلا | ئرخالا ةنكلا ف ناوقلاو_نازيلارتفك ىف: تلعج

 تنتك اذا هنا نآرقلا صاوخ فرك ذ ( ءادلكنم ءافش باتكلاةحتاف) ظفاىفو * (تارم عبس .|

 اذاو ىلاعت هللانذاب ف 6 اهب ضارملا هو للسغو رهاط ءاع تيعو رهاط ءاناؤ ةحنافلا

 ظفحمال ىذلا نهذلا ددلنلا ءاملا كلذ برشو درولا ءاع تبحمو جاجز ءاناىف كسمب تبتك |

 م هيلع هللا ىلض هبل ىلاعت هللالاق .ةراشالاو 5 عمسإام ظفحو هندالب تلاز مايا ةعيس

 عمسلا ىلاعتو كرام هلل ةيئاذ تاذص عبس ىه 6 اعبس كاذيت ا دقلو ) لماكلا ناسنالا وهو
 ىناثملا ةضوصخ نم ىا ( ىناثملا نم ) ةردقلاو ةدارالاو ملعلاو ةامخلاو مالكلاو رصيلاو ْ

 | ةيرهظملا هلدجوت مل ناسن الا ريغ ناف ناسنالاب هصتخم هنافصو هتاذل ةيرهظملاو ةيرهظملا هو |

 هللا تافص ءامسا اهنف اهلك ءامسالا مدآ معو دارسا نم رس فشكي انهه نمو.اكذم ناكولو

 اذلو ارهظم نكيملو هتافص ضعب رهظم كلملا ناكو اهرهظمو اهرهظم ناكمدا نال هتاذو

 | اونوكيمل املف «نيقداص متنكنا ءالؤه ءامساب ىنوثينا لاقف ةكالملا ىلع مهضرعمث )ل ىلاعت لاق

 | هللا دحتسا رسلااذهلو 6 انتملعام الأ انل معال كناحبس اولاق إ) اهضعب رهظم اوناكو اهرهظم

 نماقلخو ىلاعت هتاذب ةمئاقلا هن اقح ىا .6 مظعل ءلا نا رقلاو ) مالسلا هيلع مد آل ةكئالملا

 كلثساملاو (مظعق ةلخ ىلعل كناوإ) ىلاعتلاق كمبظعل اهقلخ مظعلا نأ رقلا لعجناب ةميدقلاهقالخا

 هلوق ىفو نارقلا هقلخ ناك تلاق سو هيلع هللا ىبص ىلا قالخ نع اهنع هللاوضر ةشئاع ْ

 | دعت إع منا اذا ىلاعت هللانا ىلا ةراشا 6 مهنم اجاوزا هب انعتمام ىلا كينعاودمعالا> ١

 نايت وعالك تع دغال نا اهجاتن نم نوكي ةميظعلا منلاو ةع ركلا:تاماقملا هذهب هسنو |

 نزحتالو ) اهلعا نم ىا مهنه ةرخآلاو اسدلا نم انناؤزأ ب افا تمام ىلا: قاكيفولا نيعالو |

 ةليل لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةلاح ناك م اهيف مهتكراشم نم هنافام ىلع ىا 6 مهيلع
 اهيلا ليملب ىتطامو اهتيؤرب رصبلا غاذام نيرادلا مبعن نم ىثغيام ةردسلا ىشغي ذا جارعملا
 هل اعضاوتو هللاهن ركسشت ءاداب اماق ماقملا اذهىف ( نينمؤملل كحانج ضفخاو ) لاق مث |

 1 هنفو * ةعفرلاو ةمعنلاىف امهب كديزنل

 لع لدي ةياوبلا ماقمجىلا ةلاَغلا كتم: انج« لع يغانتل نينمؤملا نم. عما نيا كحانج |
 ةمجنلا تاليوأتلا ف اك هللا مكسحيىوعيتاف هللا نوبحتمتتك نا لق ىلاعت هلوق ليوأتلا اذه .
 مالسلاوةالصلاهنلع لوسرلا لوق نم ال ىلاعت هللالوق نم وه 6 نيمستقملا ىلع الزنا مك »
 مظعلا نا رقلاو ىناثملانم اعبس كيلع انلزنا ىا انلزنا ىنعم هنال كان! دقلو هلوقب قلعتم |

 (الازنا)

 ا

 1 تم# كمجلة 0 700017 77675151710 6 11 10005 10 17007710 تاتا ته ا ا ل ا ها ا ا ا ا ا ا سس ع اا ا اد سس ص سما سسم



 رجحلا ةروس م مال جح :

 قالطا زاوج ىلع لدي اذهو (هتبتوا ىذلا مظعلا نآرقلاو ىناثملا عيسلاىهو نيملاعلابر

 فطع باب نم سيل ىاثملا عيسلا ىلع نار قلا فطع بيرقلا حتفىف لاق * هضعب ىلع نار قلا ظ
 | ىف قارخل آلا لك ف وطب اهدحا ؟ نيفضوبا» < قعلا كدا ابار نما او اها منشفتا لكك تنل ١
 اهلاتشا ثيحنم نأ رقلاضاعبا مظعا ةحنافلا تناك امريقفلا لوقي + نيفصولا نيذهل ةعماجلا '

 لك ىف اهنم ةبآ لك رركت رابتعابف ىناثم اهنوك اماو اهلع لكلا قالطا حص هَهامح ىلع
 ؤزجلاو نا رقلا فاصوانم اهنوك رابتعاب ىناثملاب اهتيمستنا لاقينا دعبلا لكدعبسالو ةعكر

 كينيع رظن ىا * كبنبع ندمتال 8 لكلا هبفصتاامب هفاصتا حص لكلا هنأك ناكاذا |
 ْ حومط كارصَت حمطتالو ىا هللا روظن.لل اناسحتسا هدر داكيال ناو هليوطت رظنلا دمو

 | هباباجتا اهترهزو اهتساحمو اهتتيزو ايندلا فراخز نم 25 هبانعتمام ىلا #8 كرظن مدتالو بغار

 سوجلاو ىراصتلاو دوهيلاك ةرفكلان م افانصا  مهنم اجاوزا هي هلثم كلزوكينا اينمتو |

 | ةوبنلانم هتيتوا ام ىلا ةبسنلاب رئاخذلاو لاومالا فانصا نم ايندلا ىف ام ناف ماتصالا ةدبعو
 | ىلا ضفم تاذلاب بولطم لاك هتببواامناف هبأسنال رقحتسم .تالاءكلاو لئاضغلاو نا رقلاو

 ئمظعلا ةمعتلا:تيظعا:دق,ىدبإتاذللا: ماو |
 تسي ىبابح كلف طيح هنا * ونا تمرح ردق ىايرد شه ؤ

٠. -. 5 

 تشين ىنادحرد نين وك كلف * ترظنرد يك كمال كل ىراد

 رك ذ(نا رقلاب نغتي. نم انف سبل) ثيدحخلاةنمو ايندلاعاتم ىلا.تفتلتالو ,تيطعا اهب نغتساف |
 ٠ ءانغتسالا ىناثلاو . تودلاعفر ىنغتلاب دارملا نا اهدحا : هجوا ةعبزا كيدحلا اذهل ظفاحلا |

 قواد شا هنت ناك ردك( هلو رك رككظفنل وكانا لتخارطاتك ورم يجغإ نع نالوا ||
 ثلاثلاو . اريغص مظعو اهظع رغص دقف ىتواامم لضفا ايندلانمىتوا ادحا نا ىأرف نآرقلا ا

 برعلا كرتين نا ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر راتخاف ىنعملاب لحال ثىحب توصلا ديرغت

 عبارلاو . راعشالا ةءارق ىف اهنوداتعي اوناك ىتلا ةفصلا ىلع نآرقلا ةءارقب راعشالاب ىنغتلا

 لعائىا 6 مهيلع نزحتالو توصلا ديرغت ريغ نم ةءارقلاب هيبطتو توصلا نيسحن ا ١

 | نال نيمململا ءافعض مهب ىوقتيل كعاينا كلس ىف اومظتني ملو اونمْوي ل ثيح ةرفكلا

 ْ [ىثشوردو ىباوت ىبهيدوخ نادايرب روخم هودناو ] قشاكلا لاقو «رفكلا مهيلع ىرودقم |

 بطو مهب قفراو نينمؤملا ءارقف نه كعم نم عضاوتو * نينمؤملل كحانج ضفخاو ©
 | بيذهت ىف لاق * ط2 نا دارا اذا هحانج رئاطلا ضفخ نم راعتسم ءاشغالا ناعيا نع اسفن

 | اموق عفر“ ىا «ةعفار ةضفاخإ) ىلاعت هللالاق عفرلا دض وهو [ ندر ورف ] ضنفخلا رداصملا

| 

 ظ أ تستيانك حانج ع هك هتفك داريبسالا فشك ردو ] رانلاىلا اموق ضفختو ةنجلا ىلا

 ا [ هدمايت ترضح نأ ىالاب ربزج مظع قلخ تعلخ هكتساررقمو ىبوخ شوخ |

 ا تسيوكي ةيامرسوت ىوخ * تسييوخ وكن فصو ارت تاذ
 ا مظع قلخ تعلخ وت دقرب * ميدق نكح هتخود لزا رور

 نا-ذاىف لاقو * هلولحو هللا باذع لوزال رهظملا رذنملا ىا *ث نيبملا ريذنلا انا ىنا لقو
0 



 مك 445 طخ رفع مبا لا ءزإلا

 (قحلابالا) تايفخلاو رارسالاو بولقلاو سوفنلا نم( امهنيبامو)حابشالا ضراىا (ضرالاو) |
 | هنال تانوكملاو تاقولخلا رئاس نيب نم هب ضوّصخم هلاف ناسنالا هرهظمو قحلا رهظملالا ىا
 | ةكزالادنع ءرهظموهف هتافطو نلاثث قحلا تاذل هآ سمع ةنطاملا هيناعمو ةضالظلا هينابم عيمجم

 نع لقص نم لاح ناك 5 كلذب هروعشل ةيلحتلاو ةبلختلا دنع ءرهظمو ةيفصتلاو

 هتنانأ ءانق دعب لاق نمو قحلاانا لاقف قحاب هتيوبر لج دنع هتيوه دوهشب لجنو هتننانا

 | قشعلاةمابقناىلا ةراشا 6ةين ًآلةعاسلاناوإ هلوقىفو *ىأش مظعاام ىقاحبسةيناحبسلا ءاقبدنع
 بلطلانال اهتدهاجمو سفنلا ةدباكمىف تاضايرلا باحصا نه نيقداصلا نيبلاطلاسوفنل ةيناآل
 اهتضايرىفداهتجالا ةرزكل سفنلا ىلا ىدعتيسهناو بلقلا قشع حنأتن نهداهتجالاو قدصلاو

 | اهيااي (ليمجاحفصلاحفصافإ) هتمابق تماق دقف تام نمو قشعلا ةمابقف اهتافص نع تومتق
 | اهلمحالو ارصا اهيلع لمحتالو اهسرادتو اهيساوتناب ةضائرملا سفنلا نع قداصلا للاطلا

 ةدهاجلابلصحالام ةدحاو ةظل ىف قشعلا ةكزتنم لص قشعلا ةماقىفناف هباهل ةقاطالام

 ىزاوت قحلاتابذجنم ةبذج) هسوهيلع هّللاىلص لاقو قهلا ةبذج قشعلانال ةريثك نينسف ا

 روصل قلاخ لاعتهنا ىلا ةغلابملل وهو قالخلاب ريشي (مبلعلا قالا وه كبرنا (نيلقثلا لمح
 هل امهتبرهظمو هتافصو هتاذ ةيرهظمل ادعتسم هقلخ نع ميلعلا اهقلاقحو اهاعمو تاقولخلا

 لفاوق عبسنا لضفلا نب نيسلا لاق 6 كانيت [دقلو ولف ةيمجنلا تاليوأتلا ىف اذك امهب هروعش |
 ببطلاه.وافاوزيلا نم عاونااههف ةكمي دحاو مو.ىف ريضنلاو ةظيرقد وهيل تاعرذاو ىرصب نمتفاو |
 هللا لسسف اهانقفناو اهب انيوقتل ان لاومالاهذه تناكول نوملسملاتلاقف رحبلاةعّتماو رهوجلاو |

 ةح ىلع ل ديو لفاوقلا عبسلا هذه نم مكل ريخ ىهتايآ عبس مكتيطعادقلاقو ةي.ًالاهذه هللا لزناف |
 ريسفر دو] ىدحاولامامالل لوزنلا بابسا فاك ةي.آلا (كينيعزدمتالإل اهرثا ىلع اعتهلوق اذه |

 رامشب سنالمو رابسب مكاطماب كندا 05 4 1 شيرق ناوراك تفه 5-1

 1376 ماو كس او دكد شارب و فسنت 210 نام وما ةكداومارف كر وطنخ ترضخ ]راق ”رطاخ رادو

 اهنال ةحتافلا ىه ه6 اعبس 88 دما 6 كانتا دقلو ) ىلاعت هللا لاقف [ دشاب لام همه نبا

 دعنم مهنمنا ربغ قاشالاب تايآ عبسو ةلك نو َرشَعَو ار افرح نورشعو ةثالثو ةئام 0

 ضع نمو نارقلا ىو # ىناثملانم © نكح رم مهنمو ةيمستلا نود مهيلع تمعنا |

 هنالئثم عمج ( قاثم اهباشتم اباتك ثيدحلا نسحا لزن هللا ) ىمزلا ةدوسىف ىلاعتلاقاك

 صصقلاو باقعلاو باوتلاو ئهنلاو صالاو ديعولاو دعولا نا رقلاف ررك ىا هنف ىث

 كرزبوا ردقام دزن هكميظع ناآرق ارت ميداد ركيدو ] # ميظعلانا رقلاوؤإفىشاوكلاىفاك |
 نابيللنم نوكينا ذوجحبو عسسلاوهو ضعبلا ىلع لكلا فطعنم وهو [ ترايسبواباوناو

 ةيمستو ناثوالا اوبنتجا ىنعي ( ناثوالانم سجرلا اوبنتجاف ) هلوقك ىاثملا ىه عبسلاف
 م ةالصلاىف اهدعب ارقناع أت اهنالو ةالصلا ىف اهتءارق رركتل ىناثم ةخافلا:
 2 و و اك كلم نطو يرد الا عن "نبتت نال تاياالأالا

 قالا )لقيام نار قلاف ةروس مظعا ىه ةروس كن.لعال ديعسىبال مالسلاهيلع هلوق ظ

| 
 ا



 مك ةروس ده + ةرو عم

 0000 0 بعز ” سرا وج عتب لا

 تسمزو ناخا 11 وشك 5 تدرمدإ  ةدد) كنا هد

 مون تقول مساىه كلمنبا لاقو * كرادملا ىف ةعاسلك اهعقوتل ةماقلاىا 7 ةعاسلاناو

 ةعاسلا تيمس خبشلا نبا لاقو * مظع سما ايف ثدحب ةفيفخ ةعاس اهنال اهبىمس ةماقلا هيف

 هجرك ] ليقاك ةلاحال ةنئاكل دي ةينا آل 98 سافنالا اهتفاسمو عوقولا بناج ىلا اهيغسل ةعاس

 نوذكملا مهو كي ادعا نم اهف دع 0 كلهللا 5 ىا 0 ال دك ريد تمادق

 ىزحبلالاا«هنيامو ضرالاو تاومسلا قاخامهناف مهل هع مهاياو كنانسح ىلع كيزاحيو

 حفصوافع هنع حفص لاش # ىلا حفصلا حفصاف 6 هتءاساب اى كو هناعاح ال اك

 مهنمماقتنالاب لجعتالو مهتيذا لمحو الح اضارعا نيب ذكملا نع ض عافىا كرتو ضرعا

 دل اي رت سفن قح نكوفع ] 0 ىنثاكلا لاق ب م تونا نبع هعلماعو

 مهلو كل 6 قالخلا وه ل« لامكلا ةياغ ىلا كغلبي ىذلا *# كبرنا #: [ شام 0
 ملخن ا انكزاح دل ف حطم ىنشاكلا لاق * قالطالا لع تافركحلل راسو

 [ ادغصو ىربو ويدو مد الع رب مجناو كالفا قلاخ

 هيش ىبواو دح ىف وا كل هما اذكرو تشدو ايرد قلاخ

 كتنوح مظوادنكىوعدرك اريغ * [تيتوانمنثاقنو تسد ركوا قف

 ىن<الف اهليصافتب مهلاوحاو كلاوحاب داشرالا ىفو *[ قافنو قافولهاب اناد ] 7 ميلعلا 0

 ةي آلافو * مهني مكحبل هللا رومالاعيمج لكتناب قرقحوهف مهنيبو كنب ىرجام ”ىث هبلع
 اهلح سانلا حجراو اقلخ سانلا نسحا سو هيلع هللا ىله ناكو نسحلا قلخلاب ةفلاخلاب سما

 ناكو * ناوخ الا تارثعنع حفصلا ةوتفلا ليضفلالاق * افك سانلا ساو اوفع سانلامظءاو
 ىنعا كايا هللاقف هنع لفاغتف لجر هبس هنا ىتح وفعلاو حفصلاو زواجتلا مظع نيدباعلا نيز

 برضاملو * نيلهالا نع ضرعاو فرعلاب راو وفعلاذخ ةيا ىلا راشا ضرعا كنعو لاقف

 لاق قافاو ايشغم ىل>و هنم لانو هنع هللا ىخر اكلام ةنيدملا ىلاو ىبابعلا ناماس نب رفعج

 رسوهيلع هللاىلص ىلا ىتلاو تومازا تفخ لاقف لئس مث لحىف ىبداض تلعج ىلا مدهشا

 رفعجت نم هل ص تقيل هادان ةنيدملا روصنملا مدقاملو * ىبسب رانلاهل !ضعب لخدينا هنم ىحتساو

 هللا ىلص هللالوسر نم هشبارقل ىل- ىف هتلعح دقوالا طوس اهنم عفت داام هللاو ا لاقف

 كلذىفاهل لمقف ةيراح ىلع ست اهنع هللا ىىذر ةشئاع تناكو * قالخالا حلم ملالبق * سو هيلع

 قالا ةئيس اهناف اهقلخ ءوسنع محلا و اهئميهفسلا لمحت نم ىئافام لع ةرسح ىباتلاقف

 قحلاب قات اب الا رهظم الا ىا (قحلابالا امهيامو ضرالاو تاو سلا انقلخامو) ةراشالاو ©

 ناسنالا ريغنم امهنءامو ضرالاو تاومسال ١ وعشالهناذ قلل ا تنصب نيفشاكملا قا تابزال

 تاومسلا قاخىفنا ) لاقاك لماكلا ناسنالل كلذب روعشلاامتاو قا تايآل رهظم اهناب

 مهقالخا بل صلخ نيذلا مهو « بابلالا ىلوال تايآل راهنلاو لبللا فالتخاو ضرالاو
 جاورالاتاومسىا «تاومسلا انقلخامو) رخا ىنعم هيفو ةيناسنالا مهتافص رسشق نم ةينابرلا



 ميسي 865 خم رشم عبارلا , ءزملا

 2 ذم 1-2 ادد 5 ؟ ىلاعت هلوق رارمح الا هنز ا «ىف ءاج 0 ( ةرفسم ديمون

 انجولا زآرمحا ءادعسلاف كجضلاف هوجولا رارمحال ةدلوملا بابسالا نم كحضلاناف

 201 وهو (ةرشبتسم)) ىلاعت هلوف داوسلاب ءايقشالا ةرسشب ريبغت ةنزاومىف لعج مث
 مهب لزنام مهنع عفديل ىا * مهنع ىنغااف له ءايقشالا ةرسشيىف داوسلا رثا اك مهترشبىف

 تونثلاءانبنم ## نوبسكي اوناك ام 8 كعفتيامو كنع ىدجتام ىا اذه كنع ىنغيام لاقي

 كاله دعب لقتنا مالسلاهيلع اًلاصنا  ىور  ةرئاكتملا ددعلاو ةرفاولا لاومالاو ةقيثولا

 نام نباوهو اهبىفوتف ةكم ىلا لقتنامث نيطسلف ةلمر اولزنف هعم لسا نمب ماشلا ىلا هموق

 هللا لوسر عم انررم ةنع هللا ىضر رباح نعو + ةئس نيرشع .هموقىف ماقا ناكو ةنس نياسمحو

 اونوكتناالا مهسفنا اوملظ نيذلا نك اسم اولخدتال) ان لاقف رجحلا ىلع مسوهيلع هللا ىلص |

 هتلحار سو هيلع هللا ىلص هللالوسر رجز مث (ءالؤه باصاام لثم 1 ارذح نيكاب

 هللا ىضر هباهحا ىلع مسوهيلع هللا ىلص ىئثخ كوت ةوزغىف اذه ناكو اهفلخ ىتح عرساف |

 ةالصلا هيلع هبنف رايدلا كلت لها باصاامب نيظعتم ريغ رايدلا كلت ىلع اوزاتحينا مهنع ا

 هبباصيق ءالب مهبيصي نا ةفاخم ةملظلا نك اماىف ىنكسلا هلىتبنيال ناسنالاا ىلع مالسلاو |

 تثروا اميرو مهلاوحاب ة رك مهراث ا نال مهنم ةيلاخ تناكولو مهعابط نم هعابط قرستوا ْ

 هلىتبنيال ةملظلا نكاما ىف ىكسلا نمؤملل ىتنيال ناك اذا ريقفلا لوقي * اًءوربجو ةوسق |

 توافتلا ىلع نك امالا قلخ ىلاعتهللازاذ ةيوق ةرورضالب اهلا ةكرحلاالو اهيف ةالصلا ءادا |

 جعاطلا ةءاضعا قلطااذا قرملاو ةصخرلا نود ةمززملا.ىوقتلا تاشو كالذك نامزالا قلخاك |
 افراع:نوكينلو ,لاعتملا هللاىوسام ىلا .بلقلا ليمو لاحلا لالتخا هنفو ةنطانلا هاوق قلطا

 رفس ا ساد رورو كيوكس :] ةرتس دقو ىرصمابنوتلاوذ_يداذعلا ةرصلس|.ىلا هحيوتلابالآ .

 ناورىبوجو مديد شوك رهش نا ردرب مور رهش نوردار رد هكمتساوخ مديسر ىرهشردب '

 هداتسيا مديد ىك زينك داتفا كشوك مابرب مثج نوج مدرك تراهطو مقر ىوج كي ْ
 مديد رودزا ار نوج نونلاوذ ىا تفك داتفا نمي وا رظن نوج لامحو نسح تياغدد |

 خدش عراف تراهطزا نوحو ىملاع كود رك روض ىدركت راهط نوجو ىونجي هك مشادنب

 ارج متفكق راع هنو ىملاع هنو ىنونج هن هكمدش ققح نونك | ىفراع هكمتشادني ىدما شيبو
 ىدركت مرح انو هناك ”هناحرظن ىدوب ملام رك او ىدركت تراهطىدوب هناويد ركا تفك |

 ىدنحملا لاق : ىدوين لئام هللا ىوسامب وث لد ىدوب فراع ركاو

 توم وينام د اعيكنارسسع تاس وج  وازإ كان :كلابس
 تي هتك صم اياب داو /ع ايرااذ ودمدج' عفيوك خيتسا

 داراولو نيضزالاو تاومسلا ىسنج نيب ىا 6# امهنيامو ضرالاو تاومسلا انقاخامو ف
 تمسقمم مهضعب دنعةدحاو تاومسلا لصازاوىلا ةراشا هيفو * نهنيب لاةلروكذملا ءازجانبب |

 أ قحللوا اثيعو الطابال ةمكحلاو قحلاب استلم اقلخالا ىا 5 قحلابالا 8 ىشاوكلاىف اذك

 ظ اوريتعيف امهيلا ىدابع رظنيل ىنعي ماللا عضوم عضو ءابلاو |



 ل هسا راوج دبا يقول ذلك طوع 2م ادناه ناك نادقلح طل 809: كرك
 دقف ءاسالا نم ادحاو بذك نم ناف اطاص ىا نيلسرملا دوم ىا رجحلا باحصا بذكف

 هريظنو راصعالاو مثالا ىالتخاب فلتختال ىتلا لوصالاو ديحوت:لا ىلع مهقافتال عملا بذك |
 فالتخا الا ريقفلا لوقي + ةبادو بوثالا هاامو باودلا بكريو باشلا سبلي نالف مهلوق

 دح دقو لب قئاقحلا لوداىف ءايلوالا نيب فالتخاال كلذك عئارشلا لوصاىف ءاسالان إب |

 هلاعفاو هتافصو ىلاعتهللاتاذنع نوفشاكم دحاو برشم نم نوذخا لكلاذا اضيا تاراعلا

 لكلل اذكم ناك مهني قرف نمو
 تسوج باابلصتم محنيا با + تسوا رازا نيارازاك ربخ ىب

 | يورخ ] ىنشاكلا لاق مك تايآ اهبف ناكةقانلا ىه 6 انتايآ ه دومت ىا  مهانيتاو # |
 | ئرته ركزمل كتيره كنار لاول بدلا عا ا) قواتستت نيل تمدإ | وكلي كن وآسف

 00 ىدايسيو لاا ىف مظعلاىف اهلثم اهتدالو ىنعي جورخزا دعب ندازو هدوبنوا تمظعل

 [ تبون كيب اربا مامت ندروخووا تبون زور دبا اندناا هاحر سربو دو»دىفاك اردومت مه

 مه ص اواه سما نم ناكف 1 ةقانلا مهل جرح نا اوحرتقا هؤاعد لاطامل بيرقلا حتفلا ىف لاق

 | 6 نيضرعم » تايآلا كلتنع ىا ه اهنع اوناكف 88 زيزعلا هباتك ىف ىلاعت هللا ركذام

 | دينادركب ىور ]ضارعالاو . اولعفام ةقانلاب اولعف ثدح اهل نيضراعم اوناكلب انلك اضاسعا

 اوربتعا ةقازلابال ىزوحلا نبا لاق « ءاعبرالا موب اهم مسقو ةقانلا رقع ناكو [ زيجذا

 ةبا اوأرالكو اورظناف مركلانع اومعو اورطبو عملانع اوتع اوركش نبللا مهضيوعتبالو

 ظفاحلالاق : لوزبال ةلالض هيلع ردقملاو ريغتيال ثيبحلا عبطلا اورفك تاي الا نم

 هايس دنتناب هكار ىسكح تنم ملك * درك ناوتن ديفس رثوكو مزعذ بآ
 ةيسرافلابو . لبج عمج 6# لابجلانم 9 [ ندشارتب ] ىسرافلاب تحللا ه# نوتح_ اوناكو ©
 ةنقوا ةكاف درفتا ناف لاطو مظعضرالل دو لكةكرحم لبحلا سوماقلاىف لاق * [ هوك ]

 ءاوس ةتوتييلل نب دحاو بناج نم هلخدم فقسم ىنم مسا ىهو تيب عمج ه اتوب #© |
 # نينما © اهعم ءانبلاةظحالمالب ةدرجلا ةصرعلا ىلعقلطت رادلاو ةثالثوا ةعبرا هناطيح ناك

 باذعلا نموا ةردقم لاح وهف اهتقاثول ءادعالا بيرخنو صوصللا بقنو مادهنالا نم

 0 اصهناف ليربج ةحبص ىا ه4“ ةحبصلا مهتذخاف #8 مهتلفغ طرفل ث ثداوحلاو |

 و ةقعاصلك توص اهيف ةحبص ءاملانم مهتنا لبقو * اعمج اوكلهف ةدحاو

 ةلزلزلا ىا (ةفجرلا مهتذخاف)) فانعالا ةروسلفو مهرو دص ىف مهبوأق تعطقتف ضرالاىف

 اهنع زاحم ىهف اهيلا ىضفي اديدش اجومت ءاوهلا جوقل ةعبتتسملا ةحبصلا مزاول .اهلعلو
 عبارلا مويلاف حبصلا تقوفف نيلخاد ىا بوصنملا ريمضلا نم لاح ## نيحبصم #

 ترفصا ةئالثلانم موي لواو ةوحضلا ىلا دتمم نامز ىلع قلطي حبصلاو دحالا مويوهو
 | داسفلل مهدادعتسا حص ةئالثلا تلك املف تدوسا ثلاثلافو ترما ىناثلاىفو موقلا هوجو
 | هوجو ) ىلاعت لاق ءادعسلا هوجو رافسا ةنزاومىف ءاقشالا هوجو رارفصا ناكف كالهلاو
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 ءةكيالاو طول موق نادم مظعا ىه ىتل ا يم جو نجا ناك بيستحن ال ثمح نم

 ظ دنرذكسم مدرم هكتس اديوهو نشور ىهاررب] ةيسرافلابو . تا ةيرطبل 6 6 نيسمامأبل 9 5

 | كيىدتشيو متؤي ىا اماما سانلل كلعاجىنا() ىلاعت هللا لاق هبمث وأم مس | مامالاو | دشنب م و

 (مهماماب سانا لكوعدت موي )) ىلاعتهللالاق باتكلا هاصحاامب متؤيونال اضيا باتكلاهبىمسيو

 ظ قعليو ناتكلاَوِهْوِ:ظوفحل !حوالا ىف ىنعي (نيبمماما ىف هانيصحا ىثشلكو)إ لاقو مهبات كب ىا

 | طيخلا ىا جيزلاوهو اماما ءانبلا رمطم ىمسيو هيلدتسيو هيمتأي رفاسملا نال اماما قيرطلا

 مهرفكعم بيعش موق ناكىذوملا نب جرفلاوبا لاق * [هذب رعم] * نيئانبلاعم نوكي ىذلا
 ىبا نع - ىور  فيفطتلا نع مهاهنو ديحوتلاىلا مهاعدف نيزاوملاو ليباكملا نوسخي

 عيدي فكه لأسف اماعط عبدي لجري يم لسوهيلع للابص هللا لوسرزا هنع للا ىضر ةريره ظ

 انمسيل) مالسلاو ةالصلاهيلع لاقف لوابم وهاذاف هيف كدي لخدازا هللا للا ىحواف هريخاف

 ريغلا شوشغملاو رمضا ام فالخ رهظاوا حصنلا هضحءمل هشغسوماقلاىف لاق +( شغنم

 هقاقتشاو *[ ندرك تنايخ ]+ شفلا رداصملا بيذمتىفو + رسكلاب شغلا مسالاو صلاخلا
 طواخلاوهو شوشغملانبللا نم شغلاىا هلصا بيرقلاحتفلاىفو * ردكلا ءاملاوهو ششغلان

 دقو ,ماعطي ,لَسومْللِع هللا ىلص هللالوسر ىم لاق امهنع هللاىضر رمحتنبا نعو * اسيل دن ءاملاب

 ١ ةدحىلع اذهو ةدح ىلع اذه عبب ) لاقف 'ىبدر ماعط وهاذاف هيف هدي لخداف هحاص هنسح

 | عيب ناكالجدنا مالساهلع ىتلانع هنع هللاوضر ةريهىبلانعو * ( انم سلف انشغ 1

 دعصق سيكلا .درقلا ذخاف هامل. رشا بوشي ناكو ةنيفسلاف درق هعمو هلةنفسفف 0

 نيفصن هلعج ىتح رحللاىف ارانيدو ةئيفسلا ىف هنقلبق اراتددخأب لي نسنكلا حتفو ةورذإ

 ىلابيال نامز سسانلا ىلع نيتأبل ) ثيدحلا ىفو ( ةعاسلا رظتناف ةنامالا تعيضاذا ) ثيدحلاىفو

 قلطم كناسلو' مارحلا ف ةقلطم كنيع مدا نبا ( مارحنموا لالحنم لاملا ذخا مت ٌؤرملا
 نيف كتلفغفف تناو كرمع ىضم نيكسماي ظقين ماطحلا بسك ىف بعتي كدسجو ما الاىف
 كتمالس ىلع ليلدلا

 هبلاط تنا ”ىش لضفا دصقلاف * ةرئاكم بلطتال دصقلاب كيلع

 هبقاوع تناكام ركحفالو * اهتحهبو ايندلاب حرش ٌئرملاف
 هساضصم تدتشاف نينلا نيش + اهقرافو هنع تمهذ اذا ىتح

 هريس س دق ىدعسلا لاق :

 ىي ىبب شوردو ناطلس هك « ى دئارب سفن ىا نك تعابق
 تكتلازكيد هلق نفتعاسره هك «٠ تسرب توهش سفن تعاط ربه

 | اص موق دومت ضرال مننا ءاحلا ريسكي رجحلا # نيلسرملا رحجحلا باح | بذك دقلو ©

 اص ناكو ابرع اوناكو اهنونكسي اوناك ىرقلا ىداو دنع ماشلاو ةئيدملا نيب مالسلاهيلع

 هعّتلو طمش ىتح مهاعدف باش وهو الوسر مهيلا هللاهئعيف اسف مهملظفانف مالسلاهلع

 توهعضيسإ نا ليلفالا

 «ىوك)



 رححلا ةروس 2 1 4

 ١ هم ودهشنال ا 1 3 ( الا 1 معلا قا قال ةةاتطصلا اكتر

 ىلع هلعجبو م6يولق ىف هللادف دش قمنا هللاوف رانلاىف ؟كرخانم ىلع ةمايقلاموب اه هللا مككف ٍ

 هللاقيفوَس قطنيو هللاروب ظني هناف نمّؤملاةسارف اونا ) مالسلاهلع هنعو ( مهراصبا

 راوكرزت ةعلاوخ كملنا هدروا 1 .ءاواقلا ك4 انك( نئلساوتملا تاي ال كلذ فأ نار لقيم
 تفك ىع نؤس تفرعمرد ىزور هرسس سدق ىاودح قلاخلادبع هخاوخ رابخالا بطق

 تسع ةشوك رد م هداحس و رب رد هقرخ نادهاز ترودب نفاد نا اكلت ا

 هسا ودنا )زك دوكارف ملسو هيلع هللاىفد تلاسر ترضح ةيفكاف ها راين ام وو او
 نبارتت 1ك وهف 30 ترضح تسخ' كيدح' نارس ( ةللادونب نظن هناف نمؤملا ْ

 ةكااوح اناعابأرانز قمار هك هللا وكلا كنك ناؤحا ىدإ ناهاأو ىو دان كينان دج

 ناعاو# ديرب فانز لاا ى ناو كما اند ىرانز نذكر ا وز اسزا|" هفيرخ تفك مداخب ْ

 صاظ راثز كدهعونننا تقفاؤوم ربات كسا نارايىا 4 هخلاوح تارضحتو دازوا ١

 دنداتفا هجاوخ مدقردو دما رب نايسلجم زا شورخ منك عطق ازنطاب ىاهرانز ديرب

 دندرك هبوت ديدجم
 نما نامل ةونرا قسرو ل 0+ ندما بن امش دشإب (ةبوجا عبو:

 دود دوخ ديدز هبون ارصاخ * دوب دب اح هيون ار ماع

 اد.عوو ادعوو اهانشناو اظاَشا مهنم نينم ؤملاءاحماو ةيضاملا متالاكالهاىف نا ةضاثلاةكافلاو +

 نيملاظلارايد هذهف اوكباو مهلاعفا نع اوبنتجاو مهلاوحاي اوربتعاف نيربتعملا ةمالا هذهل ابيدأتو
 | ناكدقو اذه هسا رضا تدبو هدخح قر 0 مالاسملاهيلع اير 5 غب يد ناكو *مهعراصمو

 اهلعت راد راد نم ؟هلفاغاه دباكم نع سوفنل او هلتاق مومسارندلا ىنا وخاداح نم فيك. ةداحجا ىلع
 لهلاباسانمانمصعو ىدهلل؟اياوهللاانفقو .سمالاب نغت+ ناك انيضح اهانلمخ عئاارتاود
 تاي ا رتل رقلاظعوب نيعفتملا نم انلعجو ىدعلا رشاهناف سوفنلا رش نمانملسو ىدرلاو

 نأشلاريمضو نانم ةففخ نا ناك ناو نطولاو ماقملا ىفماقوندبلا ىف حورلااذهمادامناقرفلا
 بامصا ف ناكنأشلاناو ىا ةيفانلا نيبو اهنبب ةقرافلا ىه ماللاو فوذحم اهمسا وه ىذلا |
 0 تناكو فثاكتملا فت ارجشلا ةكبالاو “: مال. ل اهنلع بيعش. موق 8 7 د
 ىلا هثعباك مهبلا هللاهثعف اهنونكسي اوناكو مودلارجش رمث ىكملا لقملا سوماقلاف لاق * .لقملا |
 اذهو 0000 نال داو ةكلو نيدم مهضعب لاقو « هولذكف ندم لها| |

 يي ةكللا ارق نمو ةضغلا ىهف ةكيالا تاما أ ارق نم ىرهوالاق * ثللا ىلا ريسفت ىف اك حصا ا

 زا ميديشك ماقتنا سب ] 13 مهنم انمقتناف 00 دحلان ع نيزواجيتم نيملاظل  ةيرقلا مسا ا

 رانلاب ةكبالا"لهاو ةحصلاب نيدم لها هللا كلها ناببتلاىف لاق * [ ةلظلاموب باذعب ناشبا
 | رملا ةدشنم رحشلاب اولظتسل اوجرخم مايا ةعس اديدش ارح مهيلع لسرا هللانا كلذو

 نوسمتاب اهبلا او ا ةب احبس هللا ثعب ريسافتلا ضعبىفو 00 مهتقرحاف ران 0 ع+ ر تا ا

 ءاحاذا رمشلاو ىلقام منو ةلظلا موب باذع وهف مهتق رحاف ارا اهنم مهيلع هللا ثعبف ورا

 6 عي م١  نابلاعود )



 مد .18٠ عل رسشع عبارلا 4.
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 | .نيقرشمو نيحصم نبب عمج اف ةميظع ةحبص ممجحاصمث ض ضرالاوحم اهبىوه مث ءامملا ىلا اهعفرو

 لاخلا ىلع لوعفملاو لعافلا ىما ةلالد ناف هتققح ىلع عوطقش ءاهشالاو ءادتنالا راشعاب

 ىنعم عوطقم لوهنا كلذو دئح زاجم هنال ا كال ةرشاملا لاح وه علت /|١لاحو

 ربوريز ىنعي نلخان 3 اهافاس © [ | اناعاتس نية ليدل 4 اهملاعانلمل اله بيرق نع عا عطش

 علا ليربج حانج ىلع ءامسلانم بيرق ىلا اهانفر ناب كلذو [ ار 0

 وهلاىف لخدا وهو هلذ ١ان لوعفم اهلفاسو انلعل لوا لوعفم اهللاع هلوقو * مهبةلقنم تراصف

 6 اوم بالقالا مام لبق كلذ فيعاضتىف © مهيع انرطماو © ى كعل]“ نم هعاظفلاو
2 

 ةراحخلا وهف ايا وكلف هب ىجرير نه مسا هيلع رححتم نيط نم ليجس نم 8# ةَساك ظ |

 ماهج راتب تذيبط ناكوا [لككنس] برعم ردملاك ةراح 9 ليجسلا سوماقلاىف لاق*
 لاق اهب وب ذعي ينآ ىلا تتكك امث لحس نم ىا (ليجس نمل ىلاعت هلوقوا موقلاءامسا اهيقعتكاو

 | نسحأ اذه ىرهزالا لاق * نيحسلا ىنمب ليجسلاو ما رداامو )ىلاعت
 | كلتنع باغنم ىلع ىا مهذاذش ىلع انرطماو ىثاوكلا ىفو * ىهتنا اهنيباو ىدنع سمام

 | ,مهيفاعمط مهاربا فضل طوا موق ضرمتنم ةصقلا نم ركذ اهف ىا 6 كلذيف نا  داللا
 تامالعل . 5 تاي آل في مهنم باغ نم ىلعو اهيلع ةراجحلا راطماو اهي نم ىلع ةئيدملا ىلقو
 رو ولع د ىلا توك متل ني ركفتللا عا 3 نام و ةعلل 23 ربتيو قللاةققح ىلع اه لدتس

 | هك ارتسازف, نادنو ادخن ] ةيسرافلابو . هتمسب هنطابو “ثلا ةقبقح اوفرعبىتح مهرظذ ىف

 مكه عز اذك نزلت تيس ورتلافر دبات نإ تائه ناعيا تقععو فتزكم رد كمر
 ىاهناتسرهشنا هكىسردبو] «اهناوؤإف هسرفتو هريحن "ىشلا مسوتو هتمالعو هرثاىا هفةمسو

 اللا كلت داثإ .نوييور سانلا كلف تباث قازرط ىا © مقم ليسبل هه [ ةكفتؤم

 مكّمر طف اهنال ماشلاى لا مبهذا ذا شيرقاي مهراث اب اوظعتاف دعب سردنت مل ماغلاو ةكم نبي
 مهباياو مهباهذىف اهنودهاشي سانلا نم ىأرم ىرقلا كلت ران نوكف ىا ©« كلذفنا

 باذدعلانم مهيقاحامنا نوفرعي نيذلامهناف هلوسرر هللاب + 3 نينمؤملل #: ةمدظع 3 6 هبال 2 0

 قاشالاىلع كلذ نولمحف مهريغ اماو مهعيلص وكل مبقاح اما عقالب مهرايد كرت ىذلا

 لكال راثالا هه انهه دهاشملاا ال قبس مف 6 لا كاد 1 ةكلفلا 00-0 وا
35 

 لئالدلا عمجلف تاب آلان 5 رقلاىف ا ءاحام نالو #4 1 لاقو دع دفعا 2 6 هعقلا

 ل نورقم مهو نينم وما هسقع رك ذ اماق هلع 2 لاق ا هب لا ند ءاحامو

 ا رظنلاىف ةياصالا صو ةس ارفلا حدم ىلوالا د ٌناتاساَف تاياآلا و ىهتا 35 لا دحو ىلاعت

 ىذلاوه ةددشملا كادلاده ثدحلا ( نوثدح مها نع مكماق ىحم اهف ناكنا ) ثيدحلا ىثو

 ةالج ةلزنم هدهواذاعالا داما هن دج اكو لاق 5 نوكو ةسارف هب ربخسف 0 هسفن ف ىقلي

 هلوقب مالك اه يلع ىتلادري مل (باطخلانب رمع هناف هذهىتماىف ناكنا هناف ) ءايلوالا لزانم نم

 ىلوا اهيفق نوثدحم اه ريغىف دجو اذاو مثالا ىلذفا .هتمازال كلذىف ددرتلا ىما ىف ناكن

 | هصاضتخا كذب ديري نالف وهف قيدص ىلن بنا لاقياك رمع اضل ىكوراخإا اع ازا

 ( لامكب )



 0 م6 عالة
 000 لا لاا يللا يي 502

 ا دبالا ىلا لزالا نم مالسلاو ةالصضلا هيلع نيسنل ا ماخو نطو ,لا دس الا نيل :اعلأ نم 1 يلزم ا

 | انب ىح كنع تنم ىا: تدم كنارإ ىلاعت لاق 7 انقاب هسفن نع ايناف هتاحب مسقا ىلاعت هنا وهو

 ىهتنا دومحما ماقملا اذهب صتخم وهو

 تفايجات كرمعل زا شكحإب قرف * تفاثنرس دوخ “ىتهزا ىن نوج
 0 ا ل ا ل ا

 هتاقولخمع مسقىنأ رقلا مسقلا نم ىقابلاو عضاوم عبس ىفنأ رقلاىفهسفنب مسقادق ىلاعتللانا معاو

 ىنعم ىفةمكحلاامتلقناف * اهوحنو(ىجحضلاو .سمشلاو .تافادلاو .نوتيزلاونيتلاو)هلوقك
 / ناكناو مسق ريغنم رابخالادرجمي قدصي نم ملاف نمؤملا لجال ناكن اف ىلاعت للان م مسقلا

 تدارا اذا مسقلا اهتداع نمو برعلاةغلب لز' نآرقلانا تلق * هديشيالف رفاكلا لجال
 ' مسقلانع ىهنلادرو دقو قلخلاب مسقا دق ىلاعت هللازا ىف ةمكحلاام تلقناف * اسما دكؤتنا

 | سمشلابرو نيتلابروىا فاضم 500 هنااهدحا * هوجو كلذىف تلق * ىلاعت هللاربغب

 | نوفرعباه ىلع نا رقلالزنف اهب مسقتو ءايش الا هذه مظعت تناك برعلانا ىناثلاو * رمعل!بهاوو

 'ىش هقوف سبل ىلاعت هللاو هقوفوهو هلجحيوا مسقملامظعي ام نوكي امنا ماسقالانا ثلاثلاو *
 | ركذ نال عئاصلاب مسقلا مزلتسي تاعونصملاب مسقلا ناف هتاعونصمب ةرانو هسفنب ةراث مقاف

 | هقلخ نم ءاشاع مش وهف لعافريغب لوعفم دوجو ليحتسيذا لعافلارك ذ مزاتسي لوعفملا

 | نعو «مكلع نعهللا لبإ) ىلاعتهللا لاق نانتمالا نع ىهنلاك اذهو للاب الا مسي نا 'دحال سيلو

 | مالسلاو ةالصلا هيلع ىبلاب 'ىلاعتةلا مسقادقو هسفن ىلاعت هللادم دقو اهحدمو سفنلاةكزت

 ١ هلوقك ةعفنملوا ةلضفل اما مسقلاف هيدل هتناكمو هللادنع هتدظعسانلا فرعيل «كرمعل) هلوقىف
 | مهاهن مالسالاب ىلاعت هللاءاج املف ةيلهاملاىف اداتعم ءاب الاب تفلحلا 'ناكو (نوتزلاو“ ناتلاَو )

 روهشملاو قولخمب فلخلاف فلتخاو # ىلاعت هللاريغب فلخلانع مالسلا هيلع لوسرلا

 دقمارحبس بلو هوركم انباحادنعوهئوونلالاقو * مارح ةلبانخلا دنعو هتيهارك ةبكلاملادنع

 مارحف اذهوحن فلحلااماف مالسالاةلمو ىزعلاو تاللا ريغب فلحلابىذمرتلا حرش ىف كلذ قارعلا

 ةصتخم ٍةمظعلاةققحو هب فولحلا مظعت ىضتقي فاح نا ىلاعت هللا ريغب فلا نع ىهنل ا ىف ةمكحلاو

 هناحبس وهف هب فولحلا ف رش ىلع هيبنتهناق واخ نم ءاشامب ىلاعت همسقو اهريغ اهب اضيال ىلاعتهللاب

 | نكميو . بيرقلا حتفلاىف اك هتاقواخمب ةراتو هسفنب فلحب ةراتف هبفلحب مظع هقوف سبل

 | هحيورتو مالكلا نومضم ديكأتل مسقلا ةدوص ركذ هلاثماو ىردعل مهلوقب دارملا نوكينا
 | سلو هب ربلابوجول ىلاعت هللاب مسقلاب دبك أتلا نم مساو تادكّؤملارئاس نم ىوقا هنال طقف |

 هجولا اذه 0 رك ذو مظعتلا ىف هب ىلاعت هللاريغ هسشنو ىعرتشلا نيعلا ضرغلا ا

 | طول موق ىا # ممتذخاف 9 قورفلاىف اذك( هاو حلفادق ) مالسلاهيلع لاق اك هبسأبال |

 تقوىف نلخاد مهنوك لاح ىا 6 6 نبقرشم مالسلا هيلع ليربج ةحيص ىا 6 ةحبصلا ب

 اوحمصا نيح باذعلا ءادتا ناكو [ دشرخ ندما رب ] ةيسرافلاب وهو سمسشلا قورش

 مهب نيضرالا علق ليريج نال اوقرشا نيح هماءو «نيحبصم عوطقم ءالؤه ربادنا)ب لقاك |
 ١١.١ 11110 ته صص تتكفل تاتو لالا 232 14 77170 طل ت6 5 ناقل 27 2 20272110 06-٠ 3 ا 17 4 110-1 ا تلا 0970057016 1:1 7ك كنت عساس مدع حماس عطس ناس تحسس سطس تج "



 ا 211 مهؤاسنو 5 مهلاجر ةستلاَو ةقففتلا "2 5-0 0 |

 مهسجبالو نمتوبلطي لبقنم اوناكدقو فايضالل اوضرعتنالو نهوجوزتف ىا ةنلصلا هناي
 تانمؤملاحاكت ناف رافكلاو تاملسملانيب ةكانملا ةيعورسشم مدعلال مهتءافك مدعو مهثل
 ناءاطم نادنسمهل ناك لبقو «ةيمحو امرك هتان هفايضا تي نا داراف ازئاج ناك رافكلا نم

 نودهللا لحاف ةوهشلا ءاضق هك نيلعاف منك نا 2 انوعزو اثبا هبا امهجوزب نا .داراف

 ىلوالا * دئاوف تايالافو * لاجرلل لاجرلاال لاجرلل ءاسنلا قلخ ىلاعت هللا ناف مرحام

 ليلا رك ذلا بابسانم وهو ءابلوالاو ءاببنالا قالخانم ءابرغلا ةيطرو فيضلا ماركا نا

 ظفاحلا لاق :

 تساهشرهشرد هدعاق نيا ركماناح * تسلم ركذ ببس ناس مغ راع

 هريس سدق ىدعسلا لاقو

 تسؤكت مان بالج: حانس هك * تسود حاسو شاب انشآ بيغ |

 (ةلجلا لخد فيضلا ىرقو ناضمر ماصو ةاكزلا ىنآ و ةالصلا ماقا:نم ) ثيدحلا ىفو |
 هوجولا نمهل نكما املكب .رسشلا باب دسي نا قتم نمؤم لكل دبال هنا ةيناثثاو «بغرتلا فاك |
 حاكتلا قيرطب هنانب مهيلع ضرع نيثيحلا عفدل الاح دحملامل مالسلاهلع اطول نا ىرتالأ |

 : ررض اولاق اك لاجرلاال ءاسنلا ىه معتقلا لحمنا ةثلاثلاو « دانسفال اعفد ءافكا ريغ اوناكناو |

 ادبا دسمالاب عاستمتسالا لحيال هنال عرسشلا ىف لوصولا عانتمال دشا درمالا ىف رظنلا |

 هريس سدق ىدعسلا لاق : ْ

 نر ةنادركحلا ذاب "ل هناننوب] ل: نكاشن اخر دهاسش دنك تبارخ

 : [ك1: اوكا شوال ره كب ذلك اب «نتقتتاب» سؤ درانلقف

 ءاتدبا رب كيللك خل هدو ف كاك مده ديزرف ذي“ لكس

 درخ هج غلاب هجن ديد عنص رد 0 درب ششوه هزوركيلفطارح

 لكجو نيج نايورب و> رد هك + لكحو ٍبازا دنبب ىهققحم ْ
 راؤهجا: هنلغو“زوهشدملا وهو ممسو هيلع هللاىلص ىنلا ةايحب ىلاعت هللانم مسق * كرمعل » |

 فلا نال فخالا راثيالوتفملابمسقلا اوصخ مهناالا ءاقيلا وهو دحاو مقلاو فلاب رمعلاو

 مهلوقى لعفلا اوفذحاكىمسق كرمعل هريدقتو ربخلا اوفذح كلذلو مهتنساأ ىلع رودلا ريثك

 تلازا ىتلا مهتملغ ةدشوا مهتباوغ ه5 مهتركس ىنا # طول موق ىا هي مهنا #8 هللات '
 نيئيلا كرت نم مهيلا هبراشي ىذلا باوصلاو ةلع مه ىذلا أطخلا نيب مهزنمو مهلوقع

 ه.علا سوماقلا ىف لاق +حصتلا نوعمسي فيكف ”قودامتو نوريح_ ه6 نوهمعت 9 تانلاىلا
 أ اهمع حرفو لفك همع ةجبطلا فريال نا وا قيرطوا ةعزانمىف ريحتلاو ,لالضلا ىف ددرتلا

 | رورحلاو راما ىف ريهذلا نم: لاح نوهمعيو 00 ه<عوهف اناهمتو ةهومتو اهومعو |

 | دمم نم هللاىلع مرك ١ اسفنلاعت هللا قاخ ام اميضانما كر قناه نتعرف ركا ةمعوااك
 ١ 2 هل ا تاليوأتلا فو هر مع دحأ ةانح 32 هللا تع هواك هلع هللا ىلص |
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 رجحلا ةروس م ءاباب جمع

 ل دكا كب استوت ناد اسنقم طور تع كامكاو هاو[ الاب
 ةروصلا اهعفس ماف ةريسؤ ةروص هويكلا كيت ةريسال ةروص اطول تحض اهنا كلذو

 دنا 5 مرك و قلخم دنا مدآ هك قلخ * ناريس سانسن و تروص سان دنا شيب
 تافص نمكشلانا ةيناثلاو + كلذ ريغ لشو تاكا ةرروصك روع ىرح ناومح سائسنلاو

 ىونثملافو :"نينمؤملا تافص نم نيقبلا ناك ةزفكلا

 نايبشا دصضارب رب ىكياب * ناك غم دوريه. نازي>و تفا

 دوشك ار اهربغمنا رود دش * دوكور شملعتسراو نظزنوح

 ىصقالا دصقملا هنال ىلاعتهللا ىوس ”ىثىلا تفتلبالزا ىتْسش قا قيرط كلاس نا ةثلاثلاو* |

 سو هيلع هللا ىلص ىننلانا ىرتالأ ةقيقملا ملام وهو سماث يح ىلا. ىضمي لب ىلعالا بلطملاو
 ١ ىلامث تافصلا ملء وهو نيسوق باق ماقمىلا هجون' لب جارعملا ةليل هراسنو هنيمي ىلا تفتلبج+ل |

 | نيرجاهملانم ةمهولع هل نم نأش اذكهو الصا قاع هقعيملو تاذلا ملا وهو ىتداوا ماقم

 هرمس سدق ناخا ىلوملا لاق 2 ماقمىلا ماقم نمو دلب ىلا دلب نم

 نار: ناسنىز نامت ريكا راز نك ىو ليكي نان سوزي تير مج دمع نتن

 ١١ قينالاو اء شدقلا هد نيافظختم ىلا ]كيوصتولا' ليفت كور طوم ف: هذ وديولاو ورم تمصعلا نارا اطل

 [ داتسرف موقب ربخ ديد اروروكيت نانامهم طول نذ نوج ] 46 ةشيدملا لها ءاجو 9

 ؤ

 | تناك طول موق نئادمو طول لزنم روجلا ىف لثملا اهضاقب برض ىتلا مودس لها ءاجو

 ْ ةيرق ناكه تنك ىزوجلا نيل بونذلا قايرد ىفو 3 ماوادش اهمظعاو اعبس لو اعيرأ

 نم تدع طولت مل هلا ن ويلا نيل لت ىلا ندا ]| داشتتسالا 1 نورشبتس ©

 ظ هفايضا اودصق امل مهل طول 6 لاق ف ةشحافلا باكتراىلا ادصق لامخجاو نسحلا ةياغىف درملا ظ
 ظ يك مالثثلا هيلع هناقتعا تسحب ةكفالللا ىلع فضلا قالطا 5 قيض ءالؤه نا 0

 ١ اوضرعتن ناب [ ناشيا دزترد دينكم ىاوسر اسم سب ] د نوحيضعت الف 0 فيذلا ىزيف

 هفيض نيهان هناف ىئيض ةحيضفب نودعضفتال وا ةمرحو ردق ىلسل هنا اوءلعف ءوس مهل

 همانمرهظاو هيواسم فشك همك هحضف لاقي .كلذكماركألا نا اك نيهادقف. هراجوا
 اوظفحاو ةشحافلا بوكحر ىفوا ىنءوسيال مكترشاسىف 6 هللا اوقتاو + راعلا همزايام

 لثمب مهترجان ل ضرعتلاب ىنونيهتالو ىولذت الو 6 نورذمالو 2 هنع كاهنو هب كسا ام
 وهو ىزكلانم [نانامهم شي ديزاسم لجخو راخ اىعو ] ةيسرافلاب و .ةحيبقلا ةلعفلا كلت

 ناشيا ةشحاف هكنابيسغ نيني نايملا» تيامح نا ] 6 نيملاعلا نع كهنن ملوأ اولق ق2 ناوهلا

 ىا ردقم ىلع فطعلل واولاو راكنالل ةزمهلا داشرالاىف لاق * [ هدوب ابرغب صوصخم

 ءابرغلا نم دحاو لكل نوضرعتي اوناكو انع مهعنم مهل ضرعتلانع كهنن لو كيلا مدقن أ
 ١ هيودعوبوأ دحاريج نا نعدن وهني مهو هعسو رده كلذنء مهمل مالسلا هيلع ناكو ءوسلاب

 ءالؤهلاق 99 هيلع مهامع نوعلقبال مهار املو نيجرخلانم ننوكتل طرلاي هتنتمل نيل مهلوقب

 | تانب لعجاماو فذح مالكلا ىف نهوجوزتوا ؟ايا نهجوزاف ىوق تاني ىا 46 يناني

 معرد نيشو نظ لاثم نارد موس رفد لئاوا رد



 مد 175 قع ريشع معبارلا ءزخا

 ا وهو مهاربا عم طوا امال رانا. نم 71 ءاشلاىلا هعم اا هب 7 ناك < للا ا

 | ةروك ىو نددالا طول كزو اهريغو.نالقسعو ةنرغو ةلمراا اهنم. رنصمو ماشلا نيب ىتلا | ظ دالبلا هو نيطسلف مهاربا لزنف نيرششعو ةئاموا نينامت نبا مهارباو نيسمحو ثالث نبا |
 ١ ةكلو مهيلا هللا لسراف ثئابحلا لمعت تناكو لادلاب مودس لهاىلا اطول هللالسزاف ماشلاب '

 خادم نعو: تاذكنلاون ا با يلتم ىا ه6 نيعمحا هينا ده كالهالل |
 | اهنا 0 ايطقو ان يك 4 انردق ِ داهاو اهمساو ريمضلا نم ءاشنسا © هن حا الا # 2

 | مهفنا ىلا ريدقتلا لعت ةكتالملا دنساو مهعه كلهتل 0 عم نتقالا  نيرباغلا نمل

 أ

 ا

| 

 سمالاو اذكب انما كلملا ةضاخ لوقاك صاصتخالاو برقلانم مهلامل ىلاعت هللا لعفوهو |

 نور 0 5# طولا 4 لاق 8:ةكئالملاىا 6 نواسرملا طول لا ءاجاملف © كلملاوه |

 |. رتخلا كيود طن طن نا فاخاف رضحلا 0 ىر مكلع سلوا ن نوف رعبإل ءابرغ

 | هنف اوناك امي هع [ 316م هذ ] 1 كاشح 10 كام كانثجام 4 اولاق فه ٍْ

 .هلدذع مدعوتا 0 ا ىا # نوركت

 ه4 نوقداصل اناو 0 مهبادع وهو كشلاو ءارئمالل هف لاحم ال ىذلا ن نةدلاب 1 قحاب

 ١ لاق + لدللاق ريسلا وهو ىرسلا نم مهل ب بهذاف 5 كلهاب رساف مهب هلورعب نامخالا ىف

 عا

 لللا نمةهاطىف 5 < لدللا نم عطش ِِ [..بشي اردو لها نهشزا رب نورب س:] 2

 وهو رد م نحي ة ا ا ا لا .هلم صضع ّى

 مهلاوحا ا مهق وسل مهزا ىلع نكد ىا هرخؤمو هقع 0

 هنال .نا رقلا ناهرب ىف.كاق + تاّوفهلانم اهزيغالو كنم.ءابحتسا ةتافتلإ مهنم طرقت الف

 كتم ىلإ  مكذم تفتلالو يدا هيام ناكو مهعاساذا

 لويد هاا تاجا ب ةطنالات 1 ا تاوبج 5 ع مهنمو

 أ و ا تر ل وع ا 0 دوه أك 5 كن سما الا أ ا

 هيرق ىهو نغز و مدام تلا ودعرقلا يتلف صاد 5سازةجرا ١ ١ ١ | كسها :ثدح

 هيلا انيضقوؤ» [ دشدنهاوخم كالهر نا: لها تس ا مع ناتسرهش ] ى :فاكلاول !ا * ماشلاب |

 نيمرحما كك ءالؤهرباد نا #8 هريشي مهيم # مالا كلذ + انوتيم ايضتقم طولىلا جيل او

 | ىتح مهرخا نع نولصاتسن كلهم ءإ [!تياددكد و هدير ]* ع عوطقم : ٍِس مهرخا ىا

 نيعت وهو حبصلا يف مهلوخد تقو ىا ءالؤه نم لاح ه# نيحبصم هع 5 مهنم قبال
 | نوكلهت مهنا ل انحبما هصيخلتو ( حبصلا مهدعوم نا )ل ل طالق أك مهك اله تقو

 | ةيارقلاو بسنلاب ةربعال نا :ىلوالا «تاراشا تاي الاىفو * كلذك ناكف 0 اعيمح |
 كا الخ طول اما, ىتحا تانايع الا طاصلا قسلاو اناا .٠ ةيحفلا و

 ! لظنةلومملاوا نامنكهتناو حونَنو 3 ةونبلاوةوبالا عفا اك طوأ نإ و اهب ةجو رايات او

 [ وتب ميا هددوأ ] © كانيتاو فه ادانعو الهج كنوبذكيو ن كثب ىا هعوكو ف نورتمف



 رخحلا ٌةرود مدي الو عع

 ةياكحلاقيرطب ىلاعت هلوق هنع ”ىبني اك ىلاعت هتردق ىلا ةبسنلاب كلذ داعبتساال هدابع ناب اهف
 طنشال ىا ىراكلا ماهفتسا # طنش نمو لاق هوحنو نررتمملا نم نود «نيطناقلا نم

 قيرط نوئطخلا ىا كي نولاضلاالا ٍ#  دوخراكهديرفا ششخزا ] 6 هبر ةمحر نه
 مالسلا هيلع بوقعي لاق اك هتردقو هلع لاكو هت>ر ةعس نوفرعي الف باوصلاو ةفرعملا

 هجو غلبا ىلع هسفن نع طونقلا ىف هدامو 6 نورفاكلا موقلاالا هلل حور نم سأسال )

 ةمعنلا كلت ناضرفل ىلا. ةافانم ناسبلا لوقا ىذلا امتاو ىلاعن هتهحر نم طوق ىف ندب ىا

 قداصلا بلاطلل ةراشب هّتأرما ريكو هربك عم ملعمالغب هتراشيناىلا ةراشا هبفو * ىلع ةلدلجلا

 ىفاهلامعتساو اهتدباكمو سفنلا ل زو هاوقو ههسح فعضدق ائسم ناكناو هناو

 لصحت باسسا نال ب رقلا تاحرد لين نم .ناط.شل!هسوبو ةينديلا لامعالاو تاعاطلا ةرشأبم
 الفدراب نيعبرالادعب ىفوصلا خعاشملا لاق اذهلو بابشلاو رمعلا اهماظعم و تهانتدق لامكلا

 تابذجو ةيبوبرلا ىفاطلا فانصاب هيرهنلا برقتيل ةساقلا لامعاب هللابرقّتسو هير ةمحر نم طنش
 ظعاووهو ةشدلا موسرلاو ةسدللا مولعلابامملع امالغهيلق محرو هحوز باص نم جرخيبف هفاطعا

 ١ مهملعىلع اوقافف مه ريك دعب ىرودقلاو لافتلاك دارفإ لغتشادقو نمؤم لكبلقىف ىذلا هللا

 | هللاهذقني ناب رغتسا نم مكحلا حرمش ىف لاق *لاح لك ىلع لصاوىلاعت هللا فطل و مهرظن اوقادو |

 تالاحلا عيججىف هتلمشتلا هتلفغ دوجونم هجرخم ناو تاريخ انع هتلقتعا ىتاا هتوهشنم |
 هناحسناباف (لردتقم “ىشلكىلع هللاناكو ١) لوَه, ىلاعت هللاو ةيهلالا ةردقلا زجعتسادقف

 كئاحز ةيوقت ىلع ةناعتسالا تدرا ناو ءاشالا نم اذهو ”ىث لكل ةحلاص ةلماش هتردقنا |

 لضفلاو مهدا نب مهارباك هتبانعب هصخو هللا هذقنا مث كاثم ناك نم لال رظناف كلذىف
 ةيادللا يرجح نم مهريغو رانيد نب كلامو نونللا ىذو كرايملا نباو ضاع نا

 باوصلاب ملعا هللاو شاب هنشت + باوج أ يبرأ الا
 هقلخددع هللاناحبس لث» ةعماملا راكذالاب ركذِلف هرمع رصصق نم سورعلا جاتىف لاق * |

 ضاسمالا نم اهوحنو اياملا "هك ريعم قث هللاىلا هعوجتد نوكينا يلا رصش دازلاو كاكاو
 ةلوهملا ضارعالاو ةفوخملا

 كك ىرجدق مت نقفاكقلا عد

 ىكالاحو تسجل نو زقاط ذا

 مهاربا لكلا راح مكنأشو 7 ىا 6 نولسرملا اهيا مكطخ اف )» مهاربا لاق

 اب دل ناش مهل أب "راشيل درخلا وكل ةكضاملا 52 و نئارقلاب ملع مالسلا هيلع

 ةكئالملا ىا © اولاق 0 وه اذا ةداكمتلا درجم مك هادي نكي 317لاق ةناكف اًولتخوا

 0 طوا موق مهو ل نيهانتم مههارجا ىلع نيرصم 3 نيمرحم موق ىلا انلسرا انا وب

 | طوللاالا اعيمج اومرجا موقىلا ىا نيمرجىريمضلاْنُم لصتم ءاثثتسا و لآ الا

 اوجم اذامهنال لالا ةا2 ىنتكاو نيرخآآلا ىبنو نيلوالا كللهنل طول لآ الا مهلك مرجا
 مهاب وهو خر ان نب ناراه نء طولو كلذب ىل وا طولوهو عوبتملاف نوعبات مهو

 تل رسل هس طوس 1:2
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 ىلاعت هللاةداع ىف اهكلها ىا ( هسفن عخبلهّللا اوقع مدت دبعلا ميولو 1 عدوتاه |
 ىلاعتهللاناف ةيحماو قشعلا اهمظعا ةريثك ةرفغملا بايسا نا ملعاو * (بنذ ىلع مدقا امو )

 ظفاحلا لاق : ةينابرلا ةبذجلاو ةيهلالا ةفرعملا ىلا ةلصوملا ةداسعلل نحجلاو سنالا قلخ امتا |

 | 2١ متحد قرغ موش قشع ىانشا رك * تهج ششز مهانكر حب قرغ دنجه
 ىف دهتجمنا لقاعلا ىلعف * هتافصو ىلاعت هللاب لهجلا اهمظعا ةريثك اضيا باذعلا بابساو
 داهتجالاو بلطلا بعت نم حيرتسيو دارملا ىلا لصينا ىلا ةفرعملاو ةبحلاو قشملا قيرط |
 وهف قيرطلا قب نماماو هل هذمال نم ىفوصلا لقدقو « حراسم الزمان يوصل ل

 | عطقن:ناىلا سكملابو فوخ ىلا نمانهو لاحىلا لاح نم بلقتي لازيال نم-رلا ىعبصا ىق |
 نيقيلا هناينا ىلا ىلاعت هللادبعيف هلمتو هملع نازيم مقتسو هلا لدتعي كلذ دنعو تاذاضالا ا

 ليلقلا هف ىوتسإ :© مهاربا فيض نع © دمهاي كتماريخاو 6 مهئبنو 9» توملاوهو |

 مههوجو ءاضولا ناملغلا ةروص ىلع اكلم رشع دحا عم ليربجوهو هفاضا ىا ر رمكلاَو |

 مالسلا هيلع مهاربا نابسحيف افيض مهنوكلوا فيشلاةدوص ىف اوناك هال افيض مهلعج

 | وا رزلاك ل ا الا واير زارع ايطار او دارو ١
 قضت مهيديا ار املف ذدح لحعب ءاحنا ك ثلاش مالا لاق امال ولت ىا هي © امالس 0

 ناف نوفئاخ *6 نواجو مكّمانا 8 مهاربا #* لاق 8 ةفخ مهنم سجواو مهركت هلا |
 هبرقام لك | نم اوعنتما نيح مالسلاهيلع هلاق امئاو هوركم عقوتل سفنلا بارطضا لجولا ْ
 مهماعط نم لك اي لف فيض مهب لزت اذا هنا مهدنع داتعملا ناامل ذشْللا لحعلا نم مهيلا |

 | فخنال #*# لجوتال © ةكتالملا ىا ني اولاق # مهلوخد ءادتبا دنعال ريخب “يبجي مل هنا اون |
 | داكيال هيرشبملا ناف لجولا نع ىهنلل ليلعتلا ىنعمف فاّستسا *« كرشلانا © مهاربااب |

 | ةماللسو ةفاعفف هلها ءاهو هناقس ةراشب وهو ال كعك نعال فوخ هتحاس لوح موح |

 هدمارتىتسردب ] ةسرافلابىنعملاو .هبريخلا رورسرهظياي راخخالاوهةراشبلاو .اليوط انامز

 غولب هكىتقو ] ىني . غلباذا ىا « ملع © [ مان قاحسا ىرشبدب ] 4 مالغب 9 [مهدبم |
 [ امم دهدنم تراشب ايآ اي ام [ دسر دهاوخ ىوبب توج_لغداقير

 | عم ىأ عم ىنعمي ىلعو ةداعداعشسالاو بحعتلل بجيتلا ماهفتسالاو فرتاو « ربكلا ىنسمنا ىلع »

 نيمره نبي نم بج ىعاو ربكلاعم 7 ركّتسم ما ةدالولا نا ىا ىندلوبناب ربكلا نسم
 6 نورشيبمف © م مرهلاوربكلا ناسا امدسب ىادسب وان اك ور فرسان ما لاحوهو

 ىمرافلا ريسفتلا وو * نورمش ةيوحنا ىأف لق هل اكجعتا ىنعم اهلخد ةيماهقتسالاام ىف

 | "ىرقو ةعاملا نون اهنال فيفختلا عمزونلا حتفوهو [ !سمديهدم هدؤم عون هج سب ]
 | اولق » اهماقم رسكلا مقاو ءانلا تقذح قورشبت هلصا نال فيفختلا عم قارا ووكب
 ناف كلذ نم نيسي.آلا نم كي نيطناقلا نم نكتالف #: ةلاحال' نوكي امب ىا 4 ىتححاب كان رشي
 ظ هدصقم ناكو رقاع زوحتو ناف خبش نم فيك 5 نوارغي ارمشب قلخم نا نع رّداق ىلاعت هللا

 ا ا هللا 2 ىلع ىنملا مال ةتكسعلل# ناسا هلع ىلا ىتممو ماظعت رسأ مالاسل /! هيلع

 - مع كَ 0 م فل -

0 



 هيلع ةفلكالو هنم هلدبال ناسنالا سفن نا هبشتلا هجوو ( سفنلا نومهلي اك ريبكتلاو |

 هركش ةنهرو ه ذةمزالام مهتنسلأف هتلاخو هتبحمب عماني حديتماو دست أون مهترمت ا

 | كلذ لع.زدشإاالو ئدحواباالا ةنحلاب مهياع ميال مهنم ناكام ودعالو مهيلع ريس اع ||

 نوكي نمل باذعلاو هتمحرو هنطل تانص ىهاظم مهو ىيعلاو ايندلاو ىوهلانم هاوسام |

 نا«ىلا ىرخا ةراشا هنقو + هن نعو هرهق تافدرهاذم هناوهللاىوسامو امندلاو ىوهلا دبع |

 نئدق لعينوكيراع| 5 هينولا نلا ءاضفو ةيدوبعلا ءاوه ف نيرئاطلا ناريطو نررئاسلا ريس |

 هللا واف حولا الع لؤي ىتح حربنال الاقق س 1 كن كابا كارا 1 لاقف 01 كا

 انلوهتلطلاق 4 عفتنا | دعبل لاَ هسفنس ال 0 امومغم ىب + .دلو ىقفر مالسلا أ

 هك 0| 1 0 ز |[ 1 [1[1[1[1 1 1 11 5 5 0 -ٍ : ِ

 رجلا ةروس مج 4387م ة>جح

 أ ديمحتلاو حنبستلا نومهلب ) ىرخالا ةياورلا ىف لاق اك ماهلاوريسيت" نع وهاماو ءازج

 | دقو هتيؤرب تعتمب دق مهراصباو هتف رعع ترونثدق مهبواقنا كلذ رسو هلعنىف ةقثمالو

 ىلص يبمغيب ترضح ىذور هكدناددروآ ] 6 ىدابع 'ن ف هركذ زكا أيش بحا نف
 ةكوومر دن دد> ىم هكديد ارهباخزا ىبح 3 مارحلا دج سك همش ىب بابرد ودلع هللا

 ماينتسا حل نيزإ ىلع ةحيار بات مثيب ىنادتخ ازاهش هكتسيج (نوكشلست كدا للم

 ةلكازج كفكور ةيكر زا در اننا ووك كرار 2-1 )تاق نك تح ا نإ عل

 000 ىدابع لعاىا 6 «ىذاع ىل) [ فز اسانتمابانا سن اعصار كوز وا انيدا

 ا روفغلا ه8 : هيلا دئسملا نعول رصقل وهذ ىدحو 1 انا © 0 قابىا 5 ىلا

 م 5 دو 0 : ادم ها 1 13 مجحرلا 5 ديلط 0 0 د

 1 تننف رجنم رافغتساو 3 ا نم باذع يي 1 1 150 0 ىريغ

 0 داو ةلب اللا هجو ىلع لَه 5 ثصح| بسدعتلا نود 0 كار غلاب هناذإ تففصوت قو

 0 و جراخ نم هبح الإ اع قمح اا باذعلا ناو تاذلا اههمضتش امث ا.هناب ناذيا ملؤملا

 وفعلا ةفض ديكاتو فطللا دعو

 ا نس كاد ىهحر تقيس دي عسا ع ددع رانممرجدهحر 5

 دياشعإ ناكش»د هكر + ل .اذع ك2 مج هج

 هيد وبع قر نع راردالا مه هند وعب نعل نإ نا ىلإ ريس هيمحتلا تالليو وآتلا قو ©

 ىرخالا ىلع اهّتادحا ةدايز ريغ, ن "رم امهف الدتعم ةسهلاو نفرد ىجانحيو ءاحرلاو فوخلا

 ايهال كارا ىلام لاقف ىد هجو ىلع ىساع م مستف مالسلا امهدلع ىسع ى2 ىبل ةضورلا ىف

 || هيلع ايركز لزي ملو ماسيلا قلطلا ىلا امكحا: ىودو ىنانظ امكتسحا يد امكجا ىلاعت

 نلفادانو ا ىلاعت هللا .نافءاجرل فاشل ىو .٠ ل !ق + 2 نوكي الىلولاو

 لصالا + لل -- لوش *رانلاب اور ىتح ةنحلا ىلا اوصلخم

 | هللاةجروهو قياسلاوه ءاحرلا قلعتم نوك هنفانيالو دسافلا ىنامالا نم بلقلا ةيلخم هنفو
 أ هللاةمحر ددقدعلا ميول ثيدحاىف ءاحاذلو هللا تافص ىلا ةيسنلابوهو لفرد اهناف ةعساولا
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 دقح ىا 4 لغنم 8# [ دشاب نايتشهب ىاهنيسرد هجنا ] 4 مهرودص ىفام» [ مشك

 انشا كانا وجرا هنع هللا ىذر ىلءنع »+ امندلا ىف مهنم تناك وادع تلال بلقلاىف نماك

 سفنلا ةيراما نم 35 رشنلا كاطاوا كخنارىلا ةراشا هيفو + مهنم ريب زلاو ةحلطو نامعو

 ١ نمأب م لفلا هنع عزايم نمو هلا 201 عايل ةيبوجلا نم عزتمال الاس |

 أ
 أ

 | مث ىوغف هز مدا ىصعو .هجناتن نم .ناك ىذلا لغلاب اهنم جرخا اهنع اهتافص عزتو

 (نقيككذا الينا عازتنا ريقفلا لوي * ةخلاىلا هادهو ةبوتلاب لغلا هنع عزنو هبر هابتجا

 قالخالا فاسفس نع بلقلا ةلختو ةحببقلا فاصوالا نع سفنلا ةيك زب كلذو ايندلا ىف ظ

 ريقفلا.لوقي * نيمؤملا ىف ماع اهاوسامو مالسلا هيلع هللا لوسر باحصا ىف تلزت اهنال | ْ
 ١ مولعلا ىل اع ان دلاىفال ا مهب قسم ةافاصملا ىلع ىعل اناوخا اوناكح اذا مهف

 ةعيمتتا نايدار ]6 ررس ىلع #8 بر فلاش دامو ةنْلا تاحردول إع ةر ةم فراعملاو

 ا ا كرا كايف ولام سارع نكيسزب نا ليت
 مهلاوحا عيمج ْق نولباقتم 8 اوداراام ثسح ةرسالا مهل رودب ده اج لاق [ دنس

 تستحارو منع قارس ّى م ن0" | تصل تشهيرد | © اهد © 1و | لاَ 0 0 و وع ١ ]| هي < 2 [ 3 تاه ووو 3 5-4 / 8 2

 هيجوبام ا وعد راب بعت ىا داشرالا ىف لاق 0 0 ل نيكتلا ذا هنم ”ىشبع)

 نابوا الضا لمح .ةلواّم 4 هنو دي ريام ل مهل ديالا ىلصح ىف دكلا 5

 13 نيحرخم اهنم مهامو 0 مهلوق كانك !ةقفضلا تاكرشلا او زشاب ناو كلذ مهل علال |

 لاب عيبرخإل سوبا كلر رف نيش جرب لكلهاو ضعب تاحرد ىل لع مهضعبل |

 مهنم عوزنم دسملا لغ نال كلذب نوضار ممو اهقوفالو 0

 7 بارت ضو بعدت نافنص هشخحا# ىا ردب تعببط داجزاو وش ىفاصو كاب

 اهي نوةصينال ردبلا ةلل رمقلا ةروص ىلع مهروص ةنملا جلت ةيمز لوا ] ثيدحلا ىفو

 | مه صاخ و هضفلاو بهذلا نم مهطاشماو بهذلا اهف يح نوط وغَسالو نوطخمالو

 نسا نم محللا ءارو نم اهفاس 2 32428 ناتحوز مهم دحاو لكل ا

 ىراخلاءاور[اشعو -نكيملل] نوحي دحاو ىلق ىل اع مهو 56 ّق ضغاب الو مهيب ىداتحا ال

 ل ا
-- 

 اه 0 1
030 

 تاريدقتتاعءاسلاو مايالا نم ةنْا تاق وافىشعلاو ةر ا دلىأ ب ب رهلاحتف ىفلاق د

 كلذ نم“ىثةنلا ىف سدلورمقلاو سمشلا ريسو راهنلاو لالا فالتخانم ”ىجامتا كلذذاف

 لح اعاو فلكتلال < تسيل ةنجلا نال ما زلاو فيلكت نعل ميل حيستلا اذه ىطر ,هالاق *

 ١ نيفاصتملا نم ؟ ياو سالقلت نسمات وهو, درج الا ف نروكي نارافإو نيلعاكللوغو |

 هك ىتلاح رد تشهس دنيا رد ] ىفشاكلا لاق * تانج ىف ريمضلا نم لاح. # اناوخا |
 اناوخا ةروسلا هده قف ,دازق [ ىراتسودو .ىااب نهمزد ىنعل انوكسكي دنشاب ناردارب أ

 | [ ارتاشيإ دسويع ل و مهسعال © اندلا ىف مهتافاصم حناتن نم كلذو اضعب مهضعب ىرب

 | دسللا نم «ٍتصن اهيفمهسمال) ةيمجتلا تاليوأتلا ىفو © .دولخلاب ةمعللامامت نال داب آلا دبا



 0-1 م1 0-0

 ١ قطنلاو ناسللاو ندالاوناكلآ ةسشنلا ءاضعالاب ىلاعت نا قع نمالا ةعيبتلا مهلاولالا"كلفل .
 ءاضعا بسحب باوبا ةعس اهنوك نا: تاحوتفلا ىفام بيترتلا ف ىلوالاو لجرلاو يرفلاو
 ١ ةعسلا ءاضعالاف نطنلاو جرفلاو نامدقلاو نادلاو ناسللاو رصبلاو عمسلا ىهو ةفلكتلا

 كنلع كل ناكام ريضي الاؤ همرحو هللا هاهنام لك نم اهلك اهظفحاف رانلا باوبا بتارم

 ةيوقع ةمعللا ىلقتتو

 دنس رد ورد ناش اة ول ناود دتح زود "ود تفه

 دم ردنا محب تفه يه وو * و أ الق كن سل 3ر5 نه

 ةعبساهل نيعمج ا مهدعوملال قارفلا نمقارتحالاودعبلا (مههج ناو ةيمحتلتاليوأتلا فو 7:

 حاقرالا نم (باب لكل ل ربكلاوةوهشلاو ىضغلاودس+ل ا ودق و هرششلاو صرحا نم (باّونا

 هللا قلخ لبق و*اهلافصب فاصتالا بسحب «(موسقمؤ زج اهتافصب نيفصتملا سفنلا سلب ال نيعبتملا

 قوفاهضعب تاحردباوا ةساك ةنحللو . نضضعب تع اهضعب تاكرد باو ةعبس ناك كاك

 عبس ناذالا لقو . روج باذعلاىفو مرك ٍتاوثلاو لضفلا ىف ةدايزلاو ىف ةنطلانال ضعب

 ةيناقلا ةنْلا باوبا هل تحتفو نارينلا باوبا هنع تقل ماقاو نذا نف نامث ةماقالاو تالك
 ' لب ١ ضقاتيامهباذع ةماعو ةفلاخ لكو كرمشلا نس ىذلا سلبا رانلاىف اناذعقلحلادشانا لعاو *
 هيي نيقتملا نا ع رب رهمزلا نم مهَج ىف 8 الاف بذعف رانلا صو هتقلخ لصاىف هيلع للاغلا وهام

 ةرحالاب كعاويشو انالان اتا نام 0

 صاوخلاىوقت ىاثلاو ماوعلاىوقت لوالاو هتافصو هللاب ىلاعت هللاىوسامع ءاقتاو اهتاحردو

 نيعو ةنج مهنم دحاو لكل اهيف نؤرقتسم 46 نوبعو تانجىف # صخالا ىوقت كلاثلاو |
 اك دعا قم لكك يومخا وها قارتتتسالاو عمجاب عملا ةلباقم ةدعاق ىضتقنام ىلع ٍ

 | نارد هكاهغاب ] ىغي ىنشاكلا لاق * ىدارفالا قارغتسالل ماللاو فلالا نوكي نا ىلع

 هيف نورقتسيام لعج ريقفلا لوش * [ باو نيبكتاو رمحو ريشزا دون ناور اهعشج |

 قحفف هريظنو هللا ةيدؤملا بابسالاب مهذخا ةدشل ايندلاىف هنف نورقتسم مهنأك ةرخآلاف

 ةكاهولخ دا#ارانمهتوطب فنولكأي امنا اءاظىئاتبلا لاوما نولكأي نيذلا نا )ل رانلا لها
 اولخدا ةنجىلا ةنج نم مههجتوندنعو بابلاىلا مهلوصودنع ةكتالملا ةّسلأن م مهل لاقي ىا |

 املسموا فوخم لك نم نيملاس مكن وك لاح ىا : مالب 9 نيسيتله تانملا كل نوقتملا اهما
 :«نينما ف ةيمجنلا تاليوأتلا ىف اك ةيهلالا ةبذل اوه هللا نم مالسلاو مكيلعلاعت هلل مب مكلع |
 لوصولادعبجورخلاو لوخدلل عئاوملا نم «نينما ) تاليوأتلافو ىرخلا لاح ثاف الان م |

 ملسؤ هيلع هللا ص ىلا لاح ناك ام هتابذجو هللاب الا نكميال هللاىف ريسلا ناىلا ةراشاهنفو

 ىهسملا' نالت نب ولالا ل
 ذنام ناب“ وزا لير هردسرد ك4 دنازب' ترق ةنثاند مركا نان

 ظ ةيدحنالا برقلالاك وهو قداوا ماقم ىلا لصوامو ناسوف باق ماقم ىف فرفرلا هنغ ىفأذ ا

 | نوديب و ]6# انعزاو # لوصولادعب جورخلاو لوخدلا عئاومنم ملس هللامالسيف ىنم ندا
 رت” تةي7تتخخششل ديس ادع
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 < معمم تمصش ل مسا

 ىدنسو .ىخيش ةريطح لاق«( دحا هللاوه لق ةءارقب مكيلبف مترفكل هب متدلكتولام مكل
 مهبطاخ اذاو انوه ضرالا ىلع نوشمي نيذلا) ءاحلصلا ءاملعلا (نمحرلا دابعوإ هحورهللاحود

 © ناطلس مهيلعكل سبل يدابعنا ) مهقحف ىلاءتهللالاق نيذلا مهو « امالس اولاق نولهاجلا

 |ولاق نوملاعلا مهبطاخ اذاؤ امظعتو ابك ضالا ىلع نومي .نيذلا ءالهجلا .ءاقسفلا ءاملعلاو ظ
 هللا اوقتاف ( نيواغلا نم كعبتانمالا ١ مهقحىف.هللالاقنيذلا مهو اجببق امالمو اعبنش امالك |
 نوثيبحلاو نيثيخلل تاشيخلا ذا نوثنخلا هللا لام ىذلا ثينحلا ملعلا نم تالا كلا |

 نييبطلل تاببطلاذا نوبطلا هيلا دصق ىذلا بطلا ملعلا بولقلا م اولطاو تاَنحلل |

 ملعلاب ةرخ آلاو ايندلا ىف نوحلفت مكعل نوبدهملا نودشارلا مه كئلوا تابطلل نوببطلاو |
 ىملالا ىلجتلاب لصاحلا ىهلالا ملعلاوه ةعفانلا مولعلا عج عفناو اصلا للمعلاو عفانلا |

 | كلذ لضحمالو ىوبتلا,ثيد,طاو ىهلالا باتكلاب ديؤملا ىنابرلا ماهلالاو ىتامحرلا ضيفلاو |
 ةّمرطلاب سفنلا ةك زنو ةعيربشلاب ةعيبطلا حالصا دنع الا ماهلالاو ضيقلاو ىلحتلا اذهب ملعلا |

 ديحوتلا لك اب ةققللاب رسلا ةيفصتو حورلا ةيلحتو ةفردملاب داؤفاا ةيلحتو بلقلا ةيلذتو
 هجوتلاو دصقلاو بلطلا ىف ق قسال ىتح هللا ىوسام عيمج نم دي رفنلا لضفاو ديرحتلا لمشاو |
 ا

 2 عسيمج نم هللاىلا اورفف : ةيئافلا تافلتلا) نم ءازوثنام ىش ةحلاو | |
 لب ا

 | ىعاجلا لاق : تايقربلا تاحاللاىف خيشلا مالك ىهتنا نوبرقملا كئلوا نومباسلا نوساسلا |
 ْ نودرفللا

 ىلاخ هج رد ىربن تقبقح ىوس هرا*+. تسلاخ شقن همه 5١ تيص ملاعزا

 نرفلاىف هن اكو. وغلا ةدئعب ىا مانهج. ةككر لاقت * لصالا ئسراف,برعم 4م ناو
 ةديعي تناكاذا مانهجرثب لاقي اهرعق دعبل مهج تيمس ىرانفلل ةحنافلا ريسفتىفو [ متدج 7

 ةرخ الا ىفهللا نحس هو .تاقواخلا مظعا .ىهو نينسلا نمب ةئامأ نوعبسو نسمح اهرعقو رغقلا

 | هفاضالا ل ماعلاو رسل كلرات 9 نيعمجا مهر ريصم ىا نيعبتملل دعّولاناكم 3 مهدعومل |

 قوف باب لك اهنم نولخدي 6 ب اونا ةعبس اهل لمثل هنا ناكم مسا ال صاصتخالا ىنعب

 | ةقيطىلع حتفنملا باوبالا كلتنم هي باب ركل 88 باب ةقبط لكل تاقبطلا ردق ىلع باب

 00 ءزج 0 لاح عايتالا نم ىا 5 مهنم © هلوقو تاقبطلا نم

 | نعو *نيملسملا نم ةاصعلا العلا ىىهو ىلوالا هقيطلافددادعتسإا هضتقب امسح هريغنم زرفم |

 | رقم اهناف ةيلاعلا ةقبطلا هداىمو ةيلاخ منهج قتيت لاق هنا .رهطالا هرمس سدق نبك آلا خيشلا |

 | ةياف' ىلاغت. هللا :ةقورغم لما ناعان ةارذ :لاقتم'هللقىف ناك نما نا!ءانرالو نانمؤملا ,ةاطع

 لمح همالكل ريقفلا لوح .* ةدلخم اهلهاف ةلفاسلا تاقطلا ام 5 ةيلاخ مهج ىتبتف ادا قبال ظ

 ا ةعبارالو ىراصتلا ةثلاثللو دوبلا ةيناثلا ةقطللو هفشك حصيإال موقلادنع مولعم ىدنع را ا

 كانا وزلا كباتخ او تيزؤقفانملا,ةعئامللو .نيوكارشلا ةنسفجا لو ىلا #ةسماخللو فوك اصلا |

 ئدمل ىشاوحّ اكان ف التخا:لهنةسايفوا اهلؤا وج يك الا و اانا اتاقيط بيترتف |
 ا اهدقوتلريعسلاو .م م اهنالةمطخلاو ءاهد اًهأَد ةدكشل ىطلاو نق ةيسأمل مهج تيمسو ٠ اىلح

 ابيض نيت وااو هد < اهافست و اهيوهلةيواهلاو .اهقمعل ل ْ

 ( كلتل

 نسب ةهيحعس معل ع مس حمس .٠ © امس رجس ممصس» هل سس



 2م م 5*4
 | اهحالسوايندلا ةعبرا ءاؤادعا نبادجر لأتح نب ل لاو 2 لا مهعاتمي ثيغتا ايدل |

 ةلزعلا اهنحسو قلخلا ءاقل

 تضارب ١1 ففاق#جنكو غارف جتك * دمه لد هلفشرهوج لامو كلم اج
 عوج ا هنجسو عبشلا هحالسو _

 اوه لها ىالّيباو تنحم + افص لها 3 دشاب عوج

 دسر نارادسءهب تلود دوب اند هتفح انتيك اب سعا ْ

 رك 1 زار #4 20 ىناد راسسب 7

 ديس سا هيما سان كيلا ىلاعتهللا 45 لاق ف |
 هناعأ م بحن ىذلا قلطاك ياك[ تياعر نهرب 1 ىلع 98 [ تسا ىح هيدر ا

 هيف يوعال 8 مقاس ف ةنسلا لهادنع ف هللا ىلع تحن الذا هعوكو ققحتو هنوس : دك أف ا

 | 00 ىلاىدؤي قب ا ا 00 يسوع |

 | االذا ف وهو ردك عم يي لع لدا وهف ه4 تل نم وعر 000

 ةفاضالاب نوريدجلا نيصاخ اب مهيلاراشملا مهو 0 ىداتغا نا 0 لاعت هللا رعا# ىغلا زاقخلا

 هللاىوسامت مهتيرح ومهسفناىلادوج ولا ةفاضانم مهتمالسؤ ناميالا ف مهص ول ىلاعتهبانج ىلا |

 ةيئسالا ىف لاق * ءاوغالاب فرصتو طلست ه5 نائدلس © مهبواق ىلع ه# مهيلع كل سيل قم ىلاعت
 هنثولي نا ديري طبحملا رخبلا ىف لوس لب 50 نيد ىبا عم كلا-ام ناطيشلل لبق

 لبقو + هنم لهجا ىرت لههسفن سمشلا راونا ”ىطي ناديري لجر 00110

 .انافكق ىلاعتللا ىلا انممع انف رص موق نحت ناطيشلاام لاق ناطيشلل كتدهاحم فيك مهضعبل ١
 دشنا هانعم ىثو هنود نم

 ايئاري سيلو ىرهدىرت ىنعف * هبانج لاكي ىرهد نع ترتست

 اساكمأ نفعا قاكما ناو + تردامىمسا ام مايالا لأستولف

 ' اطاسعوانل و ثا كناعإ رك زا اكتك وت :تاقباتا هك نيك ا وكما ز «(نيوانلا نأ تلات قالا زد

 ريجلاو رهقلا ىنعمي ناطلسلا قيرطي سيل نيواغلل هءاوغازا ىلا ةراشا هففو #2 [ دش ىناوت |

 ىلامت هللانا تلقناف * نيبزتلاو ةسوسولاب مهلع طاستنف مهراشخا ءوسب هلمهعاينا قيرطب لب

 ىلع هناطمش عا اذلو هنم همدعمأ هيلع هطلس تلق < 0 هللا ىلص ىنلا نع سيلبا عنمأ ا

 ( رون *ؤطينا ديري شارفلا لث## وهف هنم ذاعتسا ىتح هقنعفف هءادر لعجو ةرم هذخلإو هيدي

 ةيشولسو كاتكتلا لها ةالصو انثاللد نيب قرفلا هنع هللا ىذر ىلع لاق * هسفن قرحف جارسلا

 | نمؤملاو 0 : 7 دا ركل | لوقي وقفا ومهنالاب راد 1 0 ,ة هنال ناطيشلا



 مهعمس هوطعاف انهر ىنوطعا سيابا لاقف ىهام رظنت ىتح اهنم ةقاذم انطعا هلاولاقف اسدلا |

 مدع 5م رشع عبارلاءزجلا

 «تدصمإ نيعي نب هديا دال ار 1 نات سه ودي هحره 1 يدل ىلع يلم نام الاذا

 ا هحور هللاحور ىدنسو ىخحش ةرضح نم تعمس ريدقلا هللاهظفح ريقفلا لوش « ( الالاو

 ّ (انفقنا انملظ انيرلاق) ثيجبدالا قيرط كلسفيتاذلا هنأشنعبفثاك مالللاهيلع مدانا |
 اوغلا كلتذا ىلاعت هللا ىلا ءاوغالادنساث مح «ىنتيوغاام ) لاق كلذلو كلذ هل نكي إو سلب |ام او

 1 هللاهرهظاف ماعلا اذهىف روهاخلا تضتقاف ىيغلا هنأشو ةيملعلا 0 هسا تناك |

 هينامح ر لا ةيانعلاو هلزالا ةداعسلا مهلوقو ردقمالو تيا نيسلام ىلاعت هللا رهظينا 0

 طظفاحخلالاق : نصو ظفحاو عمساف ةلاحال رهظت ”ىش 0 لاوحافالاو بدالا قير ءطارم

 دو جشع , نيرفآ « تفرت عنص مقري اطخ تفك ام ريب

 مهلم كدابعالا هي ةلالضلاو ةياوغلا ىلع نيعمجا مهلحالو 3 نيعمجا مهنيوغالو 0

 | ”لمجالف حلاو ىلا كرشلا. يئاوشنم مهترهطو كتعاطل مهتصلخا نيذلا « نيصلخلا

 تاليوأتلاىفو 2 ةهظشو مه سمهأ نه ةريصب ىلع قيقحلا دمحوتلا لها مهلاق ىدك مهف

 ركاب فخاو ىدلسفانإ هه علا ةقاكت نسف هريس سدق ىدتمو 0

 | حتتفلاب صلخلاو قيدصلاو اقلطم ةيناسفنلا تافصلا بئاوشنم صلختلاوهو دحاو بابنم
 هلأ 55 019 اكل عسوا قاثلاو ةيريغلا بئاوش نم اضيا صلختلا وهو دحاو باب نم

 و د05 كلامكو راك الا زاعألا عييمج نم نمأت ىتح ىناثلا باساب. قودللاف دهتجاف

 لحال لاو: ىيشلخلا يكل م ندكلا هيف ىكرا ضعلا نا قدصلا

 نمح قرسوج 5 تاذإ تلط ىسا ا لد قاضخب ' اذا توماقو ف ةدَْص قيرط

 ْ نيلي | لاق) لوش سو هيلع هللا ىلصهللا لوسر تعمتس لاقهنع هللا ىخر ىردحخلا ديعس ىلا نعو 5

 ىلاعت هللا لاقف مهبف حاورالا تمادام نا. وفل حرباال كلالجو كنزعب لجونع هبرل

 | قراف اال كن زعف لاق نسل ان ءلامل 0 0 .دج او (ةور م 2 مهل رفغالازاال ىلالجو قنعو

 هلا قلحاعاو (توملاب ردي ىح ةيوتلا هنعرظجا ال 5 اق ل تو دا 0

 رانلا ىلع راسمسف ا لاذ د سلب اف امهس قرفلا رهظيو ءانقشالا هب ىدتقمل ا 1

 اهورتشاف نيدلا كرت لاق اهنمثام لبق نيرفاكلا ىلع اهضرعاملو ايندلا هتساضيو فالخلاو |
 الو نيدلا كرت مهب ولت ىف اودحب+ اهف نوبغعا رلاو اهع اوضرعاو نودهازلا ا نيدلاب

1١ 

 مهعمس نال اهتيز ةدهاشمو اهراسمو اهرابخا عامسا اسدلا بابرا بحب اذلو مهراصباو ْ

 برع داهزلا نم اوعمس إف نب :ى ان ضف دعب ةقادملا مهاطعاف ى سلبا دنع نهر مهرصيو

 ا لا لش كلذلف اهعاّبمَو اهفرخز اونسحتسا 0 اوربصبم لو اسدلا |[

 0 جرخ دقل لاَ ناطيشلا ةسوسو او يشف نيدمىبا ىل موق لخدو * مصير

 ىعاتل اوضرعت ىمو مهنيد مهلدل را ىح ىايد 58 0 لق لاقو 0 2

 ايار سس



 الة 31-3 55 جم

 1 1217 2101 ٠1 و و ٠7 1 ا 1 ا طل < تش تت حتاتج د تطلط <> ع... ١ تحصل

 اهلالغا نم لغو مهج لسالس نم ةلساس مهنم كك عم نكلا 0 اظيغ او ”ةلتمادق افلا

 | لزتيف نارينلا باوبا حتفيل اكلام دانو اهبيا الك نم بالاك فلا نيعبسب نكنملا هحور عزتاو

 ىلاىهتنف اهاوهنم ةتغب اونا نيضرالاو تاومسلا لها اهلا رظنوأ ةروصب توملا كلم

 اذهو تلالضا نورقو تكردا رمع نه 5 * توملا كنفذال كيخاي-ىلفق لوقف“ شلنأ

 ىلا برهيف هذيعنيب توملا كلمي وه اذاف قرسشملا ىلا نيعللا برهيف لاق مولعملا نقولا وه
 ضرالاىف برهب لازيالف هليقتالف راحبلاهنع هزئتتف راحلا صوغف هننبع نييوه اذاف برغملا

 بارتلاىف غرو مالسلاهيلع مدا ربق دنع ايندلا طسويف موقي مث ذالم الو هلضيح الو
 مدا هيف طبها ىذلا عضوملاف ناك اذا ىتح قرثملا ىلا برغملانمو برغملا ىلا قرسشملا نم
 | هونعطو ةيلابزلا هتشوتحا راك ضرالا تراصو بيلالكلا ةينابزلا هلتبصتدقو مالسلاهيلع

 | ىلاعتةلاءاش كبح ىلا باذعلاو عؤتلا ف قييو بيلالكلاب

 تدك دك راك تفاعترو ردرإ يك ره

 | ناعلطتف توملا قودي فك امودعوىلا مويلا اعلطا مالسلاامهيلع ءاوحو مد آل لاَقَو
 | كمعن انلع ثمعا اند نالوقف اذتلا ةدش نم ةفوعاملا نا رظيك

 ا مدس ناسا دوح تص ىاكيتم ر + ادحرا مدرك بلط هح ره 3 م

 | تضم ىلا هتدابعب هلةافاكم نيدلاموي ىلا هراظناب هءامد هللا باجتساامنا مكمل ةلئساىف لاق# |
 | هري اريخ ةرذ لاقثم ىلسينف نيلءاعلا رجا عيضيال هنا معي 0 هجو ىلعو ءامسلاىف |

 ىلاعتللا كلها رخآ عضوم ىف لاقو *نمؤملاقحىف ةرخ ةلأفاما و هتبؤئمالحعم ايندلاىفاما |
 نال هسيرذو سيلاباوهو ىنصلا مدآ ودع ققباو دادشو دورمتو نوعرفك ءانمالا 2 ءادعا |

 | ثيح نماحاردتسا رهدلارخآ ىلا هاّقباو هلهماف هللاودع ناك اما بسط مدا ودع نكمل سيلبا
 رارقلا موب ىلا هرظناف رافكلاو رارعشالا نم هريغ هلم< الام رازوالا نه لمحت معبال

 | :ةمزماقو رافكلا سئرل رادلا هذهىف راهءالا لوطانابراصبالا ىوذل رابتعالا هبلصحل |

 | اورصاامو مهسفنال ءاقيلاب أوعدل ةنعارفلاو ءايريكلاو ءاقملاب هسفنااءدو بدالا ءاساو راحفلا ْ

 | [ نم راك درورب ىا ] « بر 8 سيلبا 5 لاق و مهرامعا عيجىف رابكتسالا ىلع

 | ىاياك اوغاب مسقا ىا ني مهلننيزال © باوجلاو ةيردصمامو مسقلل ءابلا #* ىتيوغاامب

 هارىب] هاوغالاو .فوذخحم لوعفملاف تاذالاو تاوهشااو ىصاعملا مدا ةيدذل ىا مهل ننيزال |

 . .ىه ىتلا ايندلاىفىا 6 ضرالاىف » [نتسارايب ] نييزتلاو .لض ةياوغ ىوغلاغ [ندرك
 ناببتلاىفو *«اهرادو اهعاتم لحم ضرالا نال (ضرالا ىلادلخا]) ىلاعتهلوقىفاك دورغلاراد |

 | هلوةىفكهرهقو هناطلب ةرسفملا هللاةزعب هماسقاو اهيلا اوسءطب كضرالا ىف ماقملا مهلنيزا

 | اعبج امهيمسقا هلعلف اهراثا نم رثاو اهعورفنم عرفهناف اذهب هماسقا ىنانيال «كتزعف) |

 | ىنشاكلا لاق + ةزعلا ىهو هتاذ ةفصب ىرخاو ءاؤغالا وهو هلعف ةفصب همسق ةراث يش
 | حارانبنم ىدرت ارنا ك1 بنس ىن سا ىرساب يوغا اهرتتك او

 ا فراعتم ريغ عدا ءاوعالاب لعج نال ىلوا ىت جةملا ١ ىدعس هلعجو [ نامدرم مشجبار ىصاعم | |



 ل وإلا 51 وجوز "ابا ودق 2273 رعاو هنا ”لكف ندب ىلاعت نا |

 | ىضرو ةمحر هل هلك نمل ىرابلا مالك نال كلم ناسل ىلع هلك اماو ة ةهجا ومو اهافش ئااحافك

 نولوقبف هتايرذ عمتجو تئشنمل دجسازنا ىنرم ىهلا رهجيو ىداني ادجاس .سيلبا رخ ١

 همطلتف سلبا ىنأيف ةيك اطناب اهعذت ةوطخ لواف افصلاف عدص نم ضرالا ةباد جرخت مث |
 نمل نام لإ ريما ديرا ةنيدملا تنمدق سنقنب تا «رهشا لوالالوقلاو (اهئطوب هلتقتو ٠

 دار رضا لوقيو ساثل ثيرخي اهف راجلا كمكف ةييطع مقلمت انا اذاذب ةنعب هلا ةوضد ١

 نيلوالا ددعب توملاملا قوذيل ةرظنلا ىلا نيعللارخّويو ةنجلا ىلا درتس كنا مدااي نا ببجاف |

 جضف ىسح راي لاق هفصواملف توملا هقيذت فيك فص تومل ١١ كلمل لاق متينيرخكالااو

 | ىلا ةنس نيعبرا ىلاعت هللاالا ىح كلذ دعب ىتبيال مث ىلوالا ةخفنلا دنع قاخلاتوم تقو 0

 هج دنيوك هقعص ةخفن هكص لوا ةخفني قلخ ءانف نامز ] ىعي : قشاكلا لاق + |
 نابمو ءايحا ةحفن ىلاث ةخفنو دشاب توم ةخفن لوا ٌةخفن هكح تسنآ روهمج لوق

 تنم 21 عع رسثع جيتباقلا ءزجلا

 ظ 11 تاب طقم نال سيلا ينينعلم واعي لح لدتال نكمل ةظيباؤت نكمل ناو ةنطاخلاءذهو
 ظ هلك نوكيا زوجال هنا حيحصلا مهضعب لاقو * رسافتلا فك لالذالاو ةئاهألا كبش. نزع

 ليلخلا ادعام ءاينالارئاس ىلع كلذب .لضف مالسلاهيلع ىدوم نا ىرتالأ لالجاو م ركتو

 تلقناف * هل لوقي كلمي هيلا لسرا هنا ىلع ةلومم ةدراولا ىآلا عيمحو مالسلاامهيلع ادمعو

 | ةجحلا ةماقال نوكياعاو فيرشت, سيل لاسرالا درج لبق * افيرسثت اضيا هيلا هتلاسر سيلأ
 اذك امهفيرشتر امهمارك ١ دصّسب ملو ناماهو نوعرف ىلا لسرا مالسلاهيلع ئيموم نا ةلالدب

 وهو رخأتي الو مدقتسال ىلاعت هللادنع نيعملا ىا نك مولعملا تقولا موي. ىلا ا ناجرملاماك 1 ىف

 ةيناثلا ةخفنلا
 لازيال هدزامرف كلم رجب * لاوز دريذي ىكلمو تل همه

 سب دشاب هدرملاس لهجح نسلبا سإ دوب دهاوخ لاس لهج رهشا لوش هخفنود

 | ةحفنب ةقوسم قعصلا ةخفن ىه ىتلا ةخفنلا هذه ةيبلحلا ةريسلاىف لاق [ + دوش هتحكتا
 اهبرضت رحبلا ىف ةنيفسلاك ضرالا نوكتف ضرالاو تاومسلا لها اسهبعزفب ىتلا عزفلا

 نمقلا تنسو: سمشلا :فسكتو ءاهبلا:قشنتو تاحسلا ريتك كابحلا»بريْشتوب جاؤمالا
 لبقو*موبلاكلذىف ةكئالملاهتلتقردب مويوه سيلبا هيلارظناىذلا مولعملا موللان|بهونعو »

 لكبر زغم نم سمسا مساطر ماو ولا لوق ليلدب اهبرغم نم سح.شلا عولط تقو

 مولبجلا تقول اذهو مواعملا تقولا ىلا ىرظنيانا لذ تلأسامتا لوقف عرضتلا اذهام اندساي

 ةماعلا مون ىلا رل رظنموهو ايمى اد اذا سيلبا ىودع ىب تمشيس برايلاق ةافولا مالاسل | هيلع

 ةخفنلاٍب يقع توملا كلمل ىلاعتهللال وهي لاقف اوكلافىناف كلذ فيك قاحساابااي اولاقو سانلا

 مويلاكتسلاىناو عيسلا نيضرالا لهاو عبسل ا تاومسلا لها ةوق كبف تاعج دق ىلوالا

 لمحاو توملا هقذاف سيلبا ىمبجر ىلع ىوطسو ىضغب لزتاف اهلك بضغلاو طخسلا باون'

 نوع ةيايزلا نم, كعم نكيلو ةفءاضم افاعضا نيلقتلا نم نيرخآلاو نيلوالا ةرارم هيلع

 ( انلا) َ-



 نحط ةارزوس مع 5 د

 6 نيدلا موي ىلا# (ىتنعل كيلعناوإ)ص ةروسىف لبقو دابعلا ةنسلأ ىلع ايراج ناكناو ىلاعت
 يو 0 0اس 2 0 اود و يااا لد تدل اة ةءالمنا لاك ةحلر ا نالوا هللا هن ا ساو  نامع شل تاتو اهنا فرو ةداوقعلا او انا ع ملا

 نيدلامويناك اذاف ايندلا ىف ةنعللا هيلع ال نيدلاموس نعللادحو ذئموي كلذ ققح ام اوهلعفل ءازج

 تمادامإ هلوقكتقوتللال دسأتلل ناب اذهنادتلا ىفو *ةنعالا هدنعىسي باذع ةئعللابهلْنرتقا

 نا مهنيب نذؤم نذاف ) ىلاعت لاق اك مولا كلذ نعللا عوقو هديؤيو دّسأتلاف «تاوعتنلا

 هيلع مكح امتاوةبقاعلاو زوفلا هللالأسن ملالا باذعلاب نراقم نعل وهو «نيملاظلا ىلع هللاةنعل
 ىونثملافو : داب ًالادبا ىلا :هءاذغ تناكف كزالا فو ةرطفلا ل سحم' كلذإ ؛ةقاقحتشتتال ةئقللاب

 دوب ىاخ مه رامو روم مسق + دوش تمعن زارب ىئتاب ناهج رك
 هرج دك الم زنوج اظبطك اود وول 0 ا

 هللاةعاط نع ءابالا هعنطو هبآد نمو حورلامدا دوحسب رومأم سفنلا سيلبا نا ىلا ةزاشا هبقو

 هللا ةرطف ىلع امهتقلخ ءدبيف كلذو هدوحس نع عانتمالاو هللاةفيلخ نع رابكتسالاو ىلاعت

 هللاةرطف نم ىا 6 اهنم جرخاف ) لاق ىلاو هدوجسب سيلبا سما املف اهيلع سانلا رطف ىتلا

 نود رفكلا تلبق كنال انراوجنع دورطم © مجركناف ) نايالاو رفكلا لوبقل ةدعتسملا
 نيل وبقملااندا.ع ماقم نعادعبم اروهقم ىارهقلا تافص حنان نم ىهو4 ةنعللا كملع ناوإب ناميالا

 قرشم نم اندهاوش سمش علطتو نيدلا راهنىف نيدلا ليل ون نا ىلا ىا نيدلامون ىلا)

 م ىجارا باطط ةقحشنسملا ةينازوتلاب ةدرملا ةتاخوترلا قالخاب حلالا ساوتللاةةمللفلا ١
 * ىرظنافه[ راكدرورب ىا] #برؤ» قحتسم هيلع سيلبا «لاقؤ# ةيمجحتلا تالي وأتلا ىف

 قرخاوىنلهماف امجر ىتلعج اذا ىا مجر كاف اهنم جرخاف هيلع لد ىفوذحتمم ةقلعتم ءافلا

 داراو رششنلاك تيملاءاحا ثعبلاو مهئانفدعب هل هتيرذو مدا ا © نوثعس موب ىلا 0

 هباحاف ثعبلاموبإ دعل تومالذا توللا نم وحاو ها مهنم دخايو مهئاوغال دي نا كلذب

 ةل نم ىا 5 نيرظنملا نم كناف © ىلاعت هللا لاق ذه ىلاعت لاقاك ىناثلا نود لوالا ىلا

 قيرطلا اوأطاخخ نا مهسماو اسان ثعبف ادحا نوريالو قيرطلاىلا:اومله لوقب انوض اًوعمس |
 اولاقف مهوعدف لاق كلذ اولعفف مهاماو رظناف مملع اولمحاف قيرطلاولا اومله كل اولاق اذاناَدْرع

 نينسلا ىعحتام اولاقانههمتا 5ذنم تاقف انورتنا مكتا اولاقفمهيلع وامك قيرطلاىلا اومله

 نسلب انا امهنع هللا ىضر سابعنبا نعو * دنهلا ىصقاب ةدلبو ةينصلا قاوال ايد قرملاب

 هدد مالسل هيلع رضخلانا :لاَشبو * ةنس نيثالث نباداع مرهلاهل لصحوروهدلا هيلع تتم اذا

 ) دوحالان   8٠عب (6

 _-تتجححصح

 | ةكلممو ةفوكلاب عضوم نيصلاو انهه نو ات اص قاف زو تان ط ىاع توت وقلالااراخ

 | اهدامكخ ةلددتم اهب ةومطم نروكف ده اًذدكعلا راوناب ةق رشم سوفنلا ضررا ريصتو حورلا

 | روك ذباوسيل مهناف ةكئالملامهو سيلبا ريغ نيرظنمةم ناىإءلدو الذا مهلاحا ترخا يذلا
 | نيطاسشلا اماو نامزلا رخا ىلا نوتومي الو نوبرشرالو نوذك ايالو نودلاوتبالو ثاناالو

 | مهفو نودلاوتف نملا اماو سيلبا داخ مك نودلخي لب :نوتومالو نودلاوتي ثاناو روك ذق

 | قيرطلاه ف اواطخااذا اناكم نيصلا ضراب نا _ فسوب نب جاجحلا غلب * نوتوميوثاناو 0

 ار حور ىاذغ نتىلها ندر 2

 رتفدلئاوارد

 ذا نانرد مح



 ا © نيدجئاسلا عم نوكي نا قا, نسلبا الا 3. خصتلا كوبش 0

 تظل رهوج نمو راثنم ىتقلخ كنا ىتبح ىا.« نوئنم اخننم لاضلصنم هتقلخ رشل |
 راشاف ليلدلا اذهب هنم ريخ اناف ىلفس ىاملظ فشك وهو نيط نم هتقلخو ىولع قارون

 دوجسلل هقاقحتسا هللا لج امع لزعب وهو نيطلانم هتقلخو مدا ةيرششبىف ةكئالملا دوجسل

 اريصيناك هنال روعاهناس يلب ال ليق انههنمو هنق هلالج و هلامح ىلحتل دعتسملااهلك امسالل م لعتملا |

 ةعسلا ةيناوحلا ةممهذلا تافصلانم اهف عدوا امو مدا ة هيرشي اهب دهاشي ىتلا هنع 9

 رس اهبدهاشي ىتلا هننع ىدحاب ىمعا ناك هناو ءامدلا كفسو داسفلا اهنم دلوتملا ةمومذملا

 هسفنىلاةفاضالا فرشو ةصاخلا ةخفنلاو ءامسالا لع نم هب مركامو هتيناحور ىف عدوملا ةفالخلا

 اتكاسو انويكسو انك انس: لازال كلذدلا دوجولاب ناييبخالاو ةنيامظلا"ف ضرالا قئاقحو |
 نيعتملا ىضرلاب ماقو لفسلانيع ىف ولعلا ةيثرم ىلعا ناكف هبولطم دوجوب هزوفل انوكسو

 ةرضح مالك رس ىلا ريشيو * ىهتنا مالسا هنيدو مبلست هلاحو ىضر هماقف ضرالا بلق نم

 اقام كوقاحشلا |
 دشاب شوماخ دسر نوج ايردب * دشاب شوج نااس رد ارسرا ظ

 انو ياما نرتو#
 ندش ايرداتتسه ىدتبو تسي ارليس * تسيئهراج متو ىداشزا انفاث ارئاقشاع

 ريمضلاو (بهذافلاقإل ىلاعتهلوق ىفاك داعباو ةناها سما 6 اهنمرخاف له ىلاعتللا هيلاق ا ٠
 تاومسلا نم هجورخ مزلتس 151 برا وير اس رايلوابو اعالي ةحررخيراتسجو

 اهتاَمَصََو ةكللإ :زوصلا خوال اهلاك ناك لإي ةعلخلا نماو: نايزقملا ةكتالملا زمزم وانا |

 رجحلا» محرلا نم *« مجر كناف 8# هريغ هلع سقو اكلم هنوك نع جرخ انطابو ارهاظ

 نم ىا اناطيش هنوك نع ةيانك وهو بهشلاب محرلانم وا ةماركو ريخ لكنمو هللاةمحد |
 | صنلا ضراعنم ناف هتهبش نع باوجلا نمضتي ديعو وهو بهشلاب نومحري نيذلا نيطابشلا
 | هللاةهج نم ناك ثمحو ةمحرلانع داعبالا * ةئعللا كيلع ناو ف نوعلم مجروهف سايقلاب

 ( ىلاعت )

 ٍ كلام سلبا اي )) هبردل © لاق )) ذا ملاع هنا هءاسلوهيق زوك موه ىذلا لهجلاو ةيرانلادرمعو

 | دجسال نك ١مل لاق ) دوجسلان ع عانتمالا ىف كتمحام ىا 6 نيدجاسلاعم نوكتال نا |

 | مدا قاقحتسا لعج هللانا بسحو مد الدوجسلا نمةكئالملا صاوءسما امف أطخاهللانا همالك |

 | هتف صاصتخاب ضتخلاهترضح ىلا :ةفاضالا قريشبا قرسملاهخور ىف ةعدوملا ةفالخلا رسفف
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 | ضرالا هنتاريرحم ضغب ىف ىدنسو ىخاش ةرضح لاق * ءاشجالاو ءافطصالا نم كلذ ريغو

 | ناكام دعب دوساف هتقلخ هللا ريغف هتقلخح رختفب ناك دقو نيبوضغملا نيدورطملا نأش وهاك |

 ١ هللازنا ىراصنالا مساقلاوبا لاق * اسارون ناك ام دب مطاو ك1 ناك ام دعب حقو ضيبا

 | ناسنالاة شب ىلا كلملا ىلاعت هللاسلق ناف لاكشالاو روصلا ىف سنالاو نجلاو ةكئالملانيب نياب

 نم دورطمىا هرثا ىلع ةراجحلاب مجري درطي نم نال درطلانع ةيانك وهو هب ىرلا ىا



 | ىا دحيسيمل مل لاق لئاق 50 سوماقلا ىفاك هايا هتيباو ههرك 5 او 10 و هنأ

 ٠ ملمقتا ناتسالا نوكك نا فوخعو هناك اول هن ابا نت أ ل كا ودارت للمال نك لبا هنو لع
 ١ لاكلعلالد هبفو + مدآل دوجسلافمهعم نوكي نا ىنأ سلبا نكل ىا هدعبام هب لصتنف
 ا ريق عم راكتسالاو مالا ةفلاخم ضاعم ثالث ةدحاو ةيصعمفف جدأ ثح هأر ةك كر

 ١ ةلح لادم مالكلا نيكل كئلوا كاس ماظتنالا نع ءابالاو ا ةقرافمو مدآ

 اهيفسيسي -

 6 ت6 ا 25 ا

 -_- 1 ا

 5 أ ا

 بيس سس سس سس

 عيجف مدآ ن م نسلبا ىلع 00 *ال هنا لعا سدقلا حور ىف هرس سدق ربكالا خيشلا
 اطشلا نز< هليوطتو دوجحسا 5 كا هتليطخ اهنال هدوحس نم هنالص 2 هلاوحا

 ا 0 ”0د2ي ةهيرخ اهلل واؤوحتس عقاذلا تال ف: زرقا نمار لازالت قالقنالا وفل

 | نبا ا رقاذا ) م هنلع هللا ىلد هللا لوسر لاق اذهلو هنع هس لغتشدف نزح ف هتيصعم

 ْ هلف دحسف دولا مدآ نبارصا ىتلبواي لوش و ى ب ناطشلا لزتعا دحتسف ةدحسلا مدآ

 موصعم ريغ ناطيشلا نم ماوصعم هدوحس ديعلاف 0 راذلا ىلف تياف دودعسلاب ترصاو ةنلا

 ليبس نم هياع ناط.شلل سيلو ةيسفنوا ةيكلموا ةينابر اما دوحسلا رطاوخف سفنلانم

 ىونثملا ىفو : هب لغتشاف هنزح لازف سلبا نع ةفصلا كلت تباغ هد وحس نم ماقأ اذاف |

 0 لقاع رذدحاب 0 * تسيسب ناهنسإ نمشد اردا

 م لدرب دنيز ىع * ناشبوخو ناشتشز ناهنب قلخ ناشب وك مد

 اح 0 رد 1 ونارب * رايوجرد ىورردرا لسغرهي

 ةسلكو ادكَخ سوت ذك 3 2 ا ناهنيهحرك

 هسك كي ذوب سك ناراره زا * هسوسوو الح وراخ 0

 دوش لح لكشم و ناش ىنس ان * دوش لدم وت ىاهسخات شاب

 سطا|ب هللا لاق ملدقف كلذدنع ىلاعت لاق ذاق كاف نم كاز 7 1ع يم افانسا 1 لاق ع

 مهلا عم مدال ه«نردجالا عم ب نورك نا ة«نوكتال نا كل تببس ىا ىا 3 كلام

 ا لك لب مهذع هما درك هعوقو دنع خب وتلا ناكام و مهتل زئم فرمثلا َّق مهتلزامو

 | هكدحسال نك مل ه8 ىناس فانئتسا اضياوهو سلبا 6 لاق 8 ةروك ذملا ثالثلا ىصاعملا نم
 0 5 © رشبل 6 0 0 ىلاح ىفانس ىا ىفنلا دكأتل ماللا

 اسىالزا ] «نونسم أح نم#: [ كش لك زا ] 6 لاصاطنم هتقلخ 2 ىناحور نهَوَج
 فرعا 52001000 5 امس قا كا 201 نإ : هريسفتمدقتدقو [ كان ىوب

 ديك ا ارواو درب كك نع نامرف ارح - فيطل ا سإ تسا انقر

 هك تئاذن ديد هناريو ار شتروص دوب لفاغ وا نطاب زاو تشاد مد ١ ىهاظب رظن سلبا
 تسنوفدم هبارخ نارد ردارسا جنك

 تنناهن جنك آ ىفذا بارخ جنك نيا * دحنكت نوك رد هك هناخ نيرد تببك
 تسنامز ناولس و تسا نيمز_ ناطلس #* تفاي هر هناخنيرد هك سكن اره هلا ىف

 ةيروللا دايقنا ةصوصخ نم مهام «نوعجامهلك اك ةكتالملادجسف ١ )د ةيمحللا تاليوأتلا قو ©

 < مي 48 زج
 0 ا ا

 بو يوك ر> شناد رك ذ نابرد مك رفد لئاوارد

 شناد 9 تايضؤ نا



 لذغالل وازلاا نال 'كلذو ) فب اذ هل | 2 تارا نا , ةياترهلمو ةفنقتلا |

 اع هروبع ناك بلاقلا نيلفاس لفسا ىلا ىلاعت قحلا ةخفتب برقلا بتارم :ىلعا نم

 هتافص رون ىف مهتافص راونا تجردناف رون نه اوقلخ مهو نيب رقملا ةككالملاو تايناحورلا |

 | صاوخ ةدبز ذختاف نيطايشلاو نجلا ىلع ربع مث سمشلا رون ىف بك اوكلا راونا جردنت اك

 ظ هللادبب قواخلا بلاقلاب قلعت مث ىوقلاو ساوحلا مهنم دافتساف تاناوبحلا ىلع ربع مث مهتافص |

 | هتيلباقو ملعلاب هفرشو ةقاخلا ىف هلك قاقحتسال نيدجاس هل اوعقف ةكاللا عد باطخلا |

 هلوقىف ظفاحلارد هللو ةيدمحالا.ةقيقملاو ىدم حلا رولا وهو مالسلاهملع مدآ |

 | لقفلا ظفللا نع كالا عاط طقنال | رسفم راصو ااا ىلادانكعنا نوعمجا هلوقف قزفتلا"ن اع |

 صيصخت سبل ءاثتسالات لق * صيصختلل المتحم نوكف سيابا ىنئتسادق تاقناف < ةيلكلاب |

 | سررت ادرفم انج ناكمنال لصالا هنال لصتم ءاسسالا و روهخادنع حصالا وهو قاقتشا |

 ىلع ركذلا بلغت ةكتالملا دجسف هلوق ىف هيلع اوبلغف مهعم دوجسلاب ىماذ ةكئالملا نيب اهف |
 | نبا نعو ادنهالا مهتيأر كلوق هريظنو الصتم ءانثتسا مهنمدحاولا ىتتسي كىتتسا مث ىتنالا |
 | اران مهياعلسراف اولعفي مق مدآل اودحسا ةكئالملا نم ةعام هللالاق امهنع هللاىضر سابع |

 ا نالاكشادف ريقفلا لوش * سلبا الا اودحسف ا اودحسا ىر ,تااةعاج لاق مث هتف ر>اف |

 الا مهللا لالخلا ةوطس نم افوخ لاثتمالا ىلا ردابل لاخلا كلت دهاشول سيلبا نا امنال |

 ١ عيمج ىلا رظنلاب كلذو عاتجالاو ةيعملا ادافا نيدكأتلا نا ىناثلاو يد 0 ا
 ا 0

 مده 4577 >> رشم مبارلا ءزط

 لهال لاق هيف ىلحتو مدا هللاقاخ املف ىلجتلا لوبقل دعتسملا هرهقو هللا فطل هنف رمحملا

 6 مهلك: + ةككالملا هلاددسف حورلا هب هق خفف ه اونو هقلذعف ىا م ' ةكنالملا دحسف 0 ىلحتلا

 ْ 2 كلذىف 8 1 ثيحب © نوعمجا 0 نا باوان كاللعرأ دحا مهم لي كثر

 , ةاسعىف عبطنملا رونلل مظعت ةقيقملا ىف اذه ريقفلا لوقي * نيعمتح اودحس لب دحا نع

 ىلاسناروطزا شيب تفايؤطلوت نسحرددك * دركت ينوتس وب نيمز مدا ٌهدجسرد كلم

 ظحالت اكعضولا بسحب ةيعملاو عملا ىنم هبف ظحول هنكل دك أت دعب دكأت نوعمجا هلوق
 دياز ىنعم ةدافا ةطاحالا ىنعم ةدافا ىف لك ماقم هتماقا ىنانيالذا ىنكلا ىف ةيلصالا ىتاعملا

 4 لضصاالا :ةاعام نم دب نكي مل رخئا ظفل نم ةطاخالا"تمهف'اذاف اعمتو امض دصقإ

 داع 3م بطفل رتخلا |! فاقماةلككا .ًعقدرككتا"نآ_ خف <مق 0 ءاغلالا نع مالكلل
 نال ةككالملا عيمج دوحس ىف هاظ ةككالملا دحسف هلوق ناف رسفملا ريظنوه اولاق مولعلا

 لمتحم ةنكل“ دزفملاك دارفالا نم دحاو لك لواتتي مومعلا ىف 0 ماللاب فرعملا عملا

 مهلك ه لوقبف ليربج + ا © ميرا ةككلم تلاق.ذاو ) هلؤق ىف 5 ضعلا ةداراو نصصختلا

 لاو كيال انكم ةفكل لوالا خخ هلعّوضو تالكزأل اطتورطإو كامخلالا' كلذ عطقتنا

 ١ هن سيل ىناثلا ىلعو * ىهتن "نا ىمحتا وهوا سنلبا هنمو ريحنو سني سلبا © سيلباالا

 ىهلالا سمالل لاتتمالا نع عانتمالا نع الضفددرتلا مهنمروصتيالق ةم 3 .هطةكمالملا 3 لوألا

 دكا ىنا اعل وت 0 طفلا نع ةش اطل قلرش د ركذ د ةككالملا



 رجحلا ةرو- مه 451 ٠>

 نيس دهاشت 5 هتنياغو ضالا تدهانتشي |اهتافغو, اهتل اه, تسفتزا:ؤافا,اهنغ اهتلفَعو
 ىهتنا بويغلا باوبا حتفنت ىتح بولقلا نع بجحلا عفرا مهللا اهئياعتو ءامسلا طسسو
 هيلع لاقو كبر فرعت ناسنااي كسفن فرعا ةلزئملا هبتك ضعب ىف ىلاعت هللا لاق * هترابعب
 هملعزا ناسنالا ىلءىلاعتهللا لضف نمو ( هبرب مكف عا هسفنب مكف عا ) مالسلاو ةالصلا

 ملاعلا لك بئاجت ىزاوب داكيام بئاجعلا نم همحر غص عم هصخش ىف عمج نابهتقرعم قيرط
 ملاعلا ةّئيهنم ةرصتخم ةخسن هنآك ىتح

 عقاو ورد قحو قلخ تروص « عماج ىخزرب تسيج ىدا
 توكلم قئاقح رب لمثشم *:توزبج ٠ قئاقد اي :لضتم

 ىنعمو .فراعملا فرشاو مولعلا لجا وه ىذلا هللا علا ىلا .اهنفإ ركفتلاب :ناششنالا -لسوتل

 ىف نا دعا ,تيواطتخ تف مدراتاا .قيرج !انتخ صفانلا ةديقال تلج قيناكو) دايما :.اتالكما| ذاق ةيزآلا

 هبرومأملا سبل هناىلع ليلد هيفو عقب عقو نم سما هل اوعقف لف اسفنتم اساسح راصو
 ايظعتو مدل ةيحتو ىلاعتةللاىمال الاثتما 46 نيدجاس ف هلاوطقساىا لبق امكءانحتالا درجت
 هتردق راثآ بجاعت هيف رهظ ثمح ةلبقلا ةلزنم مالسلاهيلع هنا ىلع هلل اودجساو هلايركتو

 ىدتسو ىخش ةرضح تير ىلا مو ماقملا اذهىق ةقداص ايؤر ىلريقفلا لوقي * .هتمكحو

 تنك ل اقف توملاب قلعتيام ضعب نع هتلأسف طاسنالا نم ةياغ ىف .مانملا ىف هحؤر هللاور
 ءام نيع هف ىرج ا تلخد ىحور ضبق املف سفنلا رخآ .ىلا ةلماكلا ةراهطلا ىلع
 تيلصف ىتزانج ىلا تعجر مث ءامسل! ىلا ىب جرمع مث عزتلاب ثدحلا عقو هنال هنم. تأضوتف
 هلاح ىلع ةيويندلا ةأشنلا هذهىف ىذلا كاردالاو لقعلا قبب لههل تلقف نيرضاحلا غم ىلع

 نم دورسلا رهظا هنأأك ىل ادقتعم نك نيترم ىل لاقف مسيتم وهو ىديب ذخا مث م1 لاق
 هيلعو عزنلا دنع ضقتاي ءوضولا نا اهنم . دوما ايؤرلا هذه ىننتظقةساف هل ىداقتعا نسح
 ثدحلاو سجتتيالف هتاممو هتايحىف ىهاط لماكلا نمؤملاو حصالا ىف لسغلا ةيعورشم ىن
 هنال صقانلا لسغلماكلا لسغبونا صاج او * صقانلا ىلا ةبسنلاب وهف مسواو زك ع

 رومالاب قلعتي ايف ضقانلل عبات ةيويندلا ةأشنلا هذه ىف هنالو ىهاظلا بسحب ءوضو ريغ ىلع
 نماهوحتو ةيالولاو نامالاو ليقعلا نال هلا- ىلع كاردالاو لقعلا ءاَقب نايب اهنمو . ةرهاظلا

 سانلل ةوسانوكيف هتذانج دهشي للءاكلا حورلانا اهمو . توملاب ريغتيال وهو حورلا تافص

 ةيترم ىف هل دوجسملاو دجاسلاوه لماكلا نإ ىلا ةراشا هسفن ىلع هتالصف ةالصلا ىف
 اذهلومدآآل ةكلالملا دوجسولا ةراشا هيلع سانلا ةالصو ادج مهفاف هريغلال هلهتدابعف ةقيقحلا
 ةيتم ىف ءانثو ءاعد اهنوك هيفانيالو ميظعلا رسلا ذهل اقيقحم اقلطم ةزانجلا ةالص تعرش
 ( هتيوساذاف ) ةيمجنلا تاليوأتلا ف لاق © هدنع فوقولا بسحب دح ةينرم لكلذا ةعيرشلا

 فيرسشتب ريشي ( ىحورنم هبف تخفنو ) ىلا فاغملا حورالو ىتحفنل الباق هلعجم ةيوست |
 امك ّللاىلا هبرق لاكو ىلعالا توكلملا نم بتارملا ىلعاب حورلا.صاصتخا ىلا ةفاضالا هذه |

 اذهب فرشت هناف ةخفنلا لوبقب هصاصتخا ىلاو © ديرولا لبح نم هيلا برقا نحو ب لاق
 -تآ-



 كفل ربهم يد عارلاورملا
 همست سسوس ا - : ا

 كنردىب ىنوخ دن ىمد له « كرو زاذنا هتسر لقص لها

 نيتسدقملا هيدس هلدعو هاوسو هقلخف هلبدعتو هتبوستر رشاب ىلاعتهنال هتاذرلا خذنلا.فاضااماو ا

 | دوجولا 'هللاقأ ىذلا قامحرلا 'ةسقن وهو قاذالا هحور نم هف ةطساو نود هتاذب خفنم“
 | تاذلاب اخفتهثوكل مزلتسا اخت ( لظلادمّف5 كيزولا رثملا) هلوقب هللا راثملا ىلظلا
 خيشلالاق * ةيرهق ةلالجوا تناك ةيفطل ةيلامح اهلك ءامسالا ةفرعمنيديلاب هتيوست ترشود اف

 اهيلع عالطالاو ءاشالا عيمجم معلا اهتوقىفو ناكملاو ةهجلا نع ةهزنم حورلا نيدلا نع

 لاق * ىلاعتهللاىلاةفاضالاب تصتخا كلذلف تاينامسملانم هريغا تسيل ةاهاضمو ةيسانم هذهو

 | ةدحاو ةققح ناسثالا رهوج ناهربلا باتكنم ناسنالا باتك ىف ىكدلجلا مامالا
 مكحلا دنعو تلي ةدوصلا ارسل وهو ةرعأ ىوف تاذ 'ىلوالا ةرطقلا3

 ةريثك بتارم هللصحو هرون ىنتخاو هاوق ترشتنا ندبلاب قلعت اذاف ةقطان اسمن |

 | رؤهظو يور انهو انهن قتلي ةتقلطلا ٌدؤّنالاب ةتاحتساو ةأشنلا ىشاوغب هباجتحا دنعو
 | احور ىمس هتدهاشموىسدقلا ملاعلا ىلا هعوجرو قحلا ىلع هلاقا دنعو القع ىمس هرون

 هكاردا راتعابو الق ىمسي الصفتو اعمج هنامماو هتافصو قحلل هتفرعمو هعالطا رابتعابو

 ىهتنلا اسفن ىمسي لاعفالا رداصم ىه ىتلا تاهلاو تاكلملاب. هفاصتاو طقف تاييزجلل
 ظ اقافو ىزارلا مامالاو ىلازغلا مهنم ةعاملاو ةنسلا لها نم عجج بهذ ريقفلا لوقي « همالك |

 | قو.ةعملاب قشاعلا قلعت هبقلعتي ندبلاب لاح ريغ درج رثا حورلا نا را |
 لوالاف ىناوبحو ىناطلس حورلا نا ماقملا قمقحتو * لانش هال تلتنأل هَجولعمصا ريدي |

 فرصتلاو ريبدتلا قلعت هب هقلعتو ندبلا نع هتقرافمل اضنا قرافملا هللاشو سمالا ملاع نم ْ

 ىربونضلاكلقلاوه هنعت لحمو ءاضعالاىف هفرصت ىند امتاو ندلا اذه بارخن ىّشال وهو

 تاذلارهظم ىنادنالا حورلاوه ماةعالا حورلا تافيرعتلافلاق + توكلملا ملاءنم بلقلاو
 اضيا سفنلاو لقعلاو بلقلا هلَلاَعَو قلخلا ملم نم ىاثلاو اهتبوبر ثبح نم ةيهلالا

 | هعبلم فنطل منج ىتاوحلا حورلا تافيرعتلاف لاق ندبلا ءاضعا عيمج ىف راس وهو '

 ىوقاو ندا ءازجا رئاس ىلا ٍبراوْضلا قورعلا ةطساوب رشتنيو ىنامسجلا باقلا فيوجن |
 ةازتعوهو تاكرحلاو لاعفالا ًادبمو قاطلسلاحورلار ,”ا وهو غامدلا وههنبعت نات طا

 ىلع عرفتتلاعهالا كل ذك ةفصلابتاذلا عامتج ا ىلع ىتينةبهل الا لاعف الانا ق1 ا
 اللا تلح دامب ف تناك ةياطكتل ا ةقيلذلا ثافطل ذأ موىناوبحلا حورلابىناطلسلا حورلا عاتجا

 : حورلا نطابفف ة ةوقلأابناكىاونحلا حورلا اذه كلدكران.آلاو لاعفالا ةدهدوجوّل 1

 | رسلا بيغ هتازي زحن ضعي ىف هريس سدق خش ةرضح لاق + ندا اذهب هقلعت لبق تاطلكلا

 قالطالابةيباجيالاوة بسلا تانيعتلا عم نعقلطملا دوجولا رهظمرسلا رس ىاىنخالارسلاوهو

 |١ ريا ملل ىقاقعالا ىمهولا ىنلا ىفاضالا قالطالابال ىدوجولا 3 هي ىصالا ىااذلا

 دحاولا ىنافصلا ىناثلا نيعتلارهاذم ىتاطلسلا حورلاو وجا وطرب ذلا لوالا نيعتلا

 | اهسفني سفنلا ةلاهج الا باجحالو ىلعالا ثلاثا نيعتلا رهاذم قاورللا .حورلاو قرفلا

60 



 دل هدوم هم ةةهؤ ع

 كسا )ل لاتت دوق نيل ابلاب تاردااماو نسنحإ قاردتسال ماللاف ةفيطللا ميناوسلا سالم

 دوهش رونىف اوقرغتساو حاورالا ملاعىف اوه نيذلا نوميهملا ةكئالملا ( نيلاعلا نم تا ١

 ةيتزىف ةيوامسلاو ةضرالا ةكتالملا قوف ناسنالاو لامكلاو ةيعاىفال لاخلا ,فرشفف

 ٍ مهل سيلفةدحاو درب نوقولخم نوب رصنع مهلك مهنال اضرا. لالا فرش ىف لب لامكلاو ةليضفلا

 ظفاللا لاق : هلك ةيترالو هلاح فرش

 سر مدآ كا ىنالكو ماح ناوخم * ناوخم هصتت سدح 5 قشعهتشرف

 | # ارمشب 9 ققحتلا ىلع لادلا لعافلا مساب ريبعتلا هيلع لدياك ةتبلا ىنأيساوف  قلاخىلا ف |
 اراشبا عمجو ىنُب دقو اعمحوا ادحاو ىثئاوا اركذ ناسنالا ةكرحم رششبلا سوماقلاىف لاق
 اصلع :ءام6 ارث يآ فل ةفعوا يللا قا 6 لاصاص نم ف ناسنالا داج ىهاظو

 ىا بيطلا زيعل ناحتمالا ةروصب ىلاعتّللا مهرواش هريسفت مدقت 46 نونسم ًامح نم قه ناك
 لح رلا مركي ناحتمالا ع لبق كالذلو سلبا كلهو كلملا عبق نس رلبا ىا ثيبشان م كاملا أ

 ايندلا ءانف ىلع مهسفنا اونطويل هقلخينا لبق مدآ نيركح هجم مهربخا لبقو *ناهيوا

 | هجوىلعالان وكتال ككل تانك -- هلاك (نيكليلس ور

 درادر د رد نما نكت كانوجشي دن ف _ إو وير فاقت اعقل !(ناقنم ىاكمم
 | ءاسالا متاخ نيلسرملا ديسك تاقولخلا متاخ نوكل تاقواخلا عيمج دع مدآ هللا قلخاعاو

 | ىا 6 هتيوساذاف #9 صاخلا زنكلا باب ىلع كلملا متاخ ةلزن وهف مثلا فزرش هيف رهظف

 حيرلا ءارجا خفنلا # ىجورنم هيف تخفنو # ةيرشبلا ةقلخلاو ةيناسنالا ةدوعلاب هتروص |

 ةم خفنالو ةانْلا داحتانع ةيانك وهو اهبءالتمالاو اهكاسمال طاص مسج فيول ىلا |

 هّتبوهنايريسو لوعفم مسا هجوملاب لعاف مسا دجوملا ءاقلالا ةقيقحلا دنع سيل ىلب خوفنالو

 حورلا رون لعشا امس ةرابع خفنلا نيدلانع خيشلا لاق + هيف هلعفو هتفص روهظو هلا

 لاح ريغ بدسملاو لاحم ىلاعتهللا قحىف خفنلا ةدوصو لاعشالا بيس خفنلاف لباقلا لحاف
 ةفص وهف حورلا رون هبلعتشا ىذلا بيسلااماو لاعشالا وهو خفنلاب خفنلا ةحّش نع ربعف

 ضايفوهو دوجولا عوذيوه ىذلا دوحلاف لعافلا ةفصاما لباقلا لحاف ةفصو لعافلاىف

 رون ناضف اهلاثمو ةردقلاب ةفصلا كلت نع ربعيو هدوجو ةقيقح دوجوم لك ىلع هتاذب

 ءاوهلانود تانولملاوه لباقلاو امهنيب بادحلا عافترا دنع ةرانتسالا لباق لك ىلع سمشلا
 | ىلاءت لاقأك ةيوستلا ف لصاحلا لادتعالاو ءاوتسالاف لباقلا لخلا ةفصاماو .هلزولتال ىذنلا

 | تناكناوةروصلا لقتال اهتلاقص لبق ةا رملاناف ةا رملاةلاقص لباقلا ةفصلاثمو ( هتيوساذاف )

 | ءاوتسالا ,اصحاذا كلذكف اهلةيذاحملا ةرودلاىذ نهر ءروص تتدحلت تلفص|ذاف | اهل ةيدات

 حس لا ا ثدح ةقطنلاف ا

 | ىبانالا عونتلا اذهن ,م ريخ مهو هربغو هدأ نع الضف مهسوفنب روعش مهل سيلو عك |

 م. هصق نادرد مكيرتفد رخاوارد

 !نازذيجو نايمور ندركىص
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 هم غةهم زج رشع مبارلاء زا

 نيقلاخلا 0 هللاكلرات | رمدآ كلك دام قدح هك يفك ناب ا | قشاكلا لاق 0 : ش

 ا تدك قدمو دش لكرانوب دينا نواب كعب ا بإ دك ةجت ناز [ يروق كلخز

 ٍلاصلسة بزرع ده كعخان: تعاذكي كن أد كيتاو طم دع نوني ادنك ديوي 1 نال د

 | موب رصعلادعي قلخو ةرخ آلا نم عمح عبرا هحور خفنو هقلخ نيب ناكو [ ديسر
 © ناحلاو وه ىلاعت هللا لها رباك | هيلعو اهسرغب ايئدلا تانج نم ةنجىف قلخ هنا ىهاظلاو

 كلذب ىمسو سوماقلا ىفاك نحال عمج مسا ناجلاو ن+اوباوه سيلبا ةضورلا ىف لاق * نجلاابا

 ناك املس نجلا بعشتنال ناسنالا نم ىهاظلا وهاك سنجلا هبدارينا زوجمو رتتسي ىا نحب هنال |

 6 لبق نم هانقلخ 8 اهنم اقولخم هرمساب سنجلا ناك ةدحاو ةدام نم قولخم دحاو درف نم

 ةراخلا را !|ةغللا ىف 00 را ديدشلا ران نم 5 مومسلاران نم 2 ناشكرالا قلخ لنق نم

 دوت ل اوراهتلاب ايلاف نوكتمومسلانا رورجلاو مومسلا نيب قرفلاو . ران اهيفةراخلا جيرااو

 ذفنت اهفطلب اهنال امومس تيمس ىلقو ٠ سوماقلاىف م راهنلاب نوكتدقو لبالاب ةراخلا خيرلا

 قعاوصلاو اهل ناخدالران مومسلا ران لشو ٠ نذالاو رخللاو مفلاك هيفا ىضوزدلا ماسم ىف

 ىلا توهف باح ا تقرخ |نعا هللا ثدختااذاف .تاجحلاو :ءامنلا , نيبازان:ىهو اهئم. نوكت

 امظعت هلبق قتلخ هنا عم ناجلا ىلع ناسنالا قلخ مدقو كلذ قرخ نوعمست ىتلا ةدهلاف ترصعاام

 | لها نم معلا لها قفتاو + ةنسفلا نوتس نملاو مدا قلخ نيب ناكوهلضفل اراهظاو .هنأشل

 | لقتناو ناسنالا ملاع ىلع مدقم ناحلا ملاعَو ناجلا ملا ىلع ةقلخ :مدقم كلملا ملاعنا قيقحتلا
 | عيجنع» ريخأتب لكلا ىلع لضفلا هلرهظيو نيّقباسلاب راتعالا هل كضحيل مدآ ىلا ايندلا كلم

 | تايلكلا ةخسنو تانئاكلا ةحتنو تاقولخلا اخ وهو بابلا ىلع متاخاك هنال تاقولخملا

 ظ نهقلاو فطللاو لالخلاو لامخا ىنصوب هققحتل دوجولا لاكمتدبو تاللوقعملاو تاسودخلا نم

 ظ ىئاجلا ىلوملا لاق : فطللا وهو دحاو حانج ىلع قولخم هناف كلملا فالخب

 تخيرورف مدا رب 10 تو هاي اه تبالوللج الا رماوب ةعاوإا

 ىلاالئام الواذ اعوضو اعوضخ ادبع نوكل هنم مدا قلخف بارتلا نم قلخ مدا لبق نكيلو

 ربكتساو ةللمدا عضاوت اذهلو هسنجىلا لمي سنج لكف ةلماكلا ةيدوملا ماقم هنال دوجسلا

 ١ ةمكحلا لها لاق * راننم قلخ هنال هسنج ىلا لاف ربكتو العو.ىناف عضاوتلا نع سيلبا

 ظ بارتنم هقلخامباو ةصاخ ةدامنم ةصاخ هئه ىلع ءادّا مدا قلخ رداق ىلاعت هللان| كشال

 | ناسنالا قلخ نال قلخلا ةحلصمو مهتحاصمو ةكئتالملا ةلالد نم هيفاموا ةعماجلا ةمكملا
 | دمحاي رك ذا ىا 6 كبر لاقذاو © هسنجو هلكشنم ”ىثلا قلخ نم بحتا رومالا هذهنم

 | ةكالملا ءالؤهىف نا ريقفلا لوقب *[ نيمزتفالخ تهب. ] هل ةكئالملل ب ىلاعتهلوق تقو

 ىت آلا لوقلا مهلك وقملانا نه ىلاعت هللا لها رباك ا هللا بهذام قحلاو اديدش افالتخا

 لخدف ماسخالا ه همن نع نعال اورالا هن سح نم الو نيدلامه مالال اهلع مد هل نيدجاسلاو

 | نوستلم مهلك نال ةضراوا تن لك اةعف اس مهسغاصاو هك ةكالملا رباك ١!نم موو لب ربج مهيف

 ( سالع )



 رجحلا ةروس 9 دمه[ 6 6٠07 جمس
 دل 7-2 0

 ١ بناج لكنم اراد نوعبرادجسدملا راح مهضعب لاق * لضفا هتببىفف هدحو ىلص دحسملا ىف ' |

 ىلا نيرخؤملاو: تقولالوا ىف نيلفللا ةيأآلاب دارا لاّشتو ءادنلا عمس نم دحسملاراج لبقو

 ( ىلاعت هللا وذع تقولارخا و للاةمحر تقولاط سوو هللاناودرتقولالوا١) تيتللاق و

 (رجالل مظعا هناف رجفلاباورون ) ماللاهلعهلوق دنع ىعاضقلل باهشلاباتك حرشىف لاق

 لماذ او ةعاعع لس هجن قلما ذا ل نلرأ سانا دفق نت 3

 ا
| 

 هفشح ون ارهذم نياو تقو نجا كل ةعاتزتكا ورز 52 هكدشك ىناتشورب كاذمانازاك تفك |

 رتكيدزت تاوفبكد شاب رتدك أتم بوجوةكى عيدشاب رتلضاف تقورخ آب زاك ةكدشاب هللادحر
 انوفا هللاوفعتقولارخآو هللاناوضر تقولا لوا تفك هللادمحر ىفاشءاما بهذمو دشاب

 تقولارخ اب دارملاىروباسيلادمحوبالاق [دشاب رتاضاف تقولوا هكتشك مولعم سب هانكزاالا

 عبمج هدنع تقولا لواب دارملاف بنذرءالا نوكيال هنال كلذ ىضتم وفعلا نال هجورخ دعب

 لواوه ءادالاتقوف ءاضقلا تقوو ءادالا تقو ناتقو تقولا مك-لا ةلئساىف لاق اك تقولا

 وهو ءاضقلا وه تقولا رخاو هف صخرملا تقولاوه ءاضقلا تقوو هللادنع ىضرملا تقولا

 لواناباوجلاو * هللاناوضرتقولا لوا ىنعمام ل قناف * اهتقو يراخةالصلا ىضق نم ةللاوفع
 متاحا وعافنا ةربعلان ال ىلاعتهللا ىضرل دعتسا دقف هرذق فرعو لصحااذاف حاتفملا ةلزنمب تقولا

 تقولالوا ءاملا دقف اهنمو . رهظلاب داربالا اهنم .لئاسمىف ريخأتلا بح نيو تقولا لوا ىلع
 اهنمو . هللا هسفن قوتن ماعط ةرضحب ناك اذا اهنمو . تقولارخا هدوجو نم ةقاذ ناكو |

 نيكللا عضاوك اهنع ىهنم عضاومب ناكاذا اهنمو . تقولا رخآ ةعاملا ققحت ناكاذا

 ابرلا ةيلغل ةجاح ريغب اهلوخد مرحي هناف ةغاصلا ابرلا عضاوم مظعا نمو ابرلاو قاوسالاو

 ةعراسملاوتاءاطلا ىلع مادقالابكبلعف روك ذملا اذهب تنقيتاذاف بذهملا حرشف لاق * اهبف

 فيوستلانم رذحاو تالاحلا عيجىف ناطيشلاو .سفنلا كيرفظبال ىتح تاداعلا ىلا
 رت تيب ضنوتتملا فور: تاقفطول نزع وو ا تلقللم , الانتاج

 قيرط طرشزا:نتفك اهرفتسسن + قفرىا دشاب تقولا نبا ىفوص |

 اعيدب اتلخ هدارفانم درف لواو هلصا انقلخناب عونلا اذه ىا هي نانالا انقلخ دقتاو ©

 | خوبطم ريغ سباي نيط نم *6 لاصمللص نم #8 الاجا ءاوطنا هدارفا رئاس قلخ ىلع ايوطنم
 | كلذ ناك ىا 6 أمح نم 99 راخفوهف راناا هتسم ىا خبطاذاو هرقن دنع تاوصإ ىالصاصي |

 | ةسرافلابو .نتئمىا أجحةفص 4 نوندم 8و ءاملا ةرواجم لوطب دوساوريغت نيطنه لاصلصلا
 | [ دشاب ىوجو ضوخ كنرد هكىبال نوج بارد ندوب رابسب ةطساوب هتفرك ىو ]

 رخآ هوجو .هرزغ مث توصرقن اذا ىىدنسنف فوجا ناسنا لاثم كلذ نم و وصف الا

 | مدهوا تقولا لوخد دنع ةالصلا بابساب لغتشينا ىو مدخلا لصح حاتفملا لدحااذاف

 | ةالصلاقبطتل تقولا لخداذا ةالصلا ىف عرشيو تقولا لوخدىلق باسالان م هميدقت نكمام

 نس نم بويصموأ هنروص ضو هجولا نس نه روصموا ا
ّئه ىلع غرفم ىا هبص ءلملا

 أ ناسنالا ة
 خلا ار ىبف بيظ هاشداب ندرب نايبرد مكيرتفد لئاوارد



 مي 155 >> رشم مبارلا ءزجلا

 ةسر ايلف نم اللا طيقملا كات تلال 7 ىلا نأ ب ةير ءاراةيلق قي لاحرلا نم ناك

 اهلوا لاجرلا قوةصريخ ) ثيدخاىفو تلزنف لاحرلا نم برقتل تلا كطجازو) ىلا مدقتن

 سبل اذه بيرقلاحتفىف لاق ( اهلوا اهرشو اًعرخا ةاننلاوفوفش تدخر اهارخ | هاهرعو

 نهف لاجرلا عمال تازيمتم نيلص اذاف لاجرلاب نطلت>ا اذا اه ىلعلومح لب همومحج ىلع

 دارملاو ةلعلا لاوزل ريخ نهفوذص لواف لاحرلا نع ديعب  بناحىف نهنم ىلص نمو لاحرلاك

 اهريخو عرشلا بواطم نع اهدعباو الضنو اباوث لقا اهتوك ءاسنلاو لاجرلاف ىوفصلا رشب
 لاجرلاةطلاخم نع نهدعبل لاجر ,ا عم تارضاحلا ءا تاك ن2 لضم “اقوة معكف

 نوهفوفص لوامذو . كلذ وحلو نهم 0 نهناكر ح ةيؤردنع نهب بلقلا قلعتو نهتيؤدو

 ىذلاوه هيلع ثحلاو هلضف ثيداحالا تدرو ىذلا حودمملا ل )والا فصلاو كلذ سكعل

 ةدمحاو اريموا ةروصقم هللخم ءاوسو بر ,ثوأ مامالان مه لعل ىلع هبحاص ناكءاوس مامال ىلا

 هقرط ىلادحسملافرظ نم لصتملاوه لوالا فصلا لقو ححصلاوه اذه ل ما اهوو

 '”ىثهلل ملام لوالالب لواب سيلف 'ىش مامالا ىلي ىذلا للخت ناف اهويو ةرودقم هلل ال

 فنصىف قلص ناو الوا دجسملاىلا ناسنالا "حم نعةراع لوالا فصلا لبقو * رخأتناو

 لوالا فصلا ىلع ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر ضح هنع ىلاعت هللاىضر سنانعو رخأتم
 ا انرود عسا اولاقف دحسملان ع ةصاق مهرود ةرذع ونناكو هيلع ىانلا محدزاف ةالصلاىف

 | ثيدحلا فو ةدثاب نورجّؤي اما ىتعنةب الاءذه ىلاعت هللالزتاف دحعدملا نم ةسرق ارود ىرتشنو

 عابسا ) لاقهللا ل وسراي لل اولا (تاحردلا هب عفريو اياطخلا 3 هللا وحمام ىلع مكلدا الأ ( ١

 رادلا بير قل امتفىفلاق *(ةالصل ادعب ةالادل اراظتنا و دج املا ىلا ىطخلا|ةرثكو هراكملا ىلعءوضولا

 ءاطخ ةرثكي هتوفيالو كلذل غرفتم وه نم قح ىف اذهو لضفا ىنثملاىلء ردي نمل ةديعبلا

 ملعتلاو اءتلاو ملعلاب لاغتشالاك كلذ هنوشب اكوا ندلات تاومهم ند مهم ددع ىلا ىلا هكموا"|

 لع ارا كسل وكر لكل ةمرقلا رادلاف ةياقكلا ضورف نع كلذ وحنو
 ١ كلا ثلا قف )لاو ملسو هيلع هللا ىل اص ىنلا نا هدن«ىف حا مامالا ىور ىلو ناف * |

 سفن ىف اذه نا باوجلاذ * (داهملا نع دعاقلا ىلع دهاجلا أ كا دعبلا ىلع دج ىلا نم

 تنبلانم لضفا بيرقلا تيبلاو مظعا هباوثو رثكا هشم اراد ديعبلاف لعفلا ىف كاذو ةعقبلا '

 مّوشنا (سرفلاو رادلاو ةأرملا ثالثف مو علا) سوةلع هللاىلص هلوق ىف لبق اذهلو دعبلا

 ىتسينأ ىنيني ءاملعلا لاق * ناذالا اهنكاس عمسيال دجلانع ةديعب نوكتنا رادلا
 رجالا لطل دج للا نع دعاش#ل هدعب ةمتالاو مالسلاهيلع ىنلا ناف مامالا دعبالا ةءلضؤا نم
 ةقاط تلاقفدعبالا ىلا بهذيو اه ىلصنناهل لضفالا له دجسملا نمهرادت برق نمش فلتخاو *

 ىطقرادلاىوزامل لضفاٍبرقالاىف ةالصلا ل قو ثيداحالا هاظب المع لضفا دمبالا ىفةالصلا

 اهلعف ناك ةعاملا لصحت هف هتالصيو ةعاج هف سيل دجسم هراوج ىف ناكناذ نؤمن ض

 ناكولاما ةعامجلاب هتامحاو دجتسملا ةرامعنم كلذ ىف امل بهذملا ىبع لضفا را وجلادجسم ىف

 (اذا )

 ١ هلالو دحسملاّوح ءاحالو ( دحسملاىفالادحسملا راخل ةالصال) لاق م هلعهللا ىلصىنلانا



 - ديلا 0-0

 0 دادال هيف نامل زو * :دفاسكا وول هشدح 1 نما هك

 000000 ناهلس ىك

 لح ون زا قعض ره تالكشم

 ادج نك مث نيرا ارام هذ داد

 اوجلاو !تاشنا1ىإ كفك نابلس ]زد

 توا ذاهزا 6 ماله ان كاتس

 داب تفس كار نم داد ه4سشنل همك هدا هيرب دجج

 ايسصص داب ىا 5

 وكبو مدت وش لباقم نيه
 نبت د دما كيسا نوح داب

 ىربو .داز ىدآو .نيطايش رب * ىرتسل

 لثم دوخ قيعض 3 دشاب هشنلا 23

 52 ون تسد قاؤقك نسا 03

 ركحب ضاوذم 51فاضناوذاذ *ْ

 تورتساهديش ار>و تسرك ظ *

 اس تماظ زا رك ناففا هنشنا *

 ودع عفد نكبو مهخ خساب *

 زارك هار نامزنا تفركبهشإ *

 رخحلا 0

 حم مك لاش

 تسوادودزانمزورنياداسدوخ * كسوف دونزا نم ك ص هش ىإ 37

 اذو نم متارودرهران

 راو داينرا درا 5718 او اا 2 دا ا
 الدود دوش دما ادح نوح * اذح ءاكحرد قالو ناجح“

 تسانق ردنا اه نا لوا ز كل * تساف ردنااق تلصونا هحرك

 51 لك رود * رون ىايوج دوب 3 ىباهياس

 01 رو و روم تكرم رج سيم ناجل رعد

 تساهف رطدوخ ىتسردنا تسه * كل ين دك رع

 نإ 0 ومو ةدالو مكممدقتنمىامدقت ىنعمب مدقتسا مكّم نيمدقتسملا انملعدقلوإ#
 رخآنم ىا 5 لع اا ه6 نبرخأتسملا انءلع دقلوإل تقولا اذه ىلا مدآ نامز نم

 ١ ىلا قبسو داهجلاو مالسالا ىف مدقت نموا ةمايقلا موب ىلا نيرخ آلا ىنعي انومو ةدالو مكم

 ريغال 6 وه كبر ناو هذ مكلاوحانم ”ىش انيلع ىنخيال كلذف رخأت نمو ةعاطلا
 كلذ ىلع رداقلا وهو ءازحلإ ةمايقلا موي نيرخأتملاو دوا عمج ىا ؟ مهرشح

 اهناف هلاعفا ىف نقتم ةمكحلا 2 كح هنا 8 ثعبلا ىركلمل در وهف ريغال هل ىلوتملاو

 ةفص ىهو ىتذيام ىلع لاعفالاب نايتالاو هيلع ىهام ىلع ءايشالا قئاقحب ملللانع ةرابع
 | ٌئاتن نمىهو تالوقعملا ىه ةمكحلا ةفسالفلا هنومسامو نيقواخلا تافص نمال ىلاعت هتافص نم

 مكمل اقولخما زوحنال لقاعلا هلللاَغ نا زوال امكف نيقواخلا تافصنم لقعلاو لقعلا
 اليوأتلاف اك ةمكحللا هللاداتا نمل زاجلاب الا |

 لوزنلاباساىف ىدحاولا مامالالاقو * ءازحاو ريدحال اهئاضتقاب ناذيالل ةمكملاةفص ميدقت

 رخآ ىف ءانسح ةأرما مالسلا هلع ىلا فاخ قلصت تناك لاق امهنع هللا ىضر: سابع نبا نع

 ْ مكر اذاف رخؤملا فصلا ىف مهضعب ناكو اهاريل لوالا فصلا ىف مدقتب مهضعب ناكؤ ءاسنلا

 ارق« كاخارلا فناتك( نوقفةعاطا ىلإ نك تما ء سلا "كنك ىو هكون كاد رك ١

 مالسلاه لع ناماس ترض ءدابزا هشي نهءاو> داد ناسرد موس رتفد رحاوارد

 ا 5 م لك هملع عسو © ملع ةيمحتلا ت



 | ايقس مك 4 ا راعملا انلمجىا هوك انقساف## ة ةرضملا نم هعم نوماسيو ةعفنملا ىلا هب نولصتام

 | فرضتو ٍبآ نا ارامش 5 ديار راوحي نبل ةيسرافلابو .٠ عايضلاو ىشاوملا هنوقسدتو هيون رمشت |

 | .ةلالدلا نم هيفامل م نم غلبا وه داشرالاف لاق هدحاو قساو ىتو [ نارد ميداد |
 ريثع د>ا اهفورجونا رقلاىف ةلك لوطا ىهو اًؤاش ىته هينوقفتري مهلادعم ءاملا لعج. ىلع

 نورداقلا نحن ىا ؟ نينزاخم يو لززتملا, رطمال ىا يهل ا امووإ# ريض ا هاؤمكم ناناءكوؤ حو

 امدعب هل نين زاخم مناام لبقو .نئرداش كلذىلع ملا امو هلازاو باحيسلا ىف هنزخومهدالا ىلع

 | مكل اقشايلعحل اهف ظفو نزاخلاهذهىف نزخم نحن لب نويعلاو رابآلاو ناردغلا ىف هانازتا

 ْش 55 ىديرتام مامأ نيمزرد عفا نذدذشورف 1 هسرافلاب وهو روغلا ىضتش ءاملا ةعيبط نا ف ا

 تسسامش تسدززد وا,.نيازخ ىنعي نازاد هنيزخ اربادخ صضايش دسم هك دزوقرف تالايوات

 ضعبفف .ةايلا داجياب « ىحن نحل اناو #.[.تسوا نازا همه ديهن هثيزخ امش هحئناز

 لننلا هاخ اتملاب لوالل دك كتلاذلا انهن نضح اريمصل) موتك ةاهل تالق ا بالتخالا |

 7 0 هب 0 هللاو تاسلاو ناوسحلا لمشامل ةتامالاو ءاحالا عن دقو اقع

 هكتساروك ذم ىريشق فئاطل رد ] رفكلاب تو ناميالاب ىحيو فنرحلا مايا اهتيميو عسرلا

 ميزاس ى هديزاي هدهاجم رانثرد ار سوفت مب اريم ىو هدهاشم راوناب اراهلد مهديم قي

 ضع ا 5 ءأم ِِ كلف اال كانه يسر سو 2 هاالغام. 1 ولعلا ب, بناح نه 1 ا

 ردق لب هلك هامل بلا نم, لزنيمل هنا اذدَِش املع ايان هزؤفد ةلاظيوكمالا هديشاك ءاملا

 نكرالا خشلاةرض> تالاقم نمو *[ تاوهش تعباتمب مناد ر كى هدصو.تاعاط تداومع |

 تامو نادعالاو دالوالا نم تديحاو تلتق 5و اهرس هللا سدق ىونقلا نيدلا ردد ةدلولأ أ

 ىذلاىدبالا مئادلا تاذلا ىلحت دوهش وهو كل ىلع>ام هل لصحب ملو لق نم لتقو تاهنم ظ

 ىضاصتخا ىلع.هللدلا ىديتساي نيدلا ردص. لاقف هنود لمكلا رقتسمالو هدعب باححال

 هللاهمح ر ىلا زغلا مامالا لاق *« صوصقلا حرش ىف هليصقنو تلو لع كنا معا ةلضفلا هذهل

 ناك اذاو ءابحا هلعف ىهس ةاحلاوه ناكاذا دوجولا نكلو دجوملا تيمملاو ىحلا ىنعم

 لعفلا تافصىلا نيمسالا نيذع عجرأ هللاالا ةاحلاو' توملل قلاخالو هتاما هلعف ىح- توم اوه

 | دعب نوقاملا نو هديا . هنانف دعب قي هنالث ملا ثراو قابلل لبق 4 نوثراولا نحنو

 | الوا لكلا ىف نوك < الا ىزاحلا كلملا نامز ءامذَقنا دنع كلملل نوكلاملا اعيمح قلحخلا ءانف

 ثراوت: سل رخأتملانا ىلع هنت هنفو ىزاجلا كلملاو ىروصلا فرضتلاالا مهل سيلوارخاو

 ناآلا شالا, انني نوتلاغللا:نودهامملا .|قوفشاكملاور لاخلا لعاطا نما (ئأارتياك ! ماهقتمال

 فرح ريغنم ىلاعت#للا نم نآلا نوعماس مهف ةمثاد نيفراعلا ةمابقناف مدعلانم هيلع وهام ىلع |
 ١ ةعاس لكفو موي لكفف راهقلا دحاولا هلل كلملا ناب نونقوم مويلا تالا ءادن توصالو

 | (تيمتوالانلاج راوناب انسالوابولق « ىحننحلاناوإل ةيمجالا تاليوأتلا فو © ةلغل لكفو
 ْ عونا قو: انناقبب اوقيز مهدت لقا ادعب «نونر ءاولا ن< والان الج تارظن ةوطسب مهسوفن ظ

 (هشب)



 رجحلا دوس دم 4 ها“ يح |

 اونك نكلو هللا مهملظ اف لاوحالا نم هيضتقيامو مولعملا عبان هللا معو ةتباثلا نابعالا
 'ئىثب استلم ءاشالا كلت نم أيش نوكتامو دجونام ىا  هلزنن امو قه نودلظي مهسفنا |

 هبعدتسيو ةمكحلا هيضتش, نيعم رادقع اسيتلم الا ىا هي مواعم ردّ الا له ءايشالا نم
 نع« توسح ,دحأ الاةهنم دانك و هتريك عم هدجونامو ىشاوكلاىفو * اهل ةعباتلا ةئيفلا

 [دياب نارب هدايز هنودياش نازا:كمت هكمدش هتسفاد ةزادناب ركم ] ةسرافلابو . ةحلدملاردق |
 ىلاعت هلوق ىف 5 ىلفسلا ملاعلا ىلا ىواعلا ملاعلا نم لضفتلا قيرطب كلذ ءاشنا ناك ثدحو
 ريسفتىفو « ليزغتلابةنعربع عرردتلا قيرطب كلذ ناكو 6 جاوا ةينامت ماعنالانم مكل لزتاو ا

 ىا( هلزتتاموإ رطملان ازخلاقيو هقزرحيتافمىا (هنتازخ اندنعالا ”ىشنمناوإ ثمللا ىلا

 نازخلا هلعيىنعي اهنعهللا ىضرسابعنبالاق *فورعمن زوو ليكب ىنعي (مواعم ردقب الارث رطملا
 اوظي#ييلف رثكو هنازخ ىلع ىنط هناف حون موق هف هللا قرغا ىذلا نافوالا موبالا
 نورداق نحنو آلا دابعلا هب عفتني ”ى“نمامو مولعلا رحفو * اموي نيعبرا ذوب هنم ج رخام

 مهلريخ كلذ نا معف دادقمي الا هطعنامو دجوام فاعضاب ماعنالاو هتناوكتو هداجتا "ىلع

 ةعفنملا ىلا نولصيو ةرضملا نم هعم نودلس مهنا انملع ريدقت وا مهلمش عمج ىلا برقاو

 ريصي ريخ هدامعل هنا ءاشيام ردشإ كم نكلو ضرالاىف اوغمل هدايعل قزرلا هللا طسولو

 هلف مادجالا نم أش انردقول م هلة سانمةفلتخم نئازخ *ىشلكل نا ةسجتلا تاليوأتا فوز !
 همعطل ةنازخو هتحارل ةنازخو:هنولل ةنازخو هانعمل ةنازخو همسال ةنازخو هتروصل ةنازخ

 ةنازخو مايالا رورعي هيلع ةرئادلا ةفلتخلا هلاوحال ةنازخو هصاوخل ةنازخو هعبطل ةنازخو

 هرهقو هللا فادل ةنازخ وهو كلذ ريغو هتوكلمل ةنازخو رونو هتملظل ةنازخو هرضو هعفنل

 :اهنجاب لاتت اها كنس: نئارخا ةاسلاقولف و ق2 يدوس[ لفل !هف و اال اةارش قدام
 هداحمال ةيضتقملا .ةغلابلا:انتمكمل لزالاىف انمؤلعم وه ام ردهألا هتئارح اى ام الش لزمتامو

 نم رطام باحسب تنا اذا حقال حر عمج ةردقم لاح © حقاول حايرلا انلسراو م هلازناو

 ءاملا تلمح محررلا ناكف ءاملا اهلمحو اهليحا اذا لحلا اهحقلاو تلمح حقلت ةقالا تحقل

 هبش اك لماخلاب رطام ٍباحس ءاشنا نم ريأاب ”ىبحن ىتلا مررلا تهبشف باحسلا هتلمحو
 باحسلا حقلت اهنال ةحقلم عمج حتتالم ىنعع حقاول ةديع وا لاقو «كلذك نوكي ال ام مهقعلاب |

 جرخ و زتهت ىتح اهيف ءاملا ىرجن ناب ىلقو اهرمث جرخي نا ىلا اهرغو اهيوقت ناب راجشالاو
 ( احير اهلمجحتالو احاير اهلعجا مهللا ) مالسلاهلعدلوقل رشثلل رلاو ريخلل حايرلا اولاق «رهزلا |

 داشعاب عفنلاو ريذلا ىن-كةدرفملا رلا هؤف ءاج دق' 6 ةيبط حدب مهبنيرجو) ىلاعتهلوق اماو

 ىلص هللا لوسرماق الا اراهنال والءل حرر تبهام هنع هللا ىضر ىلع نب دمج لاق +اهقالطاراشعاب الاه دق ا

 اهتثعب كقلخ نم دحا ىلع طءس مويلا كب ناكنا مهللا ) لقو دعقو ملسو هيلع هللا
 لاق ةرطقترطق اذاف ( اهف انل كرارف ةمحر اهتثعب تنك ناو نيك]ااهلاىف انكلهت الف هلامذعت

 سانلا نع ررلا تسبحولهللاهمحر ىفرطم لاق «(ةرلا تلزنو طخلا بهذ دخلا كلبر)

 نم  ارطام اباحس حايرلا كلتب انأشنا امدعب 6 انلزتاف » ضرالاو ءامسلا نيام نتنال



 م 407 رشع ميارلاءرجلا

 هارب لاذ ليج . دئهلا ضراب مالابل هيلع: م31* لقبت ناكو (هحمو انحب دخا) مالسلا هلع

 لك لبجلا اذه :ىلغ. ىريو رجحلا ىف ةسومقم مدا مدق رثا هنفو مايا ةفاس نم نوبرحلا

 اذه ةورذو مدا ىمدق لسغيرطم نم موب لك ىف هلدبالو باحس ريغ نم قربلا ةئيهك ةلل

 ىلا لبجلا اذه. فاضتو نويعلا ناسنا: ىف ام ءامسلا ىلا ضرالا لابج ىرذ برقا لبجلا

 ىف لاجرلا ةلزنم اهناو هدابع مفامل هضراىف هللا نئازخ لابجلاو دنهلاب دلي وهو بيدئرس |[

 كلح ىلا؛ةليللاىف امان أر .ءالوالا ضعي .نأ"_ىكح_ لج .لماكلا:لاجرلل لاق ناوكألا |

 بوبهي ضرالا هجو نم ..تبهذ نيقارعلا لابج نا ناخوكاالوهدي ىلع دادغب لاجر اهيف |
 ةلبللا كلت ىف دادغب ةنيدم لخد دق ناخوك الوه نا ريا لصوف دادغب ىلع ةملظملا حايرلا ظ

 اددع ىصحالام سانلا رئاسو ءارمالاو ءاحلصلاو ءاملعلاو ءالوالانم لتقو |

 ىب لعشإم ىيدأ اهم ىداورد * ىماوخىلو هاوخدوب تمكن

 تاناويللا سفتك ديم ةيرشبلا ضرا نا ىا اهانددم ضرالاو ةيمجنلا تاليوأتلا ىفو © |
 بلقلا تافصو لقعلا لاجي هللا اهاسرا نا ىلا

 رانخخ# ياي: مارك «دابز. ةك“ف“_رشر زغادنار كش ى:*ققك
 نالقاعزا نكمزوبردىركذل * ناما ار لقاع تدلقع كل ش0

 ضرالان الؤا رثك الاىف اهب عفتنم ريغ ةبلمملا هك اوفلا نال ضرالاىف ىا هي اهيف انتنناو © |

 ةفصو اناذ ةمكحلا نازمب ه6 نوزوم ”ىش لك نم # اهنم تراص اهف تقلا املاهناف اهمعت |

 ىاهزيج نيمززا ميدينايورب ] ىنعي . نوزوم مالك مهلوق نميسانم نسحتسم ىا ارادقمو |
 مكلاناعجوو» [دنناجعب هبو دننك نزو كتاب تاءعور نموراجشازا هبلك عفانمرب لمتشنم وك

 ةشيعم عجوهو احيرصت بجوف ةيلصا ءايلاف شيعلا نم هنال ةيحيرصتلا ءابلاب ك شيانم اهف
  نيقزارب هلمسل نموؤه ءاقبلا هبقلعتي ام اهريغو سيالملاو معاطملا نم هب نوشيعتام يا |

 نم مكل انلغجو شياعم مكلاناعج لبق هنأك شياعم ىلع فطع وهو [ ناكدنهد ىزور ] |
 مهركذو بيلغتلا ةقيرط ىلع اههبشا امو باودلاو.مدخلاو كيلاملاو لايعلانم هبقزارب هلمتسل |

 مهقذري ىذلا وه. ىلاعت هللا نا قيقحتلو مهتانوؤم نوفكي مهنا مهنابسح درل ناونعلا اذهب |

 نيقزارب هل متسل نو شياعم مكلاناعجو لقت أك بصتلا وهو مكل لحم ىلع فطعوا مكاياو |

 <22 نام عا 3 ”ىش نماناو 00 رورجلاو زاحلا ىلع. رورجملاو راجلا فطع نم نوكف ؤ

 ىنمع ةنازخ عج © هتئازخ و» [ اننامرف تحنرد] ىنعي  اندنع الا قه ةنكمملا ءاشالانم ١
 نيظالسلاو كولمالام لع. فرعلا ىف .بلغ ريغال لاومالا سئافن هيف ظفخحتام ىهو نزخلا |

 ةنوصمو نيملاعلا مولع نع ةروتسم:اهنوك ىف ىلاعت هتارودقم تهبش سانلا قازرا نئازخ نم ْ

 هتيوكتو هداجمال ةيتأثم ةأهم اهنوكو اهبف مهتغرو اهبلا مهراقتفا لاكمم مهيديا لوصو نم |

١ 

 رم هوي د60 رج جلع ع تمج رعب مسخ

 نم الا ”ئش ضيف الف ةتئاثلا نابعالا ىلا نئازخلاب ةراشالا نا هزس سدق ىدنسو ىخش

 «نايعالا )

 | نئاوخلا ىف ةئوزخلا:لاومالا:نئئاقنب :ريخأتالب:تدجو اهدوجوي ةدارالا تقلعت ىته ثنحب

 | د ويملات 501م عفا ةنرهلا# ةنلعجتلا|(ةاراغتسالا اه وظر لع نارزخلا ركمنقاةثتاظلنتلا



  40١مد 0

 | ةامكملا راتخأ دق دنرفلا دقعلا ف ةحلط, نيد لاقوا+.اكسأر نكتملا لوق#ىلا للمال
 ا 5 ىهتنا مهبوأق فق عقوا و هيعماسل تصهأ نوكل همالك ىف توصلا ةراهج ناطلسلل

 ا وهاف اياعرلاو ءابتالا عه ناطلسا 5 ءاضعالاو ىوقلا م حورلا نا نلا ةراشا

 ْ ءامدتلا 96 ةملكملا مقوا ناب رفا ةجاخلا عفن ر نااآلا سقتالا ف مزيلم قاف آلاف

 | ١لوصحلاو::هللا ىلا 'لاؤضولاو ادوهعشلا: لهاا اجت هيلع قتقو كلاشنالا|.ماقم !ماقملا قاوكمل

 | ريسفتلا ةظيرش ىلع فذحلا ىلع بصن *# ضرالاو فِي ةظحل اوباف ام ثيحب هدنع
 | تائوررب هدنسكإ زا ارنيمزو ] ة.سرافلاب و لل اهان دهم واهانطس 4 اهانددم 00 |

 أ ضرإلا لبق اهعضوم .ئا ةغكلا' تقلخ :هنغ هللا _-ىطز ةريره.ىلا نع[ هلعكا ةناخرياذازا
 قلخي نا ةنلايذازا فاملفا شا ناكتكسي (ناكتم هفتلعا !ءادير نك ةةفعشم تناك ةقللل ] ىلا

 ىلاعتو هناحس هللا نا ران آلا ضعبىفو *ضرالا طسوف اهلعذل اهطسب ىااهنم اهاحد ضزالا

 ققردلا ةفرطسما اهله قوقل عا. ءاملا لها هه رطر قاك يرش ذل وتكرم ىرختا ور ف
 لسرا ضرالاو تاومسلا قلم نا دارا املف نكسف هللا لوسر دم هللاالا هلاال هلع بتك

 كلذ لازا مث تاومسلا ناخدلا كلذ نم قلخف ناخد هالعف جودتف ءاملا كلذ ىلع علا |
 ىا ءاملا حيرلا تقفصف ةفافه احير ءاملا ىلع لسرا ظفل فو . سيف ةبعكلا عضوم نع ءاملا
 | كيلا عضوم ىف ضرالاب تسب ةراح ىهو ةمحعملا ءاخلاب ةفشخ هنع زراف اضعب هضعل برض

 | لصا ىهو اهضرعو اهاوط ضرالا عيمج عضوملا كلذ نم هناحبس قا طسبو ةبق اهنأك |
 اورخاو اه ماع ضرال كلما املأ ية ككللا ودق ضوالا ططوق ا هيلو قمرا |

 ْ معاو#ادبا راهنلاو ليلا 3 ةشوتسمو دربلاو رخلاىف نامزالا هف لدتعم 30 وهو ضرالا ة ةيقف |

 عاقلاَو دجاسملاو سدقملا تيبو ةئيدملاو ةكلك نانجلا ملاعب قحابام ةيضرالا ةنكمالا نم نا |

 ١ هرازو هلخد نمو ةنْطلا ضاير نم ةضور هربنمو مالسلاهيلع ىبن :اا ريق نيبام اصوصخ ةيدورعلل ظ

 رختالاو)اينال] ىف فواخر راك ندزاتم ان كةقدافلا] ةينلاو صلاخلا داقتعالاب |

 نيدب تعفر همهاب درب كشر * نيربشىعدك 5تسا نيمزهح نبا

 ون راويدو ردرب مركت ىمب # ونآ راوند مرحب ع 0

 وتل ناب _ هج ناح * ون راديدب تفاي 0 5

 ١ لاش اهرهظ 4 دحا هلرقتس مف مف ترا ىهالول تباوث الابج ىا دي 6( ئساوزااهيف انقلاو 00 |

 تكن او مدان الواي 9 نا كارول مو رئك ور و وسوم |
 هتردقل لشعو هتمظعل ريوصت الا وهامو نهذنا هديب ضباق نهضبق تاصح امظع اقلخ

 انمردش ىماور ضرالاىف انلعج ؤىنءملاو .هيلع نيهوهف ناهذالا هش ريغ مظع لعف لك ناو |

 تيسرا دقو ضرالا تحبصاف تناكف ىوك اهل لاق ناب كلذو ةغلابلا انتمكحو ةرغانلا
 | فال ةتس لواتلا ىوس لالا ددعوتقلخ مث دحا ردي شم اروف زوما تناك ن اناذعب لابي

 ! ونا ضرالا هجو ىلع بدأ للج لواو ضايرلا ةرهز ىام ىل اع نوعسو ةنالثو ةئاعسو

 هلوقل ةنيدملاب ليج وهو نيّتمضإ  دحا ىط ولا هلاقام ىلع لايخلا لضفاو ةكم ليجوهو 1
 1 كا
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 سل يضيع سرس ندد هده

 ؟ ندا عىل 6.

 كارلا نوبل اوناك ناظايش || نا ا سابعنا ن2 قيام هدضعلو

 000 مهنه ريجوه اما نقرا 39 ءءابنلا ىلع ار رابخا نم ل اة 0

 ْن :وكيسامي اقبح ناؤكلذوججووخ» ناكم ىف ةسخوا قواَس دما هارثال امم ضرالا ىف

 ىذلا مالا زك ذتف نانعلا ىلا ل زنت .ةكئالملا نا.).ثيدحلاىف و: * ناحارملا ماك ىف اك ابذك ناك |

 1 ةئلك هنا نوبذكف ناهكلاولا هحورو و عمساا ناطيشلا قرتسدف ءامسلا ىف ىصق |

 ناكوا ايندلا ءامسلا ىلا اضعب مهضتأب بكري اوناك نيطايشلا نا ريسافتلا ضعبىفو *( مهسفنا |

 نم ناكدق هنم لفساوه ىذلل لاق عمس اذاف هنم لفسا رخ لإ نوكيو دعصل دراملا ناطيشلا

 نومرب ءال مهف ةئايكلشلاب 0-0-5 ةةيكفلا ناحل افنالا برهنش لع دك سال ا

 ةّسان رانلاو ران. نم دخؤب سقن كلا كاذامو اهلاح ىلع كلفلاب ةراق اهنال اهم 0-5 كا

 دسف ىأ لحي ع نم مهذمو هللا ءاشل ثمحو هديو هسجو ههجو ىق < نم مهنف صقل ةلماك |

 ّئى | مهلاتغيو ىداوبلاىف سانا لضنف الوغ ريصيف ءامسسلا نم , ءامسالا ىلا دوعلال ىد هلقع

 سنج ىهو نال.غلادحا لود هياهنلا ىف ريثالا نبا لاق * اورديل كنج نه حا "يكل ا

 را وخلا تاق عنان ىف نوفل ١> معزت برعلا تناكو ناطنشلاو نان م

 ركدملالب ركتيال لوغلا دوجو ناولا ةراشا هيفو * ىهتنا مهكلهتو قيرطلا نع 4 هش(
 اللا مهللا ريسافتلا نم اقنالا قيسامل فلاخم وهو مدا ى مهك الهاو ةقاتحم لاكشاب ملكت ا

 (ىلاعسلا نكلو لوغال) هلوقب مالسلاةملع هلطبادقو مالسل اهءلعىنلا ةثعب لبق كلذ نا داربنا .

 هكا ناكر ؟نلاجتلا وا( ناوكرذملا عورات سؤ اف. دخت )لقي نال" كوذلا عيطتسيالا ىا

 لاق * مهل ليخت و سبلتت ةرحس نحلا ىف نكل و رسكلاب 5١ العس ع مج نما ةرحس ةلمهملا نيعلاو

 وظف زد اكرر رالا د ىو تنل كّوملانا"ن روقتحلا هللا بهذ ىذلاو قراثملاراوناىف

 نكتملو دجوت ل ءاشاءامسا *« ةثلاث ءاقنعلاو لوغلاو دوجلا

 راخالجاو اهالجرؤناسلا اةقلخف هل ترهظ ءارخضلا ف لجر درفت اذا هنا ثرعلا معزتو

 هرسسدق ىونألا بحاص لوق اماو * لا

 زودب سكرك نيذا ار سكرت متتِح * راو ارئالوغ كناب نك قح ركذ
 هبشتلا ليس ىلع قا قيرط نع بلاطلل لضم لك ىلا لب ةدسفملا ةثيخلا نيطابشلاىلا ريثيف

 دآّرملا لكلو رخآتىا ناطلقلا ننُح هللازك'اذا اهنال ةسواسؤل اعفاذ ةثوك رك ذلا:ةكافو
 ىروهجلا توصلا عامساىلع مهل لمحالف مدا ىنب ةغمداك غامد مهل سيل نحلانا معا هللاو |

 دسفاو هركذ روني ةقرحاو ناطشلا ةسفن نع درط ركذلاب هثود عقر اذا ركاذلاف ديدشلا

 مايا ريغَف ارهج ركتلا نأ: ئزازلا لكي اوبا 3كاذ ة*رثؤملا ةنسقن !كآهكو هوس دعت هلقع |

 ىدعا ناكا ل ريقفلا لوش * ىهتنا مهل انتم ضوخصللاو ودعلا ءازاب الا نسال قيرشتلا

 الصا هنقانيزتشتبال لقافلاو»* اًمهتاآاقلاو# امهتسوسول :ادرطو'امهل اسنبت ناكمو نامز

 0ك



 رجحلا ةروس مهي 149 ا

 هيذؤيالام ذصتسيال لقاعلاو « ًاشرضبالفدعبامو هب نرقامالا نيطاشلا نم هيذؤيال ناسنالا
 ىلاعت هللا نكلو اناالو ) لاق هللالوسراي تناالو هل لبقامل هنالف مالسلا هيلع لوسرلا اماو

 هنم ذيعتسيالف لسادق مالسلاهيلع هنيرق ناكاذاف ( ريخم الا نى أيالق لسا ىتح هيلع ىتناعا

 ثيدحلاىف درودقهنال هدوذج رباكاوا سيلا نوكي نا نيعتي هريغو هريغنمذئنح ةذاعتسالاف

 الك لأسيو اسأب مهدشا هيلا مهبرقاو هلوح هدونجو رضخالار حبلا ىلع سيلبا شرعنا )
 هللا ىلص هللا لوسر مانا ىهاظلاو ( ماظعلا رومالاىفالا وهىشعالو هناوغاو هلمعنع مهنم

 هيلع ذديعتسي اما ريقفلا لوقي * هتيرذنم هريغ هبرت وبالف هدنع تامهملا مهانم ماع
 حتفلاب نيصلخملا هتما دارفاىلع هل طلست الذا ريغال ىهلالا ىمالل الاثتما ناطيشلا نم مالسلا

 هيلع هرون نم قرتحي هنال سو هيلع هللاىلص هتسوسو نم سبا وهو هيلع طلستلا نع الضف
 ضرفف 6« هللاي ذمتساف غزت ناطيشلا نم كنغزني اماوإ ىلاعت هلوق اماو هنم برّسالف مالسلا

 اورك ذت ناطيشلا نم فئاط مهسم اذا اوقتا نيذلا نا ) ىلاعت هلوق اذكو عيرمشتو ريدقتو

 ضعبقحىف هدوجو ىننكي لب قتم لك قحىف سملا عوقو ىلع لدبال 6 نورصبم مه اذاف
 يينالاو كو تار« كبف نانا وااموأ )علا تزهل وك ةيل لدباك مس نّيلو ةلمجاىف ةمالا دارفا
 هتاحانمو هتءارقفف ةسوسولا ىلا ىجانو أرق اذا ىا 6 هتبنما ىف ناطيشلا قتلا ىنمتاذا الا
 نانم حتفلاب نيصلخلا جرخا هسفن هنال هتسوسو ىضتقمي لمعبال مالسلا هيلع هنا معي وهف

 ايذؤم ناكءاوس ناط. شلك نم ةذاعتسالانم عنامالو ةسوسو مهيف رثؤيوا ءاوغا مهل ضرعتي

 كلذىف هلةعبانهدالواف ةوادعلل هسفن بصن نمواهل ةحءدعصم مدا ل هميدقلا هنوادعذا الما

 لمار نعضقك وهو ةدحاو ةلاح ايندلا لها عبمج ٍبولقىف مويلا هتسوسول نا اوركذدقو

 قرتسانمالا ه8 دحاو ناكمىف وهو ةفلتخم مضاومىف ىهو مدا ىت نم حاورالا مالسلاهيلع

 ىا مجرلا ناطيشلا سنج نم قرتسملا نال لصتم ءانثتسا هنا ىلع بصنلا هلحم © عمسلا

 وا ةلخلا ىف اهيفامىلع فوقولاو قالطالا ىلع اهل ضرعتلا نع نيطايشلا عنمب ظفحلا رسف نا
 قارتسالاو اهيف فرصتلاوا اهلوخد نع عنملاب كلذرسفنا عمسلا قرتسانم نكالوىا عطقنم

 ىنعمي عمسلاو سوماقلا ىف مك ايفتخم عمتسملا قرتسملاو [ نديدزدب ] ةيسرافلاب و لاعتفا
 هبهبش ارس هسالتخا عمسلا قارتساو [ عومسم ىتحس ددزدب ] ىنشاكلا لاق ا" عومسملا

 هقط وهعبن ىا 6 هعبتاف 88رهوجلاىف ةيسانملا نم مهنيبامل تاومسلا عاطقنم ةريسيلا مهتفطخ

 منا قرفلا نابكلا نيازيلاقب [ 1 شد زروعي و: ديرو دك هر ضدنا ند ىب ذا سي ] ةيسرافلابو

 ىضموهب ماذا اعين هعسو لوالاب قوحللا ىناثلا بلط اذا اعاينا هعيتا لاش هعيناو هعيت نيب

 اممو نيرصيمال هما رهاظ 6 نيم قه ةعطاس ران ةلعش ىهو قرح بهل 86 باهش 88 هعم

 | قرتست تناك نيطايشلا ناو ملسو هيلع هللا ىلص ىلا لبق لمف ةياكح اذه نا هل هنتلا بحب
 | دازو مجرلا رك حسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ثعب املف هللا هثعس نا لبق لاوحالا ضعب ىف

 ةيلكلاب و اسأر قارتسالا منمو نجلاو سنالا اهل هبنت ىتح ةرهاظ ةدايز

 دشرحا نا ىوهاهو تكف ىلك * تكفي 507 رازابو دما, ىف 1

 © عب - 55  نايبلا جحود )



 م 14م 2:- رسشع عبارلا ءزجلا

 ءاذوجلاو روثلاو لما اهؤامساو صاوخلاو تأيهلا ةفلتخلا ةدوهشملا رشثع اننالا جوربلا مو
 انطسيدقو توحلاو ولدلاو ىدحلاو سوقلاو برقعلاو نازيملاو ةلشسلاو دسسالاو ناطرسلاو
 روصقلا ىهىنلا جوربلا تيمسامتاو ةمثعجاريلف سنوب ةروس لئاواىف لزانملاو جوربلا ىف لوقلا

 اهروهظل جربتلانم جربلا قاقتشاو اهناكسل لزاملك بك اوكلا.ذهل اهتال ةعوفرملا

 هيفام ىلا لوصولاو لوخدلا نع عنملا نصحلا ةياخو نصحلا ةغللاىف جربلا ميوقتلا حرش ىفو *«

 نوناع وةئام هضرععو ةجرد نوثالث دحاو لك لوط اجرباهنم مست لكى مسيو كلفلادود مسقيو
 ةمهوتملاماسقالا هذه تناك املو جربلا كلذفف نوكي مسق لكىف عقبام لكو بطقلا ىلا بطقلا نم

 باتكلا ىفهيلا ريشا اك اه ريغو مجالا نماهيفامف ىلفسل املاعلا صاخشا تاف رصت نع عنا وملاك كلفلا ىف

 ىا 6 اهانيزو هه جوربلاب تيمسو ةسانملاربّتعا 6 اظوفحم افقس ءامسلا انلعجو) هلو ىلا

 | ةدايسلا تيمسو تباوثوا تناك تارايس بكاوكلاو لاكشالا ةفلتمتا جوربلا كلتب ءامسلا
 .ةتباثلا اهتاكرح ةلقل اماو ادبا اهعاضوا تا اما تباوثلاب:ةتباثلا تممسو اهتاكرح ةعرسل

 ةحارد نيرخاتملا زكراىىار لعبت اولا تاكرجتو ةينكا اسيا .تدل تايواهنلاناف'؛اهئطي,ةباغو
 ةرودو ةنس ىنلا ىف اجرب متيف ةيزرق هن نيتسو نامكو هسسمش ةنس نيتسو تسىف ةدحاو

 ىهوتالفلاىف اهب ىدتهيذا ةينابابلا بكاوكلاب تباوثلا ىمستو ةنس فلا نيرسشعو ةعبراىف

 كلفلا هقوفو ىسركلاوهو نماثلا كلفلا ىلع اسهعجاب ةتباثلا بك اوكلاو ةيدجسلاب نابل
 بؤنلاب هلاهيبشت بك اوكلا نع هولخل سلطالاب ىمس شرعلاوهو كالفالا كلف ىا سلطالا

 اهنم لك ذا ضرعلاب تكيلاوحلا ةكورحيو ةدارالاب كالفالا ةكرحمث شقنلا نع ىلاخلا قداطألا |

 فلا مهداصراب ءامكحلا اهكردا ىتلا بكاوكلاو ءاملاىف ةسمغملا ةركلاك كلفلا ىف زوكمم |

 نأ اك ءايبلا,ةيزراوكردي امور اوكر دا لكلاو تباوت اهنمو ةراش اهنف نورقعو:ةدستتو |
 نيركفتمللوا ىهاظ نييزتلا ىنعف اهلارظني نم لكل #* نيرظانل # اهل ةنيز ضرالا ىف

 عيدب ماظن ىلع اهبيترت اهنيزتف اهربدم ةأكحو اهردقم ةردق ىلع كلذب نيل دتسملا نيربتعملا

 رظنالك مهرظنف مهريغ اماو اهب نوعفتنملا مه مهنال مهصيصخ و هش طار انك عستتسم

 هريس سدق ىدعسلا لاق

 تسود و ريك ور ردارب بيعز « تسوكن ىراب عنصىب ذا مشجود
 تخوسل اعيازلع كفك اوه ومس * تخودب تلقع مشح اوه رابغ

 كاخمشجرد همرس ىوش ادرف هك « كاب مشج زا تلفغ ةمرس نكي

 اهيلادعصينا ردقبالف موجنلاب رم 6 ميجر ناطيش لك نم © ءامسلاىا د اهاظفحو

 ةفاضالا ىنعم مالكلاف ظحالبف اهلاوحاىلع فديو اهلهاىف فرصتيو اهلهاف سوسويو
 مجرلا ناطيشلاىف ماللانا ىلع ةلالد انهه لك ةلك ىفو ناطيشلا تاذنم نوكيال ظفحلاذا
 لك ةذاعتسالاىف دارملا له مهضعب لاقو * مولعلار حب ىفاك سنجلا قارغتسال ةذاعتسالاىف

 نة-رلارك ذ نع نشعي نمو ) ىلاعت هللالاق نيرقلا انقحىف هناهاظلا طقف نيرقلاوا ناطبش

 نالف نحت اما سييلبا سو هيلع هللاىلص هللا لوسر قحىفو ( نيرق هلوهف اناطيش هلضيقن |
 (ناسنالا )



 رحملا ةروس ٠ مك 4 5ا/ ٠>

 اوبرضا مهن أك نحن لب اولاق مث هقالخي لاما نا انلوقعب لمت انكل ءايشالا هذه انراضصياب لياخت |
 انل ءرحس رحسب انلوقع ىلا كلذ زواج لب اولاقو راصبالا ف رصحلا نع

 [1] ىتسيئنونجم جيه كتانجلا * ىتسين وداج ونام لوسر ىا
 ردصيدقو ةمارك ىمسف ءالوالا نمردصي دقةداغلاقرخو ةداعلاقرخ نمزحسلا نا ملعاو*

 عبطلاب ريخاما نيمسق ىلع مهو ءايلوا:اونوكي ل ناو ةرطفلا لصا نه ةيوقلا سوفنلا باكا نم

 نينمؤملا ءاحاصلانه وهف لصيمناو ىلو.وهف ةيالولا ماقمىلا لصونا لوالاو ريرشوا
 ةدعاسم .بسح ”ىداهشلا ملاعلا ىف فارصتلا امهنم لكلو رحاس ثيخ قاثلاو نيحلصملاو

 ةنعارفلاك ملاعلا لها ىلع اولوتسسا ةبجاخلا بابسالا مهتدعاس ناف مهل ةأيهملا بابسالا
 رحسلاو ةصاخلا مهبابساب مهلاغتشا ةوق ردقبالا كلذ مهل سيل مهدعاست مل ناو ةرخسلا نم

 اهفالخم هتضراعم نكمي رخسلاو ناهز لك هجو ىلع قاب هناف نار قلاك ةزجعملا فالخم هلءاقبال |
 برضلاو كلذ وحنو ىصخلاو لمرلاب برضلاو ةناهكلا اذكو قساف دي ىلعالا رحسلا رهظبالو
 هيلع ضوعلا ذخاو :لمرلا ىف طخلا لبقو قرطلا هل لاو ءاسنلا هلعشب ىذلاوه ىصحلاب

 رحشلا مالا فالتخا باتكىف ىدفصلا .نيدلاحالص خبشلا لاق * بيرقلا حتف ىف م مارح

 هلو هجوزو هرملا نب قرغيو لتقتو ضرمفف بولقلاو نادبالاىف رثؤت دقعو متانعو قر

 رفعج لاق هبو مسجلا ىف هلريثأت الو هلهقيقح ال ةفيشح وبا مامالا لاقو * ةثالثلا ةمثالا دنع ةقيقح
 مجنتلاو ةذبعشلاو ةناهكلا عت اذكو عامحالاب مارح هملعتو ةيعفاشلانم ىدابارتسالا

 هعبطت اهناو نبا عمجمب هنا معزيو عورصملا ىلع مزعي ىذلا مزعملا اما ريعسشلاب برضلاو
 نب ديعس“ لئلسو هف فقوت .هنادمحا .مافالا نع -ىور - ةرحسلاق انبات“ ةركذف

 رضيامحع هللا ىهن امنا لاقف ه.وادن نم سمتليو هنأ سمعا نع ذدخؤي ىذلا لجرلا نع سسملا |

 داضصتخاب ةمثالا فالتخا ىفام ىهتنا لعفاف كاخا:عفنت نا "تعطتسا ناف عفني امع هني ملو

 ىلع رخسلاو نهكتلاو ريطتلاو ,هللان ود هنم ريثأتلا داقتعا ىلع ىنم اكارششا رحسلا نوكو
 مارغالاو رفك هقدصو كلذ دقتعان اهل رجسو اهل نهكتوا هلريطتىذلا اذكو سضكريثأتلا داقتعا

 رحسواهل نهكتوا نهكتوا هل ريطتوا ريطت نمانم سيل )مال. | هيلعهلوق ىنعم لوالا ىلعف رفكب سلو
 ذيوعتلا قيلعتاماوانتعافش قحتسم واتش رط لماءوانتتس لها نم سيل ىناثل | ىلعو رفاكمنا (هلرحسوا

 هعزني نكلو سأب الف ءالبلا عفدل ىلاعت هللاءامما ضعب وا ةبرجلا ةيآلاوا برجا ءاعدلا وهو
 ناك اذا عزنلا مدع زوجي ضعبلادنعو ةيناخراتاتلا ىف اذك ءاسنلا ىلا نابرقلاو ءالخلا دنع
 لعجلا 6# انلعج دقلو # ةقيرطلا ىلع ىدركلاحرش ىف اذك عزنلا ىلوالاو ”ىئب اروتسم
 [ مدرك اديبو مدرفا ام هك ىتسردبو ] ةيسرافلاب ىنعملاو . عادبالاو قلخلا ىمبانه

 عبسلاتاومسلا ىف عبسلا تارايسلا اهلزني اروصق 6 احورب # انلعج قلعتم * ءامسلا ىف

 هلوقب بيترتلا ىلع ناببصلا باصت ىف اهبلا راشااك
 للخ هاكو نادم .ناشيزا ةاك.* اذا كاس ربك كلو ك تثفج

 لحزو ىرتشمو# صو سمش * نهر ةزادراظطعو كطلورق

 مهي( يسكت ل مح ذ--

 1 مالسلا هيلع قسوه ىاصعب ديح نآ رق ندرك هيبشت ناسرد موسرتفد لئاوارد
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 ' لاخ نيمرجلا سنج وا ةكم لغا بولقفف رك ذلا كلسن بتكلا نم هب اًاج امبو مهاسرب
 لخديف مسوهلع هللاىلص ىبلا ةءارقب نآ رقل! نوعمسب اوناك مهنال هتاطدم ذك ةلوك |

 | نالذخلا لها نم مهلوكل قحلا لوبقل مهدادعتسا مدعل نونئمؤيال كلذ عمو مهبولقىف

 ظ هرس سدق ىدمسلا لاق :

 وثب قحادكزكره رادنبم دوي رس ذد دادنب 5 ازوك
 كنس ز ديور' نارابب قئاقش * كننظعوزا ديا لالم شملعز

 اوفرعاف مهءاجاملف) ىلاعتهاوقك فقوت ريغ نم ءاقلالا لاح ىا ابذكم ىتفملا ىدعس لاق *

 هلعفاكىا ةردقمالاح اهلعج ىلا ةجاح الف ركفتو فقوتر يغنم نامزلا كلذىف ىا ( هب اورفك

 (هبنون وبال نيمرجلا بولق ىف رفكلا ىا (كلسن كاذك )ةيمجنلا تاليوأتلا فو ©ىبطلا
 ١ هريظن بواقلا ىف اصلا لمعلاب ناميالا كاسياكبولقلا فر فكلا كلسي مرجان افمهمرجةطساوب
 تضمدقىا 6 نيلوالاةنستلخ دقو # 4اليلق الا نوسؤيالف مهرفكباهيلع هللاعبط لبا

 هكره ] ىنعي : ءازهتسالاو بيذكتلانم اواعفام اواعف نيح مهكالهاىف هللا اهنسىتلا مهتقيرط |
 ىلع ةكم لهال دعو هقو |[ هدوي لسر ىنككو قح لوق كرت هدش كاله ناشبا زا

 مهبيذكتو مهل ازهتسا

 شيب هب دما ىِبن اردرمدب هكح * شيوخ رم نيرد مدينش زكر هه |
 ةكتالملاب انينأت امول نولوقي نيذلا نيدنامملا نيحرتقملا ءالؤه ىلع ىا 46 مهيلع انحتف ولو 8 |
 هبلادوعصلاو قرلا مهل انرسيو لبق اك ةدوهعملا اهباوبا نم ابابال اماباب ىا 6# ءامسلانماباب 9 |

 ةصقانلا لاعفالا رثك ١ لمعتسياك ةروريصلا ىنعمب لولظلا مولعلارحن ىفلاق * 5 اولظف )+

 نوريو اهريغب وا ةلاب نودعصي «نوجرعي# بابلاكلذف ىا كهيفإ» اوراصف ىا اهانمت |
 اذك للمعيلظ لاعبو . مهنودهاشي مهو نودعضي ةكئالملا لاذفوا انابع بئاجعلانم اهيفام |

 بالا كلذ ىف نوجرعي مهنايتا اوحرتقا نيذلا ةكئالملا لظف ىنعملاف .لبللا نودراهلاب هلمحاذا ا

 ناكتشرفزور همم دنشاب سب ] ىنشاكلا لاق ا" مهراهن لوط نيحضوتسم انابع هنوري مهو |

 مهدانع ةياغل 5 اولاقل ص |[ ع5 ود "نارا ديوريمالاب رب نارد ناشيا رظن رد |

 نا ] ىنعي : ساسحالا بابنم تدس ىا 4 انزاتضنا تركس اما ِ قحلاف مهككشتو |

 6 انراصبا تركس ١ ىلامت هلوق سوماقلا ىف لاق * [ درادن توجو جراخ رد تروص |

 لاقاك[ نكسب دْن] ركسلارداصملا بيذهتىفو +تدشغو تمطغ وات ريحو رظالا نع تسبح ىا |

 ««نوروح م موق نحن لب [هتخاس هريخ و ارام ىاهمشجدناهتسب ربهكت سين نيزج]ىشاكلا
 اولويوإ مهنعةياكح ىلاعت لاقاك ةرهابلا تايآلا رئاس روهظ دنع هولاق كدخم انرحس دق |

 كلذفف مههانتو داغلاو دوحجلاىف مهيداعل اوبذكل اوبلطامب اوتواول هصيخلت «رمتسمرحس

 هتوريام ناو كلذب لوقلا نوتبي مهنا ىلع ةلالد بارضالاو رصحلا ىتلك ىفو . ىئاوكلاىف ام ١
 ارخآ روك ذملاف رصحلادفتاماةلك اولاق رحسلا نم عون مهيلا ليبخ سما وه امتاو هلةقيقحال

 ناو نحنف انلوقعال انواصبا تركس اولاق مهنأكف ريكستلا ىفال راصبالاف رصحلا نوكف |

 ( لياخت )



 رجحلا ةروس هد 14ه الج

 ىنباي ىبتل ىلا لاقف تبكيف هدنعنم انمجرمث لاق حورلا ةقرافم لاح امس ةعيبطلا فعضو
 تفتليم وهو هناحصفو ىهدلا ءالضف نم تناو صخش ىلا تفتلا دقو ىباال تلق ىنبع رونو
 ىقصاوه نآلا تلقف هنع هللاىضر بلاط ىنانب ىلع نينمؤملاريماوه تكسا لاق الصا كيلا
 رظناف تقلطامث هتظفح ىتح مهدالاب ىدق تبقو هظفحانا تدهمف مين لاقف نارقلا ظفح
 هنوالتو نا رقلا ملعتب هرمع رخا ىف هللادمحر رفز مامالا لغتشا لبق + هظفحو هماهها ىلا

 ىشاكلا لاق * رفز كلهل ناتنسالول لاقف همانمىف هرصع خومش ضعب ءاروتام مث نيتنس

 م[ ادعا ترضم زا ميو 5 قع تساإ' تلاسز :تربغخح 0 عع وكول

 ( نانلا نم كمصعي هللا, ) ,ىلاعت: لق

 ىثابوت مدادهكت نوج مسرت: * دندرك مصخ مناهج هلمح رك
 ىئابوتمراوخمت هظحلكيرك ١ * مجنكت ملح همهرد ىداشز

 ىلاعتهلوق هريظن هللاالاهلاال لوق وهو نينمؤملابولق ىف « رك ذلا انلزن نت انا ) ةراشالاو ©

 قفانملاف (نينمؤملا بولقىف ةنيكسلا لزنا ىذلا وه ) هلوقو «نامبالا مهبواق فبتك كئلوا )
 ىا ( نوظفاحل هل اناو ) ناميالا هف لصحم ملو هلق ىف هللا هلزني+مل نكلو هللاالا هلال لو
 هظفح لع .نهؤملا ردقامل نمؤملا بولقىف ناجالاو رك ذلا لاظفحم لولو نينؤملا بواق ىف

 # كلبق نم # هيلع هدعبام ةلالدل رك ذي ملامناو السر ىا ه انلسرا دقلو ف سان هنال |
 ىلع هقفتملا ةقرفلا ىهو ةعيش عمج مهبازحاو مهقرف ىا 6 نيلوالا عبش ىف 8 انلسراب قلعتم

 ةعيشلاهنمو هع اذا هعياش نم هعباتيو اضعب عباشي مهضعب نال كلذب اومس بهذمو ةقرط

 هنع جرخال ةمامالا نا اودقتعاو هللالوسر دعب مامالا هنا اولاقو الع اوعياش نيذلا مهو
 عيشلاىف لصالاو ءارفلا دنع ةفص ىلا فوصوملا ةفاذا نم نيلوالاىلا هتفاضاو هدالوا نعو

 مهف مهلاسرا ىنعمو نيلوالا مالا عيش ىف ىا نييرصنلا دنع فوصوملا فدح نمو نلوالا

 نيدلا روما نم رذديامو قنات لك هوعباتيل مهنم ةقاط نيب ايف الوسر مهنم لك لعج

 هب اوناكالا 8 اهب صاخ لوسر عيشلا كلن م ةعيش ىتا ام ىا © لوسرنم مهيتأيامو 9
 ةداع هذه ناب يلسو هيلع هللاىلص هللالوسرل ةيلست هبفو ةرفكلا ءالؤههلمفباك د6 نوثزهتسي
 اذا مهيتأيف لوعفم ريمض نم ةردقم لاح اهنا ىلع بصنلا لحم ىف ةلنأعاو ءاببنالاعم لاهجلا

 ةيلعافلا ىلع عفرلا هلحم ناذ لوسرل ةفص اهنا ىلع عفرلا لح ىفوا هثودح نايالاب دارملا ناك

 «كلنو نيلوالا بولاق ءازهتسالاانلاخ داكى اه كلذك هنو زوتسي هب اوناكلوسرالا ىا

 ىفعرااو ةربالا ىاطمخلا ىف طبخلا لاخداك ”ىشلا ىف ”ىشلا لاخدا كللسلاو .ءازهتسالا لخدن ىا

 ةكماوكرمشم نيهرجمابدارملاو مهبولق ىفهنيزيوهقلخي هنا ىنعم ىلع#ي نيمر حلا بولق ىف#9نوعطملا
 ةقباسلا ةلمجلال ناب وهو ركذلاب ىا هب نونؤيال» بيذكتلاو ءازهتسالا ىف مهعياش نمو

 ءاقلانم قباسلا مالكلا هيلع لدام ىلا ةراشا كلذ نوكينا هللاهمحر دوعسلاوبا ىلوملاراتخاو

 هب نونمؤيال نوكي نا ىلع رك ذلاىلا هبو هكلسن ريمض دوعيناو ءازهتسالاب انورقم .ىجولا
 نيئزهتسملاكشل وا بولقىف هانكلس ىذلا كلسملا كلذ لثم ىا ىنعملاو . هكلسن زيمض نم الاخ
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 قالليزر رئانلا ايات وبا اهظفخلاوتيملاملف ةمدقتملا تكلااماو اهوحمو ناصقنلاو ةدايزلاو

 ناطيش ] ىنعي : مهطيلاختو مهسواسو نم يلا ارك هل وظفاحؤا نادتلاىفو « للخلا اهلا

 هايا: هظفح مولعلا رحبف لاق «[دنك 5 قحزا ىزيجاي ديازفيب لطابذا ىزيجورد هكدناوتن
 لجالاو ةاروتلا اوف رحام هناصقنو هفيرحت ىلع نيرداق اوناك سانلانا ىنعم ىلع ةفرصلاب

 هظافلا حرشىف اهوفنص ىلا بتكلا مهفدنصتو ءاملعلا ظفحيوا كلذنع مهفرسص هللانكل

 ئؤنتلا ف و٠: ٠كلذ غو تاء ازقلاو زيسنفتلا ستكك هشاعمو

 قبس نيا دريموت ىريع رك «* قح فاطلا درك هدعو ار ىنادصم

 منام نارقذ ارنك و شيب « مفار انهتنمبلا كانو نك

 مفاد تئيدح زا ازئانعاط *« مظقاح ملاع ود ردنا ارث نم
 وحي ”ركيد 'ىظفاح نما“ وت # ورذ ندرك ك9 شيب دناتن سك

 مثز هرظن رب ورز ربوم مان * منك نوزفا زور زور ارتهور

 رنرهف دش نم رهق .تبحم رد * ونرهب مزاس بارحمو ربنم
 ءاكجام جانو: داريكتطاوت“ ندا“ ءاحوا“دنزيك اه زهش» تناّزك اخ
 ىنطصم ىا نيد خسزا سرتمون * ام ميراد نشقاب تمايق ان

 ةئام لكس أر ىلع ةمالا هذهل ثعس هللازا ) لسوهيلع لا لصهللالوسر لاق ةريرره ىفانعو
 مادام مظعلانأ رقلاناىلا ةراشا ركذايفو *هنتسفف دوادوبا هركذ ( اهنيداهل ددجب نم ةنس

 عفرونا) - ىور  ظافحلاو ءارقلاو ءاملعلا نم ةرهملانع ضرالا هجو والخيال سانلانبب |

 فرحهبف سبل حولي ضيبا قرولا وو فحاصملا نم نامزلا رخا ىف نارقلا |

 رابخاو ىناعالاو زاعشالا ىلا سانلا عجري مث ةلث اك هنم رك ذيالف بولقلا نم نا رقلا خسنيمث ظ

 ةاحنلاناف ىتعمو امظن هظفحو نآ رقلاب كسّقلا لقاعلا ىلعف « ٍباطخلا لصف ىفاك ( ةيلهاجلا

 ثيدح قو( نكرم انك ناوباذعلا هيدلاو نع مخ نا رقلا رهظتسانم ) ثيدخلا وهف

 6 ثيدحىو ( نا رقلا ىعو الف بدعبال هللازاف هو رهظتساو نا رقلا اوأرقا 2 ل |

 نارقلل اظفاح هللا هلعج نم ىا ورش رانلا ف ىتلا مث باها نارقلا لعجوا )
 هرثا تبهذف ىلاعت امونىلا ىل لاق لاقف ددقلاب ريرج كوحهمل قدزرفلا لئسو * قرتحمال

 انانرفم داخل ةروتلم 0 رش ضخ نلف ادتمحح ديب نمل انيك ةرداب ىلا انتج َح

 تفتلي+ وهو ل 6 حل و اا لج هو رتاج ةلذو ةنكسم ىلعى مف هعاضوا
 هلو ىنبا اذهنالاقو هللا عضاوتلاب ىبا هيطاخ م همالسدرو طا مقرف اي انا عرضت مشل

 هظفحاو نا رقاا يك كنال لق ةرم لاقف هسفن نم تياصق

 ددرك نانويتمكح شنخسرسارس هك « نك © داير رعش, دسز "تماتقزد

 ةللاع ايندلا ف تالك مهضعبل تير ءاملعلا رايك نم ناكو ىزانملا نيدلا فيس انالوم لقاك
 فراعملاوتاققحتلا هنع بهذدقو ةعراوكملازو فعضشلا ةبانوق اسدلا نع ةلحرلا لاح هتيادمت |

 نضانمالاو مرهلا لاح رقتسي فيك فلكتلاو لمعتلاب لصاحلا سمالاناف تقولا كلذىف

 ( فعضو)



 رجحلا ةروم هك هاا

 لس ناريجر اح اننش زر كلبا توجو انح

 اقلظملا لاخلا «بويخلا ,ينحكاو قلاب هيانولا | قاويتشلا عع نوع يدب الآل نهلزالا نه اتدكيولا

 اصلا لاقز:ةديقملا] كابل, ترلحلا] تو قلل لل اةفاوطعلللا نعت ونعي نوكيا
 دشاب ناوارف اهناؤياد هكؤهش نا: ورزم 4 ناونتم لها يلد ةةسدنغا ماغي نذاوو

 ءابلاف [ ىرآ ىمن ] ه6 انيتأت 98 [ ارج ] ةسرافلابو اله ىنععي ضيضحت فرح ه# امول »

 | ىلاعت هلوقك راذنالاف كنودضعيو كنون ةحصب نودهشي هي ةكئالملاب # هلوقىف ةيدعتلل

 !نئاكتش فر ىزرمخلا مكر ىلدك ىز تكيا درك ١ ينفي ا ردن هس يوكو كايد عت ل د االوار)
 مالا تنتاك كنكتلا_نعييانويتاعي وا ]يوي تلاجرب نتي كعارك هي ردو كر

 هفف بيرالاع كلذ ىلع للاةردقناف كاوعديف  نيقداصلا نم تنك نا 8 مهلسرل ةيذكملا
 06 قحلابالا ةكئالملا لزننام فه مهباوجىف ىلاعتهللا لاقف كما ةيشمتىف هيلا كجابتحا اذكو
 ىذلاوةيهلالا ةنسلا هبىرمو ةمكحلا هضتشن ا هب ليزتتلا ةسالم قح ىذلا هجولاب اسيتلم ىأ

 مهتلزتم ناوهلاو ةراقللاىف مهتلزامو مه مهو مهيدل ةدايشلا لحد ليزنتلا نم هوح رثقأ

 داكيال ىذلا خحيولاب ليزتتلا تان/نه كلذ. ناف,الصإ ةّمكملاو. ةحضا|,تحن نلخدي ,داكبالامت

 ماثللا ةرفكلا:كئلوإ, لاثما ىلع فيكف نينمؤملا:لك نارفا نمي ماظعلا ءايبنالا ىتغ ىلع حت
 لقاك لاصتتسالاو. تي دغتلل ,ليزنتلا ؤهر داما ىف ةمكل تحب مهقحىف لخدي ىذلاامتاو

 نذا 2 نيراذنمنذا اوناك امو 0 ةرملاب اواصؤتسال كلذ لعفولو ةفلاسلا مثالا نه .مهبارضاب

 راصفنا هيلا مخ مث نيملا ىنعمب مسا وهو ذانم ةكرم ىهو ردقم طرشل ءازجو باوج

 اهدعب لعف رامضا ىلع ليلد نا ةظنل “حف اهوفذخغ ةزمهلا اواقثتسا مث ناذا

 ةكئالملا انلزنولو ىنعملاو . ريخأتلا راظنالاونيرظنم هولطام ناك ن اذا اوناكامو ريدقتلاو

 مهقاقحتسا عمو ةئزهتسملا ةيذكملا مالا رئاس بدك نيع ةفرط مهلوزن دعب نيرخؤما وناكام
 اباذع مهدايدزاب ةدارالاو معلا قلعتل ةمايقلاموي ىلا مهباذع ريخأتب ءاضقلا لق ىرج دق كلذل

 لزان ىحوب ركم 6 قملابالا ةكئالملا لزتنام ) ىنشاكلا ريسفتىفو * مهرارذ ضعب ناميابو

 هحنانح دنوش لزان باذع تهب هكديددنناوت ىتقو ىلدا ترودبار كلم ىنعي : ِتاذعب

 اوناك امو ]) دننيب مسك همه هجانج كيم تقوباي دديدهحعص نامزردار ليربج دومت موق

 ىنعي ناك دادتلهمزا (نيرظنمإل ميتسرف تروصنيدب ارككئالم هك ماكنهنا. دنشاينو(نذا

 نبب اهنال لصفب تسيل نو انبانج ولعو اننأش مظعل ه6 نحانا © [ دنوش بذعم لاخلا ف

 اوركتاو هوركنتا ىذلا ركذلا كلذ  ركذلا انلزن © ىثاروكلا فاك, ًادتنم/ هاما وإ ناميسإ

 سصهادنا ىلاءاعا لوعفملل لعفلا اوني ثمح هلزنم اومعو نونجلا ىلا كلذب كوبسنو كيلع هلوزت
 نا ىنعي دل نين , كف رمش ىعكإ 5 1 ىنشاكلا لاق * هلل عافال لعفو هلردصصمال

 مهانيتا لب ) ىلاعت لاق أك ةرخ لاو ايندلاف ىنعي [ تسناكدنناوخ فرش بجوم .باتك

 لكنمتقو لكى ©« نوظفاحل هلاناو 88 باتكلاوهو مهنغو مهفرش هفامب ىا 6 مهرك ذب
 ليدبتلاو فيرحتلاو هنلاريتعالا وبدل تي دكيتلاو هتيدقحم ىف ةلداخلاو هف نءعطلاك هبقليالام
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 | نم ةفانام * قيستام » طبرلاو عما اهناكي ىاوأان نا ثيحنم امهني قامتالا لامك |

 ٍ 'ىجنال ىا اهباتك ىف بوتكملا 201 له مهربغو ةكلاهلا مثال رم «« ةما هج ةدئاز

 مولعم.هلال فذح امناو ةلع رم تاحاجفعا 6 نورخأتسيامو » 00 ىحب لبق اهك اله

 | ةماريمض ثدنأناماو هل مهبلط عم كلذ نع مهزحعب راعشالل لاعفتسالا سو اطاوفلا ةياعرلو |

 | تاليوألاىفو © ىرخاىنعملا ىلعو ةران ظفللا ىلع لمحالف ندا هربك ذنو اهلحاىف

 | ظوظحلانماهسن ىفوتستواهك الهببسوهاماهنم رهظي ىتح «اهلجا ةمانهقبستامإل ةيمجتلا
 | يؤرتمانلا لاهل نا ذنلاف ةلالاهل باشا ءافرتس) مي, ةلطلس نور اتدنامو )3 قوشملا لطمام

 ىوكب ىرذعو زيكنارب ىفش * ىوجم ىللدو را تسدب قيرط

 نامز رودب دشرب هنا وج * ناماددنبهن تروص هلذ كي هك
 ايندلانا مولعملارمو ةدرمتملا امتافص ةلازاو ةرامالا سفنلا ةكزتىف دهت نا لقاعلا ىلعف * |

 | مظعالا ا هجون نمالا تاف الا نه مسيو ة 1 ضل كو ةلاكا

 | ةرامعىندهتجاو ا هللا ىلع هرجا عقو دق؛ قيرطلا دنع تامولف سفن 0 نمام هناف

 ؤ تومنال لجا سفن لكل ناك اذاو 70 كلك اياكم او ايلا لدول هزت

 1 20 ثا فو توام رد نامت 7-5 ”يهتلانم دبالف لوهحرهو هلولح دنعالا
 ةماسا ىرتشاةنا هنع هللاىضر ىردخلا دعسىبانعو + لسكلا عفدو: لمعلا حالصاو لمالا

 لوش سو هيلع هللا ىلص هللال وسر تشتم ريش لا رانيد ةئامع ةدل 5ك 3 كوم و

 | تقرطام هدِس ىدقن.ىذلاو لمالا ليوطل ةماسانا رهش ىلا ىرتشملا ةماسانم ن وبحعتالا 2(

 3 ىلا تننظف فرط تعفرالو ىحّور هللاضَه ىتح ناقتليال ىرفشنا تننطالا ىان.ع

 ىناب لاق مث توملانم اهبصغا ىتح اهغساال ىلا تننطالا ةءقل تمقلالو ضيقا ىتح

 0 رجع متاامو تآآل نودعوتامتا هديب ىبفن ىذلاو قولا نم 1 نواعم سل كا

 اهريغو 20 رشحلاو توملانم ههنودعوتام نانانع هللا زاحا ىلع نوردتقتال ى

 وتعلاىف مهيداهت ةياغل ب رعلارافكو ةكم اوكرسشم ىا هك هك اولاقو »+ اهلاوهاو ةمايقلا لاو هد

 كاوذأ 4 5 كا هلع كر ىذلااهتااي 8 ةمانياهللا دبع تلزت ريسافتلا ضعف ىنلاو ش0
 داقتعا متحالذا هي نونجل كنا 0 هوننج اذلو , مىهتانهخو ىلع ءالثلاةلعاىتلا

 لزت هللانا ىعدت نيح نيناحلا لوق لوقتل كنا ىنملاو تلا ووذللا ةكنال لعاي فانز

 [ ىاوحى ل هسنيدهزا اًرامدك ةثاؤناةوت.ىترردي ] ئذاكلا ناقو:+« نا رقلائا ركانلا كلغ |
 | نونحع تناامىا © نونحمب كير ةمعب تناام ) ملقلا ةروسؤ ىللاعتهلوق هيالا هذهباوجو

 | نع َناَصَقَنلا فاصوانم نونملا ريقفلا :لوش. * لقفلا لاكو:ةوبلاب كسلع:امعتم :كنوك كاح
 | ناصقنلا ةيسن نمدشا هفسالذا نونا نممهيلا هتبسندعو هنم ءايلوالا لكوءاسنالا ةحاس ةئربت

 | ضضتسم وهو الا لوقعلا نم لقعالو نازرلا حبجارملا ىلا ناعذالاو لقعلا ةفاخسو |

 لقعلاب لقاعلا دنع نونحم ىداعملا لقعلاب لقاعلاو ىدمحلا حورلاوه ىذلا لوالا لقعلا نم

 ةرضح لاق ا#'قلقعلا ةرئاذآ الوخاد ديبالا: لوقملا نودلطساب ون نوكيالو سكعلابو :ئئاعملا
 رهظالا هربت سدق نيك الا:خبشلا

 (ا0ج )



 رجلا ةروس مي 451

 مهتيلخت ىف غلابو مهعد ىا امهيرمالا نمضتي كرتلاب ىمالا نال زوجتلا ىلع ىما باوجوا |

 اوقليال ناو لاو>الا ةماقتساو راطوالا غولبو رامعالا لواعل عقوتلا 4 لمالا 8 داعملل

 بئاصلا لاق : اريخالا لاملاو ةيقاءلاىف

 ةناخ روك رد قرام ,تتسدرت ناسا 2 تسخن ادا لما لوط نزافاعارا رشدد
 بلغا عطقناو رومالا نم ريثك لطعتل هالول ةمالا هذهل ةمحر لمالانا مولعلا رحب ىف لاق *

 ىلا الؤل لق كلذلو شاعملا ىماب لخامم كلذ ناف هللاىلع ىلكلا لاقالاو صالخالا
 ىنعيادراب ءام انيرشالو ابطر انلكا ام ءالقع مهلك سانا ناكول مهضعب لاق * ايندلا تبر

 لاغتشالاو ايندلا عم ىلع صرخلاو توملا ركذ دعب بلقلا ةوسقو اهكرتو ةبوتلا فيوستو

 لاق © مهلدبعو وهو هءازج اونياءاذا مهعينص ءوس 6 نوملعي فوسف : ةرخ آلانع اهب
 ةوال> تقاذسفنل ديدهت «لمالا مههلبو اوعتمو اولكايي مهرذ) هلوقذسسحللا تاليواتلاىف

 اهفزاخز تنسحتساو ايندلا معن نم اهبراشم تلحتساو موشدملا اهعبط ىلا تداعمن مالسالا

 عاونانم اورسخام «نوملعي فوسف )) لاق مث اهميعنب عتعلاوايندلا تاويل لك اهددهف

 تاماقملاو ةنسلا لاوحالانم مهنم تافامو تابرقلاو تاجردلاو تاماركلاو تاداعسلا

 نامرهلاو ةعيطقلاران باذعو تقملاو هللانم دعبلانم ةيندلا ايندلا مهتثروا امو ةيلعلا

 مثالا ك لسيف مهمظنمدعو ةمايقلاموبىلا مهباذع ريخأترس ناسبىف عورش # انكلهاامو
 ااهلهابو اهب فسحلاب ىرقلانم هي ةيرق نم ٍِ انكلهاامو ىا باذعلا لبحعت ىف ةجرادلا

 نأشلا كلذىف 4 اهلوالا 9 نيرّخ ابلعف اك مهك الهابغ اهلها نع اهئالخابوا اهضءبب لعف
 هليدبت نكعيال ثيح ةاءارملا بجاو ظوفحلا حوللاف بوتكم ردقم لجاىا  باتك

 فلختلا روصتي ىتح لفغيالو ىسنيال :6 مولعم 9 هلةيضتقملا ةمكحلا بسح هعوقول
 امسال اهمومعل اهناف ةيرق نم لاح: ةلمجاو فرظلا هربخ أدتبم باتكف .. رخأتلاو مدقتلابهنع
 ىرقلان م ةيرق انكلها امو ىنعملاثو . هيلا ريشا اك ةفوصوملامكح ىف نم ةماكب هدك أت دعب

 اهكلاهتال ءانتكدق اًيكليل كيف و2 لجا ىا ايلاتكر اهل نوكي نا لاكش , لاوحبألا ردك
 ىلا ةردقملا ةيرقلل ةفصوا رخأتلاو مدقتلاب هتفلاخم نكم' ىتح هنع لفغبال مولعم هغولب لق

 ةينرق انكلهاامو ىأ ةروكذملل ةقلص هنوك ةلزنع نوكف راتخلا ىلع ةروك ذملا نم لد. ىه

 ناذيالل همدع سايقلا,ناكناو امهني واولا طيسوتو مولعم تانك اهل ةيرفالا يرقلا لم

 ت00 ا ع 1 ٠7-2177 ا ن7 دع تسمم هوم جس ول دعم سدس اورج 1

 ا هيلع مهرذ ةلالدل ماللا ريدقت ناصا اهو كل ذك وناك مهلاف هيادحا الهكلذ ىلع مهماود ا

 ٍ دادعتسالا نعوا كعامان ع مهلغشل ىا 34 مههلبو 0: نوطاعسام ىطاعس مه م لب مهناشو |

 | لمالا الوا ىتمال هللاةحر لمالا اما ) لس وهيلعهللا ىلصةللالوسر لاق ةايحلاو شيعلا بابسا

 ْ ىلع لكلا قاشا ىضتشال هيكل سنا هاور (ارحش سراغ سرىغالو ادلوما تعض رام

 | مدرابلاءاملا طابتسالراب الا رفح ىنعالو بطرلاءانتجال ليختلادوعص ىلع نومدَّسال ءالقعلانا
 | ءانثتسا الب ىنعا مزلاو مكحلا,ىخارتلل تقولل ةايحلاةدارالمالا ةقيرطلا حرش ىف لاق *تقاوءلا ىف

 | اهريخأتو ةعاطلاف لسكلا عبرا هلئاوغو ادج عرشلا ىف مومذم وهو حالص طرشالو
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 ضرالاو تاو.سلاكلم هللو ) ةيا ىلا ةراشا ماللاو * ( مويقلاىملا وهالا هلاالّللا )
 | ثالثلا تايآلا هذهب مسقا ىلاعت هللاف 6 انملظ انير ) ةيآىلا ةراشا ءارلاو * 6 ءاثينلَرفغي
 | « ابر ( نيم نآرقو ) هلو, نآرقلا عيمجم مسقا مث ةثالثلا فورحلا هذه ةراشاب
 | ةرخ آلاف ىنمت دوي © (كتقواسب ىا) ةيسرافلابىنملاو .بيمللا ىنغمىفاك ريثكتلل انههبر

 نيملستسمايندلا ىف ىنعي * نيملسم اوناكول »© هللادنعنم هنوكبونا رقلاب © اورفك نيذلا © |
 ىا هيلع نيملسم اوناكول ةلالدل ىفوذحم دوب لوعفمو هصاونو هصاواو ىلاعت هللا ماكحال

 ظفل ىلع اهب ”ىج امئاو اباوج ىضتقتالف مهتدادول ةياكح ىنمتلل وا نا ىلع مالسالا نودوب
 لعج نم اماو نيملسم انكول ليقل ةياكحلا ىلا رظنولو مهنع ربخم مهنا ىلا ارظن ةغلا |

 ىلع نىءاسم اوناكول هدنع دوب لوعفف ةيردصم افرح ىنعلا ىنعم هنم مهشي لعفدعب ةعقاولاول

 دارملاو اهتاوهشو مهايندب 5 اوعتميو # ماعنالاك هي اولكأي © [ اند رد ان رادب ناشيزا

 مهعمو راثلا لها عمتجاو ةمايقلاموي ناكاذا) ثيدحلا فو درفملا ليوأتىف العا توكل

 اولاق ىلب اولاقف نيءاسم متسلأ ةلسقلا لها نم رانلا ىف نمل رافكلالاق ةلبقلا لها,نمهللاءاش نم
 لضفب مهل هللابضغف اهب انذخافبونذ انل تناك اولاق رانلاىف انعم مناو مكمالسا مكتع ىنغا اف
 | اورقك نيذلادوي ذئحف اهنم نوجر خف زانلا ىف ةلبقلا لها نم ناكنم لكب صأرف هتحر
 | نيملسملانم ناك نملوَش ىتحدللا عفشيو محري برلا لازيال) ثيدخلاىفو (سملسم اوناكول

 سفنقالاو ةدادولادشا هنودويو ىنعلادشا هنونميىا ( مالسالا نومي كلذدنعف ةنلا لخديلف

 لوخد لبق مهيلع رمي نا لك ىف ةرمتسم ىملب تقو نود تقوب ةصتخب تسيل ةدادولا |
 نيعيطم اوناكول اوقسف نيذلادو» امر مهضعل لاقو * ةيوبتكتلابر هيلع لادياكت هدعبرو رانلا

 نيركاذ اوناكول اولفغ نيذلادوب اهرونيدهتح اوناكول اواسك نيذلادوب امبرو |

 قشاد نافغف .ىرازو دايرش ع ىشاد نابز [قاكسم عدو 2

 تفخم مهرب هديمنوح رك ذزاسل * تفك ناكم اتت نو حمدت ز ىادكو

 رامث تصرف دنح ىد ىرابوت * راكزور دشب تلفغب اراموج

 ا ةسفل ةمالموةمادن ىلعالا رفاكو نم ّؤم نم امندلا نم دحا جرخام كراملانب هللا دبع لاقو

 | كرتو ةمدخلا بجومي مايقلاىف هريصقت ةيؤرل نمؤملاو هب ىزاجئام ءوسنم ىربمل رفاكلاف
 نيذلادوي اير هانعمو ةمعنلا:ناّرفكانغ نارفكلا ىحرغلانبا لاقو +ةمعنلا ركشو ةمرحلا |

 ريقفلال وه + ةنملاو لضفلا ةيؤرب نيفراع نيركاش اوناكول نا مهيلعو مهدنع هللاعن اولهج
 والا ىف ,ىصن .ةيءآلاا::نكل: ةمدنلا,رفكوز ةدحؤلا رفكل ةلماتش تناك ناو. ْرفكلا ةرابع

 ةلمتحلا]تالولدملاو ةساارقلا .تاراشالا ,لسق نم: ىه ىلا ئئاوثلا,ىتاعملا بايف ةمحا مالو
 مهام ىهنلا نع دخاي رافكلا عد ىا 4 مهرذ  لبسلا ريل كولس هناف لكلاب لمعلا كيلمف |

 مك لاتقلا ةيآب ةخوسنم ةيآلاو + كلذ نع مهئاوعرا ىلا ليبسال ةحيصنلاو ةركذتلاب هيلع
 تسد دنباسح هجرد نارفاك ىنعي تساريقحنو نيوهت سما ] ىنشاكلا لاق * مولعلا رحبفف

 ©( مهماود )

 8-3 مم ا اكد

 ةيا ىلاةراشا فلالاف*(نيسنا رق ١) ىى(وباتكلات ايا )نم ةيا نم فرحفورحلا هذهنم |
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 الع ) قاكلا لاو « لاب امس رولا هنعائأ 001 هلعو 17111

 كلت نتنك نذل نأ" كابر انزلت كدت )را يحج كسر اعتب ؟لييقافا هطالتمأ كوو تكوو
 دئدومرف دئديسري فورح نبا ىنمزا ارقوراف هكمدروا عيبانيردو . تستأرج ليبس
 أنا امو كك هدوم اردوخ ريمغس ىلاعت قحو مشب فاكتم موك نخسس ىوردركا

 فلكتلا بابنم هيف لاقملا هنع هللا ضر قورافلاةرضح دع امنا ريقفلال وش [ نيفلكتملا نم

 كلذك وهام ةدافانع رصاق ناسللاو ىفاشلا برشملاو ح.حصلا قوذلاب فرعيام ليبقنمال

 هنوكل هللاجالو قئاقْطاو ىتاعملا فرظال ظافلالاو فورا فر هنال هتقبقح ىلع

 لاقن لوقاماو .ةلملا ىف نكمت هنف مالكل انابراعشاهيفو + هلةياهنالامهيق عسينا اديقم ايهتنم

 نامل ناك مه نع نرسافل اس نه اييفعزو شا ترا لس وقع افالم فعلا

 ىهامتا هملعب هللا رثأسا ئئدلاف الاو نابعلاو ةدهاشملا ملاع دعو نأغلا اذه قوذنع نيلاخلاو

 فورحلا هذه ىالخم نونكتم لا معلا بيغىف قب لب 5و ةحئار مشي ملام مو تاعتمملا

 مهتارودقم نم هنوكل نيلك الالع ه.قلعتيناو دبال كلذك وهامو نيعلاماعف ترهظ اهناف
 هللاكلاده مهفاف قواخلا لع ا لماش ماع قلاخلا مع نا قولخلاو قلاخلا دع نبب قرفلاف

 تسا هللامساب تراشا فا رلا رد هحنانج تسيمساب تراشا ىفرحره ديوك ىضعبو ]

 ىلاعت ىلدخترا جاكوب ْ هيلع هللاىلص لوسر ترضخ مساب امو ليربج مساب مالو |

 | 6 ناتكلا تاز وو «نأقلا ةقيطأتلاب ةرولسلاة بك كلت غ1[! دللو«نل وسن ,ليؤوج هالطاوب
 عنمج نم ضعبىا ماللا هيلع لديام ىلع قالطالا ىلع باتكلا مما صاصتخاب قيقحلا لماكلا
 نيم نأشلا ملظع كي نآ رقو ا ظوفحملاحوللا تايآوا كاذ ذا لزنملا عيمح نموا نآرفلا
 لطابلاو ق+لانيب قدافوا ىتلاو دشرلا ليبسلوا لاصملاو مكحلانم هفعاضتىفال رهظم

 زاجتالا ىف هيما ىهاظلا مزاللا نم لعجم نا نكميو ىدعتملا نابانم وهف مارخلاو لالخلاو

 نا رقلا فطعو مهببلاساو مهتغاب هنال مهيلع لزنا نيذلل نييلاوا نيربدتملل هيناعم ةداولاوا

 ةيباتكلا نيب عماملا مالكلا ىا ىرخالا ىلع نيتفصاا ىدحا فطع نم باستكلاىلع

 | فرح لك ىا ( رلا )هلو نا كيت رادع د هيجان و اليوأتلا ىو © ةيلآ ظملاو#
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 مه 2 يح رفع كلاثلا ءزملا
 أ

0 
 | اي اوعردتيو رافكلا اهب فصتي ىتلا تافصلا نم مهيدري امس اوعدتريف هدابع عم هتلماعمو

 | اذهل ركذ هناحبس هنا ٍلعا ىواضيبلا لاق * ةملاصلا لامعالاو ةقحلا دئاقعلا نم مهنصحم

 لامكتساو سانلل لسرلا ليمكت بتكلا لازنا ىف ةمكحلاو ةياغلا ىه دئاوف ثالث غالبلا
 سابلب عردتلاوه ىتلا ةيلمعلا ةوقلا حالصتساو ديحوتلا اهلك ىهتنم ىتلا ةيرظنلا ةوقلا

 | هللااوراتخبف لوقعلا اووذ ظعتيلو ىا باللالا اواوا ركذيلو مولعلا رحب ىف لاق * ىوقتلا
 | نيلوالا نم بابلالا ىلوا عيج ىصو كلذيو هيهاونو هىماوا ىلع ةظفاحملا ىف هوقتيو

 هللا اوقتازا ماياو مكلبق نمباتكلا اوتوا نيذلاانيصو دقلو ) ىلاعت هللا لاق نيرخآلاو
 ردق ىلع مهنم دحا لك ىزجيف ةتوافتم كلذ ىف لوقعلاو اوظعتا نا ةظع كلذ مهيفكيو |

 ىبالو برقم كله اهنلا رظني ل رون نم ةنيدم ةنلطلاىفنا 2 سو هيلعهللا ىلضىبلا لاق هلقع

 نيلقاعلل هللا اهدعا رونلا نم مادخلاو جاوزالاو فرغلاو روصقلا نم اهيفام عيمج لسرم

 موق لكى زجبف ةنيدملا كلتىف مهلعشل لقعلا لها زيم رانلا لها نم ةنْلا لها هللازيم اذاف |

 | ( فعض فلاب اهبراغمو ضرالا قراشم نيب اك تاجردلا ىف نوتولفتيف مهلوقع ردق ىلع |
 مهنا صىنيتوافتم اوناكناو هريغ ىلع هللا اوزاتخا نم ىلا انهه ءالاقعلاب ريشا ريقفلا لوَش * |

 ءالقعلاو (هلبلا ةنخلا لها رثكا) درو اهف نودارملا مهو هللاب مهمولعو مهلوقع توافت بسحب |

 دياعلا هناف ةيترملاف هيرقو هللاراتخا نم نوداهيمعنو ةنجلا راتخا نم وهو هلبالاف نييلع ىف |

 هماقم نا ىرتالأ دباعلا قوف فراعلاو ةيهلالا رارسالاب ىراعلا اذهو ةبعرسششلا تالماعملاب
 ىدتجتلا لامكلا لاق : ةفاظالا ىف ىهوحلا:قوفرونلاو نهوجلا نم دباعلا ماقم و:روت نم |

 ا

 تسب تمهدوب لها ان مدس ويش *« تشهب ىاممو ىبوط مع ارام تسي |

 ىماحلا ىلوملا لاقو |

 هدغلا هرخذ كاضترا نأ ىنوط »# هالرب :ئ لك, تاوكلم نم اي

 هدمه هاوخ مد ماك هدب هاوخوت 23 ىاكدرادنوت رج مد هك نيا

 صادل صلخو هتحيصنوهتظءومب ظعتاو هدودح ىلع ةظفاحلا ىف ريغىلع هراتخانمث هللااناءج

 نيما نيرهاطلا نيسطلا هترتعو دم هلوسرب هتاضرمو هوفع ف رشب زوفلا انقزرو هتاممو هابح

 ةححملاىذ نم لوالا مولاةحبسبص مركلا انوع مهاربا ةروس تك

 فلئاوةئامو ثالث ةنس وه



 ميهاربا ةرو موي 287 عج

 | مهباقرولا مهلجراو مهيدبا تئرقوا مهووغا نيذلا نيطايشلا عم اذوفندوا هداف ياقفلا/ 8:
 ظ سوماقلاف م دونقلا ىهودافصالاىف نونرشيبىا نيترقمي قلعتم 6# دافصالا ىف ف لالغالاب

 ا مهناصق ىا # مهليبارس © اقيثو ادش هتددش اذا هتدفص لاَغ دشلا هلصاو ةكرحم دفص عج

 وه ريسافتلا ىف لاق * امهوحنو زرالاو لهبالا ةراصع هم 6 نارطق نم 8 لابرس

 ىلاهنرارح لصتدقوهتدحب نرحلا قرحشف ئّرلا لبالاةاذهتف خطف لهبالا نم بلحم

 مهل هؤالط دوعي رانلا لها دولج هبىلطي رانلا لاعتشا هنق عرس نكنم دوساوهو قوكحلا

 رانلا عارساو هتقرحو نارطقلا عذل باذعلا نم ةعبرالا ناولالا مهيلع عمتجيل وب

 نيرانلا نيب توافتلاكنينارطقلا نيب توافتلا ناىلع حرلانتنو شحوملا نوالاو مهدولج ىف

 هللابذوعنو نارطقلا اهيلع سآو ( هج ران نم ًازجنيعبسنم ءزجءذه مران ناو ) دروهناف
 لسيام ةرخ الا ىف نارطقلا ناببتلا ىف لاقو * امهنيامو ةرخآلاو ايندلا ىفهلك هباذع نم
 ىب ًالاوباذملا رفصلاواساحنلا رطقلاو (نآ رطق نمإ بوقعي نعو *رانلا لها نادبا ن
 مهدلج سم ىتلا رانلا اهب طيمنو اهولعت ىا رانلا مههوجو ىشغتو 2# 0 4

 مهساوحو مهرعاشم هربدتىف اوامعتسي ملو قحلاىلا اهب اوهجاوتس مل مهنال نارطقلاب لب رسملا
 ىفو * تالاهجلاب ةءولمت ةفرعملان ع ةغراف اهنال مهتدئفاىلع علطت م هلجال اهيف تقلخ ىتلا

 رانلا مهلمشتو ىا ةقبقحلا نم غلبا وهو ازاجم تاذلاو ةلطا نع هبربعي هجولا مولعلا رحب

 رارمتسالاو رارصالا ىتح اهردق ىلع اوزوخ ٍبناج لكنم مهتلمش مهاياطخ نال مهسنلتو

 ةمرجم #* سفن لك » ىزجبل كلذو مهبلمقي ىا رمضمب قلتم هلا ىزجيل
 ه6 باسحلا عيرس هللانا ف اهلمعل اقفاوم ءازج ىصاعملاو رفكلا عاونانم 6 تبسكام

 عيرسوا هبسحب ءازجلافويف نامزلا نم نوكيام لجتاىف همتف باسح نع باسح هلغشيالذا

 سوفنلا اوعيتاذا اومرجا حاورا مهو نيهرحلا ىرتوتاليوأتلافو ©بيرق نعىنأي “ىلا
 سوفنلا ىف نيديقم ىلحتلاموي ىا ذئموب قحلا نع ضارعالاو تاوهشلا بلطىف اهوقفاوو

 نارطق نم مهليبارس هلل جورخلاو زوربلل نوعطتسالو ةيناويحلا ةمرمذلا اهتافص دوش
 ةعبطقلاو ةرسحلا ران مههوجو ىثغتوهللانع اهب نوبوحجحم مهو سوفنلا تاملظو ىصاعملا

 هللانا اهتقئاومو سفنلا ةبحص نم تبسك ا حور لك ىا سفن لك هللا ىزجبل نامرحلاو
 سوفنلا ةعباتم ىف اوبسك امب مهيزجيو ايندلاىف ةعرسلاب حاورالا بساحمب ىا باسحلا عيرس

 « اذه » ةماقلاموي لبق تاف آلانم كلذ ريغو دعبلاو ةلفغلاو لهجلاو ممصلاو ىمعلا نم |
 ريكذتلاو ةظعوملاوف مهل ةيافك 6# سانلل غالب  عراوقلاو تاظعلا نونفنم هيفامب نآرقلا |
 ءاللاو ردقم ىلع فطع #* هباورذنيلو  ةيافكلا باحسك غالبلا سوماقلا ىف لاق * |

 ادهب اوهشنلىا تاليوأتلا فو © هب اورذنيو اوحصني ناىف مهل ةيافك ىا غالبلاب ةقلعتم |

 لمأتلاب 6 اوملعبلو 6 عفتيال توملاب هابتنالاناف هباوعفتنيف نادبالا نع ةقرافملا لبق غالبلا ظ

| 
 هل كيرشال ىا [ اتكي ىادخ :تسوا هكت ا ] 46 دحاو هلاوه امنا 8 تايآلا نم هنف اهف

 ركذيلو 98 هللانودنم نودبعيامو ناطيشلاو ىوهلاو ايندلان ه هريغاهلا اوديعيالو هودنعفق ا
 ا



 موي 2 جم ده نياق رئي

 م ةمانقك) ”نتزاك 4 4ث + هتحادنا ربت 7 وى وس

 .٠ ا عضو

 ىوتللاقو |

 11و مس نإ فاو هسليفتا تباؤنإ هكر اذرثا ٠ "كنج قا

 [ل] ثتسا. . قفاطشسش + مدريخ انا هك «:تنسا قاطلس زا هبوا ”كدنب

 سلب ربكم زا مدآ ”ىدنب « سيلج ىاوت نيركربو نيب قرف
 نوراجلاو ةيضاملا كولملا نياو نوبرقملا ءايلوالا نياو نولسرملاو ءاسنالا نيا نونمؤملا اهبإا |

 اوعناو نولقعت متنكنا تاءاطلا ىف اودهتجاف نوربتعتالو مهيلا نورظننال مكلام نوزكتملا

 ضرالا لديتموي 8 نو.لظبإل معو تنك ١ اهارتع لك فوت م * هللاىلا هنأ نوعجرت مون ْ

 ةفرعمريغىرخا اضرا ةفورعملا ضرالا هذه لدي ل ذا ىا 7 كل دوك :الاربغ |

 نيكد زك نو هياط ذيع لصا عتو . ةلكز ا رك تاوبكلا ناغكاومتلا قستوا
 ملسو هيلع هللاىلص .هللالوسرل تلاق اهنع هللاىضر هشئاع نع ىور اك طارص ىلع سانلا |

 طارصلا دنع الف ةثالث نطاوم دنعاما ) لاق ةمايقلا موب مكلاها نورك ذت له هللالوسراي
 ذئموب سانلانيا ضرالاريغ ضرالا لدبت موب. هللالوسراي تلق تلاق ( نازيملاو باتكلاو |
 نوكبت لاكاو لازما فينو ساق كاد ذحا علاجام ةىش نعا شلاش ) لاق ١
 اذا امتاخ ةقلخلاتلدب كلوق ىف ك تافصلاىف نوكيدقو ريناند " مهاردلا ت تلدب اك تاذلاىف |

 ضرالا نا حاصفالا بحاص نع ىطرقلا لقت » امهلمتحت ةيآلاو اهلكش تريغو اهتبذا ْ
 اهك اوكرئاتتتف قعصلا ةخفن لبق كلذوطقف امهتفصلدست ىلوالا ةرملا نيتي نالدبت ءامملاو

 ضرالا كفتكتو للام وناهدلاك :لسنوكيوانه رون هذي ىارمقلاو:نخشلا تفحتو |

 ىأ افصفص اءاق لعجنو اهراجشا عطقتو اهتيدوا ىوستو باحسلاك وحلا ىف اهلابج ريستو |
 ضراب ضرالا لدتتق رشحلا ىف اوفقو اذا كلذو امهتاذ لدبت ةيناثلا ةرملاو ةيوتسم ةعقب |

 هللا ىضر ىلع نع ءاجاكبهذ نم نوكت ءامسلاو ةيهاسلا ىهو ةيصعم اهيلع عب مل ةضف نم
 لدتونواقلا راوناب اهتاملظ لحمضتف بواقلا ضراي ةيرشبلاض را لدبن ةراشالاو © هنع |
 رارسالا بك اكل 2 حاوزالا سومش ناف حاورالا تاومسب رارسالا تاومس |
 اا دع ب وراكلا دودو رعوأ لدكت لك اينودس نشا ةوطبم هك اوك داونا تختم ادا
 ( اهبرروْس ضزالا تق 3 أ ىتقحلا دوجولا راونا قئاقحم ةيبوبرلا راونا لجن
 هتازاجو هتبساحل ىا ه# راهقلادحاولا هلل 3+ معروبق نم قئالخلا جرخ ىا « اوزربو ف |

 دحاولا هللموبلا كلملانملإل را ةياغ ىفصالا نا ىلع ةلالدال نيفصولاب هفصوتو
 لوق * راجتسمالوهزيغىلا دحال ثاغتسمالف بلاغيال بالغ دحاو!ناكاذامالاناف «راهقلا |

 ناف قينا بيئرت اذه ةينآلا هذه ىف لوقي وهو هرس سدق ىدنسو ىخيش تعمس ريقفلا
 ىلاعتهاوس قسالف .لكلا لحمضبف ران الا اهرهشو ةرثكلا اهتد>وب عقدت ةيدحالا تاذلا ْ

 ىف زجاع هاضقل رخسم هتردقت حن روهقموهوالا دوجومالىذلاوه راهقلا ميتافملاىف لاق * |
 هك ذئموي نيماةخل الو 3 كالهالاب مهروهظمصقو ةر اجلا لذا ىذلاوه لقو + هتضبق

 ا نكران مقوي اويكو نيمرجلا نم لاح 6 نين رقم وه نوزداب مموي ىا ا

 2ف)

 [د] همم هوي صرع عاتب صج هرمطك عع ويك بم |

 أ 2

 ]١ ؟ 6م < يي تههعمل منتج رسما معرب هس
7 | 



 ميهاربا ةروس مو 8و عع

 ةلازالى ويت 1 لاجلا ةئم لو 0 داذسلاو مظعلا ىف 07 مهركم ناك ةيال ناو ©.

 ربعو ةدشلاو ةناثلا ةياغف مهركم ناك ناوىا داشرالا ىف لاق كلذل ادعم اه راقم نع لابجلا
 هدعو فلخم هللا نيسحت الف + كلذفف الثم هنوكل كلذل ادعمو ىوسم هنوكت كلذ نع |

 قالا لوعفملا مدقو هدعو هلسر فلخم هلصاو نينمؤملا رصنو نيملاظلا سذعتب  هلسر
 ةرابعدعولاو هتوفصو هتريخ مه نيذلا هلسر فاخي فيكف ادحا هدعو فلخبال ناب امالعا
 انقالخلا مدعي نيقبلا نم هيلع تنكامىلع مد ىنملاو . اهعوقو لبق ةعفنملا لاصيإب رابخالا نع
 نم هايلوال د« ماقتناوذ + عفاديال رداق رك اجبال بلاغ # زيزع هللا نا ف اندعو انلسر
 هيا مقتنا سوماقلاىف لاق + هنادعا

 اروا هكمهاربا دراد ىبادخ كرزب تفك درك هدهاشم شتا ذا مهاربا تمالس نوج
 نزلا دسك الكل قاف هأ رشا منيب هب ارواو مور نانا 00 ا زا

 يكس ا دذشأ دورمت دود رسم اش[ نكفر ودبو تسا علا م تياغب

 نوجو دوب نا ضرع خسرف ودو دوب 5 ا عاشرا د1 كاع "لات هارد

 بيهم ىدابو داهنب اننا ركن 57 كنان قضاة نانحم ارتايخا كف احتار

 كالاه رايسب قلخو دم ارد ىايزا حرص ن5 نوجو دنكب دانبو خيب زا ارانب نآو ديزوب

 كالا نا دورك ةضدرد تا نبا منكم لفن هنعهللا ىضر ىلع ىضتمزا ماعم ردو ]

 1 م هم هك مهاربا فادح ايوا مورا نال انا ثمكو كنار مثخ دوره دش

 كيان شوك داي قاو ديصو د سفاركا ماك توك أنا دان شدا نع 7-01 سب مك كنج

 ريز هك هزين راهحوا فرط راهجرب 0 ترا ات رك ىاقوف ىكيدد ودو

 هدرك اهرب رسرب دادممراهجو دنتشاد هنسرك ارئاسكرك سب دوم هببعت دش ىتسناوت الابو

 دورع ىزورئاسشزا دعب اوهب دوب ام لد نت كباب ورعد هكدا قو ديس او كن اوك زاورب

 قاتحروات تفك ار قفو يدمر نيمذر رك ند :لاج نام رب راسا ا وداكقك# نافوفالد
 قمر كيد ىزيح تباريغ هككات باوجو در 5 هيك هح ان رك ةماعلا

 هالهاشما ىباش زوز هكدوب كاح ناه دانفكل ىاقوف باب 01 ىزورئاشزا دعب مث

 / دورت دوبل دوهشم ىزيج ىيراتو دودزجب دوشكب ىناثحن باب هك قفدو دومت
 مالغ توباتلا ىف هعم ناك ةمركع لاق * ديرت نبا ىئاطلا اهيا ىدونف [ ىديسرتب

 | نم اهسفن تفذق ةكمس مدي اخطلتم مهسلا هبلا داعف مهسب رف باشنلاو سوقلا لمحدق
 | هبحاص دورمت سما مث ءامسلا هلا لغش تيفك لاقف مهسلا هباصا رئاط لبقو ءاوهلا ىف رحب
 فيقه لالا تعمسف توباتلاب روسنلا تطبهف لعفف محللا سكتيو تايشخلا بوصي نا

 ١ تداكف تماقدق ةعاسلا ناو ءامّملاىف ثداح ثدحدق هنا تنظف تعزفف روسنلاو توباتلا
 ظ ءوسلاناسنم و رهقو ربحت نملوا دورمتنا لاش * مه ركمنم دارحاوهو اهنكامانع لوزت

 ظ ا ّخ امون نيعبرا اهب بذعف. : ههاشاخ ف تلخد ةضوعم هللاكلهاف جاتلا سبل نم لواو

 رادرصبناج هدركآلابب له عوخ تياغزا ناشيا دنتسب ناسكرك نترب ارقدنص فارطا



 رس كلاثلا مي ا

 تساك هدنسرت مشجرددوخ ٍباوخ « تساط+ ىبردناكسو شوكرخ باوخ
 تيفاطو نمأ ىوس رخا تفر * تبقطو ديد راسب اهخحنر

 فرط جيه ارنا دح دياي هك * فرز ىايرد رد دنكفا َناشيوخ

 ماك خلت دش نازا ار لقاع من « ماد دلدرواس نادابص وج سب

 ايه. , نأ .ءنمح , مشكت | نوج .« اروصرف مدرك توف, ,نمءا تفك
 تسابه 5 داب هتفر ديان زاب * تساطخ ندر وا [كاربح هتشذك رب

 نك انه نقط طالب ذآ دق. نوح ماد تنور نحلل ىلا تنكح

 قشر 5 نانح نمزا دش توف « قشع معزاو دف ارد وس

 * مثز دوخربو مشيدنن ناز كبل

 11 تر
 * دور سخ كنان ىر, موز ىب

 * تى مراسسبو شيوخ مدرك هدم

 مك هدرم نامذ نيا اد ناشيوخ

 ري بادي مقد ي مرن تشب
 دور سك منانج ىحابسب ىف

 باذدعو تنسنمارب كسا نشد بكن

 ىبلررتلو سنن يشدري ىرشار +مديكفالا .كتشوورم ناجم ني.
 درب رتهب هام اغيرد هك * درب سب هصع نادصاق ناز كيه

 دنيكف نثك اخربو درك فتورب سب * دنمحر ا دابص كي نشل" نم ا

 نط ساد و نع عا نا دامب م تاوردنا ناهي تفز ناطلغو طلغ

 دنإف نرثلا نادد انوا قمحا « دناج ماد فدنا. , ديدتكفا _ ماد
 ةباوخم وا ةةشثكح تقاكمح ابا د هنا تشس نع رمس راب ا

 لب اولاق نارفاك ناجح وجم

 # ريعس فلتزا ديشوج ىمه وا

 * البزو هك قلل ث ازا تكا وا

 قككم ندرك, تنع نيز يحراو < نمزا نيا ركا دك ىفكى ذاب
 لكس قزم مزاسن اريريكبا * نطو ىباي ردب زج مزاسن نه

 تمسح معصم صمل

 دوى تاددامل اودر ول كناب درخرببو هوناوا :٠ ديكح .ىح

 ( هلدب اهالوا ا: لاضح تس نع ندّؤملل ةينغال هناف توملاركذ كك نا نمّوملل ىتلف ظ

 مودع ةقرعم ةتاثلاو لها ةحمعم نع هعوو هلاةعاط لع هنن قفرر ةياثلاو . .ةرجب الآل
 ةما نا ب 1 رب كل لكلا داكيا يسال اين رشي مربع ةسارلاو . هنن ةملاف ١

 دقو © ةمايقلا موب: احضتفم نوكي اليكل هلوزن لبق توملل دادعتسالا ةسداسلاو . ءامصخ

 ريرقتو قحلا لاطباىف اوركمدق مهنا لاحلاو انلعفام وملظ نيذلاب انلعف ىا < مهركم اوركم

 ثحم دوهعم دح لك هنف اوزواجو دوهجملا هلمعىف اوغرفتسا ىذلا مظعلا مهركم لطابلا

 | هولعق ىذلا مهركم ءازج ا « مهركم هللادنعو #: ةعيدخلا رككاو مهريغ هيلع ردقبال |

 060 معمم



 ميهاربا ةروس ده خم ديس

 مكلام © ارورغو اريكت مك كتل 1 آ ا 6 ايئدلاف اورخؤتملأ

 ملماو اديدش متين ثدح- لالا ةسلأبوا مسقلا باوج عتعلا نم هيلع متتأ امم # لاوز نم

 مكلاموريخأتلا نامز دادتماب راعشا هفو * لاحلا هذهنع لاقتنالاب ىلا اوثثدحتلو اديعب
 ىلع ىناثلاو توملا راكتا ىلع ىنبم لوالاف ءازحلل ىرخا راد ىلا رادلا هذهنم لاوز نم

 مهل لاوزال نا نومحزي مهناف ةيخسانتلا ىلا هيريشي ةيمجنلا تاليوأتلا فو © ثعبلا راكتا
 ؟كانمج رولزا باوجلا اذهب داراف رخآ ب لاق ىلا هحور لقتناتاماذا مهنم ادحاو ناب ايندللالو
 لاق * لاوز نم مكلام هنا ىلع لبق نم متسقا امو خسانتلا بهذم دنع ققحتل ايندلا ىلا
 للخت ريغ نم ا ندب نم ةقرافملا دعب ندنلاب حورلا قلعت نع ةرابع خسانتلا تاشرعتلا قف

 اًوملظ 0 متتكسو © دسجلاو حورلا نيب ىتاذلا قشعتلل نيقلعتلا نيب نامز
 بيسب باذعلانم اوقلامي مكسفنال نيثدحم ريغ دومثو داعك ىصاعملاو كرشلاب 6 مهسفنا

 انلعف فنك # رابخالا رئاوتو راثآلا ةدهاشمب 6« مكل نييثو 8 تايسلانم اوبستكاام
 ماهفتسالان ال نيششل العاف ةلمعا يلو داسفلاو رظلا نم اولعف اهب ةبوقعلاو كالهالا نم 6 مهب

 ةلالد هيلع ىه تلدام هلعاف نيهاجلو م ظالا نوكيال فيك نالو مالكلا ردص هل

 تافص مظعلا نا رقلاىف مكلانب ىا 5 لاثمالا مكل انبرضو 99 مهب ببجعلا انلعفىا ةحاو

 اسهب اوربتعتل ملاظ لكل ةبورضملا لاثماك ةبارغلا ىف ىم ىتلا رومالا نم مهب لعفامو اولعفام
 ىلا لجاعلا باذعلا لولح نم اولقتنتو مهل ام ىلع مكل امو مهلامعا ىلع مكلامعا اوسيقتو
 هلك اذه متعمس مكتا ىنعي ىصاعملاو رفكلا نم هبف متكامع اوعدترتق لجآلا باذعلا لوح
 ىونملافو : اضيا ةظعوملا مكعفتيال مويلا اذه دعب متعجرولف اورتكوف ايندلا ىف

 ون" ركشأ امر ةتكتواو دك #4 وا 0 نإ >ةكفطق

 ريمض نآ دنديدبو دتتشذكرب * ريك ١ نآ ىوس ىدابص دنج
 دنوشوهو دلدش فئاو نابهام * ا مادان ديدباتش َس

 درك هاوخان لكشم هار مزع + درك هار مزع دوب لقاع ا

 تردقم زا دننك متسش نيقامك 2 تروحتم» مناد قيقا تعكر

 دلز نمرب ناسدقمحو ىلهاك * قع ناشناحرب دوو تاوال ريق

 ؤكخ دز“ نادك دن |ىشدك ع وكنا ةناثل ءدتنكاوزأت روت

 نزع ئاز ادراو_هقشب كيان 5515 7*3 نأ *ىأوولرفا شتا بايرداشملا عا
 كني وس نب اَناَخ تسوسنآ نطواك * تسسيأم رذكب نطولابح مَدزا

 مكحرب ناتراودحو ارز لذ ** مك هد كريز ”هام نا تنك

 نكح هاج 2ك 0 لع نوح + نك هارنيه تاروقم تقو تنس

 ريكي ١١ نيز نك منع ايرذ ىولس"* شع "نوح نك ىوار ناهت وان كه
 رك بادرككا نان راو لما دووم دكا مكاو دلك
 رون رحات رطخاب ماقم زا *4 روذح نا تفرىم تخاساب ادهنسأ

 6( عي - 78 - ناسلا حوق زف

 لا ىفام هس نآو نادايصو ريكب ١ ةصق نابرد مراهج رتفد طساوا رد



 ةرخصلارادج ىلعدجواولاق امواظم مولظملا توم هعاسل ا مانق ىلعمهضءب لدتساو ةيتاوكللا او 5 !

 | "لكئمي مويلا.( نوملاظلا لمعي امع ) لزالا ىف .ىا 6 الفا هللا نيسحنالو ١) ةراشالاو © |
 يقسو هردكو هناضق ن ناك كلذ لك لب: لّوالاى .هنع الفاغ هللا نكيمل نوملاظلا هلمعي ل 5 ا

 ةعربشلا مهلاا ىدق ىلع نّقرفلا نم دحاو لك غلببل مهرامجا ىف هعدوم لامحجالاو ْ

 أ نيملاظلار خا اذإف ةمايقلا موب ءايقشالا لزانم نم لزنمو .ءادعسلا لزانم نم لزئمىىلا ةيعيبطلاو |

 ؟2© ىب(' ىع كه عل معقب هود رع ممجرع «رقك و 14

 أ كاوملظنيذلا لوةبقإل نييذعم اونوكيمل ناو ةيعبت نينمؤمللو ةلاصا ةرف كلل راذنالا اذهو |

 | ىلا اندر زيدقتلاو انمضت مظنلاف لعل ,ىتفملا ىدعس لاق بيرق نامزلا نم دحو دماوىلا |

 | عستنو 8 كديحوت ىلاو كلا ةوعدلا ىاسمالل باوج #* كتوعد بج © كتوعد بخل و ا

 ملوُأ # لسرلا عابتاو ةوعدلا ةباجانم هبف انطرفام كرادتن ىا هب انوا ايف 5 لسرلا |

 همك 1 مشع ثلاثلا ءزجلا
 ا 1 ع ل سس م مس

 دج !؟ اذ تاز ألإر «ناكئطاقا د قاذك]ا تخمر وح ظعاو 005 نا

 نامعاطو نادسفمو نادبرب :., نار محر براند ثادىرب تسد

 ريد لهاو نالد رفاح هضر :#« رخ لها ناك ردم همهرب

 اعد ارئاثخ ارككا غرد تنم ما # ايفصارإ اعد نا ىدرحن وأ

 تس دوج كلل دكت للعأ توعد #* تسد ةوهغم ناك ك1 |ناو له

 مآ .الازلكت نسا نر ناشاعد رم ٠ ماءديد اهتنزاووكن تنك

 دنتخادلا زريخحم :رشزا ارم هك # دنت>اس نادنحروجو ملاذو ثبخ

 ىدزوح تارصاو» مق لاشسزا نمل 4 قعادزك, اطاني دراك يك ره

 ازرع ١ نا رت ىعاندرأوا+ انزاب"# تان ب احن 1 حزاازا ئنرك

 دئمشوه ىا تسنمرب ناشاعد نسلإ :* كيادش نم حالدزاس بيس نوح

 مث ل هللانيعو كيلع وعدي *« هبتنم مولظملاو كنوع تمان

 سرتب شهاكح بص لد دودز * سرت نكعازا ءيلطم تسنح

 ىبري ركح روس  درارب + ىىش ىبوردنا كاب ا[

 درد مهرب تكل ىزو ردح * درخ صقان د

 مهلامتاىف ة ةعدوم ةواقشلا لها ةواقشو ةداعسلا لها ةداعس لعج ةغلالا هتمكح ىلع انبم

 مهيتأبمو 2: دمي اعمج مهفوخ ىا 5 سانلا رذناو ف ءايقشالا لزانممهغلس امثا اودادريل

 ١ تا وقم ثيح مهباذعمايا لوا هناف مهتوم موب نموا ةمارقلا مون نم ىا باذعلا

 | « بيرق لجا ىلا هه انتلهماو ايندلا ىلا اندر 6 انرخا انير »8 بيذكتلاو كرشلاب مهنم

 ل < لاقو * انياذع ارخؤم اسدلاوهو لبلق ىا بيرق لجا ىذ

 ا كب نم ٌونام رادقم اًهاو 0 د رخا[ وا كيدز تدنن تليفو ترف امندب ارامو

 | انيكبتو انعوت مهل لاقيف ىا لوقيف ىلع افطع لوقلا رامغا ىنع :* لبقنم متدسقا اونوكت
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 ميهاربا دوس مي علا جح

 | اهديقو ةرففملاب مالسلاهيلع مهاربا اعد ريقفلا لوقي * ىهتنا هتيناصقنوا سفن لك ةلامكل |
 احن ىلا ىدؤب ةشقانملاو 50 هنف صالخلاو مايالا را ةمانقلا موه نال ةمانقلا موين |

 معالا مادقف ةامهملاب ةلحتلا الا ةمحعملاب:ةيلختلادعب نسل هنال تاحردلاب زوفلاو دبالا

 اسنالو ابرقم اكلم طبغاال ىنا هللاهمحر ضايع:نب ليضفلا لاق * مويلا اذه ةدشلو لصالاو

 | هلال قلخي مل نم طبغا امتاو اهلاوهاو ةماقلا.نونياعي ءالؤه سيلأ ااص ادبعالو الشيم

 ةاحلاىف ةلود ثالث لودلا هللاد>ر ,ىطساولا كك لاق + اهدنادشو ةمانقلا لاوها ىربال

 مقلا موب ةلودو توملادنع ةلودو
 رتل ةناف يق جرم نيف رمثنلا'ةلود اماو .هّللاالا .هلاال نا ةداهش عم هحور جرت ناب

 | ةداعسلا لبها رظنىف اهقوف ةلودال ىتلا ثالثلا لودلا هذه لها نم مك اياو هللا انلعج ةنحلاب

 ةلفغلاو نظلا ىنعمع رسكلاب نايسحلا # نوملاظلا لمعي امع الفاغ هللانيست الو # ةيانعلاو |

 | لها لكن م مهري ريغو هك لها نوملاظلاو رومالاةققح ىل ع فوقولا نم ناسنالا عمي نوم
 ى

 مدعنم هلع ناك ام ىلع هتيشا دارملاو ع هللا ىلص هللا لوسرل ناطخ وهو لظو كرش

 ْ هنوكل ناديالا نم هيفام عم م الو ) ىلاعت هلوق كلذك ىلامت هنامسح

 هيلع 5-5 ىلع مد ىنعملاو .٠ هيطاعت نكعال 0 0 ىد ةياغلاىف هع نارتحالا بحاو

 ملالا باذعلانم هنوبجوتسيام ريخأتب نزختالو مهلامعا نع الفاغ ىلاعت هنابسح مدعنم
 صخشت 8 لئاه مون لجال الا مهباذع رخؤيال ىا ىهنلل لدعت # موي مهرخؤب اما

 مهنافجا ك نحال ةحوتفم مهنبعا قت ىا فقوملا لها راصبا هيف عفتزت 3 راصبالا هنف

 لاشإ مهلاهالالو مهلاختا نع ةلفغلل جا ظدغتلاو ديدشتلل 0 نأ قعل هنو ربام لوه نم

 ا لاح © نيعطهم 8© هشفجب فراعبملو هنبع حت اذا هحاص هصخشاو كا صخحش
 0 1-0-3 - تع برأ 6 عت تدي

 عوشخلاو لذلاو ىفوخلاب هلع نيلقم ىعادلا ىلا نيعرسم ىا مهرخؤي لوعفم نم ةردقم

 رمشحم ةصرعب ارئاشيا كل فارسا ىوسب دنباتشب ] ةيسرافلابو . فئاخلاو ريسالا عارساك

 رظنلا ةمادا عم اهعفار ىا #مهسؤر ىبنقهوؤه عرسا اذاريسلاىف ريعبلا عطها لاقي [ دناوخ

 ' ىلا هفرطب لبقيو هسأر عفرينا عانقالا رداصملا بيذهت ىف ل هم صك يقوم

 دربال 88 دحا ىلا دحارظنيال ءامسلا ىلا ةمانقلا موب سانلا هوجو نسحلانعو * هبدي ننبام |
 مهفرط مهلا | مهنيعا قيت لب ةظحل لك مهلا عجريامبسح مهئافجا كير مهلا عجنريال دك مهفرط |
 نيعلا تيمس مر ظنلا ىف نوفملا كيرف رطلا لصاىئاوكلا ىفو*مضتالىا فرطتالةحوتفم |

 مهبواق# مهتدشفا وو ىهتنا مهباملمهمادقا عقاوم نورظنيالو نوتفتليال مهنا ىندملاو ازا اف رط

 | « لغاش لكن عىلاخلا ءاوهلا سفن اهن اكشهدلاو ةريحلا ط رفل مهفلاو لقعلا نم ةيلاخ :«ءاوهؤ#

 هللاكتين موملا كلذ ل وهل ةلئاز ةغراف نولقلاوةعنقم سؤرلا وةصخاشراصب الا هدخات ىث 0 مك ع ا

 ١ نبدا لاق + حلاظللديدهنو مواظ لاهي زعتو راو هيلع هللا ىلصدللا لوسرلةلست هب .آلاو + هفاناياو

 | ىدلاوب هلئا ملام هبتلت ىتال لاق فيكو هل لق ىملاظبالا تأدبام ةعافشلاىفىل نذاول هيو رضح

 .:ىوتللا قو : 6 نوملاظلا لمسيامج الفاف نيسحتالو )) هلوقوف هللا ةيزعت لاق كاذامو لبق |

 ا توملا ةلودو .. هللاةعاط شيعي ناق املا ةلود اماذ . ةمأ



 مك ح8 غمس رشم كلاثلا ءزجلا

 طبتس ىطوسلا ظفاملا لاقو ( قدلاواو) مهضعب ارق اذلو ةنمؤم تناكهما:ناب اوحرص |

 | روك ذملانا ةليوط ةدمب همع توم دعب كلذ ناكو ( ىدلاولو ىلرفغابز ) مهاربا لوقنم

 | نعالا هيبالمهاربا رافغتسا ناكاموإ هلوقىف ىا هل رافغتسالا نمىربتلاو رفكلابنآ رقلاىف

 علاىمست برعلاو ىتيقحلا هوباال همحوه (هنم ًأربت هلل ودع هنا هلنيس املف هايااهدعو ةدعوم

 ىلعو ةما قلا موب دزا هابا مهاربا قلي )ثيدحلاىف ناوبحلا ةاح ىف لاق * امتا ةلاخا حست اك ابا

 | لوقيف كيصعاال مويلاف هوب لوقيف صعتال كل لقا ملأ مهاربا هل لوقيف ةريغو لق زا هحف

 ندكينا ىلا نم ىزخا ىزخ ىأف نوثعسب موب يرزخالنا دعو كنا براي ميهاربإ أ

 | كيلجر تحتم مهاربااي لاقن مث نيرفاكلا ىلع ةنْلا تمرح ىلا ىلاعت هللالوقف رانلا ىف |

 ا مك عابضلاركذ لاذلا رسكب خعرذلاو خطلتم عذب وه اذاف رظنف |
 ناك امل عبضلانا ناوبحلا نم هريغ نود اعبض خسم هنوكىف ةمكحلاو رانلاىف ىتليو همئاوش

 لبقو هيلع سانلا قفشا نم ةحصنلا رزا لشول املف قلاب فصو هل ظقشلا يجامع لفغي
 مر اهديصي نا دارا اذا دايصلا نال قملاب ةفوصوملا عبضلا هبشا ناطيشلا هودع ةعيدخ
 اءلكخ سم ول رزآ نالو كلذ دنع داصتق هذخأتل جرختتف هدصت أش هسحتف رجح اهرخفف

 0 لعجب مهاربا م اركا هللاداراف هقلخل هيوشت هبف ناك اريزنتخ وا |

 رشح ةحرلا رم لذلا حانج هل مهاربا ضفخ املف هتلذ ىا هتخحيذ لاق مكحملاف لاق *
 ةفاك ه6 نينمؤملاو هَ ناويحلا ةاح ىف ىريمدلا مامالا مالك ىهتنا * ةمانقلا موي لذلا ةفصب

 مهل عبت نهنال تانمؤملا ةرفغم نود نينمْؤملا ةرفغم رك دن“ قتكا ١و. هربغو هتبراذ نم

 ممع نم) ثيدحلا فو ةعاماريمضب ”ىج ةرفغملاب ءاعدلاف لكلا كارتشاب ناذياللو ماكحالا ف

 رارسالاىف لاق. ءاعدلاب هسفن صتخم النا ةنسلا نف ( هل بحتسا تانمؤملاو نين وما هناعدب

 ىلعال دارفالا ةغسص ىلع رك ذيام رك ذيناب ءاعدلاب هسفن صصص مامالل ه ركيدنا لعا ةددامملا

 نافمهنود ءاعدلاب تا دع مؤيال) سو هب هيلع هللا ىلص هللالوسر لاق« عم 2| ةغبص

 هسفن ىوثف عما ةغيصب م نا 'اذوفس ناك اضرا كوالا“ للا ناو هاور ( مهناخدقف لعف

 ةكرب مهلانيو ءاعدلاب مههمعبف نيحلاصلا نينه ؤملا هءاقدصاو هناوخاو هدالواو هتاهماو 1 وا

 ىنلا نع لب فلسلا نع  ىور هيلا مهحاوراب مههجوتو مهممم تاكرب ىعادلا لانيو هناعد
 نيح هيله هاون ن ا دلو اقم عون ةيقتوو اها" ل اك ددعب هبصنا سو هيلع هللا ىلص

 تشرىا 6 باسحلا موش موب رارسالاءالكى بتنا كناوعد عيمج ىف لمعاو مهفا اذكيف هناعد |

 ةماقتسالابلجرلا ىلع مئاقلا توب نم هلريعتسا لدعلا هجو ىلع نيفلكملا لامجا ةبساحم ققحي و

 ةفتضب عا ىلرتسا ئا: ( كرفغا بز ) ”تالبوأتلا فو © قاس ىلع برحلات فاق هنمو
 كنبو ىنيب باح هناف ىدوجو ىزا الثا كترفنم |

 ,دوخزتديابىم همه زاصالخ * ىئاج ىبوت دبو كين ره هيام ريمح
 ىنوبجحب اليكل ىلفسا ىتاهماو ىولعلا ىقابآ نم قىدوجو ببس ناك نملو ىا « ىدلاولو )
 موه لزالا ىف هللاباسح ىف ناك مو. وهو © ٌباسحلا موش مون نيتمؤملل ) كيور نعو

 (ةيلامكل)
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 نابع ملاعي دوبوت كس * ناكبرز ندما زا رتشيب

 هدصقمو اهريغو تاجاحلا نم  نلعنامو ىنخام مل عت كنا # 8م [ امراكدرورب ىا] 6 انير ©

 راقتفالاو ةيدومعلا راهظالوه امنا لب 00 اهنو 2 سبيل تاجاحلا هذه راهظا نا

 كيذانا ليتل :لاخعتسالاو. كتحوىلا

 رابتعا درادن ترضح نيردنا * رارطضاو ىكدنبو عوضخزج

 «* هللا ىلع 82 ىللاعت هللا ىلا ةبسنلاب لاحالو لبقتسم الو ىضامال ذا اعاد *« ىنكامو

 ملاعلا هنال * ءامساىفالو ضرالاىف ص ئ هي ”ىش 98 قارغتسالل 0 نم © بونغلا مالع

 مولعم لك ىلا هتبسن ىوتست ىناذ محب

 تلك شاد همه 2 بايك او اذ هلا

 | امش كللع ىنال هصيخلت كلملاو هالك واس نود مولعع صتخبل ى ككاو ععداجلل
 ا ةفص هنا ىلع امهف نئاكام ا ىف قلعتم فرظلاف انتحلصم وهامانب لعفاف ناكمىف
 ريس ناو ىلسهوىا لالا مقوم ىفوهو عم ىنعمي انهه ىلع هي ربكلا ىلع ىل سهو ىذلا لدا

 ١ نامز ربكلا نامز نال اهركشل اراهظاو ةمعنلل اماظعتسا ربكلا لاح ةبهلادبق دلولا نم سي
 ليااي عمسا لوشوو ادلو هقزرينا هللاوعديناكمهاربإا نال ليعامسا ىمس ه ليعمسا# مقعلا
 هللا عيطمةينا ريعلابءانعم نويعلا ناسنا ىف لاقو * ليزنتلا ماعم ىفاكهبءامس هب قزر املف هللاوهلياو

 كاحضلا ةيناربعلاب همسا © قحساو © ةنس نيعشتو عست نباوهو ليعامسا هلدلو هنا ىور

 | ذئموي لبعامساو هئس ةريشع ىتنتو ةثام نبا وهو قاحسا هلدلو هنا ىور نوبعلا ناسناىف امك

 ا مهلوق نم هس ىا 6 ءاعدلا عبمسل 8 ىرما كلامو 26 ىبرنا 8 ةنس ةرشع ثالث نبا

 ىلسهبر ) لاق م داولا ةمالاو هبر اعد هناب راعشاهؤو هب دتعا اذا همالك كلملا عمس

 . اهالجاو معللا لجانم نوكبل هنم سأيلا عقوام نيح هلؤس هلبهوو هءاجاف 6 نيلاصلا نم

 ١ تماقنم اهيلعابظاوم وا هتموق اذا دوعاا تقام اهل ال دعم 6 ةولصلا متم ىناعجا بر
 مثالا ىلإ لمفلا نم لو دعا نم انافتسيز ارمتسالاو اهل ايدوْموا تحاد_ىأ تقشرادا وبلا
 ىف بوصنملا بع فطع ىررذ ضعبو ىا 46 ىرذ نمو # ةالصلامقا ىنللعجا لفل ثح

 رافبكهتي رذف نوكينا ةيضاملا ممالاىف هتداع رارقتساو ىلاعتّللا مالعاب هملعل ضعبامت او ىناعجا

 ناف جورعلا ةماداىملا ةالصلا ةماقاىف ةراشالاو ( هبقع ىف ةبقاب ةلك اهلعجو) هلوق فلاخيوهو
 بحتساو 6 ءاعد لبقتو انير 8 هللاب هللاىف ريسلا ماود ىلا ريشي هبو نمؤملا جارعم ةالصلا

 | ةدابعنع نينتحم كلذ ىلع نيسان ةالصلاىميقم ىردذ ضعب لعجو ىنلعجاب قلعتملا اذه ىناعد
 ١ نيدلابابىف ىلوالا كرت نم ىنم طرفامىا :(ىلرفغا انمرو# ةعامج ار يمضي ”ىج ثاذلو لكلا

 سمالا نين لبق ناكامتا هنم رافغتسالا اذهو 0 ىدلاولو © ريشلا هنم سيال امث كلذريغو

 يسارك | تشاد ناشلا ناكاذا نأ زونهو هدو ىهتذا لبق ] ني: 0



 مج 25/8 زج سشع ثلاثلا رجلا

 سوٌماقلا ىف ةعبارلا ءالا رومعملا تنلا بارغك حارضلاو [ هدوبت ةناخ ميهاربا ءاعد

 ةراش ةحو زل تنكو مانثلا ضراىف نحل ناك مالسلا هلع مهاربإا نا ىورام اذه ديؤيو *

 امهج رنا هتفلحو ةراس تراف ليعامسا هلتدلو املف مهاربا نم اهتبهوف رجاه اهمسا ةيراج

 ىنغاكلا لاق 5 كلذفف معاربا لمأتف ةرامعالو ءام هبف سبل عضوم ىلا ماشلا ضرا نم |

 الف [دمأ 0 نامزب ماشزا هع كدياب 00 ار ليعامهساو رجاهو هتسشن قارب ْ

 اناكت نم ىلا هللوقت تلج و ليعامنا ما هتعبتف ماشلا ىلا اهجوتم داع مث ءام هبف ءاقسو 9

 اذهىف ىدلووىنتتكست ناب اذهب كرما هللا تلاق ىتح اباوج اهيلع دربال وهو عقلللا اذه ىف |

 اذا ىتح مهاربا ىضمو اهنبا ىلا تعجرو تيذرف انعيضيال اذا تلاق م مهارإا لاقو عقابا

 هيرب لستتلا 1 ىداؤلا لعل 25م لعاب لتحت ءايلك وهو أذك" هسا لغ ىوتما

 رقلا لكأتو هعضرت ليعامسا ما تلعجو ةي.آلا (تنكساىنا انير)كاقف هيدي :عفردو تيلاوحت |

 25 كفر "ت00 يداقلا ]هسا تازن مث رثيف احا كتل ران اًذَصلا تادعصف ةلاخلا

 رتمق اذحا ىرتا ترظنو اهيلع تماقو ةورملا تنا ىتح دوهجلا ناسنالا ىىتس تعس مث ظ

 ىلع تفرشا املف تارم عبس فاوظلادعز اهني سانلاىتس كلذلف تارم عبس كلذ تلمف |

 نهظط يك ةخاح رفح" أ تحسم مم عضخوم دمع كلملات ىف اداف انوص تعمش هوَرملا١

 كلتش[ هذه "كيدي "لتعاجتلا منقار اب اي لير كقكر قمر“ ةطيشح] ماكل لاق < ءاملا |

 ناف ةعضلا اوفاخنال كلملا لاقف اهدلو تعضراو تبرشف ضرالا هجو ىلع ةيهاظ ةيراح |

 ةلمق مهو ماشلا دير“ مهرج نم .ةقفر ترم هنا ىورام ةوعدلا ءذه نا“ لوا دارا
 هك ا ودستلا“ز" ر دجا قاف ونللا لطي و داطلا واتت قعلاَنم ١
 لا"اهنم“ اوناكو تلعفف اننالا ف ككرشت كئام ف اتكرشا اولاقف ءام نيع اههدتعو اهوأرق |

 ”هابق ] قشاكلا لاق + زوهشملا وهاك مهتم ليعامسا جوزتف رجاه تنامو ليعامسا بش نا
 ىو ©8تشسليا زود" كناح :نارب مدع قوش زور زورو دندؤمت تماقا ةيعاذ انآ مهرج ا

 نم ناك هناف سو هِللَع هللاىله دم مملا ريشي ةيآآلا ( تنكساىنا ) هلوق ةيءجنلا تاليوأتلا |
 رحاه ةناعاىث ىلاعت هللا ىلا يلَسو هنلع هللا ىلص دمحمي لسوتق ىلءامسا بلص ىف ناكو هتيرذ

 هتكاهاو ادمم تعض دقف كلهتل لعامسا تعيض نا ىنعي ليعامساو |

 ع( رع

 | تقود لي هدوب مدآ نامزرد دك كلسأ حارض ةناخ عض وم دارم ] ( مرحلاكتبب ) هلوق |

 مهارإ ل نك نان ديوكم هراس 0 هكدروا ىحو لّساربجو دك لما للاخ 1 ا

 ا ةحود دنع تالا درع اهعتمخو ىت هعضرت ىهو اهننابو اهب ءاح 6 ضرا هيلا| امهجحرخا

 ا هق ابارح اهدنع عضوو ءام اهب سيلو دحا ذئموي ةكمب نكيملو دح.ملا ىلعا ىف ممز قوف

 | كلت ىلع ءارتالثل هنع تيهذف طلت لعفش اهتباو ىه تشطعف ءاملاو رعلا دفنق ءاملا برشتو

 ١ و هيلع هللا ىلص لاق فرغتام دعب روش وهو اهنافتكسلا املا ند فرذتو اهدس هذوحن |

 0 ل خط تنال كال[ رك تو كتل ] لاثوأ7( مر ككاو "لسا يس'مأ هللا 2-9

 | ىف لاق + خيشلا ريسفتى 5 هلها غيضيال هللا ناو هوباو مالغلا اذه هن هللا تب انهه
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 تعم تصوم سا

 هعسيال هللاتيءنالو ايَلْصَفل ندا راكس ياش نانا نم 00 ةالصلا صصختو مرحلا تيبلا

 ةدايزل كلذ نع نوعنتك شير , ناكو سفنلا حالصا ىف لصالا ضو اهانعم قامو ةالصلا الا

 «مهيلا ىوهت  ضيعتلل نمو بولقلا ىهو داؤف عمح 5سانلا نم ةدئفا لعجاف# حرك

 طقس ايوهو ايوه برض باب نه ىوهي ىوه لاقي ةبح مهوح ريطتو افوش مهيلا عرست
 وهف لع بابنم نوكيام اماو ةغللا بتك ىفاك عفتراو دعص اضياو . ةعرس لفس ىلا واعنم

 ىنملاو.عوزتلاو قوشلاىنعم هنمضتل  ىلاب هتيدعتو هبحا وه وهف ىوه هيوه لاق بحا ىنعع
 ىوس دماقب تحب نصفك نك ار كام م نإ, مسا يال ناد < ٠ يكل

 تمحدزال ةذيعبتلا نم نودب سانلا ةدئفا لاقولو نونمؤملا مهو هتيرذو ليعامسا ىا [ ناشيا

 دنهلاو كرتلاو مورلاو سراف مهلع

 دشاب لالح :دربب لدرك « دشاب لاج نانح هك از

 دشاب لابو دوشن قشاع * ىلاجنانجنارب؟سكتاو ْ
 هريس سدق ىاخلا ىلوملا لاق

 مقم ىراكذ شوب هيس تسه * ميرح شوخ نارب هكهن مرحيود

 وا ىوس مجت ناخوش ٌهدج_- * وا ىور برع نابوخ هلق

 صخب مل امناو سانلا نم مهيلا زا نم عموا كانه مهتنكسا نيذلا ىررذ ىا ه# مهقذداو #
 ءافتك ١«رخ ًآلامويلاو للاب مهنم نما نم تارْعلا نم هلها قزداو) هلوقدف مك نينم وملاب ءاعدلا
 كلذاهيف لصحي ىرق هنم برب لعجي ناب اهعأونا نم #4 تارغعلا نم لِي ةالصلا ةماقا ركذب

 ةيعيبرلا هك اوفلا هبف عمتج هنا ىتح اهالك لصح دقو ةدسلا راطقالا نم هيلا ىبحي وا

 ثالث ىلع ىهو فئاطلا نا سابع نبا نع  ىور .دحاو موب ىف ةيفراو ةفيصلاو

 اهعضووهللا اهعفر ةوعدلا هذهب مههاربا اعد املف نيطسلف ضزا نم تناك ةكم نم لحام

 ةيدوبعلا مسام رئاس ءاداو ةالصلا ةماقاب ةمعنلا كات هي نوركشي مهلعل 8 مرحلل اقر

 ديؤيو ةكم مدقام لوا هلبقوا تيبلا ءاني دعب ءاعدلا اذه ناىف ءاملعلا فلتخاريقفلا لوش *

 «مرحللا كتيدنع ) هلوقو ةيسح ةراشالازا رهاظلا ناف «دلبلا اذه لءعجابرإل هلوق كوالا

 ادوجوم نكيمل قاحسا ناف « قحساو ليعامسا ربكلا ىلع ىل بهو ىذلا هللدملا إ هلوقو
 ةيدلبلا ققحم لبق نهذلا ىف دوجوملا ىلا دليلا اذه ىف ةراشالا مهضعب لاقو *ءانبلا لبق

 ةنك اسسملل ةيرذلا ىلا بولقلا هبجوت لوئسملاو هلا هتراشا تح هعضوم نابا امل هللا ناف

 لوش *ةيدلبلاب ءاعدلا نيع وهو هللا ىوهت ليقلالاو طقذ جحلل تيبلا ىلا اههجوتال مهعم

 ارم ناكاعاو ءانب هل ن كيلو اب كاذذا هتمست داشرالا ىف لاق * هوحتحيف هونأبل كدابع حلا

 نا نا نيهلا تاذ ذخأتف لويسسلا هيأت اعفتم اناكم ىا

 | مهعتضوم ىلا ىوهت ىا فاذملا فذح ىلع ىنملا 0 نا زوجال مل هنالرظن هف ريقفلا

 تبيبلا اذه ببح (مهللاىوهت) هلوقدنع لاق ثسح ريستلا ىف هملاراشادقو يحلل فيوتفلا

 اه 5 لاق 5 هددع ةيكىف فالخخالا اعاو هيف بيرال امث ةمظعملا ةعكلا ءانم ددعت
 0 7 و تت سا ل

| 



 مه خ55 < رع ثااثلا ءزخأ

 | هلوق كلذكح و ىع كاكفالا مدع ىف ىفعيك ىأ هيشتلا ىلع مالكلاف ةيضيعت نم
 مهفاصواو مهلاعفانم سيل شغلا نا ىلع نينمؤملا ضعب سيل ىا ( انمسيلف انشغ نم )

 كرتب ركشلا ةلباقمف رفكلا ريسفتك ىنعنت  ةلباقمىف هناف: ىنعبتيمل ىا # ىاصعنمو ف
 هفو * هتيونا دعب و ءادتبا همحرتو هلرفغت نا ىلع رداق ميحر روفغ كاف 0 نكسلا

 نيبو هيب قرف ,ديعولا نا الا كرنثلا ىتح .هرفغي نا ىلاعت هللف بنذ لك نا ىلع للد |

 زاجناو ( هب كرسشي نا رفغيال هللا نا ) ىلاعتهلوقوهو عمسلا لبلدي رفغيال كرشلاف هريغ
 دحالر رضريغ نم دلل اعفن هف نا عم هطاقسا نسحبف ىلاعت هقح باقعلا ناف القع هنارفغ |

 لاقامو ىناصعنمو لاق اهف بدالا ظفح دق ةيمجللا تاليوأتلا فو ©: ىرعشالا بهذموهو |
 ىلعل ناصع نم نا هيف ةراشالاو ةمحرلاو ةرفغملا قحتسيال هللا نايصعب هنال كاصع نمو |

 هيلع محرتو هلرفغتف اضع نه نكلو ةجاو. ةعيبطلاىف ةافاكملا,ناف هنلع محراالو هلرفغاال |
 نه .دانمىداني )ٍثيدحلا قو :ميجر روفغ كاف كناسجابطاوعو كنرك | ةياغ نم نوكفف ١
 هكىانك ىنعي ] ( مكل تيهو دقف مكلبق نم ىل ناكام امتا دمع ةماإي ةماقلا مون, شرعلا تحن |

 تاعبتلاو (ىتمح رب ةنجلا اولخداو اهوبهاوتف تاعبتلا تيو ) [ مديشخمل تسامشو نم نايمرد
 ىهلا لاق هللا همحر ىزارلا ذاعم نب ىحب نا ركذو * قحلا نم هب عتيتاام ءابلا رسسكب ةعين عمج

 | اناو كباوث وجراف عيطع تسل تنك ناو ىلا نيينذملل كتمحر ف نيعبطملل كباون ناك نا
 كتهحر وحراف نيندملا نم

 ديلا اكملت نتوإ ثا قت مرا هدو نشانشا د عإ تخيب تينام من |

 هتيبوبر فصول ضرعتلاف هتيرذب ةقلعتم ةيالا نال عمحاو [ امراكدرورب ىا ] # انير © |

 نمو ليعاما محو ىرذ ضعب ىا # ىبرذ نم تنكسا ىلا 88 لوبقلا ف لخدا مهل ىلاعت |
 ةيرحح اهناف ةكم ىداو وه ه6 عرز ىذريغ داوب 8 مهناكسال نمضتم هناكسا ناف هنمدلو |

 ىنعم '( جوع ىذريغ اب رع انآ رق ) ىلاعت هلوقك طق عرز نم 'ىث اهيف نوكيال ىا تبننال |
 نكيمل نيلبج نيب داواهنال خيشلا ريسفتىفو * ريغال ةماقتسالا الا هبفامو جاجوعا هيفدجوبال ا[

 | كتيب دنع ») ايراج ءام هلها هللا قزر دقف اننامز ىف اماو مولعلا رحب ىفو * ثرحالو ءام اهب |
 فيرشتلل ةفاضالاو ةبعكلا وهو نكرلا دنع ةكمب تيلص كلوقك تنكسال فرظ ه6 مرحلا

 مرحو ضرالاو تاواهسلا قلخ موي ءوسب هلضرعتلا هللا مرح ةمرحا مظع هنال امرحب ىمسو |

 هيلع لوتس لف نافوطلا:هنع عمو مارحا ريغي دحا هيف لخدي ناو دايطصالاو لاتقلا هف |

 مرحلا بلقلاوهو مرحلا كتيب دنع ةيمجنلا تاليوأتلا ىفو © هنمقتعا هنال اقتعىمس كلذلو

 6نمّملا نبع لملق قنءسإ اهناوا قايمالو: ىضزل ا ىشتسنالا) لاق هللا نيغل اي نوكي نا

 اكن انا ناس 2 رخو ذا ناب ةنكاليز تتاسا هنيجتك_ ]ل ماوك ا وتب ةكم
 أ ةقلعتم كمال ماللا 6# ةولصلا اومقيل © هدعبامب ةيانعلا لاك راهظال ءادنلا ررك## انير قه
 ةالصلا ةماقال الا قزتسعو قفتىملكنم ىلاخا عقلبلا ىداولا اذهب مهتنكساام ىا:تنكساب

 |! داكع مهناكساىف ىويند هلضرغال هنا ىلع عوز ىذريغ داوب) هلوق ةلالدل مرح اكتبي دنع
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 جلا ةزريلا ةعمدا ةهرلاو هنوكلا 2١ ن كلتا قود 1 نيقركإلا
 ميهاربا ةروس مص 206 >-

 اهيف ىشخحي نا نم
 ريقفلا لوش + ايندلا عاتم 'رارتغالانم ميعار.ا ذاعتساف ةراجحلانم “ىشىف ةيهلالا دقتعت نا
 هبشدقو سانلا لضيام مظعا امهنا ىلع ءانب رك ذلاب نيرجحلا صصخ ىلازغلا مامالانا ىهاظلا

 مهاردلا دبع سعت ) لاقف ةراح.لا ةديعب ريئاندلاو مهاردلا بالط ملسو هيلعةللا ىبص هللا لوسر

 تيارفأ رىلاعت هلوقىلا د الأ مص وهف ىوهلا لسق نم وهام لكف الاو (ريناندلا دبع سعت

 ىقعلا بلقلا صو .ايندلا سفنلا مص .ةيمجنلا تاليوأتلا ف لاق اذلو  ءاوه هبلا ذخنا نم
 تافشاكملاىلا نوكرلا ىنخلا دو . تابرقلا نافع رسلا مّصو . ىلعلا تاجردلا حورلا متصو. |

 لكلا نع ءانفلا نم دبالف تاماركلا عاوناو تادهاشملاو

 تساي رف كاكا ك1 0 1 ورا كاشف
 ىتعلا لهاو ريثك ايندلا لها ىتم سلاما ضعب ىف هحور هللا حور ىدنسو ىخنش لاق * |

 لقا ءارزولا ىلا ةيسنلاب مهناف كولملاو نيطالسلاك كلذو لدقلانم لقا ىلوملا لهاو ليلق

 اقلطم ماندالا كرتنم دبالف نيطالسلا مهنم لقاو ءارزولا مهنم لقاو اجلا بابرا مهنم

 ونتانموس همهرد وا دوب وج ىت تسبن * دوب واتاموتالىرغم دوجودوب ىبده

 لاك هاورك 5 يتقن هنو لايت هاا قفوح ةاقنالا ةنلضع قاربرغ زيدا لكلا لوول
 ةنحلا ليزتال همصعلا روصنموبا خسشلا لاق اذهلو هراشخاو هيردق ءاشإ عم امذ دنعلا ف

 ةر هسا ننال انام ناكل هنو هنآك رع زم نذل نقلوا قلن فسكت ايفا
 ناكملا ذاعم نب ىحب نع - ىورو - ناجالا ىلع تابثلا هينيلو هسفنل مهاربا لأساك ناميالا

 ىعم فوخلا اذه ماداهق ىنم هعزنت نا فاخاو نامإالا اذهب ىرو رس عمج نا مهللا لوش |

 نالضا 8 ماندالاىا 6 نهنا © [ نم راكدرورب ىا ] # بر © ىنم هعزنتال نا توجر

 هنقبكلب ثدعتسا7نيلالاطأ نم باو مكطفتن ا: كتم"تلأللت كادلواد يك [ساتنلا نهايتك |
 نهيلا لالضالا بسنف مهتلالضل ابس مانصالا ناكذ سانلا نم ريثكح لض نهب لو

 اهيبسب اورتغا ىا ( ايندلا ةورملا مهتغو ) ىلاعت هلوقك ةقيقحلا ف لمع نهنم نكيل ناو

 3 - ملكدتو مانصالا فاوجا لخدت تناك نيطايشلا نال نهنم لالضالا ناك مهضعب لاقو

 قحوف ملكتيو كرت ذخاف لهج ىلا مم فوج لخد نيطايشثلانم ادحاو نا كح

 دغلا ناك امل مث ناطيشلا كلذ لتقف نملانم ادحاو هللا ىماف ةحببق تانك مالسلا هيلع ىنلا

 مص اناو هللالوسر دنت هللاالا هلاال لو و كرخ ذخا مثدلا كلذ لوح سانلا عمتجاو

 لاقوهمص رسكو لهجوبا ماق كلذ اوعمس املف للانودنم ىندبع نمل ليو رضيالو عفنيال
 هريس ننادق ئدنحفعا لامكلا لاقا:: ماتصالا رحم دعب نا

 تدار ارم هقككو هك كيانل, !هللا ناعيا »نبق د كك وةرغلانن/ ركل
 ١ ا ع : 5 1 ١

 6 ىنهنافإ»ج مالسالا ةلمو ديحوتلا نم هيلاوعد'ابف مهنم * ىنعبت 9 [هكسكه] < نذ وف



 مع 474 رمش+ كلاثلا ءرجلا
 ةحيل للان د]ةيتزسأ ندم لزالا قب نان 12 فعا ىلاع هل لل ةازاعان« هوتل ًاسافت لك, نم:
 هدر ءالتبالل مث ( موقت نسحاىف ناسنالا انقاخدقا ) ىلاعت هلوةوهو ىهلالا ضيفلا لوبقل |
 ىلا هدعضتو نيلفاس ل فسا نم هجيرخم ىتلإ بابسالا نم هلأسام لك نم انا مث .نيلفاس ىلةساملا |

 غلابلا ناسنالاف اهتيلا كل اببسو ةرلا دوجول اعبن تقلخ ةرجشلا نا اك هتيلامكل اببسو
 نال « اهوصحنال هللامعت اودعت ناو ) ادج مهفاف تانوكملا ةردعشي ةرق لطارلا لئاكلا

 ىصخن الف ةهانتم ريغىهو دبالاىلاناسنالا ىلا ةدئاع اهدئاوف نال اهدع ىصحمال ةمعنلا هذهو

 كّظالا ىلع لابقالاو:قلا نع: ضاىعالاب لماكلا دادعتسالا اذه دسفي ناب ةتفنل,( مولظل |
 ةمعن تناكام دعب هفنلل ةمقن اهلعجو اهل ركشيملو اهردق فرعي ذا هللا منال 6 رافك ) |

 هتاحانمىف مهاربا لوق تقو ركذاو 6 مههاربا لاقذاو ف ةيمجنلا تاليوأتلا ف اك هبر نم
 هلهاد انما © [ اردكمرهشنيا ] 46 دلبلا اذه لعجا بر © تببلا ءانب نم غارفلادعب ىا
 ماذخلاو صربلا نم ةرفنملاضامالاو ةراغلاو لتقلاك هراكملاو فواخلانم هيف فاخمال ثمحب

 | دلبلا لها ةقبقحلا ىف نم آلا امئاو هبف نمالا عوقول زاجم دلبلا ىلا نمالا دانساف اهوحنو |

 | مهاياو ىندعي ىنملاو . هتدعبا ىا هتينجو هتيتجاو هترصنك هتبنج لاه © ىتو ىننجاو 9 |

 | ةلمو ديحوتلا نم هيلع انك امىلع انتبث ىا ديعب بناجف هنم انلعجاو 4 مانصالا دبعن نا
 | هيلي ىلع فاخخ مانصالا نوديعي موقلاىأر مهضعب لاق مانصالا ةدابعنع دعبلاو مالسالا

 | ضفرنم هنيدىلع ترمتسا مهاربا دهعزم برعلا نا ىلع روهمجا ريقفلا لوقي * اعدف
 | عرشو مهاربا نرد ريغ نم لوا وهف ةعازخ نيكي نى ارم نعت ىلا ماندالا ةدابع |

 | ”ناكدقو اهتدابعب سانلاىماو اهدبعو ةيعكلا ىف نانوالابصتنم لواوهو تالالضلا برعلل |

 لك ىلا هتبارس فاخف هفرعي ميهاربا ناكو مانصالا ةدبع ةسدقملا ضرالا ىف ساتلارثكأ |

 «ىن ورث هلوق نم ةدارملا ىهو كلذنم ةيسلصلا هدال وأ مصعف اعدف هدالوا نم دحاو هف دب |

 نم مهنوك عم اهيوم.نآلا كالذو هتيرذ عيمجو هدافحاو ىهال منصلا مهنم دحا دلال هناف |

 ةيقاب ةلك اهلعجو) فرخزلا محىف ىلاعت هلوق اماو ةروهشم مانصالا مهتدابع ليعامسا دالوا

 ىنكي لب ماندالا ةدابع نع دافحالا عيمح دعايت مزلتسيال اذه نا حسحصلاف  هبقعفف

 كعا ندع م حدد فورا نامز ىققسالو نرق ضرقمالزا-هيقعف ديجوتلا هلل ماهر ىف
 هم نازشسلا ينك ف رشا نكو سو هيلع هللا ىلص ادن نامز ىلا اورثك وا اواق ديحوتلا

 ةلم ىلع ناك هناف رضم اوبستال ) مالسلا هيلع هلوق هيلع لديو طق متصلا دبع برعلا داحا

 مص لكىلع لمتشيل مانصالا عجج اماو .قيفوتلا هللانمو قيقحتلانم ىلحالام اذه ( ميهارب

 يكسر

 ا ناسنالانا ) ةهاتمربغ اضنا ىهف هب ونر فراوعو هتهولا فطاوعب قلعت مسقو اهدع

 | ناسنالا دوجول اعبت (قلخ هنفاه ملاعلا نا تير تايسلا هذهىف .ظنلا تنعما اذاف نيدع ىلعا |

 | نابنالا لامكتسال تقلخ اهنا انيدقو اهلك تاقواخلاب قلعتي مق نامسق ناسنالا ىلع هتءءن

 روهج قاشاب درفملاك دارفالا نم دحاو لك لمشي ماللاب فرعملا عملا نال هللا ود نم دبع



 هرقف فلسلا نم دحاويىلا ءارقفلا ضعب ك0 نأ وراك داشرالاىف م هدارفا نم هق

 ميهاربا ةروس م1 77+ خم

 | تينراط ولحن وح قاعركذلت ةشازر اوك از ارفم 41[: ونه لك حلاته
 نوربب لخنو روصت راد زاؤا لام راوثا ح رشو را كاف رصح صالا سفن ىفو

 0 تييزوازف ناك وس اقابأت وا دفاؤأاو
 دربىإ مهف ىو“ دياي هاو :لقع ىف + وت عفر ردق جراعم ُءورذ رب

 لظيوا اهعض وم ريغفف اهعضوب وا اهركش لافغابةمعتلا مظب اغلا ىف خيلبل ه6 مولظل ناسنالا نا م

 رافك ع رجعووكسي ةدعلاىف .ةولطوا [هلنارفكلاديدش هي رافك 96 نام رحللاهضي رعتبهسفن

 دجو نم ضب نا رفكا او ملغلاب مكحلا قادصمو ننحا!ناسنالا ىف ماللاو ٠ عنم و عمج هيعلا

 نون كلنا'هللا لعجت هك رشنا لآقف ال لاف مهرد فلا نورسشع كلو نيلجرلاو نيدبلا

 فلا نيعبراب ضورع كدتعو كالوم وكشت كنا ىحتنتامأ لاقف ال لاق فالا ةرمشع كلو
 طغت أقف قطع لاقفأ هيتس واهو !انلزاوك هاذي ف وامل نضب نع كاملا نإ لخافو*
 طعتملولو لاق منلاق هظعت تنك لهف'ناثطع تشالاو كلاوما عيمج لذببالا ةبرعشلا هذه

 ةمعل ناو ءام ةبرش ىواسبال كلع, حرفتال لاقف من لاق هك رتن تنك َهف: هلك اكلكلت: الا

 كلمي ىوتسيالا سفن لك لب اهلك ضرالا كلم نم مظعا شطعلا دنع ءام ةّبرشىف ذدبعلا ىلع

 راح ءاوه هيف مامح تيب ىف سبحولو تام هنع ءاوهلا عطقنا ىتح ةلغط ذخاواف اهلك ضرالا

 ىصحنالا مذ هندب نم ةزذلك ىنف ات تام ءاملا ةبوطرب ليقث ءاوه هبف رثب ىفوا

 ذابع تتم فدك ياواد دوار وكي وضوج بف ادت دك

 ددلك تسد قافنملحارخ خبكلا #«ةلتازلع نك راو ءاللقاإ ةاركش
 ١ لزئاوإ سوفا ض را (ضرالاوإ نواقلا تاومس «تاومّسلاقلخ ىذلاهللا9ل ةزاشالاو ©

 تاعاطلا تارمثنم (تارلا نم هب جرخاف ) ةمكحلا ءام عءامإ» بولقلا ءاهسنم 6 ءامسلا نم
 مكلرخسو ) نادبالا ءاذغ ماعطلا نا (ك حاورالا ءاذغ تاعاطلا ناف مكحاورال 4 اقذد

 سمابال قحلا ىماب © هرماب ) ةقيرطلارحب ىف ( رحبلا ىف ىرجتل ) ةعيرسشلا كلف 6 كانفلا
 قرغيو رسكتي اعيرس عبطلاو ى وهلا ماب ناك اذا ةعيرمشلا كلف لامعتسا نال عبطلاو ىوهلا
 لل.كملا لماكلا لصاولا خيشلا وهو هيحالمو مالا ىلوا يمابالا ةقيقل-ا لحاس غلبسالو

 | مالسلا هيلع ىلا لاقو © مكنم مالا ىلواو لوسرلا اوعيطاو هللا اوعيطا )) ىلاعت لاق اك

 بلطلا بابرال نفس نم 5 9 ( هللا عاطا دقف ىنعاطا نمو ىنعاطا دقف ىريما عاطانُم )

 | تعطقناو ةرغلا جاوما مطالتو ءاوهالا ءاكش ترسكتا عبطلاب رحبلا اذهىف تعرش امل

1 

 عطقا لاَ ال لاقف مهرد ىالا ةرسشع كلو ىمعا كنا ك ريسا لاقف هبهماتها ةدش رهظاو

 | سمش © سمشلامكل رخسو ) ةيئدللا مولعلا راهنا 6 راهنالا مكل رخسو )ل اهلحاس نود |

 «ليلامكل ردس هإ ةدهاشملاو فشكلاب  نيشاد ) تادهاشملارق <رمقلاو >3 فوشكلا |

 لامكتسال ايس اهلعج نع ةرابع ءاشالا هذهريخستو ةيناحورلاراهن «راهنلاو) ةيرشدلا ليل

 |. مكساو) هلوقىفو تاقولخلا رئاسنيب نم هب صتخلا ىهلالا ضنفلا لوبقىفا ناسنالا دادعتسا
 هع جو صصص هصقتم صم



 : مم 227 رفع كلاثلا ءزملا

 م صوم اهنا ةسمح 01 دهعلل وأ 0 يف ماللا مولعلا ري ىف لاق * كلذ |

 ظ نيعنم هللا اهلزنا رصم رهن ليلاو قارعلا ىرهن تارفلاو ةلجدو خلب رهن نوحجو |

 ايه ربل رار ادلا اذ اهيل يو نع ر الل اه لخاووأ لابملا اهتز تساف) ةنلا'نوتعززم :ةدخياو |

 سمشلا مكلرخسو » اهلوصا اهئأكو اهلعبت راهنالا رئاسو مهشاعم فانصاىف مهل عفانم
 ىنعملاف [ ندش متاد ] بادلا رداصملا بيذهتىف لاق # نيمئاد © امهنوك لاح * رمقلاو

 ابأد عنك هلع ىف بأد سوماقلا ىف لاقو * ةماقلا موب ىلا ناعطقنسال اهريسف نيلصتم نيمئاد

 تنل هه روز اميكزاناو هيينف نين ىنلافز متو دج مضلاب ابوؤدو كرحيو

 رمقلا ىلع سمشلا لضفيو الصا نارتفيال تاسنلاو نادبالاو ضرالا ناحلصي امهحالصاو

 مهراوناناو ةينارونلاف اهلصاو موجنلاو رودبلانم ةيكلفلا راونالا ندعم سمشلانال

 ه6 راهنلاو لبللا مكل رخسو 8 مهمارجا ةوفصو مهلباقت ردق ىلع سمشلا روننم ةسبتقم

 مك مكمانمو مكشاعىا امهفنوكسلاو ةكرحلاو مالظالاو ةءاضالاو ناصقنلاو ةدايزلاب نايقاعتي
 ىلع ليالامدق مهضعب لاق * لضفا امهيا راهنلاو ليالاىف اوفلتخاو * اهجاضناو راعلا دقعلو

 لاللاب تناكمالسلامهدع ءاسالا جراعمو قلخلا ةمدخل راهنلاو ىلوملا ةمدخل لئللازال راهنلا

 هنفف نوكسلا لحم للللا ريقفلا لوس * راهنلانم لضفا لبللا ىروباسينلا مامالا لاق اذلو
 لواو ىمظعلا ةاضفلا هلو تافصلا رس هفذ ةكرحلا لحم زاهنلاو العلا ةيترملا هلوتاذلا رس
 اك ا ت1 ىتدفلا ةيدلاو 26 هيلا كاعإ 6 ناوكنلا اهركااو ؟كتارملا

 قلخلا وةك | لبق ناكامو ةيونعملا ةكرحلا ىضتَس قلخلاف ( قلخلا تقلخف فرعانا تدبحاف |

 ةعملا موي ةفرع موب قفاو اذاو ةعملا موي مايالادبسو . مهفاف تحب .تاذو ضحم نوكسالا |
 لضفاو . ةفرعع موب ىلع ةعماموي لضف رهظ اذهبو هريغ ىلع ةحح نيعبسل جحلا فعاضت

 مكناو 8 حصالاوهو ردقلا ةليل تتعنالو نآرقلا لزنام هالو ىدمحملا دلوملا ةلبل ىلايللا

 1 دوجوملا ناف هوقلأسام عيمح ضعب مكلةحلصم مك اطعا ىا ه 6 وعلا ام لك نم

 ضيعلل نث(ءاشناماهف هلانلجي ةلج امل ديري 00 00
 . لك هاتاو ”ىش لك ملعي نالف كلوقك ريثكتلا لك نطو نايل نجني لع ةوملاثسإم .لكفا
 رهزا اراهش دادبو ] ىنشاكلالاق + © ”ىش لك باوبا مهيلع انحتفإ) ىلاعت هلوق هيلعو سانلا

 اودعتناو 8 [ تشاد ىنازراامشيهتساوخانو هتساوخ دوب امش هلا جاتح حن | ىنعي ديتساوخ هج

 م 30 0 1 م #8 هريغبو كف 3 اهيوتنا 9 4 هللاةمعت

 0 0 دادعالا 1 0 . غاباذا ناكياسحلان ٠ ءاصحالا لو

 عقانملا 4 همعذ نامسق ىلع علاو ةاصح هل عضوتف ةباغ هلدجونال ىنعملاو . ددعلا فن ٌوتسا مث

 لاومالاو مك انملاو سيالملاو براشملاو معاطملاب ذذلتلاو ةيفاعلاف نهالاو ندبلا ةحصل

 ءاقسا ملا لجاو ءالملاو رقتلاو ئادشلاو ضارمالا نم راضملا عقد ةمعنو دالوالاو

 ا ترصح تمعءل نزا دا 8 2 ند لتس | ةف رعملا ماهلاو ةقلخلا

 عمر



 اخت يح عك ركوة دقاتكت عفانملا تالكن م اهيفام ىلا راشا مث ضرالاو تاوامسلاقلخ |

 مهارنا ةروس 2 57١
 قل

 اهنالتاوامسلا مدقو تاقولخلا عاونانم اهفامو 4 ضرالاو قه ةيواعلا مارجالان م اهبفامو
 نموا ءاهس كالاغام لك ناف باحيسلا نم ىا 0 ءامسلا نم لزئاو 0 قالا رك ةلزتع أ

 رهاوظ هيلع تل ذا ىلع ضرالا كَ هيمو تاكحدلا لأ ”ىدتس ةنم رطملاناف كلفلا

 دحوبل تاحتلا نيرااولاو مالح ع 0 ملا هذه نم داك نا ىلع لدل رءقلاو سمشلا ١

 ىا # هبجرخاف 35 رطملا وهو هنم اعون ىا ه# ءام 8 ةيئادتبانأ ناك ااماياو ماتلا لباقتلا

 ةلباقلا ةوقلا ضرالاىف عدوا هلا م ةيلعافلا ةوقلا هف عدوا ىذلا ءاملا كلذ ببسب |

 لماش قوزرملا ىنعوهو هبزوشدعت هك مكلاقزر تارقلا عاونانم 4« تارقلانم 8# |

 مهاردلا نم تقفنا كلوقك ةفصمكلو هنم لاح ني..تلل نمو ج رخال لوعفم سوبلملاو موعطملل ا

 جرخاف.ءاملانضعب'ءاهتلا نم زنا لقانا ك (تآرمث هبانج ر خاف إل ىلاعت هلق لل د ضَشسآلوأ افلأ
 راغلا لكرطملاب جرخاالو ءاملا لك ءامسلانم لزني مذا مكقذر ضعب نوكل تارْقلا ضعب هب

 ناكو خيطللاو بطرلا مالسلاهنلع اند ىلا هكاوفلا بحا ناكوا رمث قزرلا لك لجالو

 راح بطرلاناف (اذهرحب اذه دربو اذه دربب اذهرح رسكي) لوقو بطرلاب خبطبلا لكأب

 ةاوع كا عبسي حمصت نم ) ميدان حيباصملا حرش يف م” بطر دراب خدطلاو تْطَر

 رخآ ايش لك أيا للقحابصلا تقو لكا ىا حبصت هلوق (رحشالو مس مويلا كلذ هرضيمل

 داوسلا ىلا برضي ةنيدملا يف رقلا دوجانم برض ىهو تارم عبسل ناين فطع ةو#و
 قرحا اولاقنيح هلناعدب نوكينا لمتحيورقلا نم عونلاكلذىف ةضاخلا هده نوكيَنالمتحت

 مالسلا هماعناكو (نطبلا ىف ناديدلا لت هنافقيرلا قعرقلا اولك) ثيدحلاىفو ةنيدملارمت اننوطب
 خبطبلا فو ىوبللا بطلا ىف اذك ىلا هديب ةبح ةبحلوانتيو ىرسنلا هدسب بنعلادوقنع َدَخَأِ

 تزانآ الا :ةدعللاّف عشت ةح هنم سدلف نائمرلا اًولك نع ىورو#* ةنحلا ءام نم ةرطق نامرلاو |

 حدو درولا حر ةكئالملا عر دم نب رفعجح لاقو * امون نيعبرا ناطسشلا تساور د باقلا

 اهتعنص ىلع ؟ردقاناب 3 كلفلا مكل رخسو 00 سل حيد روحلا معدو لج رفسلا حر ءاردنالا

 « رحبلاف #9 كلف عمج هنال كلفلا ىا ه« ئرحتل 8 كلذ ةيفيك مكمهلاامب 1

 ريخستو راخسا اريخ-ت كل هلا ريستىفىوطناو متهجوت ثنح ىلا هتدازاب 45 ه سحاب 0 [ايردرد]

 ىل فص صاعلانب ورمعل هنع هللاىضر باطخلانب رمسلاق رحبلا بزح حرشفف لاق حايرلا |

 | قراشملا راوناىفو + دوع ىلع دود فيعذ قلخ كا ميظع قولخم نم ٌوملاريمااي لاقف رحعلا

 ءاطنللا هاكر دماركو وها ق3: ذك ةقالختلا لع رتتم اذتلاو ارك كر 5
 نهتاروع فاشكت نم ؤنالو:هف نيفرضتملا نع رضنلا نضغالو انلاغ نونككمال هنف ْدتَشلا نآل

 لاجرلا ةرضح ”جاخلا ءاضق ىلا نهترورض عم نفسلا نه رفضامف امسال نهفرصتف

 اهلمج اهريخيتو ماظعلا راهنالا ف ةيراملا ةمظعلا هابملا ىا هي راهنالا مكل رخسو ©

 هشاامو مهئانجو مهعودز اهل نود ؟لواطخا اينما ودخل ثيح سانلا 'ءافشنال ةدعم



 مه 2٠٠١ اخ رمش كللا ءرجلا

 زا دنهد هقشو دنرازك زامتون سحاب اوتام اد ديرازك زام هكهجو نيريدناهدروا

 ىنيع انوكيزانلعراوقفتيو اوشعَت لوقملا نؤكع نا زوجيو ( لاؤمازا ناشيااب هذاداطع همنآ

 ا لمعلا ىلا ةعراسملاو امهنومضع ققحتاا ىلع ةلالدلل ربخلا ةروص نع اجرخاامتاو م

 ناك ال نونلا ف ذج ىلع ىنبي نا زوم انلق * نونلاب هبارعا تبل كلذك ناكول لبق ناف * امهب

 رس قافنا اوقفنا ىا ردقملا ىمالا نم ردصملا ىلع نابصتنم #4 ةينالعوارمس » ىمالا ىنعم

 ىتقو ىا فرظلا ىلعوا نينلعمو نيرسم ىنعمي ةينالعو رس ىوذ ىا لاخلا ىلعوا ةينالعو
 دارملاو تاولصلا اذكو بجاولا نالَاو عوطتملا ءافخا قافنالاىف بحالاو * ةينالعو رس

 نوكرلاوايندلا عع ع متغلا كرتو ةلاملاو ةيندبلا ةدابعلاب ىلاعتاللا عل ر ركشلا ىلع نينمؤملا ثح

 اوقفناب ةقلعتم نم ن مماقلا واشدالاف لاق © قأبنا لبقنم 0 رفكلا عيتسوماك اهيا

 ةلخلادارملاو ليلخ هلع 0 7 را قل ونا4 د لاما |

 ١ احبر لسرا مث هنازخ تببنمؤملا بلق قلخ ىلاعتهنال بولقلا ضرالاىف هن ازخو ءامسلاىف |

 | بسحم ىهاظلا باط مث ةعاطلاو صالخالاو ةوفصلاو ركشلاو ةحملاو ىضرلا ترمئاف ةرجش |

 لوش' هير هنع ىضرو هقدصب نم ؤملاق دصتاذا هللادمحر نضاشلا لوجكم نعو *نطابلا بط

 « تاومسلا قل ىذلا ف هربخأدتبم © هللا » ةيمحتلا تاليوأتلا فاك بيدأتلاو بيذهتلاو 0

 | ودع ضعبل مهضعإ دموي ءالخالا ) ىلاعت هلوق فلاخ الف سفالا ةغرو عبطلا ل لم ببسب

 | ةعياجمب هيف عافتناال ىذلا ةماقلا مون قأينا لق نموا هللةلاحلا مهني امف عف مقاولا نال (نيقتملاالا

 أ راخداو ىلاعت هللا هجول قافنالاو ةاللصلا ةماقا اهتلمح نم ىتلا ةعاطلاب هيف عفتنياماو ةلاحالو

 | هجوالف ةرخآلاف كلذ نكميال ثيل ةاداهملاو تاراجتلل ابلاغ عقبامتا هقافنا كرتو لاملا
 | لامعالا ىلاو نايالاك ةبلقلا ةنطاملا لامعالا ىلا ةراشا ةي آلاىفو © توملا'تقو ىلا هراخدال |

 هللانئازخ هرس سدق ىناسارخلا ديعسوبا لاق + قافنالاو ةالصلا ةماقاك ةءلاقلا ةيهاذلا

 تبنامث هيف ترطماف ةءاحس أشنا مث شفلاو قافلاو كرششلاو رفكلانم هتسنكف هيف تبهف

 هن ديس هك رد ىباذعنم دم هما نم ادحا تقتعا دقف كللاركش دوحسلاب كنذإا براي مهج

 ىءاجلا ىلوملا لاق : ىلع ةجاو كتعاطزا عم هتما بذعازا د# نم يحتسا نال

 خاشهإفس تسدزمدرهد روخم هوم رهل * كنس هكا ريز ناشف ربهف وكش ن وج ىرادهج ىه

 ةمعن ردق اوفرعو ةيانعلا دونب 6 اونمآنيذلا ) ىوهلا دابعال ( ىدابمل لق ) ةداغالاو ©
 ىلع فوكتلا اوعديو ةيدونعلا هشع اومزالمل © ةولصلا اومشإ ر ارفك اهولدب لو ىتهولا ٌ

 مهانقزرامم ١ ٍنيديرملا نيلاطلا ىلع 6 اوقفنيو ) ةملاكملاو ةاحانملاف اوتبثيو ةبرقلا طاسب
 لقنم ) ةسوبرلا قيرطيف ةيدوبعلا ماكحانم 6 ةينالعو ١ ةهولالا رارسانم 6 ارس
 قافنالا ىلع ردهال ىا« هف عيبال رو نادبالا نع حاورالا ةقرافم مون وهو 6 موب ىأينا

 ةكزتلاو كللستلاب هيب رو قحلا ىلا قلخلا ةوعد دادعتسا لطبو هدبننم تحجرخ قاشالا

«2 

 أ ةلا نال ضوعلا بلط ريغنم ةلاخلا قيرطبالو ىا « لالخالو ) ةضواعملا بلط قيرطب



 ديك نووي نشك را تدع ا رقك 2 دتكأ# لو رفا تشمت كنا ك7
 نوبلطي مهودغلا لمت مهفلكا مىباىلوالا . تاياكش ىتمانم اكش هللانا ) جارعملا كادح قو
 . ىريغ ىلا مهلمع نوعفدي مهو مهريغ ىلا مهقازرا عفداال عفا ةحاتلاو < تلا قوز وم"

 ىلةزعلاناةعبارلاو . قتلخ نوحلاصيو ىمنونوخو ىريغنوركشيو قزرنولك اي مهناةثلاثلاو |
 نودهتجم مهورفاك لكل رانلا تقلخ ا ةيكماخك . ىاوسنم ةزعلا نوبلطي مهوزعملااناو ا

 ىتديف راونلاراد هلحبو رانلاىلا ءرملا رجب ءوسلا نيرقلانا ىناثلاو + (اهيف مهسفنا اوعقوينا
 هعبط قرسال ىتح ةعدبلاو قافنلاو رفكلا نها ةحض نع بئتجمنا سلا ضلخلا نمومللا |

 ةفوصتملا ىد ىف مهرثكاو نامزلا اذهىف ةرثك مهلو ”ىسلا مهلمعو ءوسلا مهداقتعانم
 ناهم ىا دييوج كي نيشنمه *« ناغف ىأ سنج انرايزا ناغفىا

 هللا ىضرريشب نب نامعنلا نعو .فصوالاثاهرح ةدشو رارشالل رارقلارادمهج نا ثلاثلاو ها

 ناترمح همدق صمحا ىف لجر اباذع رانلا لها نوهاذا ) لاق سو هلع هللا لص" ىلا نع هع

 ىا لجرلانم ىناجتملاوه ةزءهلا تفي صمخالاو ( ةمقمقلاب لجرملا ىلغياك هغامد امهنم ىلغي |
 لكون » كات ابن اوما درانلا وع رح ندوب ل لطخا در ف نافل سوال نع اهطتولم |
 اذه ىزخوا ةراحوا ساحنوا ديدح نم ناك ءاوس فورعم ردق مهلا حتفو مملارسكب

 ةيقلاخو ةيهولا ةمعن ىلا ةراشا ةيآلا ىفو *ةصاخ ساحنلانم ردقلاوه لئقو . حصالاوه

 مهسوفنو مهبولقو مهحاورا اولحاو دوحجلاو راكتالاو رفكلاب اهولدب مهيلع ةبقزارو

 ةرضحلان ع دعبلا ةيانىهو رارقلاسئبو اهنولصي مهج مهنادبا اولزناو كالهلا راد مهئادباو

 مهحاوداو لهلاو ممصلاو ىمعلا مهبولقو تاكردلا مهسوفن اولزناو نانْلانع نامرلاو

 ةيعسلا ةيناطيشلا قالخالاب ةديملا ةيكلملا قالخالاعن ليدبتب ةعيبطلا نيلفاس لفسا ةيولعلا
 بلط نع عابتتسالاب سانلا اولضل اهتاوهشو ايندلاو ىوهلانم ادادنا هلل اواعجو ةميمذلا

 تاوهشلاب اوعتمت لق ةَمقْلا ىلا لصوملا ةّقرطلاو ةعيرشلا مادقا ىلع هلا ريسلاو ىلاعت قحلا

 بولقلا ةرسحلا راثو سوفتلا نامرحلا راثو نادبالل منهج ران كريصم ناف اهميعنو ايندلا
 ءامكلا ضعب لاق 6# اونمآ ىذلا ىدابعل لق © ةيمجتلا تاليوأتلا فاك حاورالل ةعيطقلارانو |

 لدت ةفاضالاوهسفنى لا ةفاضا اهيفنال اهيفامو ايندلا نم مهل ريخ ىهو ءابلا ذهب هدابع هللا فرش
 ىلا ةفاضالاب قتعي ىدلووا ىنااي لاقولو قتعيال دلووا نبااي هدمعل لاقول الجر نالقتعلا ىلع |
 ةيدومعلاقوف فرشالو رانلا نم مهقتعي نأ لبلد هبف هسفن ىلا دابعلا فاضأ اذأ تلد يول

 قالك

 لام انو 1نؤوش يلا / نوم اا تما كالعشلا ديلا 7نقناخلا ناطلتم نك
 هلع لد فوذحم انهلوقملاوافرش ىاتكل 6 باسحلااءانا ىل لاقول ىلاعت هللاناف هيلطااناو

 . 3 5 5 5 ّ أ
 ىلعاوموادبىا * مهانقز رام اوقفنيو ةولصلا اومشإ #3 اوقفناو اوميقأ مهل لقىا تاو ١

 ناعإا 5 ناك نك صا ىنعل سو هيلع هللا ىلص نع قا وك | ةيتسرافلابو 5 د
 د سمسم سسسسس سس

 ميهاربا ةروس 5
 م00 سيينا ل



 مه عام ججع رقم ةلاثلا هةر

 هللا ناك هك دشاب ارث قح * هلوزا هلل ناك نم ىدش نوج
 مشود ب ناّقا ا موك قون هك

 ىملاع تالاك دم احيا دل لاو ؟كدا د تناحشعمر ما ةكرم

 تشاو تملظنا ددرك اممدزا «.تشادبرب نشب اتفاكار: ىملظ

 نيقلت نيب قرفهناف نيقلتلانيج تاومالل اذكف ءاحالل انيو ةكرب ءالوالا سافنال نا اكو

 نيبملا تلا ىلع مك اياو اتش نا ىلاعت هللالأن هللاب ملاعلا ظقشملا نيقلت نيبو لهاجلا لنا

 نيولتلا لها نوخ دنع نمالا ماقمىف نونكمس ئيذلا' نيقدصلانم با نقلا فينا ىلا |

 تيار له ىا مسوهبلع هللاىلص هللالوسرل بحعتوهو رصنلا ةيؤرنم © نيذلا ' ىلارت م9 : |

 هتمعت ركش ىا فاضملا فذح ىلع ه6 للاةمعت 9 اوريغ جي اولدب » ةزلاعدلا ارق الغ
 20000 اهورفك امل مهناف ارفكشمعللا بفن اواذيبزإ ةياكل ةوحتجو ناب هك ؟ارفك » ظ

 همرح مهنكساو ىلاعت هللامهقاخ ةكم له ا ايل دبل فكل .نيلضع ايل 0 اوراصف |
 اورفكف سو هيلع هللاىلص دمحمب مهفرشو هقزر باوبا مهيلع عسوو هب ما وق مهلعجو |

 ىلعو رمح ن عو *ةمعنل !ىولسم ءالذا اوراصفردب موب اولتقو اورساو نينس عبس اوطحقف كلذ |

 مهو فكت ةريغملا اونباما ةما اونسو ةريغملا اونب/ شيرق نم نارخلالا.ه امهنع هللاوضر

 ةياالا «اوعتمت لق ىلاعت هلوق نم ىلدسام نال وأن 050100 نيحىىلا |زوعتف ةمااوئساماو رديموب |

 ضرعتا مدعو .لالضلا و كرشل اةّقب رطىلا مهايا مهداشراب 54 6 مههوق 0 اولزتا ِي اولحاو 2

 «رانلا هدرواف ةماقلامونةموقم ده + ىلاعت ةلوقك هعر ِ وهذأ هلع لالحالا ةلال دل مهلوال ا

 مهر عا مهرفك ببسو مهر 0 نال مهرب كا ىلا هللا لعف دموي واسلا دنساو

 ا 03 اهنو وأصل 01 ا ل ناب فطع هك مخ مهح 0 كالهلا ىا سي راوبلاراد 0 رثخلاب مهأيا

 راربقلا سن 1 و اهاليمتكا اه رح ىساق أ | ” ادد رانا ىلد لاش اه 1 نيساقمأ هق نياخادىا اهنم

 0 5 بحعتلا حف ةعم لخاد اولحا ىلع فاطع ه6 اولعحو 32 1 ىا

 ىفالو ضرالا ىف هل كي رشال ىذلادحالادرفلا # هلل © دسافلا مهمحزو لطاللا مهداقتعاىف

 هي اولضيل ءداشلا ىدادمل ماضل |ومتت كيج 000 اهابشا هي ادادنا هه ءامسلا

 مهوعقوبو دمح وتلاوه ىذلا موقلا 4 هاا نع 0 اولخ امدح مهلو وعلأشلا هم

 هلدحش ناك ال نكلو دادنالاذاختا نم مهلاقتح اضم غلالضالا سلو لالخلاورفكل اةطروىف

 ىنر رطب هدع ماللا لخدا و صضر رغلاب هش / 0 ا هحيبش ىمهر كت كتئَج كلوقىف كلك لا ناك

 0 ثمح ةلالضلا بس مهنال م هللا 1 ىدذلا كالضالا بسلو ةنعتتلا ةراعشسالا

 هيلعمتنااع أوعقتلا # اوعتم 32 نيلضملا نيلاضلا كئلوال اديدهت 6# لق © اهملا نوعديو اهب

 الا مانضالا ةدابعف شانلا عاتتساو ماظعلاٍءنلا نا فك ايتح ماو ١ تاوهشلا نم

 هي ران اىلا 8 ٍِ ةماشلاموب و ريصم نأف 0 [ نابت دانعو اهوزرااب دوخ ىاهرمحدينارذكب ]

 ةماتلا راس ردصم ريصملاو 1 وحلا نم هضتقوأ كاذ بج ونام ئطاغت ن هه مكلدبالف الا ىسدل

 بنس نارفكلا نا لوالا « روما ىلع ناتي"آلا:تلد *نانلاىلا هلوقوه نا ربخو عجر ىنعم
 ان اهتدطرا بيس س ركشلان نا م ةلكلاب ةمصناا لاوزل |
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 بذعبف . ملغ ار ختنحنانلا هلا ضبرفألا عطقنم عونو (اشعو اودفاهلكؤوضر علب راثثا)

 : ميهاربا ةروس ا ا

  ءاعدب باذعلاهنع عطقني دقو باذعلا هنع لوز مث ةدم رانلا ىف يذعيإك هنع ف فخم مث همرج بسحب

 ىفوبيرقلا حفلا ىفمهريغواهب راقا ضعب نم هيلا لصت ةءارقوا جح ٍباوناوا رافختساوا ةقدصوا |

 كبذوعاورمعلا لذرا ىلادر انا كيذوعاو نيملا نم كب ذوعاو لخبل ا نم كبذ وعا ىنا مهللا) ثيدحلا
 هيلع فقو لجرلا نفد نم غرفاذا ملسو هيلع هللا بص ناكو(ربقل ابا ذع نم كب ذ وعاو لاجدلا نتف نم

 نفدام لسو هيلعاللا لص تلا نا_ىورو_(لاسي نآآلاهناف تبثثلاهلاواسو مكيخال اورفغتسا)لاقو
 برلا طخسام لوقنالوعمدت نيعلاو نزحب بلقلاىنايإ) لاقف هربق ىلع فقو مهاربا هدلو |

 | مهنمةباحصلا تكف ( ىنا هللالوسرو ىتد مالسالاو ىبر هللالق ىنإي نوعجار هيلااثاو هللاثا
 | هللا لوسرايلاقف (رمعاي كيكسبام) لاقفهللالوسز هبلا تفتلاف هتوص عفترا ىت>هنع هللا ىضررمت

 لثم ىف ديحوتلا هنقلي كلثم نيقلت ىلا جاتحيو مقل هيلع ىرجالو محلا غلبامو كدلو اذه

 0 كلثم ن نقلم 1 مقلا هيلع ٠ ىرجو لاغلب دقور لاحاش تقولا اذه

 و كك نضالا ترطب مالسلا هلع ىلا الق عد ا 0
 هيلع هللا ىلص ان صتخا دقو نولأسال ةكئالملاو نابصلاو ءاببنالامهضعب لاقو + هللا اوركَسو

 مهنم دحاولا 00 ابق ءاسالا نا الا كاذامو ءاسنالاة بش فالخم هنع هتما لاؤسب و |

 | ريخأتب ةحر ثعبم مالسلاهللع انهن اماو باذعلاب اولجوعو مهلزتعا هيلع اوباو هتما أ اذا 0
 | ريقلا ا هللا ضيقف فدسلانم ةفاخم موق هنيد ف لخد فسلا هللاداطعا املو باذعلا

 | رركتي داث آلا ضب ىفو * قفانلا لزيو هسملات بف تملا سفن يف ناكام لاؤسلاب اجرختسيل |
 نيعبرا قفانملاو مايا ةعبس كاك نمؤاانا اهضعبىفو تاره ثالث دحاولا سلحملاف لاؤسلا |

 دعب وهو ناضمرو ناعشو نجر اذك و < :نينمؤملانمهتلبلو ةعم موي تام نهلاسنالو ..اموي |

 لاؤسلاب يمؤيال هنا ىلع نظلاف نيمرك الا مرك اوه ىلاعت هللانكل ىلاعت هَللاَةَشيمىف ديعلا

 ٍ نسحوا حب ثيدح نيقلتلا ىف تشيل ىطوسلاظ فاحلا مالك ىفو 2 ةيدومجملاتاعقاولا ىف 53

 ىلعف * لامعالا لئاضفىف هبل معي فيعضلا ثيدحلاو نيثدحملا روهمج قافتاب فيعض هثيدح لب
 دشرم ةيبرتب هلال ارسس روهظي كلذو ةببطلا ةاحلاب ىحيو تومي نا لبق تومينا لقاعلا |

 ىوتثملا ف لاقاك لماك |

 امتو تسناخ .ناشيزبارمدرم * ؛انلوا دنتقو لنفاربسا هك.نيه

 نفكندنا ناشزاوا نممحنب ريغ قتروك_ ودنا ىدرع | ىاهاج

 تسادحسإلا وا داك نو رك مين نزيسر تنس دحياكغازم اهنيتنايما تا اهوكلا

 متساخ رب همه دمآ قح كباب + متساك ىلكي و مدرع ام

 دوب هللادبع موقلح زا هجرك * دوب هشزادوخ زاوا نا قلطم

 وت مثخواضر نمو ساوح نم « وت مشجو نازي نمااراؤ اتق
 ىفوت رس بحاص ىاج هج ىف وتر سس * قوت رصس ىلو عمس ىف كور

 ©( عب ا م0 - نايبلا حيد رب

 دزيم كنج ناتسروك رد ادخى ارب رمح دهع رد هك كنج ريد ناتساد ناس رد مكي ركذد طدساوارد



 مد 1٠١ رم رفع ثلاثلا ءزجلا
 ا سم ع سل

 هينبع اهل روسف يا حل امد من ىلاعت شاد هريصق حلملا 0 ا مب هيديو هردص

 ١ هيف: ىلا م ضيبا ئح هت دقوأف ,نااحم نم ضوحمب امد مش هيلع ىلاعت هلا هربصف هسذاو |

 نمي لو ىىلاعت هللا ىلا م هاعدو ىلاعت هللاهاحاف ابرا ابرا هءاضعا عطق مل امالسو ادرن هللا هلع

 نم ناك نوع.ثو + اهلفاس اهيلاعن لعجو مهيلع ةنيدملا بلق ناب هموق مم هللا كلهاذ كلملا |

 ناكو قملا نيدلاىلا مهوعديو مورلانم مانصالا ةدنع برات اءاَدكلُم ناكو ىراصنلا داهز

 | عدخنا ىلا هيلع ردو ليحلانم عاوناب مورلاكلم هيلع لاتحاو ةدنجم ادونج هسفنب رسكي |

 | لاخريغ ىف ىرعشب . دشا نا لاقف هلع بلغي فيك ةولخ تقو ىف هتلأست دنعاومب هتأرما
 رصق نم هوقلاو كلذك هودشو همانم ىف هب اوطاحاف للا ىلع ردقا مل ذئنح .ىتاف ةراهطلا

 ءادعالا ن٠ هب نا ىلاعت هللا اعدف ةيذالاب هلتق ىلا اودمع سلاجلا سئافنىفو + كللهف كلملا

 | ىا ه ةرخآلافو © اوكلهف فقسلا مهيلع رخو تيبلا دومع ذخاف ىلاعت هللا هاقتشاف |
 ١ لوسيل اة اف م وحر الا نم عيقلا و نطاوملا اح فو نيكنتو كم لارؤس هت ىقلا ف مهتشي

 | لالضلا نيكرسششملاو ةرفكملاىف هللا قلخم ىا 6 نيملاظلا هللا لضيو ف ةرخآلا لزاّنم نم |

 | قلخ ىا تبت نم ءاشيام هللا لعف وه ايندلاىف اواضاك باوصلاب باوجلا ىلا مهيدهي الف
 تاليوأتلا فو © هلع ضارتعا ريغ نم نيرخا ىف لالض قلخ ىا لالضاو ضعب ىف تابش |

 مهئاقب ةدم ىف اهقئاقح ىف نيسلاو :هللاالا هلال ةلك ةمزالمب ناميالا ماقمىف مهنكمي ةيمحتلا |

 | ندبلانع حورلا ةقرافم دنع عطقني لامحالا باكا ريس نا ىنعي ندبلا ةقرافم دعبو ايندلا ف

 ظ تاوسسلا توكلمىف مهريسو رك ذلا زاوناب مهحاورا هللاتدشتب تبي لاوحالا بابرا ريسو

 | ناف تاجالاو ىننل لا احانح ىهو ر ؟ ذلا راونا ةحنجاب توربلا ملاع ىف مهريط لب ضرالاو |

 لاؤس ةقح ىلع للد ةيالازو + دايآلا دبا عدقنيال هللا ىف هللاب مهتايثاو هاوسا< هللاب مهيفن

 ةمعنلا لك ةمعنلاوه تباثلا لوقلاب ربقلا ىف هدبع هللا تبنت ناف ربقلا ىف نينمؤملا معنتىلعو ربقلا |

 هدسج ىف حورلا لمح مهضعب لاق * ربقلا باذع ىف ءاملعلا ماكت دق ثدللا وبا هيقفلا لاق

 قربلاك امهنبعا ناظيلغ ناظف ناقرزا نادوسا ناكلم هينأي ىا ساجيو ايندلاىف ناك 6

 كبار نهدف ن الوقف قال اندرو تملا نااقعقبف بز نمت امهعم تنصاقلا:دعز لك اهتاوصاو تفطاخلا

 يبن مسو هيلع هللاىلص دمحو ىذ مالسالاو ىبر هللا نمّؤملا لوقشش كس نمو كنيدامو

 ةحبص حييصفق ةيزرملا كل هن ىرداال لوقف قفانملاو رفاكلااماو تاثاوه كلذف

 | لاقو * ةضيك و ع2 ناب حورلانوك <, مهضعب لاقو:* سنالاو ن نجلا الا نيقفاخلا نابام اهعمس

 ١ رهنا حيحصلاو نال تءاحدق كلذ لك ىفو هردص ىلا ههسج ىف حورلا لخدي مهضعل

 ميعن اهل سيل توملادعب حاورالا مك كر فور فكم لتتعيإالو يقل تادعب ناننألا

 منق اهلا درت اهداسجا ثعبت ىتح ىونعم باذع وا مبعن كلذ كل ماك نادعألاو
 لاق كب لل لعفام لقمونلاىف ىؤر امل هللاهحر ىناغارشب ىلا ىرالاءتيواخ كلود |

 كض ا دكك دتبف ةنحلا لخدو رشح اذاف ةنلاب ةمعنم هحح ور عفا ةنلا فصت ىل حاباو ىل ىفرةع

 ىلاعت هلوق ليلدب مثاد عون باوجلاف عطقنيوا مئاد ربقلا باذع لهو رخ الا فصللاب معتلا |

 (داثا )
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 ةلك لك اهف |

 دل مانا دة موي 6٠6 دعم

 | لثك * ة تلح هرج »اه وحنو قحا 221 0 رفغكلا ىلا ل نم هدف

 يايكل اج اهرمث 0 0 اهق لخديو لاخنلا ىهو اهتفصت جنس اما ةنيح ويش

 ةقشعلاو بالندللا هل لاهو نصرالا فق رعب ترض نا ريغ نم زحشلا لاصغاب قلعت تدب وهو

 اهللخو ناستلا ىف لاق هلك اغا كا نم هنا هاظلاو رح شل /١١! مجنلا نم اهنا لاقت“دق موثلاو

 هللاهمحر ىلازغلا خ_شلا لاقو + ثيبخ وهف هلادتعا نع جرخام لكو اهترضعو اهترارص ةياغ. |

 ةثشا سفنااق 2 ىهسا 3 ( قدرت ملأ )لاقف ةثيخ ة ه رجعشل 0 ةيبطق رحعشلل لقعلاهش

 ةملاظلا ةثيلا سفن ةثابخ 00 ضو ةثياةملكلا اهتم دلوتت ةثيخلا ةرحشلاك ةرامالا

 هلاثوافع كل نع هتلاباَه را ةملاظلاو ئصاعملا فرك هنا ناخد وياهلا

 نوكل « ضرالاق وذ نموت ةياكلابتذخاو اهتثج تعلتفا ىا لاطئتتساب عطقلا ثح ِ 1 ب ور | و

 انايث تدوحمت اوارق ”ىئلازق لاق . اهتلعرازرقتسا 6 ارت كل ايلامإ رف : اي 11

 [اوهرد خاش هنو نيمزرب دراد خب 4 ىنعل م 0 تاك اااريو كاس قشاكلا لاق :

 رادداس ناَذب ايلا ممثل قادم ةيروا كما نايك ب

 كانرو>و لصاح ىبو ناشيرب * كاخ ”ىور رب هداتفا ا

 - تسول نمو لذ رَد ا كاف تخرد درك هنيشت ىلاعتو هناحسقح ]

 خس هك ام رخ تخردب لضاو ودب نامز ىهرد واباوثو عفن ص نيلع ىالعا باجي

 ُ قلت هديه تقاوم د وا عفو ولع تاج هج وتم عرفو وا تينئمرد :تشاار ةمعم

 ىنامث نارب ناهربو تحح مدع تهجم دإقم رفاك لدرد هكار مانصا تدابعو كل دوك

 ارا لم لامس ةارحملا ةوعرع رداصأ درا دس, كوه ضنك زل هك ل عو درادب

 [ ئىراشعا ار روأ عرف هيو"تتبذارق

 تس ىزا خاش جره ربه فيطل نانح * دراد هوس عرش ىرو هيام لاه

 تسد ىرابتعا سه 0 41-5 5 هءاسىبو كشخ تسخاش هقدنز ت>رد

 مئاق عرفو تبان لصا:نم اهلدبال ةردعشلا نال ةرجحشلاب ناعالا:همش اولاق ىئاوكلا ىو *

 لاقو *نادنالاب للعو ناسللا لوقو: بلقلاب قيدصت نم هلدبال نامالا اذكف .لاع نفاذ

 عطقت ةرجشلانالض الا ةرطجفل ام كمن[ لكلب ةثئاث ئفؤاعلاقمؤملا نلقى :ةفزرعملا تنللاذبا
 اونما نذلاهللا ل 0 0 ىذلا ف رءللاالا:هللق نم اهحر نا دحا ردشال فراغلا ةفرعمو

 تبان لوق 7 ىشاكلا لاق 5 نمؤملا بلقوف ةخيسار اهنال ديحوتلا ةلك وه © تباثلا ا
 ةوطلاىف# [ انا 50 لاقت ىاابخ كك تتاعتلا ل وسو دحم الا هلاال ة لك

 ناذعلا عاونا اوبذع ولو مهنيدزع اوءجريلو اوتيث اواتبا اذاف توملا لبق ىا يايندلا ١

 بادضا مهلتق نيذلاو نوعمشو سيجر لاو ةليطبو عنك ف لعن نيمعاصلاو ءاسالا نم انمدقتن

 لاك سح + نا ىور ىتفملا ىدعس لاق * ديدخا طاشماب مهموحل ت تلعشم نئذلاو دودخالا

 هاعدق مصاص زاب لصوملا ضراب ناكو قاوملا هب ىحي ىذلا مالا للاهملع نييراوخلان م
 اهب حرمشف ديدحلانم طاشماب اعدو هاديو هالجردشف هب يماف هدحو هللاةدابع .ىلا سيجترج



 م6 2غ١غ عجم رثع كلاثلاءزملا
 هسسسسو بيسصوو -_ -- و

 ارتوداص كلذ ' ىرخا ةعكر لص اس نا هيلا نامت ب يايا اهولسلابلف هبفنا يم تااةيكر

 تيت 1 0 مالحلا|ةلع ىنلا ناسشا «لاللاع ديلا عقد ناك كاذاف

 عزفف رانلا ىف .هيدلاو ىأأر ةثلاثلا ىلا ماقو ةيناثلا ة«حرلا ىلص امل ليوو ( رئولا صوالأ

 ةهدقملا حرش ةمدقتلا ىف اك للا ( كنيعتسنانا مهللا ) لاقو ربكف هبلق هم مت هادي لاو

 ىلاعت هلل هالص امو انجاو راص ىبومل هالص امو ةنس راض هسفنل مالسلا هذع هالص ام

 ءاهقفلا لاقو * بجاولا اهيلع قلطا ىسوم ةيصو ةالصلا هذه ل صا ناك املو ةضيرف راص

 ةودلا روب دهاشت 1 5 رمل هبوجحو ىف فالتخالل رتولا ةالص تيون رتولاف لوش

 هك/اناذو اني ءانكِب .ىاا ىسنادنو ئديدمتايا (] قشاكلالاقو فيمي نبال مك دما

 كيكو هب قئاللا هعضومىف هعضوو اهبشنبب  الثم هللاب ريض في 5 | امش ممهش ىارب |

 6 ةيطقلك هلماع هيلع مدقتيالف ما اقتل يننب نه فك فال را ايال متت ريقي :تضنلا ]لح

 | هلحوةلح افك اذيزالعالا فرش كلوقك (اثمهللاب رض هلوقل ريسفت ةلمدجاو ني بوصنم |
 ةنسح ةلكلك اهيف لخديو هللاالا هلاال نا ةداهش ىا .ديحوتلا ةلكى هو ةيبط ةلكل عج ىأس رف ىلع |
 برىعا ام اهوحنو مالسالا ىلا ةوعدلاو هبوتلاو رافغتسالاو ةديمحتلاو ةحيبستلاو ن 1 2

 اهلثم اهريص ىلاعت هناال اهلثم اهناب مكح ىا ه ةببط ةرجشك دك. حالص ىلا اعدوا قح نع

 ندرلا لهو كطاويقابو لاهي رتجودلا َلممْنا رقلا ارقي ىذلا نمؤملا لم مالسلا هيلع لاق

 نارقلا أره ىذلا قفاملاا دلة يوا ايمعطداها خالو عل: كش ثيلعز لا ارسال ىذلا

 نسل ةلظتحلا .لثك نءارقلا ًارقبال ىذلاققانملا لثمو نم اهمعطو بيط اهحير ةناحيرلالثم
 راجيشالا مرك ا ةلخنلانا مث [ لهجوبا ةناودنه ] ةيسرافلاب لظنملاو (سم اهمعطو حيرراهل |

 عتلكل بضل ةيتاعاات درواك ميسم اًهتحن: تدلؤو مدآ هنبط ةلضف نم تقةلخ اهناف هللا ىلع

 هقورعي بعاذ اهلفسسا ىا © تيباث اهلصا. . راغلا رأس نم بيطاو ىلحا اهترم ءاجاذلو
 واعلا ةهجىف ه6 ءامسلاىف ف اوسأرو اهالعا ىا 5 اهعرفو.: اهيف نكمتم ضدالاىف |
 ةلختلانال ةلماكلا ةنسلاىعو اهرامثال هللاهتقو 6 نيح لك ف اهرمأ ىطعت اهلك ا ىتؤت و .

 اهب عفتني ىا نيح لكمهضعب لاقو *رهشاةتس اهمارس تقورلا اهعالطا ةدمو ةرمةنسلكىفرمت

 ارم اما ةعاس لكى فو ءانشو افبص اراهنو اليل ادبا لكؤي لخنلار؟ نال اهلك ناححالا ىلع

 | هذه دوعصكادبا مطقنيالا هرخآو راهنلا لوا دعصي نمؤملا لمع كلذك ارسيوا ابطروا
 تاءاطلابقدفوتلاوهو ددم اهل نوكين كل ناصقنالو ةدايز صالخالا ةلك ىف نوكيالو ةرجشلا
 هديكتو هريسسبو اهقلاخ ةدار ءاب هاهي رنذابو# هب هسرتبلاب ةرحشلا هدهل ءاعلا لص م تاقوالاىف

 | ىارب دنكم ناب .ىنعي اداهلثم ىلاعت ىادخ دناريمو ] 44 شانلل لاثمالا هللا برضيو

 ماهفا .ةدايز .اسهبرض ىف؛نال. لاثمالا .برضب نوطفتي # نورك ذتي مهلعل ظ [ نامدرم |
 ىو لاثمالا ةّزوس مست. ةروُس لجالا فو ..تاسوسحلا روصب :ىباعملل رياوصت هناف ريك ذنو

 لخديو رفكلا ةلك .نعا#ةثيخ ةلكل ثم وج ىصحتال ةريثكءامكحلاو ءاملعلاو ءاينالا مالكف

 (اهف )



| 

 ميهارإا تا دس مج( 6517 زعم

 ىلع ؤااهأا اهاوهل !فاخ اذا !مالكو مكسشلاى َّى وهل امتالهن 16 اقم نال كلذو مك كقدصامفدهلل متذكو

 باذدعلا نه هن هيف ما هن ع كشغم < مكح رصع انا ام #3 ىنم موللاب قا ا ىا سوفنلا قارص

 ١ هثاغالا حا ل واق عض اذع نم اضعب انضعب ىحال ىند هنق انا امت 1 جرم : محا امو و

 ةغاام نايل خت ْق ع م كلانلا ضمن اعاو[ج لثاز ةنلور ةظسراقلا خرصملاو
 6-2 و م ان يحازسا ميج لاا ىوحا كنف د اًهصالالا جحاتحمو هبا 11 لثمي كتم اضيإ هناي اناذباو مهايا هخارصا مدع ناي 1
 َق هللا ىايا ك1 اج 1 3 نو هتك تراشلو الن 6م وللا تّوفك قا 0 ريغلا خارمدانم ا

 نم © [ ىرادرب نامرذرد ىلاعت ىادخاب انمديدزك ىم كيرش هحناب ] ةسرافلابو . ةعاطلا

 ١ كاينياياشي نازي ىدي] هن ركدتساو هنم'تأربت ىمع؛ايندلا ف ئىا مولا اذه لبق ىا 6# لبق:
 ناك نابآ مكل قاريطت "ىف مكعمطب ىذلا وه 0 مككارشا نا ىنعي داسشرالا ىف لاق *[ث |

 | كلذ 00 هؤ بغراو كلذ او كيكو ادوبعم ىقومتلعج ثيح قح ىف اغ كل ْ

 نيملاظلا “نا 0 ةقاللع, مكلييو ىنبب قبب م 95 مكلمو هنم تأربت لب 10000 ١

 18 نم هوعبتمو ناطبشلا مه نوملاظلاو . ىلاعت ً نم مالك ءادتبا وا همالك ةمتأ هي ملا باذع
 غ ىف عابتالا اوعذو مهناو اهعضوم ريغىف لطابلا ىلا ةوعدلا عضو ناطيشلا نال سنالا |

 اوريدنو مهسفنا اونساحم ىت مهل ظاشاو نيعماسلل فال هلاثما ةياكح قو ةعضوم

 مهبقاوع ْ

 ْ اوعج :# تاحاصلا 0 ادع نيذلا لخداو 8 3 هلوشإ مهل امو نينم ّوملا كلا نع ربخا 2 |

 ا كدي انك ىاهتشهب رد] 46تانج جه ةكتالملا مه نولخدملاو اصلا ىلءءلاو ناميالا نيب ١
 «يئاخزذإ 4 :اهنف نيدلاخ## + [اهلوح- ناتخرد ررززا دورتم ] 3 راهنالا اهتحب نم ىرخ 0 :

 4 ةدياح 27 0000 ا
 ا هنشو هتباده و هقش وّنوا دنع اي الحاد قاعتم د مهلر نذاب عا ناواودسكلكاب ناديواح ا

 ا مالطكتلا ىبا انحش مالا كلاهلع ىلا لبق نم همالس هللادر ,ث هماع اف مدل ةحبسم ةلعا ىف ١

 [11/تدباتلرللا دوو لامكشت|رامابثغ ا اكح انغيواديدلال شيوخ صقناك ره
 م رت دوعبم وأ رن نيد زود كاره #3 رت دوع موا را نيب رباك رع

 ةيانعلا نكت+ نا تانخلا و تاحلاضلا لمعتالو نمؤيال هعبطو ىل>اذا ناسنالا نا ىلا ةداشا

 مهتم ةيمحللا تالي وأتلا ىف امك ادلاخ ةنحلا ف مدا قييم اك ةعاش تلقلا ةنج ىف دحا قسال

 ىا لوعفملا ىلا ردصملا ةفاضا نم ريمضلا ىلا اهتفاضاو ريمغتلاب ءاعد ةحتلا دك مالس اهبف

 | مالسلاو مالسلاب اضعب مهضعب نونمؤملا ىحيوا تافآالا نم مالسلاب تان ىف ةكئالملا مايد

 أ ةسم َن ..تقو ىورام ىلع مالسأ هيلع مذا اني م ردص هلحاو + اضناا مئدلاى ننؤملاةمحن

 | ىبرعلا ىتلا رون وه لاقف هلع هللا نادلعن لسو هيلع لا قدام لكنا هراوج .ءادسلا تارا لاا

 هاك فعلا هنا روت رهظف هنو ل 35 قاَتْحاف ؛ةنالؤل 3 تحن مهلك: اسالاف كدالوا نم دمح

 : 5 ١١

 ١ ةيلك*ةنآذ نتاآؤلا تاعكر هرظناو ٠ للاعت هللا نع ةناوككلا هضل ايس

 00 3 2ك هإ ىلصل نا مالاسل !| هيلع ىسموم ةاضوأا سدقملا تيب 3 و ءادبالا م مالسلا

 ا
|| 
| 
 ١

 ا

 | وه

 مم نو 6سم 0 ١

 [ا] ؟6 رك ويكترا عقرب ىوص ق0 7

0 

 . مبا -

 ه2 اذ انامأ

 [د] ءىركرسج وع تجعل معقم مح

 اهنا 0 رىلصاملف جا رعملاةليأ ىدوم ءاقل قلئا «هاقل نمةن نق ١ كنالف ز ىلاعت ا ىهتتل ا



 ري زوجمو 0 0 3! ام 6-5 هنال 0 + ده ( نصبح نم م انلام (

 نوعزجتبفا عرج اولامت نواوش مهنا. هديؤيو امي .نيريكسسملاو ءافعضلا مالك انلع ءاوس هلوق |
 بادعلا ىلع مهربصي هللا مهمحري نا ءاجر ىا ربصن اولاعت نولوقشف مهعفنيالف ماع ةئامس |

 هدئاف كي جيهزا ىنعي ] مهعفني الف كلذك نوربصتف تاعاطلا ىلع مهربصب نينمؤملا مر اك

 هرسسدق ىدعسلالاق : كلذ نولوش كلذ دنعت [دسر ىمب

 زارف تدوكو هبونرد هك اندك * ناب حلصرد ىنب وج وشارف

 بوجريزناغفدرادئىدوساك * بوكوفعرد تبوقعزاشيبوت ْ
 ناتكددركرومنمهك ىزورون + ناسح اَرلِمع د ْ

 | غرفو مكحا ىا هكرمالا ىضق امل نيربكتسملاو ءافعذلا لضا ىذلا ه6 ناطيشلا لاقو ف |
 ةداعسلاب ةداعسلا لها صاوا زانلا رالا لهاو ةنحلا ةنلا لها 1 باسحلا وهو هم |

 تمالم نابز هدش عمتجم نايخزود 57 قشاكلا لاق. * ةواقشلاب ةواقشلا لها سماو |

 [ ناكدنتك تماما ىاهكشنا.ءانقشاي:ديوكو ديان نيشتا نينمرت سلبا دْنتك زارد ستلبا رب

 قفوف [ دوب دهاوخ ازجو رشح هكتسردو تسار ٌهدعو ] « قا دعو مدعو هللا نا *
 ناك نيلوإ: تاسحالو ثعبال نا وهو لطالا دعو ىا 13 مكتدعوو 0 مدعو اع 40

 فذح ىلع ىدعوم ىا #مكتفلخاف# هلوق هيلع لدامل هنالطبب حرصي ملو ؟ًواعفش مانصالاف |
 سلو هدعو زاجتا ىلع رده نم زاجما مدع وه ةقّقح فالخالاو هتضّقن ىا ىناثلا لوعفملا

 هن اك هنم فالخالاك هدعو فلخ نيبت لعج ازاجن نوكي مكتفلخا هلوقف كلذك ناطيشنا |

 [ مدوب هتفك ٌعورد نم هكدش رهاظ زورا ىنع ] كلذ هلواو هزاجتا ىلع ارداق ناك

 | رحبفف لاق *ىصاعملاو رفكلا ىلا مكتجلاذ رهقو طلست ىا  ناطلس نم مكذع ىلناكامو

 ظ هنولوتي نيذلا ىلع هئاطلس امنا هللا هلوقل فلاخم اذه ناطشلا لوق 0 نا لئاقل مولعلا |

 أ ماقملا كلذىف لطابلاب قطنلاىف هتحن لئاطال هنا ىلع لطاب ماوه قحا ناطيشلا لوق مكح اف |

 ةوعدلا ىنعع هتاسا قات ال هللغلاو رهقلا ىنعع ن راطلسلا ىن نا هباوح ريقفلا لوش * ىهتلا |

 | كلذهلو اعيمح نيرفاكلاو نينمملا ىلع لوالا ىنعملاب ناطاس هل سيل ناطيشلاف نييزتلاو |
 | اماو (هنولوتي نيذلا ىلع هناطلس امناإ ىلاعت هلوق هنع لد اك طقف رافكلا ىلع ىناثلا ىنعملاب |
 وهذا هتسوسوب عاينالا ةرئاد نع نوجراخ مهف ةعاطلاب هللا نولودف هللا ءايلوا مهو نونمؤملا |

 | ليس ناطيشلا .قأف نمؤملا اخف تاذلا ملاع اماو لاعفالا ملاع وهو تاذصلا ملعىف ىرح |
 | ةكاوضول نتعاط ىلا مايا ىناعدالا ه6 مكتوعد نااالا قه هللا كاده مهفاف نم ال ناكولوب هلا |

 ا 0 ىلمدجا © هك ىل ميحتساف #3 ةققحلاىف ةيالولاو :ناطلسلا سنج نم سل وهو نايزلو |

 هكا نامه ودعقو الو اذهل تفلخ ىنال لطابلاب:مكتدعو مف 6 ىبوم ول تالف + اراتخاو

 اذا 0 ةوادءلل در نمو ناطيشلا مكتتفيال«ناطيشلا اوديعتالا» لاقى وادع هللا كرذخ
 نومتفيل ايو * وع ولو "سم أ ىف مكتبذك ايفو د 0 راشخاب هك مكسفنا | وإ# حبق اىلا امد |

2 - 

 ا
 ا
ْ 



 ميهاربا ةروس م كلل -_

 ظ خفت مث ) ىلاعت للا لاَ ا ناب "ممل ةدم ىعتنت نيح ةيناثلا ةخفنلا دنع نوجر#و

 00 ا ا 2222727 25252521 6000 يي

 هعوفو ققح ىلع ةاالدلل ىضاملا ةغص راكساو © نورطت ماق مه اذاف ئرخا هف

 روبقلانم اوزرب ىا ةفوذحم اوزرب ةلصو ةيللعت ماللاف هتساخم و هللامال ىا هلل
 ةداقلاوا ىنشاكلا ريسفتىف اك نيرفاكلاو نيئمؤملا ن١ مهن ىا ي اعيج 9» قؤملا

 م .: : : ىفاك ( ادحا مهنم رداغن ف مجان ريشح و هلوقك اذهو هيمكم رشخال اوعمتجا عابتالاو
 ير ركض ني و و و حما 6 ءافعضلا لاقف #8 ثبللا ىلا ريسفت

 ناكول هناف ريخالا وه ماقءلل بسانملاو ىأرلاىفو لالا فو ندبلافو سفنلا ف ن قو

 ظ

 هذه ىف ريقفلا ل لوه * مه اصت ْن م رنج قبرك وت عدم عدت كالو

 2 مَ بلال هنأ عم 0 2 لجرلان وكي امير هناال رظن ةيطرشلا |

 | ىلع ؟كفمصلا نكت لا والاف لالقلاو 'رفكلا لها نم ةلغتملا ةوطس نم اًهناخ لاخلا
 | نيريكشسملا مهئاسؤرل ىا ؛ هاو ريكتسانب دال (نيفعضتسملاو)) ىلاعت هلوق ىناكروهقملالذتسملا

 مداخ عمج مدن ذك ننام اهبنااكلا ف“ يدا فا دكان: ل[ هازل عا قؤسؤلاعا
 0 ضارعالاَ لسرا ننيانكت ىف زيفبا# عا ةقعير قنا راغب نتن اوفو
 | انع © نوعفاد 1 نونغم 8 [اث ديتتسه جيه سب] # , ما لهف 9 هباثوع نمانابف مك لا

 وكل اهحاش 4 كملت لالا عقوم ةمقاو نادل والا نم" "خوك خم هللا تدع نهانا
 | ءافلاو هللا باذع وه ىذلا ”ىثلا ضعب ىا لوعفملا عقوم ةعقاو ضعبتلل ةيناثاو ةدكفألا

 نونغيال مهنا نوملعي اوناكمهنال باتعلاو خينوتلا دارملاو .ءانغالل عابتالا ةيبيس ىلع ةلالدلل
 امع اراذتعاو عاينالا ةيتاعمنع اباوج نوريكت تملا ىاا# اولاق 7 هك مه امم أنش عيل

 كانالضاف انللض نكلو م ؟انيدهل# هلانقنوو ناعالا ىلا يهل انيدهولإل» موقاي مهب اولعف |
 قيرط ىدوع ىلاثعت' ىادخ زكا ] :ىكعاكلا لاو + انسفنالا ءانارتختاا اه مكلانرتخا ىا ظ

 تسادودسم ىصالخ قرط اما نادب ميدومنم هار ارامث زينام هبا ره باذعزا ارتاجن

 عدبلا لها ىني ( اولق ) ةيدجنلا تالبؤأتلا ىفو © [ دود اكرد نيدو امتغافشو .
 هترقو هللا ىلإ قيرطلا وهو ةعاملاو ةن-لا لها قيرط ىلا « هللاانيدهول ) ةدلقتملل
 ىلا سبل هرهقو هللا فطل مات نم ةلالضلاو ةيادهلا نا ىلا ةراشا هفو هيلا ( 5 انيدهل )
 هرهق تافدلا رهظم هلمج ءاشنمو هفطل تاذصلا رهظم هلعج ءاش نف ”ىش كلذ نم دحا

 ظفاحلا لاق :

 وربه دنه دم مثدوربب كنا ا كال امد داوع دياب

 ريصلا مدع عزخلاو باذعلاو كالهلا ةطرو نس ةاحالا بلطف

 مدع ربصلاو عزملا اًدلع وتسم ىا ةمحر ال اراظتلا اقلام ىلع مضناجب مت ءالملا "نع |

 ار اذا هوغو بركتلا دك 3 013: ءامكتر دوماح يقال ١

 | كلذ ىف ىودجال نا ناس مهباوج اوليذ عزملا باب نم عابتالا باتع ناكاملو مكيلع

 ا سس سس سم سس

 ماكعم ىماكذ 8 5 هد راقلالو. باذعلا ن نق ا م ل نم #3 ضخم نم انلامؤه اولاقف |



 ما 2 جم رنكع.ثلاثا ءزملا

 حا اقتلخ مكلدب قلخم ىا 34 ديدج قلخي ثانَو 00 ىسانلااهبا ةيلكلاب مكم دع 5 مكيهذي

 هفطل ضنف لوبقل دعتسم (ديدج قل تأيوإرهقلاو فطللا ضيف لوبقل دعتسملا سانلا اهيا
 اذهىلع ضرالاو تاوامسلاقلخ ىلع كلذ ىلع هتردق بتر * ىهتنا ناسنالا ريغنم هرهقو |
 ةميظعلامارجالا كيتاه لثمقلخ ىلع ردق نمناف لالدتسالا قيرط ىلا اداشرا عيدبلا طعما |

 قلخب ناينالاو مكباهذا ىا * كلذامو 8 لاق كلذلو ردقا مهبرخآ قلخ ليدبتىلع ناك ظ

 ىلع هتاذل رداق هلاف ريسي هيلع نيهوه لب رسعتموا رذعتمب 86 زيزعب هللا ىلع 8 مكناكم ديدج |
 نوكف نك هللوش نا اشدارا اذا هيما امنا رودقم نود رودقعإ هل صاصتخاال تانكمملا عيمج ا

 تناك وأ ل هع تيناسا كا يم |

 لاك ىلع لدت ةيآلاو * هباقع ىثخيو هباو' ىجريو دبعيو هبنمؤي ناب قيقح هنأش اذه نمو |
 ندي مدس ىراخبلا حيت ىفو * ةلحعلا ىلع ةاصعلا ذخاؤبيال ثىصح هتيروصو ىلاعت هتردق |

 | ( مهقز ريو مهيفاعي مث دلولا هل لعج و هب كر شيلا هللا نمهعمس ىذا ىلءربصا دحاال ) ىسوم ىبا |

 | نا لقاعلا ىلعف +رصملا ةحح عاطقناو بئاتلا عوجر اهنم مكه نمضتي ةبوقعلاريخات نام أ

 هنع هللاىضر راطلارفعج نعو * لالجلاو ءايربكلاو رهقلاوذ هناف لاح لكىلع ىلاعت هللا ىثخي

 مالسلا هيلع ىبللا هملعف شطعلا ىلع دتشاف قيرط ىف ملسو هيلغ هللا لص ىنلاعم تنك لاق |

 لوسر اي كيبل قطنب لبا لاقف لبحلا اها كيلع مالسلاتلقو هلا تبهذف لاق ( ءام هنف
 اوهناف) ىلاعت هلو5 تعمسذنم هللقو هللالوسزولا ىمالس غلب لاقف ةصقلا تضرعف هللالوسر

 رانادوقو ىهىتلا ةراححلا نم نوك ا نا فوخم تكي 6 ةراححلاو سانلا اهدوقو ىتلا دانلا

 امهناكم ناكولو ةصعملاو رفكلانم أفشن امئا ةيآلاىف ديدهتلا اذهنا مث ءامىف قس ثسحح |

 ذا تا رع خلا 1 اولاو ةلدنلا كو هل وك ا رك يدع ”ةزطط فض وا ناقألا"١
 ودا ظبي زك ةرعالالا فاقع طنا سرالاج اتق ك2 نتن مانا تباذ

 ممو هيدي طسبو ةثلاثلا ةرمافلزن مث لوالاك لعفو كلذك لزن مثءامسلا ىلا عقتراو هردصولا

 لاق تنانهىلب تلقف ىلأستالأ لاقف دوعصلاب مهوذخأيملو هيدي لسراو كرت مث أش عمجمناب
 ةيناثلاىفو تذخاف ضرالا هجو نع ةكربلاو ريخ اذخا نا ىلوالا ةرملاىف هللاىنادرا كلمانا

 ةرهزفف اذك ناتلسرم هاديو ءامسلاىلادعصف تكرتف كرتاف هتمانم ناميالا بلساالف هتعفشدق |

 ىماخلا لاق : ىلاعت هلل كلملاو ةزعلانارهظيو اعيح هللا مهيه ديم مهتريس

 هاشمان عرطشز هراب بوجود كيرب * كنانج دوب ىهاش تفاضاوا ريغاب
 نورهظي. ىا رمثحلا ضرا ىلا ةمايقلاموبإ مهروبق نم قولا ذرب ىا 4 اوزربو 0

0 

 | امهمضم ضرالا هيلو مات هندناتاكب عبط ضرالا فارطاىلا هلامشو هن. طسيف ءاملا نم

 | ىناو ىلا عفشي ادم نا تيدونف ناميالا ذخآن ا ةثلاثلا فو تذخاف ةمحرلاو ةقفشلا ذخا نا

 - 7-59 ىو رع ذل ستتلا دكا دار | نقول ياكل هلا مرق ظمزل باق تدفقات ناكفلا هان افلم ةمالعلا كيرف !دنعؤب لضايارلا



 مهاربا ةروس مهي 4.9 ص

 الاحر هبق دجوف هبابىلع نابعلا اذهناك ىذلا لجلا لخدمث هرسسكف ناتتوقاي ءانبعو بهذ
 توقايلا نم ةريثك نهاوجو ةضفلاو نىهذلا نم ةزيثك الاوما لحلا "كلذ دجَوو كولملا نم
 دحوو اشف 1 هنم لقنيراصو ةمالعب قشلا كلذ عل م6 ذخاام هنم ذخاف دج ربزلاو ٌؤلّوللاو

 ماع ةئامسجخ تشع هللا دوهنب ناطحق نب م 0 ةافناناهيف ماخر نماحول زنكلا كلذفف

 انحنم كلذ نكي مف كلملاو .دحملاو ةوُرْلا ىلط ىف اهنطابو اهرهاظ ضرالا روغ تعطقو

 توليلاوم

 تسب ديما ىرادافو .اسدزب * تسين ديواج كلمرسىا,ناهج
 مالبجبسلا هيلع ناولس نيرسو# ,ماستبو ءاكوججت يقرأ داب تف

 فا كو كاراككلا كلج + كنا 1 كل ١

 مهداسف مهلك هتريشع لصوو هتايانج ىف هعفد. ىذلالاملب هيباىلا ناعدج نب. هللا دبع ثعبمث

 او ا سانلا عطيو زنكلا كلذنم قفني لعجو

 ناعدج نب! هللال وسر اي اهنعب هللا ىذر ةشئاعب تلاق. تام ىا:قرزتف ئصاهبف طقسو ريعبلا ىلع

 اموي لقيم هنالال) لاقف ةمايقلا موي كلذ هعفني ل هف نيكسملاعطيو , مح رلا لصين ةيلهالا ىف ناك
 ناسناىف كنمؤي لو ةثعبلا كردانمم هنال املسم نكيمل ىا 6 ىتبطخت ىلوفغا كداب

 تناو.نا دما تلاقفرئسلا ىف ةيراحر تمقوبىط ماسبب ماللبل هيلع هنا امل -ىدورو -بنويعلا
 كفو رامذلا ىم< ناك ىنازاو ىىوق ديستنب ىناف برعلاءابحاىف تمشتالو ىنع ىل حشا

 ىلع متاح تنيىلا طق ةجاح بلاط دريملو مالسلا ىششيو ماعطلا عطبو عن عئاجلا مسشيو ىناعلا |

 انحرتلاملسم كوبا ناكولاةح نينم ملا .ةفص هذه ةيراحاي) مسوهيلع هللا ىلص هللال وسر اهللاقف |

 ١ لاق *(قالخالا مداكم بحب هللازاو قالخالامراكم بحب ناكاهابا ناف اهنع اولخ لاقو هلع

 | ةريظح ىأرف رانا ىلع علطا مالسلا هيلع ىلا جوع امل لبق ةولخلا سلجو ةدحولا سيناىف
 لاقفرانلا هسمال ةريظلا هذهىف لجرلا اذه لابام مالسلاهيلع لاقف رانلا هسمتال لجر اهنف

 ىدعسلالاق : هدوجوهءاخسب مهِح باذع هنع هللا فرص ىط متاح اذه مالسلاهيلع ليربج

 تسد تشل ىرزك نادنِش ادرف هكا + تدهدهح رههن تسد فكر نراك

 بينغ اهردب عدلا دا * بيصت ىل تردزا برع نادك

 ناصر ديزإ مدنها وجي نإركتسيي ع رنا ركيدزودد مور دك جا وحرم

 تسنا تسدرد هن شدنلك ادرف هك دب تسح هنجنك زو صا نك ناش

 ةوعدلاةما ةمالاو مكبهذي ليادبهتما دارملاو ٍهسوهيلع هللاىلص لا لوسرل باطخ دي رثأ

 لوا ناف مال هللاىبصىنلا حور بطاخي ةيمجللا تاليواتلافو © بلقلاةيؤر ةيؤرلاو
 رظنتلوا ملعتملا ىا أهتقلخ دهاشم رظان هحورو ضرالاو تاوامسلا قلخ مث هحور هللا قلخام

 ا مولعلا رحبف لاق 3 ضرالاو تاوفشل اقلخ هللازا تيار ردق ىا ربرهتلل ماهفتسالاو

 دل ةدهاشملا ماقم كلتماقف ةرئاوتم هبرابخالا ةعسوضرالاو تاوامشلاب هللا لعف تا

 | أشينا  اثبعالو 00 هيلع قلخب نا ىنبني ىذلا حيحصلا هجولاو ةغلانلا ةمكحلا ةسيتام



 مه ٠4م رع كلاثلا ءزجلا

 أ

 ناعلا هيجل ا مهل احو مهةفص ىا 3 مهل لإ اورفك ئنلا فب اذ حيباصملا 3 31 ا ىف

 اذان فوصعلامويلا مدوو عرلا تفذخ ىوق ديدش ىاهحير 4 فصاع مو.ىفو# [دابو ربدرذكب

 # اوبك اممقةماقلا موب ة6نوردَهالإإت اهحيرانوكسلا امتاو ةنك اس ةليلورطام موب كلوقك ١
 نوريالاكباذع فيفخت و ناو نم ار ,١هل نوربال ىا ام ؟ىشىل اعف ريخلا لام ن نمايندلا ف

 ىنعي ٠ مهلالض نم هةمضاو ةلالد كس *عأإ هيلع لدام ىا 3 كلذ 0 حرلا ف ريطملادامرلا نم ارئا |

 | نكرم لهجوهو نينبح مهن امسح عم ءايرلاو رخافتلاىلعو هيلع ةيئملا مهلامعاو مهرفك |

 نيئمؤملاةاصع فالخب نوبوتيالو اهنم نورفغتسالف مهلامجا ءوس مهل نيز ثبح لاضع ءادو |
 كين/نعوا لحازع :باوصلاو قحلا قيرط نع هحاص 3 ديعبلا لالضلاوه + لاق اذلو |

 هللاهمش ةغلام ازاجةلعفوه ىذلالالّضلا ىلا لاضلا لاوحانموه ىذلادعبلا دنساف باوثلا

 لبالارقعونيفوهلملا ةناغاوريسالا كفو باقرلاقتعو محرلا ةلصو.ةقدصلا نمراف كلا عُئانص
 ريغ ىلع اهئانل اروثنم ءاه اهباهذو اهطوبح ىف مراكملا بابْنم وهام كلذ وحنو فاضالل |

 دنلام ىنعي ] فصاعلا جيرلا هتريط دامرب ههجول اهتوكو هب ناميالاو هَللادفرعم نم ساسا |
|| 

 نك جهو داس 5 3 اة طاقخ هدر اوهب.دزو نارب تخسداب 5 تك ةدون |[

 لامالاب عفتنيال كلذكريطملا دامرلا كلذي عفتنيال انكف دريكت عفن نازاو دوي رداقنا عمحر ب ْ

 هدايا ءاوهالاو عدبلا لها لامعاو رافكلالامادر هيفف * كرشااو 00 ىلا ١

 ثراحلاا اهنع هللاىضر ةملس مانع ىناربطلا ىور لمعزا. لصاح 0

 0 عادو ولا هموت 1 هيلعفللا عميل ماشهن ب لهج ىنااخا ىأ هنع هللا ىضر ماشه نبا

 ربق ل ا ماسلا ١ لاقف 0 هكنظاف هدلاو ىندي ماشه هلعفبامم اذه لكو نيكسملا |

 ماطمطىف بلاطاانا ىلع تدجودقو رانانم َمَوذج وهف هللاالا هلاالزا هبحاص دهشنال '

 ىطغيام رادقم ىا ( رالانم حاض#ىف هلعجف ىلا هناسحاو ىنم هناكمل هلاهجر خاف رانلا نم

 ةشئاع م نياوهو,ناعدج نب مللادنع نإ تح ب قيساكب م بلاطىلإب 1 اذهو همدق

 اقعيف تايانحلا ىحيب اكتافار ورش كلذ عم ناكو اكولعص هرما ءادساىف ناك اهنع هللا ىضر ا

 لحب ف امح ىايق توملا تع 1 5 اماه جرخف هتريشع هتضغباىتح هموقو هونأ هلع

 عجر ىا تاسناوج نايل ويح ا كك ناش فاقع هلمظع نابعث هيلع لمح هنم برق املف

 نموه ادذاَف هدس كسماو هنم يوقف عيبصم ده نإ هط ىلع بتلكو وي ازالق هنع

 ( بهذ ) -

 ا هارشتنا نال تدر هرا ان ًايش ىل هلرمشتالزا مدآ بلصوف ناو اذه نم نوها كتم كتي لاقف #

 | هضيعديزةفص كلوقك * دامركمهلامعا »© ىلاعتهلوق هربخأدّموهو ةبارغلا ىف لئملاكىهىنلا
 ! همام ةقن أ بم ةلمحم |٠م6ا هلوقو مهلثم مكلعىتي ايف ىا فودذحم هريخوا بوهئمهلامو كوتهم

 ىنعمعانه دادتشالا 3 حيرلادب تدتشا ص دامركمهلاهعا ليقف مهلشم فك لة مو لاؤس ىلع

 | تخسةكت سيرتك احوج-*] ىشاكلا لاو هب باهذلا ىف تعرساو هتلمح ىاةيدعتلل ءابلاوودعلا

 | تين دشابنرك صالخالا ىلع وهو ناميالا ىلع ةينبم لامحالا نا ىلع



 ميهاربا ةروس 5-3590

 4 هعرج 3 ضزالاو تاوائسلا تمادام هلهبأ لكوأ نكياعلل وه مدلاؤأ معلا قدما
 لعافلانا فلكتلا ىنمو فلكت لعفتلا فو هعر< لبق# هب لعشب اذاف لق هن اكىاس فاّستسا ظ

 انارة ووافي الس 1 لتقأ عجشتك هتاناعع لصحلل لعفلا كلذ ىناعتن |

 ةرمال ىرخادعب ةرم هعرج فلكتب هلع ةرارألا ءالددساو شطعلا ةتيلغل . ىنعملاف لصحتل

 هعلتيو هغبسي نا براقبال ىا 6 هغسي داكيالو قه ةتنملا هتحارو هترارحو هترارمل ةدحاو |

 ةدارحلاب ةرات هباذع لوطبف ةعرج بغ ةعرج ىتلاو انتللاب هب رشف هب صغيلب ةغاسالان ع الضف |

 لوبقو ةلوهسب قلل ا ىف بارششلا رادحلا غوسلا ناف لاخلا كلت ىلع هبرسشب ىرخاو شطعلاو

 هنم ىلدا اذاف ههركتف هبلا برش هنا) ثيدحلا ىفو اعيمح ركذام ىت بجوبال هيفنثو سفن
 توما هينأيؤإلل (ءربذ نما جرحى ح ءءاممأ علق ب رشاذاف'هسأرةورف تعقوو ههجو "ىو ظ

 دارملاف تسلا تاهجلا نم هب طبحو 4 ناكم لكنم 8 مالآلاو دئادشلا نم هبانسا ىا
 امل عيظفت اذهو هلجر ماهباو هرعش لوصا نم ىتح هدسج نم ناكم لك نموا ةهلا ناكملاب |

 لاخلاو ىا *# تديوهامو 8 اكلهم اهنم دحاو ناكل توم ةمث ناكول ىا ملالا نم هبيصي

 ىنشاكلالاقو * ديدصلا دعب ىا هيديزيينم 6 هلارونمو #9 حيرتسيف ةقيقح تيب سيل هلا
 لتس ىا ةهدكا ف رذأل ظيلغ باذع 2 00 نينح دوجواب تسوا سيردو ]

 ىف م رابتعالا بسحب ةفخلا نم مهوتيام عفر هبفف هلبق ناك امم قشاو دشا اباذع تقو لك
 عاونا دشا بلصلا ءاحاذلو داسجالا ف اهسحو سافنالا عطقوه ليضفلا نعو # ايندلا باذع
 بهلوبااما «بلاطوباو بهلوبا مالسلاهيلعىبنلاامباذعلا ةدشنم ىنتساو + هلابذوعت باذعلا
 هترشبق هلدما عاضرا دعب مالسلا هيلع هتعضرا نم لواىهو ةبيون' اهل لاَغ ةيراج هلزاكف

 اهقتعاف للا ددعكاخ ال امالغ ظفل ىفو ادلو تدلو ةنمآنا ترعشأ هلتلاقو مالسلاهيلع هتدالوب

 هتومدعي بهل وباىؤر بهاوملا فو * ماهبالاو ةباسلا نيب ىتلا ةرقنلا لثمىف نينثالاةليل ىا ةليللا

 ءام نيتاهىعبصا نيب نمصماو نينا ةلل لكىنع فقخي هناالارانلا ىف لاق كلاحام هل لسقف مانملا ف
 هلاهعاضراب سو هيلع هللا ىلص ىبلا ةدالوب ىترسثبام دنعة بيوتا ىقاتعاب كلذ ناو هسا سات كاكاو

 اباتعفن لهدهللال وس رايتلق هنع هللاىضر سابعلا لاقف بلاطوبا اماو * نوبعلا نانثاىف اذك

 بلاطىب اهمع ىف مالسل هيلع هتعافش ل وبا نويعلاناسنا ىف لاق * كالملا نبال قراشملا حرش ىف م”ىلاط

 ناكاذا) ثيدحلا فو نيعفاشل أةعافش مهعفنت اف ) ىلاعت هلوقب لكشب الف مالاسل | هيلع هصئاصخ نم دع

 ةعاضرلا نمماا ىنعي (ةيلهاملا ىف ناكىل خاو بلاط ىبا ىمعو ىعاو ىبال تعفش ةمايقلا مون ظ

 لاَش) ثيدحلاىفو ناسنالا ىف لكل اىهتنا اوملسا اهدالواو ةحلحنا حصدقو مسي نالنق ناك |

 مالوقيف هيىدفت تنكأ "ىث نم ضرالاىام كل ناول ةماقلاموب اباذع رانلا لها نوعال |
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 ا كلت ىف هج ىف ءام تسي ناب نينثالاموب هنع باذعلا فيقخإ را ةهرح تنالاقو بهلوا

 ١ لفسالا كردلا ىف ناكلانا الولو رانلا نم حاضحض فوه من) لاقكطوخح ناكهناف ”ىبشب بلاط |

 ١ ىباباصوصخم نوكي اذه لعل (ةعافشلاب باذعلا هنع ففي فاكلانا) ثيدحلاىفو (زانلانم |

 | هناذ هخال اذكر هلامهتاعاو امهئاحا لف نمو ال هتعافشكرك د تاوكيزا زوجت ةميِلَخ نه |



 3 نعم كسلا تاو يدر ركام ىتح امايا ثبلي لف |

 ا لاّؤس نع اباوجردقم ىلع فطعد# ىتسو 0 نامزللرامشسدقو مادقو تللخ ىنءم ناكملا"

 هرينم نورواعتب ٍلسو هيلع هللا ىلص هللالوسر مهار دقو ساعلا كارل ناسا ا لم ئإ |

 ثوعبايندلاىف اهريفش ىلع تاو منهل دعم هناف همادقو هيدينيب ىا ايندلافوهو ددعرابج |

 ىنشاكلا لاق 5 ءادو نوكف توملا دعباموهو هناح ءارونموا ةزخ الاف اهملا |

 كنعىراوتام هتقيقحو[ دوب دهاوخ نادبوا عوجررشح زور ردىنعي تسخرودوانسيزا] |
 | لاقو *نيدضلا نملكىلع قدصن ماعرمال عضوموه لب دادضالا نم سيلفرتتساو بحتحاو |

 مي غ٠" جم ضقع ثلاثلا:ءازولا
22222217 - 

 ناك ناو بولطملا نه نامركا نود نارا قلطم

 لص كي فروا ىو.هو تلطلا اف بوللعملا نم نامر
 ت11 تت : : 8

 باخو) ليقاقاو بواطملا ليث مدع ىتلا ةييلا لاك اذهو مهأادعال الامهسفنال هوعقوتام

 :ب ةسكلاف نودناعملا مهموق باذعلا
 ١

 ا:ندع ئهف ةرفكلا قوه حاتفتسالا

 مهبصت ل هناو كاذك اول مهضعب ناال دانعلاو ربجتلإ هيلع اليجستو مهل امذ (دينعرابج ل اك

 عضاوتيال ىذلا مظعتملاو هللاةعاط نع ربكتملاو هدارم ىلع قلخلا ربحي ىذلا راجلاو ةبنخلا
 هلهال ىداعملا قحلل بناجلاوا هللاالاهلاال لوم نا ىنأي ىذلا دناعملا ىنعمي دشلاو . هللارمال

 تا كنك رحا ريو تنكس رقى ل كلام ديمزتت :نىشاكلا كاقو
 انندلاٍب دا :باتكف ىدزواملا يح ناولاةانحف ىريمدلا مامالا لاق * [وا تغاطزا ضرعماي
 اوحتفتساو )ىلامتدلوف جرخف فديصملاف اموي لءافت كلملادبع نب ديزي نب .ديلولانا نيدلاو

 كوش ًاعئاو فحصملا قوم ( دنع رابج لك باخو

 دع راج“ كاؤ“انآ انهفا دنع راطبج "لك هدعوتا

 دبل ولا ىنق نع: تراي. لقف.. * رشح موب كير تتئجام اذا

 لتقل 1 اسس ناك هنا كلم ١١دبعو هنع هللا ىضر نامع لتقل ايس ناك نا همي | ناكيا

 لوه *ىهتنا ةعظفلارومالا كلاادعنب دناربنب د.لولا نم عقدو هنع هللا ىضر سس زلان نب ' هللادبع

 3 ليو) لاقف مهنعلف ةدرقلا ةروص ىف ةيمأ ىتب مل مَسو هيلع هللا ىلص 2 وام هلا

 ةنواعمب مهتلود تلقتناو ليلقلا لقانمالا حالصلاو انتو ميم ةالمف .الث (ةيما

 خلا فصو اذه 14 مهج هثارو نم 2 خيراوتلاو ريسلا ةناثك ىف هاصه و كلذ هرسف

 ا فورظنموهو هماعل ادنع ءايو ىسراةلا ىلع او هيوسس دنع زم همال و لاعفءا رولا ىف ىزرطملا

 ةدوهعملا ةاملاك ال صوصخم هءامنم» ىتسيو اهيف تلي لئقف نذا نوكي اذا لبق هن اكلئاس
 و ةانزلا جورفو رانلا لها داسجانم ليساموا مدلاب طلتخلا حقلاوه © ديدص

 | نيينم رك ذلاب هصيصختو هصالاليوهتو املظعت ةرقلمات مث الوا مهبا ءامل ناب فاعع
 حو تاكل ىف ناسلا فظع زيحال نه دنع ةفصوا هعاونا دشا ٠ نم هناىلع لدي اهباذع

 00300 30ج ةوكيقان زوبع كاف هاد ارت فرت ك6 الطاف نويرضيلا

 | وهو يالاز قات ملأ) ثيدخاىفو ديدصلا ةئهكءام لاهو ثالاوا لاق هتقص> ىلع ءاملاف

 نيعاهش نار ىكشوالا ىلا هبسعاو نارك ك6 هرب ع نم عفو ناتككش ربقلا لخد يوكل

 عير 1



 ميهاربا ةروس مكي 6غ ١٠و تح

 عبسةي.آلا هذه هلع أَرَهو ءامذخألف اهرشنمنمالا دارانمو .ةين آلا( هللا ىلع. لكوشنالنا
 ١ هشريو ثيغاربلا اهتبا انع كر اوةكف للاب للا تك ترا امدح لتللب# تاع

 هدق ص لوح

 الب ربت شد دوب نشوح 5 اعد نادر دئرامش تمينغ ؤ

 انلامو) ثعغاربلا ىلع هللاذخاامبو ذؤت+ (نيملاعلا ف حو ىلع مالسإل اهرلغ*ىرقاذا:هنا.برقعلا ظ

 ندوعتلوا 6# انرايدو انتنيدم نم  انضرا نم مكنج رخل مهلسرل | ورفك نيذلا لاقو

 الاظق مهتلمىفاون وكيل لسرلان اف انتلم لهاىف نريصتل ىا ربخ فرظلاو راصىنعمب داع # انتلمىف |

 مهوتلا ليس ىلعاولاقام اولاقف مهتلم ىلع مهنا اودقتعا ءافطصالا لق مهل ةفلاخملا اورهظيملا مهنا

 دحاولا ىلع ةعامجا باطخلا ىف اوبلغف هب نما نمو لوسر لكل باطخلاو ةاصفرظلاو عجر ىنعميوأ
 ىذا ىلع ربصيل مالسلا هيلع ىنلل ةيزعت هلك اذهو انتلم ىلا نعجرتو ايد ىف ناخدتل ىا

 كلام مهيد 9: لسرلاىلا ىا ه6 مهيلا ىحواف 8 لسرلا نم هلبق نم ريص 21

 6 نيملاظلا نكلهنل 9 لاقو مهناعانع ءاجرلا عطقنا ثيحب ةرفكلا رفكىهانتدنع مهما
 مهرايدو نيملاظلا ضرا ىا ضرالا مكتكسنلو 9 مظع مظل كرسشلا ناف نيكرتشملا فا

 ظ ثيدحلاىفو انضرا نم مكنج رخل مهلوق ىلع مهلةبوقع مهك الها دعب نم ىا “6 مه دعب 2

 ا ةبنرق ةده ظل هذه تاياع دقلو فاشكلاىف ىرتفح زلا لاق ( هراد هللادب رو هراح ىذا نم )

 ا 5 : 6 6 . ن٠ 00 . . | ١
 | هتعيض هللاىكامو مظعلا كلذ تاق هف ىذؤيو اهنمانا ىتلا هيرقلا مظغ هملظي لاخ لنك

 | نوهتيو نوصايو نوج ريو هراد ىف نواخديو اهيف نود درتي. ىلاخ ءانبا ىلا امي ترظنف

 ْ اندحسو مهتثدحو (هراد هللاهيرو ةزاحئذا نم) مسوهيلع هللا ىلص هللال وسر لوقترك ذف

 ءزرنب سالف ىلا كاشنإإ لرب كع

 ئيوعلا فوزا. اةتانإروتل يزور هك ةلكج ئوت ذإ نات ت2 وك لب

 دثكرم دتعا وخيال اسلت اء نا دنو اك يدع وكل رو واط يمان نال

 كلذ ىا مهرايد نينمؤملا ناكساو نيملظلا كالهاوهو ه.بىجوملا ىلا ةراشا 4 كلذ

 هك ىئاقم * هوركملا عقوتل قحاب مث فوخلا هي فاخنمل 8 تباث ققحم دعولاو سمالا

 , ةئاهالث نوموش ةمايقلاموب هداتعهف فّشإ ىذلا هللا فقومهنال باسحلا فقوم وهو ىنقوم

 . مهلو ةبوتكملا ةالصلا مهلع نهب اكمهيلع ن وهف نونمؤملا اما نودعقيف مهل نذؤيال ماع

 / لاق © راهتنم ةعاس مهيلع ةمايقلاءوي نوكيو مامغلا مهيلع للظيو اهيلع نوسلجب ىسارك
 | ماقملا تاوف نوفاخم صاوخلاو اهبف ماقملاو راثلا لوخد نوفاخي ماوعلا ةيمجنلا تاليوأتلا ف

 | ه6 ديعو فاخو © لوصولا ماقم تاوف نوفاخل صاوخلا ص خاو ةماقملا راد اهنال ةنلاىف

 نيب عم نمل ق> كلذنا ىنعملاو . ىباقعو باذعلاب ىدبعو ىا ةريسكلاب ءافتكا ءايلا فذح

 ١ ريمضلاو حواف ىلع وطعم ه«اوحتةتساوؤإ» (نيقتمال ةبقاعلاوإ هلوقكنيقتمال ىا نيفوخلا

 ا لك نباخو 7 رافكالوا مهئادعا ىلع ةرصنلاو حتفلا . ا هللا اورصنتسا ىا لسرلل

 لوزدنع كلهو رسخو اوحلفاو اولاساع اورفظو مهحاتفتسادنع اورضنف ىا 1 دينعرابج
 تكتل 0

 1 يووم سا 5 © 1 .-



 مه خ5٠ 22- رثع .ثلاثلا ءزمجلا

 5 انشأ رغإ ءاو اننادباىف 1 متت )9 مور ب مين + د هع ملا ا نيرهظم ا

 ريخبال امم. كلذ ريغو, تايآلا حارتقاو داشعلاو هللانع ضا ىعالاو ةوعدلا درو بيذكللاب

 | تيثيلف ىا :5 نولكوالا لكوتيلف وه ةصاخ 6 هللاىلعو # فوذحم مسق باوجوهو هف

 | تاشاقاثلاو نكوتلا ثادحال لوالاق”نامبالا نع بيسملا لئوتلانم هوثدحاام ىلع نولكوتملا

 همهدنانم لكوتملا اولقو اهلكرومالا كلمينم ىلا مالا ضيوفت لكوتلاو * راركتالف هلع

 0 هريغ لأسم هده ناسا عقواذا اذه ىلعف هللاةيصءموهامعب هسفن نع هعفد لواحبمل ىما

 تاليوأتلا فو © هللاةيصعع هسفن نع هبلزنام عفد لواحي مل هنال لكوتلا دحنم جرخم مل هصالخ

 | بيسملاب ةقث مارملا بتطىف بايسالانع رظنلا عطق "ىدتبملا لكوتف تاماقم لكوتا ةيءجلا
 | ماصتعالل هللا ىوسامب قلعتلا عطق ىهتنملا لكوتو ببسملاب بابسالا قاعت عطق طسوتملا لكوتو

 ١ نامغلا هبوبسام انل ققحدقو (هلاىبعلكوتنالنا انامو) هللاهمحر ىريشقلا لاق + ىهتنا هللاب

 ءاليلا ىلعربصلاو (انومحذ !امىدعن ربصنل و ) ناحتمالا نم انلظاام ةيافكو ناسحالا هوجو نم
 0 هاك وقانإو دنشناو ىلملا ةيقو لع نوع

 بذع كبح لجأل ىباذعو « ولح كلجال ىبىمامرم
 ظفاحلا لاق

 تكلس ين ةليد لن ناك نعيش نإ كى يي اة فانلقلا هيوم ناو تفطط ل ١

 ْ اكتم كدعدو يرسل ا|تعطقم كحض الؤا ىلا هدب تعطقف هدب عطقتلا جالخلا مدقأ ىلق *

 | هندبو ههجو خطلو لئاسلا مدلاىلع ههجوب بكاف مدلا فز'نم ههجو رفصينا ىاخفاغبلب

 لوش اشناو
 اهينما ىكحاو كلا اقوش + تفلت دق حورلانا ملعب هللا

 اًنهيفامو, ايدلا نم ىلا تغار لماحابو .١ ىلوَساي :كنم# ةوظنو

 اههف او.كحاف كلا ىحور تءلس 3 6-0 فود نعا فار مودات

 اهيبحم للدولا ناب ىملعل الا * اهفلتت ماقسالل سفنلا لسا مل

 ايهيواد امد ابيعه ماعلا م ةزباحص مإلرالا ىلع ا

 || وتلف ليف رت ضال ءلرك قول اذا عوف عش لغ ىلا ىالوماي كاقوربعامملا ,ن !!هسناز عفد مث

 ْ ىرولانع قد هنطابو ىرتام هرهاظ لاق قشعلاام خ خخدشتاي لاق لحر دادان 2 تنير تالا

 ذخيف ثوغربلا:كاذا اذا:هغفر رد ىلا نع "رفغتسملا ورام ةمركلا ةينالاة ذه تئاطل نمو«
 | قينمؤم متتكنا: لق:مث ةينآلا ( هللا ىلع لكوتنالا انلاموإل تام عبس هيلع أرقاو ءامنم احدق
 ١ ايندلا :دللقجالو ةيكربك ره انما تسب كناق كشارف لوح ةشرم“ اتعب ؟داذاور نع اوفكف

 كك براقعلاو ماو هلابهللا وكسن/”نيرغلادلعنب/رمعملا 10 رفا لماعزا هللكوتلا ف

 هعرز لاق + ةبالا هللا ىلةلكوتن النا الامو لوشن ا معطظعاو ىسمأ اذا ؟ دج ىلعامو هنلا

 ١ امينا نفر اعلا ضعب ناكر نقتل دصاقملا اذك تغا 0 عفو هباور دعا هللادع د :

 ىلع هللادخااممو ذوي دولاب هيعارذ طساب مهيلكو ) هي هلع * بلكلا ىلع هللادخا

> 



 ميهاربا ةروس مو عام

 اهضعب ىا 03 مكيونذ نم مكل 1 رفغل 9 0 "كا لسرلاب هتعاط ىلا 6 ؟وعدي » >0

 كا كلا ون ورتب ) ةلكنلا تاليوأتلاىفو © ةدنعوبا هزاحاو 'باجئالا ىف نه ةدايز ١

 6 مكبونذ نم )ل ةيرافغلا ةفصب 6 مكل رفغل ) هيلا مكتجاط لب مكلا هتجاحلال 0 ءا ىلا

 0 هنع اهبمتبجتحاف .ضرالاو تاوامسلا ةيقلخ 7 ان ناك اتناك

 مكلجاءالاو متتمآن ا هومكفلبي مرامعا رخآ هلعجو هللاءامس تقو ىلا 45 ىعسم لجا ىلا
 ددعت ىلع لديالف (رمعلاىف ديزت ةقدصلا) مالسلاه.اع هلوق لثموهف تقولا كلذ لبق كالهلاب

 هي متازا و 2 قاس فاّئتسا وهو لسرال # اولاق  لازتءالا لها بهذم وهاك لجالا

 مكاهؤي لضف ريغنم # اثم نومدا 6 رشبالا 8 تابهلاو ةدوضلاف متتاام ىا

 لسرال السر رشبلا ىلا لسرينا هللاءاشولو اننود ةوبنلاب نوصخت لف ةوبنلا نفذ نوعدتامل
 اهقتاامو تاوهقلاب'سندتلا 012 تيك نم" قص( لع ةكئالملا ب ير 0
 ناكامع 8 هللاي ةدانعلا صيصخ انوفرصت 4 انودصتنا 8 ةوبللا ىوعدب 5 نوديرت 3

 هجوي *ىت ريغنم مانصالا وهو هتدابع ىلع انؤابا رمتساام ةدابع نع ىا * انؤابا دبعي

 [ديرايب سب] 46 انوتناف فه هنوعدن اك هللا ةهج نم السر متثكلب انلقاك ىمالا نكي ناو
 ىتح ةبترلا كلتل مكقاقحتساو مكلضفو مكقدص ىلع هاظ ناهربب 46 نيبم ناطلسب ©

 اوحرتقاو تانيبلاو جملا نم مهلسر هبتءاجام اوربتعيمل مهن اك دج نعابا هدبعت لزن+لام كرتن
 مهبمالكلا صاصتخال مهلظفل داز * مهلسر مهلتلاق لف احاجلو اتنعت ىرخا ةيا مهيلع

 مهب صتخاناو ماع كلذناف هللاف كشلا عوقو راكتا نم فلسام فال مهمازلا ديدا ثيح

 رشبالا نحن 2 ام هم نا © مهيلع هللاةنم ىلا نيريشمو ةيرشبلاب نيفرتعم مهلاولاق ىا هبقعيام

 ءاشينم ىلع 8 ىحولاو ةوبللاب مني 6 نع. هللا نكلو 8 هركشنال نولوقت 5 دي مكلثم

 هي ناكامو #9 ةرازولاو ةيال ولك ةيسك ال ةنطلسلاك ةيئاطع ةوبنلا نا ىلعةلالدهفو 8 هدابع نم

 نيملا ناظمللانع الضف جلا نم ةجح ىا 6 ناطلسب مكيناننا انل 8 ماقتشاامو حصامو

 ناك ءاشنا هللاةئيشمي قلعتي صا هناف 6# للان ذابالا © بابسالا نم بيسو ءانشالا نم ”ىثب

 نوبوبرم دنع نحلاما هصيخلت الف الاو
 تتباذخل نازا(وانشاو“تودقا هج تشام, مزال و وعور عباؤتا
 دنكتساو+هجرهتساناونوا « دنك تار مكحب اراهراك

 ىلع اولكوتبالنا نينمؤملا قحو «نونم ؤملالكوتيلفإو اقلطم هادعام نود د# هللا ىلعو ©

 انثتيث رذع ىأ ىا هانلامو 8 مكتاداعمو مكتدناعم ىلع ربصلاىف هللا ىلع لكوتيلف هللاريغ
 دشراهنا لالاو ىا ه6 انلبس انيدهدقو 88 هيلع لكوتنالناىف ىا ه6 هللا ىلع لكوتنالنا

 لكوتلل بجوم وهو نيدلايف هكواس هيلع بجواو هلعرش ىذلا هجاهنمو هليس انمالك

 ىهتلا هتاماقمو لوصولا لبس اهناف ةحملاو ةفرعملاو ناميالا ىعو تاليوأتلا ىف لاق © هل عدتسمو

 دكوتلا لبس ىلع اولاق لكوتلا ف حاقلا بارطضالا بجويامم رافكلا ةيذا تناك ثيحو

 ا هبوبيس عنم و ةعطش ىا هج "دال نا ىل اعت هنو مهنيامم دانعلا قوقحو ملاظملا ادعاموهو



 مى ".6٠ جم رصع ثلاثلا ءزجلا

 ندبؤد اهرفلإو قازيطلا يجعم فد روطسم هدا كانيا ا.هيلع ءاس الل امان اكلك قفؤتقكمو ى

 | وهو نوكل اوتو ناكرام مدمج جارعملا 9 مالسلاهيلع هبي ملعا ىاعت هال رقفلا كوش

 | نم ىضتزا نمالا ادحا هسغىلعرهظي الف 7 ىرخا ةبا ىف ىلاعت لوقل ةي الاف رصحلاىفانال

 أ اهتاسزجال رومالا تانلكوه امبا هملع ىذلاق مس نالو مالسلاهبلع هبانج هب ىنعي (لوسر

 | فرعاف معا ّللاو رضا ح صفق | مكبالوىل كدت ىردا امو ماقملا كلذ نمو اعي> اهتانلكو

 | ةيدعتلل ءاماف [دندروا"] قشاكلا لاقو ؟تانيلاب ف نيستلم 0 مهلسر مهلءاح # ص ةاماهذه

 فائتساوهو قا قيرط دع اك( كيفان ف ةهشالىتلا ةحضاولا تازجعملاب ىا
 مهل وق نم هب تقطنامو ع :لائلا“اهاوراشا ىا هك مههاوفاىف مهبديا اودرف# مها ناسل

 | ىف مهيدبا اودز واقيدصتلا نم مهلاطانقا ريغان دنع سيل مكل انباوجاذه ىادب لسرا ايان رفك انا |

 هتبذكى ا هفىف نالف لوق ثددر لاقي هباؤاحاماودرو لسرلا اوبذك ةداتقلاقو * ىثاوكلا

 قاني كشلا تلقناف»*:ناعالا نسف ةنىف مهكسشل ىتعم لذا قاعملا كرالا نماؤملااما: دازملا ئتفملا

 اهباواسرا ىلا عئارتملاو بتكلا وه. نفكلا قلعتم تلق * انرفكاانا هلو رفكلاب مزحلا

 لوالاىف عطقلا ىفانيال ىناثلاف كشلاو الثد ديحوتلا نم هيلا مهنوعدياموه كشلا قلعتمو |

 رشلا ةمالع: قو. ”ىنلاب باهنانممطا:مدعو :سفنلا قلق.ىهو ةيرلاىف عقوم 6 بيع

 مَديِووُس !زاكقعو) ةهد زق عاداارا راو ةدازاسم.:لانطشم اووف هكااو اك ىطيتأ]' ةداغتيلاو

 مهيلعنير كنا اولاق ىا قاس فانثتسا ه# مهلسو تلاق 0 كشل ةيديكاوت ةقلص وهو [“دئاذزك"

 هتدوو..دوجو نم هناحس هنأش ىفأ ىا #4 كش هللا ىفأ 8: ءاق اهيا مهتلاقمنم نيجعتمو

 فارم كشف هلق نم "اون وكن“ يح نهاظ كك نم دا ووو

 | كشلاىفال هف:كوكسملا ف مالكلانال  قرظلا ىلع زاكتالا ةزمه :تلخدا هللا

 ىف اكىلع ىنعمب قفةيذك مكتافمالكلا اذه لثمنغاوفكت انا لسزلا ىلاكلذبةراشا مهسفنا هاوفا ]

 6 ثا |

 كلك: لانا اكلي ةهلتاليتنالدألجماباو ةادألا ةذكل كشلا لل تحال وهو هللا ىلا ؟وعدتامما !

 | هنال لاخم نوكلا تينئاؤ ةرزكم نوك الب اههتنوتك ناف اهرطف رطاف نوك ىلع ىلع نالدن امهق

 1 هللادمحر ومو ىزور ] ىلاغت اوه :نوكملا كاذو لاع لظليسلا و ل سشكتلا لا ئدؤل

 تك" ماما دندركوا:ك اداه دصقو 11 هقدانززا ىتعامح دوب هتسشن دحسمرد

 د زم تفك تسيج هلئسم دتتفك ديهد بآ اريظ غيتنازا دعب ديهد باوجاد |
 لل قانا كال ,كك تانفاحم :ىحالام جاه ماس ناوز ايرد ىوّررت نازك (رابرت ١

 بك اوكوكالفا “ هلم ريس هللا ن احبس تن مكااشا كاحم نفر قسن كيرب حالم ىف ىتعك هك اًنيز

 ناملسم رثكااو دنتثك تكااس همه تسارت بج هنيفس كريس زا ىلاسو ىولع ملاع ماظنو

 ١ تاعوضملاّنم امهنفامو امهعدس ىا ل ادجلا مسالل 4 هفصد : ضرالاو تاومسار طاف ع هلوَس

 ( ةئدش)

 | دوعسلاوبا ىلوملا لاق * ةلاسرلاو بتكلا نم مكمعز ىلع ه6 هب متلسراامب انرفك انا اولاقو
 ١ ةض يع اهتلالديرفكلا اهب رفكلابمهدا صو مهتالاسر ىلع ة2 اهو رهظاىتلاتانيبلا ىهةنلادمحر

 ١ ىدعسلاق *دنحوتلاو هللاب ناعالا نم هيلا انتوعدنامم 2 مظع 13 كش ىنلاناو 8 ما
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 | | نركاشلا نركاذلان 10 مهلا نالذحلان . 1 ذوعلو نام يل تقوعف نام :الاو ْ

 «اورفكتنا ىسوم لاقو نيما نيح لكىف نيعملا تنا كنا نيعئاقلا نيرباصلا نيعيطملاو

 0 هاهيمح 8 ني ملقثلا نم ه# ضرالا ىف نمو نفل لاا 4« 0 اهوركشت+و ىلاعت هنكفا

 اورفكتذا عاونودجلا مرسال اءاعت هك هللاناف هيلع فوطتلاو ةفوطعلا مك ناكل

 هاذ فدو دي ديح ؟ديغر 0-1 ىنغل إي هللازاذ مكيلعالا هلابو عجريمل |

 وات معني تافواخ تارذ ] ىنشاكلا لاق * 0 0 د ةلاكقاوا ةئاقصو

 [ ىراح وادمحو حيبسكب ايشا عيمج ةسلالاو قطان

 ابوج قوش ىورز اروا همه * ابوك تارذ ؛هلح شركزب
 ١ هريس سدق ىدعسلا لاق

 تسينابز شديحوتب ىراخ ه هك * تسيناوخ حبست شلكرب لبلب هن

 تايثا دافاف راكنالا ليب سلع نايتالا ءافتنا نع مهفتسا ىسموم مالكنم مكتايملأ

 | جون موق 3 مهرابخا ىا < مكلبق نم نيذلا اون ظ كانأ لبق هن أكف هباخياو نايتالا

 4 داعو » لوصوملانم لدب حون موقو ةللاهن اوركشي+لو اوزقك تن نافوطلاب اوقسغا
 ١ ه«مهدعب نمنيذلا ولف ةحبصلاب اوكلها :# دومتو 8 حون موق ىلع فوطعم حرلاب اوكلها |
 ١ فظع وهو كلذريغو تاكفتؤملاو نيدم باحصاو مهاربا موقنم نيروكذملا:الؤع دعب نم

 ؤ مهترتكل مالا كلتددع ملعيالىا ضارتعا هللا الا مهملعيال قه هيلع فطعامو حون موق ىلع

 مهرابخا تعطقنا هناف ىلاعت هللاالا مهب قلعتيام راسو مهئامماو مهتافصو مهتاوذب طحبالو

 ْ ىلافخف 0 مدا ىلا ابأ يأ هسفنناسنالا بسنينا هركي سنان. كلام ناكو مهران !تفعو
 2 هل[ ةذعأو ,ةاذا هنع هللاىضر دوعسمنءاناكو هللاالادحا معا ءأب 5 كثئلوانال مالسلاه لع

 تيعرك هك نيرد دئاد كلو تسشو ردارد ىنبةح نه شرك ذب

 ظ

 نابتلاىفلاقو + دابعلا نع اهملع عال باسنالا لع قر مهناىنعي نوباسنلا كدككاق

 ا امهمع هللا ىخر سابعنبإ نعو * ىهت ها مالا عيمج ايظا نوعديالف مدا ءا ىلا اويسسنناونوهاسنلا

 رهذلاىفو * نوب الثو ةعبس لئقو ا نونالثليعامساو نانانع نيام ١

 ا نودعلاناسنا ىف لاق «مالسل اهل عاش نوثالثلاو ىداطاد+طاوه مالسلا هيلع ميهاربانا نايحىبال

 ا مدا ىلا هلبق اهفو مالسل هيلع انمي هيلععملابسنلاوهو مالسل ا هيلع ىدوم نسف نانادعل ناك |

 هماندعو ةساطح-ق نامسق برعل انا ىل ذعر وهتجاو * ضعب نم مهضعل طحقإ نوعح راوناكاعاو ظ

 ' اهف فاتح ةعاضقاماورضمو ةعسر نابعش ةيندعلاو تومرض>و ايس نابعش ةيناطحقلاو

 ىقلاقهللاهمحر ىدنقرمسلا ايلع خ فلافأ ناندع 00 نط ىلا اهلوبسأي مهضعبف

 «(ةذعاوكال ارظنا اكةمانقلا موي 0 ىلاو .اهتلارظنا انا ام 5 عفر دق لق ١

 ةمايقا موب ىلا نئاوك كلا عيج نا ىلع احيرصا هتلالدل لبق نييبنلا اهالجاكه يبن ااه الج الج
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 مركب ويقر“ عام مصع  ىوكرإف ىو بجو «* عج عمت جمع رجلا

 ميت خوو »م رغع .ثلاثلا ءزألا

 ( متركش ألو ) ءاقبلاف (مكتديزال) ةبذجلا (متركشنلو) ىلا ةبذجلا ىف ( مكنديزال )
 ركشل ىلع ربصلا ف (مكتديزال) ةدحولا 6 متركش نئلو ١ ةدحولاىف (مكنديزال) ءاقبلا |

 ىتفملا_ ىدعس لاق * .( ميلالا باذعلاوه ىناذع ناو محرلاروفغلاانا ىلا ىدابع ”ى) ىلاعت |

 ىناثلاىفو مكنديزال لوالاىف لاقث اضيا كلذ: ع انه سكرتلا ةاح دقو هللا هتسن نع ندع |

 حاوذالاو بولقلاىل اعدشأ أ تالاصاوملا ءل 0 يا ع ةرخ 0 تاوف ا

 ىوتثملافو : (هفلخي وهف 'ىشنم متقفنا اموإ) ىلاعت هلوقل فلخلا مرحبمل ةقفنلا قذر نمو |

 10 كييك تب فالوب وتاكد دنك نالةفإ تدين در تل

 لد ىادوس زا زركاش هراد دوس .* لد ىاهتلع مفد دشاب ركش

 نثلو) ىلا برقتلاف 6 مكتديزال ) قيفوتلا 6 متركشنل ) ةيمجنلا تاليوأتلا ف لاقو ©

 ( مكنديزال ) مكيلاىبرقت 000 كلا ىبرقتىف (مكنديزال) ىلابرقتلا (متركش

 ىتحي 6س نسوا مكل ىتحم ىف (ىئديزال) ةيحلا ( متركش لو ) ةبحلا يف

 *6مترفكن ألو 8هاروكش ارابص اونوكتل ركشلا ىلع ركشلاو ربصلا ىلعربصلاو ربصلا ىلعر كشلاو

 ىباذعناو# هلوق نوكف مكسب ذعال ىا نارفكآاو ناسنلاب اهومتلباقو ىتمعت اوركشت+ ىا
 حعررصتلاماركل اةداع نمو مكيصيإم هنم مكبيصل ىسعف وا فوذحلا باوحلل اليلعت 3 هيدعل

 هلوق هريظنو مكل ىباذعزنا لق ثيح نيمرك الا مرك اب كنظاف دبعولاب ضيرعتلاو دعولاب

 هدعب باذعلارك ذ اذاو سدقتو ىلاعت هتاذ ىلا هدنسا رم اركذ اذا هنا نا رقلا ىف دوهعملا م

 مابا اند ف ةيادعلا ديلا مث + ٠ ىعتنا مك < تلا تأبملو ديدشل ىباذع نا

 لقلاب مهبذعف لوقلا اوادبو لجعلا اوذخملا ثمح همعن اورفك دقل مولغلا رحب ىف لاق *

 | مرح ركلشيلا قزاز نف ات مرح مل اتس قزر نم لاق هنع هللاىضر ةر , ره ىل أنعو « نوعاطلاو

 ىلاعت هلوقل باوثلا مرحي ل ريصلا قزر نمو 6 مكتديز ال متركش نيل ) ىلاعت هلوقل ةدايزلا
 ىئاجلا ىلوملا لاق : 6 باسح ريغي مهرجا نورباصلا ىنوبامتا ١

 تسرطخ نطوم هكنامرح نيمشن نيرد + تدسر ىتديصم ثداوح مهسز ركحا

 تبرك هر تيدضعز يصمم رغبت وق مك * كاح ىروبص ةقرخ عزج تسد, ندم

 قزردنمو © هدابعنع هبوتلال بش ىذلاوهو ر) ىلاعت هلوقل لوبقلا مرحبمل ةبوتلا قزرنمو
 | مرحيمل ءاعدلا قزر نمو 6 ارافغ ناكهنا مكبر اورفغتسا) .ىلاعت هلوقل ةرغزملا مرحبمل رافغتسالا

 هتباجالالا ءاعدلا نم دبعلا نكميال ىلاعت هللانال كلذو6 مهل بجتسا ىنوعدا) ىلاعتهلوقل ةباجالا

 نك ىدانم شوخ هتشرف ود * دن, رهب مناد هك ربمغس تف كح

 رازهدص هد ضوعارئاشثمرد نه * راد ريس ارئاقفنم ايادخ ىاح

 نايز ردنا نايز. الا هدموت + ناهج رد اراكم ايادخ ىا

 باقلارتفيال نا قازرلا قلخلا رداقلا كلملا هللانم وجريو ةممعنلا ركشيزا لقاعلا ىلعف *

 | ماللسألا يق كش |دوعاب نع علي كرت دقلو * قافنالاو ركذلاو ركفلانم ديلاو ناسللاو

 ©« ناعالاو )
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 7 7 77 2ك لا ا -_ |( هدو سسوس سس سس

 مكنوموسي )ل ىلاعت هللا لاق [ ىراوخو باذع نديئاشج : موسلا ] رداصملا بيذهتىف

 مكنوهبذي . ىنعملاو اهيلط اذا هعنسلا ماسنم مولعلا رحب ىفو * ىهتنا 6 باذعلاءوس

 عهاج مساوهو ءاوسلا ءانككت ردصم :وسلاو هيلع مكتوديريو باذعلا هديكقس مكتوغبسوا

 لامعالا ىف مهلامعتساو مهداصتسا وا ”ىبسلا باذعلا سنج دارملاو نايتلا ىف اك تافالل

 سنج داتعملا باذعلا ةيئيم نع هجورخو هتعاظفو هتدشل حيبذتلا نك ماعلا ىلع صاخلا

 نال اولعفامتاو هلاناسو باذعلل اريسفت ناكل فارعالاو ةرقبلا فاك واولا فذحي ءاجولورخآ

 ترعب نوال لطفل تالق تةيرطكاو نذل اعرب ركع قمل كلئقا) اانا ناث انما فك آر "نوع
 رمشف ككلملاوز و كك الههدي ىبعنوكيدلو مهنمداويسدهنا هل اولاقوةنهكلا هفوخف لينا رساىنب |

 هرول مك ناالا هللا ىبايو هروهظو ءاضقلاعفديناداراو دانعلا عارذ نعرسحو داهحالا قاس نع

 كيرارشرب دوحخ نوخ زا دهد * كنح دزاس باقعاب ةمزكط

 اوناكو مادختسالاو قاقرتسالل هاما ىف مكتانبو ؟ءاسن نوقبي ىا ه6 مءاسن نوبحتسيو#
 اذه نم يللا كالهلا ذا ءالّسالاو تاكا مظعأ نم كلذو جاوزالا نع ءاسنلا نودرش |

 ةمعنلاب ءالتسالا ءالبلاو كلذ نم ءاجنالا هلاراشملا نوكبذا زوو هللانم ءالتبا اولعفام اولعف
 نوكف اوربصيل رمثلاب هدابع ولبي ىلاعت هللاو 6 ةنتف ريخلاو رشلاب مكتولبناو ) ىلاعت لاق اك
 فوطعم هموقل ىسوم لاقم ةلج نم :#« مكبر نذأتذاو 8 ةمعن نوكف اوركشيل ريخلابو ةنحم
 امالعا ٍلعا ىا ناذآ ىنعمب نذأتو نذأت نيح اورك ذاو مكيلع هللا ةمعن اوركذا ىا ةمعن ىلع

 ىلعىلاعت هقحىف لومحملا فلكتلا ىندم نم لعفتلاةفيصىف امل الصا ةهبشةيئاش هعم ىتبيال اغيلب
 مكبر بجواىنملاو . هسفن ىلع لعفلابجوا اذكل نذأت ليلخلالاقو * لامكل اه ىتلا هتياغ
 اظفل مسقلا مدقت طرشلا ىلع لخد ىتلا ىهو ةثطوتلامال ماللا 4 متركش ننل ف هسفن ىلع
 برضدهنال لاق ىرح ىرجا هنا ىلعنزذأت لوعفموهو طرشللال هل باوجلانا نذؤتل اريدقتوا
 ليئارسا ىنري متركش ل لاقف مكبر نذأت ذآو' يملا“ :نفو اني لؤقن كوقوا ةلوقلا نم

 طاصلا لمعلاو ناميالاىلع تابثلاب اهو.تلباقو كلذريغو ودعلا كالهاو ءاجالا ةمعن

 مسقلا باوج دسم داس ماللاو مكتنت ام مكل نةعاضالو ةمعن ىلا ةمعن هك مكتديزال
 قاحرج ىلع وبا زا هرسسدق ىملس نة>رلادبع خيش ] ىفشاكلا لاق + اعيمح طرشلاو

 دينك ىراد ,ربابسرك او نامياب ارثآ ماك هدايز مالسا تمعئرب دينك ركش رك ١ هرسسدق

 | نآربرك او تفرعم ارثا؟مزاس هدايز دييوكر كش نارب ركاو ناسحاب مادركنوزفا ناميارب

 | فطع نم نيدولوملا 6 مءانبا نوحيذيو  رصحبال امم كلذ ريغو مهب ةناهتسالاو ةقاشلا

 | ةميظع ةنحم ىا 6 مظع مكبر نم ءالب ؤ ةعيظفلا مهلاعف نم ركذ اهفىا ©« مكلذىفو
 ىتح مهلاهماو مهايا هللارادقا تلق + مهبر نم ءالب نوعرف لا لعف ناكفنك تلق ناف * قاطتال

 | تمعن ناركشبو تبرق ةجردب مرءالابديبوكركش ار' رك او تلصوماقم متاسرب ديشابر كاش
 ١ قرت تاق سمر كشك دوشده مولعم مالعا قئاقح مالكنيزاو هدهاشمو سنا هاكتولخ مرارد

 ىوتملافو : [ تستاحرد رب دعاصت جارعمو



 مص مير جمس زيه كلاتلازرو

 ظ قيوم 1137 اذنل) كاك توفل .اسمزازؤضعي لدغ .ناارقلا نا يوغ دق -ريقفلا لوط .« ىلا

 | ةادوتلاريغ تايآلاب دارملازا ىلع هتوص ىلعاب ىداني 6 هئلمو نوعرفىلا نيبم ناطلسو انني
 ظ هللاىيصانلوسر ناكاملو ةوعدلالواىلع ةلومم ةينآلاناو هعابتاو نوعرف مهو طبقلاموقلابو

 0 ا” كموق جرختل لقيملو (سانلا جرختل) هقحىف ىلاعت هللالاق ةفاكلا ىلا اناوعبم ملسو هيلع

 مالسلاهيلع هتوعدف ققحدق لعفلاب جارخالانال انهداوطو «مهبد نذابإ كلانهلاقو صصخ |
 هباحاناواوكلهناىلا طبقلا هحيملذا ىسوم ةوعدىف ققح لو ةباحاو ةوعد ةما هتما ناكف

 ْ لاقاك ةوعدلا نيحراذنالا مدقت لوسرلانأش نهو طبقلان اك هتلاسر ف ةدمعلاو ليئارسا اوت.

 هي هللا ماياب مهرك ذو 9 ىلاعتهل وق لمح بجو اذا و (نييمريذن مكل ىنا»ىمالا لوا ىف مالسل هلع حون |
 مهظعو ىنعملاو . دومتأو داعو حون موق لبق ةبضاملا مثالا ىلع تعقو ىتلا عئاقولاب ربك, دتلا لع |

 ىا تومحر نم ريخ توبهر لاقباك اودمؤف اورذحيل عئاقولا نم هللاماياىف ناكامم معرذناو |
 اهريغو ردب مويو نينح موك اهبورحو اهمحالم برعلا ماياو محرث نانم ريخ بهرت نال

 ىلا ىنيح نا ىسومىلا ىحوا ىلاعت هللازا ىور كىناوْسْؤيل ىئامعت مهرك ذ. مهضعب لاقو *
 مهركذ نا ىلاعت هللاحواف كدب بولقلاو كدابع ىلا كببحا فيك براي لاقف ىدابع

 هللاكقفو دقف نزحتال هللاقيف هءاجر حجربا مالكلادنع مالكلا بجو انهنمو ىئامعت

 كقح ىف هلعفامل اريخ كيدرب ملواو ريخاهوجو نم كلذ وحنوا ملعلا بلطلوا وزغللوا جحلا
 ١ مايانهالوايندلامايانم ”ىثدعم نكيهلو هللازاك ىتلا هةقيقحلا ف هللااياوريك ذت ىأريك ذت اذهف

 دوجولا نم جرخيو ىلاعت هللادع نونكمىف هنوكرك ذتي مث ركفتي نا كلاسلا ىلعف * ةرخآلا
 | 6«كلذفنا# ليلالو.دنع موال ىذلا ىتبقملا دوجولاىلالصيو ليللاو مويلاب ديقملا ىزاجلا

 ظ هتمكحو هملعو هتردقو هللاةينادحو ىلع ةلاد ةريثكوا ةمظع 5 تايآل 9: هللاماياىلا ةراشا |

 ىلع ركشلاف غلابم 6 روكش 8 ايالبلا ىلعو هللاةعاط ىلع ربصلا ىف لاما ا لكل © |

 ارا هفصتوربص هفصن نايفصن ناميالاذا لماكنمؤم لكل لاق هن ا نارغسلا معلا
 أ لكلا ىلا ةبسنلاب لصاح نيستلاناف مهريغنع ةبفاخ اهنالال اهب نوعفتنملا مهنال مهب تاي الا

 ظ تسياهدنخرخا هيركرهرخآ هتبقام ركشلا 0 ريصلا مدقنو
 ؤ نورذنملاو نيقتملل ةققاعلاو اورفظف ءالبلاو ىذالا ىلع اوربص رسكلاب نورك ذملا نورذنملاف

 0 ىونثملافو : نيملاظلاموقلل ادعبالأ اوكلهف لالضلاو ىنلاىف اودامت حتفلاب نورك ذملا

 داعو نانوعرف ماحنا ديننش نوج * دابو ىتسه نيا دهني رسزا لقاع
 وا” كالضا- زا :دنريك ىتربع * وا لاح زا .ناركيد دهنب هندو

 اونب مهو هموقل ىسوملوق تقو قواخلا لضفااي انلل زكذا ىا © هموعل ىس وم لاقذاو

 اذاف كلذب ةطبحت ىهذا ةاصفملا ثداوحلانم اهبف عقوامربك ذت تاقؤالا ريك ذب دارملاو ل دال

 ه«نوعرفلا نم مكحتاذا مكلع هللاةمعت اوركذا لح نياعم دهاشمدن دعب تر
 طبقلامهو هند لهاو هعابتاو نوعرف نم م 5 هناا 5200 هماعتا ىا

 | لاق * نوعرف لا نم لاحوا ,مهئاجما نابل 0 ه6 باذعلا ءوس مكتوموسي وف
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 | كلذف هللا داشرالاو ةيادهلااماو قا قيرط نيدتو ةلاسرلا غليتوه اما :لشررلا ىلا ضوفام
 ناسلبالا لوسر نم انلسرا امو ال ةيمجنلا تاليوأتلا فو # ديريام مكحيو ءاشيام لعب هللاديب

 | تاملظ نم جورخلاقيرطو هللاىلا قيرطلا «مهانيسل ) مهل وقع ناسلب مهعم ملكتيل ىا (هموق |

 | هتيوهىلا جورب ءاشي نم ىدهيوإ هتيناناىف «ءاشينم هللا لضيفرإ هتيوه رون ىلا مهتينانا

 | قحتسملاوه نم ىدهيناب ( مك للا) هتيوهىلا دحاو لكىدهينانمنعاوهىا (زيزعلاوهوز)
 ىهتلا هريغال رونلا ىلا تاملظلانم مهجر ىذلاوه ىلاعت هنا ققحن اذهنْث هيلا ةيادهلل |

 | دقف ةيلانالا ىداو نم جورخلاىف دهتجيو قا قيرط ىف هرايتخا فرصي نا لقاعلاىلعف* |

 رظنلا رابكلا ضعب لاق« باستنالاو لوخدلاالا قبب لف بابسالاىلا دشراو قيرطلا للاي
 قحلا ىلا ىهتني نا ىلا مواعمىلا مولعمنم لاقتنالاب كلذو قا ةفرعمىلا ىدؤي حبحصلا

 | اهف سلف ةفشاكملا اماو ةنشثالاو ةينانالا نم ضلختال هلهاو ركفلاو روصتلا قيرط نكي
 | ادوعتو اماق هللازورك ذي نيذلا) ىلاعتهلوق ىلا ىرتالأ ركذلا اهقيرطو روكذملا لاقتنالا

 ةّقرطلافركفلا ىلع ركاذلا مدق فكك (ضرالاو تاوءسلاقلخىف نوركفتيو مهبونج ىلعو |

 ههجو هللامرك ىلازغلا مامالالاق * نيققحلا ةفوصلا ةّقرط ةيناثلاو نيقارشالا ةقرطملوالا

 وهف سفنلاب هلاف عنمو دحلم وهف ةعسطلاب هلاف رع نمو رفاك وهف مسجلاب هللا ف ع نم

 | هللاف رع نمو قيدص وهف بلقلاب هللا فرع نمو مكح وهف لقعلاب هللا ف عنمو قيدنز
 | نمو درفم وهف ىنخلاب هللاف رع نمو فراع وهف حورلاب هللاف رع نمو نقوم وهف رسلاب
 ىتقحلا دحوتلاب ىا دحوم وهف هللاب هللافىع

 ندز «الا » مد تدع.و ملاءعرد نازدعب * ندز «ال» رب مدقدياب ارديحوت بلاط

 ندزارحرب هميخدياب كربدصلك نوج * ٌءدروا تسديرك تقيقحزا ىبوبو كند
 راهقلا زيزعلاهّللا نم ةريغ راث آلا دوهشنم رابغالاعنم امناو

 تسباقت هتسب نازا دنيب ىمه رايغا * نكلو وترب درذكم نابع قوشعم
 دوجولا روهظو ةننثالل مهوملا ىزاجملا دوجولا لاوز ديحوتلاب ةاصاخلا ةدحولا ىنعمو

 هِلَع ناكام ىلع قيقحلا |
 تنسكل اعادادنان:تطخلا هالي الكا * دنزيم رحبلااناطحنزا ج ومره

 نييدهملانم انلعجوديرفتلاو ديرجتلا رسولا ماياو اننصووديحوتلا قئاق# مكاياو هللانققح
 دبلا ىنعي ه6 انني اب هه اسبتلم « ىسوم انلسرادقلو إ» نيعاد قحلا قيرط ىلاو نيداهلا

 ىلع لاد ظفلل ردقم لوعفمل ةرسفم 46 نا 8 هنوين ةحىلع ةلادلا هتازجعم رئاسو اصعلاو |

 عاونانم 6 تاملظلا نم كموق جرخا هه وه ىماب هاناسرا ىا هانعم دؤم لوقلا ىنعم

 ىدهلاىلا ه6 رونلاىلا 88 اهوحنو ةهبشلاوةلايجلاو رفكلاك ضحم تاملظ اهلك ىتلا لالضلا
 | ىتلا هتازجعم تايآلا هللاهمحر دوعسلاوبا ىلوملا لاقو * اهريغو نيقبلاو معلاو ناميالاك

 مهتدأ ىتاتالاهجلاو رفكلانم نوعرف كلهمدعب مهجارخا دارملاو ليثارسا ىنبل اهرهظا |

 هب اوما ام رئاسو هديحوتو هللاب ناميالا ىلا ةهل ! مهلاك اهلا انل لعجا ىسوماي اولوقينا ىلا |



 مكاو هوي وا 6 خو وو هم يعم عسل بع اهم زج يي

 مرو هور يم رفع ثأاثلا هزجلا

 اهفرشاو ةساالا 'دتتسوه نانل ةلزام دحاو باتك" ىلع هتما عمج نا دارا مهلصفاو |

 نال هموق ناسل وه ىذلا ىنرعلا ناسللا وه كلذو فرشالا فرشالل ءاطعا اهلضفاو

 لوزتلا نع ىنغلا نم هيففامعم برعلل عبات سانلا نا اكدل اعبات ةنسلالا رئاس ناكف ةنْلا لها

 فازرطالا ىلا 'كّسرلا كعب" ئا"ليوظنلا وكتتو "كلذ نع ٍبونن' ةمحرتلا نال ةنسلالا هسخم
 5 .- 2 8-0 . 0 . 9 0 مار |

 ىاكناجح رتلاهنمو رخا ناسلب هرسف اذا هناسل حرت لاقي مهتنسلاب مهل نوم رتيو هللا ىلا مهنوعدي

 عاينا دوهيلا نم ةفناط ةيوسعلا مهو مهضعبوا دوهيلا لوقاما نوبعلا ناسناىف لاق * حاصلا

 دسافف قداص هناو ليشارساىب نود ةصاخ برعلل ثعب اما مالسلاهلع هنا قاهفصالا ىسع |

 لوسر هناهنعرتاوتلاب تيثهنال ضقانثلا مهمزل بذكيال قداصهناو هللالوسر هنا اوملسااذا مهنال

 ىلعلديال هنال (هموق ناسابالا لوسرنم اناسراامو) ىلاعتهلوق ه.فانيالو لاق سانلا لكل هللا |
 لصحيو بئاغلادهاشلا غلي مثالوا هنع اومهفرل مهتغلب اماكتم هنوك ىلعلب مهلع هتلاسر راصتقا

 ىلا ثوعبم !سو هيلع هللا بص وهف مهيلا اولسرا نيذلا محارتلاب محاعالا نم ةغللا كلت لها ريغل ماهفالا

 ليثارساىنرىلا نيثوعبم مالسلا امهيلعويعوىسوم ناك كنيس رع هباتك و وه ناكناو ةفاكلا
 نومهفيال ةعامج مهتامح نم ناعم لجالاوهو ىنايرسلاو ةاروتلاوهو ىتاربعلا امهيباتكي

 لصحم ال .داشرالا نا لصاحلاو *+ ىهتنا ةينانوللا مهتغل ناف ماورالاك ةينايرسلابالو ةيناربعلاب

 قيرطلاف اودجو ىورو ىرتو ىبرعو ىمجت لاجر ةعبرانا  :ىكح  ناسالا ةفرعمالا
 لاقف هنلالا فرع را لحر مهلأف للدول ذ| نع مهم دحاو مهشملو هنق اوفلتخاف اهرد |

 اوذخاينا لكلا دام ناراعو « نيس رتسأ هند ىرلاو | هاوخمم هح ] يحك ودير ىت امل

 فالخلا عفتراف اع مهل ىرتشاو مهنم مهردلا فراعلا اذه ذخاف هولك ايو اشع معردلا كلذب ٌْ

 ضعب ىلع اولا راكت الا .لهاضعبنا - حو مهناسل لجرلا كلذ ةفرعم بنسب مهني نم |

 مانملاىف ىارف كلذل نزحف احيضفتو هلازيجعت ىبرعلاناسللاب مهل ظعينا نييمالا خاشملانه |
 ناسللا كاذب املكتم حسصاف ظعولا نم هنم اوسعلا ان هاي إسو هيلع هلاىلص هتلالوسر |

 ىوتملافو : ايبررع تحضاو ايدرك تيما لاقو اهنع اوزجح قئاقحي نا رقلا ققحو

 شيوخ فاص كاي تاذ ىندبات * شيوخ فاصوازانكفاصار شيوخ
 انتطلوأأوا *فقعأ) خياو» اهراقكا قنيخ سلفنا بغواغيبج لذ ءازادلا ان أ
 تاو اكازرعا اهطيضاإلا زاراخا نادك ايذوكللا ؛انهطخابا رم |

 ١ هللا هيد وأ ناسالا ةرشادمل لالخلاو رفكلا هنق قاح ئا هلالضا دك ءاشي 3 هللالضؤ 0

 | مديشر ككل او دكو ف1 هانتعلو تاز كوع ىلانقاأع اذعبزلا داؤككءا رك وكت 1 !ئعاكتل | كارم
 مهل هوثبق لبق هناك «قلشاف رحبلا كاصعب برضا انلةف) ىلاعتهلوقىف اهاثم ةحبصف ءافلاو

 ه4ؤ قلخت ىا هتاده هك ءاشي نه ىدهو 0 هنألا قالا هلالضا ءاش نم مهنم هنلان اضاف |

 ديا ارو ] ىثاكلالاق « قااىلا لابقالاو ةبانالا نم هففامل هلدقاقحتسال ءادتهالاو ناميالا

 تلاغيالف ىشلكى ع بلاغلا ه5 زيزعلاوهو 8 [ دباي ءاراتدهد ققوتىنني دهاوش ار هكره
 نا هنفو ةغااب ةمكحلالا ةّيادهلاو لالضالانه ًاسش لعفبال ىذلا ه5 مكحلا نه هتيشمىف



 ميهاربا ةروس مه 84.0 رمح

 لما غيزلاو [ دسريم دوصقم لزنو تسا جك هار نيا ىنعي ] ةميقتسم ريغ ةغئازو ةبكان |
 لالضوف إف ةروكذملا حئابقلاب نوفوصوملا ه6 كئلوا »© ضارعالا بوكنلاو باوصلا نع |
 لاوحا نم ةقيقحلا ىف دعبلاو لحارمب هنع اوعقوو قلا قيرط نع اواض ىا  ديعب |
 لالضلا لعج فو ةغلامملل ازاجم هلعف ه,مصوف قيرطلا نع دعاس ىذلا وه هبال لاضلا '

 قوفي .ناظيكمتلا, قيرط فر نذل وز ةعلاشنملا قمم تالا هو هنف. اع ,فررلتلا.ةطابعإب عيديات ١

 ىلا ريشا دقو داهو دتهم وه نم قوف نمحرلا قيرط ىف سيل هنا ا لضمو لاضوه نم
 ىلاعت لاق اك هيهن ادتها, خلا! ةراشا هللا لوسو, ىلع باتكلا لازتا:ناف:اتاي الاء ذه: ىف اهقيلك
 هتيادهىت عيرص جرختل هلوقو 6 نامالاالو باتكلا ام ىردت تنك ام إ) نانتمالا ماقم ىف
 صضاظملا مهو نيماقملا نيذه نم ىفوا ظح نيلك الا هتثرو نم ثراو لكلو هداشراو

 ةثرو مهو لالضالاو لالضلا ىلا ةراشا نودصيو نو.حتسي ىلاعت هلوقو ىداهلا مسالل

 ريثكلا ركذلاب هناعا ققحب نا لقاعلا ىلعف * لضملا مسالل رهاظملا ىا كلذىف ناطبشلا
 سدق ىئاطسبلا ديزيوبا نيفراعلا ناطلس لئسو # ريبخلا ميلعلا ىلا اهيفامو ايندلا نم عطقنيو

 ةنسلا نال ىلوملا عم ةبحصلا ةضيرفااو ايندلا كرت ةئسلا لاقف ةضيرفلاو. ةنسلا نع هرس
 ةضيرفلاو ةنسلاب لمع نفف ىلوملا ةبح ىلع لدي هلك باتكلاو ايندلا كر ىلع لدن اهلك

 قيرط ىلا كولسلاب كاياو هللا انفرش ريثكلا ركشلا هيلع بجوو هقح ىف ةمعنلا تلك دقف

 دنتفكيم شيرق هكمدروا ريسللا داذرد ] 46 لوسر نم انلسرا امو ف راربالاو راخالا
 تسيب ع دب !ىع دمحم هكىاتكو ءاديإ دورف ىمجح ةغلب لزنم نك همه هكتسنلاح هج

 ناسللا ظفل 6 هموق ناسلب 8 اسبتلم :« الا ف 6 لوسر نم انلسرا امو )ل [ هكدما تيا
 مهنموه نيذلا هموق ةغلب ىا ىناثلا وه انه دارملاو هغللا ىنعم و وضعلا ىنعم وه امف لمعتسي

 ار ىربمتيبره هج ناشيدب هدش ثوعبمو هداز ناشيا زاوا كورك ىنعي ] مهبف ثعبو |
 ىلاو ادوه مهاخا داع ىلاو ) ىلاعت هل وق هيلع لديو [ درك دياب دوخ ناكيدزت توعد لوا

 نكسو مهنم جوزت هاف مالسلاهيلع طولب ضقتنيالو كلذ وحنو 6 املاص مهاخا دومت
 دوعسلاوبا ىلوملا معو . هتنايدو هناسلب هموق ةفرعم وه ىذلا دوصقملا لص مهني امن

 ةغل ىلع ةقفتملا مثالا نم مهلا لسرا نم ةغلب املكتم هموق ناسلب اسبتلمالا لاق ثيح
 اورماو هيلا اوعدام هموقل ىا 5مهلوق لوسر لك 6 نيببل و8 ىهتنا ال ما مهن ثعب ءاوس

 ناب سانلا ىلوا مهناف معريغل هومجرتيو هولقني مث ةعرسو ةلوهسب هنع هوهقفف هلوشإ
 ثعب دقلو الوا هنريشع راذناب مالسلا هيلع ىنلا سا كلذلو مهرذني ناب قحاو مهوعدي

 اهتزذكو اهفالتخا عم مهتنسلأب هبتك هللا .لزنولو نيلقثلا ىلا لب اعيمح سانلا ىلا مالسلاهيلع |
 ىديا قرطتو ةملكلا فالتخاو عزانتلا ىلا ىدا نكل زاجتالا نم عونب كلذ لقتسا

 هلعجامل اضياو باوثلاليزحل ةضتقملا تاعاطلاو برقلانم هنف حارقلا اذكوو لسوف اقلاعزا

 مثالا ريخ هتماو اهفرشاو عئارمشلا ريخ هتعلرشو مهفرشاو مهريخو ءاسالا دبس ىلاعت هللا

 ١ ىفامو اهنم ةبغسشتملا مولعلاو اهيناعمو ظافلالا لعت ىف داهتجالا لضف ةعاضاو فيرحتلا |
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 مك مهي زج ركع ثلاثلا ءزجلا

 وهو بجحلا هذه نم جورذلاب الا هللا دبعلا لصيال ىذلا زيزءلاوهو ىلاعت هللاىلا قيرطلا

 ةيظعلاو ءايربكلاو ةزعلا بجحم بجتحم نا هلالجو هلامح ةللاك نم قحتسس ىذلا ديك

 ىذلا © ملاعلل قلاخلا دوجولا بجاولا تاذلل ع هنال دا زيزعلل ناين بطعرجلاب هللا

 ريس نا ىلا ةراشا هفو * مهريغو ٠ ءالقعلا نم 0 ال نم 6 ضرالاىفامو ها 24

 هللاوهو تاذلاىفريسلاب ىهتنياكاو دخلا زيزملاىهو ثافصلاىف ريسلاب ىهتنيال هللاىلا نيزئاسلا
 نمو هناذ ىلا لصيال هئافصىف قب نمو هتافص ىلا لصيال هلاعفا ىف ىتب نف هلاعفا تانوكملاف

 ىلاعت هتب وهى هتينانا نم جورألاب الوصو لب لاصفناالو لاصتا الب الوصو هئاذ ىلا لصو

 هرس سدق ىدنجخلا لامكلا لاق :.هلاعفا و هتافصىف هب عفتني
 تسندي ربي همهزا تحن عطق * عطش زج دوشن رسيه لصو

 هريس سدق ىاجلا ىلوملا لاقو

 اماهلا انل تمهلاو تملع * امالا انل عال كناحبس

 [ه رايز يراك نك تعم رس نا در هدب فاك | و رامز ناكر ادام

 هلوق هريخ أدتبم وهو [ تقشمو مند ] ىفشاكلا لاقو * كالهلا لبولا 6 لي وو
 | لدع هنكل لعف هنم قتشي مل هنا الا رداصملا رئاسك بصنلا هلصاو باتكلاب هك نيرفاكلل #
 مكلع مالسك مهل ليو لاقيف هيلعوعدملل هماودو كالهلا تايث ىنعم ىلع ةلالدلل مقرلا ىلا ه

 ةيئادتبا وا ربخلاىف هريمضنم لاحوا ليو ةفص سنجلا نييدتل نم ذي ديدش ب دعورقو 2

 ةلوقكه اليواب نولوشو هنم نوحضذيو ديدش باذعنم نولوي مهنا ىنعم ىلع لب ولاب ةقلع

 لوصوملا لحم # ةرخ آلا ىلع ايندلا ةوملا نودحتسي نيذلا لف 6 اروث كلانه اوعد) 0

 نوداتخي ىنعملاو . ةبىلا نم لاعفتسا بابحتسالاو . هل ةفصوا نيرفاكلا نم لدب هناىلع رخلا
 بلطي هن أك هريغىلع ”ىشال رئؤملا ناف ةيدبالا ةرخ آلا ةاملا ىلع اهنورئؤي و ايندلا ةاحلا
 نوذخأي امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق * هريغنم اهدنع لضفاو اهبلا بحا نوكينا هسفن نم

 نلطىدهتجيو دحم هناف قيقحلا رفاكلا فاصوانم اذهو ةرخآلا صاب انواهت اهيف لحعتام

 ةفلاخم ىف ةقشملاو ةفلكلا لاَمحاَو اهيلطىف ىسلا لاهاي ةرخآلا كرتيو اهتاوهشو ايندلا
 ناميالاب عنقبالو مالسالامساب ىضريالنا ىتبقحلا نمؤملل ىف عرشلا ةقفاومو سفنلا ىوه

 الصاريضت هفف سيلو ضحي رون هناف ىتيقحلا ناميالا فالح تاملظلان عولخبال هناف ىديلقتلا

 بولقلا ىوهزا هنوكلك دهنوك بوخ ئزانا لنا د ددزك هسا

 نا ىلا ةراشا هيفو * هللا نيد لوبق نع سانلا نوعنميو ىا © هللا لبس نع نودصيو 3

 ةروصىف قحلا قيرط مهيلع نوعطشو هللا بلاط نع نيبلاطلا هوجو نوفرصي ىوهلا لها

 هجوتلل قلخلا نع عاطقنالاو ةبوزعلاو ةازعلاو ايندلا كرت ىلع بالطلا نوموليو ةحيصناا

 ىا ريمضلا ىلا لعفلا لصواو راخلا نذل اهل نوغبيو ىا 0 اهنوغسو هي قحلا ىلا

 لبس اهتا نو كو ا ع عا اهاجاوغاو اغير # اجوع 8: اهل مولطل

 ١ وه هةساحورلاراونالاو ةينامسحلا تاملظلا ىلءرويعلان أ ىلا ة 2 ب حا كلذي



 ايميل

 أ 0 0070 و ا ع 57 ٠ ا 7 هس هس سس

 تسال | ةفلظقم كقاو ردك 15 تسارتوك ذم "ىايرتاهأ ماما تالليوأت حرش د ]' وماكلا “#
 [ دنك ناحتما دهاوذيم هجرهب ارئاكدنب ىلاعت ىادخو اررفاك بيذكتو نمؤم قيدصتىم

 ريسفتىفو*فوذح ادم ربخ وهف باتك اهريغوةروا 'هذه ىلع ل متغملا نأ رقلا ىا هيباتك ف

 نارق ىنعيرلا كتفك ناوتهجو نيديودننا رق ىاسا فورخ نبا هكدننا ربهم ] ىقشاكلا
 هلوق بساني هزاجاب كتلاسر ىلع ةمح هنوكلاح لمس اربج ةطساوب دمعاي «كلاءانل زنا ف [باتك
 هللا لص للا لوسر ىلع ٍباتكلا لازناىف ةحتلطملا نب مث (انناي ,ىسوم انلسراذقلو) دعب اهقئلاعت
 دئاقعلا نم باتكل اهنمضتامىلا مهايا كداشراو كناعدبةفاك 46 سانلا جرختل ة#هلوقب لسو هيلع
 نمو ىدهلا ىلا ةلالضلا عاونا نم ىا ه6 رونلاىلا تاملظلا نم 8 ةعفانلا ماكحالاو ةقحلا

 ةملظ نمو ةئسلاو نيقيلاو صالخالاو ناميالارونىلا ةعدبلاو كشلاو قافنلاو رفكلاةملظ

 نمو تاذلا ةدحو رونىلا تافصلا راتشاو لاعفالا يح ةماظ نمو ةدحولا رونىلا ةرثكلا

 حاورالاملاعوهو ةرخآآلا ملام قلخ ىلاعت هللانأ كلذو ةيبوبرلا ةفص ىل رونولا ةيقلخلا ةملظ

 مسج هتدبز لعجو ماسجالا ملءوهو ايثدلا ماع قلخو ناسنالا حور هتدبز لعجو رونلا نم

 ناسنالامسج تافص تاملظ لعج حاورالا ملاعل اباحماسجالا ملاع لعج ىلاعت هنا امو ناسنالا
 هترهولا ةفص رونل ابا اهراوناو امهتاملظب نيملالا لعجو ناسنالا حور تافصرونل ابا

 مفاربا ةروس مهي مةرم م

 / تاحبس تقرتحال تفشك ول ةملظو رون نم ابا نيعبس هلل نا ) سو هيلع هّللاىلص لاقاك
 هده نمو رخلل ادادعتسا تادوجوملا عاونا نم عونل هللا لعجامو ( هرصل اهنلا ىهتناامدحو

 | ةماركلا هذهب نمؤملا صتخاو اهنم هايا هجيرخت الا دحا اهنم جرخمال ناسناللالا بححلا

 هللا ىبص ىبنلا لعل 6 رونلا ىلا تاملظلا نم مهجرخم اونما نيذلاىلو هللا ) ىلاعت هللا لاق اك
 06 مهد نذاب » دونلاىلا تاملظلا بح نم نينمؤملا حرت بابسانم نآرقلاو سو هيلع
 نذاب لاقامو مهيب سم ىلاعت هنال مهبر لاق امباو هبالا كلذوللا هل ليبسال ىا هتوقو هلو ىا
 لها لاقو * ةيمجنلا تاليوأتلا ف اذك مالسلاهيلعىنلانمال هللا نم ةيبرتلا هذهنا ملعيل كير
 تببحا نم ىدهتال كناف ناكام فى ال نكل هيلا اهنم جرحت ىا جرخت, قلعتم ءالاريسفتلا
 بابسانم نذالا ناكاملو هليهستو هريسشب ىا هبر نذاب الا دتهم ىدتهبال هناف مهبر نذاب لب

 ةوعدلان ا لعاو * رسيتو لهست نذا اذاف رذعتم ريغلا كلم ىف فرصتلاناف 4لعقلطا ريستلا

 | طارصولا ءاشي نم ىدهيو مالسلا راد ىلا وعدي هاو ) ىلاعت لاق اك ةصاخ ةيادهلاو ةماع

 تاشنلا ءاشناو ملاوعلا داحمانم دوصقملاذا تاملظلا ىف سانلا عب لماش هللانذاو 6 ميقتسم
 مظعالا داوسلا وهو فلالاك ىذلا دحاولاوهو لصحدقو لماكلا ناسنالا روهظ اهلك

 رثا نم امهللكل دبال الالجو الا ىلاعت هلل نال قحلا ىلع لكلا قافتا ةمكحلا ىضتقتالف

 دشان بهلوب 1ك 1 امي كقنروركلانارمك"از قىاشع ةناخراكر د

 ىلا طارصلا ةفاضاو لماعلا ريركتب رونلا ىلا هلوق نم لدب 6 ديما زيزعلا طارص ىلا
 | ةبرقلاوةنْلاىلا لصوم قيرط هناف مالسالا نيد دارملاو هل مظعتلا لبيس ىلع هللاوهو زيزعلا

 تبجوتسلا ىذلا ةومحلا دياو مهل ادعا نم هنيدل هال مقلي ىذلا للاغلا زيرعلاو ةلصولاو



 مه مول يبس رشع ثلاثلا ءزجلا

 ه# نتبآلا ( اولدب نيذلاىلا رثلأ ) الا ةيكم ىهو مهاربا ةروسريسفت زف
 م ةيازومحو سمحوا عبراوا ناتتامو ىدحا ىهو

 ةماع ىتشلاو دعبسلاو رفاكلاو نمؤملاو داجلاو ناوملانم تاقولخلانال كلذو را

 ةفصي عفتنيال ةرخ ًآلاىفو ةمحرلاىف ةغلابملا ةغيص ىلع ىتلا هتينامحر ةفصب ايندلا ف نوعفتأ
 ةيمجنلا تاليوأتلا ف اك 6 اهجر نينمؤملاب ناكو ) لاق اك ةصاخ نونمؤملاالا هتيميحر

 محد نأ ةعاخ دش هجرهب # تستحر رب هن متخ ركأ ىاج

 نآرقلا ىلا ءارلابو همركو هفطل ىلا ماللابو هتامعنو نال اب مسقلاىلا فلالاب ريشي ك رلا
 ىف 11 باتكوهو نارقلا لازنا تضتقا ىىركو ىنطل ةفصنا ىئامعنو اال[ امها ىف

 نوفرعي كواسلا لها هرس سدق هداتفاب ريهشلا خيشلاةرضح لاقو * ةيمجللا تاليواتلا

 كلم ىف ةدحاو ةينرم ىلاةراشا «نإل و ق)) ىلاعتهلوق لثف مهتبثىم ردق ىلع تاهباشتملا
 لثمو تتانم ثالثىلا ةراشا « رلا . ملا ) لثمو نيس مىلا ةراشا 4 مح زب لثمو هدوجو

 هلوقف بتاىم عبسىلا ةراشا ضعبلا فو . بتاع سمح ىلا ةراشا 6 قسعو . ضفيك)

 هلنوأت املا زك ذامو -كولسلا لها ريغ هفرعبال ( انطيو اًرهظ نآرقلل نا ) مالسلا هيلع ظ
 ىضاقلا ريسفتىفناكو ىنعملاال ظفللا ةهج نم مهكواس فاشكلا بحاصو ىضاقلا لئف هقيقحتال
 نيلقثلا سردموهناكو هقفلاىف ةموظنملاو ريستلاريسفتيحاص قسنلار ءاعدب هنكل ةيناحور
 كك لاقت ناك لاقت ءاثل ف هةؤمدع وشنلا ربع مامالا ى | نراصختشن اك ىوورت
 الاقف ازثنوا امظن باوجلا درىف اكربخا امهل تلقف ىتالأسف ىحور ىلا هللادر لاقف ريكتو
 تلقف اءظن لق

 هافطصم د ىدو » هاوس هلا ال هللا ىبر

 هاطعو هوفع هللا لأسا »ع مهذ ىلعف و مالسالا ىرد

 تاياهذ نم ةعطقملا فورحلا لع ريقفلا لوقي * نيتملا ظفح دقو مانملا نم صخشلا كلذ هشاف

 ناسنا ىدي ىلع رنثكلا داهتجالانم هلاطلدبالو ةموتكملا رارسالانم وهف حتفلا لوالب |
 مرش سدق ىدتحملا لامكلا لاق : لماك |

 انبات مشجرد ىلو ىبناني.٠ لك ىديشك * شهاكرد كاخزا لاك ىداد ناشنرا لها انب

 (لاق)

 25555959552221 7 مه م

 اراهظا نيملاعلا قلخم تأدتا مظعالامسالاوهو كرايت هتاذمسا وهو هللامسا هك سرنا لادش ظ د
 | محرو ايندلان راي لاقياذهلو هتينامحر ةفص رهظمايندلا ملا نوكل ةيميحرلاف ةيناحرلاةفصل |

 | كولسلا لوانم ةنس نيعبرادعب ليلخلا معلا اذه ىلا نولصياعا مهناف ناققحلا ةيفوصلا مولع

 | اهنا ندناوخزادوسهج نكوكينلاعفا تسخن * ىفوص وزرآ تسفورح يلع نتسناد تركأ



 دعرل اءمروس موي م١8 زوم
 7 - : دب معسل: - ص دع ا

 ناريمغس ةجاوتو ا مح * نارتخا تفهو دسم د ةللكش

 كت اب ] « مكيبو ىني إلف زيع 6 ادهش له لعافلا ىلع تلخدءابلا 6 للاب ىك لق |

 ةلاسرلا ىوعدىف هق دص ىلع ةلادلا تازدجعملاراهظا لاا هللا :داهشب دارملاو 1 امشب م ربمخس نه

 6 كارلا تان هاراو ناسلا هملعو نارقلا هللادملع ىذلاوهو باتكلاما هدنع نهو 0

 | نعو * نا رقلا تاتكلاب دارملاف نوُسؤملامهو اهبدهشو هتلاسر هقح لع كلذف هنازحعمو

 | اودجو هباحساو مالسنب هللادبعناف ةاروتلا هيدارملاف ىف تلزت ةي آلاءذهنا مالسنب هللادبع

 | موصخلا لوقل ةعطاق اضيا مهتداهش تناكو هتلاسر ةيقحب اودهشف مهباتكىف مالسلاهيلع هتعن

 ناودكلاو كلملاو نجلاو 00 ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر نا ِعاو

 هرمس سدق راطعلا لاق : رححلاو تاسللاو

 تاصح ىتفك نازا حبست شفك رد ا تا كاب 5 دوب تارذ "عاد

 ىونثملافو
 دوز تسح نياوكيدمحأ ىا تفك دوب لهجوب ككل نذل 0ك

 نامسآ زارذ ىداد ربخ نوج *« ناهن متشمرد تشيج ىلوسررك
 تسارو مقحام 5 دوك 3 تساهجنا موكب ىاوخ نوج تفك

 تسرت رداق نازاقح ىرا تك ت2 مود نيالهجوب 0

 كيرد 0 نفك تي #2 كنسدراب رهؤأآ تشف نانبزا

 ا تعقس هللال وسر دا رهوك *« ا هللا الاو ا هلاال

 نيمز رب اًراهكس نأ مثخز دز * نيا لهجوب اهكسرا كش نوح

 | صاوخ نم هللاءاشنم الا داما ةانح كاردانع نجلاو سنالا راصباب ىلاعت هللاذخادقو *
 ا عمس“ى شلك نا)درودقو هوحنو ىصحلا حسام ماعلا عمم ىف ايراس ةاتحارس نكيملولو هدابع

 | ناكنمالا بحنال اذكو املاع امحن ناكنم الا دهشبالو (هلدهشل سايو بطر نم نذدّؤملا توص

 0 ناوك الانا مث «(هبحتوانبحب دحا) مالسل اهلعهلوق دحا لبج قح ىفدرودقو كلذك
 في ايناس جالا ىذلا شرعلا هللاقلخ دقلو ةوشلا دهاوشو ةلاسرلا

 كلأسا براي لاق ةئيطخلا فزتقاامل مال لاه لع مدا نا ىورام ةيطلا ةملكلا ”ىشلك لبق
 ١ كحورنم ىف تخفنو كدِس ىتتقلخامل كنال لاق ادمم تفرع فككو لاق ترفغالا دمحم قحب

 ىلا فضت+ كنا تملعف هللالوسر دمحم هللاالاهلال شرعلامءاوق ىلع تيأرف ىسأر تعفر
 كتقلخام هالولو كتيرذ نم نييبنلا رخ ال هنا مدا اي تقدصلاق كيلا قلخلابحاالا كنءسا
 نعو * نكسف هللالوسردخم هللاالا هلال هيلع تدّتكَف برطضاف ءاملاىبعشرعلا تقلخ دقلو

 | ضاييلاو ةرملاب هيلع بوتكم ةح ارلا بيطريك ق رو اهلةميظع ةرجش ةريزج ىف تيأر مهضعب
 | للاالا هلاالل والا رطسا ةئالث ةقرولا ف هترده هللا اهعدبا ةقلخ ةكاو ةباتك ةرضخلاىف

 لش لوقلك ةيدومحلا تاعقاولاىفو + مالسالاهللادنع نيدلانا تلاثلاو هللا لوس ردم ىناثلاو
 دحا هبملكتي ل ناو ققحتم هانعف لباق ريغ هناف هللا الا هلال ةلك الا نيملسملا نب فالتخالا

 فلاو ةئامو ثالاث ف «روهش :تاا مكلا دا تدل سلال ىداحلاىف دع هاب ثم

 ع6 مرج ويقرر“ رهط شكو قبح اناشلأ 0 رع 0114



 < 4 ع سشع كلاثلا ءزجلا

 مهو مهل دعملا باذعلا مهيلأب ع نيش قل 4 رادلا ىقع نم رافكلا ملعيسو 0

 ايندلا رادلاب دارملاو ةدومحملا ةبقاعلا ىققعلاب دارملازا ىلع لدت ماللاو هنم ةلفغىف

 لوخدو توملا دنع ىرشبلاب ةكئالمللا قلتو ناوضرلاو ةمحرلاب دبعلل متي نا اهتبقاعو |

 كلمي نم رافكلا ملعيس يلعا هللاو دا رملا نوكي نا دعبيال مث ىتفملا ىدعس لاق *"ةنلا |

 هدعو ىلع دمتعيو 1 لكوتب نا نم ملل ىعبنيف * ىهتنا كلملل ماللاف ارخآ امندلا

 كلذك ناكام ناكتف هلوسر رصنلاعت هنا مو هلجاام لاجشتساو .هلحتام لاجعتساب هقفاويو

 هنا -ىور ةنطابلاو ةرهاظلا هنادعا ىلعابلاف هلعجبف نامزو رصعلكىف هلوسر رصن نم رصني

 ماقا موق ىلع رهظ اذاناكو بيلقلا ف رافكلا فيج حرطي نا ددب ةونغىفمامالسلاهبلع
 ىثمماهلحر اهيلع دشف هتلحارب مالسلاهيلعصا كلاثلا مولاناكاملف لال ثالث ةصرعلاب

 هللادعوام مثدجو له نالفن؛نالفاي) لوَش لعجو باقلا ةفش ىلع فقوىت> هباحصا هعبتاو

 ملكت فك هللالوسراي هنعهللاىضرر مي لاقف ( اقح هللا دعوام تدجو ىناف اقح هلوسرو

 تلقام اوعمسدقل) ةياورىفو (مهنم لوقاامل عمسابتناام) مالسل اهيلعلاقف اهبف حورال اداسجا

 مالك اوعمسىتح هللامهابحا هنع هللاوضر ةداتقنعو * (أش اودريزا نوعيطتسيال مهناريغ
 ءاجنا دعب شاعو ةكمىفرخأتدق بهلوباناكو ةرسحو ةمقنو اريغصتو مهلاخيوت هللالوسر

 نوعاطلا سنج نم ةسدعلاهشت ةرثب ىهو ةسدعلاب رو ةليلق امايا ردسب شيرق باصمنع ربخا |

 طئاخللا فلخ ةراجملا هيلع اوفذقو طئاح ىلا هودنسا نكلو ةريفح هل اورفحب مف هتلتقف

 املف ىودعلا دشا ئدعت اهنا نوريو اهب مءاشّت" برعلات ناك ةحرق ةسدعلانال هوراو ىتح |

 دوعي هوعفد هلاو رفح ةياورىفو ركذام هب اولعف مهل سانلابسىا ةبسلا اوفاخ املف نتتنا |

 هيلع هللا لص هللالوسرب 01 دج وف هوراو ىد دبعل نم ةراححلاب هوفذقو هن رفح ىف

 اذهو رونلا ىف لاق اههجو تطغ كلذ هعضوعب ترم اذا اهنعهللاىضر ةشئاع تناكو سو

 ةعكلا اخطل نيلجرربقوه امئاو بهل ىازبق نسل نآآلا ةكيبش باب جزاخ حرب ىذلاربقلا |

 اودصرفةرذعلاب ةخطلم ةيعكلا اودحوو اوحيصصاس انلاناف سابعلاىب ةلودوف كلذو ةرذعلاب

 ايتدلاىف اهؤازج اذهف نآآلاىلا نامحري اراصف عضوملا كلذىف ابلصفءايا دعب اهوكسماف لعافلل |

 راخالاع املعلا نم هنيد لهاو هللا نيدب ل ءازح اذه ىلع سقف كلذبامهب هللاركمدقو |

 هلقدللا هتاماف هرمرخاواىف ىدنسو ىخش ةرضحب ءارزولا ضعب ركمدقو راربالاءايقنالاو
 انظفحا مهللا خيشلا ةرمضحب عصام ءايح اهعفريال سارا" ”ساوكتمب وعو 'مانلا ف ىو رف مايا
 ءاسؤرواةكم كرمشم ىنعي 6 اورفكن يذلا لوقيو 32 لامعالا تاسسو لاحلاءوسنم انمصعاو
 لوسرلل لوقت نمناىلا ةراشاهيف 5 السرم ف دمحاي نيك تسل لف ةيندم الا نازكم دولا
 افك دقق لوس نسل ميكح هنا ةقسالفلا تلاقاأك هللا نم الس رص سبل هناا هللا ىلص
 ءايبنالا متاخو لاخلا ىفانل وسر هناي بحس مالسل هءلعدمش اندم ب ناميالا اما نييدهملا ةيده ىف لاق *
 انمؤم نوكيال ةمارقلا مويىلا ةنيدل خسفال لسرلا متاخ هناب نمؤيمو لوسد هنابنمآ اذاف لسرلاو



 2 ا اش اا ا ا

 ل هابسرد دّفا لفلغ »* نامادها وح نمزردىئعضرك ظ

 دعرلا ةدوس ما ع

 ,دابعلا نم هع تس ا علا ال 2 اراك فو رابطاو .ءاهقنلاو ارق تومأؤا

 .ًاواضف لعيب اوقاف الاهج ءاسؤر ىمانلا دخت ماع قسم اذا ىتح ءاملعلا ضيقب لعل ضبشب ن كلو
 هنعةللاىضر ناملس لاقو *عر ددتلاب ةلاعجلا ناك نإ ىلا '"ةاناشا نان اناوكا ا يا مولا

 رفاق كح نحتالا معتسو لوالا كلهاذاف رخآلا متي ىتحلوالا قبام ري سانلا لازيال

 داهزلاوةازغلاو ءاملعلا ةسمحمهو صاوخلا لق نمالا ةمالا هذهداسف ءاحام كرابملازبا لاقو*

 هللادنك ةازغلااماو ضرالا دامعف داهزلااماو ءاسنالا ةثرو مهف ءاملعلااما ةالولاو راحتلاو

 لاملل واعضاو نيدلل ملاءلاناك اذاف ةاعرلا مهف ةالولااماو ةمالا ىف هللاءانماف راحتلااماو ضرالا ىف

 ناك اذاو بئاتلا ىدتَس نمي انغار ايندلاىف دهازلا ناك اذاو لهاجلا ىدتَه نمبف اعفاد |
 ناكاذاو ةنامالا لصحن فيكف اناخ رجاتلا ناك اذاو ودعلاب رفظي فيكف اعماط ىزاغلا

 ةياعرلا لصحم فق اذ ىعارلا
 فايوج كرك ني ردئاتج نكر اج داطلس ةقن رح نكت

 دايدزالاب اهفاصوانم6اهفارطانم اهصقننإل ةيرششنلا (ضرالا ىتأنانا اوريموأ) ةراشالاو#

 ةينابرلا قالخالاب ليدتتلاب اهقالخا نم اهصقنن ةيناحورلا ضراو ةيناحورلا فاصوا ىف
 لزالا نم 6 مكحي هللاو ) ةيبويرلا راونا راهظاب ةيقلخلا ران نم اهصقنن ةيدوبعلا ضراو
 6( باسحلا عيرس وهو همكحل )ف لدبم الو رخؤمالو مدقمال 6 بقعمال ) دبالا ىلا

 نم نرذلا 15 دكا 0 هماكحا نم مكح ريمغل دحال عوسالف مك ك2 مو ردق اف

 مهلاساب ةكما ى رمشما تق نيدلاركم ,ىأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا 0 ةيلست ه4 مهلبق

 لكلا ديد نعام 200 ركمو مالسلا هيلع دمحم 1 را نيمؤملاو |

 مهاربا بر لتقبل ءامسلا دصقو حرصلا ىو ماللاهيلع مهارباب دورمت 0 مهبءاذيالاو

 اولقاك مالسلاهللع ل طاصب دومتو مالسلاهللع ىسعب دوهلاو مالسلاهللع ىتوع نوعرف ركمو
 هللا لص ىنلا لق ا نيح ةودنلا رادىف ةكم رافك ركمو البا مهلتقنل ىا هلهاو هتتسنل

 ركاملا رك هبش نورعشبال تحنم مهك العا هللا ركم 6 اعيمحركملا هللف سو هيلع

 هدام نك ادحت | ناكل! هللا دو اورد لكلملا :كاسنأ' ققاوكلا ىف للا 28 رانك الا نانا نإ
 ركملاف هقتلخنم وهاذا نيرفاكلا ركم لطبو هءابنا رصنيو مهركم ءازج مهيزاجف

 كَ بسكتام عا ١ #8 هلوَش هلأكو ه هركم ةوقناي مت ةلدإب الاخ علا رع 0 م

 مهوركمنرق 1 نامز لكل غاىف ةيمحتلا تاليوأتلا فو - ارجل دقو ماو ريدم 4 فن
 "لال

 هللا مهيلتببل قحلا لها عم 5 هيك اوركعل مهب ركم هناف اعمج : 1511م هللذ ا ا

 ىونثملافو : نيركاملا ريخوه هنا هللاب ةقث مهركم ىلع اوربصيو معارك

 ناوخم هللا ءاح ذا ىب زا + نادمىهدخ و وب ارئافءعض رح

 نك هزادنا ىتكيم هجدوخرمب « نتمربهلسمركنوج دوخدرك
 دسار [تلابإ ا طوإرج كنا افكت [ةاوت عطل ارك

 ىك نوج دد دركي كب تنادنددرد 5 5 ىوكا لدن تال :
 222م كل مس

 رب نايبرد كل طساوا رد

3 
. - 

 ا تاردو ارشوك رد ىإ نديثك ساو تحرر
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 | نكيمل مهسلا درل نآك املهناف سرتلاكراصو ةمحرلا بالجتساو ءاللا درل ابس ءاعداان وك ءاضقلا
 | ىرصبلانسحلالاق * هبس ردقو ىمالا هللاردقف ءاعدلا اذكف ءاضقلاب فارتعالل اضقانم هلمح

 ا لمعلا كرتال ىل.ءلا ةظجالم كرت ةقيقملا ةمالع لاقو * بونذلا نم ينذ لمحالب ةنملا ىلط

 |.لاق.: لجأالا ”ىبعنا ىلا ىوفاانع: سفلا تنكيو ربلا ,لامعاىف دهتحمنا لقاعلا قمف

 ا 1 12 1 للا لايكلا | |
 دوصقم سوك تفاي ناوتن بلطىب هك « دوجو جنك ديلك ىرا فكبات شوكب

 طظرعتلاب ىعم دك أنل ةديرمامو كرن ناو هلداو لسرلا لضفا اي كناحىف  كنيرئاماو 0 |

 | لزالزلاو باذعلا نم ةكم رشم ىا 4 مهدعن ىذلا ضعب 8 لعفلاب نونلا تقحلا ةمئنمو

 كئادعانم كيفاش كاذف ىا فوذحم باوجلاو بئاصملاو
 تسيزب نمشد 1سزاس ىدور هك تشل كك دياس يكتب كامرا سد

 | « غالبلاكيلع امتاف + نزحئالف كلذ ةءارالبق ةرهاطلا كحور ضبقنىا 6 كنيفوتنوا

 | انيلعو 9 ريغال ةنامالا ءاداو ةلاسرلا غلبت ىا ةيدأتلا ماقم ءادالاك غيلبتلا ماقم ميقا مسا
 ظ مهضا ىعا كنمةيالف ماقتنالا دشا مهنم مقتننف كيلعال ةماقلاموب مهتازاحم ىا 7 باسحلا ظ

 ٍباذع نمن وصل ال ىنعي (نومقتنم مهنم اناف كب نيهذناماف )ىلاعتهل وق هريظن و مهباذعب لحعتستالو |

 | ضعب ) ةدهاشملاو فشكلاب 6 كيرئاماو ) ةيمجنلا تاليوأتلا فو © ايح تقبوا تم هللا
 ربي لسوهيلع هللا لص ناك اك كتافو لبق باوثلاو ٍباذعلانم مه اندنعو 6 مهدعن ىذلا

 | لاق كوبانبا لاق نيح هيبانع لئاسلا ربخا دقو ةنملا مهلوخدب مهريغو ةرشبملا ةرشعلانع |

 | اهقو راثلا تيأرو نالف اهيفو ةنلا تيأر ) ملسوهلع هللاوص لاقو ( راثلاىف كوباوبا )
 | هغلبتي كانرما امف 6 غالبلا كلعامتاف ١ مهلاوحا نم كيرئنا لبق 6 كتنفوتنوا ال ( نالف

 | نيا اولق ةرفكلا نأكو ىهتنا لوبقلاو درلا ىف (باسحلا اندعو) لوقت اهف لوبقلا كسلعالو
 ةرفكلاضرا انما ىنأي ىا * ضرالا ىنأنانا اوري وأ لف ىلاعت لاقف كيريزاكبر دعوام |
 | دمحم كرنشلا رايد حتفن ىا هلوعفم نموا 01و ككاق نمت لاح «6 اهفارطانم اهصقنن © ا

 | هللاو ةرفكلا رايدنم صقن ارهقو اربج اهيلع مهثالبتساب مالسالا دالبىف دازاف هينينمؤملاو ْ

 | الفأ مهل لكلا لمينا ىلع رداق وهف نيملسملل ةرفكلا رايد ضعب لعج ىلع ردقاذا ىلاعت |
 | اذفان مكحب ىا لاخلا ىلع بضتلا قبلا عمال لحم ي همكحل بقعمال مكحب هللاو #9 نوربتعي

 مكح هنا ىنعملاو .لاطبالاو درلاب“ىثلا بقعي ىذلا هتقنقحو ضقاملاو ضراعملانع الاخ همكح |

 هريضت نكميال نناك كلذو ساكتشنالاو رابدالاب رفكلا ىلعو لاقالاو ةيلغلاب مالسالل

 لتقلانم ايندلا باذع دعب ةرخآلاف ليلقام مهبساحبف 6 باسحلا عيرس وهو |
 ضرفامتاوهو داهجلاب مالا ىلع ىبملا حتفلاب نوكيامتا ضرالا صقن ريقفلا لوقب + ءالجالاو
 ضرعت دقو هنفانيال ةيكم ةرولا نوكو ىنخمالاك ةيكمال ةيندم ةي الانا رهظالاف ةنيدملاب

 هذهل ضرعتيملو ةروسلا ناونعفف امهيلا ريشا نيتيا ءانتتسال ةيكم اهنوك ىلا بهذنم
 | ساتاتوموا ىحاونلا بارخوا ةكربلا باهذ ضرالا صقن مهضعب لاقو *انلقام قحلاو ةيآلا |

 «وا)

 أ

 ا
 )أ



 دعرلا ةرووس - م7 ملال ج٠

 سجس هس سس سس سس سس سم سس . همس ا سوو

 نازا تشادرب تفاضا هاروت تامشاو وحم تشاذكن تراشا ىاحون تنعو لالج ىهلا

 [ دوب لواب هكدش 0 دوزفى ون نازاو تنس نك

 تسام لص هحلكو لدا نشب ال تسام 0 داههنرد ةهاا تح

 تسلم, لا رمش هنا نادب مفر ِ ماهتشاد هناك تسد ملاع 55

 سأرلاما هنمو اما لصالا ىرحم ىردام لك ىمست برعلا «باتكلا ماإ# ىلاعت ة«هدنعوإ#

 ىلالا معلاوهو لزالاىف هتك اموهو ”ىث هنم ريغتبال ىذلا هلصا ىا ةكمل ىرقلاماو غامدلل

 هدنع ”ىش لكو ناصقنالو ةدايزالب املع ”ىش لكب طاحا دقو هتاذب مثاقلا ىدمرسلا ىدبالا

 تايثالاو وحلا نع ىلاخلا قباسلا ءاضقلا حول ةعبرا حاولالاناف قباسلا ءاضقلا حولوه ٠ اادقمب

 تابلك اهنف لصفب ىتلا ةءاكلا ةقطانلا سوفنلا حوا ىا ردقلا حولو لوالا لقعلا حولوهو

 ىتاا ةيوامسلا ةيئزحلا سوفنلا حولو ظوفحلا حوللاب ىحملاوهو اهباسساب قلعتيو لوالا حوالا

 ةباثع وهو ايندلا ءامسلاب ىمسملا وهو هرادقمو هن اهو هلكشب ملاعلا اذهىفام لك اهيف شقتي

 ةداهشلاملاعءىف روصلا لباقلا ىلويهلا حول هبلق ةباثمب ىناثلاوهحور ةباثع لوالانا م ملاعلا لام

 اهرغصا املا رشع ةينامك ىروصلاف. ىروحو ىوذعم حوللانا ملعا ةيداومجلا تاعقاولا ىف و 00

 ىوشتعملااماو.هللا رظان# تشو ءاشلام هللاوحمب 2ىلاعتهلوقو لددتلاوريغتا لياقوهو نيعتلا اذهىف

 هفارطا اع ةتوقاي حوللاذ | ند 3ك د محالو نامز هل سلو لدتتلاو ريغتلا لشإالاف

 دقو ادبا ريغتبال وهو ىلزالا ىلاعتهللا لع ىنف ىونعملاماو .ىدوصلا حوللا وهف دجربز ند

 ىونعم لاف ىروصو ئوقم نام رح ناحل اضيا ىتاسنالا دوجولاىفو «* ةدحاو ةداراب لكلا عقو

 ءايلوالا رثك اال فشكتي ىروصلاف ىدوصلل ىدوصلاو ىلكلا ىونعملا حوللا باب ىثزحلا

 ىلاعت هللا ىوسام معصم اهنم 0 عضوم ىفو .٠ دحاو دعي دحاول الا لصخح الف ىوكعملا اماو

 هلوق نم دازرملا ضو لدتالو ريغلالو اهنف ككل ةيلزا ةدحاو ةدارانم ندد ثاك "اع

 ةيلزالا ةدارالا كلت تاقلعتىلارظانف (تشوءاشبام هللاوحب )هلوقاماو «ىدل لوقلا لدسبامإل

 ردصتق ةيدوبعلا لاعفا اهتلمحن مو هتمكح هيضتقتام ىلع تاثدحلاب ةيقيقْلا تافدلا نم ىه ىتلا
 مهلاعفا بنا ىلا مهرايتخا نوفرصي مهنا ىنتعع ىئثزحلا مهرايتخاو ةثداحلا مهتداراب مهنم

 هلردق نف مالعا لامعالاو ربلا مزليالف هللا نم قلخلاو مهنم بسكلاف هناحبس هللااهةلخسف
 لع ل كدحانا ) ثيدحلاىفو ةواقشلاب مْ ةواقشلا هلردق نمو ةداعسلاب مخ ةداعسلا

 رانلا لها لمعي لمعنف باتكلا هيلع قيسيف عارذالا اهنيبو هن نوكيال ىتح ةنملا لها

 هيلع قبسيف عارذالا اهّبو هني نوكبأل ىتح رانلا لها لمعب لمعل ؟دحاناو اهلخديف

 لهال معي للمعبف) ثيدخلا ىف مالسلاهيلع هلوقىفو (اهلخديف ةنملا لها لمعب لمعيف باتكلا
 ظ ثيح نيالا ىف ىلععلا ةيسيس ىلع هنينت (اهلخ ديف ةنلا لها لمعب لمع.ف) هلوقو (اهاخ دفرانلا
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 نطفتملا ىلع ىنالاك اضيا لمعلا ركذ لب ةئملاوا رانلا لخدبف باتكلاهيلع قبسف لل ٠
! 

 ثيد+لاىفو اهبداعلا ىماو ةحلاصلا لامعالا ىلع اياطعلا نم اريثك قلع ىلاعت هللانا معا 0

 ةاح نما انلق هلدمالءاضقلاو ءاعدلا ةدئافام ليقنا ءايحالا فو :(لزئيملاممو لزنامت عفني ءاعدلا)



 هي م١ سيقع .كيلايلا واي

 1! زيولف يحاشو نم رفل[ نم نحو لك آ لساحة نانقم ىذلا تاتتكلا ما "ةدنَعو"|

 اذا ) لاق مالسلاهيلع هنا ىوراك نيتلصالا فالخمب كلذ نالضتامهناف نيتضراعلا ةواقشلاو |

 لجالاو رمعلاو قزرلاو ةاحلاو توملاو ةداعسلاو ةواقشلاالا«تشيو ءاشياموحمج هللانا)

 رسسدق ىدعسلا لاق م : قلخلاو قلخلاو

 تسدزا كن تقوا زج دهر *. تسشن ىف رد دب ىوخ

 وهوا“ ةارتعق "دي هن أكتفةنوم دعب هلنع تاو": تتكون ا ؛منزلاةاكصب :رمغلاةدايز .قمف |

|| 

 | ةفطنلاليوحم وحن نم اهدادضا تشو لاوحالا وحمبو ريدقتلاو ضرفلاوا قيلعتلا بابنم ||
 ىلا ةلاصالا كغ رمزا مسامث |رفاك ناكاذا لامحالا وحميو اه رخآ ىلا ةغضم مث ةقلع ||

 هللال دس كل قافاخاص لمعو نما و بان نمالا) ىلاعتلاق م تانسح تلدباف هرفكل اح ىفتناك |
 اهب عفتني مف ةحلاصلا هلامعا تسمح ه زمع رخآ ىف نفك مث املسم“ناك اذاو 6 تانسح مهتاس

 كت 10 ىلاعت هللاف (نولمعي اوناكام لطابو اهنف اوعنصام طيحوا ىلاعت لاق اك

 ركذلاو روضآاتّشو نانسنلاو ةلفغلاوحمو ةفرعملاو علا ككاو لهجلاوحمو ناعالا

 نيقبلإت شوو كشلا وحميو ةوقلاتشو فعضلا وحميو ةحملاتشو ضغللا وحمبو

 | وحمبو دوجلا تشو لخبلاوحمبو صالخالات شو ءايرلاوحمبو لقعلا تشو ىوهلاوحمبو |

 (نأشىفوه موي لك ) هليلدو قستلا اذهىلع عملات ثو ةقرفتلاوحميو ةقفشلاتيئيو دسحلا |
 هس نوح 7-1 لفت ترضح زا هنع هللاىضر ءادزاد وبا ] قعاكلا لق «ابناو اوحم

 سكحه دزا 2 كك رظن ىلاعتو هناحسس قح دنام ىاب شرز اتعاب |

 01 د هس هازج حاب دنكو#وزا دهاوخ هد ىه دن ماع ءعالطا نارذ |

 ىلبشلالاق اقو + | رارساو ز زومر نا احم دنك تائثاو راربا بولقزاراكنا موقر 2 5

 ا * اهلئالدو ةيسوبرلا دوهش نه ءاشلام تشو اهفاصواو ةيدوبعلا دوهش نم ءاشنام وحمب هللاهمحر ا

 قالخالان م ءاشيام ( تشو ) ةيناسفنلا ةمسمذلا قالخ الا نم 6 ءاشيامهللاوحمب ) ةمحلا |

 ( ىهلا)

 | ةداعسلاىلا ةسنلاب وهاما تايثالاو وحلاو لدبتلاو ريغتلانا ريقفلال وهب * ىهتنا صقنيالو

 دعس ءا(قشأأ .براي لوقف ةفطنلا كلت ىلع كلملالخدي ةلبل نوعبراو سمح ةفطنلا لع تضم

 | هقذروهلمسلوقبف كلملابتكبو هللاىضقف ىتا ما كسلا لوقبف كلملابتكيو هللاىضِقف

 | مالا نطبنا جعف ( اهنم ضقنيالو اهبف دازيالف ةفحصلا ىوطتمث كلملابتكيو هللاىضقبف

 مهضعب لوق لمح اذهىلعو حوللاىلا رظانف سحلاملاع اماو ادبا ريغتيالف لزالاحول ىلارظان |

 | تاليوأتلا فو © ةدهاشملا عضوم اهنال مهرارسا تشيو مهفاصوا هللاوحمي ءاطع نبا لاقو

 | صاوخلا ةينابرلا قالخالانم تيثيو ةيناحورلا قالخالان م وحميو ماوعلل ةيناحورلا ةديما |
 | ىريشق ماما ] ههجوالا كلاه ”ىثلك صاوخلا صخال دوحلار انا تشيو دوجولاراثآ وحمبو

 كو يظل ونا نار قرح تانإو ديكح مت 8 رو ظسخ 2 ي0ديامزفش
 | انعط ى يك تارا اك دل قيلت تدع مناوزإو كنكسرتوجب تيرتشر دانا اني داى قح |
 | هكءدومرف مالسالاخبش . دشاب دوخ مهرخآ؟ب دوب دوخلواب هجنانجات ديازفاى دوخ ناذاو |
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 ع حلا .وب رص ديبع مهتاق هيأر و هنفن راشخابال ءلصاي ىا دك هتلانذانالا 88-1

 ظ
ْ 

 تلا لطم دال د ا قا 3 اجب 01 اانا عتاد اذان اولا تلا اس نعال 317 دما نبل فكااساالو# © 59 كلم هاش
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 | تازجعملانم هنم انيلط * 2 ىنأبزا هيلع ن اكل هللادنعنم الوسر ناكول نكمل لوقل

 ا ناو هنداراو ىلاعت هللاهمشع مهتاتكسو قل اةماع تاكرحنا ىلاةراشاهفو هش فقوشالو

 بوتكم مكح :© باتك 4 تقو 26 لجأ لكلا #3 هاضرو ةللازذاب مهتانكسو لسرلاتاكرح
 راصعالا ىفالتخا بسح ىلع ماك>الا فالتخا ىضتقت ةمكحلا ناف هلها لاح ح الصب قبلي ضو رفم
 خبشلا لاقو + لبجتالاو ةاروتلاماكحا رثك ١ خسنام اس ناكول مهلوقل باوج وهو مكالاو

 مدقتيالوا هنم صقنبالو هيلع دازبال مولعم بوتكم تقو هللاءاضق ”ىش لكل ىا هريسفتىف
 ىو رهن خلات ا دعي كلذ ةقلساتكا !ىتؤلخ «كلاجاكز !«ازابإخ اولادي تطير تاتالالو
 ءاشيام ه تبثيو 8 هوك ه« ءاشيإم هللاوحمي © [ دشاين عالطا قلخ لاجا رب ار ىنك

 هتمكح هلضتشام كرتيو هلثموا هنم ريخ وهام هلدب ترو هخسن بوصتسام خسنيف هنايثا

 شلام ةظفخلاناويد نمااوحمجيوا ءاهتاكم_ تانسلاتبثيو,بئاتلا:تاانيش وح واب .خويتم ريغ
 ناك اذاف لعفيو ناسنالا لوقبام عيمج بتكب نورومأم مهنال كلذو ةئيسالو ةنسحب
 الام ةظفملاباتكنم ىننف ظوفحلا حوللاىف امي ةظفحلا هبتكام ضراعي سيألاو نينئالاموب
 لواىف ناكناف وهاك ابوتكم كرتيو اهدحا نم ءازج هلام تيثيو باقعو باوثنم هلءازج
 تاننح مرشاو اللا "نكي ل ناو :تاليسلاَنِم امهسام ساوجع ريح ءرجاو ناودلا
 رعي له ةنييعنب نايفس لثسف كتلقلز رك ديك[ دك لهر اا« ايلا نوما لا

 اهم لمع لكل لاقف بلقلال متنم عّشبالام ناتكي فيكف هللبقفال لاقف بنغلاناكلملا |

 كلذ نوملعبف كسملاة< ار هيف نم حاف ةنسحب دبعلامه اذا هابسب فرعي مرجماك اهب فرعي
 مهنوكىا اذه ىوونلا لعجو .هتنم حر هنم حاف هلك 5 8 هك مهاذاو اهنوتشف |

 ةفرعم ىلا هل ليبسال كلملا .مالسلادبع نب نيدلا نع خيشلالاقو * حصا بقلالمع لو

 ىنخاموه ىنألا رك ذلانا بولقلاناحيرفام هديؤيو . ىهتنا مهرثك ا لوقىف دعلان نطاب

 ىهتناةنسح ةوسا هلنمو ملسو هيلع هللا ىلص هب صاخ وهو ترم يملا

 هيل رار 0 ةللاةثاما "كمان وكلا لْماكلا ناسن آلان أ لمت اريقفلا لوف ©
 ىلاعتل اق م هل.ءلءاصحاو امازلا .رشنلا نع ةفخ تامالعب هريغ لاح ىلع عملادب و كلملاهيلع علطيال

 لجالاو قزرلاو ةواقشلاوةداعسلافتش.و و>مئوا «اهاصحا الا 5 لود ماطاؤالا

 احتكاك نا مهللا لوشو ىكسدوهو تنبلاب فوطي ناكهنا هنع هللا ىضر رمت نع - ىور

 ةداعسلا  لهاىف“ ىتساو حاف ةواقتلا ل هاف ىتتك ثتمك نأ اهَف ىتبناف ةداعسلا لا ىف
 قيبدق نوكي لجرلا نا رمال ىو + باتكلا مآ كدنعو تناو ءاقنام وحك كال ةرقعملاو

 مايا ثالث ه هرم نم قب دق نوكيو مايا ةثالث ىلا دريف همحر عطقبف ةنصا نون الث . هرم لع

 ةئشملا لها لجال ةيمجتلا تاليوأتلا ىف لاق © ةنس نينالل ىلا دريف همحر لصف

 هللاوحمي مث ىضرلاو نذالا لهال اذكو هيف لعفلا عوقول نيعم تتو ممتاكرحىف ةدارالاو

 دافعا لأ لعافا نم مهل ؟ نو >5 اهالعلا ها للعافا همس ةداعاتلا نعل ةلدتاكم

 ا ةواق_كالها ليعافا نم مهل تشو ةداعسلال ها ليعافا نم دا لهال 2 : ومال

 6< عب - «ة  نايلا جود )



 مهي م4 تم رغم ثلاثلا ءزخلا

 نمل بكالتم ارتثيربكل كالت نم: البكر .ايئلسر| دقلو » طلاسو و بابا ءاوس امو |
 مهلااستلمجو » ةكئالملا:نينج:نم:نوكي ناو دبال لوسزلا نا شيرق لوقل باوجي وهو |
 كقح ىفاضيإ هلئمز وجبال ف مهقح ىف كلذ زاجاملف كلئهامك ادالواو ءاسن ىا «ةيرذز احاوزا |

 لغتشال اسن ناكولو حاكنلاو ءاسنلا ىف الا ةمه لجرلا اذهل ىرئام دوهملا لوقا باوج وهو |

 ةيرسةثامالثو ةحوكتم ةأرما ةئام مال لاهيلع .دوادل ناكها  ىور ب ةدابعلاو دهزلاب

 جاوزالا ةرتكرضي تفيكف ةيرس ةئامعبسو ةيرهم ةأرما ةئامالث مالسلاهيلع ناواس هنبالو

 تاكرد نم مهتق رةيادبلا ىف ةيانعلا مهتبذج امللسرلانا ةيمجنلا تاليواتلاىفو * مالسلاهيلع انبنل

 ةلاسرلاو ةوبنلا جراعم ىلا اوم مهتقرمث ةيناجورلا ةيالولا تاجرد ىلا ةيلاوحلا ةيرشبلا |

 جاوزالابلطىلا مهحيزيرام ةيناسفنلا ماكحاو ةيرشبلاىعاودنم مهيف قبب لف رابلاف ةسايرلا ١

 ىلع دالوالاو جاوزالاىف ةبغرمهل لعجلب ةيناوملا صئاصخم دالوالا ىلا نوكرلاو ةعببطلاب
 نحي ما هنوقلخم مت 1أ) ىلاعت لاق اك ةيقلاخا ةفص راهظاىف ةفالخلا ةصوصخم ةعيرشلا قفو
 لضف ةوقلاىف اوديز ءايننالا لوصالا رداونىف ىذمرتلا مكحلا لاقو *+ ىهتنا ( نوقلاخلا

 قورعلاو سفنلا تذتلا قورعلاف ضافن رودصلا هنم تألتما اذا رونلانا كلذو مهتوبت |

 ةوقو ةعاحشلاو ءاخسلاب عبرداب سانلا ىلع تلضف ) ثيدحاىفو* ىهتنا اهاوقو ةوهشلاراثاف

 نالبق ةدحاو لكنمرهطتو ةلد عستلا هثاسن ىلع مالسل هيلع فاطو ( عاملا ةرثكو شطبلا

 عاما ىف ةنْطا لها نمالجر نيعبرأ ةوقمالسلاهيلع ىنواو رهطاو ببطا اذهلاقو ىرخالا ىنأي

 لجرفال !ةعبرا ةوآ مالسلاهيلع ىطعا نوكف ايندلا لهانم ةئاك ةنللا لهانم لجرلا ةوقو |
 نويعلا ناسناو لاق *امندلا لاجر نم لجر فلا ليقو لجر ةئام ةوق مالسلاهللع ناءاسو

 ىو + ىرارس عبرا هلناكو ءأرتعا ةيقعاتلا نهب لوخدملا مالسل اهلع هجاوزازنا ىنخمال

 ءاسنالا رخفنا ةيدومحملا تاعقاولاىفو * ةوسن ةرشع عبرا ءاسنلانم جوزتام نيفراعلا ناتسب

 ةشعنب نابفس لاق ةوسن عست نع تامو ةارما نيريشعو ىدحا جوز دق مالسلا مهملعو هيلع

 عبرداهلزاكو مالسلاهيلعىنل اباحصا دهزاناك هنع هللا ىضر ايلعنال ايندلا نم تسيل ءاسنلاةرثك

 هللا ىضر ىلعنب نسا ناكو + ة3 سمعا نينامب ةبعش نب ةريغملا جوزو ةيرس ةرشع عبسو ةوسن
 لوقي *(قلخو قلخ تهبشا) مالسلاهيلعلاةدقو ةأسما ىت ام ىلع ةدايز حكت ىتح احاكنم امهنع
 سمحو ةيرهم عبرا نيب عمحو نيرششع ردق هحور هللاحور ىدنسو .ىخبش جوزتدق ريقفلا

 ناذلا ءده ف الت[ ةجاولكل نا هحاكترةرزك نع لأسي نيح ىئاملل بلوق ناكو ةيرس رضع
 صئاصخو ةوبنلا رارسانم اهنا هتواخىف ريقفلا اذهل لوقيو حاكنلا ةرثكب تيلتبا دقو

 ءاسنلاو ٍبيطلا ثالث, ايندنم ىلا ببح ) روهشملا ثيدحلا ىلا هيراشاو ةمالا هذه صاوخ
 نوعلاطي مهو ةيسدقلا سوفللا باحصسال نوكيامتاةبحلاو قشعلا اذهف (ةالصلاىفىنبع ةرقو

 ليقام منو : مهريغ هعلاطيالام “ىش لكىف

 دق اننول يومك تحراد روذعم ءنامد ”ىتنم ىاىو قشعز ىنك عنم

 هيلع حرتقت 4 ةيابىنأينا  هعسوىفنكيملو مهنم دحاوحصامو 46 لوسراناكامو ©
 0 ال0 ّْ

 ا



 ظ

 بيرل ةدوج موك مل جمس

 ىف كح ١# امكح 4 نأ ر غلا نعي 4 .ءانلزلا 9 هلثمىف روهشملاوه ام اهيلع عمجمل ظ

 8 3 000 ردصم مكحلاف ٠ باوصلاو ةمكشملا ىدكتقم ىلع نها :

 مث ايذاحم ادانسا حلا هيادشسافا مكحللل اببس ناك نآرقلا نم اطبنتسم هيعرششلا فالاكتلا
 ظ يورو ل اراجع خسنلا لقالا ككاو امكح لاقي و ةغلاملا ليبس ىلع مكحلا سفن لءج
 اب ىعو ةطوم لاح هنا ىلع امكح باصتناو هظفح و همهف مهل لهسيل برعلا ناسلب امحرتم
 قيرطلا اطو دماجلا مسالا نأكف لالا ىه ةفصب فوصوم دماج مسا ةئطوملا لاملاو هتفص
 مالسلاهللع هنوعدي اوناك نيكرشملازا - ىور اهب افوصوم اهلبق هئحل ةقيقللا ىف لاح وهام

 دعب سدقملا تب ىا مهتللق ىلا ةالصلاىلا هنوعدي دوهلا ناكو نيكرشملا مهمابا ةلم عابتاىلا

 لعج مهنيد ريرقتل اهلا كنوعدي ىتلا ه# مهءاوها تعبتا لو © ىلاعت لاقف اهنع لوحام

 سفنلا هاوهتو عبطلا هيلا ليام وهو ىوه غئازلا قيرطلاو لطابلا نيدلانم هيلا هنوعديام

اح ام دعب هه اض2ىوههنوكل لوقعم ليلدو لوبقم دنس ريغ نم ءاهتشالا د رحب
 ا 5 معلا نم ك ء

 يلا ل ذا 6 ىل و نم قي هبا ذع نم 3 هللا نم كلام #4 نيهاربلاب هدي مولعملا نيدلا نم

 كر.قلا ىلع هتما ضير دارملاو مالسلا هيلع هل باخ اذهو باذعلا كنع عن و: كظفحي
 هريغ ناك ريذحتلا اذه لكلا نم ةلزتم عفرا ناك ن نه رذحاذا هناف لزلزتلا نم هريذحمو نيدلاب

 | ةيبوبرلا ملاءىلا ةيدوبعلا قيرط هامل لقاعلا ىلعف * ماعم لكاف؟عاياواهنا ةكلناعا كلذ ىلوا

 نم هءاجام دعب كرشلا عبتا نمو هبلطىف اصلخم نوكي لب ةرخآلاو ايندلا نم أيش كرمشيالو
 | ىلا ةينمان الا 0 0 هلام ةينانالا لذ 0 ناطوويزعلل

 اغلبم ةيدوبعلا فرش غلب دقو ريبكلا ف ىزارلارخفلا مال لاق * ةيدوبعلا ىه اما صالخلا
 | نا اولاقق لضفا امها نيلسرملاف نيتعمحتسملا ةلاسرلاو ةندوبعلا ىف ءاملعلا فلتخا تسحب

 1 ا راطلا و ولك كفو تمل تار[ تناولنا وابكا نشف هيكلرملا

 هماهم حالصاب ىلاعت لفكتلاوه نوكف هذسىلا ةروما لكي نا ةيدوبعلاو قلخلا ىلا قا نه

 عملا ماقم ىه ةيدوبعلاو * همالك رخآ اذه امهنيبام ناتشو ةمالا ماهمب لفكتلا ةلاسرلاو
 كهبر عم هتيدوبع ضحممتىف ناك ملْسو هيلع ىلاعت هللا ص ىلا ىلارظنا ةقرفتلا ماقم ةلاسرلاو

 عطقنيل (ءاريمحاي ىنيلك ) لوب هتلاسر لاحىفو (ىيقسيو ىنتمعطيوه ىبر دنع تيبر) هنعربخا
 ىفو *هلوسرو هدبع ادممنا دهشاىف لوسرلا ىلع دعلا ميد افرشىنكو قلأاىلا قطان م

 ظفاحلالاق : 6 ناطلس مهيلع كل سبل عاما لا نةيك يرمز ةيازكلا ىعم ةيدوعلا

 دور 21 ن5 نبا فا شورفم تنطلس ناناحرذ ”ل1انك

 كو اذتع كلنوك ا لا 1 نع قافكو ابر ىلناوكت نا"انوس قافك اهتغ لا ئعرايرغأ ار عوام

 ىرت الأ وهالا هاوه عفرب كلذو ادبع دبعلل لعاجال اذكف دبعلا قلاخ وه ىلاعت هللا نا
 ينم قاراز بج تزإ كلف او ريض ةزوو هانفن ١ نياكبر هسا لهاا قكابطقملوت ىلإ

 ىلاعت هللاوه ةقيقحلا ىف رسسكلاب نهطملا ناف ( نورهطملا الا هسمعال ) ادبا 6 دحا نم



 © ركع ىو بوس مع تت ةكرخ عم بع عمم

 مسك مم د رشع ثلاثلا ءزجلا
 -- سبب بسبب وسب سس سس سس وسم 9 - -

 اود ةرسحلاو ةعبطقلا ران لاوحالاو تاماقملا هذهنع ضرعانم ةقاعو ءاوسامح هّللاب

 ىوتملافو : ةيمجتللا تاليوأتلا

 تستلفغ و ق> دعب زا رتلهس * تسه هك ىجنر نا هو نارود روج

 5 2 ناح 5 زاد قاب كوول كوديك نأ درذكب احا عكاز

 تفك او تسرك لبس ٠ ىذلوب قارف نم ءاليواي دلوكموإ ٍديركس هك ارز ديد. لبش ]

 كمل هلرك ينتهك لبيع م ىوكيم :نينَج ارحب تفك نر نا . .دخإلاقارف نم ماليؤا
 [دشاب ىقاب هك ىقلاخ قارفرب ماكي هيرك ارجنم دشدهاوخىناف هنبآ ره هك قولخم قارفرب

 ا

 توم الى خزجم دنم لد تينودىا * تقاع ديريع هكنوح رايو ديزرف

 نيذلاو وه مقملا معنلاو متادلاقوذلاب انقرشو ملالا باذعلاو دعبلا ران نم ؟اياو هللا انمصع
 معو ىراصنلا نمو هءاحاو مالاس نب هللادصك دوهللا نم نيلسملا ديري # باتكلا مهانا

 باتكلاب دارملاف ةشيحلاب نونالثو نانثاو نهلاب ةيلامثو نارجحن نوعيرا الجر نونامث
 هللا لضفنم هنال هلك نارقلا وهو هعمجب #* كيلا لزنا اب نوحرفي 8# لجتالاو ةاروتلا

 ناك ل لضفلا باب نم هنلا ءاحام هرثشنا دوما ن نمّؤملانا ككشالو دانعلا ىلع هتمح رو

 هيلعهللا ىلص هللالوسر ىلع اوبزحم نيذلا مهترفك مهو مهبازحا نمو #« بازحالا نمو ©

 امهعاسشاو نارجن ىنقسا بقاعلاو دسسلاو هعاماو فرشالا نب سكوت ةوادعلاب ملسو

 مهعئارشهااخناموهو 6 هلت لكك نم ع [ ت تلالضوؤء فك عا ركشل ذاو ] ةايراتإاتو

 اكتينع هللا ىذر سابع نبا نعو اهريغ اوركتاو صصقلاىف اوقفاو مهنال ضازكلا فوة

 فيلاكتلا بعل متشي نا رقلانا لعاو « هعيمجب نوكرشملارفكو فسوب ةروسب دوهيلا نما

 سفنلا اماو ٠ لكلاب نوحرفي ريسلاو تلقلاو ح ورلاف قئاقحلاو رارسالا ىلعو ا

 فيلاكتلا بعت انع عفرا مهلا هّئاوف لهجو هفيلاكت لقثل هضعب ركشف ىوقلاو ىوهل

 ] رارقالاو لوبقلا لها عم انرمدحاو ناكنالاو ةفلاخلانم انظفحاو ا نإ رقاب 0

 تفك ناناحهكن خس مهناجيدرك لوبق 3 لبقم ٌهدنب هك مد ارجو نوخز نم

 ثرما امناىا 4 هب كرشا الو هللادبءانا ترما امنا ه8 نيركتملا باوجىف دم اي كي لق

 انا راك“ ىلا مكل:ليبسالو نيدلاىف ةدمعلا وهو هدحواو هللادبعا ناب .ىلا لزنا امف

 تايزج ىف ةيهلالا بتكلاو عئارسلا ةفلاخم عدبب سيلف مكعئارش فلاخب امل هنوركتت ام
 | ضيرملا لهاعي بيطلاك ملاعلا لها حالص هيضتقي ام بسحب لزني مكحلا هللا نال ماكجالا
 | 46 اوعدا © هريغىلا ال هديحوتو هللاىلا ىا هيهيلاو## جالعلاو رييدتلا نم هجا نم بسانيام
 | ءازجلل مكعجرمو جم ىا 6 بام هيلاو ف ىىاهم عمجيف هيلا ءاعدلاب هصخاوا دابعلا

 فلتخي امه عيرافتلا نم كلذ ادعام اماف . ءابننالا نيب هيلع قفتملا ردقلاوه اذهو هريغولاال

 ءاسالا ىلع باتكلا انلزنا كو ىا *#«كيذكوه» هيف فلاخلا راكتال ىنعمالف مثالاو راصعالاب
 | تانايدلا لوصا|ىلعلمتشملا لازنالا اذه لثمو وا 6 ةماىف كانلسرا كلذك ) لاق اكمهمتا ةغلب
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 ,دعرلا ةروس مسي ملا تح

 راثلاب نتملاامأو ئرعصلازانلاب بذعملا لالخ هذاهف راظملا دلك ا طنا ءاذأ لزم الل فا طل وعلا َنح
 1 انعاو"ذغأ هلاقل ]بهل ةململا رانا ا ياركلا

 دنك نزور واربقردنا نزاخهضورزرك * ىرد خزودزاتيورىبدوب ىاجخدرب

 ةارشلا نم هي نوقتملادعو ىتلا ةنملالثم 8 قيقحتلاو قا قيرطل قيفوتلاوةمصعلا هللا لأسن
 رئاسلا لثملاك ىهىتلا اهتفصىا ةنللا لثم كللعانصصق امف ىا ىوذحم هربخ ًادتبموهو ىصاعملاو |

 اهب دعو ريدقتلاو ةلصلا نم ىفوذحلا دئاعلا نم لاح ه# راهنالا اهتحن نم ىرجت ةبارغلا ىف

 ةعيرشلاىهىتلا عبرالا بتارملا ةلباقمي اهراجشا تحن نم ةعبرا اهراهنا نايرج اردقم نوقتملا
 عبرالا بتارملا هذه نيب عمح نمل لامكلا ىلع راهنالا هذهىطعتو ةقيقحلاو ةفرعملاو ةقيرطلاو |

 مينكل اهنم نوبرسشي اوناكناو مهناف خزاربلا بابداو راربالا نه مهريغ اماو نوبرقملا مهو
 هللاب مهتقرعم توافتل ةذللا ةدايز نم نوبرقملا كلوا هدحبام اهف نودحمال

 شيوخ ىالاك دوخ رد درب دوس * شيوخ ىالاو تمه زا ىك ىه
 عنجيالو عطقنسال 6 مئاد 9 اهف لكؤيام ىشاوكلا ىف لاق * [ ناتسب نا هود ] هي اهلكا

 هنال سمشلاب ايندلاف خسني اك خسنيال ماد اهلظو ىا #* اهلظو و ايندلا الع كفرا دج

 ةردلل هب هنع ربعامباو ةحارتسالا ماود لظلا ماودب دارملاف دربالو رحالو ةنملاىف سمشال

 عولاب ماودلا لكالا ماودي دارملاو مهضرا ىف مهتاحارتسا مظعم هيفو برعلا دنع لظلا

 لاق اك ةظحل كالهلا ىنانيال اذهو هلدبب ”ىج ”ىث هنمىنف اذا هناف صخشلاو ءزجلاب ماودلاال

 قوس هضم اك ةنلالو> ددعبامىلا فاضم هماودزا ىلع < ههجوالا كلاه ”ىثشلك ) ىلاعت

 ةياآلافو *هدعب هءاقو هدوجو ىفانيال لوخدلا لبق ”ىثلك كالهدنع ةظل هكالهف مالكلا

 همالسا لبق دسل تالاقمنمو ىنغب ةنملا معت نا اولاق ثسح ةيمهجلا ىلع در

 لئاز ةلاحمال معن لكو * لطاب هللاالخام ”ىث لكالأ

 نامع لاق لطاب هللاالخ ام “ىشثلكالأ ناقو قدر نه قال فدانا
 اهتيذكلاق لئاز ةلاحم ال معن لكو 2 لاقاملو تقدمهنعّللاىضر نوعظمنبا
 زورا ناميا لها هكمدومرف ىريشق ماما ] ةرخآلا معنل لماشوه ام ميعنلاب دارا هنا مهف

 [ تسا هتسويب هك تيانع لظ رد ىقعو ايندب نافراعو تيامح لظرد ادرفو دّتياعر لظرد

 وارسربدتوهباسني هكءدتتنا شوخ ىا * تسديواح ناهجود ردوا تلك هلع

 ةبقامو مهل آم :6 اوقتا نيذلا ىقع 8 اهركذب تع.سو اهفصو كغلب ىتلا ةنملا د كلت
 رانلاىلا.قيرطرفكلاو ةنملا ىلا قيرط ىوتلاف هريغال 4 رانلا نيرفاكلا ىقعو ف مها

 ىرحت اهناب اهفصوو نيقتملل اهدعؤ ىتلا ةنْلا سم١ ةقيقحىلا ريشي ىلاعت هللازا ةراشالاو ©

 تادهاشم مو« مئاد اهلكا)قيفوتلاو ةياتعلاهامو مركلاو لضفل اراهناىهو راهنالا اهتحن نم

 هدوجو نم ىه ىتلا لاوحالاو تاماقملا هذه لظىف مهو ىا اهلظو)لالجلا تافشاكمو لاما
 ا قنا نم ةقاع "تاماقملاو كيا كلتو ادبا لوزال تي يدع م ناعم ملال



 ظافلالاك هتحن ىنعم نع غراف هب نوهوفتن ظفل الاوه اش ناهرب هدضءيال لوق ءاكرشلاب

 ( ىث ةلالضلانم هيلا سيلو انيزم سيلبا قلخو ”ىث ىدهلا نم ىل سيلو اخلبمو ابعاد |

 [ هكره ] © نمو ف قحلا لبس 4 لبيدلا نع 9 عنماوهو دصلا نم « اودصو ظ |

 ه6 داه نم هلاف  ءادتحالا قلخي رسفت نا زوجي ةيادهلا اذكو لالذلا قلخمب لالضالا |

 اباذع هاهم كلذلو رفكلا ىلع مهل ةبوقعالا مهقحلبالو نحلاو بئاصملا نه مهلانيام نيانسإو |

 ءاملا ىمسو هتعنم اذا ابذع هتبذع لاقي عملا وهو بذعلا نم برعلا مالكىف باذعلا لصاو |
 عنميو همرج لثم ةدواعم نم بقاعملا عنب هنال اباذع باذعلا ىمسو شطعلا عنمي هنال ابذع |

 لهجلاو ةلفغلاو باحملاو دعبلا باذع وهو همدحتلا تاليواتلا ىفو © هلعف لثم نم هريغ |

 مسي م٠. رجح مغع ثلاثلا زحلا

 | ىجزلا ةيمستكهل ةقنقحال مالكي ءاكرش مهنومست لب # لوقلا: نم يهاظب ما 0 شضرآلا ف

 مانصالا مهتيمست رك ذ ىلا ,مهرابخاو مهتئِشت رك ذ نع بارضا وه مولعلا رحب ىفو هادوفاك

 بجعتلاو راك الا ما يف ةزمهلا ىنعمو ىنعم رابتعاو ةقيقحريغنم لوقلا نم ىهاظب ءاكرشب
 مهلوق نا كلذو بجعلا هنم ىضقملا ركتسملا مهلوق عمساو روك ذملا كلذ عد لاق هنأك

 نيزلب © احابقتساو اهنم ارفنت لقاع اهب ماكتيالو ناعم لع لدنال سارجا ىهم ىتلا ةلمهملا
 | ءاكرش هللا مهذاخما وهو اقح اهايا مهنظ مث ليطابا مهل مهسفنا ه6 مركم اورفك نيذلل

 | هلوقكهتسوسوب ناطشلا اما نيزملاو ةلحم هدصقي امع ريغلا فرص ركملاو .هللانم انالذخ
 تشبب) ثيدحلاىو (مهلامحامهلانيز) هلوقكىلاعت هللاوا (مهلامعا ناطيشلامهل نيزوإل ىلاءت

 دوب تالاحزا تارا كا * دوب تالا هح سهو ىلءاف قح

 رمي نا ةنسلا لها دنع عنمالو ىتفملا ىدعس لاق * هلببس نع هلذخي :# هللا للضي

 رسالاو لتقلاب 6# ايندلا ةوبحلاىف باذع مهل © اهل هقفويو هتباده ىلع ردقي دحا نم هلاف

 ةامعأ ام ع

 6 قشا ةرخ ًآلاباذءلو ف سنالاو نجلا نيطاشو ايندلاو ىوهلاو سفنلا ةيدوبع باذعو

 طيرفتلا ةرسحبو دعبلا ملاو ةعطقلا ران بادعو رانلا باذع وهو هماودل بعداو دشا

 طوبهلاو تاراسحلاىلع لوصحلاو ىصاعملاو بونذلا ىف طارفالا ةمادنو ىلاعت هللا ةعاط ىف

 ظفاح © قاونم #8 هباذع نه ىا 4 هللانم مهلامو #8 تاكردلا لوزنو تاجردلا نم

 | نم(هللانم مهلامو 9 تاليوأتلا فو ©قاوب ةقلعتمىلوالاو ةدئاز ةيناثل نم .اوبذعيالىتح عنامو
 ثيدحفو باذعلاو نالذخلانم.هيش (قاو نمل ةرخ آلاىف هللاباذعو ايندلاىف هللازالذخ

 لوقت مهِحتوص لاق توصلا اذهام ليربجاي لاقف 2 انودع.سف داو ىلع قا مث) ار عملا

 قاسغو ىمضحو ىريع-و ىلالغاو ىلسالس تاوكا | عفا ادعو ابو ىلهاب ا بزاي

 ثيبخو ةكرشمو كرمشم لككل لاق ىدعو اب ىتنا ىرح دتشاو ىرعق دعيدقو ىتلغو

 نبا ناكو «بيهرتلاو بيغرتلا فاك ( تيضر تيلاق باسلا موب نمؤيال رابج لكو ةئيبخو
 تنئذاول ىتاب دعوا هللا نأول لاقف كلذن ع لئسف اكأب لازيالو هينيع عو»د عطقننال دئرم
 رانفىنهحيناب دعوا دقو فيكف ىىومد عطقتتال اهنا ىلعاقيقح ناكل ادبا ماما ىف ىنسحل
 ىرخا 2 تضياىتح ىرخا مث ترمحا ىتحهنس فلا اهيلع دقواةنسفالا هثالثاهيلع دقوا دق



 دعرلا ةرود مي 3/ هب زق

 ىلا او رطل: نام ءملا نا ؟ئارنالا قالزلا زاهقلا "نقب نم لصلخ يح قداكإلا تايم رع
 اودعستساف مالستسالاىف اولخدو ءانفلاو عضاوتلاب ربكلا اولدبو مظعتلا نيعب مالسلا هيلع ىنلا |

 ظ ردم لرعخال كح لاهل انيك ا رغخىتاخم نرقكتلا اما نئلزا ىلا ةداكتسا |

 ا كوسا ةثراو ءاملوالا ناف ةمانقلا موب لا ركل نسال لاك“ دكه ةيدبا ةواقش

 ىدنحملا كانك »كلامك ةلماعملاك مهعم ةلماعملاو مالسلا هيلع
 تسجيىلوسرزاورودنينحىادخزاوت * لوسر ناثراو دنادخل نابرقم

 ماهفتسالاو ىفوذحم ربخلاو ءادتبالا ىلع لحما ةعوفرم ةلوصوم نف [هكىمكايا] «نفأ# |
 ةحلاطوا ةحلاص ه#« سفن لك ىلع #9 ببقد ه4 مئاقوه ب ىذلا للافأ ئا:قنلا نعي

 نك رفغي ملو ةازاجلادارا نا ىنعي هب اهيزاجبف اهيلع هلذفحي رشو ريخ نم  تيسكامي
 ىا (قلخالنكقلخي نفأ) هلوقكاذهو عفنتالو رضتال ىتلا مانمالانم ةفصلاهذهب سيل

 سيل نك كلذ بسح ىلع اهيزاجيو اهرشو اهريخ معي سفن لك ىلع مئاق وهنم نوكيال |
 ريبدتلاو هقلخ رومال ىلوتلا مابقلا ىنعمو لهملاو فعضلاو زجعلا ىف هانتم 'ىش ىلع مئاقب |

 هلل اولعجو 9: ءالوتو هافكاذا نالف ماق لاعب ءازجلل لام<الا ءاصحاو لاجآلاو قازرالل |
 اهوذختاو مانصالا نيبو هللانيب اووس رافكلا نا ىني فاّئتساوهو مانصالا ىا 6 ءاكرش |

 لك نلع مانقلا ىف ءاكرشو 'ءاوس تناكؤل .اهنفأ ءاكربشو ءاوس نوكتإاهتاو: ةداععلا/ ىف, هلاءاكربش

 كلذ نك اارجش ئاااطلإتا تالا للك دهن عرتمو ارت زنكنكاراف اا
 نوقحتسي ام مهل له اورظناف مهتافصب مهوفصو مهئامساب ؟ءاكرش اون *« مهومس لق

 هللا تافص نم أيش مهنم اورتمناف تافصلا نم اهذخأم ءامسالانا ىلا ريشي ةكرسشلاو ةدابعلا هب
 قازرو قلاخو رداقو ىح اروح هكتاسنا دارم ] ىشاكلا لاق ا" مهنوءست فيكف |

 [ دركدناون ىمن مانصارب امسا نيزا كي جنه قالطاو دنيوكم مكحو ملعو ريصيو عيمسو

 مهيماسا اونيع مهومس ىنعم نال كلذو كلا 5 جهزت لقوم مولعلا رحب ىف لاق

 دوجو مدع نع ةيانك نينعتلا مدع لعج هدوجو مزاول نم مسالاب ”ىنثلا نييعت ناك املو

 اذراظتاو زاب مكوئلسف نك تناك او. ةكابفلا راهو ناؤعكشلي ماشا ندع يل نضل شقر كولا

 اهوقحتسي مل ةدابعلا قاقحتسا ىضتقت ماسا اضيا ماا نكت, الو اهزا نوقحتتان) له
 ةيراكتالا ةزمهلاو لب ةردقم هعادقنم ما ه6 هنوئبنت ما ةكريشلاو ةداعلا مل ا د

 قلعتم هللا مع الو هلدوجو ال امب ىا ه# ضرالا ىف ملعيال اب ف ىلاتهللا نوريخما لب ىا

 ىا :اقكلا قيرطي مزاللا نب موزلملل ىنن وهو داخل نتجت ءاكرشلاوهو هدوجتو

 دوجول مزال معن نال ىلاعت هلل امولعم ناكل ادوجوم كيرمشلا ناكوا ذا ملعالو هل كيرشال
 ديد ممل امولعم هدوجو نكي مل اذاف كلذ نع هلل ا:ىلاعت هلهج 5 زل الاو ىشلا |

 مهتبمست ركذ نع بارضا 6هنوئبذت ما مولعلا رحب لاق * هموزلم ءافتنامزالل اءافتنا مازلتسال |

 ىنبتي الوا ىتبن. ناكام ىنعمب راكت الا ما ىف ةزمهلا ىنعمو مهتئنت رك ذ ىلا مهنماسا نيعتو

 ردم امي هيومشا لقف هللا تافصي 0 ناف هب آلا كن وأ نايبتلا فو *« كلذ  نوكينا
 1... دله ا 27 7 ا ١ ت1 ل تا... تل 1 1 15 ا تا و و ص .٠٠ جس و صوتا مج تب عج حا و صسس



 ا. ةفدبتنسا رمسشع ثلاثلا ءزجلا

 ٍْ زدهصتقلا تاللماعملا عاوناىف دو  ةيلذالا ماكحالا نم (ةعراق) معلا تاليواتلا فو © |

 | ندضت ةزان ةيلزالاماكجالاناىلا ريشي ( مهرادنم ابيرقل<وا) هلوقبو ةواقشلل ةجوم مهنم
 كرد نم هللا مهدعواام ىلا اوقفارتو ةواقشلا بابسا ىف اوقفاوتف مهبحاصم نم ةراثو مهنم ١

 | وهو هللادعو أي ْ [كىتقوات ديسر دهاوخ ناشيدبالب] ىنعي *«ىد#» لاق اك ءاقشلا

 | اصقن هنوكل فلخلا عانتمال 6 داعيملا فللال هللازا 98 ةكم حتقوا ةمايقلاموبوا مهتوم
 ةقاوتلاو ةدالولا ىنمب قاثملاو دالملاك دعولا ىنمم داعملاو ”ىثلا لاكو ةيهولالل انفانم

 | 0 كلبق نم لسر: ”ىزهتسا دقاو # اهعوتو لبق ةعفنملا لاصياب راخالا نع ةرابع دعولاو

 ىلاعت هلوق هيلع لديو كلبق نه لسرلا عيمجي ىاريثكتلل ريكشلاو كي كموق ءازهتساك

 ْ ىذالاو هناهتسالاو راقحتسالا ءازهتسالاىنعمو (ناون نييدنسا هباوناكالا لوسر نم مهينأيامؤ)

 لاهمالا ءالمالاو . اورفك نيذلا نيئزهتسملل ىا # اورفك نيذلل تيلماف بذدكتلاو

 تلطا ىا ىعرملا ىف ةميهبلاك نماو ةءدفف هنم ةليوطّرةدم ىا نامزلا نه ةوالم كرتي ناو

 | دعب ةبوقعلاب * مهت ذخأ مث 99 ةيصعملا ىف اودامتل ةبوقعلا ريخأتب ةعسو نما ىف ةدملا مهل
 مهايا ىباقع 6 باقع #© [ دوب هنوك هج سب ] 6 ناك ف يكف جاردتسالاو ءالمالا |
 قيقا لع هنا الا مهتبوقع ماللاهيلعىلاري لو ىلسرب اديس تعقل كار تفك

 كلذ رثئا نودهاشتف مهنك اسمو مه دالب ىلع نور“ مك كا مولغلار ىفو * انانع ىأر ةلااكف ||

 مهاذاو هب مهلا زهتسا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر 0 هدخا ةدش نم بسحيعت اذهو

 لزن كمهب لزني هب نولعفيام ءازج ناو ةوسا ءاسنالا ىف هل ناب تايآلا مهحارتقاو مهبيذكتو |

 ءاسبالاب ءازهتسالا,ءاقشلإ تازاما نم نا. ىلإ ,ةراذا هو. *.اولعقام ءازج.ءاسالاب ,نتئرهسملاب

 نم ىا (ةيراحلاب ىنزراب دقف الو ىل ىداعزم) ىوريو (ىل ناهانم) ثيدحلاىفو ءالوالاو

 ىلولا نال هتايلوا ةرصن ىلا ”ىث عرسا هللاو ىنراح دقذ ىئالوا نم ادحاو ىذاو بضغا |

 ايتادلا ىف هده زياما .هتايلوأ, ضعبل,لاق:ىلاعت هللانا,. ىورو  هرصان هللانوكسف هتلارصتس |

 تيذاع لهو ايلو ىف تبلاو لهف ىب تخريشت دقف ىايا كركذ اماو كسفن ةحار تلجعت دقف |

 مهتوادعو مهضغبو هللادنع لامعالا عفنا نم مهتالاومو ىلاعت هللا ءايلوأ ةبحمت اودع ىف
 هكمدتاهدروا ] رئابكلا ربك او ىلاعت هدنع لامعالا رضا نم مهيف نعطلاو .مهراقحتساو

 تفكءناخ دنوادخ دمآ دورف راك باشمزا ىبي ةناخي دوخ عابتابو ماظ دوب ىرالاسهبس |

 زيزع ىبحصهو تفر هناخرد خيش امم روشنم تكا دورف نم ناخب ماو ىروشنم نه

 انوسباواخدتال اوما دا كان[ د كب قايو تعا شيب ردو تشاد

 روشنم هكمتادنينم .تفك رالاسهبس ] © اهلها ىلع اوملستو اوسنأتست ىتح مكتويب ريغ
 ١ كالهو كل نا دورف خيش ةناخردو دركت :تافثلا نإدب ىراد ريما

 بئاصلا لاق[ دش

 دشاب نامزكي خاتسكمنبش رمح هك * تسنابلدنع مرك سفن ةحتت

 هسفن ذي نا لقاعلا ىلعف * . سفنلا فاصوا ةبلغ نم ةحيبلا تالماعملا هذه لثم نا كشالو
 ل - ب

0 



 اهف نوعزفيف ةكم ىا 6 مهرادنم © [ كيدزتىئضومي ] ه# ابيرق لك لزنت ىا ةعراقلا
 ىنلل اباطخ لحن نوكي نازوجيو اهرورش مهيلا ىدعتيو اهرارش مهلع رياطتيو نوعلَشو |

 مهيشاومو مهلاوما ىلع دافافأ ةيبيدحلا ماع مهراد نم ابرق هشيحب لح هناف مالسنلاهيلع '

 ئوشملا ىو : نانعلاو ةدهاشملاَنم اومْرْخ نا رقلا ةزتمأ نع اَواَفْع :راكتالا

 تاياكملاَنْمَو * هتوالتت قلع كظاوملا هلل ماكا نماؤملاب'ةتفنكف نآزقلا ةكرتب هتكرحأ الو هتمأم |
 | امهنع هللاىضر نامعو رمعل هنع هللاىضر ركبوبا لاقف ضرم هنع هللاىضر الع نا ةقطللا .

 ماوس« درت لعزل نت عنه ل عودا و ةروتنا هوما[ دو ت17
 هفو روناو ضِساوهو تسطف دحاوا نك لسع ىوس ايش دجرلأ هتبب لخدف ولالا

 ةغيرسشلاو لسعلان م ىلحا ىلاعت هللاركذو تسطلان م رونا نيدلا لاقف الوا لقف اندنو |

 ' الصواو ناف ردن او اسواق ىلاعت هللاروت رعشلانم قدا هلقو لسعلا نم هدا لاك

 عمطلا عطق سايلا 4 اونمأ نيذلا نسأيي مفأا ولف ”ننراي هللا اي نيم نر ةلااك ىلا كاياو |

 اولاق ننمؤملا نم ل ىور سعال ىعمب ماهفتسالاو هنم طونقلاو عع نع ا

 ءاشينم لضيو ءادينم ىدبف عجل ءادتعاب ةئينكم قلغت ُمدعل اع“ شانلا ىدهيال ىلاغت

 دعرلا ةر وص تنم اان بق

 نلشا اذكر تاع الي الف 57 لاو اورصي | اف كافياكلا#لا لعاو اروح ١

 نو و قا ا ا وبد * نيبم رهاظ ريس ىا ا ورز

 تسيفخ شناح و ىهاظ ش.س 006 تدين ناكل رق مهاط

 يطل ا هريغ هيلع رده ملام ىلع ردقىلاعت هللاةفصوه ككل رقلاب قلخت نم نا كشالو

 | رالاىف لاو باها لغجو نارقلا زوص ول'ىا (رانلا ةتسمام ٍباعاىف نا رقلا ناكول)

 | انمركاوان تعا تنا''اولاقف ةلاقملال نق لكلا دلل هذ (لضر كيدوعلا اكوا 3 فافوكا تع

 طارصلاو لسعلا نم ىلح | اهمعتو تسطلانمرونا ةنجلا هنعهللا ىضررمع لاقف رعشلا نم قدا

 قلخا ن اهلا "2:35 ةدططلا روسو ؟رنل هع كر قانا ا اقل 15

 مالكو تسطلا نم رونا فضلا هنع هللاىضر ىلع لاقف علا نم قدا هريسفل و للان

 أاوماوتلا نلف كاناالا لما وكت تاا1 خلا ةكم زاك ردن رانككللا !ذؤل وهلا هل لوكان
 اودهاشام دعب مهدانعةرثك اوأرامدعب ةرفكلاءال وه ناميانم نوئمؤملا طش لأ لاغت

 لمعتسي دقو اونم آف 6 اعيمح سانلا ىدنيل هللاءاشيول ف هنا مهنم املع ىا ه6 نا  تايآلا

 ىف ام عم ةففخلا ناف نوكيال ”ىثلا كلذ ناب معلا نع بيسم هنال ازاجم معلا ىنعم سأنلا
 هللانا اونما نيذلاهلعي مف ىنملاو . معلا ىنعم : نمألا لوعفم راهتا ا ولت لح ىف اهزيَح

 ظفاحلا لاق : ةلالجلاو ةلاخخلا هتضاق ىضتقم

 . دشابت بهل ورك دزوسب م * تر كا قف ةناك راك رد

 اولعفام ببسي ىا هك اوعنصامي مهبيصت ف كم رافك مهو نمحرلاب « رفكنيذلالازيالو ص

 بر1لاورسالاو لتقلانم مهأجفتو مهعرقتةيهاد #4 ةعراق 9+ ةثيخلا مهلامعاو مهرفكنم

 ا هي لحن واؤو ةعراش ناب ذعم ةكمرافك لازيالهدخلت عدصلاو ٍبرضلا ع رقلالصاو ندحلاو

 صد تصمم صحت جدت هم هه

 لا انطبو ارهظ نا رقلل نا ثيدح ريش نابرد موس رتفد رخاوا رد



 مهي خالد 8م رضع كثلاثلا زجلا

 لسرملاوهف!سو هنلعهللا لص ىنلل كاناسزاىف ٍباطخلاةرابع ريقفلا لوقب«ةيمجتلتاليوأت ا ىفاك |
 أ موبىلا هب رمشم ىلع مه نيذلا هتثرو نمدحا و لكل هتراشاو ةوعدلاو ىحولا بحاصو احالطصاوةغل ا

 اكلنا اكوداشرالاو ماهلالا بحاصو احالطصا الةغا لس رملاوهفهثرال ارهظم هنوكب حمة مايقلا |

 هلعلد 5 داقتعالاو نامالاب هركشي لب مملارفكيالنا بجي هيلع منملانا ىلا ةراشا (نحرلاب

 مهنع لأسف طاير لها ىلع اولزن قارسلانم ةعامنا  ىور مخالب ريثأت نسحلا داقتعالاو |
 اوال تطل وا كغ تءاحو اماعط مهل أبهف ةازغلان< اولاقو هنم اوحتساف طابرلا بحاص

 اهتنباهجو ةأرملا تلسفف اواسغف ةازغلاةلاسفب اكربت اهلسغا ءايمع اننب ىلنا تلاقوماعطلا لبق مهيديا

 انوملكل بالك نب ىصق مهنم اّابآ نم تامنمم ةثالثوا نيلج رىحاو ماشلا ضراىفمنويعلاو

 كاز فانك وز ةمشواسلان ىلا ف كلارا مشلاباوجو ا تكايياوع وفلزت |

 انك اما نم تلش ىا [ نددوا نكفرب ] ةيسرافلاب ريستلا 5 لامجلا هبت ريس 0 1 ملاع نرد

 ىو ندناوخ تقاواود”قل اهشاوك ىو ىدش هدئار ] ةسرافلاب ضرالادجو نع تهذاو |

 اورباكنيذلا ناكر شم لا ىلع درلاو ناقلة ناك مظعت هئم دارملاو ربك ذتلا ف ةياهنو زاحتالا ف |

 مهعقتيامم مهل ريخ مهيد مهعقتيامنا ىلع هينتلاو اهريغ ةيا اوحرتتاو يان هرملا و وكرف

 0 ا 5300 5 35 0-1 < ب 5
 ةردقلا هلو ل فرصتلا هلف # اعيج ف هقلخ سما ىا * مالا هلل © [ دوش عقاو

 هناب ةملعل كاذب قلعت ل هيدارا نا الا تاب الام هوحرتقا اع ناسالا ىلع رداقوهو داراام ىلع

 مكم وم موك هراء اقل سنن اا حو اقاريح قكلاو ناكل تنشواو ملأسام ىناطعا |

 هنا قربخاو ةحرلاباب ترتخافةمحر لا باب نع اولضتق مكسفنال مرتخا ام ىلا مكذكينا نيبو

 ( ىدحاولا (

 ا ءاملع) مالسلاهلع لاق اذلو ىونعم قرصتو ةمحر بحاص هلاذكفروهظو ةلود نحاصنامز |

 : 3 5 , 0 ا
 | نورفنكي مهو هلوقىفو ماهلالاب هللا نع رابخالا نمي ةوبنلامهل تيناف (ليئارساىت ءايبناكىتما ١

 ١ نافلا نسملو نساحلا نسحا نم رارقالاو ناميالانا كحئابقلا بقا نم راكتالاو رفكلاوهلبقام |

 | لهجوبا مهعمةكم كرشم نم ارفنزا -ىور_ ه6 انا رةنأولو 8 ىمعلانم ةملاستحبصاف اهب
 | ىلاوح نع لاجلا كناءرش انريسف كعش نا كرسينا دمحجاي اولاق ةمانب هللادبعو ماشهنبا

 ا راهنالاات رخو ضرالاققشو ثراحملاو نتاسلاذختنف ضرالاان عسل 0 هقض اهناف ةكام '|

 / تايآلا هذهإسو هيلع هللاله هيلع اوحرتقا املف لطابءا لوقتام قحأ كرمانع مهلأتنو |

 ا ةسرافلابو . انونعو اراهنا تلعفش تققش # ضرالا هب نعطق وا "قار اكو عضاومزا ا

 | 00 هي لك وا 98 [ ىدتدناوخ ورب نوح نيمز ودب ىدفشت [كتلماال#| ٍ

 أ ةياغ هنوكل نا رقلااذه ناكل ىا [ ارئاكد موا قاكاودلا كتر ةعوجمرالا دن خفت لإ ١

 !ز مهل ناك ولف ةببج ةيسفنإ تايصاخو تاذياث) كلان او* نأ عم اهوحنو ةعارزلاك مهايندىف

 هبىحاو مهتيرشب ضرا هبتعطقو مهسوفن لابج هب تريسل تاريثأتلا كلت دوهظل دادعتسا

 | اهنيا دياب وت نامرفب ايون" نا رق دنيوكم نارفاك هك تسنانج هن ] 46 لب إف ىتوملا مهبولق

 | دقل هدس ىف ئذلاو) مالشلاهللع لاق ةيتالاءذه تلزئامل هنا - ىود - تايآلا مهعقنتال ْ

 ؤ مامالل لو بلا بايساف اك( نيملاعلا نم ادحا هيذعيملاباذع كيتشن مترفك كلذ ماطعاذ 1



 دعرلا ةروس مهيب ما/و جعجع

 )آ :

 )ا لدي ةيققحلا ةوغلا وه اذهو هاوسام لال هشه هللا ىلا بايالاو عوجرلا ىهو © بام ُ

 بلقفف هللاالا هلال ةرجش ةقيقح ىلاىبوطب ريشي اذه ىلعف اب امهبر ىلا ذختا ءاشنفإ هلوقهبلع ظ

 مريس سدق راطعلا :خيشلالاق ::ادج مهفاف نصغ.اهنم نمؤم لكٍتلقفو مالئلسلاهيلغ:ئتلا |
 واكاخهلبقهدركىمركو شرع * وا كارتذ ةتسب مل ود ره
 ازاهنااؤب ازاكششا ىاذتقم :* !ناهجن 1 وناهجنيا:ىاؤقمت

 ىلا ىنعمي # ةماىف كانا سرا ذه ددتاي كلبق مهمتا ىلا لسرلا انلاسرا لثمىا كلذك # |

 هقحوىفب لاسرالا ىدع امتاو مولعلارحبىفو (مههاوفاىف مهيديا اوةدرف) ىلاءت هلوق ىاك 0

 داع # اهلقنم ه8 تمدقغتو تضم 6« تلخدق لاسرالاعضوم ةمالانال ىلاب ىدعينا |

 لاسرالا ل لع من كتما ىلا كلارا عدس سيلف مهلا اولسرا 5 منا + اهلئفلا عة هل ١ ظ

 مهيلعأر قتل ىا اهانعم ىلع ةما ىلا عجار. مهلعريمض 6 كيلا انيحوا ىذلا يلع ولتتل ع لاقف ا

 ناميالا ةيلحب مهنيزتو مالسالا عئارشنم هيفامو نا رقلاوهوكيلا انيحوا ىذلا مظعلا باتكلا

 ظ
0 

2 3 

 ةضحلا ةوالتلا ال ةنسحلا ةريسلا ليصحتو هيفامب ىلهءلاوه نارقلا لوزن نم دوصقملاناف |
 ذيملت] ىدعسلالاق : مئان بك ار نواهتملا ملاعلاو كلاس لجار دبعتملا ىىاعلاف درجلا عامسالاو
 دهازو رب ىبتخرد لمت ىب ملاع ورب انكم تفدرعم ىب ةدنورو تسرز ىب قشام تدازا ىب

 نورفكي مهنا مهلاحو ىا كانلسرا لعاف نم لاح ه6 نحر لابز و رفكي مهو [ ددىب ةناع معد

 مهع مظعلا نأ رقلا لازناو كلاسراب مهلا هماعناو هتمحر ردق نوفرعباالو ةمحرلا عساولا هللاب

 نيكرساملا ىلا عجرف نمحرايهللاي وعدي رجلا فوهو مالسلا هيلع ىبنلا عمس لهجابانا -ىودو-
 نم رالا قمرا رعت الو نمر لا ىمسي رخا وعديو هللا وعدي نيهلا وعدي ادم نا لاقو

 » لق »عَ هيب ”الاهذه تلزنف ةيدابلا ف ةدلب و ةماعا بحاص قاذكلإةملسم هب ىنعلإ ةماعلا

 ىلوتمو قلاخ هي ىبر هتان دم لكيلا نححرلا ىا 6 وه ف دمحاب مهل ْ

 ةرهولالاو ةيبوبرلا نم نيفصولا نيذهل عماجموه ىا ربخ دعي ربخ 5 وهالاهلاال ف ىرما
 هللا  تلكوت هلع © ةيهلالاب صتخلا 0 هلال ىنعمو ءاوس ةدابعلل قحتسم الف |

 ردصم # باتم 8# هريغىلاال # هيلاو ف مكلع ةرصنلاو كرش نمةمصعلا ف ىرماتدنسا

 نمحرلا نم ماقتنالاو مكنم ىلمقتنيو ىنمح ريف مكعج مو ىبج م ىا ىباتم هلصاو بوتي بان |
 ظفاحلا لاق : مملحلا بصغنم هللابذوعن لبق ادلو دشا

 تفكناتسد كرتلاز نيا «تذكهك ارت 8 ورم هارز دهد ترهيس هك ىتاهمب

 نافتاقولخلا داحبا تضتقا دق ةينامحرلا نالنمحرلاباو رفكهللاب اورفك امل ممالانا ةراشالاو# ظ

 تاقولخلا داحناىف ةيراهقلاةينامحر لا تقيسفدحا هعمن وكيالناب ةيدحاولا ةيضتقم تناك ةيراهقلا ْ

 لسرلا هللا لسراف (ادبعنمحرلا ىت الا ضرالاو تاو.ءسلا ىف نم لكنازإ ىلاعت لاق رمسلا اذهلو |

 مهدجو مث ”ىش هعم نكي لو هللاناكىتلا هللامايإب مهوركذيو مهيلع اوأر قيل بتكلا مهعم لزناو |
 ب املاوعجرملا هيلاووهالا هلاالو هقلاخو'ىثلكبد ىذلاوهو دوجولاىلامدعلا نم مهجرخاو |



 م مبع 2 رس كثلاثلاءزملا

 تك[ ب ب سس يس ب ب ب ب ب ب ب بسسس

 تسارج هرينوت هبا .ىور «*ْ 0 ىادخ ةئيآ تت

 نشور دوش تا هني ١ دشاب « نزيم ىلقصص راو ىلقتص

 ةنااذلا_كنلاجل ا ارجك ليش ىااك 1 ةياكلا ن1: لقيم

 قايلحلا .ةبايطملاىةملا 1ك نككذلا نلغا, خرم ناقلتلاب .زكااذلا» هناي نا ارك اذلا طرت, ىمو

 | خيش دعب اخيش خياشملا نومباتلاو نيعباتلا ةباحصلا نقلو لسوهيلع هللاىبص هللا لوسرنم |
 | نحر لادبعخيشلل بوغلا فئاطلب بولقلا خورتفف اذك ةمايقلا موقتنا ىلاو اذه انرصعولا

 بلقلاب ناميالا نيب اوعمج نيذلا «تاحلاصلااولمعو اونما نيذلا# ريطخلا هرسسدق ىئاطسلا

 | [ ارئأشيا تسا شوخ قاكدنذ ] 5 مهل بوط © هربخ ادقموحو حراوجلاب اصلا لمعلاو

 | ءالا تبلقنا ىبط هلضا ىريشبو قلزك باط نم ردصم وهو كلمالس ىقاك ناسلل ماللاو

 | نسحوو# , 8 مف ل اقو حرفو مهلرورسو ةطبغ نايت فوم نتاومف 6ايام مل اواو

 | ةرخآلاىف هبلا نوعجريو نوبلقني عج صو 0 مهأو ىنعي عجرم ىا بام
 | راجشانع هللالوسر تاس احلال[ ه5 لاد اك نعي لع ىبوط مهضعب ل كاقاور مب ةنلك ىلخو

 | دجربز نماهناصغاو ردنم اهلصا اهتحن ىتدبخو ىبوط ةرحش اهراجشا ريك انا ) لاقف ةنجلا |
 | اهتاصغاىداو شرعلا قاسب قحلي انس ياها احا كن را ع ع كلو كتاناوااو |
 | احلا رح ةلو اتق خالو ةنقاالو ةجلكقالو ةةعوسلالاوا لاذ .ةنلئاقةؤللآ اهاللا اسف ١

 | حتتفلا ف لاق * (نيعالا ذاتو سفنالا هبهتشتامراغلا نم اهيفو اهيلعلظتف كوع اهفوالا
 | ةنلا لها لزانم عيمج ىلع اهعورف مسقنل مث 0 هللا لص: دمحم رادىف اهلضا بررقلا ظ

 اهلصانم عبتيو هديب هللا اهسرمغ دقو ايندلا لها عبمج ىلع ناميالاو ملعلا هنم ر 0-003

 ةقرو لكو داوسلاالا ناولالاو راهزالاو راغلا ميج نم اهيفو لبملللاو روفاكلا نانبع

 اهرخآ كرديال دسحلا ة-ظع 0 عاوناب هللا ببسي كلم اهنم ةقرو لك ىلعو ةما لظتا

 دارملا زاكلا ضعي لاق * اهعطقام ماع فلا لبقو ماع ةئام اهلظ تحن داحلا بك ارلا ريسي
 نسحو تافضصلا لاكو هلصالا ةرطفلا 1 لوصولاب مهلىبوطو هك كتل طافش ةزطعلاب |

 هلا عم هيلق باطل ىبوط ىريرملا لاق * تافصلا ةنجىنعا بلقلا ةنجىف لوخدلاب بام
 نيقفراعلا تاقؤا باسط دنملالاق + تاقوالا نم تقوىف هلله هبر ىلا عجرو 31 ل لل

 هريغال ديفملاو رملاوهو ىلاعت هللادجو هيديراام حاصلا لمعلاو مهتفرعمب |

 ديدنوس هوم شديربب * تسيبوطهمهرك هويمىخاش
 | اتحتسم نكيل ارانالو ةنج قلخم ملول ىلاعت هناف ىلاعت هللاهجول سبل ةنحلل ىذلا لمعلاف * |

 دعب نآل ا

 د ا فو كلا د تال يع لاو اني ع ابكتشح د اعاز نم

 سغاوش رع نيذلا ىلا اريتتي 6 تاحلاصلا اوامعو اًوْمآنيذلا ال ةيمجتلا تاليوأتلافو ©
 وهو ةهرطلا ةنقهدو ةعيرشلا ءاع هوبرو نلقلا :ضراىف هللاالا هلاال 1 ىهو تالا

 داعم هللا برض لاَتف د الاثم اذهل هللا و رم ةيط 5 رحش دانك 7-0 ةطاملا ك اامعال



 دعرلا ةروس مهي مهرج يم

 كير لآ ىجرإ تاتو تاجا يد انما وم درا د
 بونحلا:نوريم !ةمشو:نزواقلا).كقيس نوكلاب قانلاطخلا» كتاف اة رض حئار دج هاف
 ظ هلمهركذب مهبولق نامطت نوبوجحملاف (؟ركذا ورك ذافإل ىلاعتلاقاك هركَّذي هللاف هللارك ذنمث |

 ١

 ا

 انمي ثعب مالسلاهيلع ىنلانا - ىود - ىلاعت هركذب مهبولق ناتشمطاف نولصاولااماو ىلاعت |

 ثعبلا اذهنم ةعجر عرساو ةءينغ لضفا اثعب انيارام لجر لاقف اوعجرو اومششف دحمن لق

 | حبصلاةالص اودهش موق ةعجر عرساو ةمينغ لضفا موق ىلع مكلداالأ) مالسلاهيلع لاقف

 ةقلح ىلع امو هللالوسر جرخ ديعسوبا لاق ( سمشلاتعلط ىتح هللانورك ذي اوسلج مث

 هللا ) لاق مالسالل انادهامىلع هدمحتو هللارك ذن انسلج اولاقف (مكسلجاام) لاقف هباحا نم

 اسلجاام هللاب اولاق مكسلجاام للاب ىا مسقلا ىلع دملاو رجلا هللا هلوق (كلذالا مكسلجاام

 مكب هابي هللانا ىنربخاف ليشاربج ىناثا نكلو ةمهت مكفلحتسا مل ىلا اما ) لاق . كاذالا

 اوع.تجااموق عمسدنا هنعّللاىضر دوعسمنب هللادبعنع ىوراهف لوقتام تلقناف + (ةكئالملا

 مهللاقو مهيلا حارو ازهج توصلا عفدب مالسلا هلع ىلا ىلع نولصيو نولل#ي دجيسملا

 مهجرخا ىتح كلذ نركب «لازاف, نيعدتمالا ؟ اداامو هللا وسر .دهع ىلع اذه.اندهعام

 لبنس خيشلا ةفوضلا قيرط ىف ةيقيقحتلا ةلاسرلا بحاص هنع ٍباجا تلق * دجحسملانم

 ثيداحالاو) ةنا رقلا صوضنلا هتفلاخل دوعسم'نبا ىلعإءارقفاو ذب, هناب .ءارتشا سدا ولخلا
 ةمينا راع ةروزك نينا هادجانم عنم نم ملظا نو ) ىلاعت هللا لاق ةكئالملا لاعفاو ةيوبللا

 وهف هعوقو ةح انماس ولو ©« نيفناخالا اهولخ دينا مهل ناك ام كتئاوار اعيباارخ ف يكف

 لدي ةلدالا نالطبو خالك ثيدحلا ضراعيال رئالاو رثا هنال ةروك ذملا ةلدالا ضراعيال

 ضغب هللا ضغب ةمالعو هللارك ذ بح هللابح ةمالع) ثيدخلاىفو تالوادملا نالطب ىلع

 نورك اذلاو هللاىف ءانفلاب كلذو رك اذلالاح ردق ىلع هردق رك ذلاروننا معاو * ( للاركذ

 ىوقلا خلا ركذلانم ةملالاو مويلا ف مهتفيظوو ةواخلال ها لوالا فنصلا * فانصا ةعبرا ىلع

 هريغبال قلاب نولغتشم ءالؤهو هللاالا هلال فلا نوعبس ةديدشلا ةكرحلاو تايثالاو ىننلاب
 هلال فلا نونالث ةلدلاو مويلاىف ىنخلا ىكردلا ند مهتفيظوو ةلزعلا لها قاثلار_ كفتصلا <«

 ءالؤهو تاقوالا بامسا ثلاثلا فنصلا + مهسفناب ةراثو قحاب ةران نولغتشم ءالؤهو هللاالا

 مهسفناطاصميو لص قحاب نولوذشم ءالؤهو افلا رشع اننا ةيفخو ارهح رك كلام مهتفيظ و 1

 لك ىلع رهجلا ركذ مهتفيظو ءالؤهو ةمدخلا باحصا عبارلا فنصلا * ىرخا قلخلابو ةرمم

 ملاظ ىلا اهلسراو بلق روضحو ةمه عمجم ةره فلا هللاالا هلاال ءانالثلا ةليل نم ريخالا |

 ساسلاوبا خيشلا لاق * تاهاعلاب هكلهاو تافآلا هيلع طلسو هرايد برخو هرامد هللالجت |
 ةحببص لك ىف ةراهط ىلعوهو هللاالا هلاال ةرم فلا لاقنم هحور هللا سدق قالا دمحا ْ

 هحور تتاب روكذملا ددعلا همانم دنع اهلاقنم كلذكو هتيستنم قزرلا باسا هيلع هللاربس
 هرسسدق ىئاخلا ىلوملا لاق : اهاوق بسح ملاعلا كلذنم ىذغتت شرعلا تحب



 ىماجلا ىلوملا لاقو
 تسا هبرفديوك لفطدنب ساما هكتانجم» « دهنتلود بلقل ارىتكماج لهاج درم

 | 6# الوا 9 ةكمرافك مهو مهدانعو مهرفك ىل اع اورمتساو اوت « اور كن

 | # هبرنم © ةننااك ةميظع 46 ةبا © دمت ىلع 6 هيلع لزتا 4 [ ارج ] ةيسرافلابو اله |

 | ىوملاءاحاو اصعلانم مالسلاامهيلع ىميعو ىسوم تايآ لثم [ميهاوخبمام هكىهجو نارب ]
 | تاي آلاحارتقابهلالضا 46 ءاشي نم لضي هللازا لق ف هقدص ىلع ةمالعو اللد نوكتل اهوحنو
 أ نا هذهيملاذا أش تأ كلا عمك هع تالف تاركا قويظو قا نيم عمل اتسلا |
 ه0 عادلا ييمضف دانلا نع عجرو حلا ىلا لبقانم < با نم هيلا ىدهيو 9 |

 | ازاجم ريغلا ىلا امهنم لك دي دقو اقلطم بولطملا ىلا لصوب قيرط ىلع ةلالدلاو ءادتهالا |

 ةعيرشلا ةيتيمىف ناطسشلا ىلا لالضالا دتسف نيعملا الكب قطان .نارقلاو نبسلا قيرطب
 بانانمت لدب *6 اونما نيذلا 9 ةقبقملا ةيترمىف هللا ىلاو ةقيرطلا ةيترصىف سفنلا ىلاو
 [ ناشياىاهلددباي ىماراو ] 6 مهبولق ناءطتو 8 اونمآ نيذلامهىا فوذ ًادتبمربخوا |

 نو الط ناددلا | ىةكلازق دو ةاوشاتساو مروح كلا 1 در. اهوعمت اذا فك ؟ تاركذبو»
 نوحرفش رافكلاو اهعامسا نوبحيو مظعالا مسالاوه ىذلا هللارك ذو نآرقلاب نوب انت

 0 دل ءرلف تر [ك] هدجو هللا رد اذاو ) ىلإثت لاق ك ةفارخأ ؟ ذب نوريشتسو اندلاب
 [ هكدينادب ] الأ 8 6 نورشبتسي مهاذا هنود نم نيذلا ركذ اذاو ةرخآلاب نوسؤيال

 ؟مطت ماوعلا بولقف اهيف نيقيلا رقتسيو نينمؤملا بولق 6 بوالقلا نّمءطت هتلارك ذب ©
 ىلاعت هللا: دهاشم صخالا بولقو ىنسحلا ءامسالا قئاقحب صاوخلا بولقو ءانثلاو حبستلاب

 أ (هللع لزتا الول) لطابلابقحلا اورتس ىا (او رفكن يذلا لوش وإ ةيمجتلا تاليوأتلافو ©

 مهضعب ىلع ل زن تاماركلاو تازجعملا نم ةيهاظ (هبر نمةيا )قحلا ىلا قلخلا وعدي نم ىلع

 اهاريل ةي آلا نيعب لزالا ىف هلضينا (ءاشينم لضي هللازا لقإل مهاوعد قدص ىلعاهب اولدتسيل
 ةراشاهفو + هلامح ىلا اقاتشم املاط هيلا عج رب نم هلالج ةرضح ىلا دشريو الطاباهسسحو ارحس

 | هتلالض هللاءاشي نمم سيلو ةيادهلاىف ةيادهلا لها نم وه بلطلا ف قداصلا بلاطلازا ىلا

 ا نيذلامه ةياداهلا لها ىنعلإ هريغ كدا 1 مهبواق نكمطتو اوما نيذلامهو لزالاق

 ايندلاب هنانثمطاف نيقفانملاو رافكلا بلق وهو ساق باق . ةعبرا بولقلازا معاو © 1ك
 ذملاهسملابلقوهو سان بلقو .«اهباونامطاو ايندلا ةاحلاب اوضرا ىلاعتهلوقك اهتاوهشو |

 | بلقو .(ىدهوهلعباتقإ)هلوقك ةنحلا معن وةبوتلابهناتتمطاف(ام نعد د4“ لو ىسنف ١ ىلاعتهلوقك

 مهبواق نامطتو يو قشر وفا اثرت هنانئمطاف عسطملا نمؤملا باقوهو قاتشم
 أ هلوقكهتافضو للاب هناتثمطاف ءالوالاصاوخو ءاسنالا بلقوهو ىئادحو بلقو . (هللاركذي

 | نكلو ىلب لاق نمؤت ل وأ لاق ىنوملا يحن فيك )ل هلوق باوجف ماللاهيلع هليلخ ىلاعت
 ' ىحع كبنوك اذ كبح ةفصب ىلقل ىلكح اذا قوملا ءابحا ةيفيك ىايا كتءاراب (ىلق نئمطيل |

 ْ ىلا هيلق د١ سم نم نانممطالا رون سكعنيف هبنئمطي دبعلا بلقل هللا لخئاذا اذهلو قوملا ١



 دعزلا ءَووُس مدي ىلا عع

 ىلع للدهيفو * مهلع هماعناو هللالضفب رورسو ركشحرفال رع رطب حرف اينذلا نم مهل |

 مارح ايندلاب حرفلانا

 ناكدوك بيرفو ىداش تسه + ناكم زا و ونو .كنرزا راختقا

 يصؤيملاا ( اوحرفيلف كلذف هتحربو هللا لضفب لق ) ىلاعتهلوق دنع مكحلا حرش ىفلاق *

 اهفرص ىعنيلب اهمفر نكعال ىتلا رشبلا تارورضنم كلذزال ةلمح حرفلا ضفرب دبعلا
 نكميالبضغلاو ةوهشلاو صرحلاولخبلاو عمطلاك قالخالاعيمج اذكو اهب قئاللا هجولل

 ايندلا ةومحلاامو © هبفالا فرصتنال ىتح اهبقثال هجوىلا فرصتنا حصي لب اهلدبت
 ةييرقلاةاحلااموريدقتلاو لاح سلب امفناعقبال امهنالايندللالو ةاحلل افرظ تسيل« ةرخ آلا ىف |
 قباس لوضفم نيب ةلخادلا هو ةسياقملل ىفف اهلا سايقلاب ىا ةرخ الا ةايح بنجف ةنئاك

 / هيلجعتيام ىهو بك ارلاةلاحتو ىعارلادازكدب متي ليلق "ىثالا ؟عاتمالاؤ» ق>ال لضافو |
 ١ لئافلا ضل ةاضا تعمس دابعز, بحاصلا لاق ” كاد ووا قاركت ةركفا تاريم نم د

 | ءاملاب لبيام وهو عاتملاذخاو بلكلا ىا مقرلاءا> هلوّشب ريغصلااهنبا بجو عاتملانيا لاست

 ىباَيو ىبافو هكهعتما زا ىعاتماب ] ىنشاكلا لاق * ايندلا لال حتت هبفو عاصقلا هب حسمبف
 حرفبال لقاعلاو بهذت مث اهب عفتني ردقلاو حدقلاو ةعصقلا لثم [ هناخ تاودا نوج درادن

 اهبذكي هبحرفلاب هسفن هتثدح ناو اليوط انزح هثروبو بيرق نع هقرافي ام
 اركش هكا راش ال د دف م ل يل نإ

 كلملا هب حرفو ريظنهلري+ ىهوجلابعصرم جزوريف نم حدق كواملا ضعب ىلا ىلحهنا  ىكح
 2 ان ةيصمو ارضا ارفق[ هانا لاق ده ىرت فص اكل م ع نالاقن د
 دقو. .هللا اريقف ترص قريس ناو اسهل ريجال ةبيصم نأك ربسكتا نا, لاق كلذ,بفكو لاق
 ةييصملاتمظعفاموب حدقلا رسكتا هنا قفتافرقفلاو ةبيصملا نم نما ىف كيلا لمحين البق تنك

 لزعتالزا تدرانا ةيئاطعلا مكحلا ىف لاق * انيلا ملم هتيل ميكحلاقدص لاقو كلملا ىلع
 تامملاب اهنعتل نمع ةامحلاب اهنعلزعت ناو كلذك ايندلا تايألو لكو كلمودتال ةيالو لوتنالف
 كنكميال ىتح اف كل اديهزت رادك الا دوجول اندعمو رابغالل الحم ايندلا هللا لعجدقو لاق

 ينالوا ىلع ىددشتو قضت ) ايندلا ىلا جوا ىلاعتهللانا لمقدقو * العم رعتالو اهلا دانتسا

 ىثادعا ىلع ىسوتو ىنع كب اولغتشيال ىتح ىنايلواىلع ىتضت ىئادعا ىلع ىتسوتو ىهفرتو
 فوشكلا (قزرلاط سب هللا ةيمجتل |تاليوأتلا فو #(ىركذل اوغرفتيالف ىنع كب اولغت شي ىت>

 اهتاوهشو ايندلا باوبا مهيلع حتف نم قيضيو نيبوبحلا نيبحلا هدابعنم «ءاشين) دوبشلاو
 «ايندلا ةويملااموإل اهتاوهشو اهتاذل ءافيتساب ىا «ايندلاةو.ملاب ) اهب (اوحرفو)) اهيفمهقسغاف
 سيسخ 'ىشىداب لئالق مايا عتمالا دجيام اهترخآ ىف دجيف اهلا تفتلبجلو اهنع ربعن ملا ةبسنلاب
 ىدنخملا .لامكلا لاق :.*ناف

 دنام ىلسعو روزي شتاذل هلمحو ناهج

 شروشو رشنوزفا نازو تسراسإ شيتيريش هك
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 | :١ ناوقلاف“ ةفضش تناكناو |
 مهنوملكفاهوحنو لي لاو دكلاو لا ىف مهئاداعو سانلالاوحا 1 ظاعولاو |

 ركم لا نعىهنلاو فورعملاب ىمالا اذكو سانالةنف مهمالك نوكيال ىتح مهل قفوالاو حلصالاب
 | نوكيالثل مهبهاذمو مهعئابطو مهتاداطو سانلالاوحا ةفرعم ىهانلاو ىمآآلا ىلع بج هناف
 ةرخ آالاىف ؟ةنمللامهل كئلوا# هوركملا ةءاشاوركنملا ةدايزل ابسو رشلل اجسهو سانلل ةنق |

 ةيرادلاءوسمهلو »ب رقلاٍبابنم درطلاو ةمحرلا نمداعبالا ةنعللاو .نوضقنينيذلاو ربخ ةلماعاو ْ
 ريفنشه فو مهريغىلا مهناودعيال مهناقصال ةقاعلاءوسو ةنعللاف ميج ىهو ايندلاةيقاع ءوس ىا

 ضقنام) ثيدحلاىفو ىمحلا كلذلوح مهتم* مفرتال ناو ثالثلا لاصخلا هذهن ع نيملسملل |

 موق عنمالو توملا مهبلع هللا طلسألا ةشحافلا ترهظالو مهن لتقلا ناك الا دهعلاموق 0

 | سانلاو ةكئالملاو هللاةذل هيلعف املسم رفخانم ) ثيدحلاىفو (رطقلا مهنع سدحالا ةاكزلا

 * ةيدمحلا رارسالاىف م ةلفانو ةضيرف ىا ( افرصالو الدع ةماقلاموب هنم هلال شال نيعمحا

 دئاد ىركمتس ىنيبوت هك سه هن ركو * ىزوماس را دشاب وكت دهعو افو ظ
 وهو ةاصولاو قلة نع درطو نيرفاكللوهو ةنلانع درط ناتنعل ةنعللا ناهعاو* |

 ةعبطقلارادؤعقو دادعتسالا ضرالا داسفاىف ىبسو ةيدوبعلاف رصقنث نيصقانلا نينءؤملل |

 | ىماجلا ىلوملا لاق :سكعلابو ىنعملا ف صقانةروصلا ىف لماكبرونانجلا فةروصناكناونارجهلاو |

 | 2 شابىسيحذا نتوكدوب مورززاجوج * ارىم لهأ تروص تصقنمز متدج
 | هوك مرضي ف امالسو ادرب تناك رانا ىف قلاذا مالسلا هيلع مههاربا نا ىرتالأ
 | ىلاعتهللالأتت ةمقن ةمعتلاق دَجو لب كلذ هعفنس إف ةمعنلا ةوصىف ناكدورغلاو رانلاةدودىف

 ايثدلا ىف هعسوب 3 قزرلاطسبب #8 هدحو هك هللا 8+ ةلصولاو ةبرقلاو ةنملا لهانم اناعجنا

 | وهو [ندرككنن ]ردقلا .رداصملا بيذهتىف لاق ه6 ردقيو 88 هعيسوتاو هطسب هي ءاشيإ نملوثه

 ناكول لبق هناك ”ىش هنع لضفبال هتبافكردقب«طعبو ءاشينمل قزرلا قيضإ ىا برض بابن
 تاذللاو منا! باوبا مهيلع هللا حتف ام ةْرَخ آلاف نيدعمو انندلاف نينوعلم هللاةهع ضن نه

 درجمب قلعتم وه لب ناميالاو رفكلاب هلقاءتال ايندلاىف قزرلاباب حتف نا ليقف ايندلاف
 لسقلا اذهنمو هتاحردل اعفرو هبونذل ارينكتو هربصل اناحتما نم ؤملا لع قيضيدقف هللا ةئيشم

 عقوامهنمو اجاردتسا نيرفاكلا ىلع عسويو ةقياضملا نم مهنع هللاىضر بادصالارثك ال عقوم

 احالص مهضعبل رقفل العجو احالاص مهضعب ىنغل ا لعج ىلاعت هللانام ةعسولا نم شي رقرافكرثك ال
 ظفاحلا لاق : ةحلصمو ةمكح نكلاىفو رقفلاك اداسف مهضعب ىنغف لعجدقو

 تسهجودنلي رس هج تشدعم قاط قاور + ليحر تسن رورض نوجرد ود طابر نيزا

 تبسسه ينك ىه ماحارس تستسي هك * شابلذ شوخو ريمض ناج نم تسينو تسهب
 تحشت كا ىو" ”ىامز تفرك اوه 41 ىلا“ را يحك ؛ءارزا 11و لعوب د لاذ

 1 طسباعهايندلا وباب ىهتشملا لش بلقلا ىف ةذلحرفلاو .ةكم كرشم ىنعي 46 اوحرفو

 مهل
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 ىف ةكئالملا نودهاشي ةيفوصلانا لالضلانم ذقنملاىف هللاهمحر ىلازفلا مامالا لاقاك مهرهوج '

 ايثدلا بابسا داوممهمسحو قئالعلا مهعطقو مهبولق ةكزتو مهسوفن ةراهط لوصحلا ىا مهتظَقن ظ

 ملاع ىف الامها ري الف مهريغاماو ارمتسم المجو امثاد املع ةيلكلاب هللا ىلعمهلابقاو لاملاو هاا نم |

 ذوخأملا 6لادهع نوضقني# رافكلامه 6 نيذلاو ف ىنحيالاك ةرخآلا ةأشنلا وا لاثملا |

 وهولوبقلاو رارقالاب دهعلا كلذ دكون دعب نمىا *6هقاثم دعب نم## ناميالاو ةعاطلابمهيلع

 هلوقك ةيدوبعلاو ديحوتلا ىلع مهدهاعو مدا رهظ نم مهجرخاذا مهن, ىرج ىذلا دهعلا
 صاوخلل وهو ةبحلا ىلع دهع نادهعدهعلاف ب آلا(ناطيشلا اودبعتالنا مدا ىايمكلا دهعا ملأ
 ةيدوبعلادهع ,لهاو ادبا مهدوهع اوضقنام ةحلادهع لهاف ماوعلل وهو ةيدوبعلاىلع دهعو

 هريغ اودبعو هوضقن ادكؤم مهدهع نكي نمو هوضقنام ةيحملادهعب | مهدهع ناكنم

 ةلماكلا ةظقبلا لها هرك ذي دهعلا اذه نا ملعاو * ىوهلل اهوبحاو ءاششالا هب وكرشاَو

 تسلأ قاثم رسنع لئسدقو ىرصملا َنوَلاَوَذ لاق اك ةيشانو سايل لك نع نوذلتشنملا
 تسلأ دهمل 1"داع ىا ابرقتسم مهضعب لاقاكو ىنذاىف نآلا هنأك من لاقف هركذت له مكبرب
 اوركذيملو هودعبتساق باجحلا لها مهو مهريغاماو هوسنام اذلو ناك سمالاب هناك ابيرق
 نينمؤملا ةالاوموماحرالا نوعطقي ىا هبارعا قبس 6 لصويناهبهللا صاامن وعطقب و8 ًايغدنم
 مهضعبب اورفكو مهضعبب اونمآ ثحح قا ىلع عامجالاو داحتالاوةلصولا نم ءابدنالا نيبامو

 نئفلاو بورخا جسمو مظلابو ىلاعت هللاريغ ةدابع ىلا ءاعدلاب # ضرالا ىف نودسفيو ©

 لالتخالاو بارطضالاىف سانلاعاقبا ىو ( اهظَبا نم هللا نعل ةمان ةتتفلا ) ثيدحلا فو

 نيملسملارارضاو ضرالاىف داسف هنال مارح كلذو ةنرد ةدئافالب ةيلبلاو ةنحلاو ىالتخالاو

 ءرس سدق ىدعسلا لاق : نيدلاىف داحلاو غيزو

 زخ تفك ار هتفخ ةنتفرم هك + زيركح ىباوتات نيشنمح ناز

 املاظ ناكناو زوال كلذو ناطل لا ىلع جورخلاو ىتبلاىبع ساللا ىرغي نا ةنتفلانف

 هلةنواعملا اذكو هيلع جورخلا اودارا اذا نيمولظملا ةنواعم اذكو ضرالاىف اداسفو ةنتفهنوكل
 ثيدحلاىفو هيلا مهلوقع لصتالام سانلل لومينا اهنمو .ذوجبال كلذو مظلا ىلع ةناعا هنوكل
 ىلع ردقبالو هباكب هفرعبالام سانلل رك ذينا اهنمو . (مهلوقع ردق ىلع سانلا ملكت نا انىما)

 اننامز ىف ظاعولا ضعي نأشوه ام ةيلبلاو ةنتفلاو لالتخالاو فالتخالا ف مبعقوبف هجارختسا

 هنوركسيلب هب نوملعيال سانلانا ملعي ىوقوا فيعضوا روجهم لوقب ىتشوا مكحمنا اهنمو
 زوجتال ءامالاو دسعلاو .رئاجعلاو: ىداوبلاو ىرقلا ل هاللوقي نك ىرخا ةعاطهبيسينوكرتيوا
 دنع ةزرئاج ىهو اسأر ةالصلا نوكرتف ديوجتلا ىلع نوردقيال مهو ديوحتلا نودب ةالصلا

 ضارقتسالاو ءا مثلاو عيبلازوجال سانلل لو, نكو بجاو هبلمعلاف افيعض ناكناو ضعبلا
 ناو ادباوزووهفنزولاب هيلع صن سو هيلع هللا ىبصهللالوسر نال نزولاب الا رينا دلاو مهرادلاب

 لوقو اقلطم دمخو ةفنح ىبا مامالا لوقوهو هسفن ىف ىوق لوقلا اذهف نزولا هبفسانلا كرك

 ةياورلا هذهف ةيددعلا ىلا سانلا لماعتي ةينزولا نع اهجورخ ىهو ةياورلا ىهاظ ريغ ف فسوب ىنا
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 | ) ىلا بحا مه موق دنع نم تثج كب احم ) لاقف كيلا ءارقفلا لوسر ىتا هللا لوسداي ا
 | ردقنالو نوجحي مه هلك ريخلاب اورهذدق ءاينغالا نا كلنولوه ءارقفلا نا هللالوسراي لاقف

 مهلاوما لضفب اوثعب اوضرم اذاو هلع ردقنالو نوقتعيو هلع ردقنالو نوةدصتيو هلع

 سيل لاصخ ثالث مهنم بستحاو ربص نمل ناىنع ءارقفلاغلب ) مالسلاهيلع لاقف مهلارخذ

 لها اهيلا رظنب صضءا توقاي نم افرغ ةنجلاىف ناف ىلوالا ةلصخلا اما .”ىث اهنم ءانغالل |

 ةاصخلاو .ريقف نمؤموا ريتةديهشوا ريقف ىنالا اهلخ ديالمودنلا ىلا ايندلا لها رظني اك ةنلا |
 ةثلاثلاةاصخلاو .ماع ةئاممح رادقم وهو موي فصنب ءاسنغالا لبق ةنجلا ءارقفلال خدي ةيناثلا |

 مل كلذ لثم ىننلا لاقو اصلخم ريكا هللاو هللاالا هلاالو هللدملاو هللاناحبس ريقفلا لاق اذا |
 قييف نال , ريع اين لإ" ىلا لاو قوقل | كاع اعشتو هلضف ىف ريقفااب ىتلا قحط |

 | منق 8 براي انيضر اولاقف كلذب مهربخاو مهلا لوسرلا عجرف ( اهلكربلا لامعا كلذكو |
 سنجل رادلا ىف ماللاو ندع تانج رادلا ىقع عنف ىا فوذحم حدملاب صوصخملا 86 رادلا قع |

 | نوف اني ىناثلاو ةنلا لوالا روماةثالثب هللا مهدعو دقو ل ا

 | مهل نيرشيم باب لكنف مهيلع ةكئالملا لوخد ثلاثلاو مهل لم اولمعي مو مهلهانم
 | حرلا انتحرطق بكسمىف تنكلاق هنلاهمحر ديز نب دحاولا دبع خيشلانعو * ةمالسلاماودب

 كهلانا هلانلقف منصلا ىلا ًامواف دبعتنم لجتران)هلائلقفر غم دمت لحر اهقئاذإو ةريرح ىلا

 ءامسلا ىذلا دبعن انلق نودبعت نم متافل لاق دعي هلاب اذهام هلثم عدصل نم ان دنع عونصم اذه

 هجو انلق اذهب مكملعا نمو لاق هؤاضق تاومالاو ءايحالافو هشطب ضرالافو هشرع |

 هللاهضبق ةلاسرلا 50 مكف لوسرلا لمف اف لاق كلذب انربخاف امرك الوسر انبلا
 ةروسلا انمتخ ىتح بي لزي مف ةدوس هيلع انأرقو فحيصملاب هانيتاف اباتك اندنع كرتو هلا

 | نآرقلانم اروسو نيدلا عئارشانملعو مسا مث ىصعبال نا مالكلا اذه بحاصل ىهبني لاقف

 ظ

 | ماني هلع ىتومتلاد ىذلا هلالا اذه موقاي لاقف انعجاضم انذخاو ءاشعلا الص لالا ناكاملف |

 | ادق الف همالك انبجاف مانيال مالومو نومانت متنا دربعلا سكيفلاق ال انذق لبللا نج اذا
 | انلق اذهام لاقف هانطعاو مهارد هلانممغ مالسالاب دهع بيرق اذه ىناحالت لق نادابع
 رحبلا رئازجىف تنكانا اهوكلست+ قيرط ىلع ىتومتلاد هللاالا هلال لاقف اهقفنم مهارد

 | دعب ناكاملف هفرعا اناو قدالا 24 كلاس كك ىف عازل ناو ىمصي مف هتودنم اص دبعا |
 | ىلا مكب ءاجنم ىج اوح ىضقلاق ةجاح نم له هلتلقف هتيئاف توملايف هنا ىل لق مايا ةثالث |

 . - 3 - ع . . .٠

 | ةبقلاىفو ةبق اهيف ءارضخ ةضور تيارف هدنع تمنق ىانرع ىتيلغف دحاولادبع لاق ا ْ

 | دتشا دقف ىلا هب مالجتامالا هللاب لوقتىمهو اهنم ندحا ريل ءانسح ةيراج ريرسلا ىلعو ريرس |
 | ىف تيار لبللا ناك املف هتيراوو هتنفكو هتلسفف ايندلا قرافدق هب اذاف تظقتساف هيلا قوش |

 ا ىلاوهو ةيراخلا كال: ريرسسل ا ىلعو ير كلذ هقلاىفو ةيقلا كلت اهفو ةضورلا كالت ىمانم

 | مق متربص اع م لع مالس باب لك نم مهيلع نولخدب ةكئئالملاو) ةي" الا مدع ان وهو اها

 | ةفاطلل رشبللا صاوخب صوصخم ايندلا ىف مهتيؤ ٌؤرو ةكئئالملاءالس عامتسا ن ناهلعاو * 6 ادلا ىبقع |

 ( عمهرهوج )
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 0 . نال "فعلم كيامت اكافاحاكا ماهر ةنللل ىشجيتلا قمادتلل ةمانلا لقول[
 نم 0 هي ندع تانج اله :نلما تون ؟كاذأب اذوشنيا نل/ا راك كمر اهنوكاسنلو |
 نم رهاوملا تينم ئىمسو ماقا ىا ٌرسكلابن ندعي نلنلاب “ندع لاقي ةماقآلا ندعلاو-رادلاََع

 ءاتشلاو فصلا هف نومش سانلا نالوا هيف اهرارقل لادلا رسكب ندعملا هوحنو بهذلا
 | طسو وه لقو + لوخدلادعب اهنم نوجر خالو اهبف نوميقي تانجا ىا < اهنواخدي ف

 نم هديب هللا هتلخ ىهلالا فاشكتالاو ىهلالا ىلحتلا ماقم وهو اهالعاو اهلضفاو نانخلا |
 نم ٌؤم لك 1 ةنطاىف ةماقالا نال .ىدنع هجوا ىاثلا هجولا ريقفلا لو * ةطّشساو ريغ |

 لامكلا سيلو لماكلا َنمّؤملا نأشنم ىه اماف ندع ةنجىف ةماقالااماو اصقانوا ناكالماك

 هللا هاده نمالا اهب فصتبو اهو ل دحا لكس ناعلال لاطدلا . نه نايتابالا ظ

 لصفال غاس امئاو اهنولخديىف عوفرملا ىلع فطع مهئاب !نم حلص نمو زله :صاوخلا نم |

 مهتاهماو مهئابا نم لق هناك مهنم دحاو لك ىونا عمج مهئابآو مولعلا رب ىف لاق *ريمضلاب 00
 لاغو [نز] ةيسرانلاب . جوز عمج هكمهجاوزاوإلم مهيوبانم ءاحللصلا مهب قحلب هنا ىنملاو ظ
 مهلاعبتمهلضف غلبم اوغلبي ل ناو مهدالوا دك مهتايرذو ع حيصفا جوزلاو ةجوزلاو جوزلاد اير ظ

 مهلاوحا اورك اذتبف اوعمتجي نامهرو رس مظعانم لاَغو . مهحرفل الئدكتو مهنأشل امذعتو ْ

 ولعت ةجردلانا ىلع لبلد وهو ةنحلاب زوفلاو اهنم صالخلا ىلع هللا اوركشي مث ايندلاف

 ولعت نالف مهنأشل امظعت ناميالا ىف نيلماكلل ةيعبتلا درج ولعت نا زاجاذا هناف,ةعافشلاب
 لبق عقتسال در !قسسلا لان ل حالضلاب دسقتلاو لوا 'مهتعافشب |

 حارقلا ءاملا ةلوبلا لصاو * ىلع نم كلاصتاب رخفتا

 حابقلا كعئانط  ةئادي * 5 عفاشب . سيلو
 حل سس

 عر مكسور ككضا را ا |

 مهلزانمو مهماقمل نوكي هناف لزانلا باوبانم 4 باب لك نم مهيلع نولخدي ةكئالملاو

 | نيلئاقىنعملا نال لاخلا عقومىف د مكملع مالس 88 كله باب لك نم مهيلع نولخديف ا
 لهانم دبعلل نا ) ثيدحلا فو هنم نوفاختامو ةمالس باذعلا نم هللاوكملسىنعي مكيلع مالس |

 ( ىلاعت هللادعا امب هتوري#و هلع نوملسو هنوبحب ةكئالملا ذا نامرهق فلا نيعيسل ةنلا |
 | ايادهلا مهعم تارك ثالث اندلا مايا نم ةليلو موي رادقمىف مهيلع نولخدي لئاقم لاق *

 هذه ىا ه6 متربص اب 92 ةمالسلا ماودب مهل ةراشب مكملع مالس نولوَش هللا نم فختلاو
 مح رتساف ةمن 3 هصخلت ةعاطلاةمزالمو رقفلا ىلع ايندلاىف كربص بيس ىماذغلا ةماركلا

 ىادخم هك نك ريقف نانج تفك ار الالب مالسلاهلع تلاسر ترَضح هكمدما راخا زد ]انه |

 |[ ىنغ هن ىسر
 دنرتلومةم همه زا ارقف اجناك

 لاق الوسر دكيرملط هللا ىلص هللالوسر كلا ءارقفلا ثعلب لاق هنع هللا ىخر 5 نعود |
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 مي م55 رشع ثلاثلا ءزإلا
 اص يس يي م

 انجاو عنمناف ةءورملا بجاوالو عرشلا بجاو عنمجال ىذلاوه دم ةءورملاب بجاوو

 ةاكزلا ءادا عنم ىذلاك لخما عرشلا بجاو عنمب ىذلا ةعتلال لفت ويد ا طهونم

 هل تطال . ثسحي 0 كيلكتلاب خسنم عطلاب لك هناف ةقشع 00 ةجا ولا ةقفااو

 ١ حبقتسي هلام 0 ضصاخشالاو لاوحالاب فاني كاسر حيبقتسم كلذ ناف 2 رقحلاف 5

 كلذ فلتخف ةإماعملاو ةعباملا ىف ةنم لقا حدقتسإال ام ةقياملا نما ريقفا | نم حقتسإالا ام هنم 1

 | عني ىذلاوه ليخبلاف بونوا ماعطنم ةّفباضملا هبامبو ةلماعم وا ةفايض نم ةقياضملا هنف ام

 لبخبلا فصويف ءاجو ةءورملا مكحب اماو عرمشلا مكحاما عششميال نا ىتبني ثنح

 هدراب ةملظم ةلبل ىف *»* هجاوماب رحبلا ربعول

 هذحتاو هك نر تطقسام * الدرح ةزواع ةفكو

 دوبل ىتلخ جيه هكيبارس رد * دروخيم نان باتهامرد هجاوخ
 | هوفر نتيدوح لمد و[ رشساك هع تشادنلب سك فاءار سوت هئاقس

 هللاءانما مهنا ىلع اهيش' ىلاعت ا ىلا قزرلا ءاظعاو مهيلا قافنالا دنسا ىللاعت هللانا ملعاو ْ

 لكوملا بناج ظحالي نا هلىتبنيف ليصاأل فرصتلا ف ليخد لكولاو هؤالكوو مهاطعا امف |

 | ىرتشا هنا داوجال عاب وهف ءانثوا ركش ف عمط نم اولاق دقو قلخلا .بناجالو هسفن تناحال |

 ضيىغ ..غنمه 'ىثلا لذب وه دوحلا و هسفنىف دوصقم ذيذل جحدملاو هلامب جدملا

 دوس مهتمدرم نازا ان * دياب ضرغىب فطاو مرك |

 دون مركدوب ت راجت نأ * ىراد عمط ازج نوج مركزا

 | مهروبق ىف مكتاوما اوسنال ىباحااي) كولا وو/ناضمالا ريك ناوخالا ةفايضمرك كان

 | لاجرلا نم ةرم فلا مهنم دحالك ىدانف مهتوب نونأي مهحاورا ناف ناضمر رهشىف ةصاخ |

 | ةوشكباوأ ةيإ ةءارقإوا  ةؤعدي وا: نيخت ةريسكبوا ؛تفنغزبو ا: مهوذب انلع اوفطعا ءاننلاو

 | الوبقم اديفم ةريسكلاوا فيغرلا ناكاذاف داربالاعيبزىف اذك ( ةنجلا سال نم هللا اسك
 هنع هللا فرص ةولح ةمقل هاخإ مقل نم) ثيدحلاىفو ذئاذللا نم هقوف 1 كنظاش ىلاعت هللادنع

 ١ ةءاسالا نوزواجنف اهب اهنوعفديو «ةئيسلا ةنسحلاب نوأرديو (ةمايقلاءوب فقوملا ةرإرم

 ءاطعلاب نامركاو لصولاب عطقلاو وفعلاب مظلاو تابطخالا

 ْ ضيغللا# اونزا(قيكتي ا كارم هيك هاا تقترداؤا شاك“

 | ششخب رهك شرسرب دز هكره * ملح ةتكن ريكحداي فدص زا

 نيدلانئأر .دتحوتلا ذا هنلاالا هلال :ةلكت اثنتا ندخ اواهوجمتف ةئيسلا ةسل انوع ئنعملاوا
 ةنسحلاب دارملا نوكف اوبان اوينذا اذانانكن بانعو * حراوجلا لضفا نمارلا نااكهنم ضف االف

 ةملعا تاو ةنناك ىلا[ ةريبم لاصخ نامث هذه كراملا نب هللاد.علاق + ةصعملا ةئيسلابو ةبوتلا

 ا عجوضصو امندلا ةنقاع هي رادلا قع مهل ف [دنق وصوم تافص نيدب واكد ل دي تل واج
 ب 4 ةفيصت - ع َظ 2 42
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 دعرلا ةروس موي "6 - 00001

 هيو ا رووا
 قاشمنم ىوهلا ةفلاخمو بئاصملا عاونا نم سوفنلا ههر ,كتام ىلع *6 اوربص نيذلاو © |
 ةعمسو ءايرقلخلا بناج ىلا اورظنينا ريغنم هاضرل .ابلط 4 نا ا ب فلاكتلا |

 ىمعلا ىلع ريصلا . اهنم .ةريثك ربصلا .داومنا ملعاو * ابجتو ةتيز.رططتلا ةّةشاملا/ ىلازالاو
 ءاشبالا بجازءامنؤزال كلذب .املبو:ننحلا عا: (متلاحب اعديغ عدلت ناز ئسؤقلا مدلل
 لوا عالم ( ةنملا امهنم هتضوع ىلاعت هللا ءاضهب امذار ءالبلا ىلع ريصف ) صخشلا ىلا |

 ربصلا "مل 0 هلو ىصتقع .ناخالا د وسلاو 0 3 00 ةفولأم

 ظفاحلا كاف :( نامالا فصن ريضلاو |

 ىنكيم ىداخ لمح شنشلك زك * لكن يتسا ىربن نجح نيزك مسرت
 سس ىؤر

 لاَقف تما نيا نم ا

 لوقاو ءارضلاو ءازيسلاف كدا ىبا مهللا هناحانم ضعب ىف هحور هللاحور ىدنسو ىحش ا

 لوقاو ءارسسلاىف ةيللا ةحلملاو ةرهاظلا ةمعنلا. ىلا ارظن .لضفملا منا هللدما ءارسلاىف |

 متركشول كلوقف كدعو ىضتقمب ةحلملاو ةمعللا ةدايزىف اعبط هللركشلا لوقاو ءارسلاىف

 هللركشلالوقاو كلذك كدمح ام اقلطم كركشاف ةنحلا تعفرو ةيلبلا ىنع تعفداذاف مكتديزال

 لج ت0 د ص رصج هع متم مالا ١ اجب: كقتم هع ههه دعو دس ب. دنا #6 ظفحلاولوبقلاب قيقح نيمدقتملانم هلثمدال مالكاذهو *« ىهتنا كلذك هللدجلا لوقا! اقلطم

 ةاكزلاهبقدصتملا ضعبلاب دارملاو ضيعبتلل نق هقافنا مهيلع بجو ىذلا هضعب ىا # مهانقز رام

 ارظن هللا ل دس ىف قفنبام قلطموا اهتقيقشو ةاكزلا تخا ىه ىتلا ةالصلاب هنارتقال ةضورفملا

 اهنال لفاونلا لوانت, لاملاب فرعيال نمل 6 ارس ف صوصخلا ةنيرق ريغنم ظفللا قالطا ىلا |

 ةمهتلل امن اهبةرهاجلا بوجول ضئارفلا لمشي هب فرع نمل © ةينالعو »8 لضفا رسلاىف
 ىتقوىا فرظلا ىلعوا نينلعمو نيرسم ىنعمب ةينالعو رس ىوذ ىا لالا ىلع امهباصتناو

 تاقدصلا نم لفاوتلا قاومسلاب ىعملااو“ ةيالعو رس قافنا ىا ردصملا ىلعوا ةساللعو 0

 ءاهقفلا لاق * نيريقف اناك اذا نيودالا ىلع قافنالا بج اولا :قافنالا نمو + ضئارغلاب نالعالاو

 اهتقشو هلع اهبعت ةرثكل اهدحا ةيافك الا دلولا دنع نكيملاذا ةقفنلا ىف بالا ىلع مالا مدقت
 هخاسوا ةحلاعمو هتمدخو هيب رثأ 5 هعاضرا مْ هعضو مْ هامح ىف قاشملا ةاناعمو اهتمدخو

 ظ ا تالوالا تاومو ساالا عادصو ىل اىلعرسلا اهنمو . ةمايقلاموب ىلاعتهتلا ىرينم

 ١ للادبع هللاقف اركشتم كرابملانب هللادبع ىلع لخد ىخابلا مههازبا نب قبقشنا

 ١ لاقف هباعصا ةّقبرط فنك لاق من لاق اقيقش فرعت لهو لاق خلب نم

 | ىنُشإ فكو لاقف اذكه انب الك ةقيرط هللادبع لاقفاوركش اوطعا اذاو اوربص اوعنم:اذا
 أ ةرضح لاق *« اورثا اوطعازاو اوركش اوعنماذا نيذلا مه نولماكلا لاقف ىمالا نوكيا |

 أ كركشا نكل ءا هاو ةفلعا جالا وتطل ادمعتلا كا ال 17 ىلع هللدملا ءارضلا ىف

 ا اوقفناو 0 اهتماقا ىلع اومواد ىأ ةضورفملا د ةواصلا اوماقاو 0 هلئاق نع هللا ىضرف ا

 ناامر> ربز رد هتفذ اررم رصرق لوسر نفاي نايرد - طساوا رد

 | عرمشلاب بجاو نامسق بجاولا نيدلا نع خييشلالاق * بيرقلا حيتفلاىفاك كلذريغو هضيرمتو |



 مده م5 رشم ثلاثلا ءزملا

 | "قاف اءههقت ثاراو وعوا ناكااثراو] طاقم :نيغوا ناكء امزح: مدر ةعذ لك ىف ماوه لنقو: «
 انلوقف .اهتمركل دِسأتلا ىلع اهحاكت هل لحال نم مرحلاو حصا اذهو ىوونلالاق «باوصلاوه

 سل اهعرختناف ةنعالملا نع زارتخا اهتمرحل انلوقو .ةجوزلا تخانع زارتحا دسأتلا ىلع |

 ءادهالاوةرايزلابدقفتلا اهانعمو ةبجاو ةلصلاو مارح ,حرلا عطقنااعاو « ظاغتلللب اهتمرل |

 تقوتالو بوتكالاو مالسلا لاسراو ملستلا هلقاو نايسنلا مدعو لعفلاو لوقلاب ةناعالاو |

 قزرلا ةدايزا ببس محرلا ةلصو .ةقيرطلاح رش ىف !نكاش كاهل نقف ىعلا ةدععلا لو عرمشلا ف اهيف: |

 لزنتالو بلغالا ىف لهمبال امهلقاعلاناف نيدلاولا قوقعك ارثا عرسا ىهو رمعلا ةدايزو |

 | نمؤن مهلوقف مالسلامهلع ءاسنالا لكب ناميالا ىتاثلاو « محر عطاق مهف موق ىلع ةكئالملا

 | اباحتسا بحتسوناف نينمؤملا ةالاوم ثلاثلاو *لصوينا هبةللا مااملعطق ضعبب رفكنو ضعبب

 | مهتلصو مهربو مهمارك او براقالاو ءاقدصالاو ناريجلاو نيملاصلاو ناوخالا ةرايز اديدش
 هتدايذ نوكت نا رئازلل ىتبأيو مهغارفو مهيتارمو مهلاو>ا فالتخاب فاتخم كلذ طدضو

 | هترايز رثك ا هب سن ايل هنرايز بح هاخا ىار ناف.نوضترت تقوقو نوف ركيال هحو ىلع

 | ةلثقبالا ىح ةيرايز لَه ةواخلا يحن ءاروأ اًهريغوأ ةداعإ ,القتمم ءارزاو هدنع سولخلاو

 ةلصاوملا ماك نمو .ضيرملا ةب سن اسيا الا هدّنع سواخلا لطبال ضيرملا دياع اذك و .هلمع نع
 | ظفاحلالاق : اهريغوةرفغملابءاعدلاو هجولاب ةشاشبلا ةحفاصملا عمبحتسيو ةاقالملادنع ةحفاصملا

 دش هجارئازادتسوددما رخآ ىىتسود « دش هج ارئاراب ميس ى سكردنا ىراي
 دق [ىانرايداف لاح هحار اناس قح“# يسود قع تنادى نايك ذاك قع نش

 هياع اواخد ةعامحنا ليضفلانعو * ةجاجدلاو ةرهلا ىتحقلخلا ةفاك قوقح ةاعارم عبارلاو+

 اوملعاو مش ثدحنم اونوكو هللا اوقنا لاق ناسارخ لهانم اولاق منا نيانم لاقف ةكمب

 2 ىورو 2 ناسحلانم نكيمل اهلا ءاساق ةجاحد هلتناكو هلك ناسحالا نسحاول دعلانا |

 ببسب اهلرفغو هللااهحر ةأرعاو تتامزا ىلا اهمعطتإف اهتسبح ةرهىف تبذع ةأرماذا
 | امهحيّق اهنمىدتكيو لبازملا نم تاتق ىرقلاسيؤا ناكو: + هن ناثظع ابلك تةسنا |

 | طارتصلا تزجناف ىحنتالو ىيليامم لك ا اناو كليامم لك سيوا هللاقف ةلب شع ىلع بلك

 ىتشلاو ةيربلا ريخ ديعسلا ناسنالانال كلذو ريقفلا لوقي * ىنم ريخ تنافالاو كنم ريخاناف |
 | نؤريال قا لهازاف فاصنالا ماقم نم مالك اذهو ةيربلاف لخاد بلكلاو ةيربلارش

 | ريخ هع بر ) دروو مهنم . اريخ ناك امايا مهاوسنم نودعب .اوناك اذلو الضف مهسفنال

 ١ * مهد نوشخيو ا تاناويملا مح عم قوقحلا ةاعاع مهاطعا معلا اذهو (اهيكار نم ١
 | اوبساحينا لبق مهسفنا نوبساحيف اصوصخ #« باسحلا ءوس نوفاخيو 9: امومع هدبعو ىا
 تدعخ واَذيَر كلقح لاه هؤوكملا لهوا مو زكملال ولعت لووحلا/ ئزكسعلا' لالهاو !-لاقو ه

 | قلعتت ةيشخلاو «باسملاءوس نوفاخيوإ لاقو:(مهقوف نم مهبر.نوفاخي ١) ىلاعتلاقأكضرملا
 | نوفاخيومهبر نوشخيوإل لاق اذهلو ةيشخ هوركملا ضننم قوخلاىمسيالو هوركذ ال زن
 بلقلل اهعفناو لزاملا لجانم فوخلاو ابرق قبس باسحلا ءوسو ىهتنا ( باسحلا ءوس
 دحا لك ىلع ضرفوهو



 | لدب للصوبناو هن هللا مه سعا|م هريدقت فودحم لوالا لوعتملا 3 كدو نا هبهللا صاام 0 ْ

 فلتخاو مح رلا ةاص لوالا+ روما اهف جاردني ل هذهو :: هلدوت ىا دورحلا ريمضلا نم

 املا ؟؟ اهنا كو كح مرا يل ىذ لكن من + اهلبد نحال محرلا دح ىف

 كعرلا ةروس مد م4 جم

 هعبقيالو هرصببالن مو هعبتي و قحلارصبي نم ىوتسالىا لهجوبا وهو نآ رقلاركنيف هبلق
 ئونثملا فو : كلذك ناك نميف ماع اذهو

 ىربلد تدشح] هدرك ناهز -# ىرداح ادققك ود ورورس رد
 وتعزا نا رق هكححتاب نائمه * ون“ شيب ”ةلئلكاي " همان هاش

 زاب مشح تيانع هك تك اهكالوإ رادو قطعنا دشابك21/ قوف

 ىشدوب ل نوج تسناسكيو دره * ىمشخا شي كشمو كشب هلدو
 نورصب ال 0 دْمام- شقن * نورظني مه ارت هك نادزب تفك

 , ةيفاصلا لوقعلا اووذالا هبلمءيالو نآ رقلا مصن لش ال ىا 6 بابلالا اولوأ ركذتي امنا

 ا ساوحلا تافا روشق نم مهلوقع : هج رختسملا مه تاليوأتلا ىف لاك مهولا ةضراعم نه

 | ةكزتلا ف هلدبال قحلا بلاط نا ملعا + لالحلاو لاما راونا لت ةدنؤملا لاطاو مهولاو

 | دوجورك ذنلاو بلْط ركفتلاّناذ ركفتلاق وفرك دل ناف قرف امهبو رك ذتلا.ركفتلا نم
 سمتلت ةيناسفنلا تافصلاب ىلقلا باحّتحال بواطملا نادقف دنعالا نوكبال ركفتلانا ىنعي
 ١ تافص روشقنم ةيلاسنالا ةصالخلا صولخو باجحلا عفر دنعف ركذتلااماو هبولطم ةريصبلا

 فراعملاوديحوتلا نم لزالا ف سفنلاىف عبطناام رك ذتيف ىلوالا ةرطفلا ىلا عوجرلاو سفنلا
 ىثاوغ رشق نم صلخ دق بل ىذلالا نوكيال رك ذتلا حاورالا ةايحىف لاق * نايسنلا دعب

 ىلاعت لاقاكىشاودلا ببسب لصحامنا نامسنلاو «بالالا اولواالارك ذتياموإ) ىلاعت لاق ةأشنلا
 سبالملاو ىشافوغلاهذه ةلازال ةعيرشلا ماكحاب هللا صادقو (ىبف لبق نممدا ىلا اندهعدقلو)

 لجرلاو جرةلاو نطبلاو ديلاو ناسللاو نذالاو نيعلا هو ةينامث ةنلكملا ءاضعالا ددعو

 لاعفاوا ةيعرشلا ماكحالا عاونا نم هصخمب فيلكت ءاضعالا هذه نم دحاو لك ىلعف بلقلاو

 اهلتقتل نيكسي كسفن كيرضك ةمذملاو كلذ هششااموموصلاو ةالصلاك ةدمحلاف هللادنع ةدمحلا

 كتاذىفالا لعفلا اذه كلزوجالو حابلا فنصك ةدمخالو ةمذم هيف كقحلبالام اَهنمو |
 ةيناك كريغ عم وه ىذلاو كتروع ىلا كراظذك كتاذل ىذلاف ام طرسثبالا الف كريغىفاماو

 ىنيطلاو ىتاميالا خالاو نيجالاو راخلاو ةميهبلاو نيهلا كلمو ةجوزلاو دلولاو لاملا فانصا

 نوفوي ا (رادلاىقع مهل كئاوا ) هلوق اهربخ ةأدتبم اهتالص عم تالوصوملا ك6 نيذلا |
 فارتعالاو ةداهشلا نم مهسفنا ىلع هودقعا< ىا هلوعفم ىلا فاضم هللادهع هللادهعب

 | زوررد هكىلاعتىادخ ناعب هب دنكمافو كتان ] ةيسرافلابو ادهش ىلإ اولاق .نيح هتيونارب |

 | مهدوهع اذكو هللا نابو مهني دهعلا كلذ ىا 2 قاثملا نوضقسالو 0 [ دنا همسي قاثم

 يك كيو كناناو ] 6 نولصي نيذلاو ف صيصخم دعب ميمعت وهف سانلا نيو مهني

 خا ار ىطيس ىطيق تدرك هال ناس رد مراهج رتفد رخاوا رد

 اا ل 10-0120 1 110109072005125 تا اجا 007007 ا 7 1675 ا سلكت ب تس

 مسالا 1 00ا0



 ]1١[ 07 ا 3-1 عع ل 6 ح صيضوادج مسك 3 19 زن <« حك ها ولحد 4

 مك مم؟# دم ركع كلاثلا ءزجلا

 هد ا ويد جدو ريم تمل المأق 12 لف ىصقتساو ف هربا اذا ناسملا هنكأن لاق ”ىت هلم

 | رفغيو وفعي هللا ل رانلا لوخدو كالهلاىلا ضفم ةحماسملا مدعو باسحلاىف ةشقانملا نا

 | بيرقللإ حتفلا ىف ك نئقانيالف هسفن تساججو باتنم اماف ةريبكلاو |

 0001000 با هاك تدنن 1 قرر كن ادخ هزيرأ |

 ا نالتلق * رانا مهاوأم ليقاله تلقناف * 3 منهج © ةشقانملادعب مهعج ىم 7 مهيوأمو

 | متهج رثب مهلوق نم ارعق رانلادعبا ىه منهج نوكي نا لمتحيو اعيظفتو اليوهت مهجركذف |
 دبو ] 6 داهملا سو 8 [ من هج ] سرفلاىف افسح مهضعب لق «رعقلا ةديعب |

 | هبطسب ىا ادهه شارفلا تدهم لاتش طوسملا دوهمملا ىنعع ىنعمي وهو [ خزود تسهاكياح |

 | مالسلاهيلعدنا دمحا  ىورو منهج رارقلا عضوم سني ىا اقلطم رقتسملاىنعم انهه قلطا |

 | لع ةومزأ .عقزرو يزالاتءلخادم كححام لاقت (اكحاض لس اكس ىرا ال ىلام) ليربكلاق |

 كرانىف ةمايقلا موي مهلعجم مث كتمعنب مهتيبدو اقلخ تقلخ براي لاقف هبر ىجان مالسلا |
 ىونملا ىف لاق

 [1] لع. رس نيز دنك ارئارمجتات * ماك كرر دعت ىععأل يرد

 هسادو هدصحو هيلع ماقو هاقسف هعرزف اعرز عرزاف مث ىسوماي نا هيلا ىلاعت هللا ىحواف

 ريخالام تكرت بواب لاق ايش هنم تكرتاف لاق هتعفردق لاقىسو.اي كعرز, تاعفام هل. لاقف |

 هللا الا هلال لو. نا-فكنتسي ىذلاوهو هىف ريخالام رانلا لخدا ىتاف ىسوماي لاق هنف |

 ىوملا فو |

 ]١[ ماظنو ىبوخ تفاي شياهشوخ * ماع 2 دعو تشك ىو كن وحج ْ

 ديو تع رك ددب تبعت انوا ع كر او: ناهس و :تفيركي ساد ظ

| 

 ا ةريغصلاب شفاف امدلاىف ةسفل بساحل نمل اذهو ىوولا لاق * ءاشن نمل ك رششلا نودام

 ىزرب ى ارث, :تفاني ىلا .نوج .* ىدورب و هكر متقك كرجل
 تسه هاكو تسه هناداحارد هك * تسيؤناريومك ناز براي تفك.

 َءاَس مه .مدنك راجنازدةءاك *« هاك راسنا برد: تسي قيال .هناد

 نكح رد لك بجاو قرض ناحس), اذود .نبا تنك تنسي |

 ارب ردي نلل ف يوما نار شاد وتيا تقكر |
 ارم دوس نوح زير سب تنك" ةعادحي عا: ىدادوت مز تفك ا

 تسه كانلكو هريت ىاهحور * تسه كاي ىاهحور قيالخرد |
 هيسشن نكييدضو تسال ىي رد « هشرم كي رد تسبب اهفدص نا ش0

 هاكز اًهيضنكا راهظاك انضم * هانو كسا نا راجهطظا تسحجاو |

 ورف هح ره رفا 1 كيبرنم كيلا لزئاام نا © م ا هكدن ادم كورال نإ 1 لعل نو

 نا معي ىنعي 0 تهدد: ] 6 وحلا #© [ مث راكدروريذا ون ىوسي دنا هداتس

 ؛6 ىمحا وه نك و دام ماع باطملادع نب ةزحوهو قا ىلاعت هلا لزنا ىذلا نأ رقلا ا
 مسا سمس م تت كا 0 يلا

 (هبلق )



| 3 

 دعرلا ةرو- موي 041 دع

 ةيناثا نم اسار ادبز لسلا لمتحاف اهردش بولقلا ةيدوا تلاسف لالا راونا تادهاشم

 اهردَش رارسالا ةيدوا تلاسف ةيهولالا ةفد ىلحت ءام توربحلا ءامسنم لزناو ةيناحورلا
 ىونملا ىف لاق : ىزاحلا دوجولادبز ىل.لا ىلءحاف

 ميلك ارث داح فصو دزوسب سب * مدق فاصوا 5 لك نود

 كلذب تيمسو ةنملا ىهو ةرخآلا ىف ىناسلا ةبوثملا ةعاطلاو:ديحوتلا نم هنلا هللا اعدام ىلا
 هتسحو ىلاغت هللاوهف نسحالا اماو ىنافصلا لامما راثا نم اهنوكل نسا ةياهنىف اهتال |

 كلتىلا ببجملاو ىلاعت هللاوه ىنسحلاىلا ىعادلا نا اذهنم ٍلعدقف هريغنمال هتاذنم ىلذالأ
 ةنجلا كلأساىنا مهللا) درودقو ىمظعلا ةفاضلاىه اهميعنو ةنملاونوُسوملاوه ةهلالا ةوعدلا |

 ضعب لاق * ( لمحو لوقنم اهلا برقامو راذلا نم كيذوعاو لمحو لوقنم اهلا برقامؤ
 لي تو مط سلا رزمسك قه هو ضان 3 توتا يك

 هلحم اهتوك ةيؤرلا لحم اهنوك نم مزايالو هل ناكملا تايثا مزاب ىتح ىلاعت هللا لحال ةيؤرلا |

 ىئارلاىلا ةينتلاب ءاوس ةرخآلاو اننذلاو قرملا لاحال قارلا لاح ناكملاب دقتلا نال ىلاعت
 هقالطارضيال ناكل عناوملا عافترا بسحب ايندلاىف ىؤرول ذا ىترملا ىلا ةيسنلاب نايس امهنا اك

 اكل تل نلف عا ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسرزا تبندقو ةنملا ىف ىؤرولاذكو ههزئتو

 ءاهقفلا لوق -فعض تفرع اذه تفرع اذاو ىلذالا ههزنتىلع ىلاعت هللا نإ عم هتيؤرل افرظ
 ةنْلاىف هللا ىرت لانا قللاو ةنملاىف ىلاعت هللازا معزي هنال رفكي ةنلا ىف هللاىرا لاقول

 مهلوق ىهتلا

 قش ىنك ارىتدسه بالج ركا * ديقتو قالطا : شيبإب درج
 هلوق هربخ ًادتموهو ةعاطلانع نوجراخلا هللاب نورفاكلا مهو د6 هل اوبحتسيط نيذلاو 9 |
 اهعاضواهتعتماو اهدوقن نم ه4 اعيمح ضرالا ىفام# [ ارئاشيا ىمدشاب ركا ] ه5 مهل ناول ف | ظ

 همهودنت5 كفاضا نا اب”تتله“ ئد'ةماقاو "دودن كرت: ناين هعم هفعضو 6 هعم هلثمو ف

 باذعلا نم مهسفنا ءادف هولعج 6 هباودتفال 9[ تمايق زور دشاب نارفاك فرصترد ا

 نيحو ىلاعت للان ع اوافغ ايندلا ببسب مهنا اذهرس ريقفلا لوق * مهنم لبقال هباودافواو |

 ىلامتهللا اوذخاو لكلا اولذبل اوردقولف اهفامو ايندلا مهتتعاىف رغص ثعبلاو توملاب هابتنالا

 رانيدالو مهردال نيح اونعام اونو لوبقلا تقو ىئاورصق دقف هنم الدب |

 زيركب دبا مغزا زورهسودتنح؟ * ار قاب تاح ىباف تحارب هدم

 هينذي لجرلا بساحي ناب ةثقانملاوه 6 باسحلا ءوس مهل © [هورك نإ ] « كئلوا

 تساحيدحا سيل ) لاق مالسلا هيلع هللا لوسر نا اهنع هللا ىضز ةشئاعنعو * ”ىش ةتمرقنبالو

 كلذامتا ) لاقف 6 اريسي اباسخ بساحب فوسف) هللالوّش سيلوأ تاق ( كلهالا ةمايقل موي

 كرتيال ثيحمب باسحلاىف ءاصقتسالا ةشقانملاو (« كللهي باسحلا ىف شقون نم نكلو ضرعلا

 ؛امددلاىف اوناحا نيذلا نينمؤملليا 6 ىنسحلا ف هلوقل مدقمربخ 5 مهيرل اواحتسا نذلإ 00

0 

 هرد هكذ 1 ناي رد موس رتفد.لئاوا رد

 ك ظفاح هبا ناي
 ىست

 دوأب



 مك م٠5. ججح رشع ثلاثلا ءزألا

 | هلهتهباشم عم ”ىشن 2 16 2 دا ساو ع تفك لمار ءافلابو اهوا ناغلاب نع وس

 ظ هلثم دز >5 مدقمربخ 5 رانلا ىف هيلع نودقوياممو# + ءاملا قوف ايلاع ؟ ايبار ف ديزلا هنمو

 | ريمضلانم لاح رانلاىفو بوذل ”ىثلا تحن رانلا لعج داقبالاو .نودقوس قاعتم هلعو

 | مي وهو رانلا اتباث هنوك لاح [ دنراذكيم ] ىنعي هيلع سانلا دقوي ىذلا نمو ىا هلعف

 | ىتلا ةيندعملا ةعيسلاداسج الا ىا ضرالا رهوج ىازلادغو ماللاو ءافلارسكب زافلاو تازلفلإ
 ظ 6 ةلح ءاغتبا 8 رفصلاو قيزلاو كن آلاو ساحنلاو ديدحلاو ةضفلاو بهذلا ىهو باذن

 | ةيلح ىلع فطع 6 :© عاتموا 8 ةضفلاو بهذلا نم نزلا رثكأ ناف ةئيز ىلط ىا هل لوعفم |

 ثتالاو ناوالا هنم ذختف باذب صاصرلاو ديدحخلاو ساحنلاك هب عفتني ىا هب عتعيام وهو |

 ولعي ءاملا ديز لثم ديز ًاشني هنمو ىا دبز ةفص هلثم هلوق 46 هلثم ديز ف ثرحلاو بورحلا |
 ةضيعس نْوكدناىلع ةلثم دز هضغبوا ةشادتنا نم نوكتناىلع ثدحلا وهو بذا اذا هيلع

 | «؟لطابلاوقحلا هللابّرْضِي 9: لمعلا وناسلاو برضلا كلذ لم ىا بصننأ لح 6 كلذك 9
 | هيزوعفتتي ىذلازلفلاب و عفانلا ءاملب عفنلاو تابثلا ىف قا لثم ىلاعت هناف امهلثع و امهنيب ىا

 عئاضلاديزلاب ةعفن ةلقو هلاوز ةعرسىف لطابلا هبشو ةفلتخلا ةعتمالا ذاختاو هنم ىلا غودفف

 | وهف ءاملا هلعناو ديزلاف بيذا اذا هقوف وؤفطل ىذلازافلادبزبو هب ىىري ىذلا ليسلا دبزب ىا

 | ةقاعلا لعجم هلطبيو ةقحمس هللا ناف لاوحالا ضعب ىف قحلا الع ناو :لطاللا اذكو قحمم |

 ظفاحلا لاق.: ةلوصلطابللو ةلودقحلل لقاك هلهاو قدلل

 دربباضيبدي ذا تسددكت سنك ىرضاس .* شاب نميا دنزن واهب هزجعم اب رحس

 فك اما]#«ديزلااماف#:هل وه الوبقم اعفان تابثلاو احورطمالطاب باهذلاوهو هشلاهجو نيبو
 لدا عت كيرلا ادكي 7 00 عم ديزلاب اد و [ نلف ىالاب ثبحو با ىور

 ْ لاح وهو لطانلا بارغك  ءافحلا سوماقلا ىف 4 ءافج بهذ © ىرارمتسالا هدوجو

 ِْ قنا 01 نمل هك الح أل ماك سانلا عقنيام اماوإ# هبايم سمالطاب ىا

 | ىلا ضزالا قورعق هضعب كلس و هاو ب اكل وبال سي عشا

 ا [هشم درك نك ذك نينجم*] دي كزذك و ةلواطتم ةنمزاقيهزافلا اماو رأب "الاو ىتلاو نوعلا

 ليثعلاو سانلا نيب رئأدلا لوقلا لثملاو..تاهبتشملاحاضيال اهني و 86 لاثمالا للاب رضي ف |
 قشاكلا لاق ِ# قولأملا ةروصق ىشثحولل راهظا وهو ىغلا لهاجلا مهفت ىلا ةاسسو ىوقا

 26 اولد اوي هادو تنقاعا لا !كح اكاح اذك حتا وق كا نيزاءدا سناك دخت ادب يمي
 | [تساقاطش سواسوو است سجلوه ديزو دنريكم ضف نازا دو دادعتسا روخارق

 اًريثك الطاب اهاوهردق ىلع بولقلا١تلمتحا ىنعي: ديزلاب لطابلا هش هريسفتىف ثللاوبا لاقو
 | كلذكف هلززوال ديزلانا كو لطابلا:لمتحب ىوهلا كلذكف رذقلك عمجب ليسلانإ امكف |

 انندلا ىف ىفاصلا ءاملاب عفتنياك ةرخ آلاف هلها هب عفتني نيقلاو ناعيالاو هل ٍباوث ال لطابلا

 | «ءامسلانملزتا ) ةمحتلا تاليوأتلا فو © 0-5 هب عجيل كعلاو نعكلاو |
 ابار اديز لسلا لمتحاف اهردق »سوبفنلا ( ةيدوا تلاسف ) ةبملا 6 ءام 7بولقلا ءامسنم

 2(نم) ّ
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 دعانا ةارود مهي منوه,

 ١ هاوس ةالخيولا ف م هكر بغ مادك تسيماح.برشم راغا رد, راي دوهش

 هدج نع هسا نع تيعش نيورمت - ىور ب رنشلاو ريا قلاخ ىلاعت هناىلا ةراشا ةياالاو *

 نم ةعامج ىف رمعو ركيوبا لقا ذا سو هيلع هللا ىلص هللالوسر دنع سواج ني امني لاق

 تانسملا ركبوبا لاق هللالوسراي مولا ضعب لاقف هللالوسر ىلع اوملس اوند املف نءانلا

 ركبابا موقلا ضعب عياتف ىلاعت هللانم اهلك تابسلاو تانسحلا رمع لاقو انم تابسلاو هللانم

 ليئاكمو ليئاربج نيب ليفارساىضق اك الا امكب ىضقاام) مالسلاهيلع لاقفر مع موقلا ضعبو

 لِساربِج لاقف ركب ابااي كتلاقم لثم لاقف ليئاكم اماو رمعاي كنلاقم لثم لاف لئاربج اما

 ةصقلا هلع اقف ليفارسا ىلا ىاحن لهف ضرالا لها فلتخا ءامسلا لها ةملخت الاذا

 ىلاضق اذهف ) مالسلا هيلع ىلا لاق ث .( ىلاعت هللا نم هرشو هريخ ردقلا نا اءهْنب ىضقف

 ظفاحلا لاق : ( سيلبا قلخي+ ضرالا ىف ىصعبالنا هللا ءاشول ركب اباي ) لاق ( مكتب
 دشاكم تهلوبرأ دزوسإ اك 5 كرك اك ةناخ نكن

 رحبلا نم هذخأي هنا معز نمل در وهو ضرالا ىلا هنمو باحسلا ىلا اهنم ردح ارطم ىا

 | كانه دقم مف ءاوهلا حملا ضرالا نم ةيطر ةرلا عافترا نم لصع اغا رطملانا مر نمو

 | رحب شرعلا تحن نا امهنع هللاىضر سابع نبانعو ىرخا ةرم لزني مث ءاوهلا درب ةدشنم

 ا باحسلا ىلاىحوبو امندلا ءانشالملا ءامس نم ءاشام رطوق هنلا هللا جوت تاناوحلا قازرا ةنم لزم

 ةرطف ءامسلا نم لزئرالو اهعضوم اهعضل كلم اهعم والا رطقت ةرطق نمنسلف هلب رغف هلب مغ أ

 | لوش.* نزوالو ليكريغب لزت هناف ءامنم نافوطلا مون. ناكامالا مولعم نزوو مولعم ليكبالا

 | لاق نم لوقف ىنألال م ءامكحلا هيلا بهذام ىلاعت هللا ةردق ىلع لدا ةياوزلا هذه ريقفلا
 لودعو صالل قضت زا# نم هظفا ىفف ا ءاملا ىدابم ناف اهسفن ءامسلا نم ىا ريسفالا ىف

 ناليسلاو ءاملا كلذ نم 4 تلاسف لَه ريدق ”ىش لكولع هللاو هبدتعم هجو ريغ نم ةقيقملا نع

 دارملاو نك ءاملا ليسي ىذلا عضوملا وهو دان عمج ةيدناكداو عج 0 ةيدوا 0 نايرخلا

 ةيواملا قيرط ىلع ىنأي رظملا نال اهركتو لاخلا ةداراو للا ركذ قيرطب راهذالا انهه

 ةيدوال ةئص اهثوكسو لادلا حتشب 5 اهردش 0 ضعب نود ةيدوا ضعب لسيف ءاقيلا نيب

 هنا هللا لع ىذلا اهرادقمي ىا ةيدوالل ىزاحجلا ىنعملا ىلا عجار ريمضلاو تلاسب قلعتموا '

 هكوزادناب ] ةيسرافلابو . هبسانلا ررضتبال ىذلا ردقلاب ىا راض ريغ مههلع روطمملل عفان

 ١ اتم ةوطملا ترراضر نوال كلاوزو زمن ك2 نانز و [تناابز ميم كك د يل دي خللا قادت

 لو.سلاو زاطمالا ضعيكنوكيالو ةرضملانم ايلاخعفنلل اصلاخ ارطم نوكي نا بجوةق حلل
 اهرادقم ىا مادختسالا قي رط ىلءاهل قيقا ىنءملاىلا اعجار ريمضلا نوكينازو<“و فحاوجلا

 اهردّش ] ةيسرافلابو .٠ ءاملارثكىداولا عستا ناو ءاملالق ىداولارغصنا ىنا ربكلا ور فصلا ىف |

 [لاتلفا درب ل عل وو ىو 500 ىوزجرد دوخ رادقع ىداو ره ىنعي دوخ ةزادناب

 اهريغو ةوغرنم ءاملادجو العام لكل مساوه هي اديز ف عقرو لمح ىا 3 ليسا لمتخاف ©

 |  ءام ءامسلا نم 8: ىلاعت هللا ىا ِ# لزتا لَه داشرلاو حالفلاو ريخلا ىلا قؤوتلا هللا لاسف |



 مدني *ةر جم رعفش كبل ءزذلا

 ا ىوهلاو امدلاو نيطاشلا نم ءابلوا هنود نم متذخن ذأ تناحالل لق لزءع هنم بناجالا نال

 كلميال كوامملاو نوكولمت مهنال ةرخاالاو ايندلاىف ارضالو اعفن مكلالو مهسفنال نوكلميال |

 مجالا ,يوتحاإلا ايكف ىا'ةدشتلا ىلع ٍدراو © ريصلاو لدالا ئرفعنسا ل اه لق »© أش

 | هءباقعو هياوناو هللا ةمظعل لهاجلا كرستملا ىوحسال تكلفك ل للاى ريصبلاو

 افرصتمو اكلام هللاربغ ىري نم ىمحالا ةيمحنلا ت ,اليوأتلا ىف لاق © كلذب ماعلا دحوملا

 سوفلاوه ىمعالا اذياو هللاريغ دوجولاىف افرصتمالو اكلام ىريالنم ريصلاو دوجولا ىف
 | ىمع نم ىمحالاف هبحتو هللابقلعتب اهئال بولقلا ريصنلاو هريغ بحتو هللاربغي قلعتت اهنال.|

 ظ تاملظب  رصبانم ىمحالا اضياو لطابلاب ىمحو قحلابرصبانم ريصبلاو لطابلاب رصباو قحلاب
 ىلع دراو اذه 6 رونلاو تاملظلا ىلوتتت له ءأ 0 ىلوملا راوثاب رصبانم ريضللاو ىوهلا |

 ديحوتلاو راكتالاو كرشلا -ىوتسال كيذكرونلاو تاءاظلا ىوتستال اكد أ اضيا هيشتلا ا

 | كربثو دوهيلا كرشو ىراصتلا كرش عاونا نإل عملا ةغيصب. كرشلا نع ربِعو,ةفرعملاو
 | نكسملاىوتسي له تاليوأتلاىفو © ديحوتلاف الخ اهريغو سوجلا كرشو ناثوالا ةدنع

 ىمعالاك لوالاف_ ىلوملا لام رون رحب ىف قرغتسم وه نمو ىوهلاو ةعسطلا تاماظ ىف

 | نخلا ىف قرغتسملا نا امكف ريصنلاكىاثلاو كلملا تاملظ نم توكلملا ىرب نا رده الذا |

 ياا لول لا: 6 هدضللا لها د ادكف لا رع ركل مق, نمئاتلاو |

 ا تس هاظ م ه5 رم نأ طاب لهأ نيد 3 تود © نابو ماطر مدنا قشاع

 ةيسرافلاب 1-2 ب ىنعع راكي الل 5 رو ل ةعلمتم مأف او | هلعجأ لب 3 ءاكارش هلل ا ولعج مآ تع 0

 ةلخاد ءاكرش ةفص 6# هقلخك اوقلخ 8 [ هكىنازابلا ىادخ ىارب دنتخاس نارفاكااي |

 | ه# مهيلع قلخلا هباشتف 8» هللاقلخ لثم نيقلاخ ءاكرش هلل اوْدَح مل مهنا ىنعي راكتالا مكح ىف |

 | هللا ردق كقلخلا ىلع اوردق ءالؤه اولوقف مهقلخو هللاقلخ مهيلع ستليو هبات ىتح |

 ردّهام ىلع نوردّهال نيزجاع ءاكرش اوذختا مهْنكلو اهقحتسا امك ةداعلا اوقحتساف هلع |
 قلاخلا هيلع ردقام ىلع اوردَه نا نع الضف هرقحاو هرغصاو هلذاو هللاقاخ لقا هلع |

 ةداعلا ف ةداكيف هللارغ قلاال لعارشالاو ءانتحالا م هي ءىثلك قلاخ هللالق
 | دحاولاوعو » هه هل وق ىل اع لدبل هاوس نمو انعم نت اتقك الا هاكلا تقوم حاحا ا

 | ان[ 1 لمتحنو لقب :سضئالا ات 2 لوقلا اذه 3ك لمتحب 34 راهقلا ا

 ا روهقم ه 2 0-2 للاغلا ةيهولالاب دحوتملا ىا نيفصولا نيدهب لاغت هلمح اراخا |

 ا ا موك 1 هل تكف يلطوب مهتهل !ءايشالا نمو هل بولغم
 تخانش ىريش قش ارنيكتس ريش * تخابب عضوم انب نوج تمدخ درت ا

 . ىءاجلا ىلوملا لاق |

 ىنارا تروض ةدرب نيا سيرد تسه هك + ىاج لد نانع تروص ٌةوشعب هدم

 قلخ ىف دحاولاوه ىا هنود نم راهقلا هتافصو هتاذ ىف دحاولا ةيمحتلا تاليوأتلا فو © |

 ىريالو هللاريغ بلطيال فراعلاف ةيبوبحملاو ةيبواطملا ف الو هيف هل كيرشال اهرهقو .ايشالا |
 هللا بهرام وعر



 دعرلا زوم مدي ماب جم

 عاوذلا ةختتنك عملا قع داك الاو انزل ةفظقلا كاك تراك ضال ا قلشجل امو
 لوقعلاو حاورالاو بولقلا تافصنم بولقلا تاومس ىا تاومسلا ف نم دحدي هللو اًضياو

 ةيناطيشلاو ةععسل !او ةنا ويحلاو سفئنأ| تانفص ن نم سوفنلا ضر'ىف نمو ىا ضرالاو اعوط

 هنا ماعلا اذه رارسا نم زابكلا ضعب لاق * ها دايقنالاو دوجسلا مهعبظنم سبل هنال اهزك

 لها نمناكناف ايصاعوا اعيطم ثداحلا كلذ ناك ءاوس ىلاعت هللدحسس لظ هلوالا ثداحَنَم ام

 لد نيمز رد نايا لاهن لزا فطل هكتساهنآ تفص تبغرو عوط هكتسنآ تقئقحو ]
 سفن ةعرزم .رد نالذخ مخن لزب مل رهق كتان تيصاخ تيهاركو ترفنو هدناشن نا

 [ هدئاشف ناشبا نامرفان

 تيزاونلا» نيكدلهن 'مهرع نير © تنيزايل ق نكدنلا مخ نآرإ
 هنع هللا ىضر خش ترضحو 0 تادجسزا تسا مود ٌهدحس نيا ].ىنشاكلا لاق *

 قيس دقو ص 3 هدحسوربخ نرد اريادخ ع هدم تسا مزال 5 هتنك

 رخو ربكينا ىهو ركشلا ةدجس اماو + عجراف ةوالتلا ةدجسي قلمتنام فارععالا رخآى ف

 عفد دنعو هوحنو ءادعالا 2 تاو ذو ثودك ع لا ددجل دنع نكقلا اد ردك بحت سال

 هؤر 5-5 ركشلا دوحس نا كلامو ةفض ىلا نعو 0 قرغوا ودع نم ةاحنك ةمقن

 مارح كلذ 3 محعاشملا ىدب ناب دوحلا نم نيلاضلا ةلهحلا نم ريثك هلعفنام اذه نمو

 ضعب ىفو لفغفا هلل دوحسلا دصق ءاوسو اهريغاوا ةلبقلا ها تا اوس لاح لكب ادطق

 [ تسيك ] 6 نم #* ناكرشملل دمحاي د لق © بيرقلا حتفلاىف اذكر فكلا ىضتشام هدوص
 ناوكلاىف 4 لق ص امه سها ىلوتمو 7 امهقلاخ 7 ضرالاو تاوحسلا كنا و 3

 هب مهفارتعال ةياكح هناكف هبف ءارمال ىذلا نيبلا هلال هاوس مهل باوجالذا ه« للا ©
 ىاداعيتسالل ءافلاو راكتالل ٌةزمهلا 6 ءانلوا هنود نم متذخمافا 0 مهلامازلا 5 لق

 وهو امانصا ىلاعت هنود نم متذختا هكلامو ملاعلا عئاص ىللاعت هناب مكملعو اذه ؟رارقا دعبأ ١

 لاؤسلا اذه نع تنا بجا ىا هللا لق دعبلا لزانمو ايندلا تاوهش سوفنلا عتاسمو قحلا ْ

 6 ارضالو اءفن مهسفنال ه ءالوالا كا7ىا 6 نوكلميال قف لقعلا ىضتق» نم دعب ركتم
 ىلا عفنلا بلج نع اوزماذاو اهنع ررض مفدالو اهيلا عفن بلج مهسفال نوعطتسال '

 هيبكف كلذكوه نمو زجحا هنعرضل أ مقاول 0-2 ررضلا عفدو مهسقنا

 ةراشالاو ©: اهدعب سيل ىتلا مهتلالضو مهتوابغ ىلع ةداهشو مهل ليه اذهو الوذخو دعب

 قالخالاب نانملا تاجرد امهيف ربد نمو سوفنلا ضراو بولقلا تاوءس بر نم لق
 دهاوشو برقلا تاماقم بولقلا ةدهاشم لعجو ةميمذلا قالخالاب نارينلا تاكردو ةدبجلا

 | ةعاطلا ىف هباتم بئان لظظلاف ةفلالا لها نم ناك ناو هلالظ عم دجاس وهف ةقفاوملا

 ىوولا لاق مارح هلا حجرالاف تيس ريغ نم ةدحاو ةدحس ىلاعت هلل برقتف عضخولو أ

 | ماعلا دوجسو لالظلا دوجس ارنيا دنكم ىل ارق هدجس ركذ هكتاحوتفزا عباس رفسرد

 "فاعلا لاق دع هكا عف ريف ربكي مح كسلاو هر كسلا ىلاعي مديح 'هلافلا لتتم ادا



 مج مند جم ردع ثاائلا,ةزملا

 ْآ ىراهطول اع تبلل ترش و بعرعر تخا] اع كول مو ا نيعبزا لك مو لاق ىلاعت

 ىلا ىلو رثل لانم توند املف تافطع تنكو_ تر ةروهورلاب سار لع ةيرالا فايل تيازف

 : ع مره تعم ىلخلا اذه لحم كدنع ىللام ىديساي تلقو تل رثبلا لفساىف ءاملا اذاو

 0 تح تناو ليحالو 2 نال 2 يللا نا مايباخ عجرا يصل كاترح لاش

 ةنيدملا ىلارهطتاواهنم ب رشا كف قوكد ت الق ن الم رثبلا اذف تعجرف لبجلاو ةوكرلا

 ءاملاعبنل تريصوالاق ىلع دنجلارصب عقواملف عماجلا تلخد جملا نم تعجر املف ءاملا دفني+لو

 ْ نءذلاو قل ىلاق لاب قلخلاز وعدب ةاعد ىلاعت هلل نا هي الاىف ةراشالاو © كمدق تحن نم ا

 | ءاملا ىلا هدي طسب نك مهفرئأتيالو هال بلقلا نم يرخاذا حصتلا نولبقيال قحلاريغل نوعدي

 قالا مهونن ماو ةققملا لع ت لل لصحن الث هث : ىا هغلاس وهامو هبرشديريناب قلخال ةءارا

 هللاريغا هللا ىلا قلخلا نوعدي عدبلاو ءاوهالا لهانم ةاعدلل هللاهبرض لثم اذهو براش هنا

 | هيلع لذي لالضلاىلع مهل اوباجتسا مهنال رهاظلاف اويبجتساناو ةقيقملا ىلع نوباجتسيالف
 ةيمجنلا تاليوأتلاىف مك قحلانع قلخلا « لالذىفالا نيرفاكلا ءاعد امو ) هلوق |

 د د 1 ا تار ار را را رك
 | ةكئالملا ني 6 تاومسلا فنم » ضرالاىلع ةهبجلا عضوبوهو ةقيقح 4 دج هلو 9# |

 ظ نئمؤملاو ةكئالملا نم . 3 ضرالاو 2 نيئمؤملا نم تاحردلال هاو ءاملوالاو ءاسنالا حاوداو

 ةلاح نيهراك ىا 5 اهرك 5 © ءاخرلاو ةدشلا ىتلاح نيعئاط ىا لاح ه5 اعوط ع نيلقثلانم

 اعوط 0 لاَعو نطاشلاو نيقفانملاو نيرفاكلانم كلذو ةزورضلاو ةدغلا |

 / ( لسالسلاب ةنجلاولا نونا موق, نم كبرٍبحت ):ثيدحلا فو اهرك برحلارا دنم ىسنمو |
 ] ةمدخلاب مامقلل لك كاجو ا بلطي نمءافولاو ةنحلا لهان منا ىلا ةراشا هنفو |

 يلا نيكل لاو ناقل 1 5و هورس لا ب لو ذنملار داماك كس

 ] 0 0 5 5 5 ع 0
 ٠ ينج كا رعلاضرالاوتاومسلا لها لالظ دحسو ىا لعفلا ف ذح ىلع 4 مهلالظو
 اش مهيف هللا هداراام ثادحال مهدايقنا وهو ىزالا هانعم دولاب داري نا زوجيو لظلا

 7 لكلافبناج ىلا بناجنم اهلَمنو صيلقتلاو دملاباهايا هفيرصتل مهلالظ دايشناو اوهركوا |
 لاص الاو ةركللا هو ةا دغ عجودغلا لاصآلاو ودغلاب ه ريدقتلاو ماكحالاتحأ رخسمو ١

 ىتاوكلاىف لاقو * مولعلا رح ىف 0 | سمشلا لاوز نيح نم ىثعلاوهو ليصا عمج

 01 ا تر بو نوما ل ,صعلانببام لصصالا هريغو

 | هلصاصتخا المالتسالاو دان الاو اه هتققح هبديراءاوسد وحان ال ماودلاامهم دار رملاو نيتقولا

 طاطحا بيسي اهلوطو بناج ىلا بناج نم اهنالسو ل الظلا داقنا ناعم امهصصخمو نيتقولاب

 هلل ةداقبم ةملستما ىع لب تقف نود تقود صتخال اهعاشر 7-5 اهرصقو سحلا

 مهلالظو ةمحتلاتاليوأ2لا ىف لاق © امهفرثكتو مظعتامتا لالظلان ال تاقوالا مومىف ىل

 س[ةللانال سوفلا 0 نه عوطلاب دوحسل ١! سيلو حا 1و درا كالط نسوفبلا ناف عيوش ىا

 © ةراما )



 ”نصيصتنملا ةدافال ريا م دقتو [ ثا ربادخرم ] 6419: ةبمشللا تاليلوأتلاف ذك لطالب |
 ةوعدلاو ةفصلا ىلا ىفوصوملا ةفاضا بابنم 1 قحلا ءاعدلا ىا # قحلا ةوعد ©

 | عرضتلا ىه ىتلا ةوعدلاا ىنعملاو . لطانلا ريغلا قئاللا ق ةيقللا ىعت قخلاو“ةدانعلا ىَحع

 هدصتخم انهنم اقخ نوكت" ىلا أظخو الطاب نوكلافاب ول اك وك نعش ةكاعلا5

 لطابلا عئاضل ا ريغلاتباثلا ىنعمب قا نوكينا ىلع ةباجلا ةوعدلاهلوا هريغاهبف هكراشبإال ىلاعت
 ىطظعيو ةوعدلا بحتسف ىعدب هللانا ىنعملا كرادملا ىف لاق + هريغزود هاعد نمل ب ىذلاهناف

 مقتيالام الحي ءاعدلا هيلاهجويزاب اقيقح هنوكل ةسبالمةوعد تناكف هلاؤس ىعادلا .لئاسلا |
 هؤاعد

 بحت وعدب ارئانك عرضت * بيرق تمحرب ارئاك دنام ورف

 ءاعدلاىف للانيزواجتم رافكلا مهنوعدي نيذلا مانصالاو ىا 6# هنودزم نوعدي نيذلاو ف

 | لوعفملا فذحف ىلاعت هنودنم ماندالا نوعدي نيذلا رافكلاو وا عجارلا فذحف مانصالاىلا

 | همهلإلم ءالقعلاةلماعم اهايا مهتلماعمل ءالقعلا ريمضو مانصالا بج الىا هك نوبحتسال ف |
 | معانم غرفم ءانتسا د ءاملا ىلا هبفك طساكاالا 98 مهتاداىم نم :# “ىنب 8 رافكلاىا |
 ١ ىنشاكلا لاق * هللاهيفكطسب نم ءاملا ةباحتساكى ا هيدي دامةباحتسا لثمةباجتسا الا ىاردصملاماع |
 اخ سرب هك ةنثتىنعلي بآ ىوسب ارد وح فكودزه هداشكب هكىكتباحا نود“ كم ] |
 1 ديلط ىارٍبا ىرازودايرفبو دياشكب اح ىوسدوخ تسدودره دوس ىنسرولد واابو دسر ْ

  قلعتم ماللافهقىلا لصيلهديب هيلا ريشيو هناسلب ءاماوعدي ىا [ دسربوا نهدبات] ةككماف غلم ل96
 ١ طسبب رعشيالداج هنال هيفغلابب د هغلابب وه ءاملاىا 6 وهامو ف ءاملاوه غاب لعاتف طسابب |
 ْ يطال وقل اوراس 7 هاف لينا 3 بس. نا ردقبالو هللا هتجاحو هشطعبالو كا

 | مانصالا لاح هلهور تلا كومان هيبشتلاو مهعفن ىلع ردشالو مهتباحا عبطتسيالو مهلاعدب

 مهماعد نم ناكرمشملا زوف مدعو نيكرسشملاءاعد مهتباجتسا مدعوهو نيكرسشملا نم مهءاعد نم عم ٠

 هيفك هللا طسدب ىذلاناشطعلا نم ىأرع عقاولا ءاملالاحب عفنلاو ةباجتسالا نم ادا

 ةياجا هنم بولطملا ةعاطتسامدع هبشلا هجوو هديك قارتحان م هعفتيو هاف غلي ىا هنه بلطي
 | ةدعنم عزتنم ىرت6م هجولا ادهو بولطملانم هيلا جوحا وهام ليننع بلاطلاةببخو ءاعدلا

 لطابو راسخو عايض 6 لالضىف الا #* مهمانصال ىنعي # نيرفاكلا ءاعدامو © روما |

 ١ مالكلا بتكفاك هتباجتسازاوج بهذملاف ىلاعتدل مهؤاعد اماو مهتباجاىلع ردقنال ةهل الانال |
 | لاخ ناكمىف هللاوعدي ناكن وعرف نا ىرتالا هريغو سلبا ءاعد هللا باجادقو ىواتفلاو

 ١ نمؤملابك نظاف نيرفاكلاءامد عيضنال هللاناك اذاف هدهيو هءاعد هللا ببحتسف لينلا ناصقن دنع |

 ١ طحلا ٍبناج ىلا زكرملانم هكرحب دارا اذا ىلاعت هللانكلو لفستلا هعبطنه ناكناو ءاملاو |

 ببسملا ىلا مهلوصول مهئاف ىلاعت هللاءايلواضعبل عقو اك ةداعلا قرخ قيرطب هعبط فالخ ىلع |

 تلخد لاقهنع للا ىضرفيف>نب هللادع ىلا خبشلا نع كح - بابسالاىلا نوجاتحالدق

 ١ هللاىوسام حارطاو ةدهاجلا كود ردح طع كد ةف وال 0 ىسأدفو جحلادصاق دادغب ؤ
 )____د__ هع ع كك دا هوة وده معو همس تحسس دش كس ص عما ع 2



 ]دير 3. ديلوخأ وهو نسف ناديرأو لفطلا نأ مآ ق ”انيلبا ىلا ”ةجالا
 نم لجر لاقذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لو_سر ناديريالقفا امهنا كلذو همال اقفلا

 ' ليقاف (هدهاريخدب هللادريناف هعد)لاقف كوحن لقادق ليفطلا نب ىماع اذههللالوسراي هباعحا '

 | ىمالا ىلل مج لاق (مهيلعامكيلعو نيماسمللام كل)لاق تملسانا ىلاه دمحاي لاق هيلع ماق ىتح

 | ىلو ردملا كلزاىلعولسا لاق (ءاش ثيح هلعج ىلاعت هللاىلا كاذ اما ىلا كاذسيلال) لاق كدعب

 للا ةنعا كللعجا) لاقىل لعجت اذاف لاق(ال) لاق ىداومل اةيالوىلو ىرقلاةيالو كلىنعيرولا

 | هبرضاف هفلخ نم ردقهلك ١ىنئيأر اذا ديراىلاىصوا ناكو مولا ىلا كلذ سيلوالاق(اهيلعوزغت

 أ هيرضيل مالسلاه لع هفلخ ديرارادف هعجا ريو سو هب هيلع هللا ىلص هللا لور مصاخي ل امك فسلاب |

 هللا لوتس اج تفتلاف هنلا ىئوب صاع لعجو هلس 1 ا

 | فئاص مويىفةقعاصدبرا ىلع هللا لسراف(تئشاعب ني كول ما دا ا

 ضرالاك لعن ١ المال هللاوديرا لتقف كبر توعد دمخاي لاقفابراه صاع ىلوو هتقرحاف ىحاص

 جرزخلاو سوالاديري (ةلسق» انباو كلذ نم هللا كعنم) مالسلا هيلع لاقف ديما افلاو رعشاةلاالاحر ١

 رحانتل تاللاو لوقوهو جرخو هحالس هبلامض حسدااملف ةيلولس ة سمعا تند سماع لو"

 سل امهممدشال توملا كلم ىنعل هيحاصو ل ع

 كنرار شربدوخ نوخزادهد * كنج دزاس ناقعاب واكهوعص

 | د واتتكرلح تجرد ا كادلازر فر ذاق حاتم هماعلف اكلم لسوا'هنم“ كاذتهلا ئأر:املف
 | تاممثةيلواستيبىف توموريعبلا ةدغك ةدغلوهوهو ةبلواسلا تي»ىلا داعف ةميظع تقولاىف
 | (هبرهجنمو لوقلاربسانم مكتم ءاوسإ هلوق ةصقلا:هذهىف ىلاعت هللا لزناف هسرفرهظ ىلع
 ١ ىالاحالاذهىل اع هللا نو ولداحم مه وزهلوقىف واولاف «لالضوف الانبرف ةاكلا: ءاعدامورل غلب ىتح

 ىلوالا ةياورلا ف برعلان وعرف 0 و ديراناف هللا ىف هلادج لاحىف ءاشينم ةقعاصلاب بيصي
 تومهو ربعنلا همر اع و اطا ىاريعبلا امك رع هلك .ةقعاصلا هتقرحا هللا لداجامل

 مهقحىف لئاقلاق مهلذراو .مهلقا برعلانم ةليبق لولسو ةيلواس تدب ىف

 ظ نعت :ىلع لابف,*ىلولتب ءاخ .* ارهاطتب ىتاوكشا هللا ىلا

 ] الخمر [ولَْليَس ذاغ مو اقر »ومكيف نإ كاداباج وملف تلقف
 ١ اع جماع دروع رتسا نح هلآ نم اعلا ة يم زعلك نيس أب تيلتنا كوقتا ضاع نك

 دغا لاقي هنم هسياملقو لبالل نوعاطلا ةدفلاو قئالخلا لذرا تببف توم ىتومناو ريعبلا ٌْ
 هتافص قو ع لذزأق لادحلا ل هاناىلا ةناغارة  الاىفو © هنوعاط طىهو ةدغاذ راص نافل ٍْ

 3 ةلاذان ود: لقعلا ازومئاتو يماوتم[امو ءانمالا اوتناتيمل نيذلا ةينانو:اءامكملاو ةقسالفلا لثم ١
 | تقرتحاو رهقلا قعاود مهباصا نيذلامه عدلاو ءاوهالا له!نم نيملكتملاضءبو .عمسلا

 ١ تاذلاب بجوموا راتخم لعافوهله لاف نولداجي اولظف ناميالا .لوبق ىف مهتادادعتسا

 لثموهلتافصالو تاذلاب رداقوهوا هبةماق تافص هناذل له هللا تافص ىف نولداحيو راشخالاب ال

 | هيف لداج نمل ذخالاو ةيوقعلاديدش: ىلاعتهلا و داشرلا | ليبسنع ةاملا "دانك تاهبشلاهذه

 ( لطالاب )



 دعا نو 5 ا

 0 | 0 0 2 دبس 0 1 ل زاسم رقم دنمجلاب ار 2 ىنعل : هدمحم |

 ( رافن:سالاب مكلعو ثيدحلانع اوذكف هود اذاف ضدالال هال دبعو دعرلاو قبلا )أ |

 ١ ( كلذ لق انفاعو كباذعب انكاهتالو كمضغب انتشال ) مالسلاهراع لاق دعرلادتشا اذاو

 ْ هللا ف وخ نم ةكنا الملا حبسيرو ىا صاخلا ىلع ماعلا فطعنم 26 هتفيخ نم ةكئالملاو له | |

 كلم قمل هنوص نم عم عمسلام هحدستو دعرلاح.مساذا هنال كلذو هلالجو هتيهو هتتشخو |

 هناف مدا نبأ فوخيكم مهفوخ سب دو هللا نم نوناخةكنالملاو ر ,طقلال زانف حيستلاب هتوصعفرالا |

 و بارشالو ماعط للام داعنع هلغشي الو هراسن ىلع نمو هندي ىلعنم مهدحا را

 سابع نبانعو رحلات حن ناتمحلاّتقرحاو رحبلاىف تصاف امبرف باحسلانه تلزت اذا اهئاف |

 لكرم ةكناللا لم كلم) لافكوهام دعا ىع ناسلا دع نتا اين ناد و
 عمسلا ىذلا توصلاافث اولاق ( هللا ءاش ثحح باحسلااهب قوسي ران نم قيراخم هعم باحسلاب |

 ( ةقعاصا!ىهران هف نم تراط هيضغدتشا اذاو اهمضةباحس تدشاذاف باحسلاهرجز لاق )
 هبدارملاو اضعب مهضعب نادصلا هيبرضيو فليبو” لصالا وهو قارخمعمج قيراخلاو

 سب ] ةيسرافلاب ىنعملاو . ةيدعتلا ءابلا 6 اهب بيصنف ف باحسلا كلملا اهب قوسيدل !انهه
 ركاذلا بيصتالو هريغو مسملا بيصت ةقعاصلاو كلهيف هتباصا ه6 ءاشينم و [ارن ا دناسريم

 هللا عموهف رك اذلااماو لفاغلاالا بيصينالو لجاع باذع ةقعاصلانا ههجو لعل ريقفلال وش *

 هلا- ىلع ةقعاصلاب باصملاا ىلا ريشب هسملابيصت مهلوقو دعابت ةمحرلاو بضغلا نيبو هتمحرو |
 رافكلا ءالؤه ىا 6 مهو © ماوعلا ضعب داقتعاىفاك هففاهلرثاالو مالسالاو ناميالانم |
 دحوتلاوةمظعلا نم هبهفصي ايف هلوسر نوب ذكي ثح هك هللا فنولداع 8: لئالدلا هذه ر وهظ عم

 ه« لاحلا ديدش وهو #2 لتفلاوهو لدجلانم ةموصخلا ىف ددشتلا لادجلاو ةماتلاةردقلاو |

 هب ىعسو هداك اذا نالش ل<نم نوبستخمال ثرح نم ملهي هنادعال دكلاو كس ىا

 ل لا عجرف سناوهو ىوارلالاق ساحت نموا ة ةضق نمأوهبهذن :مأ هللاامو لاقف هللا ل وسر

 عجرف(هعدافةيناثل اهلا عج راف)لاق اذكو اذكى لاق كلذنم ىتعا هنا كتريخأدق لاقوءربخاف

 عج رف (هيلا عجرا 2( لاقف هريخاف مالسل اهيلع ىنأاىلا 0-60 لوالامالكلا لثم هيلع داعاف هلا

 همه تل 6 هللاىكر سابع نبا لاو * لاجل دنت مل هللاف نولداجم مهو ١

 6( عب - 70 نالا حت

 ١ ةكرالملا وه دمحم دع راع يدنا نقال رلا عمس نم! ءهنع هللا ىضر سابع نبا نعو الصا ا

 | باسساىف لاق * هذ دهتجاو ةلحلا لامعتسا ف فلكت اذا اذكل لحمب هنمو ناطلسلا ىلا |

 | يهذاف) لاق برعلا ةنعارف نم لجرولا ةرص الجر ثمب مالسلاهلع هللا لوسر نا لوزنلا

 ْ كوعدب تلقف هملا تهذف لاق (ىلهعداف بهذاف)لاق كلذ ن٠ ىتعا هنا هناك لاقف (ىلهعداف

 | مج #8 قعاوصلا اسربو © هتيد ىلعف ةقعاص هتباصاف ريدق ”ىش لك ىلع وهو هتفخخ نم |

 ماعلا اذه ناريث ىوقا ضو داعتو دلودتو ءامسلا نم طقستاهل نادال انهو ةقعاص

 | تدعرف هسأر لاح ةباحس هللا ثعبذا ةملكيوه (منيف مالكلا كلذ لثم هيلع داعاف ةثلاثلا هللا .
 | ءاثينم اهيٍبيصيف قعاوصلا لسريوإل ىلاعت هللا لزناف هسأر فح#ب تبهذف هقعاص اهنم عقوف

:0 



 ديك منول رجح رمشع ثلاثلا زجلا

 1 ةطءاوخ لنك 55

 طن كوم لا 000 0 4 ا يروا !ىا 34 مهلامو 0

 هنافا لاح هللادارم فالخنا ىلع للد هفو * ىباوا اميل ريغلا ىلع ولا ذا ةيالولاو |

 مكيريىذلا 8 هدحو ىلاعت * وه #© همك بقعمالو, ريبدتلل ذفمملا ءاشالاريبدتب درفتملا

 فوخةدارا ىا # افوخ  عملاذا اقيرب ”ىثلا قرب نم باحسلانم عملي ىذلاوه :6 قربلا |
 ءاجرو ثغلاىف اعامطاوا عمط ةدارا ىا 6 اعمطو 8 توبسلا بارخو ةقعاصلا نم ةفاخاوا

 رفاسملاهنم فاخف ةمحر اهضعبلو ادررض ءايشالا ضعبلءنوكي رطملاو ةقشملا لاوزو هتكرب

 نيناسبلاو عدزلا لهاو مقملا هيف عمطيو فكيال تيبهلنمو بييزلاو رْملا هتنيزخىف نمو
 أ رطولالصحم رظملاو لسابوهامأا مهعافتنازاذ رصم لهاك رطملاب هلها عفتنيال ام دالبلا نمو |

 ةناكا1ل1 دو الام هلالج ناطابىو الالج ىلاعت هللا لامح نطابىف ناآّولا ةراشاهنفو 9

 ىهو كلملاملاعب ةقلعتم اما ةءارالا.دذهو قئالخلل ةيؤرلا هبلصح ارون راصبالا ف قلاخلا هنال

ْ 

 | لالجلاراونا ناعملنم اقرب رئاسلا ىرا اذاىلاعت هللانا اهانعف توكلملا لاعب ةقلعتماماو ةرهاظ
 ا ءاجرلا هيلع بلغي لا اراونا 0 هارااذاو سألاو عاطشالا فوخ هيلع بلغ

 | باحسلانا ىلع ةلالدهنفو هقلخ ىا باحسلا ءاشنا ”ىدتب,ىا ه«باخسسلا ”ىشنيو و ءانتسالاو

 ءاوهلا ودك موكلتو سن دحلعا ةساز بلا كا حالا هيودمملا ةجاملا'ءارغالاةدهو ةناوع|ا

 ١ تلصو املف ضرالا نم تدعاصت ءازجالا كلت ناب لوقلاو ءاشام ىلع رداقلا ثدحملا ةردّش |

 ةراتف هفلتحراطمالانال لطاب ضرالاىلا تعجرف تاقثف تدرب ءاوهلانم ةدرابلا ةقطلاىلا

 انامز مودت ةراتو ةدعاشم ةراثو ةبراقتم ةراتو ةريغص نوكت ةرانو ةريك اهتارطق نوكت |
 اذكو ةدحاو ضرالا ةعيبطزا عم تافصلاهذه ىف راطمالا فالتخاف مودنال ةراتو اليوط |
 ١ ةبرحتلاف اضناو « راتخلا لعافلا صيصخت نوكيزا دبال ةدحاو تاراخبلا ةنخسملا سمشلاةعيبط |
 ةعورشم ءاقستسالا ةالصناك كلذلو امظع ارثا ثسغلا لوزنىف عرضتتلاو ءاعدلل نا ىلع تلد |

 ١ داتساوه دودرملانا ريقفلال وش * فال ةعسطلاال لعافلا ةردقوه هفرث ؤملانا انءاعف

 | ةظحالم عم بابسالا ىلا تدنسا اذا اماو اهف ىلاعت هلل انيئأت هظح المر يغنم توكل | ىلا ثداوحلا ظ

 وهف ةهلالا ةردقلاف لخداوه امو ةمكحلاو بابسالاملاع فاح نالإلويقمؤيف تكلا

 / رون نم قلخ كلم مسا هنأ قيةحتلاو هنف ءاملعلا فلتخا ؟ دعرلاجبسيو 2 راشعالاب ىلوا |

 لبالا ىداحلا قرا هنا رترد باحيسلا قوس اضنا. ديدشلا هتوص دعرلاو ةلالخلا ةسهلا |
 | كلذت وص دعرلالعل ريقفلالوقي * ةكئالملا تح مهلك قلخلا ىلع ةيدهلا عقوا ح.بساذاف هنادحب |

 | ؛قيبدتلمو هل نيدماح ىا لاخلا عقوم ىف هدم هيفلامكل هتوصملا ح يدتلادانساو كلا

 (.دمحي )

 يا اس سنجمسا باحسلاو اديدج هقلخيمث ىلاعت هللا همدعي

 | باحسلا ف هللا هقلخم وا باحسلاىىلا ءامسلا نم لزني ءاملاناىف فلتخاو *« عم ءاملاب لاقثلإ» |

 ءازجا نمو ةيئام ةبطر ءازجانم بكرم مدج باحسلا خيشلانبا ىشاوح ىفو * رطعبف |



 دعرلا ةروس موج موا 2ع
 هب ممم مسموم همس

 دراد 5 ةئاشر رس راد 2 100 رع ةقزك

 «مهس فلاب ام اورريغي ىتح)مدعلاو دوجولا نم (موقبامريايالهللانا) ةيمجنلا تاليوأتلا فو:
 قفوو 0 ىختقم ىلا مدعلاو دوجولل قاقحتسالا ناسلب مدعلاو دوجولا ءاعدتساب

 هلاوركشيو مهيلع هللا ةمعن اوفرعيل ساللا عيمل هيت ةيآلافو * ىهتنا هئيشم |
 ءرملا لوعاذاق ةليما رومالا نم ركفلاب نانجلاو رك ذلاب ناسللا نارودف لوزتالكك

 هدحنام ىمياالا ضيفلا نم دحالاذاف ةحسقلا ةلاحلا ىلا لوح دقف ناسنلا ىلا رك ذلا نم

 سيلبا هام ف ليزانع همسا ناكو سلباريغ ةريثك ءا-يثلا ةيصعملا مؤشب هللاريغ دقو لق ظ

 ولف ةلزب 5 ءاريغ تلقف رشإاب هحاص قادانف ناسْنا عدزف تدشم مهدانب ميهارب ما لاق * |

 اع بنذلا فارتقالبق امهمسا ناك تورامو توراهىب ساريغ اذكو ىتقرعم للاريغا ترثك |
 هيلعطدف كلذب حون ريخاف امان ناكو هيباةروع ىلا رظنذا ,.وننب ماح نولريغ اذكو ايازنعو |
 تبيلاب فوطت ىهو ةئيفسلا لهال لاق احون نا ليقو لسن نم ةشيخلاو دنهلاف هللا هدوسف |

 ازمماح ءاسنلان بيو مهني, لعجو ةًأرما دحا سمال هت, ءاوحو هللا مرحىف مكنا قيتعلا

 ةروصلاريغو هءاعد هللا باحاف هشنوأ دوسي ناب هدع هللااعدت هحوز '”ىطوو ماحهدلو ىدعتف

 ىسعموق ىلعو ةدرق مه يصف ناتحل امهذخالىسوم موق ىلع: روصل اريغو ةدحاو ةلزبدوادىلع

 راناهتقرحاف اهنع سانلا اوعنم ثيح سورطقلا لآ ىلع نيطا بلاو لاملاريغو ريزانخ مهريصف

 مهؤام راصف ةيآلا ( مهلاوما ىلع سمطا انير ) ىسوم ءامدب اطبقلا لاوما كاله كلذكو
 املف هيفىف هراقنم لخداورت اطداناغ امث انداك تلصلا ىبا نب ةيما ىلع رعلا ريغو ار مهلاوماو امد

 دعووا نامزلارخآ ىنوه نوكيا وجر. ناكو شرف ءاغلب نيد نو همولع عبمج ىسن طقدسا

 فسخو ةدحاو ةلز, مدا ىلع ناكملاريغو هركتا لسو هيلع :ًالاىل انين ثعب املف هب ناميالا
 ظفاحلا لاق : ءاكزلا نم ثيح ضرالا نورا

 تسئاشيورد تريغزا مه هك منال ديلا د -زاودع ريق 0 هكنوراقجنك |

 اصيمدرب ىلع ناعالا ريغر سرخا راتمنابج إف ةنالإاو هند قوقعلا سم د لجر ىلع ناس الاريغو |

 درك كور تفك زإ' جمعت ردك يع" نتف ماو 5 0 ٍ

 لداماذا ىف لماعلاو هلدرالف 4 ه!دممالف 9 اكالهو اباذع 6 أوس موب هللا دارا اذاو ْ
 طرمشلا ”ىجن دقو فرظلا ىف ةقبق»٠ ةرصبلا ةاحندنع اذاو د.ال وهو هلدممالف هلوق هيلع
 ةلزائهماش كدابقل اقياعت كمانق تقو موقا ىاتش تق اذا وحن ىفرظلا ىنعم طوقسريغ نه
 وحن لاهل اىف ققحتم نئاكماىفاما .لوخدو طرشلاب ءازجلا قلعت

 اهرش نم نمحرلا مصعتسا * اهءانباو ايثد!ا ىزا اذا

 قفا درت 'ىهف © تزاوك رسقلا +! 3( ةنفاولا تنمو اذا )لدم دل الا اقنع لوا

 وحن طرششلاو فراظلل 'ىجيب نيفوكلا دنعو لابقتسالا ف ةقيقح اهمال لبقتسملا ىلا
 بدنج ىعدي سيلعا ساحب اذاو

 رم

 مالسالاة ب هل ىلع امون ركشنمل هنال نيع ةفرط اهف هللا صعب مل ةنسنءرمشعو نيتئام هللادبعامدعب |



 مج موو بم رغم كلاثلا ءزجلا
 - ويسسس للا

 ةكفالامو :راهنلا 2ك دا لبللا ةكئااللم ل بقعل ىا قبرف هفلخ قلرف اا :اهلاب ءيضعبو

 مهضعل بفاعشي كفالات هل ىنعملاو .٠ رصعلاو ردفلا ةالصوق ل ليللا كيلا راهللا

 6 هللا يما نمهنوظفحم © هبناوج نم هبوط. ىا هرهظ ءاروو ناسنالا ماما نمنونُ اكاضعب
 بشو هيئذنم بوي نا ءاجر هلهمنا مهبر مهتلاسمو هلمهماعدب فذااذا هتءقنو هنن ا

 هظفحم هيلكوم كلم هلالا دنعنمام دهاجم لاق «اهنم ظفحلاب هللا ماىتلا راضملا نم هنوظفحموا

 'ىشالا كءارو لاق نمد مهنم هساياش ماوهلاو ننالاو نكلان٠ هتظّشو همونىف

 سيق نبديعس دنع اسواج انك لاق بدنج ىبانب ورمعنع - ىورو  هبيصنف هيف للاْنذأب
 نينمؤملاريماًا دعس لاقف مالظلا طلتخا امدعب هلةزنعىلع كوت هنع هللا ىضر ىلع لئقاف نيفصب
 ىدرتينانم ةظفح هللانم هعموالا دحانه سيل هنا لاق دحا كلاتغيزنا ىناختامأ لاق مذ لاق

 لاق *«ردقلانيبو هنياولخ ردقلا ءاحاذاف ةباد هبصتوا رح هبيضيوا لبجنم رخنوا رئبىف

 نورسشع لبقف ناسنا لك ىلع تلكو ىنلا ةكئالملا ددعيف ءاملعلا فلتخا مكحلا ةلئساىف

 مسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر لأس هنع هللاىضر ناْمِع نال حصا لوالاو زكا لبقو اكلم |
 ىذلا كلملا ىلع ريماوهو كتانس> ىلع كنبع نع كلم لاقو اكلم نيرشع رك ذف كلذ نع

 أ 'ىلاعتهلوقل كفلخ نمو كيدي نيب ناكلمو (دسعق لامشلا نعو نيعلا نع 9 ىلاعتلاقاككراسنب نع
 | هعفر هللعضاوتاذا هتيصانىلعمئاق كلمو (هللا ما نم هنوظفحم هفاخ نم وهيدي نيب نم تابقعمدلإ)
 | مالسلاهيلع ىنلا ىلع ةالصلا كيلع ناظفحي كيتفش ىلع ناكلمو همصق هللا ىلع رب اذاو

 | لكولع كالما ةرششع ءالؤهف كشع ىلع ناكلمو كنف لخدت ةملا عدبال كبف ىلع كلمو

 سلياو ىدا لك ىلع اكلم نورشع ءالؤهف راهنلا ةكئالم_ىلع لللا ةكتالم لزنتف. ىدا

 مهمويلاىف دبعلا لل عفرت ىتلا ةكئالملا تلقنا ةثالا ضعب لاق « لللاب هدالواو راهنااب

 | ابح مادام هيلع ناريغتبال ناسنالا كلم ناو مه مه مهنا صاظلا تاق مهر ٍبغ ما نا نيذلا

 ىتكاله نه ةءول ةءولمم ىتامس ) ىلاعت لاق بهذن نبا ىلاف كدبع تضيق دق براي الاق تاماذاف
 قاريكو ىناللهو قادجو ىناحيسف ىدتع ريق ىلا اهذا ىوعيطي قلخ نم ةءولمث ىضراو

 ناظلسلا ناوعا تابقعملا لئقو (ةمانقلامون ىلا ىدنعل هلك كلذ ابتك او. ىنامظعو ىنادجيو

 مهنا مهوب ىلع ءانب سارخلا هذاختا ىلع هبمكهتلاو ازا ليغ ىف [داتملا»لفاقلا خس وهف

 اياضقلا نا لعي لقاعلاو * نيطول,لاو كولملا ضعب نم دهاشياك هباضقو هلارما نم هنوظفحي
 هيلا اوهذامو مهيأد اورظناف هنم ظفحتلا نكميالام ةردقملا لزاونلاو ةيهلالا

 ريس دفه دشن ا ردب *« ردق رينوج اضن نما

 لاق + ةمانقلا ىفو ربقلا فو توملا دنع هللاباذعنم هنوظفحي تاقدصو تاءاط نمؤمال لاَغو |
 لاقيف نآرقلا هسأرىف دجا لوقيف هسأر مش كلملل لاقي نمؤملا رضتحااذا فلسا ضعب
 ظفح لاقف مانقلا هبمدق ىف دجا لوقف هبمدو مش لايف ماصلا هللقىف دجا لوقف هلق مش

 2" مهسفنابام اوريغي ىتح © 0 ةففاعلا نم 6 موهام ريغيال هللانا 88 هللاهظف- هسفن
 ةحسقلا ىلا ةليما. لاوحالا نم اوبلقتيو ركشلا اوك 5-5
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 ىلا مجري دوجولا لاكو دوجولا لاك تاذلا لامك ىنعاو تاذلا لا نع ةرابع ءايربكلاو

 كلذلو صقانوهف قحالوا قباس مدعب عوطقم دوجوم لكو ادباو الزا هماود اهدحا نيئيش

 مظع لاقيالو ءاقبلا ةدم ليوط نسلا ريك ىا ريبك هنا هدوجو ةده تلاطاذا ناسنالل لاعب

 هنوك عم هدوجو ةده تلاطام ناكناو مظعلا هيف لمعتسيال ايف للءتسي ريبكلاف نسلا
 اريك نوكبناب ىلوا مدعلا هيلع لحتس ىذلا ىدبالا ىلزالا متادلاف ًازيكالاقلا د دود

 هدوجو مث ىذلا ناكناف دوجوم لك دو>و هنع ردصن ىذلا دوجولاوه هدوجونا ناثلاو

 اريك الماك نوكيناب ىلوا تادوجوملا عيمج دوجولا هنم ضاف ىذلاف اريكو الماك هسفنىف

 هسلاجالو هريغ ىلا ىهتني لب لاك تافص هلع رصتقبال ىذلا لماكلاوه دابعلا نم ريكلاو

 قتلا ملاءلاوه ريبكلاف هملعو هعروو هلقعىف دبعلا لاكو ”ىش هلاك نم هلع ضيفيوالا دحا
 مالسلاهيلع ىسيعلاق اذهلو همولعو هراونانم سبتقب ةودق نوكينال اصلا قلخلل دشرملا |

 عون هيفناالا ىلعلا ىنممي لاعتملاو ءامسلا توكلمىف اهظع ىعدي كلذف ٍلعو لمحو ملع نم

 ةجرد لاني الذا اقلطم الع نوكينا روصتيال دبعلاو هتيثر قوف ةيثرال ىذلا وهو ةغلابم

 ةجرد لاننا روصتب مأ ةكئالملاو ءاسالا تاجرد ىهو اهقوفوهام دوجولاىف نوكيوالا |

 ىلا ةفاضالاب رصاق هنكلو مالسلاهيلع انين ةجرد ىهو هقوفننم سنالا سنجىف نوكيال

 تادوجوملاىلا ةفاضالاب هواع رخ آلاو تادوجوملا ضعب ىلا ةفاضالاب هولع نال قلطملا واعلا

 ةقوفلا هلىذلاوه قلطملا ىلعلاف هقوف ناسنا دوجو ناكما هنراش لب بوجولا قيرطبال

 مكتنم ءاوس © هضيقن ناكما هنراقإ ىذلا دوجولا بسحبال بوجولا بحبو ةفاضالاال |

 ىنممي هنال ءاوس ريمض نم لام- مكنمو ءاوس هربخ ًادتبمنم 46 هبرهج نمو لوقلا سا نم
 وتسم ىنعم انه ناكن او ردصم لصالا ف هنال نيئيش نع ربخ هنا عم ريخلا نثيملو وتسم |

 رمضا نم ىللاعت هللا لع ىف وتسم ىنعملاو . نمي نادارملا ناصخشلا اهو نيئيش ىضتَس ءاوتسالاو |

 86 راهلاببراسو ليللاب فختسموه نمو 8 سائلااهيامكنم هناسلب هرهظا نمو هسفنىفلوقلا |
 نيسلاحتفب برسلاو .رداصملا بيذهتىفاك [ذورب نتفرب] بورسلاو [ندش ناهنب] ءافختسالا |

 ةفوصوم نمو ناش ققحتف نم ىلع فوطعم براسو سوماقلا فاك قيرطلا ءارلا نوكسو
 لاقاك تاقرطلا ىف ىهاظ رخآو تاملظلاىف راوتمو رتتسم وه ناسنا مكنم ءاوس لق هنأك

 هكرهو ] ىفشاكلا لاقو + دحاو لكماري راهنلاب زراب هبرسىف بهاذىا براسو .مولعلارحبفف |

 لع دكلط ,ااراكشا او. تشل هاط هك الهو : كعب ارق وم لع تكول ساو لك ءافح بلط |

 « هل ف [ تسي هديشوب ورب هينالعو رس لعفو لوقزا زيج جيه اقلطم ىنعي زورب اردوخ
 ةبقعم عمح 4 هفلخ نمو هيدي نيب نم تابقعم ف ركذاعي فوصوملا ناسناللوا ىلاعتهلل ىا |
 ليعفتلا ةغصو ةئونالابالو ةروك ذلاب فصوبال كلملاناذ ثينأتلال ةمالعيف اك ةغلابملل ءاتلاو |

 [ ندماسب ىمك بقعرد ] بنقعتلاو . ةيدعتاال تدبلا فوط كلوقىفاك ريثكتلاو ةفلانملل
 لبقو .سوماقلاىفاك راهنلاو لبللا ةكئالمتابقعملاو .همقعب ءاج اسقعت هبقع لاَغ بيذهتلا فاك

 ليللاب مهضعب ضرالا ىلا لوزنلاىف اضعب مهضعب بقاعت ةرثكل تابقعم ةظفحلا ةكئالملل
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 | ىباتلا ايرشنا -يئور- ةعبراو ةثالثو نينثاىلعو دحاو دلو ىلع لمتشيدق مح راازاف دلولا

 نيعلاب خيش 5 قريخا ىفاشلا لاقو * همأ نطب ِق هعبرا عبار ناك ةنيدملاءاهقف دحاوشو

 ماحرالا ضيغلدقو رثكيو لشي هناقضلا مدوه ليقو ةسمح نطب لكف انوطب تدلوهتأ مانا
 |. دلولا ءاذغ ضيحلا مد. نال دلولاىف اناصقن ناك لماحلا ةأرملا تضاحاذاف للا ىلع ضيحلا

 ناصقناف ميو دلولا دادز, ضحنملاذاو دلولا صقتنيف ءاذغلا-صقتني مدلا تقارها اذاف محر لا ىف

 | ## هدنع ”ىش لكو # مدلا كاسدتساب هتقلخ مام ةدايزلاو مدلا جورخم دلولا ةقلخ ناصقن |

 | 0 ردقم مولعلا رحنىفو *[ دوشن كو هدايز نازا هكتسا هزادناب ] ه5 رادقع قف ىلاعت |

 | قذرنم هزواجيال دحب ىا نابتلاىفو «هقلعتمو هنامزو هلاح لع دق هنوك لق مولعم حوللا ف

 قلطيام لك ملاع ىلاعتوه ىا قارغتسالل ماللاو فوذحم اعد ربخ 46 بنغلا ملا 8 لجاو

 لاق + ةرخآآلاو ةيفخلا رارسالاو تامولعملا هيف لخديف سحلانع باغام وهو ٍبيغاامسا هيلع |
 ةسنلاب بيغالذا الا ةسنلابوهاعا ىلاعتهللا ىلا بنغلا ملع دانسانم نارقلاىف دروام مهضعب

 ْ تافاضالاو بسنل | عيمج تاعقسامل مهرارسا هللا س دق ةفوصلا تاداس ضعب لاقو # ىلاعت هللا ىلا

 | اذهب ىنعي بيغلاب معلا ىنتناف ةيملعلا ةيسنلا تفتنا ةفرصلا ةيوهلاو تحبلا تاذلا ةبتمعفف |
 | ةيدحاولا تاذلاهة نسم ىهو تافضلا ةينمع ىف تاادوجملا تاساو َتاَنصَتلا راشعاباماو رانتعالا |

 مهفاف هلاح ىلع لعلاف ظ

 تسيكي شدزنب ناهنيو ادب هك * تسيب هديشوب هرذ كي ع هرب
 | تادوجوملاههف لخديف سحلل رضحاموهو ةداهشلامسا هيلع قلطنام لك ىإ «6,ةداهعلاو وف

- 

 أ ل لاعتملا 0 ”ىشهملعن ع جرخالى ءذلانأشلا مظعلا أ 4-5 نيكلا 8 اد اسدلا 8 ةس سالاعل 3 5 ودمل

 ى ان دش مان ا تاليوأتاىفو خو ناكر سشملا لوقو ناقولحملات ا 500 «هن راه ئث لك لع لعتسملا

 | هبال هتبادحو ىلع ةلادلا تأي الا نم تان ىككملا تانذوم# رد 21 زك ناسا 5 هللا )

 ا سعاشلا لاقو : ©« مهسفنا ىو قاف آلا ىف انئايآ .مهيرتس )) لاقو 0 دوا

 دحاولا هنا ىلع لدن 2 ةبآا ل اوف

 لاقو :

 تارذ ا ههجو دهأاشف * تسام دهاش نسح تأ ص زاهج

 ماحراو تادوجوملاماحرا «ماحرالا ضيغت موزإ عئابطلاو صاوخا نم اهف عدواام معي اضياو
 | اهنم جرخت 0م قت ثيحب تادوجوملا ماحرا تاردقملانم ضيغتاموىا تامودعملا

 | ماحرانم .جرخمامم ؛'ىش لكو ىا «رادقمي هدنع 'ىث لكو إل اهنم جرخامو ىا «دادزتامو)) |
 7 ا ا قسلمَو ةذعازز ريتا تاذ ثول
 هتمكحب جورخاو دوجولانع باغاعي ملام ىا (ةداهشلاو بغلا ملاعإل هنال قبام ءاَغو رخام

 تامودعملاو تادوجوملاب هماع ةطاحاو هتاذىف (لاعتمارييكلا) جورلاو دوجولا ىف دهاشامو

 | ءايريكلاوذوه ريبكلا ىنسحلا ءاهسالا حرشىفو + اهبدرفتم هناي هتافصف لاعتملا اهماحراىفامو

 8 دكر

 9 دمع ممسسسس هه سسسس س مس سس صب ل د مجم مجول ف ممم هموم ل م م سل م 5
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 رسب دو 8 هللا 7 راوجلا نسحو رادلاريخىف اناعجو رادك الانم مكاياو هلا اان

 نادلولا نم هلمحتاموا ا ىنعم لجلاو ةيردصمامنا ىلع اهلمح ىا 6 .ىتالكلمحتام |

 ليخبواداوج ودعوا ىلو ىتشوا ديعس ريصقوا ليوط حسبقوا نسح صقانوا مات ىتاوارك ذ
 لاوحالا نم كلذريغ ىلا قلخلا ”ىسوا قلخلانسح ميئلوا ميرك هيفسوا لقاع لهاجوا ملاع
 ىا ه«دادزتامو ماحرالا ضيغتامو#9 هلوقىفئفوذحم كاعلاو ةلوصوماف ةبقرتملاو ةرضاحلا

 امزال لمعتسي دادزاو ضاغ نم الكناف هدادزتامو هضيغتاموا اهتدايزو ماحرالا عيمح ضقن |

 لاو (ءاملاضيغو) ىلاعتهلوقهنمو هللاهضاغو بضنو لق اذا اضمغ ضب ءاملاضاغلاقب .ايدعتمو |

 ةدايزلاو ضوغلاف امزال ناكناف اذك هنم تددزاو تح هنم تذخاو دادزاو هسفنب دازفهندز

 نيريدقتلا الك ىلعو ىلاعت هلل امهف ايدعتم ناكناو ةققحلا ىف اهيفالو ىهاظلاىف ماحرالا سفنل

 ةأرملا محرنا معاو * هؤاعوو نطسلاىف دلولل تدموهو محرعمج 0 ىزاحم دانسالاف

 اهلبق ءازاب مث اهلو سيكلا مه ىلع هو غامدلا ىف اهبصع سارو قورعو بصعو ةلضع ٌْ

 دقو '”ىش ىلانم لزتي الل كاسم الاّ وق اهيفو ةفطنلا امهب بذجن نيحانحلاههش نانرق اهلو ْ

 لجرلاىنم ريصي جازتمالا دنعف لاعفنالا ةوق ةأرملاءام ىفو لعفلاةوق لجرلا ءام ىف هللاعدوا ١

 هاف دلولاةثج وه لبقف هدادزتامو ماحرالا هضيغت امف اوفلتخاو نبللاب * ةجزتمملا ةحفتالاك |

 ةدموه لبقو اهصقان نوكيدقو ءاضعالا مان نوكيدقو اريغص نوكيدقو اريك نوكيدق |

 ىبادنع نيتنس ىلا اهيلع ديزاو رهشا ةعست نوكيدعو كلا دنع عريشا ةحس اهلقا نان هتكالو

 ىبباتلا محارم نب كاحضلانا - ىور  كلامدنع سمح ىلاو ىبفاشلادنع عبرا ىلاو ةفشضح

 لالجلا تارضاحلا ىفام ىلع نينسث الث هما نطيىفثكم اكلام ناو نيتنس هما نطيىف ثكم |
 مرهو نينسعبرا لمحه نس ةرشع ىتنثا ىف دالوا ةثالث تدلو هلةراجنا كلام ربخاو ىطويسلا ْ
 ةيناعلعضتنا ةضونغلا نسحلا نعو امره ىمست كلذلو نينس عبرا هما ٠ نطبىقب ن 'انح نبا |

 ىذلا نينحلا ضغلا هنعو * رهشا ةعسن ىلع ديزت نا دايدزالاو كلذ نم لقاوا ليعمل

 هلمح ةدمىف فالتخالا عقو نويعلا نانا ىفو * ماعل داوام دايدزالاو مامت ريغل اطقس نوكي |

 رهشا ةتس لبقو رهشاةرششع ىلبقو الك رهشا ةعسن هما نطبىف قتبليقت لسو هيلع هللاىلص |

 رهشلاىف دلو مالسلا هيلع ىسيع نا أك ة يآ كلذ نوكيف رهشا ةيناعت لبقو رهشا ةعبس لدقو |
 فالحل شيعبال نماثلا رهشلاىف دلوننم نا ىلع نيمجنملاو ءاءكملا صنعم هب لقاك نماثاا |

 كلذ ببس نايب ىف ءامكحلا لاق دقو * لمح ةدم لقا وه ىذلا سداسلاو عباسلاو عساتلا |

 رهشلا هتكرح نم ىوقا ةفينع ةكرح جورذلل كرحرهشا ةعبس هلامكتسا دنع دلولا]ا |
 كرح الف هلقفعضملا ةكرطلا كلت بقع نطيلاىف حارتسا جرخمل ناو شاعّبرخ ناف سداسلا |

 دقف جرخو جورخلل كرحتاذاف رهشلا كلذىف نطبلاىف هتكرح لقت كلذاو نماثلا رهشلاف
 خيشلا مالك ىفو * هفعض عم ه] نتفعضم قنك رد نابدسال يدش اف عيش [ةبظرال نعد 0

 اذا دولوملا ناك اذهلو لزانملا موحنىف ةدوص ةينامشلرا مل هرس سدق ىبرعلانبا نيدلاىح
 كلذو هسفنس عفتتيال ال ولغم نورك نئثيعيزا ضرف ىلعو شعبالو توم: نماثلا باعلان |
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 بجو كلذو ىرخا ةزجعم هنو بلطف نا دحاو ءاج ةزجسمب ىنا الكهنال هل ةياهئالام نايتاملا

 سنج نم ةزجعمب صوصخم ىنموق ىلَكو ىا ه6 داه موق لكلو © ءاينالا ةوعد طوقس |
 ىسومنامزىف بلاغلا ناكاملو . باو هلاىلا مهوعديو قحلاىلا مهيدهي مهيلع بلاغلا وهام |

 لمج ,بطلا ىبيع ماياف بلاغلا ناكااو .مهقرط ىلا برقاوهام هتزحعم لعجرحسلاوه

 نامو ف بلاغلا ناك البو: 457 ,الاط وص ررالا مابا وز (هوملا ءاجنإ: وو, بلعا : كياننامخ هتز جيم |
 ةغالبلابابىف هغولب و نا رقلا ةحاضف هنزءدعم لعج ةغالبلاو ةحاصفلا مسوهيلعهّللا ىلض انيبن |
 قيلاو مهقيرطولا برقا اهنا عم ةزجعملا هذهب اونمؤيمل املف ناسنالاةردق نع جراخدح ىلا !

 تنااعا ىا هللاوه ىداهلاب دارملاو ©,1وا تازدعملارئاس راهظادنع اونموِبالْناف مهعاطب |

 ناميالاب ةيانعلا لهال داه مهيدهي دا ه نش رفلا نم موق لكلو مهتباده كِل سلو ردع

 ةيمجنلا تاليوأتلاىف م رااىلا نايمدعلاو رفكلاب نالذخلالهال داهو ةنحلاىلا ةعاطلاو |

 ةفرعمىلا الوا:هداع صاوخ. ىده.ىذلاوه ىداهلا ىندحلا ءامسالا حرش ىلازغلا لاق

 هناذىلع اهب اودهشتسا ىتح هناقولخم ىلا هدابع ماوع ىدهو هب ءاشالا ىلع اودهشتسا ىتح هئاذ

 | هلاصف ادنعىدتلا ماقتلا ىلا لفطلا ىدهف هتاجاح ءاضقىف هنم هلد.الامىلا قواخم لك ىدهو

 قفوا هنوكل سيدستلا لكشىلع هتيبءءانبىلا لحنلاو هجورخ مع بحلا طاقتلا ىلا خرفلاو

 قلخلا اودشرا نيذلاءاملعلا م* مالسلا مهيلع ءاسنالا دابعلا نم ةادهلاو هندبل لاكشالا |
 | مهو مهتنلا ىلع مهل ىداهلا هللا لب ميقتسملا هللاطارصيىلا مهودهو ةيورخالا ةداعسلاىلا

 هلاليوجب اع ىداهلاو دع ردن و] يشاوكل نيم ور ع ةرهايتو ا هر دق حن. ناوررحتسم

 كإنوكينانم كلريخ ادحاو الجر كب هللاىدهبنال هللاوف) مالسلا دع هلوّش احاحتحا هنع |

 ثيدحلاىفو نيلماكلا هعايتاريثكت» مالسلا كع دم هاج ةماقا داشرالا نم ضرغلاو (عنلارمح

 ايونعمناكامو ايدوصناكام لمشي لساتلاو مكاتلا اذهو( متالآ مكب رئاكم ىتاف اولسانت اوكانن)

 هتعيرشب مكحب ىدهم ,هتماف جر>بسو نا.زلارخآ ىلا نيفرطلا,زم ةدودمم ةسلسلا ناف

 مالسلاهملع هنا ىناربطلا جرخاو * هتلمنع هتقالخىف نيغئازلا خذو نيلئاملا فير حن ىقنيو |

 كيبا مث وهو ءادهشلاريخ انديهشو كوبا وهو ءاسالاريخ انن) اهنع هللاىوضر ةمطافل لاق

 | اطيسانمو رفعج كيبا مت نبا وهو ءاش ثيم ةنملا ىف امهر طب ناحانج هلنم انمو ةزمح
 | نسحلادلو نم هنآ هناسىف دواد وب أىورو *(ىدهلل امو كانبا اهو نيسملاو نسحلا ةمالاهذه |

 | ةدش دنع قملا ةفالخلاب مئاقلا هللا لعل ةمالا ىلع ةفش ىللاعت للةفالخلا نسم ادلرت رس ناكو

 ليل لواىف.رمقلا ف سكي نا دب نوكي هدوهظو الدع, ضرالا "الغل هدإونم اهيلا ةجاحلا
 ضرالاو تاومسلا هللا قلخذنم دج-وبمل كلذزاف هند فصنلا ف سمشلا فسكتو: ناضمرنم |

 ءداومز دونا لاخ نءالا مدح لح ىرد كوك ههجوو نوعبرا ليقو ةنس نوريشع هرم

 | اهبرغم نم سمشلاعولط لبق لاجدلا جرح و نينس عسب لاجدلا لبق رهظيوو ةرونملاهنيدملاب
 ظفاخلالاق : نكفو ,طارمشا ىدهملاروهظ لبقو نينس رشعب

 دزيكتارب رت هفرظ نيزايىزاب رازه « زابةديغش خرج هك ىروبصو هاوخ رمح وت

 يصب ع
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 فأر انآنأ" ل ريدر نفس ما: ناك امن انج نكد
 هلاغتشالاح دارملاو هلك اىلع انالف 0 لاشك ٍظ اظااب مهلاغتشا لاحىا سانلاّنم لاح وهو

 لاق © نيدحوملا نم ةريكلا لها قحىف ةعقلا نو ةيوقعلازاوج ىلع هي آلا تلف «لك الاب

 ه6 باقعلاديدشل كير ناو 8 (اباالو هنا ؤءالاؤحر مب كلان لاو نيذلا مد قع تاليوأتاا ىف

 لاقتلزئاملاهنا ىور (ىلاباالورانل |ىنءال ٌوه) مهبف لاق نا تاليوأتلا فو: ةاصعلا نم ءاشنمل

 هباقعو هدلعو الوإو شيعلا دحا أنهامل هزواجتو للاوفع الوا) سو هيلع هللاىلص هللالوسر

 ىدشن هدنراوك ىدحا جيه شيع دون ىادخ وفع رك ]١ ةيسوافلابو ( دحا لك لكتال
 قاطلامز المعز. ءازك و فعرلا هنك# رك همعأ ئذؤنتا دلك ضو 01و

 رك لد دبات ديموت وشم * ىدرك ب لفاغ ان سر“ ىع قحز

 سد ا هكدبامر فيم كا نيرد احرو فوخ دعا وق دهع 7-11 ناقتح

 ةيآآلا ظلال« | دما نكاد تيسر ام تشاد تيزتع تواير ةلكراوا كحك ان
 ىسيعىحبىتا * (ملالاباذعلاوه ىباذعناو ميحرلا روفغلا انا ىلا ىدابع 'ىن إ) ىلاعت هلوق

 رخآآلا لاقف نما كن اكايهال كارا ىلام لاقف ىحب هجو ىلع ىسع مسيتف مالسلا اههيلع
 ىلا امكتحا ىلاعت هللا حواف ىجحولا ايلع لزني ىتح حربنال الاقف سبا كن أك اسياع كارا ىلام

 ىنعي لضفا ءاجرلاف ضرم اذاو لضفا احم لجرلامادام فوخلا لاه + ىبانظ كك

 ضيم اذاف ىساعملا نتحنو تاءاطلاىف دهتجمىتح لضفا فوخلا ناك احبمص لجرلا ناك اذا

 نيينذملارسشي دواداي مالسلاهملع دوادىلا ىلاعتهللا ىحواو *لضفا هلءاج رلا ناك لمعلا نعز<و
 مط اعتتال نا[ نين ذمار عب لاق (نره لنصل |ارذقاو* ناك ذملا يعز "فك تاراغملاو نهانسلارذناَو
 كلهالا دحا ىلع باسحو ىل دع عضاال ىناو مهلاماباوجعي النا نيقدصل ارذناو هرفغا الا بنذ

 تسترذعم ىاح هح ارابنا + دنك رهق باطخ رشحت ركح

 تست رفغم دما ارابقشاك + رادرب وكح فطل ىورزاهدرب
 رظان هفوخو لاما ىلا رظان هؤاحرف لالجلاو لاما ناسنالاف بكر ىلاعت هللازا معاو 3

 هبضغ ىلع تقبس هلاحو حورلاوهو هتمحر 0 حورلاو مسجلابةراشالا اهلك ىلاو لالجلا ىلا

 لجالا لولح ىلا لمعلا عم ءاجرلاب كيلعف قحاللال قباسلال مكحلاو هعشامو دس+لاوهو

 [دوش ىمت هداتسرفو رفا رج]ةيسرافل اب ىنعملاو .ضيضحن فرح «لزئاالوا اورفكنيذلال وشو |

 ”ىدابىف اهكردينم اهمظعتسي ةيلج ةبا ىا ميظعتلل نيونلا 3 هبرنمةيآ دمع 6 هيلع

 ىلع ةلزئملا تايآلاب مهدادتعا مدعل كلذو هتوين ةح ىلع اهب لدتسي ةرهاظ ةمالعو هرظن |

 اوبجال الاو اداشرتساال اتنعت تايآ هيلع اوحرتقاف مهئواهتو ملسو هيلع هّللاىلص هللا لوسر
 قوما ءامحاو ةحاصعلا بالقا ن نم طاصو ىسيعو ىموم وأ ام لثم كاذو مهح رت ىلا

 فيوختلاو راذنالل لس يم اد نا 3 هللالوسرل ليقف ةرخصلان 1 هقانلاجورخو

 سنج نم كتوبن هب حصتامب نايتالا الا كم لسرلانم كريغك ةبقاعلا ءوسنم مهل
 ىدال اوحرتقاام لك ىلا بيجاولو تناك ةباا ةبأب ةاصاح كلذ 2 حرشاعال تازحعملا ا

 0ص ا اا ام ا ام تاتش تاتا الاالاش|:|ك|::|9:١(939-0-0-10101010171717171717276797070أ0(7 5995976٠-03089 9.56©ة؟١ © دشششلىلىلى سل و
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 ”ىله ىتليقتساولو كنم ناك امىلع كلت رفغ ايشىكرشتملو ىتوجرىنتدبعام ىدبع ) لاق |

 ايش ىب كرشت+ نا ىا ( ىلاباالو كلرفغاو ةرفغم اهثلمب كتبلقتسال ابونذو اياطخ ضرالا

 ديفت ىثللا قاسف تعقواذا ةركللا نال :كارشالا ع.مح ىنن نم كنم ناك امىلع كل ترفغ |

 هقنعف لغلاك ىوهلاو هسفندي ىف ريسا ءرملاف سفللاحالصا دعبالا لصحال اذهو مومعلا |

 | ارهاظ كانهريصي نطابلاذا ةمايقلامون سحلا ىلا ريصيسو ىونعم هايثدىف هلمزالملا لغلا اذهو

 | هلاورفط ةمظع ةحدنف اودجو هربق اورفح املف تام هنا ةاصعلا ضعب نع  ىكح اك

 لكىفو اربق نيئالث نم اوحمن اورفحزا ىلا ريقدعب اربق كلذك مث هيف اهودجوف رخآ اربق
 ةحلا هذهو اهعم هود نلاغ هللا لغيالو براه هللا نم كرتال هنأ [ناراملك اهزودحم ربق

 راسمرش ىوش ناكس ىور ردك * راد مرش نادب راك ز ردارب

 شيوخ ىاهلمج ديا رب تركمك * شيب كنن زارس دنا دوخ ارت
 ةكم اوكرششم بلطي ىا هتقو ”ىحيلبق مالا ليجعت بلط لاجعتسالا © كنولجعتسيو

 مهؤو#ت اهنال ةئيس ةبوقعلا تيمسو ةكلهملا ةبوقعلا نايئاب 4 ةئيسلاب ف ةلجعلا كنم
 ةئيسلا نم ةردقم لاحهناىلع فوذحمب وا هل فرظ لاجعتسالاب قلعت *# ةنسحلا لق

 | مهتيفاعل ردقملا نامزلا ءاضقنا لبق ةيفاعلا لبق ىنعمو لاهمالاب مهيلا ناسحالاو ةيفاعلا لبق ىا

 | مهددح اكو ايندلا باذعب ةراثو ةمايقلا باذعب ةراتةكم كر سشمددهي ناكمالسلاهيلع هنا كلذو
 نوبلطيف هبات ىتءاولاةودواجعتساايندلا باذعب مهددهالكو ثعبلاوةمايقلا او ركتاةمايقلا باذعب
 هلوَع ىذلانا اراهظاو مهنم ءازهتسا ريخلاو ةمحرلاو ةيفاعلا لدب ريثلاو باذعلاو ةبوقعلا

 اَنياوا ءامملا نم ةراححانيلع رطماف كدنعنم قحلاوه اذه ناكزا مهللا ل اولاق اذاو هللصاال
 ىلا نييذكملا بيذعت“ رخاو لاصئتسالا ةبوقع ةمالا هذه نع فرص ىلاعت هللاو 6 ميلا باذعب

 ةبوقعلا كلم لوزنمالسلاهيلع هنم اوبلطءالؤهف مهقحىف ةنسحلاوه ريخأتلاكلذف ةمايقلاموب
 نذكلاب مهلاجسعتسا ةنسحلا لبق ةئيسلاب مهلاجتسانا معاو * مهقحىف ةنسح وه امب اوضرملو

 اصلا لمعلاو لماكلا ناميالاوه ةمحرو ةداعسلك ًاشنمناف تاعاطلاوناميالا لبق ىصاعملاو

 نم لاح 46 تلخدقو 98 دسافلا لمعلاو كرشلاو رفكلاوه باذعو ةواقش لك أشنمو
 فسخلاكنيذكملا نم مهلاثما تابوقع ىا 6# تالثملا مهلبق نم 88 تضمىا نيلجعتسملا

 اوثزهتسي الف اهب اوريتعي+ل مهلا ةفجرلاو خسملاو
 دنب ردنا دنيب غرم ركد نوج « زارف هناد ىوس غرم دورت
 دنب ولز ناركيد دنريكن ان * ناركحد ٍبئاصم زا ريك دنب

 نابدتلاىفو * ةميرجلا وهو هيلع بقاعملالثم اهنال ةبوقعلا ىهو اهمضو ءاثلا حتشب ةلثم عمج
 ىلعسانلل# زواجت ورتس 46 ةرفغم وذل كبر ناو ف اضعب اهضعب لئاع تاكلهملا تابوقعلا ىا
 ةبادزم ضرالا رهظ ىلع كرتامالاو بونذلاب مهسفنا مهملظ عمىا 6 مهملظ

 دوخ ىال اب دشوب هدرب وا مه « دب ىاهلمع دن, هدرب :سإ

١ 
ْ 



 دعرلا ةروس ماج م0

 كمال كطرمعلا يذم اهيف رسل دج ىررط انا ديون يك اهنانلت كارت دم
 ريدقتلاو [ ون شاب رفا دذ ميشاب ]6 ديدج قلخ ىنل 8 [امايا] هك انشا ةيهلوقهءلعلد فوذحم

 ةادا.دعبام, نال ديدخت قاخالو .لمعيالف هْنلا:فاضم/ منال! انك القل و ثشسنأ !ابارتاانكالذا

 ةعل ا, نكربلا ةاككإ قديح” نا مهضعب لاقو * هلبق امف لمعبال نا اذكو ماهفتسالا

 دقف ىا هنم بجعتت ناب قيقخ قالخلا ءادتبا ىلع ةردقلاب مهفارتعا دعب مانصالا مهتدابعو

 تاقواحخلاهذه ءادبا ىلع ردق.نمناف هنم بحعتي.نال اريدجهنوكل' ههضوم ىف سجعتلا تعذو

 : اهتداعا ىلع ردق
 دون شراوشد هح نداد قو * دون شراك نتخاس ادب كل

 هللا قحىف ليحتسم وهف هببس فرعبالام كاردادنع سفنلل ضرعت ةلاعفنا ةلاح بجحعتلاو

 معتىا (بجعتناوإل ةيمجنلاتاليوأتلا ىف لاق © كدنع بجيعف بجعت نا دارملا ناكف ىلاعت
 "2 كرشألا ملعت كناو انتردق نمو انم ءايشالا ىرت كنال ايشن بجعتال دم اي كنا

 ظن :ىانيب ًايشاوا ماهل كاتمويغ امال: اوأوب اذا ةفئنطلا ةنلعا«ء راع طحشتنا)نكللاو اريقق
 اننا 7)توملادعب ابارت انرصىا 4ابارتانك اذا ء )مهلوق نم بجيعتف ىا (مهلوق بجمفا مهلوقع
 ةرم ىحنف انحاورا اهبلا دوعتو ناك اك اداسجا انداسجا بارت دوعب ىا (ديدج قلخىنل

 ةيادلاىف ال مهقلخ ىذلاوه هللا نال هللا ةردق نه نوحعتب مهلا ةي آلا ىتعم . ىرخا

 بارتلاوهو ”ىشنم مهقلخي نا هيلع نوعا نآلاف بارتلاالو داسجالاو حاورالا نكت ذا |
 ةرم مهقلخ نا نم ”ىشالنم مهقلخ للانا اوأر نا دعب مهبجعت بجعلا نكلو حاودالاو |

 مهنال 6 مهبرب اورفك نيذلا 9 [ دتتير كتم هك هورك نآ] 6 كئاوا 6 ”ىثنه ىرخا
 اوركنا ذا ”ىشالنم مهقلخهلا (مهبرب اورفك ) تاليوأتلا فو ©: ثعبلا ىلعهتردقب اورفك
 ىاهندركرد اهلغ هكدنهورك نا و ] 6 مهقانعاىفلالغالا كئاواو 2 ”ىثنم مهقلخمال هنا

 كقنعىفلغ اذه لجرلل لاق مهصالخىج ريال لالضلاو رفكلاب نودسقم ىا:[ :تسناشيا

 قكلاىلا ديلا هبديقب قوط لغلاو هنم كصالخىجريال كل مزال هنا هانعمو ”ىبدرلا لمعلل
 ناسنا لكو ال لاق اك مهقانعاىفىلزالاريدقتلا اهلعجىتلا ةواقشلالالغا ىه تاليوأتلافو ©

 نود ىنعي ] ةمانقلا مون. نولغي؛ ىا هتقئقح ىلع نوكي نا ذوو © هقنع ىف هرئاط.ةانمزلا

 ثيدحلاىفو.[دشاب نبا خزود رد رافك تمالعو دنهن ناشيا ندركرب نيشتا لغ تمابق

 ةباحس اهب نوركذ ف نوبلطت ”ىش ىأ رانلا لها اي لاقف ةملظم ءادوس ةباحس هللا *ىشني )

 مهلسالسفف ديزت لسالسو مهقالغاىف ديزت الالغا مهرطمتف بارشلا انبراي نولوقبف ايثدلا
 ليصفلا ريمض طيسوت 6 نودلاخ اهبف مه رانلا باحصا كئلواو # ( مهيلع بهتلي ارمحو

 وهامتا مهدولخناو مهريغال رانلاىف دولخلاب نوفوصوملا مهىا رضحلا دش اهيف ميدقتو

 ١ هللالاق نيذلامه تاليوأتلا فو ©رانلا ف نودلختال رئابكلا لها نا تبثف اهريغفال رانلا ىف
 دبالا ىلارانلا باكا اونوكي ناىلا مهيما لاف ىلاباالو زانلاىف ءالؤهو كزالا ىف مهيف ىلاعت
 هنا ىلاعت هللانع اربخم مالسلا هنلع ىلا نعو رازوالاو ىصاعملا مظعانم زاكتالاو كرشلاف



 هو م19 يح رداع كلاثلا ءزجلا

 تساك را ناس -_- 9

 فالتخاو حاورالا ة 2 ةاحمءاملانافءاملاك هللا اا ا 3

 فالتخاب موعطلا ىف ءاملا فالتخاكصاخشالاوحراوجلا فالتخاب ةدحاو ةقيقح هنوك عمإعلا |

 جاجا حلم هنمو هللاب فراعلادحوملا مك تارف بذع ءاملانف ةدحاو ةقئقح لوك نما ءاقتلا | |

 اهنفكي ام اهيلع هرويم دنع ةسلعلا علا لياع هرزرأ اكافلا وا عجل كاومجمللا نهاحلا 03

 اظفاحلا لاق : ىعسطلا اهفطل اعل

 فلا نادل فت نادم دك ها رد متل ماحراو وش ”قاضو كا

 ىماجلا ىلوملا لاق و :

 هيلا سملاب فايا دكار طمس حو نادرا طاش دع“ نافع كت

 ةيضق ىلع نولمعي 5 نولقعيموقل #ةحضاو تالالدل 6تايآل روك ذملا 6 كلذىف نا

 سابقلا ىف نوهاو كلذ نم ةزدقلا ف لخ دا اذهلب هأدبا ام ةداعاىلعردق ةحهب تاذ قئادحو

 لصا اهناف وهللاو وهسلاو ةقاماو ةلفغلا ىلع لدت ام تافصلانف سفنلا ةرمكىهو بانعانم |

 | تافصلارذب نم عدزلل ةلباقلا ةبطلاضرالا ةباثمي بلقلا ناف بلقلا ةرمثوهو عدزو ركتلا |
 ةفصلا كلت رهوج بلقلا هوجن تعردزا تافصلا نم ةفصرذب ىأف ةيئاسفنلاو ةيناحورلا |

 | برلا رونب ريصي ةراتو اينارون حورلا رونب ريصي ةراتو ايناملظ سفالا تاملظب ريصي ةراتف

 ةديملا قالخالانم نونةوذ حورلاوهو (ليخ وال (اهيونب ضرالا تقرشاو )ل لاق ا اينابد
 ةقفشلاو عضاوتلاو ءابحلاو ملحلاو ةعانقلاو ةعاجشلا و ءاخسلاو دوجلاو مركلاك ةيناحورلا

 لئماهلو دبعلاو برلانيب ىتلا توربجلا رارسا فشكي هيو ىتوربجلارسلا وهو «ناونصال
 لاثمالو اهل لثمال ىلا تومظعلا قئاقحن فشاكملا نخلاوهو (ناونصريغوال اهنع كح و لاثمو

 هيشفي سيلرس نيحلانيب لبق كو 6 ىحواام هدبعم ا ىحواف ) لاق ام اهنع ىحمالو |
 تارُقلا ف(« لك الاف ضعب ىلعاهضعب لضفنوإل ةمكمحلاو ةردقلاءاموهو «دحاو ءام ىتسي ) |

 جايتحال هعضومىف فرش اهنم ةدحاو لكل ناك ناو اهضعب نم فرشا اهضعف حئاتنلاو
 نارقلا نم نوسمتلب نذلا 6 نولقعي موقل تايآل كلذىف نا ) كواسلا ءانئاىف ناسنالا

 تاليوأتلا ف ام هيلا عدلا طارصلا ىلا مهيدهتو هللاىلا ريسلا ىلع مهلدت تايا و ارارسا

 عماسلا اهياوا دمج اي ”ىش نم تبجعتو بج كنم عّمب نا ىا يأن يكرر دج لطفا

 | ؟انككاذا م ف قيكرشملا لوق نم تحفلا درك ياو رح يلو بحق 8 |

 | ةيماهفتسالاةلمججاو [ميشاب كاخ ام هك كعزا دعب ىنعي كاخمشابام هك تقو نا ايآ ] © ابارت

 ا ضرالانم ٌتاورلاوموعطلاو ناولالاو لاكشالا ةفلتخلا راغلا قلخ ىلع ردق نم ناو مهلوقع

 تارواجتم اعطق اهلعحو ءاملاب ضرالا ءامحا ىلع ردقو ءاملاو بازرلا نيب بسانن الو ءاملاو

 | تابراقتم ىنخلاو رسلاو حورلاو باقلاو سفنا نم - ةيناسنالا ضراىف ةراشالاو 8 |

 | ةياوربج اهنموةيناحور اهنمو ةيثوكلم اهنمو ةيئاوحاهنف قئاقحلا ىف تافلتخراوجلا برش |
 2 11 لو نع ندسلل | لوقا مدل ناعالا فه لانك كانطابو ةسويطع اهنمو |

 ( هيوصنم )



 4 هللارك ذب مهبولف نمطتو ا ةكراكدورب ا

 دءراا قدوس 6 #08 د

 نتن 6 لا ا تلا بمس, كلل نبأ لاق © نمزملا

 ةيمستلا هذه ملسو هيلع هللا لص ىتلا هك 2 ىلع اهبراش كيك طا 6 ادخبملا 1

 هبفصتيناق حا هيلقو نمؤملا لعجو اهيرشىلا مالا نس مهوعديور محا هبباوركاذتي الث
 ص © عرزو 8فةيمستلا هذهل الها ع ىوقتلا ىلعنم 0و هنم ضرغلاو هناكذو همبطل

 ىنعمب لخالاو لختلا لخو 0 هلصاىف زدصم هنال هدح وتو تانج ىلع فاطع عقرلاب

 , ناسأر اهلةلخنلا ىعو ونم عمح ليخنل تعن 6 ناونص وف [ نانب امرخ ] ةيسرافلاب . دحاو
 / [ هتسر لصا كيزا خاش دنج ] ةيسرافلابو .دحاو لصانهعمج تالخيئا دحاو امهلصاو

 ١ سوماقلاىف لاق ( هبا ونص لجرلا معناو ىتابا يش هناف سابعلاف ىنوذؤتال ) ثيدحلا فو

 ْ ريغو 88 رجشلا ع ع.مح ىف ماعوه 1 ونص امهنم دحاو ل اكازحاولالضالا ىف دازام

 تقلخ اهناف ةلخنلا مكتمت اومرك١) ثيدْلافو لوصالا ةفلتخم تاقرفتمو 46 ناوئص

 | ميم اهتحت تدلو ةرجشنم هللاىلع مر رك ١ ةردش رحشلان م: نسلو مدا“ ةّمط ةلضف نم

 |( ىدوعسملا ل ىحو 2 ( رمت 52000 بطرلا داولا ؟ءاسن او.عطاف نارمح ةئبا
 اهم« اهيف رْهلا فانصا ةعدوم ابيضق نوالث هعمو جرخ ةنْلانم طبهامل مالسلاهاعمدآ نا
 ممرانلاو نامرلاو ريونَصلاو طولبهاشلاو . قدتلاو قتشفلاو زوالاو زوما رشق اهل. ةرشع

 / خوخلاو شمشملاو نوتيزلاو بطرلاىون اهرُدلو اهلرسشقال ةرشعاهنمو +شاخشخلاوزوملاو

 ىونالورشق اهلل ةرتمع اهنمو «قبنلاو رونعزلاو قياودلاو ءازينغلاو, ٍبائعلآَو صاحالاو

 خيطبلاودانخلاو ءاثقلاو بونرخاو جيرتالاو بنعلاو نتلاو لجرفسلاو ىقئيكلاو حافتلا |

 معلا كر تلا 4 ىسل # 1 نو لا هقول تارعلا هذه ناكل افانلدل اذهو |

 3 لضفو وعمان ل 8 ةامح هب عام قيق قر مسج ع ءاملاو هي 6# دح اوءامب هع 3 ليخللاو عرزلاو تانجلاو |

 | 0 لاكش رملاو ي لكلا ضعب ىلع اهضعب 5 لق نو ىا ةمظعلا نون

 | اضيا كلذو ”ىدرو ديجو ضماحو نمو واحو ريكو عضو اناؤسالا لك[ ر اها ةكارو

 لاكشالاو فانصالا ةفلتخلا راغلاب راجشالا تاينازاف هتردقو مكحلا عناصلا ىلع لديام

 راتخم رداق صيصخت.الا نوكيال بابسالاو لوصالا داحنا عم حئاورلاو .موعطلاو ناولالاو

 عّمبالو موعطلاو ناولالا فاتخحيالنا سائقلاف بجول بارتلاو ءاملاب راغلا روهظ ناكول هنال

 فاكلا مضب لكالاو# دحاو ءاقادحاو سرغمي ف تنناذا»دجاولا !سنملا ىف لضافتلا

 ماعدناف (مئاد اهلك !) ةنخلا ةفصوف ىلاعت هلوقك هريغوا ناكارمث لكالل ًايهتيام اهنوكسو |
 رجشلا لمح رْقلاناف بيلغتلا رابتعابالا حصنال بحلا ىلع رْملا قالطاو تاموعطملا عيمجىف

 ناولا فالتخارد مدا ى م نبيا 5 ناسرد 1 قشاكلا لاق سوماقا|ىفام ىلع ا

 | فالتخا لثم مك ”تضلكلا همه ردب 6 دوجحوأب تاوصاو 50 لاكشاو

 فوصوم دانا هاذ ةحشل ارت فصّهو ىفص ارىلدرهو رارعساو راوناو 0 تسب ولق

 ترضح يد ةدمرا ن5" راو 2 ناووكشتم مهو 305 مهنواقز هكراكتساو راكتاب



 <66 <« < يع فاك مت ليحاي يي بل را جوم 6

 امك 4. مس رشم ثلكا ءزملا

 ةدجاولا ةحلا نذ, ةفلتحلا عئابطلا هاتع قوتقانابطراناراس ةقامؤت هلحو نانباي نادراب همجتو |
 ميكحلا ريبدت لجال نوكيزاو دبال كالفالاو مجتالا تاريثأتو عئابطلا تاريثأت ىواست عم |

 موقل © ةحضاولا ةلالدلاىا ةيآلانم اهدوجوو امهفالتخاىفام ىنالف ناولملاماو .ريدقلا
 | ريبكلا ملاعلافنااكو ءايشالا ناعم بلطف بلقلا فرصت ركفتلاو نولدتسيف * نوركتتي

 | ملاءااوه ىذلا ناسنالاىف كلذكف قاوسو لوادجو اراهناو اراحبو نداعمو الاجو اضرا |
 راهنالاك هؤاعماو رحبلاك هفوجو نداعملاك هخمو لاملاك هماظعو ضرالاك هدسُل هلثم ريغصلا |

 هسناو ةسطلا ةبرتلاك رعشلا تدنمو تابنلاك هرعشو نيطلاك همحشو لوادجلاك هقوسعو |

 هتاوصاو دعرلاك همالكو حايرلاك هسفنتو بارخلاك هتثحوو زوافملاك هرهظو نارمعلاك ْ

 | هتظّشرو توملاك همونو لبللا ةملظك هنزحو راهللا ءوضك هرورسو رطملاكهؤاكبو قعاوضلاك

 هتخوخيشو فيرخلاك هتلوهكو فصلاك هباشو عبر لاك هايصمايأو هرفس ء ديك هاالوو ةايحساك

 ظ عيباسالاو لزانملاك روهشلاو نادليلاك هرمح نه نوئسلاو هرفس ةده ءاضّقناك هيومو ءاتشلاك |

 ظ هلجا ىلا ةوطخم وطخم ناك اسفن سفنت املكف ىطخلاك هسافناو لايمالاك هماياو خسارفلاك |

 ظ ةواخسو .رودصلا ةمالس .ءاشا ةرسشعلادبالاقالخا لاقيو «رومالاهذهىفركفتلان م ديالف |

 | قلخلال ةحصنلاو .ةواخحلاىفءاكلاو .ةدشلاىفربصلاو .سفنلا عضاوتو .ناسللاقدصو. كالاف |

 | موك ىلع مهنا مالسلا هيلع ىنلانعو * ءاشالا نمةربعو هج او ْ

 ىوتملا فو : نيلفاغلاهيبنتىفاذك ( قلاخلا ف اوركفتتالو قلخلا فاو ركفت) مهللاقف نوركفتي |

 ومع ىا نوجي تسه قلعت نأ * ودب قولخم تسين قلعت ىب
 درخ نيا تسلصفو تسلضو ةتسب. * درب هر نوح درخ_ارقلعت نبا

 ادح-. تاذئند دِماوج 5 ثحب * ىئطصم ارام دك تنطر نير

 تسيب تاذرد عطنا تقشحرد * تس كيك نثتاذود ل

 هلاايلتا ماري ىدرب )ناداه نطو خ ماذا 331 ار ادن ناحإ تبع

 تسوهنيع دوخناك تسن اوامهو + تسوج لوصوم ٌهدربزد ىكيره

 وازإ ادوس طلغرد دشايلات * وزا مهو نيا درك عفد ربمب نسي

 6# تارواجتم وه [ هداي ] ةيسرافلاب ةعطق عج عطق و # هلوقلمدقم ربخ 86 ضرالاىفو له |

 | عيرلا ةليلق اهضعبو تبننال ةخبس اهضعبو ان تقإ هيل لهضتمو تاتصالتم عاش ىأ

 أ اهضعيورجشلا نود عدزلل حلصي اهضعبو ةوخر اهضعبوعيرلا ةريثك اهضعبو ةبلص اهضعبو
 كلت كارتشال كلذك نكيمل هجو نود هجو ىلع هلاعفال عقوم رداق صيصخن الواو ىكملاب
 6 بانعا نم # نيتاسب ىا عطت ىلع فطع 6 تانجو »© ةيضرالا سنجف اهماظتناو عطقلا

 ١ هللذتو هلم َه كر كل ترامس نزاباوكلا زقيسرافلا تفي عمت

 عمجاو ةرثكلا مركلا لصاو اسيايو اضغ لكؤيو دعصملا قاشبالو كوش ىذب سيل فطقلل |

 رون نم هنفامل نمؤملا بلقنا ملعاو + هيف ريخلا لاصخ ةرثكل امرك لجرلا ىمسمبو ريخلل |
 | تلق مركلاامئاف مركلا كدحا نلوقيال ) مالسلاهيلع لاق اذلو مسالا اذهب ىلوا نامالا

 (نمؤملا )



 نتئوقلا|ذنا:ةيفوتفملاكانقازلا فوم نيالا ذل يلا ةواتتلاو كركم ران ىتحمهيلع |
 دعرلا ةروع مو مسه, جمس

 اوطيرف تأمل هءارو نظن نم لكف لج ىلا اهوابعاو مهلا ىكحو - ديف ليلا سأر بلل

 الوأ مهضعب لاق *+ تام تر هنم اول لام يك كحلا ظننا دعش 3 صخش طسوق

 طلتخيو منزلا ةريحب ىلا لصينا ل رضخالا رحبلا هللاقب ىذلا حلملاىف لينلا رحب لوخد

 راهنالا نمو ةنلاىف لسعلا رهن لسا نالاَش اذلو هتوالح ةدشل هبرش ىلعدحا ردقامل هتحوامب

 سعاشلا لاقك سرا رهن

 دشاب شوماخ دسر نوح ايردب + دشاب شوج ناباس رد ارسرا

 وهاك نيجوزال ديك أت نينثا 46 نينثا نيجوز اهيف لعج# هلوقب قلعتم 46 تارغلا لكنمو
 ضماخلاو والاكنيجوز نيجوذ تارغلاعاونا عيمجن م اهبفقلخو ىا مهمالكف برعلا كك

 لمجم ىا هك راهنلا لدللا ىثغي 8 ريبكلاو ريغصلاو رمحالاو رفصالاو ضيبالاو دوسالاو

 هتملظب هطغيو لئللاب اروتسم هلعجب ىا راهنلا روني بهذيف هتملظب راهنلا ىشغي ايشاغ لبللا

 دعب املظم "ولا ريصف هناكم هسيلن ىواضرللا لاق + نيدضلا دحاب ءافتكا كهل ركذيملو
 هيراهنلا ةطغتو راهنلا لسللا نسابلا ناكاملو ”ىنثلا 'ىبثلا سابلا ءاشغالازا ىتعي اًئيضم ناكام

 وهو فاضالا ردق سباللا عم عمتجينا دبال سابللاو ناعمتجمال ناداضتم امهنال لوقعمريغ

 ىذلا ولا ىف ةملظلا ثادحا هبش لبللا ةملظ سبلي ىذلا وهو وخلاوه راهنلا ناكمو هناكم

 ظفا هنم قتشاف سايلالاو ءاشغالا مسا هيلع قلطاف اهبهتطغتو هايا اهسابلاب ءوضلا ناكم وه

 راثلاو راهنالاو لابملاو ضرالا نم لك ذف عا 3 كلذىفنا ةعس ةراعتسا راصف ىئثغب

 ىهثح نف ضرالاىفاما + هريبدتو هتمكحو هتردقو عناصلا ىلع لدت ه6 تايآل # نيولملاو
 اهنفامم كلذ ريغو اهنك انمىف نيشاءال جاجفلاو كلاسملا اهيفو اهقوفامل طاسبلاك ةوحدم ةدودمت

 دقواهلقثواهتبالصو اهولعو اهوسر ةهجنف لاحلااماو + الثم باودلاو نداعملاو نو.علا نم

 للاخ فتاوج ضعل ىف اهل وصحف راهنالااهاو * دانوالاب تلا 00 اهب ضرالا تدسسرا |

 ضرالاىف تعقواذا ةنلا راعلااماو * ميكحلا راتخلا ؛لعافلا ىلا .دنتنسن اقبال“ نضعب نود

 قشلانم جرختق اهلفشاو اهالعا قشني كلذ ببسبو تريكو تبر ضرالا ةوادناهيف ترئاو

 اذهو ضرالا لفساىف ةدئاغلا قورعلا ىلفسالا قشلا نم جرو ةدعاصلا ةرحشلا ىلعالا |

 أ .

 حل
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 دْجاَو اهو تككاوكلاوب«كالفالاو عئابطلا تاتو« همم وبلا( ترش هللا كب وم
 مرجاهنم رخآآلا ٍبنالانمو ءاوهلا ىلا دعاص مرج ةبحلا كلت ىناج دحانم جرخ هنامث

 كلذنا ائملعف ناثداضتم ناتعبط ةدحاو ةعيبط نه دلوتينا لاخلا نمو ضرالاف صئاخ

 اشخ نوكب اهضعب ةبحلا كلتنم ةتبانلا ةرحشلانا مث ميكحلا نادل راج جا قاكافا

 ةفلتخم ماسجا اهيف لصححي اضيا ةرقلا كلتنامث ةرمث نوكب اهضعبو ةرون نوكي اهضعبو
 رشقلا هتحنو ةيدخلا ةرشقلا هتحنو ىلعالا هرثق روشقلانم عاونا ةعبرا هلزوجلاف.عئابطلا

 لاح اهقوف ا< زاتمت ةقرلا ةباغ ىف ىرخا ةريشق ةزسشقلا كلت تخنو بالاب ةطخحلا

 الثم بنعلاف ةفلتخلا عئابطلا ةدحاولا ةرْملاف لصحم دق اضياو ابطر زوللاو زوحلا نوك
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 6م مع كرم عاتب عبص بم يكب طيرك وح

 مهي معلب جم رشع ثلاثلا ءزجلا

 رقت يمول الكل يضر الل :داناوأ ةجنا الاتج
 سوماقلا ىف لاق * ضرالا ىلع عضو لبج لوا سيق وباناك امهنع هللا ىضر سانع نبا لاق ىلامت ا

 ىمسي ناكو هيف ىبنم لوا هنال سلجك جحذمنم دادح لجر, ىعس ةكمب لبج سيبقوبا |
 سييقابا اهيلع عضو لبج لواناكو نوبعلاناسناىفلاق# هيف اعدوتسم ناك نكرلانال نيمالا |

 اخسرف نورشع هلوطام اهنم البج نوعبسو ةينامتو ةئام لابجلانم ةعبسلا ميلاقالاف فرمعام |
 ىوس البج نوعبسو ةئالثو ةئاتسو فالا ةتس لاو خدرف فلا ىلا خسرو ةئام اهنمو

 ىحواضرالالزازبنا ىلاعت هللادارا اذاف فاق لمبج نم قوىع هلوالال مج اهبف سدلو لولتاا

 يونثملاىفو : لزازتف لمملا نم قرعلا كلذ كرحست فاق لبج ىلا |

 فاصردوب درمز رك اردكديد *« قفاقموك :ىوس نينرقلاوذ تفر
 طيسب قاخ ناردنا ناريح دنام * طيح وا هتشك هقلح مل درك

 دتسبا زابوت مظع شيبدب هكح * دنتسج اهركد وك وتتفكا
 انهباوإ نيتشخ زد "دوش نم ؛لثم < اهقازكو نإ اكتم تك

 ناهج فارطا هتسب ٌمورعرب * ناهت مداد ىر ىرهشرهب نم

 ار قرع متاهجرب نم وا ديوك * ارم ىرهش ؛هلزازدهاوخ وج قح
 نين ىدتتك نصح كار ناونركو ب نيش امكن ناع نهم اع رب

 مكتردنا لعف ىور زو مكاس 3 ايركا نلوش رسب ةيتوكم (نروتح

 نخسنابنجوز ونك اسدرخنوج * نكراك سبونك اس مهم وجم
 نيد نانا زا[ تيلبعرما كت و منان نتلقغ. طيات رك وكن ادور

 بايسسا لابجلانا ثيحنم ادجاو الغف امهب قلعو لابجلا ىلا اهمض ةيراج  اراهناو # |

 اهنامث ةميظع هايم ليا تك نضحر سحب كتف ء ابنت محازتت لازتالف كانه تستحا

 لكسر هللاذلز تاوكلملار قوز نعدإلا محتو لع ليجتتو جرخم و لبحلابقنت اهقوقو لين رتكلا

 انوع ريصتف اهبرمشمو اهعيطوف اهل دعي ىتح ضرالا اهبرشتف راطمالاو جيولتلا نضال 1

 | ىلع رهظتف هيف قاقشنالاب ىمؤي ىذلا ناكملايف اهنع ضرالا ق شن: مث ضرالا قورعىف

 تارفلاةمظعلا راهنالا نمو +هناوعاو لاك كلذب لكوملاكلملاو قئالخلل ةعفنمضرالاهجو |

 وهونوحبسو ةصيصملا رهن ةلمهملانيسلا تش ناحيسو دادغب رهنوهو ةلجدو ةفوكلارهتوهو

 لينلاو خلب رهن وهو نوح.جو نمرالا دالبىف هنذا رهن ميلا حتفب ناحبجو دنهلاب رهف |

 مهرسماوةنسداز نم مهنكمو نفسلا مهل أهو اموقعمح كولملانمادحاونالاّق +رصم رهن وهو

 ةبقكانهاوأر مهناالاهرخآ ىلا اواصيمل و رهشاةّتس اوجرخفهرخآ ىلعاو في ىتح ليش اىفاوريسين ا

 برطضن لزي مف هولمحتل هم اوداطصافق نادبالا رضخ نيمدالا ةروص ىلع قلخ اهي

 2ك ١

 | دحا ىطويسلا لاق اك اهلضفا نا عم اهلضفا نوكي ناو لابجلااب| ىمسينا ىغبني ناكذئنيحو

 | عومجنا ةيكملالهاؤإ ك ذ .ةنيدملاب ليج نيتمضب وهو (هحو انحب دحا) مالسلاهيلعفلوقل |

 | لبجلا ىلا تلصوو ضرالارعق نم ةرخبالا تدعاصت اذاف بلص مسج رجحلانا كلذو اهدلوتا



 دعرلا ةروس هع كرر ند

 دوخ راكدرورب راديدب] 6 مكبر ءاقلب لف [ امش هكدياش ] «مكلمل» ةمكحلاو ةردقلالاكو

 هكرح ةكدينادو ديدركن اك ىب] 86 نونقوت 9 [تماقق رد داد دهاوخ هكازج نديدب ىنعي
 راف لكل مولعلا رحب ىف لاق 1 انحاو هداعار دراد تردق انشا نبيا ندرفا رب تسرداق

 اورظنتواهيف اولماتت نا ةدارا تابالا لصفب ىا ىحرتلا ىنعمو اهانعم ظحالتل ةدارالا ىنعمل

 شرعلاوتاومسلاقلخ ىبعردق نم نا اونقشاو هتمكحو هتردقو هتدحوو هلع اهب اولدتستف

 هتناهم عم ناسنالا قاخ لع ل اهلك رودالا ريبديو اهمظع عم رمقلاو سوشلا ريخسلاو

 ةدهاشملا سانلل لصحيل ناكمالا ملام داجانم ناكام ناك هنالعاو + ردقا هتازجو هتداعا ىلعو

 ىماخلا ىلوملا لاق : ناَسالاو نانئمظالاو

 بير بآرسرب نيشنم بل كش شيب نيز * ارهنشت ناج نيّقب رعثز نكابآ ريس
 اولصو ةفشاكملا لها نا كلذو انه تددزا ام ءاطغلا فشكول هنعهللاىضر ىلع اندسسنعو *

 ايندلارادوهو ءاطغلا عفترا ولف ةمايقلاءوي باجحلا لهال لصحب ىذلا نيقيلا نيعلانيقيلا لع نم

 نافباجحلا لها فال ايندلا ىف هياع اوناكامىلع اوناكلب انش اودادزا ام ةرخ الات رهظو

 اوتام اذاف ماين سانلا ) ماللاهياع هلوق هيلع لديو ةمايقلاموي نيقلانيع نوكي اما مهملع

 رظنل او نيقيلا يصح لقاعل ا ىلعف+ةلغقيل ا مهل لصح ايرارطضا وا ايراتخا اوم اوتامىا (اوهشنا

 ةرخ الا ىلع هلدي لع اهالوا .لاصخ تس نع نم ؤملل ةينغال هيقفلا لاق *نيملاعل ابر تايا ىف ةربعلاب

 .هنم رذحلاو هودع ةفرعم ةثلاثلاو . هللا ةيصعم نع هعنعو هللاةعاطىلع هننعي قفر ةيناثلاو

 اليكل قلخلا فاصنا ةسماخلاو .راهنلاو لبللا فالتخا ىفو هللا تايا ىف اهبريتعي ةربع ةعبارلاو

 ناوكي الك ةلو زن نق "تزلأ اقل و“ تاونملا ”داذاستتنألا' ةيسذانسل اوان#::ا مخل ةفااذقلا ماو .هلناؤكي
 الوط اهطسب :ضرالا دمإلل [هكقلطم رداق نا تسوا ]:6ىذلاوهوف ةمايقلامون احضتفم
 ةعوم تناك اهناال ةدودمتاهأشناىا ناومحلا بلقتيو مادقالا اهيلع تبثتل اهعسوو اضرععو
 تناك اذا ةركلاو مظع مج ضرالاعيمح نال اهتيركيفانيال ةطيسباهنوكو اهطسبف ناكمىف
 ةبعكلا تحن نم اهطسب ثنللا ىلا ريسفتىفو + حطسلاك دهاشباهنم ةعطق لكن اك ربكلا ةياغىف
 هللازا راث آلا ضعب فو *لاقثلالابجلاب اهاسرافاهلهابةفسلا افكت مك اهلهاب افكت تناكو ءاملا ىلع

 برضا ءاملاعررلا تقفصف ةفافه احر ءاملا بءلسراضرالاو تاومسلا قلنا لبق ىلاعت |

 اهنأك تبيلا عضومىف ضرالاب تسبي ةراخحم ىهو ةجيملا ءاخلاب ةفشخ هنم زرباف اضعب هضعب |

 ضرالا لصا ىهف ضرعلاو اهلوط ضرالا عي عضوملا كلذزم هناحبس قلاطسبو ةبق
 ضزالاةبق ىهفاهبارخ واه صاءاهلك ض رالا طسواماو ةنوكسملا ضرالاطسو ةيعكل |ىفاهترسو
 اهدحا ديزبال ادبا هيف راهنلاو للدلا ىوتسيو دربلاو راى نامزالا هف لدتعت ناكموهو

 جومام وةكع ضرالاةرسنم مسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر ةنيط لصاو صقتيالو ه2 وع
 ضرالامهضعب لاق + اهيف مالسلاهيلع نفد كاذلف ةنيدملاب هنقدم لخم ىلا ةنطلا كلب ىعر ءاملا

 كتاذا يلا 3 ىساور اهف لعجو ريش اهيفو انثراعم اهيف انما تناكو ائءحضم

 اهيف لعجو ىنعملاو . ةيسار لبج لاقيالذا تينأتلال ةمالع ىفاك ةفلابملل ءاتلاو ةيسار عم

 ( عب - 8>؟  نايلاحوب



 مه مى رجم رشع ثاائلا ءزجلا

 | هظع رحماؤهو ( ءاملاناعرهشربع ناكو ).ىلاعت لاق اك بذملا ءاملا هتحنو تاقواخلا مظعاوه

 | ”ىثلاىلع ىنوا لاقيشرعلا ىلعفوامث مولعلا رحب فام ىلعىنعملاو .هللاالا هتمظع رادقم رعبال

 هدب سودرفلا ةنج ةصرع سبك هللانا) ثيدحلاىفو قوف نم هيلععلطا ىا هيلع فرشا اذا

 ببطو ةهكاافلا بيط لكنماهبف سرغو ىرذم كسم نم ةنبلو ىنصم بهذنم ةنبل اهانب مث
 | كلخديال ىلالجو ىننعو لاقف اهيلارظنف هشرع ىلع انبرىفوا مث اهراهنا اهيفرخو ناحيرلا

 ىواضيبلالاقو *(راتخالوفايجالو عالقالو تاتقالو ثويدالو ىنز ىلع رصمالو رمخ نمدم |

 كلملا ىلع ءاليتسالا نع ةرابعشرعلا ىلع ءاوتسالاف ريبدتلاو ظفحلاب (شرعلا ىلع ىوتسامث)
 | لاق « هتلاهيلع دعش+ل ناو كلم اذا شرعلا ىلع نالف ىوتسا لاقي دمع الب هعفر ايف فرصتلاو |

 | نال ىخارتلا ىنفم نع رظنلا عطق عم بيترتلاو فطعلا درج مث ةلك نا رهاظلا خبشلا نبا ظ

 ءاوتسالاذهب دارملازا ققحتلاو هعفر نع خارتمب سيل هعفر ابف فرصتلا ىلع ىلاعت هءالبتسا
 , رابتعاب لب نوملاظلا لوقبامع اريك اواع ىلاعت هتاذو هسفن راشعابال نكل هناحبس هؤاوتسا |

 ىهىتلا تايلجتلان ال ءاوتسالا هذه ىلىشرعلاناك امتاوىدحالاى لا هلحنو ىداجالا هما

 ضرالاو ءامسلا ىفةققحت لان وئشلاوةزرايلا رومالاو ةرهاظلا ماكجالاو ةشعتملا تايلحتلا طؤ رش

 اهمزاول ءافيتساب تمت امنا ىلذالا داجحالاو ىهلالا ىمالاب داسفلاو نوكلا لاءنم امهنب ايفو |

 هتكرحوهتروصوهحوربشرعلاروهظىف ةيوتسملاةعبرالا اهناكراعامجتساواهيناوج لامكتساو
 رومالا نم ىداجالا هماو ىحلا هلت ملاوعلا هذهىفقحلا تايلجءاوتساىف دبال هنال ةيرودلا |

 ادع عز نورملا 2210 ةاجللا ةدياع الا هسللا ةكالؤقا عنخ نما يمل !ةعبرالا |
 تااجتلاهللا قوتي اهيلع فوقوملاةعبرالا ناكرالا لوصح ماب ما ىوتسا املو ربك الا دحلا

 تادادعتسا تايضتقم بسح عبسلا نيضرالاو عيسلا تاومسلانيب ةلزنتملا ةيرمالا ةيداجمالا |
 ىلاعتهلوقب هنلا ريشا 5 نأ لكىف لب موي لكفف نامزلا باحسا تايلباق تابجومو رصعلا لها

 اذهب قملاىوتسم شرعلاناكشرعلا ف ( نأشىف وه موي لك ) هلوقو (نهنب, ىمالا لزنتيإ)
 قلع ىداشرالا قيلكتلا "مالا ءاوتسا ةلزنمب نشرعلا ىلع ىداحمالا ضالا ءاوتساو رابتعالا |
 | هللا سدق لجالا انخيش ةرضحل تاقربلا ثاحبالاف ذك رخ آلا بواقم امهنم لكو عرشلا |

 لاق م امهب قلخلا عافتنا وهو امهنم داري امل امهللذ 6 رمقلاو سمشلا رخسو © ه ريس ْ

 سمشلا ريسمي باسحلاو نينسلاددع نوملعي ثيح سانلل نيتعفان اهريخءست ىنعم مولعلا رحبىف
 راجشالاونادبالاو ضرالاناحلصيو تاملظلانا رديو راهنلاو ليللا ف مهلنارونيو رمقلاو
 مولعم تقو ىلا ىا ىلا ىنعمب ماللا 86 ىمسم كحال ىرج + امي * لك وه تاناثلاو

 علطيو لزنم ىف ةليل لكىف برغي امهنم لك لزانم رمقلاو سمشللو هرود ماعوا ايندلا ءانفوهو

 ءاطعالانم هتوكلم سما ربديو ىضَقي © ىمالا ريدي ف لزانلا ىصقاىلا ىهتني ىتح لزنمفف

 كلذريغو نيرخا عضوو موقعفرو بوركلا حرفتو بونذلا ةرفغمو ةتامالاو ءابحالاو عنملاو

 شرعلا ىلءولعلا ىا ءاوتسالا ناىلعلديوهو هدجو ملاعلا ما(ىمالا ربديإ تاليؤأتا فوده

 ثعبلاو ديحوتلا ىلع ةلادلا نيهاربلا نيس *« تاي آلا لصف هيبشتللال تانوكملا ريبدتل ةردقلاب

)( 



 دعرلا ةرود ميك مالو

 تايآىا 6 كلت رملاب ةامسم ةدوسلا هذهربدقتلاو لقتسم مالك (رملا9 نإ رهاظلا خبشلا
 (رملا» فورح نا ةمجللا تاليوأتلافو © ناآزقلاىا ةكباتكلا تانا# ةرودلا هذه

 مونالو ةنس هذخأتال مويقلا ىلا وهالا هلال هللا ١ هلوقىلاريشن فئالاف .نآرقلا تابآ |
 «نيدلاءويكلام) هلوقىلا ملابو (ضرالاو تاو.سلادبزاقم هل هلوقىلا ريشي ماللابو .ةيآلا

 ةيتصوهو ( دحاهللاوه لق إل ىلا ةراشا قنا ضرالاو تاومسلاٍبرإل هلوقىلا ءارلابو |

 ىا 6 كبر نمكيلا لزنا ىذلاو © هلةعباتلا تانعتلا ىلا ةراشا «افص تافادلاو) ىناثلانيعتلا

 | لبق نم هب ىتأت كنا نوكرسشملا لوقي اك سيل هي قحلا © هلوق هربخ ًادتبم وهو نارقلا
 لقسالا نه هين "هللا ليح وهو هب. مصتعا ْنف ُثِجْلاو'هماكتخابأ لجعل او اهب ”ناعالاف الطاب كشفت
 لزنملا مكحلا نم معا هللادنع نم لزنملا نا ٍلعاو * « اهنم اوابها ١ هلوشب هيلا طبه ىذلا
 ةنسلاب تبث ىتلاك انمض لزنملا مكحلا نمو نا رقلا صن عرصب ةتبانلا ماكحالاك احرص

 هتيقحب نودحجو نا رقلاب ا نونمؤيال سانلارثك ١ نكلو + قحلكلاف سايقلاو عامحالاو
 ا دادسلا قيرط نع مهجور>لو دال مهطارفال هيلا هب مصتعملا لصوت هللا نم ليح هناو

 | ىلاعتهللادنعنم الزنم اقحهنوك ىفانيال هب مهرفكو هنفاع مهتطاحاو هيناعمىف مهركفت مدعو

 ىاجلاىلوملا لاق : لطالاو ركنملا نود لباقلاو دعتنملا

 شرادقم ناهجقلخزا ىهنرترب هجرك * لباق ان تيب رت" دنكت . ىدوس حبه

 | ه«تاومسلا عفرىذلا # هلوق هربخ أدتم دك هللا  هلوش, هتيدحاو هتيوبر لئالد نيب م
 اههعفرف ةعوضوم نوكت نا ال ماع ةئامسمح ةريسم ضرالا نيب و اهب ةعوفرص اهةاخ

 اهعفرىا تاومسلا نملاح. [ نوتسا ] ةيسرافلابوهو دومح وا دامح عمج حتتفلاب 9 دم ربغإ 0

 دم نم ةلاخىا اهل ةفص ةلمخاو دمحملا عجار ريمضلا © اهنورت 8 نيطاساو دمت نم ةيلاخ

 ىرئالفاهلدعال ىااعمح ةيؤرلاو دمعلا ءافتنال نوكينا لمتحم ةيئرملا دمعلا ءافتناو ةش ص

 ىلاعت هناق:ةودنقلا !اوحوب ىلع ةربغ دانع اهيل قاوكمر ناب ظقف. ةنقولا ءاكتتس الا وكت نا الطعناو ١

 ثاياولعلا لع تازومشبلا تماقاللاشلاب ال كدملابفاملاول دانعيز اي تاك هترادك رقع وف سئل هككع

 تانملفسلاو |

 تفك لذع ريغب ناهاشثز دش * تساس لدعب نيمزو نايك

 ىاب رب نوتس ىب هميخ دون ىف » ىاجب هعيخ نوتس دشابن رك

 ناىلع لللدلاام ىلق انام زكانلا لا عجار ريمضلاف ا ةلمح انور كوك نا زوحنبو |

 مث 6 شرعلا ىلع ىوتسا مث 98 ةدوءءمريغ اهنورت مكناب بيجاف دمحريغب ةعوفرم تاوءسلا

 اهلعهمدقتل تق ولا ىفىخارتاا الت اومسلا نم ىلضفا شرعلاناف امهتوافتو نيقلخلا لضافت ناسل |



 مه خ4 رجم ردع ثاائلا ءزجلا

 أ ١ اهلك اهدانتسال نيدلاروما نم "شيلد راسو # 'ى 01 ليصفت و : ةحملا ةدايشوىلا هلع

 نيف باتكلا ىلع ىنتبم وهو الا 8 انما ما ذا تاع لاما ليصفتلا ىلع هيلا |
 يي دوو ةلالضلانمد#ىدهوة«طسو ريغبوا طسوب هيلا ةدنتسم ةريخالاةثالثلاو سايقلاوا |
 ظ ريخ ىلع فطعلل نكل دعب ةعبرالا باصتناو نّشاو نما م # نونمؤي موقل © 8 باذءلا نم |
 ظ نيف ردا .علباو م/م هيف بتارملا عي عماج نآرقلا نا عاو * ا

 المكمل ىلا ىدتها نم ل نافذ ةعيطقلاو ةقرفلا باذعو مهج باذع نم ةمحرو صوضخلاو

 ِ | دوجولاو 4 هيرعشبلا ءالب نم ,نماو دوهشلاو روضطاوقو وذلا هنح لخد هرارساىلع علطاو

 | هدهف أ رقلاقئاقح ىلح مْ نضال قئاقح ىلحن مث 3 قاف .آلا اد مهل دابع لا هللو |

 قئاقح ةخسذ اهادمو ثالثلا خسنلا كلت لصاو هنأيا ةوالت نم لصاوال دبال ثالث خسف

 لظعتسنا .لقافعلا من دالابيبتكلاب ةداالا عدالا غ خبسنلا كلت ىلاو نهرلا

 دشناو هوظن ةوالت ىلع رصتشالو هقالخاب قلت و .هشاقح ىلا ىدتهلو نا َرقلا ظعاومع |

 ىرصملا نوبلاوذ |

 عجهتال اهليلب نوبعلا لقم * هديعوو هدعوب نا رقلا علم

 عضختو باقرلا هل لذت امهف * همالك مظعلا كلملا نع اومهف

 نكرالا ناسو.نانلا قلج. نا ىقلاذ لعحا مهللا

 رشاد هئام. وثالث ةكب نم بحجر هللا نووث رطيعادا ف فسوب ا

 د اقيدلا هك زيالو جا ةلوتفلا كمل (ذقو ةسدمه ىهو دع رخل رسفنا وع

 اص نوعبراو نيت اهيا. و ( اورفكن يذلا لوقو) .هلؤقو ( اورفك 125-

 010 ل

 قعشلا ةاتملعامو)» ىلاعتيهل وقى ةرس لسدق 717 نيدلاى حب خ 20500111 «بنلاط ا ا

 أع مسوهيلع هللا ىل- دمحل انضراموىا ةيروتلاو زغللاو لامح الل ل اع رمشلا ذا( اهل فيتيأمو ٍ

 ' كلذفف لاطاو همهشمل ثرح باطخلا هلال>االو اهم نيو 'ىنب هانطاخالو انزغلالو

 ١ كلذ نا ىربال هنع هللا ىذر هلعاو روسلا لئاواىف ةعطقملا فورالا كلذ ىلع لكشي لهو |

 ةانعم سابع نبا لاق * نونعلا ناسناىف اذك هملعب هللا را قيل هباشنملا ناوا هياشتملا نم ا

 ظ
| 

| 

| 

 | امفلالا ةاوكش معرغلا تاحاتلا نسال 211 رة ؤررم اوبال ماد ةلخلا ملعيالام ىداو معا هللاانا |

 / ةفصلا نع نيلادلا ىزاو معانم ءارلاو مل ١و تاذلا ىلع 0 هللا 5 0 نيترصتخم ماللاو

 و لاوز ىب. كلم ممو وا ىاهتنم ىب فطا مالو تسو كالا يفلا لاقعاكلا 7 ا

 ١ يلا تاذفضلا ىلع هلادلا تاماكلا نم ةرصتاخ اهنم ةدحاو لك كناوكتف | لاك نت رعماو

 ١ الع ىدذدلا هللا انا ىا لشرلا ءارلاقاوبع م صملاف ليربج ماللاو ةللا ثفلالا نادتلا قو 3

 ١ نبالاقو.*« ةينابرلا تحضلاو ةنهلالا تدك ليج ليش رجا ىل  ورغزلا رقلاب دمت جس ىلا ٠ كيرخخا| ا ||[

 ( خشلا )



!! 

 فسصو: ةروس موج مب جم

 لد فوذخم ةياخ ىتح# لسرلا سأيتسا اذا ٍج> هةر كرا بغراوايندلا ف كمدهزا اوناكلا ا

 ايندلا ىف مهيلعرصنلا نم لسر رلا لكلا ى ع اولهما مهلبق نم ناف مهمايا ىدامت مهر رغباال ىامالكلا هيلع

 «اوبذك دقمهنا اونظوو# ع عدار ريغ نم هيف ني دامه نيهقرتم ركتلاو مهكامهنال مهناعا نموا ا

 ىلا ىت> عقاوال قباطملا ريغلا مالكلالاطاختناك نم بوذكملاو لوعتم ل عفلاءاننو"كاذلا كمت ١

 نبا نعو *نورصنس مهناب مهتدح نيح مهسفنا ل دق مهنا اونظو ىنعملاو . بذاك ريخ

 رصنلانم هللا مهدعوام اوفلخادق مهنا اويلغو اوفعض نيح اونظو امهنع هللا ىضر سابع

 ( ةللارصنىتم هعم اونمآ نيذلاو لوسرلا لوش ىت- اولزازو ) هلوق التو ارشب اوناكلاق و
 هيلعام ىلع سفنلا ثيدحو ةسوسولا هبشنم بلقلاف سجهيو لابلاب رطخبام نظلاب داداف
 هللا لسر لاب اف نيملسملا لعزئاج ريغ كلذ نالرخ آلا ىلع نرزئاجلا دحا حجرت نود ةيرمثبلا
 ريغنم أف 6# انرصت مهءاجإ# داعبملا فلخ نع لاعتم هناو مهبرب قلخلا فرعا مهنيذلا
 مهءاخ ايندلاىفمهل رصنالنا اومهوتىتح مهيلع لواطتدق لاهمالا نامز نا ىنعملاو .باستحا
 م ءاشن نم ءاملا حتفو محلا ديدشتو ةدحاو نونب * ىجنف #9 ةمالعقيسريغب ةتغب انرصن

 نيذلا , مهنا ىلع ةلالدلل مهنيعيمل اعاو مهل نوءباتلا نومؤملاو ءايننالا مهو لعافلا ماقم مئاق

 از ء 9 انباذع ه6 انسأب دربالو 9 مهريغ هيف مهكراشيال مهتاحمن نأش نا نولهأتسي

 لسرلا سأيتسا اذا ) ىلاعت هلوةىفو ةدمجنلا تاليوأتلا ف لاق © مهب لزن اذا * نيمرجملا
 جنم لسرال ناك رصنلا نا ىلا ةراشا 6 ءاشن نم ىجتنف انرصن مهءاج اوبذكدق مهنا اونظو

 | موقلانعانسأب دريالوإل هلوقب ىنعملا اذه دكا مث ٍباذعلاب اكلهم ةبذكملا متاللو ءالتبالا نم
 ريمضل 46 مهصصق ىف ناكدقل قه نيعبطملا موقل | نع انسب درو ئنعملاو . نيبذكملا ا.( نيمرحلا

 وهو رابتعالا نم مسا 6 ةربع له ةصق عج فاقلارسكب ”ىرقو .مهرابخا ىامهمتاو لسرلل

 باول نم ِء ًاريملا لوقعلا ىوذل 7 بالالا ىلوال لفمأتلاب 'ىثلا عت هتقيقح ظاعتالا

 مهدعب لوقعلا اووذ اهب ظعتي ةظع ىا مولعلا رب ىف لاق * سحلا ىلا نوكرلاو فنلالا
 مهنال اهلثم نع نوت لم كالهالاو هللا سأب باسانم ءالؤه ريخاام وحن ىلع نو رتحالف

 اوعمساذا ةاجنلاو ةرصنلا بابسا ىف نوعسيو ءازجلا كلذ لثم مهلعف ىلع بترتي اهلثمب اونا نا
 ىلوال اربدتو ةركف فسوب ةوخا ص صقىف نا لصاحلاو » هللا لعمهئاوهو ةيضاملا مالا لاح
 رداق اهلها ضعبل ادبع ناكام دعب رصم كلو فسوب زانعا ىلع ردق نم نا كلذو ٍبانلالا
 نا اذا نط دك اهنكتع لَا داضإ اردن اذا ىدلس ]7 ىغاكلا ملا «يدزمصتلاو ادع ورطإ نا لزع
 مالكلا قئاقحو دشاب رارسا بابرا اهصق نيزا رابتعا نسب تسرارسا بابرا بابلالا ىلوا
 [ ديا ىور ناشيا لغىب لد ةنيبا رد

 قادواج روش دش نشور هكا اهل اتم هن ررسلا ا تايبرداك ل

 ىذلا قيدصت نكلو 9 رشب هلوقتي هي ىرتفي اثيدح 8 هيفرك ذامو نآ رقلا « ناكام # |

 ليلدو ءاسنالا ىلع ةلزنملا ةيوامسلا بت كلا نم همدقتام قيدصت ناك نكلو ىا هيدي نام

 عمتجما راقتفا اهفام هم ىلع ةداهشلا هروب ف تازجسم تسيل كلتو ة ةزجعم هال اهتحص
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 6 م ع د ل 2 هج ع طا 0 دق ص



 [ا١] ؟« ركري(' وع ككل عقرب ععج بعج هك نجع مكوك ٠ انهيإف

 مد ممل »جم رسنع ثل كا .زوللا

 حاجس باب ردو ] ىتشاكلا لاق * نيعمح ا نهنع هللاى ضر ةثئاعو ةمطافو ةحخدخو مس يم و

 ا ليافتف ماد ك1 توس يوعد 1

 اناركذ هللا ءاينا لزت ملو * اب فوطن ىتا انتين تدصا
 | راصمالا لهانف © ىرقلا لهانم 8 كيلا ىحون اك كلملاناسل ىبع * مهلا ىحون

 | ةيدالا فالخ رضحلا ةيرقلابدارملاو .مهيلع ءافحلاو ةوسقلاو لهجلا ةيلغل ىداوملا لها نود

 عماجلارصملانيب ريثكق رف هنَل [رهشو هد] ةيسرافلاب ىمسيامىا هريغو عماجلا رصملا ىلمشتف
 هؤفكلاو«دوزقلا اوتك/ الب: روفكلا ىك اسناف:زوغكلا اونكستال)مالسلااهنلعلاق اذاو هريغو '

 لوك معلا لها عمتجمو راصمألانع ةديعبلا ةيئانلا ىرقلا اهيديري رفك اهدحاو ىرقلا |

 وشلل اكو عرسا عدبتلاىلا مهو بلغا مهيلع لهجلا

 [1] دنك قلود ىب و رون ىب ارلمع * دعك قفا لود رج ىدن او نمد

 اتسوررد نطو فايل ا * ىتح ىالتو ري متم لوو

 مامب دوش وا لقع ىهامي ان * ماشو ىزور دوباتسررددكر ه

 دورد هج اهنيازج هد شيشحزا *« دون وا اب ىنمحا هامان

 ىمعو لهج شدشاب ىراكزور * اتسور ردنا دشاب ىهام ناو

 ةيدابلا لهانم هونبو بوقعي نكيمل انلق *(ودبلا نم مكبءاجوإلهلاعت هلوقىف لوقتاهف لبقناف *
 ! نوغلال|لاحرلاالا اهقحتستال ةلاسرلازا ةيمحتلا تاليواتلا فو © مهيشاومل اهلا اوجرخلب

 اذلو داسجالاو كلملا نئادملالها نمال حاودالاو توككإملا رق, لها قم نحبولل نودغتسملا

 قولا لو هىتناززعرقلا جدي لاغبرلا لق

 [1] هدز تححرد ديلش رد تسد * هدشاب لصاو خيش دشاب هجدد

 سارخردهتسب مثجنارخزنوج * ساوح نيا ىلك لقع رهش شيب
 | دوم وداعرايدربو نمو ماش نيمزرد ناذفاكتة نك ام قيننإلا * نضرالاف اوريسي ملأ ضي

 | 6 ناك فيك © [تربع ران دتني, هب سب]# اورظنف » [ دنرذكب هكديابىنعي دنرذكيم
 | موعب اوكلها نيذلا نيذكملا نيكرشملانم : مهلبق نم نيذلاةبقاع © [ دوب هنوك هج ]
 | يدعو هاله قانكم نتف اى مالاو مينع اوتو مجوردحف عيذكتو مهكارشأ]|
 | ىتعي ترخآ ىارس هنيبارهو ] 4 ةرخالا رادلو  تابب_اىف لئاعلا بجوي باسالاىف |

 | ىلاعت هلوقىف اك ةرخآآلا رادللو هلصاو هتفصىللا فودوملا ةفاضانموهو [ وا تمعنو تشهب
 | كرشلا # اوقنا نيذلل © [ ايند ٌةيناف تاذلذا تسارتهب 6 ريخ 8 «ةرخ ًآلارادلاكلت)

 ريخاهنا اوفرعتل مكلوقع نولمعتست 4 نولقعت الفأ © ىصاعملاو
 قاللش ىاهتشاك هريت نخلك دنام هج * ىناحور اكتهزنب أر ىلفس هاج تدسن هج

 لاق ىتوملا نمو اولاق مكب ولت تومتف ىنوملا اوسلاجنالهباحصاللاق مال لاهيلعىسيعنا -ىور-
 رثكا مكنا نيعباتلاردصل مهنعهللاىضر ةباحصلا ضمب لاقو *!هلنوبحلاو ايندلاىف نويغارلا |

 كاذملو لبق مكنم اريخاوناك معو ملسوهيلع هللا ىلص هللالوسر باتا نم اداهتجاو الامجا |
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 فدسوا ةروس مهي مم زج

 انف ىا ىتثكز قادركت ور * ان هكحايرد رد يحون ينكح
 ةفوصوملا ةيدخاولا تاذلا ىلاو داعملاو أدملا ىلا نوعدي مالسلا هيلع هلبق ءاسالا ناكو

 | مالسلاهيلع اين هللا ما اذلو دحوتلا بطق هاف مالسلاهيلع ميهارباالا ةهلالا تافدلا ضعبسب |

 عملا رابتعاب مهاربا عابتانموهف 6 افينح مهاربا ةله عبتانا كيلا احوأ مثإ) هلوقن .هعابتاب
 ههزنا (هللاناحبسو) اهتاخ هريغنكيمل اذلو وهالا تافصلا ليصافتل ممتمالذا ليصفتلا نود

 ديحوتلاماقمىف ريغلل نيتبثملا (نيكرشملانم انا اموال هتاذ ىلا ىعادلا وهلب ريغلا كارتشا نع

 ترثك كلذلو هسفس مهوعدي هليبس ىلا ىعادلاو هب قلخلا وعدي هللاىلا عادلا مهضعب لاق

 عايتاللو ةماعلا لاح وهاك رهاظلا ىلع عابتالل لماش عابتالا ثعبطلا هتكراشل ىناثلاىلا ةياجالا |

 الاحو العفو الوق عايتالادعبالا ةريصب ىلع ةوعدلا ىلا لبسالو ةصاخلا لاح وهام ةقيقحلا ىلع |

 نحلي هعمسف ىبر ملا لسمىبا ةرايزىلا دصق اهيقفذا كح رهاظلا ىلع عابتالا نم ةجيتنلاوهو ٠
 تقو ءوضولل جرخ نيح هنقفلا ىلع نيدسا طلس مل ىعس عاضدق هسفن ف لاقف نا رقلاىف

 تنل دقف ناآرقلاىف تنل تنكنا هنقفلل لاق مث !سموبا امهعفدو حاصو برهف دجهتلا

 نوئاختفرهاظلا يف نوعست متاو قواخلا انم فاخبف ئطابلا حببحصت ىف ىتسن نحنق ناعيالاىف |

 كنم راعلا ىنتحل لاقو امو.هوباهريعف ءانفلا ىلع ءاقبلا راتخا- دشرلان بانا  ىكحو  قلخلا

 هللاءال وا نيب راعلا ىنقحل لاقف بحب م هاعدف تنا عدا هبال لاقمث هباحاف اريط اعدف كولملا نيب

 | اهتطاوبوءاشالا قئاقح اه ىري سدقلارونب رولا كلقللةوق ةريضنلاو :اينذلاريسا.تنتك كنال

 | ةيرظتلاةلقاغلا ءامكملا اهتمسي ىلإ هو اهرهاوظو ءاشالا روض هب ىريا سفنال رصنلا ةباثع
 اهلافتمالا» ينكلا ةرردنلا "نير ةؤيتل اركان لطآلا ف مدا عب بولاق عيمجو ةيسدقلا ةوقلاو

 قيفوتلاو ةريكطبلا“روتنو :تملظا تادانعلاو: تاءاطلا نع ضانعالاو تازوهنقلاإو تاذلاب

 ةاجنلاباب لسو هيلع هللاىلص لوسرلا عابتا نا معاو *مهوحنو نوعرفةرحسو سيقلب تقلا
 هلاوقاوهلاوحاىف هؤادتقا نوكي ةقيقحلا ىلع هللا حن لهس لاق * ىمظعلا ةداعسلا قيرطو

 مهاربا ماما لأس هرسسدق هداتفابريهشلا خيبشلا ةرضح لاق * مالسااهيلع ىنلاب هلاعفاو

 نكلو ةلها نم اًنسل'انناف كاذ نك هل تلقف ةيذالا:لخالا ىقلسلاتآليؤأت نع امون, ىنم اشاب
 ءافس تحتفف كتينب ىوتثملا حتفن

 دوريه تعيرش ماكحاب واك * دوب نيا تّشرط هار ورهر
 :«الاجرالا كليق نم انلسرا امو# ىلاعت هللاءال وا ىلع كالذ دعب راكثالا كرتو موحراملا بحيعت ْ

 لاقف هتوبنل اراكتاو ابحعت كلذ اولاق ةكئالم لزنال انبر ءاشول مهلوقل در وهف ةكئالمال

 كلاخ لثم ىلع اوناك لطرلاَن م كلبق نم نا لاخلاو كايا:كانلسرا نم نوبحعتي فك ىلاعت
 لسراولو ةفاثكلاو ةقاطللا ةهج نم ةئبابم كلملاو رشدلانيبو ةسسنخلاب ةطونم ةذافتسالانال

 نوكيالف نط اهللع سقو (الجر هانلع اكلم هانلعجولوإ ىلاعتلاق اكرشبلا ةروصىف ناكل كلم

 قالا ىلا الحر ثعنام ىلاغت هللازا ىلع ةلالد لاحرلا ةرابعففو نمنلا يلا لوسر نكن

 ةيسا :اهنق ةوثتلاال ةفيدضلا "نه نهلا# ىهتنمو'رتسستلا' ىلع نهلاح ىمنال ناؤسنلانم

 ,دجا مل



 1 مه د رسفع ثلاثلا ءزجلا

 010 اا نارر فانت ويش هلع ماا سا واع دلل سوح
 ب ةثب ةعاسلا مهينأتوا ل مهلمشتو مهاشفت ةبوقع هلا باذع نم ةيشاف مهينأت نا رف
 | # نورعشيال مهو 9 ةمالع ةقباس ريغنم أف ىا [هاكان] ةيسرافلاب لالا عضومىف ردصم

 | ىغتسف نورعشبالمهو هلوق ىددؤم ةتغب هلوق ىد وياما لتقناف « اهانيدغتسم ريغ اهنايتاب |
 | مهذخأت هلوقكعهايندروماب مهلافتشال نوافاغ مهو نورعشبالمهو هلوق ىنعم نافاللبق « هنع
 | تومىنعي نابضغىا نيسلا رسكب ( فيسا ةذخا أجفلا توم ) ثيدلا فو نومصخ .مهو

 | نود ةتغبلا ىه ءافلا حتف عم رصقلابو مشلاعم دملاب ةءاجفلاو دبعلا ىلع هللابضغ رثا ةأحفلا |
 | (ةأحفلا توم)لاةراماتومامو ىل(راملا توكاتوههركأ ) ثيدحلا فو ببسالو ضرممدقت |
 | هللاظم دريو ةبون ددجمو ارذع هسفنامدقينا ريغنم ةلفغ ىلع هبرنمؤملا ىتليالثل هرك امتاو |

 | لو نيملاصلا توم هنا لاقيو ةَأْخ اونام مالسلا مهيلع نايلسو دوادو مههاربانا - ىورو - |
 | ممقفرو فيفخت هناف نودعتسملا نوعطةنملااما ءاصيرالا ىلا جاتحمب تاقلعت هل نم ىلع لوالار وهما ظ

 | مالسلا هيلع رضحخلا نا فلسلا ضعب ركذ * بيرقلا حتفلاب ىحسملا بيغرتلا حرشفف ان

 | ةمجلا تاليوأتلاىف لاق © نوبعلا ناسناىف مك ةأخغ نوتوع نيذلا لتقي ىذلا وه

 | هللاباذع قشعلا لبقو بابسالا نم ببسالب هللانم ةبحو قشع ىلا ةعاسلابريشي ةقيقحلا فو |
 ١" يول 5 ةادتعا كلتلا /ناج جوع واع قمل وةطرغم هي هلال ةحآ نم: ضبا قيثملاو |
 | ةبحلا ةرجش رون قوشلا مكحلاقو « بوبحلا ءاقل ىلا بلقلا جاعزتانع ةرابع قوشلاو |

 قشعلاو حابصملاف لبتفلاك بحلا بلقىف قوشلا ةضايرلا لها ضعب لاقو * اهترمث قشعلاو !

 ىاجلا ىلوملا لاق : نهدلاك
 1 افا سارا كالا جسم حاب دانك يك :ىشع نبل
 ىتسرب دوحو د راق رك د ى ىتسهو ىءركدهد تقع مف

 | قيرط ىا قيبس ديحوتلاو ناميالاىلا ةوعدلا ىه ىلا ليبسلا هذه ىا 6 ىليبسءذهلق ف
 دوعوملا هباوثو هتعاطو هند ىلا 8 هللاىلا وعدا 8 هلوقب اهرسف مث ناثنؤيو نارك ذي اهو

 ىلطدلا ناف بولطملا ىلا ةدشرم ةحضاو ىا ةريصب ةححو ناب # ةريصب ىلع 8 ثعبلا موي

 | تتسملل دك أ: 6# انا ه8 ىمعا ناكاذا ام فالخم ةيادهلاو داشرالا نم نكمت, اريصب ناك اذا
 | © هللازاحبسو## ىنعيتانم هلاوعديو انا هيلاوعداىا هيلع فطع ه6 ىنعبتا نمو هي وعداىف

 | اهيزتت ههزنا ىا احببست هللا حبسا ىا حبسا وهو رمذم لعفب بوصنم حييبستلا نم مسا

 ىفو * ةلمحا ىلع ةلما فطع هللاناحبسو ىلع فطع 6 نيكرسشملانم انا امو ف ءاكرششلانم |
 لبسلا رسفم ىةصوصخلاقيرط ىناذلا دحوتلاىلا ةوعدلاىا ىلدس هذه لق سلاجلا سئافن |

 ىنبتانمو انا ةريصب ىلع تافضلا عبمجم ةفوصوملا ةيدحالا تاذلا ىلا هللاىلا وعدا هلو

 ىوتملاوف لاق: ىعانتا نم وهف لسسلا كلذ ىلا وعديّنم لكف أ

 لك .ىايرد نيدد ىتشك مم هك د لك ةيهواش نإ دومرف نين> نبا

 نه ىاجرب 6 هقلخ دش * نه ىاهتريصب ردو' ىبكح 5
 غ0 :
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 كما .لاقف اهنع ريصقتلا ةيؤرو ةعاطلا مازتلاب انرمأي اولق مكحسيش كسعأبمب ىبرغملا نامع ْ

 عم مك ةوفكلا ناكل تلقناف * امهلهاو ةواقشلاو ةداعسلا رهظتل كالذ دادعتسا هلنم |

 < ردح دم دمعة <

 1 زمكلل لع مهعيمصل و مهدانعل 2 نينموع 0 :هتناصا ىف كايذجلا 1 بلط صرخلاو

 ةلوعجلا ريغلا ةيلزالا مهتادادعتسا تاضتقم نم مهناها مدع نال ردقلا رارسانم ةقضحلا ىف

 زيمع هنداف تلق + هعوقو مدعو عيا ىمالاو فيلكتلا ةدئافاشق تلقناف + ةتباثلا مهئانعا لاوحاو

 فلاكدحاو وهو لماكلا ناسنالا روهظ دوصقملا تلق * ةدابعلل قلخلا قلخ ىلاعتهللانا

 هلعفب ككنوطعي لام 5 رجا نم قي نا رقلاب داشرالاواءاينالا ىلع ىا 46 هيلع مهلأستامو ف

 ىا 86 وهنا © رجاالب اغلم كانثعب ثيح بيذكتلاىف ةلعلا انيخراانا دارملاو رابخالا ةلمح

 | هيفو «ةاجنلا بلطىلع مهلاثعب ةماع 4نيملاعللإه راذناو للا نم ةظع ** رك ذالا لف نا رقلاام
 | ىلاعت هللاهناف سانلانم ةعفنملا اهيف بلطيال ريخا لاعفا رئاسو داشرالاو ةوعدلانا ىلا ةراشا

 فونملا فاو: وطي آلاف ايناذلا ]لما بغل حم از هيلو نا لولا سن اكافو
 تسوا موه تمدخ ترجاودرّم تسد * تسوا محو ناكاشك !ناكتعاع

 ىلا اهتعد ناو ةيثوسانلا ىلا ةجاتح ازنغ ةيتوهاللا نا.:ىلا ريشي. .ةلحتلا:تالناوأتلا فو ©
 ةيفاكلا حرشىف ىعاجلا ىلوملا لاق #* نب أكو 8: اهريغا ةلمكم اهتاذىف ةلماك اهنال لامكتسالا
 ىحما هنكل ابرعم ناك ىأو ىأ ىلع تلخد هيشتلا فاك نال ىتامتاو نبأك ةيانكلا نم

 قيم مسا هنأأك راصف ةيرخلا 0 دف مساك عومجما راصف ىدارفالا اهانعم نيءزحلانع

 عم نون ءايلا دعب بتكي اذهلو نكمت نيوننال نمىفاك ةنكاس نون هرخآ نوكسلا ىلع
 دوجو ىلع ةلادلا تاي آلا نم ريثك ىا  ةيا نم 8 ها طخلا ىف اهلةروصال نيونتلا نوننا

 ةفص © ضرالاو تاوعسلاىف 0 كلذ ريغو ةردقلاو علا نم هتاقحو هديحوتو عئاصلا

 نوري © راهنالاو راحبلاو باودلاو رجشلاو رطملاو موجنلاو رمقلاو سمشلاك ةيآ
 نوركفتيال## نوضرعماهنعمهو ف اهنودهاشيو تاي آلا ىلع نور ىا نياك ربخ 46 اهيلع
 نارقلا أرق اذاهقالخاب افصتمنكيمنف تايآلا كلت نيملاوه ناآرقلاو اهيزوربّتيالو اهنف
 نوكرسشملا عمساملو ىلا بتنا ىالك كنع عد ىنع ضرعم تناو ىالكلو كلام هللاءادان

 نمؤيامو 8 هللا لزناف ءايشالا هذهقلخ ىذلا للابن مؤنانا اولاق ةيبآلا ةيآ نم نيكو هلوق
 برعلا لوقت ةيدوبعملا ىف اكيرِش هلتيثإ ثيح ه5 نوك رشم مهوالا هللاب مهرثكا
 | انير هللا ةكم لها لوقيو كلمامو كلت كلوه كيرشالا كلكيرشال كيبل مهتيلتىف

 مانصالا ةدبع لوقو اوكحرشا لب هودحوب يف هتانب ةكنالملاو .هلكيرشال .هدحو

 هدخو :ةللا اننير, دولا تلاقو ”ةدانغلا -قاقحتسا ىف: ءقاكرتش ماستصالاو:ةدعو اختو ها
 نمؤيامو) تاليوأتلا فو © هنبا حبسملاو هدحو هللا انبر ىراصنلا تلاقو هللا نبا زينعو

 امهنابلطلاو ناميالاة يؤ. 6 نوكرششم مهوالا ) هبلطو (هللب ) قلخلا زكا 6 مهززك 1
 ”ىش لك ناو دحوم وهف ببسملا ىرينمو كرسشم وهف ببسلا ىرينم ناف هللانمال مهنم
 ىلا خيشلا باكا لأس روباسين ىطساولا لخداملو * ىهتنا ههجوالادحوملا رظنفف كلاه

 - ١ نايرد مج رتفد لئاوا رد

 اع لمع باوت هكنت

 / ق> زا مه قش
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 0010 ار 1 كي طذنا سنا علطاذا مهبرَسبَنآ
 ةعقشتسملا كلو ىا ءام ةعقاتسم ىف لفل ىفو .لسلا نم ةيحانىف هايا هنراىتح زودعلا هب جرخف

 اورفش اورفحبا تلاقف اواعذف اهنع هوعفرا ىا ءاملا اهنع اوبضنا مهل تلاقف لينلا نم ةيحانىف

 قبسام هفلاخ الف هنم ةيحانىفىا لبللا “ىطاش ىلع دوىلا هبت هتنا اهنا ظفلىفو .هوجرخاو

 راهظاىلءناك ةياورلا كاتىف عقاولا مهرذح نوكينا زوجيو . ةللساهبف ديد> نم ةكس هلصايف

 ىسو.٠ هجرذتسا ءاملاىف ىلذلا طسوىف ديدح نه قودنصيىف هدجوو ةفلاخمالف ةلسلسلا كلت

 سياىفو + هلمتحاف ديدْلا نم ىذلا قودنصلا كلذ لخاد ىا ىمممنم .قودنصىف وهو

 ىدلاوالا فتوي ريق فرعيام هللا ىباي.هللاقف ةنسب ةئامثالث هلخيش هءاج ىمدومزا سيلجلا

 اهللاقف هندلاو اهيف ٌةَفَس ىناو هلزنم لخدو لجرلا ماقف كتدلاو ىلا ىبم مث ىسوم. هللاقف :

 عبس ىلا ىناش 8 درينا هللاتوعدناالا هربق ىلع كلدا الو عل ت تلاق فسوب ريش ع كلأ

 هن انهت ىلا ؟ اها لاقو اهل لع دف يشل امراة ىو لف ديزني مشع

 000 رصم ليث طسوىف ناكو فسوب ريق هتراف ةنس ةئاعامو افلا. ت تاع

 مويىلا رصم فنسوي لوخد نيب ناكو ناينالا بصخاف هتكربف ءاكرش اونوكف رصم عيج
 مولعلا رحبفف لاق * ليئارسا ى نم نب لوا فسوب ىا وهو ةئس ةئامهبرا ىموم جورخ
 اياه ىلع مهيديا تحن لدارسا اونب لزتملو رمعم هدعب ةقلامعلا ن٠ :ةنءارفلا تئراونا دقو
 نب رمسنعو * هريسيتو هنوعب ةنعارفلا نم مهاجنف ىسوم هللا ثعبزا ىلا دا تس ند

 ىلع هللا عْنص لاقف توملل ةلأسملاو ءاكلا يشك .مأ ف هدنع تاب نارهم نب نومسمنا زيزعلادع

 نوك الفا كاقف ناملتملل ةحارو يتب كتاح فو اديب تمآو ابنس تديحا اريثك 1نمج كيدي

 نيحلاصلاب ىنةحلاو املسم ىنفوت لاق هيمادل عمو هنعع هللارقاامل اصلا دبعلاك |

 تسا نيمز ريز ون ىاح ا 5 تينا مكن .نيف نايح كلم تر

 كنع با. ىتلا راخالا نم هك بيلا ءانا نم 9. دمعاب بسوي ًايننم روك ذملا كلذ 9 |
 ارضاح # تنك امو 8 كلذ هلوقلناث ربخوهو ليريجناسل ىلع # كنلا هيحون  اهملع

 هب امغىف هناقلا. ىلع اومنع نيح 6 مهرها اوعمح اذا » فدوب ةوخا دنع ىا © مهيدل 00 |

 هيبابوهب *# نوركمي مهو © هيلعو مالا تعمجا لاقي مالا ىلع مزعلا عامجالاناف بلا
 شيرق نم ىحولل نيركنملاب امكهت ةهبش يغب مولعم هؤافتناو روضحلا ىنئامتاو مهعم هلسريل
 ثيدحلا اذه ةل نم سيل مالسلاهيلع هنا اع املع نيبذكملا دنع امولعم ناك هنال مهريغو
 هناىف ةهشش قمل هيربخا اذاف هموق لعن سنلو هنم عمسالو دحا ىلع ارقالو ههاشاو

 هل عامسال هنا نيرباكماي مهلع دق مهل لبقو * مهب مكه ةو ركنا اذاف-هدنعنمال,ىحولا ةهج نم
 شرق افك ا -ىور ةلاخلانورقلا نمىضمنمل ةدهاشمالو روضحالو ةءارقالو دحانم

 تنعتلا ليبس ىلع فسوي ةصقنع ملسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر اولأس دوهنلا نم ةءاجر
 تك اموو# هلوَه هللاءازعف مال ل اهيلعىنلا نزحف اولسيمل ةاروتلا ةقفاوم ىلع مهريخااملف

 .مهلتايآلا داهظافف تنلابو مهناعا ىلع 16 تصرحواو 9 مهريغو ةكم لهال ماع ©« نانلا ا
 - سسسسسسسسسس ت72
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 فسو ةروس امد 6

 انا ل و راك تلج اب راح دود نينا ا حل
 ىاو نم ىاو ىاك لدز دزيمه ناغف * ىاب هكودسوب ىل شقرف ئيكك

 ةاماحو راع نوجتوم ةديام نوري هناا كاح 03215173 وه وب لاق رنات

 510 0 ىسو» كاخ مسر * ٍدش' نور دحزا ا شترسحو درداوح

 دروا 3: ناس 0 20 را نا دوخ نامثحي

 ريب لاترد نشأ ٠ ني تكررت ك9 ةقشنإ كار عكا! ىنوا فلات

 داد ناجو ديسوب نيمز ىنيكسمي * داهنب هدولا نوخ ىور شكا
 درب نانج ناج ناناج هاكتولخب * درم نانج نارجمرد كقشاعزأ شوخ
 دنكفا شك اخرب ناج دقن سب نازو * دنكح رب هديد ناناج ريغ زا تسخن
 داب شنشور ناح هديد ناناجم * داب شنو ناجح رب ضف ناّراَره

 دندشك نودركح رب هلاثو نافف * دنديدب نوج اروا لاح نافيرح

 دنرك كاخرد نشنسوب بني + دندرك كاب حر شتقرف دركز

 | ىصو فسوب ةافو تنداملو اهدعب جوزتيملو اهيلع نزحف هلبق اخلز تتام صصقلاىف لاقو*

 | هوما نمو هتوخأو هدالواو ةلهاب َيْرَح تفسوتنآ لاَهَو'لئانآ:نوسينا ارفا ةدلوىلا

 | اونبو ىانلا نم ريثك هب قو مويفلاى لا اجيل> لينلا نم هل قرف ليربج هيلع لزنو رصم نم
 | نوبرصملا مصاختف تامزا ىلا نيئس كانه فسوب ناكف نيمرلا اهومسو نيتنيدم كانه
 فيرشلاهريقباكربت هتمسو هيناج ف فسو» نفدينا تدارا ةفاط لك للا اح نم هنفدمىف

 بناجىف ةئسو رصم بناجىف ةنس نفدينا ىلع اوحلاصت مث لاتقلاب اومه ىتح بصخلا اءداجو
 ودلا نمرخآآلا بناملابدجاو بناجلا كلذ بصخاف ىرصملا بناجلا ف نفدف ودبلا نمرخآ

 اوقفتا مث ىرصملا رخآلا بناجلا بدجاو بناجلا كلذ بصخاف ىودبلا بناجلا ىلا لقنم“ث ظ
 صيىم نم اقودنص هلاولمعو ةاسلس كلذ اوردقو للدلا طسوىف هنقد ىلع

 داو رك قالا لدلس ردك نام 2 ديد رك ىذا نا كس و اكتخ

 ىادجرب 23 هنلفت»بلا ١ ىو 2 ىلاتحفاا ازمات ىب

 دركادج فسويزا كس دعب“ * درك افو ىبخرج هكهلح نيب هب
 ا تشاذكت هدوسا ناشك اهريزدك + تشادنيك هجناشبااب هكمناد من

 ىبب ريسلاب مالسلاهيلعىسوم ىمانيح ىلاعت هللانا لاق امهنع هللا ىضر ريبزلا نب ةورعنعو
 اهعضي ىتح اهبريسناو رصم ضراب اهفلخالناو فسوب ماظع هعم لمح نا هما ليئارسا

 لمحننا ىصوا ةافولا هتكرداامل هنا رك ذ دقه فسوب هبىصوااب ءافو ىا ةسدقملا ضرالاىف

 فسسوب ريق عضوم فرعل نمت ىسوم لأسف كلذنم هءاباؤا رصم لها عنف هللبا رباقم ىلا

 هللع كلداو هناكم فرعاانا هللاىاي هلتلاقف لمارسا ىنىف ازوحتالا هفرعي ادحا دجوافف |

 كعم نوك ١ تلاق اهنا ظفلىفو . لعفا لاق رصم ضراب ىنةلخ لو كعم ىتجرخا تنازا

 لئارساى دعو ىموم ناك دقو اهاطعاف اهّلط اهطعا هلى قف كلذ هلع لن هنأكف ةنملافف |



 امكف هسش ىف اناسنا هنوك عم هتيالو |

 ةياهنلانا ههجوو «نيحلاصلاىلوتي وهو) لاقو (نيحلاصلا نممهنا) لاق اكىلاعت هللا ةداهشب
 ةراشا نيحلاصلاب قاحلالاو هللا ىف ءانفلاةيتىم ىلا ةراثا امغسم ىنوتلاف ةيادبلا ىلا عوجرلا ىه

 اهلستسم: كب عا قا, ياناس ىفوت,ةراشألا لها دنع 'ىتملا ناف هللاب ءاقلا .ةص ىلا |

 هللا كقفو مهفاذ ىدبالا ىلزالا كياقبب ىنقيتو ىنع ىننغت ناب كب ءاقلل نيحلاصلاب ىنقخلاو |

 اعدو اخيلز ىلع ىفشاكلا نع لقناكةروكذملا هايؤر صق مالسلا هيلع فسوب نا - ىود - |
 ىهلا تلاقو تكف ةلصولا دعب ةقرقلا ىلا ريصي ىمالاناو هءاعد لشي هللانا تملعفءاعدلا اذهب

 ندر نا نعال تفاح مراد

 دشاب | وكحنافو نونا

 اروا هرمه ىزاسن نماب ركحو

 نادادماب ركحيدب
 دارك ؟اوب

 فسوبزوا

 ىرايرهش سال :

 ليربج دروأ باكر كيرد ابوح

 ىانسرف رمش خرجز دوس ناما
 نامار 19 لاماذ , لكك" 1 نافع
 شوكو زا درك تداشب نبا بسوي وح
 دناكمف ارت * تنغدلا نماد“  :نعاطعز
 شدركز نسم نا هثدوخ ىاجم
 ديناو< اراخلز راتنخ 0

 مح تفند وأ 6

 تقاط

 ئدس | تيشاوأ» ريشا ,ليزبج تكي

 شناح داب نتا درادن

 ا مو
 دمآ رب ناجوب نازا ارفسوب وج
 تسيج ناغفو ,زوس نيا: تفك اخلز
 تخم ناوج هاش ناك دنئنك ودب

 هردك | ناكيعح» كم ةيلك عادو

 كالاح ةلهقلا نذس نبا لوهز

 رادس باوخ ناز دش زور مراحوج

 تفر ىةمدوخزا زورهس ناسش | رابهس

 زاب دو دما نوح راب مراهح

 ديدادب شزاب ربي ىوزا نيا زج

 ةياهنلا باص َكِلَّذك ءاحلص نومسب ةيآدللا بابرا نأ

 فشوب ناحاب نم نا> شكح ناز *

 دشابنوا ايندب مثاب « نم هك *
 اروا هكحنا لوارب نوريباره #«

 ناداش حصص ضفز كرا 1 ىعاقو

 قناؤكم ل "كتنحاب“ دما" ؛ نورنا #

 ليجعت شيب نيز نكم اتفكودب *
 عال توحلد باكررد ناسك

 ىناكدنز باكر زا ا شكحب *
 عشوما رف بهو را تلق ئذاشازال +

 ةناوصر د كلفو ناداوأا زإراكك +
 شدركرز ردنا كين ىاهتلصخب +
 دياسر ©: نم عادو داعم *

 تيد ومو لاخر ناكر! ناجح

 شنان 1 راذكب شيوخ لاحم +
 ىبز تشاديه نازا دلخ غاب هك *

 داد ناح ودسوب ارسس نا ناور *

 دكا مقاكفا ) ناوضاعا ناو“

 تبينح . نامسا و . نيمز ,اغوغ زارب *

 تدع تركنا 316 ور مع ىلا 35
 3 ناكمال خاك جوا 7 نطو *

 كاخ رب هباس نوجح» داتفا زور هس +

 راب ركاد شدارب دوخز نا عامس *

 تفر ىمه دوخ زوس هليس غادب *
 ةاجارامل | هر م11 اعدك, اطعام لاو
 دئداهن شكاخرد جنك نوحمه هك «
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 فاس ةدوم مج نب ن زج

 لاق * دوجولا ىلا مدعلانم اهدجومو امهقلاخ ىا © ضازالاوت او سلا رطاف و لامخالا
 ىعدي برعلا نم نالجر مدقت نا ىلا ىلرهاظ ريغ رطافلا ىنعم ناك امهنع هللاىضر سابع نبا
 ه«ىلوتنأ كلذ تفرعف اهرفحت أدتنا ىا اهترطفانا اهدحا لاقف رئي ف ةكذملا امهئملك

 ايندلا ىفو» ى سحاب متاقلا ىا [نمراك ”ىلوتمو نمرايىنوت ] ىنشاك!١لاقو + كدنع اناو ىديس

 وعدي نا داراف ةجاح هل ضرع نم نا معاو [ فارس ناردو ىارس نيرد ] 4 ةرخآلاو

 ىنقوت #+ ابعاد لاق مث« ءانكلا مالسلا هيلع فسوب مدق اذلو ىلاغت هللا ىلع اعلا مده نا هللعف

 «نوملسم متأوالانتومتال 5 هوحنو ةمعنل امامهم اهنالمال-الا لاح ىلع ةافولل بطوهو «اماسم

 | هلبق ى توملا ىتمتام لبق + كديحوتب اصلخم كلا ىضبقا ىا توملل انمت نوكي نا زوجيو
 ىونثملاىفو : وهالا هدعبالو

 [1] ناكدوك نيا نامداش شا اًبزو * نامداش ملا لقنزا لاجر سي

 [؟] ناذسوب من نوجم شوخو مرت * نافداع رب لجا داب نينحمج
 د ل داو و وا ا ادمهاربإ نقلا

 اهتضايرو ةسفن ةاساقع ءانعوف اهنم لازيال هنحس ايثدلا ل (نمؤملا ةفحن توملا) ثيدخلاىفو ا

 تومو ةنف لاما اوما لبق"6 ةتارتشتساو .ةقالللا تول طئاطتع ةمكادطتا اهتاؤهشأ |
 هللا ءاقل بحا نم ) ثيدحلا ىفو ةحار ءارقفلا تو.و ةنحم ءانغالا توهو ةبيصم ءاملعلا

 سيل) لاق توملا هركت انلك هللالوسراي اولاقو ( هءاقل هللا هرك هللاءاقل هركنمو هءاقل هللابحا

 ”ىش سيلف هيلا عجرب امب هللانم ريشبلا ءاج رضتحا اذا نمؤملا نكلو تو.لل ةهاركب كلذ
 وهام ريذللا هءاح رضتحا اذا رئاكلاوا رجافلا ناو هءاقل هللا بحاف هللاءاقل نم هللا بحا

 نمؤملا ىلع هلضف ةضافا هللاةبحم ىنعمو ( هءاقل هللادركف هللاءاقل هركف رسشلا نم هللا رئاص

 اذهب فسوباعد امتاو * هتمقن ةداراو هتمحر نع رفاكلا دعيت هتهاركىنعمو هلاياطعلا راثك او

 ءاعدلا كتب الف ه.تْح ىلع نمااب سيل نمت هدعب نمو هموق هب ىدتقل السم ىفوتلاوهو ءاعدلا

 ركشلا عضوم اوملعيل مهيلا ممالا رظنل تناك مالسلا مهيلع ءاسنالا ىهاوظ نال هل الاثتما

 نيملاتملا ةماعبوا هنللا ىف نيلسرملا ىلاب اب ىا * نيملاصلاب ىنقحلاو اف رافغتسالا عضوم نم
 ىلاعت لاق مهبف ريخلا لاصخ عامجتساو مهلاح لامكل ءاينالل مسا وهو ةماركلاو ةمعنلا ىف

 رياكا نم فسوب ناف ثحب هيف ىتامللا ىدعس لاق *(نيملاصلا نه مهنا انتحرىف مهانلخ داوإ

 ةيادبلاىف وه نمي قاحللا بلطي نا هب قيل فيكف نينمؤملا تاجرد لوا حالصلاو ءاسنالا

 ءايننالا نع ردصت هلاثما ناف مالسلا هلع انين نع رافغتسالا لبس هليبس لاعبا نكميو لاق مث
 بهذ هنأكو لايك ةقيقح نع لوهذ طقا_س ىنعم اذه ريقذلا لوس * ىهتنا سفنل اهضه

 ءادهشلاو نيقدصلاو نيدنلا نم مهيلع هللاعنا نيذلا عم كئلوافا) ىلاعت هلوق بينت ىلا همهوب
 اذا اصلا ناف كارلا ةعماج ةميظع ةينارم حالصلا ةينيم نا فرعي ملو (نيحلاصلاو

 ناف حالصلاب الثم ديهشلا فصتيالنا هنم مزايو اينن مث اًيدد مث ادهيش ىمسي هماقمنم قرت

 ارمالسلاهيلع دوه موق داب نورك كاله ةصق نايبرد مكي رتفد لئاوارد [؟] ةنجلاب يرعشب رفصلا جورخب رمي نم ثيدح ىنعم ناب رد مراهج رتفد طساوا رد )١[ تاجرد توافت رابتعاب اريزو مث اريماناسنالا ةيمستك ةيلاغ ةفص رايتعاب ىهامتا اديهش هتيمست



 مو 374 1 رقع كلاثلا ءدلا

 أ لخدا قسهايماناو تنكىوصضتلا نسحلا نعو * ديرج هلله اينقماو هن

 : | اهمدهو ىدِس اهفقس لوانتاف هنع هللا و ضر نامْع ةفالخىف مالسلا هيلع ىب | جاوزا كاوحا]

 ١ تيأرام مهضعب لاق * دجسملايف اهلخداو مالسلاهنلع هجاوزا توم دعب زيزعلادبع نب رمح

 ةبح سمح ى زاك
 -_ 1 ٠

 | امب نوضريو مانيلا نع سانلا رصقي ىتح مدهت لو تكرت اهتيلو مويلا كلذ نم زكا اك
 | دهزي امم كلذ ناف ىا مالسلاهيلع هديب ضرالا نازخ حيتافمو مالسلا هيلع هبنل هللا ىضد |

 (ناينبلا وسلا ءرملا لام هلق بهذام رش نإ) ثيدحلاىفو ناننللاىف رخافتلاو رئاكتلاىف سانلا

 تمفر نوراهاي نوراه ةفيلخلا هوخا هانب مظعرصق ناطيحنم طئاح ىلع لواهب بتكو

 بحال هللانا. تفرسا دقف كلام نم ناك ناضنلا تعضوو صجلات عفر نيدلا تعضوو نيطلا
 بوقعي نا :ىور- «#بر# نيملاظلا ب حبال هللانا تملظ كريغ لامنم ناكناو نيفرسمملا |

 | فسوةلقتق قاحسا هيبا بنجوىلا ماشلاب هنقدينا ىصواو ةئسنيرشعو اعبرافسوب عم .ماقا

 ناكو دحاو نطبفف اناكو دحاو ربقىف افدف صيع ةافو موب قفاوف جاسنم توباتى هسفتس |

 انالث هيبا دعب شاعو رصم ىلا داع مث ثدالا ىبا ريسفتا ىف م ةنس نيعبراو اعبسو ةئام امهرمع

 | تدرطاو هبابسا تمظتناو هلمش هللاعم املف ةنس نيرششعو ةئام هرم ناكو ةنس نيرشعو

 ىلع موديال ايندلا ممن ناو لاوزلا ىلع فرشا هنا لع لامكلا ىلع هيما ىأرو هلاوحا
 مهلثاق لاق لاح لك

 مت لبق اذا الاوز عقونا * هصقن اندرما مت اذا
 ىا كيوكس: هكديد باوخم ارودب .فسوب :] قشاكلا لاق + ةيقاعلا نسحب ؛ توملا هللا لأسف

 دما رد باوخزا تقسو« ىبا نم دز نكد زور هسا باتشب ماون' ىاقل قاشم تياغب فسوب |

 قبرطبو دريسورب ارئادنزرف هتخاس دهع ىلو ادوهيو درك اهتيصوو دسلط ارئارداربو

 اهظع هنم اضعب ىتيطعا ىا :6 كلملانم ىتينا دق © [ نم راكدرورب ىا تفك تاجانم

 هريس سدق هداتفاب ريهشلا خسشلا ةرضح لاق * ايندلا لك كلم هل نكي ملذا رستم كلم وهو |
 دقف سو هيلع هللا ىلص ءاسنالا ناطلساماو ةنطلسلا ةيلباق مالسلا هلع فسوب, دوجو ىلا

 ”ىش هناكم .رهظف 'ىش قبب ملف تافصلاو لاففالا ةهج نم هدوجو كلم ىثام عيمج ىنفا

 هجو ىلع دحا لاقول اذلو ”ىش هيناديال هناطلسو هكلش تاذلا ىلحت عقو ثدحب فسوبال |
 رفكي اريقف ناك هنا ريقحتلا |

 اند تكلم كلام قاد ىد كران * توندول جد رثخا تأ ةجارس عمش

 هنال اضيا "ضل نمو [ اهباوخ زيت زا اسم ىتخومايبو ] 6 ثيداحالا ليوأت نم ىتملعو# |
 سنجلا ةنابال انه نم لاو هتكلم ىْؤي نا زاج ناو ليصفتلا ىلع ليوأتلا لك مع تؤنمل ١

 اوعمج مهن اكث يدا وهو لمعتسملا هدحاو ىلع ىنم ثيداحالا لامكلا نبا لاق + سال
 ثيداحالاب دارملاو عيطاقاو ةعقاو عيطقك ثيداحا ىلع عما اوعجج مث ةثدحا ىلع اثيدح ظ
 ةإيلخلا مولعلا نم ريمعتلا معو جراخلا ىف هللا ع لوؤتام ناس اهلبوأتو ايؤرلا عمح ىؤرلا |

 ىلع مهضعبو لصفتلا ىلع هصاوخ ضب هللاهبطمي دقف ةيالولاو ةوبلا م زاول نم سيل هنكأ ٠

 ( لاجالا ) 9
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 فاسو ةرود د ا

 1211 سلال و يس ب  عحاو غلا يلا هلك رن
 ىلاعت بليا قل. لكلا . ناك ناو :هأشنهو دعم. امهنال, لاطيشلا.|نسفتلاب ىلا هريثلا, هنسيتا

 ةمكلا هجو ىلع ؛ىي ىتح قيفد هلجال ريبدتلا .فيطل :ىا 8 ءاشيامل فيظل ىبرنا.
 :انثي وع باملوذ. ثاوكلاوف لاقو ع لت مرو دتىلا ةئسنلاباؤخيوالاب شاق مرام تروا و١
 قئاقد لعين م مسالا اذه قحتسيامتا .هللاهمحر ىلازفلا مامالا لاق + ىتخا ناسحالا:تفطللاو 0

 قفرلا ليس ماعم ىلا اهلاصياىف كلسيمث فطلامو اهنم قدامو اهضماوغو لطاصملا

 روصتبالو تفطللا تعم مت كاردالاف..فظالاو :لعقلا ىف قفرلا :عمتجاا اذاو كلا ؛نؤد ١
 ىلاعت هللادابعب قةرلا .فصولا اذه نم دبعلا ظ>و ىلاعت هللالا لعفلاو ملعلاف كلذ لاك ١

 ريغنمو فنعو ءارزا ريغنم ةرخ الا ةداعس ىلا ةيادهلاو هللاىلا ةوعدلاف مهب فطلتلاو ْ

 ةضضرملا ريسلاو لئامشلاب قحلا لوبق. ىلا بذحلا هيف فاغللا هوجو ندحاو ماضخو بصعت |

 ىوتملافو : ةنيزملا ظافاالا نم :تفاطلاو عقوا اهناف ةملاصلا لامعالاو ظ
 ركشوك ابرهناح رددسر هك *« رتباذِح .ارقلخ ىلعف

 هما عك لق ىذلا هي ميكحلا » ريبادتلاو حلاصملا هوجوب لعلا غيلب ه6 ميلعلاوه هنا دف
 ىخ ك

 ملعلا ىمسا نيب رخأتلاو: مدقتلا رس 200 هرتز لئاوارقر قلت طخف 2 ةبضق ىلع
 قرولا كاش فر هلح داو هسا رح ىف .فاطق توقعي دس دا فسو: نا - ىؤر 5

 نئازخ هلخدا املف كلذ ريغو حالسلا نئازخو بادلا نئازخو. ىللا نئازخو بهذلاو

 ىلا تيتكامو سيطارقلا هذه كدنع كقعاام .ىباي لاق اهلمت نم.لوا وهو سيطارتقلا |
 | لحانضص .ىباك ىلع

 نب! ناوجوت لاح نالاق” ىتنسكبي . نابكيإ ردي د وكىك 3و لاح ماوق ىف تعور اكبر ايت
 كلذي .ىن ضا هللا ل يربجب لاق: هلأساف ىنم.ةملا :طسبا تنالاق هاناعب الاف: لب وشل ىومافالاو
 ىعاخلا ىلوملا لاق : ىنتذخ الهف لاق .فئذلا 1ك اللا. فاح كالوقل

 تفايب لد_. مازأ. !!نشماد# :لصوب !*:تفاي الذ 5 نوج اخيبلز
 ىتلاس]ةبه ذكي لج زتلووردت قالتادسمار لام, ةمايا مر تيا فداع
 ديزرف؛ ديزرف لبا دنرارق نإ # كموزب لح * ناعأ كاك ىنايب

 10 ا ا ب يس ل
 دوو مالسلا هملغ بويا ةأزما:ةمحؤ اشيمو محارفا اخلز' ىأ لعاب نما كفسولل داوو
 فسوت دالوا ءاح فسوبا رصق ىف بوقعل كزي_املو: ئىسوم .ىتف عشوي نونلو نون مح رفال

 هنم ناكامؤ اخيأز عم هثئيدحمل فسوب هندحو مهلبقو مهل حرفف بوقعي ىدب نيب اوفقوف

 احر هنأت ملي تابقو ترض بوقعي اهاعدتساف اهنم هدالوا ءالؤه نا هريخاو اهنمو

 بصقلاو ىدربلا نم اشيرع ىل اوعنصا نكلو هذه مكتيزب ىضداال ,لاقف:اهدنغ لزني نا

 لاق * ةطبغو رورس م:ا ىف هيف لزنو دارا ام اشيررع هلاوعندف ناعنك ضراب الكوع لم

 نم اهضعبو نيط هيلع لخنلا ديرج نم ةينيم ملسو هيلع هللا ىلص ابن نكايم داك ل يمبلا

 نابرد مراهج رتفد لئاوا رد

 0 .٠ ه 2

 | ىصقا دحس» ىانب هصق
 ا
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 مدي 337+ جم رفع كلاثلا ءزإلا

 شرعلا برل ةقيقحلا ىلع تناك ةدجسلاو نمحرلا شرع ةقيقحلا ىلع وهو شرعلا ةباثع

 هتثيشم هبذجالا دجا زيزعلا كلملا ةرضح ربصم ىلا ليضبال هنال هللا ءاشزا هلوقو شرعءللال

 عاطشالاو لاصفنالاو لاصتالا نع هةهزنم اهئاف ةرضملا كلتنع عاطش الا نم ىا نينما هلوقو

 لويالو ةملظلا نم صاخمرو هتريسب حتفنتن ا ىلا لوصولا قيرطىف دهتجينا لقاعلاىلعف اهنع |

 ىونثملاىف لاقاك وه نبا
 هاجم هدرب ورفرس تشهبوا * هامرونو باتق ١ رب ناهج نبيا

 هندي قار عي م زلد جت يبت ويش و روك سني رت سجل رك اك

 تفانوترب دهاو ىهاج ردوتات « تفايروننآ برغوقرشملاع هلمج
 ةعيرشلاب سفالاو ةيينللا عواصاو روريثثلاو ىصاعملا ىلع ربصلاب لصحن امنا رولا اده هو

 لوق ىلا ىئررتالا ةقيقللا روب قارشا ىلا ةولخلا تيب ةملظىف دوجولا سيحو ةشرطلاو |

 ىزاريشلا ظفاحلا

 كين از ارتباك رد . ك6 تتنت ايي نحل دز تجود تنسو تيك نورس مازن 1

 هريدقت فوذحم لوعفملا ىثاوكلاىف لاق  ىننسحا دقو وه نيلصاولا نم انلعجا مهللا |

 نيدلاولابو)هلوقىفاك اضيإ ءابلاب لمتسي دقو ىلاب ناسحالا لامعتسا روهملاو هعنصىإ نسحا

 ىجرخاذا 8 [نمراك نيرفا نع تساددركى وكس هكىت ىسردبو ] ةيسرافلاب ىنعملاو «انا ا

 هتوخا ىحتسالثل بلا رك ذي+لو [ نادنززا ارم دروا نوريب نوج ] 26 نجحسلا نم

 رافكلا عم نحسلاىف ناك هنالو بنذلا نم مدقتام رك ذيالنا 50 حفصلا مامت نمو

 ناييصلا ىلع ركشلا بخحالو اريغص بحلا لوخيد تقوىف ناك هنالو لظارخ عم تبحلاىفو

 هلثم قبس دقو حجرا لوالا هجولاو هركذ اذإف بجلا نم برقا نحدلاب هدهع نالو

 «نهيديا نمطق ىتاللا ةوسنلا لابام هلأساف كبر ىلا عجراإ لاق ثيح اضيا اخيلز قحىف
 قام مهمالكنم ترتخاو ى:فالا ةعبرا تمدخ هنع هللاىضر نامقل لاق * اخيلز ركذي+لو
 تنكناو .كيننع ظفحاف ريفغلا تف تنك نارو..كبلق ظفحاف ةاللصلايف تنك نا .تالك |

 ناذللااماو. تي ديول اوفا :اذللااما كاما متنا كو هبي ظ زحل ينفد 1

 - 0 0 دا ظرف 0 تع تاو لَممل اذهلو دوجولا |

 لاق  ودلانم ادد اذا ددواو ] 2 © مكبءاحو : م هب رمشلا بج نم هجارخا همعل نم ا

 ١ ةرهاظ ىا نيعلا ىلع ةيداب ءارحصلا نوت | رضا فاللخ هيداملاو ودللاو سوماقلاىف

 قشاكلا لاقو + ىعرملاو ءاملاف نولقتي ةسخالاىأ دمعلاو ىشاوملا باحصا اوناكو اهل تيوس |

 نفك ملفات ناو يشن بوقعل هكماش نيمزرد نيطسل# نيمززا دوب ىبضوم كاف

 دفاسو نك نادنززا ارم ىلاعتو هن احس قح هكدوهرف تحل 2ك تهج فسوب دوب

 | نيبوىيب ناطيشلا غزتنا دعب نم [  مئيشنرب ركيدكيابات دروا نم كيدزت هيدابزا ادامثو

 ىلع اهلمحو اهسخئاذا ةبادلا ضئارلا عب ةنم اعنا وإما مرحو اشي ماسلا هع « ىنوخا

 ( ىرحلا)



 فسو ةروس ميه 0١

 |[ رق رق تحس أو ترتد راهطلا' داوع ايدها تكا ناكل ان كانوا 1! يتلا كاكا[ قولا

 6 ىايؤر ليوأت © [ ارامث ندرك هدجس نبا ] 6 اذه 9# [نمردب ىا ] « تباإي لاقو 9 ١

 ايكوك رشعدحا تيارىنا) هلوق ديري ىصلا نمزىف لبق نمإ» كيلع اهتصضقواهتبار ىتلا |

 اهنيعب امقاو ةظقيلاىف اقدص هي اقحىبر اهلعجدق 98 (نيدجاس ىلمهتبأر رمقلاو سمشلاو
 نوكقف ريقفلا لوس * ايؤرلا ىهتني اهلاو ةئس نيعبرا دعب فسوب ايؤر تعقو مهضعب لاق *

 تاماملا رويهط تالا ظشالا معاو + احوج م ةنس نينامث دعب ناك عامجالاناب لوقلا

 تاريخلاب ةراشنلا لجعت تامانملا:هذهل ةرهظملا ةبملالا ةرذقلا نا ونه ةئيدرلا ةعرسو ةدلا

 ةنماكلا رورمشلاب راذنالا رخؤتو لوظا:رورسلا ةده نوكتل ةليوط ةدمب اهناوا "لق ةئماكلا

 سدقىونقلا نيدلاردص خسشلالاق * نزحلاو مهلا نامزرصق.ل اهلوصح نه برق نامز لل

 نامزوه رحسلانا معا (رحسلا ف ىؤرام تامانملا قدصا ) مالسلاهيلع هلوق حرش ىف 50

 كفكلا ناهز اوه راهتأو ةكلطلاو كغلا رهطم لللاَو داهنلا لو لافتساو لكلا 2و

 حاودالاو ىتاحملا ملاعفىبملالا ملا يف ةيبيغلا تاردقملاو تابيغملا ريس ىهتنمو حوضولاو
 قفا وكامل لك لاسعا نانو دموع كلل! نما ةثم قال ناز ناكل
 اذه هلوقب فسوب راشا كلذ ىلاو ققحتلاو روهظلا بيرق نوكي كاذذا ىري ىذلانا مزل

 هبفناف سلا ىف اهروهظبالا ايؤرلا ةيقح تلكام ىا (اقحىبر اهلعجدق لبق نمىايؤد ليوأت)

 ربك الا خيشلا ةرضح لاقو * ىهتنا اهتارمث تعنياو ةلثمملا ةدوصلا كلتنم دوصقملا رهظ

 دعب سحلاىف اهرهظاىا (اقح ىبر اهلعجدق لق نم ىايؤر :ليوأت اذهإ رهظالا .هرششدق

 ةلغقنلا مالشلاه يلع ىنلا لعج :ىا (ماين نانلا) مالسلا هيلعبنلا اقف“ لابخلا ةروصف تئاكام
 مئانلا لفغياك ةيبلالا قئاقحلاو ةيبغلا ىتاعملا نع اهبف سانلا ةلفغل مونلا عاونانم اعون اضيا

 اهآر ايؤر نم ظقيتساهنا همونىف ىأر نمةلزنمب (اقحىبر اهلعج دقإل فسوب لوقناكف اهنع
 ىأك تيارو ذك ثيأر لوش ظقتسا اذاف حّربام هنع مونلاىف هنا ريو اهريعو اهركذمت
 ] ىونثملا ف لاق كلذ لئثم اذه اذكب اهتلواو تظقتتسا

 ةمسك لح 5 تفك « تسمتاق تروصب هك'ارئاخأ نبا

 مودباوخرد تسوكناز ربخى « ما هتفخ مد نبا هك هدرب ناكوا

 لبوأت اذهإ9لاق نيح هيما رخآىف مالسلامهيلع فسوب كاردا نيبو دمع كاددا نوي كرظناف

 لابخلاناف اسوسحمالا ناك امو اسوس ىا اسح اتباث هانعم (اقحىبر اهلعج دقلبق نم ىايؤر

 اضيا ةسحلا ةروصلا لعج مالسلاهيلع ىنلاف كلذ ريغ هلرسل تاسوسحملا الا ادبا ىطعبال

 اتباث اقح ةسحلا روصلا فسوب لعجو اهف ةمفلا ىناعملاو قحلا ىلحت ىتلا ةلانْلا ةروصلاك

 رظناف لاخلا نود ةينغلا ىناعملاو قحلل ىلا هدنع سحلا راصف كاذ ريغ ةيلاخلا روصلاو
 ىا مهو نيعمحا مهيلعو هيلع همالسو هللا تاواص لسرلاو ءايبثالا ديس ةئرو لع فرشاام

 حورلا وه بوقعي نا ةراشالاو © رارسالا هذه ىلع نوعلطملا ن واماكلا ءالوالا ةثرولا

 بلقلاو بلتلاوه فسوب:و ساوحخلاو ىوقلاو ةيرششيلا ىفاصوا هدالواو سفنلا هتجوزو

 دوحالبيان   8١عب 6

 جحا نوءرف نارحاس تل بيس نايبرد موس رتفد طساوآ رد



 دمع 3 نفذ عم رفع ثلاثلا ءزإلا

 ندسر ت4 كس ىرم زا سب * نديدتسود عاوا تيدا انكي شوخهح

 ندنش مهزو نحس نافك مهب * نيسقملا فام لد ماكب

 نكلو ىلب لاقف انممجت ةمايقلا نا ملعت ملأ كرصب بهذ ىتح ىلع تيكب تبااي فسوب لاق
 نانملا ميزكآا هنا ناعالاىلع تابثلا هللا لأسن كنيبب و نيب, لاحيف كئيد بلس نا تيشخ |

 تعاحل دون ىزور كينترك تماما كرولا دوم قيورع

 تناك لبحار هما نال ايل هتلاخو هوبا هيوباب دارملازا ىلع روهملا  هيوبا هيلا ىوا

 ريش ف مك مهناسلب ةدالولا عجو نيماي ناف نيماش ىمس كلذلو نيماش ةدالو ىف تنام دق

 | ملاذا امك ما ةلاخلا نالوا مالا ماقم اهماقل اما ىعدت بالا ةءوطوم ىو ةبارلاو ءثسللا قا

 | تيببوا ةمش ىف مهلزت مهلبقتسا نيح مالسلاهيلع هنأكو امهقنتع دعاف هسفن ىلا امهمض ىنعملاو .با

 سي ] ىنشاكلا لاقو * هللا امهدضو ةمخلا وا تببلا كلذىف هلع اولخدف كلانه هل ناك

 انا رد فسوي دندوي هتخاس اجن !ردعبفررصقو فسوي نازا دوب ىئضومرصم كيدزت رد

 | داد ىاج هوبا هللا ىوا- لزتم نارد فسويرب دمادد 5 ماكس نا سي. ةومرف لوز

 تفركراتكرد ارناردارب هرابركيدو دوب شردامىاج هك اردوخ ”هلاخو ردي دوخىوسب
 رصم اولخدي نا لق مهل 46 لاقو 8 [ درك شزاون ارئاكداز دداربو دومرف شسرب ارهتلاخ

 فسويةيالو لبقا وناكمهنال ةيطاقد راكملا رئاسو فوذلاو عوجلا نمي نينمآ هللاءاشن ا رصماولخ دال
 لوخدلاب ةقلعتم ةئيشملاو ةربابج مهنوكل مهتزاجابالا اهتولخديالو رصم كولم نوفاخي

 اعم منغلاو ةمالسلاب ةقلعتم ةئيشملاف هللاءاشنا امتاف الاس عجرا ىزاغلل كلوقكاعم نمالاو '

 مهلوزن دنع 6 هيوبا عفو © اولخدا لعافوه لاملاوذو نينمآ رصم اولخدا ريدقتلاو

 مالسلاهيلع ىسوم عم اهنم اوجرخ نيح اوناكو ةارماو الجر نيعبسو نينا اوناكو رصمب
 ةيرذلا تناكو ىىرهلاو ةيرذلا ىوس الحر نيعسوا نيعستو اعضبو ةئامسمحو فلا ةئاّتس

 فسوبهيلع سلجم ناك ىذلا عبقرلا ريرسلاوهو #4 شرعلا ىلع 88 فلا ىتئامو فلا فلا

 هتوخال هلعفام قوف امهلةمركت كلملا ريرس ىلع هعم اءهسلجا ىا [ تخمن ] ةسرافلاب وهو
 ىلع هعم سولحلاب ناوبالا درفناف ءاوبالا ىف اونيايس ماكل كلوي راد وشكل اوكرتشاو

 ةنللا لوخدىف هيف نوكرتشي نارفغلا ىلا اولصواذا ادغ اذك ءاذْلا نم امهدعيل كلملا رب

 ءاوتلالاب موملا فصتانم نود ءافصلا لها هبصتخف ةيرقلا طاسبفف نونياتي 0

 2 ىالاكروخ رد درب دوس * شيوخ ىالاو تمحهزا نك

 لاح # ادجس # [ ارورم نارداربو هلاخو ردي دئداتقارد ىوربو ] * هل اورخو ©
 ناكهناف هلة مركتو ةيحن نيدجاس مهنوك لاح ىا نوكي رورخلا دعب دوجسلا نال ةردقم

 اهوحنو دللا لسقتو ةحفاصملاو مايقلاك ةمركتلاو ةحتلا ىرحم ايراح مهدنع دوجسلا |

 لبق ناك هلدوجسلاذا رورخلانع رخؤم عفرلاو ريقوتلاو ميظعتلا ىف ةئشانلا سانلا تاداعنم |
 امهلهمظعتب ماهالل اظفل مدقهناالا ةحتلاتقووه كلذزال ةاقالملالواىفريرسلا ىلع دوعصلا |

 ريبعت هنوك زك ذ هبلصيلو ىعوقولا بينرتلا فآو ىلع هنوك بجبال ىركذلا بيترتلاو

 (ايقرلا )



 فدو ةروس هم

 د ءالبلا 1 : تبا اح كيلا ركنا هو هين راشد رزقا قلو 5 ازد كلا ١

 محرالاو مرك الاوهو منام ىلع 1 تضغلا ةدوصىف ةمحرو ةمقناا ةروصىف ةمعن ةعقولا |

 لابو طسبلاب ومهيبا بناج نم لالجلاو ضيقلاب مهل ىلحت نا هناح.سقحلا ةدارا كلذ لصاو .

 ركشلا ةبترم ىلا اواصيو لوالا ىلحتلاب ربصلا ةيترم ىلا اولانب ىتح مهبخا بناج نم
 ناك ولف نيتبترملا نيب ةعماج مهتيترمو نيديلاو نيتضيقلاب مهتبب رت نوكتو ىناشلا ىلجتلا |

 دحال ىل<ال هناف ةعدقلا هتنسل افلاخ ناكل ةدحاولا دللاو ةضبقلاب نييناحلا الك نم ىلحتلا

 هنا ىرتالأ نيتروصبالا نيل نم نيصخنشل ىل2 ال. اذكو نيتفلتخ ناتروصبالا| نينلجي نم
 لصحتن امهيف ىلحتلا داحما ىف نال كنق بانم اناكناو ةدحاو ةروصىف ناصخش دجوال

 ا _ىور_ # فسوب ىلع اولخد املف 8# اريك اولع ثيعلا نعهنأشىلاعت ثبع عونوهو لصاح '

 كوس ايهتنر يتم هاعاب هنتاي نال سؤ رتاحاوزا [قاامتوا رنتكواز انيكك فم كلر هيك ويبعد

 ىدنجخلا لاق : رصموىلا جورخلل

 ديا ىىركش كنيا ركد ترصمز هك * زيزع راي ربخ ام نهد نيويش ديل

 فسوب كلذب ريخا رصم نم اويرقءاملف مهلحاور ىلع رصصم ىلا مهيلاهاو هدالوا عم هجوتف

 دروا اخجن, ىتسود 01 نان دمك او درو ام كوت ىاس تسود ز ايص

 دروا ايتوت بوبحم مدقم كاخ ز * ام ُةتقرك دمر فيعض مثج ىارب
 لهاو ءامظعلاو سراف فلا ةئامتالثوا دنْلانم ىنالا ةعبراىفنايرلا كلملاو فسو هلبقتساف

 ءارحصلا تئيزتف بهذنم ةيارو ةضفنه ةنح ناسرفلانم دحاو لك عمو مهعجاب رصم

 هدالواهعمو الأ بوقعي دعصاملو هك !سمو فسوب ناملغ لكلا ناكو افوفص اوفطصاو مهب

 مهيلا رظن ناولالاب ةنيزم ناسرفلانم ةءوامت ءارحصلاىلا رظنو هدالوا دالوا ىا هتدفحو

 اوناك م" مكلاحم ارورس ترضحدق ةكئالملا ناف ءاوهلا ىلا رظنا ليربج هل لاقف ايحعتم |

 نيمز' ذا كلمدؤتح زك, الاس ىدادش لج لمحتاو ركملا نيزإ ]عب ةاكاخال هدف نور

 نوزحوت هودئازا تدم نيرد هحنانح دنرورسمو جهتبم وت ”ىداشب باز جرفتب كلف ان. ٠

 وه ليربج لاقف فسوب ىدلو مهبا لاقف ناسرفلا ىلا بوقعي رظن مث دندوب روجنرو

 ادوهب لع انك وتم لي ريعبلا نم هسفن عقوا نا كلا ف ةلط ةسار قوف ىذلا كاذ

 ريسريس ىراوس نيز مفك ريس * ريد تخس مدنا, و كيدزت هار
 دن دنجاتمغز مالزوس ثفك * :دنكفردرتشاز اردوخنوكترس

 دّحاو لك« لعجاو. هتسرف نه. لزتفا هلا: لزئافا كل كن دق :كتوقكتب كابا نا: كشأو اي« ليج لاف

 انس قال, ليزبج لاقف. مالطملاب ذيل نا فاو, دضقبابوهءاملو دجنالا للا والك ادهن

 نازحالا بهذم اي كيلع مالسلا لاقو هب ادّتاف ق>او لضفا هنال هب بوقعن

 5 زاب راهب 05 6-5 2 ىوس * .ىدزا نالنلب دنديشك هكاهروجهج

 تلهصو ضعب ىف مهضعب ناسرفلا جامو تاومسلا | ةكتتالم تكب وءاروّرش ايكب و اقتاعتف

 ةماشقلاءوب هناك راصف تاقوبلاو لوبطلاب برضو ةكتالملا تحببسو لونخلا
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 من مام دع رفع ثلاثلا ءزإلا

 ةيهلالا رون ران لنبن فيي املا ةباثع بلقلا نال كلذو قحلا 55 «داتسالا اهيلا احاتحم ْ ٠

 جاتحمب تيزلا نكلو ناتالي تيزلا ىلإ ةيادبلا ىف. حابصملا جاتحبف تبزلا ةباث, حورلاو

 الباق سيل هنالاو حابصمالب تيزلا ناف رانلا هطساون ليقبل ةباه ف هسكرتو حايصملا ىلا |

 نيح ىنإي مكل لقاملأ ىا ؟ نوملعتالام هللا نم معا ىف 31 5 لقا لإ لاق © ادج مهفاف رانلل |

 م نم معا ىنا هللا حور نم ين ماسلا نع تا اواو 7 مارد ريطقتملا مكتلسرا

 | لاقن فسار تفكر جويل اريل ع هنا ىديو د جيرقلا كاتتاو عفوي ةاحينم قوملعتال ام
 تحت نآلا لاق مالسالا نيد ىلع لاق. هتكرت نيد ىأ ىلعو كلملاب عنصاام لاق رصم كلم وه
 اناؤف[إ لجونع ادخزا ام ىاري بلط شزرما ]5 انيونذ انلر فغتسا انابااب اولاق هه ةمعللا

 قح نمو نيمايشي و فسويب و كب انلعف امب نييثذم مثالاو ةئطخلل نيدمعتم 6# نيئطاخ انك
 مكل رفغتسا فوس لاق 8 نيكلاه انكل كلذالول هناف انبونذ ال رفغتست نا انيلع كتقفش
 قدصوىلع لدي ءامظعلاو رباك الادعو ىف لعلو ىسعو فوس 3 محرلا روفغلاوه هنا ىبر

 كرتو مهراقو راهظا كلذب نونعي اعاو تبلاو عطقلا عقوم مهنم كلذ عوقوو هدجو سمالا

 ىفاك رخأت ناو ةلاححال مكل رفغتسا ىلا لاق هن أك بوقعي دعو ىرج كلذ ىلعف مهلاجعتسا
 مكل رفغتسا منع افع نا فسوب لأسالاق (ىبر كلر فغتسا فوس )لاق يعش نءو *مولعل ارحب

 اومدق املف فسوس عامجالا تقو ىلا رافغتسالا رخاف ةرفغملا طرش مولظملا وفع ناف ىبر

 هيدي عفر غرف املف ءاروشاع ةليل تناكو ةعملسا.ةلئل رحسلا .ىف :ةالضلا ىلا .ماق:رصم ىف هلع |

 ماقو مهاخا هب اوتا ام ىدلول رفغاو هنع ىربص ةلقو فسوب ىلع ىعزج رفغا مهللا لاقو

 مهلو كلرفغدق هللانا هيلا هللا حواف نيعشاخ ةلذا امهفلخ هنوخا ماقو نمؤي هفاخ فسوب |

 قيقحتلاو+ ةافولا هرضحناىلا ةنسنيرشعو فينىف ةعمح ةليل لك مهل وعدي لزيمل مث نيعمحا |
 ىلاعت هنا وهو هتاريرحن ضعب ىف هرس هللا سدق ىدنسو ىخيش ةرضح هلاقام ماقملا اذهىف

 ةياكحىف لاقو «نيحارلا حراوهو م كل عيا نيش 2مالشلا هيلع فسوي لوق ةياكجىف لاق

 ثعشاهنال كلذو حولا هونغ وه هنأ ىبر مكلر ةءتسأ قوس ) 0 مالثسل اهملع بوقعي لوق ١

 نم اضيا ثعبناو ءال آلاو ءامعنلا نم هتوخا بيسب هيلا لانامىلا رظنلا سوي بلق بيغنم
 محراوهو مل هللارفغي ) رخ انو تن الب لاقف مهلرافغتسالل ةدارالاو ةبنللا هبلق بيغ |

 رفغلو مكرر وهو نيمحارلارئاس نمو مكنمو ىبا نمو نم مكب محراوهو ىا ( نيمحارلا |

 هترفغمو هتحرالوا ذا هقوف لب مكب ىئالثبا ببسي هلا تانامردقمك] ىرافغتسا بيسب مكل

 ةلماكلاةماتلاةمعنلاو ةنظابلاو ةزهاظلا ةنطلسلا نم متارامىلاب ىنلانا املو مكب ىتالتبا امل مكل
 مهيبسي هيلا لصؤامىلا رظنلا ثعبنا لب كلذ مالسسلا هيلع بوقعي بق تغرم ثعش لو

 بناج نم ةينلا ثاعبنا ىلا زخأتو غتقاؤت البا هلو افغتسإللا ةينلا كعنيملو نحلاو ءانعلا نم

 اهسنتو اذهىلا ةراشا لاقف ىلاعت قحلا لبق نم ةنوذأملا د1 اع وع علا

 رافغلا زيزعلا لبق نه ىلق ىلا. رافغتسالا ةين ثعبنت نيح ىبر .(مكل رفغتسا فوسإل هيلعمهل
 مكلبق نمنحم ا ةدوصفف حنملا هده لع لزنا اك هنال «ميحرلا روفغلا وه هناإل اولجعتستالو |
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 فسوب ةروس مهيب م17 م

 ١ نع زا اراوطتمم هكحت اجمع" نع دما لجعلاوب ا

 ادخ ىوب ا نع زا * امض تسرب تنك دمتم هكص

 برط ربو درك تمار ىب يم * بجت ىوب نرق زاو سيواذا
 يكنر خخ رار عطش اه ناو دنا # لقطر ولم اداب عزت ولقب دا لفك

 ىهكح رخ اهناسآ رب دلزم * ىهش دياز ىب لاس نيدنج دعب
 دو» نوزفا ماقم ردنا وا نهزا *« دون نوللك قح رازاكزا مو

 نقذوسك زا تفك او شا هيلح « نسحلاوب شمان تفك ش مان تسح

 دوب واحو قيرطزاو تافص زا * دومت مه اروا حور ىاهيلح
 اولا نكن نمل واكو وا طا ووك الا خا قفط ل هي نودنفت نا الول 9

 اهريكفدنفتف ىأر تاذ اهتببشىف نكت ملاذا ةدنفم زوج لاقبالو دنفم خش لاق مرهنم
 «دينفلا الول هريدقت ىوذحم الو باوجو مرهلا ض راع نم ثداحال ىناذ اهلقع ناصقن ىا

 ةثرولاو ءايبنالا ىلع ًارطبال [ ندش توترف ] ةيسرافلاب ف رخلانا معاو + قومتقدصل

 هي اولاق 2 تاف الازم مهبنيشيامم نواربم مهو صئاقلا نم وه ىذلا نونْلا نم عون هنال

 طارفا رد ىميدق تريح ناهرد ]6 ميدقلا كلالضىفا كنا هللات قه هدنع نورضاحلا ىا |

 ناكو [ لاس داتشه اي لاس لهجزا دعب وا تاقالم عقوتو وا ركذ ”ىراسيو فسوي تبحم |
 مثال نم قشاعلل دبال هنا ىلا ةراشا هبفو تامدق مهدنع

 اهدشرت فيك , هللا :اسهلضا *+ ةسثف :'عد ٠ نيقشاعلا ٠ لذاعا اي

 تشونهج شرسرب ريدقت هكتسهك ١ هك * تسه نه تماله هايس همانب نكم
 دحاو ءزج ىفادجو امهنأك ىتح امهلاصتاو نيلعفلا دكأتل ةدئاز ىا ةلصنا 6 نااملف 9:

  ههجو ىلع هبقلا © ادؤهي وهو [ هدنهد هدزم ] 5 ريشبلا ءاج هتقوريغنم نامزلا نم

 اهيلعزاكلاحىلا ”ىثلا ٍبالقنا دادترالا 6 دتراف 8 بوقعي هجو ىلع صيمقلا ريشبلا حرط

 هرورسوهتوق تعجرو ىمدق ناك امدعب 6# اريصب فذ عجرو داع ىا ةصقانلا لاعفالا نم وهو

 نزطاو فعضلا دعب

 داب كر فاست راج سا ا ناخ نارح تيا ااا

 ا ورو وسيك ذا تفك او كيب كي + وا لكحش ووا كنرو وادق

 بوقعي ىلا بلقلا فسوب ةرضح نم 6 زيشبلا ءاجنا املف ) ةيمحتلا تاليوأتلا “ىف لاق: هو

 اريصي ناك حورلا نا ىلا ريشي 6 اريصب دتداف ههجو ىلع هبقلا ) لاما راونا صيمّشب حورلا
 تلقلا نم دراوب اريصي ديرامث اهف هفرصتو ايندلاب هقلغتل ىم ةرطفلا ودب ىف

 ىلا تاياظ نلنف سوفنلا ىشو * انعالا ندا ااكلعا راكع ذوو

 انا اظح ءهلجا ناكف امسق + مهيب ةريسملا سانا مساق و ْ

 حلصو للك املف لامك الا ىفحورلا ىلا اجاتحم ناكمالاودب ىف بلقلاناىلا ةداشا هنو

 | حورلا راص ةياهنلا ىف ةبرقلا رصمب ةفالخلا ةكلمم لانو نيعبصالا نيب قحلا ناضف لوبقل
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 د1 © نايا نا ةياقي مت قل ؟ىوم ناين |( ب مب بوم |

 مه م15 رسفع كل اثل ام زجلا

 ئماحللا :ىلوملا:لاق ذاهب هتنأف اهل نذل /يهعفلاا رشبلا 6 نا لت معزا عد بوّقعل

 اربوقعيربب فسوب نهاريبودؤم * رذكن اعنكَرب داب ىاريشب دبنج ىمربد

 ىنأتىنلاىهو اجور اهلنودجيف نوبوركملا اهمسنتيو ابصلا عرب نوزحملك حورتسي كلذاو
 قاوسالا تجيهو اهتنلو اهتمعن نادبالا لع تبه اذا نيل اهنفو قرشملا ةمحان نم
 سعاشلا لاق ناطوالا ىلا نينلاو بامحالاىلا

 اهميسن ىلا صلخي ابصلا ميسن « الخ هللب نامعن ىلبح انأ

 اهمومم تلخت مومهم سفن ىلع «* تسفتنام اذا حير ابصلا ناف

 ظفاخلا لاق :

 اثناتسب كاخزا ميونشب ىوبهكوب * ةتسدلكت حرزا تسرفب هارمه اضاب

 دجوف بوقعيب تلصتاو اخسرف نينامتةفاسم نهصيمقل عير تلمحفعرلا تجاهناستلا ىفو *

 | ديفا كلو م نعت قميمقللاو كلذ م ناكاألا ةنملا عر نم ايندلاىف سيل هنا ملعف ةنجلا حر
 | ةيصاخلاف حصالا ىلتبم ىلع عقبال ةنملا حرر صيمقلاىف ناكهنا نم رك ذ امل قفاوم اذه

 (فسوب حد) هلوتىف ةفاضالا اماو *ىواضببلا هيلا بهذ اك فسوي حير ىفال ةنملا عرف
 | اك مرم ل اغيب ا. لياتك كك ناسنالا تاعك فلا كلل ءامالاا كافر «وفعلال مك ةتسيؤلجللف
 | ةيراطلا ةفان كلا عضل اهتكرابم ىف اك ساوحلل! تصقن اهتفاثكا تداؤو:ناكبألاةتط انفك

 هتفاطل تديازتو فطل اذا ناسنالا تاذ رهوج اماو هترطف لصا نم ناسنالا تاذ ىلع

 ةساحب نوكردي ىناسنالا عولا صاخشا نم ريثكو اهك ردا ديزيو ىوقت هساوح عج ناف
 | لايما ةريسم ىلع كلذ نم رثك !وا ليم ةفاسم ىلع ةفاسملا دعب نم ةرطعلا حئاورلا مشلا

 ىلاعت هللا لاق أك ةداتعملا تاورلا نم هلةح ار ال ام ةحنار كردي هتفاطل تددازت نم لعلو

 مهريغبال فشكا الهاي ةصوصخم ةساحلا هذهو «فسوب مرر دجالىناال بوقعي نع ةياكح
 ىوتثملا فو :. ئهتنا نسانلانم

 [١]زاب بوقعي ٌُهديد ٌهديد ىبويز دش * زاس رون دشإب مسح ىاو دوب

 دنكإ ران ارودبد فسوب ىوب .* نفكر رع ار هدبدرمم دب ىوب

 هزيم كئاخل هك ىرتم ملم توصرا# قوت ناك حا دك فنين لك كرون

 [8] ديدهج نيشيبب نسحلا وب لاحز هك * ديزياب ناتساد ىدنش. نأ
 تسعصو, | كرا تنلع رقاق لعمل ع7 تعانتككم قوس ناظطستا قار
 ناقراخ ىوسز ىرداو-س زا *« ةاتكلن اروارمم دع شوخ ىرد

 درك قاكشتشاب تايزازااز ىاوب ىهتخزك ؟قاتشعمي ثلانز امانه

 ديسر رب مد نازا اروا ديرم كي * ديدب دش ىتسه رانا و رد نوج
 ششو جني باجزا تسنورب هك * شوخ لاوحا نيادكشديسربب سب
 ديونو تسلاح هج تيور دوشىم * دبس هكو درز هاكو حزس هاك

 نكرازلكن او عّسفتغاازا كشيىب 3 كودي رهالذبو 6



 فدسو ةروس مهب م١٠ ”>جم

 ٍْ بابزأ هللا ده نمو اريضب دنري ىم الا حورلا بوقعل هحو ىلع ىلا اذا هلا راونا نم ظ

 بهذبف نيديرملا حاورا ىلا ةقرخلا ةكرب دوعتل مهتقرخ نيديرملا نوسبلب خاشملانم بولقلا |
 بذكلا نم ظافحلا ضعب لاق * ىهتنا اهنف فرصتلاو ايندلا بح نم لصح ىذلا ىمعلا مهنع

 نم نسحلال اوتشي مل ثيدحلا ةمثا ناف ىرصبلا نسحلا ةقرخلا سلا الع نا لاق نم لوق
 هللا سدق خي اشملا ةنس نم اذه ريقفلا لوَق * ىهتنا ةقرلا هسيلب نا نع الضف اعامس ىلع

 ىلاعت .هللانم ماهلاب كلذ اولعف دق مهو انمبو اكربت اهوسبلاو ةقرخلا اوسبل مهتاف مهرارسا

 دق مه ةينوق ةدلىف ترزو «ةحسقلا عدبلاو تادايزلا نم هنا ىعدي نا دحال سلف ةراشاو |

 اهنا لاَ ةظوفحم ةفططل ةقرخ بتكلا ةرحفف هلو هريس سدق نيدلاددص خيشلا ةرضح

 لاوز ةين نلعا تبررشو زد اج وهتحسإاللا تط؛ى اهلرذ# نمءانؤطا تلقوا ة لبا ةسلا نم
 اريصب ريصي ه6 اريصب تأي ىلا هجو ىلع هوقلاف 0 هللدماو ةنطاللاو ةرهاظلا ضاسمعالا |

 امهاذ انيصب :هنوك لاح ىلا !تأيو. اريضيا دتراف ؛ةلدهلتب و ناضا' ىنمعامكحت ءانبلا"ءاح كلك

 ىباو.متا ىا [ نع ديباسو ] 4 ىنوتن او هلوق هرصنيو ءوضلا اهبلا اعجارو هنئيع ضاس

 رسفي لهالا ناف مكلاومو مكيرارذو مكئاسنب ه5 نيعجحا مكلهاب 92 نيبطاخلا بلغت هفف

 ادوهي نأ - ىور عومجمابو باص الابو براقالابو ءامالاو دسعلابو دالوالاو جاوزالاب

 وهوهلمخ هتنزحا اك هحرفاف هما مدلاب خطلملا صيمقلا لمح هتنزحا انا لاقو صيمقلا لمح

 ةفاسملا تناكو هاثا ىتح اهلكا فوتسي مل ةفغرا ةعبس هعمو ناعتك ىلا رصم نم رساح فاح

 هتخاسايهم ناقلعتمو ردي تهج هار بابساو داد ىوب نهاريب ] ىشاكلا لاق * اخسرفنيناك |
 زواجو هنم لصفنا اذا الوصف دابلا نملصف لاقي 6# ريعلاتاصف املو © ! دركملست ناردارب |

 ترامس زا ناوراكدمأ نوريب ىنعي دش ادج هكتقو نا و ] ىنشاكلا لاق * هنارمعو هناظمح

 مهريغو هدلو دلو نم هدحنع نمل بوقعي مهونأ لاق | هدير ارح ءاضشو رصم |

 د نم قصلو قزلاىا قبعام حمرادجاو هلعج ىا هللا هدحوا 4 فسوب حردجال ىلا 0

 ادوهي هب لبقا نيح اخسرف نانا نم فسوب

 اوقشتتساف فسوب اير كلت * ازوهشعإو اوموق نولاسلا اها

 ىونثملا ىف لاق :

 ديشك شي وقعيدوب ظفاح دكت. »+. .ديادت ارافسون .ناها رب: ىو

 دهازلانال كلذو قشعلاو دهزلا باحصاو ركسلاو كولسلا لها لاح ىلا ةزاشا تيللا اذهو

 قشاعلا و هريغ دنعام فرعي فيكف ىتكلا نم هحيصتسا ام لفاغلا رام اك هدذع امع لهاذ |
 قامحرلا سفنلا تاور نم هموسشيخت ىف ىخديو رارسالا نم رس حبر رهظم لكنه قشتتسي
 ةحن ار هيلا لصوا هللانا ىتاعملا لها لاق هاهنم أش مشاه هلاح ىلع ةنس فلا دهازلا شاعولام

 هربخ لوصونم عنمو ديعبلا ناكملانم حرفلاو حورلاتقو ”ىحيو ةنحلا ءاضقنادنع فسوب |
 ةنحلا نامز ىف وهف لهس لكنا ىلع .لدي كلذو ىرخالان م نيتدلبلا ىدحا برقم هبلا |
 قانا اهي تنذأتسا اصلا عر ناكل نشل قالا نادت ا من116 دبقلس١

 كا نائعاط نءطرب ريمغ سي هدش, هاك نايرد موس رثفد رخاوارد

- 



 ا أع يتم ركع كلاثلا ه

 نالوا هتمحرب اضيا نحل رلأ ةمحر نال نيمحا را راوهو »ف (كملع نمو كل هللا د

 قلاخلا فيكف محر اذأ كاملا ىلاعت هتمحر نم ءزج هئام نم ءزج مهتمحر

 ءايبعشا+.نوودت يوسفي: [١ لعاب, «ب ةالنكا قاهجي ىؤوبسيز نع
 دهد ىهاوخ هج ره 15 دنام ردب ٠ دهد .قنهاش تحب ننام ناد

 هل واط يداسلل الاول

 دنا شردقو تك“ ناو 5 وج * دنبو ديدالب نادنح هكا ةففتساوت هن

 ار بوخ تروص دوب ىنعم هخح يه از بوقعي لا درك وفع هنك

 ١ دركبن در ناش تاجزم تاعاضب * درك دبقم ناشدب راد رحب

 1 دع ا تعاضب ىب نيرد * زبن ميراد مثج نيمم فطلز

 دلما كركم موسع) اياد فاقا هلا 0 كروات عانس

 هللا ىلع هلابقاو هتيوتل ببس هناف هللا نم برقلاو ةلصوللببس نمؤملل بنذلامولعلا رحب لاق * |
 اهنم برهي لازام ةئيطخلانم هل عفنا المع مآللسلاهلع دواد لمح ام ىنارادلا ناملم وبا لاق*
 ىلا ةراشا ( نيمحارلا محرا وهو ) هلوق ىف ةيمجنلا تاليوأتلا ف لاقو © لصتا ىتح هللاملا

 لالا رخا دعل نررض هف نوكي ايما نيلوبقملا هدابعنم' دبع ىلع ىرجي نا نم متحرا هنا |
 هللا همحري ىتح هلرفغتسيو هنم ىرجام هنع وفعبل مصخلا ءاضرتسال هقفوال 2 لالا ىف عفناو ْ

 ناسل لقتعا هنا  ىكَح  ىهتنا ءامحرلاعيججو هيدلاو نم نمؤملا دبعلل محرا ىلاعتهنا اضياو |
 ضيىعو هيلع لخدف سو هلع هللا لصىنلا اوربخاف توملا ىلع فرشا نيح ةداهشلا نع ىف |

 اولاق (موصي ناك ام كزيناكامأ نصي ناك امأ) مالسلاهيلعلاقفهناسل لمعي و برطضاف ةداهشلا

 مالسلا هيلع لاقف ءاروع زوحت ىهو تءاخ (هماب اونتاه) لاق متن اولاق ( هيدلاو قعلهف ) لاقىلب
 هناسل قلطتا كلذ دنعف (مالاةمحر نيأف نيتتس هتعضرا رانللًأرهشا ةعست هتلمح رانلل توفعاله)
 نمر لافرانلاب هقارحا تزوجام اهتمحر نم لئلقللف ةنامحرال ةميحرتناك اهنا ةتكنلاوةملكلاب |

 نيعبس ةداهشلاة لكى عب ظاوملا نينمؤملا قارحا زيجتسي فيكدابعلا ةيانجب ررذتبالىذلاميحرلا |
 ىدنعب ىلا لمفام لاقف هِسأنع مهلأس هوفرعو هسفن فسوب مهف ىعامل # اوبهذا © ةنس |
 ءابلاو لاح 6 اذه ىصيمَب 8 ىنوخا اي اويهذا لاقو هصيق مهاطعاف هانع تبهذا اولاق |

 وهو [ اسم نهاربب نيا ديربب ] ةسرافلابىنعملاف .ةيدعتال نوكتنا زوجيو ةبحاصملاو ةسيالملل

 هلوقاما) لاقولسو هي هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع كلام نب. سنا نع ىور 5 ثراوتملا صيمقل

 | صسش ليربج هللا لزن رانا مهاربا ىقلا'امل راجلا مع ا

 هدكئالر كاظم قاو ةقفاافقملا مرا ودلقا و يقال كالو ةتلبا لم ةلطقطتو .ةنلتا نه |
 دك ونقف اة يقع ناو اوت اكو وشم ورطالا ةادكاو' قاطينانمخفلا:كلذئعازإ |
 جلا ىف قلاف هلع هتوخا نم ةفاخخ ناستلاىفو «هاهريغو نيعلا نم ظفحلل ىا اهقلعو |
 تاليوأتلافو ©ىفوعو حصالا قس وا ىلتبم ىلع عقبنال ةنجلا عر هيف ناكو هقتعوف صصقلاو |

 نيس انساك ومو تكلا باي نم بلقلا .فسو صيق نا. ا ذاك فةصخللا

 2(نم)



 كس اي الار الم مس 2 ٠
 قنوت هتبلا ىنمي]] نيزقت ماهفتسا 4 . تفسوب تنال كنم أ .اولاق 9 [ داتفا:لئابشو 'لكش |
 [ دوب دناوتن ىركيد لاكو لامح نيإب هك فسوب .
 ىرادوت هك نينزان ىور نيزا هللا كراش د ىراد ون هكن ينج حر نابوخ همحزا كا ظ

 قيرفتلا نمانب متلعفام متملع له لاق هنأكف ه6 انيلع هللا نم دق 9: هلوقىف هل الاخداو هبخا
 ةقرفلادعي عامجالاو هب انيلتبا امم صالخلاب انلع هللا عئادق ىخا اذهو فسوب اناف لالذالا و

 ىوقتلا ل عش ىا # قي [ هكرهز 6 نم 32 نأشلاىا 46 هنا لِ ةشحولا دعب لشالاو

 ةقراف5 نحلا ىلع هي ريصيو  هباذعو هللا طخس بجوي امع هفن قيوا هلاوحا عيمج ىف
 ىتلا ىصاعملا نع وا تاعاطلا ةقشم ىلع وا اهوحنو نحسلاو رئاشعلاو لهالاو ناطوالا

 عضوم رهظملا عضو اعاو مهرجا ىا هك نيسحلا |١ عيضنال هللاناف »8 سفنلا اهذلتست

 2 هدورف تر فسوب دنتفا ىو ىابرد هك ددسا و د 5 ىور دنخانشي

 لاملاب انيلع كلضفو كراتخا 6 انلع هللا كرثا دقل هللا ات ولاق 9» [ تفرك رانك رد ارئاشبإ
 لعن ”ىطخ لاَ 6 نيئطاخل انك اكلات انناغ نا هي«ناو لاملاو ءاجلاو لامكلاف

 انلذاو كرنعا كلذلو اناعفام كب انلعفذا بنذلاب نيدمعتمل ىا دمحريغ هلعف أطخاو ادم مثالا

 شنزرس جيه ] 6 مويلا مكلع بيزثتال لاق #8 كلذلو رافغتسالاو ةبوتلاب راعشا هفو
 بزثلانم ليعفت وهو [ مداينامث ىوراب ادامش هانك ركيد زكره نمو زورما امشرب تسي
 موللاىف ءاصقتسالاو ريبعتلا ناكف بزللا ةلازا ءانعمو شركلا ىشغي ىذلا محشلا وهو

 عيرقتلا ىمس خيشلا نبا لاقو * ىشاوكلا ىف ام هيلع هتدشل هبرثو مركلا منج بذي

 ضرعلا قزمي عدرقتلا ناف قيزعلا ىنعم ىلع امهنم لك لاّمشا ىف بيؤتتلاب هلاهيبشت ابيت
 بيتلاةظموه ىذلا موبلا مكلع بيؤثتال ىا بيزثتلاب بوصنم موبلاو .هجولا ءام بهذيو

 مهل امدف هي مكل للا رفغي 8 لاقف ًادتبا مث اقلطم ناماؤلا موتا :ماياالا ادن منظاف

 طقسف ذئمو» مهتهرج نع حفص فسوب نا كلذو رفغيسب بوصنموا مهنم طرفام ةرفغع

 لاق كلذلف هدانع نع ةبوتلا لش ىلاعت هللا نال هللاّقح قبب لف هللا ىلا اوناتو دعلا قح

 هتلزام ةعفر بيس ناك هنكلو ةيادبلا ىف مهعينصب ريخا ةيمجتنلا تاليوأتلا ىفو ب (مكل هللارفغي)
 اولسرا هتوخانا فسوب مركنمو *ىهتنا (مكل هللارفغيإ) لاق كلذلف ةياهنلا ىف هتكلمم لينو
 لهاا لاقف كنف ام طرفام كنم ىحتست نحتو ايشعو ةركب كماعط ىلا انوعدت كنا هللا
 نيرشعب عيب ادبعغلب نم ناحبس نولوش و ىلو الا نيعلاب ىلا نوراذني اوناكمهيف تكلم ناو رصم ظ
 ىاو ىنوخلا مكنا سانلا ٍلع ثيح نويعلاىف تمظعو نآلا مكي تفرش دقلو غلبام اهرد ا

 ىداضعب ذخا ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نا  ىورو  مالسلاه يلع مهاربا ةدفح نم

 ميركخانباو ميركشا اريخ نظن اولاق (مكبالعاف ىتورتام) شيرقل لاقف حتفلاموي ةمكلاباب

 ءاجامل نايفسابا نا  ىورو -(مويلا مكعب يرثتال فسوب ىخالاقام لوقا) لاقف تردقدقو

 ”نأشل امخفتو هسفن فيرعتىف ةغلابم ةركذ:ى اف ىلا نم +6 ىا اذهو فسوب انا لاق ©

١ 



 دهمسس بيرس

 ىشاكلا لاق * هسفنمهف عنا نم كلام لف مهل قر هناوخا .نكسع فسوب الر نيكل )اق |

 ةجاحلا ضرع هل ىنبني قحلا بلاط نا ىلا ةراشا ةيآلا (ةيج م ةعاضس انتجو) هلوقىف مث |

 كلذلو بولاطملا لكل نس ٌقيرطوبوحلا بوبحم ءانفلاناف هريصفن ةيؤرو راقتفالاو رقفلاو |

 تركذو نيملاصلا كءاتا هيف ترك ذو املع هب تطحاو هتأرقو كباتك ىنفلب دقف خيشلا اهيا |
 أرق املف مالسلاو اوريص أك ريصاف اورفظ اوريصو اولَسا نا مهن ذاف ايالملا .راصا اوناك مهنا ا

 | باتكلا بحاص لملو ءايبنالا باتك هنكلو م هللاو لاق باتكلا بوقعي |

 مهي ١١" جمع رع كلاثلا ءزملا

 قدوه تنل للب اناراذنا لح اوحا ع "ديك ةئبانتسا ق1 هر كولد هلك
 قاد ؛ تأ .ئعد:اوناوان كيس ا» ' دامكوزابو تسي نام تمدخمب

 | ىزكااوقَع أ وا ناجيهاتك واذ[ »دآم !لاح ازا: اربَمْغس ذاذانبخ

 نك هشيب, مرك وريك شييافو « نكةشيدنا ىراك افج ركالأ
 ديم كلاب ريخ دوش ؟15 « دركت © ىوكين عكساب ىنك
 تسين سك رب ريخ رد نابناهج * تسدزديا ربتكنانج نكمرك
 ىهكترايز رد هب  ىعارج * ىهج دشانت ناباس رد ترك

 مند تسدزا ىطاريق وج دشايت « جنكز ندركش خي رزراطنق هب

 روم شيب خلم ىاب كاطفتا روزدروخرد راب ىبك سه درب

 2 رطضالا و ةقرفلا أن ممهصلخ و باجحلا عفرف ةمحرلا هتكردا اذه مهمالك فسوب عمسامل

 زحعلا نياف لامجالاب ةءولممت اتنازخ هرس سدق ىئاطسلا ديزي ىنال لقام ماقملا اذهنمو *

 ىرتال | هماقمىف هنم دبال هناف لمعلا كرت اذه نم مزايالو لاؤَدلاو عرضتلاو راقتفالاو

 نكلو هتقاط ردق لمعي نا  كااطللف ةعتمالاضعس اًواح نا دعب اولاقام اولاق امنا ةوخالا نا

 ةبرقلاو ةفرعملا ىلا ةلمسو كلذ نوكل ةيؤرلا كرثو ءانفلاب هللا برقتي لب هءاعب رتغيال

 هرمس س دق ىاتسلا ديزي وبا لاق : ةاصولاو

 ماءدروا زايلو نجم و تجاحوىتسا * تسيب ون جنكرد هكاهاش ماهدروا ريح راج

 اج فينك فيل عدلي يكفل ع لوعنللا فسوب دانا ةفوك رواده ةمان نا ]

 له ىا 6# هبخاو فسوب مالعفام متملع له © [ ناردارب ىا تفك هداد تسدزا كلام
 نيماش هبخاب مهلعفو همزال دارملاو موزلملانع لاؤس وهف هحبشب مكملع دعب كلذ نع مدن

 ةلذو زحعب الا مهملكينا ردّهال ناك ىتح هلالذاو ىذالا عاوتاب هاذاو فسوب نع هدارفا

 كلذ ىلع متمدقا كلذلف [ نأ حبقب ديدوب نادان تقو نا هج ] 6 نولهاج متاذا ©

 نيدلاىفمهل احصننو مهيلع ةقفش اذه همالك ناك اماو فسوب ما هيلا لوو امب نولهاجوا
 ناتكلا أ رقامل هنا - ىور هشفن قح ىلع هللا قحلا اراثيا ايزثتو ةيتاعمال ةبوتلا ىلع اضنرحنو

 دعباما رصم كلم نم هللا ليئارسا بوعي ىلا ميحرلا نمحرلا هللا مس ) هيلا بتكو ىب

 نارب روت ايياعيإ تشاورب رضتاب أتوا دنكفا باه 51 ىئشاكلا لاق  (فسوي وه |



 فدو ةروسد 0 مه : <> 1١"

 انياصا 4 انف 2# بلاغلا رداقلا كلملا ىا 6 زيزعلا اهيا اي اولق ف [ ئورب فسوب |
 ماعطلا ةلقولايعلا ةرثكو ةجاحلاو رقفلا ه رضلا ف مهوةاخ نم مهو هي انلهاو ع
 ةعوفدمةدود صم ىأ [داصعاى نو كدنا] 6 ةرج لم هله (ىتعاضبما هددو 1و هي ةعاضبب انج و 8#

 عاتم نم مهتعاضب تناكو هتدرطو هتعفداذا هتبجزانم اهلاراقتحاو اهنع ةيغرر جات لك اهعفدي
 ذخؤتال فوبز مهاردوا قتسفلاىهو ءارضخلا ةياوربونصلاىه لبقو انمسوافوص بارعالا

 فودزلاب انطعا مهضعب لاق * انقحوه ىذلا ليكلا انل مئاف د6 لبكلا انل فواف 8 اهناصقنمالا

 ةاجزملا لوبقو ةححاسملاب لضفت 4 انيلع قدصتو يه ايش انصقنت الو دابحلا مهاردلاب عم اك
 مهللا فرعلاىف لاقيال اذلو هللا باوث' هب ىنتني امب افرع صتخاو اقلطم لضفتلا قدصتلا ناف
 اذهمث + ىنحراو ىلع لضفت وا ىنطعا لاقي لب دبعلا نم باوثلا بلطيال هنال ىلع ٍقدصت
 مهيلهاو ءايبن الا عيمج ىلع ةقدصلامرحن ىرب نم لوق ىلع ةلم اعملا ىف ةاهاسملا ىلع قدصتلا لمح ىا

 هللا نا لَ ةقدصلا ةقيقح دارملاف مالسلا هيلع انيشإ اصتخم هلعج نم لوق ىلع اماو نيعمجا

 هللانا اولوَم مل كاحضلا لاق * باوثلاو ءازْلا نسحا نيلضفتملا بشر # نيقدصتملا ىزجمب

 هوهفاشءاوس عملا ظفلىف فسوب لخد ريقفلا لوق * نمؤم هنا اوملعي مل مهنال كيزحيب
 | مهفاف معا وهو ايويند نوكيدق لب ىورخالا ءازحلا ىلع روصقم سيل ءازجلانا عمالوا ءازجلاب
 ىرقلا ضءبىف ةأرما تعمسلاق هنا عيبرلاىبا خيشلا نع ىكحام ىويندلا باوثلا راث ا نمو
 تلاسو تعمس 5 اهتدحوف داشلا ,تيلخرو اهلا تال داع عو ال بلحم مان هناا ك١

 هلاهانحبذف همارك اب انممادقو فيض انيلع تلزنف اهنيلب تاوقتن ةاش انل تناك تلاق اهببسنع
 ىنعي نيديرملا بولق ىف رت اهنا تلاق مث ةاشلا هذه ىلاعت هللا انضوعف :ىلاعت هللا هجول

 ةينلاو حيحصلا داقتعالاف كدنعام مكل بطي مكبواق اوبطف اندنعام باط انبواق تباط امل
 موق ضرا ىلع م دومم ناطلسلا نا  ىكَح  ميظع ريثأت اهل رطاخلا بيطو ةصلاخلا
 هنسحتسا ركسلا هنم صم املف تاصقلاضعب هلرشقف دعب هريه ناكو ركسلا بصق اهبف رثكي

 هل لصحي ىتح جارخلاو جابلاك موسرلان م أيش هيف عضي نا هلابب رطخف ةياغلا ىف هنم ذنلاو
 | الاخ اسباب اصق هدجو ةرطاخلا هذه دعب صم املف ذكو اذك ةنس لكف بصقلا اذه نم

 املظو ةعدب لعشي ناب كلملا مهذق لاقو قيتع خش ةلسقلا كلت نم هعمسف وككيلا نع

 هلابب رطخام عجرو هسفنىف ناطلسلا باتتساف بصقلا ركس دفن كلذلف اهلعفوا هتكلم ىف
 مث * ةمهلاو ةبنلا ريثأت نم اذهف ناك اك ركسلا نم ًاولمم هدجو كلذ دعب ايناث هصم املف
 ةملكلاو ةناعالاو نيزثالا نيب ةلادعلا اهنمو ةقدص فورعم لكلب لاملاب صتخنال ةقدصلا نا

 نع ضخمالا لفاونلا |ذلكو اسوي قئارطلا نع#ىدالا)ةلاناواةذلشلا للا قشساو ةفطملا
 ىلا برقتب ىدبع لازبال ) ىمدقلا ثيدحلاىفو دياز ريخ لك مت لب تاولصلاب ةراشالا لها

 | تاريخلا لفاون لاغتشالا لقاعلا ىلعف ( هرصبو هعمس تنكهتبمحا اذاف هبحا ىتح لفاونلاب
 هرس سدق ىدعسلا لاق : اهريغو تاقدصلان م
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 | ادرب هيلعللااهلعجو ريصف دورغلا رانب ىلتبا هناف ميهاربا ىدجاما ءالبلا انب لكوم تيب لها

 توعدالاو ىلع هنددرناف اقراسدلنالو قرسنالت س لهااناو قراسدنا تمعزو كدنع ةدككلما

 مه 1 زعح لل زل

 لاكن زهاؤ الب هزي نجوا, نوأ/ الج قاؤا مط يكن فة نحم ًآلاو ءاندلا ف: فادعلا ب
 ناابلا قيرطب

 بلا نيللكراقلا رابصو * ىلها تينا بارغلا باش اذا

 لوش الئاق عمسف

 بيرق جرف هءازو نوكي « هنف تيدماىذلا بركلا ىسع *

 | بجاولاناىلا ةراشا ةي آلاف ةمجنلا تاليوأتلا ف لاق ©:هلهاىلااهب لصوف ةنفس أر رظناملف

 ْ امهم هحبر ىا هللا حور دحمنا لاب الو طيرئاز: نيفانوف اهللق تقي بلطينا مص لك لع

 ا هنادجوب هللادعو دقو نينم ْؤملا هنالوا بولقل لدتم ةاحايوسا 1 هفدجو بأ دجو نم لب

 | بلاقلابال ثلقلاب نوكي ىلاعت قات لط نا هنفرسلاو ( قدجو ىتلطنءالا) لاقف نينلاطلا
 ةرسكنملا دنعانا) لاق كيلطا نيا ىهلا مالسلاهيلعىسوم لاقاك بلقلا ف نوكياضيا هنادجوو

 ةراشا (نورفاكلا موقلاالا هللا حور نم سأييالهنا ١ هلوقىفو ىتحنمىا (ٍلجا نم مهبولق
 ئونتملا فو ': ىهتنا:رفك هنادجو نمسألاوب هللا تلط كزرتنا: ىلا

 دوب هدْنأب تسدنيوج ا دوب هدْناتش 8 نارك كر

 تسربهر م هارود بلط 525 تاكو ةوهأولا اعادة بلطرد

 بلط ىارواو - ىموا ىوس * بداىب لكش هتفخو كواو كنل

 هشىوب وسره ريك ندرك ىوب * هك و ىثوماخ هكو تفكب هك
 شيدحزا دينك ف سو: ناسج *  شيوخ دالوا اب بوقعينا تفك

 د1 ناين ايفل تالا نيفد ةنمرقا ىطتتإ م
 روس ور رسب هدرككوج.مخ * اوسأيتال ادخ حود زا تفك
 دبهتوا..ءاو.. ناجح زب ءارنشوك * ديوش ناسرب ناهد سح هرزا

 ديرس نآ ىانشاكرسنا ىوس #« ديربوب دبآ شوخ ىوب اكره
 ىسع ىناي هرفطل لصا ىوس فمك ىس ىطل انك نه

 فرطرادلكربو رادكب او زا ا# كفو تسيايردز اهشوخ ههنا

 | ميحرلا ندحرلا هللا مس بنك االول لسنا بوقعينا - ىور 6 هيلع اولخداءاف ©
 | اناف دعب اما رصم زب نع ىلا هللا ليلخ > ميهاربانبإا هللا حِسذ قاحبسا نبا هللا هللا رسا بوقعي نم

 | ىدلو دقشبهللا ىالّسافانا اماو مظع عذب هللاهادفف ريصف حيذلاب ىلتباف قاحساىبا اماو امالسو

 ىذلا مالغلا اذهب ىلستا 3110-2 ىهسح لحنو ىرصب بهذ ىتح هيلع تيك فسو

 مشزا ىءاضب كدناو داد نادنز رش هما لل 1 مالسلاو كدلو نم عباسلا كردن ةوعد كدع

 ان ؟هكاريردارب مك رص ناشيإا داتسرف رصع ارئاشبا هدومتأ 1 لاثماو نغودو

 ناردارب ةنكود ماكنهن ١ نإ دن داهم فسوب هاكراس ىور قاشابو دندرك تاقالم دوي
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 كلم هم ىورو - فدوب 1 نوما الام هان الا نم 0 مكان ملعاوا ىفاحر

 هل اور ىتح توميال هلا فسوب ايؤر نم مع ليقو ىح وه لاقف هع هلاسف همانمىف توملا

 من لاق تردي مع كلزح نيءالا حورلا اهيا ليربلل لاق فسونا ك,ىورو - ادجس

 نيعبس نزح لاق هنزح ردقاف لاق ميظك وهف كيلع نزحلاب هالتباو ليما ربصلا هل هللابهو
 هدلوهربخا امل ىدسلالاقو *طقةعاسهللاب هنظ ءاسامو ديهش ةئامرجالاقرجالا نم هلاف لاق ىلكت

 رصم ىلا # اوبهذا ىباي 8 لاقف فسوب هلعل لاقو عمطف هسفن تسحا كلملا ةريسب

 ”ىثثلا بلاط سدحتلاناف مكساوحب اهربخنم اوفرعت ىا 6 هبخاو فسوي نم اوسسحتق
 ءايجالا ىو [ا.نتسجترةعاك11/: «رسسحتلا» لتعا لفاسحتلا ]ودام ]كيني حالاته دقاللاب

 صحشنا ءاحلابام نوعلا ناسناىف لاقو « نيعلاب ةبقارملا ف ءاحخلابو رابخالا علطتىف مهجلاب ْ

 ىهتنا اوسسح الو اوسسح ءاجو هريغب اهنع صحشبنا ميهلابامو هسفنب رابخالا نع صخشلا
 نال رصمب سيتحاو ضرالاح ربا نلف لاق ىذلا وهو ثلاثلارك ذيملو نيماينب هبخاب دارملاو *

 ىلوتدقو فطللا اذهب مهبطاخ فيك تاقناف خيشلانبا لاق + اهتلازا رسعبال ةيراشخا هتبمغ
 مهنم دحا ىلا ةياكشلا نع ضارىعالاو هلا ةياكشلاو هللا ىلا ءاجتلا ىلوتلانا ناوجلاف مهنع

 كرتنالف نيمايثب' ١ هلاولا * ىهتنا رخآ صماىف مهعم ةملاكملاو ةفطالملا ىفانيال .مهريغ نمو
 مهل لاقفزامز ذنم بئذلا هلك ا هناف تاومالا بلطتالاناو تيم هناف فسوباماو هىماىف دهجلا

 عاطقنا طونقلاو سألاو هسيفنتو هجرفنم اوطنقتال ه4 هللا حورنم اوسأيتالو 8 بوقعي
 واولاوءارلا سكرتو هبلا نكسف ءا وهلا مست نمناسن الا دجيام حورلانا ىجمصالا نعو < ءاجرلا ٍ

 ىشاوكلا قلق * حوروهف هدوجوب زتمو ناسنالاذتلبام لكف زازتهالاو ةكرطادش ءاحلاو

 '”ىرقو * ىهتنا هللا نم مكينأت ةحار نم اوطنقتال ىنملاو . 42 نم بلقلا ةحارتسا هلصا

 موقلاالا هللا حور نم نول هنا دابعلا امى ىتلا هت>ر نم ىا مضلاب هللا حور نم

 ءارضلا ىف ىا لاوحالا نم لاح ىف طنقبال فراعلاناف هتاذصو للاب مهملع مدعل ه6 نورفاكلا
 ثيدحلا فو بيرق هللايرفو بيجي هللا عصف «ارسسي رسسعلا عمنا )ىلاعتهلوق ظحاليو ءارسلاو
 ىلاعت هللا ىحواف تام الجرنا  ىورو ( طناقلا دباعلا نم هللا ىلا برقا ىجارلارجافلا) |

 هَحْرطدق .هدجوف مالسلاه لع ىموم ءاغ هلدغاف ,ىئابلاواَنم. ىلو تام. مالسللاةنلعب سوم ىلا. |
 ىسوماي ىلاءتهللالاقف هقحىف سانلاةلاقم عمست تنا براي ىسوم لاقف هقسفل لبازملاف سانلا

 3 تنا برايلاق هنا لوالا . ترفغل نيينذملا عيمح انسانا سل ءابعإ ةيويح ترفرف عفشت هنا

 ىلقي اههر م ١:تنكر نيكل و ءويعلاب نيررتلازو ناظيتعلا نرعغل ىضاعلا كك (ةكون اولا

 ىلاب خا ناك نيملاصلا عم سولجلا نكلو ىصاعملا باكتراب ةقسفلا عم تنك ناو ىتا ىتاثلاو. ١
 برايلاق هينم نب بهو ةياورىفو * اصلاةجاح مدقا تنكرجافو اص ىنلبقتساوا ثلاثلاو .

 سكملاب ىمالا ناكل ىنتيذعولو ناطيشلا كودع نزحو كؤايلواو كؤابسنا حرفل نع توفعول |

 ىلاعت هللا لاق ىنع زواجتو ىنمح راف ءادعالا حرف نم كنلا بحا ءاملوالا حرفذا ديرقالوإ |

 ىلاعت هنأف هبر همحر نم طنش النا لقاعل ا ىلعف * فذلاب رقا نمل ةصاخ ميحر روفغ قاف هتمح رف
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 هبانج ىلا ائحتلم # هللاىلا بزحو ون ىمهوكشا:امئاو ' ىلستال اعتب م نيغ ىلاوا |

 موش راوك رزب ميوك وتاب * موش راوخو قلخي ميوكذاد ظ
 ىنمملا نوكف ةقابلا دارفالا هب داري صاخلا ىلع فطع اذاف ثبلا نم معا نزحلاو |

 لاق مث ليج ربصق بوقعي لاق لبقناف * هللاعم الا ليلقلان زلاو مظعلا نزلا رك ذا ال

 ىوكشلا عم ربصلا زك فيكف هللا ىلا ىنزحو ىئوكشا امنا لاقو فسوي ىلع افسااي

 لاق مالسلاهيلع بوبانا ىرتالا زئاجوهو اهقلاخىلا سفنلانم ةياكش الا اذه سيل لبق * |

 ءاندجو انا) هقحىف هبرىلا هاوكش عم ىلاعت لاقو (نيمحارلا حرا تناو رضلا نسم ىنابدال |
 هانعمو ريصلا ةقيقح نال هيدل روذعملاوهف هلع هنم ىبو هلا هنم اكش هنال ( دبعلا مذ ارباص

 ىذالا لمحتو ريغلا ىلا نوكرلا كرتو نيغلا,ىلا ىوكشلان ع اهعمو سفنلا سيح قيقا |

 ةقيقحلا ناسلب لقاك هردقو هياضق نم هرودصل ءالتبالاو |

 0 حيلم ريغ هنع ربصلا نكل * حلم حلاملا نم ”ىش لك

 ْ ذومم ءاشالا اسف ربصلاو »* هقاوع مومذش كنع ريصلاو لصو

 | هيرضح ىلا هراقتفاو هلا ضرعي لازيالف: بوحلا ةرضح نع ريصبال بحملا نال كلذو
| 
ٍ 
| 

 قشاعلا راشااك ةياكشلاو عزولا ناسلال ةياكحلاو عرضتلا ناسل ىشغلا ناسلو (|

 دينكم ايتيك اهنيك دع نا( ا دكت تانج نو دوا وسي
 هببح ىلا هراقتفاو .هعرضتو هلاح ةياكح ىوكشلا ةروصىف فقاولا فراعلا ةياكش ىنعي |

 ىذلاام بوقعبل لاق الجرنا ) مالسلاو ةالصلاهملع ىنلاىلا هعفر هنع هللا كدر لمتنا :نعوإ#

 | ل يدل انو: ترب لع اكل قرير ىهذأ يذلا اهل لاقرفإ يل وح وردد انيقات
 | رخو ىبوكشاامتا لاق ةللاريغىلا وكشتأ لاقف ليربج ءاتافنيماينب هبخاىلع,نزلاف ىرهظ |
 ا ىا لاقف هتس بوقعي لخدو ليربج قلطنا مث لاق كنم تلقامت معا هللا ليربج لاق هللا ىلا |

 ا
 أ

 ةمش امهمشاف ىتاحر ىلع درف ىرهظ تدنحو ىرصب تيهذا ريكلا خبشلا م رئامإو سر |

 رشبا لوشو مالسلا كب رشإ هللانا بوقعياي لاقف ليريج هاناف تئشام دعب ىل عنصا مث ةدحاو ا

 كرصب تيهذاملل ىردتا بوقعياي كللوشو كنع امهب رقال كلاههترشنل نيتم اناكول امهناف |

 عئاج مئاصوحو نيكسم ميتيكلاتا هنا لاقال لاق هولعفام فسوف سوي ةوخا لعف+م و كرهظ تينحو ١
 ىئاتيلا ىح أيش قلخ نم بحاملىنا لوقو هومعطتملو اهوتمعطف ةاش كلهاو تنا تحزو |

 ىبما امك ب وقعي ناكف ) مالسلاهيلع لاق سنا لاق (نيكااسملا عداو اماعط عنصاف نيك اسملاو
 ارطفم ناك نم هيدانم ىدان حبصا اذاو بوقعي ماعط رضحبلف امئاص ناكنم هيدانم ىدان |

 ميل نسدقي ىدعتنلا لاق :_بيهاتلاو:بئرتلا ف هترككذ ( بوقني ماعط ىلع رطفلف
 ليم ورطاعز راسك ١ هي لو ةدنك اني ئتا :؟ىارخ

 ىادخ قلخم دناسر ىكن هك <« ىارتم ود رهم ديب كم موكا

 بيخمالو ىفطابو ىتح رينا وجراف ه# نوملعتالام © هتمحرو ةفطل زج « للانمرعاو
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 هللا لوسر عم انلخدهنع هللاىضر سنا لاق« دئادشلادنع هسفن كلي نم لق هناف فيلكتلا تحب
 هللالوسر دخاف مالسلا هيلع هدلو مهاربال ارذط ناكو نيقلا فيس ىبا ىلع لسو هلع هللا ىلص

 هللالوسر انبع تلعشل هسفنب دوج مهارباو كلذ دعب هيلع انلخد مث همشو هلبقف مهاربا

 اهعبتا مث (ةمحر اهنا فوع نباايإ لاق هللا لوسراي تناو فوعن. نمحرلادبع هل اقف. نافدذت
 اناو انبر ىضربام الا لوقنالو نزح بلقلاو عمدت نيعلانا) لاقف ىرخا ةعمد ىا ىرخا

 ةنيدملا ف تام مالسلاهللع ىنلا ىب مهارباو ةضورلا ىف لاق * ( نونوزحل مهاربا كقارشإ

 ةحابنلاو حايصلا نم ةلهجلا هلعفيام زوال ىذلا امتاو + ىهتسا ارهش ريشع ةينامث نبا وهو

 دلو ىلع ىبب هنا مالسلاهللع هنعو * بالا قيزمتو بونجلا قشو رودصلاو دودحلا مطلو

 مكتيهن ام ) لاقف ءاكبلا نع انتيهندقو ىكبت هللا لوسراي لبقف هسفنب دوج وهو هتانب ضعب
 برغملاف لاق (حرتلادنع توصو حرفلادنع توصنيقمحا نيتوصنع مكتبه امناو ءاكبلا نع

 ءاكلاو * امهتحاص قمل ناقمحا بعللا ف منرتلاو ةحابنلا نوصل لبق امباو لقعلاناصقن قملعا

 هقوشنم هللا ءاكلاو هديدهتو هحوتنم ءاكنلاف هللاىلاو هللا ىلعو هللا نم هجوا ةثالث ىلع

 .بوبحلا وهيلع هتبحمو هيلا هليل هيباو فسوينيب هللاقرفو قارفلا فو نم هيلع ءاكبلاو هتبحمو |
 نب لاطملادبع فارشالا نمو * بيعشو بوقعيو قاحسا ءادنالانم ناسمعلاو * ةنحلاثروب
 ىمحاناك ءاوس ةباحصلا نمو * ىدع نب مطمو بالكنب ةرهزو سمش دنع نب ةماو ماه ْ

 تبان نب ناسحو هللادبع نب رباحو بزاع نب ءاربلا مالسل هيلع هتافو دعب هل ثدحوا هدهع ىف

 نايفسوبا برح نب رخصو عوبري نب ديعسو صاقو ىنا نب دعسو صاعلا ىلا نب مكحلاو

 هللادنعو سابع نب هللادنعو رمح نب هللادبعو قرالا نب هللادبعو بلطملا دنع نب سانعلاو

 ةفاقوبا سماع نب ناهعو ىلذهلا دوعسم نب ةبتعو كلام نب نابتعو ىوا ىنا نب هللادبعو ريمع ١
 ءولمت ه6 مظكو هف #9 نامعنلا نب ةداتقو نذؤملا موتكم ما نب وْرْعَوا بلاط ىبا.نب ليقعو |

 هبلق ىف هل كسمت هدالوا ىلع ظغلا نم |
 ميااوتن نتفك هك هنيس نيود# تن اند

 همزلل اناينا ناكول هنال سايتلالا مدعل ال تفذحو لازت الو أتفتال ىا كي اوتفت للات اولقإ# |
 اضيرم هةياضرح نوكت ىتح 4 هيلع اعجفت 4 فسوب ركذت # امهادحاوا نونلاو ماللا |

 بحملل دبال هنا ىلا ةراشا هبفو * نيتيملاىا  :نيكلاهل نم نوكتوا لف كالهلا ىلع افرمشم
 لمجتأ اولاق ) ةكئالملا ه نعط نيح مالسلاهلع مدآ ملاعلاىف ىتمالم لواف قلخلا ةماله نم

 مهلوقل ةيبوبرلا ةرضح ةقيقلا ىلع ىتمالم لوا تيار رظنلاتنعما ولو اهوف دسفي نم اهيف |
 مولي اناطف 6 مهحب ) هلوق وهو ةبحلاىعدا بحم لوا ناك ىلاعت هلال كلذو (اهيف لعجما ) ظ

 مثال ةمول هللاف ىفاخال نا بحل ةمالع نمو نيبحلا ”ولسلا لها

 است وكرر« نشل ناو ومع اوشا كاداخ 18 تنؤلأم

 ىا سانلا ىلا هثيف هبحاص هيلع نيصيال ىذلا مهلا بعصا ثلا 6 ىثب وكشا امنا لاق
 مكلا:ىبام وكشاال ىتا مهل لاقف ءاكشالاو ةيلستلا قيرطب اولاقام هل اولق مهلاكف ةرشأي |

 فسون ةروس مه 7٠17 رجم
 00 ل ل ا ا ا 223-725



 دك م. عجم رشع .ثلاثلا ءزجلا

 افسااو اميوقعل وجم 35 تئاقز قوش امز .فسؤي وحرك

 طفاحلا لاقو :

 ىناعتكريب لاح مامديد. بج شمت رك * ىمحر ناردارب ىإ تمفر مزيل لع تسون
 ىلع دا ثداحلاو ستحلاو نيماش هيوحا ةصم ثداحلا نا عم فسوب ىلع هيأت اماو

 اضغ ناكمدهع مداش عم هتبيصم ىا هارز ناو فسود ىلع هفسا ىدامت ىلع هب ةلالد سفنلا

 ْ امهذاكع املع امهتاح اًهنإو ناك هنالو تاسصملا ةدعاق نايل سا درت نال .اايزط: هادتع

 اليو اوجد بالو ةيلسب فارخكلم هناع تانكي مف فسوب اماو !ههبايا ىف اعماط

 هيلع هللا لصدخم ةماالا ةييصملادنع نوعجار هيلااناو هللانا مثالا نم ةما طعت مل) ثيدحلا ىفو

 ١ ىنانعو * فسوب ىلع افسا اي لاق لب عج رتسيأ+ل هباصاام هباصا نيح ب وقعي ىلا ىرب الا (ملسو

 فايا لاق: ::!كناواباذهفل ست[ ؟كلاهت' اغا انإ لاقو. هفسا .ئدات

 رعي لو امك عك اي يح هيلارا نقف اب يتوب ةعستاعلا قلبا قاخ دا هللا ن ازول [كاق: غرام

 ريخلا نم ىنأيس ام لوهذو ىرهاظ مالك اذه ريقفلا لوقي * ىهتنا لا نم هبام نكسيل هلاح
 عطق ءايبنالا نم روصتي فيكف الاو ىلاعت هللا ما نع لِّساربج ماب ناك اذهنإ حبجيصلا

 بجوملا 6 نزحلانم هاننع تضيباو 8 لحارم ىنامث ناعنكو رصم نيب ناكدتو محرلا

 بيش نع ربخا اك اهيمعتدقو ضايب ىلا هتلقو نيعلا داوس تقحم ترثك اذا ةربعلا ناف ءاكتلل

 ىتحبوقعي ىب اذكو هرصب هيلع هللادرف ىمع ىتح ىلاعت هللا بح نم ىبب هناف مالسلا هيلع
 ىدنجخلا لامكلا لاق : 6 اريصب دتراف ) ىلاعت هلوقل حصالا وهو ىمع

 تسناراب هكسبيز نارجم بش دور ورف * مثج ةناخ هكنيقي مدر رسرب هيركذ
 ىلع امو ةنس نينامث هئاقل نيح ىلا فسوب قارق مون نم بوقعي اننع تفجام هنانمج ماوؤ ل |

 101 ييسسسُسساساُسلس ااا

 | ءايلاو ةرسكلا نم فخا فلالاو ةحتفلا نال فيفختلل ايلط افلا ءالا تيلقف ملكتملا ءاي ىلا

 | قوةةتاقعاوةءعازرخ نوعا رسب كدا لفن اف وقح نق#سلا لع جارك نه رالا هج أ
 1 ىوتلا ريخلا ىف درو امل لاما دوهش رسلو هدالوا ىلا رظنلا هنزح ديزب الثل تلق * فسوب

 | كناحبس) لاق هينيعىنعي (هيتميرك تبلسنم ءازجام ليربجاي ) لاق هبرنع ليربج نع هيوري
 نم لوا ربخلاىفو ىهجوىلا رظنلاو ىراد ىف دولخلا هوازج ىلاعت لاق انتملعام الا انل رعال

 1و مك جل تطيب تقر اهلك تاروا*واكلاامطث#ءلاوز (ةيضالاىلايش .المازلاهنتخؤ حلبة راعش
 و

 | لاخلا روني ىحح ىلاعت قحلا نال قلطملا لاما نهااذمنم رهظم وه ىذلا ىنسوبلا لاماولا |
 هنا ىلا ةزاشا هيو * باجحلا ءارو نم رصم لها هبحب ىلتباو هوبا هبحاف ىنسوبلا ىلحلا ىف |
 قلطملا لاما دوهش ىلا لّضبال ىداهشلا ىوكلا نيعلا:فراعلا نب ملام |

 تخوس ملكنابز وج قح نابزمه دش + دوب ىتحار ةمدقم ىتنحم ىه
 ساوحلاو ىوقلا هلداقتيو ىتاسنالا دوجولا رصمىف رسسلا نيعب قلطملا لامعا دهاشي فراعلاف ْ

 (تحن )

 لخديال امم كلذ نع كلا ناف بئاونلادنع ءاكلاو فسأتلازاوج ىلع ةيآلاب لدتساو + اعبمج |



 هفسوا ةروس - تام

 ىمو تضرعا مث ضوعم ريغ هبحاصف عزجلا اماو ةبقاعلا دومحف ةينالعلا نسحب ربصلا |

 عزجاف ىلع ىدجحب عزج لهو « لوعم ريخ ربصلا ناكو تربص
 عدصتت تحبصأ رورغ لابج *« هضعب لمحتول ام ىلع تربص
 عمدت بلقلا ف نيعلاف ىرظان ىلا * اهتددر ىتح نيعلا عومد تكلم

 ىا [ نمي ارئاشيإ همه درو ىلاعت ىادخ هكدياش ] « اعبج مهب ىنينأي نا للاوع

 رشع ى'ا اوناك ةيض لوا ةيداملا ىلا وهذ نيح مهئاف رصعي فقوتملو هخاو فسويب

 نيماش نال ةعست اوداع ةيناثلا ةركلا ىف رصمىلا مهلسزا املو رششع دحا قبو فسوب عاضف
 ةثالث نوبئاغلا غلب اءاف ضرالا حربا نلف لاق ىذلا ريبكلا كلذ سبتحاو فسوب هسح
 ىذلا * مكحلا ف فسالاو نزحلا ىف ىلاحب # مبلعلا وه هنا عمجا ةفيص دروا مارجال

 اهنمو . دبعلل ةبوقعلجعت اهنم . برضا ةئالثىلع ءالبلانا لعاو * ةغلاب ةمكحلالا ىنلتب م
 هدلع دادزيل ةمارك اهنمو .هبر نموه نبا هتجرد هقلخل رهظف هريمضوف ام زرببل ناحتما

 مهلاب نجسلاىف هثبل نم مالسلا هلع فسويب لزنام لثف ةبوقعلا ل جعت اماو . ةماركوةبرق

 ناطيشلا هاسناف كبر دنعرك ذا) هلو نجسلاىف ةدملا ىضم دعب هيل نمو هب مه ىذلا

 بوقعي ىلا ُهللاىحوا بهو لاق اكبوقعيب لزنام لثمو (نيتسعضي نجسلاىف ثبلف هبر ركذ |
 اقانعت تيوش :كنال لاق ىهلاال لاق ةنسسس نينامهك فسوي كنع تسحو كتقاع امل ىردتا

 نيب الجت حذ هنا بوقعي ءالتبا بيس نا - ىورو  همعطت ملو تلكاو كراج ىلع ترتقو |
 - ىودو  تبمجىتح تكف اهدلو عابف اهدلوعم ةيراج ىرتشالبقو * روخم وهو هماىدي
 اماو .ًايشاهنم هومعطت لف نيكسم مكبايب ماقف ةاش متذ مكتال مكلع تدجو امنا هيلا حوا هلا
 اماو .«باوا هنا دبعلا من ارباصءاندجو انا ) ىلاعتلاق مالسلاهيلع بوبإب لزنام لثف ناحتمالا

 حذف اهب مهي لو طق ةئطخ لمعي ملو مالسلا امهيلع ايركذ نب ىح لزام لثف ةماركلا
 ريصلاب باوثلاو رجالا مظع لكلا ىفو ليئارسا ىنب اياغب نم ىني ىلا هسأر ىدهاو احبذ
 تزال هتدش نم ىف دربلا هباصاف ليللانم هددو ىضقيل مهضعب ماقو *بارطضالا مدعو
 مساقلاوبا لاق «رفغتساو هبتناف انعكست نا الا كاتئثاو مهانمتا نا ءازجام لئاق هل لاقف ةنس هيلع

 تاراما :نم' ةلعلا هب تدتشا دقو مع نخا ىف :لوش قاقدلا: ىلع ابا ذاتسالا تعمش ىريشقلا
 هلاح نم هبف ناكامل ارسفم هلعفل رسفملاك لاق مث مكحلا تاقوا ىف ديحوتلا ظفح ديبأتلا
 دماخ نك اس تناو ةعطق ةعطق ماكحالا ءاضما ىف ةردقلا ضيراقمي كضرّقي نا وهو

 طفاحلا لاق :

 مكر وك ة مشج دد رظف ركممشج كنت * راي فطل ددنسيى كلا د15 انفع

 بوقعي سي ] ىفشاكلا لاق * مهنم عمس امل ةهاركمهنع بوقعي ضرعا ه# مهنع ىلوتو
 ىئاجلا لاق [ دومرف نازحالا تيب هب هجوت لالم تياغزا
 مريم نزحلا تيب نيدد اهنتات راذكب امه « ىزشوخناتسودايبرطمزبردونمدمهىاور

 عب 5٠١ - نايبلا جود )



 امد ٠.6 جم رشع ثلاثلا ءزخا

 | ىدزدرهاظب ] ىنمي : هفالخب ىهما اندهاشاك ىمالا ةقيقحأ ىردن اف 46 نيظفاح ف لاحلا
 دوخاي دندان وارابرد ار عاصو دندرك تمهتورب هك ميرادن ربخ ىمالا سفنزا اما مديدوا

 اوغلاسناب مهريك مهما فسوبةعقاو بسب نيمهتم اوناكامل مهنامت [ هدوب يق نب نعام

 مكيبال اولوقو ىا 6 اهبف انك ,تلا ةيرقلا لأس او 9 اولوقبو مهسفنا نع ةمهتلا ةلاذا ىف

 « اهيف اناقا ىتلا ريعلاو 8# انقدص كل نيبتل ةصقلا هنكن ع مهلأساو رصم ل هانا لينا |

 نم اموق اوناكو مهعم انكو مهيف انهجوت ىتلاريعلا باحصا ىا لامحالا اهيلع ىتلا لبالاربعلا |

 هل لاقف فسوب ىلع لخدف ,مهريك عجد مث *6 نوقداصل اناو بوقعل ناريج نه ناعنك |

 لبق هن أك امهللا ن نسحاو هخا دنع هلع هعم ىذخف ةنهر ىخا ككل لاق تعجر مل |

 هلاولاقف هيلا اوعجرامدنع ٍبوقعي 6 لاق 8 ليقف لاقام هتوخال فقوتملا لوق دنع ناكاذامت |

 لزناهف بيستلانم ةءاربلا ءاعدانم مهمالك نمضتيامع بارضا © لب © مهوخا مهل لاقام |

 لي كلذك !ضالا نكيمل..لتبق.هناك لمف.واإ لوق نم ,كلذىلا, ىدؤيام مهنمتردصر+ل هناو هب
 وهو هومتلعفف هومتدرا رومالا نم ه6 اسما مكسفنا 98 تلهسو تنيز « مكل تلوس

 هب ددح مك ىداشلاب ناقل قاردا اننالا وقس وادخ كوفاريق الا لروصخفا اوت |

 | كلدب كلملا مكحامل مكميلعتو ك١ اوتف الولو كلملا ن.دنمال بوقعي نيدنه وه اعا كلذ نال |

 | كانه 0 ا فسوب ةهصقىف ناكاك مهبأوس مالسلا هيلع بوقعل نط ا

 | تحارج زين ركا هك دنام بزال تبرضب نتفك غورد ] ىدعسلا لاق انه ققح لو

 | نكفك تسار ري دئدش موسوم. ىئتوردي فسوب ناردارب نوج دئامي .ناشن دوش تسرد

 ةيآآلا 6 مكل تلوس لب ) ىلاعت هللا لاق [ دنا دامعا رين ناشي
 دوا تترانكودلقتك جك نال ردح احلا يرد ةندا# كك | اوانيكا
 وتاكد اة هواه نتا ةودكرطل مهي ادا يك عدرا ريك نراك نو

 | نسما ىنانعو * قلخلاىلا ىوكشهيف نوكيالناوهو ليمحريص ىرس ف ىا لمح ريصق © |

 تلقف اههجو نسح ءاضادق | ساما داو فوطا انا انيبف مارحلا هللا تيب. ىلا هيدي رسل

 تعمسف ن زا اومهلا ةلقلالا كاذامو ةاازملا به كك انسحو ةراضن طق موبلاىلا تقال ظ

 | داّؤفلا ةمولكم نازحالاب ةقيثول ىنإ هللاو لجرلا اذهاي تلق فيك تلاقف ىنم لوقلا كلذ |

 | ايحض ةاش ىجوز عيذ لاق كلذ فيكو تلقف دحا اهيف ىنكرشيإم ناجشالاو مومهلاب |
 | ىتا لاقذا اماعط مهل عنصال تمقف عضري لفط ىدي ىلعو نابعلب ناريغص نادلو ىلو اهب |

 ابراه جرخو هحبذو هعجطضاف ىلب لاق ةاشلاب ىلا عنص فيك كيرا الأ ريغصلل ريبكلا |
 | تجرخو لفطلا تعضوف تاف شطعلا هكرداف هلطىف هونا قلطناف بئذ هلكاف لسجلا وحن |
 اهق هدي قلاف رانلا ىلع ىهو ةمربلا ىلا لفطلا بدق مهوبا لعفام رظنا بابلا ىلا |

 تمرف اهجوزدنع تناك ىل ةنبا كلذ غلبف همظعن ع همر سشتناف ىلغت ىهو هفن ىلع اهبصو
 | .ذه ىلع كربص فيكف اهل تلقف مهني, نم رهدلا ىدرفاف اهلجا تقفاوف ضرالاىلا اهسفنب
 اماف انواذتم اجاهنم امهنب دجو الا عزجلاو ربصلا زيم دحا نمام تلاقف ةميظعلا بئاصملا

 «ربصلا )



 فسوا ةروس ميه مل. جم

 دلو اهلو ةذيلط' ىرسل ناكو * هنوعشبالو هنوقدصيال اوربخي ملو هب اؤرمأي ملا ةثداح لك ىف

 | ىرسلا لاقف كلذب زم رنا معاف قرغف ءاملاف ىبصلا لزنف ىحرلاولا ملعملا هب ثعبف معملادنع
 أ لاقف ىضرلا معف ملكت مث مث ربصلا دعى اهيلع ىرسلا ملكتو اهلا اوضف هما ىلا اس اوموق

 ١ هللانا ا ىنا تلاقف قرغ دق كنا نا اهل لاقف اذهم دبرت “ و تا

 ااهعم اوماقف اس اوموق تلاقف ىضرلاو ريصلاىف همالك ىف ىرسلا داعم اذه لعفام ىلاعت |

 تلزنف هاماي كبل اهباجاف دمعىنا تحاصف انهه اولق قرغ نبا تلاقف رهنلاىلا اوهتناىتح
 لؤفا#لاهف لنه: "روك, ىأ, نمو انشط لا ئؤدبلا تفالاو اجلكم لة تطفا امد كادخاأو

 ثدحتال نا هيلع هلل امل ابعارص ناك نم مكحو اهيلع هللالل ةبعاسم ةأرملا نا لاق لق لاق
 مظلانامث * اذهلمفام ىبرزا تلاقف تركتا ةثداطاهذه ملعت نكت+ل املف اهب لعيب ىتح ةثداح

 ىلتبا نمو لظ سناجلا ريغب ةبحصلاو ٍلظ ملغلا بلطو لظ هب للا مكحامريغب مكحلاف عاونا ىلع
 هينذ لعج ادبع هللابحا اذا لهس لاق * رافغتسالاو ةبوتلاب كرادتلاهيلعف رازوالا رئاسو يلظلاب |

 اريغص هينذ لعج دبع ىلع بضغ اذاو هسنا ضاير ىلا ةبوتلا نم اباب هل حتفو هسفنىف امنع

  ةلالدب سأيلا ةياغ اوسني «6هنم اوسأيتسا املف# ةبوتلا هللا لأسن ظعتيال هبدا املكف هيخيعف |
 هك دتسلادو تسوي زا دئدش دوت دك تقو نأ سب ] ىنشاكلا لاق * لاعفتسالا ةغيص

 ا مهطلاخيال نيصلاخ سانلا نع اودرفناو اولذتعا 6 اوصلخ 8#[ دهد ىمت ناشيدب ادردارب |
 ' نأشهؤ مهيبال نولوش اذامو نوهذي ةف ىااازع مه سم اربد دتىف نيجانتم 4 اج وه مه ريغ

 دحاولا مي ردصموهو هراست نم جنلا نال ارس نوجانتي ةعامج ىشاوكلاىف لأق * مهنخا |
 ادوهب عار اذا ىفوا لمبور وهو نسلاىف *“ مهريك لاق © ىالاو نكذلاو عمجباو |

 بالّقنالا ىلع ىجاتتلا دنع اوعمج ا مهن 6 هتوحا رع ةسايرلا هل تناكو نوع.ش وهو مهسيروا

 مكيلعذخادق مابا نا ابقي متملعدق ىا :6 اوءلعت ملأ ة8مهيلع اركذم لاقف ضرملو ةلج
 امشو ] ىنشاكلا لاقو + هبف هنذال هللانم هنركو هللا مهفلحوهو اقيثو ادهع هك هللا نم اًقثوم |

 عقاو تروص نيا ودك ةينلككت ردغ ىوناثرد ناز دمحم ديروخ نيك

 متطرف ل ةديزم 4 امال ىتآلا لعفلاب قلعتهوهو اذه لبقنم ىا * لبقنمو © [ دش

 نوظفاحلهل اناو نوككانل اناو ملقدقو مكيبا دهع اوظفحتملو هنأشىف مترصق ىا ## فسو:ىف
 *6 ضرالا حربا نلف 9 ةطرولا هذهنم صلخم الل سيلف فسوب ةعقاوب نومهتم نحنف

 ةماث حربا نلف اهنم ايهاذ رصم ضرا قرافا نل ىا لوعفملاىلا ىدعف ةقراقملا ىنعم نمض
 مهناعا نأكو هيلا دوعلا ىف 6 ىلا ىل نذأي ىتح #8 ملكتملا لعل محتال ضرالا نال ةضقان ال

 هجو ىلع اهنم جورخلاب ه# ىلةللامكح وا 8# بوقعي نذاريغب سلع 1 _

 مكحبالذا 6 نيك اهلا ريخوهو © بابسالا نم ببسب ىتخا صالخب وا قاثيملاضقنىلاىدؤنال
 متا « اوعجرا 8 [ تسين وا مكحرد هنهادمو ليهو ] ىنشاكلا لاق + لدعلاو قحلاب الا ْ

 ةقرسلاب هيلع # اندهشامو لاطا رهاظ ىلع #* قرس كنبا نا انابا اي اواو ةف مكسبا ىلا ١

 نطاب ىا  ببغلل انكامو ف هتاعو نم جرختسا عاوصلازا اندهاشو ه انهلعامب الا ل ١



 مك 007 ريثع ثلاثلا ءزجلا

 ىلع نورتفت متقفط مث مكيبا نم ؟اخا مقرسس ثيح ةلزنم ىأ 6# اناكم رش متنا لاق 9 ليقف

 نجسف اخيلزب مه نيح ثالثب فسوي بقوع امهنع هللا ىضر سابع نبا نعو « “بلا
 اودرف نوقراسل مكنا لاق نيحو نينس عضي نجسلا ىف ثبلف كيردنع ىنزك ذا لاق نيحو
 ىصقا ىلا اغلاب املع مله ىا * نوفصتاب ملعا هللاو 8 لبقنم هل خا قرسس دقف اولاقو هلع

 | درجمل ةغصلاف انيلع ءارتفاوه امنا لب ام ةقرسلا رودصنم نوفصتا" سيل ىمالاناب بتارملا

 | نوفصتاع ملعا رحبلا فو « لعنم كلذي مهل سيلوال فيكم هملع ىلع هملع لضفتل ال ةغلامملا

 زعاخو كترإ ماع هريس متسا ىذا هيخا ةقرس تناك فيكو ردومالا قئاقخم ملاع هنال م 9
 ىكي انلق ةكربشلا ىضَس ا ا ا
 هل خا قرسدق: مهلوق ىلا ىري الأ مهسفنال علا نوعديي اوناك مهئاف يعزل ةكرشلا

 نيمايشب قالطاىف زيزعلا اولك مهنا  ىور  ةيدعسلا ىشاوحلا ىف اك مزحلا ليبس ىلع لبق نم
 رصهىف لماوحلا اهنم عضت ةحيص نجيصالوا اناخا الا ندرتل كلملا اهيا لسور لاقف |

 سماذاهنا الخ نوقاطيال اوضضغ اذا بوقعي اونب ناكو هباس نم تجرخف هدسجروعش تماقو

 هسف هدب ذخىوري و هسف هنجىىلا هنبال فسوب لاقف هيذغ نكس مهنمدحاو بضغنم |

 ىورو .بوقعي نم فسو لاقف بوقعي رذب نم ارذل انه نا ليبور لاقف هيضغ نكسف
 | متا لاقف ضرالاىلع عقوف هبببالتب ذخاو هلجرب هضكرف فسوب هيلا ماقف ايناث بضغ هنا |

 مكّم دشا دحا ال: نإ نولظت نييناربعل ارشعم

 كا تيم تسدره تسدرب ز * دين قر دوال ا كك ةدادخ

 ' ىدعسلا لاق |

 كنج نييود زاب شيب, دنز هج * كنحب سورخدوب رطاش هجرك
 كللب فاصم رد تسشوم كيل * شوم نيفرك رد تسريش هبرك

 هل نا زيزعلا اهيا هنيفطعتسم ه6 اولاق ف ثنح اوعضخ هصيلخت ىلا مهل ليسالنا ]فاران

 سنا ودب فسو» دوخرسي كالهزا دعب و ] هقارف عيطتسي داكيال نسلاىف ه6 اريك اخيش ابا

 هدنع انسلف قاقرتسالا وا ناهرتسالا هجوىلع هلدب 3 هناكفمرا دحا نحت 0 [ دراد تفلاو

 كناسحا محتاف ةفايضلاو ليكلاىف:انيلا #4 نينسحملانم كيرت انا وف ةقفشلاو ةبحلانم هتلزنع

 | اذاعم للابذ وعن ىا هبلوعفملاىلاردصملا ةفاضانم د هللاذاعم 8# فسوب هي لاق 88 ةمعنلا هذهب

 اعا هل انذخانال هلحرىف عاوصلادجو نم ريغ هدنع انعاتم اندجو نمالا ذخان نا © نم

 انعام دجو نمريغ انذخا اذا ىا 4 اذا انا قه اهبجومب لالخالا انل سيلف ؟اوتت ف ةضّم وه |

 مهل باوج اذاو مولعلارحبىف لاق * كلذ انلامو مكهذمىف ه« نوملاظل 8# هاضرب ولو هدنع |

 ىجولاب نسما هللا نا وهف هنطاب اماو هرهاظ اذه انلظ هلدب انذخا نا ىنعملا نال نط دو

 ىحولا الخم الماعو املاظ تنكل هريغ تذخاولف كلذفف هللا اهملع اصمل نيماينب ذخا نا
 دبال ىلاعت هللا نم دري دزاو لك نال عظ اضيإ ماهلالا ىفالخم لمعلا نا ىلا ةداشا هنفو *

 هنلامالنورظتنم ءالوالاو ءاسالاف هللا هْمع ىذلا لحلاىف هعضن و ىلولاو ىنلا هب لمعي نا |

 (ىفد



 فسوب ةروس مك ١ دا

 ا | ««تاجرد عفر ح حبقلا ا ةاج امس 76 اهللا م اهلمف |

 لولا ضفاخلا عزت ىلعوا ةفرظلاوا ةيردصملا ىلع اهباصتناو لعلام ةيلاع ةريثكايتد ىا

 ١ هيعدتستو ةمككللا هضتق امسح هعقر ءاشن ىا 7 ءاشن نم © ىلاعتهلوق لوعفااو تاحرد

 | معلا ىفهنم ةجرد عفرا 4 ملع  قلألا نم 34 زخارف ول فسوب انعفر م ةحلصملا

 ىلاعت هللاىلا معلا ىهتنب ىتح هنم ملعا هقوفوالا ملء نم سيل ىند

 ىهتملا هللا هكح نادزبب ان * 010 تسد ىلإ كش تاس
 نأ شيب ىلسوج اهايدد هلم + نا 0 روغ ىف ت0 ىيناك

 سبل لجرلالاقف الوق اهنف لاقف ةلأسم نع هنعهللاىضرايلع لأسالج رنا بعكن بدم نعو *
 ةيمجنلا تاليوأتلا فو ©ميلعإ !ءىذلكقوفو تأطخاو تدصا ىلعلاقف اذكو اذكهنكلو اذك وه |

 ةيدوسعلا ةورذىلا هب لا كدلك دوكلا ككاو و ور (ءاشن نم تاجردعف رن |

 هيلا دعصتىذلا دعصملانم هيدجمب (ملع]بدوعصلا لع هاني | (لعىذلكقوفوةيبويرلا قيفوتب
 عاوص اذهو هللاىلا هللاب هللاف ريسلاوهو ميدقلا معلابالا هيلادعصيال دعصم ىلا قولخلا معلا ا

 لحر نم جرخامل عاوصلا نا ه اولاق  تاليوأتلا مالك ىهتنا ةيناسنالا ةيعوا هعساال ظ

 نيماش 6 قرسينا 8 مهتحاسل ةئربت اولاقف ءابح مهسؤر اوسكتو ةوخالاحضتفا نيمازب
 فسوبىلا اوفاضا ايف فلتخاو + فسوب هيزوديري 5 لق نم هل خا قرسدقف غب تخالف ظ

 حت مو نارحب مانصالادبعي ناك هنالهماىبا هد ناك امص هابصىف ذخا ناكليقف ةقرسلانم |

 مصلاذخ فسوب اهنيال ليحار تلاقف قشمد باج ةيرق ءارلا ديدشتو ةلمهملاءاحلا ظ

 قيرطلاىف فيجلانيب هاقلاو هرسكو فسوب هذخاف منصلا ةدابع كرتي هلعل هرسكأو |

 هماىبا هدجلاةصفسوب قرس)لاق هسوهيلعهللا ل ىتلاذا سودرفلاىف ركذ امل حصالاوهو ظ

 ناسنالاناىلا ةراشا هبفو * كلذبهتوخا هريعو (قيرطل اىلعهاقلاو هرسكف بهذو ةضفنم

 ةيئاسفنلا ةيوشدلا تاوهشلانم قارتسالا ىهو رمالاءدب ىف ةقرسسلا ةمهتل لباق لماكلا

 لبقو * ريثك قرف هرخاآو مالا لوا نيف ةيناحورلا ةيورخالا رومالل ةياهنلاف صلخبو
 اك هتنا ىلا تعقو 6 قاحسا اهثروف هدلو ربك !ااهثراوت ةقطنم مهاربال 2

 | اديدش ابح هبحن تناكو ليحار هما ةافو دعب هتمت ىهو فدسوب تنضحف هدالؤاركا

 دوت هكقر ظطحخب اك هلال ضاعت هال اة خان ا ةةطشت مقل
 | اوشتفف اهذخا نم اورظناف قاحسا ةقطنم تدقف تلاقو مثان وهو هبايث تحن فسوب

 مهمكح ناكو ىل املس ناكف ىنم اهقرس هنا تلاقف فاس فتلولا لع ةدودشم اهودجوف

 لالا هذاك قمل د وادق كك نما طاف اد كك وارق طولا
 ظيغ نم بلقلاىف عجو ةيرمعا ةاصاخلا ةزازيلا نكا ىا *« فسوباه رساف 8 تتام |

 هلال # هسفن ىف 8 قرس هلا مهتلك ىا اهرساف ىشاوكلا ىف لاقو * سوماقلاىف اك هوخحتو |
 / 57-52 مهل اهدس ملول 6ارارسا مهل تدرساوإل هلوقىف اك هباحتا ضعب ىف اهرسا
 ا

 مسا كلذ تايتستات 1 ع هسفنوف لاق اذاه كد 1 مهنع احعمص العفالو الوقال

 مالا هيلع ىسو٠. ردم ندمآ ىصو زاب ناسي رد موس- ركفد لئاوا رد



 مه ٠.٠ زل رشع ثلاثلا ءزجلا

 ىزجم » قدالاءازجلا كلذ لثم ىا #« كلذك هقارخت ةدخاف ىا مكحلا كلذل ريرقت |
 كحل ل نع نوم 20000 9 . : هن | ««لالخا

 كاذاولمقدقلو ةقرسلا حقب نايبو ديك أت بغ روكذملا مكحلل ديك أت ةقرسلاب ه نيملظلا

 نيماينب هي هبخاءاعو هه شيتفت لبق وط اهشيتفتب ىا ةرشملا ةوخالاةيعواب * مهتيعواب ف ١
 مهتءاربب نيقئاو اوخاناف مكلاحرشتفن او اولق فسوب باحسانا  ىور  ةمهتلاىنل

 فسوبلاقف نيماينب لحروملا ةبونلا تغلب ناىلا مثو مث هيلي ىذلامث ربك الاخالالحر اوشتفف |

 املف انسفناو كسفنل برطا هناف هلحرىف رظنن ىتح هكرتنال هللاو اولاقف أيش اذهذخانظاام
 ثنؤيو رك ذي هنال عاوصلاىا ه اهجرختسام # هلوق كلذو هنم هوجرختسا هعاتماوحتق

 مهسؤر اوكت هنم جرختساونيماشب لحرىف اسوسدم عاصلادجو املف 6 هخاءاعو نم

 هنومتشي اوذخاو فسوبىلا هودرو عاوصلانم هعمامعم نيمايني اوذخاف مهتنسلأ تعطقناو
 نبانم انيقلاك ءالب كنم انلانيلازيالو كلملا عاص ةقرس ىلع كلمحامصلاي هل اولاقو ةيناربعلاب ظ

 هتلعجو عاصلاتقرسانا كاذكقف مكلاحرف اهومتلعجو ىلوالا مكتعاضب متقرس متكنالاق

 تكسف هلهتلصوركذف فسو ربح مهرب نا نيماش داراو قدصدقل هللاو لسور لاقف ىلحر ىف

 كلذىفام اذكو هلاراشملا ةماخف ىلع ةلالدلاةمحقم فاكلاو ةيردصملا ىلعبصت هي كاذك * |
 روكدملا:اكالاىلا :ةوخالاةاشرانع ةزايغوهو حلا ديكلا كلذ لثم ىاب دغبلا ئتءمنم |
 ىلاعت هلوق ىنعف اويستحيمل ثدح نه نيتفتسملا. ةطساوب هيلع مهلمحيو مهتنسلأ ىلع هئارجاب |

 | ١ سد" نف . اهير ىلا تامدقملا نم هضظرغ لصحن لجال انربدو هلانعتص 6 فسويلاندك وف |

 وهام ىلع ررضتملا ىلع ةلخاد اهناف (ادك كلا ودكف) هلوقىفكتسبل ماللاف هولتامو ع اوصلا ا

 فالخ كريغ مهوننا وهو ةعيدخلاو نكلل رع ةرابع لالا دكلاو .عئاشلا لكليعتسالا

 | * هذازجوهف »© اميرشىف عطقلالدب ةنس قرتسي نا بوقعي عرشىف قراسلا مكحناكو |

 | شيتفتلاهيلا اوعجرامدعي فسوب هت ًادبف © نوافاغ مهب لمفامع مهو اهنم مهتءارب لامك ةقن

 | انااماو متلمفام هب متلهعدقف فسوباماف مكّمالا ءالبلا لبحار انبا قتلاملب نيمايشب لاقف لمحار

 ا كلحرنم جرخ خدق سلأ كعاتمىف ءانالا لعج نم اولاق ةقرسسلا ىلا ىو ءا قومك اقف ا

 | دنكلا كلذل ليلعتو فاثتسا # كلملانيدف عا دخلو 2 فسوب قالا 9+ هب هقخمام

 | هةزصم كلم نيد لطقاعءاخا 5 نكيملهنال لبقف كلذ فسوب لعفاذامل لبق هنأك هعنصو

 هع رغتو هيرض ناكامنا هنمدىف قىناقلا ءارزجنال هبالا هناضكو همكح قاع قراسلا ضاىف !

 ذخا نم هعنصامب نكمج نكي ؤبوقعي ةعيرشوهاك دابعتسالاو قاقرتسالا نود ذخاام فعض
 ْ ىتلاهتثيشم لاحالاىا # هللاءاشيناالا قه لاوحالا نم لاحىف هيلا اهبست ىتلا ةقرسلاب هبخا |

 | ةميرشالول ىشا وكلا لاق #2 هجولا كلذب دخالل هتتشملاحالاو ديكلا كاذل هيدارانع ةرايعىه

 ةيعرشلال حلا مكحديكلا اذه مكحو مولعلا رحب لاق * ىهتنا هيخا ذخان م نكمتامل هيبا
 اهداج نمضلختيل (انةضكديبذخ و بوبالهلوقك ةينيد عفانمو حاصمولا اهب لصوتي ىتلا

 0 ٍطو نال 00 اروع هرجع 0 لي لك 2 :



 جك موسم“

 ةلج # مهيلع اولبقاو © ةوخالا ىا هي اولق قه نوقراسل مكنا هنظ بسح ىلع مهنيب نم |

 نوك نو كدوحجف نييذاك متتكنا 98 مكتيرشفو دنع عاوضلا ةقرس ءازجاف ىا |

 ار كلفق وماوهأو .انقلدتلا ”ىرزطبا هيف نما ةلؤضدو ةلباب نمراإ عنخ قبلا يدا [ةدلغلف
 ضيرعتلا ردص دقو قارسلاك ةنايخلا هجو ىلع هيبانم فسوب متذخا ىا هيبشتلا ىف ةغلابملا

 اسرق لزتامل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا -ىور - مالسلامهيلع ءاساالا نم ةيروتلاو

 مالسلاه يلع هلأسف نايفس هل لاق برعلا نم خسش ىلع افقو ىتح ركبوبا و وه بكر ردبنم
 هل لاقف اما نم ىناربخم ىتح مكريخا ال لاقف مهنع هغلبامو هباحاو دمحم نعو شيرق نع

 امنا نم لاق غرف املف مهربخ هغلب امسح خبشلا ريخاف كانربخا انئربخا اذا مالسلا هيلع
 ىلا ءاملا فيضاو ةيروت هيفف قارعلا ءام نم هنا مهواو (قفاد ءامنهن) مالسلاهيلع لاقف

 هجوتو راغلا نم جرخامل سو هيلع دلاهوص هللا لاؤوشر»نا ةغ طورو ظن هباكب وكل. قاؤرطلا

 كعم ىذلااذه نم لئاس ركبابا ىا هلأس اذاو هلاشدر هنع هللاىضر ركيونا ناك ةنيدملا ىلا

 ىئاوحىف لاق« نوبعلا ناسناىف اذك ريخلا قيرط ىنعي قيرطلا ىندهي لجرلا اذه لوقي
 تسارزا هب زيمآ تحلصم غورد ] هبف صخري ةحلصم نمضت اذا بذكلا ىتفملا ىدعس

 عضو فسوينا كلذو همعز ىلع ءانب نذؤملالبق نم باطخلا اذه مهضعبلاقو [ زيكنا هنتف
 صصقلا ىف لاق * هصاوخ ضعب كلذب صاوا لكلا نعص الا ىنخاو هْخا لح رىف هسفن ةياقسلا

 اهودجو امو ةياقسلا اويلطال فاسوب باجسانا مث لكلا نع كلذ ءافخاب هيصاو هنبا هنا

 ىدانلا ىدانف اهوذخا نيذلا مه مهنا مهنظ ىلع بلغ اولحترا نيذلا ريغدحا كانه ناكامو

 ىلاطىلع اولبقادقو ىا مهلا هتنيابمل هوعمسامم مهجاعزا ىلع ةلالدلل اهب ”ىج اولاقنم ةيلاح

 كلعفب ال كنع لضزإب هتمدع اذا ”ىثلاتدقف لوقت نومدعتىا 6 نودقفت اذام 98 ةياقسلا

 عراضملا ةغيصو * كاملا عاوص دقفن 8 مهباوج ىف ه6 اولق ف مكتم عاض ىذلاام لاملاو

 قبامتا هنا داقتعال ةءاراو مهلبق نم هوقلنامل ةيبرت اولق مث ةدوصلا راضحتسال نيلحلاالكىف

 ىلع لدنملورحبلا فو *شيتفتلا لبق هل ارهظم هسفن دنعنم ه6 هبءاجنملو #9 اقافتا مهلحرىف
 هبءاح نم ىلا هيدؤا ليفك 6 معز هباناو 8 هلالعج ريلانم ه6 ريعي لمح ف هحضفو هقراس

 ناىلا ةراشا هف ةمحتلا تاليوأتلافو *نذؤملا لوقوهو كلذفف ىنمهتي كلملازال هدرو

 تزامن رم خخ ةبازتشاءاتحتسفنوكب|[ئم تراودلا تقل وها لعانلا اريغيلا لم الهأتسم نوكينم
 فيضاامث بجعتلا ىنعم هيف مسق #4 ضرالا ىف دسفنل انئجام متملعدقل هللات اولاق قه كولملا
 منا مكلاح بجاام ىنعملاو . ىلاعت هّللا مماب ةصتخم واولا نم لدب ءاتلانا ىلع دوهمجاو مهيلا
 مكتاانل نولوقت ف يكف الا نويسنتامنوئيرب اننا اتتناما طرفو انتنايد نم الج املع نوملعت

 ىا 6 نيقراسانك امو 88 داسفلا عاونا مظعانم هناف قرسنل ىا دسفنل هلوقو . نوقرال

 مزاتسي ةدعاشلا مهلاوحاب علان ال كلذ مهملعب اومكح , اهتاؤإظق :ةقربتلاب كفضؤت: انك ام

 فاضملا فذح ىلع ه6 هؤازجاف 8 فسوب بامسا ىا ه6 اولاق 8 ةيئاغلا مهلاوحاب معلا



 مع هر يم رفع ثلاثلا ءّزجلا

 نيعيو ناكملا ضعب ف بحتسي ام همك و مارملا ءافخا نا ىلع هش هفو . مهنع لاخلا خم لب

 نأ ) لاق انماو انينإب هللالوسر اي ىلب انلق ( ةنخلا فرغب مكثدحا الأ ) لاقف سو هيلع

 لللاب ىيضو مانضلا مادأو ماعطلا عطاو مالسلا ىثقا نمل ) لاق هللالوسر اي قرغلا

 قح ىف بوقعي دالوا لمفام ىلا ىرتالا مانمم لانا نزحتالال راغلا ىف هبحاضل لسو هيلع |
 ا

 نيوخالاىا امهنيب عمح ىلاعت هللالب اولماام ىلا اولصو ا ىذالاو دسحلا نم هاو تنمو ظ

 | وهو عاتلا زاهجلا * مهزاهجم مهزهج اهلف ف فسوبو بوقعي نيب اذكو نيح دعبولو
 دازلا ىو مهتدعب مهحلصاو ريعي لمح مهنم دحاو لك ىظعاو مهلك لاك ىا هب عفشام لك

 سماق مع اولاَو با لآ عوجرلا ةعرس نونحنا هيوخال فسوب لاق صصقلاىفو * رفسلا وق

 -ىور -ريسملاب مهرماو زاهج نسحاب مهزهج مث ريعب رقو مهدز هل لاقو ماعطلا ليكي لاكلا |

 تفك" لاح نابت و-دبكفا:نئسوت |

 باذعنٍدنجزا سبت حار نينجردارناشيو> * باوخماي براي تسرادس هب مي ى هكنا ا

 ىبىدلاو ماتَعا تملع دق فسوب لاق كقرافا ال'اناف هلالئاق [ دز نماد رد تسد هكنا |
 لعقاف ىلاباال لاق عيظف ماب كرهشا نإ الا كلذ ىلا ليبس الو همج دادزا كتسبح اذاف

 كح رستدعب كدر ىلأهتنل هتقرس كاب كيلع ىدانا مث كلحر ىف ىعاص سدا لاق كلادبام |

 ةعيرشلاىف احاصم ةضفلاءانا ف برسشلا ناكو ةذف نم تناكو هب لاكي اعاوص تلعج هنم برش |

 مهل اماركا هتوخال اهب لاك ضاوجلاب ةعصرم بهذنم تناكىثاوكلا ىف لاقو اًهنم فسوي

 ارثا ماعط تسافو تنزع تهجن تقو نررد ىدروخ با نازا كلم ] قشاكلا لاقو * |

 لسرا ماشلا وحن رصم نع اولصفنا املو نيمايشب 6 هخا لحرف © [ دوب هتخاس هناميب |

 همساو فسوب نابتقنم دانم ىدان ىا #* نذؤم نذا مث  اوفقوف مهفقوتسا نم فسوب

 ( هلعلف )

 | مهربخمال نا هماو ريخم انعمحو انيلا نسحا دق هللاناف ىضم امف انب #« نولمعي اوناكامب

 أ اضياو (ناّتكلاب مىجحاوح ءاضق ىلع اونعتشا» رثالاف درو كلذلو دّصاقملا لمصحت ىلع

 أ هللا ىلص هللال وسر دنع انك لاق هنغ هللا ئضر رباح نعو * فض الب اماءط كا افاضم

 ١ معنلا نم اهفو اهرهاظ نم اهنطابو اهنطايزم اهرهاظ ىري ىهاوجلا قانصانم افرغ ةنخلاىف

 | هدهنا تلق لاق (رشب بلق ىلع رطخالو تعمس نذا الو تار نيعالام رورسلاو تاذللاو |

 | ىدهيال ىلاعت هللازا ىلا ةراشا « ناولكدت اًونأك (6 سئسالف ) هلوقىف نا مث * ( ماين سانااو |

 ١ هللالص ىتلا لاق كلذلو نيملاصلا موقلا عم قابلا 50 الا رملا لكنة

 | ءانا ىا مملا ريسكب ةبرششم نه ه6 ةياقسلا لعج ف مهزاهجب مهزهج املف لعفا لاق مهعم |

 ٍ برشو راسد فلا تام ىواست ارح ةتوقاي ؤا ءارضخ ةدصزوا رولب نموا ىلوالا

 | نهذتىا ريعت اهنال لامحالا اهيلعىتلا لبالاىهو [ نايتاوراكى ا ] ه# ريعلااهّتبا © ميبارفا |
 فسوب ماي ٍباطخلا اذه مهضعب لاق 46 نوقراسل مكنا 8 لبالا باكا دارملاو ”ىبحتو |

 ند مدد ةذعإ فاوحابوا تفنن زها ]نملك حا ىلا قروعاتلا فسو نا



 ااا ببي عع

 فسو ةرؤس مهلك ؟4/

 دنام رييدتب دنوادخ ريدقم هن, دئادي يبدو هدني:ةنك رييذت

 صاوخ ىلع ىرجيام نا (نوملعيال ) ةدوصلابابرا (نكلوال ةيمجنلا تاليوأتلا فو ©
 اتمكح ءاشنام.لعفن نحبو مه أ اع نوملعي مهف انميلعتو انماهلاو انيح وب وه اميا دابعلا |

 هاكراس فسوب رب بوقعي دالوا كفا كت ناو ] # فسوب ىلع اواخد املو ف

 دتنك نايك يح دس هتشاذك ورف بانو دوب هتسشن تخن وب فسوب ديديسر وأ

 ناهيودهعيو متساوخ رديزا اروا ديراب اردوخ ددارب هكديدوب هدومرف اراه هكميايناعنك

 طاسلا ةيشاح ىلع اوسخ اوسلجاف ىدنع كلذ نودجتسو متسحا مهل لاقف [ ميذدوأ

 ناوخ ىلع ناببتلافو * ةعصق ىلع مهنم نينثا لكى !ىنثم ىتتممهسلجاو موفاضا مثمهمركاف
 ماعط ناوخ كيرب دنردامو ردي كيزا هكردارب ود سه هكدومرف فسوب ] ىنشاكلا لاق#

 تسب ركسمو دم رد ركب مدام اند نامانب يتيسثط ناوح ىلا ير ود وه نوح
 ناوجىا هكدسرب دما نشوهب نوج:دندز وا:ىوري تالك ان نوم رهيكتفسوي دش شوهسإت

 قايعا رداربإب سكه هكديدومرف مكح كلمىا تفكىدش شوهس هكدش هجارت ىناعتك

 مفك دوخاب دما دايب تشاد مان فسوي هكدوب رديو ردامزا ىردارب ايم دروخ ماعط |
 ”ىشوهيبو هيرك ببس مدش تقاط ىب لاح نيا قوشزا هعم ىنسلجال اح فسوب ىتنا ناكول |

 ناوخ ا دومرفب سب مشن ناوخ كيرب وت ابو مشابوت ردارب_ نم انا تفك دوب, نيا نم
 ماعطلا ىف 6 هلا ىوا © [هناهب نيدبو هديبلط زئارواو دئدروأ هدر سيردو دتشادرباربو |

 تجوز" له هللاق مث اتي, مهنم نينثا لك لزناو تبملاو لزتملاف اذكو نيماينب 6# هاخا ©

 ةنالث تقزر صصقلا ىفو * كله ىل>ا مسا نم مع ءامسا تققتشا نينب ةرشع ىلو مف لاق أ

 ىمست فيكف ىن نبا تنا فسوب هللاقف ٍبئذ مهدحا مسا لاق مهؤامسا اف لاق دوك ذ دالوا |
 ىتح ايئذ ىتا تيمس بئذلا هلك ا ىخا نا اومحزال ىنوخانا لاقف شوحولا ءامساب كدلو |

 مسالا اذهب ثيمس ملولاقمد لاقرخ آلامما ام لاقو فسوب ىف ىكباف نا تركاذ هبتحص اذا |
 يول ىت> كلذي هتمسف مدلاب اخمضتم ىلا صسّق اًواح ىنوخا لاقق

 ذ هب تك اذا ىتح هب تيمس فسوب لاق ثلاثلا مسا امو لاقو فسو». ىف ىياف فسوب
 ا نزحلا اذهب هارا ىخخا اذه ىدبسو ىلا هسفنىف لاقو فسوب ىف ىيباف ىخا ا

 ١ نوكانا بحتا هللاق مث ايندلا قارف لبق هنو ىنيب عمحا مهللا بوقعي خيشلا لاح نوكي |

 ىف ليخارالو بوقعي كدلي مل نكلو كلثم اخا دجم نم لاق كلاهلا كنخا لدب كاخأ

 قشاكلا لاق * فسوب كوخ انا ىلا لاقو# كلذ دنعو هلا فرمتو هقناعو هلا ماقو فسوب

 تسيركب داتفا فاسو تسدرب رظن ارنيمابنب نوجدرك ماعطب تسد هتسب باقل فسوب ]

 جرالراوتا كشر تفاقنارلا اك كرت اة علل 112
 تتكل ارزاق و: كدا دزسلو راكم للك [هادوزاج ا دقس لاب 3ك هكافسوب مردارب

 ١ فسوب» ىلا رظنلا ليطيو هلك اب ضغبو ل اكأي نيماشإ لعج صصقلا ىفو *[ ون ردارب متم

 فاسوب هللاقف كهبشي بئذلا هلك ١ ىئذلا ىتخا نا لاقف ىلا وطيب نايل فسوب هل لاقف |
 [ندشن نيكه ودنا : ساتتبالا ] رداصملا بيذهت ىف لاق «نز رم الق 3 سّنتيتالف لع كرجل |



 [: ] ؟ى كي(“ هوي حك. عت ءدك يو رواج هبكذ عجم

 كل [د] ؟6ريب' ؟عمع <69 ءعتترج نع مص رع و ىو مكس هرج مرن

 كوه نا :نيملا) هبل ىاجتف'هلجاف: ايش« ئأو 1مل ةنلنلاو م تاعئاركللاو :نسانمالا  نئاسنو |

 ةورثلا لها نم لخبلاو صرحلا لها ىلا ةزاشا دودلا اذهو رئاطلا كلذ ريقفلا لوَش « |

 برغملا ةغلو ةيدمحلا رارسالاو ىدركلا دمحل ةّقيرطلا حرشو قراشملا راونا ىلع دسلا |

 اعاضقو نكل ىنعمب اهن وكيل الاب ةيوصنم ةجاح هياهيضق بوقعي سفنىف ةجاحالا امل باوجةلمخاو '

 م45 765 زووم ردع غفلاثلا .زجلا

 هئبلطزأ الع ابمإ ديف هدامست نم عا ءاظتساام امهب معضم مْ 5 نور ناتؤؤمملاو دحأ

 ماوهلاو نيعلاو جيلا نم ناما كلذ.نا لش دقو تثارَع ثالث كلذ لمه ههجوو

 تجحجانآ رك ذو * كيلعو كيف هللادراب لوقبف اكيربت هيلع كربي مث هللابالا ةوقال هللا ءاشام

 ناوبحلا ةاح ىف لاق اك اهنسحل نيعلا اهبيضت نا فوخ راهنلاب رهظتال موبلا . ةثالث ايندلا ىفام

 ضرالا أطيال ىركلا ىاثلاو . لبللاب الا رهظت ل ناويحلا نسحا اهنا اهسفنيف روصت الو
 ىذلارئاطلا ثلاثلاو .ضرالا فسخ نا فوخ اهبلع دمتي ملاهئطو اذاف اهادجاب لب همدّق

 ءاملانم عبشيال .ىركلا هبشي نيزج كلا فرعيو داهنالا نم ءاملاف هقوس ىلع تقن
 ةثالثلا ىلا لاقثملانم زاهنلاب نوكي ناتسربطب ادود نا هريظنو .اشطع تومشىنف نا ةشخ

 هل نيحانجال ءاسلم ءارضخ ىهو ةحنجا هلىريف راهنلاب ريطيو عمشلا ءوضك هلال ىضي

 اعوج كلهيف ضرالا بارت ىف نا نم افوخ هنم طق عبشي مل بارتلا هؤاذغ ةقيقحلا ىف

 قيثل ةغوحلا عشقا كلل /نبآلا فراش !رشو نويل ناخنا:قمرانحا ىلا (كطمعتلاهذقاو

 « اولخد املو © ىتفملادعس ىئاوحو خبشلا نبا ىثاوحو مكلا حرشو ناويخلا ةاحو

 ةقرفتملا باوتالا نم « مهوبا مهما ثحح نم [ بوقعي دالوا دندمآ رد هكماكنه نآ ]
 ىأر ه6 مهنع ىنغي ناكام © نقر فتم اولخد ىا لاخلا عضوه ىف رورجلاو راخلاو داما

 مهرلع هاضق امم ايشىا 46 'ىش نم © ىلاعت هتهج نم *6هللانمو# نيقرفتم مهلوخدو بوقعي

 نم اولخدي نا وهو هينبوحىف بوقعي ىأرنا ىنعملاو .نكل ربخ اهب ىصوو اه رهظا ىنعم
 نكلو مهيلع هتلاءاضق امم أيش مهنع عفدي ناكام ىأرلا كلذىف هلهيذب عابتاو ةقرفتملاباوهالا
 نيغلاب اوباصَي .ىا اوناعَن نا نه نارتحالاو ةقفشلانم.هسْفن فام ىأرلا كلذب رهظا بوقعي
 ريتغتىف اريثأت نيبدتلل نا داقتعا ريغنم رطاخلا عفد ىوس ةادئاف ريبدتلل نكي ىا هب ىصو و
 عم كلذب تنفدنا اهنال ال. مهيلع ةردقم ريغ اهنوكل. عقت+ل امناف نيعلا ةباصا اماو ريرقتلا

 ىوتثملايف لاق : مهيلع ةيضتقم اهنوك
 [1]ج به. تسجيه نامسا ىاضقاب * جيب هلح ملاع تارذ دوشرك

 هن هراج هن دراد رقم ىف * .نيمز ىوس نامسا ز ديا هجره
 [9] تسال هلج اهنا هللاالا شيب *«- تشاهدزا زكاهراحواههليح

 لاق كلذلو ةلدالا بصنو ىحولاب 6# ءانملع امل 8 ليلج 5 مع وذل 3 بوقعي ىا ههناو# |
 مهيدصتاك نؤقر فتم مهو مهتباصا مهبمصتنا ردقول نيعلا نال (”ىثنم هللا نممكنعىنغا امو

 رذحلا ىنغي نا نومحزيو ردقلا رارسا  ن قول انما رثكأا نكلو © نوممتجي مهو

 ( ديدن ) 0



 بتتككح

 فسو ةرو- 4 مذ جم

 نآ نقلا نمىقرلا تناك اذا اذه:املعلا ةماع ةيلعو:ءاقزتنسالا ذاوج: نع: ةلالذ؛ةملسما "كيد نم
 اهنا اهنع هللاىضر ةشئاع نعو * ةهوركش اهانعم فرعيالىتلا قرلااما ةفورعملا راكذالاوا

 ليلدهيفو مهضعبلاق * ةيقرلا ىو ةرشنلا تماعتى ا (ترمنت اله) عسوهيلع هللاىبص هلتلاق
 عجج اههركو اهيلع كلذ مالساهلع ركل ثيح ةرشثنلا لامعتسا ةهارك مدع ىلع
 ةرشنلا ىلع كلذ لمحو ( ناطيشلا لمع نم ةرمثنلا) اعوف سم دواد ىبا ننس ىف. ثيدحب اولدتساو

 هركتامتا * برغملاف ىزرطملا لاقاك مهفتال ىنلا ءامسالا ىلع ةلمتشملا متازعلا اهبحصت ىلا
 ناكاماماو «ارفكو ارحس هنفلخديهلعلو وهام ىرديالو برعلا ناسلريغب تناك اذا ةبقرلا

 ةيرجلا ةب ًآلاواب رجلا ءاعدلاوهو ذيوعتلاقلعتاماو * هب سأي الف تاوعدلا نم ”ىشو نا رقلا نم
 اذك ءاسنلا ىلا نابرقلاو ءالخلا دنع هعزني نكلو هبسأب الف ءالبلا عفدل هللا ءامسا ضعبوا

 ناكو . عزنلا ىلوالاو ”ىثب اروتسم ناكاذا عزنلا مدع زوجي ضعبلا دنعو ةيناخراتتلا ف
 ناطيش لكنم ةماتلا هللا تاملكب اكذعا) لوقف امهنعهللا ىضر نيسحلاو نسحلا ذوءيمالسل اهملع
 ( قاحساو ليعامسا اهبذوعي ناك مهارباناف كدالوا اهباوذوعف ةمال نيع لك نمو ةماهو

 ةردقلاو ةزعلاك هللا تافضوا هئاسناىلع ةلزتملا هتك هللا تالكو . هححىف ئراختلا اود |
 تاملكب هلوش لدتسي لسن دمحا ناكو .ماصفتالاو صقتلان ع اهثارعل ةمان اهنوكو اهريغو

 قولخمذيعتسيال سو هيلع هّللاىلص هللالوسرنا لوقيو قولخم ريغ نا رقلانا ىلع ةماتلا هللا

 لوس * ىلاعتهللامالكوهو قولخم ريغ ماقلاب هنم فوصوملاف صّمن هيفوالا قولخم مالك نمامو
 عببسلا هيف قام داوب تنك اذا هنع هللا ىضر ىلع لوقف قولخمب ةذاعتسالا تءاج ريقفلا

 دنع هانرك ذاك عاسلاب ىلتبامل لايئادنا كلذو دسالا رش نم بجلابو لاينادب ذوعا لقف

 ىذلا رشعنمت كلذىف هبةذاعتسالا هللالعج «نيمحارلا حراوهو اظفاحريخ هللافإل ىلاعت هلوق

 نماماف هللا ريغ ىلا تافتلا هلقب نم ماقم اذه مهضعب لاق * ناوحلا ةايحىفاك عاطتسال

 هللا ىلا الا *جتليلو للابالا ذعتسيل هللاالا دوجولاىف ىريال ثيح ديحوتلا رحبفف لغوت |

 ىهو ماوهلاىدحا ةماهلاو +( كنم كيذوعا ) لاق ماقملا اذهنع قرتامل مالسلاهيلع ىنلاو

 نبا ثيدحاماو اهوحنو برقعلاو ةيلاك مومسلا تاوذ ىناطخلا لاقو + ضرالا تارشح ا

 ىا هبتملانم ةململا ةماللاو * ةراعتسالا ىلع لمقلا اهيدارملاف (كسأر :ماوه كيِذؤيَأ ) ةرح |

 ىنعمب اهرهاظ ىلع نوكينا زوجو ةماهب جاودزالل ةملم لّعلو ةلعاف ىلع ؛ىجو تلزت
 تاحوتفلاىفو * مهعمجل ىاسانلا مثكرادزا لاش هعمحاذا هل هملنمنوبعملا ىلع رمشلل ةعماج

 راهظا ىا تامانركلا سنحت نم«ىلاعت هللا ةامساو كورلا نم" لضافانيئاتلازا هّكملا

 هّللاىضر ةشّئاءنعو « ءايشالا صاوخ جارختسا ردقيال دحا لكن اف ةماركلاب صاوخلا |

 ندحلا نعو * نيعلاب بيصا ىذلا وهو نيعملا هنه.لستغي مث. ًاضوتينا .ناعلا :سصؤي اهنع
 اوعمسامل مهراصباب كوقلزيل اورفك نيذلا داكي ناوإ) ةيّآلا هذه أرقت نا نيعلا ةياصا ءاود |

 نيعلا عفدل ةبب الاهذه نم عفنا بالا ف سيو 6نيملاعلارك ذالا وهامو نونجم هنا نولوقيورك ذلا
 هللاوه لق ًارقفهيفك عج ةليل لكدشا رف ىلا ىوأ اذاناكمالسلا هيلع ىنل انا اهنعهّللا ىضرةشئاعنعو#



 0 مك 39.4 رفع كلاثلا ءزملا

 | ارشليقلا اذهنمو .. هوحتو هيلاحورلا هجوتي لب ةلباقملاىلا جاتحمال اهضمبو ةيؤرلاو ةلباقملاب
 | اميز ةقداافع يلح نت وتبإل ينام اجلا ,ىشمنرربأ ةهضينا لاق ىتح هنم ذاعتسملا دوسحلا |

 صتخميو ىووزقلا لاق * ةيؤر ريغنم فصولاب هنف هسفن رئؤتف ”ىثلا هإفصونق ىمعا نوكيا

 اومتعااذااموق دنهلا ف نا رك ذاك اهريغل هلثم بجودال سيرغ يعاب ةرطفلا نم سوفلا ضعب |

 | اذه نمو . مهماتها قفو ىلع عقفف ”ىنثلا كلذ ىلا مهتمه اوفرصو سانلانع اولزتعا ”ىشبا

 | لأسف ضرم اهدصقالك ةنيدم 4 ةتاكومتفلا نال نع دوعن اطلس ] نازك قام .لييقلا

 قفو ىلع ضرملا عش كلذ ىلا مهتم اوفرصاذا دنهلانم اعمح مهدنعنا هللبقف كلذنع

 ص مهتمج شيوشتل :نيكلا تاقونلا خفنو لوبطلا قدب هباحصا ضعب هبلا راشاف اومتهاام

 ضعينا كج دقف ةبحلا:ريثأتاماو . ةمهلا نيثأت اذهف ةنيدملا اوصلختساو:ضرملا لازف كلذ
 ردبلا ل مكتو لدللا لقا املف ردبلا لل ىتوبهنا قفتاف نيدلاردبب بقلب اباش ىوهي ناكسانلا

 ردبلا بطاخي دشناو نزلا ةدشنم هتيؤر هبحم كلامت
 هدعب نم ردباي علطتو + هدحلفف بيغ كقيقش
 هدقف ىلع دادخلا سابل * فوسحلا ناكو تفسخالهف

 للك. نِم قداصو | خرمتلا فراح ريثاتو محلا ىذه قدصا ىلإ نظناف:هتغايو نم: نمقلا_بفيحف

 حاورالل ريثاتلاف سوسحم دهاشم ىما ماسجالا ىف حاورالا ريثأتو بولقلا سيطانغم ةجحملانا |

 تلتاذامومسلا تاوذزا كلذ ليلدو ءامك ا ضعب لاق +اهملا تيسن نيعلاب اهطاينرا ةدشلو

 تماداف فازحالل الباق راصو مسلا ةيفيكب فيكت دسجلا نال اهعسل رثا فخ اهعسل دعب |
 لوقاالو دهاشم اذهو هيعوسلملا قاشتناو اهسفنب ءاوهلا جازتماب هدمت اهسفنناف ةج |

 هلك كلذ لصاو اهنع ةلوقنملا اهاوف ىدحا ىه لب ظقف اهبف ةرصحنم اهلتق ةصاخنا |

 نيعي دقو هنبعب اهتبمس ذيفنت ىلع نيعتسيف ةثيبخلا هسفن ةيفك هعبتف 'ىثلاب نئاعلا باتا نم
 لب سنالاب صتخمال كلذنا عينا ىتبنيو + نوكيام ىدرا اذهو هنم ةدارا ريب هسفن لجرلا

 ىنلانااهنعهللاىضر ةملسمانعو + حامرلا ةتسانمذفنا مهنوبع لبقو اضيا نملا ىف نوكي دق

 أ اهبداراو ةرظنلا اهبزاف اهلاوقرتسا لاقف ةرفص اههجوىفو ةيراج اهتيبىف ىأر مالسلاهيلع
 | توملاىلا ةقفنلا هلىزجاو مامالا هسح كلذب فرعنم ءاهقفلا لاق + نملانم اهتباصانيعلا
 هت: اوهسد اجلمءانص ىاراط دنع هيا ضرب نامع لاقي # هنايككتسا كلذ لضا ناك اماق
 عرازملاف سؤرلاماظع بصن ليقلا اذهنمو اولاق + هنقذ ةرقن اودوس ىا نيعلا هبصتالئل

 | هللا لعجدقو هرثا رهظيالف هتروس رسكتقالوا هيلع عه مؤشلا رظنلانا ههجوو. وّزكلاو

 | سوفنلا نملصح ىذلا رثالالباقت ةبطلا سافنالاو تاوعدلاف ادض ىثشلكاو ءاودءاد لكل

 تلخد لاق هنع هللا ىضر. تماصلانب ةدابع نع - ئورو  هليزتق ةدسافلا ساوحلاو ةثيحلا

 6-0 هيلا تدع ع عجولا ديدش ها راهنلا لواىف ملسو هيلع هللا ىلص هكا لوصت ل اع

 ١ لكنم كّقرا هللامسب لاقو ىنآقرف قانا مالسلاهيلع ليريجنا ) لاقف ىفاعم تدار راهللا

 | ركذ اهفو هيفو ( تقفاف مالت اهملع لاق م هللا دساح و نيع لك نمو كيفانلا ىن |
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 فسوإ ةروس تا كاش دبلس

 ىتاآام لك ىف « تلكوت 8 ءاوس دحا ىلعال 6 هيلع لع ءريغو ءوسلا نم ”ئشب هاوسدخا:١
 لكوتلف # هريغ نود *# هيلعو9» لكوتلاب لخم ريغ بابسالا بيترتنا ىلع ةلالد هيو .دذاو
 هللادبعزب لهس لاق : مهي ىدتقي نال بيس ءاسنالا لعفناف بيستلا ةدافال ءافلا ه6 نولكوتملا

 ىلع هللو مه سعب مايقلاو مهلاجا و مهفيلكت ءاشا ةثالث هللا ىلع داععلل هرمس سدق ىزرتستلا

 لوالا ةثالثلانا كلذ ىنعمو .توملا ىلا كلذ ىلع ربصلاو هن عابتاو هيلع لكوتلا ةثالث دابعلا

 ةثالثلاو ."ىث هللا ىلع بخحنالو هنم بيسي اهدوجو روصتالذا ا اهيف دعلا لوخد

 نيعلا ةباصاب تدهش دق هنا ٍلعاو * اهنف هبست نم دبالذا اهبدعلا ماقق نم دبال رخالا
 ىدنجم اامكلالاق : اهتنق- ىلع ءادنالا ةئسلأ قياطتو مدقالا نمزلا نم ءاملعلا بيراجت

 تسقح نيعلا ةتكنزا ريخ ىب ارهاظ « دنكةكنوخ رهو: مشجدرمش لطاب لقع

 ليربج ناهنع هللاىضر ىلعنعو ( ردقلا لمخلاو ربقلا لجرلا لخدت نيعلانا ) ثيدحلاىفو

 لاقف كهجوىف هارا ىذلا غلا اذهام دمحعاي لاقف اّمغم هقفاوف مسوهيلع هللا لص ىلا ىنا

 ناعبال *”ىثلانا هققحتو قح نيعلانافذ تقدص دممعاي لاقف ( نيعامهباصا نيسلاو نسحلا)

 كلذ فضا نيعلا دعب ءاضقلا روهظ ناكاملو ءاضَهب صقتنلا هبقعي هناف لماك لكو هلاك دعبالا

 ىلع ةققح نئيعلل ريثأت الذا هتداع ءارجا قفو ىلع هللالمق وه ةقع لّضاللا”ريثآتلاف"اهلا
 ىلا ادتسم نوكينا بجمال هريغىف رثؤملا ريثأت مهضعب لاقو + ةنسلا لها بهذم وهام
 ليلق نوكي ىذلا حوللازا هيلع لديو اضحم ايناسفت ريثأتلا نوكي دق لب ةينامسجلا ىوقلا
 نيبامف اعوضوم ناكولو هلع ىثملا ىلع ناسنالا ردّ ضرالا ىلع اعوضوم ناك اذا ضرعلا

 هطوقس بجو» طوقسلا نم هفوخ نال الا كلذامو هيلع ىثمل نع زجعي نيللاع نيرادج

 اكو اهل لحم ةتاينللا يدع نوكينزا ك2 نم درع رم ناسا تاو ننال
 ًاديفادج هجارم كلذب نحس بضغ هيلقف لصح هل ايذؤم نالف نوكناستالا روصتاذا

 تاووستلا الا ل ةمدنلا تاكرللا اذه نالو ناسف ا ذاوستلا كاذألا دل ةنارخل كات

 ضعب نوكينا اضيا دعري+ صاخلا هندب ريغت بجوي سفللا روصتنا تبث املف ةينافنلا
 ضعب نوكيا لقعلاف متعال هنآ" تنك نادبالا رتان ىلا 'اهناريثأت ىذعتت تسحم سوقللا |

 سوفا ضعي نوكينا زاخ ةهاملاب ةفلتخ نسفنلا رهاوجناف ناذبألا راش ارثؤم نسوفنلا
 ةباصا هجو مهضعي لاقو + هنه بجعتيو هاريزا طرمشب 0-1 00

 ثدحل دق هعنص ةيؤر ىلاو هللا ىلا عجريلو هتسحتساو ”ىث ىلا رظناذا رظانلانا نعغلا

 هريغو هللانم هنا قحملا لوقل هدابعل هللا نم ءالتبا ةلفغ ىلع هرظن ةيانع ةلع روظنملاىف هللا

 هءبجتاو 'ىثلا دهاشاذا نيعلا بحاص مهضعب لقو « اببس هنوكل رظانلا ذخاوف هريغنم

 لاقو # هباقلعتم فلكم لا بلق قبال ىتح معلا كلذ هللا ريغينا هفيلكت ىف هلةحلشملا تناك

 ررضتف نيعملاب لصتتت هي ىم ريغ ةفيطل رهاوج سانلا ضعب نيعنم ثعبنينا دعبتسيال مهضعب |

 اهرصب عقو اذا ام ىعافالا عاونانم ناف تالا ضعبىف كلذ لثم للقأ5 داسفلاو كالهلاب |

 ايم لب ةصحطا تالاست لا ىلع قوفوم رع ننالاو ةعال م تاق ناسلا 2 نع



 1-3 -وبم جم رمق ثلائلا ءز

 ظ ءاجزعطقيو ةزيئدتىعو هيلغدمتعيو هزيدقتبو هاب هبلق طبرب لب دبعتلا ضحلالا اهيعاربال |
 ! ٍفاسالا كتذاراو بيسلا كزتتنا!نأشلالب:نيسلا كرتتالزا:نأشلا سيلو.هاوس 0

 ظ هللا نم دخ لا لاح دي رحتلا نال ةلعلا ةمهلا نع لفاكشملا ديرحتلاىف كايا هللا ةماقا عم

 | ةسابسل قوشتي لمك ىضرلا ةعلخ كلملا هيلع علخ نك ةلاخلا هذه ىف درجتملاف ةطساوالب
 نم لكو لما اهدحال لاق كلملل 2700 ةرختملا شا خياشملاضعب لاق *باودلا

 | نعامهنم دحاو جرخىتف ىتسقي كل موقا اناو ىرضح تنا مزلا رخ الل لاقو كدي ل ام

 ليقدقف»عاون :اىلع باسالاو يطعلاو تقملا باسال ضرعتو بدالا ءاسادقف هم دبسلا دارم

 نك هيذلكلاو ءاقك دمصلا مساب لغتشاف بارششلاو ماعطلا ىلع ردقب مل ثسحب ناكمىف مقو نم

 هناحبس هللادهاعو ديرحتلامدق ىلع جحلل رفاس هنا مهضءب نعو + برشلاو لكالا نع ءانغتسالا

 *ئىثملا نع زجعف ”ىش هيلع حتفبال ةدم ثكم قيرطلاضعب ىف ناكاملف ايش ادحا لأسي الا |
 هللاىهندقو عاطقنالا ىلا ىدؤملا فعضلا ببسب ةكلهت ىلا ىدؤت ةرورض لاح اذه لاق مث

 مزعلا كلذ نع هدر هرطاخ نه ثعينا كاذب مهاملف لاؤسلا ىلع مزنعمث ةكلهتلاىلا ءاقلالا نع |

 اعجضمةلبقلا لبقتساو عطقتاو ةلفاقلا ترش ىلاعت هللا نيب و ىنيب ادهع ضقناالو توما لاقم“

 نم هبام لازاو هاقسف ةوادا هعم هان كد ملاق سراش وهاذا كلذكوه امذيف توملا] ظني

 فق لاقمث تاوطخ هعم راسو ف لاك ةلفاقلا ىنم نياو لاقف ةلفاقأا للرا هللاقف ةرورضلا

 لصحب لماداق ءانفلا عرف ءاقبلا نارظناف هفلخ نم ةلبقم ةلفاقلاب اذاو فقوف كينأت ةيفاقلاو انه
 دوجلاو ضنفلا ىذ هللانم ءاقيلا دحيم دوجولانع ءانفلا ءرملل

 عك ةياند وي الز دراتف زك اند ةكاوفاي م ! تهلذر ,ننإ ونا ةسه منشار وجتكي

 باب نمو رصم ه6 اولخدتال ىناي 2 اعيمح مهلاسرا ىلع عمزا امل هينبل احضان بوعد  لاقو »
 | ككسو ىتش قرط نهىا ه6 ةقرفتم باوبا نم اواخداو #8 باوبا ةعبرا اهل ناكو ه6 دحاو

 كلذب مهاصو روحملاو نيعم ا ىف اهرثا نئاك ىا ق-> رحسلاو نيعلا ناف نيعلا ةفاخم ةفلتخم

 فاخف كلملادنع ةبرقلاب رصهىف نيرهتثم ةنسح ةئيهو لام ىوذ اوناكمهنال ةركلا هذهىف
 نيلوهحم اوناك مهنالىلوالا ةركل اف مهصويملونيعلاب اوباصينا ةدحاو ةعامج اولخدنا مهياع

 ىلع هفوخ اهبلا ىعادلا ناكو ةيناثلا ىف مهلمجم نيلمحتم ريغ سانلا نيب نيرومغم ذئح

 50 هةطرشلاو درك اذ قر د كيال وأ رد ةكؤني هك ؟كاداواوا فئاطلرد ] نيماشئ

 «6 هللا نم 88 ىربب دش مكنع عفدا الو مكعفنا ال ىا 3 كت ىنغاامو 0 كيك ةكامرك ناكشا

 ردقلا عنبال رذألا ناف أيش ىا 46 ”ىث 8 ىنلادكأتل ةدئارسم « س # هلاضقو |
 تسركد راك وت تيافك ز نوريب * ديوكم اضق مك ىمه دهج نم

 اوذخ )لاقو(ةكلهتلا لا مكيدياب اوقللالو١ ىلاعت لاقدق والفك ةرملابرذحلا ءاغلا هبدريلو

 ريثاتلاامن او ةاما ىف ريب دوه لب ةلاحالدارملا بج وتسيامم سيل هب مهاصو امنا نايبدارا لب (؟رذح

 هبلاهنم ب رهو هللابةناعتساوه لب ردقللةعفادعي سدل كلذزاو ريدقلا زي زعلا نمهيلع هعفنملاب ترو

 مىحالف 0 هعنامالو دحا هكراشبال 3 هلل الا 0 اقلطم مكحلاا» ىا « حلا نا ُ |

 م 0



 فسوا ةرو- مده 41٠"

 4 ىتينامانابااي لف كلذ دنعا ولاقف مهلامحا سؤرىف مهتعاضب ا وأ رفديدي نيباهوحتتق و مهلامحا اومدقف 0
 نم اذه ءارو بلطن ”ىث ىأ ىا بلطلا ىنعمب ىتلا نم وهو ىتش ةيوصنم ةماهفتسا ام

 [ دنا هتخورف امب تعاضب نيدب هلغ هكام تعاضب تسنبا ] *# انتعاضب هذه 6 ناسحالا

 نئملاب اًسشلعنمام دعب ىردنال ثحح نم الضفت الا ةدودرم اهنوك لاحىا هانلا تدر 32

 ءاححتلالاو .سماللاثتمالا باحتتساىفب ءافتك الا اودارا هلطنف اذه ىلع ديزمنم له ماظعلا |

 فوطعموهو كلملا دنع نم ماعطلا مهلا بلحم ىا هد انلها ريع و 8 ديزملا بالجتساىف هيلا

 اريم مهريمب هلها رام لاَ كلملاىلا انعوجرفف انلهاريم و اهب رهظتسنف املا تدر ىا ردقم ىلع

 عوجلا نم د اناخا ظفحتو ب راتما هلثمو دلب ىلا دب نم بولا ماعطلاىهو ةريملاب معانا اذا

 ا 06 ريع لك © آ وا ةطساوب محاتسي هدايزو 1 0 دادزتو ةراككللا كامو شطعلاو

 ةجاح ىأ لبق هن اكريعب لمح لجر لك مساب ىطعي ناك هنال اننا لجانم انل لاكي ريعب لمح

 موقبال لبلق ليكم ىا 46 ريسي ليك 9 انرعابا هلمحيام ىا 4 كلذ ليقف دايدذالا ىلا |
 ىت> 88 :تنياعام مكنم تنياعام دعب  مكعم هلسرا نإ ف مهوبا ه« لاق 9 انتوق ىا اندواب |

 فاحلاب ادك ؤم ادمتعم ىا هباقوث وم ادهعىا ه# هللا نم اًعثوم ف[ |سمديهدبات ] 6 نوتؤت |

 اهتاو هب قوثوملا ىا لوعفملا مسا ىنعمي ةيالاىف لمعتسا ةقثلا ىنعمي ىمبم ردصموهو هللارك ذو

 ةلاهفهنمأ نذا وهف, لامع هتهجن نها ف. نوذأم. هحءانوهغلا) داكن نال ىلاعتاهتم دقن وم: هاعجلا'

 طاحبناالا# تاقوالا لك ىف هبىننتأتل هلاباوفلحت ىتح ىنعملاذا مسقلا باوج هي هب ىننتأتل © ٠
 ثيحب نيروهقم نيبولغم مهتوك نع ةيانكاما مهباطا# مهنوكو مكب ةطاحالا تقوالا ه6 مكب

 ودعلا هب طانخا نهناف ودغلا نم هلصاو اعيمح مهتومو مهكاله نعوا هيلا هنايتا ىلع نوردشال

 وهورئاسلالثاا ةصقلا هذه تقدصدقلو ةيلكلاب اكلاهوا هدام ذفنت نع ازجاع ابواغمريصن |

 هلك أبنا فاخاوإ) فسوب قح ىف الوا لاق مالسلاهيلع بوقعي ناف قطنملاب لكوم ءالبلامهلوق |

 [تنكت رده ياش مههرد دك ديدروخ دنكو بس اهريمنس ترشح تلاع ع لوق

 هتقث ضرع هبديري بيقر علطم ليك و نييناملا نم هناتياو قثوملا بلط ءانثاىف انلقام ىلع ىا
 تمنع اذاف)ىلاعت هلوقكدكوتلادعب لكوتلا نا ىلا ةراشاهيفو + مهقاثيمةاعارص ىلعمهثحو هللا

 قلدشلا زاوج ىلع لياد ةب الا (مكعم هلسرا نلإا) بوقعي لوةىف ىشاوكلاىفو هللا ىبءلكوتف
 ىوتتملا وري لكوتلا| ةح عم ةرهاظلا بابسالاب

 نكناج ردك نس نار تشك + ناب قك ند نكس لكون

 | (مكب طاخم ناالا هبىتتأتل) انههلاقو بئذلاهلكا اولاق ثحلوقلا اذه ةحان نم ىلتباف6 بئذلا
 ١ اروا هكءدوهرف ناسدد ] ىشاكلا لاق * ىف ًايساك هيلع اولغو مهب طيحاو كلذ اضيا قلّساف :

 | ناشيا نيلسرملا ديسو نييبنلامتاخ سو هيلع هللا ىلص دم قحب ديروخ دنكوس ان معدن امثب

 | 6 لككو لوقنام ىلع هللالاق 8# بوقعي دارا امسح هللانم مهدهع 6 مهقئوم هونآ املف 9

 1 ٠:7 ا 1 ات 1 2 .٠ - تن ادا. * >7 ت :٠ 7" -- .177٠ 01 هام هس سمع

 ةكربلاب اسهبف مكل وعدال مكلامحا اومدق ىبي مهل لاق بوقعي نا نم صصقلاىفام هديؤي و

 ناو اهيلع د.تميال نا نيبو ملاعلا اذهىف ةربتعملا بابسالا ةياعر نيب عمج نا ناسنالل ىنبنيف



 مه 39١ رمدع ثلاثلا ءزجلا

 | ىبوكيم ون نابذ ذا نخس دوخاب « ىب وكم نخس نم ناب زب اناج

 ظ ىثاب شناجوت هكدهاوخم لكلا تشل

 | ىاثكتو تسرويغ مظع ىدرم رهوش اما رادي رخ ناجي ارت ىقدعو مراكن يارس رددعب نم |
 تنفك زود معانا "كلاصو

 دوب ماك دون تبغر ا ناقشاع ىاب ام لصو هار

 نمرهوشب و ىتاسب كرزب ىقودنصو ىزادنارد هاا ناس مزعل د تن «ةفحلصفم

 مدادن دامعا سك جيهب وتزا رجب و مراد عاما رب قودنصو موريم رفسب هك ىتسرف
 نيهرو دوب دوخ عقومي طل ىنك لوبق ركأ مرابسب تنامابو مرا ون ةناخم هك مهاوخم
 درا امةناخم تمالغو ىور قودنص نيرد نازادعب و ىوربو قكا عاد زادوا مدرك كن

 دور نوريب مرهوُش هك هاك رهو
 0 هشيم ملاجزو * ىأآ نوريب شروح قؤدنص ز ون

 نأ هامور دعس نوح تفك" قمسإ زاك ييوع ناو و دما سوح اردت نأ [نتاوج ١

 تدي لا تفك اما رهوش شس» نز دهنب .قوذنص 50251 ناعمل تت ومو داو

 متادئم تفك تسبح وقود رد «بادم تنك نذ تفكازاب لاخر هوثت تسك قودنبعو ١
 ادق تسج اج ارد كئادنو ىرا هنا لفقم قودنص ةكدشاب رود لقعزا تفك

 ا هدهع زا نوح دشاب نأ فالخو دوب ىف ! لاو رهاوج عاونا اجيارد ذيوكو دباس ؛ مصخ

 رثطإأب 15 1 تلح زا ىمحو ىراي وا ةناخا ارى هك دشاب نأ باوص ىلا نورس |

 مكاو رك ىلا 2 فا تينايس عدوا روت اظ ا لاع ةعم زل دق 1و ةيسرجنل دتدامكج قووغام
 دنج ىتعامحو ديم نا مالغ ديد نيرد حالص دننش لوبقم نخس نوجدرىم دشإب دودسم

 هتسشأ هتاب ردزغم نوح احنا رد دنديد ارئاوجو نما كا فوك رمنسو كك ا

 ريغتم و ريحتم كين لاح بحاص نز رهوش هتسب قطن نابز ىراسمرشو تلاحخ تبياغزاو

 ضرغ نم ةشيرو تسنمراك نإ تسن ىهانك جه ارئاوج نيا هجاوخ ئا تفك نز دش
 زكرح ارئانز هك ميا وتاب هك متساوخ ىتشادبم بذعمو ديقم ارم هتسويب نوج هكدوب نآ

 قدركم زارتحا هجن ازا هحرك | دوب مان كيلو روتسم دوخ هكدا نر ”“ككاد ناو ةاكت ١

 ىراي دوخ تسدب وت قلمك تاغ نا عقام نم تنفع هن اي ىدوب ىلافتلاو ليم نادي اع

 دوخ تفعاب اسم نارك ب ايو كس اشو نر ذاوع هم ندر انا قدوت دولا“

 كتاعرر| كسك 50 لاا نوح دم رادب نم تدقارمصو تظفاحمزا تسدو راس ١

 ه6 مهعاّتم اوحتف املو © [د ةركال اوتو له وم تعاذن اةفمااروا ناذا رهو تعاد ل

 عفتنا املك لصالا وهو سو مكن م مالسلاو مالكتلاك عتم نم مساوهو رضصم نم هولمح ىذلا
 عوللا اذه مهضعب ىمسيو هتايمسم ضعب ىلع لكلا اقالطا ازاجي ماعطلا ةعوا انه هبدارملاو هب

 تعاضبدنتفاي ] © مهتعاضب اودجو وف ةرصاق ةقرقح ضعبلا ىلع لكلا قالطا ىنعا زاجلانم
 لاجلا ةلالدب كلذ اوملعدقو الضفت 6 مهبلا تدر 9 [ دندوب هدرك كلم ملت هكاردوخ

 داشرالا ىف مك حتتفلادنع ارضاح ناك هلعلو مهيبال  اولاق ف ليقف ذخر اولاق اذام لبق هنأك
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 فسو) روس مو * رش, زتجح

 | ليم ه6 اظفاح 9 مكنمو ىنم دي ريخ هللاف 2# ىلاعت هللا ىلا مالا ضوفا امتاو مكظنحمالو |
 نا وجراف نيضرالاو تاؤمسلا لها نم 3 نيمحارلا حراوهو 0: اسرافإ رد ةلن لم كالا ظ

 هش ىارامل لاسرالاو نذالا ا هنم ليم ىرتاك اذهو نتيصم ىلع عمجالو هظفح ىمحر ظ

 جاتحمهاوسامناف هاوسام ظفح نود هظفح ىلع دمتعيو هللا ىلع لكو تينا ىتسننف ىلع م ونام دعل ا

 عيج فور وم“'لكىف طئاسولا نع نذتسم تاذلاب ىنغىلاعت هللا و تالاآلاو باسالاىلاهظفحف |

 بجلاف هحرط رصن تخميناف مالسلاهللع لايتاد اذكو بلا ىف فسوي ظفح اذلو تالاخلا |

 لاقف لايثاداي لاقف لوسر هاناف هيلا ناصبصيتيو هناسحلب العجو هارضي لف نيدسا هيلع ىقلاو

 هرك ذنم شيال ىذلا هتلدملا لاقف: ماعطب كيلا ىلسزا كنلا كير لوسزانا لاق :تناَنَم
 سو هيلع هللا ىبص هللال وسر ناك لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ىورام ىلاعت هظفح نمو * |

 ذخاف رئاط ءاخل اهدحا سبلو لاق هيفخ عزنف ةرجش تح اموي بهذف دعبا ةجاحلا دارااذا

 داوسلا ديدش ناوعفالانم عونوهو لاس دوسا هنم تلفناف ءامسلاىف ه,قلحف رخآآلا فخلا ظ
 مهللا اهب هللا ىنمرك ١ ةمارك هذه) مالسلا هيلع ىنلا لاقف ماع لك هدلج خلو نال كلذب ىمسو ٠

 (هنطب ىلع ىمي نم رش نمو عبرا ىلع ىشع نمر ش نمو نيلجر ىلع ىشع نمر يش نم كبذوعاىنأ !
 لامح بحاض دوت ىبزار ىدرم ] ةيسرافلاب ةدحولا سينا ىف رك ذام رابخالا فئاطل نمو #

 امهللكك يلع ندرال ىتنعو ىلاعتةللا لاق اظفاح ريخ هللاف بوقعي لاقامل بعك لاق ةحلاصملا نم

 ىتقان ىورد باب ناهج ا

 ميزا ىتشذكن شفلز لبنس رس رب ٠ ىدوب قشاع تريغزا ربخ رك ادداب 0
 روتسمو نوصمام اد ريغ رظنزا هكمدينادرك طوبضمو ظوفحم نانج هناخ بناوجو فارطا
 تيافنيا انتا يص تفك ارىهوش دهأر كنتب دناع قض هناك نارتد دنح يورو نوح نزور

 ىرادبم دن ردارح

 تيران دياط صفق رد

 دناوتن هاكت اروا هديرفأ جيه دشاب راكبانو راكدب رك 1نزرادم راتفرك ارم نيزا شيب
 نامسا هام هكلل ناهجرد هكرهب زمس دشاب راك وكينو هفيفعو اسراب رك او درادنو تشاد
 ىىظفاح اىمنم تفع هكراسنم ىووتسماب اسمو رادب تسد سيح ودنب نيزا دراسشورف |
 ع تظفاحم رد كلب تفركترد تفك هكنا دنج عون نيزا تسريظذ ىف ىقارو لثم |
 كاكشزا: ىهاك .ءاك, كدت, كادوا توحي وا دباه ىاتعرب رارقا ك1 كتارك ند نع مك

 تفكو داتسرف ماغيب دوب هياسه نارددك ىناوجيو دناوخباروا ىزور ىتفك نخسواابدد |
 دموزراو تلصاوم تلود ناهاوخو مراز قشاع ون ىبو مراتفركقشع ردات تسا ىتدم |

 هدنشوا لامحو نسح فدو نوح ناوج داك تلا غلبت لاز تاقالم تداعس

 زاوربب زاب نوج قشع ىاوه ردجاهتباو ترسم زاو دما زازتهاو برطرد ىداشزا دوب

 هك داتسرف باوج

 6 عب ١و  نابلا جحود د



 مو ؟ مم رسم كلاثلا ءَّرْللا

 ىازو: ماظع تادانب كن ىا:ناكبان قعدم ىاؤ.زاكم دسال ىا تفكو.دروا .ىولعب ىور
 لوسر هدوم ىريلد نيا هههزو لد مادكبو ةدمأ نم عابرد بنس ةحي ما اخر نيشوراع

 مكحوديلاسر ميدقتب غيلب ندا ٌريناروا تسلالح نايولعال رب نه تما لام 5 تذل هدوهرف

 دندوبهددوخ هكموص ىاهبو درك ب يدأت ارراجره لل> تفطلبو تسيرد ىو ىايو تسد |

 ىدوبن ىومدرومارد هلح نكلا تشادن ناشيازا تسد نازكد تعافشبو داتسب ناشيازا |

 لوصوم لوصحيوا دوصقمو درك ىتسناوتن دم راهج بيدأت دوب نت كي هك غاب بحاص
 كلذ لاحلا تضتقانا ةلماعملاف ةظلغلا ذئنيح مزلي لمحلا.بابسا عطقنا اذاف [ ىتشكن |

 رو اعيكمنالااو |

 كايادزء رمح. دوت عشا الاخ هضمي ةكقل هكادج ةزعو اة تقرا و |

 ّ عج لكلا ةمدخ ىلع نيلكوملا ىا نيلاكلا هناملغ هناتفل © فسوب *4 لاقو 00 |

 كلذو مهقيلاوجىف اهوسد :# مهلاحرىف مهتعاضب اولعجا قو اخيشوا ناكاباش كوامملاوهو ظ

 اهنال علعقلاو قشلا ىنعب عضبلانم ةعاضبلاو .ماعطلا نم اهلدب ءاطعاو اهلوبقو اهذخا دعب .
 ءاملا ىسن هنمو اضنا لحر هاوامو ناسنالا لزتمل لاَشو ءاعولا لحرلاو . لاملا نم ةعطق

 ىلقو امداو الاعن تناكو ماعطلا اهب اورشىتلا مهتعاضب هيف ىعينم لحر لكب لكو هلحرفف |

 مهيلع الضفت مالسلاهيلع هلعفامتاو داح آلاب داح آلا ماسقنا ىضتقت عمجاب عملا ةلباقمناف مهارد

 نوفرعي ىإ 6 اهلوفرعي مهلعل 8 ىرخا ةرم هبزوعجربام هيبا.دنع نوكيالنانم افوخو
 اوحتفو 6 مهلهاىلا ف اوعجر ىا ه6 اوبلقنا اذا هه نيلدبلا ءاطعابمركتلا قحو اهدرقح |

 امسالو نيل دبلاءاظعاب مهيلع لضفتلاناف نيماينب مهتخاب ىرخا ةرم انيلا عوجرلا ىلا مهوعدت

 لاحلا ةداراو لحلا ركذ ةقيرط ىلع اضيا لابكملا هبدارينا زوجمو الك ةتيبطعا اذا ماعطلا |
 ىرخا دعب ةرم رابتمالا نوك ىلع ةلالدلا نم ىنخالام هبفو لبقتسملا ف دعبامف كلذ عنم ىا

 ركيد هكدرك مكح رصم كلم ىنعي ] ىفشاكلا لاق * ماللاهيلع هيو مهنبامف ادوهعم
 | لجر ريخىلع انمدتانا اولاقو هناسحا هل اورك ذو [ متون ارنمانن زكا دنناعب هنامرب ماعط

 نئيتزااهنا اوزكذؤ ةهازك انكم ةرؤقعي ل1 نم الجورب ناكول ةمازكي .انمزك او *انلازتا

 |! مهعم هنوك مدع عنملا دادمناب ناذيا هيفو رصم ىلا نيمايني 4 اناخا انعم لسراف 9 نوعمش '

 هلاناوؤله الكنم تذخاى ا: هنلعتلتك 1 لاقي لاشك الانم ماعطلا نمءاشنام هسسب هي لتكن 9

 هي هيلع مكشما له 9 بوقعي لاق 9 هدرب نوئماض هوركم هبيصينانم 6 نوظفاحل
 نتشاد نيما ] ةيسرافلابوهو ىنعم نامتالاو نمالاو عراضم لعف نما و ىننلا ىنعمفف ماهفتسا |

 | انما الا ىا بوصنم ردم تعن هنا ىلع بوصنم * هبخا ىلع مكتنمامك الا ف [ارىسك ١
 | مكبقئاالف مالعفام هب ملمف مث مئلقام هقحىف متلقدقو :# لبق نم ولف فسوب هبخا ىلع م ايا ىنماك
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 | كلذب مهتفرعم لعل #* نوجر مهلعل 8 ةيعوالا غيرشو عوجرلاب ةديقم ةفرعملاف مهتبعوا

 | تلك ردصم 6 لكلا انم عم اناباي 8 عاتملا حتفب اولغتشينا لبق هك اولاق 5# ناعنكىف |



 فسوب ةروس دي ؟4ا/

 قيقحت ىلع مهمل لب نانتمالا قيرطب مالسلاهللع هلَعحو [ ميراذكمتورف ةقيقد ناشيإاب

 4 ىدنعمكل لك الف © [ ادرداربنآ نمي ديداينرك !سب ] 6# هبىونأتا ناف لف هبمه عاام
 #* نوبرقتالو # اليك ماعطلا ءاطعا مدع دوصقملاو ُهاَغبانع الضف لبقتسملاف ىا دعب نم

 رجا مظعيل هيلا بلطب هرما هللا اولاق « ةفايضلاو لازنالا ف ناسحالا نعالضف ىدالب لوخدب
 اومرحت هىنونأت لن اف لبق هنأك ءازجلا ىلع فوطعم ىقنوا ىهنااما وهو هقارف ىلع هينا
 نكل هيلع افوطعم ءازملا مكحىف الخاد نوكي ايهنؤا اربخ ناكءاوس هنا ىنعي اوبرقتالو
 داشرالاىف لاق * مزلا لحبىف وهام ىلع فطعلاب لوالا ىلعو ةيهانلا الب ىناثلا ىلع همزج

 مالسلاهيلعهلامواعم ناك كلذزاو ىرخا دعب ةرم زابتمالا ةين ىلع اوناك مهنا ىلع لبلد هفو

 . هنت هفو كلذىف دهتجو هدينم هعازتنا ىف لاتحتو هنع هعداخنس ه6 هابا هنع دوارنس اولاق
 اوربع نيناوتمالو .زيطرغم ريغ كلذ ه# نولعافلاناو 2 هلام ةيوعصو بلطملا ةزع ىلع

 فئاطل نا ىلا ةراشاهبف و (عق اول نيدلا ناو, ىلاعتهلوق ىفاكهعوق و ققحم ىلع اهيبذت لاما ىلع ليام
 نأشنم وه كلذك ةماعلا نأش نم هناا عادختالاناو دارملا ىلا لوصولا ف. لئاسو .ليحلا

 راهج هكدناهدروا ] دارفالا نيب ةيوسلا ىلع هللا اهبكر ىتلا ةيرشثبلا بجومب دابعلا صاوخ |
 ىدنمشناد هلمح نازا يي تاسشك لودشم هو.م ندروخيو كلام تزاحاىب دنتفر ىئايرد سك

 تسد هكديد نوج دمارد عاب دنوادخ ىرازابمراهجو . ىركشل موسو . ىواعمودو ٠ دوب
 بيرفزا عونب هنرك ا هكدرك هشيدنا دوخاب هدش فلت رابسب ٌءويمو ذا مدرك ناو" كنايَخ

 ىدنمشناد د رص ون تفكو دروا ملاء درع ىورلوا .مياينرب ناشيااب مآ شييددتلبحو نكمَو

 نياو تسطونماهث مادقا تكرحو مالقا تكربب ام داعمو شاعم طاصمو ىنام ىادتقمو
 ميو نادناخ نارك ا ”لمح زا امو تسا توتف لعازاو توين نادناخزا:نكيد كدزب ْ

 الا ارجا هيلع مكلأساال لق ) ديام رفيم ىلاعت ق> هكتانج تسيجاوامرب ناشيا ىتسودو |

 ىعسو نارب عتب ام ناجو نامتاخو تسرركشل و سه يركي دل زيرع نزلا ىبرقلا ىف ةدوملا |

 فرص دوخ تحلصمب اهوبم ماهو ديبآ نم غابزد ركا امش تسيقابو نادابا ناشيا ريدتو |
 بنس هحبو تسدج تحح ارواو تسك ىرازاب ديم نبا داب امث ىادفام غانو ام ناج دينك |

 هكدومب مانت ىدرب تسدارواو هك تيد تا هنا نَم غابدد

 تفكوداهن ىركشلب ىور نازادعب تخادنبو تبس مكحم شيابو تسدو دما ردىاب ذاوا

 هّثاو تاداسركا ما هداد ناطلسب غاب نبا جارخ نم هك ةتسنادنوت مااملعو تاداس ٌءدنب نم |
 زناروا ىدما نم غابدد ببس هجنيو 0 هك ىوكباما دنشاب ؟ اح دْسامرف يح امناجي

 دنمشنادب ىور نازا دعب تسرد مح زين ارواو ديئاسر ميدقتب مامي 0
 دل ا تسحجاو نك همهرإ ناشبا نتشاد تمهرحو دنئاداس نددت حلاع هه كا

 ديايت بصغب ناناملسم لامو تفر ديان تزاجاىن .ناركيد كلمرد, هك ىنادن ردق نيا ىملاع
 جيو دوغ همعلاو الز دو اك لقا نع داب كذاب ىاتف نمر هاجم قد نابل
 نازادعي دينادرك ديقمو ديناجترب ماهزين اروا دشأب بيذعت قحتسمو كيردأ" روخرد دنادن
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 ءاقلاامنيح هللامربخا دقو طحقلا نامزىف اسال مهلاوحا ةفرعمبو و هتمه نولو

 هتلا هلع نولخدب مهما كلذب 8 نورعشبال مهو اذه مه مب مهتلدتا نطاق هيوخا أ

 مهنا لاطلاوىا ه نوركتم هلمهو 8 مهفرع مها راءلف هللا مهلوصول ادصرتم ناك كلذل+

 رثبلافهوفذقنا نيب ناكهنا امهنع هللاىضر سانعنبا لاقامل دهعلا لوطا فسوبل نوركتم

 كله دق هنا مهداقتعالو ةثادحلانسىف مهايا هتقرافمو ةنس نوعبرا هلع اولخدنآ نيبو |

 هلاح نع ناطلسلاو كلملا نم اهببلع هوأر ىتلا هلاحدعبلو هيف مهركف ةاقل مهماهوانع هباهذلو
 ماظعتسالاو ةبهلا نم هالحىمهلمأتةلقو ةدودعم مهاردب ايرشمرثبلا ىف احيرطاهيلع هوقدافىتلا |
 | مهيصاعمةملظءاقبل «نوركشمهلمهو) ةوبنلاو ةفرعملارونب مهفرع ةيمجتلاتالءوأتلا فو# |

 مهزهجالو 0 0 هوعابام 0 هوف ولو زافغتسالاو ةبوتلارون نم مهلامرحو

 رقواو رفاسملا هيلا جاتحامو دازلا نم رفسلا ةدع هو مهتدعب مهحلصا ىا 5 مهزاهجم |

 ناسنالا هراتمب ماعط ءانلا 0ك ل هي هلحال اًواحام لش اىا مهضاكر

 | ايروكا ءاخيفس 5 مكما نم مكل خاب ىنوتا لاق + داب ىلا دلب نم هبلح ىاإ

 | تاهما او تالعلا اوْسو ا ةلعلاو [ قانعا 7 تسنالع ىنعي امش رديزا تساراهش |

 اونو هذه نم 3ع م لها اهلش تناك ذك ىلوالا 3ع اهحوز غدلانال لح رنه ىش ا

 مكخاب لقلو ىتك ءابآلاوأ ةدحاو مهما ةوخا فاخالا اونبو ماو بال ةوخا نامعالا |
 | كناف كلمالغب حرر كمالغب ترس ندب قرف هناف مهل هتف رعم مدع ر اكليل ها ىف ةغاا ا

 هولأس مهنا نم لئقامل هلاقاما هلعلو هب لهاج تنا  ريكشتلا فو مالغلاب افراع نوكت فيرعتلا ىف |
 فشسوب ناكو مهقدص معبل هءاون أين مهطرشو كلذ مهاطعأاف نيماشل داتعملا ىلع ااز المح

 راب رتش كيب اركيره ] ىنشاكلا لاقو * سانلا نيب اطمسقت ريغال المح سفن لكل ىطعي ١

 فسوب دهب هت ردن تمدخرد ا ردارب تهجم ركيد راورتش كيدنتفك دنداد مدقك |

 1-0 ةيآلا [ وتب لاق دندومت هقلابم ناشيا رتش رامشيهن مهدبم مدرم راشثنم تفك |
 2 0 ل ارا كي جم اد تملا لستم لك ديال واقل ديف[

 ١ موق نحت اولق كركلا ىناف 0 نم قوربخا مهللاق ةيناربعلاب هولكو مهارامل |
 ا اذا ولاةىدالاإ هر وعلو رات ويع متثج مكلعل لاقف رانا دهجلا اًنياصا ةاعرماشلا لها نم

 ىتاانك اولاقمتا 5 لاقبوقعي همساءايبنالا مج قيدص خييشوهو دحاوبا !ونب ةوخان |
 هسادنع اولاقرششع ىدالا ةرخ "الا نئافلاق ةرمشعاولاق انههمتا مكفلاق دنا واتم كاف“ بع

 | دالببانا اولق قح نولوقت ىذلاناو نوبعب متسل مكتا مكل دهشي نف لاق كلاهلا نم هبىلستيل |
 00 مكخاب او 17 ةنهر ىدنع مكضعإ اوعدف لاق الدهشيف دحا اهف اًفرعيال

 اال ا بلا مهم 000 مقوم 3 مكيبا نم ةلاثثو اسوم او ١

 | ماه نم ] ىشاكلا لاق + مكلدمتا 6 ليكلا وا ىنا ف [ دين ىمتايا ] *« نورتالأ © هدنع
 ظ هال كي 0 نيلزملا ريخاناو 1 ءزاب 1 ارهناعب محامى

 أ

 ٍْ ناسحاو ماركاو نائامهم ل ىحل ]| كيذك ىمالا ناك دقؤ مكتقايضو مكلازتاىف

 ىف
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 لف لملف توكلملاو كلملا ملاءىف فرصتلا هللالعج دقو ىهنلا نع بانتجالاو سمالاب
 تاوهشلاكرتو هراكملا ىلع سفنلا لمح ىه ىتلا ةدهاجما هيفذا عبطلا فالخو عرشلا قفو
 ىضرو ىوهلانع سفنلا ىهنو هاضتقمو عبطلا فلاخامل مالسلاهيلع فسوينا عرخلا

 اناطلس ىلاعت هللا هلعج ةيدوبعلاو نجسلاو بجلا دئادش ةاساقم ىلع ربصو ىلوملا مسق امي
 رصم لها هلرخسو نحسلاو بجلا قيضل ةافاكم ناكف هناكمىف هلحسفف رصم ضراف
 ةنلالهال اهنم ديالىوقتلاو *هاضتقم نع هعبط فك ةلباقمب اخيلز هجوزو ةيدوبعلل ةازاح
 ةنحلا لها اماو هنم ةنجو نارفكلانم ةياقو هنال ركشلا مهاوقتف ةمعللا لها اما ةنحلاو
 اهنافىوقتلا ةورعب كسمتينا لقاعلاىلعف * بارطضالاو عزجلانم ةنج هنال ربصلا مهاوقتف
 (ةديفمة جستن اهل سيل و عاطقتاو ماصفت اهلف ىرعلا نم اهريغاماو ةديمح ةبقاعاهلو اهل ماصفناال
 سفنلا ةعباتم نع اظفحاو ىدهلا قيرطىف للزلانم انمصعا مهللا ىرخا دعب ةيمدهوش

 ةنحلا ةقالع اوضفرف كيلا اوهجونو كرما دنع اوفقوف كوفرع نيذلانم انلعجاو ىوهلاو

 راكهديسر ماش دالبو ناعنكي طحق رثا هكدناهدروا ] #4 فسوب ةوخا ءاجو 8 كريغل ظ
 طحاق اهمها 5تيينكلمزيصم# له رو ناد ار تفكإ ور ديدركا كم ثوتعتا مالدإ ن

 ا

 [ دزاسىم ناشيا هاوخلدب ليبس ءانباو ابرغ راكو دزاون ىارتاكدز
 ريققو ير غلدشوخ هتثكوزو * ريبوان رب هدوسا شناسحاز
 نوير ١ تاور نيل تاسفسو «ينوروا ىرا ناز سمح

 ارنيمايشو دومرف تزاجابوقعي ميرايب ناعنك ناكتسركت هج ىاعطو يور, ىنامرفرك ]١
 دق شاذ! هك ىعاشضإاو ىزتشاب: كييزعت ؛ركيد. دنزرفا هدو [تفزك زاب, دوخ تمدخ ,تهج

 تبدجاامل مهضعب لاقو [دندرب هارمهوا تعاضباب نيماينب تهجرتش كيو دندر ةايماد داود

 طحقلا نم هيف نحنام نورتامأ ىتاي مهللاقو هينب بوقعي عمج اهراعسا تلغو ماشلا دالب
 هللا ىناي اولاق زيزعلا نم اماعط اهنم اورتشاو رصم ىلا اوبهذا لاق انلبحامو انابااي اولاقف
 مقنم انلانينا نمأنالو انلمهتوادع ملعت تناو ضرالا ةنعارف ىلا انلسرت كيلق بيطي فك

 هنا ىنفليدق ىبإي مهالاقف روجلاو لظلا ةدايزل ةربابملا ضراب رصه ضرا ىمست تناكو رش
 زهج مث مكتجاح ىضَمي هناف مالسلا قم هوثرقاو هيلا اوبهذاف لداع كلم رصم لها ىلو

 ةاقالماندامل اولاق نيراتمم ىا (فسوي ةوخا ءاجوإ) ىلاعتهلوق كلذف مهلسراو ةرمثعلا هدالوا
 قلخلاهللا ىلدبا ةحارلا ىلا ملالانمو ةلصولا ىلا ةقرفلانم لاخلا لوحنو فسوِس بوقعي

 ةفداعملا ىلا وهو شاعملا بلطل بوقعي ءانبا جورخ ىلا ةليسو كلذ نوكل طحقلا ءالبب
 مالسلاهيلع بوقعيل ىلاعت هللا مهبا نكل لحام ىتامك رصمو ناعنك نيب تناكو ةلصاوملاو

 اًواَخ ىلاعتهللادنع ىمسملا تقولا ”ىجحي ىلا هلهلاح فيرعتىف فسويل نذأي+لو فسوب ناكم |

 هتموكح سلجم فوهو فسوب ىلع ىا # هيلع اواخدف ف رصمىف فسوي ىلإ بيلا اذهب
 ةنيابم مدعو همهف ةوقل رظنلا لواو ىأرلا 'ىدابف * مهفرعف ف ماشتحاو ةنيز ىلع
 نيلالاىف مهيذو مهتآيه هباشتو لاجر مهو مهايا هتقرافمل ذئموي مهلاحل ةقبالا مهلاوحا |
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 قوط ارهمحم ىلزا تردق دندوبهديد قاد تروصرد تخورفو 0 تقوي 7 |

 ] دحا نم عيال ناكو 1 تيا هنابدا ىل ىتحسوا :ذابرد كان ااونك ا داهم ندركرد 0000

 ا نايسن هفاحم طحعقلا ةدم عبشبأ ناكو ىانلا ناب اطسقن ريعل لج م ا نيراتمملا نم ا

 ظ هريس سدق ىدعسلا لاق : عابجلا

 تسدج هس ركل اح هكدن اددحوا + تتسلاو منو تحار اناكركنا]ا

 :ناسورقل داود لانوخناب [ دك «ةلتاوأ .ىليكل ى/دئام وق كاع

 | [ ىونعمو ىروصو ىويلدو ىرد ممكزا دوخ تمحرب مياسريم ] 46 انتحرب بيصن
 © نيتحملارجا عيضنالو + ”ىش هنم انمنعال كلذ هلديرثنم لك 6# ءاشن نم #: ةيدعتلل ءابلاف |

 ىلع باثي نمؤملا ةنينع نب نافسزع  ىور  ةرخآلاو ايندلاف هلامكب هفون لب مهلمع
 قالخ .نم ةرخالاىف اهلامو_,ايندلا ىف: ريخلا هل لجعي: رجافلاو ةرخالاو انثدلا ىف. هتاتسح

 ( هعايتاو هلها ىلا نسحلا ىتح لزانم ةنلاىف نينسحمللزا ) ثيدحلاىفو ةيآلا هذهالتو
 عئاصلا ةيؤر تسيل ىهو نابعلاو ةدهاشملا هتقيقح نكلو ةريثك اروما مي ناك ناو ناسحالاو
 ىلاعتهللا ىوسامع ضارىعالا لاك ىف خوسرلا دنع لصحت ةلاح اهبدارملا لب ىهاظ وهو رصبلاب

 ةلاخلا هذه تيمسو ىلاعت هللاريغ همهو هبلقو هناسلىف نوكيال ثيحب هترضح ىلا ههجوب مامتو
 هلوه نيفراعلا ضعب اهيلا راشاأك ىلاعت ءايا ةريصبلا ةدهاشمل ةدهاشم

 بغت . نياق ىلقىف كحو « ىفىف كرك ذو ىنعيف كلابخ
 هلدافنال ىذلامقاامعنلاوهو ةسيالملل ةفاضالاف ةرخ آلاىف مهرجا ىا 7 2 1ةلالو 00

 رفكلا #* نوقتي اوناكو اونما نيذلل ف موداو مظعاو هسفنف لضفا هلال « ريخ

 [ ديسر هاجو تخت. هاج رعقزا ىوقتو ناسحاب فسوي نوج ] شحاوفلاو
 تاتش ىوقتوربص بناجوا هك * تفاي ردق ىبك ىقعو يدب

 ١ اشيلا تكول نيف راعلا ضن لق... در زاجف هل يسن ىلا نم دل يغْنا ىلا ءراشا ةيرالافو#

 ا اك ا نعوم ا 0 00
 اهتانب نع انربخا انلق (ءاملا نم)لاق ةنحلا قلخ مث هللالوسراي انلق لاق ةريرههىنانعو * قابسهذ

 ولولا اهؤابصحو نارفعزلا اهبارتورفذالا كسملا اهطالمو بهذنم هنبلو هضف نمةنبل ) لاق

 نودادزيل ةنملالهاناو هباشىنةيالوهبايثىلسالو توميالو دلو مني اهلخ دينمو توقايلاو
 ةرجاو تاحردلا رذب اهناف تاعاطلانم دبالو (امره ايندلاىف نودادزيا انسحوالامح مون لك

 ةرجالان ودب هلخ دينا ىعاملا هعنف مالا لخدينا دارا مهدانب مهاربازا  ىكح - تانحلا

 نيبنلا تيب ىف لوخدلاب ىل فيكف اناج ناطيشلا تيبىف لخدازا نذؤيملاذالاقو مهاربا ىف
 قدص نم اهلوخدفف دبالف ةنحلا نيسنلا تس دارملا ناكناف ريقفلا لو « نيقدصلاو

 دبال نيريدقتلاالك ىلعو لاوحالا قدصنم هلوخدىف دبالف بلقلا دارملا ناك ناو لامحالا

 نكت+ل هلةيدوبعال نق (نوقتياوناكو اونما نيذللإل لاق اذاو ةمكحلاىضتقم اهنال ةيدوبعلا نم
 لاثمالاو ىلاعت هلل ةيدوعلا ف دهتجال اهْنَشإ اهتيريخ لعولذا امثدلا نم

 ( الاب

 اي د رلا
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 طظيفح ىنا» فسوي لاقءاذهلو لاثملا اذهىلع قابلا سقف كلذ هرضيو رهقلادجنف اهنم هسفن

 6 كل ذكو ولع رضيإلو عفت |يفاهلامعتساو اهرضواهعفنب ملعاه رضيامج اهيف ىسفن ظفاح ىا6 ملغ
 لعجو سيما مث نم تاجا نم هيلع هب هللاعنا ام ىلا ةراشا كلذو نيكقملاب ةبوصنم فاكلا
 ضراىا *«ضرالا ىف اناكمهلانلعج ىا © فسوبل انكم 8 هسفنل اصلاخ هايا نايرلا كلملا
 رادقالا نكملا كرادملاف لاقو * داشرالا ىفاك نيعبراىف اخسرف نيعبزا تناكو رضصم

 هتخصنك ماللاو هسفنب ىدعتي اهايا هأوب ضرالاف هنكم رداصملا بائىفو * ةردقلا ءاطعاو

 فسوي نملاح 6 اهنم أاوبتي ف مكل فدردح ىلعز وكي نا زوجي ىلعوبا لاقو *هل تحصنو
 ىلع هتردق لاك نع ةرابع وهو الزنمو ةءابم هذخت. و ه6 ءاشي ثدح : اهدالب نم لزني ىا

 ةلزئمىف لجرلا فرصتي اماه فرصتي هلزنم اهنأكف هناطلس تحن اهلوخدو اهبف فرصتلا
 هتعاسنم هلمعتسال ضرالا نئازخ ىلع ىنلعجا لش ول فسوي ىخا هللا محر ) ثيدخلاقو

 لاعسإ مويا نما ةنشلاتمرتصتا انتلااسهنغ#للا ضال: سانلغا نبا «يرعاوأ ( ةينل ا تا دارس [ءهلكللاو
 ردلاب اللكم بهذنم ارب رس هل عضوو هفيسي هاو هعاخ همتخو هجوتف كلملا هاعد ةرامالا

 فسوي لاقف اشارف نوثالث هلععرذا ةرسيثعهضرعو اعارذ نوثالث ريرسلالوطو توقانلاو

 سايل الو ىسابل نم سلف جاتلا اماو كىما هب ربداف مالا اماو ككلم هب دشاف ريرتسلا اما

 كواملا هل تتاو ريرسلا ىلع سلخ كلضفب ارارقاو كلالالجا هتعضو دقف كلملا لاقف ىئابآ

 ىئاجلا ىلوملا لاق أك هيما كلملا هيلا ضوفو

 ىذارفرمر شداد رصم كلمب + ىزاس زاك نبا ديدن ىوزا هاشوح

 درك وا ناديم ةصرع ار نيفز *» درك وا نامرف هدب ار همس

 لق ام منو

 دهد ناوجاب دؤخ تبون ريب هك نأ #* ناوخو ون تح رتخاو حرح تسريب

 لاجحرلا هتححاو رصمىف لدعلا ماقاو نابتلا ىف مك ةنتتن. نينالاث قتاد ذتماول كف وت ناك و

 هوعرز الا اناكم اوعدب يف هيعا 22و عزان لاغتشالاب ةدإب و ةيرق لك لها سعاو ءاسنلاو

 هلثسقف هؤوعدي نا مه أبي وهو نيتس عبس ةده لابحلا سؤرو ةيدوالا نوطب ىتح

 ةيدجلا نوئسلا تلبقا مث ناطلسلا هعرزام اذكو ءارهالاف هلعجو سا مهنم ذخاف

 ةدحاو ةنح مهل تبني مل ىتح ضرالا نم تابنلاو ءامملا نم رطقلا مهنع هللا سيخ
 كدنعامت انعف ماعطلا نم انتوس ىف ام ىفدق فسوب اي هل اولاقو هل اًؤاحو ل عمتجاف

 ىلؤالا: ةتتتلا:ى:ماعطلا ”ظقلا "قس: ىف زيشم لها نه ' غابو ءازلغالا “تف كسب لتغاف
 ديعلاب ةعبارلا ىفو باودلاب ةثلاثلا فو. رهاوجلاو ىللاب ةيناثلا ىفو نيناثدلاو مهاردلاب
 مهقرتسا ىتح., هباقرب ةعباسلا فو مهدالواب ةسداسلاىفو راقعلاو عابضلاب ةتسسا |[ قال" ام 5

 ايف ىبر عدص تيأر فك كلملل فسوب لاقف هنم مظعاو لجا اكلم انيأرام اولاقف اعبمح |

 لها تقتعامدق ىلا كدهشاو  هللادهشا ىنا لاقف كلنحنو كيأر ىرا لاقف ىرتاف يناوخ
 نايرصمهكدوبنا تردد 01 1 ىنشاكلا لاق * مهك العا مهاع من خر 7 ,..هرخا نع 2

 020 22 -3----------ل<
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 كيدفم لل نظنلاو هيف تراو هقول هلو( تو نممشللا هان هنا: تلاد ا:ئدسنو ةنملا .
 اخيلز تلسراو ريدق: ؟ىثلك ىلع تناو ءاعدلا عيمس كاف ىب عامجالا ىلا اهرط قوخال

 لخدو يلبللا نج الف اهب تنب نتف للحخلاو قطا عاوناب ىراوجلا اهتلبقتساف ةولخلا تسب ىلا |

 تينك ىناف:ىلن الإ قيدصلا اهيا :تلاقف. نيديرت تنكامم اريخ اذه نسل اهل لاق هلع تقسوب |
 هللا كلم كك تنك .ءاسنلا لما :لسصبأل انينع قجاوز قاكو "اين دو كلنا ق .ةاعان لاحت لها |

 ىسفن ىتيلغف ةئسحلا كتروص ىف |
 نم دب زا ىوفع ةاماق نملك نم دح ون زا هؤم قامكش ا

 دزيتس .قشاعاب قوشعم اك « دزيخ قشع لاك زك ىرجز
 مالا كفو اهناكار ءازدع! اهانحو) كلشوت +اهإ*"ئداملف

 حانت ساكت ع وزو تح لم نرف كر ا كاسر كوقار ا اج ةمنعا ناك ظ
 سدشلاك اناك و اشيمرخ آلاو ميارفا اهدحا نطب ىف نينبا هل تدلوو فسوب نم تلل.غ |

 فسوي بحاو عيسلا تاومسلا ةكئالم امهنسحي هللا ىقاب و ءاهبلاو نسحلا ىف رمقلاو ظ
 رارق اهنودب هل قس مل ىتح هللا لوالا اهبحو اخملز قشع لوحتو اديدش امح اخلز ؤ

ْ 
 ١

 تتار ةببنؤبا و ةفاركك لخا هود * تراهن زا نوربب دوب شقددوجح

 اهدواروةدابعلاو ةعاطلاىلا اهل لعخ تقلا قشعلا ىلا ىزاحلا اخلز قشعملاعت هللالوحو |

 تددق دف لبق نم كصيش تددقناف تلاقفربدنم اهصشش دقو اهعبتف هنم تررفف امون فسوب

 كاذب اذهف نالا ىصش |

 مسأرب اسأر ىرد نهاريب هب * مسارهىب توافتزا راك نيرد |

 طبقك نيز-و نثلذ: تن نازاو ديد ى دير دا ىور فسوبوح |

 تخاس ةناخ تدابع هناشاك هن * تخاس ةناشاك رز ز وا مان |

 لاقو هيلع اهسلجاو اهدس ذخاف ىهاوجلاب اعصرص اريرس هان ىذلا تببلا ف عضوو |
 ىباطع ىبومره ىراد وزك * ىادخ 1 ىلإ نيششس ورد

 ل ه2 زادك ناد ناو عا يرق نأ دعب :تتحانل ركتاوت

 تدامك< جلو ةزوااواواز :ةاؤو# لا توا د ة.راؤر اءكشأز راؤت محي

 تديباسز نم لاضو كايرتن *« تدناشحتزعارعز ذكى رمزا سلب

 ىغفاشدان ريزسارب هتسشت.* ىهلا قفوت مهاخلز

 ديوادخ لضف و تفسؤي لصوت + دتسرخدوب ىئارس تولخ نارد

 ظ دامك تسانا لاه اح ع اجيدعق بالا إ كفصأللا هنآ نافناق ةراوشلارخآ ىف امهتافو ىأسو |

 ا حوزلا كلمل تلقلا سوي لاق ةزاشالاو © ىلاعت”هنبا ةمدخىف حراوجلاو ءاضعالا
 ةنازخ هنطاب ابو دسحلارهاظ ءاضءا نموضعو ”ىش لكى ىل اعت هلفن اف دسحلا ضر ا( ضزالانئا زح ىلع

 ةيؤرونيعلا ةيؤرىف اهلمعتساناف رضبلا ةمعت اهف نيعلاك ىدرخا ةمعن اهبف فطللاو رهقلا نم |

 ظفحمل و نسفنلا تاوهشو نكح مق اهلمحتسان انو هس عفش و بطللادجتف هلع تايآلا
 د تفرد 22 تتخصص ل حصا

 (هسعن )
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 هنو ةقاونس مه 741 >2
 تلاقكتجاحام اهل لاقف اهتجاح ةأرملا هذهل ضقا همالغل لاقف اها رف تفتلا مث كبف هفرثاف
 باث عزت رصق ىلا فس وب عجراملف فنسسوب راد ىلا اهلمحف فسوالا اهضّشال قئلاعلا

 ١ اعدو زوحعلا ركذف ىلاعت هللارك ذب هيدانع تيب ىف سلجو رعشلا نم ةعردم سيلو كلما |

 | اهب ىتلا لاقف كريغ اهضّسال اهتجاح نا تمجزاهنا لاقف زوحعلا تلعفام هللاقو مالغلاب |

 ١ اهل لاقو مالسلا اهيلع درو اهل قرف سأرلا نك وهو هيلع تءلسف هيدي نيب اهرنضحاف

 ةعاطلاب اكولم ديبعلا لعج نم ناحبس تلق ىلا تلاقف هيد.عاف امالك كنم تعمس ىنا زوجت اي
 لاقف ىتتيسئامعرساام فسوباي تلاق كتجاحاش تاقام من لاقف ةصعملاب ادسع كوأملا لعجو

 ةفرعم كب ىلامو تنا نه

 مديزك رب ملاع هلجزا ارث * مديدوت ىور نوج هكملأ تفكب
 تياوهرد مدرك فقو ناجو لد * تياهب رد موك ينك مدناشف

 مدام نم ع تك عزب نت دلع فاق" ان از! اك هيون ازد
 شومارف' ورك تايلكملا نيت شرفا 1101 يع لن ادا

 ايندلاىف دعب تناو تومبالىحوهو تنميو ىحب ىنذلا هللاالا هلال فنسوب لاقف اخسلز انا امأ

 | عنصاملاقو فسوي ىف ايندلا ةايحب "ىلع تلأ فسونإي تلاقف ةيللا ساساو ةنتفلا سأداي
 لاقذ كلملا اذه كثرواو نحسلا نم كجرخا ىذلا هبسهذ تلاق كلام و كلامحو كنسح

 ةيناثلاوىلوالا حاوح ثالث ىل تلاقف مهاربا ةبيشقحو منن لاق لعفتوا تلاق كتجاحام اهل

 نحو ىتلش تهدر ىخ ”كيرع" كك لاعكوا قاشو)ى زنك نع كو ناسا نان نا

 اننا يرخلو اهديك اص اوكةفسسا رار طم ىنح
 رون 0 داوشس ند 0 رد * رود شا هرهم نيك شمز دش ىديفس

 هلام. دارها يقع لاس لك نار ورايت ركاز عغ را ا او

 فسوب تكسف ىنجوزتت نا ةثلاثلا ةجاملاو ةئس نيعست ذئموي اهرمع ناك مهضعب لاق و

 | لخعال كل لوقيو ماللا كأرش كبر فسوباي هللاقو ليربج هاتاف انامز هسأر قرطاو

 تبلط اهب اهيذع
 مدينش ارشزاين ضرع وتب * ميديد وج اراخلز زج ام هك
 متسي دقع ششرع ىالاب وتب * متسخحل ىدمون غيث را شاد

 ةرخاألاو ايندلا ىف كتجوز اهناف اهب جوزتف

 دئوس و دقع اخيلز اب ددنب هك « دنوادخزافسوب تفاي نامرفوج

 مهل فاضو فارشالا عيمح.و رصم ناطلس اعد

 بوخ تروصو لب نيبا رب * بوقعي نيدو ليلخ نونا
 دروا نهارك .اخكح شروح دقعب * دروا رد دو دقعب اراخبلز

 كير كدعو ام اذهف كاطعا امب هللا كانه اولاق و اهب هجاوزب هئنهت ةكئالملا هلع تازتو

 لاقمث نيمحارلا محراوهو ىلا نسحاو ىلع عنا ىذلا هللدملا فسوي لاقف بلا ىف تناو



 مهو 43٠١ جح رقع .ثلاثلا ءزألا

 | لج اونو فمر [ةانلاهفبوو نام زب فم .ءييثك ها وحب اهل تناكو 2م حالا رجم

 اخللز باصا مهضعب لاقو *“ىش اهل قس ملو تدفن ىتح هل ةحم اهم تلذب همساوا فسوب

 هكلم تناك ام عيمجو اهللحو اهيلح تعابف طحتقلا ماياىف عوجلاو رضلانم سانلا باصا ام ١

 تمرهو فسوبل قوشلا ءاكب ككاو اهتمعن َبهذو |

 شريف وج ىوم دش ريش كنرب * شري, خرج زا تشك هريت ىناوج
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 ديراب روفاك وا ناتنبكعج »* ديحرب ةماكنه بشو حرص دما رب

 0 شيوخ ةيامرس هدش 5 ىتسج كم رس يكل ناد 0- تنل اهي

 | اهسفنلا تذختا ةبارخلا كلتىف ةواجلا ديادش ةاساقمب اهلا دتشاو دهجلا اهريغ امل مث |

 ١ هلو نايحالا ضع ىف تر فسوب ناكو فسوب رممجهىتلا قيرطلا هعراق ىلع كلا

 كلما سانا عبق توكرلا اتقوآلا ؟ لهيألو ,نيلم لع ةلمهص عص عمل سرف

 ( دكت يغزو قر ىلعاب هيدانت فسوب اهبرم اذاف قيرطلا ةعراق ىلع الز فقتق |

 تالا طرا
 امم داب ناكحرم ىلهص + اجهز دزيم اهشوك رب سز

 ىوكح اوقرط ناشواج ريفن * ىوس رهز دشي» نامسآرب سبز ظ
 داني 5 اع ىلاحي 3 داتفمسوا لاحت اغوغ زا 00

 رودوش رود ىادص ناشوواجز + روحهمونا ريج نأ نو "ىدركوج

 مرو ىرود كارد تنحم دصب * مرود تسر نم هكناغفا ىدز

 مثاب رود دوخ زا هكرتهب ناه * مشاب روجهم ىبات ناناجز
 0 دافولل ضومإرف فدك ىوحر + ىداقؤا (نتويفف ناز ينك

 محرتامأ كلدخسي نملو كلابت هلتلاقو هقرافتالو هدت تناك ىذلاا همس ىلع اموب تلقاف

 كب ةرفاك موبلا اناف ىاوق ف ىعضو ىرقفو ىامحو ردا

 هزاا هنا نيسكعا اكن[ لذخ 2” وراح كتير در [) نإ تفك

 دحلا كاب ئاذدتح هاكردب 5 ديلام كاخ 5ك دك ع رست

 اادخ مدرك انج دوخ رب نآب « ايادخ مدروآ تبددود ركا
 زريخاب نم ىاطح مدرك اطحب  ,نضاس_ نتف .ىافجي دوحب بطلب
 نمذاز نا لسرك ل ىدلتحرا» -نمازإ ناجع اطخ ماري نشر

 ىلا نم را دم ناب هيوم ىدنإقف يرمز طخ درك لنا وح

 فسوي غابذا هلال محي +« ففسأت غادزا غرداف لد دوب
 كلذ دس اني تشتد كك رف .ءابسو احايصو لاك تساوك هك »تراصور تنسو دكر ل

 ل13 تميحق ةمانتجل لكيم رو قلاع ةملزطإب ا وعمتح اف نكامذيإ سانلا اع هسزف لهص املف
 كولملا لعج نمناحبس اهتوصولعاب تدان فسوب اهبرصاملو بصقلاّتيب ن٠ تجرخف ليهصلا

 فسوب عماسم ىف اهنالك تقلاف (عيولا ىلاعتهنلا صاف ةعاطلاب اكولم دسعلا لعجو ةيصعملاب ادبع |
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 فاسو ةروس مص ”ا/ة, خم

 ءاضآلل دحا نيعت اذاو. اهقوقح !ةياعر لع ناسفالا,ردهالفيةانقث ا روما:ةيالولاوأ هشقنجلا
 | فسوبو اهلامها زوجحنالف ةيافكلا ضورف نم: اهنال لوقلا همزل امهوحن وا, ةرامالا.وا

 هدلَقت لاخلا تضتقاف تقولا كلذ ىف ريبدتلا نم رك ذ امب. موه نم حاصا ناك مالسلاهلغ
 | ناطلسلاو رفاكلادي نم دلقتلا زاوج ىلع اضيا ةلالد ةيآلا ىفو * ملاعلل احالصا هيلطتو
 | راهظتسالاب.الا.قحلا ةماقاو.لطانلا عفدو هللا ماب مكحلا .ىلا.ليبسال هنا مع اذا رياجلا

 ةمالعلاخيشلا ىكحو هنوريو ةاغبلاةهجنم ءاضقلا نولوتب فلسلا ناكدقو هنكمو هب

 امس كلذ لعجم و ةلشالا ىف ءاملعلا لع تمت ةنع اوركيد كلوةءينايدجملا نا

 نيملطملانم ([تك او لف ةرع يف ل كد لو جاححلا لثم مهبيذعتو مهلتقل

 هللا انرضخ اهتاضقو . اهءاملع بلطو ةعلقلا ىلا .صاوخلا رئاتو. ةكلمملا تاون دعصو

 رامجلادبع ىلوملاوهو هدنع معلا لها مدقمل لاقف سولجلاب انما مث هيدي نيب ةعاس انفقواو |

 دنقرمس ءاملع اهنع تلأس ةلأسم نع مهلئاس ىنا مهل لق ىنحلا نيدلا نامعن ةمالعلا نبا
 مهلثم اونوكت الف باوجلا نع اوحصشب ملو اهتحتتفا ىتلا دالبلا رئاسو ةارهو ىراخمو

 لوقي انناطلس رابجلادبع ىل لاقف هب ملكتيام فرعيلو مكلضفاو مكملعاالا ىنواجيالو |

 تاقف يدب نسح باوج ”ىلع هللا حتفف مكليتقما انانق ديهشلا ف مكتمو انم لتق سمالا
 لجرلاو ركذلل لتاَقب لجرلاو منهل لتاق. لجرلا لاقف مالسلاهيلع ىبلا ىلا ىنامعاءاج

 كنلرومتل اقف ديهشلا وهف هّللاةلك ءالعال مكمو انم لتق نمو هللاليبسفف هناكم ىريل لتاقب
 ةلئسالا ترركمتف ةسناؤملا باب حتفناو تلقام نسحا ام رامجلا ,دع لاقو «بوخ بوخ »
 نحال كدر تلق رو ةيواثمو لع ىف نولوتايةنع لايام 1 ك4 ةودالاو
 قسساف ديزيو ملاظ ةيواعمو قحلا ىلع "ىلع لق لاقف ءافلخلا نم ةيواعم سيلو ىلع عم ناك

 نيعباتلاو ةباحصلا نم اريثك ناف روجلا ةالو نم ءاضقلا دملقت زوجم ةيادهلا تحاص لاق تاق |

 نم ىلاو ايلا نسحاو كلذل رمسف هتبون' ىف ىلع عم قحلا ناكو ةيواعم نم ءاضقلا اودلٌقت

 قون نارا سال مراكسلا هيلع يسوت نكع ل كللادا - ييرو _ ءللاف ان دا

 ىعاجلا ىلوملا لاق ا ىلابللا كلتىف ريفطق

 ىدنج را ىدنلب نبا ردق * ىدنلب نيا داد ادخ ارفسوب وح |

 تسكن وكت ار تدك

 ار لجا ريت فده دش ىدوزب * ار للخ نبا درواي تقاط 0

 زك م تسشنإ "سوت رغ زابز "ع 257 مغ راوبد رد ىور اخعاز

 ازا نطاعت تعاون اذا دارا ةننافس تالا 11 ب

 تسنباىوراك ارسنامرحنارد *: تسلا نيك زمتو رهنا زد قكك<كلف

 كاخزب هباس نوجدنكفا ار ىي * كالفاب روخ نوح دشقكر ار بي
 ىثراتعا بدك ققاراكيزانل كسر ا شيزاإاو#ا ىاتاك و نكبتان ا تتار وتزتح |

 هنا دك نناحبتقاةدابداراقا /ةنردبا دزاقديبااذدرككإوز لات ةوااكوت |

 تابارخ نم ةنانرخب ف تنكسوب ليش لك نعا تعطقتا/ ايفظق ”فؤت ام.دقب/ خلل: نادك داش

 ندد سمس



 همي 71/1 سقع كلاثلا رجلا

 نوكيل ةبرشبلا تافضنِجْيس نم بلقلا صالخ ىف ىسي حورلا نا ىلوالا .ناتراشا ةي آلا فو#
 ةيناحور هتكامم ايار عيمح حالصل قلخ هنا ملعي لو ءايشالا قئاقح فكيف هلاضلاغ

 دسجلارئاس اهب حلص تحلص اذا ةغضمل مد 1 نبا دننج ف نا) مالسلا هيلع لاق اك ةيناممجو |
 عمهناسحا كلملا نم نسحتسا هللا نا ةيناثل او .(بلقلا هوالأ دسجلا رئاس اهب دسف تدسف اذاو
 لهجلاو رفكلا نجس نمهصلختسا نامي الا هقز رناب هيلا نسحاف نجسلا نمهصالختساو فسوب

 دهاجيلاق هاهتاجردو ةرخ آلا بلطو اهفراخزو ايندلا كرتوةيدوسلاب هترضحلاصلاخ هلعجو
 لوقي * مهرهظا نيب ناك نيذلاموقلاىلا انوعبم ناك هنال سانلا نم ريثك عمجو هدي ىلع كلملا لسا

 نافرعلاو ناميالل ابس هل ماركالاو تفسوب ىلا ناسحالا ناك اذا ريدقلا هللا هديا ريقفلا

 ( بلاط وبا همع وهو ابح مادام هنع .بذو ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر ىآ نم كنط اف
 مركلاو فطللا نا ملعاو * لوالا دلجلا ىف قبس امك ناميالل هللا هاحا نم هنا حصالاف
 دحوتلاو نامبالا ىلا هوعدي كلذ نا ىجري رفاكلا نم ردصواف ةيلزالا ةداعسلا ران آ نم

 ةداعسب داعستسالا ىلا هادا راكنالا لها نم ردص ولو حاجنلاو خالفلا ىلا هتبقاع ريصيو
 ١ *« ضرالا نا زخ ىلعىناعجا ف فسوب *6لاق# ةدهاشملا لها ىلع ىنخيال ا" صاخلاقيفوتلا

 لصاح هجن ارب !سمىنعي ] فرصلاو داربالا نم اهيماىناو ىا دهعلل ماللاف رصم ضرا ىا
 اهقحتسبال نمع اهل هك ظيفح ىنا.ف [ نادرك نزاخ همعطاو دون زا دشاب رصم تبالو

 ةيدجلا نينسلإ نايتاب ربخاو كلملا ايؤر ربع امل هنا كلذو + اهبف فرصتلا هوجوب ه«مياعإم |

 نينسلاف مهعورز سمح سانا نم ذخأتو اريثك ارز عرزت لاق فسوباب ىرتاف هل لاق
 مولعلا رحب ىفو * ةيدجلا نينسلا ةدم رصم لهاو كيفكف هلذس ىف عيمجا رخدتو ةبصخلا
 كنم نوراتميو ىحاونلا نم قلخلا كيتأيف ءارهالا ىف ماعطلا عمجمت نا كقح نم هل لاق

 ةبآلا(ىناعجا) لاقف كاذب ىلنمو كالملالاقف كلبق دحال عمتجم ملام زونكلا نم كلعمتجيو
 ىلبلد ىواب دوب شناد زا هك 211 دياب ارراكره ىو

 دناوت 00 ارراك دناد وج * دناد راك نآ تياغ شئادب

 تفايزاوت< ىيفك انادنموج # تفايزاوتلاعرددكىزيج صهز

 راديدب نمزوج ىركيد دبانك * راكنا ريبدت نك ضيوف نم
 طحقلا مهيلع فاخف طحقلا مهبيصي سائلانا كلملا اهآر ىتلا ايؤرلاف لع هنال كلذو
 | ىهو هللادابع ىلع ةقفش ةجاحلا تقو مهنيعيل ةنازخلا ىلع هادي نوكت نا بحاف فاتلاو
 | ىن نيح هنامز نوعرف لاق اذهلو رصم ةنعارفل:ةزدعم هتمدخ تناكو ءافلخلا قالخان م

 ةسدنهلاو باسحلا مولع نيعو رئافدلا نودنم لوأ وهو ءايكل «تاوكلم نم اذه هل مويفلا

 ردش نم للاطلا ناك اذا ةيالولا بلط زاوج ىلع لكل هب الاؤو ثفاو ردو مالقالا عاوناب

 لاوسك هوركم فاقؤالا ةيلون لاؤس ءاملعلا لاق * ةعيرشلا ماكحا ءارجاو لدعلا ةماقا ىلع
 | نلالا) لاقف :ةيالو هولأشف مالسلاهيلعىنلا ىلا اًواج اموق نا يور ءاضقلاو ةرامالا ةلوت
 نلاطلا لكيو هدديو روبجملا نيعي ىلاعت هللا نال كلذو ( هدارا نم انلمع ىلع لمعتست

 (ىلا)



 لاقف فسوبىلا ءاح قاسلا ىا لوسزلانا  ىور  نيح دعب امهنوك لاهحا نع ازارتحا '

 قيدصلااهياهل 45 لاق ىأرلا ةدوجوهو ءاهدلاو دشرلا نم دهاشام هنم دهاشو هقطتتساف

 الف يهاظلا :تابزا اماو":ةقيقحاا وا: ةفررعم' اوا ةقرطوا تناك ة عيرزمش.. يتسع لك ىف .ناوملكتي |

 فاسو ةروس موج 48070 جمع
 السم هاش ص »ص

 4 نيما » ةعيفر ةلزنمو ةناكموذ ه5 نيكم 9 انترضخبو اندلع ه ايندل مويلا كنا

 اممأدس ديدحت دارملاو ملكتلانآوه لب ةناكملا ةدمل رابعمب سيل موبلاو ”ىش لكىلع نمتّوَم

 ظفاحلا لاق : كلملا بجا

 ارئادنز نك مورد 5 هاك * 0 ناار كنس نم *ت

 ىئاجلا ىلوملا لاق
 ئزاس راك شدرك حمبص عولط *« ىزازد. زا تفئدكب فسو تش

 مك ليي زا .نئبااتفزا بتم انني ىد ودنا, يا وي نالوكم دوك خول
 مهيلع نيطاصلا بولق فنطعا مهل لاقو مهلاعدو ندحسلا لها عمد ندا نم جرخف

 سانلا هماع دنع عننا ل ابق ندحسلا لها كت رابخالا عشت 2 نق مهمع رابخالا لا الو

 ءاقدصالا ةبرحنو 000 ءاحالا روبقو ىولبلا لزانم هذه نحسلا باب ىلع بتكو

 بجاح داتفه كلم هكمدرواريسيترد ] اددج ابايثساو نحسلا نردنم فظنتو لستغام<
 [ داتسرف ناديزب هناكوام سابلو جات اب هتسارا بكم داتفهاب ار

 هناورسحلا ضصاخ ىاهتملخل * هناور ورسخ ىوس دش فسوب وج

 قرغ رهكو ردردهتشك وكو ج * قرف ان ىاب زان | نكاأرجب زارف

 الهردف رز ىاهردل نكس هز ب ريثعغ و كشم .ىاهلبط اح رهب

 دساهر (ى منادكزنا اراد عانت نى نار كحإم ا

 [ دومرف لابقتسا هدومت مام مارتحا اروا ديسر كلم كيدز نوجو ]

 تفاتشب تخم نوح وا لابقتساب * تفايريخل نوح هش شمدقم برقز

 كن راك داقنع *وادرلكو ريس وج * كنت ناكيوح راك دس

 دنارن>سوا ابرثوخ ىاهشسربهب * دناشنب تخن رب شدوخ ىواهب هب
 كي ردق و كتزعب نيوعاوهنيش نم وكري ب نراقللاسا؛ ىلا مهللالاق كلملا ىلع لخدامل هنا -ىور-

 كلملا اهمهش مف اناسل نيعبسو نواب ملكت فسوب ناكو ةيناريعلاب هلاعدو هلع لس مث هرش نه

 كلما اهمهشر ةييعلا هلك مش بوقعيو قاحساو ميهاربا قاب !اناسل ل اقر تانبللا, ا دهام ةلاقف

 هباحأف اهب هملكف اناسل نيعمسل ملكتي كلملا ناكو ليعامشا ىمج ناسل لاق ناسللا اذهام لاقف

 ةقيقحلا ب احصا ناف باجحلا لها عم فشكلا لها لاح ىلا ةراشا هيفو . هنم بجعتف اهعيمجم

 كاملا لاقو . دحاو لع نم ريح ناكملعو ةكارنلا ةسرم ىفالا ملكتلا ىلع مهل ةردق

 ! باجاو عيدب هجو ىلع فسوب مو يحب سوبا بحا ىلا قيدصلااهيا

 كح نوايا كشاف مرككلا ١

 شتفدكش نتفك نازادماكنانج * شتفك عوبطمو نشكلد ىباوج



 6 كا يك عنو دوام رج رجم
 سم ا ل ا ل عع

 م 0 ذقهتسلا رفع كلاثلا ءزجلا

 ىببطب هلوق ىنوهش ىضتقمو ىيبطب نهسفن
 سدق هباد نيدلا مج حيبشلا ةرضح لاقو © ىهتنا 0 3 ىشنو ل بدسب م ا

 6 نجلاوسنالا نيطايش اودعىج لكل اناعج كلذكو ) ماعنالا ةروسف ىلاعت هلوق دنع هرس

 1ك اومىف كلذب اضيا حرصو * ىهتنا ءادعالا ىدعاىهو ءوسلاب ةرامالا 0 ناطيشف

 ريحت نم تيأر دقو مادقالا قلازم نم هناف ماقملا اذه مهفينا ىنبني اذكهو هتاليوأتنم رخا

 ةلئاقلا هاوذالاىف ةماعااو ةماتلا هنرهش عم قلقلاو بارطضالا ةيواهىف عقوو قلزو هيف

 صلختتفنانشمطالا ىلا لصيىتح ةرامالا سفنلاعم دبعلا دهتجيلف هللا ىلا هلوصوو هتافشاكمب

 ةيانجلاو رشلاندعمو ةنايخلاو دانعلا عبنم سفنلا سلاجلا سئافنىفلاق *ىنحلاو ىلجلا كرسشلا نم

 ناطلس نيب لصحولف قالطالا ىلع ملظلا روهظ ببسو قاف الاو سه. ال | نئفلا أشنم ىهف

 قاقشو فالخ ةيعيبطلاو ةيئاسفنلا ىوقلانم عفنرال قافتا بلقلاىتفمو لقعلا ريزوو حورلا

 قافتابليج ىلع تلوتسا دوسا ثلاثلاو قزرا ىلالاو رفصا اهدحا راوتا ةثالثنا حو

 انادسا لاقف كلذىف امون تاناولا رواشتف لبلا كلذىف.ىعرينا اهريغ ردّقل ثح اهنم

 كك رثآ, راوثالا قوخااب دسالا لاق هعمل راوثألا مم املف لبحلا حفس ىلا ءاخ ىمالا كرادتا

 روثلل لاق اموف نهنبب هنوكو هتوخاب نيضرف ةوق ةدايز ىبسي لصح هناف نكعم نوكا |

 ناكل هف انربدواف دوسالا نيو ءانننب ةبسآمالزا نايرتالا نآوخالا اهيا قرزالاو رفصالا
 وهو دسالا هاناف تئشام لعفاف الاق امتتكسو اتحاسزا ىراام لعفا لاق لعفن اذام الاق اريخ
 نامز دعا اا هوا انهن رفا وخل ناك والا لوقا دمتساف هيلع لاصف ىعرب

 ْ نوكيناىف ةسانم ىآنكلو ةمان ةضانم كتماق ىتنيف ىرعش هباشي كرعش حا ايرفصالل لآق

 ىعربوهو هاناف تأشام لعفا لاقف لبجلا انلواخيو نيبلانم هعفرت ىتحلاعتف انني قرزالا اذه

 لاق نامز دعب 6 هلك اف اسآر هوخا هلعف ري لف هبخا نم ةامسسلاو را هل ضرعّي نا دارا اماف

 ! هعمس+ نكلو عرضتف قافتاو ةوخا اننب نوكيناىف ةيسانمىأ هناف كلك ىتاذ أنهت رفصالل
 دوسالاروثلا ا سأر ىلا ءاجام ذنم ىسأرىلا اذه ”ىجم روصتا تنكدق روثلا لاقف دسالا

 ١| ىوقلا ىلع تيلغ دوجؤلا لبِجف' ترهطادا دسالا اذه َلثم' سفتلاف هلك او هنستفأف ءاحام
 هرسس دق ىورلا نيدلالالج ىلوملا لاق : هف لمأت نمل ةريثك ظعاوم لشلا اذهىفواهتلكاو

 تسميلعت تسسب لزه نم لزه * تسميلقا تسدن تدب نم تي

 ”ىدنموزرا دنتفك زاب فسوب نانخس رصم كلماب نوج هكدناءدروا ] 46 كلملا لاقو

 , # هصلختسا © [نم شيب ارفسوب ديرايب] «هبىنوتم 8 [دش هدايز فسوب راديدب ىو

 | اهتراهطو سفنلا ةكزتىف اريثأت دشا هنال بابلا اذهىف رومالا ىوقا دمحوتلاو اهداك نم

 / الوا فسوب كلملا ءاعدتسا ناك ىتفمللا ىدعس لاق * ىناصاخو # ىسفنل © اصلاخ هلعجا

 هريصو هتناما ترهظو لعفام فسوي لمفاملف طقف هبىنوتنأ لاق كلذإف ايؤرلا لع ببسب
 ايناثهبلطوهدنع هتلْزنم تمظع بلط لواب هيلا عرستلا مدعىف هينأتو هرظن ةدوجو هتمهو
 ءاتاام رثا فسوي هلك املف هباوتاف ىا # هلك املف 8 ىبفنل هصلختسا هبىنوتما هلوقب

 أ سس. تسصسس سس تب 0: اس سس مدمس تسع تس سمسم مس مش ص ص خشم تح + ٠ بممم ١ صعلا مع

 ©( هقطنتساف )



 امه ساولا هز وس ميو "7 تتح

 | اهعبط ىضتقمب اهلا ةايضفلا هذه دنساالو ىه ىه ثح نم ءوسلانعااههزناآلا ا هتمصغعو |
 ١ اهتلمح نم ىلا سوفنلا حسم ىا سحلب ماللا 3 سفالانا 00 لاك هللا نم قولا ريغ نم |

 لطابلاب اذاذلتسا دشا اهنال ىصاعملاو حمابقلاب مات 6 ءوسلاب ةرامال قه اهتاذ دحىف ىسقن

 ةوحتسم ىلتعا يك |(نشودت تراصاللا كلذ لوو تاركا عاونا ىلا لبماو تاوهشلاو

 | لوقلا-ج وانهه نمورثكا زورشلا اه. تردصاموةوهشلا ءاضقل للا طابنتسا ىف مهتاوهشل

 | عوقولا نم اهمصعي ىتلا سوفنلا نم 3 ىبر محرامالا 0 اباحتا لقاو ةسفنل اماهتا مظعا ناك

 ا

 ا يبرد راما نك و دنع تر سنا نال 0

 بكرت+ل هناف ةكئالملااما ةكئالملا سوفنو ءاسنالا رئاس سوفنو ىسفن اهتلج نمو كلاهملاىف |
 نوموصعمىلاعت هللادسأتب نوظوفحم مهنكل مهيف نه تكرناو مهف ءاسنالااماو ةوهشلامهنف |
 قلما نم ءامتسالاو عاقل ىع كح نم قنا نال ةاراخأ هل ٠ نت شع ودوران
 سعأتال اهناف ىبر اهمحر اسفنالا ءوسلاب ةرامال سفنلا نا لبقهن اك ةراماىف رتتسملا ريمْصلا نموا |
 اةلذو اهل ةتمععو ل هر (تقوالا فو لك قر ودل 1 راما ع ىلا كدا ع الفلا |
 اأو دما مف" يتب“ ىلفلا ترم هعللاف اح راماوت'ةتلابلا كسل تاذوالا عزتع لعل
 اهعابط بجومي سوفنلا ىرتعبامل ةرفغملا مظع 46 روفغ ىرنا الغ ةراما ىهف مالا ت 0

 ظ ةيمجنلا تاليوأتلا ف لاق © كلذ ىضتقمي نايرا نم اهتمصعب اهلدمحرلاىف غلام  محز + |
 فال اهتم قابالا اهعبط ىلإ لحل نح اعط ءاوسلا اةييئامالا ةلثخ لح“ نامل كعلَخ ١

 لدييو اهعيطنم اهيلَه ةيانعلا رظنب اهيلا رظنو اهبر اهمحراذا نكلو ءوشلابالا سمأتالو |

 لي بادهلاكدس نيستا رخل هت رشقو ةووح ألا دج اندم دو ناش
 ىلع تمدنو اهلعف ءوس ىلع اهسفن مولت ةماول سفنلا تراص بلقلا ءامس قفا ءاضاو ةيرثنلا

 ةيانعلا سمش تعلط اذاو ةبون مدنلاناف اهيلع هللابوتف ءوسلاب ةيرامالا نم اهنع ردصام ا

 اهروش اهروناهمهلاف ةيانعلا سمشراوتاب ترونتىه ذا ةمهلم سفنلا تراص ةيادهلا قفانم

 تراضاهنإر نونا ضرالا "تدوس اة ديلا فام طسو ةبانملنردعت تعلن[ !اهاودو
 ريقفلال وشب + ىهتنا ةيضرم ةيضار كبرىلا ىججرا ةبذجاهبر ٍباطخل ةدعتسم ةنئمطم سفنلا

 الا ةيفاصلاو ةيضرملاو ةضارلا ىلا ةّشمطملا سفنلا نم ناك ناو مالسلامهيلع ءاسالا كولس |
 | اهلعاهعبط نوكو ةيرامالا ىلع مهريغوا ءاسنالا سوفن تناكءاوس ىا اقلطم سوفنلا عبطنا

 ةرامالىسفننا مالسلاهيلع فسوب لقل اذلو ءاسسالا ىلا ةيسنلاب ةدامالاد انآ روهظ بجوال
 الولف ةموصعملا سوفنلا ىثتساو ةيرامالاىفلوقلا قلطا لب ىسفن ”ىرباامو لاقام دعب ءوسلاب
 لقاالو نيع ةفرط ىسفنىلا ىنلكتال بر) مالسلاهيلع لاق اذلو عقوام سفنلانم عقول ةمصعلا

 ةروسلاهذهىف خسشلانا لاق دقو « ةي.الا هذه سوفنلا قلطم ةيراما ىلع ليلدلاف (كلذنم |
 ةروريص مكلا نم دارملا نوكينا لمتحي « املعوامكح هانيت ) هدشا غلباملو ) ىلاعتهلوق دنع

 ةيدامألا تناف نينا اهلذ رأت الع لم وسلا :رامالا هع[ ل ا
 | ايا ةدوسلا هذهىف 6 نويلا بصا )ل ىلاعت هلوق دنع ىتفملا ىدعس لاقو * ففسوي اكن



 مدي ؟1/4 رسع ثلاابلا ءزملا

 ذخافلحر ءاخ راطع توناح انيرش ناكو صفح ىبا خشلا نم ةينارل ا ارفا تلك" مهضعب

 ْ لاق ايندلا نم ريسي ىلع خفت انلقف لجرلا عزف هدي نم طقسف مهارد ةرشعب ىطملا هنم

 | كاذكاهتميق ةيهوج عم رانيد فال ةثالث ىتم طقس نيح تعزفل ايلدلا ىلع تعزقول
 ؤ ريغ ىلق بي ف تعاضدقو ةرشعلا هذه ريغ ىلنكيملو همزاولب تفلكف ىلدلو دلو ةلدللا نكلو

 ةرهوجلاو ريناثدلا هيف اسك جرخاف هلوقىدنج عمسف دالوالاو لهالا قا رفل ىيزفف رارفلا

 هاجتامث دئادشلاب الوا هدبع ىلّتبانم ناحبسف ”ىش هنم ذخؤيملو لجرلا اهبربخا ىتلا ةمالعلاب

 ىىاخلا ىلوملا لاق :

 نيريش شيع دشابن ىنلت ىب هك * نريد تسعسر نهك ضد نيزد

 نوربب هام نوح خراب ديلا 7 دوخ محر رد ىلفط هام هن دروخ

 كنردهد شناثخرد ديشروخ هك « كئسرد لعل دنب هك ى>-اسب

 ةالصلاف ةدومحلا لئاصخلانم ةنامالان ا ةميمذلا تافصلا نم ةنانخل انا ىلع ةلالد ةب آلا ىفو *
 نيذأتلاوةباطخلاو ةمامالا اذكو تاناما اهلك عئادولاو ءامالاو دسعلاو لبكلاو نزولاو مؤصلاو
 ىقاالا دوجولا ىف مث قاقحتسالا بابرا اهودلقيناب اهتيدأت ماكحلا ىلع مزلي تاناما اهوحنو

 بلقلاو الوئسم هنع ناك كلوا لكو اهوحنو لجرلاو دنلاو رضنلاو عمسلا لثم تاناما

 بئاصلا لاق: ىلوملا ىوسام ىلا لملانع هظفحاف ةناما

 ار 0 كلا دز انعام كام 5 لد وكي 1 |

 ىح ىنلا سفنلا ةقفاومب بدإلا ءونتا لع ىرجلا هيلع نظان هيدإ رضاح ىللاعت هنا نقِمت نم

 كليو عع فرصم كل ه4 لقف ةبط ةحار هلزاك اباشزا  ىكحو  ةنامخلاو ا

 تخطلف ىتدوارو اهتيبىف ةلحب ىتلخدا ةأرمانا كلذو ىلاعت هّللانم ءاطع ىه لاقف ةحأرلا

 ناشلا ىارو ةحئارلا' كلت ”ىلاعت هللا قاطعاق نونملا" نظي- ىتلخف ةساجلاب ىاسو ىتع |

 ]لاك يملا ايم دك نم هلل اكمل كبح كلووط هلق قيدصلا تسون" نانو[
 موج 5 مه ىنم ردص دقو كنه مهنودب ةأرملا كلت نم هللا كصلخ كلىبوط مالاسل | هملع

 نيرادلاىف قيفوتاو ةمصعلا هللالأسن اهاضتقم دوجو كانه نكي ناو ةيرمشبلا ةعسطلا
 ظ فلآو ةثامو ثالث ةنس ىلوآلا ىدامحن م نيرمشعلا ف رشع ىلاثلا ءزجلا مت

 تا نر سكس
0 0 0 

 جاربلاب اهل دهشا الو ءوشلان  اهغزنا العا مالسلاةلع تنسوب مالكنم 6 ”ىرباامو 3# |

 اذه نمو ةنامالاف هلاحن اجتو اهلةكزتال ةميركلا هسفنل مضهو ىلاعت هلل اعضاوت هلاق ةلكلا ظ

 هقيفوت ىف هيلع ىلاعت هللا ىنب ائيدحتوا (ىلرخفالو مدآ دلو ديسانا) مالسلاهيلع هلوق ليبقلا |

)0 



 فسو ةروس هيي كابا م

 دانفا "نم ئيانهمتز اهنغ نازد داق نم. قاهمتك اذا نابي

 تيارس نم كاح درك شناجمب * تياغودحزا ت تشذكا نوح! نم خم

 قالت اروا دوب بجاو ناوتك 4 قاحز ازوا ديسر كاع

 راوازس فسوي دوب نادنحدصي * راكوكت هاشزا دياكناسحا ره

 ىااللا ةوسنلا لابام ١٠ :لاق ثسخ اهيناح عازب تسون نا اخلذ ”تملع املا خسشلا نبأ لاق“
 تمزجو اهيناجنم تأشن امنا اهلك نتفلا نا عم اهايا ركذي لو نه ركذف 6 نهيديا نعطق
 لغفلا اذه ىلع هئفاكتت نا تداراف اهيلع صمالل ءافخاو اهيناخل امظعت تناك اما اهايا هتباعرن ناب

 -_ىور_لكلانم اًئيرب نك فسوب ناو اهمناج نم ناك هلك بنذلاناب تفرتعا كلذلف نسحلا

 اههجو نع تفشكت ناب :ىضاقلا ساف“نهملا:هنلعن تغداو::ىضاقلاىلا:اهجوزتتءاجأ ةأما نا
 رقم ىناف كلذ ىلا ةجاحال جوزلا: لاقف اههجو ىلع ةداهشلا ءادا: نم دوهنتلا نكمبب ىتح

 نع كتمذ تأربا ىنا اودهشاف دحلا اذه ىلا ىتمرك١ امل ةأرملا تلاقف اهاوعد ىف اهقدصب |

 ثسح ةهاز ةينرملا هذهق وف ىرتله فسصتنملا اهنارظناف داشرالا ىف لاق * كيلع ىلناكقح لك |

 نا ليوأتلا بابرا ضعبلاق * ءامصخلا هيتدهشام لضفلاو اهب ةداهشلا مدع ءامضخلا كلامتل
 (قحلاصحصحخنآآلاإ ةرامالا سفنلا ىهىتلازيزعلا ةأرصالوقو (هللشاحإ,ىوقلا ةوسنلوق
 امباكلذ لوصحو قدصلاو ىاصنالا ةفصباهفاصتاو قطارونب ىوقلاو سفنلارونثىلا ةراشا |

 ليمكتلاو .ةولخعاهذهب تلقلا ناف.ةواخلا نجس شع. ىنتالا وا ةعبشلا|ءامسالا لست باوه
 هتءاربوهقدصو بلقلا ةليضفيرارقالاو ناّسمطالاو ةيك زتلا سفنا لصحبو ةدحولا رون ىلا لدي

 قدصلاو ةرامااهنوك ةلا- اهنم طرفامت اهرافغتساو :تنذلاب اهفارتغا سفنلا ناتئمطالا5 نم, ناف

 قفوىلع اهنوك لاوحالا ىفو ضارغالا نع ةيلاخو ىلاعت هللا ىضرل ةقفاوماهنوكلامعالا ف
 ةءاربلا بلط ىافمسوب موب مالكنم 6 كاذو# ةيناسفنلا تافصلا نع ةرهاطو لاعت هللا ىضر

 هانكب نانز هكداد ماغيبار فسوب كلم ] ىنشاكلا لاق * ةءاربلا روهظل رمشتلاو تشتلا كلذوا
 دوبن تبوقع نم ضرغ هكدومرف فسوي منك تبوقعارئاشيا وتروضحانايب دئدش فرتعم
 ةيصعملا نال همرحىف هك هنخا مل ىلا ف زيزعلا ىا هي رعيلول» [هكمدرك نأ ىارب تساوخ ني

 ىلع ىنتخ هنع باغ اناو هنخامل ىا لعافلا نه لاح وهو بنغلا رهظي 86 بنغلاب © ةنابخ |

 ءادقيئا بنغلا ناكع ىا فراظوا ىننع نع ىخ ىنع بئاذ وهو ىا لوعفملا نم نموا هنع |

 ىا 6 نينئالا دك ىدهيال ال هللا نا ملعلو و ىا ِ هللا ناو 8 ةقلغملا ناونالاو راتسالا |

 اهجوز ةناما ةناحم تارك قف د هنأ سهأ |اذدك درا م هقهزرو هلطسلب هددسإالو هذفنيال

 دنكلا ةياده ىنعف سبيلتلاو لاتحالا قيرطب لعفي نا هناك نال دك قتال لدفع

 زيزعلا سفنسو هتناما اهتناخ ىف زيزعلا ةأرصاب ضيرعت هيفو . هيدصقامىلا ايدؤم هلعجو همامتا

 نوكي نا زوحبو هتهازن تايآ اوأرام دعب فسوب سبح ىلع اهدعاس نيح هللا ةناما ةنانج ىف
 هللانا ىلا ةراشا هنفو . هتبقاع نسخاو هما هللاىدهامل انناخ ناكول هناو هتناما ديكأتل كلذ

 لاق * روثلا ىلا تاملظلا نم مهجرخميو رورسلا ىلا غلا دعب نيقداصلا هدابع لصوب ىلاعت
 اخ

 "وع عيكم 33 كتم د همه نت جنتك تاع ن١ وسل "تحممسم# مكر تصح محتل تمدق

 6( عب - 18 - نايبلا حود 2



 مك 7” جم رفع ىلاثلا ءزجلا

 هيلا رظايالو هشحافلا نم هبامهتم ناك اه كلملا بلق نع لوزا جورب ل اادعتسالا كرو

 عضاوتلا ليبس نغررسو يلع هللا كاع, لوشر نم اذه ىب ىطلا لاقو * ىهتنا وكشَمَتن نعل

 بجوب لب اعفر عضيالو اريبك رغصيال عضاوتلاو نأتم ريغ رومالاق الحعتسم ناك هناال

 بيرفو نانزركم 86 نهدكي © هللا نا ه5 ىبد نا ف اردقو الالج هنرونو الضف هيحاصل

 هناو هندك نهنا ىلع هللا ملعب داهشتسا هيفو . كنالوم عطا ىل ناق نيح ملع 8 ناشيإ
 كلذ نا ملعي هللا ناف ىتحاس ةءارب هلنييتي فرعتلا ىلع هلمحا لق هناك همهتلا نم ىبرب

 نهنم اديك ناك
 ءاكا . دندركح اررصم نانز * هاشابتفك نوح ن>خسنيادرعاوج

 دتشثك عمش نأ ةناورب همه « دتشك عج ريسكي هاش شيبةك |

  نتدوار ذا ف مظعلا نكنأش ىا # نكطخام ف نيل ثلملا 46 لاق ف نرضح املف |

 للدبيالا هنع لدعي الف طقف زيزعلا ال ندوار دق اعيمج نها ىلع لدع هن الا نهاط |

 نكلا اليم هنم نتدجو له هي هسفن نع 8: هنتعداخو فسوب #8 ةلاطملا ةدوارملاو

 دهديمك ىياندي غض ىودب دك ديديد هج ناجح ميرح ماش نازك

 ديدوعب شئادنز ىوس هراارج *« ديدوب غابو راهب رد شيورز

 هلءارب عتستك ني كس اننا + كاونتر بطاي راناكل

 ريجتز بأ زج دهن نوج شياب * ريكسش داي بات تسين شك ىلك
 | فيفختلل تفذخل فلالاب اشاح هلصا 6 هلل شاح ف كلملل ةيبجي ءاسنلا ةعامج ىا ه6 ناق إلف

 دقو هزنيو اربي نم نايبل ماللاو هيزنتلا ىا ردصملا عضوم انه عضو فرح لصالاىف وهو
 ىنعملاو . هلثم فدفع قلخ ىلع هيردق نم بجعتو هلهيزتت وهف ةروسلا هذه ىف قيس

 | بف سور واق ه3 /اجد عب نايررفإ زا دغان نداع نا زأ نلاعت: ىاردخ ت تيك ]ي.] ةيسرافلاب

 | ةنايْحو بنذ نم 6 ءوس نم هيلع انملعام 9

 ظ ميديدن قا قرشو نع زج « ميديدن ى اي زجبام فسوبز ْ
 كابناهجناجنا تمهتزادوبهك * كايزاج رهوك فدص رددشابن

 | اخيلزنوج] ىنشاكلا لاق + سلجلا ىف :ةرضاح تناكو اخيلز ىا ه« زيزعلا ةأرصا تلاق إف |
 | تدارا هي ن , آلاو» [درك دار ,ةأ ١ تسوي 202 زين ىو تش ووكد اد: 2 - 01 ْ

 ا حضو ىا قا صحصحو نهتداهش نامزال مالكلا اذهب اهملكت نامز نآلاب |

 د دا دونم مسجى ] *« هسفن نع هتدوار انا ة8سوفنلاو بولقلا ىف ن نكمو

 ىف هلوق ىف ىا 5 نيقداصلا نمل هناو 8 ىسفن نع ىندوار هناال [ مدرك لاضو ىوزراو |

 ىءاخلا ىلوملا لاق : ىبسفت نع ىتدوار

 قحلا صحصح ىادصوز دمارب * قلطم رارقا درك شيوخ مرحي
 ىهار هدرك موا قشعرد مم 5 لامر |رركماطسا تنسب اتمكن

 مدئار شيب زا دادن نم ماكوج « مدئاوخ شيوخ لصوب اروا تسخن
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 ف سيال ارق م

 هبرشو كلا داراف الضفو املع هلا لعو ه ربيع هادا فارعشالا مشع ىو كلما ىلا | |

 .تاذلاب هف نم روك ذملا ر ضان عماخو

 نأ «؟كسازتقرحا بوك, ةهوجتل "اج افيو“ كفر كم لوزا كيو د نعل رعد

 هجرخ قاسلاوهو *6لوسرلا8# فسوب ىا ة«هءاج املف# ىقاسلا داعف هبىنوتنا لاق اذلو

 ماك هنالاسكو ىااريس !ناثنير ئرظتانع مازن عقده /ندارو طوى نكت |

 كديس ىا ه6 كبر ىلا عجراو#» لوسرلل *« لاق # هعم جرخمب نا ىناذ كوعدي كلملا نا لاقو

 [هكنانز نأ لاح دوب لاح هجدك] 46 ىتاللا ةوسنلا لابام © صحفتيو لأسيل  هلأساف ف

 الصفم قبساك اخيبلز سلجم ىف # نهيديا نعطق م
 ىهانك ى اركدنكم نك نوحاك + قاش ىوس مبأ هج نم اتفكب

 تكد 21م مءرك راثاز * كادر لنوع اهلاتكب نادرا

 ىامرفب لوا وك هناخمغ نيزا * ىاب مهن نوريب نم هكدهاوخ رك
 دئديرب اهفك محررد تريحز * دنديدب مود نوج ا

 دنديثك نادنز ىوس متر ارج * دنديد هج نمزادوبءج نممرجاك
 نم نماد تنابخ زا تيكا :نيلور» اشم رب ةاوشارس نكدوي

 نئاخ هناخ شارفرد مشابك * نازخ بق مز ركح هبارم
 ةودع ىف ةمبقم اهدقتعا ثنح اهركم نع ازارتحاو اهقحم ةاعانمو ايدأت هتدشنس رك ذي ملو

 ١ هتدوار راهناب اهرارقاب نهتداهشو قحلاب نهعدصفف محظب ناك دقف ةوسنلا اماو ةوادعلا

 دمي الا نحسلا نم جرخب نا مالسلا هيلع فسوب ىبا امنا ءاملعلا لاق * مصعتساف هسفن نع
 لأ زاوملا“ دم ايننال هلفشع لاطأا ةتاعع عكست: ةوسنلا عم هلا نع كلملا صحفتي نا

 نم ناف هراقوو هربصو هلقع لاك رهظيلو هما حسقت ىلا دساحلا ردهالف املظ نجس هنا

 ربصو جورخلا ىلا رداسبملو هجارخاب ماو كلملا هبلط اذا ةنس ةرششع ىتن نجسلا ىف تب |

 عاونا عيمج نم هتءارب ىلع كلذ لد هلهاو زيزعلا قح ىف ةنابخلا نم هتءارب نيبتت نا ىلا
 ىقن ىف دهتجم نا ىتْس هنأ ىلع لبلد هفو اناتهبو ابذك ناك هف لتقام لك نا ىلعو مهتلا |

 اوم لت الف وحال موبلاو هللاب نمّوي ناك نم ) ثيدحلا ىفو اهعضاوم قتيو ةمهتلا ظ

 انفن (ةنالف ىه) ناكل ضعب هدنعو هك هب نيراملل مالسلا هيلع لاق هنمو ( مهتلا

 يف كلما ءاعد نيح هربصو فسوب مزح نسحتسا هنا مالسلا هيلع ىلا نع ىورو * ةمهتلل |

 هلرفغي هّللاو هربصو ةمركو فسوب نم تبجي دقل ) مالسلا هيلع لاق ثيح جورخلاىلا رداس |

 نا تطرتشا ىتح مثربخاام هناكم تنك ولو نامسااو فاجعلا تارقبلا نع لمس نيح

 نجسلاىف تثيلو هناكم تنكولو ةي آلا كبر ىلا عجرالاقف لوسرلا هانا نيح تبحتدقلو ىنوجر خي
 ا محا ©ةانا اذ املح ناكهنا رذعلا تيغتبا امو بابلا مهتردابو ةباجالا تعرسأل ثيلام

 اذه كلملا نبا لاق * ةلدعلا كريو قاتل ةانلإ نزوىلع ةانالاو . ملاظلا ةافاكم ريخأت ءاحلا

 برو تس وو عة كيف قة ديوس نال ا هلعخم ياي نا



 ميك ٠٠١" رسشع ىلاثلا ءزجلا

 ليترك ناك الا دنع طلعي لونملا وهان لع دربكملا,قاقتشاالاب:لزالا نم. :كيبو» زعفتتاف |
 نيخلا نم نافرح هيف رضخلاو ريشلاو نيخانيب كرتشم ءالبلا نا مث ءالب ةنس ىناثلانمو '

 | لبانسلاو تارقبلا صيصخت هجو ريدقلا هللاهحاصا ريقفلا لو * هرسس سدق ىدنملا
 | قيضىنوعقي سانلانا ىلا ايؤرلا تراشاف سانلا شاعم مظعف ةطنملاو لكالاىف هيلع رقبلانا
 رخآ طخ دوجو هنفانيالو مهتيذغا مظعمو مهتالوك أم لوا ىه ىتلا ةطنللا ةهج نم شاعم |

 صرحا ىهىتلا عيسلا ةيريشبلا تافص نامسلا تارقبلا عسبسلانا ةداشالاو © عاونالار أس نم
 | عبسلا ةيناحورلا تافص فاجعلاو ريكلاو بصغلاو ةوادعلاو دسحلاو ةوهشلاو لخبلاو

 | عضاوتلاو لاو ةقفشلاو هطبغلاو ةفعلاو ءاخسلاو ةعانقلا هو هيرشبلا تافص دادضا ىهىتلا

 سيلو ىوقلاو ساوحلاو حراوجلاو ءاضعالا ”الملاو بلاقلا رصم كلم وهو حورلا كلملاو |

 تدارا اذا ىهو ةمهلملا سفنلاىه ىجانلاو اهنأشنم هدهاوش ةفرعمو توكلملاف فرصتلا |

 : : ل | اهنا ليلقلاو هةنوجشاتا كدعلا كنا نكضشا بوق عجرلا كوكلتااف يرق كن رععقا |
 تايناحورلانيب نامجرتوهو باقلا ناسلب فقاو وهو هدهاوش علاطيو توكلملا دهاشي هنال
 | ةراثو لايخلا ناسلب ةران اهدهفيو سفنلل لوؤي ىاحورلا بنغلا نال نم مهةبامف سفنلاو

 | ةيرشثبلا تافص ةيبرتىلا ريشي اباد نينس عبس نوعرزتإ هلوقو ماهلالاب ةرانو ماسلا ركقلاب |

 نايرجو لقعلا روهظو غوالا لك هيل وفطلا ناوا ىسىف كيدو«ةيكطظلاو 6 كانلا:ةيتتنألا

 هنك اماىف (هورذف) هولمءتست الف هلاك دنع تافصل اهذه نم(متدصحافال هيلع فيلكتلا 5

 رهظيو ةغالبلا دح اوغلبتناىلا بلاقلامابق حاصمل ءاذغلا ةلزاجوهو هبنوشيعتامت «اليلقالا)
 دييأتب دبا اذا لقعلا رونو ىرد بكوك هنأك بلقلا ةجاجز نع رسلا حابصمىف لقعلا رون

 تافص وهو سفنلا روخ راهظا ىف قحلا ماهلاب فرشو غوابلادعي عرشلا فيلاكت راوتا

 ةيناحورلا تافصب ةيلحتلاو تافصلا هذهنع ةيكزتلاب بانتجالا وهو اهاوقتو عبسلا ةيرشبلا .

 ملاعنم اهنال فاجعلا عبسلاىمس امناو نامسلا عبسلا نلكا دق فاجعلا عبسلا ناكو عبسلا |

 ناؤسلا تسمسف فشك وهو اشنن داسجالا ملاعنم ةيرشدلا تافصو: فطلوهو حاورالا

 ةاح ناسنالا هب نصح البلق الا ةيئاحورلا تافص تابلغ دنع هيرشللا تافصنم سالو

 هنف ماقمرهظي ةيرشبلا تافص لالحمضاو ةيناحورلا تافص تابلغ دعبو هتروص ءاقبو هللاق |

 بح وهدوجو سيحنم وجو هتالماعمنم دبعلا اربتي هيفو ةيانعلا تابذج كلاسلا كرادتي
 ىدنجخلا لامكلا لاق :ةمجنلا تاليوأتلا ىف اذك ىلاعت قحلا هأحامو هنصح ناكو هتنانا

 دوجودمأ مدعرك تسين ريرقت تجاح * نك شون اهب ماج نك شوكانف رس
 وهو رصم كلم ىا 6 كلملا لاقو ة: ءاقللا بابراو ءاقبلاو ءانفلا باحسا نم اناعجا مهالا

 ( .فسوب دنع نم ةعقاولا ريبعتس عجرامل ىتاسلا نا كلذو كفسوس ىا 6 هب قوتنا هج نايرلا

 «ىلا) ١



 فسو ةروس مهي 514 ذح

 هتاءارم عرزلاو ضرالا ةئيهتو رذلا ءاقلا ثرحلانا عدزلاو ثرخلانبب قرفلاو داهتجاو

 | ثرحلا مهل تيئاف ( نوعرازلا نحن ما هنوعرزت متلا نوثرحتام متأرفا ١) لاق اذهلو هتابناو

 سوماقلاىف اكتيناىا هللاعرزو رذبلا- رط ىا عرز لاقي هنال معا عرزلاف عرزلا مهنعنو

 ىذلا بصخلا ققح كلذب ذا اهذ نوغلاسو ةعارزلا ىلع نين عبس نوبظاوت مهلا مه ربخا

 لاقف مهل عفان سما ىلع كلذ فيعاضت ىف مهلدو اهليوأتو نامسلا تارقبلا قادصم وه

 ىا 6 هلينس ىف هورذف 8# [: لاس سه رد تالغزا ديوردب هجن | سب ] 6 متددصح اف ©

 لدتسا هلعلو اهححاونو رصم لالغ نأشوه م6 سوسلا هلك ايالك هورذتالو هف هوكزتا
 نيداتعماوناك ثيحو مهن. اهف اداتعم نكي ملذا كلذب مهسما امناو رضحلا تالبنسلاب كلذ ىلع
 تارقلانم اهنف املاقادضمو ايؤرلل اليوأتو عوقولا ققحم انما اهلعجو اهبمهىمأي مل ةعارزلل

 متاف نينسلا كلتىف ه6 نولكأت امم ف [ تجاح ردقب كدناركم ] « البلق الا © ناملا
 لكالا ىف ليلقتلا ىلا مهل مالا هيلع هنم داشرا هيفو . هيلا مكتجاح تقو نوسردت

 عبس نوعدز“ لاق هلوق نم امولعم كلذ نوكل رذبلا نود لوكأللا ءانثتسا ىلع راصتقالاو
 روك ذملا سمالا ةمكح اهنم رهظي ىتلا ليوأتلا ةببقب نايبيىف عرش هب مهسما ام ماهتادعبو نينس

 نوعرز ىلع فطع وهو تاروكذملا نينسلا دعب نم ىا * كلذ دعب نم ىتأي مث 8 لاقف
 رسالانم دشا عوجلا نال سانلا ىلع بامص نينس عبس ىا ةديدشعمح © دادش عبس ف

 اهلباتسىف ةكورتملا بوبحلا نم مثرخ دا ام نهلها لك ايىا « نهل متمدقام نلكأي ف لتقلاو

 سانلا لاح هنا عم نهيلا لكالا دانساو ةرورضلا تقول ناك كلذب هما نا ىلع هيب هبفو .

 حيشرت نهلىف ماللاو نامملا فاجعلا لك ال ليوأت هناب حرولتهبفو . مئاص هزاهنىف كزاجي نهيف
 الاو لزانلل مدقي ىذلاك نهلمدقو ”ىهدق ”ىش ٍبوبحلا نم لبانسلا ىف رخدا امزأكف كلذل

 رذبلل نورخدتو نوزرحت #0 نونصح امئ اليلق الا 98 نهيف سانلل مدقم ةقيقحلا ف وهف
 لالغلا لكاو ةدشلا نم ركذامي ةفوصوملا نينسلا دعب نم ىا * كلذ دعب نم ىنأي من ف

 هؤانب نوكيف نورطمي ىا ثنغلا نم ه6 سانلاثاغب # [ورد هكىلاس هيفماع 8 ةرخدملا |
 ثوغلانم نوكي نا وجو عاب هبابو ثيغلا نم هللا انثاغ لاقي ءايلانم ةبولقم هفلاو ىنالث نم
 واولانم ةبولقم فلالاف ثوغلا نم انئاقا لوقت عابر نم هؤانب:نوكف ةدشلانم/نودقنس ىا

 اهوحنو مسمسلاو نوتيزلاو بصقلاو بنعلا نم رصعينا هنأشام ىا #* نورصعي هبثو © |
 ' ماكحاو سانلا لعف نمرصعلاو هللا لعف نمثوغلاو ثيغلانال هيفريركتو اهترتكل هكاوفلا نم
 اهب مهرشبف ىحولا ةهج نم هاقلت امماو كلملا ايؤر نم ةطبتسم تسيل كرابمللا ماعلا اذه

 باخ نسب تاقإالاو كاهل + ةتصع نخر ارم 1توستلا زول اكرم
 رقبلانا هنايبو ةبدجملا نينسلاىف ةبصخملا نينسلا ىف عمج ام لكأب نامل فاجعلا عالتباو .

 اهنفاص هاملاب رشو اهرمو اهولح تاناننلا لوانتو ةفاحعلاب صوصخل اوه تاناوحلا سنجىف

 اهنسح ثداوخلاب ىتأتو اههوركمو اهبوغرم اهلكرومالا عست ىتلا ىه ةنسلان ا اهردكو
 تالئنسو تارقبس هايؤر نع كلملاربعدقو ىث ارلا ةرابعوهريبعتلا ما ىف ربتعملا اضياو اهثيسو



 ح5 م4 عم رسشع ىلاثلا ءزجلا

 ليو 3 ريراح اوسبل مهناو مه.ءلع روصش مهنم افارتعا كلذ ناوكتاذا ةاوععبت ةقداصلا

 اهيف لاقتنالاو مارينك ضن اننجلا نف ةطاتخم ايؤرلا هذه اولاق مهناكف اليوات اهل نا عم مالحالا

 ظ ريبعتلا لع ىف نيرحبتمي نحنامو لهسب سيل ةيئاحورلا ةيلقعلا قئاقحلا ىلا ةإ.4ا رومالا نم

 | نوربعت ايؤرلل منك نا كلملا لوق مهروصق ىلع لديو اهلثم ريت ىلا ىدتهن ىتح
 | ريدقت ىلعو لابلاب حنالل اوهو طرمشلاب هقلعي ملو ءاتفالاب لوقلا تبل رحبتم كانه ناكول هناف

 سيلا نم فسوي صالخل اببس كلذ ريصيل باوجلا نع مهزجتاو مهيلع هللا ىمع مهرب
 هكركداو#» ىبارشلاوهو فسوب ىحاص نم طا 6 امهنم اجي ىذلا لاقو © هلك روهظو أ

 ةمادعب# هلاق امو فسوي ركذت ىنعملاو تمتداو الاد لاذلاو الاد ءاتلا تيلقف ركتذا هلصا |

 لدضحيبااهناةمالا نا ا نينس عبس ىهو ةريثكلا مايالا عاتجانم ةلصاح ةليوط ةده ىا

 لوصوملانم لاح ةلمجاو تاعاسلاو مايالا نم ةما اهن اكةليوطلا ةدملاف مظعلا عما عاتَجا نم

 هطوغ. انكم ئايرد زدهتتعك يحتم ناغبا ِناَوجَحْر ا دلو نار كلم عوشاكلا لاق«

 7 ذدناع قع ماو نناكي ءاؤو كب مكان بإإ نوع نا اي[ 1ك 3وج

 تسيج ريبعت ام ناشيرب باوخ نبأ براي
 ةلياواعو كمماوب حانت نك نم ىلا[ ىاكنل "30 ركتوا نانا اكيفاركتتت ركنرم هك ق آلا“ ١

 هتكد ىلع سلج ىا كلملا ىدي نيب انْ كلملادنع هركذينا هبلطو هحاص ايؤرو هايؤر |

  نولسراف قه اهظعت ةعاما ظفلب هبطاخ هب كربخا ىا ه# هليوأتب مكتبنا انا 8 لاقف |

 ايؤرلا ريبعت فرعي فسون هل لاقي بوقعي لا نم ادكح الجر هىف ناف نحسلاىلا نوثعباف |
 كلذ لبق الربع دق |

 بايرهك ايد نيا صوغ زا شاد * باوخ ىه ريبعت رد رادرب دوب |
 ا زاب مووا تتاوخ: ريصت وزو. * زارنبا عاشكب ورب ىنوك ركأ
 نشور مثجزا ار روك رتهب هج * نمزا تسيج صاوخ نذا اتفكب

 ا تسرود زاز نبا نتسناد زا هك * تسروكهظ+ نبادرخ مشجارم
 | قدصلاىف غيلبلا 6 قيدصلا اهيا فسوب #8 اي لاقو هيلا رذتعاف هاتاف فسوب ىلا هواسراف

 | انتفا #9 هحاص ايؤرو هايؤر كيوأتإف هقدص فرىعو هلاو>ا برج هنال كلذب هفصو اعاو

 يؤ ىف ىا ه#تاسباي رخاو رضخ تالبنس 0 فاحت عبس نياك اي نامس تارش عبس
 | ايورلا ناب راعشا دحاو ىتفتسملا نا عم انتفأ هلوق ىفف ايؤرلا هذه ىأر دق كلما ناف كلذ

 هكدشاب ان ] 45 سانلا ىلا عجرا ىلعل فه ظفللاب ةقلعتم ايؤرلا تارابع ضعب نوكيدق ذا هبف

 , 6 نوملعي مهلمل 9 [وا نامزالمو كلم ىنعي نامدرم ىوسب مام باوج نأب مدركزاب
 ليوأتلا ف فسوب لاق اذ اف ليقهن أك[ ار هعقاو نيا ليوأت دنئادب ون تكربب ناشبا هكدشابات ]

 هباصتناو بعتو هيف دج اذا لمعلا ف باد ردصم 6 ابأد نينس عبس نوعرزت لاق 98 ليقف

 | دج مكتداع ىلع ةعارزلا ىلع نيرمتسم ىا نييئاد ىنعمب نوعوزت لعاف نم ةيلاخلا ىلع
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 فلو كل تملا مد 761 دع

 م ةأرملا ت3ةعاووللا 3 عرضتو والشلل ةرشألا باف نالغ تكن علا كزاككنا |

 ةروصلا كلتربعي نا مزل ليدلا اهدرب ةروصىف ىلاعت قحلا ىأرنمو «اهلع دقعلا ددج

 بسال هيلع نكيملا# عرمشلا اهب ءاج ىنلا ةلامكلا ةروصلا ىلا اهدريو ناصقنلا بحوت ىتلا

 ليلدلااهدرىتلا ةروصلا كالتو هيلاهيسنننا انلام هيلع عرشلا قلطي مل اش ءامسالا ىف ام ىلاعت هللا

 ناكَملاَواَةدودرملا ةروصلا كلتل. هتبساتم تنسحب قازلا لاح ْقَخ قام رييعتلا ىلا ةرقتةم اهلعجلو

 لاعقأ ىالخا + ار هلنرفلا) ازاي كف -ىبلانفل وها نايك اك الكتل اوال تاع

 خشلا ربخاف اديدش اقلق قلك ظقشسا املف ههحوىف همطلت هيلا تفتلب 1 هس زياهد ف مانملا ف

 هتيرتسشا عورمتملا قحلل قح وهو بوصغم عضوملا كلذ خسشلا لاق هتيرتسشادق ىل تيبف
 فقونم وه اذاف كلذنع لجرلا صحفتف هكردتساف هيف عرششلا قحب فتملو هلاح عارت+لو

 دحسملا فقو ىلا هدر ىقةحن الف هيما ىلا تفتلبهو لجرلا معو بصغب عيبدقو دحسملا |

 نع هلأسف قازلا يقم نبزاهناهقلق ةدشو قارلا حال مع عبشلا لعلو هللا نفحتساو |!

 ةيروناا ةرودلا ف ىل>تلا ناكاذااماو ٠ هل بحب ىؤراذا اذه لثف هف عازرا ىدنلا ناكل

 كلت انشا كلذ ريغو رضخالاو ضِسالا رونلاك راونالا روصنم اهريغوا سمشلا ةروصك

 انواالعتسارانقا لعب ناوكت,ةيقارلا: كالت, ناذ,ةؤختتآلا ف ىلا ىارت كاان اراه نك ةفؤلاإ ةوؤنقلا

 ثيدللاىف ءاح دقو * نطابلاو ىهاظلا ةياعر نع كمدق لزتال ىتح نطاوملاو بتارملا مهفاف

 هنوابقيف ةمظعلاو لامكلاةروصب ىل2و لوح مث هنوركشف ناصقنلا ةروصب ىلح, قحلانا)
 ىلع كرتيالنا ىنبني ريبعتلا ىلا جاتحباف ةدودرم ةروصنمو ةلوبقم ةروصنف ( هل نودجسيو

 ىايؤرىف ىتوتفا ١3 رصم كلم لاق اذلو ريبعتلا ىضَتَسِ لاثملا ملاءوهو ايوا نطوم ناف هلاح
 ليقف كلل الملا لاق اذا لبق هناكف ىنايب فانثتسا  اولاق 8 © نوربعت ايؤرلل منك نا

 ةسوسو وا سفن ثيدح نم اهييذاك او اهليطابا .ىا ان 00 الحا ثاخذا 8 ىه اولاق

 ءرملا ثدحامم ايؤرو ناطيشلانم نيزحن ايؤرو هللا نم ايؤر ثالث ايؤرلا ناف ناطبش

 ةضبق رسكلاب ثغضلا سوماقلا ف لاق * ثفضعمح ثاغضالاو . ثيدحلا ىف دروام ىلع هسفن

 . ىهتنا اهطالتخال اهلي وأت حصيال ايّؤر مالحا ثاغضاو سبايلاب بطرلا ةطلتخم شيشح

 مالسلا هيلع هلوقل اهل ةقيقحال ةبذاكلا ايؤرلاىهو اهنوكسو ماللا مضب لح عمج مالحالاو

 صاظااوهو ءاملا ني لبق نم مالحالا ىلا ثاعضالا ةفاضاو ناطيشلا نم ماو هللانم ايؤرلا

 نالطبلاب اهفصو ىف ةغلابم ةدحاو ايؤرلا نا عم ثخضلا اوعمجو ىتفملا دعس ىشاوح ىف 7

 نالف لوقت مك فاصتالاىف ةغلابملا ىلع اضيا لدي تاوذلا ةرثك ىلع لدي اك عما اال ناف
 عبسلاو نامسلا عيسلان > ةفلتخم ءايشا اهنمضتل وا ادحاو اسرفالا بكري. النا: لبخلا بكري

 ليانسلاعم ثاخذالا عضوم نسح لمأتق تاسبايلا رخآلاو رضحلا بسلا لبانسلاو قاجعلا
 ! اهل لصاال ىتلا ةلطابلا تامانملا ىا 5 مالحالا ليزا نت ايزل زوق قيل ناقتي ومقلو

 | تامانملل ليوأتلا امتاو اهل ليوأتال هنال لب هملعنال نكلو اليوأت اهل نال ال 4 نيملاعب دما

 | لاق هتبأر نبا هللاق مظعلا قلقلا نم هبام خ غذعلا ىأوياملف 000 كيك



 مه 01 و ره قاثلا ءنملا

 رشا ةذوج 8: قنا ةلتعن نابت لوف ةلاتاهطف ”ىاوغلا] لماكلا . ىلع لاوتلا تعش | صقاثلا نا

 ريبعتب ةفرعملا لصحتىف بغرو قاتشاف هيف لاخلا ةيفك فيىعام هناالا 8 عقيب مظع

 باطخ وهف © ألملا اهيا اي © مهل لاقف ءامكحلاو ءاملعلا نم هتكنمم نايعا عمل هايؤد |
 ىا] ىقشاكلالاقأك * مهريغو نيمجملاو نيكل هك اواي كيلا ءانذلل + ف)رشالل |

 | اونيب و اهوربع ىا هذه # ىايؤرف ىنوتفا # [ موق فارشاو ناربعمو نانهاك هورك
 | [ اص ديب وك باوج ىنعي ديهد ىوتف ] ةيسرافلاب و . ةقاعلان م هلا لوؤي امو اهمكح

 | نم لاقتنالاىهو ارمتسم املع ايؤرلا سنج ةرابع نوملعت ىا * نوربعت ايؤرلل متلك نا ب |
 | ةعقاولا ةيسفنالاو ةبقاف آلا رومالا نماهل ةلثما روص ىهامىلا ماملاىف ةدهاشملا ةيلاخلا روصلا |

 | ةزواجا ىهو روبعلا نم رخآ ىما ىلا ىآرام ةدوص نم زاوجلا ةرابعلاو ريبعتلاف جراخلا ىف. |
 | ”ىشىأال لبق نوربعت متنك لقال هناك ناببال ماللاو اريبعت اهتربع نم تينا ايؤرلا تربعو |

 | بلطت ايؤرلا نا لعاو « وحنلا بتك ىف تاماللا ثحب ىف رك ذت+ل ماللا هذهو ايؤرلل ليقف

 / مالسلا هيلع ميهاربا اماو ٠ ةيلابخلا ةيترملاىلع ةلزنم ةيسملا روصلا ىف رهظت ىناعملا نال نيمعتلا |
 هصخرلا نود ةمزعلاب لمعي نا هلثم ناش نال هنبا حذف ىراام يهاط ىلع ىرج دقف |

 | ىتت مامالانإ  ىكحو  ىلاعت قحلا ىمال هنبا ملستو هميلست سانلل رهظامل كلذ لعفب+ملولو

 | املف ان ءاقسدمو ماملاف مسو هيلع هلال ىنلا ىأر ثيدحلاىف دنسملا بحاص دلخت نبا |
 | ماملاف ىنا رنم ) مالسلاهملعهلوق قيقحنو ايؤرلا هذه هقيقح عيل ىا ابل ءاقو ءاقتسا طقتسا

 | املعننللا كلذ ناكل هايؤر ربعولو ( ىروص ىلع لثعال ناطيشلا ناف ةظقبلا ىف ىناردقف

 نهظنام لوا ةنا:املع نيللا ؛ن وك" هختوو ءاقمث نإللا نم برشامر دق ىل اع اريثك املع هللاهمرخل |

 ١ ُ اماعرهظف تاذلا هبنيعسام لوا معلا نا اكاح - ريصنق ناوحلا هب ىدتغيو ةانحلا ةروصل

 نيعتالو هنازجلا نم”ناصق:نيغنم هيلع تاه ىلا .ةتروصب .مانملاف ذحا مالتلا هلع هاد نا

 | ذخأي ناكاك ليوأتو ريبعت ريغنم هريخي وا ءاهنيوا هب هصأيام عم هنع ذخأي هناف هتئيه ىف
 ناف هلوؤي هناف الم ظفللا نوكي نا الا ايندلا ةاملاىف هكردا ول ةءعرسشلا ماكحالا نم هنع |
 انف ناكاك سلاف :جرخ اف زيبعتلا هلخدي ىذذلاوه .”ىشلا:كلذناف: ماملاف أش ءاطعا |
 هيلع ىلا مطل هنا ماثملاف ىأر ءاجلصلا نم الجر نا  ىكحو اهل ريبعتال ايؤرلا كلتف |
 ضرعف خوبشلاض عب ىتاف هدنع مالسلا هيلع ىنلا ةلالجعم ىأرام دلاهو اعزف هبتناف مالسلا |

 ىذلاو كريغلوا كلدي هلعنوكي نا نم مظعا مالسلاهيلع هنا معا خيشلا هل لاقف هايؤر هيلع

 هجولا ىف مطللانوكو هناك قسري تلح اذه هعرشو هاما مالسلاهيلعىنلا نكي هتبأر

 ىلع مدقا هنا ركذي إف هسفنىف لجرلار كتفاف رئابكلا نم امرحم امابكتلا كاي لدم

 دع كك جيا 3 جايغام ًاكعق خبشلا مهتيملو نيدلا لهانم ناكو رئابكلا نم مرحب

 تبجعتف خيشلاريبعتو هايؤرب اهربخاف هلزح بيسنع هتجوز هتلأسف انيزح هتيب ىلا عجرف |
 لفات دخلا دانة تفلح تنك كقدصا انا تلاقو ةبوتلا ترهطظاو ه>وزلا ْ

 | نا تيحواوفلا تلخدف مهحاحلا نم تسل ىلع اوفلغ منهبأب ىل 12 تاي قلاط ىناف
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 فسو نطل و مه 5١8 جمس

 م ان لزت اذا نم لوقيو اهأرق اذا كس ناك هنا: نسما غو + .دوعأالو ةلك تلقف 0
 ىدنحملا لامكلا لاق : سانلاىلا انعزف سما

 نا ملسو روجز دايرف 0 وعلة داره فيسؤأو دلل زاك ناو كبل توعرك<

 دك وا وك بارك هك انك تارحم رب دهتت تغارف تشي اسران

 ل ذا سفنلل ةيرشبلا تافصلا سي-ىف نوحسملا بلقلا فسوب لاقو ةراشالاو ©

 | ةئسحتسملا تالماعملاب هركذي ناب سفنلا مهلب هما ءدب ىف نوجسملابلقلاناىلا ريشي حورلا
 ىعسيو سل اساوحلانم ةئشانلا ةلفغلا مون نم هبتئيو حورلا اهب ىوقتيل حورلادنع ةيعرشلا

 قاطلالا نم ادمتسم ةيئاحورلا تالئماعملاب ةيرمشبلا تافصلا رسانم بلقلا صالختسا ىف

 | حورلا ركذ سفنلا ىسنيل بلقلا تاماهلا رثا سفنلا نع وحمب هسواسوب ناطيشلاو ةينابرلا

 | ىتحّاركذ ىنعي هير ركذ بلقلا ىسنا ناطبشلا نا وهو رخآ ىنعم هبفو * تالماعملا كلتب
 عضب نحسلاىف ثبلف ) لالا ف هصلخل هّللاب ثاغتساواو حورلادنع هرك ذيل سفنلاب ثاغتسا

 ةوهشلاو لخبلاو ص رحلا ىهو سوبحم بلقلا اهب ىتلا عبسلاةيرشبلا تافصلا ىلا ريشي 6 نينس
 رصم كلمىا 46 كلملا لاقو 8: ةيمجللاتاليوأتاا ىف ك ربكلاو بضغلاو ةوادعلاو دسحلاو
 | [ واك ] ةيسرافلاب ةرّهب عمج 46 تارّقب عبس 8+ مانملاىف ه5 ىرا ىنا هه ديلولا نب نايرلا وهو

 | عبس ىا [ ىغالواك تفه ] 86 فاحتعبس نهلكأي 8 تارقبل تعن ةنيمس عم 6 ناهم ©
 ظ ىلع ل مح هنكل لاعف ىلع عمجم ال ءالعفو لعفا نال فجت سايقلاو ءافجت عج فاحت تاره

 فسوب جورخ ب رقامل هنا - ىور  لوزهملا فجحالاو لازهلا فجعلاو نامسوهو هضيقن
 لايلاب رطخمال اببس كلذل هللا لعج ندحسلا نم

 تنلادنادب )ان ؟نشياسكت ءاو-و ربما كتلك !اذيباناوتكوتت الكب

 ىل ناك ار عناص جيه شحتفب * ىل نام رد ىنص تسد ا

 ىدارمره شداشكرد تعيدو * ىداشك ارثآ بيغاز دبا ديدي

 دناوري | رييدتاب حفار زآ١١ دياز 2 دنكدو> ىاهتل حز لدفهسوبوج

 ىهاكه بكت بئاون رد دشاإب هك * هان اروا دنامت دزيا زج
 ككنذ:ئدازبا لضفوطانا تقم عدبخ تنل عل عباو ىؤؤعلز الكرار

 ' مهمغطف هللا ساثلارسشحيو ليلا ”ىطاش لاء اديع ةم- لكىف ذْحَي ناك ريكا كلملانا كلذو
 ١ همانمىفةعمللا ةال ىأرف مهيلارظنم هريرس ىلع سلاج وهو بارشلا ذلا مهيقسيو ماعطلا بيطا

 غيت نينه جرو ىئاوكلاىف اك رحبلا نموا سباي رهننم نجرخ ناهس تارقب عبس
 "”ىش نهنم 9 و نهنوطب ىف نلخدف نامسلا فاحعلا تعلتاف ادد ةياق ىف ليزاهم تاس

 تالبنسل تمت ءارضخ عج جرشخإل ةلنس عج 6 تالبنس ف عبسراو ىأ 6 عبسو ل
 / # رخاو © [ دوب هدش دقعنم ناشيا ىاهناد هكمزانوزيس ٌةشوخ تفه ] ةيسرافلاب ىنعملاو
 ىنتفتسااهتاو اهيلع نيلغىتح رضخلا ىلع توتلاو داصحلا تكردادق 6 تاسباي 8رخا اعيسىا

 | دهاش هنا بيسب برطضا همانم نم ظقيتسا املف تارقبلا لاح نم صقامب اهلاح نايب نع[



 د 714 رسشع ىثاثلا ءرجلا

 707727722525517 6 راو قنرتام نما مدعو لاهث ظ
 دنشأ قوشعم نع ردصب + دنيزكر. دز هكحارنأ ىلب

 د ب ا ا ا ير
 سبو دهاو> ششيوخ مادريسا * سك نماد رد وا تبسد دهاوخم

 سما هللا مهاسناو لعفي ملف نجسسلا نم فسوب جرخينا زيزعلا تلأس اخلز نا صصقلاىفو أ

 عضب نجسلاف » 0 ءاسنالا كلذ ببسي فسوب 4 ثبلف 9 هركذي لف فسوب
 هيلع هللاىلص ىنلانع ىور امل سماعي نينس عبسس ىا نامزلا فرظ ىلع بصن © نينس
 | دعب اعيس نحسلاىف ثيل امل كبر دنع ىترك ذا لقي ملول فسوي ىخا هللا حر ) لاق هنا ملسو

 كبر دنع فرك ذإ فورحددع ةنس ةرشع ىتنلا نجسلا ف فسوي ثيل حتفلا ف لاق *(سملا
 ءاضها لبق  اهايؤر ايارم نينس سمح هيف نيسوبحم ايش نجسلا هعم الخد ناذللا .هابجاصف
 جوربلا ددع ىلع ريثع ىننالا ةمئالاك ريثأتلاو ةوقلا لاك ددعلا اذهىفو مايا ةثالثب ةدملا كلت

 ىلاةراشا ربخلا فو مهتطاحا تحن ملاعلاو ملاعلا ةمْئا رمشع ىتلالا جوربلا ةكئالمو رشع .ىنالا

 ركسمعل ىلع تاشلا بجو كلذلو ادبا ةلق نع بلغينل افلا ريثع انثاذا ىنعم ددعلا اذه ةوق
 فرح لكلو هللالوسر دح اذكو افرح ريشع اننا هللاالا هلاالو روك ذملا ددعلا دجو اذا

 نحسلا ىف فسوب ىلاعت هللا سيح ريقفلال وق. * بابفلا رمثع انثادبخوتلل نوكف باب فلا

 ةراغا روك دملا ددعلا قفءامسلاو.ضرالا لها تالاجكي.هدوجو لسكتل اماء رئثع ىتا

 رك ذناطيشلا هاسناف مهضءب لاق * مهفاف ةيلامكلا ةيعملا ةوقلا هلفرسشع دحالا هتوخا عم هيلا
 فلاحى ءاوغالا ناينم كلذ ننيلو هريغي :ناعتسا ىتح هللازك ذ بتسوي ىذا ىا.هد

 ةناعتسالاو مولعلا رحبىفو *ىلوالا كرتنم وهلب لالضالا هانعم نافنيصلخلا مهنم كدابعالا

 مهنيذلا ءاسنالا بصنع قيلتال اهنكل ةلخاىف ةدومم تناك ناو دئادشلا فشكىف هتئاريغب |

 ىلعزوساعيءاسالا ناكشالو نذفالاوىلوالا كرت باب نم لزنتىهفىقرتلا لهاو قلخلالضفا

 ةلليتع هنا ىحر ةقناق نع دوام سلو د. ىءاوكلا لف م ىاكلا ىلع مهريغ ةيتاعم رئاغصلا

 دعس ءاج ىتح هسرح نم بلغي ناكو ىلابللا نم ةليل مونلا ءذخأيمل م !سو هيلع هللا ىلص هللالو-ر

 ؛ "سائتماوه لب ههارتقب ةلزاتا ةدشلا فشك ىف ةناعتسا هف سبل )ا هلافلاخ هطيطغ تعمسف |

 ْ تسود راملف نحسلا ف فسوب ىلع لخد ليربج نا  ىكحو  ىتفملاىدعس ىب ثاوح قام |

 هللانا نيرهاطلا رهاطاب ليربج هللاقف نيطاخلا نيب كارا ىلام نيرذنملا اخا اي هللاقذ هفمع

 ىريغي تنعتسا ذا ىنم تبيحتسا اما كل لوش و مالسلا كن رَش وهو كلا و كب علا

 ! ناك و ىللاباال اذا من لاق ضار ىنعوهو لي ربجاي لاق نينسعضب نجلا ىف كتتبلال ىل نعو

 | نيح ليربج هل لاق هنا ىور امك ريغلاب ةناعتسالا كرتىف مهاربا هدجحمب ىدتّمي نا هيلع بجاولا
 | هملعىلاٌوسنم ىسح لاق كبر لسف لاق الف كيلا امأ لاقف ةجاح كل له رابلا ف هبىر |
 فسوبإي ىلاعت هللالاق كيردتع ىركذا ىنارسشلا فسوب لاق امل رانيدنبب كلام نعو * ىلاحي |

 نازحالا ةرثك ىلت ىسقأ براي.لاقو فسو» ىف كسيح نليطال اليكو ىتودنم تذختا |
 اطر
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 لا

 فقسو» ةروس مهك 70 عم

 مث بلصلا لمعتسانم لوا وهو هسأر نم تلك اف دوس روبط تلبقاو قيرطلا ةعراق نع
 ىنلانا -ىورو_ «لخنلا عوذجىفمكتباصالال هلوق نم هنع حا ىسومنوعرف هلمعتسا
 اهب لظتس ةرحش ىهو ةبظلا قرعب صو ةئيدملا ىلا ردب ةونغنم عجرامل مَسَو ةيلعهللا ىلص

 ناكو مالسالاىف رافكلا نم بولصم لوا وهو ىراسالا نم طيعم ىبانب ةبقع بلصف سما

 كالهلا بابسا عاونا بعصا بلصلاو ههجوفف ةرم قزيو ةكمىف هللا لوسر ىلع ىرتفت

 نوكيلو ءازحال اديدشت نيمرجلا صعب فىأرام بسحب مكاخلا هلعفيو ندبلا ىف سفنلا سابحنال
 بارش نم ةرم لقعلا صاخام وهو ارمح حورلا ىتسف سفنلااما ةراشالاو © سانلل ةربع

 تادهاشملاو فوشكلا بارشتادهاجلاو تالماعملاحادقاب ةراثوةيناسفنلا تاذالاو تاوهشلا
 ناوغاريط لكأتف توملا لبحي بلصيف ندلا اماو اديا حورلا كلم ةمدخىف ةقاب ىهو ةينابرلا

 ءرملاناو ”ىش دشا توملاا ملعاو * هغامد ماىف تعمج ىنلا ةدسافلا تالابخلا هسأد نم :كلملا

 هلل هبحو هللارك ذب هسناو بلقلا ءافص تافص ثالثالا هعم قالو 'ىش لك نع هدنع عطقني

 نوكتال ةفرعملاو ةفرعملاعم الا نوكتال ايندلا ساندانع هتراهطو بلقلا ءافص نا ىنخيالو
 ةءاريو ناميالا لع هللارك ذ ) ثيدحلاىفو دمحوتلا راكذالا ريخو ركفلاو ركذلا ماودبالا

 ىئاجلا ىلوملا لاق : ( رانلانم زرحو ناطيشلانم نصحو قافنلا نم

 تسارح هريثون' نا قىقرإ هع تكشاع" ىعااذحل ةنبا كلذ

 نسور دوعل تأ هما داب * نيم لقص زال َلَفَص

 دآآلا هلال رجلا تن < ك1 هنوطَحا' نأ لقط

 [ اريقاسىنعي ودره نازا] ه4 امهنم يان هنا © فسوب # نظ ىذلل ف فسوب #* لاقو

 ىضق ) هلوقدهنع 'ىنياك ىحولاب ريبعتلاف انيَقيو اكش نوكي دادضالا نم ناظلانال معو قثو ىا

 مزاخلا مازلالا وه ءاضقلاو نظلا ىلع ريبعتلا نال ىضقلاق امل ريبعتلا ىلع هباوج ىتولذا 6 مالا

 هل لقو كديس ىا 6 كبر دنع ىنرك ذا #9 نظلا ىلع هؤانتبا حصيال ىذلا عطاقلا مكحلاو

 ةطرولا هذهنم ىصلخمو ىنمحري هلعل هسح لاط املظ سوبحم مالغ نجسلاىف
 ىبصن ىف نارود هاش لدعز * ىرغ نادنز نارادنا تسه وكب

 راوذ تلذدعم قيرطانان ا ةتعم دوحنر دنسيم كل سس

 نالها راو :نانير نا تيك قيوم تلالدو احل ماضل وا ك1
 هقوعت الاغشا هيلقىف هناقلاو هتسوسوب ىنارشلا ىبسنا ىا 6 ناطيشلا هيسناف قه [ دش لفاف

 ةنمضتملا مالسلاهيلع هتاصوت ناف ةسسلل ءافلاو ىلاعت هللا قيقا ىف ءاسنالاف الاو رك ذلا نع
 هلىبارسشلا ركذ ىا 6 هبر ركذ 8 ءاسنالا نم رك ذ امل ةثعاب تناك ىلاعت هريغب ةناعتسالل

 ةفاضا ىلع هبرل هرك ذ لانا رهاظلانا ىنعي . ةسبالم ىندال ةفاضالاو كلملادنعمالسلا هيلع

 هنا الا عرصلا هبلوعفملا وا لعاش.» ىلا فاضينا هتفاضاىف عئاشلا نال هلوعفم ىلا ردصملا

 ىعاخلا ىلوملا لاق : ةسيالملل حررصلا ريغ ىلا فيضا

 تثاك ي دراد تطأ 4 ما اما تطوع اخرا



 هع هيك 6 ركع ى'اثلا وزجلا

 :واز ىفو قازرا /اداتعا نم عليقلا نوعمتست ن رانا لك و راو كوع 1 رضا :ىل ٍ

 | كداؤتقازول !| مالك عمسا انا لاق قازرلادنع مالك عمستالا هل تلقف' ةقارملاف باش دجسملا

 دانع هللف رضخلا تنا لاقف انا نم ىريخاف اقداص تكي هلثلقف قازرلادبع ىلا قوعدت

 قاقألا دوجولا لصختىف هنانفاو لكلا لذبب كلذو ةققابلا ةامحلاب ةينافلا ةاحلا اولدبدق

 | نعو « قامملاقئاقحو ناوكاالا روص نعااوفشوكف نيزادلا ةظحالم طاةساب هللاف هلل اوامعو
 تمرزعفزيبكلا ءالغلا مايانف رصم تلخد لاق هتلاهمحر ىشرقلا هللادبع خشلا نيفراعلا ةودق
 ليلخلاىناقلت هللا لدخ ربقنم توند املفماشلا ىلا ترفاسف عنملاب تيدونف هعفرل هللاوعدا نا

 | لاقف * مهنع هللا جرفف مهلاعدف رصم لهال ءاعدلا ىتقاض لعجا هللا ليلخاي تلققف مالنسلاهيلع
 لاوحالا نممهيلع درب امةفرعم لهاجالا هركتيال قح لدخلا ىناقلت خيشلا لوق ىفانلامامالا

 صالخاو ناميالاب اورما ءاينلالا عيمجنا لعام * تاوعسلا ذك اهيف نودهاشي ىتلا

 نه ةنك ضم دحوتلا 0 وتلاب ىلقلا دقع ديد دنالق بلا ل اوزب كلذو
 ىنلا او

 لوصح ودوهشلا كك !ادحولل ل 555020000 دونعملا ىوسام ىنتف تاسالاو

 ظبرو قلاجلا ةمزالام سعالا لقاو نيقللاو دخلا لل يلام ةءوككلا نقلتلا رون كلذ |

 وصلا ةسلاجلادعب ةيونعملا ةسانملا ليصحتل انقفوينا ىلاعت هللالأسن مهنم دحاو» باقلا |

 لاما كلذ "نبع ةققحلاىف هنال رخ آلا كالهو اهدحا ةاجن وهو هلام لاوحانم هنا عم هيلا |
 ْ ىوردماناوأتو هازوتق نالطت 6 ناتفتست هف ىذلا © ةروصلا ع3 ناقل 6 راطانقو |

 ا دوحخ العلو اعذكوا امكدص اك كلذ نا ريخاف 1 اننأ رام الاقو ادحج اهايؤر ريعاملهنا

 فتور بعاك ناكفا هّناح' ةاعارمل كلذ نوكي نا الا ىنارششلا دوحج ىلا ىعاد الذا زابخلانم ْ

 هدنع نييتامل هللا نسحاو هيلع علخو هناكم ىلا هدر رو بارعشلا بحاص كلملا جرخا ثيح |

 0 ىنعم ةفاضالا ه# نجسلا ىحاصاي 88 قئاقحلاو ىناعملا ضايف اياطعلا باهو هنا

 / ىييعتلاةلالدل هنيعي+و ىبارشلا وهو ه6 اك دحااما © [ نادنز ناداب ىا ] ةيسرافلاب ىنملاو .

 / ا ىوزا لبق هيقسب ناك 6 ارم لظ هديس 6 هبد ال [ دئاماشاب ] 6 قس ل هيلع
 أ هللاقوا هدنع كلاح نسحو كلملا وهف اهنسحو ةمركلا نم تيار ماما هللاق مالسلاهبلع هنا
 | ةيلنازمللالز تنراكإ نب رواق: ازكللا لوكا خم لطا ىو هالي لج انا: تيأوأم قحأام
 | نهئاضقنا دنع كلا كلملا هجوبمث نحسلا ىف ىضمت مايا ةثالثف ةثالثلا نابضقلا اماو كتعو
 لكأتف بلص © زانخلا وهو ه6 رخآلااماو ف نسحا لب تنكام ريصتف كلم ىلا كدريف
 كج واخ انآ تيازاَمْنسْتب ةللاق مالشلاة لع هلا تور * [ىوزس لك زا ] ة6 هسأر نمريطلا
 دنع كنلا كلملا هجونمث رممايا ةثالثف ثلاثلا لالسلا اماو كلمعنم كجورخ# خبطملانم

 | ةجارخا" اهالعا نم ريظلا لك ٠"ئئاؤكلا و * كسأر نم ريطلا لكأتف كنلصتف نهئاضقنا
2 

 ( هللاالا هلاال اون دكا كيو دع 1000 لدا ىليلا لش ناميالاو ةدابعلا

 ءاّضقلادانعاو ناسّورلا نم هايارام وهو مكحاو متاو هن غرف## ا م ثلاثلا مول ىف

 ا 0 هتناخت هدنع ره 0-5 طاب تعسف 2 عت واذابحلا جر كاوا هر :مالاف هلاح
 ُ ل

0) | 



 كفيف فرو مم ١1 زج

 | اوهان# نك ذال1 نجيسلاف .ىاتماي عا اف: ىمعأ ةفاضالا 46 :نحنتلا ”ىدياضاب لو: ةمكتسا اى |
 ةدابع نم نيشفلا موق هيلعام داسف ىلع لالدتسالا نسح ىف فطلت ميوقلا نيدلا نم هيلع

 ةحبصتلا هبف ضحمبو ةدوملاهبف صلخي ىذلا قاشلا ناكملا ىف ةبحصلا مساب اهادانق مانضالا

 هرقنو رززا ديراد امش هكمدنك ارب نايادخ ايأ ] ىراكتا ماهفتسالا ه6 نوقرفتم بابداع

 6 للا ما » امكل ب ريخ وف ناببتلا ف اك طسوو ريكو ريغص نموا [كنسوبوجو نهاو
 هنفو . دحا هللاغيال ىذلا بلاغلا  راهقلا 2 ةيهولالاب درفنملا 6 دحاولا 8ه قحلابدوبعملا

 ةيريخ اهلناكناو ناطيشلاو ىوهلاو ايندلا ناو ةرثكلا هتدحوب رهش هللا نا ىلا ةراشا

 بلاطملا ىلعابلطقيرط نع ةلضم اهنوكل ىلاعت هللادنع ضحم رش اهنكل اهلها معز بسحب
 نودنم ىا هنود نم © اههنيد ىلع نمو امهل باطخلا 6 نودبعتام #2 دصاقملا فرشاو

 مسالا قالطا قادصم هيف سبلام نال جراخلاىف اهل قباطمال ةدرحم 46 ءامساالا و ابشن هللا
 ءامسا اهومتلعج 6# اهومتيمس 88 طقف ءامسالا كلتل مهتدابع تناكف الصا هلدوجوال هلع

 ةيمسنتلا كلتب ىا 4 اهب هلل لزنام ظ مكتلالضو مكلهج ضحمب  ؟قااو منا
 ١ ةدابعلا ىما ىف ه مكحلا نا له اهتم ىلع لدت ةحح نم 6# ناطلس نم قه ةدابعلل ةعشتسملا |

 دج وم لاتاذلاب بجاولا وهذا تاذلاب اهل قحتسملا هنال 4 هللالا #8 ةيمستلا كلت ىلع ةعرفتملا

 | ةتلأ ىنع 46 ىما 8 لبقف نأشلا اذه ىف هللا مكح اذاف لق هنأكف هرمال كلاملاو لكلل
 ه«كلذ## ججشملا هيلع تلد ىذلا 6 هايا الا ه8 اودبعتال ناب ىا ه« اودبعتال نا © ءابنالا
 ىذلا مالسالا نيد وهو مقتسملا وا تباثلا ىا 3 مقلا نيدلا 85 ةدايعلاب ىلاعت هصصخم

 هللادنعنيدلانا) ىلاعت لاق يوقلا نم جوعملاالوهريغ نم تباثلا نوزيمال مكاو هبف جوعال

 ةضراعلا ةرثكلا حدقبالو فلتخم عورفلا رابتعابو دحاو لوصالا رابتعاب وهو «مالسالا
 ه«نوملعيال سانا زكا نكلو © هتدحوىف مالا تادادعتسا ىلع ةينبملا عئارسشلا بسحب
 لظلا عشال لقاعلاو لئاز لظ ىلاعت هللا ىوسام نا ملعاو * مهتلا هج ىف نوطبخبف

 هتلمح نمو هب سما امب هنيدت وه هب هعابثاو ىلاعت هللا وهو لظلا قلخ نم عبتي لب
 كلملا هللاىلا لصوملا ماتلا صالخالا رهو ىنخلاو ىلا كرسششلا نع بانتجالاب هلّددابعلا ريصق

 ةبعر ةبغرلا كلت تناك اذا الا عقتسال ةعاطلاو ناميالاىف ةبغرلا ءالضفلا ضعب لاق * مالعلا

 ىهتنا ديفم ريغف باقعلا نم فوخللو ٍباوثلا بلطل هبف ةغرلا اما و ةعاطو اناميا هنوكل هيف

 ايندلالها ءاخس وه تلاق لاملا لذب اولاق كدنع ءاخسلاام ةعامل تلاق ةعأنا - ىكحو

 تلاق مث اولاق باوثلا نوجرت تلاق ةعاطلا ىف دوهجملا لذباولاف صاوخلا ءاخس اش ماوعلاو

 ' اف اولق ءاحسلا نيأف « اهلاَثمإ: رتععا هلفةتلللا او ءاسك ")كاست هلوقل داو ,ةرشتنل نودع

 الا نكميال كلذو باقعلا فوخو باوثللالو رانالالو ةنحالال ىلاعت هلل لمعلا تلاق كدنع
 ىلاعت هللا ىلا ءرملا لصي ىلهعلا اذه لثميو دوجولا ةققح ىلا لوصولاو ديرفتلاو ديرحتلاب

 ىلاعت هللا مكحب مكحبف ىلاعت هللانِذاب هتضبقىف ملاوعلا لازتالو دارا امن هلعوطا للادجيو
 لاق ىناتكلا ركبوبا لاق * مالسلاهيلع فسويل عقو اك تابيغاانع ربخيف ىلاعت للاعب ملعيو



 مدهك 7551٠١ ريع ىناثلا ءزملا

 ىحؤلاب هي ىبر ىنملع ام » نانتفلا اها تايغملاب راتخالاو ليوأتلا كلذ ىا انكلذ##
 ىف مادطلا نم امهيلا لمحامب اهأين امل هنا كلذو مجنتتلاو نهكتلا لبق نم سيلو ماهلالاو |

 مو تبكو تيك هتفص نم ماعط امكينأي مويلا لوقيو امهل هفصيو امهيتأي نا لبق نجسلا |
 لاقف معلا اذه كلنيا نف ناهكلاو نيفارعلا لعف نم اذه الاق اهربخا اك نادجبف نالكأت |

 هعطق هاعمسام ةمح امولع هلذا ىلع ةلالد هفو ىبر ىندلع امئ معلا كلذ امتاو نهاكب اناام

 6# ىلا لقف ةعيدبلامولعلا كلت كبر كملع اذ 11 لبق هنأكو اهتحود نم ةبعشو اهتلمح ن٠
 | نونمؤيالو# هريغو رصم موق نم ناكموق ىأ 6 موق ةله 8 تضنر * تكرت  ىنال ىا |

 | هنوكل كلذب هنعربع امناو اهتسبالم دعب اهكرتال اسأر اهنع عانتمالا اهكرتب دارملاو # هلل
 ءازجلا نم اهيفامو 6# ةرخآلاب مهو # ماللا هيلع هب امهءادتقاىف رهاظلا بسحب لخدا

 اذهمواعلا رحب ىف لاق * رفكلاىف مهطارفال مهريغنود صوصخلا ىلع * نورفاك مه ف
 | نا عم ةيفنلا ىأر وهاك دابعلا طاصمب ةللعم هللا لامفا نا ىلع ليلد نيبآ نم ليلعتلا
 ةثعب ناف اهب ةللعم ريغ اهنا لاقنم لوق قحلا نع دعبا امو اولا هيلع ابجاو نوكيال حلصالا

 ثعلا مزاي ضرغل لعفي ملول اضياو مهقيدصال تازجعملا راهظ'و قلخلا ءادتهال ءاسنالا |

 ةلملا هذه تكرت ال ىنعن ةيمحنلا تاليوأتلا ىف لاق © ىهتنا اريك اولع كلذ نع هللا ىلاعن |

 لع هللا هملع ةعسطلاو ىوهلاو سفنلا ةلم كرت امهم بلقلا نا ىلا ةراشا هو ىبر ىنملع

 نوعرف سفن لاق 5 ةيبوبرلا ىعدت سفنلا نال للاب نونمؤيال موق مهنا مهتلمو ةقبقحلا
 ةعسطلاو 6 هاوهههلا ذختا نمتيأرفأ) ىلاعت لاق اك ةهولالا ىعدي ىوهلاو ىلعالا مكير انا '

 هبست فرش فرع *«بوقعيو قحساو مهاربا ىنابآ ةلم تعبتاو 98 ةعيرشلا دض ىلا ىه
 مهاربا لضف ناكو هللع قوباولاو هنم عامسالاىف امهتبغر ىوقتل ةوبناا| تيب لها نم هناو

 أ نيعب هللا اورظنو هومظع مهدلو هنا رهظ اذاف ايندلا ىف ادوهشه ايما ٍبوقعيو قاحساو
 | ميو هن فصي نا معلا ىف ةلزنم تلهج اذا ملاعا زوج كلذلو هنم اوذخاو لالجالا

 | لجرلا لأي هللا نا) ثيدحلا ىفو نيدلاىف هبعفتتيو هنم سبتقبف فرعي: ىتح هلضفب سانا
 ديا اكد لع ةضهكتلا هلمأ لردك ف مدقو (هلام لصف رع اش 5 هلع لافف' نع
 | زوفلل بيس عايتالا ناىملا ةراشا هبفو . ةلمهملاب ةيلحتلا ىلع ةمدقتم ةمدعملاب ةيلختلا نال هنابأ
 | بوقعيو ءافحلا قاحساو رسلا مهاربا ةلم نا ةراشالاو تادارملا عيمجب رفظلاو تالاكلاب

 | رشاعم نأ “ عوقولا نع الضف ماقتسا امو حصام ىا «# ناكام ف ةفرعملاو ديحوتلا حورلا

 ىنجوا كلم نمناك ”ىش ىأ 4 ىث نم هللاب كرسشن نا» انمولع روفوو انسوفن ةوقل ءاسنالا

 هلوقب هيلع لولدملا دبحوتلا 2 كلذ # عفنيالو رضيال ىذلا دامملا نع الضف ىسنا وا
 ىلعو 8 [ هدادىهاك ا ارامىحوب ] ىنعي ىحولاب ه# انيلع هللا لضف نم ف ”ىثان 1ا انل ناكام |

 | ةمحر ةيأ هللا نم ةمحر ىمحالل دئاقلا دوجو ذا مهاشرال انلاسزاو انطساوب ةناك# سانلا
 نوهتأيالو هنع نوضرعنف اذه ## نوركشبال © مهلا ثوعبملا # سانلا زكا نكلو ف

 اماقو ةيدوسعلل اذك, أت .مهركش مزل ةقلخو هلا ني طئاسو ءايلوالا لكو ءابنالا ناك امو

 2ىحب)



 فاسو ةروس مد ؟ةهة زعم

 يد يس كروم در اووسد روع يسوم ملوي رساا لاو تاكا رسب رع رون علا
 مسجلا نا اك قاب قاحور ءاذغبالا قببال حورلاو حورلا ءاذغل حلصيام ةحلاصلا لامعالا نم
 بارشفف مسسلا العجي ناب نامهم امهنال ةعيرشلا نحسىف اسح امءاو ىلامسج ءاذغبالا قسال

 ةعيرشلا نحسيف نيسوبح اناك اذاف ةيصعملاو ىوهلا مسوهو هاكلهف هماعطو حورلا كلم

 اوهبتنا اوتام اذاف ماين ايندلا لهاو ىويند اهالكن ديلاو سفنلاو اهرش نم حورلا كلم نما

 ليوان اهل نوكيتوملاب هّشنا اذاف متانلا اهارب ىتلا ايؤرلا ةباثت وه ايندلا لها هلمعي لمع لكو

 ىأ نايسحلا رم هنزل ماع اندلاب لها تاماقم, لب وان ىلقلا فسونو ةرديال كاين روس
 اهبر ىلا ةرضان هوجو مهالوم دنع ةرضاح بواَقب ةدهاشملاو ةيؤرلا ىلع هللا نودبعي نيزذلا |
 بغلا ملاع ىلا هلوزت لبق اك ٍبيغلاف هودهاش مهف ةرضحلا كلت نم ردص مكح لكو ا

 نك نثر ةحاصف دام سا لإ دك يلع 0 2 يلا لإ
 هريخنف لاخلا ناسلب هل حرتفف هلاناجرت نوكل ربعملا ىلع هضرعبالو هربعي لابخلا ناسلب املاع
 | ةوبللا ءازجا نم أزج ةحلاصلا ايؤرلا تناك اذهلف ةبهلالا ةرضحلا نم رداصلا مكحلا نع

 ىندلملع هنال ةوسلا ءازجا نم اضيا ءزح ايّؤرلا ا هلنا نم رداصلا ىجولا نم عرف اهناال |

 ١ ىذلا ديحوتلا ىلا نيّتفلا وعدي نا دارا فسوب ه# لاق هه هدابع نم ءاشد نم هللا هملعي |
 | امهفعسي نالق امهل هتيزيونامالا ىلا اهدشريو هنم الأس امم امهباعبَجواو امهب ىلوا.وه |

 | ولا لع ةقفعلاو داغرالاو ةيادملا ف نيملاملا البلا :ا ىلا ةجيرطوغ 6 كذا
 | ماعط امكنأيال 98 ريبعتلاو ةوعدلا ف هقدص ىلع امهلدبل ٍبنغلاب زابخالا, نم ةزجيعم وهام .
 | ءاثتسا هكهليوأتب امكتاينالا #9 ةدرطملا امكتداع بسح اذه امكماقم ىف هنامعطت © هناقزرت |

 | ناب هبامكتأينام لاحالا لاوحالا نم لاح ىف ماعط امكسأيال ىا لاوحالا معا نم غرفم
 اكلاوحا تاسو* كشلاو نوللا ن6 هدو ريو و ا يا ناك تل

 ' ةلزنع مهملا ماعطلا قلطم ىلا ةبسنلاب كلذ ناف ةداعتسالا قيرطب هلعليوأتلا قالطاو
 | ناكوامكلا لصي نا لبق #4 امكسأي نا لبق © هلديبشو مانملاىف ىؤرام ىلا رظنلاب ليوأتلا

 | ىفو : ( مكتويب فنورخدتامو نولكأتامب مكدبناو )لاق اك مالسلا هيلع ىسعلثم باغامب ربخم |
 ىونللا

 دئرتفقاو . ونز وب ماقسرب * دنروشئاد ندب, ناسبط نبا |

 لادتعاور نازاوت ىلادن هك * لاح دننب ىمه هروراق زان

 مقس هلوك ره ونزا دنربوب * مدز مهو كنرز مهو ضينز مه

 ناهدتفكىونزا دننادن نوج * ناهجرد ىهلا ناببط سب

 كيرد ىب ونرد دش مقس دص * كنرز مه تمشجز مهتضيرز مه

 دوه تحاج ناسغتابإ قيد مك ري نوحي نيزومازه نايت نا

 دنيوررد تدوب ورا رعشات * ديوتشي تمان رودزا نالاماك

 لا لد ضارما ىهلا نابببط نتفاي نايبرد مراهجرتفد ط-اوارد اهلاحايب اني تدنشابنهديد +. اهلايسوت ”كداوناو شحكلي



 خلس شا هصغ هدوكأ ىراد انز خلت ىدش ترشع ىسلذم ٠ كو
 ٠ ب -. ل

 قارك رم وتلا لفت (نئكنعوا « ننوكوإبز ديلك نارادرزز

 ىتحر هداتفا الب بادركحي »* ئع تح ىديدب ىباوخ ا

 تادركز نئنخير ىدم !ىشخم, * .باوخ: ن1. نمت: شيلزا, ىدينش

 اهززج :اوربشلا [ورنشنا لوش لمح مهتزح لاطو مهؤاجر عطقن ادق سان نحسلاىف ناكو |

 در 1 تديواخ تلودىروبص * درا تذننلا هيام ىروبص

 أ لاقىقايتنانف كزاوجف اناكرويدقلا كقلخ نسجاامو كهجو نسحاام كيلعتللاكراب اولاقف |
 | هللاقف مالسلا مهلع مهاربا هللا للاخ نبا قاحعسا هللا حيذ نبا بوقعي هللا فص نبا فسوب انا

 تلش نحسلا وس ىارف نكف كراو> نسحا قكلو كالدس تدخ تعطتساول نحءسلا لماع

 | ىنيحاام للاوف ىنابحتالن ا هتلاباكدشنا لاقف كانيأر نيح نم ك.حئلانا هل الاق نيشفلانا ىودو-

 | ىلع لخ دف ىلا ىنحا مث ءالب اه يح نم ىلع لخدف ىت< ىتابحادقاءالب همح نم ىلع لخدالا طقدحا |

 أ ىلتبا مهضعب لاق *امكيف هللا كراب ىنابحت الف ءالب اهبح نم ىلع لخ دف ىحاص ة جوز ىنبخا مءالب همح نم

 ىلتباو ضرالاىف اكلمو ةفاخ راصاذا نينوجسملاو كنلامملا محريل نحسلاو ةيدوبعلابفسوب ظ

 ربا ىفو ءابرغلا محريل ةيرغلاب ىلتباو ديبلاو بيرقلانملاهحالا داتعيل داسخلاو براقالا ءافج |
 | ولعت قابابزا لع ؟تاعق ئتلتا لوقف تدنن وككنا كمئماه, هللاقتف ةمايقل[مويدشلاب ءاجح)
 كلذهعنجمل لاقف اذهب لوقف اذه ما دشا تنا لاقبف هتيدو.عىفماللاهيلع فسوس ءاخبف |

 | يك ذفلاملا نم ترتك برائلوقيف ىدنع نوكت نا كتعنمام:لاقبف ىنلاب ءاحيو قدبعا نا

 ناكلذ هعنعملل لوقيهاذهلب لوقف اذهما ىنغاتناء لاقيف مالسلاهلع ناملسب ءاحفهب ىلا ام

 مالسلاهيلع بوبإب ءاجبف ىتيلتبابر لوقيف ىدبعت نا كءنمام هللاقيف ضيرملاب ءاحيو ىندبع
 | ءاجيو ىندبع نا كلذ هعنمي مل لاقيف اذه لب لوقبف اذه ما ءاليو ارض دشا تناء لاف

 هاحيبفىلااضع ةرثكل لوقف .ىتحر نم تسنيم لاقيف هناسصع بيسب هللا ةمحر نم سئاس
 ةحدلا نم قئاياوهام#(ةللاقفا اذهل بج لوقيف)اذهرما اناصع روكا تنك تناء كاقتق :نوعرش

 ىلع ةمح فسويف . قرفلا دنعهناسل ىلع ديحوتلا ةلك ىرجا ثيح ”ىش لك تعسو ىتلا
 ءاشغالاو كولملا ىلع ةحح ناولسو . ىلاغت هللا قح ىف رصق اذا ةيدوبعلاو قرلاب ىلستبا نم

 ىلا ةسنلابىا سانلابرب ذوعن سأيلا لهاىلع ةمحح نوعرفو . ءالبلا لها ىلع ةخح بوباو .
 ءاسنالا ىلع ىرجام سلو ءاملعلا عامجاب ةققحلاىف ارفاك ناك ناو قرغلا دنع لاخلا ىهاظ

 ادبعللا بحا اذا) ثيدحلاىفو ايادهو ف ىه لب مهلتايوقع ايالبلاو نحملا نم ءايلوالاو |

| 

 ضلال :ةباع بس
 دشك د رد نباةنهكس كنا هردرمدشناك + قضشع هرردلنا هندردو 9 لد ابمماح

 ١ قاس اهو ناشا ندسلا هعم لخدو ةعبرشلا نحس باقلا فسوب لخدامل هنا ةراشالاو

 ١ ةماعط بحاص نحالاو هبارش بحاص اهدحا حورلا كلمل نامالغ ندبلا زامخو سفنلا

 ىورخالا ىولعلا حورلا ناف هنم.هيرش هلحلصنام حورلا كلل ”'ىرمت هبارش بحاص سفناف

 الر



 فسو» ةروس مهي 0٠07 زتعح

 ىراك قشعزا ريغ شيب دريكت ١« ىراعارد اارناكتنوخلا داراكت

 نارخآ ذئيح لخدانا قفتاو نحسلا ىفسوب لخدا ىا ه6 ناتف نجسلا هعم لخدو ©
 رح الاو انتوا اهوار اةنطاو هللارع عادلا ةنلاولا قا 3و وعكة طلبا كلو
 كلملا (ميلالام امهلاونمض رصم لهانم ةعامجنا  ىور  بلخموا بلاغ همساو هزابخ
 زيا مسف زابخلا هيلع ىغمو كلذ نع لكن قاسلانامث كلذ ىلا مهاباجاف هبارشو هماعطىف

 اهيا برششتال زاخلا لاقو مومسم زيخلاناف كلملا اهيا لكأتال قاسلا لاق ماعطلا رضحاملف

 ىناف هلك زامخلل لاقو هرتضني ل اهب رشف هيرشا قاسلل كلملا لاقف مومسم بارسشلاناف كلملا

 ةعم الخ دامدعب اعتضاذام لق هن اكو :هعم ءالخدانا قفتاف اهلهم لماف تكاهفةبادن,هْيَرِخ |
 اذاف ناتسي ىف ىف أك مانملا ىف « ىنردا ىا ف ىبارسشلا وهو ه6 اهدحا لاق + نابسبجاف نجسسلا
 كلملا سأك ناكو اهتينط بنعنمدقانع ةثالث اهيلع ناصغا ةثالث اهبف ةنسح ةلبح لصاب انا
 هامس اينع ىا هك ارمح رصعا © ىلاعت هلوق كلذو هبرسشف كلملا تقسو هيف اهترمصعف ىدِس

 ىتأك#« ترا ىلا ف زابخلا وهو 6 رخآآلا لاقو 8 رصعلانمدوصقملا هنوكل هيلا لوؤيام

 اوبرضافإل هلثمو ىسأر ىلع ىاىلع ىنعب قوف 6 ازبخ ىسأر قوف لمحا » كاملا خبطمىف
 ىسأر قوف نك ىنعي *6 هنمريطلا لك أت 9و هلوقب زيا فصو مث ناببتلا فاك 6 قانعالا قوذ
 فئتخاو * ايلعلا ةاسلانمنلك أي ريطلا عابس ىراو ةءعطالا ناولاو زبخ اهيف لالس ثالث

 ىنا هلهال لاق نحسلا لخداملاة نال. فسول اراتخا امل اختتفأش ايري ا ايؤزاايأر له امتهنآف

 « هليوأتب انسي 92 بولصملا وهو رخآلا بذكو ىجانلا وهو اهدحا ىأرو مالحالا ربعا
 ىثين امهنم دحاو لكةرابعو اهرما هيلا لوؤيامو  نيييؤرلا نم رك ذام ريسفتب انريخا ىا

 هلوقةق رط ىلع ىكحملا نود ةياكحلاىف ةعقاو ريغلا عم ملكتملا ةغصو هآرامل ارسسفتسم هليوأتب |

 هنامز ىف مهنملك بطوخ لب ةعفد كاذب اوبطاخي+ل مهناف (تابيطلا نم اولك لسرلا اهيايإ ىلاعت
 بلقلاب ةيؤرلا نم نوكيناو نيعلاب ةيؤرلا نمن وكي ناز وج *6 كيرتانا ههبةصاخ ةدرفم ةغبصب |
 لها شعب هيلع صقب هايأرامل ايؤرلا ةرابع نودبجمب نيذلا 6 نيتسحلا نم » مولعلا رحب فاك
 نجسلا لهاا نينسحلا نموا هبربعام ىلع ىمالا عشيو انيساليؤأت هلبآهلؤ نية ركلألا

 ىئاجلا ىلوملا لاقأك كلذ ىلع ارداق تنك نا انتمت فشكب اللا ندحاف ىا
 نادنخ غاب فسوي راديد زا دش « نادئز ناراتفركرب نادنز وج
 دتنك دازا منرودرد دنيز «* دتثكح داشوا مدقم زا همه
 ناك دس اقل احا وتنام" االانقاا/اورط# ! كس فلغ نوركت

 ىتثك راهتو تنحم ريسا + ىتثنك راهب ةنادنز ركا
 قتئالانااواشنمت ذاك داد اة وطال دم اوديو ا ةرزواتلجب كول اماونتإأ نارك«
 كنها ىدزك شراك نيبدت ىوس « كنت ئدش ىناصتاكةَراَظ يا

 ىور نئلقروا» داشكرد جك * ىوح اود اروا ىدشور لنا بكا

 4 عل - ١ا/ - نايبلا جور 2

 2 مس لب تدم هع

 ١  5كا سشدشاب ىجلص هنا ىدر 7 دوخزا قلبه ووو 000



 مآ 756* 2 رع ناثلاو جلا

 200 5 را جو 0007 لزتمؤح هناخنارد

 تدابع تارحع لزنم نارد * تداع دوب زفك "نادم ١ ناو خد

 ر ناز نكاا هك هناركشن * تدشن, ريص ماهقمرد نادرم وح

 ىباطع .ىوب الب ناز ديان هك « ىنالب ارسك ناهجرد دتفين
 ناعيتا فواح! المع عون ذنكك * ناره - دعب ذلب ارك قرتنتا

 قاتتشالا ران قارحاو قارفلا اهبلقىف رثا ا>لزنا مث |
 تخادكب راديدزا ىدود عادب * تخاشثن راديد تخعن ردقوج ْ

 اهشعىف نحسلا نيع اهراد تراصو |

 أ لكفم «نازخرب دش دع يي © ذ) لد قادر ناروأ ذمار تلتت'ه

 دلام راج دقني كح لك نازك 2" دان ةراازك ناز ناياتللا" ةخل
 دز قر اورر (تيسو اوما <* 35 حو مر نانخ" لد

 تسدروخ هةكمدروخ نهدكى رهز نينج #* كموزكل 000 هكىراك نبا 5

 1 يا ملل او فشلا "نتا نيود
 ةياد اهل تناكو كلمت ىتح مسلا برشوا رصقلا ىلعا نم اهفن ءاقلايف دكت كراكو

 ربصلا ىلع اهتحنو اهيلست
 راك نيا رييدت دوب ىبابكش « راك نيا ريب مسه هك ونشب نمز
 نب دوش ناك رهوكو' لعلزا ربصب *- رد دوش نازاب :فدص ردنا ربصب

 0 لام تعلاطو نجيسلا ىلا اهتياد عم ةليل تءاخل اهربص ليع اهنا

 روب هق غن ذاشخرد ديششروخوح م«نوذزا-ةدافجتي"' ركنا را قضدب

 هداد. رون ارتايئادتز خرز *« هداتسيإ ابرب عمش نوح ىهك
 ونرب .رهجزا طاسبرب عر كك ونهم نوح تماق مدرك 1

 زيكشدابزا .لك هزات حاشبوج + نيصقرذع زآ نيمزرب رسن ىهك
 هدنكف رس هثفي نوج هتسشن * هدنكف رد عضاوت .حرط. ىهك |
 ندحتعتلا فناخ لِ رصقلا ةنوزر نم رظنم تلعج تحبصا ملم :

 راديد هاك ىئدنذ زاود نك رك نيزا ىلاخ هه ىدوب

 هكا مرح افقك ىداه + ىزيح هظحل رهشوح ىاهتمعنز

 تنوي ىور .شاجم .ىديدات هك فسوب ىوس نادنزب ىداتسرو

 يلا تاي ماس رملا يووم جك زج ففاوو و زج ابذا فكي

 سبو فسوب فسوب ريغ دمايل + نك ةديدرد نيمذ رب شنوخز
 تسب ازتفرح نيا نشقن كاخ حولب * تسد كبس داتسا رتشن كلكب

 تسودّزج تدونزاشدماننوريبه« « تسوبودكرشدوبربتسودزانانج 0
 شيوخ ذا دباب يبانشآ مسن * شيوخزادبايىباهروك سكت [شرخ ْ



 فدو ةروس مه ؟66ه عع

 نايم هيف يلي نإ هتيماؤ: ةفاعلا :نوتسيت ناس ىلار لتزا» فينو نر جاشيل نا اياز
 نييذعملاىلا كنملسالف ىتليح كبفتعطقناو ىتتيعا دقل فسويل تلاق مث فسوبل ادرفنم

 دش كندقألو كدلج لك أت فوص ةبج للخلاو .ىحلا دعب كسل الو ىتيذع 5 كنوبذعي

 هتديقو فوص ةبج هتسبلاو سابللا نم هيلع ناك ام تعزن مث كيلجر لكأي ديدح نم
 ىئاحلا ىلوملا لاق مك ديدح نم دش

 نا شمس رب دن نها ز

 دندباشت رخرب شاىسع ناسب

 هدسفك ]1 ىداظنف ناز قدات

 شيب ىتهرح ىب ويش دريك هك

 ديدامن شمدلست قوط ندرك *

 دئدنارب رخ نارصمز ىبوك رهب *
 هديد خوش مالغ اك 0

 شيوخ ةجاو> شارف رداي دهن *
 نادئز ىوس شدنربىراوخ نيدب « نادئسان نوجه هك قئال دوب

 اغا مث اشاح دتنك ىمهه + اشام ردوس مهز ققلخ ىلو

 « دبا ىراك ٍديوكت .ىوز. نيزك

 « هتشرس ىك اب دصب نبا تستشرف
 « ديايت ىبوكيت .تشز زك نانج
 دور كسر ردن طنز" لاراكيك وكيل دان نس كنب

 نجسلا لها هبطاحاو سلجو هللا مسب لاق لخداملف هسأر سكت نجسلا باب نم انداملف
 سيلهنال ىئاكياهتا لاقق كسفنل نحسلا ترتخا تناو كؤاكب مث هللاقو ليربج هاناو ىسوهو

 نحسلا جراخ رهطدق هللاناف تش ثيح لص ليربج هللاقف هنف ىلصا ىهاط ناكم نحسلاىف

 باب دنع ةعملا ةلل ىلصي ناكو ءاش ثيح ىلصي ناكف كلجال اعارذ نيعبرا هلخادو
 ىماحلا ىلوملا لاق : نحسلا

 دما رب ناج ىبوك هدرم مسحب *« دما رد نادنز ردهدنزلدنا نوج

 ل ىزازا لد اكلك" نانو

 هتشرف زا ناطش راك دياين

 ديار ردا وكل

 تورس ناو انفو كن او .ادها ازين "+ كيارعلا تالا ا

 ناشيا هوك نوج. مث ىهاكزا © * ناشنا هودنا لدب دش ىداشب

 ددركا زازلك دوب ' ندنط زك ١١ ددركح#:رانشخر كرال 'احزإب
 رابخالا مهيلع فطعا مهللا لاقف نحسلا لهال امد مالسلاهلع فسوينا  ىكَح

 ريخ لكب سانلا لعا مهنا لاقبف رابخالا مهنع فخنالو

 ماغيب داد اخيلز نايئادنزب * مارأ شبنجزاتفركنادنزردنوج

 لسكب دنب شيابز لغ ندرك ز *« لدا رب دنسم شتنحع سب نيزك
 ىارايب شورس ”هلح شك رذب
 ىدنلب رس هد شتمشح ميانز

 نك اج شاحن ١ ناركيد زا ادج
 ذاقنا ؟زيكل دربال »اة ريكا

 * ىاسرفم نيمشي زا شنيمس 7

 *+ ىدنزن دركوا قرفزا ىوشب

 + نك ادجوا ىارب هناخ 03

 « زادنا شرف سدنس زار شنمز



 متي ؟0غ خم ءع ىل؛كا ءزملا

 « نيحىتح 8 هتجسيل هللاونيلئاق .ىا [ ادوا دننك نادنز م ىه ]  هتجسبل » |
 هصاوخو زيزعلا دنع ىأرلا ىداب اذهو سانلا ةلاق عاطقنا نيح ىلا ىا ىلا ىنعمب ةراج ىتح

 سمح نجسلا ىف ثبلف مرجلا هنا سانلا بسحيو اهلهرخسيو نجسلا هللذي ىتط اهدنع اماو |

 ىف ثبلف ) ىلاعت هلوق دنع ىنأيساك ةنس ةرشع ىتنلا ثبل هنا روهشملاو نينس عبسوا نينس |
 ردقلا اماو هسبح ةدم نيعت ىلع ةبالاىف ةلالدال خسشلا نا لاقو ( نينس عضب نحسلا |

 تفو.ةخالالعا دنعب نيللو (ةماءدمب رك داو) ىلاعكةلوقل ةليوط ةدم اسونحم اهنا :مولعملا

 مكاالّللاو فلح ولف ءاهقفلا دنعاماو ليوطلاو هنم ريصقلا ىلع عقيو دودحم ريغ نامزلا نم |

 نيعم ”ىث ةين عمو ةنس فصن ىلع لوم وهف تقولا نم 'ىث ىلع ةينالب انامزوا انحانالف
 هسيح اوارو هقحىف مهيارريغت امل ريدقتلاو ىوذحم ةيالا ىفو .:تقولا نم. :ىوناش:تقولانم |

 ةءارب هلرهظدق ةارملا جوذذا كلذو «ناف نحسلا هعم لخدو] هلوق ةلالدآ فذحو هوسح |

 دسلا اذه اهجوزا تلاقف رخآ قيرط ىف ةأرملا ٍتلاتحاو هل ضرعتي مل مرج الف فسوب
 سانلا ىف ىنحضف ىارعلا

 قشاع هتثك مناحي ىورب نم هك * قفاوم نزو درم دنلوق نيرد ْ

 | هسيحت نا حلصالا نا ىراف ىرذع راهظا ىلع ردقاال اناو ىسفن نع ىتدوار ىه لاق اك |
 اهدي ىف همامز الولذ المحو اهل اعاطم زيزعلا ناكو . ثيدحلا اذه ركذ سانلا نع عطقنيل ْ

 ١١ كاقؤعمةتدعو)- كف ناقصلا قالتاو:اهيأرب كمعوتايآلا:نما ناطام قينو:اهلوإ نتغاف |

 | هك تسنآ حالص دتتفك اراخيلز ىوزا نانز ”ىديمون زا دعب هكدنا هدروا ] ئشاكلا |
 ١ ان تعااراوا تمعن اردقو ذدركأ مار تضاير ببسب دياش ىرادزاب نادنزب ىزور هسودا دوأب

 [ دهن نامرف طخرب ار ملست رس هتسناد |

 مرت عنها |كارك: هر وك ء اقل ذب كزيإ دعا موكا وإلا تا دز فان هزاوكح وج

 داتسا تخاس دئاوت ىزيج وزا * دالوف عبط اين دك هرقركا ودع

 كلل علا هيزكك وكنا لكل هقفوع هيكل 1 رتدن وعن نا نا مدت دم كروت
 ناناح لصو ديما نادنز زادش *« نانابز وداج نازوح اراخلز

 تساوخوا جنك دبما ناريو نارد + تساوخوا عر دوخ تحار ىارب

 2 جاوورقب لو يره كم 30ريال دار فام دعا اهرب
 اردوخ راك دهاوخ شيوخ ماكب * اردوخ راي دهاوخ شيوخ ليفط

 قوشعم ناج رب مت راخ دص دنز * قوشعم ناتسبزا لك كي ىوبب
 ناذعلا نجس اماف . ةيفاعلا نجسو لتقلا نحسوباذعلا نجس نوجس ةئالث زيزعلل ناكو

 اماو .راهنلا نم ليلا هبق فرعيال ملظم وهو براقعلاو تالا هيفو ضرالا ىف روفحت هناف ْ
 | هفهقلي دحا ىلع طخس اذا كلملا ناكو اعارز نيعبدا ضرالا ىف روفحم هناف لتقلا نجس
 | ضرالاهجو ىلع ناكهناف ةنفاعلا نجس اماو . كله دقوالا ءرعق ىلالصن الف هسأر ما ىلع
 ١ .تافزز ران ضنرجانل ا( اهون, اق دبس تعم نينا نرغ مق كضغ الدف: هؤيمق, بنا لا |

 (ل-2)



 فسو كد مع تف ع

 ىوقل | 57 هللأ تانج اع ا ةاحللاو تانقخأال لكم رصف 0 نيلطنملاو ةانالا ١

 ةعفادملاب هل هقاط ال نا راهظاب مد 00 هفطل ءاعدتسا ىف ةغلامو مهسفنا نع ”نقلاو |

 هسفن فو ةفعلاو ةمصعلا ىلا ءاحلالاو راحالا بلطي هبال ت تكاشالاو ىنكردا ثنىذتسملا لوقك |

 نم نآل نوملعي امب د نيذلا:ىا ه6 0-5 نام اذا ع نهاوه ىلا هوعدت ةيعاد

 لعشبال مكحلا ا هنلا ل وعديام ٌكاكمانا راب ءاهقسلا نم 5 ها ءاؤس ل اهاحلاو وه هملعب لمتعت+ل |

 دقفىز نمناو ةهافسو لهجخ نع ةيضعملاو تنذلا باكترا نا ىلع هني ةلالد هفو 35 حببقلا

 ١ فرصتالا وت هلوف هنءضت ىذلا هءاعد 3 م« هب رهل باجتساف 0 اريطافحمو ا ذاكلا ةنح نم لخد

 وحن اهسفنب ءاعدلا ىلا ىذعتت ةباجتسالاو نعادك فرضل ءاعدتنلا هيفناف لا ( نه دك ىنع
 بلاغلا ىف عادلا ىلا ىدع اذا ءاعدلا فذحيو ماللاب ىعادلا كلذ فاو ىلاعت هللا ثاختتما

 0 فيك ةيجن ةرصف 88 م 5 رم ىف هءاعد هل باحتس الاه داك الو هلان ءاليعنا لاقف

 اهراتخاو هتاحمو. نحسلا ةاساقم ىلع هسفن نطو ىتح هفعلاو ةمصعلا ل بتسح

 مهلاوحاب ه< ملعلا © هيلا ن نع رضتملا ءاعدل عيمسلاوه هنا هج ةيصعملل ةماققتللا ةذللا ىل

 ذاكر ةيدباط تقع ةكو ظفر القا. 1/13 دحر رك نيس

 كَم نم ناشلح ص ىل اع عجضوم ناك وعاو نافنع ىلا تحرخف 00 ىتيلغف نوللا ىهشا

 ا خبشاي تلاقف قاله :ت تانحا ا هييراخ ىلع ىنيع تغقؤف ركز ىلا| ءامحا نم اح تفضتناق

 تف ةريارافبتيللاب)ةنفطاو كر ىلا تشن نيللا ةوهش كنع تبهذل اقداد تنكول |

 ١ كراساي لاقف اخيلز رم كتمالسب كنيع هللا رقا هللا ئناي هل تلقف  مالسلا :هءلغ قيدصلا ف سوي

 ١ اودشناو ناتنج هبر ماقم فاخ نملو فسوي التمن ةمافسعلا نم كتمالسب كنبع هللا رقا لب 1

 ا رظانفملا كتف“: كفيلا # !تارآ كلف رظ «تالوا ءاذاركنازو 0
 ا ياض كنار ةفل نعبد وايبللغ يف دالاو . تناولك الاب :ىنلاةكيأل ظ

 | لاقو * للاب سفنلا نع ج ورخا ن 77 شفنلاب“ سفنلا نه جورخلا نكميال مهضعب لاق

 | تقولا ىف تقملا هكردا هللا نع للاب الوفشم لغش نم هريس ندق-ىشختلا بارتوبا خدشلا '
 ١ بحبو هسف ىوهو ايثدلا نما عباتن مل اذا كلقلا:ن | ةراشالاو ع اهلداعي ”ىش ةمصعلل سالف

 بلقلاو ىلاعت د1 ةيستلاب عرمشلا ليم الوب ديكو دعوانا اكل

 تاف او اينادلا دناكم نم هللا همضعي لو هعبطو قول ءاشنالا نم :ئ" بلق ةلاك ىف ناكنا
 ةا> نم ناوكيو هيلا هب وعديام - املي ناظشلا سواسوو ندعللا سجا وهو هنيرمثتلا 0 هد

 ظفاحلا لاق : ةممحللا تالي وأتلا.ىف ك ةاوهجلا ةمولظلا نمو ١

 رص درت مدآ هيرو 3 دوشراي | دج كمي ركك تس تاج 0

 نيعملا و وه دنأ ةنطالا و ةرهاظلإا ءاهالا ىلع ةيلغلا و دوقلا هللا ل

 رعت لع دنا و ىل دقعلاو لحلل نيدصتملا هباختاو ارب وعلل

 ااه ريغاو نظتسقلا كك قيضلا بد داهدك يهب وبا ةءاترم :علع دهاوشلا ىا 3 تايآلا وأ رام



 مك ”؟ ن؟ سمق ىلاثلا ءزجلا

 ا ديررف ىاب د رماه كيلا دنمرطخ ليس درذكي رعس زا وح

 نادنسي ان لكما د 00 ناذيز .,تديدهت هلم ص دهد

 ىبابزاد ون نوح ..ىاح داب 214 فاو نكن نيح دباش 35

 ىلتمكا نهم زا ,ىردي وا .ىور *, نا قع .دوخ؛دوجو نر. ,اراذخ

 ىلا ىا, ىف ضنادتخنا مك + لكولم .ىوزانم اير دجتاب تو

 نئاببام :نارمهو, !,مدم» .ىلاهن.*: شابام زاسمد .ىوش نءابوز. وج

 ميريسم: ةماه.ار نسح ريهيس * ميريظت ىل ىنوخي كبيرعام هتحح

 ا تتلو ددنو رفا (؛تلحخز . « ارك ىاهيل ماكي وح

 مرام كراج! ندقةح ازابختل) + منام هك اغيركسشيو, نيرينش نيج

 ناسثيرواي.: اجيلز_ . مكح ىب * ناشيازكنوسفادركش وكف سوي وج
6 

 ا د نر ا عمري لير نك دور تم رعوولا يعش دك.

 [ ناديز ] ةيسرافلاب هوهو هيف ءاقلالاب ىتدعواىذلا # نحسلابر ف هبرلابجانم لاق ف |
 هفاعلا نسح لوالل نال اهتقفاوم نم ىدنع رثا ىا هي هيلا ىتوعدي امن ىلا, بحازو» ةكلفل] فس ل سس يي يتقن ضو ى مقنع نب اني قل 46 هلع ى مر 0

 ىاثا نود
 ناار زاديد ذا هب نادنزارم :* ناعيا .راكرد مايهدبامزد تح :

 منيب هب نانيا . تعلط مدكي هك * مثيشن نادنز رد لاس دص زا هب

 رود كفا برق هناحكل ودنا دع وك نك اولد رورظن مرج انب

 | مالسلا كئارقي كبر .فسوناي هل لاقف .ليريج هللا طيهو هلدمحر ةكئالملا تكب كلذ دنعو |

 ننال اعمج نوهبلا:ةوعدلا دانساو ةدومح هتقاعو جرفلا حاتم ريصلا ناف ريصا كل لوشو ْ

 ١ ءامكحلا ضعب لاق .«ركذ 5 نهسفناىلا هنوعد اع نهنالوا اهتفلاخنم هنوخو هلن>صنت
 لكوم ءالبلاو هللاىف:هباصا:امتلابيطةتيدب امينا نكلو هتلادافاعل ىلا .بحا .ةيفاعلا بز ”لاقول |

 لاق ريصلا كلانا ىبا مهللا لوش الحر مسو هيلع هللا ىلد ىلا عمش ةاعم نعو * قطنملاب

 | هك مديد, ارىباسراب ناتسلكلا باتك ىف ] ىدعس خيشلالاق * ( ةيفاعلا هلآسافءالبلا تلأس) |
 مادمودوبي ىروجمر نارذ اهتدمو دش ع هب وراد جيه هبو تشاد كلاب محرز ايرد راتكوب

 مراتفرك ئررضع هكذا 1[ تكا كك هح هك شدن ديس ايزازنك قع م رس ا

 ىبدص فيسيولا هكىتب 4 سكون اععل تدادصعم رب ارتديصم اد نادر ىلب ىدصع؛ هَ |

 هيلا نحسلا بر لاق تفك هج كاكا رد |

 دشاب ماج ع مد كارد هك ىنوكتات »* و راي 9 دهد نّيسكي دانا عك

 رعبا ءارقلا منا ةممدالزرا لوك عايدشي رواص ةنكمح نيكبمر ةدعن اذار يوك
| 

 | بيرفو ركم نم ذا ادركت ركاو ] :# نهدك ىنع فرصت مل ناو 6 الاو ا ع
 ا 0 ىلع َنوباَح ىلا .لما نهيلا بصأ 00 [ ىرتكن تمصع هاني رد ا!رص ىتعت ارئاثقا |
 ْ نالابصلاهنمو ىوهلا ل ليلا ةوبصلاو ايدصق ايزانتخا اليم.ىا ةيؤهشلا ةوقلا مكحو ةعيطلا |



 اة ووش 4 701 زد
 ها :  مصتسمو سمسم تعجل

 ىراد 0 داواب نوح اما تس نم نديد ردوا تدلصم هكماديم كنلو

 نم ميار, تيررد ورب ون

 هك ار رادلد ٌةدهاشم شاب رضاح متفكو متسشنب ناوجن 1 شيبو مفرب هكديوكيم ىبمصا
 خد هكمدوب نخنس نيرد دنادرك دونر: نكس هوك زوضعراتا! جمل نئاعلإب

 ا رعت يترك نا ا«ناوح ن اوج تقاطع اوهرب نادركوديشكم نيمزرد نمادودشأدِس رودزا

 نماب رتخد مدرك تعجارم هناي نوج دش هتخوس اج دنح وا مادن داتفا نيمزربو دزب
 [(تفاكو زك باتغ

 ديواوت« رادكعاز وا نيكو + كفاناتوتزوا  تفار زاوؤماةلغلا
 تماقا امدعب من *انئاقلو انلاجةدهاشم قيطيف يكف انليذ راث ؟نم رابغ ةدهاشم قيطيال هلا

 ىلا تفتلمريغ مهبولق ىفام ضعبل مهضعب رهظينا قاشعلا ناش نال اهرسةيقبب نهل تحاب

 هنالعانتمالا ىف اغلابم هللانم ةمصعلابلط ىا [ هروام نعرسو تشاداكت ارشيوخ سب ]

 اهنم ةدازتسالا ىف دهتجم وهو ةمضعفف هنآك ديدشلا ظفحتلاو غيلبلا عاتتمالا ىلع لدي |
 هريغو مهلا نم هللا ذاعم هلوش هماصضعتساب لح 0 هنع ردصي+ل هنأ ىلع ربث ناهرب هقو

 نم هب 1 ىا ريمضلا كلا قع ١! لاصياو راخلا فذح نم 2ك هلع ااه لعش 5 نكلاو د 8

 ايرج لوعفملل لعفلا ءانب ترث ةليقثلا نونلاب 6 ناجل 9 لودوملل ريمضلاف ىتةفاوم

 نونلاب د انوكللو 8 [ دوش هدرك نادنزب هنيه ] ةيسرافلاب ىنعملاو .كولملا مسز ىلع
 نونلانا ىنعيفقولا مكح ىلع اعفسنل لثم فحصملا طخل اءايتا فلالاب تبتك اماو ةففخلا

 نوونتلاب اههيشل ةفيفحلا ُُء 0-0 اذطعافذاوا "كلان باكتماولا مورس اتش كانك ةفيفخلا

 : مفلاب رخص نه ريغصلاو رك رغص نموهو نحيسلاو ءاال تال ىا 04 نب غاصلا نم 2

 ىماخلا لاق

 ىاج نشمزاس نادنز بنك سب نتزا :* ىاأ :ركذ نم: ءاكب ددهتن نك

 مارا كانح كب نسف د دربك هك * مار ناديزح ىشحو عارض رك

 تسيل اهنا فسوب ملعيا نه. رضحمب دككأتلا نونف ىلع ىوطنملا ديعولا اذهب تنا دقلو
 :اهتقفاومىلاندش ربو هلنحصنسو ليلا هلع قيضتق دحانم ةفيخ الو ةفخ ىلع اهصاىف

 ىمناخلا لاق

 ىصان كيرد ندهربب هديرد * اك اري د ودب

 تنلا تفكشا 6 ون نوج راش ىب لك + اتنسا تفج راخاب لكدك ناتسب نيداد
 كاخ نيوب 9 د فك, اني العا كاسل اخس ]طواذا دله كاتو اركز
 6 نيك1 دال تساوت" ىو راو 0 تسوددوشرطضمن و>:5 هكازنكرذح

 د 2

 | اهباصاام مالسلا هيلع هلبق نم نهباصا دقو اهرذع نهيدل تحضواو ةححلا نهللع اخلز

 | تلاقف مهلاح ل إءإ لو لهج نم ةهافسو رجز لابم الو مل ةمول فئاخالو دحاربعت

 أ دك مصعتساف# 6 نئلق امسح هسفن نم نك نأ هنم تللط ني هسفن نع هندوار دقلو



 امد 76 + عمم رشع ىتاثلا ءزحغ

 اعفر 7 هنا عم اذهف لقت ملو فسوبل اذو ةوسنلل نك « نكلذف“ تلاق هماللا رسسكب

 هناش ىف هي هف ىننتمل ىذلا »8 وهو هريخ لوصوملاو ادتبم ةراشالا مساو نسحلاىف هتلزال

 فرطبقح هكديتسناد نونك او ] قشاكلا لاق «انف نكل وق امو وه نم .زتملع نآلاف |
 ىدعسلاق : |[ دوب نم |

 ىلملا عزاوا تريح قا زتن كرا هاون كيلا دعس الس نك كمال

 لاح: شرؤمو دهفكيا نونو ىلإ تيدح برع كوامزا ار. ىي] ناتسلك ناتكىف لاق
 شدومرفب هداد تسدزا رامتخا مامزو تساءداهن ناباس رد رت تغالبو لضف لاك ب هكوا
 يي ميما نلخ هحب ىاسناا سفن فرشرد 2ك تفكك نووك 3 كطالامو نيمازافا رضاح ١

 كفكو نبل اعل نودخر دوك مانفع هيما ةرك قاويح

 ئرذع ىل حضويف امو اهرب 1 * اهدادو قمر قيدص برو

 ىدندبدب «قاتساد ىئاذ تور را رم بيع ةكتاناك شاك

 ىدنديرب 2 اهتسد  ربخي * ترظن رد جمرت ىاجمبات
 © هنف ىتتمل ىذلا نكلذف ) ىلاعتهلوق [ هك ىدادىهاوك ىوعدتروصرب ىنعمت قيقح ان ]
 ةيدربلا ةدصصقلاىفو

 0 تفصنا ولو كلا ىنم * ةرذعمىرذعلاىوهلاىف ىمئالاي

 نوكسو نيعلا مشب ةرذع ى. ىلا ةبسن طرفلا ديدشلا بحلا نع ةرابع ىرذعلا ىوهلاو ١
 نوكلهي مهناشش نم ريثكو ققعلا ءادب ءالتبالاب ةروهشم نمنلا ىف ةلق ةجعملا لاذلا |
 ةدوملاو ةبحلا ةيدوأ ىف مهكامهنا بيس نع مهنم لأس ادحاو نا ىحي اك ضرملا اذهب |

 ىعمصا ] ةفع انئاسن ىفو ةفخ انولق ىف ناب اوباجاف ةبحللا ةدشنم ميكاله تجومأو

 مديدىراخد مدوب هكى انو ردو مدرك وزنا هرذعى هله راقسا ءانثاردتاقوازات قو تفك

 ارىاوج مدركيم فوطومدم ١ نوربب احنا زا جرفت ليبسزا ىزورلاجو نسح تياغرد |

 [ دنارى ب ناك ديد زا تاربع تارطقو دناوخسم تاِسا نبا ىلالهزا رث فيعض مديد

 برهم كنم الو دب ىل كنمالو * ةلح كف الو ربص ىل كنع الف

 بذعي كاوه ىف اءلق تدرفاو + دحاوب تشع نالق ىل ناك ولف

 بعذا نيا ىلا بلق الب نكلو * هقيرط تفرع دق باب فلأ ىلو
 كيجللا نانا اكيكلا تدق واااو مكورتيتتكتت اول اه ءاكيطل تعا نأ

 از ركيدكي ان تسلاس هدا تسوا مع تنب كنا ابو تسقشاع درك لوز وت هك ةناخ نارد |

 متفكو مدرك ر يرقت تخد نبا اب نا وج نآ لاخو متثكزاب هناخب هكدي وكم ىمصا دنا هديدن |
 || هكتشنا اعلا تسرتماهأ هجره قزح «برعرد ار ترغ نامهم هةكتسن كش |

 هك بش مشادني تفك ىعمصا تسين نيردوا حالص 00 ىباع ودب ار دوخ لاج زوسمعا |

 ةدهاشم.زا ان" رادرب مدق ود كي نامهم لد ىارزا َعفكد هدب عقدو دنكم لحب

 ىراد دنمأ تتقناا زا نشيل ءاداَز 7-1 قد دياب يحل مع تفك دبأي يحاد لاح

 ( كيلو ) دن

1 



 فاسو ةروس مه 524 2٠

 دلديربب شيوخ تسدزاىدوخ ىورز «* فو ٌهولج ماكنهبرصمنانز
 دئديدم هديدروت' ىاون لاج رك *- دندركم هرايمراتدةك تتاررقم

 اهجو مهنسحا مكن ناكو توصلا نسح هجولا نسحالا ابن هللا ثعبام ) ثيدحلا ىفو
 ضعبلا ىلع لصفم ءادنالا ضعبنا ىهاظلا ريدقلا هللا هديا ريقفلا لوق * .( اوصمهنسحاو

 هللاىلص هللالوسر ناو فسوِس صتخم ةرشنللا ضاس نعي نسحلا ناو رومالا ضعبىف

 لفاحخلا لوق |

 تا بمرخخرنادنخ بان وكم مشج * تسوا اب ملاع ”ىتريش هكمدرج هس نأ

 ىاجلا ىلوملا لوقو
 كل ةحالملاو نسحلاهك بانكسشمب * ون ضراع دركتستشون عن ريد

 لمح هيلعو فسوي ىلعمالسلا هيلع ىبناا لضفي ةحالملابو رخآ سما ةحالملاو ما نسحلاف

 ىماخلا لوق |
 دشاب ةئاسف ىرصم فسوبب ثيدح # د ىاكح احرهبوت 'ىبوخ 97

 ليربج ىل ) لاق مسو هيلع هللاىلص .هللالوسر لاق لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نعو
 وه) ءاحو ( نافع نب ناّمع ىلا رظناف فسوِس اهسش ضرالا لها نم رظنتنا تدرا نا

 او مهاربا كدحب سانلا هشا

 دارانم) اهحيتفو ءارلا مضب اهلع هللاىضر ةشئاع ما نامور ق>ىف ءاحو ناّمع اهلعبو ةقر

 ةنطا لها ماها وكو اهتنتح ناينهيفور( ناموقىلا ل سنيلفا7نيغلا رول اقم اء[ ل| لنا ةزظحافا

 ةيناطيشلاو ةيعيسلاو ةيميهلانمةيناسفنلا ةيرشبلا تافص (ةوسنلاقور) ةراشالاو :©ىنال 6
 باامت ( هن نع اهاتفإ دوارت > ايندلا هو! زيزعلا ةأسعا.)ادسملا ةنندن/ :(ةنلاحملاف)
 | بلقلا لكي املفر ةبرتلا_ىف اهيلإ' ةجئاحلل ةيادبلا ىف/انايندلل_ ادبعاناكءاثلقلا وهو انه دنع

 بلقلا رونتف ىلاعت برلا هل ىلحتف ىهلطلا رظنلل لهاتساو ةيريشلا سندنع لقصو افدو

  ةياغ ايندلاهتبحاىا 6 ابح اهفغشدق الايثدلا ىتحهلدجسو ”ىشلكهيلاجاتحا هلالجو هلامح .رونب

 | تناكو نامءةه>وز هللال وسر تن ةئقرأ ناطخلاو دمج كيس '

 | بلقلا فسويلامح ىلع عالطا ةيرشبلا تافصةوسنل نكي مل و قحلالامحراث | هءلعىرت املبحلا ظ

 (نه رك لاين دل اخ لز © تعمساملف نيس لالَضف اهارنل انا» نلقف .هتبحم ىلع اسدلا نلل نك |
 نهن ةدحاولكتتاو) اهم ةقفص لكل ةيسانم ةهوطأ تاهو تافغصلاىىلا (تلسرا) اهتمالمىف أ

 . تايلغملاةداشاوهو (نهيلعجرخا) بلقلافسويل يندلا اخيلز (تلاقو )ركدذلا نيكس (انبكس
 | نريك 16 هنريكا ) هلاكو هلاج ىلع نفقو املف «هنيار ا.لفإ ةيرشبلا تافصلا ىلع بلقلالاوحا

 هلل شاحنلةو) هللا ىوسام قلعت نعرك ذلا نيكسب « نهيديا نعطقو) رشبلا لام نوكيناهلامج
 . كلم أرق نم ةءارشب ىلاءتهللاوهو «ميرككلم) لاج (الا اذهناإ) رشي لام ىا «ارمثب اذهام



 محي ؟ عم رشع ىلاثلا ءزجلا

 ا تسكب ] 6# هلل ششاخ نافو #© ىهتنا نويديا نعطق ىاللاةرسجنلا ةصقق قا م دعلا |

 | ةريخالا .فلالا تفذح اشاح هلصاو [ قواخم نينح نديرف ارد زحت تفصزا ىلاعت ىادخ |
 | عضوف ديز اشاح موقلا ءاسا لوقت ءانثتسالا بابىف هيزنلا ىنمم ديف رج فرحوهو افيفخم

 كل ابقس ىف مك هزنملاو اربملا ناسل ماللاو هللا :ءارب و هللا هيزنت هانعمم ةءاربلاو هيزنتلا عضوم |

 ىا 4 اريشب اذهام © نيونتلاب هلل ًاشاح كامسلا ىنا ةءارق ردصملا عضوم هعضوفف ليلدلاو
 ىنعي «مرككلمالا اذهإإ# امىنعم ةيفان ه«ناؤ» رشبلل دوهعمريغ لاما اذه نال انلثم ايمدا |

 | هنا اودقتعا ثيح نيعماسلا مكح هبلقل بلقل ارصق باب نموهو ثلا ىبا ريسفتىف اك هبر ىلع

 نسحاالو لك ال سوفنلا ف تين :هنالرشي هنا نهملع عم.ةبكلملا ىلع ,هنرصقو كلمال رشب |
 | نم حبقاالنا اهبف زكر اك كلملانم نسحا ىحالنا نم لوقعلاىف زكر ىنعي كلملانم اقلخ
 | بتارم ىصقايهفصو نهض غو حبقلاو نسحلا ىف هانتم لك امهب هبشي لازرال كلذلو ناطيشلا
 لامعاو نسحلا

 تكف يملا دع نيك كنب دمارز »* تيسير هك الاو: زجهكشدنديدوج

 هتعرف |( نق دمار الابرز هتف ست عير لكونإز مم[ ؟نوخ# ْ
 مهنال اهيلع اوقلخ ىتلا ةروصلا ىلع ةكئالملل اتيؤر مدع انب هللا فطل نم نا مهضعب لاق* |

 '”ىدتبا اذلو مهرود نسحل انحاوراو اننيعا تراطل مهارن انكواف ةروص نسحاىلع اوقلخ

 ايربج ىأردقو ةأْخ كلما ةيؤر لمحت ال ةيرشبلا ١ ىوقلا ذا .هلاسسأت ايؤرلاب هللا لوسر
١ 

 ناسنا ىفك نيمدآلا ةروصق هيلا لزتف هيلع ايشغم رخف هلصالا هنروص ىلع هثعبلا لئاواىث

 | نم سمشلا,رون ىرياك ههجو ءول الخ ىريرصم ةقزاىف راساذا فسوب ناك اولاق *نوبعلا |
 ظ ادج نيتلمح ةراس هبدجو ليحار هما تناكو هبر هقلخ مون مدا هنشلإ ناكو اهماع ءابملا

 دوب ىربو روح دحزا نوربب هك + دوب ىريلدو ندح هج ناك موك هج

 نوريب هدروا نوج بابلجزا رس * نوجو هج دقزا ىرون سدقم
 مان شفسوت كل شوب دائأإ# ءاولادرك نزوح قاد نؤعأ نا ةاوج

 دوب نيدشل _ تمصع درب برغم * دوب نيع روح :كحشو هك ىاخيلَز

 ىاوخم دش شلاح راتفرك « ىبات مديدار اودع ردة نار وخز
 لَم ىراصتا رباج زا دوخ داذساب طيسو. تحاص ىسرافلا هريسفتىف .ىفشاكلا لاق *

 تفكو .دمآ دورف نم رب ليئازبج هك دومرف يسوهيلع هللاىلص تلاسر ترض هكدتكم |
 ادعوك نوذل ار فسو ,ىور, نسح. . نم سبح ديوكمو دناسربم مالس !رت ىلاعت ىادخ ا

 | كنم نسحا اقلخ.تقلخامو مدرك رقم شرع رونزا اررندح توسكو مداد تونك |
 | دش هدير اهتسد فسوب لاح دوهش رد لاك ار ترضح.نا:ءو دوت لام ار.مسو

 تفاي علق. اهرانز ىدمم لاك روهظ رد
 دشاب هديرب اهريس نم ريلد ىايدد * تسلهسهديربتسدفسوب ىور ندح زا

 آم

 [ هكدؤمروف تاني تلاد توضح لاجل تقضروب هكدتتكعيا لك ههدص ةماعلا

 ور يح



 تسول رود مص 7407 جح

 | هلا لضف ناف قئارلا هلاجو قئافلا هنسح نيهو هنمظع أ هنربكا قه هنأر املف هئيأرف

 ناسبلا ديم ىب ًايسو بك اوكلارئاسىلع ردبلا:ةلبل رمقلا لضفك ناك ليم لك لام ىلع
 بارضلا ةوهش ةدشقشلاو .ماللا فذ> ىلع قشلا ةدشنم فسوبل نضحوا نأشلا اذهىف

 | اهثالءاهشاحتاذا: هازل تكاركلا نم اهسرح دوال هبه ووش اك حنس كمقفعاثادأ مارق

 ١ قالخانم بحتسو ةعرشا!ىفو * ىشاوكلاىف امك هللا نهقوتل نينماوا ضنخلاب ربكلا لخدت
 | نعطتو # « اهجوزل ةعبطملا ةميلغلا ةفيفعلا 5 ٌؤاسنريخ » بلاطىبا نب ىلع لاق ام ةجوزلا

 ١ جهنمنع نهحراوج تاكرح جورخو نهتشحو طرفل نيكاكسلاب اهنحرج ىا ة6 نهيديا
 نهنم ةعامح تنام بهو لاقو *ناستلاىف اك اهنباوأ نلعفام نملعي ملىتح دانتعالاو راتخالا

 ىاحلا ىلوملا لاقاك

 نديد راديد نارد ارا(كي صاوح

 ذإإ دوخ تسد زا حرت هتسنادن

 دوك مق ناتشكنا غيتذا ىب

 مس ةحفص فك ذا تخاسرب بي

 نوخت زا' ىلإس هناور لودجب هب
 ةانيقبل فنك نانو: نازا [قتوزك

 دندربن ناح فسولب دع غينز

 نادنباونب .دوح رت ناس اش

 اعاد ندب رب دوح تاهو 6

 نك مزإؤا (ىافوأ ف وح لذي *

 موقت وج ىخ رسزا لودج شديشك *
 نوريب'ئاب هداهذ دوخ دح ز

 هديمر لدو شوهو ريصو لقعز #*

 دب دريس ناح هتف رت ساحب نازا *

 نيتشك, «هناؤيد ا [ئاربل نا! قع از دس انوشكا ا« اكيكرخ زارا عفوك ْ

 زاسمد قشع زوس و درد اب ىلو * زاب دوخي يدنا ننانف [ غرورك

 ىوزا نكره بيصت دوخ ردش * ىدزا ىمح نإ فسو لامح

 نال اهيدب اخلز عطقت مو لعشام كرديال شوهدملاو نهتشهدل © نهيدبا نعطقو 0

 | ةتنلكش زرار وح ذك نورب *« هتفهت جنك نأ هباخ تولخ ز

 لهاك نيولتلا ماقم ىف تناكةوسنلا لاحو تاياهنلا لهاك ةبحلا ىف نيكفلا ىلا تهتنا اهلاح

 ةودنلا ىلعةتغي فسوب جرخ ىناشاقلا لاق * ةياهنو ةيأدبو نكمتو نولت ماقم لككاف تايادبلا

 لبقاك نهفاصوانع ةينغلاو هلا دوهشل ةريخلانم نهباصا مل نهيديا نعطقف
 عدبا ةيربلا ىف وه دهاش ىف * اهفك ١ تاعطاقلا تافص تباغ

 لاح نكمل هلاجدوهشب زيدقلانع بغت+ل اهنكل نهنم هتبحىف غلبا تناكاخيلز نا كشالو
 ناني بيا ”نئادبلا ىلع قدح كلبا ووك< نه يلا واح و ذ1+ عزيكن باع علق ف حولا

 عطق ملا ساسحا هكدسريم هينرم نادب قولخم تيؤررد قواخم هكدنكم شنزرس ارتب

 [ ديوشن ملأتم انعو الب ذا سك جهر هي هكدياب قلاخ لامح ريذيدوهشردامش دنكيمت |
 نك ناو موكلرف [تظيايشورااضبإا كرك لاو شاور د اتعتاذ_ اكدت اركا

 اهدارم نادقف دنعىنعي نازحالاومومهلانمبواقلا هدام ةمئاطعلا مك احرشىف لاقو *

 ملا اهلع لمح لعافلا لاح تئياعول ذا نايعلا دوجونم تعنمام لجالف اهداتعم شيوشتو



 كهعلام عطقل ةالعتلدل 1 ا 0 اكتمل ىلع سواحلا دحلا نميده 2006 هم ا
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 هدف هقول وو هركخ حلب طل ىن وما موو دشلكك ا تعلو دوف ظ

 ١-0

 مك 55 رشع ىتاثلا ءزجلا

 دابعلا سنج:نم مهنوك نع ةيلامكلا ةيعنللا ةلالانم هيلع مهام اوجرخ قاشعلا اذكف مدلا
 حماللا وهولاحلا ةقيقح مهفاف هفالخس ىلا ال لبع سنجلاىلا سنخلاو ناصقنلاو ةقزفتلاىوذ

 اهديعتقشع زيزعلا ةأىما نولوقو نهلوق ءوسو نوبايتعاب 4 نه ركب تعمساملف ف لابلاب
 اخربخلا نما ناك قاونزك اىلاركاك ااه ةنقكب اهتوكلذ ركع: هتديشتو ااهتقماءاوداو قاعتتكلا
 اهماعل فنسوي ىف دذعتلو نهب اركمو نهل اماركأ ةفايضال ن ءرعدت « نهيلا تلسدا

 © تدتعا وؤإه تار وك ذملا سمخج| نهنم .ةأمانينيرا تعد لبق . هب نتقاو نسعد هنن اذ ذا: نهفا

 ماعطل ادنع اهريغودياسولاو قراعلا نم هلع نئكتيام ىا 3 كم نيل 0 تأهو تاريضخا ىاأ

 0 *ئرقؤي١ (اكتموالاهشلإب لكألا نعلن: كلذلؤ :نييفذتملا اة دامك ناَرْششلاَو
 سوماقلاىفاك دروامزيلا لوقت ةماعلاو برعم روي و ماعطوهو مغلاب دروا

 | ىو ةئيهلا كاتب تدصقو اهوحتو هكاوفلاو موحللا نم اوبل برقو نهيديا نيب مدق اهف
 | نهسوفن نع نلغشيو هتيؤردنع نتيبب و نشهدينا نهيدياىف نكاكسلاو تاثك.تمنهدوعق
 ؤ ب ىور - هدب ىلعهدي تعقو 9 تهباذا “يملا نال اهغطقف نهيدبا لع نول انأ عقف

 فصوتال تيحب ةبزرشالا عاوناو ةمعطالا .ناولا نم ةمدظع ةقاض نهل تذختأ اهتا

 نامارخ ناسواط وحءمم تمدخب * نامالغو نازنتك وس يه ناور

 هتسشن شوخ شكرز ىاعدتسمب :*« هتسز هقلخ . ىرتدم نايوز ىرب
 ناناوذحدم نايوكركش اخبلز * نا" شيبزا دنتشادربناوخوج

 نذ ره تسادرب ىكزكو مرت * نفرب زاس تلبح عبط زا داهن
 هك اوفلا نم نهيدياب امف اهلامعاو نيكاكسلا ةجلاعع تالوغشم نهو 1 « تلاقو
 ئماجلا ىلوملا لاق : نهل زربا ىا أ * نهبلع وه فسوااي هك جرخ اب اهبارضاو

 نوسوا ئاولز مح هناشاك نارد * دش. وأ ىوس اخر دوخ ىاس

 هدير تنحم لد. ى انتا + هديد ود رون ىاك تفك قرا

 ون زا ماد حم نام اوسر مدش * وذا مد سمح ناب زا ره مداتف

 مرابتعا ىب سب ونا كيدزنب“ + مراوخ ونا مثجرد كنا متقرك
 ىراسمرش مرصم نانوتاخ ز * ىرابتعا ىلو ىراوخ نيز هدم

 مرخ ةكالما ننبه كتيستوب (كد »< ماوكتوتفا ا *قؤسفأا وأ اكن

 تساراس شزيس هلحزاورسوح * تساخر داب نوح وا نايزت ىب

 تيك دكه ؤاونواةعطقتا (قيراؤاو امل ورك نضر شفع اوعابن اك ار نحنا
 رهاظ ف طل شرازو هوجرهز * :مهاوح زا عص ع جا رب

 5 شرار كاؤد «ةيشير ورنا م ار فهك او+ كمل“ <زا ىنلعت اب

 نهيلع جرحف ردقع ىلع فطع 6 هنيآر املف و»



 ناانلا نم ىتفلاو ه6 هفن نع له هعداختو كلذ ىف لاتحتو اهل هتمقاومي اهمالغ بلاطت ىأ
 كدحا ناوقال ) ثيدحلاىفو انه دارملاوهو مالغلاك اخيش ناكناو كوملهلل ناعتسيو باشلا |
 (قاتفوىاتفو ىتراحو ىبالغلقمل نكلو هللاءاما مكئاسن لكو هللادع مكلك ىتما و:ىدتع |

 | نالو هسفلل اهظعت هف نال ىدبع ديسلا لوقت نا مالسلا هيلع ىنلا هركامتا كاملا نبا لاق
 | ريقحتلاو ققرلا ىلع لواطتلا قيرط ىلع هلاق اذا هركي امنا لبق هللوه امنا ةَققلا ىف دنغلا

 ظ *«امحاهفنشدقو» (مككاماو ؟دابع نم نيملاصلاوإل ىلاعت هللالاق هب نآر قلاءاج دقف الاو هنأشل

 ميم واكدنوردب فس وب تمنح ىنعي ىسود تهجزاوالد فالع تاما ةفاككتلل هكون

 ىاةلعافلا نم لوقنم زيد انحو نانريخ هسلاقلا اهلاوحاك ةسلقلا اهلاوحالالتخال ناربوهو ا

 ١ ةلمهلا نيعلاب اهفعش ”ىرقو تلقلا باج فاغشلاو .اهدا وف ىلا لصو ىتح اهيلق فاغش هيح قش

 ' ناك اذاوهو ليمح صاىلاليملاوه ةبحملا نا ملعا +حاحصلا ىف اك هلق قرحا بلا هقعش لاش |

 د موللهريغ روذعمط رفملاق ثعلا تحاصو انانهوا ركل كم ةباطؤفش لاك ادا وغتو اهشُع لمت آل راقد ١

 ايفخم ازك تنك )ىلامت لاق اك هببسو داجمالا لدا ةبحملاو الثم ضرملاونونجلاكةيوامسةف ا هنال
 / ءافتنالهللا لعقلطيال كلذإو ةطرفم ةمحدنال صخا قشعلاىناشاقلا لاق (فىعا ناتنحاف

 | وه'ئىثب ىبذعت تنك له كئطاملول براي رانلا تلاق دنا لاق + ىهتنا هتافص نع طارفالا

 | ىتجحرات عن لاق ىن» ماذعا نان لهو تلاق ىربكلا ىران كيلع طلسا تنك عن لاق ىنمدغا
 | باذعلا نئازخ تيل وول ذاعم نب ى لاق «بيرقلا حتفىف اذك نينمؤملا ىنايلوا:بولق اهنكسا

 تام مث متكو ف.ف قع نم) ثيدحلاىفو راتخا بنذال رارطقا بنذ هنال طق اقشاع تبذعام

 | ظفاخلا لاق :.( اديهش تام |

 ىتسه هاكراك زا دودصقم شن هدناوخان * دبا رس ناهجراكىزور هنراوش قشاع
 دوصقملا ىلا اهبذج اقدصو ةقيقح هباهققحم ناكامل نكل ايزاجإ اقشع ناكن او الز قشعو

 ريطلا قطنمىف راطعلا لاق : اهترطنق هنال ةقنقحلا ىلا زاحلانم صالا لاو
 لع قشاع قودعم شرس رب #* ةييطنلا قداص قشعرد وا هك له

 ارت دنا نيرو قو شعم تقثاعا بارا الا شب قشع 2 51 ١

 | ةحلاو ةدواؤللا باعت يف نايعلاو ةدهاشملل اهاضم املع اهملعتن ىا 5 اهنأ نئلبانا 0 ْ

 | حضاو## نييمزز# باوصلاو دشرلا قيرطنع دعبو اطخىف # لالضفف إف ةرقتسم ةطرفملا

 نيم لالضوإ اهنا ناش اناوسانلا نيب امف اهصال رهظموا دحاىلع الالض اوكا ىحالا

 تاهزنتم نوناب عولتلا عم ىأرو لع نع لب ةفزاجم نهنع رداص ريغ. مكملا كلذزاب اراعشا .

 هكتراالا كذب داخا دحا ريعامهت الريغلا هب نيمراع ىلاعت هللا نهالتبا اذلو هيلع ىهام لاثعا نع :

 ىلاعت هللا نال هتحتو ةبحللا لاك ةمالع مهايلضتو قلخلا ةمالم ىنعا هذهو تومي نا لبق

 بابرا ىرت اذاو هيلع هنم ةريغ رايغالا بولق نع ةيئاذلا هتبحم عفر هبانْل ادبع ىنطصا اذا

 دح اوزواحت دق مهذا ريءتلاو مذلا ناسلب ابلاغ نيروكذم فوشكلا باماو لاوحالا
 ننج.هنوكنع كازلا فصولا كإذب جرخ كسملا نا امكف ءامدلا نيب كسملاكاوناكف روهملا
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 لقملا اهب اع 1 . مكح ا 6( اهلها. نمدهاشدهشو) هللا كلا 12 ءاوتلاينمااز از س1

 لقعلا اخ نا قفللفا ةئؤلمتاذزلاو ىوبنداا ع زننملا نافادرجحلا"لشقملا نود ىزيرفلا

 ةيرسشب صيقناكناىا (لبق نمدقهصيق ناكنا ) مكح اخبلز لها نم وه ىذلا ىزيرفلا

 لصرحلاو ئوهلا دق. ىلع ىلقلا ففسوب ناك عباتلا نا ىلع لدن لبق نم دق بلقلا فسوب

 اهتاامثدلا اخلز 6تقدصف) لبق نه هتيرشب صن دقو ةمصعلا ميقتملاطارضلا نع ادع

 نمدقهضيق ناك ناو ىتتماو ىقننع ىتدوار اهنا هاوعدىف (نع ءبذاكلا نموهو) هعوشم

 لان اخ زن! قداص كقلا ثنساؤب ىعي « نيقداصلا نموهور هعوشءاهنااسندلااخبلز :(ترذكف رد

 فرصتدن نإ لقعلا < احزيم (ربدنمدقهصق ىاراملف) عوبتمدناو هتعتا و هسفن نعهتدوارايندلا

 هتنرسشب صه قلعتلا ئا «هناناق) ةتيرسشب صيقةطساون الا باقل اف سوي ىلا. لصتالاسدلا اختل

 نبكش وكلت ال ©« مظع نكدكنا) اهتاوهشو ايندلادك نمىا (نكدك نم) بلقلا فسوب

 اذه نع ضسا فى سو ١ ماتلا بلقلا َنِلِع مظعلا هللا ىلا لوصولاقيرط عطقوهو مظع صا ىف

 ةئيطخ نكي يزن  يارغمت وتكمل 00 اًحبلز نع ض عاى لقلا فسو:ايىا
 ىلع ىلاعت هللا قير ط ةعطاق كنا وهشو, كلتنييزب: ( ت ا ١ ريق اًجيلزاي (كينذل ىرفغتساو إل

 تياليؤ انا ملفك سنك نواقلاو قدولللا 63 ولضنيذلا(نيئطاخا نمإ) كلذىفتناو ىلقلا فسوب

 8 بلا ىلا رم د ير دع و يع يي يسم
00 

 «ء مه درفم مسأةوسنلاو * نينالئاب رع نحشلا فاك نملو باودلا بحاض ًارماو
3 0 

 ىلع اهنال م ةوسنلاىضرلا لاقو *ثيناتلا ءان هلعف قحلب م اذلو ىتقح ريغ ناتو ٍجارملا

 ل ل فدو ل ر هد >1 ةكساطو وا 1 ع نم اهناال ةءلغو مالك ءاسن ىقظو 5 2م اهل ردقنف ةاعف 7
 - ع َ نإ نيس . 0

 !تاقاما فقدت ل ادد "ةعفاو تازإ ةويش 2ك ناهن قشع نذ>شهامايدادن كك ازهصق نازي نع
1 ١ 5 - 

 3- 5 ل د 5
 زاوا لئلي سشيععل دس ىناهجا < رار لك نا تدعحشإ وح اراخيلز

 ىاءوع انئنجلع دْسأ رهو ذنادرك ناوق الور تكالمإيك طار رصم نناوح زا صعلو ب لا ا نك نالت ككاو ولك دخن د( كل نيزك ندد

 أ ا ا ' .(]
 ظفاحا لاق : 1 تمل ىادوس هي ةدينطفد تمالام

 كك 1 : 5 -

 !ناحلاا رايز نواز كنمطع ةدززإ قشع * تقاق ع تناد كلاين وافل قاؤر نادناقم

 ىاخا لاقو ما لاق
0 0# 1 1 5 
 تمالغ وذو ناؤسزةاشوج »< .تمالل م ار هنعمل دار اسف

 هل

 : تيرا دكار ٍِ ةنامايونايرلا يزاو_نيفطق_منداوملاوكلملا :بزغلا ناسلب, زيزعلاو هيزيزعلا ةأرماؤم كنا
 ركذوا ءاغ وحن ورز ولاو ناطلملا 2ك دع نانا ةداع ةلعام ىلع اهيميساب نحرصل+و اَحِياَز

 هغلابم و ١ ىلاب | اهتفانخاب نج ررص ىج تملا قىادعس كاوو دبا مارح ضاِرَوَ> ن 30 مهيعماب نم

 24 اهيتف دوارت مي ىرح تام ىود ابتحلا 2 ليكا 2 عيدشلا 4 اهتن دوار كتنريل كامو راطخالا _ىوذ راخلا ءا 1١١ 1| سس نذل دلل
 - 85 كك تمت ه8 4 تاكل
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 قطن لاه بئذلاو ( ةئطخللا 1و مشت نياثلا مولا  ةلجلاةنِم ذك نيئطاخاب م9 كلذا كيتي
 ريخو ءاطخ مدآ نبا لك) ثيدحلا فو ثانالا ىلع روكذلا بيلغتل نيك ذتلاو ادمع ٍبئذا اذا
 ىلوملا لاق 6 اهتذخاؤمىف ردقلا اذهب ىنتكاف املح الجر زيزعلا ناكو ( نوباوتلا نيئاطخلا

 ىماججلا
 هنامزرد دش رمس ىبوخ شوخم *« هناخزدش نوريبو تفك نيا زيزع

 نيدنجهناما تسشوخ ىبوخ ركن * نيدنج هن اما تسا شكلد لمحت

 راكدثكى ور دبي ىوخ شوخز * رابدشكىوخ شوخينزذادمموج
 ىروبغ دسرد هنخر دتفا هك + ىروبص نادنح نزراكاب نكم

 فسوي جرخاواموب نيعبرا ىلا اهبلع لخديال نا فلحدهنا ىورو- ةريغلا لبلق ناك لبقو

 فسوب ىرثال ابلز تشو هتمدخ ىف هلغشو اهدنع نم

 تقر نور ماكزك دهش نا غيرد « تفر نورب مادزك غض نا غيدد

 قوق ليصخ هيك لبلاك نازكو ىزور ىرركاب كفا نع

 هع رولا, )ناه ارسل ةةيلدكو كيف )الع لعق طاب كرا يلالك قاليق4 ناد
 زاوربز ارشربو لاب ددن يا راع درك ندنوا دركب

 درك واراكرد ههدوخ باعل + دركح وا راكِس رد راك ىنامز

 هاراتتس لاطقخسسم .4لزاتا ةريغلا -هنانلع دع هرانك ىوزا دوسان نا نوح

 رود نآتشيوخ' داصزا-:هداستف * روجر“ وزاز :توبكنع. نأ مم

 شراكش ديما غرم هتشكت * شرات وجم هتسسك متاج كد

 ىرات هتسسكي زج تسي متسدب *« ىرابو راكره زا مرات هتسسك
 ةعانقلا اهحاتن نمىتلا ةيانعلا رون رظنوهوهبر ناهرب ىأر امل ىلقلا فسوي نا ةداشالاو ©

 (بالااقتساو ) ايندلا اخيلز هتعبتا اهتاوهشو اهتنيز نم عدخلا امو ايندلا اخيلز نم برهو
 باب نع حزحز نف هلخاد سانلا لكو ةرخآآلاو ايئدلا نيب باب توملا ناف توملا وهو

 اهئاوهشدسايندلااخلز تقلعتف هتمانق تماق تامنم نال ةرخ الا رادلا باب لخد ايندلا داد

 صيق تدقف (هصيق تدقوإل قيقحلا توملابابنمهجورخ لبق بلقلا فسوب ةيرسشب صرف لبذب
 اخيازهتعبتاوةيناويحلا تافصلاوةيرشبلا توم بابن مبلقلا فسوب جرخاملف «ربد نمرإهتيرشب :

 ايندلا اخيلز جوزو بلقلا فسويةيبرت ةيالو بحاص وهو 6 بابلا ىدل اهدسايفلاو)ب ايندلا
 ةقيقللا لاجرلا مهو ةرخآلاو ايندلا ةداس مه تايالولا باكا نال اهديس ىجس اهناو

 .ءازجام( أوس كلهاب دازا نم ءازجام تلاقإل هنأ ءا ىف لجرلا "فرصتك ايندلا-ىف نوفّرصتملا

 ىف « نجس نا الا ةعيبطلا قفوو ةعيرشلا فالخ ىلع وهودوسلاب ايندلا ف فرصتي بلق
 ظ فسوب (لاقإ) قارفلاو دعبلا ماب بذعي ىا (ملا باذعوا) ةيئاسفنلا ةميهذلا تافصلا نجس
 ”اهتافصنع توملابابنم جرخوهتيرمثب صيق قر نادعب ايندلا اخلزةوادع رهظاوباقلا
 ىلاو ( ىمدخ نم ىدخا امنداي) لاق 3 ىتدح ا تناك © ىسشن نعى دوار ىه)

122002--7 
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 ا ع سا تومم سس نع درر مرو ديب محم ا ماس وش هوس ركم
 مو هتالح عماجم لجرلا ىف نيلوقتام ةنس نم اهرمع ابيرق ةعاضرلا نس ىف هو ةيم بنيز

 تبغو تنبلا كلت تقراف ىنا مث كلذ نه نورضاحلا بجعتف لسفلا هيلع تلاقف كرنب |

 تجرخ املف ىءاشلا جحلا عم تءاجو جحلا ىف اهتدلاوا تنذا تلك فكم فرنش. اهنع

 تمرو تكحضوىبااذه اهما ىتارت نا لبق تلاقف عضرت هو لمجا قوف نم ىتأر اهتاقالمل |
 ةدارا ىلع ةيكحم ةيطرشلا # لبق نم دق هصيق ناكنا 8 نويعلا ناسنا ىف اك ىلا اهسفن

 لابقتسالل وه ىذلانا نيب عمحو هصيق ناكنا لاقف اهلها نم دهاش دهشو لق هناك لوقلا |

 بسحي ا.ضام ناك ناو طرشلاف مادق نمهىا لبق ند دق هصيقش نا ملعب ارامل نزل ناك, نيبو ١

 عم ةيطرشلا هذه: ل وه ىلع ةداهشلا قلطا فيك تلق ناف * عداضملا ليوأت ىف هنكل ظفللا

 تلق * دهشا ظفلب هريغىلعريغلا قح توبأب رابخالا نع ةرابع عرشلا فىعىف ةداهشلانا

 فسوب قدص هيتبث اهلوقت نا ثنح نم اهادؤم ىدؤتو ةيطرشلا ماقم موقت ةيطرششلا هذه

 ْق :*“ نييذاكلا نم وهو © اهلوق ىف اخيلز تقدص دقف ىا ه6 تقدصف 8 اهلوق لطبو

 رثعتف اهكردبل اهفلخ عرسيوا مادق نم هصيق تقشف اهسفن نع هتعفد اهبلط اذا هنال هلوق |

 اهلوق ىف 6 تبذكف 8 فاخ نم #* ربد نمدق هصيق ناكناو © هسج قشنف هليذب
 زيزعلا ه«ىآر املف# هتدقف هبوث تبذتجاف هتعبت اهنا ىلع لدي هنال 46 نيقداصلا نم وهو

 ىاخلا لاقك هقدصو فسوب ةءارب لغو ِ رد جمر ابق هصيش 0:

 دركح نهريب لاح شيتفت ناور * دركنخسنإاشوكنوج لءةطزازي نع
 انور , ءاناكم ناداركك تمالم * ار نهرس هديرد نسذاا (ديد وح

 نكركمو نكتليح سنج نم *6 نك دك نم## رجاشتلا هيف عقو ىذلا ىمالا ىا ههنا لاقؤإف
 نهل قلخ كلذ نا ىلع هينتلل باطخلا ميمعتو اخيلذ تاجخف نكريغ نمال ءاسنلا اهنا
 مكي ا قدنبلا و ارو اتيدنقاو باقلاب قلعاو قصلا هناف ه# مظع نكديك نا لف قيرع

 ةقراسم سوسوب .ناطشلا نالو لاجرلا دك ىلا ةبسنلاب اذه ىلع ءاسنلا ديك مظعف لاحرلا

 نمفاخا انا ءاملعلا ضعب نعو * ناطيشلا ديك ىلا ةبسنلاب مظعلاف لاجرلا هب نهجاوي نهو
 نا ءاسنلللاقو (افيعضن اكن اطيشل اديك نا لو ىلاعت هناف ناطيشل نم: ىاخاال ام ءاسنلا

 ( مظع .نكدك |
 تشيع سس: فاحت !نرئايزررع تييعودر نادم لدين زديكز
 راقرك اناد دون نز دبكب د راوخ نائز ديكو دك لانا ا

 اهاتع [ب كعلم واب راكم نزوة ادار وجبام تاك نو قركمز
 همتكا وهب ثيدحتلا نعو سالا اذه لع ضرعاو# فسوبإي زيزعلا لاقىا 6# فسوب

 قوريعيف عيشلال ىتح
 هيردهدريزا شوب هدريدشابهك + هنرذب ىزامغ ىارزا مدق

 « تنك كنا 8 كيلع تيثو كنعردص ىذلا 6 كينذا ف اخيلزاي تنا 6 ىرفغتساو إف |
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 | ماب ؟رادخازب ١" "تتاوقع لتدعتز]7* " نشانرب ةعاقا ل ا نادي هل 38

 ظ فسوب تسيلوات> مو فطلب * فاسوب تسين تبوقع راوازس
 نناو دا نوناق قارب نكت قو بن كس لواط 36

 نر” شنت لاخو ؟كاعدلدقم ا يت اجل زو ل لق »يف ايم
 تخوسفرشو نع هدر منا للتو ذاك اهنا لا كل ورك |

 | اماو دهملا ىف ابص ناك ىذلا اهلاخ نبا ىا هي اهلها نم دهاش دهشو #8 ىلاعت هللا لاق م

 ةءاربل قثواو اهيلع ةححلل بجوا نوكلل اهلها نم وه نم ناس ىلع ةداهشلا هللا قلا

 لالا فلتخم ال ذا عقاولا ناببل اهلها نم هنوك رك ذ داشرالا ىفو ههنع ةمهتلل ناو فسو» ١

 ةعاج دهملا ىف ملكت هلا ٍلعاو * مهريغ نم وا اهلعا نم دهاشلا نوك نيب ةروصلا هذه ىف

 هتدالو لئاوا كهل ف ملكت هناف ملسو هب هيلع هللا ىلص انين مهنمو . اذه فسويدهاش مهلم .

 ١ مو .(الصاو :1ككفلا ناطر قنك هنرقو كرك جاز ةوازا ايف 6 مالك لواو

 ا مالسلا ا٠هنلع ىسسع ةدلاو . مع مهنمو مص ةروس 00 ا :زيئاثلا هيلع ىب

 ْ ىوتشا ضرالا ىلع طقس املهن افمالسلاة.اع لاخلا مهار , مهنمو 1 ماللسلا هيلع ى ب مهلمو

 ١ اذهل انادهىذلا ةللدما دعا هلو كلملا هل هل كل ل هدحو هللا الاهلا ال لاقو هيمدق ىلع اعاَق

 ١ هلعو اهسفن ىلع افوخراغ ىف هتدلو هما ناف هتدالو بقع ماكت هناف مالسلا هيلع حون مهلمو .

 1501 ينزم ككاو شر اسس كارلا ردكلاو كنا شالا كادازاو"تنحو اكل ظ
 قالا هامااي لاقو ادعاق ىوتسا هما هتعضو امل هنافمالللا هلع ىسوم مهنمو . ىتاذفحم ىنقلخ أ

 بغملاوةةؤققلا انك اقف هناا سلا رك كسزج كوي كلك 2111م كوفأ م ىأل |

 5 52 . كرما :ىمتكا اهل لاقف كاذإ ةدلاو هماتزيخاق اليوط اناماؤ ىلا! هجنو نع |

 | نبا مهلمو ٠ اهفوج نم هتوص مهلك نورضاخلا عمسو تسطع نيح اهنطب ىف وهو تيمشتلاب ٍْ

 | مهتمو ٠ .دودخالا ىذل لفط مهنهو . ةءاربلا دهشف تنزاهنا لاش ةارصاب اهيلعرم ىتلاةارملا

 ١ .ةسالا تاريخا تملشا«ال:ناوعارف ثنا ةظشامْنا*ىز زوطا ن ١. نع * نوعرف تن ةطشام نا ١

 علب اهلعداشا اياها ]دة ةدحقلابةزاقتلا قءافاقالالا ءاقلاو اهئاقلاب صاف: اهمالاخلاب اهابا |

 ْ ةماعلا كرايم مهنمو . قحلا ىلع كاف هاما اي ىربصا لاق اعضرم ناكو اهدلو 000 ظ

 ظ نكلو .: كمال هلع كمالطنو هللا الوموا اوف تبلاالذ هكدا راور كرر اءاخبطا 1 ا

 | قلطناسلب مالغلا لاق ( انا نم مالغاي ) مالسلا هيلعىنلالاقف ةقرخ ىفهفل دقو دلو موب نحال

 ةماعلا كرابم همسنانكف ”ىشثب ملكتي مل مالغلا نا مث (كيف هللاكلزاب تقدص) لاق هللا لوسر تنا
 | ديت. ناك اجي رجنا هتصقو بهارلا حرج بحاص 2 . عادولا ةبحح ىف ةصقلامذه تناكو |

 0 اهيا رف اهسفن 00 ةدكال نفاع سل تلاقف ةعمود ىف

 ا هون رمذف رج 3 با تلاقو امالغ دلوذ هتعموص ناك هملخإ او ناك مع ىعاز 0

 ايدل خلاك ااقف ا ىلع هدب عضوو مالغلا ىلا فرصناو حرر ح ىلصف هتعموص اومدهو |

 ل ىلا اورتعانا او را نال ىبا نا ىلاعت' هللا" ن نذاب مل ف كوبا نم ىبريخن نا كقلخ '

 0 ب نر



 افداصو ادجو 6 ايفلاو 0 طقلاوه اضع قشسلا غنا اك دقلا وهو نيفطت الوط قشناف |

 ىاخلا ىلوملا لاق أ" باوبالا نم جرخ ىتح طقسو رسانتي لفقلا, شارف لعج- تسوي

 ىتوارىه قي هضرعل اهيزنتو هسفننع اعفد 6 لاق ىلقف ذئنح فسوب لاقاذاف لق هنأك أ

 بمب ”4 ٠ #جج رس ىتاثلا ءز
_- - 

 | ةناخوهايو نم هتبذتجا ىا # ربد ريد نم هما تدقو ب حتف ل جورخلان ع هدصتلف ىهاماو

 كلم نال اهديس لقي ملو ىديس اهجوزل ةأرملا لوقت«ريفطق وهو اهجوز 46 اهديس »

 البقم ىناربلا بابلا دنع ىا * بالا ىدل وه ةقيقحلا ىلعهاديس هلنكي لف حصي مل فسوب

 شزيرك ءاد .ىرد ,نهزا داشك « نثزيت, ماك نديود ردنا شكوج

 ىباج هرب ىباج لفق ىديرب * ىباشك رد ىف ىدماكرد نهض

 تسوس هاكرد نيرخا رد ىوب #* تسج بقعز انادي دي وجاخيلز

 سديد نهاريب تشي ىوسز #* شوقك نماد ثدمأ) زابهي

 هديرد نهاربي هجنغ ناسب * انش 42 نايك نإ تغفر و

 ا شزين هناخ صاوخ زا. صورك + نئثويررع دنا ( سني لدما نورب

 | اهسفن ةهزنم تلاق ليقف بابلا دنع زيزعلا ايفلا نيح ناك اذاف ىلق هنأك هي تلاق »
 ْ نا الا هه هؤازج سيل ىا ةفان امو هوحنو ىنزلا نه أوس كاهاب دارا نم ءازجام هه

 ةيماهفتساوا هوحنو طوسلاب برضلا لثم ملالا باذعلا وا نجسلاالا ه6 ملا باذع وا نحس

 ( تلاقاوس ىهايداداَنِم 5 ملا لاق *« ديز الا رادلا ىفنم لوقت م كلذريغ هؤازج ىشىا ىا

 ىسف نع ىلدوارو ىبايثنع فشك و ىباربعلا مالغلا اذه ءاغ شارفلا ىف ةمئان تنكاخملز

 دس مرسل نمرح دصش د نأ ملابس 5 نادزد وح

 هارا دروا -متاتسلك مرحب *« هاك اهن ىوزا نمدكت | شلاخ

 جاراتبار لكو لينشس ان درب * جاتحم هتشكا" ان ناتغاب: ذاب

 ىرزخ تناو كيلا تنسحا ثيح كنم .ةاًرِج اذه مالغاي لاقو هللا زيزعلا تفتلاف

 ةافاكم ارئاسحا لها ناسحا زج * تافارب ريد نيرد دياش ىن
 يكف ارئادكم ىدروخ كمي < قط ةطع را كش قا ذ

 تلاق م أوس اهب تدرأ ىنا ال ةعقاوملل ىتيلاط 6 ىسفن نع
 تسغورف ىب غارجوا غورد * تسغورد ديوكم هجره اخلز
 ةديدن ركاوج قسار بح 31 نبك اع ةدالؤةيلا دش بح ىواهب زا نز

 اهءاظتو اخبلز لوقرهاظ ىلا زيزعلا رظن ةياور ىفو ناهربب الا كلوق لقا ام زيزعلا لاقف

 ى نبا هللاخ اخازل ناكو ةءاريلا لازئاب فسوب اعد كلذ دنعو فسوب نحس ناب سماق

 لفطلا كلذ ىلا :ليزبج هطبهف تاياورلا فالتخا ىلع ةتسوا ةعبدا وا ربشا ةثالث نبا دهملا

 ماق ىتح ىعسي لعجو دهملا نم لفطلا ماق) فسوب ةءاربب دهشا هللاقو هدهم ىف هسلجاو

 هنار ىف ناكو زيزعلا ىدي نيب
 هم صم حل

 ( نافف ١)



: 

 هتءاربب دهشىلاعت هنا لعاو مولعلا رمي ىف. لاق * (نيصاخْلا مهنم كدابع الا نيعجا مهتيوغال
 نا دحا لك ىلع بجوف نيصلخلا نم هدابع نم هناو ننسحلانم هناب هحدمو بذلا نم

 هللا صقي مل نسحلا لاق *راثعلا عقلوم ىف هتشاو هتفعو هلبذ ةراهطو هتهازنا ىف فقوتبإل |
 ءاسنالل ةجحلا نال هتمحر نم اوطنقت" الث نكل مهل اريعت ءانبنالا زابخا نم ىكَح ام مكبلع

 ىلع ليلد فسوي ةبوت رك ذ مدعو عرسا مهريغ نم اهلوبق ناك مهتبوت تلبق اذاف مزلا
 مهرافغتساو مهتبوت ركذؤالا ترغص:ناو ءابسنالا نع ةيصعم ركذام ىلاعت هنال هتيصعم مدع
 ا ناو بلقلا فسوب نا ةراشالاو © ماللسلا مهيلع ناملسو مهارباو دوادو حونو مد اك اهنم

 ةيوهلا تافص رحب ىف هقارغتساو ةينانالا تافص نع هلانفو ةقيقحلا ماقم ىف هبتاسم ىلعا غلب |

 تب, بلقلل دسجلا ناف دسحلا وهو اهتم ىف وه مادام ايندلا اخيلز تافرضت هنع عطقنمال

 ( اهتم ىفإ) بلقلا فسوب « وهىتااإإ ةيندلا الز بلقلا فسوب «هتدوارو)) هنا ىنعملاف .ىويند
 َْظ واط وف ظاظتحالا ةءعاددسجلاب ؛هقلعتل هسفن ىف تأزامل(ةسفن نَعإل ى ا ئؤيتدلا دسملا ىف ىا
 اذا ىنعي ةعيرمشلا ناكرا باوبا ىهو «باوبالا تقلغوإ هنم ظتحنو اهنم ظتحيل ةيويندلا

 لخدت ىلا ةعيرسشلا باوبا هلع تقلغ اهظوظحو اهتاوهش با وبا بلقلا ىلع ايندلا تحف

 ىلال بقا «كل تيه ايندلا ىا «تلاقوإ ةيانعلاو فاطلالا تاحفنو ةيادهلاوةمحرلا راونا اهنم

 هللابىذابع ىا (هللاذاعمإ هيرب قابلا هسفن نع ىنافلا بلقلا ىنعي «لاقإ قا نع ضرعاو

 ةقيقحلا ملاعىف ىىاقم ىا «ىاوثمنسحا) هتيوبر ىفاطلا نابلب ىتابرىذلا «ىبزهنا هاوس امم

 دقلوإ ىلوملا نعزوضرعيو ايندلاىلع نولبق نيذلا <« نوملاظلا حلفبال هنا ) :هنعضرعا الف

 | اهب مهو) اهيلا ةيناسنالا ةيرورضلا ةجاخلانم هيف ىرت املبلقلاب ايندلا تمهىا يهب تمه

 اهتاذلو ايندلا ىلع ةصيرخلا سذنلا ةكراشمل اهياا ةيرورضلا ةجاحلا قوف اهب بلقلا مه ىا

 نيقداصلا ٍبولق ىلاةيانعلارظن حئانت نمىتلاةعانقلارون وهو «هيرناهربإ بلقلا (ىأرناالوا)

 وهو (ءاشحفلااوإ) ايندلا ىلع صر +اوه «ءوسلا)) ةيانعلا رظنب بلقلا نع (هنع فرصنا كاذك )
 اناوسام(نيصلختاإ) اهريغوايندلا دابعنمال اندابعنمإل لماكبلق 6هناإ) هبفايندلا بح فرصت
 ةيلاك ماقم اذهو قيقحلا دوجولا ىلا نيلصوملا ىزاجلا دوجولا سنج نم نيصلخملا ىا

 اذك هبر فاصوأإب ابقاب ههوجو فاصوا نع ايناف هاوس امع ارح هللادبع نوكي نا .ىلقلا
 اخيلز تماقف مص تيبلا ىف ناك هنا نتحلا نإ ىلع نع ىكح  ةيمجنلا تاليؤأتلا ىف
 ةيصعملا ىلع ىناري نا هنم تديحتسا تلاق اذه تلعف مل فسوب اهل لاقف بوثب هترتسو

 شهاكن نم ىوسب دوسان هكا شهاكياح مدرك هدرب نورد

 دنس ىو ىع هك ماك نيرد * دنس  ىدد ىف نينا نمز

 ىذلا بر نم ىحتسانا قحا اناو هقفي الو رص الو عمسنال نمت نييحتستأ فسوي لاقف
 بالا ىلا ارداسم ابراه ماق ناهريلا ىأر ال فسوي نا نادتلا ىف لاق *قلخ نسحافىنقلخ

 بالا ىلا اقباست ىا رجلا فرح ىفذحب ه6 بابلا اقبتساو » ىلاعت هلوق كلذو اخييلز هتعبتف

 فسوةروس مده "م9, جمس
 000 ااا ا ا للا 2 -----

 ١ اهنم رارفلاف فسوي اما فلس اهف عملا دعز دحو كلذلو رادلا نم جرخْلا وه ىذلا ىتاوبلا



 .ىوتئاقو : عاجانلرت ىلع جرا نيثلا نا ىرتالأ نحر اد

 ًالطخادقوالا::ئتنم:نليلهنا:ريخلا ىف تورو ةتدحلادصاقملا فاك بلاغلا لعلوم وهو ىص |

 ناالول 0 قيرطلا عاطق ضعب هلتقف ىرقلا ضعب ىلا صاقلا كلذ جرخفم لاق ءانلتق دّقف مهتال ا

 | ىلع ةعانصلا ةمثا صتدقو اذه ةيعيبطلا ماكحالا روهظا ةبجوملا ةبجراخلا تامدقملا بترتو |

 | قلطملا مكحلل تاع ةغصلا ثيح نمال ىنعملا ثبححنم راج عقاوملاهذهلاثما ىف ولنا

 | نوكيام مظعا :انانعث ىأرفرظنف كنب ىلارظنا فسوناي هللوق اصخش ىأزوا اريغص فوخي |

 هبفو .حبقلا ف طرفمهنالىزلاو 6 ءاشحفلاو © ديسلاةناخ ه ءوسلاهنعفرصنل 88 ليقامف |

 كتزعبف )) هلوقىلا ىري الأ البيس هتاوغا ىلا دحي مل ناطيشلا نا ىلع ليلد هبفو هاهبف حداق

 يع 7, رشع ىناثلا ءزجلا

 ووكر !نتوهيك مطنش مقا كن ]ناك وشم ناهرىصخ اردوخ نكم نه

 دوم ناوتن ناكدرم ابازغمه « دون نكمي اوهزا ىهن اوه ىب
 ةداعو ةأرعا ةناماو ىدنج ىوشو ىصخ دهز ةماقل موي مهل هلل امعيال ةعبرا ىفاشلا لاق

 ءاسنالا ىلابسق ْنْف .نشحاوفلا نم نيم وصعم اوناك مهنكلو ايركذنب ىحمب ريغ ةئيطخب مهو

 اذك مهل متش هنالرفك فسوب ىف ةيوشحلا هلوش ىذلا هوحنو ىنزلا ىلع مزعلاك شحاوفلا

 ىوه نم دحا | سام لاقف تماس نإ سلجم تنك لاوحالا ٍبابرا ضعبلاق * ةينقلا ىف

 | ببح) لَ ملأ لاقف لاقتا تلقف نأشلا مظعلا ماقملا اذهىفهرك ذ قيلبالنم-ىمسو نالفالو

 ١ لاقفمالسلاهىلع ىنلا تيار مهلاب تجرخ مثلاق تيبحا لشملو بح لاق.كحيو تاقف ( ىلا

 هناقيا لاك اهل هتيؤربدارملاو . ىنزلاس.ق لاك ىلع ةلادلا ةرهابلا هتحح ىا  هبزناهرب ىأر

 ' اهروصي ءاشالا قئاقحكانه يلح ىتلا نيقبلا نيع ةيترص ىلا ةلصاو.ةدهاشم اهل هتدهاشمو

 مالسل ا هيلع هلوق ةيوطتاشي لع ةاققلا» ذهىف رهظت اهب ىتلا ةراعتسملا اهروص نع علخت و ةب ةيققحلا

 رينلا ناهربلا كلذ ح وع ىزلادهاشدق 4 :اكو (تاوهشلاب رانلا تفحو هراكملاب ةنجلا تفح)

 | هيدهاشمالولىئا مالكل اهيلعلدي فوذحم الو باوجو . نوكيلم حقا هناذدح هيلع وهام ىلع

 | ناك ثيح هنكلو صهاظلا عئاملا مدعل ىلا هلسم بجوم ىف 2 ىزرطالت زلاناهوإف هيوتاهز

 | هعانمانا ناس ةيطربشلا هادا ناهربلا ةيضق نم هيلع وهام ىلع رمتسا لبق نم هلادهاش

 ةيلخادلا ىعاودلاروفو عم ةهازنلاو ةفعلا ضحم لب ةعببطلا ةهج نم ةدعاسم مدعل نكيمل

 د اوافزالسا مهالانه ققح < الف (العان ريصن االول انتهلا نعانلضيل داكن ا ال ناعيا رك

 | ءاهفسلا لعقب مهت كلم هللاقوا ىتزلا اوبرقتالو ابوتكم تببلا بناج ىف .ىأرام ناهربلا
 ناكدبو هيد ىلع اضاع بوقغي ىأرف تيبلا فقس هل جرشاوا ءاسالا نإودفف نودكلات]و

 أ

 ةءارالا ىلا ةراشاكلذو لحلا يوصنم فاكلا # كرذك © ادغ ىنازلا نطب ىف نوكياذه لاقف

 انناهرب هانفن رع هير عتلا وريصتتلا كلذلثمىا (هبر ناهربىا ًارناالوا) ىلاعتهلوَش اه.اعلولدملا

 ءوسلانعهفرصنل ليقلالاو طق اهيلا هجوتالو ةيصعملاب مهدنم عمل هنا ىلع ةعطاق ةححوةنيةبآ

 وه امم مهمصع ناب ةعاطل هللا مهصلخا نيذلا 5 نيصلخملا اندابع نم هنا © داشرالا ىف اك

 ( سدوم



 فسو ةروس مه محب ٠>

 | اهلداشراهيفو * ةمرحىف ةنايكاب اب هلا ”ىسا نا هؤا زجاش عا و كرما ثح ىتاعرو ىدهعت
 ا حالفلا ةرااد ف لخدال ىا * نوللاظلا حاشبال هنأ 0 هجو فطلاب زيزءلاّقح ةياعر ىلا

 هللا مال ناصصعلاو ةءاسالاب ناسحالل نوزالا كلذفف لخدبف ناكنم اياك ملاظ لك رفظلاو

 [ دناهتفك دركى .باطخ_ اخيلزاب هك سوي لاح نابذيزاوب] ىلاعت
 تمارغ ناراكانزرب دتفا هك * تمابقزور رد هك تاجخ هز
 دنسو' ناشنا رتقد رس اسم * دنسيون ناشنك افج نا ىازج

 ةيصعملا لجال نيئيش لجال عنتما فسوي ناليجاو ناسحالا ةفرعمنا ىلع ليلد ةيآلافو
 ىماجلا لاق : هيلا جوزلا ناسحا لجالو مظلاو

 دايرف تساخ رب ناج زا اخسلز * داتفا هناخ مهل تبون نوح هك

 ىدْ ميودزا تمحر مشج 125 قدك تنعا نرد ىك انام

 تسزيع رهقو دزيا :باتع * :تسزج ودنيا نم عئام:اتفكب

 شي ماهتسشنب ب رطزو رنوجدك * شيدنم ندشد نازتفكا اخيلذ
 دز : كفااسقاامر عيتشنتل دولا[ دوعلاو | رشلاج ابنك قاتل اخذ
 تسمدحر ناراكهنكر ب هشيم ب تفشل خم ىادخ ىنوكسوت

 هنفد دشاب ارس تولخ نيرد * هنيزخ دص رزو ىهوك زا اسم
 تعاوجا نع درر 'ةبعابات كك ىف هادكااب نجار ةلغزي ازاظكراروق
 ءاديربكا ايكط نكت دبا هك * مدنسإ دتقاك من سكنا تكي

 شيراك زرما ناونت ىكتوشرب * شيراركقح ناوتن هكنمىادخ
 فق |تاينللا .تديلكما له عيبا تاوا مارك ١ اضاق قدياتعلاو
 ساي شتمصع مكح د تشادسسىلو * ساملاب نئفسرد تساوخسم شلد

 رشوا ريخ نم لعفي نا لبق ”ىثشلعف ىلع بلقلادقع .مهلا # هبتمهدقلو ه ىلاعت لاقاك
 تمنعو اهتدصق ىا نابعالاب قلعتسال مهلاذا هتعماجمو هتطلاخمب تمه دارملاو دصقلاوهو |

 هتوعدو باونالا قيلغتو ةدوارملانم تلعفامتلعفو اهيدابم :ترشابام دعب امزاج امنع اهيلع
 ةقناعملادصقو هيلا اهديطسب نمرخا لاعفال كلانه تدصت اهلعلو كلتبه اهلوقب اهسفن ىلا

 صاصتخا نم مهوتي ىسعام عفدل دك أتلاو ٍبابلا وحن برهلا ىلا هرطضيامت كلذ ريغو
 ىضتقمياهبلا لامىا اهتطلاخمب 6 اهب مهو و» رجاوزلان م هتلاقمىف اب هلعتناك ا اهعالقا

 ايراتخا ادصقال فيكتلا تحن لخدي داكيال ايلبج اليم بابشلا ةوهشو ةيرشبلا ةعبطلا

 امناو مرحلا مهلا نم ”*ىرب كلذك لطابلا لمعلاو ةشحافلا سفن باكترانم ”ىرب هناك هنال |
 ىلا ريشا دقلو هبدهبشلال ةلكاشملا او رك نإ قراهم ةكىف هعوقو درج مهلاب هنع ربع

 رس سدقداتفاخيشلاةرضحلاق «رخآآلاب امهنملك مهوا ةطلاخلاباهدقلو لقيملهناب امهنيابت |
 ناصقن اهيضاقت مدعناذ اهمكح طعي ملو اهاضتقم عمقف ةيرشبلا ةعيبطلل مج ىا (اهب مهو)
 ةيلاعلا بتارملا لانيو ناسنالا هبقرتيف ناقوتلا ةياغعم اهمكح اهل ىطعيال نا لامكلا لب



 مس اذا فسوب ناك لاق هنا سابع نبا نع  ىور اذه لوقا كلىا فوذحمم ةقلعتم |

 فسوب.لاقف . كلجانم نيزملاتدللا اذه تعنص اتافسوباي هلتلاقف .هتعن تعنينا حدا |
 نزحلاو لذلا صيف ىنوسلا بوقعي دالوا ىف لعفام ىسحو مارحلل ىتتبعد امنا الزاي |

 ثفسويب واخ

 مده امه يح فاننا اكول

 ةثالثمراه مسقدق ناكو هف هللادعي اخبل زرصقىف ناتسبىلا لاب 30 رلا - ىران د

 لاجرلا غلام فسوي كردا املف هركذيو هف هللاحبسي اثلثو هيف ىكسي كنو هتاولصل اثلث ماسقا
 رفصاقاهنول ريغتاهلع كلذلاطاملف ناتسلاىلا اهب رهموهواهسفننع هدوارت اخلز تلعج

 | لكب اني ان هلىتتنا اهيلع تراشاف كلذب اهتربخاف اهتايادنم ةياد اهيلع تلخدو اههجو

 | هلمع نم عانصلا غرف املو فسوب ةبحص ىلا ةلاسو نوكيل بيطلاو ةئيزلانم هيلع ردقتام

 ١ رع مر رتل "اكو ءاساوبب "نورك رع ا ويلا ترك لغو لعتدف رو كعاحا |
 ا ا د اس لا يم ا ب لاا كل

 | للخ عبس اهيلعو توقايلاو ردلاباهتمظندق بئاوذعبرا اهلو انسح لل ةالتب لاخ اهمننع نيب ظ

 اهردص ىلع اهدنالق تلسراو |

 ىحاور اًردوح ناراةدوّرفا ىلو + ئعاتحا"شدوت اهروز

 ةشربب وخ منيش ادفع" نأ 119 + لش رس اهنات لك نوح

 اح” ةشروح ىمفخ“ دراطعأ * .ىاموخ ردزأ نآهك ان دما رد

 زون قلاع نون :ىعلظ نيج“ * رد لك وبل طا وح زا[ ىدوحو

 هتلخ دامت ةاح لكب هسفننعهندواروهتقلغاو هتلفغا تببلانم لوالا مسقلا ئه اهيلع لخد املف

 | ىلا مثو مث هلعردقاعي اهعقدف فسوب اهدعاسي ملف نكعام لكب هيدوارو هتقلغاف هلي ىذلاىف

 هيلعو اهيلع 86 ٍباوبالا تقلغو # ىلاعت هلوق كلذو هتقلغاف عباسلا تببلا ىلا ىهتنا نا

 4 كلتبه تلاقو 8 ريثكتلا ىلع ةلادلا ليعفتلا ةغيصب لعفلاءاج كلذلو باوبا ةعبس تناكو
 ناسلل ماللاو [ ما ارم هك ىأ نه شيب باتشب ] ةيسرافلابو . ردابو لبقا هانعم لعف مسا

 عطتسإالو هيدي نبي نم بهذي همالكف رولا عاعش تيأر ملكتاذاو هكحاوضىف رولات يأر

 روبااو :ناركالا كي واتت [تياهيسشم ئذلاتدلا اذه :نوكي نا, ىنحا اا اخيرا
 ىلاناليسي ”ىش لوا امهلاق . كيننعنسحاام فسوب اي اخيلز تلاقك . مهج عاش نم هعقو

 لاق هكر ش نادخ امتلاك اي تارتللوع لاق كهَحَو نسحاامتلاق م ىدسج نم ضزالا
 بهذي اذا لاق .ىتجاحضقاف مقف طوسيم ريرلا شارفزاتلاق .ىدسج نمر شتنياملوا وه

 كبحاصلاق . ىلامحو ىنسح ىلا كفرط عراف كتبحت نم ناركس ىقرطناتلاق . ةنلا نم ىبصن

 اهبصني ىتلا ردادملا ةلمح نموه 6 هللاذاعم لاق هه كلت ده تلاق ىنم كلامحو كنسحب قحا
 ىا كنوعو كتارفغو هللا ناحب_- مهلوقك اهراهظا لمعتسيالو ةرمضم لاعفاب برعلا

 نأشلاىا 4 هنا 8 هلوقب عانتمالاللعمث ةناخلاو نايصعلانم هيلا ىتوعدتامم اذاعم هتلابذوعا

 نسحا ىا 6 ىاوثم نسحا © قاارتشا ىذلاززعلادبس ىا 6# ىبد © وهو اذه ريطخلا

 ( ىدهمت )



 فدو ةروس مهي 76 تح

 تشاكم هديشوب ار مخن هنيسب * تشاد ى هديشوب ار قشع اخيلز

 ىاعو, ومن نوزبينا رمركح نمر +ا[ناج د» مدوهرز نإ ندزاف زسراكلو
 ا ناوج ار قشع, كشفما هه + يك هتك نادرخح زا تسشوخ

 ىوب شا هدر دكت ىزامع 5 ىوندص هدربرد رك كشمزب ركا

 دسعلا نم ىصخلال امي اهوبا اهزهخل رصم زيزعالا تباف فارطالا كولم اهبطخ ناك دقو

 ريثك عمجم زيزعلا اهلبقتساف رصم بناج ىلا «شاوج عم اهلسراو لاومالاو ىداوجلاو
 ىلعرسسح و ىبت تذخاف مالا ف هنأ ىذلا نسل هنا تملع اخيلز.هتأراملف ةميظع' ةنيزف
 بولطملا نم تافام

 مديشك تح نيا شوجو تسحب * مديد تارت د نكد كشنأا 4

 ىاشكي ريم نا :ئددونم _ىورتت + ىاتفح ,نيير كلت كالارز دج

 اراهدزانإا نم جتكحرب هدم * ارابو تسد ىب نم متزا زوسم

 اذه ةطساوب لصحم امنا كدوصقم ناف اخملزاب ىزحنال فتاهلا نم تعمسف

 دوس نامز رسيوج عض هناركشيو* دونشن هدزء رين قعر نوح لحل

 قارفلا ىلع اهسفنىف ىهو مارتحالاو زعلاب زيزءلارادىف اخيلز اولزن ارضم اواخد امل مث

 مال الاه

 تكشاد و رك ىاحلد ىلو + تشادونشو تفك همهاب ىهاظن

 1 تك شرطاخ  دهاوجم « لبلب شين ناحر هتسد دص ىهن

 ةعقاوملا ىلع ردّشهال اًننع ناك يعل ندا رك تشو نينس لاا ده _ تناكف

 مرآ نب ارئاعتك هام ناعنك ز * ميراكرب :تمه كى عاج ايب
 تسراظتنا هارهاشرب رظن * تسراو ديما كداب اخلز

 تينلعا لزب هن ار الفي ةب دويعلاب صعب ىلإ همس لوصوو نايت الا ربع ني ناكاع نكس
 تلاقو مالا ف هتأر ىذلا هنا

 تسدوبر ىواديش ناحزا تنكش * تدوع ىواسز ىور ماوخب

 مداتف رك زا رهش نيدب * مداتف نشادوسز رول

 نئنسح نكشل و داتسرف اجيبلز ةناح تحر قع ناطلس لامإ رد د نع ةناجب فسوف نوح ل
 [ دادامغس اروا لوكس و عاتم

 داتفا هجن داتفا شراديد كيب 0 ةاكثكي هدد شدت نوحاخإر

 هدورزف :نابوخ همهزآ شلاح زب اهدوتب سكات سويوح نإق وشم
 اخيلز نوزفادوب هلمحزا قشعب * اخيلز نوح سك ناقشاع زادوي
 ديزرو قشع ىريساو ىهاشب * ديزرو قشع ربي هبا ىلفطز

 [عيفس باب دورا نامي لاح تداوص دماج | تيكا روش ديكو تفاخب يك كال ع3



 مهي 78م ريس رشع ىتاثلا ءزكلا
 525252525255555 جلا 1 1 اا ل 2 -

 نينسحلابروك ذملا ءازجلا قياعتىفو هلمعىف نسحب نم لك 6# نينسملا ىزجم ف فسوب انيزج
 هلاعاىف انسحم هنوكل معلاو مكحلا هانا امئا هناحبس هناىلع هيبنتو هل ناسحالا ةيلعب راعشا
 وسل ير رباك الا ضعب لاق * ناسحالا الا ناسحالا ءازج له هصضا ناوفنعفف اتم

 ةصمزىف هسفن لخدا نث ةضايرلاو داهتجالاو ةدارالاو بلطلاى مهسفنال نوئسحي .نيذلا

 هبحانف (نينسحملا بحيدللاو) ىلاعت هللالاق أ هبحاو ءازحلا ن سحاب هللا هازج ناسحالا لها
 هتحافانالق بحيهللانا ليريجى دان ديعلاهللا بحا اذا ) ثيدحلاىفو نيرادلا ةداعس لان هللا

 لوبقلاهل عضوي مث ءامسلا لها هبحيفهوبحاف انالف بحي لانا ءامسلا لها ىف ىدانف ليربجهبحبف |
 هدادعتسا ةيلاك غلبم (هدشاإ بلقلا فسوي (ملب م وإ ةيمجنل ا تاليوأتلاىفو:(ضرالا لها ىف

 انضفا كو ىدللالعلاو ةنمل الاةمكحلا لاجسهيلع انضفا (اماعوامكح ءانيتا ) ةيهولالا ضيف لونقل
 ءاضعالا (نينسحلاىزجت كلذك )انمرك (و) الضب معلاو ةمكحلا نم هقححتسم وهام بلقلا ىلع
 وهو ءازلاريخةّقرطلاو ةعيرشلاةدعاق ىلعقالخالاو لامحالا اونسحا اذا حراوجلاو ةسئئرلا

 رهظي ةراتف لمعلا ءاضقنا ىلع ايترتم نوكينا ىنبني ءازحلانا مث * ىهتناة قيقا ماقمىلاغبلتتلا
 ةيزجالا ةياقىلا لوصولاىلا اذكهو ءازج ضقنم لمع لكل رهظي ةراثو اهلك لامعالا مات دعب

 ةلكلا مولعلا مامضنا عم هماعو نحلاىف فسوب ىنوا نجيسلا ىبحاصو كلا ايؤر ريبعت لف

 ىتلا هتدوارو # مالكلا قئاقد كاردا نم ةريصب ىلع نكو ماقملا مهفاف ءالتبالا ءاهتنا دعب
 ىهو ”ىِش بلطل بهذو ءاج اذا دوري دار نم ةللاطملا ةدوارملا 14 هسفن نع امهتس فوه

 ناف هلعاف بتال لباقملا يناحلانم ارداص لعفلا اذه بيس ناكامل نكل دحاو نم ةلعافم
 01 درع ىذلا رمل ىلاكإ نيطلا ءاقادك د اسسو لاثج ىف اع اهتدوارم
 تعداخلا ىغملاف . ةعداجلا ىتعماهنمصتل نعي اهتيدعتو“ ةلعافملا هغبصل. "يدعو تيسملاب هنع ربع

 كيل ف 2 حامل عتاخا ليام تلف ا يشرع لات هدف نع تبون ايل
 لخلاو اهألا ةسفاوم ى لحعلا قع ةراك ىعو هم هدحاب نأ لاثحت وهو مدي نع ةجارحلا

 امم اهتييىف هتوك ناف ةدوارملا ريرقتل لوصوملا دارياو سوماقلا ىف مك فلكتو ةلحب بلط

 لوطو داسولا برق تلاق هبف ريخالامم هلع تناام ىلع كلمحام ةدحاول لق .كلذىلا وعدي
 اهنم هعانتماو اهتساحل هتدهاشم ماود عم اهبلا هليم مدع ناف هتهازت لاك راهظالو داوسلا

 اًحلز نا  ىكح - ةهازنلاو ةفعلا جراعم ىلعاف هنوكب ىداني اهتكلمم تحن هنوك عم

 ماَلاَف اةلئل تاذ' تأثرق نتوملط همدشاو برغملا ناطلتت'تنب ”تناكو ءاسنلا "لما نم تناك |
 تا 0 ا او مولا تلات دكا مكب 1 اة نيالا 251
 اك ار ناك تك كو اناعردت لا" كلذ" داو وراق تارك كتمقأ

 كنس لد ردنا لعلو ىلعل ناكوج * كنت لدرد شزار تشاد ناهن

 0 و نا 0 ل كامات نا اكاتاو ىراوتلا نع نا ل نم نطق م
 1 : 0 ١

 قشعلاب نغفبو' نا سسع ضغعبو رحسلا
 نمل :ىشع' اوهرغي م نا ريغ * قشاع ىلا سانا دنع حص . -ه . 2 د ةيدجلا 31 . 5 ١

 قشملاريغنم دجواف اه رضا نع شتفف
 (اخيلذ )



 فقسو ةروس مه اد م

 ىلإ همام: يح اركي بل اولباطختالا »نر مهاؤعرو» ةنويكل بوز يااا الاس ءاولع رتل قتل ناوخإلا 5
 ءابطالا دنئعهماعو ىهاظلا مظعلا طاطحمالا نس وهو ةخوذيشلا نس ةعبارلاو . ةنس نيتس

 ةقلخلا ىثاوغ نع درحتلاب ىلوالا ةرطفاا ىلا لوصولا ةياغ دشالاو .ةنس نيرشعو ةئام ىلا

 ىفو مركلاو ءاخلا ةغالافف ةوتفلا تافيرعتلاف لق * ةوتفلا ماقع ةيفوصلا اهمسن ىتلا

 6 امكح مانيلا 9 ةرخ آلاو ايندلاب كسفن ىلع قلخلا رثؤت نا ىه ةيقحلا لها حالطخا
 مكلا ةل نم ىريشقلا لاق * مهتسايرو قحاب سانلا نيب مكمل هيدعتسالمعلاو للا ىف الاك |

 هسفن نع اذبيلز هتدوار ا عتتماف هتوهش بلغ ىتح هسفن ىلع همكح ذوفن هللاداتا ىذلا |
 تقولا نم اس ناك نذل 3 الق مامالا لاق * د ريغ ىلع هنيكش دفن هسفن ىلع هلمكح النمو ا

 الوانواصي تادهاجلاو تاضايرلا باكانالكالذو ةيرظنلا ةمكحلا لعا|نمو ةنلمعلا ةمكحلا |

 ةللقعلا راظنالاو راكفالا باكا اماو . ةيرظنلا ةمكحلا ىلا اهئمنوقرتي مث ةيلمعلا كلا

 هلعفمسوب ةّشرطو ةلمعلا ةمكحلا ىلا اهتهنولزني مث هب رطل كلل لادن نراك مهناف

 لفاحلالاق : تافشاكملاب اونا هل هللا حتافت نحلاو ءالبلاوهراكملا ىلع ريدهنال لوالاه مالسلا

 00 جحر 5 سر 2 »* بلط قيرطرد هكت ياكش هصغز نكم

 كارا راهب ونركحد 1 ىوس * ىدزا ناليلب ند هكاهروج هح

 ىهىلوالاو كلاسلا نوذحلا ةقرطال بوذحلا كلاسلا ةقيرط. فسو هش رط نا لصاحلاو

 لاقو : ظ

 اهتوقىف سنالا لاءكتسا ىلا ةراشا (املءوامكحإل هلوقىفف هنالواو هتاسناىف ةيلاغلا هللاةنس
 ا هلاك ف كك1ك كلانا هتدسش ىف هير ةدابع نسحا نم نسم انعو «ةيرظنلاو ةيلمعلا

 / دبعلا ىلا لصت ةيهلالا ةطعلانا ىلع هيبنو ةءكحلا عيباني هلحتفت عيطملا ناىلا ةراشا هبفو
 هنم ناس مثلو ىلاثث هللا ناك" تام نا ىلا كل الكد؟لا ناقا| .اككاذ تيكن لاط نإ

 املعوايؤزلا ريعتىف بيغلا ىلع اكح هاطعا بدالا طورش ىلع هعم ماقتساو: ههاونو:ةّلِصا

 معلا لامكلا نم كيضفا ىملعلا .لامكلا ,رباكالا_ضعنإ لاق ماها وه ةقلاخ هش

 ةحمرقلا ءاقصو ةديقعلا نسح ناف#أ كمعلا ههج نم ريدقتل ا نم دشا معلا ههج نم ريصقتلاو

 همالسو مهياعو هيلع هللا تاولص ءايبنالا ديس ىلاعت هللا يما هقرتشلو لافكلاو معلا بيسب

 قطنم ملو مهفلاب مظعلا كلما ىلإ [نايلكو ؟انالا ملعب ةكيدلا اذ لح هاير ىلإ قضت

 نم وجبال فك ديحوتلا ملعب ملاعلاف رييعتلا ملعب زعلاو فرمشلاو ةاجنلاىلا فسويو ريطلا ْ
 ىذلا بيجعلا ءازجلا لثم ىا 6 كلذكو © محتلادادف ىلاعت هللاءاقل فرش لانيو مبحجلا '

 | هدشا غلب اموانهه لهل اذلو هاني هدشا غلب امو» ىلاعتهلوقل بجلا ةباغففهف قلأ ىذلا |

 نوعبراوهو ءاوتسالاو نقال ىهتنم 5ع هنلا ىحوا 0 ىسوهةصق ىف لاق م

 | مكملا :رم دارملا اولق 1 املعو 0 هنو شع نام وهو هلوا دنع فسوب ىلا ىحواو ةئس

 ١ وا هللانع فسوب لقع امل رصنلا لاق *-( هللا جرف مهراظتناىتما لامعا لضفا ) ثيدحاىفو |

 | مالسا!هيلع مدا نا ةراشالا لها ركذ دقو 6 املعىدز بر لقوا لاقف هنم ةدايزلا باطب
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 حالصا نم ىلوا قحلاب قلعتيام حالصاو قحلا رظن رهظم نطاوبلاو قلخلا رظن رهظم |

 موك مج جم رشع ىنانلا هزل
 تت ص ص صختصسمم صصص ممم صم ص ع صصسصلل لم م يال عا لح مس ممسسسسل مس سس

 ل وسو قوام ديراامالان وكيالو ديراو دير مدأ ناز لوش ىلاعت هللا نا ران الا ضعي ىف ءاحو 3

 هللاعم بدالاف (ديراامالانوكيال مث ديرتامف كتبعتا ديراايف ىنتعزانناو (ديرتامكتيطعاديراامف

 زيزعوهو (رصهنم هيرتشاىذلالاةو) ةعيرشلا صم لاهباوبهذ ةعيبطلا بج نم هوجر خامل
 ىهو 6 هنأ رمال ) ةقيقحلاملاعىلا هلصويل ةقيرطلا ةداج ىلع ىنرملاو ليلدلاىا ةعيرشلا رصم
 نيج ( انعفنينا ىنع ) ةساملا ةتجاح رده دسحلا لزنمىف هلىعدخا (ءاوثم رك !)انثذلا

 ةققح ةعيرشلاريصتفةودلا ريسك اي انف فرصتي ايندلا كوام نم اكلمو ةعيرشلا حاصنوكي
 ةيثدلا ايثدلانع ماطفلاو ةقيرطلاو ةعيرسشلا ىبدي ناملب هسرت مادلو هذختوا) ةرخا ايندلاو

 وهامتا ةيرمابلاضراىف بلقلا فسوب نيكمينا ىلاريشي (ضرالا ىف فسوبل انكم كلذكو)

 ىلع ةرغلانا امكف (ثيداحالا ليوأتنم هملعناو لاق أك ةوبنلاٍلعوهو ايؤرلا ليوأت لع ملعب
 رهظتامتا بلقلاةرحش ىلع كلذكؤ ضرالاىف اخسار ةرجشلا لصا ناك اذار هظتامتا ةرحشلا

 بلاغهللاو) ةيناسنالا ةنيطىف ابان باقلامدق ناك اذا ةينابرلا ةداهشملاو ةثيدلا مولعلاتارمأ

 ةبحو هما ىلع بلاغلان وكي ىا بلقلا سما ىلع ايلاف هللازوكينا . اهدحا نيشمب (هصا ىلع
 مقتسم طارص ىلع ه.بقتل ةيانعلا تابذج بلقلا ىما ىلع للاغلا نوكينا ىناثلاو هبلطو هللا

 نعىاف هتنوهب قاب هنال هللا ىفو هللو هللاب هتافرصت نوكف هللاب ءاقيلاو هم ءانفلا
 ةيلامكلا هذه لوبقل نيدعتسم اوقلخ مهنا © نوملعيال سانارثكا نكلو ) هسفن ةينانا

 ٌْ ىلاعت هللانا مث * تاليواتلا ىف ام ىهتنا نارسخلاو ناصقنلا مهثروي ايف مهدادعتسا نوفرصي

 نانتمالا ماقمف معلا رك ذ ىلاعت هللا نالف لوالا اما . لهجلا مذو ةيالا هذهىف معلا حدم

 | هنم معو 6 نوملعيال سانلا رثك ١ نكلو) لاق هنالف ىناثلا اما « هملعتلو ) لاق ثمح
 | هداقمىف لضف امهنم لكلو ةقيقحلا معو ةعلرمُلا لع نا.لع معلاو ٠ نوملعي مهلقانا

 | ةيسسم .ديزي لامعالا ىأ لق (هللاب ملعلا) لاقف لضفا لامجالا ىأو هللا لوسراي لق: رج افو

 ا[ هتك نام ملعلا عم عقني لمعلا ليلقنا)لاقف ملعلا نع بسجن لمعلا نع لأسن ليقف (هللاب ملعلا) لاق

 | ناكو بلقلا ةاسم ةللحتو نطاللا ةيفصتب الا رسيتال هللاب معلاو (لهجلا عم عفتيال لمعلا
 صاوظلا نال ىهاوظلاو بلاوقلا نود رئارسلاو بولقلا حالصاىف رباكالا رظن حطم

 قلاب قلعتيام
 تسرك ,ليزص فاران و ع جو دل ليل دان همك

 نيام وهو هتوق .ىا سوماقلا ىف لاق 6 هدشا ب فسوب ه4 غلب املو 86 قيفوتلا هللا لأسن
 نم هلدحاوال عججوا امهلريظنالو كن أك عملا ءانب ىلع ءاج دحاو . نيئالثىلا ةنس ةرسشعىنام
 نشروعأو هزيم و هلقع ماكحتساو هتوقو همسج دادتشا ىهتنمىا ريسفتلا لها لاقو * هظفل

 نسف الإ . عبدا ف سانلارامعا بتارص اوطمذ ءالقعلاو * نيعبرالاىلانيثالثانيبام فوقولا

 / نا ىلا هتياهنو بابشلا نس وهو فوقولا نسةيناثلاو م ةنس نيثالث ىلا هتياهنو ءاغلاو وشنلا

000 
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 تنب وا ليباع تنب ليعار هتأآرمال لاق ىا ىرتشابال لاب ةقلعتم ماللا ه6 هنأ رمال ا: |

 روهشملاو ىناعملانيعفاكماللاحتفو ةمجعملا ىازلامغب الز اهبقلو ناببتلا فاك ناو رهاكبه

 هبدارملاو فيرشلا هسلجمو ةكرابملا هترضح ىلع مالسلا لاقبف سلجملاو ةرضحلاو بانلاب

 جاتحت ايف ةكانعقتينا ىسع# ىهتنا الالجا قلعتلاعونهبقاعتيام هنعىنكي نكل هلع مالسلا |

 ىتلا بيعش ةئباورصمزي نع ةثالث سانلا س رفا لق كلذلو كلذ لاقف دشرلا هفسرفتدقو !

 نم ءالؤلاو رع فز نيادتذ افتح اذلا يمر لع اطذعتلا نيلك دهإ] راسا كلا 1
 ىهورصم ضرا دارملاو اناكم اهيف هلالعج ىا #ضرالاف فسويل انكم كلذكوإ# هدعب .

 نوكينا ىلع رخؤملا لعفلا ردصم ىلا ةراشا كلذو اخسرف نيءبزاف اخس رف نوعبزا |

 زيزع هنا ةسبالع ضرالاىف انكم كلذ نوكو هلزنمىفوا زيزعلا بلقف نيكفلانغ ةرانع
 كرتيال اماحقا هيلا راشملا نأش ةماخف ىلع ةلالدلل محقم فاكلاف هبهشي رخآ نيك نعال اهنف .
 انكم عيدبلا نيكذلا كلذ لثمىا لخياال كلثم مهلوق كلذ نمو اهريغفالو برعلا ةغلىف |

 ىرجايبترتام هيلع بترتل ةلزتمىف امركمو زيزعلا بلقفف ابحم هانلعجو ضرالاف فسوبل
 تامانملاضعب ريععتل هقفون ىا 26 ثيداحالا ليوأتنم هملعنلو ف زيزعلا ةأرسما نيبو هنبن |

 ىلاكلذ ىدؤيف «ىبد ىنءلعامت امكلذإل ىلاعتهلوقل نحسلاىحادو كللملا ايؤر اهتدمعمتلا |

 مولعلا نم كلذريغو ايؤرلا ريبعت ىنعي ثيداحالا ليوأتنه ثيللاىنا ريسفتىفو# ىمظعلا ةسايرلا |
 هعزانيالو ”ىش هدريال هسفن سما ىلع ىا هللا ىلا ةعجار ءاهلا # هما ىلع بلاغ هللاو # |

 نّوكش انك هل كمين انكر داووا:ءاذا "هاوس اجا: نز] لوقف اظهار انا اوف مكحيو ءاشاوف دحا ٌْ

 مهلنا مهنم امتز نورذيو نوتأبف كلذك مالانا :6 نوملعيال سانلا رثكا نكلو.

 كلذ مهلىناو أي مش سمالان ا

 فسو ةرود مه 1 ذح

 هبالك نيزوشم فسوب راديرخ * تركف ران نم نافرع لاك
 هناف بولطملا قيرطىف هيلع ردقامم هكلمىفام لذب دحا لكل ىنش هنا ىلا ةراشا هفو

 قشاعلا تامالعنم

 نقناودح ىالاكازاو دكر 31 هداؤطا ك1 رك ءذل وااو 5
 ه1 نجا لاا حا ل ا عبس كاذ ذا فسوي نس ناكو

 ةلكللاو معلا هللا هانا و نيثالث نبا وهو نايرلا هرزوتساو ةنس ةرشع ثالث نحسلا ف ْ

 سطارقلا لمع نم لواوهو ةنس نيرشعو ةثام نباوهو ىونو هنس نيثالثو ثالث نبا وهو

 6 جلل لخم ىلعجا 86 هيوثم ىعركا 8 ماللا رسكو ىازلا حتف ةننلالا ف

 دهعت ناسحاو هسفن ارك ةياتكوهف اهريغو ةلرشملاَو مظملاف ٠ هذهعت ىنسحا ىنعملاو

 ةيباعل ام ىنكي هللاهحر ىلازغلا مامالا لاق * ناك نق هبىنكيو ىلاعلا ماقملا لاَقاك

 رسوراقعو عايض راكرد ارام دناسر دوس كت | دياش]: ةئسزافلابو:تاماهملا لضعبا انفكيو هلا

 دلو اهل نكيمل هناودلولا ماقم هميقنو هانبتنىا 6 ادلو هذختو ا 9 [ امراكز ور طاصم ماجحنا

 ىادخدهاوخ هجنا ر كم دشابل »* « ىار هنوك ركذ. ارىبكره دوب.



 م1 7٠١ ةجم رشق فاثلا ءزجلا

 ع 6 ب و « داد اسد عيت جعات كلا ظ

 ا نيا تفك ةوجكا ءاتادو ىعفاش م كلما تاجا و هللا دبع م. عقاب وعجل

 ةراجزا 5< لك نعل ديدي ىوبسرد مردرازه هدو تسيب ديدشكي 0-1 اردكياح

 قحب تفك دهن مرد ىبكو: نوج خشاي دنتفك اروا دصهد شيوردب نيا دشاب هدما زاب نم ظ

 | نكل متشادن ىدسي اردوخ,نالانع زك رهو تدين نم ندرك نب ىو ةاكز كش تقو نيا |
 ركن ىبدنكفا لاؤس نيرد نداد ىتساب وزرا نادب هجن ا ىدون ىنوزرا اىم هك هاكره

 |: دعا لع لاو ةياكظا نحت فب[ نتفور ديانا فلقلي_ردغلدبا ب نيا صح نورا خل
 | ةيناثلااماو :لذبلالجال لب زنكلا لجال هرخداولاملا متكام هنالفىلوالااما.ةعبطلاو ةسفلا |

 حلت ةعبس و تلقلا ردق فرعتال ىوقلاو ساوجلاو اهتاوهشو اهاضتقم هتعيبط نع عم عنم ةبالاق

 | ظاظتحالل دعتسم باقلاو ةينافلا ةيويثدلا تاعتقلاب ظاظتحالل ةدعتسم اهنال ناف سفن ظح |

 | ٍباريشي ساق, هاو ةينابرلا ,دهاوشلاب ظاظتحالل . دعتسموه لن .ةقاملا.ةيوزخالا تاعتقلاب

 ا هينوظتحف ساوجلاو ىوقلاو سفنلا ضرا ىلع هرّوس قيرهي لالجلاو لاما لحب روهظ

 ىذلا زيزعلا وهو 6 رصم نم هيرتشا.ىذلالاقو .8 .بيصن .ماركلا س اكنم ضرالل هناف |
 سوماقلاىف لاق *زيزعلا هللاَه ناكو ريفطق همساو كلملادونج بحاصورصم نازخ ىلع ناك

 | نايبو + ىهتنا ةيردنكسالا عم رصم كلم نم بقلو هتكلمم لها ىلع هتبلغل كلملا زيزعلا |

 || دل .نياعون 00 ا
 اوي[ يم, لعازأ ان تنسو يزعج هك سكن! تفكو ] قشاكلا.لاقو ++ داشرالا قا

 | دعب فسوب ةاحى تام قيلامعلا نم ديلولا نب نايرلا يون كلملا ناكو * ىهتنا زيزع

 سواق سوماقلا ف لاق 23ش ىناف مالسالا ىلا هاعدق بعصم 0 ٠ سوبأو ىدعل كلمو ن1 ا

 ليبقنم (تانيبلابلبق نم فسوي م ءاجدقلو إل ىلاعتهلوقف فسوي نوعرف دالوا نم ىسوم
 ناكتشاكو دما رصمب نيدم ناوزاكربخ نوج ] ىنشاكلا لاق * ءابآلا لاوحاب دالوالا باطخ .
 بج عع كاب :تاديجفا مست يوم اينلاجلا ةملتا تلف ار تق سدا عكاطبراكرءانرؤيسء نع
 1 شوك زا دوب فتنسو قشاعواو دندرب رصم زيزعب |

 انايحا نيعلا لبق قشعت نذالاو |
 هباوستفا رصم لها ءكذلنلك قوسلاىلا هجرخاو هنيرق عميل فيوم ضع كلام نم اوسقلاق |

 دما رب راوندو رذزا ناغفو دايرف فوك رب راز امراي 3 هجحكلادا

 دحا هيلعردقيال أي هن غلي ىتَح ضعي ىلع مهضعب سانل ادازف ماياةثالث ديزي نه عسب ىف ضرعو

 دتتسشت .ىشوماخ ,ىوناز سي * دنتسب هب بل ركيد : ناراديرخ ظ
 هنزوناكو اريرخح ةيصوةهضفة صو اهذةصو اًولَّؤل ة صو اكسمةص هتزوب رصم زب نع هارتشاف |

 فسوي اهب ىربشتنايتداراولزغلا نمرًانش :ترضجا ازوينا ل ىكو ت :لطرةئائعيرا

 ل ا تاو رلا

 | نوعرفناكوا. درع سس ظدزت تام امظع ضمنا فيقال 9 1و



 تدو ةرود مم 753, رع

 نيا تفكو دادزوا اروا ] ىشاكلا لاق اكلم رشا خ هنقلل كاد ادا قناع مساوه ليقو |

 را هاح زا ارافسو» وا قارا 56 ها نارك ارولد 1

 نار عوفي اهسفناب بعنالقلز يو دام را ةايبسي افرع ولا
 ىقام زوزرفا ناهح نت دا *+ ىهاح كيران نيج زك تاغ

 اذه تاماظ, دجوب اما ىهلالا معلا نا تاملظلا ىف الا دجوبال الا ءام نال كلذو

 ةيذلا قلعتنم ةراشب هلاك بلقلا نا ىلا ريشي ةمحتلا تاليوأتلا ىفو © تلاقلاو بلقلا |[
 رارسا نم ضو بجلانمهصالخو باقلاب اهقلعتىف ةراشب ةبذحلال كلذكف نجلا نم هصالخو |

 ةكرسشلاب اوبلاطيالتل ةقفرلا ةبق نع هباحتاو دراولا ءافخاىا هيهورساو##© (هنوحيو مهبحإل

 تعطق ىا هنم تعصب لاملاّنم ةعطق اهناف ةراحتلل اعاتم ىا ةعاضب هنوك لاح 6 ةعاضب ف هف
 نموه هوعاب ىا  هورشو هي مهرارسا هيلع فخم نول عيا ملع هللاو قه ةراحتلل

 لاذتبالل ةضرع هولعج ربدقلا هللا هديا ريقفلا لوَش * هباحصاو دراولل ريوضااو دادضالا |
 ناك |سما ىبغقيل لاؤسلا نع مهللفغا ىلاعت هللا نالاما هلاح اوفرعي مل مهنال ءارشلاو عببلاب
 ىنشةدعب ةسهاو تاياور انههو . ةيريعاهتوكل هتغل اومهشملو هلاح نع اولأس مهنالوا ال وعفم ْ

 هداشراىف دوعسلاىنا ىلوملا رد هللو نيرسفملانم ريفغلا مما اهلا بهذ ناو اهلا تفتلبالذا .

 ىنعمب وهو [ رابتعا ىبو كدنا ىاهيب ] ىفشاكلا لاق * رابعلا صقان فيز # سب نمي و .
 هلع و«هءادزلاما| سوح: وكب ”فضوو ' ئئرادصملار تملا فصال نعلا نال نس وحل رإ

 مارح ىل سخن نب مهضعب لاقو . خشلا نبا ىشاوح ىفاك هصقن ىاهقحهسخي نم هنزو ناصقنلو ا
 لوقلاو تاكربلا قوحمم ماَرل ان وكل ىنمملا لع نجلا لم ىهتنا مارح خلا نم نال نوم“
 هتلقلناسب وهف ةنوزومريغىا ه«ةدودع»ؤي ريناندالىا نع نملدب هي مهاردؤتحصالاوهلوالا |
 اهرد نوعبرا هو ةقوالا نونزي اوناك مهنال هسفن ىف هباصقت ناس دعب ارادقم هناصهو 1

 اهرد نيرششعو ننثا ىدسلانعو .اهرد نيريششع تناك اهنا سابع نبانعف.اهنودام نودعبو
 نسحلان وكتام المح انل نك اولاقو دج-لاقيرطفف مالسلا هيلعىبنلا اوذخا ناببصلانا لبق + ل
 تازوج ىنامب ىناف مهنم ىسفن ىرتشال هتدجوامب تئاو تببلا ىلا بهذا لالبل لاق نيسحلاو |
 (تازوج ىنامب ىنوعابو ةدودعم مهارد سي نمب هوعاب فسوب ىخا) لاقو هسفن اهب ىرتشاف ؟

 6 نيدهازلا نم ف فسوبف هي هف لع نوعئابلا ىا 6 اوناكو ذه راخالا ةضورفف اذك

 رك ذاب هوعاب كلذلت مهديابايف نوبغربال نيذلانم ىا ”ىثلاىف ةبغرلا ةلق ةداهزلاو دهزلا |
 فاخنهىماب قثاو ريغوا هبزواهتم ”ىبثلل طقتاملاو هوطقتلا مهنا كلذ ببسو سخبلا نعلا نم

 هنفو * ىهاظلا لاما عم اذه نم سكواب مواسم لوانم هعدنف هنم هعزتنف قحتسم هلرهظينا [

 ثيدحلاىفو نطابلا لاما وه لاما امتاو ىلاعت هللادنع هلرطخال رهاظلا امانا ىلا ةزاثا
 بولق مكل تناك اذا ىعي ( مكلامعاو مكبولق ىلا لب مكلاوماو مكدوص ىلا رظنيال هللانا )
 الاوالما ةرخاف لاوماو ةنسح روص مكل تناك ءاوس اقلطم نيلوبقم نونوكت ةحلاص لامتاو

 كاسمالا نم ديالف ةوهش ىنداب كسفن كعب نم بجتاب سخمب نم فسوب عيب سبلو الف
 هرس سدق ىاجلا ىلوملا لاق : ةعانقلاو ءاّمحالاو



 ركع يخت ىذو ونمج سكب جو

 طوول لارا لعب ةيبكللا كفا ىف وكي ذا نادوكجتوملا ناوخالا نم ريغ ةوس ىلع لدي الف

 هناف هبقعىف ةيقاب ةلك ديحوتلا ةلك ىف ىلاعت لاق اك مهباةعا نم ةوبنلا ةلسلس عطقنت ال نا

 ىلعلديال بكاوكلا ةدوصف مهلثمت اذكو .ىنخيالاك دافحالا ضعب نم كرشلادوجو ىفانيال

 هللا ىلا مهتيادهو قلخلا ةوعدو ةوبنلاب هنيعت ىلا سمشلا ةلزنع, بوقعي ناكاذا هنال مهتوبن

 ىعدتسال ءابدنا مهلك ناكو لو رمقلاو سمشلا عبتت ىتلا ملوح ةلزنع هدالوا ناك ىلاعت

 رهظاملو . هتوبنل مهلك ةثارو ىلع ءانب مالا لوانمىا ةيوسلا ىلع مهل بوقعي ةبحت نوكي.نا
 اذكه مالشلاهللع مدا ىإ نيب نم ثيشك مهني, نم فسوبف مهيلع فسوب ليضفت نه رهظ ام
 اهسيلتو ىوقلاو ساوحلا ريوزتىلا تاراشا تاي آلاىفو © ريدقلا هللا هديا ريقفلا لابي حال

 اهتاليوستو اهتاهوتو اهديكو اهركم و اهليحو اهتابذكو ةيفسلفلا اهتالبختو اهتاهيومو
 اهتافصو سفنلا ىلع فق ناميالا رونب ديؤملا حورلا ناو ءايبنالل تناك ناو اهيلع ةلوبج لا

 نم اهلكر ومالا ىريوو اهئاليوستو اهتاهيومت اهنم لّشالو هيلع ىوقلاو ساوحلا تلبجامو

 ةدارالاب اهنف هللاداراام روهظ ىلع ربصلاوهو اليمح اربص اهيلعربصنف ةيلزالا هماكحاو هللادنع

 ةناعتسالا ىلا ريشي © نوفصتام ىلع ناعتسملا هللاو ) هلوغو اهب ىضرلاو اهل ملستلاو ةمميدقلا |

 اهب ىلاعتّساافن ةيمجنلا تاليوأتلاىف اذك هردقو هلاضق نم ىرج اف ليما ربصلا ىلع هللا

 فسوي بجنم ابيرق اولزنف رصم ىلا نيدم ةهج نم نوريسي ةعامح ه6 ةرايس تءاجو 8 |

 | اوأطخاف ةاعرالالا نكيمل نارمعلا نم ةدسعب ةرفقىف. جلا ناك مولعلا رحبفف ىدنق رمسلا لاق«
 | ىضتقي هناذ (ةراسسلا ضعبهطقتاب ) ىلاعت هلوق فلاخم اذهف « ىهتنا هنم ابيرق اولزتف قيرطلا
 | * مهدراو بجلاىلاىا ه6 اولسراف © داتعملاريسلاوه ريسلاو ةداحلاو نمالاىف ان

ْ 
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 [ ديسر ىوب تاجن هدم مراهجزور ] ىنشاكلا لاق * هيف هباقلا نم مايا ةثالثدعب كلذ ناكو | | : :
 ١
١ 

| 

 سوماقلاىفلاق * ىعازخلا عد نب كلام كلذ ناكو مهل تسيل هرضحب ىا ءاملا دري ىذلا ىا

 ىا [ ولد ناشهؤورف ] ةيسرافلاب ءالدالا 46 هولد ىلداف 2 ةلمهملا لادلاب سعد نب كلام

 لبحلاب قلعتلاب فسوب ىلا ىحواف اه الع يلا ىلا اهلسرا
 هدقإ/ هاج رد ولد نيا تسترهم دا فسوب ىا

 تادامجلل نال كلذو [ دتآتسيركب ٍفسوب قارفرب هاج ىاهراويد هكمهدروا ملاعم رد ]|
 لها ةرواجبو حببستلاو ديحوتلاو ركذلا سنا اهلف للاب ءاملعلا الا اهفرعيال ةيناقح ةابح |
 ةظعوملا نيح 00 هللا لص هللا لوسر هيلع دمتعي ناك ىذلا هيما حصدقو ق 1

 قتلا ف لاق : ريثملا هلىلمنا دعب كلذو هللا لوسر هقراف امل مدا ى نينا نا سانلل

 لوقع بابرا وحجمه دز ىم هلا * لوسر رجم زا هنانح ناسا

 نوخ تشك تقارفزامتاجت فك * نوتسىاهاوخهج ريمغيب تفك
 كلام ءآراملف نسا رطش َىظَعا ناك دقو نوكيام نسحا مالغب وه اذا فسوي جرخ املف

 ىدان هن أك [قامداشو هدزم ىا ] 6# مالغ اذه ىرشباي 9 هباحصاو هسفن ارششبم ك لاق

 املا نماحابم دجويامناكم ةمعتىأو ةردان ةمعتب زاف ثيح كناوا ادهو ىلاعت دقو ىرشبلا
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 ءاشالا لاؤسنم ليعفت ليوستلا ناكىرهزالا,)اق * همامتا ىف عمطلاعم سفنالا ىف ”ىشريدقت
 فصواال ارك نوم الام 5 اسما ف هريغو لطابلا اهيلاظل نيزبذ اهبل ىتلا ةينمالا ضو |

 نوبذاكمهلاو اوداراام فسوِس اولعف مهناىلع بوقعي لدتسا فسوس هومتعنصف فرعيالو |

 بان رثا.الو قرخ هيفنكيل ثنح ضيمقلا ةمالسبو,ديدشلا مهدسح نم فرعامي نيئيشب

 لسس ىلع هدعلام تايماو هلق امج ضاسعالل لبو بنذلا هلك ١ مهلوقل در تلوس لب هلوقف '

 وهو ليم ر بص ىرماف ىا ه# ليم ر بصق اله مواعلا رحب ىف ام ورمعلب ديز ءاجوحتن كرادتلا
 لاق ؛ (هللاىلا ىزحو ىثب ودكشأ اعاز) بوقعي لاق: دقف الاو قلخسا حلا هنف ىروكشالئذلا

 ليج ريصي ركم ىني' راي لامج * باتشم نم زيزع فسوي تب للموب
 قلخلا ىلا ىوكش هنف نكيمل اذا ريصلا نا ملعا * هحور هللا حود لك لا انحش لاق * |

 ةيدوبعلا قح ةياعرنم هيفا لمح انوكي قلاخلا ىلا ىوكش كلذ عم هيف ناكاذاو اليمح نوكي

 ضروفتلاو قلاخلا 0 ثحانطابو قلخلا ىلا 0 كسما ثمح اىهاظ
 5 هرسس دق ضرافلا نب رمع خيشلا لاق : ىهتنا للا هلا ىوكشلاو ليج

 ةيحالا دنع زدعلاريغ حش و + ىوقتال دلحتلا راهظا نسحيو

 رهظا 5 ىداعالل نسحب لب اًتلطمت نلا تامدص ىلع ربصلاو دحتلا راهظا نسال ىا

 الا نسحيالف ةبحالا دنع اماو . دكسانمو هاو نغف رافكلا سو هيلع هللاىبص :نالوسر
 لاقو هتاحانم ضعب ىف نوئمس هرهظا م ادج حسبق مهدنع دلجتلا راهظا نال زجعلا

 يرسل رقما عن كك "درك ركل كل انزل فلل ذككلاو

 ناسصلا تكا دادغي ككس ىف فاطو هزجعب فرتعاف هلع لولا رسع طيلست بداف |

 رق مدمأ تهاكردب هكتسحو ريقف تانكلا كَ اوعدانا مهرأبو

 ةب اك ىلع مكشياعاال ليقو * رشبتسم هجوو بيحو بلقب ءالبلا تلت ليمجا ربصلامهضعب لاقو
 نبابسالاو طئاسولا طاسب ىوطي قيقحلا دحوملا نال كلذو تنك 5 مكل نوك | لب هجولا |

 حفصلاو وفعلاو ماركلا قالخا نم لفاغتلا نا عم باب لكفف ىلاعت هللانمالا سئاتلا ىريالف
 راخالا نديد نم رذعلا لوو |

 ار وا لاق اهف كدنع رب نا +؛ارذتم كيتي, قه ليداغت#لاقا

 ْ 3 نوفصتام ىلع ةرمتسملا ةناعتسالا ءاشناوهو نوعل اهنم بواطملاى ا 4 نانا 0 |

 | علط ع هنأك هتمالس راهظاؤي اناذنك هنؤكا نانو فو |نأشي نما نوفضتام.غلاخ بن[ | عع
 تناك ةعرجلا هذه ىواضسللالاق * < نوفصيامع ةزعلابر كير ناحبس !) ىلاعت لاق بذكلا

 ءامنالا نم د يلار ودص عانتما ىلع ليلدال اولق مهنال كلذو ىهتنا حص نا مهئابنتسا لبق
 | ءاننالا نال كلذ ىف باصاو مئابنتسا ة ىف كشلا ىلع لدي حص نا هلوقو ىجولا لبق

 مهنأشب ةقئ اللا ريغلا ةرفنلل ةبجوملارومالا نم اهدعب نإوموصعم مهنا اك مهتوينلبق نوط
 لاف هتأقلاو هيريضو دسللا نم هنوحا نم. ردصام لييق نم أيس 5 فسوي مه سيلو |

 | 0 لآ ىلعو كيلع هتمعن مت و) ىلاعت هلوق اماو . ليوأتيغنم ادمع بذكلاو لعفلاب



 ؟« كي“ ؟ وم يعل مت نواب ادم م يل <( وسجل كه فيلما

 1 ماعطلا ةيعؤا «مهعاتم اوحتفاملو) لاك هلوقىف هيدازملاو دل نم مالا اك عتم نم مساوهو |

 | دهعتلاو دقفتلا ههف داعي نامز ىضه ريغ نم كلذ بقع * بئذلا هلكاف 9

 | كداقتعاف كدنع انك ولو » انتاقمىف ان قدصمب ان نمؤمب تناامو # |

 نيكل ويطرح لع فن1 قد را طتعلالاب ره قتتمل هر 1613 زعتر اني .نطلا |

 مص 770 رسشع ىاثلا ءرجلا

 | ىذواام ١) درو كلذلو ةنحلاو .بدالا اهباسا نمو ةيعص ةّمرط ةنفصتلا قيرطنا ةلمخابو

 | ىلعا ةيلعلا ةقيرطلا هذه ةنحمنه ةرذو » تيفصام لثمى ىصام ىا ( تيذواام لثم ىأ
 | هتاذل هراتخاالا هءافصا هيىتباام لثمب ادحا هللا ىلتباامو تاماركلاو فشكلا نم ريثكنم |

 راهنلا رخآ ىفىا فرظ # ءاشع مهابا اًواجو قف قئاقلعا ىلا ىداهلا هللاو مهفاف هتيدوبعلو |
 ىئاوكلا ىف لاق, ةرصعلا دعب: ثللا ىلا نيسفتىفو * لبللا-تفضت ىلا: زاهنلا رخآ ءاشعلاناف |

 .١ ى انلاو.. ناك اتمىا لاح « نوكبي راذتعالاىف ةذلاملاىلع اومدقبل ءاشع اًؤاحامتاو |

 نبكلف حرش ىلا اهجوز تمصاخ هرافي 1 نييك نو ةسراقلاب |

 نوكبي فسوب ةوخا ءاج دق حيرش لاقف بت اهارئاما ةمولظم اهنظا ةيمااباي ىمشلا هإلاقف
 ىونتملافو : ةيضرملا ةنسلانم هبىضشينا سما امب الا ىضقينا ىنبنيالو ةملظ مهو

 تسوغ نأ .غورددزن ”ىراز «:تسيومعم ةتسفن رطضم ”ىداز
 تستلعو كشرزرب ناشنورد هك + تستلاح فسوب ناوخا 0

 | ضمالااولاق ”ىشمكمتغف مكباصا له ىباي مكلام لاقو عزف مهتوص عمسامل هنا - ىود

 | ىرلاوا ودعلا ىف نيقباستم  قيتسن انيهذانا اناا اي اولاق ف8 تفسوب نياو وها لاق مظعا

 | اضراعاذا الضانتو الضتنا لاّشأك ةيلغلل ابلط قبسلا ىف اضداءاذا اًعباستو نالجرلا قيتسا لاقي
 46 انعام دنع 88 [ اهنتارف سوي ميتشاذكبو ] 6 فسوب انكرتو #8 ةبلغلل الط ىرلا ف
 أ رضاخلا عفنلا هلصاو هب عفتناام لك ةغللا ىف عاتملاناذ اهريغو داوزالاو باشلا نم هب عتمتنام ى

 *”ىس تناو فيكف فسويل كتبحم طرفل ةقثلاو قدصلاب نيفوصوم  نيقداص ©

 لوبقلاو ناعذالا بلقلاب و اقداص لئاقلا نوكب رابخالا ناسللاب قيدصتلاو هب .وهام ىلعال

 اة ياجمل هلع ا مدجلا لع قي[ دتاولمل دك جم وج كلذ فال بيذكتلاو كلذل
 مدقت ىف .فالاتماو ذم ةيلاحلا ىلعوا مدي هصيش قوف اًواح ىا 3 مدي 2 هل وق نم ة هق رظلا | ا

 نك ةغلاس جدل ةراتنشو ان داعدلم تذك ضيلخرال لاخلا: - نك عع حلالك |

 | ىنعمي ردصم وا هتاذب روزلاو هنيعب بذكلا وه باذكلا لاَعاك هسفن بذكلا نم مهئح

 ىا ةمجعملا يغب اهتع هللا ىضر.ةعئاع تار قو: فسو « مد نكي هنال هنق بوانكمى ا :لوعفملا |
 هوقزمينا مهنع لزو اهمدي هوخطلو ةلخس اوحبذ مهنا - ىور 6 ا انو دك دع بدك |

 ههجو ىلع هاقلاو هذخاف صممقلانيا لاقف هتوص ىلع حاص فسوب ربخب بوقعي غمس املف ظ

 قزميملو ىنا لك | اذهنملحا ابذ مويلاك 52 هللان لاق صم“ ءّقلامدع هه>و بضخ ىتح بو

 مهقدص له بوقعي لاقام لبق هناك لاق هصبق هيلع |
 | كلذ نكيمل هي لاق 8 ليقف الوا اولقايف

 | ليوستلاو . امهنع هللاىضر سابع نبا هلق تلهسو تنيز ىا ©« كفا مكل تلوسلب ف |

 )(ريدق )
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 اذهو بلاقلاو حورلا ىلع ندبلاو سفنلل ةبلغلا نوكتت هعبط ىلا ناسنالا لكو ناف ةيناوبحلا
 ةيلغلا ن وكت ةيلزالا ةيانعلا هلت قبساذا .بلقلا بج ةبايغىف ىحولاب ىلقلا:دياناو ءانقشالا لاح
 نوديؤم ءابلوالا اذكو ءاسالاف ءادعسلا لاح اذهو نديلاو سفنلا ىلع بلقلاو حورال

 دقو لالحلاو ءافْلا ةروصفف اوناك ناو لاتحالاو ربصلاو ماهلالاو ىجولاب ىلاعت هللادنعنم |

 ةميظعلا ماومهلا ور ةديادشلامومغلا .انلاج اهيل كس ويا تمت «بوتقسنل لع لاك كلاود
 ىلاعت هللا ىوسام اهركف قلعت عطقنيو ىلاعت هللا ىلا امهعوجر رثكيو اهترارص ىلع اريصبل

 رابكلا ضعب لاقاك ةملظعلا نملا لمحت.الا اهلا لوصولا نكميال ةيلاع ةجرد ىلا الصنف
 ةقاغلا .ةضايزلا و اةاولذسإناةناذأ !لتمكتت ةتش ةزرللظع# ىتثا ؟ةحسللا| قي تفشي وج نسخ تسل
 لاق : مهتاطوا نع ءاملوالاو ءاسالا برتغا ماقملا اذهنمو هسا دنع هل رسام تادهاحجملاو

 ىماجلا ىلولا ا

 تخاس هدئافىاربزا خلت تبرش بيبط * تسحج هداف رم زور الد شوك ربصب

 كلذ ىلاعتهللا ضر, لف هما ىدي نيب ايدج حيذ هنا ريا ىف امل هقارفب هوبا ىلتبا مهضعب لاقو *

 ١ راربالا تانسح ماقملا كلذ نمو ةوبنلا نأش مارتحا ةمظعل ةقرشب ةقرفو مدي امد ىراو هلم
 هفو انيزح ريقفلا فرصناف هماعطاب متهااش ريقف اموب همعطتسا مهضعب لاقو * نييرقملا تال

 هلبوقعي ىرتشا فسوب دلوامل مهضعب لاقو *ةوبنلا قالخاب قيلبال كلذنال ضعبلا هلاق اكرظن
 براي تلاقو تعرضتو تكف فسوب ىلع نإللاريثكت اهنبا عابف عيضر نبا اهلناكو ارْثظ |

 لصيإ إف اهءاعد هللا باحتساف فسوب هدلو نيبو هيب قرفف ىدلو نابو ىب قرف بوقعينا

 ىا علق ةدلاو هلونال ) ثيدحلاىفو اهنبا ةيرالا كلت تسقلنا دعب الا فسو» ىلا بوقعي

 قرف نم) ةنسحلا دصاقملا ثيداحا نمو ىرهوملا ىفاو ايابسلا ىف كاذو اهنمهقيرفتب ةهلاو لمجال

 ىلاةيسنلاب ادعي ناك ناو اذه لثمو ( ةماقملاموب هتحا نيبو هنيب هللا قوق اهدلوو ةدلاو نيب

 هريس سدق ربك الا خبشلا ةرضح لاق * لعفام لعفي ءاضقلانا الا مالسلا مهيلع ءابنالا

 ءاغاب ديعلاىف لاعفالا مومت ىلع ارودقم اردق هللارعا ناكو ىلاعت هلوق ذافنا ق+لاءاش اذا

 لبق * لوصولاو ةيانعلا لهانم ناكنا هماقمىلا هدريمث هداراامب ردقلا هيلع ىرجم هنم ةلز

 طفاطا لاق : ارودقُم اًادق هنلارعآ :ناكو لاقف فاعلا _ّصغتأ ةزساسدقأ دياز ىال |
 ىانكى 'ىوعدديزهنوك هجارام * دز ىقلط مدآ نإ نايصعقرب هكىاج

 اموب.ذخا هنا يح دقف فسوب ىلا ةمسنلاب اماو * هبالتباو بوقعي لاح ىلا ةسنلاب اذه |

 قتباف نم ىلدجوامل ىتوعابف ادبع تكول لاقف هؤاهبو هنسح هبجحاف هتروص ىلارظنف ةآ ص |
 لامكلاو لام اناىلا ةراشا هبفو * هيبانم هقارف بيس كلذ ناكو سحب نمي عيبو ةيدوبعلاب
 هللا ىوسامع ارح ريضينا ىلا دمنا دنعلل ديالق ازاجم دنعلا ىلا فضا اذاو ىلاعتهللهلك

 اقح اضم ادبع نوكيو ىلاعت هلل هلك مالا ىريو.دونقلاو تافاضالا نما صلخت.و ىلاعت |

 تسا0شود سا تكف دوه شاطر كسورط * دنك هج ضاش تعلخو ىكجاوخ توسك

 ( عب - ١١ -نابلا حود )



 مآ 77: رفع قتاثلا ءزإلا

 | نجرخمن ال ضعبل اهضعب لاقرثيلا ماوهنا - ىورو  ةنس ةريشع قام نايلقو ةلس ةريشع عبس

 | فسوب, تدصق اهذاف ىفالا الا ن.,حجاف نكتحاسي لزت ءاسنالان مب اسنناف نك :كتك اسم“ 7
 ابيرقايو بئاخريغ ادهاشاي لاق بجلا ىف ىتلا املو اهلسنىف م.صلا قبويت مصف ليربج اهبحاصف

 هفاثاام احرف ىللعجا -ىورو اجرذثو اجرف ىرمانمىللعجا بولغم ريغ انلاغايو دعب ريغ
 وب ليربج ملعو * ىهتنا هتعاسنم جرخوا مايا ةثالثرئبلا ىف.ثبل ىئاوكآالاق « هبف تاباف |

 رسياو 0 ,احايو ةوعد لك سحايو ةبرك لك فشاك اي مهللا ) رثيلا ىف ىا ءاعدلا اذه ا

 امتنا كالأسا كناحبس تناالا هلاالاب دحو لك سنؤمايو بيرغ لك بحاصايو ريسع لك

 هوك دفا ىلظفحم ناوكربغ رك ذالو مهىلنوكيال قى ىلقىف كمح فذقتناو احرخمو احرف

 | ةكئالملاةعمسف ىتسحلا هلاهساب هللارك ذ بحلاىفقلاامل فسوينا  ىور (نيحارلا محرااي |

 دسفي نم اهيفلعجتأ) ملق متسلأ هلالاقف ةعاشانلهماف بجلا ىف انسخ انوص عمن براي اولاقف |
 ةكئالملا.لوقي ىلاعت هللارك ذ ىلع نونمؤملا عمتجا اذا كلذكو مهب سناف ةكتالملا هتفخل (اهيف
 نونمت نآآلاف (اهيف دسفينم اهيف لعجأ ) متلق متسلأ ىلاعتهللا لوقف مهبسفأتسن انرظنا انهلا
 سلاجملا سئافن ىف رك.ذلا فرشل لزنت نيبرقملا ةكئالملاا .لعف مهب سانشتسالا |

 ]١[ تسابز يكن وج ىيهاردوخ سنج | 0 * ٠

 [«]اك زا سانست ساللا مامااب * ءاج زادك ض ار ركع |

 زا يو ب

 [*ز نك نكن ويراقب داعم اكن كف #* 3 قا منك ردق نبا [د] ؟« يري“ بيجو نتج مسكر يو هت سيل لص نصجتم يل نك 2

 تاكع هدربطفا با دعا زوخإ قركذم * زازنها رد ارر 1 1ك

 ناكو هلاسانياو هتشحول . هلازاو هما هللا لوؤيامب هلاريشت 6 هلا انحواو هه ىوتملاىفاك |

 مالسل ا |ءهبلع ىسعو ىحنمىلا ىحوا ىلاعتهللانا حصدقو ٠ نوقفحلا ماكل ةوس ىجو

 مهرغصفف داح آلا ضعبل ةصاخلا ةيالولا باب حتف دق ىلاعتللا نال كلذو امهك اردا لبق

 | ءاالا دادعتسا لامكأ ىلوا احوتفم ةوبنلا باب نوكي نالف ةرتم سدق لهس خلاك
 ( وكل | ىبتسا ناو نيعبرالا ىلعو غولبللا ىلع فقوتيال ةوبدلاو ةيالولا عاف مالسلا مهيلع

 قشاكلا لاق * لايلاب حال اذكه ةبلافلا هللاةداع هيلع ىرجام ىلع نيعبرالا دعب ءاسالا

 1 ارئاراربو ماسر هاح ضيضحز نورنب شام كانه ودنا 1 ميداتسرف ىحوامو ]

 | 6 اذهمهنماب © لبقتسيابف كتوخا نثدحتل  مهنكنتل 95 [ ميراوت كيدزن ىدنمتجاح
 ولعل ذئمون كلاحو هذه كلاح كيلاح نيابتل فسوب كاب  نورعشيال مهو #8 كلا ولعفامب

 | مهنا كلذو تآيهلاو لاكشالل لدملا لوطلو مهماهوانع كلاح دعبو كناطلس ءايربكو كناش
 ا ناف هرقن مث هدب عيطصتيب اوم اطيز زكام عزم نيراتمت هيلع اولخد ن زيح |

 | هيندي ناكو فسوب هللاَقي مكسانم مكل خا ناك هنا ماجلا اذه ىنربخيلهنا لاقف

 ةصوصخ نم نا ةراشالاو © بئذلا هلك ١ كيال قو بجلا ةباغىف هومتققلاو هب متقلطنا
 أ ن لك اوحلاَو ىوقلاو ةيلفاعلا نسف ىولعلا تلقلا اهنم دلوتنا كلاقلاب كولا قلعت

 | ملء ىلا ساوخلاو ىوقلاو سفنلا لبمو ةيناحورلا ملاغ ىلا امهعازنتو بلقلاو حورلا ليه.

 ( ةيناويحلا )

 [د] ؟© يرجع يجب ترو م رجج صصص عوكل بتحمل يستمج ع معلا

 [1] ؟© مرج ىيججسأ علقو واج دس ركع معو 2



 فدو ةروس د جم

 تتكفاوطد ُهدعاف ربه مالا رود 0 اد 21117

 نفسلا ىهتشتال امب حايرلا ىر 2

 صضودنا ةحار و نافرنيزا فسود ىا تف هل 7 ىا تك ل١

 كاسنا ال ىلاف ىناسأتال ىراب دشكد ها وخ احكي راك ماجا رسدكمناد ىو دسريمن لد ماشع مظع |

 تسناتسود طرش هن ىشومارف [ درك مهاوخ شومارف زينارتنم هكنكم شومأ رفا ص

 مهقتاوعىلعهنولمحم اولعج مهو [ دومرف راسب ةغلابم ف سوي ةظفاحم بابرد ارئادنزرف سب ]
 دنجرا دئزرفىاقل قوشزاو تسيركتم ناشيارد بوقعي ] هباوهذف هب ارورسو هلاماركأ
 تس

 تسنازرا دسوح ىرود روصتزا لد * رود هدشان مشجز متاور اهراس زاونع

 نويعلانع هب اودعب املف [ داهن ناعنكب ىور دندش بئاغ ىورظن شيبزا نادنزرف نوج ]
 بكاوكلا نبا ةبذاكلا ايؤرلا بحاص اي اولاقو ضرالاىلع هوقلاف مهيبا اياسصو اوك

 اكو هلوبرضيو هنوذؤي اولعجف مويلا انيديا نم كوصلخب ىتح نيدجاس كل مهتبأر ىنلا
 ىدانيو اديدش ءاكب كس لعجو اقنحو ةظلغالا هيلع نودادزبالو هبرض مهنم دحاو ىلا ٍُطظ

 لاق » ءامالا دالوا كنساب عنصيام معتول كتيصو اوعضو كدهع اوسنام عرساام هاّسااي

 لاقو [ ديسر كيدزت كالهبات نيد ىورب هنشتو هنيلإ 9 راوخ كاخرد ] ىنشاكلا |

 ىدانفاهرسكل هقنع ىولو هلتقداراوهردص ىلع بثووضرالا هبداحف ليبورهذخاف مهضعب |

 لاقف ةمحرو ةهقر هتذخلاف ىلآق ديري,نه نيبو ىنب لحو هللا قتاهب مهقفرا ناكو ادوهيابف سوي 0

 لتقلا نم مكل ريخوهام ىلع مكلدالاق ىلب اولاق هولتقتالزا اعثوم ىتومتيطعا دق مسلأ ادوه |
 اوهزنعو * بجلا ةبايغىف هولعحنا اوعمحاو 8 لعفن اولقو مهبضغ نكسف بحلاىف هوقلا |
 ىه ىتلا ناعنكب بوقعي لزنم نم خسارف ةثالث ىلع ناكو بحلا رعقىف فسوب ءاقلا ىلع |

 لاقو * اعساوهلفساو اقيذ هالعا ناكو ندرالا دالب رمع نيح دادش.هرفح ندرالا ىاون نم
 هيدينم اهوعزنف مهباش, قلعتف رثبلا سأرولا هباوتأف [ هدايزاي تفاي قمع زك داتفه ] قشاكلا

 هيلع اومزنعامل هصيق اوعزتو هيدي اوطيرق اهريفشي قلعتف هطسو ىلع طوب سم لبحب اهيف هوادف |
 ىنابحىف هبىراوتا ىصيق ىلع اودر هاثوخااي لاقف هال الايتحا بذكلا مدلاب هحيطلتنم. |

 ءام رثلاىف ناكو توعل هوقلاو للا اوعطق اهفصن غلباملف اواعشي ف قاغ كيساتك ناوكلاو

 مهتكردا ة ةحر اهنا نظو هودانت ىسوهو املعماقن رثبلا ناجي ةرخص ىلا ىوامث هف طقدف

 باطتسم باطخ ىلعا كلم ترضحزا .] ىنشاكلا لاق * ادوهي مهعنف هوخض رينا اوداداف مهباحاف |
 ىوب دس ر هاج كندي ف سون كنازا شيب (ليربج ىدبعكردا) كمسلر لهدا 0341 نادعلا رئاطب

 ماعطزاو ديناشأب دوب هاج كترد هكمر# ىالابربو تفرك دوخ ةسدقم هاب ارواو دنسر

 ا تشادوزابرب راوذيوعت هكليلخ نهاربب داد ىرب تشه تارشو

 نبا فسوب ناك ليقو هش نينا دفؤمابإ ىو هنت ظركنع ل ” نءاوهو بحلاىف تبفئسوب ىلا

 كا 3-70 متت هت تطتاا 3752:2237 تطل دك م 2-1 + ٠7 2 الم دك تت >7 كش 3 25ج 87007227 1 ل 1 7ك د تت 010027201000008 7 27-71-02: تاقطنلا 15193 ةع اللا ٠ تالا تع هط ك 1 227: له دعت عع تت



 م1 77 جم رشع يناثلا ءزجلا

 | الاول هيف زج كلي نون وعر ىئاوكلا ىف «.|زجو |دوجنو .افعض نوكللاهلىا. كالهلا ىنع .|
 ا لوالا راذتعالانءاوبيجيملو بئذلا لك نم فسوي فوخ باوجىلع اورصتقا امتاو خالاو |

 ضعب نعو * بيرق نع هبنوت أي مهناىلع ءانب هتدمر صقل نزحلانود عنملافىوقلاب بسلا هناال |

 | اوناك ف سوي ةوخا نال ةجحلامصخلا نقليزا لجرلل ىننيال ل |

 ىنو فسوي دك ىف ةاعلا مهنقلو بوقعي كلذ لاقزا ىلا سانلا لك أي بئذلانا نوملعبال
 | هب علوف ”ىثلك ناطيشلل كرتالا هلعفاال هللاو ”ىثل دبع لاقام قطنملاب لكوم ءالبلا ) ثيدحلا

 نا ةفاخم الا هبملكتانا ىنعنياف ”ىنثلاب ىثدحم ىسفن دجأل ىلا ) ثيدحىفو ( همشوب ىت>
 | انبا ديؤملاو زتعملا ءاخل اموب لكوتملاعم سلج ةغللا ةمثانمتيبكسلانبازا حم - ( هبىلتبا

 | هنع هللاىضر ىلع مداخربنقن ا هللاو لاق نيسحلاو نسحلاما ىانبا كبلابحا اميا لاقف لكوتملا |
 دشناهنا بحعلا نمو ةلللا كلتىف تا اولعفف هافق نم هناسل اواس لاقف كشانمو كنمربخ

 لاقف امهملعي ناكو ديؤملاو زتعملا ىلا كلذ لبق |

 لجرلاةرثعنم ءرملاباصي سيلو * هناسلب ةرثع نم ىتفلا باصل
 نيم 02 1ر2 لكحبرلاا ن ةاتعإا ف هارت عد ل وتل مق "كك |

 | ىوقلاو ساولل) لامعتساب لوعشم ريع.هل انقأ حورلا رظنيىف مادام بلقلانا ةراشالاو © |

 بوقعي ةبيغ ىف هباوعتمتيل ةيناوبحلا مهعتارص ىلا مهعم بلقلا فسوب لسري نا حورلانم
 | تاف آلان م هظفحو هحصن نوعدي مهلاو مهمتديكمىف فقاو هنال هيلع مهنمأِيال وهو حورلا

 ارشحلو كمل و هنف ف جمس و ناطسلا كد هم ترق هرلظنو حورلانم دعب اذا بلقلاو
 ناسصلاك ايندلاب بعلب النا لقاعلا ىلعف * هتمالسوف اهحرو بلقلاكالهىف ناسنالا ءازجا عييمج |

 دهتحمو ىوهلا بف عوقولا نم ارذح سفنلا نانع كرت ىريالو اهتافاو اهتنتف نع زرتحو

 ىلاعت هللا ىوسام ىلا لملا عفدو ىوهلا عثفف 1

 تسنديربب همهزا تسخم عطق * عطقزج دوشن رسيم لصو

 نيظوفحم ؟'اياو املعجو ”ناطيشلاو ”سفنلا. ثيدخ ىلا عامشالا' ْنَص ا ا

 لصتم :5 هب اويهذ املف # ناسحملا نائما يركلاوه هنا نالذخلاو ةعبطقلا تابجوم نم |

 دندربب ناردارب هك ماكنه نا سب ] هباوهذ املف مهعم هلسراو هلزذاف ىا فوذحمب |

 ١ بوقعي نا ماقملا ليصفتو # اولعفام ةيذالانم هباولعفوهو فوذحم باوحلاو [ار فوب |

 | دهعلاب مهتلامؤ ءارحصلا ىلا مهعم هجورخ ىف فسوب ةوخا حاحا ىار امل مالسلا هلع |

 ندب لسغينا صاف نذاف ءاضةلابىخر هزنتلاو جرفتلا ىلا فسوب ليم اضنا ىارو نيعلاو |
 | كلا مد هيف ىرجاف ءادفلا ىح ناح مهاربإا ل افا ناك تلطغف مد ظ

 اولعفف لحكي ناو ةنملا. نم نذل زيكا ناك يحتج ندا جت قت ناو ١.
 | ريوح ندن صيمشل ليربج هانا هباش نع درجورانلاىف ىتلان رح مالس !اهدلع مهازبا ناك وزيو

 اهقلعو ةم.6ىبوقعي هلعحف بوقعيىلا قاحساو قاحسا ىلا مهاربا هعفدف هدايا هسلافةنحلا

 ردك دا دنزاون ةظرف هع و1 تنتيبإ قش ابار 'ىذيوعت نوج ] ] قشاكلا ل واوا ظللت قع

 ا [دركع'دوزاغا نانكهيركمتف رك نانكر وار تفسويو 1 ناو د ناكل ةناقرد هكعادولا ْ
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 فسوا ةروس مه ١"

 كلام قه اولاق ةنأكف ىنبلاو دسحلا تاراماب مهنه سحا امل مهنم هظفحفف هيأد نع هلا رئدسا

 نححتو انوا كنا عم *« فسوب ىلع 8 قوخلاىفىا نمالا كرتف كيرذع ىأ ىا 6 انمأتال

 امتاق عنصتام ىنعم امناق كلاملوقتاك كلامىف لعفلا ىنعم نم لاح انمأتال هلوق ٠ انوخاوهو كوت
 نوقفشمو ريخلا هلزوديرملانا لاخلاو ىا انامؤلا ل تلم قالا و اولا 6 نوحان هلان او

 [ نابرهم ىورب تياغبو مناهاوخ كين ] ةيسرافلابو * ةقملاو ةحيصنلاب للام انف سيل هيلع

 عترلانافاه وو هك اوفلا لكاىف عتب ىا # علر »» ءارحصلا ىلا ه6 ادغانعم هلسرا

 هنم ضرغلا نوكيامت اهوحنو لضانتلاو قانتسالاب ه# بعلبو © ذالملاف عاستالاوه
 نوكينازاجاضياو ءابناذئموب اونوكيملاضياو هتروصف هنال ابعل هومساعاو رافكلا عمةبراحلا

 لاق هنا مالسلا هيلع هنع ىور م ردصلا حارمشنالجال تاحامملا ىلع مادقالا بعللا نم دارملا

 اوديريل ثيللاوبالاق * (كبعالتواهيعالت)اركب تجوزتالهف ىا (اركب الهف) هنعهللا ىضررباجل
 سأب الهنا ىلع ليلدهيفو . مثأمريغىف حازملا ف ةبياطملا هباوداراامتاو هنعىهنموه ىذلا بعللاهب

 سوبعلادحنم ناسنالااهب جرم ةهاكشب سأبال هنع هللاىضد ىلع نينمؤملا ريما لاق ةبباطملاب |

 سمشلا ف هقالاقف ىما ىلع متحا هنا مت اذهنا لاقف ىلعىلا لجرب لجر ىنأ هنا-ىور-
 اذاف لوشو لاش نم فتأتسا مث هوركم هلانينا نم 46 نوظفاحل هلاثاو هه هلظ برضاو

 ل ] © هباوبهذتنا ىتزحيل ىفالاق © بوقعي لاق |

 ةاحنلا روهمح دنع لاحال 9 راضملا صلخت ءادتنالا مال لبق ناف *هنعىىربص ةلقو نع هانم

 هباويهذتنادصق ريدقتلان ا انلق « هرثا هناعم هلعاف ىبعلعفلا مدقت مزابف لبقتسم انههباهذلاو

 # و » ةيئاغلا ةلعلاىف 5 لاحلاف دوجوم روصتلاو هعقوتو مكباهذ ناوصتو لاح ادضقلاو

 نزطلاو ىنهذلا دهعال ماللاو ةباذه تناك ضرالازال # بئذلا يلا كفاح 3 كلذ عم

 هباهذلاىلا لوالادنسا كلذلاوهوركملالوزنل سفنلاجاءزنا فوخلاو 00 باقلالا
 بئذلا لكانم هلوزن عقوتيام ىلا ىناثلاو فسويل هتلضاومو هتبحاصم رارمتسال توفل

 ابد ريثعدحا هيلع مجهف ءارح ىف فسويو لبجب سأر ىلع هناك مانملاف ىأر هنا ىودو |
 ءاحاذاهنال هتوخا ىلا هعفد دقف كلذعمو بئذلا لكلا نم مهرذح اذلو نهب فسوب ناغف

 ىضللارععاءاتقلا |

 ردح ىناوتنو قبب ى هاج + ردقو كاك نيناتزا مهنيا

 [ اشام ببسب ديشاب ناربذيوزا ] 6 نولفاغ هنع متاو |
 دينيبت شلاح تروص تافغز * دينيشن لفاغ وزك مسرت نازا
 زيتدنك نادندورب كرك نهك * زيكتاتنحم تشد هنيريد نردد

 ىوقو اناون صور كام 525 لاحو ] 6 ةبصع نحنو بئذلا هلك انئل » لاو  اولق

 هكىتسردب ] # اذاانا 8 [ دركدناوتيم تمواقم هب راحمرد ريشمد ابامزا ىكي ره هك ملكه

 راسخلانم [ مشابناراكتايز هنا ره ] 6 نورساخل 8 [ مهد كركب ارردارب كفوا |

 | ىلا :كلذب اوبنتلا تنسون نيبو يذن'ةوخآلا ةظباؤرلا اريك ذنو مهن هنن تشنلا ةالسل



 ام 77 ١ »جم رضع ىناثلا ءزجلا

 | ضرعامتا لبمهيلع لوقلا تييمل [درك دياسم هجو نيرب تسوا ندوبامث ضرغ نوج ىنعي
 | تاقفالاو مىهتلا ىلا هلمهتب- تن نم ارذحو هيآر ىلا مهل اهيجوتو مهبلقل افيلأت مهيلع كلذ

 ظ هوركذ امم هجواهن وكل كلذ لئاقلا اذه لاق امنا ىتاملا ىدعس لاق * درفتلاو دادنتسالا ىا
 ٠ جايتحا الب دوصقملا لصحيو دعب عضوم ىلا هلمحب ةرايسلا نم هطقتلا نم ناف ريبدتلاف

 ؤ

 ىلا رظتاف « ىهتنا مهدصق ىلع علطي ارو مهوبا مهل نذأبال امبرف مهسفناب ةكرحلا ىلا |

 نامزلا ناوتبا دكه و نانا كفسل ف "ينسون ءاقل ايءالا ىشانرال هلمهمحرا نيذلا ناوخالا ءالؤه

 فخ لك 22 ةكرااش يح طلق متسلأ ناف ه ءواساو

 باودلا رش زحب هللادنع تسين ناشيا مان * مكبو دئمص قح لوقزا نامز ىانبا ىاج

 نا | ناعيا دك زإ تيسحلاو ناعم الا ىسح _# ع كد رات سودا سالود

 اد تاحض تتاح 21 مه «* عابس لعف ناشلعف نانا رك ناقل لك

 ناف ىوهلا نكسب بلقلا سوي لك ىعسشلا 2 0 ىلا ةراخا ةياالافو ©

 ا هناف هيرشلا ضراى هحرطو ىت وا بلقلل لياقلا ملاوهو ىوهلا هاعنمىلقلا توم

 ظ نوكتؤاهتادارمو اهتاوهشل صحت ىوقلاو ساوألاىلا 6 حورلا لبق بلقلا توم دعب
 اولتقتالةركفتملا ادوهيوهومهنملئاق لاق ىتاسفنلاو ىناوجل ا متتلل ن دك موف هتاوم دعب ع

 ا منك نا ةيناسفنلا ثداو + ا ةراس هطتقتاب ة ةيرشبلا لفسو قاما ةبابغ ىف هوقلاو فسوب |

 | تيببلقلاو بلقلاةاحىفىه امنا ةيققملا ةاملاف* ةمجنتلا تاليوأتلا ف 0
 زوافملاوةيدوالا عطق نم بجعلا لضفلا نب دم هللادبعوبا خيشلا لاق *هيلعهناوتسا لحيودهللا |

 للا لصيئىتح هاوهو هسفن هللاب عطش امبالا فيك هانا راثآ هيف نال همرحو هتبب ىلالصيل افقلاو |

 نب دمع هللادعوا خبشلا 1 «لوصولا قيرط وه ىل اعت هللا ١ هآلوم اناث 1 هفناف هبلق

 | هتباصا ركذلا نع الخ اذاف هنو و بلقلا بطر لا ركذ هنع هللا ىضد ميكحلا ىذمرتلا ىلع |
 | .ترسكنااهتددم اذاف ةعاطلانم ءاضعالا تمنتماو سو اسقف تاوهشلا راثو سفنلا ةرارح |

 هدروا ] 6# اولاق ف اهنم هللا انذاعا رانلل ادوقوريصتو عطقلل الا حلصتال تسبب اذا ةرجشلاك |
 | هد..سر راهب لصف درك مدخلا وون دزأو ديدش قفتم ادوهل لوقرب فسوب ناردارب 5 ْ

 دنراذكي جرف واشام ىزورا ىّيسرف ارحصب اماي ارفسوب 5 دوشدخ هدهد نيمذ ززااهزيسو ّْ

 | دوب ماوخ هديد نازخ لبلب نوج فسوي راسخر راهب نسح رجم زا هكدومرف بوقعي
 [ مشب راف رك رع راح ةناخرد ىزمو دعاي رار طرد امن مه ديرادماوأو ١
 نادنمدردزوج جنك ردنا نم « نادنخ شيع راهبرد ناشرح ا

 نايمرد ىواب همش ارحصو هزيس ىاشاع زاو دندمأ فسوب شيب هدشدمأ|ن بوقعي نادنزرف ]

 7-5 5و

 دوب دهاوخ نازخ جارات تبون ركد 3 دماد تمسغ تسزور هسود لك مسوم

 هدما ردن شب ناردارب ابو دش ارك هجوتم نئكراس رطاخ دنش اشامت مان نوح فسوب

 [ هدماسر ضرعب لاح .نابزب لاقم نيانومضمو دوم تزاحا س اعلا

 !ىماغس دهدم شاول رشم داب ناتشإل زك « دشك ىع ا رحضت رطاخ متولخ ىاتكتت ني
 اكيرحت كلذب_ءوبطاخ « انا اولاق كلذ دن دنعو و [ داتا ذاددو رود ركفرد توقع ]|



 هطلت مه 14

 | اوفا «كيرخسك عة وفا'اكالا#ةبمه وهلا عكرق كمؤلزلا رعملطلا ناو كاد لك يكد |

 ١ نم نوموصعم ءاسنالا فاقعلا حرش ىفو خٍ مامالا باحا 01 بجاو ريغ كلذف اهلمقام اماف

 | نوجةكمدروا ريسيرد «] ىهتنا رئابكلا د.مت نم اذكو عاجالاب هدعيوىحولا ليقرفكلا
 | فقوي تفكو دش لهاظ ناشنرب َىَرِيب ترْوْصَبا درك عامسا ناشبا لآ تالك نبا ناطش

 | ةوحرطاواؤ# [تقشوت:اولتقا تفك تسحب ذئب ىا دتتفكا درك ذنب اذاتش "هك د عااوحتتم
 | اهريكس ىنعموهو عابسلاهلكأي وا اهبف كلهيل نارمعلا نم ةديغب ةلوهجم ةروكتم يك اضرا

 | هلشلام هو ةمهملا فوزطلا يضصن تنضن ,كلذلو تناك ضررا ىئايئاعمانا ال اهماهنافأ
 | ىلاعت هلوقىف 5 لتقلاىواسي بيرغتلا نا ىلا ةراشا هفو * هيوحن راطقاالو هرصحن دودح

 ظ اعسال ءاملعل نول مهن أك نامزلا نيطالسف « ايندلا ف مهيذعل ءالخلا مهيلعهللا بتك ناالولو )

 | كلذو مهعابتاو مهدالوا نم مهقيرفتو ةديعبلا دالبلا ىلا مهئاصقاو مهسبرغتب مهنم خعراشملا

 || صمالل باوج مزجلاب هك لخم © مهاياو ىلاعت هللا انحلصا ابلاغ بجوم ببس ريغ نم وكل

 | يفوتتو ريغ ىلا مكنع تفتلي الو هتيلكب مكلع لبقبف د6 مكسبا هجو مكل ل» .صلخم ىا |
 | ههجوب ل بقا 'ىثلا ىلعلبقا اذا لجرلا نال مهيلع هلابقا ىنعم ريوصتل هجولا ركذف مكف هتبحم
 | نم. 6 هدعب نم ع لخي يلع ةدنفسعي مليا هك اونوكتو 8 تاذلا هجولاب داري نا زوجيو

 مكعا دنع مكلاح تحاص ه4 نيملاص اموق ف هما نم غارفلا دعب نم ىا فسوب دعب

 ابوزرا 0 6-0 50 نشلبا دئاكمز ني نيوز منج امن ىلاعت هللا ىلا نما وا

 ةكدن كم ككاو هيون ادرفو دينك ه نك زو صا عارصم ديوكم فيوست ىودزا

 [ تسسن ىدامعا رمح ربو دياب ىم ادرؤ رمح ارادرف رذع

 هلاك كور ططنأل ادرف وحك" * راهنز ىراذكت ادرفغب زوما راك

 ٠١ ءاضق ةفتللا "لف هوك“ نقولا لوك اذكف اكلت متت لوف انا راقنلا كوم
 عم ذاق'الا و ةيرشلا هللعا سدس اريك تالزلا لما عرار ميلا يع ةبوثلا بطفل
 يل لكأف قايعلا ىلا "نسعي نأ لف تومي عوسلم برو هريهطت مث ىهاط.سابل ثيولتل

 «6لاقإإل مقتسملا لقعلاو ماسلا بلقلا لها نديد نم سنل ةترضم عفدي قايرتلا نا نظ ىلع
 مهفلاخ ما نيرمالا نم مهيلع ضرعام ىلع اوقفنا لاقو لا لاوس ما هر

 ا اوزوج ثيح 0 هبق مهنسحا ناكو ادوهي وهو 3 مهنم لئاق لاق ليقف دحا كلذ ىف

 )ا هوحرطتالو و ريغ نه ةنوكل مظع هتف ناف 8 تقسو اواتشتال و هيلع مهدعاسملو هلق ١

 هرعق ىف 86 بلا ةبانغ ىف 88 حرطلا لدب ىنعي ه5 هوقلاو له لقلا مكحىف هنوكل اضرا

 )أ هنال دعب وطت+ ىت اا رثبلا بحلاور ,ظاناا نيعنع هتييغل هن ىمس هلقسأ نم هم كه ملا

 هحو ىلغ نقاب 1 هلدقتل 8 ا 5 وهف تيوط اذاؤ اهعطقو ضرالا بج ريغ اهذ سيل

 دي ةرامسلا ضعب عايضلا نعرف وتتم 0 دخا طاقتلالا ناف فلتلااو عايضلا نم ةناصلا

 نايرذكءارزا ىذعب] ةسرافلابو .ضرالا' ىف ريست ةفئاظ ضعب ىا..ةغلابملا ءانب وهو رايس عمج |

 وسع 1 نلعاف متك اذا 9 ه4 دهر د زابوذا امثور كيد ىتبحانب نادك قدمسر ائادبك



 مسج ىيججت خو اءدمج عج يرجو محمي ع + شيرالايرتنسم هجاوخ ىاوتدك * شيك ريب ناذا ديسرب ىفراع |

 | ىا *ىهتنا مهنع ةيكحم ةامح مالكلانال نيملاص ىلا نيلئاسلا نممقوال ئشاوكلا ىف لاق * د

 بجي ذئنش هسفن عطقنيناب ارطضم نوكي نا الا هرخؤمو مالكلا مدقم نيب ىونعملا قلعتلل |
 | ىرزحلا حورش ضعب فاك مثالعفبمل ناف ضعبب هضعب مالكلا لصوبو هلبقام ىلا عجري نا هيلع |

 | ةبحلا رادم ناب احيوات همساب ركذيملاهتاو » ىهتنا هبسن نم هيسنقش هنأكخالا ريماك قيقشلا |

 هلتقل اووبد كلذلو فسويل بحلا ةدايز ىلا ناملاف مالاو بالا نيفرطلا نم فسويل هتوخا |

 لوعفملا نم ىنبم ليسضطفت لعفا بحا  اذم انيبا ىلا بحا © نيمانل اوضرعتنملو هحرطو |

 | نيبالو هقوفامودحاولانيب هيف قرفبال اذكن م لعفا نال أدتبملا ددعت عم ربخلا دحو اًذوذش |

 ضع لاق * همام لبق ثنؤيالو عم الو ليضفتلا مسا ىثيالو نمي هماع نال ثنؤملاو ركذملا |
 ريشعدحا ىأر نيح هايؤرفف ىلكلا ةدادعتسا لاك روهظل فسوب ىلا بوقعي لام نيفذاعلا |

 تادادعتسا عمجوهدجوداباثري هنا هايؤر نم هوبا ملعف نيدجاس هلرمقلاو سمشلاو ابك 1
 ضرعتلا ىلع مهل ىتح مهدسح غلابتف هنع ربصيالو هردص ىلا ةعاس لك همضي ناكف هتوخا

 هيلع دشا ءالبلا نوكل هنغ هببغ مث هبلق ىف هيلا هتبحمم هءالتبا دارا ىلاعت هللا نأل لبقو .هل |
 ةقيقطا ا: لامكلاو.!كاخجاو كلما قايةكرشلا !لضإل ةلحلاا ناطلتست ذا .ةيهلاآلاةلحلا ةزيغلا |
 مالسسلا هيلع اخون نا ىرتالأ دلولا دك نم دشا دكآلو هاوس امب دحا بحتتح الف ىلاعت هلل |
 لاقو ريصي+لو حاص قرغلا هدلو غلب املف هبلق قرتحي لف ىلاعت هللا مهقرغاف رافكلا ىلعاعد |

 | ءاقحا دقعاا وللا ىلع نورداق ةعامح انا لاحلاو ىا د# ةيصعنو وه (ىها نمىرا نا)
 | نم ةريشعلا ةباصعلاوةمصعلاو ءايوقالا ةرشعلا ىلع نيفيعض نيريغد رادتخا ىنعمامو ةبحماب

 | ةسجخلا ىلا ةثالثلا نيام رفنلاو دتشتو .مهب بضعت ومالا نال "كلذب اومس اودعاضف لاجرلا
 امهيلع انلضف عم ةبحلا ىف انيلع امهحبجرت ىف ه انابا نا ٍ# ةرمشعلا ىلا ةسا نيبام طهرلاو

 ١ دصقلانعلودعلا لالضلا لصا :«لالض ىناوي ةلقلاو رغدلاب ةيافكلا نم لزءع امهنوكو

 | اويظتر هلا هاط د نيم 8: هتلزنم انم لك ليزنتو قئاللا ليدعتلا قيرط نع باهذ ىا

 ١ بسحب مهتم ريكا ف سوي نا اوفرعي ملو اولاقام اولاقف هانعمب هلع اوطيحبملو فسوب ةروص ىلا

 قوتملا فو ةققحلا ْ

 مايهديد ارتاحت نيب! ئيوزاىت# مامدشاز “زا نثن'نم'ى تفك

 تاو تللءانأ اوكف كفنو عْوخَل 5 ككل دل زآذيقلاععل قطر كفك“

 ديار قاذوسر يدشخل نختوتا# ديرذكب ونزاو داز وتزا سبوا

 ةاداطهتن نعضعت» ناز مادق كل ا ةاداز ٠ «كوا هكتار نادبوت

 يلا راخ اوما فاز قيارككا 6 اوقتوتا ىالطز ىلا مارا شوطا ادخل خ

 | لمفلا نيعل ةيعتلامضلا هجورشسكلا روهشملاو مظو رسكب < فسوب اولتقا 9 نيبم 2

 لتقلاىلع كلذ بيس اومدقا دئو امسال رئاكلا تاهما نم هش تلق ناف 3 ةماوتضتم "وأ أ
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 فو ٌةرَوِس م 7117 دع

 ٍللط اهلد نارد ىثوج !صرك * بحت ىا مجنكب نمؤ٠ لددد

 | سكتت ب لقلل ىلاعت هللا ىلحاذاو نسا لامكب اصتخم ؛ناقلا تسوي ناك قاقحتسالا اًدهلَو
 | نم اهريغو ىوقلاو ساوؤلاك حورلانم تادلوتملا عم ىلع تاقلا ةا سمنم لحتلا راونا

 :« مكحؤلي ماعىأ 6 ملع 88 كبر نال ركذام لعشب ىا »6 كير نا له حورلا بوقعي لا
 | ءابتجالا هلو نم ماعب ةمكلا رهاب لا عساو ىا نينكك اهينعا جاد مكح ىأ

 ' ملعا * باوصلاو ةمكحلا ىضتقم ىلع لعفبام لك لعفبوا اهقحتسي نمىلع الا هتمعن متلو
 اذهىف اك اهضعيىف سكعو مبلعلا مسالا ىلع ميكا مسالا عضاوملاضعب ىف مدق ىلاعت هللانا
 | عبات ةيملعلا قئاقحلاو نانعالا ىف هقلمتىف ملعلا نال ملعلا ةرضح رايتعابف لوالا اما . ماقملا

 هايا هاطعاامدج و ىلع ةردصلخا كلتىفدب قلعت ثدح مولع لل اعيان هنوك نعةرابع كلذو ةمكحلل

 | ةئعملا روصلاو تانيعتلاب اهقلعتىف ةمكحلانال نيعلا ةرضحراتعاب وهف ىتاثلا اماو . هسفن نم
 ىلع ةرضحلا هذهىف اهب تقلعت امنا ثيحملعلل اعبات مولعملا نوك نع ةرابع اذهو ملعلل ةعبات

 | مدقتلاهل ناك ةينامص ةيآىفعوبتملانا مرجالف لوالاهجولا ىلع هسفن نم اهايا ملعلا هاظعاام هجو

 تاذلاب اهب ملعلا قلعت ىلع تامولعملا مدقتوهاما ربتعملانا كشالو ادج رخأتلا هل كلذك عباتلاو
 ' اهعضوو اهيتارصىفتامولعملا كلت بترتىهاما ةدكحلاو ةنناثلاىفهنعاهرخأتو ىلوالاةرضحلاف

 ميلعلا مكحلا نم عقواذا ناك ةيتمىأف عضولاو بيئرَتلا اذهو تناك ةريضح ةبأاو' اهطخاوش ف

 ةيشزجلا اهتيلباقتااءدتسا ردقبو ةيلزالا ةزكلا اهتادادعتسا تااضتقا بسحب مكحلا مبلعلاو
 ةينامملاو ةينانخلاو ةينارينلاو ةيرشحلاو ةيرشنلاو ةبخزربلاو ةيويندلا تااشنلافف ةيدنالا
 تاريرحن ضعب ىفاذك هللا نع مهفلاىلا هللاكلادهمهفاف تآاشنلا رئاسنم كلذريغو ةيناحورلاو
 نيم اهلك نطاوملاعيجىفهحو :حوروةكازلا هسفن هللا سدق لك الا اندش مو لجالا انش
 رشعدحالا هنوخا ةياكحو فسوب ةصقىف ناكدق هللابىا 5 هتوخاو فسوتىإ ناك دل 00

 6 نيلئالل 89 ةرهابلا هتمكحوةرهاقلا هللاةردقىلع ةلاد نأشلا ةميظع تامالع ه« تايآ »ف

 هدالوارغدا لالذا ىلع اوقفتاامدعب بوقعي دالوا راكناف اهفرعو مهتصق نع لأس نه لكل
 ناو ه.كحل نيداقنم هلنيعضاخ مهلعجو كلملاو ةوينلل هللاهافطصادق اولعفام هباولعفو فسوب

 ةرهابلا هتمكحو ةرهاقلا هللاةردق ىلع لئالدلالجانم اذهو مهيلع بلقنادق هل مهدسح لابو

 درك ريرغ ددياب ادعي ذمي تاوح تسوي: نوعي يك تناسدروا ]يمنات[ ىلا ىو
 نارداربنانززاي ضعب ادنهدزئمواامتيمعت ءاهاو.ءانتجابو,دومزنف تيصتوزا نانكب توقعيو

 دسح قرع ارئاشإا دندوعزاب ارلاح تروص دندمازاب هناخب ناشيا هكماشزامهتو دندونشوا

 هلدحس نا ىضرام نوع. شو لسورو ادوهيلاقو +دندش لوغشم مهم ريبدتب دمآ تكرحرد
 هي اولاقذا 98 هلو مهنع هللا كح م نيبلانم هجارخال اوربدف هاوبا هلدحسي ىتح هتوخا

 [فسوب هئياره ] * فسويل 8 [ ركيدكياب فسوب ناردارب دتفك هكارنا نكماي]
 تبان ققحم صا امهل هتب# ةدايز نا ىا ل ةلجخا نودوضم قيقحتل ءادتالا مالف

 خالل لاّيدقو مالاو بالانم خالا قيقشلاو نيمايذب هقيقش ىا 6 هوخاو  هبف ةهشال
 1 201315 ل ت05 1 0 0 2: 1 61 ال 01 1 رو تا دسم عمد ص سس

 ا! شيوخ ريلد سائلارب برع دمع ندام لد ناينرد مكيرتفد رخاوارد
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 م 715 رشع قانلا ءنجلا

 مدبب حب بآرس ,تققح. رحم بنجم -# نيش مشج دونب ارئاهج هلمج لابخ ٠
 صاظلا نال كملعي وهو لبق هنأك هبشنلا مكح ىف لخادريغ أدتبم مالك *« كملعيو # |

 ىنملا ناك هيبشتلا مكح ىف الخاد ناك ولف ءابتجالا ريغ ملعتلاو ءابتجالاب ءابتجالا هبثي نا
 هيشملا نيب هيشلا هجو ءاشجالاناف هتجاممرهاظو ايؤرلا اذه لثمب ءابتجالا لثم املعت كملعبو

 ةميلسج ةمعل امهنم وه اذه ريقفلا لوقي «اولاق اذك كلذ: ملعتلا ىف اعالي لو.هبهنشللاو
 سنجلا كلذىا * ثيداحالا ليوأتنم 8 ةجامسالف نانتمالا ماقم هيلعلدب اك ىلاعت للان

 هقيفوننم دبال ايؤرلا هذه لثمل ىلاعت هللا هقفونم ناف لوقا ام ةقيقح ىلع علطتف مولعلا نم
 ايؤرلا عم ىؤرلا ريبعت ثيداحالا ليوأتب دارملاو «الافءاتجالا مزاول نم ريمعتلا ملع ناف اهريبعتا

 اهتمستو كلذك نكت نا ناطيشلاو سفنلا ثيداحاوا ةقداص تناك نا كلملاثيداحا اما مذا
 | عج مسا ثيداحالاو . اهتقيقح نهربعملا هركذيام ىلا عجري ىا هيلا اهرما لوؤي هنال اليوأت

 | فيعفو مالكلا ةماعلا فرعىفو ديدجلا ةغللاىف ثيدحلاو لوسرلا ثيداحا هنمو ثيدحلل |

 اذهو ميدق كاذ ذا نارقلا ةلباقم هبف ظحول هن أكف مالسلا هيلع ىنلا نع ثدحيام نيثدحلا '

 | أش ثدحي هلال هزيثكو .مالكلا ليلقف لمعتسوو ميدقلادض.ثيدحلا حاحصلاىفو . ثداح

 | مضي ناب ىا هتمعنب قلعتيناو متي هلوقب قلعتي نا زوجي فاسو اي 6كيلع هتمعن متو أيشف
 ١ ىج راخلادوجولا ةياعرل ملعتلا طيسوتو اهل ةمتت هلعجيو كلملا ءابتجالا نم ةدافتسملا ةوبنلا ىلا '

 ناكناو لآلا ه« بوقعي لا 9 رورجلا ريمضلا ىلع فنطعلا نكميل ىلع ررك 6 ىلعو © |
 ناف مهريغو هتيب نم هلها مهو لهالا فالخي فارشالا ىف الا لمعتسيال هناالا لهالا هلدا
 ىلا مهرما ريدم ىلع اهتلالدل مهيلع هللا مذ نه اهراوناب ىدتهي ىك اوك هتوخا فسوب ةيؤر ؛

 لدتام ةياغىتةملاىدعسلاقو * ةمعنلا كالتل امامنا ىلعفلا ىلا ةوقلا نم جرخاملك عقبف ةوبنلا

 رهاظلاوةودلاب كلذ نوكيا مزليالو سانلل نيداه مهنوك درجب بكاوكلادودىلعمهتيؤر

 روص ىلع مهنوكنم لقتنا بوقعي لعل ريقفلا لوقي * ىهتنا ىحولاب كلذ لع مالسلاهلع هنا ْ

 هللا لاق دق كلذلو ةوبنلاب كلذ نوكي نا ةيادهلل لماكلا درفلا نال مهتوينولا تك اوكلا 0

 هي كيوبا ىلع اهمتا ك9 كلذ فرعاف 6 انرماي نودهي ةمثا مهانلعجو )) ءاسنالا قحىف ىلاعت .

 ةلاسرلاة.هن ىهو كيوبا ىلع هتدعن ماهتاك انماك اماهتا كسلع هتمعن مت. وىا ةيردصملا ىلع بصن ١
 نايب فطع 6# قحساو مهاربا 8 كلبق نموا تقولا اذه لبق نمهىا 6# لبقنم # ةوبلاو |

 ءاسنالاب هطايترا لامكب راعشالل هيبااباو هدجابا امهنوك عم بالاب امهتعريبعتلاو كيوبال
 ١ ىهتناءابآ ةدع امهنيبو نالف نبا نالف لاَم ةلاصالا ىف با دجلا ىئاوكلاىف لاق* ماركلا

 قاحسا ىلع اماو . دلولا حذ نمو رانلا نم هناجماب و اليلخ هذاخئابف مهارباىلع اهمامعأ اما *

 بجيالو ةوبللا ةمعنا ةم تعقو ةليلج من كلذ لكو هبلص نم طابسالاو بوقعل جارخابف |

 ةراشالاو :©) هجو لك نمهبشملا بناجف عقوام لثم هبهبشملا بناجىف كلذنوك هيبشتلا قيقحت ىف
 نودوىلاعت برللقيقح شرع وهذا هاعىوتسو هل ىلع ناب بلقلا فسوب ىلع ةءعنلا ماهانا

 ( نمؤملا ىدبع بلق ىنعَسي اماو ىتاممالو: ىضرا ىنعسيال ) ىلاعت لاق ام هاوسام

 دد)



 فاسو رود مهي "1 زخم 0

 ىنيم فانشتسا 6# لاق مالحا ثاغضا كلذ ىوسامو حرحصلا وهو ظوفحملا حوللا نم ىنعل

 ريغصت «ىناي #* لاق لبقف ةببجعلا ايؤرلا هذه عامس دعب بوقعي لاق اذاق .لاقنم لاؤسىلع
 ىذلا اذباي هلصاو صام ةنس ةريشع ىت» نبا ناك هناف نسلا رغضو ةبحلاو ةقفشلل هرغص نبا

 فخاةحتفلاو فلالانا ىلع ءانب امالغاي الغاب ىف لقا افلا ةفاضالا ءابتل دباف ىنباي هلصا

 كانت هغلسإ فسو نا ايؤرلا هذه نم تبوودعلا فى امو داشرالاىف لاق 3 ةرطكلاو ءاملا نم

 ماركلا هلاباب لعفاك نيرادلا فرششب هيلع عني و ةوبنال هيفطصيو ةمكحلا نم اليلج اسغلبم
 ةاساقم و قاشملا ةاناعم نم هلو كلذنم مهل ةنايص لاقف مهيغيو ةوخالا دسح هيلع فاخ

 ةقشمالب هلوصحىف اعمطو ةلاحمال كلذ ققحتيس ناب ىلاعت هللا نه اًعناو ناك ناو نازحالا

 اونب مهود# كتوخا ىلع #: اضعب وا الك هي كايؤر 8: [ نكم ادسو ناوخم ] هيث صصقتال

 قبس ايل تنب اهنا حصالا ناف وهس لاجرلا نم ةيند ةدعذا زوهششملا وهاك ةريثعلا هتالع

 هتالع ىننم مهدياكمو مهلئاوغ ىشخم نيذلا انهه هتوخاب دارملا داشرالا ريسفتىف هلوقف

 اذه تحن لخادب سلف ليحار امهماو فسوي قيقشوهىذلا نيماش اماو . رشثعدحالا

 مهعم نكيمل ذا ايؤرلاىف ادودعم مهعم نكيملو هترعم ىشخلالو هتريضم مهوتبال هنال ىهنلا |

 ةيلدىمسي نم ةوخالاف سيل ذا ديدسب سيللب هيجوب سيل ىهتنا فسويل دوجسلاف
 نوكيال نا ايؤرلاىف مهعم الخاد نيماشإ نوك مدعنم مزليالو ىتفملا ىدعس ىشاوح ىف

 هك كإ ف: اولعفبف ىا نا رامضاب بصن # اودبكف © رسشعدحالا ىداح وهف بيلغتلا رابتعاب مهنم
 ماقع قفوا اذهو هتعفادم ىلع ردقت ال كمهيف نع امفخ 13 اديك © ككالهالو كلحال ىا

 هعوقو ىلع ايؤرلا تلدام ليوخحن ىلع نيرداه اًوكشل مهنا لعل بوقعي ناك ناو زيدحتلا

 ناسناللناطيشلان ا ف هبملاءريغ وهو ريغلاب رششلا لاصيا بلطوا لابتغالل لابتحالا دكلاو

 ةوسلا تسب ىف نيئشأنلا وخان ع كلذردصي فنك لاق فسوب ان كفامتما 5 نينم ودع |

 ١ كسنج ءانبالو كل هتوادع تنابدق اهرهظموا ناسنالل ةوادعلا ىهاظ ناطيشلا نا لمقف |

 ' عونىف نملعيل هلافلحو رونلا سايل امهنع عزو ةنجلا نم ءاوحو مدآ مكيوبا جرخاذا ظ

 مهلالضاو كتوخا ءاوغاىف ادهتحم لازيالف بناجو ةهجلك نم مهنيابلو ةلبح لك ناسنالا
 هءانبأ ب نيفراعلا ضعب لاق * لاقام لاقف اهايوأت نوءلعي مهنا ع هنق ازيخالا لع مهلمحو ْ

 ارهظم نالعيشلاناكاملو . ىلاعت هللانم اهلك لاعفالانا هملعل ناطبشلاب هقطاف دبكلا كلذنم |

 لعافلاوه ىلاعتهللاناف ركمو ديك اضيا ةفاضالا هذهو هللا ىبسلا لعفلا فاضا لضملا مال
 قاطيشلا رهظملاال ةققطاف

 دود تالاجحم زا تلاز نر 2 دوبث الا قح زج هج رهو لعاف قح

 ةلادلا ةمظعلا ايؤرلا هذه لثل كتوخا نيب نم كراشتخاو كئاتجا لثم ىا د كلذكو ©
 هي كبر ك.دتح ف فو ذح ر دصم ةفصهنا ىلع بصنلا لحس ىف فاكتلاف كلنأش ءايربكو نعو ىف رش ىلع
 لكل دب الذ ا ةداهشل | اع ىف ايؤرلا كلت قادصم زربيوةوبنلاك اهنم مظعاوه امل كيفطصيو كرات

 هقيقحت قابس الابخاهلك ايندلا تناك ناوةداهشلاملاع ىف ةعقاو ةقبقحلاثملا ملاءىفةش ص ةروص



 هد م14 خم رقع ىاثلا ءزا

 طابشدالا لصف. رصانعل ا :نم"نكرملا جاززملا تسانت ىربوئصلا بلقلانم ريالا فيوجتلاف

 ناسنالا ةأشق ىف ىلا ةلاخلا ةوقلانا رعاف اذه عضواذاو «*ددملالودو ىناتو ريثاتلاو زماتلاو

 لو واكو لكلا« ىلإ ةدقفلاب لال ا وذلعللا لاخلا ماقلاب ىلا ةتنلاب.ملاذلا نم ةحختبل ةياوكنذ |
 حلاع كلذك هب لصتمرهنلا ىلي ىذلا لودجلا فرطنا اكو هعرشموه ىذلا رهللا ىلا ةسنلاب

 قلطملاف . ددقموقلطم ناعوت لاثلاو *لاثملا ملاعي لصتم ىلعالا هفرط ثنحنم ىناسنالا لاخلا

 | ديقم وهعوب ناعوب دنقملاو .ةيورخالاو ةيويئدلا راث الا عيمج نم طبملا شرعلا هاوحام

 | ةروهشملا تاعقاولاىفاك سحلاىفام روتفو ةببغ لوصحب طورشم مونلاب دبقم ريغ عونو مونلاب
 / لاخلاو مولا ف ةيثرملا ةلاثملا رودلا وه امنا مالسلا مهيلع ءايبنالا هاريام لواو ةيفوصال

 | روتق عون عم نكل موللا لاح ريغىف ديقملاوا قلطملا لاثملاف كلملا اورينا ىلا نوقرتيم“ |

 اذلو زيت لاو لقعلا ءاقب عموه امنا ىحولا لوزن دنع ايندلانع نيذوخأم مهنوكو سحلا يف

 تافصب ةالحم مهنطاوب نوكل مهبولق مانتالو مهنعا مانت مهنالو مهؤوضو ذئنح ضقتنال

 ريغو فعضلاو لمالاو زجعلاو صرحلانم ةيرشبلا فاصوانء ةرهطم هقالخاب ةقلذتم هللا |

 | كفعطو رح ولأن ال حوتلا نع” الضق كابكبلا ةودذ ىلا ةفاضالاب رهاظ صقن هفامم كلذ
 هنع ةلذنْغو ىحولا و مهول نم تافآلا اس هلحينا زال ىنلا بلق ةفآلا كلدقوإو ةقاااو

 ١ ل كب ايؤرلاب ؛لكودق هللا نامهضعب لاق * هيلع بجاو نعهعنم عزفو هنم عاشو

 ا

 | برضيواهنم خسني وهف ظوفحلا حوللا نم مدأ دلو صصق ىلع ةناحبس هللا ةعلطادقو لاثمالا

 | ةراذنوا هلدراشب :نوكتل .ةمكحلا قيرط ىلع ءاشالا كلت هللثمب ماناذاف الثم ةضق لكل |
 | ةارك كاثملاف ظوفحلا :حوللانا ةعرشلا:رتشىفو + مهما نم ةريضي ىلع اونوكيل ةنئاعموا
 | ةآرملا كلت ةدوصتناك امهنيإ باجحلا فرو ىرخا ةلباقمىف ةآىص مضوولو روصلا اهيفرهظ

 | تاحح هناكهساوح ىضتقمو هتاوهشب هلاغتشاو مولعلاموسر لبقت ةآ سه تلقلاو كلت ئعءارتت |
 اذه كرح ةجحرلا حد تبه ناف توكلملا ملاءنم وه ىذلا حوللا ةعلاطم نيب و هنيب لسرم |

 | تبثي دقو فطاخلا قربلاك توكلملا ملاع نم ”ىش بلقلا ةا سم ىف ال التبف عفرو باجيحلا

 ىلاعت هللاءاش نم الا ةداهشلا ملاعنم هيلع سمسا هدروباعب لوغشم وهف اظقشم مادامو مودنو |

 | نمو اهلغش نم بلقلا :صلخت و مونلا دنع ساوحلا تادكز اذاف ىلاعت هللادنع نم ئديوملاَنم

 | هتافض بسحب حوللاىفامم ”ىش بلقلا ىف عقو باجحلا عفتزاو هرعوجف ايفاص ناكو لايخلا

 هكاحيف لااا هردّتإ حوللا نم تلقلاىف 5 عتواف 1 رد>و هلت نع لاشعا عنمال مولان ءاالا

 ْ لامحاالا نك نتبال عونا نم هبتلا اذاف اهريغ نم طظةلاىف تنثا تالختلا ن وكت ودا نا لاثم

 | ه4 ل1405 ىتاغملا نم عم ىا ةباكت ل املا ادهن نإ هتسارفن رظنل ربغمىلا ناكل جاتحبف

 ىفلا ثيدح اهدحا . ةثالث انؤرلاو د : معدن ملاعىلع ةصشنا 00-0 اس ناك

 ا اهنا. تللة وحلو ونت كو عال سعاالا كلذ هسفن رهو رحوأ يح 10

 | لسشفللا بجاوملا مالّحالا هن هنعلا نمو هنزحام هيريق نانتالاب تملي ناب ناطسشلا فيون

 | ةتاكلا ها هختن نك و رت[ كك نالت ا فرخ !(يناخو !دامهل لب واسال ت ادعو

 تت 2 ا

 ظ



 فاسول ةروس مهوب + جم

 .فسو»:نا ملءاو * اهؤامسال اهنا هللاو ىا ىدووهملا لاقف (هلزدحسو ءامسلانهنازئرمقلاو

 هتلاخو هاباىأرو ك اوكلابىدهباكىدهيوو ةوخالاب:اضتسيدنال نك ا وكل اةراوضىف هتؤخبائأر
 هل مهدو>حسو سماك نيماشإ سنافن ىف تتام هما نال هتلاخ انلقاعاو رمقلاو سعشلا ةروصىف ايل

 نوكينا دعببالو داشرالا ىف لاق* ةصقلا رخآ ىف ىأيساك مهدانقتاو هتنطلس تحت مهلوخد
 نع دحالاب ةراشألاو « هتوخنال ةتاقالم نعءاجهلةناقالم نْحَأَت ىلا ةراشا رمقلاو نتسشلازيخأت

 تسلاىوقلاو سمللاو قوذلاو مثلاو رصبلاو عمسلا نم هاف يدل نبارك للا ْ
 ةدحاو لكن اف كرتشملا سحلاو ةمهاولاو ةلحلاو ةظفاللاو ةركذلاو ةركنفملانم ةنطابلا

 مهنالبلقلا فسوب ةوخاوهو هلبسانمىندم هبكردي ”ىضم بكوك ىوقلاو ساوحلا هذهنم
 رمقلاو سمشلاب ةراشالاو * دحاو با اونبمهلكس فنلاليحارو حورلابوقعي جاودزاب اودلوت

 سفنلاو حؤرلا هلدجسي ناطلس بلقلا نوكينا ناسنالا ةيلاك ماقمو سفنلاو حورلا ىلا
 اذهو هدب تل ةروهقم ةرذعدم ريصتو داقنت ىا مدآل ةكئالملا دحساك ىوقلاو ساوحلاو

 ابلاغ ايندلاىف ءاَقب ماقملا اذه ثراول سيلو رصنلا ةروس هللا تراشا ىذلا قلطملا حتفلاوه
 هللا حور مسقلا اذه نم لك الا لجالا انخش ناكو ادج مهفاف هتقبقحي ققحنا دعب ئا

 لاق اك مهيلاطم ةياهن ىلا اولصواذا مهبر دنع ماقملا نوراتخم مهو هحوتق انلعضافاو هحور
 ىعاجلا ىلوملا

 منزكب ىاجودرهربو:ناتسا نم * ىقعو ىند ضع نمي دننكر ك١
 مهفالاو ىويثدلا ليصفتلا سم رثك !ىخزربلا ليصفتل ان وكل ةيدنعلا|ماقم ىف مهن وكل بسنا توملاو

| 

 ىرملاةروص ماستران ع ةرابع ايؤرلان العا مث « مهتاممو مهتاحىفىقعلاىفالو ايندلا ىف اوسيل

 مولعم لكلو مولعم لع لكلوملعلا باب نمايؤرلاف ةظقبلا نود مونلا ىف بلقلا ةآ سعىف اهشاقتناو
 ءاوس هيف اهعابطناو بلقلا ىلا ةدوصلا كل لوصو نع ةرابعمعلاو هتروصةقيقحلا كلتو ةققح

 ةيثرملاو دوجولاب امدقتم حاورالا ملاع ناك املو بلقلا ريغ هللح الف ةظقلاىفوا مونلاىف ناك

 اهني حاورالا طسوب ىلع افوقوم ماسجالا ىلا لصاولا ىنابرلا دادمالا ناكو ماسجالا ملاع ىلع

 ماسجالاو حاورالا نيب طايترالا رذعتو حاورالا ىلا ضوفم ماسجالا ريبدتو قا نيبو

 ةيسانمالفةطيسب حاورالاو ةيكس اهلك ماسجالاناذ طدسبلاو بكرملانبب ةتباثلا ةيتاذلا ةنياسلل

 كليف نادمتساءالو دادما الو نئانالو يثاا ليال لعاتتزا ل كا موا لاكرإ قاف اهون
 نيملاعلا دحا طايترا حصيل ماسجالا ملاعو حاورالا ملاع نيب اعماج اخزرب لاثملا ملاع هللاقلخ

 ناسنالا حور ناش اذكهو ريبدتلاو دادمالا لوصوو يبئأتلاو رثأتلا لوصح ىنأتف رخآلاب |
 ةنسانملا تناك امل هناف المعو املع هملع لمتشيو هربدي ىذلا ىرصنلا ىيبطلا همسج عه

 هيلا ددملا لوصوو ريدتلا هلع فقوتي ىذلا طايرالا رذعتو هندبو هحور نيب ةّسان

 اهنا ثيحنم ةيناوملا هسفنف قرافملا حورلاو ندبلا نيب اخزرب ةيئاوبحلا هسفن هللاقاخ

 ةفلتحم ىوق ىلع تاذلاب ةلمتشم اهنا ثيح نمو قرافملا حورلا بسانت ةطيسي ىه ةلوقعم ةوق

 ىذلاىنابضلا راخبلاىف اضيا ةلوممو ةفلتخم تافرصتب ةفرصتم ندبلا راطقاىف ةثبنم ةرثكتم



 مه 71١ #جح رشع ىناثلا ءزجلا

 مازلنا لقا ىلنؤمتوا ةلكوا خلا ؟عقيج الا هوني: نؤيتذع + نئاننإ قاكو اهتخلا :كجوؤاف-ئرخلا :|

 | لك ىلا عفد اهزهج نيح هلاخ ناكو امهذب عيش لبحار هجوزف تن عض هلىعرف ْ

 تدلوف بوقعل نتمالا اتهوف ههلب ىرخالاو ةفلز اهادحا مسا اهمدخم ةماامهنم ةدحاو |

 تدلوو + ةسند٠ نولايذ .رحس . ىوال .ادوهب.. نوعمش . لسور ةدحاو اتنبو نينب ةتس ايال

 تلمح مث نينس ارقاطليحار تبقبو رشا . داج نينبا اضيا ةهلب تدلوو * ىلاثغي . ناد نينبا ةفلز

 نطوم ىلا رجاهينا بوقعي داراو هنس نوعستو ىدحا رمعلانم بوعقيلو فسوب تدلوو |
 بهذا فسويل ايال تلاقف بهذنم مانصا هللاخ فسوبل ناكو ىشاوحلا لكب قاحسا هيبا |

 هلاخنا مسالاو ةقملا قوه اح[ انحباو ةكلكر اال( زهد ةخع ودبس انتم اخت هنآ قزعنألاو

 ظ ةوادعلا نم صبع بلقى ام هللا عفر دقو جرخف كلا ضعب ىف 010 هنارما ونا وهو |

 تفاي هزادناىب رون ناك فرط نأ * تفاي مالساويدو تشك ناعيا رفك

 اهتنافنىف تنمو نيماشا لحار تلمس ةرجهلا ةتسفو ةافاصملا قلع اناكو اقئاعت انقتلااملف |
 ظ ىدحانا مانملا ف ىأر نينس عبس نبا راص نيحو بوقعيىلادالوالا حاناكو نيتسنبا فسوبو |

 ىتح اهنلع بشن ةريغص اصعاذاو ةرئادلا ةئهك ضرالاىف ةزوكس ع تناك الاوط اصع ةرشع

 | تناكو ةعملا ةليلىأرمث كتوخال اذه رك ذتناكايا لاقف هيبال كلذ فصوف اهتبلغو اهتملتقا
 * تباإي ه2 هلوقب هنع ىلاعتهللا ىكحام ةرشع عبسوا ةنس ةرشع ىتنث نبا وهو ردقلا ةلد

 بوقعي سي دما رد باوخزا هميسارس هاك ان دوب باوخرد ردي رانكرد فسوب دنيوك] |
 امهيساتل ثينأتلا ا ءانلا نع ضومعقىبااي هلصاو .ترااي [ تفك دبسر هجارت رسب ىا تفك |

 مخفتلا ىلع عضاوملا ضعب ىف لدن ءاتلا نالوا مسالا يمس ىلإ ةسوماطم ةنايزع دعا زك ناآق

 ردي ىا ] ةسرافلاب ىنعملاو . ىضرلا هراتخا اك مخفتلا انتظم مالاو بالاو ةباسنو ةمالعفاك

 (كايؤر صصقتالا) هلوقل ةيؤرلانمال ايؤرلا نموهف مانملاف «تيأرىنا# [ مديد. بحباوخ ١
 سمشلاواكوكرشع دحا 8# بلقلا ف ىأرلاو نيعلاىف ةيؤرلاو مالا ىفايؤرلاىئاوكلاىفلاق * |

 [ دويزبس راجشاو ىراج راهتاوا ىلاوح هك مدون دنلب ىهوك رسرب نمو#] 6 رمقلاو |

 فاطمكع لاوطلا رئاس ىلع امهفرش راهظال ىا اصيصخت ايكوك ىلع رمقلاو سمشلا فطعو |
 #« نيدجاس ىلمهتيأر 9 لاقف تيأر فكر يدقت ىلع فتأتسا مث ةكئالملا ىلع حورلا ْ

 [ ناك دنتك دوجس ارم مديد متسركن ناشيا دد نمو دندمآ دورف نيرينو ناكراتس نبا ]
 ىلع ةهبملا عضو ىلع قلطي دوجسلا ظفل خبشلا نبا لاق * ةدابع ةدجسال ةيحن ةدجس ىا |

 عضاوتلا ىلع اضيا قلطيو ةدابعلا هجو ىلعوا مارك الاو مظعتلا هجو ىلع ناكءاوس ضرالا |
 دوجسلا ىنعا ءالقعلا فدوب اهفصول ريمضلا ىف ءالقعلا ىرحم تيرجا امتاو عوضخلاو |

 موجعلا نع دماي ىبربخا لاقف لسوهيلع هللا ىلص هللالوسر ءاج ايدوهينا رباج نع - ىود - |
 لاقف كلذب هريخاف ليربج لزنف مالسلاو ةالصلاهلع ىنلا تكسف فسوي نهار ىلا |

 سياقو لايذلاو قراطلاو نايرج) مالسل ا هيلع لاق مذ لاق(ست له كلذب كتريخا اذا) ماللاهلع ٠

 سمشلاو فسوب اهار نيفتكلاوذو بابوو غرفلاو حورضلاو حيصملاوقيلفلاو نادومحو

 (رمقلاو )



 را صن٠ا و ةنايرمس لإ بوسكم ناكل ياوسلا| لاق ه: ماللسلا هيلع مدا اهب ملكت ا

 5 "تحرم نلرالا 31 ضع هيفا ضنا كوتع كارإشتح ايهما نانا ى قاتفاث نيم اوت
 ج رخف صيع بقعب بوقعي ذخافصيع جرخف بوقعي رخأتف اهنلتقالف ىبا نطبىف نضرتعال |

 رعشا الجر صيعناكو بوقعي لبق جرخو ىصع امل اصيع رخآآلا ىمسو هبىمس اذهلف هدعب |

 | نينسسب علبس :لاعاف مهف ةريبكلا لبق ةريغصلا حكتنالاتا هلاخ هللاقف ليحار تدراامناىتتعدخ

 520006 مي م١1
 كا كس وحسم

 ىلا مهتيده نميق انلعجا مهللا مانالاو مايالا تضقناو ىغم دق هلهاو نامزلا نا عم مالكلا

 | © فسوب لاقذا 6# نانملا تنا كنا ناشو ما لكىفف بدالا وه امل مهتقفوو نابللا فئاطل
 ناكولو فيرءتلاو ةءدعلل فرص ل اذلو ىربع مسا وهو فسوب لوق تقو دمخأي كذا ىا

 | ىتلا ةغللا ىه ىنايرسلا نا ام مالسلا هيلع ميهاربا ةغل ىناربعلاو ىربعلاو فرصنال ايبرع

 | مهرجهل لاقي ادحاو الجرالا اينايرس مهناسل ناكو اهيف قرغلا لبق هموقو حون ناك ىتلا

 | نزحلا ةغالا ىف فسالا نا ةقافتالا فئاطللا نم قراشملا راونا ىف لاق * اسرع هناسل ناكو

 | مهاربا نب قاحسا نب بوقعي # هبال © فسو» ىف امهعامجا قفتا دقو دبعلا فيسالاو

 اناك اصيعو باووقعل كرا بووقعل نوس اا ءامسالا هذه ف قاقتشالا ىلا لام 05300 ضعب لاق
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 ا

 صبع ناكو هما ىلا اههجا بوقعل ناو هنأ ىلا امهيحا صنع ناكو درجا بوتقعي ناكو

 ىنمءطاىتاي اموب ,صيعل لاق ىمعو قاحسا ربك املف مَع بحاص بوقعي ناكو ديص بحاص

 ةباحتسم ةوعد ىت لكل ناكو ةوبللا ءاعد وه ىلا هبىلاعد ءاعدب كل عدا ىنم بزتقاو دص مح

 باطل صنع جرذف ةمايقلا مولا ىمظعلا ةعافشال هءاعد مسو هيلع هللا ىلص انلوسر راو

 اهدلج سبلا و اهوشا مث ةاش اهنم حبذاف مغلا ىلا بهذا ىناي بوقعل هما تلاقف ددص

 املف كنخال هدعوام .كلوعدي هلعل صنع كنا انا هللقو كنخا لبق كساءىلا اهمدقو

 سمه سلا لاقف. هنسش ضيع كنبا انا لاق.تنا نم:لاق لك تبااي ؛لاق:ءاؤشلاب توق ءاخ

 ىدب ناب ءاوشلا ترصضحا همانا لاش نا يسالاو ريقفلا لوشإ 5 بوقعل خد حجرلاو صنيع

 هبءاج نمل اعدم هنم لك اف صيعهنا قاحسا نظف هلعداف ءاوشب كءاج كشبانا تلاقو قاحسا
 دصلاب كتئح دق تراي لاق صنع هءاحاملو تووقعلا بهذ كولملاو ءاسنالا هتترذف هللا لع نا

 | كلوعدا لهف ةوعد كلتش نكلو كوخا كقسدق ىإي لاقو كالا ةفاحلا ملعف تدان لا

 | مور هدلونم مورلا ةلمحو اريثك السن هل“ هللا ىطعاف بارتلا دلع هتيرذ نوكينا اعدف اهب
 | رمعلا نم نينامثو ةئامىلا قاحسا غلباملف ةكم ىف اهقخأ ل ضامما و«ناعتك قءاطوتمىادسلا ناو

 هوخا هلت نا نم ارذح ماشلا بناجىف هلاخ ىلا بوقعي جرن اب ارمم ىصو ةافولا هترضحو

 ماقاو زها سب ايل هلاخ ىلا قلطناف بوقعي لتشنا ءاوشلا ةصقفف هللاب مسقأ هالس ادت صنع

 تطخف اهارغض نمو لمجتار ىرخالاو اهاربك ىهو ايال. اهادحا ناتن هلاخ ناكو هدنغ

 ا 3 لاقف كللمجا نكلوال لاق لاهم كلله هلاخ هللاقت اهادحا هحوزيناب هلاخ ىلا بوقعل

 ىلع نانس عبس كمدخا بوقعل لاقف نيثس علب ىمدخنا اهقادص
 لاق لي يا

 كك -. ١ لاق 1 5 كلا 2 1 .٠ (ةلا - 4 . ء|٠ 5 كا

 كنا بوقعي هل لاق ايال مو ىربكلا هجوزف نينس عبس بوقعي هلئعرف كنينو ىب كلذ
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 م5 وعم رسثو ىلاثلا ءزجلا

 10 ديت اف عداولو يبطلاو دريذكو كايدو ؛ المت ؤئجراشبإوا ةزاعاوأ ةبذْجتأو/ ةخفاو لاازفأو |
 لوقي * حابشالا جبهيو حاودالا حوري ام تالماعملا عاوناو فئاطللا نم اهريغ ىف عدوي

 ةلستبابىف دوه ةروس ىف ةفلاسلا صصاقالا نسحا فسوب ةصق نا لاش نا دعسال ريقفلا

 نسحالا نع ”ينيامو بوبحت بويحلاب قلعتي امذا اسغيا اهسفن ىفو لسو هيلع هللا ىلص ىبلا |

 ىعاحلا الولد لاق كيتا
 نضصقلانسحا زن ةصقوا قسو.ون> < قاض“ نازو نايوخ: .ةضق. تم نيك

 مهضعب لاقو * مالسلا امهيلع ةلاسرلا ةريضحو فسوب بانج ةقلعتملا ةحالملا ركذ "ىجحبسو

 همجرتم ىنعم عمجاو اظفل زجوا ىو منو هبلع هللا نإلص هللا لوسر ىلع ت 9 هصق لوا ص

 ىتلا ةرامالا سفنلا ةيفصتو ىوقلاو بلقلاو حورلاو ةفالخلاو ةثارولا رارسا نع ةقرةحلاىف |

 | ىظرلا ماقم ىلا تلسصو نا ىلا ,تفصو تكزتو 0 تول |

 ةوخالا ةروص ىف اهاوق دابقنا دعب ىنسويلا حورلاب تعمتجا مث اهتيراماب اههدمب ناثتمالاو |

 ناسنالالاوحابةهباشمو هسانم اهل نال صصقلا نسحا تناك اما ة ةيمحتلا تاليوأتلاف لاقو * |

 باقلاو يملا نامت نكرر ةقرعم ىلا ريش: اهنال كلذو هبلا هلوصوو هللا ىلا هعوجرو

 ريغو ايندلاب هتالتياو ندءلاو ةنطابلا تسلا ءاوقو ةرهاظلا سا هساوحو سفنلاو رسلاو |

 ليحارو حورلاىلابوقعيو بلقلاىلا فسوب ةراشاف هينارم ىلعا ناسنالا غليسن ا ىلا كلذ

 هده لثم ىلع هلاهشا عم نارقلا نا مث نشاوحلاو ىوقلا ىلا ادد ناو نسفنلا ىلا |

 ' راصبالا ىلوا ريغ نع مهنوكل رافكلا هبف نعط ناسسلا بئاجت نم اهريغو ةعيدبلا ةصقلا |

 ىونثملا ىفو :
 نارفاك نا دندز هنعط نينا * نارب مه دما هللا باتك نوج

 دنلبا قنقحو. قمعت تبسم *« دنؤن:ةناشفاو تسا ريظاثتا:هكك

 5-5 ىاخيلزو ةحروقلا يكاد # نتجلر وة فلازارك لشي ركذ

 هرمس سدق قدعتنلا خشلا ةرصح لاقا ف ماو

 ىبوخانبدهد فسو» تروص ناشن #* نيكد وكت 5ك راكنا ديدي يك

 قورك مع داق عشاهت شوو *< ودرد نك 5 تداّزا 0

 | ةففخم ناو نارقلا اذه كسلا ب انئاحياب ىا ةيردصمامو صقنب ةقلعتم هت انحوا امب

 نا رقلا اذه كيلا .انثاحما لبق نم ىا 8 هلق نم تنك 7 ناشلا ناو ىا ةلقثلا نم

 | هذه نع نيلفاغلا نم ىا هلا كلذ رطخال نا ىه “ىثلا نع ةلفغلا “© نيلقاغلا نمل وثم

 معلامدع نع ريعتلاو ىجحوم ةياوكل ليلعت وهو طق كعمس عر كو كلاس رطخن مل ة ةدقلا

 هيو [سانلاب نييإ ةقزاعتملا) ةافغلا "عي تسسلفا دانعارالا ىف 52 هنأغ لاللجال ةلفغلاب

 كدجوو) هلوقو نامبالاالو باتكلا امىردت تك امل هلوق ىلا رخال ءااع طا نا

 | نارتغ نم برعلا هفراعتدقو ىلاعت هللا ىلا ة.شةلابوه اماربعتلا اذه لثم ناف اهوحنو «الاض .

 ا ريرشوريبعتلاف بدالل ةياعر ماقملا اذه لثم 5 ةادالا ردح الع بح و صقن مهلاب رطخي

 (مالكلا)



 فسوف ةروس مه 556 ٠١9"

 ىفو ( ىنرع ةنملا لها مالكو برع نا رقلاو ىبرع ىنال ثالثل برعلا تحنا )-ثيردحلا
 ىفو ( برعلا ذئموي ىثاول نم قلخلا برقا ناو ىدي ةمادقلا موي دما ءاول نا ) ثيدحلا

 ليريج ثعب قالا قلخ نيح هللا نا) ثيدحلا ىفو (مالسالا لذ ىبرعلا تلذاذا ) ثيدحلا

 مث برعلا ىف هللا ةريخ تناكو امسق مجعلا مسقو امسق برعلا مسق نيمسق سانلا مسقف

 رضم مسقو رضم ىف هللا ةريخ تناكو اممق رضم مسقو امسق نعلا مسق نيمسق برعلا مسق

 ( هنمانا نم ريخ نم ىجرخا مث شيرق ىف هللا ةريخ تناكو امسق شيرق تناكف نيمسق |[
 قارتسب ما مى حور ةءارتنب بفكتمم ءمدسف مشا ”كممليفل ل ش# تالا

 برعلا نم لكالا هثراو ءاج ايبرع لسو هيلع هللا ىلص: هللا لوسر نوكلو ريقفلا لوقي#
 نسدق,ىئع نب نيدلا|ىحب: رمحالا تي هك رفذالا كسملاو ربك الا .خشلا ةرضح وهو

 ةربكلا نشات | هر 17 هنوكل لك آلا :ثراولا:هتوكي لق اهناو ةك از !| :ةسفت هللا

 ىيفط هادعنمو هريغ ىف رهظي+ل ىذلا ليضفتلا رهظ هيفو ةيثرملا هذه هاظم ككل نم وهف |

 للاب ذوعنو هيضغو هظيغب ركلملا تعلو ىنكتالو هبحرصن ىنعملا اذهبو تابلا اذه ىف هتدئام
 [ ورب من او>يمام ] ةيسرافلابو . كثدحمو كربخم # كبلع ص قن نحن هه داقتعالا ءوس نم

 شف راعش هلم ظفحام عمي هودي ثادلا . صه (نمانال اةمعيتا اذا(مهزئا | ىضق!َقه
 6 صصقلا نسحا 8 ةيآدعب ةيآ هنم ظفحام عش ولتي ن٠ نال هأرق اذا نآرقلا الت لاَغ

 صقيام نسحا كل نيبن ىا صوصقملا ىنمي اردصم صصقلا نوكي نا ىلع صقنل هبلوعفم
 نالف كلوقك هباب ف صمام :نسحا هنانهاظلاو :بوقعن ل1 ةضق وهو ثيداحالاو.ءانثالا نم

 ديس ةصق نم نسحا نوكي نا مزليالف ىا مولعلا رحب ىف ام هنف ىف دير“ مهلضفاو سانلا معا
 هجونم ةدايزلا لعفاب داريدق لاَغ نا نكميو نيعمجا مهيلع هللا تاواص نيلسرملاو نينوكلا

 فسوبةصق هللا ىمسةنسلا ىحم لاق ىتفملا ىدعس ىشا وح ىفاك «اهتخا نم ربك ا)) ىلاعت هلوقفف اك |

 نم ايندلاو نيدلل حلصت ىلا نيا ,دلإو تك كلاوبربعلا نم اهنف امل 'نصصقلا نسحا

 ا 5 0 ءادعالا ىذا ىلع 7 ءاسنلا ركمو كلامللاو كرللا
 مسا نب ءانبا نسحا ناك مالسلا هيلع فسوب نال مهضعب لاقو * داوغلا نم كلذ ريغو

 رم كلا نأ جركلا نال مسو هيلع هللا ىلص لاق ا باعتالا' نيِمع] هسنو
 هب دمحلام لكحل عماج 0 كل 1 نب قاحسا نب بوقعي نإ فسوب ميركلا

 معو ةروصلا ندحو ةودلا فرش نيلسارتم ءاسا ةثالث نبا هنوك عم كنلو قى عمتجاو |

 مهضعب لاقو+ اذه نم 0 اياليلاو طحقلاىف اياعرلا ةطايحو ايندلا ةسايرو ايؤرلا

 هللا ءاقل ىنت نم لوا وهو نيملاصلاب ىنتحلاو اءاسم ىقوت ةبعدالا. نسحا ناكهءاعد نال

 توملاب ىلاعت
 شاب دوز, , نب ىف دتفك نافعا« دتسإ ودب تلعم_ترئغف ار نتلخاغ

 فيشعتو فيطلتو ةبي غو ةلصو ةلصوو ةقرف ةفص هحيوزت ةصق ىفو حم وزتلا نسحا هجيوزتو

 لاقاو رك انتو فراعتو قيعو ةيدوبعو دقو صالخو سبحو قوشعمو قشاعو قشعو

 عبد 15  نابلا حود



 مي 7١/1 ريشع ىاذأ ءزجلا

 ا[ لذا ناتكاد) ران ةيادختلا: ظمبا ىلع ديدعت' اهلا اءاململا :لوققءاهتدضومأ ققحم
 الب ىنتكنبي هدي عضوف هببجا نا عطتسا لف ) جارمملا ةللل ىا ( ىبد ىنلأس ) ثيدحلا ىفو

 ىثرواف اهدرب تدجوف ) ةحراملا نع هزنع هناحبس هلال هتردق دي ىا (ديدحتالو فسكت |
 هلمح ىلع ردّال هنا لعذا هنامتك ىلع ذخا ِلعف ىتش امواعىنملعو نيرخآلاو نيلوالا مولع |

 كلملاو نحلاو سنالا ىهو ( ىتما نم صاخلاو ماعلا ىلا هغملتب ىفمالعوهف ىنريخ ٍلعو ىربغ

 لسرملا نم لصو هنال ديعبلا ىلا ريشيامب اهلا ريشاو ةروسلا 4 كلت  نويعلا نانا ىفاك |
 هدعب ىلا ءامبا هبرتشا نهذلا ىف دوجوملا ىلا تناكامل ةراشالا نالوا دعابشملاك راصق لسرملا ىلا |

 نم هنوك ىف هرما ىهاظلا ىا رهظو حضو ىا ناب ىنعمب نابا نم # نينملا ه8 نا رقلا ىا |

 ايافخ و عئارشلاو ماكحالا نم هبف امل نيبملا ىا حضواو نيب ىنعمب وا هزاوعتا ىفو ىلاعت هللا دنع

 مولعلار حبو * صصقلاو فراعملاو مك ا نم كلذ ريغو نيتأشنلا رارساو توكاملاو كلملا
 املو ةنابا هيف نيرظانلل هندي وهف نئاكوهام لكدبف نيبو بتكدق هنا هتناباو حوالاوه نيبملا باتكلا

 لنَعَف قاضالا :قزشلاا ىلع لذي اب كلذ.تقَع ىقاذلا فرتشلا ىلع لدياع باتكلا فنضو

 4 ابرع ان ارق ل هنوك لاحىف اهريغو فدوي ةصق نمضتملا باتكلا ىا 6 هانلزنا انا

 ةغلب لزن املف هلوزن لبق ان أرق ناك هنال موزل تعنال ةبسن تعن انا رقل تعن ايبرعف مكتفلب
 ان ىه ىبلا لاحلل ةثطوت ىا:ةئطوم لاح ان ارقو . ىشاوكلا ىف اك اهنلا بسن برغلا

 مسا ةثطوملا لاحلا ناف ةفصلا نم اهعبتيام ىمو ريغلل اهني امتاو ةسهلا نيبال هسفنىف هنال
 ل ولا وأم ١١ أطو دماحلا مسالا ناكف ةقيقحطلا ىف لالا ىه ةفصب قوصوم دماج

 اومهفت ىكا ىا 6 نولقعت مكاعل # ةمالعلل ةفاكلا حرش ىف اهب افوصوم اهلبق هئيحمب
 ىوقلا قالخ دنعنم ِلْزْتم رشلا قوط نع جراخ هنا ىلع اوعلطتو هيفامب اوطيحنو هساعم

 ىلاعت هللا لاعفا ناف ةزاعتسالاو هسشتلا ىلع ةلعلاو مالكلا ىنعم كاردا لقعلاو ردقلاو

 2ك لق كلت رالا ىتل رامعسم لثل ءواتلا رحت لاقو « ةنيلا لها دنع ضارغالاب للعتال |
 هم اومهغو برعلا هلقعت نا ةدارا اسرع انارق انلزنا ىا ىحرتلا ىنعموا هاّعم برعلا

 هاناعج ولو ١ لاقك هبانطوخام مهبل اولوعبالو هللا ىلع ةمح مهل نوكي الف هيلا مهوعديام
 ماللابو هللا ىلا فلابريشن «رلا)ةيءجنلا تالي وأتلاىفو © (هتايا تلصفالول اولاقلاسمجتا انآ رق |

 لوكا كلف كح ليرج نال ىلع ىلاعت هللا لزاآم ىا لوسرلا ىلا ءارلابو ليربج ىلا |

 بوبحلا ىلا لوصولا قيرط ناببلاب بحلا ىدتهيل بحلا ىلا بوبحلا نم باتكلا تالالد
 هتاراشاو هينامو هزارساو هيناغمقئاقح 6نولقعتمكلعل) ةيبرعلا ةوسك ةءارقلل هانوسكانا |

 ىلا هيريشي ىنايرسلا ةغل لجنالاو ىربعلا ةغلب اهلها ىلع ةارونلا الزنا م مكتفل ىهذا اهب

 لذ تاغللاو تاوصالاو فورحلا ةودك نع هتمالكىف ةهزنم ىلاعت هللا مالك ةقيقح نا

 ٌقرتنغ لكَد تايآلا ىفو *+تاغللاو فورحلا ةوسك ىلا هيناعم لقعت ىف نوجاتحب قلخلا |

 ىفو ىنرع نيدلاو الوا نوطاخلا مهنال مثالا ىلوا برعلا ءاهققلا مالك ىفو ىنرعلا ناسللا |

 | 6 باتكلا تاي ةلوق ةريخ اثم وهو دهاشم, نمودج نوكت اهنا امل ةراشالا يح نع

 دمع تب :

 (ثيدحلا)



 اوملع) لاق هنا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هنع للاىخد بمك نب ىنانع - ىود.- |
 تاركس هيلع هللا نوه هني تكلمامو هلها اهملعو اهالما مسماجيا هناف فاسوب ةروس عءاقرا
 مالسلا هيلع فسوننا كلذو ناببتلا ريسفت ىف اذك (املسم دسح الناو ةوقلا هاطعاو توملا

 هبلع نوهو هالسف لّساربج ىلاعت هللا لسراف نجحسلاو ىثيلا دئادشو ناوخالا دسحب ىلتبا
 هما لاف ةنطلسلاو ةزعلاو ةوقلا هاطعا مث روضحلاو سنالا ماقم ىلا هلاصيإب ادشلا كلت |

 ىلالصو اهيناعم ىف ربدتو فسوب ةروس ةوالت ىلع ظفاح نش ءافحلا عاونا دعب ءافضلا ىلا

 نوزحم فسوب ةروس عمسيال ىلاعت هللاهمحر ءاطع نبا لاق مكرورسلا عاونا نم فسوب للدوام !

 رابحا نا  ىود  ىشاوخلا عيمج نم ةحارلا هللا كاست (ئثاوكلا ازيسفت ىف كحانتسا.الا

 نعو رصم ىلا ماشلا نم بوقعي لآ لقتنا اذامل ادم اواس نيكرشملا ءاسؤرل اولاق دوهبلا

 كايامهلاؤس عمساو ىرا للان ىا ه5 رلا © ةروسلا هذه تلزتف كلذ اواعفف فسوب ةصق

 ىريامىرا هللاانا لاّقو . هعم مهتلماعمو فسوب ةوخا عينص ىرا هللاانا لاش و ةصقل اهذه نع

 بارعالانم هل لح الف ىدحتلا ليبس ىلع فورحلاديدعت رلا لاقيو .قلخلاىريالامو قاخلا
 ريدقلا للاهحلصاريقفلا لوقي « مسالا اذهبةامس ىا رلا ةدوسلا هذهىافوذح 000

 هذه مهضعب لوقو .اهلها ريغل اهؤاشفا مرحيىتلا ةموتكملا رارسالا نم ةعطقملا فورخلا

 مياستو مسالا قيرطلا ىلا كولس هللاالا اهيناعم ليال ةينارقلا تاهباشتملانم فورجلا

 مهنكل لمكلا بولق ىلع اهيناعم ضيفيزا ىلاعت هللاءرك نم ديعبب سيلو هلها ىلا ىمالل
 مهنمذوخأملا دهعلل اظفحو ةفيعضا|لوقعلا انوص اهتثاقحب حرصت ريغب نوريشيو اهبنو نصري امنا

 قت رازفإ 2 ري ناككويرك لمي رخا:دناد لو موك وحس موكا ودق
 ظفاحلا لاق

 صامل لج هدفت هناينكي هوك( اظيفات رع ماو ذعر دغنإد فخور انانركاا رد توق

 نولوقتو ىدنع نم مجرط مساقلا ىلا مف نم ةتعمسام مكتندحول هنع هللا ىضر ىلع نعو

 خيشلا ترضح لاق : ىونثملا حرش ىف امك نيقسافلا قسفاو نيباذكلا بذك ١ ايلع نا

 تم هيد, اراطملا
 مراد رامسم نابز ردنا ىلو * مئاد رازسا هوك نإ لد

 لعن دق ران إل م هيض كاقاو
 نقح وذ [لقئاه دوب ديد ركويمز هنردعت وما داكاوا رسارر اوك يه

 نوكي نا ىفانيال مولعم ىفرعوا ىوغل عضو اهل رسل امم ةطوسبملا فورحلا هذه نوكو

 ةمولعم ىتاعم اهل عضو هنا ملدتحبف ىلاعت هللاوه عضاولا ناف ةقيقحلا ىف ةبققح ناعم اهل |
 مالشلا هيلع مدآر اني: ىلع ئجهتلا فرخ لوزن" نا ثيح عوف لامتجبالا لب, هدابع صلخل |

 جا تيا نوريب ناتسي زاريش هك حوصن ةبون نايبرد مني رتفد ط-اواعرد
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 عابتاو ةالصلا ةتاماو ىوهلاو عدبلا ةبلغ نم نامزلا رخآ ىف رهظيامو ةعاسلا طارشا نع
 ىلع ملكت ىطقسلا ىرس ىلاخ 0 لاق هللاهمحر ىدادغلا دشج ةهاطلا ديس نعو * تاوهشلا

 لاقف ةعمجا ةلل ناكو مالسلا هلع ىنلا تيأرو كلذ قاقحتسا ىف ىشن مهتا:تنكو نانلا

 نانال دغ نم تدجقف كل لبق ىتح انقدصت مل لاقف ىعاعلا هباب تدتاو تهتشااف سانلا ىلع ملكت |
 | هيلع هلوق ىنعمام خبشلا اهيا لاقو ارك كتم ىتارصن مالغ ىلع دعقف ربك ذتلاو ةظعلا قيرطب ىا |

 | دقف لسا تبلقف تعفرو سأترك للا لاق (هللاروْسب رظني هناف نم ٌوملا ةسارف اوقتا) مالسلا

 | لصحيال سانلا لاوحا ىلع فوقولاو معلا اذه لثف مالغلا مساف كتوياشماا لاك وات قاع

 ئالنا رولا 1 كما ا هازع هيساخلالبو كف الاو ىلاعت هللاراخاب الا

 ىب لعفبام ىردأ ام ىداو زد * ىب هاوخ ىلو هاو دوب هتشكرس

 ”ىش رسعت ناف ىلاعت هللا لبق نم ريدقتلا نا دععلا دنع ققحنام دعب. بلقلا لكون ىنانال

 هانا ىلعال داّتعالا لكه يلع اودمتعيو ىلاعت هللا اودي نا داعلا ةفاك ىلع بجاولاف هريدقتف |

 ثيدخلافو قوز 2 قولخم لك قلاخ ىلاعت هللا ناف دالوالاو لاومالاو لقعلاو |
 اذه ميحرلا نمحر لا هللامسب بوتكم هللعوالا راحشالا ىلع رك ضرالا ىلع عدز نمام)

 ءامسلا نيب اهطسيف ماع فلاب داسجالا لبق قازرالا هللاقلخ) ثيدحلاىفو (نالفنبا نالفقزد |

 فلا ىف هقزر عقو نم مهنف اهيراغمو ضرالا قراشم ىف تعقوف حايرلا اهتبرضف ضرالاو |

 لاق : (هينأي ىتح حوريو ودغي هراد بابىلع عقو نم مهنمو ةئامىف عقو نم مهنمو عضوم |

 هريس سدو ىماجلا ىلوملا

 هيون تشهود درك ششود جبه #2 دوسو|تدوبن كىزروهج هضررح

 هبلطت امكح قزرلا كبلطي * ريكحم دوخرب همهار بلط نر

 | وه ءانفلا ماقهىفو ىضرلاوه ىضرلا ماقم,ؤو لكوتلاوه لكوتلا ماقمىف تاداعلا لضفاو *

 تاداعلا كرت ةقيقملا ف ةداسعلا نكلو اهعاونا ترثكن او ةدابعلا نا مث اذه ىلعو ءانفلا
 ىلا ةدابعلا ماقم نم دبعلا ىقرتي ىتح ىلاعت هللاىوس امع عاطقنالاو تادهاجملاب سفنلا ةفلاختو |

 ظ
 ظ
 أ

 تادابعلل ةموادملاب الا لصحيال دمحوتلا لاكو ديححوتلا لا كبالا كلذ لصحالو ةيدونعلا ماقم |
 تالاخخأ عيمج ىف ىلاعت هللارك ذ ىلا ةمزالملاو |

 نادرك مزارف رس رقفرسفازاو * ناد رك مزاين ىب نرد ا

 نادرك مزابتست 2و »* ناَدرك مار مرح بلط هاررد

 ىف دودولا هللالضفب دوه ةروس تمن * ق ّوقحالا ىلع. بقاو وعلا دوعت هملاو قفوتلا ىلو هللاو

 فلاو ةئامو ثالث ةنسنم لوالاعيبر رهش نم نيرشعلاو عبارلا تيسلا ةلبل رحس |

 ( ريسف )
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 . رهق باب نم دصاقملا بلطف (مكتناكم ىلعاولمع|)) هنادجوو قمل بلطب (نونم وب ال نيذلل لقو)
 انا ١ هرهق بابنم قار هق «اورظتناو) هفطل بابنم قلل فلط ىف (نولماعانا) ىلاعت قحلا

 ىلاعت هللا لعل عا ىنيعلادوجولا نا قيقحمتل لها دنع تبثدقو هفطا باب نم قح ان ادجو (نورظننم

 دادعتسالا ناسلب اولأ دق مهو ناسنالادارفانم درف لكل ةتباث نيعوه ىذلا مولعملل عيانوهو

 قيرط ىلا ةأشنلا هذهىف مهكواسف مهيلعو مهلاملك تبان انانعا ا كلتىف
 مهتلثسا تاضتقمو مهتادادعتسا حئاتننم وه امنا ىهلالا لالجلا باب مهقدو ةيرهقلا لامعالا

 طاصو هءاينوارصني كلذكمءاسنارصن ىلاعتللانا امو لامجاو فطللا لها هيلع سةوةقباسلا

 مادقالا لزازت نم مهظفحتو مهتبثيو مهديؤيو همركو هفطل باوبا مهيلع حتفيو نينمؤملا

 ةعست برضاباشنا كح نايعلا نادقف نم مل الاامتاو مل الامهبولق نع عفديوو مهنا ع سح

 نع هلاسف هللادمحر ىلبشلا هعشف اهدعب ةدحاو ىن الا ثاغتسا الو حاص اش اطوس نيعستو

 ةدحاولا ىفو نيعستلاو ةعستلاىف ىلا رظنت تناك اهلجا نم تبرض ىتلا نيعلا نا .لاقف نما

 ىوتلملا فو : ىنع تبحح
 طابخلا مم دوب رك ار تسه » لاس "ارام هش وينشا اذا

 ماحرعق دشاب هجرك, لات < وح دشاب حر افسو ااه
 صاصتخالل م للا * هللو 3 تقو 15 هدوهشو قحلا عم رمل نلكإ ىف هرلكا مالكلاف

 مومعلا غيص نم ردصملا ةفاضاو ردصم لصالا ىف بيغلا # ضرالاو تاومسلا بيغ
 ا دابعلا نع امهيف باغام ملع هب صتخم ىا ىف ىنعمي ةفاضالاو
 ىنمب ميلا حتفو ءايلا مضي  هلكرمالا عجري ف هدحو ىلاعت  هيلاو 5 مكلامتا هيلع
 | دما كرما عجريف ةمايقلا موب اهلك رومالا بقاوع دوعي ىنعي محلا رسكو ءابلا حتفبو دري
 لكوتو © ديحوتلا ىلع مقتساو هعطا ىا 6# هدبعاف 9 مهنم كل مقتنو هلا رافكلا ىعاو

 كيلا انحواام غيلبت كيلعف مهرش نم كمصاعو كيفاكهتاف كروما عيمح هيلا ضوف هي هيلع

 ةداصلاب لصالا نع لكوتلاب سالا ركل ىفو مههفسو مهوتعو عتوادمب لابمريغ حبسف بلقب

 ىا مهو تنا هلمعت لمح لكو * نولمعت امع لفاغب كيرامو ## اهنودب عفنيال هناب راعشا

 هللع ىنخيال نم ىلع نازوجبال وهسلاو ةلفغلا نال هنع لعاف ريغ هب ملع ىلاعت هللاف رافكلا
 رابحالا بعمكن عو * قاقحتسالا بج ومي مهنمو و كنم الكىزاجبف ضرالاو تاواهسلا ىف

 لا (ضرالاو تاومسلابغ هللوإ ىمو ةي.ًآلاءذه اهتمتاخو ماعنالا ةروس ةازوتلا ةحافنا

 | مهيلع هللا تاولص ءايلوالاو ءايبنالا رابخا اماو ىلاعت للاب صتخم تاذلاب بويغلا لع نا معا *
 نع مالسلا هيلع هرابخا لبقلا اذهنمو . ىلاعت هللاملعتو ماهلالاو ىجولا ةطساوبف نيعمجا

 هللا لوسر لاق لاق هنا بعكنبدمم نعو * سانلا ضعب "لاح نع اذكو .. ,ةرمشملا ةرسشعلا لاح
 | هللادبع لخدف ( ةنملا لهانم لجر باسلا اذه نم لخدي نم لوا نا ) ملسو هيلع هللا ىلص

 | لل نر اا اولاق كلذب هوربخاف هللالوسر تاغا هيلا ماقف مالسنا
 | مالسلاهيلع هرابخا اذكو .ىنعي الام كرتو ردصلا ةمالس هبوجراام قثوا ناو فيعّضىتا لاقف

 خا قشاعزا قودمم ديسرب ناريرد موس رتفد رخاوا رد

 أ



 8 له

 1 اس مي س6 ل عاتب موج مع ومسكت د4 16 م 4 (اه] «« مري(“ موصسكل تم رك صو عمم ركع رج مر حض مم

 دك 784 رضع ىناثلا ءزجلا

 | # .ذهىف كءاجو © ىهتنا ةداهشلا ملاعىف تانئاكلا بلق شرعلانا اك بنغااماعف حورلا
 وهام «قحلا#» رثك الا هيلعو ةرصيلاربثمف امهنع هللاىضر سابع نبا هرمسفام ىلع ةروسلا

 | قحبقخ روسلا عنمجيف هءاجامناعم اهيف قحلا ؛ىجمي مكحلاب اهصيصختو قدص نايبوقح

 ١ همظع ةحبصنو كود # اهتازئلاءفرو انيلاجرش هاضتقم لمعلاو هناعذاو هربدن

 هللا مايإب ريك ذتلاو ةظعوملاب نوعفتنملامه مهنال * نينمؤملل 8 ةركذتو 6 يركذو »

 نينمؤملل ىركذو ةظعوم هنوكو هسفنىف اقح هنوك نيب عماجلاىا داشرالا يف لاق « هتبوقعو

 | ميدقتو هريغىلا سايقلاب هك فصووهام نود ماللاب ىحهسفنف هلالح لوالا فصولا نوكلو
 | اهريغ ىفال اهبف كلذ نايبال ةروسلا عفانم ناب دوصقملانال لعافلا ىلع هذهىف ىنعا فرانلا

 مهريغو ةكم لهانم نورك ذتيالو هبزوظعتيالو قحلا اذهب 6 نوسؤيال نيذلللقو 9# |
 انلاح ىلع * نواماعانا قه ناميالا مدع ىهىتلا مكتهجو مكلاح ىا 6 مكتناكم ىلع اولا © |

 ناطبشلا ؟دعيامىلع بئاونلاو رئاودلاانب هاورظتناوإ» هبربك ذتلاو ظاعتالاو هب ناميالاوهو
 مهلديدهت اذهف نحر لادعوام ىلع ةرفكلا نم مكلاثماب لزنام مكب لزنينا #* نورظتنمانا

 ىلاعت للاىلا ةعاطلاو نيدلاىلع بولقلا تيشتنا لعاو « فيسلا ةيآب ةخوسنم ةيآلا ناال |
 اًماقةظساؤلا رثعب و ةظساولاباهنم نوكي تتنتلا ناو ةمي ركلا -هتاذىلا "ةدنسا لاقت هنال ءريخىلاالا |

 نيذلا هللا تيثي )ىلا 5 هلوقك ل سرلا صصاقا نع ءاينالاب ىا «هبتيثتام) لاق اك انههف ةطساولاب |
 | مهيلانكرت تدكدقل كانتيث ناالواو) ىلاعت هلوقك ةطساولاريغب اماو 6تباثلا لوقلاب اونمآ |
 | ىلع هتنكس هللالزناف ) هلوقك ةطساوريغب هبلقيف ةنيكسلا لازنانم تييثتلا اذهو ماليلق أيش |

 هنا ٍلعاو ه (مهنامياعم اناميا اودادزيل نينمؤملابواقىف ةنيكسلا لزناىذلاوهإل هلوقكو (هلوسر
 | ةفلالا مالاو.انالا- صصق عامشاب َنيقلا ىلع نيقيلا دادزي كلذكف ةنيكبلاب ناميالا دادزيك |
 انكش دادز_ نملال كلك ناك نا اذهو ىاعث هقادوتج نم ددجي نيك اتملا تانك كبقاكا |

 هرهقوهفطل ”ىثلكىف عدوا ىلاعت هللانال ءوحنو لهج ىبأك رف كلا ىلع ءرفكو .كشلا ىلع

 ةقلعل باب هنلعي قلعلا «ريق نايةيللع حقززموب نها باب هتلع قلع. عفا ءبايرولع جت نش
 ىروتتمللا كافى ْ

 [6] نورد دراذكت رحت ازئاكاخ..* .نورب ,دراذكن :رخم ارئاهام

 تسلطاب اجنا ريبدتو هلح * تساكزاناوحو باز ىهام لصا

 اضر ردنا نز ملسترد تسد * ادخ هدنياثكو تستفر لفق

 6 قحلاهذهىف كءاجو )) ىلاعت هللالاق اك بابلا اذهنم قحلا هءاج هفطل باب هيلع هللاحتف نمو
 ديب حاتفملاو ةقولغم رهقلاو ففطللا باوبا نال قحلاب هذه ىف ”ىجن نا رداقب تشل:كناوغا

 يش دسلا ىلع لان هفطل باب حّْش ىذلاوه اذاف هحتش نا حاتفملاريغ ردهال حاتفلا أ

 هفطل بابنمقحلا اوللطيل (نينم ٌؤملل كك ذو هظعومو) نياالو فك الب هللا هق يقلي

 هرهق بابنم اوبلطيالو ”ىتلكف
 [8] اهياونا نم تاسبالا اولخدا *« اهباسسانم قازرالا اوبلطا

 «(لثو



 7 م ع هي

 دوه ةرود موك 7 مم جم

 سانلا نا ٍلعا و + باقعلا نم سنالا ءايقشالام نما ءابقشإلف مكحلا ف نابساهو هقح نايسنو
 ةعاطلا لهاو ءايدن الا مهو ةاءاكشلا سال ىف حورلاو سفنلاب . دعس ماسقأ ةعبرا ىلع نايدالاىف

 سايل ىف سفنلاب قش كلاثلاو . نورصملا ةرفكلا مهو ةواقشلا سابل ف سفنلاب قش ىئاثلاو .
 لالبك ةواقشلاس ال ىف سفالاب دعس عبارلاو ٠ سلبإو اصصربو اروعابنب 2 2 تالا

 لوصالال صاف ةيادهلاو ىوقتلا سايلب مهسايل هللا لدب مث مه سما لئاؤاؤف ناملسو ببهصو

 لوصولانم عناملا ءايحالا ىف لاق * ةيلصالا ةداعسلاو ةيهلالا ةيادهلاو ةيلزالا ةيانعلاوه

 نامعالا مدعبي سو نامي الا مدع ةدارالا نم عئاملاو ةدارالامدع كواسلا نم عناملاو كولسلامدع

 ىهتنا ةيادهلا مدع
 تفاي ناوّتنت لزالضف ةقباسىب * تفاي ناوتن للعو باس ابوتبرق

 6نولازيالوإق حلا باطىف# ةدحاوةماسانلا لعل كير ءاشواو) ةيمجتلا تاليوأتلا ىف لاق ©

 الا»قحلا بلط نم مهنمو ةرخ آلا بلط نم مهنموايندلا بلط نم مهن بلطلا ىف (نيفلتخمإل قلخلا

 ةيبوبرلا باطرون ىلا ةيناحورلاو ةينامسملا مهتعببط ةملظ نمهتمحر رونب مهج رخاف(كير محر نم

 ىا «مهقلخ كلذلو) هلالجو هللا لامح ٍبالط نونوكي لب ىقعلاو ايندلل ابالط نونوكيالف
 مهلضفو باطلاق يفوت ىلع مهمحرو بلطلادادعتسا نسحب مهمرك او مهقلخ ىلاعت هللابلطلو

 ءالؤهو ىلاباالوةنلا ىف ءالؤه ) لاقذا لزالا ىف ( كبرةلكت متو ) نادجولاةلضفب نيملاعلا ىلع

 هعابتاو سيلب مهو ةدرمتملاةكلاهتسملاحاورالا نم ىا (ةنللا نم هجن ًالمالإ (ىلإ؛االودانلا ىف

 هللا نع نيضرءملا نيشرفلا نم مهلك ( نيعمجا ) ءوسلاب تارامالا سوفنلا مهو 6 سانلاو )

 هرس سدق ىماجلا ىلوملالاق : ىهتنا هللطو ىلاعت

 هدغلا رخذ كاضترانمل بوط « هديب ”ىشلك توكلم نماي
 هدمءاوخ ملد ماكمدي هاوخومت * ىعاكدرادنوتزججلد كسب نيا

 هرسسدق ىبرغملا لاقو :
 تسشإا تقشقحب تقيقح لها تَّج * قحزج تقيقح ب ابرا نطابرد تسد

 رصوماقمو لاح لك ةقالع سايل نم كتمه درجف مالكلا اذهرسو لاحلا ةقبقح تفرع اذاف
 ضوع هنيوننو صقنل هبلوعفم ه6 الكو #8 مارملا ةياذ وهو هدنع الصاح هللاىلا الصاو

 6 لسرلا ءاينا نم ف هب كربخت هم كيلعصقن 8 ربخوأيتلك ىا فوذحلا هيلا فاضملا نع
 ضعبتلل نمو هيلا فاضملا فصو حيصفلا نال الكل ال لكهيلا فيضاامل ةفصوا لكل نايب

 | هيلا فاضملا نوكي نا رهظالاو هلا فضا ةفضؤوا الك نم لدب 4 كداؤف هبت شام

 كنلع ضقت هسلاسانمبواسا لك ىا صاصتقا لكىا صقنل قلطملا لوعفملا الكف فوذحلا

 كنش ديزي ىتح كبلق هبدشنام ىا صقن لوعفم كداؤف هبت شام هلوقو . لسرلا ءانانم

 هلو ةنحعإ ىلتبا اذا ناسنالاو .كلبق ءاسنالاب لعفدق كب لعف ىذلازا ممتو كسفن هب بطنو

 قااشاقلا لاق * تياطو تفخ تمعاذا ةيلدلا لاقي اكهتلب هبلت ىح فخ اهنف هنوكراشي ةعامج أر ف

 هناحبس لاق 5 دوهشلال < وهو اداؤف ىمسي حورلاىلا هجو بلقلل ةماتلا حرشىف هللاهمحر

 شرع اقلاو مولعلا روص لحوهو اردصىمس سفنلاىلا هجوو (ىأرام داؤقلاب ذكام)



 ته 0*7 رع ىتاثلا ءزجلا

 تع يي م نكست تاو ناسك ناك <26 2

 ظ
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 هدو كلذل لهاب ا مهنا لعام كلذ اشير 5 تاياورلا ضعب قام ىلع اللاهلع |

 أ ىلا مالا لإ مث ةيناسنالا ةالعنلا لوا ف. نافإلا عقو ريقفلا لوي * * قحلا ىلع ةقفتم ةما

 ناكام ىلع هنامزىف دوعي و مالسلا هلع ىسع دهع ىلا ةيهلالا ةمكحلا ىضتقمب فالتخالا

 مدا ل ابق عفا ولا فالاتخ الااماو ٠ ادج مهفاف دبالاو لزالارس داحتا ىلا ةراشا هفف .لبق هيلع

 أ ةيالولا كليا مالسلاهيلع ىسع دعب اذكو نسانلا سنجر يغنم هن هنركل 000

 مالسالا نيدو قْلاىف هك نيفاتخم وه سانلا ىا هن اازيالو 88 ىرخا داقنؤلا اهلاقتناو ةقلطلا

 مهني ًاغب تانيبلا مهتءاجام دعي نم هوتوا نيذلاالا هيف فلتخااهو)ىلاعت هلوقك هلنيفلاخ ىا

 ناف قحلا ىف فالتخالا بسك ىلا مهتداراو مهتردق اوفرص مهناىلع ءادنلانم اهيف امدبعلل
 كلذو نيوقلا ناب لوقو طسوتم ريج وهو الوا ابجوم ناك ءاوس لاحم لعافالب لعفلادوجو

 ةصلاخو ةعامجاو ةئسلا لهانم ةيرعشالاك لعفلا ف اسك تش: ةطسوتم ناتنبا ةيربخلانال
 هللاريدقتب ىصاعملاو رفكل ان وريال هلعفل قلاخ دبع لكنا نومعزي ةيردقلان او ةنمهجلاك هتشنال

 هللاقلخي لصاح دلال عف ىا قلاخ هللاو بساكدبعلا لوقت ةنسلال ها رشاعم نحذف ىلاعت |
 ا دعلا دصق بقع هقلح هللاناب ةداعلا ىرح قيرطب مزاحلا هدصقو دعلا ةدارا بقع هايأ

 ةهج نم هللارودقم لعفلان ال نيتفلتخلا نيتردقلا تحن لخاد دحاولا رودقملاف هنودب هقلخمالو

 هوحنو (تسمرذا تسراموال ىلاعتهلوقريقفلال وش * بسكلا.ةهج نم دبعلا رودقمو داختالا |
 هللاوهلاح لكى لع رئؤملانا ىف مالك الو قحلا ىف دسعلا ءانفىلا ةبسنلاب كلذنال رابتخالا ىنانيال |

 هرمس 'سدق |ىماخلا ىلؤملا لاق: : ىلاعت

 دول تالامم زا تلاز ا * دوب تال | قح زج هج رهو لعاف قح

 دول تالابخو ماهوا همه قاب تكور تسا قيقح وما تسع

 | نولازيال لعافنم تئشناو نيفلتخم ىف ريمضلا نم لصتم ءانئتسا # كبر محر نمالا |

 / 6 كلذلو 2 هوفلاخل ىا هفف اوفلتخيملو هلع اوقفتاف قحلا ىلا هلضغب هللا مهادهاموقالا ىا

 ةمحرلا لها قلخ ىا سايعنبا هلاق نمل ريمضلا د مهقلخ هي لعفلا عمنا ليوأتب ةمحر الو ىا ظ

 ىوتملاىفو : فالتخالل.فالتخالا لها قلخ (5 ةمحرلل |

 ىحو موق ىا دومرفوت فطل * ىلع ا ةقلخلا تقلخ نوح

 تسرد اهصقان هلمح وز دوشدك * تستدوج مهيلع حيرت نالال

 داموا ةع ىايرد 7 0 * 0 ةاكا تلا قير اك ففع

 ١ اوفلتختالو نا مكمحر ىنع اوداف ةفاك نيملاعلل ةمحر ىتنعب هللانا) مالسل هيلع لاق اكمهئاسنا ىلعوا |
 | رابتخالا تايثاةيالاىفو * (هيلا كوعداام لثم هللا ىلا مهاعد هنافىسعىلع نويراوحلافلتخا اك

 | ا نيعمجا امهنموا نيعمجا 0 نم ىا 4 نيعمحا سانلاو ةلا نم
 ا هللا ع نارفكي نافوصوملا هللا ني دىف فالتخالل ناقولخلا ناعونلا أه نالثلاو نيعونال ومعلا

0 



 ناك امو ) ىلاعت هَللالاق فالتخالا لبق .اوناك 5 دحا هيف فلتخيداكيال يحب مالسالا نيدو

 هوه ةىوس مه ١٠١١ الخ

 لاكن ىف 0 تمايز ع لاطخ ةتنادع لارئاارو [تلقد وجب

 اهدعب لعفلا بصتنيو نييرصبلا دنع دوحخلا مال ماللا 6 ىرقلا كلهنل كبر ناكامو © ا

 كلهي نوفوكلالاقو ىرقلال ها كالهال اديس ىا فازات ناك قر قواك ها |

 تنذ ريغب اهل اماظىا لعافلا نم لاح :# لظب دئكاعقا ىلع ةلالد ماللا تديز ناكربخ

 نم لاح نيملاظ ريغ 5 نوحاصم اهلهاو 0 ةمكطاىف كلذ لاحتسال ب كالهلل قاقحتساو

 ى اعتهتع هرو دص ليحت. كام هروصل هر ود ةيلكلاب للغل| نع ناك هللا هب زمن دارملاو . لوعفل.ا ا

 دارملاو مدقتملا لعفلاب قلعتم «لظبإ) هلوق ليقو . ناكام انساك هدابعب هللا لعف اهف مظالت الاو

 نودضيال مهني امف ن وحلصم مهو هدرحعو اهلها كرش بسب ىرقلا كلهبل ىنعملاو ٠ كرشلاهب |

 هللا وقح ءاهقفلا لاق اذهلو هقوقحىف:هتحاشمو هتءر طارفل كلذورخآ اذان الا

 قوقةح قوقحلا محازت دنع اومدقو ةّهاضملا لع ةينم دابعلا قوقحو ةلهاسملا ىلع ةنبم ىلاعت

 نفكلاو كرشلل نيدقتعم موقلا نوك لجاللزنيال لاصثتسالا باذع نا لضاخلاو *ةدابعلا
 مهكلهيملاهتاو مهملظو قاخلا ىذاىف اوعسو تالماعملا ف اوناخ اذا باذعلا كلذ ل

 9 رشىلع ةدايز مهيصاعع مهكاهي اماو اهنودامال رانلا كريشلا ةافاكم نال مهكرش درحمب
 ل ني ناك بيعش موقو ةثييلا لاعفالاب طول موقو ةقانلار عب اناث ل

 عم قبيالو كرشلاعم ىتسي كلملا مهضعب لاق * ليشارسا ىو ىسوم مهئاذياب نوعرف موقو |
 امبا لداعلا ظظفلف هلاقل لداعلا راصىتحدوجلاب متاح راهتشا لدعلاب ناو رشولا رهتشاو * يلظلا |

 نامزلا نيطالساماو + هلع ءانلاو هل حدملا درجلال هلدع روهظو هروج مدعل هيلع قلطي

 مهيلع هقالطا ذا مهيلع لداعلا قالطا نع اوعنم لدعلاب مهفاصتا مدعو مهروج روهظلف

 ناورشونا نا  ىكح  ارفكو ابذك نوكف مهيلع ءانثلاو مهل حدملا درج نوكي ذئنح

 دجوب ملف تأيلف قح انيلع هل نم دانم ىداني و هتكامم عيججيف هتوباتب ىفاطي ناك تامامل
 مثرد نم قحدهللع هل هتنالو ىف كعحإ|

 تسا هداز ىنطدم وا دهعرد كتم «تداءدانما نارا ملظذا لك

 كابراض انا هلالاقذ ريكتو ركنم نفدامدعب هربقىف لجرىلا ىتا لاق ةرسيمىبانع رك ذو:*
 ىتح امهب لزي+ل مث ةرششع هنع اظح ىتحعفشتف اذكو اذك تنك ىلا تبملا لاقف طوس ةئام
 ةدحاو هابرضف ةبرض كابراض انا الاقف ةدحاو ةبرضىلا راصناىلا ىرخا ةرشعهنع اطح

 هذهف هئغتيف كب ثاغتساف مولظم لجرب تررم الاقف قاامي رضجل لاقف اران ربقلا بهتلاف

 ةفاكىبع لدعلا ماكاو نيطالسلا ىلعف . ملاظلا لاح نوكي فيكف موللذملا ثغي ل ىذلا لاح |
 مالسالا لها لاوحا شيتفتو مانالا |

 نر ك هر ل ؟ورعتمج ناش * دمسإ اناد كيدزتي ديايث

 سرح نجي ىكح كما كد ارق نكن ول لدا اًنيوكك
 قحلا ىلع ةقذتم 6 ةدحاو ةما سانلا لعبا ه» ىشاوكلا ىف مكرمسق ةئيشم 6 كبر ءاشولو »



 مد 7 ١ + جم رشع ناثلا ء لا

 | ة/اناطاب آلا تانسالاو اطئارتعلا قلأ*”دقتالاو اه نهاظلا ةروضلا قف «باسالاب ظؤي سو“ طئارشب |
 هنود عطقنا دقفالاو لصو دقف هقبرطنع عناوملا لاذاو هاعدنف ةيئابرلا ةوعدلاو ةيهلالا

 تيفو ناوعل عيالي اقباط رش. اهكللبر له قيل" طررشلا كالئاج ثا قديس قاد

 كنم قفوتلاالا قبامو تءطقنادق انلحو تفثكدق اننحو تلجدق انبونذ ناف انمحرا مهللا

 | الواف © ناكمونامزلك ىف نسحلا تنا كنا ناسحالاو مركلاو فطللاو نارفغلاو وفعلاو |

 ه«نورقلانم#» [ دوت ارخنسي ] ةيسرافلاب ىنعملاو . دجو ىتعمي ناكو الهىنعم الول 6 ناك |

 انوهبم اريحتم قبو قيرطلا

 ةنئاكوا هتلص ضعب عم لوصوملا فذح زوج نم ىأر ىلع 4 مكمل نم ه ةنئاكللا ةكلاهلا |
 سوماقلاف لاق *مهتومدقتي مهنال مهدعب نمل نرقرصعلهالكو الاحنوكي نا ىلع مكلبق نم |
 ةها لكو ةنس ةئام شاعف (انرق شع ) مالغل مالسلا هلع هلوقل حصالا وهو ةنس ةئام نرقلا |

 ةنقب ةدوجلاو لضفلا ىمسو ريخو لضف باصا 6 ةيقب اولوا ف دحا اهنم قسيإلف تكله
 راضف هلضفاو هدوجا ةداع هيسكيامم ىتيتسي امنا لجرلا نال ةحبذلاك لقنلل ءاهلا نوكي نا ىلع
 ايابخ اياوزلا ىف ليقام هنمو مهرابخ نم ىا موقلا ةبق نم نالف لاَغ لضفلاو ةد وحلا ىف الثم

 ام صهسلم نم يعج جدو اع ١ مم دما م يصمم طع -5

 مهم عقاولا ه# ضرالاىف داسفلا نع © اولوال تعن نيدسفملا # نوهني 8 اياَش لاجرلاىفو |

 مهب باذعلا لزنيال ىتح نوهتي ةِبقب اولوا مهبف نكي مل ىا دحج هانعمو مهنع ىكح اهدح |

 * داسقلا نعاوهن نورقلا نم انجحتا نمت اليلق نكل ىا مطقنم ءانثتسا د مهنمانجتا نم البلقالا ولف |
 نوعان نيجانلا عيمجنال ضيعتتللال نابل ن ىف نمو . ىمالا اوكرات مهرئاسو ءادنالا عابتا مهو
 نيذلا عيتاو داسفلا نع اوهنيل ىا مالكلا هيلع لدرمضم ىلع فادع © اوملظ نيذلا عيتاوؤ#

 مهعم نيرشابملا جازدال رهظملا ىلا لودعلا نوكف هنع ىهنلا كرتو داسفلا ةرشابع اوءلظ
 | ه«هفاوفرتاام 8باذعلانم مهبقاحامل كلذ ةيلعب راعشاللو يلظلاب مهيلع ىلجستلاو ىتللاو

 | ىلع اهورثاو تاذللاو تاوهشلانم هنف اومعنا ىا ةمعنلا وهو قرتلا نم ماعنالا فارتالا |

 | دارملاوةسسلل هذ نوكيناىلعهفاوغطا امىتعملاف:. ةتفطاىا ةمعنلا هتقرتا لابو . ةرخ آلارما |

 || بسكب :اوطعفا جدنا( شنان" ىطنلا نآثلنالا 0 ١ زلات هنااا "كؤامالا و اوما وه
 | اد . رهاظف نورشاملا اما . اه ءاروامع اوضرعاو اهعمجو اهلصحم ىف مهعسو اولذيو |

 عبتا لع فطع :* نيمرجم اوناكو فو ةدسافلا مهظوظح ليننم كلذفف مهل املف نولهاستملا

 | عانتاو ركتملانعىهنلاو فورعملاب مالا كرتوهو ةكلهملا مالا لاصئتسا ببسل ناين اذهو |

 مهيتارهظ نيب كلا 1و2 نك همنا كتي هماقلا فخلال هللانا) كيد عفو تاويشلا |

 موق لكف ةصاخلاو ةماعلا هللا بذع كلذ اولعف اذاف نوركتيالف اوركتي نا ىلع نورداق مهو |
 داسفلاى لع نوعمتح مهو قدصلا ٍبابزا ند ركنملا نع ءانو فورتملاب ما رك |

 ىدعسلالاق : ( نوكلاه مهناف ركتملا نعىهنلاب نوهتنيالو فورعملاب سمالاب نورمايالوا

 كار انام لل يو ل و دع تشو او ني قايوكتا قون :كارك

 تبل ةيمسلاو وك ير د هذؤس نصمت لادن[ وكب



 دوه ٌةرو- مهي ١14 زعح

 ىناثلاو .مهنأشنم ةحيصنلا لوبقو ظاعتالا سيلو ةماقتسالا نوكرتيؤ دحلا نوطخي ةأرماوا .
 هلوحنال هسفن ىوهنا كثلاثلاو . قحلا ريغي لوّشْنا ىلع كلذ هلمحبال ناسنا هيلا ءاسا اذا

 لظفاتلا لاف : هللا ةعاط نع هلغشبال ايندلا ماطحنا عبارلاو ؛ كاع هللا عا نع

 تدشن كا لَو قامو تفرك وه 5 ىبانرب ريت هكمرزاو صربو لاس

 الزنت قرت لكلناف مقتسملا قيرطلا دح نع ةيلاملا ةنكملاو ةيويندلا ةردقلاب جرخمال ىنعي

 ناسنالاف ضرالا ىلع طقس مْ انامز ءامساوج ىلا دعص فك مهسلا كايا رولا

 صماوالا قاشم ىلع دمع اي دي ربصاو 98 هرم ةياهنو هصارخلا ىف ضرالا ىلع طقسي ناو دبال

 ىلع صاوالا تاباطخ رثكا ءارجا ىلع ةينا رقلا ةداعلا تناك دقو ةبعبتلاب ةهالا هذ. لخديو

 هزاتلاو فاصتالاىف ةلاصالا اراستعا ةمالا ىلع ىهنلا تاباطخ رك او مالسلا هلع ىلا

 اهريغوا اربصوا تناك ةالص مهلامعا ىف * نينسحلارجا عميضيال هللاناف + مهفاف بانتجالاو ظ

 روجا مهيفوي ىا ممشلا نساحمو قالخالا مراكمو لامحالا تابودنمو مالسالا ضْئارف نه
 سيل رجالا ءاطعا مدع نا عم ةعاضالا ىننب كلذ نع ربع اماو الصا سخ ريغنم مهلامجا |

 لاكنايبل اهعايض اهنع هفلخت نم مزاي ىتح باوثلل ةبجومريغ لامجالاوال فيك ةقيقح ةعاضاب
 ةياثالازارباو حئابقلا نم هناحبس هنع هرودص عنتعام ةروصب هريوصتب كلذنع ىلاعت هتهازت

 ناسحالا باب نم ربصلان ا ىلا ءاما هيفو . ربصلاب ىمالل ليلعتوهو ةمجاولا رومالا ضرعمىف

 صم نم هريغو ريصل هيلع ناه ةدهاشملا هذهىلع ءرملاردق اذا هنال هارت كن أك هللادبعتنا وهو
 ةريرسلا صالخاو صالخالاب الا ناسحالا اذه نوكيالو ماكحالا

 لمع زا لصاح هج صلاخ تين دشابن رك
 ٍِ نم ضعب ىلإ مهضعب بتكي ري ءانثد ضا هنا ذاك سرور الا لع نك تاكا تالت سمن لإ 710010100

 سانلانيبو هشام هللا حلصا هللا نيبو هنيب ايف حلصا نمو. هتيناللع هللا حلصا هنارنإ ريس حلصانمو

 مهحالف ناف نورذيامو ن ونأيام لكىف هل هداع ةعاطا هدارعو ىهنو ما ىلاعت هللانا ملعاو *

 ظفاحلا لاق : لوبقلاو ملستلاو ةعاطلاب الا مهنم هللاىضريالو كلذىف

 تفك ناناجهكن خس مهناجن درك لوبق * لوبقم ُهدنب هكمد ارجو نوحز نزم
 ىلإعت لاى ضرر انلط :.ةعيدا وف, اهاندج وذ. نيتشر ءانعا ةعيزلا [دلط[كاق قارا دك فإ نع ورو
 نيدلا ةمالس انلطو .. ئحضلا ةالصىف اهاندجوف,ةشيعملا ف .ةعنلا انيلطو ..هتعاطىف,ءاندجوف

 ىسلا لقاعلا ىلعف * لئللا ةالص ىف هاندح وف ربقلا رون انلطو . ناسللا ظذح ىف اهاندحوف |

 اهيا «ربصاو ) ةيمحللا تاليواتلا ىو 5 تادايعلا رونن باقلا ريومو تاعاطلا قيرطف |!

 ةيقارمو ركذلا ماودب بوبحلا بلطف تاقوالا فرص ىلع قماولا قشاعلاو قداصلا بلاطلا |

 ىبس ىأ © نينسعارجا عضال هللاناف زب ةعيبطلاو ىوهلا ةفلاخمو تاوهشلا كراو بلقلا

 تبرقت اريش ىلا برقتن م ) هلوق همرك ةنسنم نال ( ندجو ىنلطنمالا ) لاق اك نييلاطلا
 هللاىلابرقتلاو هدابع ىلع هدوحو هضيف ةعس نأ رب ىسدقلا ثيدحخلا نم دوصقملاو (اعارذ هيلا ا

 طورشم كلذناالا ةيتاذلا ةد>ولادجو نع ةراكلا بج عفرو تالا عطش نوكيامتا ىلاعت ا

| 
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 مي 1و4 رشم قاثلا ءزجلا

 سو هيلع هللالص هللالوسر ىتامث رصب 1 كلذالثم_ هلولإقُف هلع لإ شرا مع ىف ريصير إف
 ةيالاهذه تلزن رصعلا ةالص ىلصاملف (كسفن ىلعرتساف ىبر يما رظتنا) لاقف لمفامب لل

 نو 0 (تلعفامل ةرافك اهناف هذا) لاقف مذ لاق (انعمرصعلاتيلص) مالسلاهيلع لاقف

 رهن ناول مت 0 تيد ]ف وفك نلنلا ليزر لاق ( ماع سانلل ما ةصاخ هلاذه ) ةباحصلا نم

 ةالص لثم كلذف) لاقال اولاق ('ىش هنودنم قبس له تام سمح موب لك هنم لستغي كدحا باب

 ءاضعا ءاعو تارهطم تاعاطلاو تاساجت اهلك بونذلانا ملعاو « (اياطنْلا اهبهللاوحبب سما

 ءاهقفلا ضعب ذا انهنمو . ةساجنلا مكحف ةلاسغلا تناك اذلو رازوالا طقاستت ءوضولا

 ىسوماي) مالسلاهيلعىسومل ىلاعت هللا لاقو ءوضولا ءاضعا اهبحسمتب ىتلا ةقرخلاب ةالصلا ةهارك
 (ءامملا ضرعك اهضرنع ةنج ءاملانمرطقت ةرطق لكب مهطعاو مهترمااك هتماو دما أضوتي

 ظفاحلا لاق : هيلجو ءوضولا هيلسام ىلا رظناف

 5ك كراهط ركح نود هدد تلو نرد تدارك قص انور تاع اشوخ

 هللارك ذبف سفنلا ىوه فالخو ديحوتلا هقيرطو هللاب اعلا تاعاطلا لضفاو تانسحلا نسحاو *

 ىلع دبعلا ىوقتي هبو بولقلا ةيفصتو سوفنلا ةيك زن لصحي هبو بوثذلانم دبعلا صلخت
 ىه) لاق تانسملانم هللا الا هلاال هللا لوسراي اولاق ناطيشلا دكنمصلْخت و ن+رلا ةعاط
 الا راهنلاو ليللا ىف .ةدابعلاو ةعاطلاو رك ذلا ةمادا ىلا. ةراشا ةي آلاىفوب ( تانسحلا نسحا

 راهنلا ىف شاعملابلطك اهملا. تاقوالا ضعب فرصنف ةيناسنالا تاجاحلا نم ةرورض هلنوكينا
 موقيل مانملاب هعفد مزابف لالك ساوحلاو ةيرشبلا ىوقلل لصحي هناف ليللاف ةحارتسالاو

 ىهو تانسحلاراونانا ىا «ت اسلانيهذي تانسحلاناإ ةعاطلاو ركذلل اطيشن ليللاءانثا ىف
 | تاقوالات استاملط نيهذي لبللانم افلزو راهللا ىفرط ةبقارملاو ركذلاو ةهاصلا لامعالا
 قلعت نا ملعاو * اهيلاغتشالانم دلوتيامو ةيناسنالا ةيناسفنلا حئاوحلا ءاضقىف فرصت ىتلا

 راونا هكرادتنناالا حورلا نارسخل بحوم ىلفسلا ىناملظلا دسجلاب ىولعلا ىنارونلا حورلا
 | ةيناحورلا ةورذ ىلا ةيرشبلا ضيضح نم هبقرتو حورلا ىبرتف ةيعرسلا. ةْحلاصلا لامعالا

 بجوم ضرالاىف بلا ءاقلانا مك ىلفسلا دسجلا ةملظ هنع عفدتو ةيلنابرلا ةينادحولا ىلا لب

 هللاوةبح ةئامعبس ىلا ةدحاولا ةملا ريصتنا ىلا اهسربف ءاملا اهكرادتيناالا ةملا نارسخل

 ةقايتاحو ا راون|اهنف هلذاف تادابعلاو تاعاطلا قاشم ىلع ربصي نا لقاعلا ىلعف * ءاشي نم فعاضي

 00 معزا زور هسودتتحمب * ارقاب تابح ىتاف تحارب .هدم
 ةظعوم ىا 86 نيرك اذال ىرك ذ  امهريغو ةماقالاو ةماقتسالا نمروك ذملا ىا هي كلذإإ#

 لاق « ماقملاو لاخلا ةقيقحب ققحت دقف ماقاو ماقّتساف ىلاعت هللارما ىلا لثتمانف نيظعتملل

 اهادحا . تامالع عبرا هل للا نال لبملا لثكهلثم نوكينا ماقتسا ىذلا ةمالع ءامكملا ضعب
 هببهذي النا ةعبارلاو . عرلا هكرحنالنا ةثلاثلاو . دربلا هدمالنا ةيناثلاو . رلا هبيذيالنا
 هلعشباك قحلاريغي هيلا لينا ىلع هناسحا هلمحال ناسنا هيلا نسحا اذا ميقتسملا اذكف ليسلا ٠
 لجردي نم مهيلا لصاولا اندلا نم ريسلا ”عملل مهناف نامزلا اذهىف فصانملاو هاا بابرا ا

 قلد

| 



 ظ

 هيلا بهذامىلع رتولاوا (هبدحهتف ىلالانهو) هلوق قفاوف هلع ابجاو ناك هناف دحتوتلاو |
 6 تانسحلاناوإ# افلز ىف عملاةغيص رهاظ هيضتشام ىلع دجهتلاو رتولاوءاشعلاعوموا ةفينحوبا |
 اهناال ىنعي رئاغصلا نرفكي ىا هش تايسلا نيهذي سل |[ تاواصلا [سذ ىتاط دا ل2

 سجل اتاولصلا) تيدا ف واهملع بترتي ناكام لب تدجو دق ىهذا اهسفن تاسنلا بهذ |

 نعنيو ( ٌمابكلا بنتجا اذا نهْسامل تارفكم ناضمر ىلا ناضمرو ةعمنلا ىلا ةعملاو

 داوطإ هدوَص د ا

 ةيلكلابو 2 مهيب نم مظلا لدعم يالا .داسفلا ىلع كولملا عمرا مهدوهجم نيغرفتسم

 (اهءاسما اهوا رق ىلع ملام هفنكو هللادي تحن ةمالا هذهلاٌرثال ) مالسل اهيلعىنلا لاق نمو
 ءاروامو هسلانلا مهيناعمو نآر َةلابالا مهملع ناكامو ءاملعلا مهاوناك مهنال هل تلاسك ذلكاو

 هرس سدق ىدنق رءسلاىلءع خسشال مولعلا رحبفف انك مهدعي تثدحا امنا مولعلا نم كلذ

 ناك ةوعد الب ناطلسلا ىلع لخدنمنا ءاحالاىف رك ذ ريدقلا هللاهحلصا ريقفلا لوَش *
 نيطاخلا ىلا دنسا ةب الاف نوكرلانا ماقملاقيقحت و * ةعدب لها ناك بحمل !ف ىعد نمو الهاج

 نك اذا امٌومدم نوكياعا اهم لكف ءارقلاو ءاملعلا ىلا ه الامملاو 57 نايتاو ةطلاخلاو

 نيبلاطم كلذىف نيرو اونوكيناب ءاىمالاو نيطالسلا بناج نم ناكاذااماو ءاملعلا لبق نم
 دنعنم ديؤم بلاطملا روبجلا نال ةطلاخلاب ذئنح سأبالف ىردلا عافتنالا لجال طالتخالاب

 ف ةيناسفقنلا ضاىغالاب انراقم ناك اذاام فالخم ةيناسفنلا ضارغالا نع لاخ ىلاعتهللا

 ري !لاعقاب مالا ىف 3 ةولصلا ماو 0 ىلاعت هللاب ذوعن نيطاشلا هفطتختف هسفن ىلا كلك

 ثسح نم هبرومأملا ناك ناو رهاظلاىف مسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا اهجوم ادحوم ءاج
 لدج نم اذهف هتما هباطاخم لوسرلا ريغ ىلا اهجوم تاروظحلانءع ىهنلاىفو اماع ىنغملا

 نيدلادا ةالصلاناىلا ةراشا اهب هنع ربعامتاو اهؤادا ةالصلا ةماقاب دارملاو ةينا رقلا ةغاللا

 مكح ىطعبف تقولا ىلا افاضم هنوكل ةيفرظلا ىلع هباصتناو ةيثعو ةودغىا هيراهنلاىفرط##
 تاعاس ىا راهنلا ىفرط ىلع هفطعل ةفرظلا ىلع بوصنم 6 ليالانم افلزو © هيلا ىفاضملا

 ةفرغ عمج فرغك ةفلذ عمج هبرقاذا هفلذان م هناف راهنلا نم ةبيرقلا تاءاسلا ىهو لالا نم

 ىشعلاوزلا دعبام نال رصغلاو رهظلا ةيشعلا ةالصبو .رحفل ا ةاللص ةةدغلا ةالصب دارملاو.

 ىلع فازلا و عَو عملا ظفل قالطا ىلع ةْنب ةلالد هفو ءاثعلاو برغملا فلزلا ةالصبو .

 كيردم حسو ق ةروسفف ىلاعتهلوق اهريظنو سما تاولصلا ىلع ةلمتشمةي. آلاف نينثالا
 رصعلاف رهظلاو رصعلا ةالصب ىا «بورغلالمقو) حبصلا ةالصب ىا «سمشلا عولط لبق

 (هحسف) هتاقوا ضعي ىف (ىلدلا نموإل تابسانملا ريسفت فاك اهل عترهظلاو تقولا كلذ يف لصا

 ءاشعلاب ليللا فلزو برغملاو حبصلاب راهنلا فرط مهضعب رسفو ءاشعلاو برغملا ىنالصب

 لوزتلا بس ىف  ىور - ( رك لاو ءاثحفلا نع ىهنت ةولصلانا ) ىلاعت هلوقك اهفارتقا نم

 اذهنم دوجا تيبلاىفنا اهل لاقف هتبجتاف ةأسما هتناف رقلا عيسي ناك ىراصنالا رسيلااانا

 هلتلاقف عاملا الا *ىش لك اهب لعفو اهلبقو هسفن ىلا اهمضف هتبب وحت ىلا اهب سهذف رقلا

 ىلاعتهللا ىلابتو كسفن ىلع رتسا لاقف هريخاف هنع هللاىضر ركبابا ىناف مدنو اهكرتف هللا قنا



 ها 191 3- رشع قاثلا ءزجلا

 نوربو ةيآلا هذه نوأرقي موق نم بجعلاو هيلع ديدهتلاو مظلانع ىهنلاف دوصتبام غابا |
 : نيروصنمريع نودخاؤم مهنا نوربدتي الو هلها ىلا لمملاو ملظلا نع نوعدتريال مث اهيف ام |

 ركئااشقا فانيلا لآل |
 دول هدنامر“ ريشوا لوهزا هك *« دوب هداتقا ردنا هاحب كازا

 ديدن دوخزا رثا زجاع وداتفرب « ديدندب زج مدرم شيدنا دب
 تفكو كتبت تفوكش ريسربى بي * تفخت ىرازو دايرفز لش همه
 سر دايرف زوما ىهاوخبم هك * سك دايرفب ىديسر زكره وت
 1 دلاْسش تدردز اهلد 50 ىم ص ده تناج نو

 هاجي ىداتفرد مرجال رمسب * هارب قدنك واج م اراموت

 ذايالإ © دكهم هوك راهكبطت ابى حتي ختكش زكا
 ملاظلاف دسجلا راس بيرخت بلقلا بيرختىفو ( مكبواق برخي هناف رظلاو مايا ) ثيدحلا فو |

 هريغلو هللاناشإ تاز ثسح هللا ىلعو ةنطانلاو ةرهاظلا هءاضعا نرخ ثىح هسفن ىلع ملظي

 مالسلاهيلعهل وق هلعللدلاو .٠ 1 هلوسرو هللا ىلعيظ ديفيد هريغ مظاذادنالو هدسف و

 لخدو (ىلاعتهللاىذ ١ دقف ىاذا نمو قاد دقف 5 ىذا نفذ ىنم نونمؤملاو هللا نمانا)

 دمو مهترشاعمو مهتبحاصم ةحمو مهلامعاو مهلاوقاب ىضرلاو ةنهادملا نيملاظلا ىلا نوكرلاىف |

 مظعتو ءاقبلاب مهلءاعدلاو ةينادلا فوطقلا نم اونوا اهف مهتطبغو ةينافلا مهترهز ىلا نيعلا

 ىنزتلاو مهفاخ ىئثملاو مهيديا ىلا دغاكلاو ا مقلا هفدو مهملقو مهتاود حالصاو مركذ

 باوج درنع فلسلا ضعب عنتما دقو . مهسؤر قلحو مهبايث ةطابخو مهبهبشتلاو مهيزب
 ءام ةيرش ىسي له ةيربىف كالهلا ىلع فرشا ملاظ نع نايفس لئس دقو * مالسلاىف ةملظلا

 ض رعل مث هسفن ىلا بوثي نا ىلا كسي هريغلاقو ++ حلا ظ لل هناعا هناف هعد لاقف توع هلىلق:اللاقف |

 اوناخدقف كلذ اولعفاذاف ناطلسلا اوطلاخيملام هللادابع ىلع ل سرلا ءانما ءاملعلا) ثيدحلاىفو هنع

 ثسححب مهنع لزتءتنا كيلع بجاولانا ٍلعاف اذه تملعاذاف ( مهولزتعاو مهورذحاف لسرلا

 وهنم ىلإ برقتتالو مهروما نع شتفنال ناو هفالا ةمالسال ذا كنوربالو هاا

 عل د اعالاو مهمدخو مهلامت نم مهريغنع الضف مهنذؤمو مهمامانم مهب لصتمو مهتيشاح نم

 ملسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق اريثك ركذاو مهتبحاصمكرتو مهتقرافم ببسي توفبام ىلع |

 ضاخ هنديىفامل اعمطو هيلا اقلمت ناطلسلاباب ىنأمث نيدلاىف هقفتو نآرقلا لجرلا أرقاذا )

 | خيال اك ىنعم ناقباطتم امهف ةيآلانم ذوخأم هنأك ثيدحلاو ( منهج ران هاطخ ردقب

 | نيتسو مهرابخ نمافلا نيعبرا كموق نم كلهمىنانون نب عشوب ىلا حوا ىلاعتهللانا -ىورو |
 مهنوبراشيو مهتولكاوي اوناكف ىضغل اويضغي+ل مهنالاقف راخالا لاباملاقف مهرارشنم افلا |
 عيجو ايعرلاف داسفلا رهظامتاو ٍبجاو ّلمهيلع بضغلاو ةءالثلا ضغبنا نيت اذهبو |

 ءاملعلاو ءوسلا ةاضقلا الولذا الوا ءاملعلا داسفب كلذو كواملا داسفب ارحبو ارب ضرالا راطقا

 كلذىف نيدهتج لظلا عنمو قحلا ىلع رصع لكفف ءاملعلا قفتاوا لب كولملا داسف لقل ءوسلا

 ( نيغرفتسم )
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 لكف ةماقتسالا ىهوالأ اهلك نساحلا اهب تلك ىتلا ةلصألا ىلا مهتجاح لاق اذامىلا نيفداعلا
 لوما نم كيربت عم هللاىلارقتفا ىا مقتساف ءاطع نبالاق * ةماقتسا متا ناك ةفرعم متا ناكنم
 قحمار زا هكتسا سكن !ميقتسم هكدومرف ] ىريشقلا مامالل ىسرافلا ريسفتلاىفو * ةوقلاو

 اردوخرس هكتسن !تماقتسا هتفكق اقد: لعوب: شو . دس, لاصوزتم:رسبات ددركنزاب
 [ هدومرف تماقتسا لها تفصرد ىراخي تمصع هجاوخو . ىراد ظوفحم ىوسامزا

 تمالم“ ىوكرسؤب دشاب هك « تماقتسا لها:مئاد ارك

 هدريس ناح تيوه قالاطاب * هدرب كاب تعبدط فاصوا َز

 هدنام ددشوخو هباس هتقرب * هدناشف نماد نتدرك زا مام
 ىف ةكرحتم كلسفن ناذ ةمازركلا ىلاط ال ةماقتسالا, ىلاط نك قاجرجلاىلعوبا لاقو *

 3( قلاخاةمانج ىف»ةماقت بالا [ئربكلا' ةكاركلاذ ل ةماقتتل الآ كذا( نلطيوو: ةمازكلا

 ريستتال سلاجملا سئافنىف هرس سدق ىئادهلاب ريهشلا خبشلا ةرضح لاق * قراوخلا
 قح ةياعرنف ةقبقحلاو ةفرعملاو ةقيرطلاو ةعيرشلان م ةيثيمع لك قح ءاغياب الا ةماقتسالا |

 سفنلا ةيترمىفو ةعيرشلا ةياعرب ةعيبطلا ةيترمىف ةماقتسالاف ماكحالاىف ةلادعلا ةعيرشلا

 ةقيقحلاو ةفرعملا ةياعرب رسسلا ةيثرصىفو ةقرعملا ةياعرب حورلا ةسرمىفو ةشرطلا ةياعرب

 لامكلاف (دوه ةروس ىنتسش) مالسلاهيلع لاق كلذلو ةبوعصلا ةبانىف رومالاكلت ةاعارش

 ديعس ىبا خيشلا لبق هنا كح اك قراوخلا راهظابال بتارملا كلت ليمكتب .ىناسنالا
 لاقف ءاوهلاىف ريطي انالف نا ليقو كلذك عدفضلاو كمسلانا لاق ءاملا ىلع ىئمي انالف نا |

 سلبا نا لاق دحاو ن ؟ىف برغلاو قرسشلا ىلا لصي الالف نا لبقو كلذك دولا نا
 قملا عم نطابلا فو قلخلا عم رهاظلا ف نوكت نا لاق كدنع لامكلا اف ليقف كلذك

 ةيلزالا ةيانعلاب اهنمصتخاام الا ةماقتسالا قيرط نع جاج وعالا ىلع تلبج سوفنلانا ملعاو 2#

 هرس سدق ىماخلا ىلوملا لاق : ةءهلالا ةيذحلاو

 دننك ىوبوكت هار نيدد هجرك اهلاس د دنسرت ىناجي تسود 7-5552 ناكلاس

 نمو ملسو هللع هللا ىبص هللا لوسرل باطخلاو ريسلا لملاوه نوكرلا ه6 اونكرتالو ِِه

 مهنم دجو نيذلاىلا ىا ه# اوملظ نيذلا ىلا ٍليم_ىبدا. اوانمالوب ىا. نينمؤملاّ نم هعم

 امشب] ىنعي ىهنلا باوج ىف نا رامضاب بودنم وهو كلذ ببس مكسمتف ةلما ىف مطلا

 ءاضفالا ةرص مط مهنم ردص نم كا ناكل ناك اذاو [ خزود نشل لامن هك رانلا 9+ 0

 مث ه ف ا ارارص ملظلا مهنم ردص نه ىلا ناكل كتيرا دكر ساس كارلا

 رانلان م مكتوذقني راصنا نم ىا 4 ءايلوا نم هللانودنم مكلامو 3: ليملا لك مهيلا ليملاب
 ةيلاخلا ىلع بصن ةلمجلاو . داح آلا ىلع داح آلا ماسقنا قيرطب عمجاب عملا ةلباقم نوكي نا ىلع
 ةاجح 46 نورصنتال مث 99 كرصان ءافتناىهو ةلاخلا هذه ىلع متناو رانلا مكسمتف لوعفم نم
 مهقاقحتسا عم مهايا ىلاعت هتلاةرصن داعبتسال مث ةلكو .اهلبق ةيمسالا ىلع ةفوطعم ةيلعف |
 ةبب ا مكملع قالو مكي ذعي نا هك نلوم ذا هللا ؟راضسسالا# : مهتوكد تيس باذعلا |
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 لاوحادمتاب كدنع نييتاذاىا ريقفلا لوقي © تيما اك مقتساف » ءافملا لهاو نالذخلا نم |
 اوماقتساو اوربصو ىذالا مهموقنم اولمحم مهنمؤمو ءاسالا كناوخا ناو ىلوالا نورقلا

 ديحوتلاىلع ةماقتسالا .ىلع اضيا تنا مدف ىلاعت هللاىما ىنأينا ىلا ىلثمل مهتقرط ىلع |

 ريغنم مقتسافف نكتسملا ىلع فوطعم 6 كعم ٍباتنمو 8 ىلاعتهللا كيما اكهبلا ةوعدلاو |
 ككراشو رفكلاو كرشلانم بان نمو ىا هماقم مئاقلا لصافلا دوجول لصفملاب دكأت |

 كارتشالا نا ىهاظلا نكل عامججالاب هدعبو ىحولا لبق ئابكلادمعت نع اذكو رفكلان ع

 مالسلاهيلع ناكدقو هنع بوتملاف كارتشالا مزايالو باحطصالاف قكي ةيوتلا سفنف
 ىتأملا ىدعس ىشاوحىف اذك ثيدحلاىف دروام ىلع ةرم نيعبسنم رثك ١ مويلك هللارفغتسي
 ءاوس اهتقرافمو ىلوالا ةلاخلا نع عوجرلاىه ماقملا اذه لثمفف ةبوتلا لعل ريقفلا لوَش *

 لاح وهو ردصي لوا نيمؤملا زكا لاح وهو هريغو منصلا ةوجتكن يكلا اهف ردص ْ

 هنعهللاىضر ادعناب دهش مالسلا هيلع هنأ حصدقو مسو هلع هللا ىلص هللال وسر مهنمو نلقالا |

 (ىزعلاو تاللابرفكلاىلا كوعداو) مالسالا ةوعدىف هل هلوق عم نيع ةفرط طقدللاب رفكيمل |

 ناك اذا هيفصتيملام رفك ىلا لجرلا ىعدي دقذا هنعهللاىضر هرفك ىضتقال لوقلا اذه ناف
 طارفاب مكل دح امج اوفرحتالو ىا هك اوغطت الو 8 هيلع راكنالاو هبرفكلا هنأشنم |

 اظيلغت دحلا زواجم وهو اناغفط كلذ ىمس اماو . ميهذ رومالادصق ىفرط الكناف طيرفتو |

 6 مهءاوها عبتتالو ترما اكمقتساو ١ ىروش ةروسىو.هلاىلع نينمؤملارئاس لاحل اييلغتوا |
 ىفو نايغطلا عايتالاىف نال رفكلا لها ءاوهال عابتالا مدع دارملاذا نايراقتم نائهنلاو
 ”ىبش هيلع ىنال ملا #4 ريصب نولمعت امي # ىلاعت هللا ىا 6 هنا © ةضحلا ةماقتسالاهمدع

 نعو *ىهنلاو ىمالل ليلعتلا ىنممىفوهو هدودح ىلع ةظفاحلاىف هوقتاف كلذ ىلع مكيزاجي
 سو هيلع هللاىلص هللالوسر تناوربلاو هنعمل طش: عطوشسلا- لع ىدادوهوو ءاحجاصلا|| نعي
 اهمكسش ىذلا اش تلقف مكلاقف (دوه ةروسىتتبيش) تل' كنا كنع ىور هلتلقف مونلاىف

 ةماقتسالاةقيقح نال كلذو ترما ام مقتساف هلوق نكلوال لاق متالا كالهو ءادننالا صصقأ
 ماعطلانم رومالا لكفف طسوتلا دح ةياعرب ميقتسملا طارصلا ةمزالمو اهلك دوهعلاب ءافولا ىه

 واةفصوا مكحوا لاجوا بهرتوا سغرت ىوندو ىيد يما لكىف سابللاو بارتثلاو

 طارضلا اذه ىلع ىثعلاو ةرخ آلا ىف مقتسملا طارصلاك ميقتسملا طارصلاوه كلذو ةلماسعم
 عيمج ىلع ةماقتسالا مولعلا رحيفف لاقاك ادج ريسع ةيلادتعالا ةماقتسالا اهل لاَغي ىذلا |

 دبا نم الا ةماقتسالاب ةيطاخلا هذه لثم قطينلو (دوه ةروس ىنتبيش) مالسلاهملع لاق

 ةدهاشملا تقو ظفح مث (كانتثنا الول) لاقاك تبثتلابمث ةقداصلار ام آالاو ةيوقلا تادهاشملاب

 ةمالل لاق فك هارتالأ باطخلا اذه نود خسفتل .تامدقملا هذه الوو باطخلا ةهفاشمو |
 ةجاح لضف نب دمحم لق * اهب تىما ىتلا ةماقتسالا اوقيطتنل ىا (اوصحن نلو اوميقتسا) |

 ( نفراعلا )

 | نوموصعم ءاننالاذا رك ذامع ةبوتلاىف هل ةبحاصم مهل سيلف الاو ةيعملاب ىنعملا وه ناميالا ف

 ٠١ كلذلو رشلا قوطنع جرخي داكيامم هيلع ةماقتسالاب هللا صا ىذلا هجولا ىلع هللادودح



 ةاوعا ةَراَوُص مهي ١و0 عع

 ١ د مملا ديدعتناملو انوا مسقال ها ةماثلاو مسقلل تاققلا ىلوالا ماللا 4 مهلامعا

 نونلا تعمتجا املف ةفوصوملاوا ةلوصوملام ىلع تلخد ةراجلانم اهنا ىلع مملا رسكبام نمل
 نهالوانهادحا تفذحف تايم ثالث ظفللا ىف عمتجافاومتبلقف اهماغدا بجوام مم عم ةنك اس

 قلخ نملوا ىذلا نمل مهعيمجنا ىنعملاو . لاوقالا قالتخا ىلع نهاطسو ما ةفوذحلا تناك

 تايسلارئاسو رفكلاو تائسحلا رئاسو ناميالانم مهلامعا كبر مهنفوبل هللاو قيرفناوا
 ىلاعت هللا ىا هبا 88 الماك فاو امان ارش وا اريخ مهلامعا ءازج مهتيدؤيو مهتطعمل ىا

 | قحال ثحح هي ةك ريخ 8 ركل ريا نم : نيفلتخلا نم درفلك هلمعي امم ىا 86 نوامعي اب 2

 | مظع دعو تاءاطلا ءازج ةفوناو هلمع بسحب الك ىزاجيف هقئاقدو هلئالج نم ”ىث هيلع

 هللاصا فلاام بناجنو ةلفغلا نم هشنب نا لقاعلا ىلعف * مب ظع دنعو ىصاعملا ءازج ة ةشوناو

 ”ىش هنم هتوشال ىلاعت هللا ناف ىلاعت

 تسوا اناوت وا تافاكمب * تسوا اناد ٌهدنب راك همهب

 ف مهترفكلا لها ةواقشو نامالا لها ةداعسب تقبس ةءزالا ةيهلالا ةملكلانا 3:

 مهسوفنل ةواقشلاو ةداعسلا لامكتسال وه امن رقردلأت مهلاهماو رهقلاو رفكلا ىت

 هنداعس ت كرككدتف هماكحاب لمعو هب نم ١ ند سوفنلا كحم وه ىلاعت هللا تاتكن 0

 لها لوألا قيرفلا نم انخ اذا مزكمو كت واقل تلك دقف هماكحاي لمعلا كرتو 50

 طبلست ىلع ةيراج ىلاعت هللا ةداعوكالهو كش لها ىناثلا قيرفلا نم دحاو لكو ةاحنو نيش

 ةفيرشلا هقاصوا هاوج نم مهسوفن نداعمىف ام جارختسال رارقالا لها ىلع راكنالا لها

 حفصلاو ءالهجلا نع وفعلاو ءاهفسلا ىلع لحلاو ءاللا ىلع للء>تلاو ىذالا ىلع ريصلاك

 مهتاجردتوافتو مهتيدوبع قدص اهب رهظيو ىلاعت هللا قالخاب اوقلخ ىكل ءاح هلل نمع

 ىتاحلا ىلوملا لاق : ىناعملاو قئاقأاب لب ىنامالاو ىواعدلاب تسل بتارملا ناف

 ميش انعب مثوكحب هك هب نآ * جنكرسب هردربنوج ىدك حد ىف

 ىهو ءايشا ةعبرا ىلع ةيفوصلا قيرط ىنام هرس سدق مالسلادبع نب نيدلا نع خسشلا لاق *
 ناسحالا قئاقحبققحتلا ريسلاونامالا قئاقحب ققحتلا داهتجالاف ريطو ريسو كواسو داهتجا

 كواشلا نم داهتجالا ةلزنف نائما كلملا ةفرعم ىلا ناسحالاو دوجلا قيرطب ةبذحلا ريطلاو

 ةلزنمو هلكولسال هلداهتجاالنم اذكف هلءوضوال هلءاحتتسا الن ءوضولا نم ءاجنتسالا ةلزنم
 هلكواسال نم اذكف هلةالصال هلءوضوال نق ةالصلا نم ءوضولا ةلزنم ريسلا نم كولسلا
 قيدصتو داهتجالا لهاةبحم بابلا اذهىف باستنالا ىىنداو لوصولا وهو ريطلا هدعبو هلريسال

 ضغبلاو ةوادعلا نود ن ارقلا قئاقحمب نيققحتملا بناج ةياعرو داعملاو ًادبملارسىلا نيلصاولا

 راحت ىلا هتملعا ىلا (برحلاب هتنذ 1 دقف ايلو ىلىداغ نم) ىسدقلا ثيدحلا ىفو نانشلاو

 ىلاعت هلل ابراحم همولع ضفارو ىلولا ىداعم ناك اذاف ىئايلوا ةاداعم ىل ابراحم ناك ثمحدل

 هلوسرثراوو هلوسرو ىلاعت هللا ب راح نم دحا حلفبالو هباتك كرانو ىلا ىداعمب كنظ اف

 هيذوعتو ءافصلاو ءافولاو تفاعلا هللا لأست هتلغل هذخأ اذاف ديدعلا شطبلاوذ ىلاعت هللاناف
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 مي +١5 م رسم ىاثاإ ءّوملا

 انمدلاو ||و -نسسلنا:نين جاودزالا م عقو ٠ و كاان مد نإ مهب جاودذالا 0-0 لاش * ىدهلا عابتاو

 قالخالاو ةلطالا نايدالا عيمط ىوهلا ىناثلا نمو ريشلا عون لوالا/جاودذالا نم دل رش

 كلمىف اكلم حورلا ناطلس هللالعجا نيققحلا ضءب لاق * ىوهلا كلذ ريثاتنم ةمومذملا

 ريذولا لثسف ىوهلا ىلاسفنلا تلا حورلا ةلياخ سفنلا مج هريرو لقعلا لعجو ندبلا

 حورلا هجوتف سفنلا لضا دق ىوهلاب ىمسم انههنا كلملا اهيالقعلا ريزو لاقف اهلاح نع

 حالصادا رانف لاخلا نسحو حالصلاب حورلل سفنلا تداقناف لاهتبالاو عرضتل اب ى اعت هللا ى ا

 ةيصعملا ررض نم رثك ١ ىوهلاو ةعدبلا ررضنا لاقي *« لاعتملا رداقلا ىلا عجريلف هسفن |
 ةعدبلانامث « ىوهلاو ةعدلا بحاص ىالخمي بوتيورفغتسف اهحبق لعب ةصعملا بحاصناف

 ماظعلا باحصسالا ةئسو مالسلاهيلع ىنلإ ةنسب لمعلا فالخ ةيفوصلا رشاعم اندنع ىوهلاو :
 كلاسلا ىلعف . كرتو لمف لكىف عبطلاو ىثزجلا لقعلاب عابتالاو ماركلا خعاشملا ةنسو |

 قحلاناف راغالا نعط ىلا تفتلبالو راخالا راثا نع جرخبالو اقلط. ننسلا فلاخ النا |

 عبشي نا قحا ا

 فاذكزا مهاوخ نيفك دوخنيد كرتبام * دنب هدوهيبوكم دهازىا تسقشعام نيد

 لمتشا ٍباتك لواوهو ةاروتلا ىا * باتكلا ىسوم انا © دقل هتلابو ىا هي دقلو 9. |
 هديحوتو هللابناعالا ىلع ةلمتشم تناك امئاف بتكلانم هلقام اماو عئارششلاو ماكحالا ىلع

 هنوكو هنأشف ىا * هف فلتخاف »© زاحم اهيلع بتكلا قالطاو فخ اهلىلق ةمث نمو
 نا رقلا نم كانت !امف كموق فالتخاب دماي لايتالف نورخآ هبرفكوموق هبنماو هللادنعنم
 مقاملو مسوهيلعهللاىلص هلةيلست هيفف . هموق بيذكت ىلع ىسوم ريصاك مهبيذكت ىلع ربصاو
 لاق ةمسقلاىف لدعي+ل هناىف مالكلا نيقفاملا ضعب لاطاؤ فئاطلا مئانغ مسوهيلع هللا ىلص

 رثكاب ىذوا دقل ىسوم ىخا ىلع هللاهمحر هلوسرو هللا لدعيملاذا لدعي نم ) مالسلاهيلع |
 عزج ف مهاذا ىلع ربصف همهوق ههج نم ليتكلا ىذالا هباصا ىمومزنا ىنعي (ريصف اذهنم

 ةيهلالا تافصلانم هظخل منا مالسلاهيلع هتاذىف ةيلامكلا ةيعملا نال هنم ريصلاب قحااناف

 هتعتىف هرس سدق ىعاجلا ىلوملالاق ::رفواو رثك ١ ةيئابرلا ةدبملا قالخالاو
 قروكب لج اون لام فحصمزو * قر كي تاروب و:لالج رتفد رب

 ىتفملا ىدنعس لاق + هماشلا مون ىلا مهراظناب ءاضقلا ةلك ىه ه« كبر نم تقس ةلك الواو #2 ا

 ريمض مهيلا عجر نم ضعب هبديرا ةكم راذك ناو ىا هي مهناو هه نيقحلا نع هباوزيمتمل

 هعقواهبارا لاق كشل فصو # بيرم 9 ىخ ريغ ءادن كلذ ىلع ىداني ةلستلا ماقمناف |

 ضوع نيونتلا «# الكناو © [ هدّتكهديروش ارلدو برطضم ار سفن ] ىنعي . ةبيرلاىف 2

 كير مهتؤويلال 8 نيرفاكلاو مهنم نينمؤملا هيف نيفلتخلا لكناو ىا هيلا فاضملا ن

 ( مهلاعا )

 | ىضقل # هريغو ردب موي باذعلا مهبلزن مهتاغط رثك اناف ةمايقلا موب ديقتال نا رهظالا

 | نولطبملا هقحتسي ىذلا ٍباذعلا لازناب كموق نم نيلفتحلا نيب ءاضقلا عقوال ىا 5 مهن

 | رك ذ هلريم ناو نآرقلا نم ىا 6 هنم 96 مظع * كش ىنل 8 سابلالا نم نمالل مهنب |



 سس + 2 ب مص تحس هدم

 نسى لمكتسيامتا لقعلا ناك روهظلاو ةفشاكملا لوا نم ةنس نيعبرا دعب لمكةسيامتا |

 نيذلا ةرتفلا لهانا كلا ةزاشا هشفو + قيقحتلاو قطا لغال ديلقتلاو لطابلا ىلع مهف تواشقن |

 داود هاو مه ١و١ »ع

 لحشد قنهف قبقطلا طبخحلا ىلا لصي ىتح ةطاحا دادزا اخزرب عطق اكمالكتف خزاربلا

 ىهلالا ملعلانامث + ىلاعت هللاب ذاعلاو ءالبلا,ف هناف ايلفس ناك اذااماو لكلا طب وهف لكلا

 هنداع هللا ئرجإ! دقو ةدملا كلتىف لصحاعكا تتازرملا ىهتش ىلا .لوصولا نا ىنعي نيعبدالا

 فاصوالاريصتو ققحتلا لصحيم“ دخلا كلذىلا دادزي معلا ناف اهلبق هيفدحا عمطبالف كلذ ىلع

 لوط ىلا رظناف هنوعو ىلاعتهللانذاب اهملع ابلاغ هديىفو هريخست تحن اهلك ةيناسفنلاو ةيعبطلا

 ىونملاىفو : برلا هللا ىلا لصتنا ىلا النلد كلرتخاف بلطملا ةنعو قيرطلا

 ىكطخاو (قوكو كفاءات * رفس نيا زيبا ىل منك ااطو

 ةتفسشا نا ردنا زوآلق “ع ةتفروت .اهراب هك ىهر نأ

 جسده ريس ريهرز اهنشو سم نيه * جن هون ىتس ديدن ةك ار نهر نسب

 ا كلؤع كنابقا اذكر زج ناز اها (لؤيطه كي ةيانل ا يدفن رك
 | ةرتكل نونلا تفذح نكتال هلصا * كتالف 8 نيح لكاشلع دجو انيدياب ذخ مهللا

 نكتالف مهتنقاع ءوسو نيمدقتملا صصق نه كيلع تصضقام كدنع نييتاذا ىا لامعتسالا
 ١ نيرضاحلا ءالؤه ةدابع ةهج نمىا ةيردصمام ص ءالؤه دعبام 0 ةنلعف كا 5 ةنب م ىف 0

 ٍتيجاف' كشىفب نوك١ال مل لاق هنأك ةبقاعلا ”ىس:لالض !هذاىف :نيَعب ىلع نكو .نيكرسملا نم
 ريغ نم مهئابآ لاك مهلاح ىا 6 لبقنم معؤابآ دبعي © ناك د اك الا نودبعيام #9 مهنال

 هتيدأت ىنثلا ةفون ه6 مهوفوملاناو هه كلذ ىلع ىداني مذلاناف رانلا لهانم مانصالا اودبع

 باذعلا نم مهل نيعتملا مهظح ىا هك مهبيصأ ف هر هككلا ءالؤهل محلا ماعلا هحو ىلع هؤاطعاو

 قام لثم مهقحاسف مهكارج بسح ةردقملا مهءابصنا معءابا انفو م ىوازخالا و :.ىوتذلا

 انيفكيانلق * هللا الا اندنع ببسال لبق ناف * تاببسملا ىف لثاعلا ىضتقب باسالا ىف لئاغلاناف مهاب ب

 ةدكؤم لاح *# صوقنم ريغ 8 ةداعلا نايرج بسحب “ىلا ىلا ىضشبام وهو ةيداعلاة بسلا

 هلعج ىا لاخلا ىذ ريرقت زوجتلا مهوب عفد عم هتدئافو (اةدصمقلاوه) هلوقك ب يصنلا نم

 زئاج وهو ليلدالب ريغلا لوق لوقوهو .ديلقتلل مذ ةي آلا فو * هريغ هنا نظيال اتباث اررقم
 لالدتسالاو رظنلانم دبال لب تايداقتعالاو نيدلا لوصاىف زوحنالو تايلهعلاو عورفلاف |

 أ هلع بجوام عيمج دقتعا ىذلا وهو ةيرهاظلاو ةيفنملا دنع حص دإقملا نايا نكل
 نال لبلد ريغنم اقح هب اًواجامو لسرلا لاسراو هتافصو عناصلا دوجوو ملاعلا ثودح نم

 ميلعت ريغ نم ءامالاو دسعلاو ناوسنلاو ناببصلاو باىعالا ناعا لبق لجو دنلع هللا ىلص ىنلا

 ددلقتلا كرتبالا نيقبلا لصحالو هيلع هبوجول لالدتسالاو رظنلا كرت, مثأي هنكلو ليلدلا

 هرتس(سذق_ىاخلا#ىلوملا,لا3 15, ديحتوتلا !نيع ىلا. لوضولابو
 | ١ ١ ٍبيوبا رسر,نيشنمبل كشخ شيب نيذ * ارهتشت ناج نيقي رحيز نك باريس

 ىوهلا كرام ديالا ةقيقللاىف ىوهلاو اندلا نوديعباما ةعيبطلا تابراو ديلقتلا لها نام 2

 وااي ندرك تعواطمو ربي تفص نايبرد مكيرتفد رخاوارد



 ميكي ١6٠١ رص رثعىناثلا ءزجلا

 قس ةنلا لها ررابكحلا ضعب لاق « ةنعملا ردقملا لوعفملا نم ةلاخلا ىلع بصل |

 ١ تاليوأتلا ىف ام ىلع هقيقحنو © اهقوفام ىلا قرتيو زواج قرتلا لهاو ةنجلا ةيتيم ىف

 ا اهتاجردو ةنْلاىف قبب نم دسيلاف. دعساو دعس نييرض ىلع ةداعيسلال ها نا ةيمجتلا |

 اهتاجردنع ربعيو ةنلا لخدي نم دعسالاو ةيدوبعلاو ةدابعلا بسحب نيملعلا ىلإ اهتافسغو

 ظ تانج ىف نيقتملانا)  ىلاعت هلوقك ةحماو ىوقتلاو ةفرعملاتسحن ةيرقلا تاماقم ىلا اهتافرغو

 ظ لها نوريلةنملا لهانا ) ملسو هيلع هللا يلص لاقو 6 ردتقم كيلمدنع قدص دعقمىف رهنو
 | ناكنف ناكمعناف مهنمرمو ركباباناو ءامسلاقفاىف ىردلا بكوكلا كدحا ىرباك نييلعلا
 | ماقم عنافوهف قدصلادعقم ماقمىف ناكن مو ةنملا ىف دواخ مهلف نييلعلا لهاو ةنملا لهانم
 كلاسلانا اذهىف رسلاو ( ةدحولا ملاع ىلا ةيانعلا تابذحم نم ةنجلا نم جورخلا مهلف ةنللانم

 ةينشالا ماقمىف دعبوهو ةيرشبلا ضيضح نم ةيناحورلا ماقم ىلعا ىلا تالماعملا مدقب كلسي
 ىنلل الو ,برقملا كل..ال,ماسقملا اذه نع روبع الف ىوأملا ةنج .اهدنع ىهتملا ةردس وهو

 كال ل ل ف للا ل را ايناف طال ينحف رار الايلسملا]
 | اذه ىلا عجار «كبر ءاشامالا) هلوشب ءاشتسالاو جورخلاو لوخدلا كانه ىتباف * ادج مهفاف |

 ىلع ريقفلا لوب * ىهتنا هو ريغتالو هلعاطقناال هنال (ذوذحم ريغ ءاطعإ لاق اذهلو ماقملا |
 | ءانتتسالا ىضتقم نولصي ةنجلا لهازا ةمالسلاب هللاماقبا ةمالعلا خيشلا ةرضح مثنم فقلتام |
 | نامزلا ياط دعب كلذو الصأ هلقأم هباشيال ماقم ىلا ©« كير ءاشامالا ) ىلاعتهلوقوه ىذلا أ

 تانعتلا ادهن امكف .دبالا ةا ىمىف .لزالا رسس رهظب كلذ دنعو نانلاىف معتلا دعابتو |

 فاضملادب الاف داب الادبا صوصخلا ىلحتلا اذه ماقم كلذك لازالا لزا ةيدغلا تانوُئش وهو |

 لزالا اذكو ةنملا مهلوخد ذم هلبق ناكام هيلا فاضملاو ةياهذ ىلا ال ىلحتلا اذه دعبام وه

 وه اذه ريظنو هيلا فاضملا لزالاوه.هتحنامو فاضملا لزالاوه روك ذملا ًادملا ,قوفام ناف
 أ ,ثيحب ةيونعملا قازرالا نم مهظح اوفوتسا مهتا كلذو ايندلا ىف ىلكلا ءانفلا لها هللا لصيام |
 تافصلاو لاعفالا رارسا نم .هللا اولضي+ل ”ىش صاخلا مهنيعتو مهتتيم بسحم مهلقسل |

 اهلبقام هباشتال ىرخا ةروصب مهلهللا ىلح كلذ دنمف تانيعتلاو بتارملا عيمجيف تاذلاو
 لهاىلعراج نييلعلاو ةنملا لها ىلا بوسنملا روك ذملارسلامث . ةبقاب ادبا ةاح نوبحبف الصا |

 | نانملا لها هيرتتياج عنتالو مهل جوزتال اذاو ةيدرفلا ماقم مهماقمو لالجلا لها مهنكل راثثا |

 ةنملا لهانيب قرفلاف ..ذذلتلاو مثلا هاضتقمو ةفصلا ماقم مهماقمو لاما لها .ةنْلا لهاو |

 لهال ناو تاذلا رسوهو نوطب روهظلاىفو تافصلاب اروهظ ةنجلا لهالنا رانلا لهاو '
 | كلذو, ف صوتال ثنح ةعسو ةطاخا لامكلا لهالو روهظ نوطيلاف سلو انوطب رانلا |
 مهو .مهطاومو مهتاماقمنع نوفشاكمو راربالا لاوحا ىلع نوفقاو نوبرقملاف نيدادلاىف |
 | نوبوجح مهو ةمأشملا باحصا لاوحاىلع نوفقاوراربالا اذكو كلذفف نييرقملا نع نوبوجحم |
 | جورلانا رابكلا ضعب لاق اذلو ةرخآآلاو خزاربلا .لاح ايندلا لاح ىلع سقف راربالانع |

 | اومسي نا ىلا رثك ١ هضعبو اخزرب عطقي هضعب ايولع ناكنا ندبلا سيح نم هصالخ دعب ظ

 (حراوبلا)



 دوه ةروس مكي اده تتح

 هجري ديحوتلاورانلا هلخدت ىصاعملاف ديحوتلاب ديعس ىصاعملاب تش ديحوتلا لهانم نوكيف
 اني اذلاح ىثف ٌرانلا هسانكتو ا هرقك"ةءلضي وعلا! ةعادشلاو؛زفكلا ناعا نم! نوكأ اهم

 اهيف ىقسالنا ةئسلا لعادنعمانعمو هلثم ,صاعلا نبورمتنب هللادبعو ةريره ىنانعو + اباقحا

 ظفاحلا لاق : ادبا ةئاتمف رافكلا عضاوماماو ةيلاخ مهتقبط ىتبتف نامالا لها نم دحا

 وا تياهن ىف فططل ارهمه داسربم هك تسود تيانعى فططلزا ريم عمط الد

 ىلدتلاو قرتلا راكلا ضعب لاق * ماهلالا لهاالا هكرديال خر سيلا ةزاشا تلا اذه ىفو ١
 ةينترم ىلا ىصاعلا قرت دقف تلق ناذف + اهنف قرتالف ةرخ الاىفاماو ملاعلا اذهىف ىرجامتا
 ناك هروهظ ناريغ ناعالا تااسإ امندلاىف ناك قرتلا كلذ تلق * رانلا نم جور ادعي ةنلا

 رافكلاك ضعبلا ديلخم نم ه6 ديربامل لاعف كبر نا لِ ةنملالخد مث الوا بذعف ةرخ آلاف |

 ةياغىف لعشو ديربام نال لاعف لق امتاو . هيلع ضارتعا ريغنم قاسفلاك ضعلا جارخاو

 نامزففالا ةنمزالا م_ىحىف رانلاىف نورقتسم مهنا ىنعي لقنلا مكحب ةمولعم دولخلا مدعب ةئيشملا |

 ةعطاقلا صوصنلا مكحم اهنامزلالوةئيشملا كلتل ناكما الذاو اهبف مهرارق مدعل ىلاعت للاةييشم
 ةلاحتسا نوكنم مهوتي ىسعام عفدلو اهبف مهرارق ةدم ءاهتنال ناكماالف دولخلل ةبجوملا

 ءاقشالا داخل ىف هنا ىنعي (ديرب ام لاعف كبرنا لاقىلاعتهللا ىلع بوجولا قيرطب ةئيشملا قلعت

 ىلع ةيراجلا هتثيشم ىضتقع ضاق هتدارا بجومب لاعف هفالخ عوقو للحتسي ثيح رانلاف

 نيدلخمب اوسل مهتا لوقت ناكلو داعلا لاعفا ىلع ةئزجالا بترت ىلا ةيعادلا هتمكح ننس

 هذهو ىلاعت هللاالا هملعيالام ةيناحورلا مال آلاو تابوقعلا نم مهللب ىنامسجلا باذعلاىف

 ىرتالأ اهب نوسحيالو رااباذع اهيزوسن, مهنكل رانلا ىف مهو مهيرتعت تناكناو تابوقعلا
 اهوحتنو ثوغرلاو ةلغلا صرف سحبال هناف ليلج بطخ هشهداو طرفملاغلا همهد نمنا

 ناتغا دعا ئعمي دعسنم 6 اودعس نيذللاماو 9 قابس اك رورسلا بناج لامعا هلع, نئقو
 تاومسلا تمادام اهيف نيدلاخ ةنحلاىفف : اهلاوقلخو ةداعسلا مهلردق ىا ىناسكلا اهاكح

 ىحرانلاف اوثكم امالا كاحضا!لاقو * هانأب لعا هللا ةداتق لاق *# كير ءاشامالا ضرالاو

 ىلوملالاقو#ءادتبالا راتعاب كلذكق ءاهتنالا رامتعاب صقني كنيعمأ ديم نمدسأتلاناف ةنلا اولخدا

 بصن 4 ذوذحي ريغ ءاطع 8 هلوقف لاحملاب قيلعتلا ةقرط ىلع لمح نا هريسفتىف دوعسلاوبا
 ا. .١ الا كا نكات هلا د 101 انشا كاست تست 171 دما معجمه < دل ل“ د

 فدخح ردصم وا ءاطعالا وه ردصم مسأ اما وهو ةياهتىلاال 3 عوطقم ريغ ءاطعا مهيطعلإ |

 نم نيملاصلا هداعل هتلادعاام ىلع لمح نإو 6 اناين ضرالا نم مكتبنا ) ىلاءتهلوقك دئاوزلا
 وهف ا تلا لم يخل تهوس نكات نيعالاع ) هنع ريع ىذلا قاح ورلا معلا ا

 ١ ىلاك لوف, ةقاوطخإع دولا نم ءاكسا ( كير ءاشام الا ) دوعسلا وبا قولا كاَدو ا« ة تكلا |

 | هلوتو (فاسدقامالاءاسنلانم مك وابا حكنامإل هلوقو «ىلوالا ةتوملاالا توملا اهفنوقذيالإ |
 ' قلعتةلاحتساو لقعلا مكحم ةمولعمةروك ذملارومالا ةلاحتسانا ريغ« طابخلا مسىفل ملا جلي ىتح) |

 | لقدن أكف اماعناو ءاطعا ىْضتَس 6 اهف نيدلاخ ةنطا ىف ) هلوقنال ةلذا ىنعم نمةيردصملا ىلع



 دم (ل/, يم رفع ىناثلا ءزملا

 نزلا قات كراج اورج: نيكل باضقاف لوطا كلل .ك[و 801 [ةذحاوناو لدملا
 مويلا كلذف ثوعبملا ىنلا اذه اهب ىنأي رانمهل لثمتو مهلضفانم ىن مهيف ثعب سانا نع
 | لوقيومهضعب دنع بيذكتلا عقيو هبقيدصتلا مهضعيدنع عقبف مكلا هللا لوسرانا مهل لوقف

 ناكو كله ىرما فلاخو ىاصعنمو ان ىنءاطا نف مكسفنال راذلا هذه اومحتقا مهل

 كلت دجوو لمعلا ٍباون' لانو دعس اهيف هسفنب ىئرو .مهئم نما لثتمانش رانلا لهانم

 موقبل فلاخلا هلمعب اهف لزأو رانلالخدو ةبوقعلا قحتسا ءهاصعنمو امالسو ادرب رانا

 تقبس ىا 6# اوقش نيذلا اماف 8 رابخالا حيحتىف درو اذكه هدابعىف ىلاعت هللانم لدعلا

 مهناشام لاق الئاس ناك مهجىف نورقتسم ىا #: رانلا ىنف  رانلاب مهل ىضقو ةواقشلا مهل
 | هدر قيهشلاو ةدشو ةوَش سفنلا جارخا ريفزلا ه قيهشو ريفز اهيف مهل 8 لبقف اهف

 | دارملاناف ةيحمرصت ةراعتسا هيفو هقيهننم غرفبام رخاو راما قهنيام كواىف امهلامعتساو
 | ةركتمتاوصا مهل كلذك ةركنم تاوصا اهلريملا نا امكف ريما تاوصاب مهخارص هببشت
 قنعلا برضوا قذخلا وا بلصلا دنع امسال ايندلا ىف ءالتبالا لهاىف كلذ دهاشبي 5 مهجىف

 / يفتي اك هتوص يفتي نقبلا داوخك اراوخ ذئايح نيمرجملا ضعبا ناف اهوحت وا ديلا عطق وا
 اهيف نيمتاد نيميقم 4 اهبف نيدلاخ ف ةرم فلا ايندلا لاح نم دشا ةرخآلا لاحو هنول
 ١ ثودح .ديرانا اذه رانا ىف هلوق وهو فراظلاىف ناوتعلاالا ريمض نه ةردقم لاح

 | اهولخذداف ) ىلاعت هلوقىف اك ةردقم لاخلا لعج ىلا انه ةجاحال مهضعب لاقو «رانلا ىف مهنوكا
 تمادام# ريدقتلاىلا ةجاحالف اهنفرقتسا نملاح انههىهو لوخدلادعب دواخلان ال (نيدلاخ
 امهماود ةدم ىنعملاو .فرظلا ماقم مثاق لوؤملا ردصملاو ةيردصمام # ضرالاو تاومسلا
 | ديالاب يغش اوفصو اذا مهنا كلذو برعلا ةداع ىلع عاطشالا ىنو ديبالا نع ةرابعوهو

 | دصقام اولثف مهمعز ىلع داي الا دبا ناتبقاب امهنال ضرالاو تاومسلات مادام اولاق دولخلاو

 اهيف مهرارق قيلعت ديرا ناو جاسهنملا اذه ىلع نازقلا قيوفرالا ولا عنعف امه ءدئبأت
 ا هلوقهلع لديو ةداحم ةعاد هو اهضراو ةرخ الا تاوءس دارملف ضرالاو تارومتسلا ماودب |

 / (ماشن تيحةنخلانم أوبتن ضرالا انئرواوإل هلوقو (تاونمسلاو ضرالا ريغ ضرالا لدبت وبال ظ
| 

 لكو شرعلا مهلظيوا مهلظتف هللا اهقلخم ءامساما لقمو لظمنم مهلدبال داردوالا اذعاكناو |

 فرعي الام هبشتلا ىف داسفالو ضرا وهف كمدق هلع ترقتساام لكو ءامس وهف كلظافكالعام |
 ترضح] كلذ ريغومرا ةنيدميوا ءاميكلاب 'ىشلاهببشت هريظنو عنامالو هدوجو قلخلا رثكا
 | تسداصناشبا هوج تشحزا نيمزو نا ماود 5 تاحوتفرد هريس سدق خسش ظ

 | سوفنلا ضراو بولقلاو حاورالا تاومس ليوأتلا.لها لاقو [ناشيا تروص تيثيح زاهن |
 | قاسق مهو رانلا لها ضعب نال رانلا ىف دولخلانم ءانتسا # كبر ءاشامالا © ةيرشبلاو

 هلاو زهق كب لكلا نع مكحلا لاوز نال ءانثتسالا ةحىف فاك كلذو اهنم نوجر خي نيدحوملا |
 |( تاليؤأتا ىلا لاق 6: يرانتعإب طحاو ضخبش ىف ةداعلاو'ةواقتلا 'عاّتجا نوجحو ضعبلا نع



 دوه ةروس مدي ٠ ملا جم

 ظ موب اذه ) لاقاك مالكلاىف مهل نذالا مدعلوا رهقلا 1 ةوطس روهظو عزفلاو لوهلا ا

 دهشتو مهيدبا ملكتنو مههاوفا ىلع اهضعب ىف محبو 6 نورذتعيف مهلنذؤيالو نوقطنيال |

 ىف ماع فلا نوئكمت )) ٍلسو هيلعهللا بص ىنلالاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نعو * مهلجرا |
 هرسسدق ىدعسلا لاق : ( نوملكتتال ةملاذلا

 [ دئاسو ناكين. ازتادب دنابنجب فطل هزمت ر كو دشكر درس ىو ىلو دثكر برهق غيت رك ]

 تسقرذعم ىاح هح اراسا * دون رهق باطخ نارك

 تسترفغم ديما ارانقشاك + رادروك فاظلزا هدرب

 مهيلع لولدملا فقوملا لها نموا سانلا هلعومت هلوقىف روك ذملا سانلا نم ىا ه مهنف هه

 دعس مهنمو ىا 6 دبعسو ديعولا بجو راثلاهل تنجو 6 ىتش © سفن ملكنا هلوش

 راذنالاو ريذحتلا ماقم ماقملا نال دبعسلا ىلع قشلا ميدقتو . دعولا ىضتقمي ةنلا هلت بجو

 لوطوايندلا ىف ةيغرلاو نيعلادومحو ىلقلا ةواسق ءاشا ةسمخح ةواقشلا ةمالع ناستلاف لاق *
 رصقو ايندلاىف دهزلاو ءاكلا ةرثكو باقلانيل ءاشاةسمخح ةداعسلا ةمالعو .ءاحلا ةلقو لمالا |

 (ديعسوإل لزالا ف ةواقشلابهلع موكحم ( ىقشإل ةيمحللاتالبوأتلا ىفو © ءامحلا ةريكو.لمالا
 ىصاعملا ىلع رارصالاوهِلطو قحلا نع ضاىعالا ءاقشلاةمالعو .لزالاىف ةداعسلاب+لع موكحم ٠

 ةعدبلاو ديلقتلاو ىوهلا عابتاو اهما رحو اهلالح ايندلا ىلع صرحخلاو اهيلع مدن ريغ نم ٍْ

 ريسلاب ةعانقلاو هللاىلا ةيوتلاو ىصاعملا نمرافغتسالاو هبلطو هللاىلع لابقالا ةداعسا|ةمالعو . |

 خيش ] ىهتنا ىوهلا ةفلاخو ةعدبلا بانتجاو ةنسلا عابتاو اهنم لالخلا بلطو ايندلانم |

 ناب ميظع راكود هروس نيرد ىلاعتو هناحبس قح هكمدومرف هرس سدق زاّرخ ديعسوبا |

 مكح ركيد هكا رافك راك زور زا رامد هكىراهق توطسو ىراج تسابس كي هدوم رو ْ

 توطسو ريخنا تده.زا. تلاسر ترضحوبهتفاب ذاغن فرش قلخ تداعشو تواقشب هكىلذا

 [ ( دوه ةروس ىتبش ) هكمدومرف مكحنيا
 نيبجرب تواقش غاد دبا ان ار ىينيو + رانكرب تداعس حول لزازا ادىينا
 ناغاك ان زدرتاآزتا نا دمروا لصقتب >ا عناب كاكا طم او نا دن ايلاف اةلكع

 فقوملا لهانا ىلع لدي ءهاظ « دبعسو قش مهنف ) ىلاعتهلوق هيشاوح ىف خبشلانبا لاق*
 نكح اههنتاثو كيب اقامالا)١دياخ ان ف طري! مذا نانا [نهبسلا نيدع وعن وج ةدل
 احلاص اوملعي مل نيذلا نينالاو نيكرسشملا لافطا نوكي نا مزابف كير ءاشامالا ادبا ةنملاىف |

 البف رانلا لهانم مهنا تلق ناو ناميا البف ةنملا لهانم مهنا تلق ناف امهنع نيجراخ ريغ

 نملبب ةقلعتيبب إيف وربا نيوببالا |[ شيال ]والا تاومالا قلعت فل معتم نا يق اذ
 | لوسر لئس لاق هنا هنع هللاىضر ةريره ىلانع ىورام مواعم باقعلاو ٍباوثنانم دادألا

 مالسلا هيلع لاقف رانلا لها نمما ةنْطلا لها نم مهأ نيكرشملا لافطا نع ملسو هيلعهللإ لص هلل
 3 .٠ 99 .٠ - ا

 | هللازا ماقملا اذه قبقحتو ( اوغلبو اوشاع نا ناميالاو رفكلا نم نيلماع اوناكاعإ لعا هللا) |

 ةماقال دحاو ديعص ىف نيناحماو راغصلا لافطالاو تارتفلا باحصسا ةمايقلاءوب رمشحت ىلاعت
 2221 222222 22 ا يي



 5 9 تلا _ ردع ىاثلا رجلا

 ١ لحل ازأع هل مال ةمح ان لك نم قئالخلا ه هيف دهشل ىنعمي هف و فصوت نا حصي 39

 فصوب نا حصي كلذك 5 ناطمللا مودقو بوَر ىلا ماياو ةفلعو دعلاو ةعما موك مهمهي |

 هفامل هنف دوهشملا مويلا ماقملا اذهىف ديراف نالف موي تكردا لوش امك هزذم ىا دوهشم هناب

 رخؤنامو:ىا ه#هرخؤنامو 88 كلذك مايالا رئاس نال دوهشملا مويلاال مويلا كلذ ليوهت نم

 ءاضقنال الا خي دودعم لجال الا #8 دوهشلاو عملا قومي ظوحلملا مولا كلذ ىف ادحا

 تقوانا ىنعي هدرهش ىندم نتشذك ىارب زا ركم ] ىنشاكلا لاق * فاضملا فذحي ةلدلق ةده

 ثحوهللانم ميوختو ديدهم تايآلاىفو . ةمكلا هضتقب امسح [ ددركت مثاق دسرت رد ىو ظ

 ناف لاجآلا غواب لبق سوفنلا ةيساخمو البل 0 لابلا ةيفصتو لاخلا حيمحصت ىلع
 د ديا ديول ىو قس ىتلا ساكلاب الا برشيالو عرزإام الا دصحال دبعلا

 نمالا كي كل اج ادم ولفإلام 6 هتلعجو ىسفت ىلع مظلا تمرح ىنا

 ىدابعاي .مكمعطا ىنومعطتساف هتمعطانمالا عئاج مكلك ىدابعاي ٠ 5517و ةيتساف هيئاقيف

 رفغاىناوراهنلاو لدللاب نوئطخمي 5 . كك ىوركتلل هوك نم الآ راع مكلك

 اوغليت ناو ىنورضتف ىرض اوغلبت نإ مكتا ىدابعاي . مكلرفغا ىورفغتساف اعيمح بونذلا

 مكنم لحر:بلق ىلع اوناك مكسناو مكنجو ؟رخاو مكل مكلوا نا ول ىدابعاي .ىقوعفنتف ىفن

 ديعصف اوماق مكسناو مكنجو كرخاو مكلوا نا ول ىدابعاي . أش عكلم نم كلذ صقنام
 اذا طمخلا صقنياك الا ىدنعامم كلذ صقنام هتيطعاو ةلأسم مكنم دحاو لكى لأسف دحاو
 ةمايقلا مون اهايا مكفواو مكلاهيصحا مكلامعا ىف اما ىدابعاي . ةدحاو ةسمن رحبلاىف سمت

 نا لقاعلا ىلعف ( هسفنالا نمولي الف كلذ ريغ دجو نمو ىلاعت هللادمحبلف اريخ دجو نق

 هرسس دق ىماجلا ىلوملا لاق : تاقوالا عيضيالو تافام كرادتي

 خا خا داب هضحل ىه نينج جتك د وريم 3 لديىب جنك تسه ئارك رمعزا مده

 هاوهىف هسافنا عاضا نم لاح نوكي فيكف هللاريغ بلط ىف سفن هنع تاف نم رسخ دقو
 نا مزايالف ةمايقلا موي وهو هلجا ءاضقناب رخؤملا مويلا كلذ ىتأي نيح ىا * تأي موي 9
 روذحمالو تاقوالا نم هريغو مولا كلذ ىلع لمتشم نيملا نال كلذو نامز نامزلل نوكي
 عويسالا نم مونلاو:موبلا نم ءْرِح ةعاسلا نا ىزتالا رخ 1 نامز نم أزج نامزلا نوك ىف
 رداال اولاق اك ةرسكلاب اهنع ءازتجا ءالا فذحب تأيو اذه ىلعو رهشلا نم عوبسالاو
 فخحصلا هيلع ضيع هنا هنع هللا ىضر نامتَع نع -ىور- ليذه ةغل ىف ريثك وهو لايا الو

 هن دجوام ليذه نم ىلمملاو فيش نم بتاكلا ناكول لاقف نحللا نم افورج هبف دجوف

 نوملكتيال ) ىلاعت هلوقك ىلاعتهللان ذاب ىا هنذاب الا #9 ةعافشوا باوج نم ىجن و عفتياع

 ةدشل اهضعب ىف ( نودلكتيالو اهسفن نع لداجت سفن لكىنأت موي ) لاق اك نولءاستيو 1

 ( لوهلا ١

 | ملكتنال * سفن ملكت الف هلوق فرظلل بصانلاو ةحاصفلاب اليذه حدم هناكف فورحلا هذه

 | مويةمانقلا مويو ( هنذابالا هدنععفشيىذلا اذنم ) هلوقو 6 اباوص لاقو نمحرلا هلزذا نمالا

 | اهضعبوف نوماكتي ةفلتخم لاوحاو ةنمزاو فقاوم هيفف ايندلا ىتس نم ةنس فلا هرادقم



 دره ةزوه ه5 امه

 يتدانع تيكا مفتو ازكلغرافا مهناف زكأو' كالكأ ارمغا ىأ ناوينقبا» ىف هتقاؤا ككلاحإلا
 داقتعالا كلذ بيسب مهنع لازف راضملا عفدو عفاملا باج مانصالا ىف نودقتعي اوناكو اهل

 كالهلا مظعا نم كلذو ةرخآلاو ايندلا را هه مهلا كلذ بلجو ةرخآلاو ايندلا عفانم
 نوكذملا ردصملل مدقم ربخ'اهنا' لع عفرلا لحم ىف ىاكلا ه# كلذكو #8 نارسخلا دشاو

 امباو اهلهاىا ه« ىرقلا ذخا اذا كبر ذخا © هنا سم ىذلا ذخالا كلذ لثم ىا هدعب

 اهلهال ةةيقحلا ىف ىهو ىرقلا نم لاح 6ةملاظىهوو# اهيلا هرثا نايرسب راعشالل اهلا دنسا
 مهملظياوذخا مهنابراعشالا اهتدئافو اهيلع لاخلا تيرجا ذخالا ف مهماقم تءقا ال ايدك

 ةديدش ةملؤم ةبوقع ىا 6# ديدش ملا هذخا نا وه ماظ لكل ةربع كلذ نوكيل مهرفكو

 لاق لاق هناهنع هللاىخر ىسوم ىلا نعو هصالخلا اهنم ىحربال فقاعملاو ذوخاملا ىلع ةيعص

 (كبرذخا كلذكو أرق مث هتلفيمل ءذخا اذا ىتح ملاظلل ىلعل هللانا) وسوء اعلا لص لا لوسر
 ةيآلا

 دري نامولظم شي غارج * مدامد شملظ رصرص ركىبك

 ةازكلل نحس كيلو هحركا * ىللاعت دزياك نازا داكار

 ىلعو هسقت ىلع مظي هسفن ةيراما نف هسفن ىلا هلكيو هله نكلو ملظلا ريجمال ىلاعت هللاو

 رظنب دنع ىلا هتمحرو هلضفب رظن اذا هتكلو هئم الدع هملظب ىلاعت هللا هذا هريغ سفن
 لكي لدا ةييرتملا ضال توام اع هكم ا دمكتت هلكعر هيل كامل هياكل روك رو اكل

 ةحا ةدضكلا نمد تا كبزتم كاب زتلا 3ك كازا نمو لولا انامل عوكل الال ١

 ( نوفوسملا كله ) درو هناف ميوسقلا كرتيو ةبوتلا ىلا رداسف هبر

 تنيك ونا ركل اس كنك ووو ةاوت لولد
 061, ال8: مهصصق نم هللا هصق امف وا مهبونذب ةكلاهلا مالاب لزن امف ىا كلذ ىف نا © |

 ثدحمب ريتعي هنال. نم آو هبرقا ىا ه# ةرخآلا باذع فاخ نمل © ةغلاب ةظعومو ةنيب ةربعل |
 أ :كدنع لاؤحا للماك للا ا 31 اكعال فيلد هاجادعللا ىف! 1558!ازجتف
 عئاقولا كلت لعجو راتخلا لعافلاب لّهلو ملاعلا ءانق لاحاو ةرخآلا ركتا نم اماو ةرخاللا

 ' مهلايت راتعالا اذه نم لزعع وهف نيكلهملا بونذلال مايالا كلت ىف تقفتا ةيكلف ٍبابسال
 ظفاحلا لاق : راكفالا نم مهلاملو

 تسودراتخا دسحرب رفد كرد 03 راشخا هجاررش رودو رهبس ريس

 ىا ه# سانلا هل ءومم موب 8 ةرخ الا ركذب هيلع لولدملا ةمايقلا موبي ىلا ةرلشا هي كلذ |

 ا هف ققحت اف هققح لوعفملا مسا لامعتساو ءازللاو ةيساحيملل نورخ الاو نولوالا هلعمج ا

 ىا## كلذو 38 هعوقو ققحن ىلع اهسنت ازا ققح مل اف انهه لمعتسا دقو فصولا عوقو

 اادهشب ثح هف دوهشم ىا و دوهشم موب 4 أ سانلا عجح ناونع هظحالم عم ةمانقلا مويا

 نودهاشلاو فقوملا وه دوهشملاف دحا هنع سغبال فئفوملل نيضدالاو تاومسلا لها هيف

 | مويلاو هب لوعفملا-ىرجبفرلخلل ءارجا هيف عستاف مويلا هيف دوهشملاو قئالخلا نورضاحلا ىا
 عموم مم سم دمع تل
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 ةسفلا لهاةضصو ى وهلا لها عابتال مذ اذا ةبآلا ىفو* نك ةشرط ىلا ايا اندشراو |

 ةيراس ضاصالاو ةراؤم هنراقملاو تاذج عبطلاو ساسد قرعلا ناف ا

 سيلو مهنم وهف مهعماجوا مهنك اس نف مهومماجتالو نيكرشملا اونك استال ) ثيدحلا ىفو |

 ده 14 زوم رفع ىلاثلا هرجلا

 ناهم ىا ديو كين نيشنمه « ناغفف ىا سنج انرايزا ناغف ىا

 ىتح دحاولا ساجملاف مهعم اوعمتجالو دحاولا نكسملا ف نيكرشملا عم اندكشنتالا ىلا

 نوعرفاوعماامل نوعرف موقف ةنراقملا محب ةحسقلا مهريسو ةثملا 8 ىلا ئزريتيالا

 ىونثملا فو : ةنملا مهدروال ىنوم اوميتا ولو رانلا مهدروا

 دش هتسوس ُهدلز دوجو رد * دشهتسردوخ زكه درع نا كنخ ىا

 تيكا عكر عرج ادما وخل هياد * همك ايردب دخا' قار ليل

 هاا تالسكك ا. دير يون نات طرا سلا وبأي نانع هاي عولتل نوح
 قلع ونال واةخوو ملط # , كرا داع ؟دطشتز اإل [عاذق نوج مزيهو موم

 ناب هديد مع يش ىلا 7-2 ناكديد او دك كن وج ههرس كنس

 تعاقب قوزا قدومك دوزع ه1 كانعلا# هداويعاب !كء انتو اذا" أو

 اب ةكهملا ئرقلا ءاينا ضعب 5 ىرقلا ءاينا نم © دمحاب قباسلا ربخلا ىا كلذ

 لئالد هيف نوكلل كيلع صوصقم ىا ريخ دعب ريخ # كيلع هصقن © اهلها ىدنا تنج

 | ىلع مئاقلا عدزلاك هناردجو هرثا قاب يلا طا رقلا كلت نم ىا  اهنم هب كتوبن

 هوت زاك , الا قاعاهنمو ىا هريخ ىفذح اذعف « دصحو 9 دومتو داع رايد لثم هقاس

 [بارخاي ت تسادوقفم ديصح وناداب او تسيقابمناق] ىنشاكلا لاقو «طولو حون موق دالب ل اثم

 | سهام حالصاو اهنع تافام كرادتل 3 ما وهام داسجالا نم ةيمحلا تاليوأتلا قو

 ه# مهانملظامو 8 كرادتلا نم ,سوبام توملا دصحمب دوصحم وه.. اهنمو اهنم سلا

 «مهسفنا اوملظ نكلو# ىرقلاىلا فاضملا ىفوذحلا لهالا ىلا ريمضلاو معايا انكالعاب

 اوبذكو هريغ اودبعو هللا قزر اولكا مهناف هريغو كرمشلا نم كالهلا بجوبام باكتراب

 اهكرديالا تالا لضصختل ةلااو ايناحور اذادعتسا مهاطعا' ىلاعت هناىلا ةزاشاهفو .." هلسر

 توغاطاودبعف ةعبرشلا مكح ىلعال ةعيبطلا قفو ىلع ةل آلا كلت اولمعتساف نوبرقملا ةكتالملا

 تنغا ا © ةيلالخلا ءامسالا ىديا نم كالهلا مهءاخ اهتاوهش مانصاو ايندلا نثوو ىوهلا

 ىا * نوعدي ىتلا مهتهل ١ © مهنعهللا سأب درت نا تردقالو مهتعفناش ىا ةيفان ام #* مهنع

 هلوق هنمو اهطئاسو نمو اهنم هنال ةداعلا ءاعدلاب ديرا امتاو ةيضام لاح ةياكح ىهو نودعب

 نم# هللاةدابع نيزواحتم مهنوك لاح ىا 46هللانودنم © ( ةداصلا وه ءاعدلا ) ماللاهلع
 | بوصنم 6# كير سما ءاجامل# هنم لدقلا وهو ءانغالا نم انشد ىا ردصملا عضوم ىف # ىث

 | عوفرملا ريمضلا «مهودازامو 8 ةبوقعلاب ةافاكملا ىهو هتمقنو هباذع ”ىحت نيح ىا تنغاب

 ىف ءالقعلا ةلزتم اهولزت مهنال ءالقعلا واوب مانصالا نع ربعو اهتدبعل بوصنملاو مانصالل
 | اذا هريغ هيورسخو كله اذا بن نم 5 بيش نيغ 88 عفنت اهعا مهداقتعاو اهايا مهتدابع
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 صا امو# دحاو تقوىف اعقو لب غيلبتلاو لاسرالا نم خارتيمل هنأكف عابتالاولا مرا

 دشرلاهريغلاقو [ باوصودشر جهنرب نوعرفراك دوس ] قشاكلا لاق * 4 ديشرب نوعرف |

 دشرلاو ىنلادضوهف طخستيو مذيام لكف ىنلا لمعتسا اك ىضتريو دمحام لك ىف لمعتسم
 حيرص لالضو ضحم ىعوهو ريخىلا دشص وعامو ىنعملاو . ىزاحم دانسالاو دشرملا ىعع

 «مدشب وف هيعبتمل ليهجت هيفو مهيوغيو مهلضي نمال مهيدهيو مهدشرب نم ءالقعلا عتياماو
 # هموق #9 ةرخآلاىف هلاح نابل فانئثتسا وهو مدقت ىا امدق مدقب حتفلاب مدق حاحصلا ف

 هفلخ مهو راثلاىلا ةرخآآلا موي مهمدقتي ىا # ةميقلا موه ظ محريغو فارشالانم اعيجج
 ىا ه6 رانلا مهدرواف هه لالضلاىلا مهدويو ايندلاىف هنوعبتي اوناك اك رانلا ىلا مهدو و

 نقدم ىضاملا نال ةلاحمالعوقولا ققحن ىلع ةلالدلل ىضاملا ةغيصراثياو .اهيف مهلخديو مهدروب
 هبشف ءاملا دروملاو ريغلاراضحا داريالاو ءاملاىلا ”يْلا نع ةرابع دورولانا ملعاو * دوجولا

 هنودري ىذلا ءاملب رانلاو ةدراولاب هعايتاو ءاملا ىلا ةدراولا مدقتي ىذلا طرافلاب نوعرف

 دروب امنا درولانال رالا هنودري ىذلادروملا سّنب ىا هَ دوروملا درولا سلب و وه لبق مث

 اوعبتا نيذلا الملا ىا « اوعيتاو 8 كلذ دض ىلع راتلاو دابكالا ديربتو نشطعلا نيكستل

 مثالا نم مهدعب نم مهنعل ثيحةمظع ةنعل 4 ةنعل #8 ايندلاىفىا 6 هذهىف 9 نوعرف سما

 مهعم ةرئاد اوراس اح مهل ةعبات ىهف ةبطاق فقوملالهامهنعلب ثيحىا هي ةعيقلامويو 9#
 نودرطيو نونعلي وا اقافو ءازج نيرادلاىف ةنعللا مهّتعبتا نوعرفىما اوعبتا امكف اوراد امنا

 دورطم نوءلم بذعم لك ناف باذعنم اهيفام ةرخ ًآلاو قرغلاب ايندلاىف ىلاعت هللاةمحر نم
 عظفلا مهلاح ناس ىنتك او كلذك ةيانعلاو قفوتلا نم مورحم لوذخم لك نا اك ةمحرلا نم

 اذهىف مهاقلاو مهاوغا نم لاحب كنظاف اذكه مهلاح ناك نيح ذا نوعرف لاح ناب نع

 ىلع مهل ادفر ةنعللا تلعج عوبتملل اناوعا نوكت نا عايتالا ناش ناك ثيحو ديعبلا لالضلا

 متالملاو ةيطعلا ىنعبو نوعلا ىنعت ءاجدق دفرلا 6 دوفرملا دفرلا سْنِب ه#لبقف مكهتلا ةقرط
 ىنعملاو . هتدفر دقف أش هب تدنساو ”ىدل انوع هتلعج ”ىش لك جاجزلا لاق * لوالاوه انه

 هلددمو باذعلا دفر ايندلاىف ةنعللانا كلذو نيرادلاىف ةنعللا ىهو مهدفر ناءملا نوعلا سُنب

 قرغلا» نيج هناا :هعقتي ل هنا. نوعزف ءاقش :ناشإةي.آلا قو. ةرخ الاف رةنعللاب تدفارز دقو
 عبدا نومرجملا نيتسلاو ىناثلا بابلاف تاحوتفلا ىفو * رانلا ىلا هموق داق ناكامل هعفنولو
 هلاثماو نوعرفك ىلاعت هللا ىلع نوربكحتلا مهو اهنم نوجرخيال راثاىف اهلك فئاوط

 هلا نم مكل تملعام الملا اهيااي ) لاقف ىلاعت هللانع اهافنو هسفنل ةيبوبرلا .ىعدا نم

 كلذ كح و ىريغ هلا ءامسلا ىف سيل هنا دي ريب 6 ىلعالا مكبد انا ) لاق و 6 ىريغ
 لبس ىلع تلق اذه ريغو ىدقتعم وه رخآ عضومىف تاحوتفلا ىف لاقو « هريغو دورمت
 اضوبقم هنوك نم مكحلا صوصف ىفام لمح اذه ىلعو * ىهتلا فاشكتسالاو ثحبلا
 نآ رقلاو ةريثك لماحرابكلا تاملكل ناف خبشلانع كناسل كسماو ربدتف ةراهطلا ىلع

 لمعلاو يللا ةقيقح ىلا م اياو هللا اناده موسرلا بابرا ىلا ةبسنلاب ركب ىهو هيام ىضقتيال



 | ىريغ هلا نم مكل تملغام: مهل لاق نيح هلوق اوعاطاو تاننبلا نم ىسوم هبءاجام رفكلاب |
 ناذيالل هللا تاناب نوعرف رفكب حرصيملاهاو قحلا لوبقو دحوتلاب ىموم سمعا اوفلاخو |
 امئاو احبرص ركذلاىلا جاتحمريغ دوجولا ققحم كلذب هئلم ماو هرفك ناكف هلاححوضوب |

 مج ١1م9 رز رسشع ىلاثلاءزملا

 كلقلا عرانا تقام وكذا ئاوبتل كبس نكس يدش جنك ناهللا

 | مث ةرخ ًآلاىلع اهورث آو ايندلا اوذخا دق مهناف نيحلاطلا لاوحاب اوربدعي نا نيهاصلا ىلعف |

 ١ هنا هللادبع نب رباج نعو « رادف اوميش لو ”ىئثي اوعفتني مل نأك مهرايدو مهلاوما هللا مهبلس |
 | نسح هجولا ضيبا لجر هانا ذا سو هيلع هللاىلص هللالوسر سلاجنم اسلجم تدهشلاق

 . (مالسلكيلع) مالسلاهيلعلاقف هللا لوسراي كيلع مالسلا لاقف ضب بايث هيلع نوللاو رعشلا
 اها لوك راما نوبقاعمو نوزاحم اهلهاو ماثملا لح ىه ) لاق ايندلا ام هللا لوسراي لاقف

 حالا اقدام ان ؤيلو ا اقف (اوعجلا قوى ئأاوفإل ةنلا ىف قيرف دنالا شيع ) لاق ةرخ آلا امو

 ,اهلاطل ةرخآآلا لذب ) لاق ماهج اف لاق ( ادبا اهلهال اهميعن اهبلاطل ايندلا لذب.) لاق

 ةنركشسكت لاق ( هللاةعاطب لمعي ىذلا ) لاق ةمالا هذهريخاف لاق ( اذبا اهلها اهقراشبال

 نع فلختملا ردقك) لاق اهب رارقلا مكف لاق ( ةلفاقلا بلاطك ارمشم ) لاق اهيف لجرلا

 | لاقف ري لف لجرلا بهذفلاق ( نيع ةضمت) لاق ةرخآآلاو ايندلا نيبام مكفلاق ( ةلفاقلا
 | اذك(ةرخ آلاف مكغريو اينذلاف كده زل 601م1 لرب اذه ) سو هيلع هللا ىلص 2و

 0 سلا 6 تلقا تنك
 هس اككفاودنك نهاط كنب كاقجافط 15 زرت دق كنج

 نيك دنب نظن توك سفن ىا هك * ريب تفر ورف ىتل هشيدناب
 كلمنا دام جلل زور كي هك »+ تادازيرز تشخ ندد ىدن ةح

 لاك + نقع لظت دولا م24 "ناك ناوس ه ةشياقلا ند كفا و

 د تي و ل يل ا ل
 نحاس من ا يا تسسع انشد راه“ دس رب

 | عستلا 6# اننايب 92 اسبتلم هنوك لاح 6 ىسوم © اناسرا دقل هللاب و ىا 6# انلسرادقلو وه
 لاومالا صقنو مدلاو عدافضلاو لمقلاو دارجلاو نافوطلاو ءاضببلا ديلاو اعلا ىه ىتلا
 فوضوملاداحنا عم ةفصلا فطع ل_ةنموهحضاو ه6 نيبم #8 ناهرب # ناطلسو 8 سفنالاو

 احضاو هتوين قدص لع هل اناطلس هنوك نيبو اننايآ هنوك نيب عماجلاب ىسوم انلسرا دقلو ىا
 | اكاتكلا ىتوت انتا دقلو ) ىلاعتهلوةك ايدعتمو امزال ءاح نابا ناف اهايا حضوموا هسفنىف

 دارين ازوجبو لطابلاو قأانيب قرفت ةححو اباتك اهنوك نيب ةعماجلا ةاروتلاىا 6 ناقرفلاو
 | 6# المو ن وعرفوا #9 اناطلس امكل لعتو ) ىلاعت هلوقكءالبتسالاو ةبلغلا نيم ناطلسب
 ىأرلاىفمهتلاصال ةفاك هموقل هتلاسر مومع عمرك ذلابهئلم صصخنو . هلاسؤرو هموق فارشاىا

 | ءسما ىا # نوعرف سما اوعيتاف ه8 رودصلاو دورولاىف مهل مهريغ عايناو رومالارببادتو
| 

 جك تل اص اس م م حج

 راعشالل ءافلا دارياو لالضلاىلا عادو قحلاىلا داهنبب نيددرتملا ةثلم ناش كلذىلا جاتحما

 ( مهتعداسمب )



 خلا رمح دهعرد هك دج ربي ناتساد نامرد مكيرتفد طساوارد ]١[

 42 لاه١-ود زا ايقشا نامر> ببس نأدرد مكي رتقد طءاوارد [؟]

 | رح مهباصا هلا كلذو اصو بيعش موقالا دحاو باذعِب نيتما هللا بذعيمل امهنع هللاىضد |
 راجشالاب تقدحاف ةلظلا ةئيهك ةياحسمهل ترهظف اهيف اواخدف مهلةضيغىلا اوجرخفديدش

 هلوق كلذف اوقرتحاو مهلك اونا ضرالا مهل تفجرو ليربج مهب حاصو رانلا اهيف تذخاو

 نيتيم ه6 نيمئاج هه مهنكاسموا مهدالب ه6 مهرايد ىف 2 اوراص ىا 6 اوحبصاف 8غ ىلاعت

 مهرايد ىف اومَش مل ىا # اهيف اونغي+ن اكلي لاوزالىا اهنم مهل حاربال مهنك امال نيمزال |

 اقحسو ادعب نا لعاب نديم اكالهىا « نيدمل ادعبالا 9 نيددرتم نيف رصتم ء ءامحا أ

 ىا اودعب ادعب ىنعمو . اهراهظا لمعتسإال ىتلا اهلاعفا عضاوم تعضو دق رداصم اهوحنو

 تسيكاله هكدينادب ] ىفشاكلا لاق * كل تيهوحتدمبلاب هيلعهين نمل نايب نيدل هلوقو .اوكله
 مهكالهب مهكاله هش تكلف ىا ُ دوم تدعباك [ نم تمحر زا ىرودو ارنيدم موق

 تدعب نم نيعلا رسك ىلع روهمنجاو . افنا ىماك ةحيصلا وهو باذعلا نم عونب اكلها امهنال |
 برعلات دارا كلهي كله ىنعمي عراضملايف اهحتفو ىضاملا يف نيعلا رسكب دعبي دعب نم اهناىلع |
 ءانلاريغتب امهش اوقرفف برقلا دضوه ىذلا دعبلا نيب و كالهلا ىنعم دعبلا نيب قرفتنا |

 ردصم 0001 مهلاب دعبلاو ةمالساادض ىف لكلا دعبو برقلا دذ ىف مهلاب دعإ اولاقف |

 ملكا ناىلا ةاراشا هب آلا ىو د نيعلا 1 نر لفعل اع نيتحتش دعبلاو اه 4

 راكتسالاو اهتاوهش ءافيتساو امثدلا لطىفىرطفلاىناحورلاذادعتسالا اودسفا ىوهلال هاو |

 ىنعمو ةروص كالهلاىلا لطابلا ىف مهيدامتو قحلانع,هدرمت ىداو ىدهلاو قطا لوقنع |

 ل هعم شعلا ببطو هللا راوج نع اودعبا مهلالق ىنعم اماو . يهاظف ةرود اما

 تاومالاك اوراصف مهنا اوعفتتاامو نوتوعالونوحال ةفرفلارانىف اوقف ةعطقلا نيلفاس

 | سافنا نال نينمؤملا تيحا بيعشنم ةخذالا اذكف مهتكلها ليئاربجنم ةحبصلا نا اكو '
 2 حورلا حرطل احلاص للا ناكاذا ءانحالا ىف ليفارسا خفنك ءايلوالاو ءايننالا |

 ىئوتملالف لاق“ نيسكاالا

 كلا لك هلاس دص ٌةهديسوي دهد ناح * ار هلانث ىزور ليفقا رسا دفاش

 امتو تستاحح ناشيز ار هدرم * ايلوا دتقو لفارسا هك نيه

 نفك يذلا ناكاضاقا نب ديحترب مدنين وكاد |, هدر كيفين

 6و لولتوت دوو إ هاذ كاورر# ارولفي ودان اسر ركل
 دسك ةاذكش 10 ل دسك مو دكا 1

 دنتك نايغط ارت مات دوز * دننكناهنيزوج شيوخ ىابرهك

 هعم ىوقلا هللازا اوفرعامو مهشيبامف افيعض هودع بيعش موق نا قبسدق

 [م] ديسر تليبابا اريط ازج كن * ديمر وب زاونأ مصخ ىلب وترك
 نات !؟هانكس رد دكا لولغا أ ناكا تحاوكي نير ردا وطنك

 قل ناوح دريكب تنادند درد * ىن 4 نوخري ىزك شئادندب رك

 [5] ناهنرد شناهجدصو دوب درف * تالا رد دمأ درف ربجم ه

 لا هكناه-حود زا ايقشا نامر> بيس نابرد مكيرتفد طساوارد [] خجلا نديشك ساو ريش نديسرب نايرد 55 رتفد طساوارد [؟]

 ذوغ ةروس مهي اذا رفح
 قحمس معا



 علا هللا ىحواف هرصب هب مالسلاةيلع هيلع هللادر مث ىمع ىتح ,ا ءاكبلا رثك « اكو مهباوج 0

 سابع نبا 2-1 اهيلا ىصكفملا ءاوهلا جوعل ةعشتسملا ةحبصلا فداور نم اهلعلو ةلزازلا ىا

 م ١م. »جب رع ىلاثلا ءزجلا

 اقوش ىباام ىلا لعت كنا ىديسو ىهلا لاقف رانلا نم افوخ ما ةنجلا ىلا اقرا ماكل. |ذيحام
 ىبعنصت ىذلاام ىلابا اف كنلا ترظناذاف ىلهب كح تدقتعا نكلو رانلا نم افوخالو ةنك ىلا |

 نب ىسوم كتمدخا كلذا بيعشاي ىناقل كاائينهف اقح كلذ نكينا بيعشاي ىلاعتهللاىحواف |
 ىاجلا ىلوملا لاق : ىميلك نارمح

 مياهتسرودرهزا تمت تلوديدوخام « دقن شيعشابواو دهاوخ دلخ داهز

 فالخ مه«روهظ ءارو قلخلا اواعجو مهنيعا نيب ىلاعت هللا اواعج مهناف نيبرقملا لاح هذهو

 ديبعلا مهو هيلع رظنلل ارصقو ىلاعتهللاح نين وكلا نم ”ىش ىلا اوتفتلي يف ةلفغلا لها هيلعام

 مهب فك بيعش موق ىلا ىرتالا فاشكنالا اذهل مهدادعتسا مدعو مهتريصب سامطنال

 ' افيعض هودع اذلو هلرصبالو اراصبا مهلنا اونظو هتوين لاج ةيؤرنع ةروصلا ىف ىمحا هنوك
 لها عم قحلاناو افرش مهل بلجتسنال ةرهاظلا مهراصباناو ةققحلاىف 7 مهنا اوفرعملو

 | ىرجيامف نوكرتثم سانلاناف الوا ةرهاظلا تال الاو ةيروصلا بابسالا هدعاس ءاوس قحلا

 | ىلاعت هللا وءامعتلا ىفانصانم مهنطاوب ىلع دريامف نوقرتفم ءالتبالا عاونانم مهرهاوظ ىلع

 مهوعديوةافغلا مون نم مهنطاوب نويع اوحتفيل نيلفاغلا سانلا ىلا مالسلا مهيلع ءايبنالا لسرا

 داشرالاوةسرتلاب ىكر حاتفالا اذهل“ دادعتنلا 2 هلناك نف هلامح ءاقلو هلاصو وىىلاعت هللا ىلا

 | نقلتلا دخان ع ركشلاو ىبا كلذ مهنم هلنأ هلنك كيل نمو دامت>الاو ىسلاب قجلا قيرط ف ماقو

 | اهيا انف بهذي نيا ىرديال ىمعالاك تاملظلا ف قف نيقبلا دح ىلا لوصولا نع عنتماو

 | دجوبالو قير رطلا عطقني بيرق نعف ةيناحورلا لفاوقلا عم مكبر ىلا اوعجرا ناوخالا

 لاق نم لاقام منو ق قيقرلا

 ميدمأ تسشن رهل ماح هربت نيرد هلام »* كنازا ىسدق ىعزاوش تسمالدزيخ

 | دحاو سمالاف سعش موقل كالهلاو باذعلا نم هر الاف مان ردا ىذلا 4 ان سما ءاحاملو 0

 ىلع ةيبوبرلا ىضتقم ىه ىتلا ةمحرلا قبسب اناذيا هتحن مدق ه5 ابيعش احن ه رومالا

 اوعبتا ىنذلا انجحنو ىا 6 هعم اويعإ) دلو ٠ متارجلا كح قع هر يالا فل اراضولا

 7 2 ا

 هل مءانقفو ىذلا ناميالا ىه مهضعب لاقو . هنسلا لها بهذم وهاك مهلامعتا بيسبال لضف

 ىلا فضا دق لدعلا باب نم وه ىذلا كالهلاو باذعلانا لوقلا اذه هجو ريقفلا لوق *

 أ ناكاملو ناميالا ىلا لضفلا باب نموه ىذلا ةاجنلاو صالخلا فاضي نا ىضتقاف مظلاورفكلا

 تذخاو # مهفاف ةمحرو لضف درجم ناك قيفوتلا ىلع افوقوم انما اصلا لمعلاو ناميالا

 تذخا لعاف ه6« ةحبصلا 8 بعد ةوعد لوبق نع راكتسالاو ءابالاب مهسفنا ه6 اوملظنيذلا |

 (ةفجرلا مهتذخاف) فارعالاةروسىفو .اعبمج اوتوم هلوَه مالسلاهيلعل تا ربج ةحيصدارملاو
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 دوه ةروس مهي ١ا/ه

 [1]. كام 'ةرز اهفازرخ: نبا "ديا نعبد لالتحاز ار ناكدوك+ىزاب تكو
 ديزنو ناشيرب اهناك دش هكا هع دنا هئانعكب كب ةيمكاشي لفقافاواع

 بسسس

 [؟] دوك ى نحلكق شعزا مشح شيب * دور ا اهرصقو اهغاب

 راكتالل ماهفتسالاةزمهو [ نمموقو» 57 ] 6 ىطهرأ موقاي 88 مهباوج ىف بيعش ة6لاق 9 |
 صاظلان اك 86 هللا نم 9 [امشدزت دنرتسودو امشربدنرت زيزع] 6 مكلع نعا »8 خيوتلاو

 ركتاامناو ىلاعتللاب نواهت هللا وهو هبمهتواهتناب ناذيالل هللانم لبق هنا الا ىنم لاَهنا
 ىلاعت هم مهتيزعاال هطهر ةزنع قلام وهامتا هوتيثاامزا عم ىلاعت هنم هطهر ةيزعا مهيلع

 ىلاعتهللا بنج حجرتب الوا مهيلع ركنا ثبح خيتوتلا ريركتل ةزعلا لصاىف كازتشالا عم
 مكنا لاحلاو حصي داك الاممهناف ىلاعت هللا نم مكيلع نعا قطعا «ىشا او ٠ هنزل, ةؤذلاب وشر افاق

 تشب سيزا ] 86 كءارو © ىلاعت هللاىا * هوممذخلاو ف الصا ةزعلا نه اظح هلاواعجت+
 هبىلاسالاسنم رهظلا ءارو اذوشم أيش ىا [هدش شومارف درم وج.8] #« ايرهظ © [دوخ

 ىا ىطهر ىلع نوقبتو هللا ىلع نوقيتالف هلوسرب ةناهالاو هب مككارشاب هلثم هومتلعج ىا
 ةوبللاب هللاىلا ىتبسن نوعيضتو طهرلا ىلا ىتارق ةبسن نوعارتو هلل ومحرتالو ىنوظفحتالف
 هللاو ىطهرل امارك ١ ىلتق متكرت مكتا نومحزت ثيح هللا نم نيعا موقلا نا معز مكتأكف
 لكل لوقت برعلاو ىطهرىف هنمىلوا هللاىف ىايا مكظفح لو انك هدرا عبتيناب ىلوا

 ريغتل رسكلاو رهظلاىلا بوسنم ىرهظلاف هرهظب 7 اذه نالف لعج دق 57 ًاسيالام

 لادلا مطب ىرهد ىهدلا ىلاو ةزمهلا رسكب ىسما سما ىلا ةبسنلاىف مهلوقك بسنلا
 | # طبحم © هبناخل مكناعارص مدع اهتامح نم ىلا ةئيسلا لامعالا نم # نولمعتامب ىبرنا

 هلاءكب ”ىثلا كاردا ةطاحالاو الع مكيزاحبف ايسنم هومتلعج ناو ةنفاخ اهنم هلع قال

 نيكموهف ةناكم نكمنم ردصم ه6 مكتناكم ىلع اولمعا موقايو 8+ زاحم لامحالاب هللاةطاحاو
 مكوك لاح اوانعاىنعملاو .لاحلا ىلع بصنلا عقومىف زورا راجلاو نكقلا غلبا نكمئاذا
 ىنعمواىلا رورشلا لاصيانم مكتقاطو مكعسوىف ام لك ةددقلاو هيكل ياك 0-0

 علا ناكل لهون املا كح ا ال نيعلا ستريعتساف ةماقمو ماهكشراكلملا
 ه لماع 8 اضيا # ىنا 8 ىلةواذعلاو كرشلا نم اهيلع ما ىتلا مكتهجو مكتحان ىلع

 هللاىنتؤيام بسح ىلعو ةردقلان ٠ هللاىات |ام رده لماع ىاراصتخالل ىذخ ىتاكم ىلع
 6 نمنو.ءاعتى وس #8 لاقف انتاوق ىلع انلمحاذا نوكيلذام اولاق مهنأكف ديبأتلاو ةرصنلا نم
 | هنهيو هلذي 46 هيزخم باذع هسأي © ىذلا نوفرعت ىا ةلوصوموا ايا ىا ماسهفتسا

 هسفن نع كلذ عفدينا دارا هوبذكو هودعواامل هينأي نه ىلع فطع ه« بذاكوه نمو
 ىنميذاكلاو بذعملانم «نوءلعتفوس ) لاقو مهلنانعلا ءاخرا لسس كلسف مهبهقحلبو

 3 اوقتراو#اناالمتا بذاكلاو بذعملانا ديري هلعفىف ”ىطخماو هسفن ىلع ىناحلا انياو مكدمو

 ْ 151 يم اس لامست اج .لظتو اكتمال ديزل يار وانلا/ كل زر ةاا لكابر زاجل

 خا مالسلاهيلع نايلس نيخاونو ندرك ىرادلد نايبرد مراهج رتفد لثاوارد ]١[

حم نسل ءاس الا تطخ ىحس مالسل ا هيلع بيعش .ناكو
 ١ هت رم هرادتقالاكو ههوق عم هن روا

 ١ الا كلمزا ىبقلب ندشدازآ مراهجرتفد لئاوادد [؟]



 ا

 - ىي يرق معثرو تعم ع عع ثيم ترج مك 2

 مسي 1ا/م ع رفع ىناثلا ءزجلا

 ىف ههج والاكل اهل 4في2: لكى ارتو كلاسلل حلا لما ذااضناو  ءافطل قائلا ئطةغءافضلا تقوناف |
 كلامزا حم ابوذكدسلانوكيناالاةيوتلا لقي باون ىلاعت هللاو لامعالاب كنظامفاهلك تاوذلا

 نوكتدسا كيتأس كلاملاقفدوسالا نمدسا انا اممدحالاقفامهظعوفناوهلب نياشب صرانيدنبا
 لاقف ابلعث هدنع ترص ىذلا دسالا ءاج دقلاقو باشلا كبف كلامءداعو باشلاض رف ايلعث هدنع |

 ىوناملافو :انوذكءاندجوفارا عمان رجتنلاةيواز نم ىدونق تاو هناف ىلاعتهللا ىلا بت كلام |
 ريفالا منوا دنريك وا يما * ريذي هيون ادخو دئرا هبوت

 ىا همالكنم ملكتملا ضرغ ةفرعم هقفلا # هقفنام ببعشاي 8 ىناب ىاشتسا # اولق

 نزولاو لبكلا ءافيانمو ديحوتلا ن٠ لوقتام لك ىا #* لوقتامت اريثك © مهفنالو فرعنال |

 ةناهتسا كلذو نيهجولادحا ىلع مهلك ىا ( انظالا مهرك اعشاامو) ىلاعت هلوق ىفاك كلذريغو

 ناكبسشفالاو لوقتام ىردنام هثيدحب اعيملاذا هحاصل لجرلا لوّشاك هباراقتحاو همالكب |

 هيلع اوناك ام اير انقل د َّش ىلا هداعد ناكامل 0 همالك نومهش مهو مهلاسلب مهبطاخي

 هليل نم روهشملاف وه 46 افبعض  اننيابف ىا 6 انف كيرئلاناو + اولاقام اولاق 4

 قلعسال اذهو كلزعال انهموا اءوس كب اندرانا انم عنتمتف ا + هاملت

 ةرفكلانال رهاظلاوهو سانا نيب ةمرحلا رفاو نوكي دق مسجلا فيعضناف ةينامسجلا ع
 ىأأرلا فيعضىا (اةيعضإل ةيمحلات الب ,وأتلاف و ف نيالا .هعاننابو 0 زياوناك |

 50 ل ا ظ

 هموقل ةمارك كلذ اولاقو مهبناج ةاعارصو كموق ةمرح الواو # كطهر الولو 8 ىأرلا

| 

 ةرشعلاوا ةعستلاوا ةعبسلا ىلا ةثالثا نم طهرلا نال مهنم افوخال مهنيد ىلع اوناك مهنال

 محرلا عضوي دقو ةراححلا 2 كانلتقل 3 كانحر ا 8+ هطهر نم نوفاخي فكف فولا مهو ا

 لساه لسا لكئوهو ل زتعلا لوا نالو ةشس هنأ ثيح نم ةراحجلاب 5 نكي ناو لتقلا عصوم

 مكباسنا اوملعت ةتع هللا ىضر رمع لاق * اهب نكيجلناو احر لتق لك ىمس ةراجحلاب ناكامل |
 ْ اهبزارتحالا الا اسال ةقالسم قرم نكيملواو اولاق . مكماحرأ اهباوحاصتو م رم اهباوف رعل أ ْ

 ىترتالأ ٍناوصلا لضفاو ىأرلا مزحانم ا ناكل ءافك الا ةعزانمو ءادعالا ةلودنم

 | اذا نالف ىلع تسشا لاه هطهرل هلع اوهاف كامن :حرا كلطهر الولو بنعش موق لوق ىلا ْ

ت ىتح مرتحم مركم # زيزعب انيلع تناامو 8 هتمحرو هيلع تبعرا ا
 ا كر نم كتع انعنم

 مهتعرح ىلع ةظفاحملا كنع فكتاماف انتيد. لهانم مهنوكل انيلع ةزعالا مه كطهر لب
 ىونعملا لعاقلا م ندا تايالاو جحا لباَع و
 ”زعب ص ا نأكل راحو زب دم انلعو هال هل ريل ناك هذ [طاختتخالاو رصحلا ةدافال

 سل هناف زي ز عب هللا لعن اك نم نا ىلا ريشي هممحتلا تاليوألاى و ع ةديزم ءاللاو اقرط لومعملا |

 | نيدلاباللاملاو هالي ءالهللا دتعقرشلاو ةزعلا نال كلذو لوقا *«ىهتنا زيزعب لهاجلا ىلع

 مكبولقىلا ر ,ظني لب مكلاوماو دود ىلا رظنيال هللانا ) مالسلاهيلع ىبل' لاق دقو لامكلاو
 ا اكل تناك ايفا وك تاوكم اهلل يلو رنقو كلوت دكا كندا وأ © كلاعاو

 ١ . ىؤتتلافو : الفالاو الما ةرخاف .اوماو ةئسح راو

 ( تقو ) 122-67



 دوه دوس _ مه املا رجم

 حرد ناشمد تفر هكدوب ى * رت هجهل شوخو رتخان ايناذ
 دنب هدانكحي ارتحيدب دشنت ىع * .دندما راكرد كنسو ءوكح هجياز

 ةويسف,ردشاو ليء دع نكت ا وو نإ نايم دينك اكهند مانعا
 ناثوالا ةدابعو ىصاعملا نم هيلع مت امم 6 هبلا اوبوت مث ف ناعالاب # مكير اورفغتساو ©
 اورفغتسا وا ةعاطلاب هيلا اوعجرا مث ناميالاب اورفغتسا وا ناميالا دعبالا حدتال هبوتلا نال

 تافص نم اورفغتساو ةيمجالا تاليوأتلا ىف لاق © ماتلا ءانفلاب اوبوتو ةحلاصلا :لاءالاب

 تافصلا نع سوفنلا ةيكزت اهناف هتالماعمو مالسالا تاذصي اهولدبو اهلك هنالماعمو رفكلا
 ةقيقملا ةيلحت مكلحيل هيلا مكتم نيرئاس ةقيرطلاو ةعيربشلا ىدق ىلع هيلا اوعجرا مث ةميهذلا

 ه دودو © نيساتلاو نم دلل ةمحرلا مظع 9 محد ىبد نا 2 هب ءاقملاو ل ءانفلا هو

 دود ولا حيتافملا ىف لاق *هدوي, نمي ةدوملا غيللا لعش ا ناسحالاو فطللا نم مهب لعاف

 بحملالبقو . اهلكلاوحالا ىف مهبلا نسحرو قئالخلا عم ريا: بحب ىذلا هانعمو داولا ةفلابم
 هسفنل ديريام قلخلل ديري نا هنم دعلا ظحو ةصوصخم ةدارا ىلا عجري هلصاحو هنالوال

 مهرثؤي نم كلذ نم ىلعاو هدابع نم نيحلاصلا بحيو هتعسوو هنردق بسح مهيلا نسحيو
 اهب نوذاتنالو قلخلا هلع بم رلثا كر ايبيح قوكرا نا اديدأ مهم لاقل ند اهنق هلع
 .ىخرج بوقعي انالوم راربالا بطق ] هريسفتىف ىنشاكلا لاق * ىلازغلل ىتسالا دصقملا ىف

 ىن ةدئرادتسودةكتساهدروا هجو نيرب اردودولا ىنعم ىلاعت هللاءامسا حرشرد هرسسس دق

 دنرادم تسود ارواناكمودرادبم تسود اركينوا ىنعي قحن ىاهلدردتسودو,ةلخ همهب

 نسح لصادنر كنردقيقحت رظنبنوج هكاريز تسواىتسود عرف ناشبا ”ىتسود ةقبقحلا ىفو
 نانا در ادم تسود اردو وح ربل تيد نب انزل رواوبع دما تح بس ناجحا

 هقئاقح تديزنعالادلاواودومت هواج نايعرظنمرب 6 هنوبحيو مهحب ) تيا رددنج ةتكت باب
 ىنوقعي ناقشاع هدركوت قشع زو :* ىبوخ ارئافسوي هدادوت نسح ىا

 ىبوحمو ىحم ةيترم رد * تسيئوت ريغ ىنكدنكر ظن كينرك
 هيلعْللا لصلاق اكنءؤملا هدبع ةبوتب حرفاملو هدابع ىدهاملدو هل نكي ملول ىلاعتهللانا رعاؤ#

 هماعط اهيلع ةلحار هعمةكلاهم ةيود ضراىف لز:لجر نم نمؤملا دبع ةبوتب حرفا هللال) سو
 شطعلاورحلا هيلع دتشاىتح اهلظف هتلحار يهذدقو لغة تساف ةمون مانق هسأر عضوف كر

 ظقتساف توم هدعاس ىلع هسأر عضوف توما ىتح ماناف هف تنكىذلا ىتاكم ىلا عجرا لاق
 ( هدازو هتلحارباذه نمنمؤملا دبعلا ةبوتباحرف دشاةللالف هبارشو هداز اهيلعمدنعهتاحار اذاف
 ةرطفلا ىنعا لوالا هناكم ىلا عوجرلا هيلعف ةلفغلا ةيلغب ىوهلا ةيربىف هتلحار عاضا نق

 قيرطلا ىلا ةراشا ثيدحلاىفو . هعاضام دج ىتح ىراتخالا توملاو ملستلاب ىلوالا

 اماو كلاسلا لاح ءادتبا ةظقملانال ظقبتسافمالسلاهملع هلوقبف ةيادبلاىلا اما ةياهنل ا ىلاةيادملا نم |

 هتلحاراذاف ظقتساف هلوقنا مث هللا ىلا ريسلا ةياغ ءانفلا نال توهتل مالسل اهيلعهلوقبف ةياهنلاىلا |
 عوجرلااههالاعا بنا ص ىلع ةيوتلاناولعا مث « ةيرشبلا ىلع وجر لا وءانفلا دعب ءاقيلا ىلا ةراشاهدنع

 ةبوتلا نع ةبوتلاو ةيصعملا ناسن ىضتقي ماقملا اذهو هناحبس هللا ىلا ىلاعتّللا ىوسام عبجح نع
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 م اذ #1 رسثع ىلاثلا ءزمحلا

 تعدرو اةههبدت ١ ىت قمع كى ىئاداح * تفر هلمس قابو 0 الا يا

 ماقم ىلا لصي ناىلا ةلاصلا لامعالاو ةعفانلا راكذالاب قحلا قيرطىف دهتجب نا لئاعلا ,ىلعف“ |

 ةوعدلاو.حصنلا قيرطىف.ءايدوالا ل كو ةايبنالا,رثاب ىنتقا.هيلا لصو اذا مث قبقحلا دمحوتلا |

 كلسىف سانلل امظنو لدعلاب ملاعلا ناكرال ايوقتو ةيدمحلا عابتالل اريثكت حالصالاالادري ملو |
 [ نمهوركىا ] * موقايو # داعمللاو عوجرلا هيلاو أدملا وهو داشرالا ىلو هللاو داشرلا ْ

 ىلا ىدعتيوهف هايا هتبسك 1 ىا اينذ هتمرجوهبسك ىا اينذ ديز مرج لاقي *« مكتمرجمال 8 |

 لعاف * قاقش  مكتبسكي ال ىنعملاو . مملاو فاكلا ةيآآلاف لوالاو نينا ىلاو دحاو |
 يىلؤمفم نم ىناثلاوهو مكلاني ىا مكبيصن نا 8# ىايا مكتوادعو مكفاقش ىا نمرحبال

 ىنعملاو .نا دعي رجلا فرح ردقيف ىللمح ىا اذك تعنص ناىلع نالف ىنمرج لاقيو مكتمرجال
 ىراكمزيتسو ىنمشدو دادن نارب امش ] ىنشاكلا لاق * مكسصي نا ىلع ىايا مكضغب مكتل لال

 # حون موق باصاام # هلوقىلا فاضم بيصي نا لعاف * لثم 8 [ ارامث دسرب هكنماب |

 6 طول موقامو و ةحيصلا نم 6 ملاص موقوا © حيرلا نم 4 دوه موق وا 8 قرغلا نم |
 رفكلا ببسي اوكلها مهنا ىنعي * ديعبب مكتم 8 ثنؤيو ركذي موقلا ىرهوجلا لاف
 نم مهلبق نمي اوربتعت ل ناف مكم نيكلاهلا برقا مهف كدهع نم بيرق دهع ىف ىصاعملاو

 ةعسط قناةراغالاو © مهباصاام لثم مكمبصي الك مهلثم اونوكتالو مهباو ريتعاف ةدودعملا مالا |

 أك عنمام ىلع صيرح هنا هعبط نمو رابكتسالاو ءابالا ةنطيشلا تافص نم اذوكسم ناسنالا
 'ىشبرما اذا نيتفصلا نيتاهلف اهلكا ىلع صرح ةرجشلا لكأ نم عئمامل مالسلا هيلع مدا نا |

 نلكا نع اقلاو ضالاو ودماوا اميال هاما لعرض ربح ىش وعز نين اذا يكسو .قل

 ها ا مسا 1 ل و ل
 ءاسنالاهللاثعب رسلا اذهلوهلثم قولخم نمل تحب امم رثك اهقلاخ نمقولخلا لمتحامناو سفنلل

 اقفوم ناك نف 6 مكتم سمالاىلواولوسرلا اوعيطاو ةللااوعيطا ال لاقو مهتعاطب قلخلا ىماو
 هتجرخاوباؤاج ايف لسرلا عيطيوهنعئهن 1< ىهتنيو هبرما امبرمتأي ةيلزالا ةيانعلابىلاعتةللا نم |
 نالذ اهكرادتلزالاىف ةواقشلاهتقبس نموةيقلاخلاهتافص رون ىلا ةقولخلا هتافص تاملظ نمةعاطلا |
 لوسولا ىلع ريكتسو ةوعدلا لوق نع درعو ةلوسرَو هللا عبطي الف هعبطو هسقن ىلا لكوو |

 دوه موقوا حوت موق باصاام لثم.) هباذعو هللارهق هبيصيق هب هللاءرمأ ام هتاداعمب هيداعيو |
 نم مهبونذو مكتلماعم ن٠ طول موق ةلماعمامو ىا 6 ديعبب مكم طول موقامو اص موقوا

 اذك صعب نم اهضعب بيرق رفكلا تافصو دحاو سنج نم هلك رفكلا نال ديعسب مكبونذ |

 ْ وشلل فالف ةيسحلا تداماتاى

 تشادنىدوسديهزوشناش نيمز نوح * تثعاك طعو منو در تنسو 530

 هنععاو دباس ىنذا اردني #* هبعاد دص دوب ارحصان هجرك

 ىتواهب دنكحم تدني زوا * ىهدم شدنو فيطلت دصبوت
 دنكح .زجام ارهدنيوك سك ادص * درو زيتساز عمتسم ان سكح كي
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 دوه ةزروس - ؟ا/ه جم

 2 ص 1 هذ و وس 7 ات 0: ل تت 2:7 951527705300777 تس ته م77: رت تال

 | "ىشنع ىهنا ال ىا سكعلاب الا ناكاذا هنع هتفلاخو هنعلوم وهو هتدصقاذا اذكىلا اديز |

 نم ظعاوب سبل هناف ىسفنل راتخاام مكلراتخا ىا نزولاو لكلا ناسصقن نم هنكتراو

 مص نباي مالسل هيلع ىبسع ىلا ىللاعت: هللا ىحوا ءابحالا ىف لاق * هلمع نود هناساب سانلا لعب
 طفاللا لوح نم رسما الاؤ: للاتا اذفط ا ترقق نا كفن

 دئتكم ركيد راكنآ دنوارتع تول نوخ + دنتكشارتمو كازحت رد واج نكناظعاو
 ذككم ذك نوت اذوحا نمت ناياقلداةبوتا-م نتازبتزإ/ كل ادتنعتادزا 'ءزأذ لكحل
 تحل مكحلصانا الا # حالصالا الا # ىهنلاو مالا نم هرشابا امم ديراام ىا هي ديرانا

 3 || مولعلا رحبفف لاق * حالصالانم هتعطتسام ردقم ىا # تعطتسام # ةظعوملاو ةحبصتلاب

 ه١ لما نم ءاكتشا تدان لالبمألا يعمق :21ئ اظرف مازن ماو ةيزفلظاا
 5 ءرس دق" ىدعلسلا لاق : مكل ةحلضم' هفامث ناين ق:ىذهج

 ا دس دلال ا راسم ع اركر 1 تدلل لكلا د
 5 | كح الصاا نه ءادضصقاام' قيقا اقف وم قوكى أ لوقا ىملا"نم ردصم 6 قيفوت امو
 يو, | هيدابمنم اناامئاو هيلا دنتسم قلخعا ثيح نم حالصالا لب هتنوعمو هديباتب الا 5 هللابالا ف أ

 1 لعف ةقفاوم هاصاو ريا لبس ليهستوهو ءاللابو ماللابو هسفنب ىدعي قفوتلاو . ةيهاظلا ْ

 3 | كلاقو © ردقلا ارشوا ناك اربخ ناسنالا لعف ةقفاوموه قافتالاو ريخلا ىف ردقلا نانالا |

 د #0 تاكوت هيلع © ةيدبا ةياعرو ةيلزا ةياغب دعلا صاصتخلا:قيفوتلا ةّمجتلا تالبوأتلا ّق
 3 هتاذدح ىف ضخم زجاع ها 1 1 لكىلع رداقلا هناف هادع 4 اطرعم كلذ نأ, تاكتعا 0

 5 هي كاقلاو ١ راطتتالا قا هيدادنمسالا ةسر نع لردع دا رت طقاس مودعم لب

 || ةباصال اقفوم ىتوكامو دارملا نوكي نا ذوو ىروما عيمج ىف هددصب انا ايف عجرا ىا |
 جنا ضخم ىلا ةراشا وهو تاكون' هلع هتنوعمو هتنادهبالا رذاامو' ىآ ام لكف باَوَصلاَو قحلا |

 2 || ىف ىفن رشارشب لاقا هيلع ىا بينا هيلاو“أدبملب معلا بتارم ىصقا وه ىذلا ديحوتلا |
 3 كرتوهو ىدتملا لكوت .هجوا ةثالث ىلع لكوتلاو ا ةفرعم ىلاةراشا هنقو *ىرومأ عماجم

 5 هللا عم شيعلا بلطف شاعملا بلاط كرت وهو طسوتملا لكوتو .شاعملا بلط ىف بابسالا

 3 الي هن وهف قساهللا راتخا ىفراشخ الا ءانفا و هللادوجو ىف دوجولاكالهتساوهو ىهتاملالكوتو.

 0 تتوانى اف © فاش لا[ ىنشلالا فاسالاو فرشللا يوت ناو كاش ل1 ف
 د١ كانا نان تاذلا ذم تانقلا ةسل رد نامل ك1 ل ال ياكل
 اد | لاعفالا هلع تلحت نف . ناوك الاو راثاالاب لاعفالاو لاعفالاب تافصااو تافضلاب ةباوححم أ

 || نمو .لسو وىضرلاعفالا بح عافتراب تافصااهيلع تلجن نمو . لكوت ناوك الا بح عافتراب '
 5 ىمتنا اقلظم ادحوم راصف ةدجولا ىف وهف تاغفصلا بخ قاشكتاب تاذلا هلع تلح |

 هال ]1[  اذ ءار نا جهنم ىايرد « ازاءشاالافاو ءاال»“ ىاوحتات

 3 [(95] تخوسهلمح قاب قوشعم زج هح هه * تخو رفربن وج وكت ساهلعشنأ نا قشع

 5 دئامدج ءالد زادعباك رخآ ر كرد 2» اب قح ريغ الا اند >



 و وو

 | مه.:شي.زد» بتق. | ركوت ةياسا »«! حوناذق ىا

 | قانرف رئاغنا: كما وقمت اهنا ةءاقوت مقودرب اننا هكدناهدروا ] * بيعش اي اولاق © | ا يمس مكب + - , ا عا رح .

 | دئدومرفن برحي ارئاشياتكن ا ىخربو مالسلامهملع ناملسو دوادو ىسوم نوج دون برح |

 بشةمدوخوتفكم هظءوم اردوخ موق تشادن برح تصخز هكدوب هل نازا بديعش و ٠

 اودنسا *«كرمأت 9 [ وتزامايا ] «كتولصأ 2 [ بعش ىا هكواموق دنتفك درك ىمزام |

 | كتالصأ'ىنعملاو .ماهفتسالا ةقيقحال ةيرخسلا مهدارق ءازهبتسالاىلا ادصق هتالص ىلا 'رمالا

 دج نعابا اهتدابع انتراوت دقو ناثوالا نم # انؤابا د.عيام كرتن نا 9 انما ىلا كوعدت |
 نانثوالا ةدابع نع مهبهلل نمضتملا هدحو هللا ةدابعب مهايا مالسلا هيلع هما كلذب اوناحا |

 ١ ضقلاو خلان ع ههنو قوقحلا ءافبابنيضانع باوج ه6 ءاؤشنامال اوما ىف لعف نا وا 0 ظ

 أ .ناىنتملاو . اهدحال نيرمالاع ومموه بيعش هب :مهفلك ام نال واولاىنةميوأوام لع قوطمم
 فارطا عبطقت نع مهاهنيناك مهضعب لاقو *تافرصتلا نم .ءاشنام انلاوها ىف لعفن نا كرتن

 نم لوا نا لعاو * اهعيطقت نم ءاشنام ىنعملاو .كلذ هباوداراف اهصقو ييناندلاو مهاردلا |

 ناكومالسلاهلع سيردا رصع ىف «كنشوه» ضرالا نمهذلاو ةضفلاو ديدحخلا ج رختسا

 ةكسلا داسفاو كاحضلا نيدقنلا ىلع ةكسلا عضو نم لواو .مالسالاىلا اعاد احلاص اكلم

 تدسفااماهنم ءاشارك ذف ةاحنلا هبوجري امع جاححلا لثسو *ضرالايف داسفا ناكهجو ىأب |

 عبر ىف اك نيدم ةغلب هيفا قمحالا # ديشرلا ملخلا تنال كنا 8 سانلا ىلع دوقللا 0

 ديشر الو ملح تناام ىا كلذك تسلو دشرلاو للا ىطاعتت ىئاوكلا ىف لاقو * رارإالا ْ
 هباومكهتف ىواغلا لاضلا هيفسلا اودارا ريسفتلا لها رثكا لاقو * هبلا اندشزتو انرمأت اهف
 | ملاعاي لاقف فتسملاو لهجتسملابو .دوحلا كنملعتل متاح كرصبا ول ا وما

 | ؤرايلا ليسانلغ لتساننلا لزم دانضتلا“ اًولزن“ةئعستلا ةراعتشالا لئتق'َنم اذا وهف “ملح اي |

 | ه«لاقؤهدشرلا ملا ىلا ءهنم ةراعتسالا ترس مث ةياوغلاو هفسلل دشرلاو محلا اوراعتساف

 | ىلع# نيطاخلا لاح رابتعابكشلا فرحداريا ة«تنكن اوت ىو ربخا## متأزأ موقاي ق8 ببعش
 | نم ىلاعت هللا هانا امع امهنربغ ىرعا كلام نم رينزناهربو ةحضاو ةحح ىا ##ىبر نم ةشبب

 | دنس ىلا دكسم ريغ هنهنو ءرما مهلعج ىف ءاعنشلا مهتلاقم ىلع ادر ةمكحلاو ةوبنلا
 كلذب امهنع ريغاضنا ةمكحلاو ةوبنلاوه ه# انسحاقزر © هند نم ىا ه هنم ىقزرو ' 

 لاقو *هتمالو هلةيدبالا ةايحلا طانم كلذو ال فيكن سح قزر ةنبب امهنوكع م امهتا ىلع اهيبنت
 ناكو فيفطتو سخم ريغنم ىا مارحةيشاش ريغ نم لالخلا لاملا نمهللا هقزرام وه مهضعب
 مالكلا ىتعمو ةناكم ىلع لد طولو حون ةصقىف هتايثا نال فوذحم طرشلا باوجو لاملا ريثك

 ةقيقملا ىلع ان تنكو ىبر نم نيبو ةحناو ةحح ىلع تنكناىنوربخا ىنعملاو .هيلع ىداني
 | مككحلا كا طرت ان طوتجك لاي ؤ رد[ ةقدرللا كوع 'كعبلا نأ ل حس لهن ١

 كايا وتب 6 ديراامو 8 كلذلالا نوئعسال ءابنالاو طسقلاب مايقلاو ىصاعملا نع فكلاو |
 تفلاخ لاقي 86 هنعمكهنا امىلا 8 الئام وكل اح مكتفلاخم « مكقلاخا نا 8 فيفطتلا نع ١

 (ادين) ش
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 عج نف هتكرب لوز لب كلذب ديزيال قذرلا ناف سيبلتلاو لمحلاب هتعيام ىف دحا نوخمالو |

 اهتلعج ىتلاءايملا عمتجا دق تبا اي هتيبص تلاقفهرّش لتقو ليلا ءاخغ اريثك ىريل ءاملاب نيللا

 ةيريخىف ناميالا طرش امئاو اونمؤت نا طرمشب 6 نينمؤم متنك نا ف رقبلا تلتقو نإللا ىف |

 ناميالا عم رهظت اما باقعلانم ةاجنلاو ٍباوثلا لوصح ىهو هتاف نال ءافيالا دعب قيام

 لبكلا ىفوا ءاوس نمحرلا ٍباوثو ناوضد نم مورحمو نارينلا باذع ىف دلخم رفاكلا ناف
 ه«ظيفحم مكلع انا امو مكل ىتلاقم ىف ىلنيقدصم متلك نا نا وخلا ليبس كلسوا نازيملاو

 ادكانو ريخلا ىلع اهينمو اغلبم تشعب اماو حئابقلاو ىصاعملا نع مكظفحال تئعب ام ىا

 تغلب دقو

 لالم هاوخو ريك دنب مت زا هاوخوت * ميوكيم وناب تسغالب طرش هجنآ نم
 هنع لودعلاو تالماعملا ىف وا ماكحالا ىف ناك ءاوس ضرالاىف هللا نازيم لدعلا نا ملعا *

 لدعلاو ريغلا هيررضتي نا مظلاب دارملاو ملظلا بنتجي نا ىتدنيف دابعلا ةذخاؤم ىلا ىدؤل

 نشيرمل لقارانلا ىف ناتاود:لاك لك فار د معا ز ةسالكعو لاق امئىشياادخلا اتيان عج الاؤثز)

 ىلاعتللاوإ نزتيب اك نزيبالوب لاتكي اك لكي: ةنيذملا "ف لجو: نسل ,لاق#نازيملاو !ليكلاّقاقا

 لطافنإزيملاو لاكملا نوفوب اضراتدنا اذا سسملانب دمعس لاقو *(نيففط.لل ليو كلوش
 رهظام ) ثيدحلا ىفو اهيف ماقملا لقاف نازيملاو لاكملا نوصقني اضرا تينا اذاو اهيف ماقملا

 الوتوملا مهف رثك الا موق ىف ىتزلا اشفالو بعرلا مهبولق ىف هللا ىقلاالا موق ىف لولغلا

 مهبف اثفالا قح ريغب موق مكحالو قزرلا مهنع هللا عطق الا نازيملاو لابكملا موق صقن
 مدهعلا ضقنو ردغ ىا رتخالو هلوق ( ودعلا مهيلع هللا طلسالا دهعلاب موق رتخالو مدلا

 نازيموةحلا لاكمىا ( نازيملاولابكملا اوصقنتالو ) ةمجنلا تاليوأتلاىفو © سغرتلا ىف
 | ةلخلا راهظا دنع ليلخلا لاق اك ىلاعت هللا ىوسام ةوادع وهو الابكم ةبحملل ناف بلطلا

 | ةبحم لابكم ىف تصقن دقف هللا عم أيشو ادحسا بحت نا كاف نيملاعلا بالا ىلودع مهناف
 | تلصودقوناتوطظخ لبق ام ةّقرطلاو ةعيرشلا ىددق ىلع ريسلاوهو انازيم بلطلل ناو هللا

 ٠10 ادار كنا ةفلراكلا» ارتفاع لح قاتلا نيو تس دس راكتاو يل نر
 | ةنامالا نم دبالو هل طرشو هيما 5 ىلوالا قيرطلا اذه ىف مدقلا عضو ءاسنالاو ءالوالا

 مقتسملا ساطسقلاب انزاو ميوقلا طسقلاو لدعلاب امئاق هقح قح ىذ لك ءاتياو ةماقتسالاو

 | ماعتالاو باوثلاو ايندلا ىف حدملاو لوبقلاب ىلوملا هل لضفتي كلذ دنعف ميلسلا لكلاب تاعك

 هل لدعي رصاو ربكتساو ناخو لظو ردغ اذا اماو اديعس توميو اديعس شيعبف ةرخ آلا ىف
 وفعل اور اضف هكدادتي مناط د رخ الا فو ملكت الاو تاقعلاو اند( ةف عقلا ىرللب عارم

 ىوتتملا فو :ايقش رشحيو ايقش توميو ايقش شيعبف
 ازج ىوزارت قوج نوح تسار * اظد و دوب نكون ىوزارت نوح

 تساو#تسادا نونا لإ نوج دهمان * .كساكو اردغود دوب بج ىاياكن وج
 حا معنا ىطمءىلاع' هللا ةهعر نه ىججرب اهف نادرد محيرتفد د هارارد 1 , 0 : نك 0



 ميك 1077 رح رفع ىاقلا زيا

 | صقنل |نمءودانعا امش مهامن مث هماوقو سمالا كالم هلال الوا ديجوتلاب بيعش مه يما دابعو
 أ ةلا ىأ « نازيلاو لاكملا اوصقتنت الو # لاقف كالهلا ثروي هنال نزولاو لكلا ىف

 أ لع اولابتكا .اذاف. رخآلا نم. رك ا اهدحا نانازيمو نالابكم مهل ناكو ليكلاو نزولا

 مح اوصقشال دارملاو رغضالاب نورسخي مهؤنوزو وا مهولاك اذاو ربك الاب نوفوتس سانلا |

 نا زوجيو سائلا قوقح سخي ىلا كلذب اواسوتت كك تاجضصلا اذكو دوهعملا نع لامكملا

 قدوعرد ارهناع دينكم مو ديهاكم ] ةيسرافلاب ىنعملاو . لاحلاةداراو لحلا ركذنم نوكي

 اضبا نامزلا ذِي ىف عئاش نيخبلانم لكو [ تانوزوم ندجنس رد اروزارتو تاليكم

 ةعسو ةورثب نيستلم ىا ىهنلل ةلع  ريخم مكيارا ىلا 88 نيالا ةرذكلا نم ثاريم هنأك
 : كلب تنابخم اراش دشاب ىعاد دس جاتحمو هدنامرد ] ىنعي . فيفطتلا نع مكشت

 ذات اهب دايك نمره دوك كانازأ رمد نك تدل ىرازك قح مسر ديركتاوتو

 باذع 8 صقنلا كلذ نع اوعجرت مل نا * مكلع فاخا ىناو 8 [ ديريك زاب ناشيا قوقح
 لاصئتسالا ٍناذع وا ةمايقلا موي ٍباذع هم دارملاو . مكنم دحا هنم ذشيال « طبحم مون
 باذعلا لصاو ىزاجي دانسا هضف هيلع هلاّتشال باذعلا لاح ىهو ةطاحالاب مولا فصوو
 | هنال اباذع باذعلاو شطعلا عن هنال ابذع ءاملا ىمسو عملا وهو بذعلانم برعلا مالكىف 0

 لاكملا اوقوا موق ايو ع هلعف لثم نم هريغ عذميو همرج لثم ةدواعم نم بقاعملا عنب

 لادكلاو ماعلا هجو ىلع قحلا ءاطعا ىف اوعسا ىا الماكامات هؤاطعا قملا ءاغبا 6 نازيملاو 'ِ

 ىا اوف وا لعاف نم لاح ه# طسقلاب 8 ةدهعلا نع جورخلاب نيقيلا مكل لصحب ثبحب |

 تناكناو نزولاو ليكلا ىق ةدايزلا ناف ناصمت الو ةدايز ريغ نم ةيوستلاو 2-0

 لاك 31 الكا“ كارا لقت“ لا فورطع ةلآلا ىف اهنكل هيلا ايودنم 5
 | نالددضنع ىهنلا دعب ءافيالاب حرصو .داشرالا ىف اذك لكلا تقو لامعتسالل صقانلاو

 ا ا لا ا نا كيبل نع ايلا ْ

 راركت الف دوهعملل ناّريملاو لاكملا ةاواسم دعي مالا اذهو نزولاو لبكلا ىف صقنسال

 كا ات ملم م نهدايشا ل ل
 ناودخأي اونو :ةريقح وأ. ةللج تناك ء اوس ءريغ /نِم وا نوروملاو لكملا سنج نم

 نورتشيام نامثا نمنوصقنيو سانلا نوتكمو ةريسامسللا لعفي اك أيش عاب ”ىش لكنم |
 داسفلا ىف اوداعم الو. ىا داسفلا دشا ىنءلا © نيدسفم ضرالاىف اوت الو 88 ءايشالا نم ١

 نمو قوقلا صن داسفلا نمو كلذ نع اوهنف هفف نيداتم ايا يلا دام ىف

 #« هللا تبق 88 كلذ ريغو بابسالا ضعي قوبزلا حاورتو ريناندلاو مهاردلا صق دانقالا

 رمل تاحئرجبل 56 يقع رعت قولا 7 دعي لالخلا نم مكل هللا هاقنا ام ىا

 فيرشتلا قختسي ل الخلا قزرلا نم نزولاو لكل اءاغا دعي ىتبام ناف هللا ةقانو هللا تب ىف م |
 ناتو * لب روثنم ءابه كلذ ناف فيفطتلاو سخلاب نوعمجت امم # مكل ريخ »ا

 ةعرمشلا حرش ىف لاق.« ( تاقدصلا ىبريو ابرلا هللا قحمي ) ىللاعت لاق اك اريخ هيف نا مت

 كلف تو
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 مآ - ك0 دمي : 35 يل ا ا يي

 ا توصىو ةميظع ةاده اوعمسف دحيسملا يف هبات عم ادعاق ناك مسوهلع هللا بص هللا لوسرزا

 اولاق (ةدهلا هذهام نوفرعتأ ) مالسلاهلعلاقف اوعزفو اوفاخ ىا اوعاتراف طئاخلا مادهقا |
 ناكو اهرعق ىلا لصو ن الآ كك ناعيس م مهج ىلعا نم ىلا 0 لقرعا هلوسرو هللا

 قفانم راد خارصلاو الا همالك نم غ رفاق ( ةدهلا هذه اهيف هطوقسو اهرءقىلا هلوصو

 نيقفانانا ا ىلاعت هللالاق اه رعق ىف لص> تام اءاف ةنس ناعبس هرم ناكو تامدق نيقفانملا نم |

 لاق ريخلاىفو اوريّدعمل هللامهعمسا ىتلا ةدهلا كلت مهعامس ناكف 6« رانلا نم لفسالا كردلاف

 | ةعوضوم ةراحح ةثلاثلا ءامسلا ىف تيأر ءامسلا ىلا ىبىرساةلل ) مسو هبلع هللا ىلص هللالوسد |
 ةدقؤج ايطار 33و كمال انلعث يكد لاسالا انور ارك فو لا لست ١

 كتمانم نيملاظلل تئبخ طولموق ةراخْنم تالصف ةراححلا هذه لاقف ةداحملانع ىربخا

 ضايرلا ةرهزىف اذك ( دعب نيملاظلا نه ىهامو التم“ |

 ذرات ىورب 5 تا مر 0 ملاع نوح

 نحف * بيركوهف نئاك وهام لكو هعوكو روصتنالو ناك 0 ىذلا ديعبلاو ناستلا ىو *

 | جرخف  تبرضف براضملاب ترحاق 0 او رم او ل
 ١ ضرالاىلع سلجو مسف 1 علصا ليوط لجر مهكلم ف

 هعفر اذا هل عضاوتب نا هللاهعفر نا قحو كلمانا لاق طاسلا ىلع دعقتال كلام هلت لقف
 اك - .

 ْ 0 دنك عضاوتركادك * تر عضاوت

 | ندع تلقف "ا مكلع مرح داسفلاو مكباودب عرزلا نواطت مكلابام لاق مث

 | هولعت انعايشا تاق مكتيد ىف مكلع ةمرحم ىهو را نوبرشت مكلابام لاق مهلهجم هواعف

 َّع 0 ةمرحم ىهو ةضفلاو بهذلاب نولخ و جابيدلا نوسلت مكلاباش لاق مهلهجي |

 | ئهجو ىف رظني لم مهيلع قالخلا انعرك انمدخ نم" محاءا كلذ لءق كلق مكن ناسل |

 متكلم موق عك ناوى نئااي لوقناك نشدل لاق مث ءازهتسالا هجو ىلع ىرذاعم رركيو |

 لزنيناىشخا ىلاو صحت مل من مكف هللو مكرما لابو هللا مكقاذاف متسمعا ام متكرتو متءاظف |
 | ةواسقلا حئاتن نم ملظلا نا معاو * ىنع نحراذكعم ئددصتق :ةليدم ىضرا ىف تتاو كلن

 | هبلق ةواسق دايدزا بسحب ءرملا لظ دادزي لازي الف هلزانق ام" راذنقما تلق" لك نع رظم" لا ْ

 | نيكلهملا نم ناكو هتاحن اوجرم نوكي نا نم دعبا هتواسق هلق ةارع تطاحا اذاف

 | راو ذاكتفلاو قتلا نك مك اياو هللا انمصع لالخلاو رهقلا ءامس نه ةلزانلا ةواسقلا رحم

 | مث مالسلا هيلع مهاربا نبا مسا وه ت4 نيدم ىلاو 8# داشرالاىلو هنا حالصلاو لدعلا ىلا

 ' ىنكاسوا نيدم ةلبق ىلا اناسراوىا هءساب تيمسف نيدم اهانب ةنيده مساؤا ةللبقلل امساراص ١

 نبا وهو هل ناب فطع ه6 اعش #8 بسنلا ىف مهنم ادحاو ىا 5# مهاخلا # نيدم ةدلب |
 اودنعا آف [نمهورك ىا] 6 موقاي ع ىناس فانثتسا * لاق ف نيدم نب رجشي نب ليكم
 مكل سيل ىا 46 هريغ هلا نم مكلام 9 هنال مانصالا نم أش هباوكرشت الو هدحو هك هللا |

 دحاولا هللا ىلا اوعدف ةدحاو ديحوتلا ىف ءايبنالا عسب ةلك تناكو' ىلااغت هللا ىوسدهلا



 هن ١0/٠١ روع زعم ىنأنلا مزيجا

 عيملا سيلا # لاَ كت عزي ديرا لاق: حبلا أولاق مدعوم ى 0 ةك بالملل لاقهنا

 | | لحس امك دعوت تافيزلوج اهو [ تيكيدتتا كيلوا عينا تيب انآ ١ « بر 3

 0 207 راهن نه ةعابسالا ْ

 ميهررب امو دش رب نارا هك مهنى ناوراك ىبرب لد ارج

 بيررغ رهشب ىهاوخ دركر فس « بيرقنع هنكراسك اغىاسب
 درب ىباح امزا هرذره هك * درذكب ابص نادنج كاخ نيدب

 ةلماكلا انترده # انلمج  حبصلاوهو هدعومو انياذع تقوىا ب انما ءاج املف # |

 | اهيف نئادم عبرا ىمو تاكفتؤملاب اهنعربع ىتلا ىهو طول موق ىرق ىلاع ىا ب اهيلاع
 | ىهو [ نرريشمش درم رازهدص ىيرهرد ] ىتشاكلا لاق « فال !ةعبراوا فلا ةثامعبدا
 ه6 اهلفاس وه سدقملا تبب نم مايا ةثالث ةريسم ىلع تناك اوذمو اموداكو ادوماعو مودس

 لعج ليربج نا  ىور .. [ متخاس نوكن ] ةيسرافلابو . تايهلا كلت ىلع اهانبلق ىا |
 بالكلا حابين ءامسلا لها عمسىتح ءامسلاىلا اهعفر مث دوسالا ءاملا نماهعلتقاف اهلفساىف هحانج

 ضرالا ىلا ءامسلانم ىوهت تلبقاف مهيلع اهبلقمث مئاث هبتنيملو ءانا فكي مل ةكيدلا حابصو |
 هقح ناكو [ ندش نوكنرسزا دعبىا ] مهقوفنم نئادملا لهاىبع # اهيلع انرطماو ف |

 صضالل امظعت بيسملا هنا ثيح نم هسفن ىلا دئساف هيزورومأملا ةكئالملاىا اورطماو اولعج |

 كنن] هلساو رنين ةداج هلوقكرجحتم نيط نم 46 ليجس نم ةراح اه بطخالالب 4 ظ
 | "ىلا عضودضتلاو راطمالا راطقكاضعب هضعب باتت, لاسرالا ىف دضن هيدوضنم## برعف[ لك

 ا 8 ةراحح هيشتال ةملعم ىا ةراح تمعن هك ةموسم 6 ليحل تعئوهو ضعب ىلع هضعل |

 قشاكلالاق * كير دنع نه تءاحئا 4 كيردنع 0 اهبىمريو هدصت ىذلا اهبحاص مايو ٍْ

 مهذاذش عب تارححلانا: ىور [  ناشبا باذعىارب وت راكدرورب نئازخرد هتثك ؟هءداق ]

 ىتح اموي نيعبرا ءامسلاىف اقلعم رجحلا ناكو ,مرحلا مهنم لجد لخدو دالبلا ف اوناكامن
 قدرخو دوا ىمحرباربوا نالك كنسكه ددؤأا ىدهاز. ريسفرد 1 كلهاف هباصاف جرخ

 ةيوقعلا لمكتل وهاما بلقلادعب ىرقلا كلتىلع زاطمالا. لمل ريقفلا لوي [ ىنويسا ىواسم |
 مهدالب نم نيجراخلا مهيرفاسمل كالهلا ٍليصحتتو طاص موقل ةحيصلادمب ةعقاولا ةفجرلاك
 7 نيملاظلا نم و #2 ةفوصوملا ةراححلا ىا 4 ىقامو 00 اعا هللاو رهاظلاوهو مهحلاسمل

 1 رد 3 ديعس ب اهب نويؤام اهل نوقحتسم مهماط بالسب مهف ملاطظ لكنم

 ىنعي لاقف لّساريج لأس هنا مالسلاهيلع هنعو ةفاك لظلا لعال دبعو هيفو ٠ رجيلاب ةراجا

 ةضرع نالف لاعب ةعاسيلا ةعاسنم لعقسي رخخ ةسرعب وهوالا مهنم ملاظ نمام كتم 7

 | نوصلخ مهنا نيملاظلا نظتالف هتصنىا١ اذكل ةضرع انالف تل ءجسو.هيف نوعقينولازيالا ن

 | هريظنو مهتوم حابص ىلا مهلوصحو قتفو تقو مهيلع طقست لج ةراجشلاذه نم كَ

 ََن 2-0



 دوه ةزو- دمك ,١56 عمم

 هنع بذيو ىلا بصعتي ناكهناف بلاط ىبأك هتلببق هيمحب لو هللعهلاىفص ناكو ةدورض
 ذخاو اًؤواح نيح هفاضانودهبابقلغا اطولنا ىور هتافو دعب ةرحهلاىلا رطضا امتاو امئاد

 طولاب اولاقؤ» بركلانم طولبام ةكئالملا تأراملف رادجلا اوروستف بابلا ءارونم مهلواح
 | حتفاف ديدش كنكر ناو انف كوز نلو هوركمالو هدرة كيلا اواصينل كبر لسرانا

 ظ ماقف هلذذاف مهتب وقع ىف ىلاعت هبر از نذاتساف اواخدف بابلاحتفف مهاياو انعدو بابلا

 ا

 | اياثلا قاربوهو موظنمردنم حاشو هيلعو ناحانجهلو هحانجرشنف اهبف نوكي ىتلاةروصلا ىف
 اوراصف 6 مهنيعا انطق ىلاعت لاق ام مهامعاو مهعا سمطف مههوجو هحانجب برضف

 اطول اوددهو ةرحس طول تب ىف ناف ءاجنلاءاجنل انولوش مهو اوجرخف قيزطلا نوفرعبال

 ا مزال هما ةيسرافلاب ءارسالا ه# كلهاب رساف 8 حبصن ىتح كناكم اولاقو
 بيذهتلا ىف مك لّعملاهب صخ لعف ىلع ردصملاو [ بشب نتفر ] هانعمناف ىرسسلا اذكو دعتمو
 لاقو * ليللارخآ ىف عطقلا هي لبللانم عطقب # [ اردوخناسكربب ] ىفشاكلا لاق م ىنعملاو

 ءابلاف [ :بشزا ىخرب نتشذك زا دعب ىعي بش.” راس ] ىنملاو لتللا نم ةقئاظن نئانغ نإا

 نييحاصم ىا لاحلل عطش هلوقىفو مهبابحاصمىا لاحلل نوكتنا زوجيو ةيدعتال كلهاب ىف

 بادعلا لوزن اوقبتستل الل اوجرخاىاىف ىنعمهبف ءابلا لبقو ليللاةملظ هبدارملانا ىلع عطش
 | فرصنيالو فلخت.ال ىا كلها نمو كنم 6 دحا مكم تذتلبالو 8 حاصلا هدعوم ىذلا
 ةشقاو لاوما دلبلا ىف مهلناك هنا اذهىلع رهاظلاف هلارو ىلا رظنيالوا هبرومأملا لاثتما نع
 لاق اك مهبواق قلعت اوعطقيو ءايشالا كلت اوكرتيو اوجرخي ناب مهورم' ةكئالملاف ءاقدصاو
 , هبدارا اهعاتمو اهتنيزو ايندلانم هي مهام ىلا (دحا مكتم تفتليالوإ ةيمجنلا تاليوأتلا ف

 ١ مهللا) ثيدحلا ىف وىهتنا هبطونم كالهلاو باذعلانم ةاجنلاناف اهيفامو ايندلا ن عنطابلادرج

 | اهنماورجاه ةدلب ىف مهسمم ال و مهلاهم مب واهذفنا ىا (مهباقعا ىبع.هدرتال و مهترجم ىباحصال ضما

 اروعرو اثير هيتنباو هلها طول عمحهريسفت ىف ثيللا وب لاق * نطولا ىلا نوكرلاب باوثلا ضمتتيالثل

 سمح هو طول نتادم ىدحا ىهو يغز ةنيدمىلا هحان> ىلع هلامو هتانبو اطول ليربج لمحف
 ءارسالاب مالا هفلاخو ىهتنا مهلمت لم ىلع اونوكيملو مودس نم خسارف عيرا ىلع ىهو نءادم

 ٍباذعلانم مهموشب لزنيام اوري الثل تافتلالانع اوهن امنأو مولعلارحبىف لاقو * ىنال اك
 نال فقوتلا كرتو ريسلا ةلصاوم نع ةيانك تافتلالا نع ىهنلا نوكينا زوجو مهل اوقريف
 | (كلهاب رسأف) ىلاعتهلوق نم ءانتتسا 46 كنأ سماالا 92 ةفقو ىدا نم هلدبال هءاروام ىلا تفتلب نم
 باذعلان م 5 مهباصاام اهبيصم © ناشلاىا هنا ©

 دش 5 شتوين نادناخ * طولرسمه تعثكراي نادباب
 | ىلا ةفاضالاب اهف رسثتعم !هناف هتأيما دارملاو تكلهف ةلالضلا ىف هتوين تبب لها تعقو ىنعي

 ! هيفف مهعم كالهلا ىلا اهرذكو اهلالضى داو ةلاض تراص ةلالضلالهاب تلصتاللل ةوبنلا تي |

 ْ مهكالهو مهباذعدعوم يا حبصلا مهدعوم نا 00 اهظع اررض رانغالا ةحصل نا ىلع هس

 ١ -ىورو_داشرالاىف معارسالا ىلع ثحلاب رعشملا تافتلالا نعىهنلاو ءارسالاب الل ليلعتوه
 ع



 هول

 63 نا ا لح ا نا

 --_ مل ننصص

 © رك(“ «وي

  داوسلاك قا ىلع دححاولا نال كلذو « ىهتنا هتكربب باذعلا نم مكجنف قدصلاب هللا
 انل ةيغرال ىا ةجاح نم *# قحنم كنانب ىف انل ام تملع دقل اولاق ه» ريسكالاكو مظعالا |

 تملع اولاق اذلو انهذمو انثداع نم سبل ثانالا حاكن نا مهدوصقمو نهحكنن الف نهبف

 | متل كلاو  هلوق هديؤيو نهصوصخ هتاني ىف مهتبغر مدع ملعيالو كلذ معي ناكاطول ناذ
 د رشق م لزالا ىف مهل هللادعا ام بلط ةقيقحلا فوهو روكذلا ناسا وهو « ديرئام

  ةوق مكب ىلناول لاق 8 ىنلا نم هيلع مهام مهئاوعرا نم سئ املو باذعلاب كالهلا
 | اشطب ىا ةوق نم لاح مكبو باوجلا ىلا جاتحي الف ماقملا اذه لثم, بسنالا وهو ىنمتللول |

 | فطع # ديدش نكر ىلا ىو وا » [ ىنوقامث عفدب دشاب ١م ىشاك] ةيسرافلاب ىنعملاو
 هريغو لجلانم ةبخانلا اهمضو فاكلا نوكسي نكرلاو لعفلا ىنعم نم هفامل يرو نار اعاا

 ا هبعنم اوهيلا دنتسا ىوف زي نعر سان ىلا 'تأاحتاوأ ئسفنت كدا كف د ىلع تيوقول ىا |

 مدرك زابو مريك هانباي ] فشاكلا لاقو * ةعنلاو ةدشلا ىف لبجلا نكرب هبش مكنم ىقيمحبف

 | اميسغ الجر طول ناكو [ درك ماونامش عنم ناشيدب هك 'ةليقو ءافيصع فه تسنيم رككر

 | رثكاىف ايلاغ دحا هنعيال بيرغلاو ةململا رومالا ىف مهلا “يحتل ةليبقو ةريشع هل سيل مهبف
 ظفاحلا لاق : نامزلا اذهىف اصوصخ نادللا

 تسينامثرهشرد هدعاق نيا ركم اناج * تسليج ركذ بيس نابيرمغ راج
 | فراعلاو (فعض نم مكقلخا لاق مك فعض نم ناسنالاقلخ ىلاعت هللا نال ةوقلاىنم امباو

 | فمضلاوزجعلا ةياخىف ةفرعملاماتلا فراعلانا لبق اذلو الاحو اقوذ فعضلا اذه ىلا راظني |
 | لكولاو ( الكو هذخافإ ىلاعت لاقدقو ةصمجلا دكر تب هداهتلا فررضتلاو ريثاتل ينزع

 | فرصتلا كرت راتخا ريخ ناو عنتما عنم ناو فرصت مزجب فرصتلا مهلا نافذ فرصتملاوه
 ىوتملا فو |: ةقرعملا قانا نوكي 'نارالا

 نامرد وتاب ميشاب ام هك ان * ناحناح اداموت ىا , مشان كلام

 عفنو رض زا ديز مدان ىلّقطن * عفدب دناسج 0 5 تق

 هكراك نذوس شب نوج نا زجاع « هكراب هلم قلخ تردق يب

 ا فلتخاو « هتنوعمو هللارصنوهو ( ديدشنكر ىلا ىوأي ناك اطول ىخادنلا محد ) ثيدحلا فو

 | ناكدنامرد أجلم هكداد ىراياروا ادخو تفرك هانإ ىادخمب ] ىنعي ىنشاكلالاقف * ءانعمف
 [ تسيوا هاكردزج

 تا هعاب عاجز: ضسجايرو (ءراعيسا معلق هك سناتسا
 تنستسراو نوكودره متزا * تسنتسي شتيامحر د لددكر ه

 | ىلا ةراشا(هللا حر)هلوق ىفو ديدش نكد ىلا ىوأينا ىنيوا ديري ناكىا خيشلانبا لاقو «

 | نزكستا نم دع سأل ىلك طونق ىلع لدي هنا ثيحنم ىنبنيام سيل طولنم مالكلا اذهذا ١
 | ىهتنا هدبعفاكب هللاسيلأ هيلاىوًا,ناكىذلا نكرلا نمدشا نكرال هنا لاخلاو هرصنس رصان

 | توعد ببجتسا نعي هموق نم نعىفالا. طوادعي ايبن هللا ثعبام امهنع هللاىضر سابع نبانعو *
 (ةرورض )



 دوه هرو مهب (61/ جمس

 .اويحتسيمل كلذلواهتحاق مهدنع بعت م ىتح اورمتساو اودوعت ىا.اهب اونرمتق [ اههار مسرب
 ةبجوملات ائيسلا نولمعي اوناكة يمجنلا تاليوأتلا فو © نيرهاجم نيعرهم مهئدجب نم اولعفام
 ةراهطلا لها نم ةوسلا تدب نم اويلطو باذعلا ىليقتسم نيعربيم اواخ باذعلاو كالهلل

 لدو * ىهتنا باذعلا ةعرسو ةواقشلا لاك كلذب اوقحتسيل مهسوفن ةثابخي مهتءاس ةلماعم
 لك) عدلا قو'نلغكلا! ئسافلا ةدايفجدتا اذلورهنانشياءقّوفا قابل !ارايخا نا كعب ركفان

 نا ايندلا ىف نوذخْوِب لب نوفاعيال ىصاعملاب نورهاجلا نكل ىا(نورهاجلا الا ىفاعم ىتما |
 مريس يده دسلاا كددكاقلاعت .ةلخلالا قالا وريووبللاب هدابج اهعيتناك |

 نك كما 0 ديهك < شيوخ رم نير دمد.ذش زكر ههن

 ديلب مخذ ديان كا رب « ديدن ىكينو هركدب سيلبا هن
 نهوجوزتف ةيبلصلا ه6 ىتانب #9 هلوق هربخ أدتبم هيءالؤهولم [ نمموق ىا ] 46 موقاي لاق ف |

 حجوزت ناف هتبعورشم مدعلال مهتءافك مدعو مهبل مهسحالو لبق نم نهنوبلطي اوتاكو

 مالسلاهيلعهنا ليلدبمالسالا لواىف ناك اذكهو هتعيرش ىف ازئاج ناك رافكلا نم.تاملسملا |

 خسف مث نارفاك امو ىجولا لبق بهل ىبا نب ةبتعو لئاو نب. صاعلا ىبا نم هيتنبا جوذ |
 داراف ناعاطم نادبس مهل ناك لبقو (اونمْؤِي ىتح نيكرشملا او-كتنالو) ىلاعت هلوَشب كلذ |

 ًادتم ه6 نه # مركلاىف ةياغ كلذو هفيض ةباقو هبدارا دقف ناكاماياو هّتنبا امهجوزي نا

 حاكتلاكلوق لدبال ما رهاط ناكروكذلا ناينا ناىلع لديال اذه مكل رهطاو## هلوق هربخ

 ءالؤه نكل ةراهطلا نه ”ىث هنف شبل ثنخ هنال اها يلا توك ىع قذلا نم رهطا |
 لثم وهو لطانلا مهداقتعاو ددلشافلا مهم ز ىلع كلذ قش ىف و ةراهط كلذ اودقتعا موقلا ْ

 لعالاق ثدح نايفس ىنال اباوج (ىلعاو لجا هللا) هنع هللاىضر رمعل مالسلاهلعىنلالاق ام .
 هنانبالوا مهيلع ضرع ريقفلا لوقي * هيف ةهبشال دساف داقتعا كلذو همنص ولع دقتعا لبه ظ
 فنل ناو هنانبو سمالا لوا نم مهلعقد نسح هنفف هنتفلا باب دسنف نهنف اوبغري ىل |

 ١ افاطم ناك نم ضعللا نيب قكرا ذإ' هنكل نات هلاك ىورام ىلع هنال ريثكلا عمجل ١ ا

 رش عافدنا اندهاش دقلف عاطم مهف نكيمل هنا م نْئلو عابتالا نم عاذتلا قرع عطقتا

 ىف ىزارلا هلا بهذام ىلع ةقلطملا دار وهو لهطا نورك كح هارشك ضحارتك

 نم هللع مهاماوكرتيو اورجزتيل ثئابخلا ةباطتسا ىف مهلاط احسقتو سغَرتلا دك أت ريكلا

 0 هي بنجتلا بج ارذقو ىذا ضيحما ناكاذا هتاف ةطاوللا ١
 شحاوفلا كرتب 6 هللا اوقتاق 8# لصالا مارح لخلا نوك عم ىلوا كلذك ءازجلا 54

 مهنأشو مهقح ىف © 26 قيضفف ف قولا اسم ] *# نوزحتالو © مهيلع نهداثب ءرايوا | ا

 ىف ردصم فيضلاو . همازكا هب لصتينم ماركا نا اك هؤازخا لجرلا فيض ءازذعا ناف |
 قحلاىلا ىدتهي دحاو لجر 6 ديشر لجر مكنم سبلأ 8 ريثكلاو لباقلل نوكي لصالا |

 دهد دنس ارامش هكهتفاي ءار ىدرم امثزا تسينايآ ] ىنشاكلا لاقو + حسقلا نع .ىوعويو

 ىلا بوتيو حصن لبش ديشر لجر ةيمجتلا تاليوأتلا فو © [ دراد زاب دب ىاهلل زاو ا



 مه 157 2 رشع ىلاثلا ءز
 1١ هيو تيمي يك

 له اولاتف مهسفنا نب ملول او ايطار ةئيدملا لها 1 نع مه 0

 اهينا ىلا تراشاف خيشلا كاذالا مكفضي دحا اهبف سيل تلاق ةيرقلا هذه ىف انفضي دحا |
 طول هكدندسر مودس نهش كيدز, نوح ] ىشاكلا همجي ىلع تاق وهو طول |

 [دندرك مالسو دشقر ىو نثس دز 7 10 نيمزرد ىو هكدي ديد ديدر' 0-11 امنا فاح

 نيكهودنا] < 24 مهب 'ىس اطول اناسر تءاج املووه ىلاعت هلوقوهو كلذ هءاس مهتئيهو مهار املف د
 اذك وذاهب كلؤقا نما طولا امنع لعافل ءاتم ضال :نوففتلل يقيم” نلعف وهو [:نائقبادي دع

 مهنال ال مهني هءاس ىنعملاو .مهيبسي ىا هبقلعتم مهبو متو نزحو ءوس هنم ىل لصح ىا

 ىف اًواج مهنال لب كلذ نع ةوسلا .تن ىشاخل هارقو فاضلا دوبال وهو نيرفاسم اًواج
 نع زجعف هموق مهدصقب نا مهيلع فاخف سانا مهنا بسك هوجولا ناسح ناءلغ ةدوص

 ظ ىلارظناف باذعلاب هموق كالهل هل نزألاو مهلا ضورعىلا ةراشا هفو *مهتعفادمو مهتمواقم
 ةدلسملاا طوالو ةرسملل مهاربال مهل ناك ثءح امهموق نيو طولو مهاربا ناب توافتلا ا

 مهوكلهتال مهل لاق ىلاعت هللا نا  ىورو  هبضغ ىلع ةقباس هللا ةمحر نال ةرسملا «دقتعم |

 [قلاق!ةنؤاقملا | ةداعن ها مكفلب اما مهل لاق هيلا اونا املف تاداهش عبرا طول مهءلع دهشي ىتح |

 اولخدف تارم عبرا كلذ لو المت ,ضرالا ىف ةيرق رمثل اهنا هللاب دهشا لاق اهرما امو

 ا د«اعرذ مهب ناطر هيلع هطنقتنا كل ةررف كلا هنأ معا مهري عاذاف دحا كلذ معي مو هلزعم ْ

 ١ هعسووأاهيلقوا هردص مهناكع قاض ىا زيبعلا ىلع بصن اعرذو [ناشيا تهجن دش 1 وز

 قاض لاقي هف لاتحالاو هوركملا ةعفادم نع زحعلل ضابقنالا ةدش نع ةيانك وهو هتقاطو
 | ىا اعرذ هب قاض ىرتخالا ىفو .هنم جور 0 قطبالو هور كك عقو اذا اذكب نالف عدذ

 | عرذلا ىرهزالا لاق . هلم مف هدب هيلا دم ناكو هلع وشمل قطا ىا صالا قاضو ةقاط

| 

 ا
| 

 انتيلطتوشم ردق ىلع اعرذ هريس قف هبادس عردب ريعبلا هف لصالاو ةقاطلا عدوم عضو

 | عرذلا قيض لعجو هفلع دمو فءضف كلذ نع هعرذ قاض هتقاط نم رثكأ هيلع لمح اذاف
 | اذه لاقو ## ةقاط هب ىلام ىا عادذ الو عرذ هبىلام لاقبف ةقاطلاو عسولا لق نع ةدابع

 كحيو هتآرمال طول لاق مث راربالا عبر ىف اك مهرج ةغلوهو ىلع ديدش ىا هي بيصع موي |
 اهتجاح ضعب باطل تقلطناف ةقفانم ةرفاك هتارما تناكو ادحا ىملعتالو ىزبخا حوق |

 | اهوجو نسحا تيأرام الاجر طول تيب ىف نا تلاقو هتربخا الا دحا ىلع لخدتال تاع
 ا كلدف ناعرمسم طول .ناب ىلا اًواح كلدب اوملع املف ةحئار بيطا الو باس فظناالو و مهم

 ا نوعرهي## مهلا لاخلاو كي هموق هفايضأ عم هتنب ف وهو اطول ىا د هءاجو ف ىلاعت هلوق

 | نيلهاج مهلاح نع نيلفاغ هقايضا نم ةشحافلل ايلط اعفد نوعفدي امن أك هيلا نوعرسي 6 هيل

 ظ عرها لاه [ندساباتشو تس ندنارب ] عرهلا بيذهتلا ف لاق *«عارسالاعارهالاو مهل مب |

 | اًواج ىا هموق نم اضيا لاح ةلمحا هي تاابسلا نول عب اوناك لبق نمو 8 اوعزهو موقلا
 لمعىف نيكمهتم طول ىلا مهئحم تقو وهو تقولا اذه لبق نم اوناك مهنا لاحلاو نيعرمسم |

 | نكسمن ازهتسا ىاربو سلاجرد ندزريفصو ىزاب راوكو هطاول زا دب ىاهلمت] شحاوفلا
 عا صحح. عع توا ا وص تت ممم هياممسم مس سس مم صخخخ يصعد مص مفسش ل ل 222 ةامعلا ل مدل استماعا
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 دوم ةزو- همه ٠١6 عوض

 « ملل مهارباناؤجهلهاو هنجنتل اهبف نمي معان حن اولاق اطول اهبف ناف لاق كالذدْسف ال اولاق
 سانلا ىلع فسأتلاو بونذلا ىلع هوأتلا ريثك  ءاوا 8 هبلا ءاسانمم ماقتنالا ىلع لوج ريغ
 ىلاعت هللاىملا مجار هي بينمإ# ةطبنلا قفاوت ةغلب هللاىملا ءاعدلا هوأتلا ىنعم راربالاعيبرىفو *
 هيذؤي نم ةافاكم ىف لجعتيال ىذلا ناف مهيلع هواتو محب هلادج ناك ىتا ىضري و. بحي امب

 عم ىف هللا ىلا عجار كلذ عم هناو ريغلا ىلا دئادشلالوصو دهاشاذا هآو لا

 ةقرنا .نيتف هلل هلك ناك لب هسفن ظحوملا ةعجار ةلعب ابوشم هلاوحا ضعب ناكام ىا هلاوحا

 ةبانالاوةيوتلا نوثدحب مهلمل اولهميو باذعلا مهنع عفري نا ءاجر مهبف ةلداجْلا ىلع هتلمح بلقلا

 تلدو طواموقىف تمقو ةلداجملانا ىلع ةي آلات لد ريقفلا لوقي * هيبال رافغتسالا ىلع هتلمحاك
 هتلمح ىتلا ةمحرلا مومحناف امه ىفانتالو هعم نينمؤملاو هسفن طول تعقو اهنا ىلع ريسافتلا

 دالوالاكى نلا ىلا ةبسنلاب ةمالاناف صخشو ,صخش نبي زيعال مالسلا مهيلع ءابدنالا ةأشن اهيلع
 تفقواك ناعنكهنساعم حون لاح هيلع لديو مهقحىف ةمحرلا عفريال مهرفكو بالاىلا ةبسنلاب

 لاصتاو هلاح ىلع ريغلا قحىف لالا قف طقف هموق قحىف ىرشبلا ”ىحي اماو قبسامف هيلع
 #«مهارباي » مهفاف هاربا موق مكحىف طولموق لكلا ماو مهاربا نيب ةبارقلا

 ةمحرلاو مللاب لادجلا ه6 اذه نع ضرعا ف مهاربا اي ةكنالملا تلاق ىا لوقلا ةدادا ىلع

 ىلذالا هئاضق ىضتقمي هردق « كبر سما ءاحدق 4# ناشلاىا 6 هنا + ةمحرلا لها ريغ ىلع

 ماظنل ةيضتقملا ةهلالا ةياشلاو ةيلزالا ةدارالا وه ءاضقلاو مهلاحب معا وهو مهباذعب

 ٍباذع مهين مناد اهتاقوا ىف ءاشالاب ةدارالا قلعت ردقلاو صاخ بينرت ىلع تادوجوملا

 اهف باثم راو كناو كلذ ريغبالو ءاعدبالو لادجم مهنع فورصم ريغ دود ريغ

 هللا نصقلو اورجؤت اوعفشا) لوَش سو هيلع هللا ىلص ىنلا ناكاك اذهو مهتاحلل اتلداج

 اببسزوكيال ةعافشلا قلطم نا خيال ثيدحلا حرشىف كلملا نبا لاق (ءاشام هسن ناسل ىلع

 بنذ نع وفعو لظ عفدك ةعورشملا حئاوحلا بابرال ةعافشلا نوكت نا ىلع لمحفف رجالل

 ىبادنعو .ىنزلاب اهاقحلا امهنال نيمامالادنع ةطاوللا ف بجاو دحلاو * ىهتنا دح هنف سل

 ىورو . بوت ىتح نجسلا ىف عدوبو ريغصلا عماجلا يف دازو ةياورلا ىهاظىف رزعي ةفين
 حرشلا فو «فالخاليدحبال هتحوكتموا هتماوا هدبعب اذه لعفولو ةيبنجالا ربدىف دحلا هنع
 حبقلا ىف سيف هناف لعفلا كلذل ماظعتسا وه اميا ةفذح وبا هيلا بهذام نا ىهاظلاو ىلكالا

 لوَش هنا أك ةزجانلا ةنتفلا نيكستل ريزعتلا امناو ىتزلا وا لتقلا ىزاحمب ام ىزاجم ثنح

 قحلاةنانتسا دعب بيذكتلاو رفكلا ىلع مهرارصال دودرملا ريغلا باذعلا نايتا نا ىهاظلا

 نالولا ناك ئاوراك اص موقولا ةسنلاب هللا ةقانل رقعلاك ناينالا بابسا ةلمح نم ةطاوللاو

 مودس طول ةيرق ىلا اوقلطتار هدنع نم ةلداغا هذه دعب اوجرخ مهاربا اورسشب نيذلا

 ناكم نم انلقا اولاق نوديرت نياو مكتأشام مهل تلاقف ءاملا تست ىهو طول ةئدا مهترصياف

 | ريقفلا لوي * ةرافكلاب رتتيال همظعل هنال ةرافكتلا هيف بجبال هنا سومغلا نيعلا ىف

 ٠ ءأملا نم نقتس راوجب مهاذاف راهنلا فصن اهنلا اوهتناف خسارف ةعبرأ نترقلا نابامو



 م65 مط رمشع ىناثنا ءزملا

 | هوتيل نااذ هشاافا» ذي كلدف انياب نطرزالا جاره 2 لي رجبف ذخلا قىقفملا ىدعس لاق |

 | نه ىا ( هللا ما نم ) ةيمجنلا تاليوأتلا ىفو © ىلاعت هللا نم هنأ تفرعف زتهت |

 ضاوخلا ماو هتتسب ماوعلا ىما ىرجنف ةردقو ةنس ىلاعت هلل ناف ىلاعت هللا ةردق

 | تناك ةنح ىهو نارمع ةأرما اهلثمو هتردقب ؟ سا ىرجاف هتردقب زاجمالاو ةيالل اراهظا
 | اذهناكاذاف نارمعلا ىف قبسدقو ميرمب تلمحمث ازوجت تراصىا تزج ناولا دلت+ ارقاع

 رف كنسلا 562 اضيا ضياادعسالو ضيحلا ىلا ج تح ةداعلل اقراخ ىلاعت هللا ةردهب لما

 ”ىش لك تعسو ىلا * هللا ةمحر 3 هعضايم هيلع تردو هعتارم هللا تنح تلاقو اهيبدن |

 دالوالا ةيه اهتامح نمىتلا باب لكىف ةرئاكتملا ةيمانلا هتاريخ ه«هناكرب و# ريخ لك تقبتساو '

 اهلاثماو هذهنا اودارا 46 تدبلا لها © اي ؟ اقرافتال مكل ناتمزال ه# مكللع 8 ناتلاح
 ةلماو . بجناكمب تسيلف ةوبنلا تيب لها اب هب ماعنالاب مكصخميو ةزعلا بر هب مكمركيام
 ىت.نم طاسالا تاكربلاو ةوبنلا ةمحرلا لقو ءاعد_لبقو رهظالاوهو .ريخّلبقف ةغاتسم |

 مالسلا هيلع حوت ةصقىفهلثمو مالسلاهيلع مهاربا دلو نه مهلكو مهنم ءاسنالازال ليئارسا
 | 6# ديح ةىلاعت هللاىا هي هلا 8 قيسدقو © كيلع تاكربو ام مالسب طبها حوناي لبق ) |

 أ هدانعىلا ناسحالاو ريا ريثك ه6 6 دب ا9ب اهقحف مسالا ءدابع نم 1 ا لعاق

 نر هدأ كو ف 0 سو دع

 ليج اهتاذ فيرسشلا دنجلا هللاهمحر ىلازغلا مامالا لاقو * هم ةغلام ةغص ديجملاو مركلا دحلا

 ١ خبشلانبا لاق + ةعسلا مهمالكىف دجلا لصاو صاوٌخلا وماوندا| ىلع هب منيابف (دحجبإب ةردقلاو | ٠ْ

 ناكل ا 1 الامل ىذلاعزفلاو فوخلا لاز ىا «عورلا مهاربانع بهذ

 امك هموق ةاح ه# ىرشبلا هتءاجو 00 مهئيحم بيس نافرعو ةكلملا مهنققحم مهتاف رعب هبلق |

 مصاخو لداج ىا هب انل داجب #8 ملح مالغب ءانرسشبوإ) ىرخا ةروسفف لاقاكريشبتلا ف لصا

 هنا عم اعزاضم امل باو ”ىجو لسرلاعم ةلداحلا نوكب توبكتعلا ةروس ىف حرصدنال انلسد |

 ىلع هيف هريغ عوقواىضاملاف سما عوقوولع ةلالدلل ةعوضوم اهنوكل ايضام نوكي نا ىفبأ |
 عم فيعضلا لادج ٍباذعلا عفرل مهقحو مهنأش ىف 4 طول موقىف  ةبضاملا ةياكحلا لبس |

 ةمحرلا لادج و ىنغلا ميركلا عم ريقفلا جاتحلا َلاَدَح كب 0 ىوقلا لادجال ىوقلا

 روزا نبطولوهو هخا نبا طول ناكو نيكلاهلا نيكاسملاو ءافعضلل ةاجتلا بلطو ةفطاغملاو

 | هما هيءاج رييزلانب هللا دبع جاجحلا بلص امل لبق تضاحب ا هلوق ءاملعلا ضعب

 | نم نبللا جرخو ةنس ةئام تغلب دقو اهتسربك عم تضاح هتاراملف قيدصلاركب ىلا تنب ءامسا |

 | املف 88 ادجم ىمس لاعفلا نسح هئراق اذا تاذلا فيررش ناكف هلاونو هؤاطع ليزحلا هلاعفا

 ' مهارباو6قحساب اهانرشيفإ) لاق اكقاحسا دلولاب وا (طول نارا فخرا انا فال اولق) .

 | لاحقفإةيؤعلا مخه) ككاااوكتلهم انا, اولإق نخر لف رلا لداجيب ميهاربا قفطف طول لجال امتغا

 أ لاق ال اول نوعيراف,لاق ال اولاق اهتوكلهتأ نينمؤملا نم الجر نوسمح اهيف ناكول متأرأ
 اهنوكلهتأ ملم دجاو لجر اهيف ناكذا متأرأ لاقال اولق ةسمخ غلب ىتحال اولاق نونالثف

 9 ا ا سمسم جي مص سل سم مللسم مسلم مص سلا دسم مم سس

 « اولاق )

 | طواموق كالهب اعمساملف طول تخا تناكةزاسو هع نبا لاق و رزا نب مهازباو رزآ نبا ظ
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 نم ةيآلا نوكت اذهىلعو اهجوز نسو اهنس ربك ىلع دلو اهل نوكينا نم ابجعت تيكحضف
 تكحشف بوقعي قاحساءادو نمو قاحسإب اها رشف: ةمئاقرةأرض|و .ءريدقتنيتأتلاو عدقتلا
 تناكام اهل ةراشبلا هذه ةيمجنلا تاليوأتلا ىف لاقو © ثللا ىلا ريسفتو مولعلا رحب ىف اك

 ةنيز نموه ىذلانبالا لوصحب روزسلل اهكحض ناك امو اهتيناويحو اهتيرشبب قلعتت ةراشب
 قاجسا ؛اهنبا ةونباهتراشب.تناكو.قاذغلا ”نم#امؤقلا ذا زوومتلااهكحض,ناك اناو يناثلا

 ةوبنلا نوكتو ابن بوقعي نوكي قاحسا دعب ىا بوقعي قاحسا ءارو نمو ميهاربا دعب |
 لاق + لعامسأ بقع نم نوكي هناف سو هيلع هللا ىلص دم نييبنلا متاخ دهع ىلا مهبقعفف |

 ترضح روهظب دوب ُهدزم هكمدرو | قياقحرد ] 6 ىرشبلاب ) ىلاعت هلوق دنع ىنشاكلا
 إب اقمرد تراشب هجو تسادمح ءاول بحاصو ناربمغس متاخ هت اب ىو بلص زا ءايبنا ديس |

 [ دشاب رسب نينج اريددي هكدوبدناوت نب
 رهك ددورب نينج هكفدص ناذا شاباس * رسب شدشاب نينجهكردي نأ تقو شوخ
 رمقلاو سمشلا علط ام هيع اولص * زيزع وزا انباو مركحم وزاابا

 هلصا انج اي ىا هك اتليواي 8 تلاق ليقف كلذب ترشب ذا تلاق اذا لبق هنآك تلاق
 ءايلا نم فا ةحتتفلا عم فلالا نال ةحتفلا ءاتلا ةرسك نمو فلالا ءايلانم لدباف ىتايواي |
 ىلاعتاهل لوقب هتكلله ىهو هتليو ىداني صخشلا نالرششلا ف ةملكلا هذه لصاو ةرسكلا عم
 دارملا وهو هللاناحبساي كلوقك بحت ما لكىف قلطامث كروضح ناوا اذهف ىرضحاو

 سفنلا مهدي هوركم ةدشل عجفتلا ىب هوحنو ليولاب ءاعدلا لصا ىتفملا ىدعس لاق + انه

 نيعست تنب *6 زوج اناو ف [ ميازب نم ايأ ] 6 دلا ء » سفنلا مهدي بجحيىف لل.ءتسا مث

 ,هلصاو جوز ىا هك ىلعب ف هنو دهاشت ىذلا 6 اذهو طق ا ةئس ناعستو خيو |

 ىنعم لماعلاو لاحلا ىلع هبصنو نيرشعو ةئام وا ةئس ةئام نبا # اخش 8+ سمالاب مئاقلا |

 تلاق مث ىلعي فورعملا اذهىا مهدنع فورعمىلا تراشا اهن أك ىشاوكلا ىف لاقي# ةزاشالا

 ةدم اهلعب نوكينا بح ناكل مهدنع افورغم نكي مل واو هتخوخيشلاحىف هيلا ريشاىا اخبش |

 ناوىنعملاحص' هفرعي نم تربخا نا امثاق ديز اذه هوحنو هتييبش ةدماهلعب نكيملو هتخوخبش

 | اهلاحنايب تمدقو ديزب سيلف مانقلا كرت اذافماقام اديزن وكي امنا هنالحصيالهفرعبالنم تربخا |
 باوشلا نم خوشلل دلوب امير ذا رثكأ ةدالولا نمركذامل اهلاح' ةنيابم نال اهلعب لاح ناس ىلع |

 | ةبسنلاب## بج ”ىشل# اناثم نيم. هنم دلولا لوصح ىا هياذهن ا نابشلا نمت اجعللداوبالو
 ,١ ىداعلا باحعتسالا نمضف اهيلع هللاةمعن ماظعتسا اهدصقمو هدابعنيب امف ةكولسملا هللاَةْنس ىلا |
 / هنوكل رفكلا بجوي هللا ةددق نم بجعتلا نال ىلاعت للا ةزدق ىلا ةءاسنلاب كلذ داعتشاال ١
 | ىا هللا رصانم نيبجعتأ 8 اهيلع نيركنم 86 اولاق 5 ىلاعت هللا ةردقب لهجلل امزاتسم, |

 ْ 0 ىلاعت ىادخ راكزا ] ىنشاكلا لاق * 7 م دلولا داحياب ىلاعت هللانأش نم |

 درا نوريب ىدنزرف ريب ود نامزا تلعب لضفزاو تلا ىب عنصزا هكا

 دوب لاحو زا اهنينج كك * دوب لاكرب اكان ولف ا



 م 150 جم رشع ىاثلا ءزإ

 ىوشم ذشح ىثاوكلاففو « ةامحلا ةراجحلاب دودخالاف نووشي مهئاف ةيدانلا لها نيفك

 تاليواتلاى فو © هف رع لسيل هلالج هنلا تعضو اذا سرفلا تذدنع نم اممد رطشإ ةريفح ىف

 أ مالس انيلع ىا ( مالس لاق ) ميحر بر نم الوق امالس كغلبن ىا ( امالس اولاق ) ةيمجنلا |
 (هتاكربو هللاةمحروىنلا اهيا كيلعمالسلا)لاق هبىرسا ةلل بيحلا لاح ناكاك اذهو ىلدحلا

 1 بييحلا مالسنا لدخلاو بيلا نيب قرفلاو (نيحلاصلا هللاداعىلعو اندلع مالسلا)ب حلا لاق

 ءاحنا ثلاهف) هتاكربو هتلاةمحر ةدايز بيملامالسفو لسرلاةطساوب لماخلامالسو ةطساوالب
 ىهتلا هلسرل ازانعاو للخلا مالسل ةمركت ( ذينح لحمي

 مالس كيده هك نم بحرا * ماسيكي درا هك ريلد دصاق

 مهن ىئشهارب مرادم هجره « مهدى ماو لام هناكدزم |
 مهيديا نيب عضوو مهيلا برق املفرقبلا هلام رثك ١ ناك هلال لجعلاب مهءاجامنا لتاقم لاق *
 # ره ركن 8لكالل مهيديا لجعلاىلا نودعال 6 هيلا لصتال مهيديا ىأراملف # هنع اوفك |

 ساجنالا 5 سجواو # هنع مهعانتماو هلم مهلوان مدع بيس فرعل+ملو مهم كلذ 8

 هكةفيخ## مهتهج نم 6مهنم» كرداو سحاىا [نتفرك لدرد<, ] بيذهتلاىفو .كاردالا |
 تاليوأتلاىفلاق © هموق بيذعتلوا هيلع هللاهركتا مال مهلوزنناو ةكئالم مهنا هسفنىف عقوامل |

 ىلا قدحللاب ىئر نحنا ةسقلا ىلع فاخناب ةيرشلا فوخ مهاربا فوخ 0 ةمحلا ١

 ةقفشلاو ةمحرلا ىفوخ هفوخ نآكاماو نيملاعلابرل تملسا لاقو هسفن ىلع ىفاخام رانلا |

 ْ كموقىلاانلسراامةصاخ هك طول موق ىلا # باذعلاب 7 انلسراانا ف الاولا 8+ هيلع لديهم وق ىلع

 | ةزاك هنارماو 3 ماللسلا امهيلع مهاربا ىخا ناوا اراك اخا ناكو سفنلا تنط نكف ْ

 | ىلعوا مهتارواحم عمست ثيخ نقل ع هي ةمئاق 0 هم ةنما ىهو روخات نب ناراه تنب |

 ١ نكيملو ءارحصلاوىداوبلا ةلزانو بارعالا ةداعك بجمال مهؤاسن تناكو ةمدخلل مهسؤر د

 ا ريمض نم لاح ةلقحاو قالخخ الا مراكم نم دعت ام نافضلا ةمدخو ازوحتتناكو اهوركم جربتلا |

 | فوخلا لاوزب ارورس #6 تكحيضف # هنأ صا ماق لاح ىف فخنال مهأربال اولاق ىا اولاق |
 | ةيناربعلاب قاحساو انلسر ةئسلاىلع هنممتا رورسب اهرورس ائبقع ىا 6 قحساب اهان رشق ب ظ

 ' ءايو ىمسرافلا ىبعىناو هبودسدنع ةزمث همالو لاعف ءارولا 7 قحسا ءارو نمو #3 كاحضلا ا

 ' نامزلل راعتسدقو دادضالانم وهف مادقو فلخ ىنممي ناكملا فورظنم وهو ةماعلادنع |

 ' ةلج ىلع ةلمح فطعنموهف #8 بوقعي  قاحسا دعب اهل انبهو ىنملاو .ناكملا اذه ىف اك
 شعت اهناو قاحسادلت اهناب اهو رمثب ىا ناستلا ىفلاقو * هب ارسششيم اذه ىلع بوقعي نوكيالو

 ىحك ةراشبلا ىف امهعوقو لمح نامسالاو قاحعسا نب بوقعل وهو دلولا دلو ىرتناىبا

 : امهعوفو لمحو ( ىحب ةمسا مالاغب كانغ انا ( ىلاعت هللا لاق ةراشدلا ف هل ىعس كح :

 لصالا هنا عم هيلا ا اهنلا ةراشدلا هجونو بوقعيو قاحساب امسق دلونا دعب هناشطأف |

 ناكو دلولا لع ةصيرح ةمقع تناك اهتالو اهم نوكي هبرشنملا دلولا نا ىلع ةلالدال كلذىف ١

 سامبعنبا .لاقو * دلّولاب احرف دشا ةأرملا نال رجاه نم ليعامسأ هدلو مهاربالا

00-2 

 ىبهوو



 دوه ةروس 8 مه 1١١

 لوسرزا هنع هللا ىضر رباح نعو «ىلاعتهللاةقان مهر قعو كييذكتو مهرفك بيس لاضئتسالا |

 موي مهءام برشتف حفلا اذهنم درت تناكنف ةقانلا مهل ثعبينا مهيبن اولأ اص موق ءالؤه

 تايآآلا مكين اولأستال سانا اهيباي) لاقف سانلا بطخف ماق كوبت ةوزغىف رجحلا لزتامل هللا ؤ

 لاقف مهبد مانع اوتعف اهيغموب اهئامنم نوبرمشي اوناك ىذلا لثم اهنبل نم نوبلحيو اهدرو
 ناكنم هللا كلهاف ةحبصلا مهتءاجمث بوذكم ريغ هللا نم ادعو ناكو مايا ةثالث كرادىف اوعتم
 (لاغروباهللاَقبِللا ب اذع نم للا مرح هعنف هللا مرح ىفناكالجر الا مهتماهب راغمو ضرالا قراشم ىف
 اهتافصو سفنلا كالهاىلا راشا هنا هبفةراشالا هب (فيقثوبا)لاق لاغر ونا نم هللا لوسراي هل لبق

 اهتافصو سفنلا ىنعي ةعيرششلا وهو ىلاعت هللامرحىف ناكامالا رهقلا ةقعاصو دعللا باذعب

 اهئاجتلاردقب نوكتف دعبلا باذعنم تنمآ ةعيرشلامرحرملا تأجتلا نكلوتنما نكن+لنا
 ىلخداو ىدابعف ىلخدافإ ةّئمطملا سفنلا ىلاعتلاق اذهلو ةنملاوهو قحلا راؤحو,نارقلاف

 مهنف . تاقبط ىلع كرتلاو كولسلاو دعبلاو برقلا ىف سانلاو .ةيمجنلا تاليوأتلا فك (ىتج
 الب هيلا رظنلا ىلع اروطفم عقوف لمعتالو بسك الب هيلا غوابلا لزالاىف هل هللا راتخانم

 جالعفف لزرمف انامز هللانع رابغالا هتلغشنم مهنمو . هدصق ىضتقم نع هريغعفدب داهتجا |

 لصيملوقيرطلا ف قتبنم مهنمو .هناحبس هاوس هل قبيل و اهانقاىتح ىلاعت هللا قيفوتب اهدوجو

 لوخدلاامو قيرطلاام رديملنم مهنمو .هداراامل ةلماح ريغ هتأشن نوكل ىصقالا دصقملا ىلا
 ظفاخلا لاق : ىعينطلا هماقمىف قف اهنف

 دتكيم ريدقتب هلاوح ركحد ىوق « تسود لصو دنديرخدهجودجب ىوق
 بسكللامم اذا لصولاف انليس مهنيدهنل انيف اودهاج نيذلاو) ىلاعتهللا لوقب اوذخاف لوالااما

 طولا واعفي الاب امو نيت ينال اهوا وضخ ىنككمل ار هوا راك رز ويكفي مي لحوم

 ىلاعتهللا لاق ةنطلسلاكوهف ةقيقحلادنع اهيف لخدم بسكلل سيلىتلا ةيهلالا تاصاصتخالان م
 كسمياموإ لاقو (ءاشينم ةمكحلا ىتؤي) لاقو (ءاشت نم كلملا ىبؤت كلملا كلام مهللالق)

 ه«مهارباانلسر تءاج دقلوو# ىهاوظل!و نطاوبلاب لعا هللاورطاخللال اذكه (هل لس صال

 ةءاكرف نويوكل نناإو ناملحلا تدر ف رمتم ةكضللل نو عمججو ليربج ءاج دقل هللابو ىا

 دلولاب ةراشبلاب نيسبتلم ىا 6 ىرشبلاب #8 مالسلاهيلع مهاربا ىلا لامْاو ءاهبلاو نسحلا
 (قحساب اهان رشف هلوقىفدقو انهىرشبلاقلطا هنالو ىرخاروسىف هركذليلدب ةراسنم

 امالس كيلع انملس ىا 5 امالس ف ىنايب فاتثتسا ه6 اولاق 8 دبقملا ىلع لوم قلطملاو

 ه«مالسإل مكلع مهاربا # لاق ف [قدرك مالس ورب منكم مالس ] ةيسرافلابو . مسنوا
 ىلع ةلاد ةيمسإلاو ثودحلاو ددجتللا ىلع ةلاد ةيلعفلا ةلخللا نال مهتيحتنم نسحاب مهابج ْ

 ارئاعبا دسناكتشرو دك تسند مالا هيلع مهاربا ] ىفاكلا لاق « رارمتسالاو تابثلا

 دلو * لجعب ءاج نا ف مهاربا ثكم « ثيل  ةيفان 6 اف 9 [ ديناشن هناختامهمرد
 [ مدكور مدرك ,ناند *”لاسوكدروا مك دركن كنرد سب, ] ىنعي © ذينح 4 ةرقبلا

 ( مي ح١1 - نابلا جود )

 رانلا هسمنا ريغ نمو رونن ريغب ةامحلا ةراجحلاب ضرالانم ةرفحىف ئوشملا وه ذينملاو |



 ٠ وس يم 3 6 هوم امج هحدإو 4 انفك 2

 مص 1١١ 8 رشثع ىناثلا ءزجلا

 رداقلا « ىوقلاوه ف دمعإب « كبرنا  اهريغل ةيتاثلاو ئاسكلاو عفان ىلوالا ةءارقلاو |
 | اناونتسوا ] 6 ىوقلاوه ) ىنشاكلا لاقو * هريغال هيلعبلاغلا  زيزءلا "ىش لك ىلع |

 اهسال ءايلوالاةجنتب رابخالانوكلو [ناشيا كالهرب نامشد رب بلاغ (زيزعلا) نانمؤم تاحن

 | نيذلا ذخاو وه لاقف ءادعالا كالهب ربخا مث الوا اهركذ مها باذعلا لولح ءاينالا دنع

 لوصوملاو ذخا لعافوهو مالسلاهيلع ليئاربج ةحيص ىا'*# ةحيصلا 8 مهسفنا 6 اوملظ

 ا احايص حيصنحاص لاش ديدشلا توصلاوهو حايصلا نم ةرملا ىلع لدن ةلعف ةحصلاو هل وعفم

 | ةحيصلابيقع تعقو اهلعلو ةلزازلاىا 6ةفجرلا مهتذخافإ فارعالاةروسىفو ةوقب توصىا
 | تاجمدعو هكزور هس نآرد هكمدزوا ريسملاداز رد ] قشاكلا لاق « ءاوهلا جوقل ةمدتسملا
 أ .مراهجزور نوج دندوبىب باذع رظتنمودنديدتك اهربق هدغ نإ اس دو> ىاهناخزد دّتشاد

 | كاريتسلال ادتقئاوديلع اووكيتكو دما: ناؤريب كزاشناو ثمايش_ ايلا ذعتو هدش علاط باتفا

 شيوخ ىاهر نامسأ رب رسو نيمذرب شياب شيوخ لصا تروصرب لينا ريج: هاكان هكدندركم
 | ىناشيو قاربو ديقس ىاهنادندو زيس شياهلابو درز ىو ىاهياب برغمات قرشمزا هدركرشن

 | ارقفواو هدشمهاظ ناجم: كنربخرس ىورس ىومو هتخورفارب ىراسخروقارونو الجاب

 ْ ليساربج نندساارد روض هداهن نكاسمع ىورو دندوكأ هدهاشم اًرلاحن دوك موقو ديشوس |

 دورفناشيارب اهفقس هداتقا اهناخرد هلزلزو دندرم همه راكس هللاةنعل مكللع ادوم ةكدز وعن ||

 ١ ندماخ دك نيمتاج مهتكاسمىفوا مهدالب ىف هي مهرايدىفولع أوراص ىا ةكاوحبصاف## [ دفا

 | ةكرحو ٍبارطضاريغنم مهيباذعلا لوزن ءادتبادنع كلذك مهنوكدارملاو نوكرحت ال نيتبم

 | مهللا هتعرسو ذخالا ةدش ىلع ةلالدلا نم هبفام ىنخيالو . داتعملا توملا دنع كلذ نوكيلك
 | ريطلال اق نوكسلا موثجلاوا مههوجو ىلع مهطوقس مهموثجو .كبضغ لولح نم كيذوعنانا

 رحيف لاق *.توملانم كرحاالامىلع ظفللا اذه اوةلطا برعلانامثتمثج اهراكواىف تتاباذا

 عربشلا ىهن ىتلا ةمثجما هنمو ةسبنب نوسينيالو مهبكارحال دوعق ىا مج سائلا لاقي مولعلا
 ىوتثملافو : رتل اهمئاوق عجوبو طبرت ةميهبلا ىهو اهنع

 تسرد( هش فاقشا ئاهكتوختءزوتسا ناحشسا ءادج روك ةضاش

 ثمل واز ودرد رشا وحمه د دندز رس ىدبمأ انرد همم نوح

 نيمئاج ارندز وباز نيا حرش نيما ليربح هذ[ ىرود ا

 دنك, نع ةدناواز نينيز ودع دنتك ت يش اكن مدن هاذ

 عقوم ىفوهو نيف رصتم نيد درتمءابحا اونوكيملو مهرايدف اوميق مهن اكىادياهف اونيملن اك ٍ

 مه ىذلا ماقملاو لزتملا ىنغملاو . طقماقم ىف مشو دج وبل نمل نيلئامم نيىاج اوحبصاى ا لاخلا | ,

 [ةيس يس الأ و شاع ىا ىنغو هبماقاىا اذك ناكمب لجرلا ىنغ لاق هب --
 ايما جب سيفو ارتي اذهف ىلاعت هللا هنادحوب اودحح 34 تيكا

 ١ دش اودعب دايمن افا ةلمق عشوم عضو ردصم ادعب هلوقف كي دوعل #: [ كالهوىرود ]

 باذع مهقاقحتسا ىلع ةلالدلا مهك اله دعب مهيلع ءاعدلا ةدئافو مهيلع ىعدنم نايبل ماللاو

 © لاصئتسالا )



 دوه ةروس ه7 ١ هه ٠>

 كلذاولعف امناموقلا نا ةراشالا و ©© باطخلل ملاصلا ناسنالا الا امهب فصوب املقوعقاولا |
 عتملاو اهرقمو سفنلا نكسم ايندلاو لهجلا نم أودا ءادالو مالا ةقشقحب مهنم الهج |
 ةلفغلا موي وه ىناثلا ,ويلاو هوجولا رفصت هيفو لهجلا موب وه لوالا مويلا مايا ةثالث اهبف |

 , الف هوجولا دوست هيفو بواقلا ىلع متحلاو نيرلا موبوه ثلاثلا مويلاو هوجولا رمح هبفو

 رافصلا مو تلقرافصلا هالع دق هجو را ابعنصيام تلاقفرامح ر يغب ةرفسمكارا تلقف ىفرسشم

 اوما ولا سك كرات رشهن تلاقبارسشلا نم تلوانتكاسعةيداجاي تلقراخلا نمتلاق

 توكسلابكىلعتلاق ىبظعف ةمركح كازا تلق: ةرومم هقوش نه.اذه:ىحاض ةادغب تحبصاف

 دعتساو توقلاب هللا نم ضراو توهبم كنا سانلا مهوتي ىتح توببلا يظىف هتمدخ موزلو |
 ىوتثملافو : توقايلاو دجربزلا نم هساسا توكلملاف تيب كليب ىكل تومت مويل |

 تساهقاف ردن “و لصو ردنا حور * تسرب ةقاانأ نتف اص نوجه حور

 تسي تاذ رب دوب هقان رب محْز * تسي تافا لباق طاض حور
 تسين رافكح ةبغس نادزيروت * تسي رازا لباق اص حور
 ناحتما دننب و دنرازايب ا * ناج هتسوب ودب ارك اخ ماج

 تيسوج راكبا ار صتم , يفتت اياك[ لج تساقا لانا ذال] نيلي [ةاكبتخاا د

 شان هجاوخ اص حوراب ىوشات + شاب هد ادىلو مسج ةقان

 ةجنتلا 6 انجن 9 [ ناشيا باذعبام نامرف دما هك ماكنه نأ سي ] 6 انرسا ءاجاملف 3
 دارملاذا رهظالا وهو اونم ابوا احح قلعتم  هعم اونمآ نيذلاو احلاص ا [ نداد تان ]
 لوسرلا نامياناف هناا نامزل نراقم مهناميا نامزناال كلذىف هوعبتاو اص نمآ اك اونما |

 ه6 انم © ةميظع ةمحر درحمب نيسيتام ىا 6 ةمحرب هه نينمؤملا نم هعيتا نم ناميا ىلع مدقم |

 لامعا قيفوت ىه ةيمجنلا تاليوأتلا ف © لاق ةنسلا لها بهذم وه اكمهلاءتابال ىلذفو
 ىزخ نمو 8 ناميالا نينمؤملا ىلاو ةوبنلا اص ىلا ةبسنلاب ىه داشرالا ف لاقو + ةأجتلا |

 هتحيضفو هتناهمو هلزنم ىا ذئموب ىزخ نم مهانجنو ىا انجن ىلع فطع ه# ذئموب |
 مهاجامنايبل انيجحنرركخيشلا نبا لاق:هماقتناو هللا بضغب هكالهناكنمىزخ نم مظعاىزخالو

 نيونتلااهنع ضوع ةفوذحم ةلمح ىلا ةفاضمذاناف انما ءاجذا مويىا ذئموي مهكًالهوهو هن: |

 هسسب راعلا نم مهقملام قب ثدحب مهمزاو مويلا كلذفف مهبلزت ىذلا ناوهلاو لذلا وهوا

 ىدحتسو هتحضف رهظت ىذلا بمعلا ىرخلا ىنعمناذ ةمانقلا موب ىلا مهلا ابوسنمو مهنع ارز

 ينط نق ,نف.كاعالاو ءاغلاةهنفرذاجا وبها ىلا كفضا اذا: نامزلا تفنن ملعاو « هلثم نم
 | هيلا ىزخلا ةفاضال هبرعا اهرسكب أرق نمو نكمتملا ريغلا ذاوهو ىنبم ىلا هتفاضال هانب. ممل

 ظ
 ظ

 | لبق ةظقبلاب ةلفغلاو ىلاعت هللا ةفرعمب لها باجح ليزي نا لقاعلا ىلعف * باذعلا الا قبب |

 ا نولتت اكو ىلاعت هللاب ذوعنو لاضعلا ءادلا هنافجالعلا هلدجوبال هلوصح دنع هنافنيرلا لوصح |

 ةرصبلاقيرطيف انا امي ىرصملا نونلا وذ لاق كلام ارونب نولتت كلذكل اللا رانب هوجولا
 | رصقنم ةعلطتم ةيراجم انا اذاف توصلا تبلطف انب قفرا قيفراي قيفشايلوشالئاق تعمس ذا |

 جا ارهقان حلاص نامدخ ندي دريقح ناميرد مك رتفد طساوا رد

 1 د عصا ناو تتطستطتطتطش :٠ .. .٠٠.٠ 7... 17 تل ا ا ا ته هس ص سستم ا تس م اع تسل تهاتكم رت را تت



 م 6١ه الحس رشع ىتاثلا ءرجلا
 مدككو كك يمس سسوس وسو -

 | * هللا ةقان هذه 8# موقاي لاقف اوفصو !؟ ءاربو ءافوج ءارشع ةقان نع تقشفاف اهدلوب

 ثيح نمو ةقلخلا ثيح نم اهسناحم ام رئاسل ةقرافم اهنا ىلع هنتلاو فيرشتلل ةفاضالا
 ةثلا ةمظع تناكو ةدالو ريغ نم ةدحاو ةعفد ةرخصلا نم اهقلخ .ىلاعت هللا نال قلخلا

 نوقابلا عيتماو ةعاجج ىف هبعدنج نماف ىتوبن قدص ىلع ةلاذ ةزجعم © ةبآ مكل ف ادج
 اهيلا ريشا ىا لعفلا ىنعم نم ةراشالا مساىف ام اهلماعو هللا ةقان نه لاحلا ىلع ةيآ باصتناو

 تمدقت املف اهلدفص تناكل ترخأتول ةركن اهنوكل اهيلع ةمدقتم ةيآ نه لاح مكلو ةيآ

 | برشتو اهتاين عرت هللا ضراىف لكأت# اهنأشو اهواخ ىا ه5 اهورذف © الا تبصتنا

 | اهتتوؤمموقلا نع عفر مالسلاهيلع هنا دارملاو رحلا مكقت وحن ءافتكالا لببق نم وهف اهءام

 ةرجشلا ىعزت تناك اهنا ىوراك [ تسارامث اروا عفنو تسيناش ربوا ”ىزود.] ىنمي

 نورخديو نوبرشيف مهيناوا ”ىلتمت ىتح اؤاشام نوبلحبف اهيلجر نيب جرفت مث ءاملا برشتو |
 دهاشامل مهنم اهيلعفاخ امل مالسلا هيلع هنا م ةئامسمحو فلا لاَقيو تبب لها ةئامعست مهو
 اهلاطباو اهئافخاىف ىعسي لب همصخ ةجح روهظ بحال مصخلا ناف رفكلا ىلع. مهرارصا نم

 [ىرازا ىوبديئاسمو] «ءوسباهوسمالوؤ# لاقو طاتحا اذهلف ىبسلا نم نككام ىصقاب

 نموه ىذلا سملا نع ىهن ثبح اهرضي امب اهل ضرعتلا نع ىهنلا ىف غلوب ةيدعتلل ءانلاف
 ىأ كلذ ريغو رقعو برض نم ىذالا عاونا عيمج لمشيل ءوسلا ركبو ةباصالا ىدابم
 كذخأبف # اهلتقو اهرقع نع الضف ىذالا نم ”ىثب اهوبرقتالو اهودرطتالو اهوب رضتال
 ىلا مهماعنا اهنم برهتف ىداولا رهظب فيصت تناكو لوزنلا بيرق ىا 4 بيرق باذع

 اهرقع #4 اهورقعف © كلذ مهيلع قشف هرهظ ىلا مهيشاوم برهتف هنطسب وتشتو هنطب
 سفنلا ىف رثؤي وضع عطق رقعلاو .هيرقلا عبمح ىلع اه اَومستو مهاضرو مهرماب رادق

 ةروسف قبس ةصقلا ليصفتو: فلاس نب رادق وهو لجر مسا ةلمهملا لادلاب مامهك رادقو

 دماس نوحو دوس موق نامرد تقو نارد مالسلا هلع اص 1 ىنثداكلا لاق * فارعالا

 .كدلب ىف هك مراد ىنإ# اوشيع ىا هياوعتم © طاصمهل * لاقف © [ دندرك ديررقتوا اب لاح

 لوقو مهدالبل ركبرايد لاَ فرصتي ىا اهيف رادي ةنال رايدلا داللا ىحستو مكلزانمو
 مولعلا رحب ىف م دلبلا برع نم نوديري رادلا برع نم نحن ةكم ىلاوح نيذلا برعلا
 موب ةحيبص اوكلهاو ءاعبرالا ةلل اهورقع مهناف ةعماو سيمخاو ءاعبرالا 46 مايا ةثالث 9

 ثلاثلامويلاو ةرمم دغ دعبو ةرفصم ادغ مكهوجو حبصت مهللاق لبق ناببتلا فاك تبسلا

 ةثالث عتعلاب ىمالا هيلع لديامىلا ةراذا * كلذ ف لاق مك ناكو باذعلا مكحبصي مث ةدوسم

 دلجلا ىنمب دولجلاك بذك ريغ ىا :* بوذكم ريغ دعو »© اهبقع باذعلا لوزن نم مايا
 مساب ريمضلا لصتاف رجلا فرح فذ هف بوذكم ريغوا ةدالجلاو ةبالصلا وه ىذلا

 فراظلا ىرجاف هيف اندهش لصالاو هاندهش لاَ اك اعسوت هب لوعفملا ماقم هتماقاب لوعفملا

 نوكينا هنأش نم ناكاذا بوذكم ريغ هنوكب فصوب امنا دعولا نال كلذو لومفملا ىرح

 ريغو عقاولل قباطملا مالكلاب ابطاخم ناك نم بوذكملاو قودصملا نال كلذكس يلو ابوذكم

 ( عقاولا )

 ظ
 ظ



 هوه ةرود مه ١ ها/ مس

 هقلاق-و دححوتلا نم ءالوالاو ءاسالا:هنلا اعدام كشوأ ددزت ىف نوكيآل نا: لقاعلا قمف «
 قلقلاو ةرفكلا فاصوا نه كشلاو ددرتلا.ناف هقئاقد ىلا لصي نا ىلا قحلا عيت لب

 ةرحملا لارا مقل راق لل

 11 تالعلطظم منان طارت [كتخا قال توم باز اة نقرا

 اك نتماك وَ ىادىمتور * تسارداررب دورىم ددر 2

 55 وها ماكزا ىسرات * < فاسور زنكي! 5 وها ناك

 [؟] دوب هدنباب هدنيوج كتقاغلا * 8 1مل كا" 0

 ير ا ديول انو وليل لقيعتا, اهائزا 5 ناوةكقأ
 أ

 | ةريصل ىلع لأ اطلا نكيمل !ذاف اقرفتو اعزون' ةمهلاو داقتعالا ىفو اددرتو افعذ 000

 نتلمشلا ليقام مذو هنراسخ دادزت لب هيلع بص اوناك ناو ة ريصنلا لها دحنال لس

 روهظ عتالألا اوركنا 7-5 الا ةاقطد للا اع زتالا انا اءاجارءال ناو خاطش

 هلع نينا _ىور 6 موقايو 8 قيفوتلاو ةمصعلا كلأسن انا مهللا مهتهاربو مهج |

 ١ طا نأ قاب راك الموقر قاف هوب ذك ىلاعت هللا ىلا هموق اعدامل اخلاص نا لاق هنآ مالسلا
 ءاملا ىلع ىئثمي لجر اذاف رحبلا لحا- ىلإ ىهتناو جرخف هلنذاف مهدنع نم جوزخلافف أ

 | ,ىريغ ةرفك اهموق ناكة نيف ىف تنك« هللا اكَحَب كفك لفاز كإقف «تنا_نمدكحمو اص هللاقف

 نم أش .بلطاو اناحا جرخاف كانه دبعلا ةريزج ىلا تجرخف مهنم ىناحنو هللا مهكلهاف |

 | لسو هلا ىهتناف الجتر ىازفمظاع لتالا يابا قيود ىناكم ىلا عجرا مث هللا قذر
 كيوب مط نك كوق انيق تناك كانا تنال نم اص دل لاقف مالسلا هلع درف هلع

 ١ تسادقو توملاىلا انهه ىلاعت هلل ادبعا.نا ئبش لع 00 اهنم ىناحتو ىلاعت' هللا مهكلهاف

 بهذف هما ةوناو نيعلا ءام نم برشاو نامر 000 هالكون ءام,.نيع ىهظطاو نامر ةرحش ىلهللإ

 | صوخلا لمح نالاوعلا نيملسم نئروخا رسغ + مك راقك اهل ناك هيرق ىلا ئهتتاو خ ظل

 | ميو رافك مهلك لجر فلا اهنف هيرق لخد انمؤم نأ ىل لاقف الثم مالسلاه اع ىنلا كربعَف

 فلا اهم ةبررق لخد افا نا ولو نمؤملأ دحن قد دحا عم هبلق نكسي الف دحاو نمهؤم ا

 قفانملا دج ملام دحا عم قفانملا بلق.نكسي الف دحاو قفانم مهيفو دال ةيكلخف ١

 ا ناريصي امهنا اريخاف [ههلاح نع لأسو امايا اهدنع. ك لكم نبوخالاى | ىهتناو خل خاص لخدف ا

 لاقف لضفلاب ناقدصتو امههتوق ناكسمبو صرخ الب لمح نالامعت امهتاو نيكرشمل ١ ىذا ىلع ْ

 رافكلا :ىذا ىلع اوربص, ىذلا نيكلاصلا هدانع نم ضزالاىف ىنارا ىذلا دما طاَض

 مهاعدف مهل دبع ىلا اوجرخ اوثاك دقو مهلا عجرف مهاذا لع ريصاو ئوق ىلا عجرا أناف ا

 ا ةدرفسة رذحص للا ورمح نب عدنج مه دادس راشاف نوديرت هيا ةيا لاف هبا ةوولااف ناميالا]ىل 1 ٌْ

 ءارسشع ربولا نكاد ةعساو ةقان ةرخصلا هذه نم جرخا هللاةو ةساكلا | اهل لاش ا

 هيلع ذخاف كانقدص تلعف ناف رهشا ةرمثع اهيلع لحفل كتادا مول نم اهاع تناث ىأ |

 جوملا ضخم ةرخصلا تضخمتف هواطقق ىلصف.منا|ولاقف) ننمؤنلاز كلذ كلد كلعف نيل مهقلاوم

 دواد دهعرد هك سع نأ تياكح ناب رد موس رثفد لئاوارد [؟]

 6 0 غ1 لا ديدرك هليحو ناورض باها ٌةصق نابرد موس رثفد لئاوارد []

 ١ مالسلا هيلع
0 

 أ 284 ّآ



2 ١ 

 «« كرر وع وعل مو م سمو رس“ ىح تحت ع ك2( 6 ورسكا جرجا مل

 مهي 6١1ه ربل رغم ىلاثلا ءزجلا

 | تابثالاو ىنللا نيب افقوتم ناسنالا ىقبينا وهو كشلا ىلا ةبادالا دانساو ةبيرلافف هعقوا
 ا ايقتقح دانسالا نوكف بارطضالاو قلقلاىف عقوب كشلازا اودعتم نارازروبع قفل دله ١ لاقو «كشلاس فنال ةلدالا ضراعتوا ةيسنلا فرط دحا حجربام ءافتناوه بيرلانال ىزاجم |

 ىوربخا ىا 6 مت.أدأ موقاي و اص < لاق و» ىلاعت ّلاوه نيدحوملا دنع عقوملا ناكناو |
 7 ىلام 45 ىبرنم ف ةريصبو ناهربو ةرهاظ ةمح 6 ةنبب ىلع وه ةقيقلا ىف تنك نا

 : د] ه / 5 : - 07 2 -. 5 م .- 3 -
 هنأ عم كشلا فرخ ىبا اهاو ةوسن © همحر ف هتهج نم *© هس ىنباو هه ىرمأ ىلوتمو

- 

 لاقهن كر يدقتلاو ضرفلا لبس ىلع وهو نيدحاجلل هباطخ. نال ىنهناو ةنيب ىلع هنا نقيم

 امف ىنر تدصعو مكتباتنا اورظناو ةقيقحلاب ى ىلاو ىبرنم ةنيب ىلع ىلا اوردقو اوضرفا

 علم ىنعم رصني نيمضت هفف هللا باذع نم ىنعنم. نف ىا © هللا نم قى رصني نذل. 9  ىسغأ

 | ىلاعت هباذع نم امحنم ىرصنب نق داشرالاىف لاقو + ةايلخلا ةظفللا لبق فاضملا ريدقتو

 ىايا مكعابتتساباذا هل ىنوديزتاف ف هبكارشالا نع ىهنلاو هتلاسر غيلبتىف ه# هتيصعنا و ظ

 هو ديزي ىتح نا رسخلا لصاهبف نكيملذا ىو ديفتال ى اا ذه لبق اوج سانبف تنكدق) مهلوق هنع'ىنيإك
 أ ىوديزتافوا ىلاعتةللاطخسل ىضي رعتو ىلامع!لاطباب ارساخ ىنولع نا ريغىا # ريس ريغ ف
 | ةدايزلفنورساخل مكتامكل لوقاو نارسخلا ىلا مكبسنا نا ريغ هيلع ىنولمحتو :ىلنولوقت اهب ْ : ار ل جاو
 | اذكف روجفلاو قسفلا ىلا هبسن اذا هرخو هقسف لاقي ةيسنلل ليعفتلا ةغبصو اهانعم ىلع |
 | هناف نابتسا.امدعب قحلا نععوجرال نا ىلا ةراشا ةي.آلا فو *ناربسخلا ىلا هيسن اذا هرسخ |

 هللا دبع وا هتقو ّق محاشملا دحوا لاق *نارسخلاو نالدتعا» لالالا قحلا دعز اذام

 قمع نه لوشإ وهو مانملا ف مو هيلع هللإ ىلص هللا لوسر تكا هرمس سدق ىزاريشلا

 ا - - - . . .٠

 | لاقو * نيملاعلا نم ادحا 4 بذعل بادعب هللا هيدع هنع عج 3 1 هللا ل اًشرط

 ا قكرأ هاقامزاق ةلخك ةنع ضرىعا 3 هد فلا هللا ىلع قيدص لقاول هرم سدق دشملا

 ظ قش عاجلا: ميكن نعد ملاعب قلي نا ناز ةهنزالاةعيبلا تايلجتلا ب جركت ىفورعب لاتاق
 ىنارادلا ناملس ونا لاق م اذه ملا باذع هلو هيلا رظنيالو هللا هملكيال اهنف ادلاخ مج

 قى هلى دقو ئالع يتلا بتي ] هلظ) دعق ايلا اعلم دازخ_ آلا فرذياع دك را, نسدق
 دن تعاد قرسو نشا عم كلذ دعب ىّؤرف هللا نيع نم؛طةس نم اوعد هفلاخ ال ةركلا

 هسفن ىتلاف رولا ىف كسفن ىقلا هل لبق ىنارادلا ذيل لثم هتعيبمىفو نمي وه نب كر انه

 ةعسلا ىطعم وهو ةققللاىف عيابملا نا معاو + ءافولا ةحش ؛!ذهو !مالسو ادرب هيلع داعف

 خويسشلاو ءانالا لعش دهعلاو ذخالا لهسيل لئاسولاووطئاسولا:قلخ نكل ىلاعت هللاوه

 ةيضعمم نو صايل نوظوفن نوموصعم مهن نيعباسم خويشلاب نيقحاللا نطالسلاو ةثرولا

 ب املانسحب دعستساٍ ايلا مهنم مزل ند عابتالا قبف امطق دهملا ثكتي مهنم روصتيالو الصا |

 ىئؤنجملا فقرنا مازخاو هللا :هلذأ هللاب ذوءنو؛ىرقهقلا عجد نمو

 تام اندية كلت [نناعكنودز ا ناعما انف نوح ارئاكس ص

 دوع ىراداور نوح ىنافوىف * دوت راع تك نوحءىنافو 35
 - تحط صصص



 ةيلعلب لاخلا هذه ىلع مهكرتيناب دهزلا ىلع مهلمح زوجالف هبف تارشحلا عاوناو مونلانع |

 ىهتنا (نمحرلا قاخ نم دحا هبعفتناام ايراح ارجا هلزاك ءادتعاالو يظريغىف اسمغ سرغوا |
 ريا ىفو .ةجاح هب سيلامم كلذريغو ةماظلا ةئئباو ةاهابملل اونب نيذلا ةلهجلا ةيثباك مارحلاو |
 نوعلم ةنوعلم امثدلا ) ثيدحلاىفو ( هقنع ىلع هلماحوهو ةمايقلاموي ءاح هفكيامقوف ىرنم) |

 راجشالا سرغو راهنالا رفح نم اورثك ادق سراف كولمناكو (ىلاعتهلل اهنم ناك امالا اهيفام |
 نع هبد مهتامز ءاسنا نم ى لأسف اياعرلا فسع نم مهيف ناك امعم لاوطلا زامعالا اورمو ظ

 ذخا هنا ةيواعم نعو * ىدابع اهنق شاعف ىدالب اورمت مهلا هللا حواف مهريمعت بيس

 ةفاكاؤر!نيطلاب ءانلاف كه لق ذا كلاما داك عسل ةدبقطلا نا لذلك لن ءقوغأ وةك( هلع
 | رارضتساو هرارضتساو رحلا دادتشا دنع فصلا ماياىف اذكو نيدهازلا دحنع هجرخال |

 تاحت زملا لدللا ىف هثعارب نمو هش درانلا ءاوهلا دوه مدعل لفسلا ىوتشلا تدبلاب هدالوا

 ءادتعا الو لظ ريغىف اناث ىب نم ) مالسلاهيلع ىلا نع انيورامل ايواع ايفيص مهل ىنيذا

 لئاقلا لوقالا هيلع ىنلمحام لاقف هلليقف هما رخآ ىف ضرالا ءابحاف

 دؤه ةروس مي ١هذ تجح

 داثاف عش الاف ل ناركم الواوا ف كتم هع كل هلل
 هر سلك دوام لاوشاةبواسلااو ةلجاؤل) فزاممل ادا لرش ار اناقسالا هديب للال

 ئىاكتذ اهون اخو رخغة امل إب هع عة وذا لو اسك هالتك

 راب دروات شدوجو تخرد #* راك داب شسزا دنام كا ه

 داخل دلل كرم نأ" نإ دباشت .« دنا نثريخ نر اثآ "تفر رككو
 هي انيف تنك دق طاصاي #8 هتدابعو ىلاعت هللا ىلا مهتوعد دعب اص موق ىا ه6 اولق ©

 كيف حولت تناك ةوعدلا تقو وهو تقولا *6 اذه لبق # الومأم 6 اوجرم ف اننباهق |
 اراشتسمو كب عفتنن ادس انلنوكتنا كوجرت انكف دادسلاو دشرلا تاراماو ريا لياخم
 انملعو كن انقاحر عطش | لوقلا اذه كلم انعم املف ريبادتلا ىف اذه رشماو رومالا ف

 اذهنا بلطلاو ةدارالا قيرط كإلسنم ضعبل راكنالا لها ضعب لوّقأك كبف ريخالنا
 ىونملاىفو : ريخلا هنم ىح ربالف القاع اًحلاص الجر اذه لبق ناكو نج لب دسف دق

 دوبرس بحاص هكديامب هجرك « دوبركذم ارقشع ىوزج لقع
 ظفاخلا لاق

 دنهلك ىب ناورسخو رك" ىناهش »*ْ موق نيك ارقشعنايادك ريقح نيم
 ةهسلدوادرقرزا 5و 3 مكند كيناشك ىدرد تمه مالغ

 هؤدنع :ىا 4 انؤابآ دعيام دبعت نا لف نم انمنمتأ ىازاكتالا ةزمهلا ىنعم  انهنتأ
 ْ ةماثلا نونلا طقسا انا لاق نم ه6 انناو #3 ةضاملا لاخلا ةياكحل عراضملا ةغيص ىلا لدعلاو

 | كرتو دي-وتلا نم 6 هللا انوعدتامم كش ىنل + راتخلا وهو ان نيملكتملا ةيانك نودنانم

 ما تاخفن مرهد مايا مكبرل نا ثيدح ىنعم نايب رد مكي رتفد ط-اوارد

 | هكىناك ] ىنعي  ةنيلأمطلا ءافتناو سفنلا قاق ئا ةبيرلا ف عقوم بيرم #9 نانوالا ةدابع |
 ١ ىا هبارا نم 11 تناك هديروش ارلقعو ده د ى؟ مارا لدو ةراسشم برطضم ار سفن ا

 تح تع دم



 مك ١6:4 عع ركع ىناثلا ءزجلا

 | حتفب ارمع ولدت تاتو هالاازا «لض ا جخلت و نضرالانِم لكلا اشنا

 لجرلا ىتب هريظنو هءاقب لاطا ىا هللا هرمعتساو اليوط انامذ شاع ىا مبملا ن باع

 ضرالاىف ؟اقبتساو ؟رمعىنعملاو .ةيدعتلا لعفتسا ءانبف هللا ءاقبا ىا زاقيلا عوم هللا ءاقتساو ْ

 ذا كيره رم لاس يموتوا كرادمرد .نيمزرد ارامش داداقبو ىناك دنزو ] ةسرافلابو |
 [ ندرك نادابا :] ةيسزافلاب ةرامعلا نم نوكي نا زوحمو [ هدوب رازهان: دصيسزا دومت

 بلط رامعتسالا نال ضرالا ةرامتبوجو ىلع لدي (اهنف كرمءتساوإ ىلاعت هلوق بعكل اق«
 اهيف ةرامعلاب ؟سما ىنعملاو .تاحالاو سمالا ىلع لمح ىلاعت هنم قلطملا بلطلاو ةرامعلا

 ديتخاسءزن لزانمان نيمز ترامعرب دادتردق اراهث ] ىشاكلا لاق اك اهتراما ىلع كردقاو
 نامالاب هللا ةرفغم اوبلطاف ه5 هورفغتساف 98 [ ديدومت لاغتشا راحشا سرغو راهنا رفح ربو |

 مث # رافغتسالا ىلا عاد ناسحالا نونف نم لصفام ناف [دز ماس ارامش ان ديران اميا] ىنعي |
 ريغ هذه «مث» قيقحن قبس دقو ناميالادعب الا حصتال ةبوتلا نال هريغ ةدابعنم هيلا اوبونا

 6 نينسحلا نم بيرق هللا ةمحر نا ىلاعت هلوقل ةمحرلا بيرق ىا *# بيرق ىبر نا. ةص |
 بيرق ىلاعت هلوق نا رطاخال حولي ىذلاو ىتفملا ىدعس لاق * هلأسو ءاعد نمل # بحت © |

 ةرفغملا هنم ادا ديعي وهام بيرق هناف هللا ىلا اوعجرا ىا اوزرقدتسال.لبخيو اوبوتل رظان ا

 هلال هللاسل بحي هناف

 ىهت تجاح تسد تذبا ناك دع ىهن رد نيرب رمد ا تسلا

 باوجلا فطلب هدابع قلو هاهو هما ايف هير ببحم نأ بلا مسالا لس ديعلا طحو

 هللا ىلص هللا لوسرل بلاط وبا لاق اك هس ىللاعت هللاف هبر باحا اذا دبعلاو لاؤسلا فاعساو

 ةرضح لاق * (كعاطال هتعطا ول معاي تناو) مالسلاهلع لاقف كبر عوطا ام مل سو هلعيلاعت

 0ةتيرقلا ناكاذاو بير ىلا ىلاعت وهو دعنلاب نذوب ءاعدلا رهطالا هرنس سدق 7 خبشلا أ

 0 0 ا 1 يملا يوجد |

 هنااا تلك !.فق رع

 بارخ نوربب راويد هدرك اهر * باقرب نورد سدقملا تب وج

 كفك ودود ايردز دئام هن « فدصن وج هدربو رفيرس دوخن

 ءاملعلا لاق . ةينابرلاقالخاب نطانلا ةرامت بابسانم ةعيرشلا :لاعفاب ىهاظلا ةرامع نا,للعاو *

 رطانقلا ءانيو روغثلادس لثم بجاولاف * مارحو حابمو بودنمو بجاو ىلا ةعونتم ةرامعلا

 رطانقلا ءانيك بودنملاو * كلذ ريغو رصللا ىف عماملا دجسملا ءانبو ةكلهملا رهثالا ىلع

 اياوزلاك حابملاو سانلل اريسيت كلذ وحنو تاطابرلاو سرادملاو دجاسملاو ةريغصلا رهنالا ىلع

 ارسسالا ىف لاق * ةبجاو ةريخالا نوكت اميرو دربلاو رحلا ىتت ىتلا توبلاو تاهاقناخلاو

 وهف هيلع دازامو مولعم هف تاحردلا لقاو دربلاو رطملا عفد 3ايينل ا هيتيطربلا ةخمقلا

 ىف ةدرالا دالبلا ىف اماو ةراحلا رايدلا ىف نكمي قدالاو لقالا' ل ىلع ء راصتقالاو لوضفلا نم
1 

 (هبلغ)
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| 

 ا
| 

 | وقل ةنهام' هل! ةليص وج ةقلطي اهلنجالا» اهنا ىدوطتسا الا مايه لاك اةبادا |
 . بلاغلا ىف اهكلم هاو ءالبو ةلحر راد اهلعج امتاو ءازجالو ةماقا راد اهلعجمل هناو هسفنل

 | ايندلابسنم عنملا ىضتقي اذهو ( هبر ىصع نم هللانعا ايندلا تلاق ايندلا هللانعل لاق اذا |

 هنع الغاشو ىلاعت هللا نع ادعي ماهم كاكاو امندلا نم هنعل حابملا نا امهنو عما هحوو .اهنعلو |

 ناكام اماو كيلع موئشم وهف دلوو لام نم هناحس ا نع .كلغشام لك فلتنلا لاق اك |

 ماشا. ءادتبا ىا ةياغلا ءادتبالنم 4 ضرالا نم 9 مكقلخو مكتوك هي كأشناا#
 ةمايقلاءويىلا دجوتسىتلا هتايرذ عيمج ىلع وطنم جذوا وهو بازتلا نم مدا قلخ هناف اهنم |

 نم دلوتي اما ىنملاو ثمطلا مد نمو ىلا نم قولخم مهنه دحاو لك نال ايلامحا ءاوطنا |
 ضرالا نم دلوتت اها ةيئابنلاو ةيئايثوا ةيناوح اما صو ةيذغالا نم دلوتي امنا مدلاو مدلا |

 ىلامتانهنا بث دنع! لضوالا نه ةانلوتملا :ةيتابنلا, ةيدغالا ىلا, متن نار دبالا هتينااونخلا ةيانغالاو

 هناحبس هنا اناوه اهب كبسحو لادبالاو ءايلوالاو ءانسالا اهاحو ةرفكلاو ةلهجلا
 لاحت رالل دوزتلابالا اهبف لقاعل ضري ملو اهبحو اهلها ضغباو اهضغباو اهرقحو اهرغد

 ( املعتموا املعو ءالاو نمو هللارك ذ الا اهيفام نوعلم ةنوعلم ايندلا ) ثيدحلا ىفو اهنع

 | هللاىلص ىنلانا ىرعشالا ىسوموبا ىورام اقلطم اهبسو ايندلا نعل ةحابا اذهنم مهفيالو

 دبعلانا رششلانم وح اهبو ريخا غلب اهيلع نمؤملاة طم تمعنفةيندلا اويسنال ) لاقل سوهيلع

 ناسنا لكل بوبحلا ناسل لب دومحملا وهف هتدابع ىلع نيعيو هللا نم برقي ايندلا نم
 | املاع وا هالاو نمو هللا ركذالا) لاق ثيح ةراشالاهبلاو بحبو بغريب لب بسبال اذه لثف
 نيثيدحلا نيب ضراعتلا عفتري اذهبوا (نمؤملا ةيطم تءعن) هلوقىف هبحرصملا وهو(املعتم وا

 بعتو ايندلا تاوهش بلط ىلا ةيملالا ةرضحلا نع درطلا وه نعللا ةقيقح نإ ملعاو *
 نامرحلاونارسحخلاو دعلابف ةماقلاموي ةنعللا اماو ةيويندلا ةنعللا وهف اهئادقف بعتو اهنادجو

 ةشدلا بلقلا براشم تكرتو بلقلا دوه ةحصن لبقت ماذا سفنلاف نارينلا باذعو

 | ةيويندلا براشملا ىلع تلبقاو ةينابرلا دهاوشو ةيناحورلا عماوطو ةينارونلا عماول نم ةقابلا
 ءاجدق) اذه لاثمأو مهدنع هاجلاو قلخلا ءانثو ةيناوحلا تاذإةسملاو تاوهشلا نم ةينافلا

 نياك اك نم كالو هللا انمضع اهل. ةرسحو ةعطقو ةقرفو ادرط ىا:ادعبالأ اهقح ىف

 لانان ازاى ا ص كا لاقل له لاح "لاو رامعالا رخئآ ىلا لاخلا حالصب انفرشو ةرامالا

 امبا ليقو .ماس نب مرا نب داع نإ دوك كالا مهيبأ مساب اومس برعلانم ةلدق ضو دومت

 مسا هنالفرصتيمل اهنا ثيللا ىبا ريسفتىف..ليلقلا ءاملا وهو دعلانم مهئام ةلقل كلذب اوعس

 بسنلا ىف مهنم ادحاو ىا © مهاخا » موقلل امسا هلعج فرصني ىذلا عضوملا ىفو ةلبق

 رواخنب دسع نب خسام نب ا نب ديمعنب اص وهو مهاخال ناب فطغ هال |

 لشف مهيلا لسا نيح اص مهل لاق ف لاق الثاق ن 6 تاكل ف ةاستسإا 13 لاق م دوك نبا ا

 تسيب : 1 هريغ هلا نم مكلام ع هنال هدحو 3 هللاا ودم ءا 0 5 1 6 موف 23 لاق |

 رصقلا لع ىلع لدي هعدشنو ىوتعم لعاف هنال هريغال 3 وه #9 [ ىوزج ىدوبعم اراهث



 1 اسنلا 6 رشع ىتاثلا ءز

 داعو نانوعرف ماحما دنش نوح * دابو ىتده نيا دهني رس زا لقاع

 ةاايهل اكل ذل ارك ا ناع اعروا فلاح 31 نارك دهني هدو

 هبدارملاو اوكلهيلو ادعيدام دعببل ىا كالهلاب مهيلع ءاعد (دوه موقداعل ادعب الأ) هلوقمث *
 كالهلاب ءامدلا نال كلذو مهنع ىكحام ببسب مهيلع لزنالل نيجوتسم اوناك مهناىلع ةلالدلا
 ليقف نمل لق هنأك ناببلا ىلعو قاقحتسالا ىلع اضيا لدت ماللامث ركذام هتدئافف مهك الهدعب
 نعللا داعبلاو دعبلا سوماقلاىفو *نعللاب مهيلع ءاعد نوكيا ع ىدعس لاق «داعل

 كلذو ىلاعت هللاةمحر نم درطلا اهدحا . نيبرض ىلع نءثلا ةيادهلا حرش ةيافكلا فو *ىهتنا

 مالسل هلع هلوشدارملاوهو نيحلاصلاماقموراربالا ةجردنعداعبالاىناثلاو .رفاكلل الا ناكل

 قاوم علا ديك ندطيو: نب ركس هد نابع هناك لك« نأ, ميو ناوختتسا |

 لكلا باكتراب .نامالانم اَذَحا.نوجرخنال“ ةعاملاو ةتسلا لعاذال ( نوعلم ركتحلا )

 اندحم ىوا نما هللا مل و هتلاريغل عذنم :هللانتلو :هيدلاو "نعل نم "هللا نعل ) ماعلا نعللا ىفءاجتو
 | هنع ىهنامث ركملا مالاب ىتآلا هانعم لادلار سكب اثدحم هلوق .( ضرالارانم ريغنم هللانءلو
 تامالعلا ضرالارامو .هعدربو هلع رك نكيلو هنعبذو هامحو هاؤا نمىا هيلع مرجحو

 ا

 ١ ماكو ةلكوتوأ ايزل كالا همز دل 7 سباك فاو كاطازرألا نيت كلما قواطلا نوكأ ىي

 | ةلصاخلا ةقرزلاوه مشولا . ( هلللغاو ىلاحاو ةقدصلاعنامو ةموشوملاو ةمشاولاو هدهاشو |

 اا ةلعافلا ةمشاولاو .هعضوم ىف لحكلاو ا ةاذلالعجو هيف ةربالازرغبندبلا ىف |

 ثيدخحلافو امهني ىتسي ىذلاىا (شئارلاو ىثترملاو ىثازلا هللانعل) ثيدحلاىفو كلذاهب

 هللا ه1 جاها اهرضتعمو اهزصاعو اهعاتمو اهعئابو اهقاسو اهبراشور ما هللانعل) |

 ريصعلاعسزوجبو هايشالا ف © ظننا رصعل رفاكن م هسفن رج ٌءلْنأ إ ١ 1 (اهنف لكاو

 ادلع ولازلت دعب داسفلا هقحااعاو ةصعملا نع راع ا نغوالا رح در

 لهانم ىرتشملاناولع اذا ةنتفلاءايا حالسلا عيب ه ركيىنعي ريت الب هلا هع نال ةتفلا ماياىف
 هده ىلا كارل كن, ذ! هلعاو» نْملاضقو ار دل مادو نوكب هنال ةتنفلا |

 بدا واو ٠ همت نخلالا !لدكقر (نعلا فالف :ئدلا قع ف عونقتم' اع تنسل الان

 | امتاو كلذ رفكيال هنع هللاوخر 59 لتاق هاواتفيف حالصلانبا لاق *( هلتقك مسملا قدر |

 | ثالث ديزيف سانلاو لاق مث *«.ءاينالا نه ى' لتاق لتقلاب رفكي امناو اهظع اينذ بكترا

 هئعلتالوءالوتتال كلذف ةطسوتم ةقرفو . هنعللو ه.ست ةقرفو .هحنو هالوتن ةقرف . قرف |

 ةبيصملاىهةقرةلاهذهو كلذىف نيدشارلاريغ مهئافلخو مالسالا كولم رئاس كلاسم هبكلستو |
 لاقو * ىهتنا ةرهطملا ةعيرمشلادعاوق معو نضاملاريس فرع نم قئاللاوه اههذدمو

 ىبازاتفتلا نيدلادعس

 زوشيو تانس> ىرجي نعاللاو + زوجم عرمشا اىفدي زي ىلعنوللا
 زومهمكلذو فعاضمنعللاو * لتعم هنا ىدل حصدق

 ناوملا ةاححىف لاق « نيملاظلا ىلع هللا ةنعلالآ ةرقبلا ةروس ىف قبسدق هيف ثحلا قابو

 نار
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 ١ دوسالا نكرلاو ىتاعلا نكرلانيبام) ءاحو. توهيىتح ىلاعت:هللادي ةكمىنأو مهراهظا نيب نم |
 ةعقبلا كلت ىف مالسلا مهيلع ليعامساو طاصو ببعشو دوهربق ناو (ةنْلا ضايرنم ةضود

 نيمركا حوتفىفو

 دوس ديمأ خررد نيرب هلوك * دوبن مه ىلو جيه ىنجيه
 نم نيدو لد عابو زا هزان .* نم نيكشتم كفن دو 2

 كلت ريوصتس نذا .ىلاعت هنأك ىبطلا ةمالعلا لاق 6# داع 3: دمت موقاي ةلببقلا * كلتو 9#

 هلوق, نيسفتلا نسحبف ماهبالا ديزل ادتبملل اربخ اهلعجو اهيلا راشامث نهذلاىف ةليقلا
 ةداشا نوكتنا زوحيو * ىهتناللصفتلا ولا الا ديزل ن سلا لك د مهبد تايآب اودحج

 مالكلاىنف اوربتعاو اهبلا اورظناق ضرالاىف اوريس لاق ىلاعت هناك مهراثآو مهروبقلا

 دعب مهبد تايب اورفكداع روبقىا ربخلا لبقاماو كلت باكا ىا ًادتبلالبقاما فذحزاج

 ةعيدولا عدوملا دحج ام اهودحج مهنكل قح اهنا نوفرعي اوناك مهنا ىنعي اهونقيتساام

 هلوسرىصعنمو مهلوسر اوصعمهنال 5 هلسراوصعو » ىوعريالو هدوحج ىلع رمتسوو

 دوهالا مهيلا لسريل لبق . عئارششلا لوصاو ديحوتلا ىلع مهتلك قافتال لكلا ىصع دقف
 هكاوعبتاو 28 مهلفاساو مهئاسؤرلىا مهنم درف لكل لماش ناصعلاو دوحملا اذهو هدحو

 لاق * [ ادراكهزيتس ] 46 دينع 8# [ ىدكرسره نامرف ] 6# رابج لكما #8 لفاسالا ىا

 مظعتملا رابجلا ناستلا ىف ىضاقلالاقو «هلقبالو قحلا لوش.ال ىذلادينعلاو .داعلا ىلع ربكتملا هسفن ىف

 ىنبعلا ىإي ضنا اكمل, ئمع ضانللا نا« علابواشا لعنملا اودع انلاق « نرعغاطلا مهنا نك ا

 ناميالا ىلا مهاعدنم اوصع ىنعملاو .ىتطاذا دنع لاَقو اح هيلع دحال ىريال ىذلاربكتملا

 ءاسؤرلاو نوعباتاا ىا 4 اوعبتاو 8# مهيدريامو رفكلا ىلا مهاعدنم اوعاطاو مهين امو

 مهبكت ةمزالو مهلةعبات تلعج ىا ريخ لكنعو ةمحر ال نع اداعباىا د ةنعلايندلاهذهىف ف
 ةعئابملةنللا جوزا نقريع اهادرهبكف كلج نم منفدفب لسجتس فاي هات نك تاذعاإ و
 ةبحصىف هعوقولو اوراد اميح مهعمرودتلب بهذم لك اوبهذ ناو مهقرافتال اهناكق ةغلابملل
 ىا#ةمقلامويو#9 اقافو ءازج مهعنصلءازج كلذ اوعبنا اوعيتاامل مهنا ىنعي مهءاسؤر مهعايلا

 اداعزا الأ # اهيلعىلوالا ةلالد|تفذح دخلا رانلا باذعىهو ةنعلاضيا ةمايقلاموبىف اوعبنا

 نوريالو اسوسحم نوري نيذلامهو هب رهدلا نم اوناك مهن اك هودحج 1 مهبر اًدردكا

 هنركشك/ امذالوو اندعتم"كليتسي فكك عيش وكل فر. كاق دي يقدلا ىلا ردتداك دلك ناويسنلاو رالاويقعم

 لاق مك [ دنرودتمحر زا ىنعي ارئايداعممتسيرود هكدينادب ] 6 داعلادعبالأ 9 هلت ركشو
 دوهداع ناداع اداع نال داعل ناس فطع 1 دوه موق 3 ادعب اودعف هللا مهدعبا| نادتلا ف

 هلاعيظفن و مه سمال اليوهتمهركذ داعاو مهيلعهءاعدو الأ ررك امئاو ةثيدحلا مرا داعو ةعدقلا

 ىوشلافو : مهلاح لم: نم ندطعإو مهبرابتعالا ىلع انحو

 ناششس سلا د ادب كارا ا ناهجرد ارام كانوا سايس سب

 خا ازدكرك ريش ندرك بدا ناب رد مكي رتفد ر>اوا رد قيس ردنا هيضام نورق زب * قح ىاهتسايس نا: مدينشات



 م م * ردع ىتاثلاءزجلا

 هندحو لط وه ىئذلا :ذكلا ملاعىف لد قيرط لع هناب اكلاننو هني زارتجالا ىلا ةجاحالاف

 ريغنم ادحا بقاعيالو مرجو بنذ بيسب كلذل قاقحتسا نع الا دحا ىلع ادحا طلسإالف

 ةردقلا ىنن هلك كلذ نمضف دافتسملاف ةحرد عفدو ةك زل دك 5 ةريغصوأو هلز

 | ىريامو ةرذ لاقثم سانا مظيال ىلاعت هللاو هللاب الا ةوقالو لوحالف 3 نعو مهنع ا

 لمحيو ةيهنلالا رارسالا لا رظني فراعلاو هتمكحو هرس فخ نف .مظلا ةروصفف |
 غئاص راد ىلا ءاملا لمحم ىراخب ةنيدمب ءاقس لجر ناك هنا  ىكح - مكحلا ىلع معئاقولا

 تايفع ءاقسل اءاخ ءاهملاو نسا ةياهنىف ةحلاص ةحور غئاصلا كلذلل 1 هنس نيثالث ةدم |

 | ةللاوضر فالخ مولاتلعفام تلاق قوسلانم اهجوز ءاجاملف اهرصعو اهديبذخاو اموب |
 أ اهدعاس ىف هتعضوفراوسئدنعناكو ىناكدىلا ةأ سا تءاح .لاقف تحلاف ٌتعّصام لاقف ىلاعت
 | اهتبا غئاصلا لاقف مويلاءاقسل اةنامخ ةمكح هذهربكأ هللاتلاقف اهترصعق اهدي ضايب ىنيجتاف

 ا نو مح لو او كابل فعالا موك ملف قكيفىرتخاف ثع هنا ءازللا |
 | ناكدلا ىف ىذلا خبشلانمالا نكي مل أطخلا ناذ ضما تلاقف ىنلضادق ناطيشلا ناف لحىف
 | اصوصخ ةلادعلا ىلع داعلا نكملف ىلاعت هللا لدع نم كلذ لاثماو ايندلاىف هنم هللاصتقاف |

 | نم لأس .نينرقلا اذ نا - يح  ةرخآآلاو ايندلاىف عفتني لدعلاناف نيطالسلاو ماكحلا |
 | ىلا جتحم+ ناطلسلا لدع اذا لاقف لدعلا ما ةعاجشل ا١ هاواملل لضفا ”ىشىأ سيلاطتسرا
 | ممل عاد دحاو لدع دف نا لك هباّدع نم ىثخو نايدلا كلملاب نما نف ةعاحشلا
 باذعلولب ناربتلا باذعل هسفن ضرعدقف الاو نانحلا ىلعاىف تاجردلاب زافو ناضطلاو
 | © ريغ اموق يد فلختسيو ]ل ةياكح ىلابت هلوق ىلا ىراالا ناكام دشا ىلع اضيا اسدلا
 هريس سدق ىدعسلا لاق : ةئعللا عاونا نم هلام عم عم

 تاكا تمل ورب ,داكع < راك رورو دب ناكمتسدناك

 رقمدرادى 0 0 مور كنخ

 تارقعلا. ران ض| و1( نومالادحلاو رن وكيف انباذعىا هك انماءاج وه 2+ [ هك ماكهنأ ] د الو 2

 | ه ةحرب # فالا ةعبرا | وناكو و هعم اونمآ نيذلاو ادوه انجن »8 سما ردصم نوكف

 دهتجا ناودحاوح ال هنال مهلامجابال لضفو ةمحر درج مهانجن ىا هك انم © 2 ةنساك ةميظع |

 باذع نم مهانجتو 9 ةئسلالها بهذموهاك ىلاعت هللاةحربالا اصلا لمعلا و لامعالاىف | ظ

 ظيلغ باذع نم ةبحت ةبجنتلا كلت تناكىا هنم مهانجام ناببل ريركتوهو ديدش 6 ظيلغ |
 | قبسدقوابراابرا مهعطقتف مهرابدانم جرخنو ةرفكلا ىفونا لخدت تناك ىلا مومسلا يو | ظ

 | فيفخ ناعوت باذعلا نا ىلا ةراشا هيفو 5# اهيلا عجراف فاسعالا ةروس ىف ةصقلا ليصفت

 قشلا باذعوه ظلغلإو قلخلاقلخ لبق ةردقملا ةواقثلا باذعوه فيفخلاف ظيلغو |
 تاليوأتلا ف اك دوجولا لبق هلةردقملا هتواقشعم هيلع ىرجت ىتلا ءايقشالا تالماعم ةواقشب |
 اودبعو ةكماونا هعم نيمؤملاو اكوه ىجنو اداع كلها امل ىلاعت هللازا  ىور  ةيمجتلا |
 | جرخ هموق هبذك اذا ناكءادنالا نم ىنلك نويعلا ناسناىف لاق * اوتامىتح اهيف ىلاعت هللا |

 ع نعال
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 اد اللف
 أ

 دوه ةروس. - ا
 | لكوتم ىف ىدرض ىلع نوددتتتال مكتهلاو مكلا

 | لكوتم قاف ىررض ىل ىلع نوردتهال يعمل ورثت - ىنعلا © / مكبرو ىبر هَل ىلع تلكوت قا

 ضرالا ىلع بي همست 3 هباد نمام © ب ذا “ 5 ىكلاموهو ىوقلا رداقلا هللا ىلع

 ندقم قفاوةشللا-كبنم 5 ةصاناا ب اهتلصان ةعلا 2 ا تر ىا 4 وحالا 8 2

 ةرابع نان ةيصاشن كحإلا و هترثم مسي 10 ةيضأن اضا ةلاثه كيابل رع ىلإ ىهسا9.ن - ارا

 | برعلاو ءاشلإ تفكذذ فرصتلا ىلع, زده ثنحي ديحلا هضق ىف 0 هيلع ةيلغلاو هرهق نع

 لكنال هلعيطم هنا ىا نالف ديبالا هتيصانام اولاق لجرل عوضلاو ةلذلاي اناسنا اوفصو اذا

 ىنعملاو .مهيف هتردق ٍذافنل ةيلشع ةراعتسا قئالخا ةيصانب هللاذخاو هنارهق دنقف هتيدانب تذخا نم

 هتماظع دلع ةلالدلا مالكلا اذه نمضرغلاو اهب ديربامىل اع اهفرصي اهيلعر :داقاهل كلام وهؤالا

 | وهف هتتحو هنوق ىف لجو مظعناو رودقم لك ناو هنردق هابو هناطلس اك ةلأش ةلالحو

 هيلع عنتم ريغ ءاشيام هيف هنيوكتا داقم هناطلسو هرهق تحن روهقم هتردق بنج ىلا رغضتسم

 عيضيالو ملاظ هتوفبال كلم ىف لدعلاو قحلا ىلع هنا ىنعي ه# مقتسم طارص ىلعىبد نا ف

 وهالا ز رمشلاوريخلا بلط قيد 42 ةباد نمام 0 ةيمحنلا تالايواتلاى فو 2 هن طم ةدَنع

 طارص ىلع بر نازل هلةلاذم هتردق ةضبقفف ىهو رشلاو ريخلا ىلا اهي اهرحب ليجمع ذخا

 طارص ىلع ىنر نا ىرخا ةراشاهيفو *+رششلا لهالاحداسفاوز حا لها لاح حاللصا ىف: 0و

 موو ل ع و دب دب مقتسم

 هلوقك 5ع لادل هيلا ىهتأإ ىذلاوه مقتسملا طارصلاىنعي اضياو ةققحلاب هللا لصي هناف ةشرطلا

 تكلا ارد تاروت دم هيما 10 صوصتلا دقنددو ] ( ىمتملا كبد : ىلا ناو

 | رثؤمو لاعفا عيمج ردصم هقيقملا ف هكهلاعتم تاذ نأ هكتارثؤمو تاريثأت ناب و لاعفا

 / مقسم طا رص ىلع ىنر نا اهتصان دحأ رعد تسسأ

 نوجانشاب طلع ركفارت د فاح يورو * رتل هللا 06 دما كالا

 لئاق لوق تسااه هلوقم نيززاو

 تساروا ىوربم 5 تارت بحزا تسوا هاردمم نوح

 كم ىو ذك ود ا ىادتلا دوب و زا نوح

 ضاىعالاو ىلوتلا ىلع اورمتستناؤ ىا نبءاتلا :ئدحا فذحب اولوتتناف # اولويناف وه

 مازلا وغالب الا نم ىلعام تيدا دق ىنال ىا مكللا هبتلسراام مكتغلبا داقف 3 ىنم طير فتالف

 | ءازملا ليلد روكذملاف دوحجلاو بيذكتلاالا متيباف قمل مكفلبناب نيجوجحم متتكو ةححلا

 كل 1 موه ىو هللا مككلميو ا 6 0 ريغ اموق ىبر ةلدديشكج

 ررض نم # أش كازا مكلوتب 6# ةنؤرضضتالو ) قه مكلاوماو ؟رايدف مكتوفاخ
 | هم ظيفح ”ىش لك ىلع ىرنا # مكسفنا نورضتامتاو عفانملاو راضملا هيلع زوال هنال طق

 هللا ىلع لكوتلا بوجو نيب هنا ملعاو + مكتازاجم نع لفغبالو مكلامعا هيلع ىنالف بقر

 / هظفحيو بوبرملا ما ربدي بري نمو: دحا لكل ةءاع هتيبوبرناب الوا انيصح اظيفح هنوكو
 هريغىف ريثأتلاو لعلا نع زجاع ريسا هرهق تحن سفن ذ لك ناب انئانو ريغلا ظفحت بات الف



 مد 1١م جم رشع ىلاثلا ءزملا

 | ةيواعم كلذ غلبف نينب ةرشع هلدلوف ةرم ةئامعبس دحاو موب ىف رفغتسا امبر ىت> رافغتسالا

 كدزيو) دوه لوق عمست ملا لاقف لجرلا هلاسف ىرخا ةدفو دفوف كلذ لاق امهم لاقف |
 | هللا ؟وعدا امت اوضرعتالو هياولوتنالوؤ (323 اونا ك هدير حون لوقو( مكتوقىلا ةوق
 ا 0 ,جالاو ماثآلاو مارجالا ىلع نيرصم مكتوك لاح ىا # نيمرحم لف هف مكغراو

 ىلق هن اكلئاس لاؤس ريدقتب فاشتسا 6 اولاق فه بنذلا بسك «رقملا لوك نجاةةالاك بلل |

 ةجحب ىا * ةنس انتئجام دوهاي #4 اولاق نازقف حالو مه صا نا دعب همؤوق هل لاقام
 | ميعانلدبت

 | حشو تلاق امكتازجسعملا نم مهءاج ءاع مهدادتعا مدعو مهدانع طرفل هولاق اماو كاوعد ةمص

 | نحنامو » رصحلا هتايا تاوفوعم هبد نم ةبآ هيلع لزناالول هسو هيلع هللا ىبص هللا لوسرا
 6 كلوق نع # ةفاضالاب.نونلا تطقس نيكرات هلصاو مهتدابع كراتب ىا هك انتهلا كراس

 نيقدصمب ىا 6نينمؤمب كل نحناموؤ+ ةْح نع درجملا كلوش ىا ىرات قلعتف (ءايا اهدعو

 ا ا !زداصىا كلؤق نع نيرداص عيل كارتتامو لبق هن أك كرات ىف ريمضلا نم لاح ْ

 ةيلعافةلع هتوكىلع هتلالدل هجو علب ىلع ليلعتلا هانعمو فوصوملا ىلا فصولا لاح دانساب كلذ |
 ةدعوم نع الا ١ ىلاعت هلوقىف م ةسبسلل نع لاهبدق ىتفملا ىدعشلا لاق * ماللاو ءانلا هدشرالو |

 | لوقتنا قيدصتلاو ةباحالان م هلطانقا وهو ةهل آلا ةدابع كرتو دخوتلا نم هللا انوعدتاهف |
 | كارتعا الوقالا كنأشىف لوقنام هريدقت ىفوذحم ردصمل ةرسفم ةلمج كارتغا هلوق 26 كيرتعاالا
 | ةطيسرافلا خلالوز . ةيتعتالدإللا يع 3 اعيلا" عرضت 9م هناصالاذا:ةقمبلا نمت ةكباطا انفا

 م 1 9 . ١ 1 1 . 9 . 5 ا

 اهايا كبسل نونجب ىا [ ىتلعو ىدنركو ىجتر ام نايادخزا ىخرب وتب دناهديناسردكت اركم ] |
 نيناححا مالكب ملكت مث نف ءازجلا ءوسب كلعف ءوس ىلع اهنم كل ةافاكم كتوادعو اهنع كددو |

 اودهشا لوقاو ىا ه6 اودهشاو هللادهشا ىنا 0 دوه 6 لاق ف نيمسربملا نايذهب ىذهتو

 ىلا ايفل[ ويلا ضيقا اليغأل ف عذاب ةكانادل ا دا ريخلا يريم سس حا

 قه ةوكربل امموا هللاز ود نم ىا هي هن هود نم 2 2 ىا 3 * نوكرشتام © 3 فد

 لوبالذا ةناهتساو مهب ءازهتسا مهداهشاو ةقيقح ىلاعت هللا داهشاو ةلودوم اف هللاربغ ةهلا |

 هنوادعب ةناهتسالاو تار ةالاملامدع ديري وهو الا كنم 'ئرب قل اع كدهشا هيداعي نم دحا

 | قنوكةيالا هللادهشاىا هلوش دوه ىف رورضلا اهلا وتناو ةهلا مهمانصا اومسال مهلا معاو#

 قلخلانموهو ةيفخ ىغلا ةرصم ةدارادنكلا 6 2 ايالذلك» 0 هنوش ررضلا ىف مْ 1 ةهلا ْ

 مكتهلا نوكنم هبمهوفتام حص نا ىا قاخلا لامعا ةازاجمل قحلاب ريبدتلا هللانمو ةئيسلا ةلحلا |
 ا هي اعيمج © مكتهلا و, 0ك : ”ىبرب ىلا اهتدامع نع دصنو أهنسن نم رارضا ىلع ردشا# أ

 ىوحاستالو ىولهمتال : نو رظننال مث ف قيرط ل اك, ىذاها دصق خله واكو يكتم اوم اخ

 ا اهلك ةءاربلا ىلعو اولاقام لع مهتهلا ةردق ىف مهمحز هيف ئجالا عل راع ءافلاف كلذ ىف

 ىلعىلقلا دكىف ايندلاو ىوهلاو ناطشلاو اهتافصو ن بقتلا نأ 07 هفو * داشرالاو

 مهدك هلانيال ىابرل اناناس لاباة يع ٌوملا بلقلاو ماودلا

 رو ىاب ددزكترت ممل ارك ايرد 0 ملاع يلح

 (نا)



 ورم ةدوس مص 1417 زد ْ]

 بدي :الا .كيلع ىسقحا:ام كاقف ًاشءكدونسل موللا دمي كيطعاال باصقلا هل لاقف باصقلا

 ةكوكشم ةعفنم ىلا بلقلا نوكس عمطلاو كنم عمطلا عطقو رونسلا جارخا
 سبو تسراك دروب هدنشخ اك « ننكا تسداوب هديد ايدعس نكم

 تخمرب رد نماد وجود ىارب + تخرب رقوم ىور بآ عمط

 قلعتلا سئد نم ةرهطم مهرس سدق ء ءايلوالا اذكو مالسلا مهيلع ءاينالا تلق ةحانسو

 هللالوسر هاح مظعت ةمالا هذه نم داشرالا لها ديري اعاو مهداشراو مهتوعد ىف هللا ريغل ٍْ

 لثلا ىفو .ىتباو ريخ ةرخأآلا ناف ةيويثدلا عفانملاو لاملاال هعابتا ريثكتب سو هيلع هللا ىلص

 ةحاح مالكسلا هلع ىنان نسف لجل هنا هيولاخ نبا لاق ٠ نأضلا نم نينامث ىعاد نم لهجا:

 ىبم كلعجي نا هللاوعدا وا نأضلا نم نونامك كيلا بحا امي ا) لاقف هاناف ةئيدملاب ىلا لاقف

 تناكمالسلا هيلع ىسومةيحاص نا) لاق مث (اهايا هوطعا) لاق نأضلا نم نونامث لب لوف ْ

 كيلا بحا امجا ىسوم اهللاقف مالسلاهيلعمسوب ماظعىلع هتلد ازوجت نا كلذو (كنملقعا |

 مل نيدلا لع ةظفاحلا لامكلو ةنجلا تلاق منغلا نم ةئاموا هللا موك نا ها لاجل
 اهريغو نيذأتلاو ةباطخلاو ةمامالا ومملعتلاو ظعولا ىلع ةرجا نومدقتملا ءاملعلا لش

 نائب: دش ورْفس بداو مع هك * نادريسفت درم دنكس نايز

 حصتال ةبونلا نال هريغ ةدابع نم ه6 هيلا اوبون مث 99 هباونمآ 6# مكبر اورفغتسا موقايو ف |
 ةفلاسلا ىبونذل ىلاعت هَللاَةرفغم اويلطا نما نا لابل مثاللاو مولملا رحب ىف اك نامبالا دعبالا

 ةعاطلاب هيلا اوعجرا م“ عطش ىا هلبقام بحي ناميالا ناف هب اوئمؤت ناب ىصاعملاو كرمشلا نم

 ءاهسلا لسرب اضيا ىجارتلا ىف اهباب ىلع مث نوكيف ةمحعملاب ةيلختلا دعب ةلمهملاب ةيلحتلا ناف ٌ

 | ةماوسواب وح لما قام ةيئا ونا نادم لف املا ان.( دكممل |

 0 راردم رطمو راردم باحس لاَشإ كلاخلا ىلع هدورو ةرثك وهو ارورد نيللارد نم ا

 ىنشاكلا لاقو * نوجاتحت الك امثاد اعباتتم هنوكلاح ىنعملاو . هيلاجابتحالا تاقواىف رطملا هنم

 4 ةوق 8 [ دنك هدايزو ديازفيبو ] * كدزيو 8 [ هتسويب ىتاراب ناممأ زا دتسرفبات ]

 ةدايزو رطملا ةرثكب ناميالا ىف مهبغر اماو مكلاهفعاضي ىا 46 مكتوق ىلا  ةمضنم ةفاضم |

 جوحا اوناكف صرحلا دشا اهيلع ابارح تارامعو نيتاسبو عودز باححا اوناك مهنال ة هد

 نم اهب نيعونمم ةدجللاو سأبلاو شطبلاو ةوقلا ةدشنم اوتوا امب نيلدم اوناكو ءاملا ىلا ”ىش

 ندرك لوبق دوه توعد نايداع مدنا درو ] ىنثاكلا لاقو * ةحان لكىف نيسهم ودعلا

 همدقعو هرقاع ارئاشيا نانزو تفرك زاب ناشيازا ناراب لاس هس نأ تم اشب ىلاعتو هناح.سقحو
 عفد ىاربو نارابهب تعارز ىارب دكشادزين نائنمشدو ديدوب تعارز باح نوجو تخاس |

 هلوق ىنعم نوكف ا (اورفغتسا موقايإ هكدومرف مالسلاهيلع دوه دندشجاتحم دالواب ىداعا

 عفد رب ناشيا ددجات ارامث دهد نادئزرف ىنعي مث توقاب ىنوق 6 مكتوق ىلا ةوق مدزيو )

 لاقف هباح ضعب هعبت جرخ املف ةيواعم ىلع دفو هنا ىلعز/ نسحلا نعو + [ديوش زداق ىداعا

 رثكي ناكُف رافغتسالاب كملع لاقف ادلو ىقزرن هللالمل أيش ىنملعف ىلدلوي الو لاموذ لجر ىنا |



 2. ١5 جم ردع ىلاثلا ءزجلا
 محا ع هس مسمع

 كيقتق ائضالا م نر او بوو مك ابو تقماثلا“|

 | ىتباخااي برعلا اخاايو مهلوق نم بسنلا ىف مهنم ادحاو ىا مهاخلا داعيا انلسراو ىنعملاو .ركذلا |

 م نباحون نب ماسز,دشخفرا نب. حلاش نب دوه لبقو .حوننب ماس نب مرانإ صوع نب دولخلا |
 | حوت نب ماس نب مرا نإ صوع رسب, داعو تسدوه ردي مراهج داع ] ىتشاكلا لاق * داع ىبا د

 ةبعشنملا عورفلا ىو ةلسقلا ماوه داع مهطعل لاق [ دشاب داع مت ءاحا ع[ لاو. نتف تما ظ

 ةوخالاىه ىتلا فاصوالا صخاب ريبعتلاو ةقيقملا ىف ريبكلا بالا مسا نوكيف دحاو لصا نم ظ

 | كلذك هنوكك اعم محرو بلص ىلاوا دحاو 5 دحاو بلص ىلا نيصخش باستنا ىنعمب |

 لعج اماو مهكلم مساب نومسي اوناكو مهكلم مسا وه موضع .لاقو .بالا داحنا ىلا ةيسنلاب |
 ا ادوهنا ل اه * هنافتقاىف بغراو هتناماو هقدصوت هلا فىعاو هلوقل م أ مهنال مهنم ادحاو

 | ىلا ةلاسر لأب ليربج هيلع لزتف مهمانصا بنحو هللادبعي ةنس نيعبرا هموق رايدىف 9-0

 كل مهوعدب لعجو لالتلاو لامربا صو نوقرفتم فاقحالاب محو مهيلا دوه بهذف داع

 اذام لبق هنأك ىناب فاثتسا نك لاق ىلاعت لاق مك مانصالا ةدابع كرو ىلاعت هللاةدابع |

 هلانم مكلام# هنالددحو ه6 هللا اودبعا 98 [ نمهورك ىا ] 6 موقاي 98ه لاق ليقف د ْ
 | الا ملا نا وف هلح رابتعاب هلال ةفص عفرلاب هدرا ةاكلل دانا ءودخم 4 هذإع

 ١ تاليوأتلاىف لاق ©بذكلا هللاىلع نورتفم الا ء اكرش مانصالا كد ذاخناب ملا ام ىا *« نورتفم |

 ١ انتين قي داع وخا بلقلا ناف اهتافصو سفنلا ىلا داعبو باقلا ىلا دوهب م |

 انلسراك سفنلا داع ىلا بلقلا دوه انلسرا انا ىنعملاف .بلاقلاو جورلا, عودنا نم ادلوت دق

 | حورلا 0 قحلا ضيفل لباق بلقلا نا ىلا ريشي ىنعملا اذهبو ههوق ىلإ حورلا حون

 | هيلطو قحلاةيدوبعل. اوهجوتي نا اهتافصو سنا ىلا ريشي هللا اودبعا موقاي لاق هضيفل لباق

 منا نا مكتيبولطمو مكتيوبحو مكشيد وبعم قاقحتسال هنود 0 ىأ هربغ هلا نه مكلام

 ىلع ىا هي هيلع مكلأساال موقأي 0 ايولطمو ادوبعم ايثدلاو ىوهلا نوذخت اهف توكتيإالا
 ىرجا نإ © مكلاوماىف عماطب تسل هانعمو ةوشرو العج ىنعي ه# ارجا © ةلاسرلا عيلبس |

 بانجنم ةضئافلا منلا مدقا هنوكل ةزطفلا لعف ةلصلا لج ىنقلخ « ىرطف ىذلاىلع الا

 رعاو+اهنولقعت الف ةصقلا هذه نع نولفغتا ىا «نولقعت الفأل ركشلل ةبجوتسملا ىلاعت هللا
 نمام اولاق اذل و ىلاعت هللا لها دنع سفنلا براشم نه اهريغو قلخلا هانثو هاحلاو لاملا نا

 | عفتشالو عال اهناف ةحصنلل اضحمو ةمهتلل ةحازا لوقلا اذهب هم.وق بطاخ الا لوسر

 عماطملا نم ”ىبثب ةيوشم ريغ ةصلاخ تناكاذا الا

 ىوكب ىقاوخ هجرهو لسكي عمط * ىوشإ تك رتفدو دنب عمط

 ددغلا نم أسش هراوجىف باصق نم :ذخأي ناكو رونس هلاك هنا خباشملا ضعب نع ىود اك

 ( باصقلا )

 | ىلع بستحاو ءاج مث الوا دونسلا حرخاف زادلا لخدف اركشم باصقلا ىلع ىأرف هروتسل



 دوه ةروس مك -> 5:١

 ةوسا هبف كلو هموقو حون ىف هتدهاش اك نيرباصلا نيدحوملا نينمؤملا ىا « نيقتمال © '
 فاما كود قسوة ورافع زد ةاورسيس هلوسرحتل يك تقكلا

 دنامدهاوخ مت راتقرك همي مس دان لتاوخ ىو زانت ميغ ملاع شورس

 همه جالع ىناببكشو تسا اهيكتسب همه ديلكر بص هكدومرف تقيرط ريب ] ىفشاكلا لاق *

 تسرتب زور رهزا ربص ىب راكو تسارفظ ىناببكش ةحش تسا انكهخ

 دوشكت دامصرد ريص ىل * دوصقمح نك دنلك تساربص

 ىباتشزا ىتفارد ىإزو * ىلا دارم دكا قام 97

 هبادربدسوتموهو لسو هنلع هللا ىلص هللا لوسر انيتا لاق ترالا نب باخ نع - ىود -
 مث هنول ارامع سلخ انرصيتستو انل هللاوعدتالأ هللا لوسراي اناقف هلا انوكشف ةيعكلا لظفف

 عضوبف راشنملاب ءاحبف ةرفح ضرالا ىف هلرفحيف لجرلاب ىتؤيل مكلبق ناك نم نا ) لاق |

 لها مئاب ةمايقلاموي ىنْؤي) ثيدحلا فو (هنيد نع كلذ هفرصيام نيتقرف لعجبف هسأر ىلع
 كدكو | الكق معن كب م له هللاقف اقرتحم دوسا جرخبف كعمل انا نطعأ# لطراللا

 سحغبق ءالب اسدلا لها دشاب ىؤيو ىلاعت هللاىنقلخ ذنم ءالللا اذهىف:لزا ملال لوقف هبف

 لازنا ةيهلالاةداعلا بلاغنكلو هنم حارتسمواعرتسم اما تيملا ناف (بيرق هللارضن نا الأ
 بوكسالا ف ثنك ىلا اهنم .بانلااذه داوم نم ازيثكىرصعف تدهاش ادقلو زجاعلل رصنلا

 نابملا قاطت قيضنام نينس تس'ةدم ىف موقلا نم ىنقلف ركتملا نع ىهنا ةمورلا:رايدلا نم

 ىلا .ءالتبالا بلقناف مهند نم قوجرخاف ةدلبلا كلت نم ةرخهلا ىلا شمالا لآ ىتح هنع '

 ةمورلا دالبلا ىلع رافكلا ىلوتسا ىملظعلا ةحارلا اهي تدجوو هرس سدق خسشلا

 نا اهنمو .اروك دم أش نكيل نأك نيربكتسملا نم اهنف نم هللا لعجو فودتلجلا اوقرحاو

 انكمتم ىلا نيح .ناكو مشب ةفورغملا ةذلب ىلا ةيزرمقلا 'ةزودلا 'هذعتا تايآ'نم'ةيآ هللا

 دساف ضرغل اضيا خيشلا ةرضح جرخا ىناثلا ناولس ناطلللا ةلودىف ىيربوك نباب فورعملا

 تنكوا نإ رحاولا هبقنوتنيوتل للا هع لدول ووأرلاقوإلا هلع قن ناجل اور عاق
 ىلدروذا امويهركفت ىفانا نيف ةروكذملا ةريزجلا ىف ناك نيح خسشلا ةرضح صاىف نزحت

 اوشا نوذعويام نوري موي مهن أك مهل لجعتستالو) ىلاعت هلوق هنف جردنم هبانج نم باتك
 هتامارك نه وهو ريزولا لتق فداصف (نوقسافلا موقلاالا كلهي لهف غالب راهن نم ةعاسالا

 نم ةلببق 6 داع ىلاو © ةينابرلا هتادراوو ةيهلالا همولعب انعتمو هناحبس هللا هظفح ةبجعلا

 6( عب 1٠١- - نايبلا حود 2

 | كب سم له هل لاقف ردبلا ةلل رمقلا هنأكيرخيف) ةعاس اهيف لخدي ىنعي (ةسمت ةنملا ىف
 . موربص اذا اذه ريقفلا لوق. * (ىلاعت هللا ىنقلخ ذنمممعنلا اذهىف لزا ملال لوقبف طق ةدش
 | ىلاعت هلوق ىف ءاملعلا ضعب لاق ام ىلع توملا رصنلاو رفظلا نم نا عم ايندلا ىف هتيغسب رفظي

 | ةرضح ةراشاب ةسورب ةنبدم .تلخد اذا ىتح دالوالاو لهالا عم ةرحبلا اندر انك اقي

 | هلعج ىذلا لجالا انخبش ةرضضح ىف عيارلا دم ناطلسلا ةلود رخاواف ريزولا مهاربا

 | قطصم ىلا ةدازولا تلا امل مث لتق مث ريزولا ىا هللا هافن ىتح ثبلي مف ةينطنطسقلا ىف



 ا

 ءالب هباصا الا نيسأا لتقىلع ناعا دحا نم ام هنا اورك اذن اعمح نا خيشلا وبا يرخاو « |

 نم » هلوق اهربخو ءادتبالاب عفرلا اهلحمو مالسلاهيلع جون ةصق ىلا ةراشا # كلت © |

 مه: 144 ره رشع ىتاثلا ءنمجلا

 | نا ىننع كيمارلف اهايا ىنمشا بارتنم ةضبق ليربج ضبق مث ءاليرك هللاقب عضومب تارفلا
 هملس مال لاقو ةروراقىف سو هيلعةللا ىلص هللا ل وسر اهلعج ةيرتلا كلتْنا  ىور ,(اتضاف |

 (لتق دق هنا ىملعاف امد راصىتث نيسلا التقي ىتلا ضرالا ةيرثنم. اذهنا ) اهنع هللا ىضر

 لوس الئاق تعمس نيسحلا لتق ةلبل ناك املف ةملس ما تلاق |

 للذتلاو باذعلاب اورسشبأ * انيسح الهج نولتاقلا اهيا

 لالا لماحو ىسومود * واد نبا ناسل ىلع متنعل دق

 ل 2 لعل تارغلا لا نا "2 كاتم تروتدم ةيرتلا“اذاف ةروراقلا تحتنو تكف تلأق

 ىذوجلا نبا لاقام ىلع هتمكحو نيسحلا لتق ىتح نكت قفشلا عم ىنلا ةرماو نيريس نبا
 ناسخ الق كمر لع هضع ربثات ريظاف ةمسللا رع ءنم قللإو هولا رمح رئون انَضَع نأ
 طبع مد هتحن دجوالا هلتق مون ايندلا ىف رجح عفريلو ةيانملا مظعل اراهظا قفالا ةرمحب

 || لعل راثلا هتذخاف جازمسلا حلصيل ماقف ىث ىناصا امو تنعا انا خيش لاقف تومب نا لبق

 شعطعلاب ىبدبامهضعبو .تام ىتح هب كلذ لزم كلذ عمو تارفلاىفسمغلاو راثا راثلا ىداني

 كلملا لاوزوا هجولا داوسواىمعلا وا ىلتتلاب بقوع مهضعبو .ىوربالو ةيوار بري ناكف
 مهتبمص نمو تبباا لها ىداعي نم بناج ىلع نكف تفرع اذاف كلذ ربغو ةريسي ةدم ىف
 | ثيدحلاىفو ىلاعت هللا كظفحم ةمرحلا ظفحاو مهل ضغبو تيبلا لهال ةاداعم مهتالاوم ناف
 | ىلاعت هللا ظفحنمل نهظفحم مل نمو :هنيد هللا ظفح نهظفح نف تامرح ثالث ىلاعت هللذا )

 راصنالاو ىلرتع قح فرعي نمو ىمحر ةمرخو ىتمرحو مالسالا ةمرح هاشدالو هنيد

 ( رهط ريغ ىف هما هبتلمح اماو ةيئزل اماو قفانم اما ثالث ىدحال وهف برعلاو

 ءاكحبص رون بلطم فسخنم هامزا *« هاو ددم نيد ىب مدمعز نيد راكرد

 ةقحملا ةفئاطلاب ةرخآلاو ايندلاف انقحلاو ةقحلا لئاسولا نع عاطقنالا نم اًظفحا مهللا

 هكاهحوب © ىلاعت هللادنع الا هملع قسمل هدهع مداقتل هناف هرابخا ضعب ىا *# بيغلا ءايلا

 كريغ هقلابف ةوساو ةياده كل نوكل ه6 كيلا © ناثربخ ليربج ةطساوب ةصقلا كلت ىا

 كدنع ةاوهجم ىا رخآ ربخ 4 كموقالو تنا اهملعت تنكام 8 مالسلامهيلع ءاسنالا نم
 | مهلهج ركذىفو . اهب انرابخاو كيلا انئاحيا لبق نم ىا# اذه لبق نم  كموق دنعو

 | فيكف هوعمي مل مهتزك عم مهناو مهريغ طلاخب مل نا هملعتي ل مالسلاهيلع هنا ىلع هيت
 كونذك اذا مهبيصي نا اريذحنو الاثم مهل نوكل اهب مهاملعا ىتملا ىدعس لاق« مهنم دْحْو
 | ثيللا ىنا ريسفتىفو « اهانبحوا دق ذاو ىا ءاحيالا ىلع عرفتم *6 ربصاف 88 كئلوا باصا ام

 | حوت ريص مك مهبيذكتو ِكموق ةيذاو ةلاسرلا غيل قاشم :ىلع ربصاف كوقدصي مل نا ىنعي

 ةرخآآلاىف زوفلابو ايندلا ىف رفظلاب ىمالا رخآ ىا 46 ةبقاعلا نا © ةلواطتملا ةدملا هذه ىف

 © نيقتملل )



 دوه ةروس مدي ١ 2* ج٠
 حت صصص ووسع دم

 اهوحنوةقفنااعبسوتو ناوخالا ةدايزو لاستغالاك لاعفالا ضعب لعفي نا الا مهللا اهليوطأو .

 | ىراصتا زوربن موي جرفتلاو هزنتلا قيرطب جرخ اذا أ همدعو هسشتلا هلاس رطخي نا ريغ نم

 ريغ نم هيلا ةيعاد ةحلصمي وا قافتالا قيرطب هناوخا ضعبولا أيش ىدهاو مجعلا زورين وا
 ىضر نيسللا لتقم مرحلا لئاواو ءادوشاعموي أرق نمو * هب سأب ال هناف ةقفاوملا هبلقب رطخينا
 نيعماسلا نيزحت لجال مظعتلاب ةلخم ظافلاب ناكاذا اصوصخ ضفاورلاب هبت دقف هنع هلا

 | ةياحضلا رثاس لتقمب الوان 5 ديينإ,ىش يويسلا لق 1: دارا فل كلا ةها كفو |
 | لتقم ةيوار هريغو ظعاولا ىلع مرحي ىلازغلا مالسالاةح لاق * ىهتنا ضفاورلا هباشي الث

 ةباحصلا ضغب جيهي هناف مصاختلاو رجاشتلانم ةباحصلا نيب ىرجامو هتياكحو نيسكلا

 لعلو ةحبمص لماحت ىلع لمحبف تاءزانملانم مهب عقوامو نيدلا مالعا مهو مهبف نعطلاو

 ىف مالسلادبع نب نيدلا نع لاقو * ىنخيال امايندلاو ةسايرلا بلطلال داهتجالاىف أطخل كلذ

 | سلاجمو عاقولا لاوحا ةياكك ئصاغملاف مالك اوه لظانلا ف 'ضوخلا نآسللا تافآ لصف

 ةاطحسلا نان وحلم ةياكح ذك و١ ءاوهالا لها بع وهاك كو ةيلخلا يحبو رولا

 اودشناوهدجو هبوباعم هلاح فيك نيسحلا لتاقخ.و رردلا دقعىف لاق * ىهتنامهنع هللا ئضر

 خطلم نيسحلا مدب اهصيشو * مطاف ةمايقلا درت نا دبال
 خفني ةماققلا مويىف روصلاو * هؤامصخ هؤاعفش نمل لبو

 ناسناىف لاق * ( ايندلا لها باذع فصن هيلع راننم توباتىف نيسكلا لتاق ) ثيدحلاىفو

 سابعنبا هاهنق مهبلا باهذلا داراف هوعيابل مهيتأي نا نيسحلا ىلا ةفوكلا لها لسرانوسعلا

 سابع نبا ىف بهذي نا الا ىنأف نسحلا هيخال مهتالذخو هيبال مهلتقو مهردغ هلنيبو
 ةفوكلا ىلا هماما مدقو هريس ىلع نزح نمالا ةكمب قيس لو هانيسحاو لاقو امهنع هللا ىضر

 فّراشاملو كلذ نم ثكا لئقو افلا رتثع انثا نيسحلل ةفوكلا لهأ نم هَعِناف ليقع لدم

 ناكو لتايقم فلا :نيرشع دايزنب هللا دبع وهو ديزي بناحنم اهريما هملا زهج ةفوكلا |

 جتك ىارور هيلا اؤاتصرو املف لج آلا ريخلا ىلع لجاعلا تحسلا لجال عباب نمم مهرثكا |

 روغنلا ضعب ىلا بهذيوأ ءاج ثبح نم عجرينا اما ثالث ىدحا مهنم بلط شوبلا
 ديزيل هتعيبو دايزنبا مكح ىلع هلوزن هنم اويلطو اوباف داراام هيف لعفي ديزي ىلا بهذيوا |
 ماع ءاروشاع موي كلذو هسارراو ردح كالا ىلا ظقسف هج وذ امتنحم امنا ىلا سوانا ىباف |

 نيسحلاربق رامخالا ةضورىف لاق * دايز نب هللادبع ىدي نبب ضارلا كلذ عضوو نيتسو ىدحا

 ار ىلع قشمد دحسم ىف ماشلاب هسأرو قارعلا ضرانم ىو الب ركب هه هللاىضر

 تناىباب ةللاوسراي لاقف مونلا ىف نيملاصلا ضعب سو هيلع هللاىلص ىبلا ىأر دقو ةناولكسا 0
 هيف تح اوعاريملو ىنوظفحي ملو نيسحلا اولتق ةنتف هللا مهداز لاقف كما نتف ىرتام ىعاو ْ

 هذه مما نع لأسو فقوف نيفصولا هريسم دنع ءالبركب هنع هللا ىضر ىلعرم ىبعشلا نعو *

 11097 ردم هيد كور كاسات ١ طا و دج
 *ىطاشب لتقب نيسحلا ىدلو نا ىنربخاو افن ١ ليربج ىدنع ناك ) لاقف ىكسي وهو إسو هيلع ا
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 [1] كرت ؟ويع ارم عرج ككرخ ىلع جعع فمع يم رسج رصف 2

 [ذد] ؟ 26ج عب 6 نساك -92 رثاوعد كو يفكك 2

 مه ١8412 ز>- رشع ىناثلا ءزجلا

 ]١[ دهم ششي له تمسق * دهدم ىزور قازر ارهلمح

 [4] ركت''قضامو نك لبقتسم كارت * روخز دمانكو ىدر وخاهلاس

 بعشت نه عيمج سبل ىأ مهتموهو فوذحم ربخلاو ةفص © مهعتمنس » أدتبم « ماو»
 | ةكوكقاب كود 0 هانعم ايندلاىف مهعتمنس متا مهنم لب مهلع اكرايمو املسم مهنم

 سيا] 6# انه مهسمب مؤ 38» [ قزد تعسو شبع ىخارفب ايندرد ارئاشيامهد ىرادروخرب

 رافكلامهواضيإ ايندلاىفواةرخ آلا ىفاما [كاندردىباذع] ملأ ب باذع # [امزا ارئاشيا دسرب

 | هتمكحل فلاخم ءابقشاوا ءادعس نانلا لك نوك ناىلا ىلاعتو هناحبس ريشي ةواقشلا لهاو

 !هلاق 6 مهتم“ لك ارا قوهط نم دبالف هريبدت ىضتقم ىلع هلالجو هلامح مهيف عدوا هناق

 ظ ظفاحلا

 | 2 دشابن بهلوب رك دزوسب اركشتا « تسريزك انرفكزا قشع ةناخ راكرد
 ظ ريطلا هبف ىذلا قبطلا حون فشك ىدوجلاىلع ةنيفسلا تسر املهنا ريسافتلاىف  ىكح

 ضرالاربخم هينأيف ءاملا نم تب موا ناوبحلا ةامحىفاك دالبلا تقرغله رظنيل بارغلا ثعبف

 اطبا لثلاىف اولاق اذلو عجري ملف اهب لغتشاو اهيلع 0 ةفبج رصباف ثيللا ىلا ريسفتىف اك
 اهذافتلا"ق ةنوديرلا قاراؤز تزافلاغتطزالا ىف انشا دج إف :لايح لسرا مث.حون بارغنم

 اهالجرتاغف ضرالا لع تعقوف اهلسرا مث 3 راحشالا نرهظو صقن دق ءاملاذا حون فرعف

 ةمام ا ىلع كراف ترهظ دق ضرالانا فرعف هنراو حونىلا تءاخ امهترمح ردق نيطلاىف

 | ٍبارغلا ىلع اعدو توببلا فلأت مث نف نامالاب اهلاءدو اهقنعفف ىتلا ةرضحخلا اهقوطو
 هيدا امال ته ارجو تاو تازتلا :ئاالا ماهتا كولا اذلئأبذلا اهادلفأ قاوقلاب
 مويةنفسلاىف هعم نع طه مالسلاهملع احوننا 0 * حوت نع ناب هنال نييلا بارغ اولاق

 فكباذه ءاخ مهداوزا تغرفدق ناكو ىلاعت هلل اركش همايصب هعمنه سعاو ماصف ءاروشاع
 هلع حون اهخبطف بوبح ةعبس تغلبذا ىلا صمح فكب اذهو سدع فكب اذهو ةطنح
 | ضرالاهجو ىلع خط ماعط لوا ناكو حون تاكربب اعيمج اوعبشو اهيلع اورطفافمهل مالسلا

 ءارقفلا عطيو كلذ لعفي نم. مظع رجا هيفو ءاروشاع موب ةنس سانلاهذخاف اذه نافوطلادعب

 ذئموب لستغانفءاملا رئاس ىلا مزمز ءاروشاع ةلبل قرخم لجورنع هللازا رك ذو *ناكاسملاو

 هلهللاعسو ةقفنلا ىف هلابع ىلع هبف عسو نمو قئافلا ضورلاىفاك ةنسلا غلام ىف "ضرما نم نمأ

 رردلادقع ىف لاق * ةيدمحلا رارسالا فاك كلذكءاندجوو هانبرج نيريس نبالاق *هتنس رئاس
 | ىتشالو اهريغو ركذلاو موصلاو ةقدصلانم تاريخا لعف موي كلذف بحتسملا ىلاللاو

 | ىعياضيا جراوخلاو ضفاورلاو ةعيشلابو لاعفالا ضعب ىف نوعلملا ديزي هبشتي نا نمو لل
 نوعلملا ديزي هبشت دقف ءازوشاع موب لحتكا نف منأم مويوا دبع موي مويلا كلذ لمجال ْ
 لهال اراعش تناكاذا ةنس ةنسلا كرتناف حب لصا مويلا كلذ لاحتكالل ناكناوهموقو |

 | ةنسلا تراص ةملظلاو ةعدللا لها راغش ناكامل هنكل ةّس لصالاىف هناف نولاب محلك ةعدلا

 ١ | اًباسلا ريصم هلثمو ىاتسهقلا حرش ىف ام انئامزف ىرمبلا دبله رصخخىف مل لعجي نا ا
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 دوه ةرو 4 ١5١ زغح مس

 حوداي (كظعا ىاإ الل ما طاسالا اذه برقلا طاسب ىلع ةيرقلا لهال زوجم ناب 0

 ةاهاللا سوفنلا نم ىا (نيلهاجلا نمإ طاسنالا اذهب طاسبلا ىلع (نوكت ناإ) سدقلا
 ىلفس الهاح اهاوهو سفلا ةعباتع, ريصن ىولعلا ملاعلا حورلا نا ىلا ةراشا هفو . ةملاظلا

 | ةاحمن ساعلا نم ع هبل سلام كلأسان اكذوعاىا كتانإ حورلاىا (لاقإل' ةمهلا“ىدعبطلا

 | :ةزفغملاااروناب قدي وا( لرفغتالاو ١ نتفلا ؟نافؤط نمل ايتاوهسو"انذلا تونا ضل رشا

 | ةعئاملا ىهةمحر لانا ىلا ريشي (نيرساخلا نم نك )١ كادهريغب ءادتهالا نع ىزحت ىلع (ىنمحرتو)

 ١ ه«طبها حونايإ# ىلاعتللاوه لئاقلا *«لبقإل ةيمجنلا تاليوأتلاف اذك نارسخلا نمحورلل
 عجرلاو عوجرلاك طبهلا ىدعتملا ردصمو طوبهلا مزاللا ردصم ناالا دعتمو مزال طبه

 ع ١! كلفلا نم لزنا ىا ا ةسرافلاب طوبهلاو لوالا انه دارملاو

 ابتلم ه6 مالسب 98 ةيوتسملا ضرالا ىلا ىدوحلانم وا ارهش هلع ةنيفسلا ترقتسا ىذلا

 ١ ةلاد هل ةفصانمو طبها لعافنم لاح ةمالساا نك مالسف ه6 انم 2 ةنئاك هراكملا نم ةمالسب

 ىلع مالسإ) لاقاكيشارع انم ةحنو مالسيوا ميل اذع مظعلا هللا نم ناكام نال هلاكو همظعت ىلع

 ٠ تاكربوإ# قرغلا نم ةاجنلاماقم ماقملانال 1 لوالاو ملستلا ىنعمي مالسلاف (نيملاعلا ىف حوت

 ىلعو8© قازرالا عاونانم مهشاعمو كشاعمدب موقبامو كلسنىف ةيمان تاريخ ىا # كيلع

 | هعمنمت ةلسانتملا ةئمؤملا مالا دارملاو .ةيئادتبا نش مهنم ةيعشتم 4 كمم نم ةئشان # مثا

 ناكلاقنم ةياور ىلع اذه صاخلا ةداراو ماعلا قالطا نم وهف ةمايقلاموب ىلا هدالوا نم

 ملو طوبهلا دعب ىا دالوالا ريغ تام ددعلاىف فالتخالا عم مهربغو هدالوا ةئفسلاىف هعم

 ناىلع مهؤاستو هدالوا الا ةئيفسلاىف هعم ناك ام لاق نم هياور ىلع اماو .حجرالاوهو 0

 قاتلا مدا ىمتم"اذلو مهلكقلخلاوبا حونف ناكام اياو ليوأتلا ىلا جاتحالف ةينامثعومجما 06

 هتردش للقلا نم ريثكلا هللاجرخا دقو هتيرذنمالا لسنلا لصحيمل هنال رفصالا مداو

 نيسحلا ءادهشلا ناطلس عم لتق هلا كلذو بيطلا ريثكلا نيدباعلانيز بلص نم جرخا اك

 | ىمئاف مهرغصا هنع هللاىضر هناىلع نيدباعلا نيز هنباالا حني ملو هتبب لها ةماع هنع هللاىضر

 | هدالوا نيب ضرالاحونمسق نافوطلا عفترا امل سلاجلا سئافنىف لاق *ةداسلا هتيرذ ىلاعت هللا

 دالب هاطعاف ماح اماو برعلاونا وهف ماشلاو نعلاو زاححلا دالب هاطعاف ماس اماف ةثالثلا

 | مكحلا ةلوساىف لاق« كزتلاوبا وهف قرششملا دالب هاطعاف ثفاياماو نادوضلاوبا يف نادؤتلا

 ١ ةكلمم نوعبراو ثالثو ةئامثالثق نومأملا نمزىف اهددع طبض ىتلا ةعبسلا ميلاقالا كلام اما

 اهل ءاوتسالا طخ ىف ةكلمت تدجوو اهعسوا ىهو رهشا ةئالثو اهقيضا ىهو مايا ةثالث اهنم
 | راهنرهشا ةتسو لل رهشا ةتس اهضعبىفو ةدحاو ةنسىف ناتو ناغإركو نافصو ناعسر

 تسو ةئامصمحو ةئيدم ل ةعبرا وهف ملاقالا ادق عيمجاماو درب اهضعبو رح اهضعبو '

 للنا) ربا ىفو ؟دحا فكىف ةلدرخكالا بارا ىف نارمعلاامو كلذريغ لبقو نوسمحو

 | هتاكربوهللا ةر ةعسىملا رظناف (هرساب ملاعلا قزر ردَشب مويلك اهقزر هجو سم نه جرم ىف ةباد

 ىونثملا فو : قزرلا لجال ل تي
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 © 2 ي(* موي سكن عتب

 ب رك بل < رك 7

 كنيدلهانم ىا (كلهانم سيلهناحونايإ حورالملاعت برلاىا (لاقإل اهبدعا تنا ةمكحو |

 أ اغلوتل ةيابرقلا ةيلغا: انج قتاماو نيدلاؤةلملا ةلغاو :ةبازقلااةنلهلا نيعؤون لع ةلغالاو كتمو: |

 ملعىا 6ع 4 , كلسيلامن اً ستالفال لاقف هيزقلا لها باد ”!حورلا بدا 2 ادنا : هذهو |

 مني +١1 »بم رشع ىلاكلا نما

 لوش «ىت>رثوإ# روك ذملالاؤسلانم ىمردصام ىلرةغت ناو ىا * ىلرفنت 9هرخ الاف
 كوضودلع اهسال هللاركش نع لوهذلاناذ كلذ ببسب الامعا # نيرساخلا نم نكا 9 يوت
 ىدامب اصوصخ ىنعيال امي لاغتشالاو ءادعالا كالهو ةاحللا ىه ىتلا ةالخلا ةمعللا هذهلثم

 ةحبار ريغ ةلماعم هىماىف ىلاعت هللا ىلا عرضتلاو اص ريغ لمع هنا هنأشىف لبق نه صالخ |

 ىلا عطقتيال درو رافغلا كلملا ىلا ءاحتلالاو رافغتسالاو ةبوتلا نا ملعاو * نام نارسخو |

 كلاسلاو تاقرتلاو تالزنتلانيب القتم لازيال نم ؤملانال 000000 لعفو توملا |

 ملاوعىف ريسلا بتارم تاياغىلا جردتي كفنيال لماكلاو تالجتلاو رانتسالاب ىلتبم حرببال | |
 لكلا و بانا ثبلطام بلطدق ىسوم اذهو .بانمث لأسام لأسدق حون اذهو .تاذلاو تافصلا ظ

 ىوتثملافو : هردقو هاوق نع دبعلا لطعت ءاحاذا هناف هردقو هللا ءاضقن راح

 دف زل ون ب ودا للا ع ااناوءاجلا ةلادقاوأ ”ةكمكحلا رأي دا مح نبا
 بطع رد دنقاو ماد دنت وك « بجحينا نارب غمزادوخ تسي ْ

 دتفىم دهاوخم رو دهاو رك « دو مه دن ماد هك بج نبا

 شيوخ رباب درب حم ىعاد ىوس * شيب ماد و زاب شوك و زاب مشج
 ىدانو) ةراشالاو خو تارم هكرتى عيت هنبالاؤسىلاردتباامل هناقمالسلا هيلع حونىلا ىرتالأ

 حورلاجاودزانم ةدلوتملا سفنلاىا (ىلهانم ىنبا نا بر لاقف هبرإل حورلا حون ىا حوت

 حاودالالزتي نا هتمك# داراامل ىلاعت هللا نا كلذو (قحلا كدعو ناوإل ىلهانم للاقلاو

 ءاينالا حاورا لاق بلاقلا نيلفاس لفسا ىلا هبرق» هراوج نيلع ىلعانم ةنولعلا ةسدقملا

 , كدعب تاكرد لفساىلا كبرق تاماقم ىلعانم انلزتت انهلاو انبراي نينمؤملا صاوخو ءانلوالاو

 درجتلا لزتمنمو ءالبلاو نزحلا رادىلا ءاقللاو رورسلارادنمو ءانفلا ملاعىلا ءاقلا ملاءنمو

 | دايلتمالا ترن كد جحا رداع أسال هيتؤت نطو "لكحاعلاو انلاؤكلا رم كلا ؟كئاؤتاأ

 ١ امكف كالهلا تاطرونم مهيلعاو مهجن ناب هئاسخا فطاوعنم هللا مهدعوف ءالتبالاو

 كلذكف رئاكدحاوو نونمؤم مهنم ةئالث نينب ةعبرا حونل نوكي نا هتمكح ةضقنم نا

 لقعلاو رسلاو-بلقلا مهو نونمؤم مهنم ةثالث نينب ةعبرا حورلل نوكي نأ تضتقا هتمكح
 لزعمىف دحاو ناكو ةنيفسلا ىف هعم حون ىنب نم ةثالث ناكامكف سفتئاوهو رفا دحاوو

 سفنلا رفا وهو د>او ناكو ةعيرشلا ةنيفسو اوناك هعم حورلا ىنب نم عالاقل نكت هنن

 نافوطوايندلا رحب ىف قرعلا ىلع رفاكلا هدلو فرشا املف ةعيرشلاو نيدلانمو هنم لزعمىف

 هتيجلا ناذ ىنعي 6 نيك املا مكحا تناو ) قحلا كدعو ناو ىلعانم ىتبانا بد لاق نتفلا
 | لدعنم كلامفاولختال ءامكحلا مكحاو مكح كنال هلعفتاوف نيلداعلا لدعا تنا هتقرمغاوا

 ا
 | ءوسلاب هيرامالل قلخ ىا جاكي لمح هنا ]ب لاف هنيدلا هلهالا تن ةلعرهظا مث حورلا نم

 حر
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 1 ها ا ا
 ءاجنالاب دعولا مهمعنيذلا ا« كلها نم سيل ف كنا ىا هك هنا حوناي 98 ىلاعت هللا # لاق . 1 11 : . 00 5
 رفاكلاو نمؤملا نيب ةقالعالو ةشدلا ةبارقلا وه ةلهالا رادم ناف ءانثتسالاب مهنم هجورخ

 نبالا ءامكملاضعب لاق +لمعلا ىف هفلاخ هناويغ هنا هنا ةمركعو دهاجحمو سابع نبا نعو *
 | رهظف هنع اوعطقني نا فاخامهيبن لعفام اولعفيمل اذا ةمالاو هنععطقنا بالا لعفام لعفيمل اذا

 هرس سدق ىدعسلا لاق : ءابّآلا درجمي رخفىفو لمحو لع ريغنم بسنىف ةدئافالنا
 دوزفس شردق 5 ريمي # دوب رنه ىف تعببط ارناعنك وح

 دوار ميهارباو تسراخ زا لك مر نه وكف ىئىراد كلا نيكل

 راختفالاحيبقت ضرغلاو ( مكباسناب ىنوتأتو مهلامعاب سانلا ىنيتأيال مئاه ىني ) ثيدحلا فو
 لامتالاب سانلا ىتاي نيحباسنالاب ماللسلا هيلع هيدل

 هلهاب نم سفنلا تناكالذا + مثاه نم .لضالا عقسامو

 هلصا 6 طاصريغ لمح هنا له ةتيملا ماظع ىتن نولكأي اوناك مهنال ةءاندلاب ةفورعم ةلبق ىهو
 دساف ل لّقيملو دسافلا لمعلا ىلع هتموادمىف ةغلابم لمعلا سفن لعش اص ريغ لمجوذ هنا

 نيح ىل حال ريقفلا لوي * حالصلا بيسب تناكامتا ةاجنلا ناب ناذيالل نامزالتم امهناعم

 تسكدمنا .ىنملا نوكي نادمشالاو .لمفلاو اتبكل يسد نبئالانا اوه ودنا عمال لكلا
 هلوق ىف ايسك داولا ةيمست ثيدحلاىف درو دقو فاضم ريدقتى لا جابتحا ريغ نم اص ريغ

 ( كيبال كلامو تنا ) هلوقىفو ( هبسك نم هدلو ناو هبسك نم لجرلا لكأي ام بيطا نا )
 هذادن ىمس * ناًاستالف و اناسناف مت نا لاق لمعتام هتجوز عقاوب وهو مكمل لق *
 ه« لعب كل سدلام 8 ىنم بلطتالف لاخلا ةيلج ىلعتفقو اذاىا بلطلاولاؤسلا نم هنفامل الاؤس
 [ ارت مهديمدنب ] 86 كظعا ىنا ف ةمكحلل قفاومو باوص هلوصحنا انش لعتال ايلطم ىا

 نال لهجلاب ىلوالا كرتنع ربع #* نيلهاجلا نم 2 نوكت نا ةهارك ىا * نوكت نا
 ىتح هلع دلولا بح هلغشا لاؤسلانع هانغاو لاخلا ىلع هلددق لوقلا هلع قيسنم ءاّثتسا

 تلبق كلذ دنع 46 لاق + هبتشيال نا بجنام هيلع هبتشا نا ىلع بتودف هيلع مالا هنتشا
 اذهلف كتيادهو كتناعاب الا هنمزارتحالا ىلع ردقاال ىناالا هلادوعاالف فيلكتلا اذه ىنراي

 ىلسيلام دعب نم كنه بلطانا نم ىأ.6 كلأسانا كب ذوعا ىلا بد  هلوقب الوا أدب
 ىلا ةدواعملا نم مولا دعب ىظفحا ىنعي ةمكحلا ىضتقم هلوصحنا معا ال !ولطمىا 6 لعب

 اوظعتا اوظعواذا مهنا نيحلاصلا ةداع هذهوىفوتنا ىلا رافغتسالا مدق ىلع ناكو لاؤسلا لثم

 مهبىدتقيل مالسلا مهيلع ءاسنالا نه ناك ام ىلاعت حو اوذوعتو اورفغتسا أطخال اوه اذاو
 مالسلا هيلع حون ةبوت ىلاعت هللا لبقدقو ىلاعت هللا ةمحر نم ءاجرلا عطقبالناو رافغتسالا ىف

 نيرصماىضتقت ةبوتلا ةقرقح مث 6 تاكربو انم مالسب طبها حوناي لبق ل ىلاعت هلوق هيلع لدياك
 رخ آلاو لا كي ذوعا ىنا) هلوقب ةراشالا هيلاو لبقتسملاف لعفلا كرتوبع مزعلا اهدحا
 اهدحا متدامت الو نا نم بكرم الاو ف هلوقب ةراشالا هيلاو ىضمامل رافغتسالاو مدنلا

 دوه ةروس مهي ٠١ه. زجح



 محي ٠م زعم ريشع ىلاثلا ءزجخا

 تايآآلا تناك ةئيانتم ةنواغتم ناقزفلا: فحصمىف ةعقاولا ةنسفنالاو ةققاف آلا تايآلا هذه

 جيو عيبا عنجريقئاقطب يسوم ذا, كانك, نقلا يعتيسنف ةجددللا تانيلا
 ةياشالا ف: ليزتتلا ناشراد هللو ةينابعالاو ةملعلا كتكلل هلصفامل قفاوم ةشاكءالاو

 ( َكمءام ئلبا_ضرااي.لبقو-) .ةينجتللا تاليوأتلا ىفا لاق ©:بلاغلا.::هللاو بتارملا ىلا
 ضيغو ) تاف آلا رطم لازنا نع ىتلقا ءاضقلا ءامسايو كتاووش ءام. ةيرشبلا ضرااي ىا

 ناكامىضقناىا (سمالا ىضقوإلا تروس تنكسو عرسشلارونب اهتملظ تصقن ىانتفلا ءام املا

 | ماقموهو 6 ىدوجلاىلع )ل ةعيرمشلا ةنيفسىا 6 توتساو ) ءالتبالل نتفلا نافوط نم اردقم
 | تضم .املفاةلالهلاو,:تافاالا_نضوعمىف نيؤلثلا تاماسقمنم:تناكنافوطلا مايا ىنغي نيكقلا
 | ىا (ادعب لبقوإل تاجردلا لينو تابثلاو ةاجنلا هيفو نيكملا ماقمىلا ىمالا لا مايالا كلت

 ةعيرسشلا ةنيفس بوكر نع دعاقتلاب مهسفنا اوملظ نيذلا 6 نيملظلا موقلل ل اكالهو ةقرمغ

 لصفتل ءافلا # لاقف © [ اددوخ راكدرورب دناوخمو ] هيد حوت ىدانو #8 ىهتنا

 انبا نبالا ىمسو ناعنك 6 ىنانا 88 نمراكدرورب ىا ]6 بر #8 لامحالا نم ءادنلا فام

 ا مهلمحم ىمالا نمضىف مهءاجيا ىندعو دقو 6 ىلها نم ع هسا. ىزه ىا هسا ءانب ايرككل

 هلهاضعب وهههلامر ناكوا حجرالا وه امىلع هبلصنم هنبا ناك هنال ةيضيعبت نمو كلفلاىف

 ىناك عومجملابو ناحسالابو نراقالاب و ءامالاو دسعلابو دالوالاو ياوزالاب رسفب لهالاو

 | هلوق هنمو هيلا بسنيامو "ىلا ةصاخ. لهالا لامكلا.نبا:لاق * كلمنبال قراشملا حرش

 | ةعفنملا لاصيإب رابخالا نع ةرابع دعولاو كلذ د كدعو ناو 8 «ىلها نم ىنبا نا ىلاعت

 هب ءافولاو هزاجنا ىف كشيالو فلخلا هيلا قرطتبال ىذلا تباثلا د# قحلا ف اهعوقو لبق

 | ىلط همي وصقل وةييترتلاَل ع لدتال قالا ناقةعتنا قزنخ كيق ةزاكسا هنن لاه ذل هرهاشلاو
 ىلا هسرقتب اما دعب هكالهب معيجلو امهنيب جوملا لاحنيح هتان مدعفف ةمكحلا للطال هتاجن

 | الضف هكاله بجوتسال امهني, جوملا ةلولبح درحتو هللا اهبيرقتب وا جاومالا مطالتب كلفلا
 مالكلارحيفاام هديؤيو ريدق ”ىشلك ىلعهللاو هتمحرب هايا هللا ةمصع ناكما روهظل هب معلا نع

 | قرغي نا لبق ناكءادنل انا ىلع ليلد قاتسياك ( نلأستالف ) ىلاعت هلوقيف ىا د

 ْ ىلع مالا لضفال ذا مهلدعاو ماكحلا معا ىا 6 نيكاخلا مكحا تنا كما يلج ايفان ىح

 ةاضقلاىضقابقلدقل كنامزىف ةموكحلا ىدإقتمنم ملاظ لهاج برو لدعلاو معلاب الا هريغ

 ْ تاب مدع او نواف نيكولا كلا اكو
 اهرّوح ال اتتلا ىف. اهوؤج ف ناطر ةوراشةاترانز !ذةااضق

 مكي صفر ك2 نق ابها دو انوفا تاك ءارزبئوم ينم المخ
 فرع لجرف ةنملا ىف ىذلا اماف رانلاىف نانثاو ةنملاىف دحاو ةثالث ةاضقلا ) ثيدحلاىفو
 ىضق لجرو راناىف وهف مكحلا ىف زاخ قحلا فرع لجرف نارخآآلا:اماو هب ىضقف قحلا
 ىدعسلا خسشلالاق : مارحلاب لالخلاطلخبف قحلا فرعيالىا ( رانلاىفوهف لهج ىلع سانل

 نايا صر ا ردو دي ل تانك اظل ماكل رااغيفتخ فاو انام

 *(بل) 5



 - اكل كس

 موق سم داب 5ك الهو ىرود ] ةيسرافلاب وهو اوكلهلو ادعي موقلا دعبل ىا هب نيملاظلا ىلع

 هتيلعب راعشالل لظلا فصول ضرعتلاو لوقلا اذه مهلجال لبق ىا لبق هلوقوا فوذحملا |

 كالهالا اذه لثم نوقحتسي ييذكتلاو مظلا ىف كاع ىكلاسناب ضيرعت هفو كالهلل

 ةيوطت ةنزارس ه# ٠ع يم

 لعفلاب قلعتم كلايقسو كلتيهىف ماللاك مهيلع ىعدنم ناببل موقللىف ماللاو [ ارئاراكمتس

 نال هاا مهقاقحتسا ةهجلو طخسلا ناكمل راهظا مت مالكلا متو حاتفملاف لاق * مهيلع ءاعدلاو

 هتزمجح ىلا ءاملاىف ناك قنع نب جوع ريغ راذكلانم انام لبق .مهكاله دعب كالهلاب ءاعدلا

 دقو عارذ ثلثو اعارذ نيثالثو ةثالثو ةئامثالثو فالا ةثالث هلوط ناكو رازالا دقعم وهو
 جاتحا مالسلاهيلع احوننا هتان ببس ناكو ةداملا ةروسىف قس دقو ةنس فالا ةثالث شاع

 كلذب قرغلا نم هللاداجنف ماشلا نم هيلا جوع اهلمخل اهلقن هنكعرف ةثيفسال ياس ٍبشخ ىلا
 مالسل اهللع ىسوم ةوسنلق لثم ةوسنلق سلب ناك نوعرف لانه ادحاونا اضيا تدب دقو +

 ٍباتواو ىروصلا ههبشت درحمب مزلقلا رحبىف قرغلانم ىلاعت هللا هاجت دقو هنم رخسيو

 وهاذا مالسلاهيلعحون ةنيفس تسرامل لاق ةيلاعلا ىلا نعو *نيرادلا باذعنم اجنل هتيانج نم
 كلجا نم ضرالا لها قرغ دق كليو حون هللاقف اهرخؤم ىا ةنيفسلا لثوك ىلع سيلباب
 هبر حوت اعدف ةيون نم ىلله كبر لسف لاق بوتت لاق عنصااف سيلبا هللاق مهتكلها دق

 لاق كل تاعج دق حوت هللاقف مالسلاهيلع مدا ربقل دجسينا هتبوننا هيلا ىلاعتهللا ىحواف
 مدآل ةدجسلاناىلا ةراشا هبفو * ارم هلدجساو امح هتكرت لاق مدا ربقل دجسن' لاق ىهامو
 لك اذكو مهبر دنع ءابحا مالسلا مهيلع ءايبنالاذا زوبقم ريغ وهو هلةدجسلاك روبقم وهو
 بئاصلا لاقاك مهرارسا هّللاسدق ءايلوالا

 تكتسيوادبل نيغماكا مذ كاوخاكا * !دلهوا ل كغأ اءادسا وأ اكلوَع ومس

 ةرايزوا ءالوالا ركشي نم هلثمو حيرصلا قحلا لوبق نع لكتف اذهنع لفغ مجرلاناطيشلاو

 عييمج نارقلانا - »* نالذخلا نم هيذوعتو ةمصعلا هللا لأست مهنم دادس او مهروبق

 | بسحب توافت هتازجا ضعب نيب نكل ةغالبلاو ةحاصفلا تاقبط ةياغىف زجعم هنايآو هروس
 | فئاطللانم هقوف مالك ماقم هلمحنام لمح. ال ماقملا ضعبزاف ايازملاو صاوخلا ىلع لاّشالا |
 ١ ضرااي لقو) ىلاعتهلوةىهو ةعركلا ةيآلا هذه لوبقلاو نسحلاىف هنأش عفترملا نف ايافخلاو ظ

 وديىف ةغالبلا نك بكرو ةيناطحقلا ةحاصفلا ةرسا اوستن اهعمسامل اذلو هرخآ ىلا (ىللنا |

 نود اوأططتو اهتحاصفل اودجس ءاطخلا عقاصمو ءابرعلا برعلا نم ةيناندعلا بطخلا

 دقلو ةققحلا ةررقملا مهت انه نع اوعجرو ةقلعملا مهدئاصق اوسنو اهتطاحا تاقدارس
 روهثم اوهام ىلع لاقو اروككذللا توافتلا ىلع هين نم نسحا

 ْ ىعمصانوج ول >اجنوجدوب هدئيوكهحرك « نحس تانك كاز: 5 خادش ردو ناسرد

 ىلبا ضرااي ليق نوج ادي تينا دوب ىك + تسلزنم ىحو هك نوح دزيا مالكذا
 لعجو ةوبنلا ةجردف مادقالا ةيواستم مالسلا مهيلع ءابينالا لعج ةناحبس هللا نا ىرتالأ

 | تناك املفمهيلا لسراىذلا ىف ىنمملال مهسفنىف ىنممل وهامتا مهفالتخاف ةفلتخم مهما تادادعتسا |



 هيك | رجح ردع ىلاثلا رجلا

 بلغي مونلاو ناينيلاب يرلا بلغي نانالاو باحسلا لمحت عيرلاو ءاملا لمحم باحسلاو راثلا |
 لابجلا نمةعبسلا ميلاقالا ف فىعام عوممنا ةمكلا لها رك ذو «لكلابلغي توملاو ناسنالا |

 ىوسالبج نوعبسو ةثالثو ةئاّتسو فال ا ةتس ضايرلا ةرهزىفو *الج نوعبسو ةيئامو ةثام |

 مكحلا ةلؤساىفو * خسرف فلا ىلا خسرف ةئام اهنمو اخسرف نورشع هلوطام اهنم لولتلا |
 حول ىدوجلاو مدآل بيدنرسو ىسومل روطلاو انينل دحاك هنادنا ىمارك لابجلا هللالعج |
 لبج لماكلا لجرلل لاقي ناوك الاف لاجرلا ةلزتمب اهناو افرش كلذب ىنكو ماللامهيلع |
 ةفرع ليقو ضرالا ىلع عضو لبج لوا هنال سيبقوبا ليقف لضفا لابجلاىأناىف اوفلتخاو « ا

 لابجنم لبج وهو دحا لبج لابجلا لضفا ىطويسلا لاقو * فاق ليقو ىسوم لبج ليقو |
 أ ةرايزادصقب ليخلا :اذحو, كانها ىلا :لابلا نم ءزيغنع.هدازفتاو ؛هدحوتل .كلذب سو ةنيدملا |

 | وحن ىلعوا نإلبم.وحت :ىلعوهو: مهنع هللا ,ىضز ءادهشلا نم هيف نمو هنع هللا:ىضر ةزمح انديس |
 أ نودعصتذا )أر قنم ةءارقىف همساي نا رقلا ىف روك ذم هناب هتلضفا ىلع لدتساو ةنيدملا نم ةثالث

 ىا (ةنلا ناكرانمنكر دحا) مالسلاهيلع لوقو ءاحلاو ةزمهلامضب ىا «دحا ىلعزوواتالو |

 اولكف هيمتر م اذاف هبحنو انحن لج اذه ادحا نايت الاف هلوقو اهيناوج نم ممظع بناج

 لامها مدع ىلع ثحلا دصقلاو كوش اهلةمظع ةرجش لك ىهو (ههاضع نمولو هرجش نم

 | هيف بلا عضو اهتقيقح ىلع لبجلا نم ةبحلا نوكتنا عنام الو هباكربت هرجش نم لكالا |

 | ىلاعت هللالاق ةراجحلا ىف ةيبثخلا تعضو امو مالسلاهيلع دواد عم لابجلا ف حيبستلا عضواك |
 دنعةيناقح ةاح تادامحل/ريقفلا لوقي * نوسعلا ناسناىفاك (هللاةشخ نم طبهبامل اهنمناو)
 ىونملاىف لاقأك ىلاعت هللا لها

 د و جل 0 مثجىب ارداب

 كم ىطبسز ارىطبق هجزا * ديدرون نآ | ا ىدوين رك
 دشر راي :وااردواد : ازج, .سإ + دش .زاديداب كنس هوك ةنرك

 أ

 نانج ىدروخورف ارئوراق هجزا * ناج مدح ىدورك رك ارنيمز نبيا

 | ىلاعت هلاقم اذكو هللاب ءاملعلا دنع ةقدقح ءاهسايو ضرااي ىلاعت هلو ىف ءادنلا تفرع اذه نمو |

 / ىلاعت لاحت لوقناكو رهطالا هرس سدق ربك الا خيشلا ةرضح لاق« لبقو هلوق نم مهفنملا |
 نيع ىلاعت هللا مالكو هلالجب قيلباك توصو فرحي ملكت لوقن كلذك هلالجب قلبك ةروصف |

 اهبزيعتتو فورحلا نيا كلضو. ىدفقا مالكلاك ىرخالا ىف هن م اق قدمو هس اعف ملكمملا

 طبع احوننامث *« هللادحر ىعاجلا ىلوملل ةرخافلا ةردلا فاك امهبسحي سحلاو لاثملا ىملاعف
 | بجر نم نولخ رشعل ةنيفسلا مهب تلقتسا ةداتق نعو * ءاروشاعموب ىدوجلا ىلا ةنفسلا نم

 أ تطيهو رهشا ةتس كلذو ارهش ىدوحلا ىلع مهب ترقتساو موب ةئامو نيسمح ءاملاىف تناكو

 | ردصم ادعي هلوق 6# نيملظلا موقلل ادعب ليقو  كلذب قلعتيام ىنأبسو ءاروشاع موب مهب '
 ديعبلا دعبلا اودارا اذا ادعبو ادعي مهلوقنم اوكله ىا ادعي اودعب ىا ردقملا هلعفل دك وم |

 ١ اوعدينا هدابعل ىلاعت هللا نم ملعتوهو كلذب مهيلع ءاعدلا ىنعملاو . توملاو كالهلا ثمح نم

 ( ىلع )

 « يحج بيشه عل معاق روج يسع مع جمرك كك 4



 دوه ةروس مهي ٠١ه زج

 طصحملا رحبلااماو اهنف ضرالا هجو ,لع ىتلا روحبلا هذهف ضرالا هعلتيل ءامسلا ءام قبو

 6 ىملقا ءامسايو #3 ىهتنا هدبز نم ضرالا هللا قلخ نيح ضرالا نع رزجوه لب كلذ ريغف

 | اهرطم عطقنااذا ءامملا تءلقاو فك اذا هل نعلجرلا علقا لاَغِ رطملا لاسرا نع ىكسما ىا
 | لبق هن اكةدارالا نع لسرم زاحم لبق ءاملعلا لاق * تاداماو تاناويلانيب كرتشي عالقالاف
 ةللواموي نيعي رادعب كلذو ءامسلانافوط عطقني ناو اهنطب ىلا ضرالا نم رحفنا ام ديربنا ديرا

 | موي ناكامالا مولعم نزوو مولعم لكبالا .ءامنم ةرطق ءامملا نه لزنيال هنا ت ىور

 ءامسايو اهءام تغلبف كءام ىتلبا ضرا اي لبق مالكلا لصاو . نزوو ليك ريغب لزناف نافوطلا

 | روهظل هرك ذ كرتو ضاغف ءامسلانم لزانلاءاملا ضيغو هلاسرانع تعلقا:ءاملا لاسرانع ىلقا

 لابجلا ترهظف ءاملانم ضرالاو ءامسلا نيبام صقن. ىا 6 ءاملا ضيغو + مالكلا نم هماهفنا

 | وهو مزايو ىدعتس هصقن هللاهضافو بضنو لق ءاملا ضاغ لاش ناصقنلا ضغلاو + ضرالاو

 هسفنب ايدعتم ناكاذاالا را فرح ةطساو ريغب لوعفملل ىتال لعفلانال ىدعتملا نم ةي.آلا ىف

 ىنعمي انهه ءاضقلاف نينمؤملا ءاجاو نيرفاكلا كالهانم دوعوملا زجلا ىا 6 ىمالا ىضقو

 لاقي نانود ىمالا لبق حاتفملا ف لاق * مهقاغاو مهكالها نم غرف و مه سما مث لبقدن أك غارفلا

 لدي ماللا نالاما ديسلالاق * كلذ نع فيرعتلا فرح ءانغتسالاو راصتخالا دصقل حون سمعا

 دوهعملا ىلا ةراثالا ىف ةفاضالا ءانغ ىنغت اهنال اماو ةفوكلا بهذم وهام هلا فاضملا نم

 هتاوخاب بسناهنوكعم ترقاىا تيوس ىلع توتسا ريتخاو كلفلا ترقتساو ه# توتساو 8
 ىلع ةئفسلا ىلا ابوسنم نايرجلا ىنعا رارقتسالل لياقملا لعفلا نوكل ارابتعا لوعفمال ةننيملا

 6 ىدوجلا ىلع 6 تيوسنم رصخا توتسانا عم مهبىرجن ىهو هلوقىف لعافلل ىنيملا ةغيص
 ىلا حوا ىلاعت هللانا ربخلاىف  ىورو دم ابوا ماشلابوا لضوملا برب ةريزجلاب لبجوه

 هزيل بدق قلقتيلا قلص كاةظفنإلا
 ار شيخي نتدازاد.عينكف ]يدك ناز نعي ورد كلين نياك تعبر

 نيازج ىهار تسين ارماننا هك * نيزكح عضاوت دياب تيدنلب

 عم حصيالو سفنلا ةيدوبعب معلا هتقيقحو ىلاعتللا لاجر هيلا ىهتتني ماقم رخآ عضاوتلاو *
 بولق نمبر خام رخا مهرارسا هللا س دق خاشملا لاق اذهلو اهلدض اهتالالصا ةساير ةيدو.علا

 نيحلاصلا ضعب ىلعو سانلا رثك !ىلع ىهاظلا عضاوتلا اذهنا نظتالو ةسايرلا بح نيقيدصلا ش

 عضاوتلاف هنم بولطملاو هبولطم ردق ىلع قلم لكو كنع باغ ببسل قلمت وهامتاو عضاوت |
 هللا ىضر لع نعو * عقاوملا فاك قيدصوا ىنلالا لامكلا ىلع هبهيال ىلاعتهللا رارسا نم رمس
 قطيءاملاو ديدحلا بلغت رانلاو لبجلا هبتحذا اهنم دشا ديدحلاو ىساورلا لابجلا قلخلا دشا

 122253 1 17 ا الا ١ ا 003 35 276700 70019571711 طا :٠-5307 7-0 د فن 127: 109005098032 نتن تا ل

 ءاوس نااملا ناكف ترجفناف ضرالا نوبع.صاو ةريثك هام اموي نيعبرا ءامسلا نم رطملا
 | ةرارح مهلا لثم ضرالا ءامو ادربو اضايب جلثلا لثم ناك ءاهسلا ءام نا ريغ نإللا ىف

 | اهءام تلعتباف ضرالا ما مث اارذ نينا ايندلا ىف لبج ىلعا ىلع ءاملا عفترا ىتح

 | هيلع تسراف ىلاعتّلل ىدوجلا عضاوتو لابجلا تخماشتف لبج ىلع ةنيفسلا لزنا ىتا لابجلا



 مج ١١4 ختم رشع ىنأثلا ءزخا

 حوت ”ىتشك زج هراج انآ تسيل « حور رحب ردنا تمم ع

 ونش مويلا مصاء ال ىب زا * ورم ىهوكر هىوس ناعنك وجم

 دنلبتا شير, تركفإ هوك "دياب .ى .« دنيزا ىتشك نا. تسب دياك ى
 ريزو ريز دلك شجوم ىكي هك * ركن 5 تركف هوك ىدللب رد
 مدوأ تحصن نيدنج دص ودرك * مدوأب ىرادن انعبك ةركأ

 ماتخو تسادخ رهم وارب هك * مالك نيا دريذي 3ك ناعتك شوك

 نيبب ادرخآ زور لواز مه « نيه دركىهاوخ رارقا نيا رخآ
 روثع نآفر هرب مد ره شدوبلا * دوب دوعسم دوب نيب رخآ هكره
 زيت مشج ىدرم ىاب كاخز نك + ةينو كه نب | ئعاد اخ قاوم كا

 0 ظفاحخلا لاقو

 ارئافوط درخم ىبإب هلا كاني تون حوت * يشك رد هكشابادخ نادرم راي

 ىواهد ورسخ لاقام لحما اذهل ةسانملا فئاطللانمو

 شئافوط تقوردار حون ددرك ضرف مي « رسدرا ربال كنهن نوجتداهش ىايددز
 دارملاوالعافترا وه[رس در آ ربالكنهننوج ]دهشا نينمؤملا لوقوه [تداهش ىايددز] هلوق“

 هنافوطوةنفسلا مفلا نموناسللاحون نم دارملاو .هللا ةيرضو الا ةبرض ناتبرضلا مبمتلا نم
 عقوو ةداهشلا رحب نم هسارال عفر هللاالاهلاال نا دهشا لاق اذاو هللاالاهلا ال ناب هظفلت
 فقوو امهبرضي مل ناو احن امهبرض اذاف ناتبرضلا ناتاه هيلع بجوف ناسللا ىلع نافوطلا

 ىويفوصلا ىلاب خيشلا ةرضح هحرش اذك رفك فقولاو نافوطلا رحب ىف قرغ ةعاس
 / لعافلا نيعتل ةيناآلا هتاوخأك لوعفملا ىلع نإ 6 لبقو ف هرس سدق صوصفلا حراش
 ١ لاق ئا بحعلا لعفلاو عيادبلا لوقلا اذه لثم ىلع هريغ دحا رده الذا ىلاعت هللا وهو

 # ضرا اي 8 ءادنلا ةيحالصهلنم ةلزنم ءامسلاو ضرالل اليزعت نافوطلا ةدم دعب ىباعت هللا

 | علبلا ناف ىفشنا ىا 6# ىلبا © اهنم نافوطلا ءادتبال ءامسلا ىما ىلع ضرالا ما مدق
 هشلاهجوو ضرالا ىف ءاملا روغل ةراعتسا وهف ةيذاجلا لمعب قلحخلا ىف ماعطلا لاخدا ةقيقح

 | هناىلع ةلالد هبفو .هبرش ىا نيشلارسكب قرعلا بوثلا فشن لاقي ىنخ رقم ىلا باهذلا
 هاملازود نافوطلا ءام نم كهجو ىلعام ىا 6# كءام هه ىجيردتلا داتعملا فشنلاك سيل

 | سيلامهكرت مزلتسي الثل لوعفملا نودب ىبلبا لقب مل امناو راهنالاو نويعلا نم اهيف ةدوهعملا
 | ىلا ارظن نهرساب ءاملا تانك اسو راحبلاو لالتلاو لابجلل عالتبالا ميمعت نم دارمب
 أ ريسفت ريقفلا لوي * حاتفملا ىف اذك ءايربكو ةمظع ماقم وه ىذلا ىمالا دورو ماقم

 | اهنطب نم جرخ ىذلا ءاملا عومم ضرالا ىلا فاضملا ءاملا نا ىلع لدي داشرالا ا

 | هتفشن امل اهتاف هصوصخم : ضرالا ءام هنا هنع صحم ال ىذلا ىهاظلاو ءامسلا نم لوزنو .
 | بتكلا ضعب ىف تيأر مث ريسبتلا ريسفت ىفام ىلع روحبلا هذه ءامسلا نم لزن ام راص
 مهيلعلزتا مالسلا هيلع حون موق ىلع نافوطلا لزت امل ىلاعت هللا نا وهو اذه قفاوبام ةربتعملا

 (رطملا )



 0 هد ا ير يري هيبه 259535 هس صصسوستس
 سابع نبا نع م ىور م ءاملاب اوقرغ رافكلاو هبف قرغ ىتح ديازتي لوبلا حرب اف  ةبقلا

 انحتفن) ىلاعتهلوق كلذو كلذكس رالا ءام جرخو ةليلو اموب نيعبرا ءامسلاترطما لاق هنا |
 ىلع ءاملا مفتراف ( ردق دق ماىلع ءاملا قتلاف انويع ضزالا انرْخو رمهتم ءام ءامسلاب اونا

 لضؤالا ةتهشلا مهبتفاطو نيعبراب وا نيثالثب وا اءارز رشع ةسمخب ضرالا ىف ليج لوطا
 اعوبسا مرحلا لوح ترادو هلخدت ملف مرخلا تنا ىتح قس نهم تشال وجعا هن و اهلك

 كيلا عفدو ثبللا ىلا ريسفت ىف لاقو * مولعلا رحب ىف م5 قرغلا نم.تدنلا ديا قتعا دقو

 دوسالا رجحلاعدوتساو رومعملا تيبلا وهو ةسداسلا ءامسلا ىلا مالسلا هيلع مدا هانب ىذلا

 كله سبق همسا مهرج نم لجر مساب سيبقابا ىمسو مالسلا هيلع ميهاربا نمز ىلا سينقابا
 نانم ضرالا لهال اناما نافوطلادعب حزق سوق جرخ ميكحلالاق * نويعلاناسناىف اك هبف

 حزق نال وا ةفلدزملاب لبج حزق ىلع ةيلهاجلا ىف ىؤرام لوا هنال هب ىمسو اعبمج اوقرغي
 اهنكاوناطيشلاوه حزقنال حزق سوق لّشال هنع هللا ىضر ىلع لاق ةمث نمو ناطبشلاوه
 ىفاك قرغلا نم ضرالا لهال ناما ىهو ىلاعت هبد نيبو حون نيب تناك ةمالع ىه هللا سوق

 حوت نافوط ريثأت هرسسدق ىدنفا هداتفاب ريهشلاخيشلا ةرضح لاق * رجح نءال قعاوصلا

 ىرقلا ضب قرغيو ريثك رطم عقبف ةفخلا ىلع نكل ةدحاو ةرم ةنس نيثالث لك ىف رهظي

 ىننمو نيتنثا ىناطعاف) لئاسم ثالث ىا (اثالث برتلأس) ثيدحلا ىفو ليسلانم توببلاو
 هك ربل ع 1 ىتما كلهي ! هتلانو اهناظعافإلدعمإا عاطخقا اذار لفكتلا صار جلل !ىسنا' كربمالا ناحت داخلك نطل ١

 (ىرج ىهوإل ةيمجللتاليوأتلا فو © (اهينعنف)نتفلاو برم ااهبدارا (مهنيب مهسأب لمجال
 اهتمظعنم (لابملاك ) نتفلا جومىا (جومىفإل سمالاب اهبكر نمي (مهبإل ةعيرشلا ةنيفسىنعي
 هللاةفرعم نم(ل زعم فناكو) بلقلا نيبو هنببةدلوتملا سفنلاناعنك (هنبا)حورلا (حون ىدانوإل
 ةئسلابالاو ةدرمتملا نيطايشلا نم (نيرفاكلا عم نكنال ولة عيرشلاةنيفس (انعم بكرا ىبايإلهبلطو
 6/2 نفى مصعب ) لقمل ليج ىا ( لجن ىلا( ىو ابب» سفنلناعتك وهي (لاق) .ةكؤؤلطلاةنوغللإ
 ..ةيرشبلا ضرا نم .تاوهشلا ءام عبن اذا ىنعي 6 هللا ما نم مويلامصاعال لاقإ نتفلا ءام نع

 هنم مصاع الف ةعيرشلا ةنيفسي الا هنم صلخت.ال ءاضقلا ءامس نم اهنتفو ايندلا ذالم ءام لوزنو

 . || مامهنيب لاحو)) ةعيرشلا ةنيفسب ماصتعالل قيفوتلاب هتلاهمحريىا (محرنم الا) هلوق كلذو اهريغ
 ةيناسفنلا تاوهشلا جوم لقعلا نيبو لقعلا لبي مصتعملا سفنلا ناعتك نيب ىا 6 جوملا

 ديرتو ةعيرشلاةنيفسب مصتعتال سفن لكى عي (نيقرغملا نم ناكفإ ايندلا ف راخز نتفو ةيناوبملا |
 هلأهتيال ةفسالفلا لاح وه اك ةكلهملا نّيفلا نافوط نم هب صلختل لقعلا لبجب مصتعت نا ١

 ىونتملا فورت نيلاهلا نم وهو هاتف

 لاقع_ .نقعلاب كو وك. دوت داوح غب لالكيزا:< ناخابااو | شوكي نس
 كربولاب ىبب نس. ىديدى:ارلقع *. .,كصزورإ تنسلفم دنص نا وجم»

 فا رككناب هينبا عادا )و توك دير كوول انفلاجكأ امنا ةزكلإلو ةزهراق
 لابيخ نحب ءردإ مدارك نصا + (كاجقةزاو عةيمكوس:ىارو] غاتإ

 ناس رد مراهج رتفد رخاوا رد
- ١ 

 هدأ 9

 اوموقنال اونمآ نبدل اهيا ١ ) ةعرك

 وسرو هللا ىدي نيب

© 



 مخ

 م

0 

ْ 
6 

31 
- 

 ا
 1 ع

ّ 
6 
.> 
02 

3 
6( 

 ي
5 
00 

6 
1 
 ا
00 

 تا
 ب
 ا

 ع

0-8 

 أ
3 

 ب

 | ناك اعا كلذ ناب الهجو ىبرلاىلا دوعصلاب اهنم قب امر ىلا ةداتعملا لوسلاو ءاياايانك

 لخاد لاق لوبلا داخل ءام اهيف لخديال ىنح هيلع اهدسو ليجلاوبعا ةبق ب هلا ليقو «

 مده 1نب جم رشم ىلاثلا ءزجلا
0 ٠. 

 حون # لاق # نينمؤملا أجلم ىلا ءاجتلالا ىوس كلذ نم صيحمال نا ةرفكلا كالهال

 , عقت ىتلا مالا رئاك سيل هنا ىلع اهيننت مويلا داذ © مويلا » ةفصو اناذ # مصاعال لل
 ىا 46 هللا سما نم 8 بابسالا ضعب ىلا ءاجتلالاب كلذ نم صلخم امبر ىتلا عئاقولا اهيف

 هايملا رئاسك هنا ةمهوتاو ءام هتبمستىف هاطخ ىلع هنبال هش هفو * نافوطلاوه ىذلا هباذع

 هراح نع هبانح ىف ةمصعلار صل دنهمو ةعفترملا ةنكمالا نضعب ىلا برهلاب اهنم ىصفتن .ىتلا

 محارلا الا ىا  محر نم الا لبق امتاو وه الا هللا ما نم مصاعال لبق اك اسك

 ةيلعب اراعشاو ليصفتلا مث لامالابو ريسفتلا مث ماهبالاب ليلجلا هنأشل اممخفت ىلاعت هللا وهو

 ىنعمي ليقو * هانعم ىلع مصاعو لصتم ءانثتسا وهف هبضغ ىلع اهقبس بجومب كلذ ىف هتمحر

 موصعمال ىا ةيضرمىنعمب ةيضار ةشيعو قوفده ىا (قفاد ءام نمإل ىلاعت هلوقك موصحملا
 ىلع فاضملا فذج ىلع ةمصع اذال ىنعمب مصاعال لبقو * هللا محر نم الا هللا باذع ِنِم

 وهف موصعملا انه دارملاو موصعم ىلعو مصاع ىلع قلطي ةمصع وذو ةبسنلا ءائب نوكي نا
 نيلوالاك الصتم ءانشتسالاو نيموح رملا ىنعمي محر نم نوكيو لوعفملل ىنملا مصع نم ردص»

 حوننيي ىا :6 جوملا امهني #8 [دش لئاحو] 6 لاحو و موصعملا سنج نم موحرملا نال
 ةلالد هفو * ءاملاب نيكلهملا نم ه نيقرغملا نم ناكؤ ه8 ةبواجملا نم امهببام عطقلاف هنبا نيبو

 ناسبلاىلا رقتفم ريع عوقولا ررقم !سما كلذ ناكف هجو غلبا ىلع ةرفكلا رئاس كاله ىلع
 ىوتللا ف مهتم. هناك ىف ةغلاس راص نود ناك داريا ىفو

 ودع حون' ”ىتثك مهاوخم هك « وا دركم انش اك نامنك وجمه

 نيهمىا نافوط قرغ ىدركنات * نيشن اباب ىتثك رد ايب نيه
 متخورفا عمش ون عمش زج نم « متخومآ انشا نم ىف تفك
 | تيا هوو وما لاقت ئيايوتل سال تسالب ناف وط جسوم نيك نكم نيه

 شخ دباب ىمت قح عمش هك زج * شك عمش ىالبو تسرهق داب
 دنزركره ذا |اسم كنا تسمصاع * دل هوك نارب متقزىم تفك
 نامادهدن ار شيوخ سح زج *« نامز نات سهاكه وك هك ن كم نيه

 ماهدودنيز نم هكىدركع مط 0 مادهدونشي ون دنب قع تك

 ارسود سهرد ونازا ما ىرب نم *« ارم زكرهونتتفك دمايل شوخ
 تفزو انادمدش هكنونك ١ هصاخ * تفرت مشوك دد وك دزلتا مادا قبا

 رويس قوت انك ([وكشبترألا ككل ١ راد قايؤر ةجئالإإ "كفك"

 فيثع عقد وا تفكي نانيم « فيطل دنبوا تفك ى نينجسم
 دش ريدا نا شوكرد احا قا 030 دش ريس ناعنك حصن زا ردب ىف

 زيرزير دشو دز ناقنكالب خم * زين جومو كيدي نان قدرا

 (ةقلا ١)



 دوه ةروس ها

 هللاىضر ىلع ةءارقلو ارفاك نوكي نا دعبتسي موصعملا دوسرلا دلو نال لوالا ىلا موسرلا

 نا)هلوقلو ناببتلا ف اك ةعلاووا ةلمهملا نيعلاب ةلعاو هنأ مال ريمضلانوكي نا ىلع اهنبأ هنع
 مهرارسا هللاسدق ةقبقحلا ءاملع روهمحو مهضعب بهذو . ىم لوَش نا نود ( ىلهان مى

 دعبتسي لوسرلادلو مهلوق اما ريقفلال وق, * (ىنايإ حونلوقو (هنبا)ىلاعتهلوقل ىناثلاىملا
 تيملاجرخيو تيملا نم ىلا جرخم ىلاعت هللاو ليباق وهو مدآ نباب ضوقنف ارفاكن وكي نا
 دلاوو لوسرلا ىدلاو نا تين اذاو هلامحو هلالج سهاظمىف هتمكح رودت اذه ىلعو ىلا نم
 اماو .ارفاك حوندلو نوكي نا دعب فيكف نيرفاك اوناك مالسلاو ةالصلا امهيلع مهاربا

 ةّقيرط نع ةلداع هلثم ةرفاك اهنوكل مالا ىلا نبالا اهيف دنسا امتاف هنع هللاىضر ىلع ةءارق
 نمسيل هنا إ) هلوق ربتعا ايلع ىا هنال ال نمؤملاىلا ال رفاكلاىلا.رفاكلا بسني نا قل حون
 ناف *ىنخال 6 (كلهاو) ىلاعتهلوقةفقاوملف (ىلها نمىئانا) هلوق اماو .مهودهناف (كلها

 هرفكعم هادان فيك «ارايد نيرفاكلا نم ضرالا ىلع رذتالبرإ) لاق امل مالسلاهيلع هنا لبق
 هيلع قسنم الاإ هلوق نم مدقت ىذلاو .ءادنلا كلذ ىلع هتلمح اهلعل ةوبالا ةقفش ناب ببجا *

 خسشلا نبا ىئاوح ىف اذكهبف الخاد وه نوكيال نا زوج هلعلف لمجملاك ناك 6 لوقلا:

 ىئاوكلا ىفاك ارفاك هنوكل هنيد نعو حون نع عطقنم ناكم «لزعم ىفو» هنبا ««ناكوؤ»
 ناطخلاهلوانتيل ثنحب هموقو هتوخاو هيبا نع هسفن هيف لزع ناكمىف ىا داشرالا ىف لاقو*

 ىتأي لاخلاو هنبا نم لاح هنا ىلع بصتلا لحم ىف وهو. روكذملا ءادنلا ىلا جاتحاو اوكراب
 لاقي داعبالاو ةيحتتلا وهو لزعلا ناكمل مسا ىازلا ركب لزعملاو . هيلوعفم هنال ىدانملا نم
 مملا ىف ءابلا ماغداب هك انعم بكرا ناي [ تفك تقفش طرفزا سب ] هدعبا اذا هنع هلزع

 ىف بكرا لقي ملو [ ىوشنملات اماب ىتثكردوش راوس نم كرس, ىا ] جراف امهبراقنل
 55 مهلثم كاهتف نير فاكلا عم نكتالوؤ# اهركذ نع ةيملا ءانغا عم اهنيعتل كلفلا

 بجوباك هبجوبامت كلذ ناك ناو نيدلا ىفال كللذلا جراخ ضرالا هجو وهو ناكملا ىف مهعم

 نع ىهنلاهمالي الف ةكاهملا نع ريذحتلاددصي مالسل هيلع هنال ناجالا ىفهعم هنوك هعم هبوكر

 لع ناكمب ىا لزعم ىف ناكو ىنعملا نا حولي ىذلا ريقفلا لوب « داشرالاىف اذك رفكلا

 هللاب نمؤت ناب انعم بكرا ىنباي قرغلا نم همصعب لبجلا نا نط ىلع ءانب هبا نع هسفن هبف
 دقف مهلاحاصم مهعم ناكاذا هنال مهنم ىا نيرفاكلا عم نكتالو هلالجو هلامح توعنو
 حوت ىلا جو اوإإ ىلاعتهلوق تلق ناف + «نيفداصلا عم اونوكو) ىلاعت هلوقك مهضعبو مهتم ناك

 كلذ تلق *هنايا ىفهنبا ون ىدان فيكفناميالاءاجر عطقي (نما دق نم الا كموق نم نم وب نل هنا
 | ليحتيالهلا لمكلانأش نمناعم «لوقلاهيلعقبسنمالا) هلوق لثم هنبا قحىف صنب سيل

 | ةلاحتسابنومكحيو مهبر نوقدصي ذنبك صوصخم رابخاب قحلا مهربخمنا ىلا بولطم مهدنع
 | باث كلذ دذعتب ربخا امل ةيؤرلا بلط ىف مالسلا هيلع ىموم لاك بولطملا كلذ لوصح
 «« ىنمصعي ف لابجلانم 6 لبجوملا إف ”جتلاوريصا « ىواس وف هنبا < لاق » نمآو
 كلذ نا هنم امعز ةنيفسلا بكرا الو نموا الو قىغا الف 6# ءاملانم 9 هعافتراب ىنعنمي

 تا *
 و دمد
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 مك 1٠١ ع رشم ىناثلا هزجلا

 تناكو ذوجعلا ةيصو ىسنو اهيف قلخلا لمحب حون لفتشا تقولا كلذ ءاج املف نينمؤلا
 | تءاج ةنيفسلا نم اوجرخو نينمؤملا ةاجنو رافكلا كالها نم عقوام مقو ال مث هنم ةدبعب
 | ناكوعقو دق لاق عقي نا نأي ملأ نافوطلا عقيس ىلتلق كنا حوناي تلاقف زوجعلا كلت هبلا

 | بوكر ريغ نم اهتبب ىف اهاجنا دق ىلاعت هللا ناف زوجعلا سما نم بجعتو الوعفم هللا سما
 لهاضعب نعحص دقو * نينمؤملا هدابعل ىلاعت هللا ةيامح اذكهو طق نافوطلا رئلو ةنيفسلا

 تاعقاولا ىف اك ةروكذملا زوجعلل اتي ناك هسورب ةدلب ىف ريبكلا عماجلا عضوم نا فشكلا
 ا ىونثملا ىفو : ةيدومحملا |

 ِْ ]١[ طلوررد تدوبو دابرعشات « دئوئشي تماث رودزا نالماك

 ظ اهلاحاب ارث تدنشاب هديد * اهلاسوت نداز زا شيب هكلب

 ظ
 [؟] ىلقسص رده دش ارسغ ع 05 نشور ةرادنا 9

 ىمالاو ايندلاو سفنلا نتف نافوط نم اهدكارل ةاجنلل ةلومعم ةعيرشلاةّيفسنا ةراشالاو ©

 نم نا وهو ةعيرسلارارسأنم رمش فتلك لآ ريش (اهبق اوك زال ىلاعت هلوق ىف بوكر
 | نوقفانملا بكر اك ةيقبقلاةاجنلل هعفتي+ نيذاتسالاو ءاب آلا ديلقتو عبطلابع رشلا ةنيفس بكر

 / بكر نمل ةاجنلا امأو هعفتي ملف حون ةئيفس ىف سيلبا بكر اكو مهتفتي ملف ىمالابال عبطلاب |
 أ هللا نم اهيرحي نوكي ىا «اهلس مو اهبرجي هللا مسي )) لاق ماقملابدال اظفحو ىمالاب اهبف

 نمل (محرإ اهيكر نمل ةاجنلاب (روفغل ىرنا) 6ىهتنملا كبر ىلانا) هلوقك هللاىلا اهاسرمو

 | 6 ىرجم » كلفلا ىا هو  ةبمجتلا تاليوأتلا ىف اذك عبطلابال سمالاب اهيكر
 نا كلو مهب ةسبتلم ىا اهبف مهو ىا ىرجت لعاف نم لاح 6 مهب ف ةيضام لاح ةياكح |
 درب ىمه ] ةيسرافلاب ىنعملف هبتبهذو هتهذ اك هب يرجو هتيرجا لاَ ةيدعتلل ءابلا لعجت |

 ىو ناماسم ايف اوكر ف ىأ توك راب آلا هلع لد ودع لع مط ةلملاو [ ارئاثنإا

 ناكام ا لكنم نافوطلاو نافوطلا جوه ىنعل 3 جوه »# لالخ 6 ىف وذ مهل ىرجحن

 ءاملانم عفتراام وهو ةجوم عمج جوملاو . ماقملااذه ىف بلاغلا رطملاك ةعامماب اقطم اريثك

 اهعافتراو اهمظع ىف لبجلاب كلذ نم ةجوم لكهبش ه4 لالا © عرلا هلع دتشا اذا
 | نا"ذارملا "َنكلَو جوملا 'لَخاَد ىرجم ةتبفشلا نا ىلع لدي ء”هاظو اهك ارتو ءاملا لع |

 ادلع نانا تاومألا لعادل“ قدح ىلإ كيش تناول نم ةفنلا تطاحلا ال كاؤمألا
 هبق اهيرج ىنعم اف هبف جوملا روصتي+ل كلذك ناكاذاو ضرالاو ءامسلا نيبام الم ءاملا نا
 ةاملا فوج ىف ىرحم ةئيفسلا تناك مث لابجلا نافوطلا رمغيزا لبق ناك نايرجلا اذه تلق * |

 لؤخدلا نع ءاملا كاسما ىلع رداق ىلاعت هللا نال قرفلا مزايالو اولق اك ةكمسلا حبست اك |
 10 0 ل ل رس لاو لكسمما عدلا ترخا هلا ءرالا ةحسلا ل

 | هموقو مالسلا هيلع ىسومل رحبلا قلف قراوخلا نم هلثمو [ داتسياى عفترمو ىالاب با
 ظ مسا لش 7 هنأ حوت 2 دادزاواو ] * ىدانو #3 ةددعتم ىوك ءاملاىف ىلاعت هلعجو

 | ءاملع رثكا بهذق هرهظل هنبا وا همر ناك هلا ىف اضيا اوفلتخاو ماي لبقو ناعنك هنبا |

 ا
| 

 ( موسرلا )



 دوه ةرود مه ١؟4 زع-

 الوسر نيسالا ىف ثعب ىذلاوه) لاق ثبح مالسلا مهيلع ءاسالا مهو اهتملاعمو ضاسمالاب ملاع

 «باتكلا مهملعيو مهكزيوإ) ءاودلا نم ءادلاو ةحصلا نم ضرملا اوهلعيل 6هتايا مهيلع واي مهنم
 ىف اذك ةينابرلا ةعيرسشلا قالخا ةيلحن نوقحتسي ةيعبطلا تافصلا نع ةكّرتلابف ةمكااو
 ىف هلمح هيما ام لادا دعب نينمْؤملا نم هعم نمل حوت ىا 6# لاقو » ةيمجتنلا تاليوأتلا

 بيترت هكىشوبرسو ددوأ ىتثك كيدزنب ارئاشيا حون ] ىنشاكلا لاق * جاوزالا نم كلفلا
 دورفالب بانامسآ ذاو تفرك ن ديشوج باذع با نيمز زاو ديشوب ىتشك ىالاب دوب. هداد
 ءاسنلاو لاحرلا نيب اضرتعم هلعجو مدا توبات هعم لمح هنا _ ىورو [  درك زاغآ ندما

 اوريصو اولخدا ىنعم هنمضتل ىنب ىدعو اوكراب قلعتم وهو ةنيفسلا ف ىا هكاهيف اويكرا##

 انه ,هلامعتنااوهلسفتيو ئدعتياو: كرحتملا "يقل لك ولثلا بوك رلاداشرالا ىف لاقي«. نيكوار اهيف

 هبلع هنا تاياورلا رهظا ناف نظ اك اهقوفال اهفوجىف مهنوكهب رومأملا نال سيلف ةملكب
 ةنيفسلا ثالثلا تاقبطلا نم لفسالا نطبلا ىف ماوهلاو عابسلاو شوحولا لءج مالسلا

 ىلعالا يف دازلا نم هيلا نوجاتحام عم هعم نمو وه بكرو طسوالا ىف باودلاو ماعنالاو

 هل'يث ىلع ولعلا بوكرلا ىنعم نا هيف رسسلاو كافلا ىف ةيناكملاو ةيلحلا بناجل ةياعر لب |
 هلرفوي لوالاىف لمعتسا اذاف اهوحنو ةلحعلاو ةئيفسلاك ةيرسق وا ناومحلاك ةيدارا اما ةكرح

 لاقيفيف ةملكب لوعفملا ةيلحلل حولي ناثلا ىف .لمعتسا ناو سرفلا تيكر لاقف لصألا ظح

 تناف ةممللا موي ناكو بجر نم رشاعلا موي ةئيفسلا اوبكر مهلا لبق ةئيفسلا ىف تكد
 ىدوحلا ىلع مهب تّررقتساو اموب نيسمحو ةئام مهب تراسف اعوبسا تفاطف تببلا ةئيفسلا

 اويكراب قلعتم 6 هللا مسب © مرحم نم ءاروشاع موب. ةنيفسسلا نم مهجورخ ناكو ارهش |

 ريدقتلا لصا ناك ىتفملا ىدعس لاق * هللامسب نيلئاقوا هللا نيمسم اويكرا ىا هلعاف نم لاح

 وهف نيريدقتلا ىلعو هللا مسب نيلئاق وا هللا نيمسم ليقأت رغد هللا مساب نيكربتم وا نيسبتلم

 ىرج نم مملا حتفب 6 اهيرحم © بوكرلا دعب ءاسرالاو ىرجلا تقو نال ةردقم لاح

 فططع اهاسرمو أدتبمو ربخ اهارحم هللامسب ىئاوكآا ىف لاقو * اهتويثو اهسيحو اهئاسرا
 هللامسب لاق ىرجت نا دارا اذا مالسلا هيلع ناكف اهؤاسراو اهؤارجا هللا مسي ىا هلع

 هبتيرجوهتيرجا ردصم احتفو امض اهارجبو تسرف هللامسب لاق وسرت نا دارا اذاو ترغ
 ىهتنا تفقو ىسرت ةنفسلا تسرا نم ميلا مضي اهاسرمو هب تبهذو هتيهذاك ىعمب نانغل

 ةيهادلاهذه نم ماج اذهلو هدابعل « محر  اياطخلاو بونذلل 6 روفغل ىبد نا
 لضف ضحمب لب اهل مهقاقحتسا بيسب تسيل مهتاحن نا ىلع ةلالدههو * هلعف امل كلذ الولو ظ

 وهو حون ىلع ترص ازوجم نا يك  ةنسلا لها ىار هلدعام ىلع تحرو هنارفغو هللا ظ

 نادوطلاب رافكلا كلهيس ىلاعت هللا نا لاقف هعنصي امع هتلأسف هب ةنمؤم تناكو ةنيفسلا عنصي

 نم ةنيفسلا ىف بكزتل اهنقو ءاج اذا حون اهريخمي نا تصواف ةنيفسلا هذهب نينمؤملا ىو |
 ( عبو  نابلا حور )

 *تقو ىا *# اهيسرمو هه اهيرج تقو ىا ةبفرظلا ىلع تصف ةلامالا. ىلع ءارلا ”رسكبو

 | بيبطولا ةجاتحم سفنلا تناكامو اهرما ءادتبا ىف اهتجلاعل اهداسفو سفنلا حالص ىلع ةفقاو



 مد ١م 2< رثع ىلاثلا را

 || اود كا ا ةهج ديا نا هيد ىلاعت للا ا ةنفسلا 0 ىلع 0

 ' ىلاعت هللا حواف جون ىلا اوكشف ةئيفسلا ىف ةرذعلا ترثكو.رافلا الكأو نارونس اهم جرخف

 دجاو ريزنخ رخآ ربخ ىو ةرذعلا الكاف ناريزنخ هنم جرخف هحسف ليفلا بنذ حسما نا

 لاقينا الا لبقنم نكت مل اهنا ىلع ربخلا اذهو لبق نم.تناكةرهلا نا ىلع بهو ربخ لدو

 فططع 06 كلهاو © ملعا هللاو دسالا فتا نم ةرهلا جورخ دعب تعقو فلئاأتاا ةصق نا
 ىهو ةرفاك ىرخالاو ةنمؤم امحدحا ناناىما هلزاك هناف ةنمؤملا هنارما دارملاو نيجوز ىلع

 هبدارملاو مهملظ ببسي نيقرغملانم هناب 46 لوقلا هيلع قبسنمالا ه8 مهؤاسنو هونبو ناعنكما

 وهو اناا لهالا لهالاب ديرا نا عطقنم ءاتتسالاو نيرفاكاناك اءهناف ةلعاو هعاو ناعنكهنبا

 ءانثتسالا ةحىف ىنكيؤ ةبارق لهالا هيديرا نا لصتموا (كلهانم سيلهناإ ىلاعتهلوقل ىهاظلا

 مهل اراض قباسلا نوكل ىلعي ”ىجو مهلا !نع صحفتلاو مهلاوحا ىلا ةعجارملادنع ةيمواعملا

 نيذلانا)هلوقو (نيلسرملااندابعل اننلكتقبسدقلو)) ىلاعت هلوقىف مهل عفانوه ايف ماللاب ”ىجاك |
 نم نينمؤملاو كلها لمحاو ىا كلهاو ىلع فطع * نما نمو #8 © ىنسحلا انم مهل.تقبس |

 هدرواين ناعياو ] 85 ليلقالا همم نما امو © روك ذملا ءانتسالل مهنم لهالا دارفاو مهريغ |

 لاق هنا مالسلاهيلع ىنلانع -ىور [  نامدممزا ىدناركم حوناب هدركت تقفاومو دندوب |
 ىحواىىلاعت هللانا ةاروتلاىف تارق ىتتعلا ل لاق دع مهؤامنو ةثالثلاهوْبو هلهاو حون ةنامع اوناك |

 ناحوز ناوملانم 'ئش لكنمو كنب ءاسنو كونو كنأسماو تنا لخداو كلفلا عنصا ن راهيلا |

 لئاقم نعو *ضرالاهجو ىلع هتقلخ ؟ يش لك تفل أف ةليلو اموي نيعبرا رطملا 0 ناسا ا

 لاحر مهذصت نوعبسو ةيئام عيمحجاف مهؤاسنو حوندالواو ة 3 1ناو,الحكو نيعبسو نسا اوناك

 مهدحأ ة جارحاو الجر نونامت حون ةسفسىف ناكاتتيكع هللا ىخر سابع نبانعو * ءاسن مهفصنو

 ةنفسلانم اوجرخامل مهنال كلذب تيمس نيناعلاةيرقاهل لاقي ة يرق لصوملا 50 مهرج
 ارومأم ديعلانوكي ىتلا ةغالبلادحوهو انما ءاجاذا ىتحإل ةراشالاو ع مهب تيمسف اهونب
 لا انلق» باقلارونتنم ةوهشلا ءام روغ ىا «روتلارافو  ةعيرشلا ةّسفس ىلع بوكرلاي

 ةفص لك ىا 6 نينلا نيجوز ) سفنلا تافصنم ةفص لك نمال ةعيرشلا ةنيفس ىف (اهف |
 ةؤاخسلاهجوزو ىللذلاو . ةعانتلا هجوزو صرحلاو . ةفعلا اهجوزو ةوهشلاكاهجوزو

 .: عضاوتلاهجوزوريكتلاو .ةبحلااهجوزو ةوادعلاو.ةمالسلاهجوزودقخاو.لخل اهجوزو سضذلاو

 (لوقل هيلع قيس ن مالا حورلا تافص كلها كعم ىل>او ىا (كلعاو)ةلجعلاهجوزو ىأتلاو
 تافص نم (ليقالا) لاغ «هعم نما امولرسلاو بلقلا نم كعم نما ىا (نما نموال سفنلا نم

 ةنيفس نع لزعم ىف اهجاوزاو تاقصلا هذه نم ناكام لك نا ىلا هراشا هيف بلقلا |

 نودقتعي مهناف هيحابالاو ةفسالفلا ىلع در اذهو نتفلا نافوط ىف قيرمغ وهف ةعيرشلا |

 بوكرلا ىلا جاتحي الف ةديملا قالخالا نم اهدضب اهجلاعو ةميمذلا اهقالخا حلصا نم نا

 ةاحنلا نا دهال ةعبسط نم اردضص اذا جالعلاو حالاصالا نا نوملعيالو عرمشلا ةتفساىف

 ةعيبطلاتناكناو اهتيلحنو نفللا ةكزت رادقمالو جالعلاو حالصالا ةيفبك ممتال ةعيبطلا نال |

| 

 أ
 أ
! 

 ا

 كك سوو سس سس وبس سسسسسس بسسس سس سس سس تس سس سس سس سس سس وبسس سس سس ام م ا ا الا

 (ةففاو )



 ا

 تفك ب راي لاق نينا نيحوز لكن م لمح ناب حوأ سا هضم نب بهو نعو *ةان رضام «نالاعلا

 نر مد ٠7١7 [جح

 ١ ند عيطتسإالف ضهنف لخدا كحنو الع حوت دعا اح لقتسي م !ة همنذب سدلبا قلعت

 ظ ناطيشلا لخدو لخدف هليبس ناطيشلا ىلخ حون اهلاق املف كعم ناطيشلاو لخدا حون لاق
 ] 12 جرخا لاق كعم ناطيشلاو لخدا لقت م لاق هللاو دعاي ىلع كلخداام حوت لاق هعم

 ( ىف لاقو * ىهتنا كللفلا رهظ ىف نومي مف ناكيف كلت ىسحم نانم دب كلام لاق هللاودعاي

 ١ تقو را بنذب قاعتف نذا ريغنم لخدي نا ن 4 مف ةنيفسلا لخدي نا دارا سيلا نا ناستلا

 ا رامحلل حون لاقف مالسلا هيلع حوت هن هلع ! حاف ةعفلدلا قف راما لخدي ملف ةتفسلا ىف هلوخد

 | نسلبا حوت ىأر كلذ دعب ناك لف يقرا هعم لخدو ةئيفسلا راخغا لخدف نوعلماي لخدا

 اناف هل لاقف كرمأبالا تلخدام سلبا: هل لاقف ىرما ريغب ةئفسلا تلخد هللاقف ةئيفسلا ىف
 تلخدف اناالا نوعلم همث نكي ملو نوعلماي لخدا راء>لل تلق نيح ىلا لاقف كن رام

 ساذاو اناطيش تأر اهناف ناطبشلا نم للاب اوذوعتف ريما قاهن متعمساذا) ثردحلا فو هكرتف
 | راملاالا هنم حبست ناوبحلكتوص اولاق (اكلم تأر اهناف هلضف نم هللا اولأساف ةكيدلا حابص
 | ءاحو هينذي ناطيشلا قلعتاذاو هسفن ىف هنءاند لاكىلع لدي كلذو ناطشلا ةيؤر نم ةتوص ناف
 شرعءلا كيد توص عامسا دتع ةآللصلا تاقوا.ىف حيبصلا هنال هلودع وهف كيدلااماو هلاهدص

 2,25 أ 0 لاغلا نا حص دقو نال محلا تاناويللا توافت ىف دعبالو

 ةارانق خفن ناك غزولاناو اهلسأ هللا عطقف اهيلعاعد ف ماللسلا هيلع مهازبا رانل بطخلا

 كيدلا حداذا ناوحلاةاح ىف لاق» (ةنس> ةئام هلت دتك ةب رض لوا ىف هغزو لتق نم) درو اذلو

 بككرام 0 هيبا نع هللادبع نب ملاس نعو * هلامو هلهاف بكس لزي مل دحا قرفالا شالا

 ةنيطنل تلح د كاف كلذ داام حوت هللاقف هف رعب ل اخعش اهف قى ةنيةسلا ّق مالسلا هلع حوت

 سمح سيلبا لاقث هللاودعاي جرخا حون لاق كعم مهنادباو ىبم مهبواق نوكيف كباححسا ٍبولق

 كي ةجاحال هنا حون ىلا حواف نيتناي كتدحاالو ثالثب نهنم كثدحأسو سانلا نهب كلهأ

 صرحلاو امجر اناطيش كلنجو تنعل دسحلابو دسحلا لاق نيتثلاب كثدحم هرم ثالثلا ىلا

 ودتللا فو 5 صرأحلاب هنم:ىتجاح تيصاف اهلك ةنملا مدآل حبا

 , ناس رد ماه> رتفد لئاوا رد

 ةهلا اعقل 2

 رئصقا دحسم مالسلاه بلد ناهلس ندركت رام

 نمو اذن 5 كاريرا وكخا يتلا يو كن اوووف د3

 نايغانلد ىعاعنم نارك هش ةلوجحم ناكيت, [(ة01هطرو فب قفل
 ءابنا مغ نآ دنام دش نوح صرح #* انس ملل دشوت صرح  زاركخا

 دوب :صر> رانداك نسح هن نآ * دومتم ركحا مك نا نامز: نآ
 ويك رت ءناكا ذناماو ان تفر نئازخلل »ل !ةىاكذ ل وركن جاز خكراك 1 طر

 اتلاق امكامحا الف ءالبلاو ررمضلا ببس امتنا لاقف انلمحا الا احون اينا برقعلاو ةلانا لقو#
 ىف حون ىلع مالس إ) امهترضم فاخ نيحأرق نف ادحا رضنال نا كل ندضذ نحنف انلمحا

54 
 لاق ةوادعلا مهنيب ىتلا نم حوناي لاق ةرهلاو مامحابو بئذلاو قانعلابو ةرقبلاو دسالاب عنصا
 ةئفسلاف نافلا ارثك ام هنعهللا نيكو نش ادعنبانعو هوما ىتح مهني فلؤا قافلاق تر الكا



 باد شوجو ] © روتلا رافو 8 نافوطلا تقو ءاج نا ىلا اهعتصي ناكو ىنملاو .اهلنق امل

 كغم نمو نكداذ ةونتلا نما زّوغ'هاملا تيأر اذا حونل لق هنا 2 ئور -ذوهملأ لوقاوقو

 | حونىلا اصف ةراح نم ناكو مدآ رونت ناكلبقو بكرف هنأ سا هتريخا ءاملا عين املف ةنيفسلا ىف |

 روتتلاداف ةلقيوازىفو هيف ناكق رغلانال ةفوكلادحسم نوقراغلا سوماقلا ىفو عضوملا كلذ |

 فرشاوا ضرالا هجو رونلا لبقو ةدرونيع هللا ماشلاب عضوم ىف لبقو دنهلاىف لقو |

 لك نم ىا ذي لكنم © ةئيفسلا رابتعاب ثينأتلاو كلفلا ىلا عجار ريمضلا هك اهبف لمحا ا |
 0 ا دج ينو ادحنا لودطامب انيق كاما !ضرالاو ةطابأل نارا نمو |

 2 اي هلا رفع از هنزملا

 | نوملعت ىدعيو ةلوصوم نم ىتفملا ىدعسلاق *نيلؤوعفملادسم داس اهزيخ ىفامو نو.ءاعتب بصنلا

 | قرغلاباذعوهو ىادعاشكأي 8 دحاوىلا ةيدعتلا ف فيع لامعتسا اهل الامعتسا دحاوولا |

 | ىرخلا قوحلنم ةيرخسلاو ءازهتسالاىف امل ءازخالاب باذعلا فصو هلذيو هنهب ه6 هبزخم

 | ةينكم ةراعتسا مالكلا ىفف هنع كاكفناال ىذلا نيدلا لولح 4 هيلع لحبو 8 ةدام راعلاو

 لواحلا بجاولا لجؤملا نيدلاب مهقحف هب ىلاعت هللا ىضق ىذلا ىورخالا باذعلا هبش ثيح
 ءاج اذا ىتح  رانلاباذع وه ماد 6 ممقم باذع # همزاول نم وه ىذلا لولحلا هل تبثاو

 214 ىلعتلخد مالكلا اهب ادتيي ىلا ىف ىتحو لاسرالاب باسحللوا ناروفلاب رونتلل هي انما

 ةياغ اهدعب ام نوك ىنائيال ءاذتبا فرح اهنوك ناف عصي هلوقل ةياغ كلذ عم ىهو ةيطرشلا

 | لبق نون برعلا مالكف سيلو رنت هلانب لصا نال برعلاهتبررع ىمجتا مسا رونتلاو [ دونتذا
 هلهال زيا رون رونتلاو .اهئايلغي ردقلا روفباكةدشب عفتراو ءاملاهنم عت ىا ىطرقلاهركذ ءار

 | ناكلبقف اًضيا رونتلا ناكمىف اوفلتخاو ةداعلا قرخ ىلع ءاملانم ”ىث دعبا وهو هنم عبن امناو
 ىف ةئفسلا لمع ناكو ةسينكلا باب ىلي امم لخادلا نيمب نع اهدحسم عضوم ىف ةفوكلا ىف

 ٍباوج #4 انلق وه رجفلاعلط رونتلاراف هنع هللاىضر ىلع نعو هالعا ىا ضرالا ىف عضوم
 فاشتسا انلاو ىتحن ةرورحي لي ةيط رشي تشنل اذاف عصي هقلعتم ةراح ىتح تلعج ناو اذا

 | انهدحا ىغتسال نينثالكنع ةزانعزاحوزلاو (نيتثا نيبلا اوذخت الإ ىلاعت هلوقكّناِس ةدايْزَو

 جوزلاداشرالاىفلاق * لعن جوزو فخ جوز لاق جوز امهنم دحاو لكل لاق 1 نادل لي

 درفلا لب اقف امهعومج ىلع قلطيدقو هل جوز ىه مىتالل جوزرك ذلاذ هعولأ نم نكاشم هلام

 نينمؤملا راسو هلها ىلع كلذ مدتو رخ آلا جوز امهنم لك نينئا لبق لاّحالا كلذ ةلازالو
 تكي راي لاقاحوننا - ىور  هايا مهلمح دعب اهنولخ دياعتا مهو عدلا ةريعاك لمحت اما .هنال

 عقبف سنج لك هيدي برضي لع ريطلاو عابسلا هيلا للارشخ نينئا نيجوز لكنم لما
 الا ةّيفسلا ف لمحت مل نسحلالاق * ةّيفسلا ف امهلعحتف ىرسسلاى ىتالاوىنعلا هديىف ركذلا

 خشلالاق * انعم وك رف ضوعنلاو قيلاو تارشخلاك بارتلا نم دلوتياماماو ضسو دليام

 كراط لحما ابن ,رالكع لحام رخآو ةرذلا حون لمحام لواو مالكلا رحبيف ىدقرمسلا

 ( قلعت )



 دوه ةروس مصب ٠؟6 جم

 6 الكو » ةبجعلا اهتر وص راضحتشال ةيضام كاح ةاكح هاو اهر # كلفلا عنصي و

 ه«هنم اورخس هموق نم 9 ءاسؤرو فارشا 6 'الم هيلع سم قه انك هنا لاخلاو اهعنصي ىا

 اولاقف اهب عافتنالاو اهلامعتسا ةيفيك الو اهتوفرعي اوناكام مهنال اما ةنيفسلا هلمعل هب اًوزهتسا

 ناك هنال اماو هنم اورخسو هلوقنم اوحعتف ءاملا ىلع ىثعي اتيب عنصا لاق عنصتام جوناي

 نوكحاضتيب اوتاكو :ةديرنش دنع هيوط تقو ىف ءاملانم عضوم دعبا ىف ءامهب ةيرب ىف اهعنصي

 هنالوا ءاملا نياف افاكا ءاملل لعجتأ,نواوش و اين تنك امدعب اراجحن ترص حوناي نولوقب و

 لاحلا باب نم هودع ارئاالو اع هنم اودهاشي ملو مهف هثكم لاط املف قرغلا مهرذني ناك

 هلمعل نوكي نا راكتا عيملارادمو اولعفام اواعف كلذنم صالخلا ٍبابساب هلاغتشا اوأرامل مث

 ةميظعلا قاشملا لمحن نم هيفامعم ةديمح ةقاع

 تشك هكراك تبقا دودد نأ ىمك ىه + شاب اردوخو ورب وندبو مكينركا نم

 همراو رش لماكلاو ةتما و ردك ناو رمت فاو كاف هريدق ةقرظ ةيردصمامو نييلطالك لو

 لاق لبقف ةياغلا مهاذا غولب دنع حون عنص اف لاقف لأس الئاس نأأك ىنانثتسا 6 لاق ©
 هنو رخستا6 مكتمرخسناناف#9 [ اماب دينكم سوسفاو هيرخسرك 1] 6 انم اورخست نا

 ىلوملا لاق * ةرخ آلا ىف قرحلاو ايندلا ف قرغلا مكيلع عقو اذا مكتب رخس لثم ةيرخس
 قلب اذاكمإل ام هيزحتسلا نما, نال كي ذيل نعمان مكلماعت ىا هللادمحر دوعسلاوبا

 دحالكو ةيرخسلا ءازج ةياصا ةيرخسلا هذهنم دوصقملا ريقفلا لوش * ىهتنا ةوبنلا بصنمي
 اولك ) نيمئاصلاقحىفىللاعت هلوق ىلا ىرت الأ هسنج فالخ نمال هلمع سنج نم ىزاج امنا
 اوعوج نماي اولك ةمابقلا مون مهل لاق هناف 6 ةيلاخلا مايالا ىف متفلسا امب اًينه اوبرشاو

 اوتيثنماي اوبرشاو ىليالا اوعطقنماي اولك لاقيالو مهدابك أ اوشطع نماي اوبرشاو مهنوطب
 اومرجانيذلانا ) ىلاعتهلوقريظن ةي آلاف هازجو لمعلا نيب ةيسانملا هف سيل ذا ف>زلاموب

 رافكلا نم اونما نيذلامويلاف ) ءازجلا ىف لاقامىلا ىرتالأ ( نوكحضي اونمآ نيذلا نم اوناك
 لهاناىملاةراشا ةي.آلاىفو © 6 نولعفي اوناكام رافكلا بوثلها هلوقب ممم ( نوكحضي

 مهنم نوكحيشي ور ةيهاظلا هيب ثلا نكرإا لمعت نع نرترروت بفلاعا وع ىراتما سنا
 ةدئافل مهله مهنم اورخس ناف اهراوناو اهرارسا نع لزعمب مهذا مهسوفن اهب مهباعتاىف

 هللا هاقبا ةمالعلا انحش لاق * اوكلهو اوجنذا اهكر نم مهب رخسي فو.ف ةنيفدلا هذه
 نعنيحورطم امهنوك ىف ءاوس لماعلا ريغلا لهاجلاو لماعلا ريغلا ملاعلا نا امكف ةمالسلاب

 نيدودصم امهنوكىف ءاوس لماعلاريغلا لفاغلاو لماعلا ريغلا فراعلا كلذكو ىلاعت هّللاباب

 ظ باتكلاب لمعلا نراقب ملام حالفلاو لوبقلا ببس سبل ةفرعملاو معلا درج نال ىلاعتةهّللا باب نع

 لمعلا نم امهعم دبالف ةيمالسالا ريذلا ءامكْلا بهذم حالفلا ببس امهدرح نوكلب ةنسلاو
 ديفملا لوبقملا همالكىهتنا ةيمالسالا ءامكحلاو ةنسلا لها بهذموه اك ةاحنل ادس انوكي ىتح

 مكر كد ناهجمب ناج تخر هكىزور * دوا رب تلاجم هنرو ملك ىراك

 ءرلت سد فستانا



 هج 1١4 رشع ىناثلا ءزملا

 انئثدحم ةئيفسلادهشالجر انل تشبول مالسلا هيلعىمبعل اولاق نييراوملانا ليقاك عارذ ةئاهس
 | نوردتأ لاقف بارتلا كلذ نم افك ذخاف بارت نم بيثك ىلا ىهتنا ىتح مهب قلطناف اهع
 وهاذاف هللانذاب مق لاقو هاصعب برضف ماح نب بمك اذه لاق ملعا هلوسرو هللا اولاق اذه نم
 باش اناو تم ال لاق تكله اذكهأ ىسع هل لاقف باشدقو هسأرنع بارتلا ضفني مناق
 | ىتئامو افلا اهلوطناك لاق حون ةتيفسنع انثدح لاقف تبش مث نف ةعاسلا اهنا تننظ ىنكاو
 | سنالل ةقبطو شحولاو باودلل ةقيط تاقبط ثالث تناكو عارذ ةئاتس اهضرعو عادذ
 راقلاب اهالطو ىئثاوكلاىف لاق #* ابارت داعف تنك أك ىلاعت هللازذاب دع لاقمث ربطلل ةقبطو
 | اهم ىتكر نم ىتلا ةنفسلا انا نيرخ لاو نيلوالاىف هللاالا هلال تلاقف هللا اهقطنا اهمتا املف
 للق اذه حوباي همهوق لاتف صالخالاو نامبالا لها الا ىناخدبالو كله ىنع فلخم نهو

 باذعلا عافدتسايف ىنعدتالو مهيف ىنعجارئال ىا «* اوملظ نيذلاف ىنبطاختالو 8 كرحسنم |

 | ءاعدلا نع ىهنامتا هناىلع ةلالدو ملظلاب مهلع ليجست رمضملا عضوم رهظملا غضو ىفو .مهنع
 مهلعموكحم *«نوقرغم مهنا 8 كلذل مهقحلاكا باذعلاناو ملظلاىبع مهميمصتل ةاجنلاب مهل
 | ناالا قب , ملف ةجحلا مهتمزاو هفك ىلا لبسالف ملقلا فجو ٠ ءاضقلا هب ىضمدق قاسغالاب

 00 ىنعي اوملظ نيذلل لاش و #* نيرخآلل الثمو نيربتعملل ةربع اولعجم

 أ ريقفلا لوم * ناعتك ما ىهو ةلمهملا نيعلاب ةلعاووا ةعلاو هتأسما ناستلاىف دازو ثنللا ىبا

 | ةرفكلا ءالؤه ىلع كلدحاام براي لاقو تحاص ضرالا نا ىور هنال بوصالاوه هلعل

 دتشا الف كلذك عابسلا تقطن مث كريغ نودبعي و كقذر نولك أيو ىرهظ ىلع نوشمب
 مهين هللا بطاخمي فيكف كالهلاب مهيلع اعد دعب دحا هموقنم نمؤيال هنا حون ا 7

 ١ ثس.ح نم مهو امه ىوسبال نكل نيرفاك اناك ناو قسما ناتكع امان . مهاجم
 'ىبسو اهنعىهن كلذلو مهقحىف ةطاخملا هنأشي]ب ناكو دشا دالوالاو لهالا ىلع 0

 سوفتلاىا ( اوملظنيذلاف ىنطا#الوإ ةمجنلا تاليوأتلاف لاق © كلذفف ناببلا ةدايز

 | قحلا ةدابع عضت اهعضومريغىف ءاشالا عضت اهنال الوهج امولظ ناك هنا اهتميشنم ملظلاناف

 مكح هيفو سوفنلا نايانع عمطلا ةدام مسح باطخلا اذه ىفو !متاوهشو ايندلاو اهاوه ىف

 ىتحقحلاركم نمكم سفنلاناو ادج مهفاف دبالا ىلا تالامكلا لها قرت اهنم اهحرش لوطي
 بوكر ةمالسلاو هم هللاهملسنمالا نّتفلا نافوطىف نوقرغم مهنا اهتافصنمو اهنم نمأتال

 لثمو ىلثم ) ثيدحلا فو . ىهتنا نيقرغملا نم ناك اهكري+ نا حورلا حون ناف ةعيرشلا ةنبفس
 ئاوتملا ف 3: ( قع اهنع فلخت نمو اًنمناع كسمن نم حون يعل لتك قفا

 نمد تافرتما نا كورلا انيس لاول رفا ناجع

 حوت دباي دنز ردنا تسد هكره * حون ”ىتشك نوج مجاحاوام

 ةمفكتذ و ىرابس بشو زور * ”ىتشز زا رودون ىحشاب ةنوج

 شيوخ ماكرب ونفرب نك مهيكت *« شيوخ مايا ريمغيب زا لسكم
 «ىرررأ' هويتنا ىو وسع اج متجول جك رس ا ربا درج د ليلذو ىلالضرد هيور شيوخ * ليلدوهرىورنوج ىريشهجرك



 ذوف ٌةرود مهي #17 دج :
 هدحسمم هعمل(

 ةيمحتلا تاليواتلا قف اذكح مههوجو ىلع رانا قى نوحيسل لسالسلا كلتو مهتواقش ا

 ديسرردباذع لوزتنامز هتشك عطقنم ناشزا زا توعد هداف نوِج] « كلفلا عتصاو هي
 ىلا"لشالدأ"بوجولل'لغالاوا [ 'اراىتدك زاسبودتارد 'داهتجا ناين ون[ اكد كح

 لاق هبحوو ىلاعت هرماب هعئصس ”ىشب هعم نمو هج قرغلاب مككاهس هنا هنلا ىجولاب

 نفل زم انهه دارا و[ نوركراك ]ةيشرافلاب ةعتملاو نلقكلا اما !انكهمشاأأو ككاو" اجيك
 اهب ناعتسي ىلا تال الا نم تسيل نيعلا «انتنعاب #8 ةننقشلا ةدوض هنم لضحتلاهتح ىا |

 ريمضلا عج نيعلا عمحو ازاجم هنع اهب ربعف ”ىثلا ظفخل بيس ىه لب لمعلا ةرشابم ىلع

 عنصا لعاف نم لاحهلا ىلع اظوفحم ىنعمىف نيعالاف ةياعرلاو طفلا ٍبابسا ةرئكلاو ةغلابملاو

 طرشب سل ةءضقلاداحناو كؤلكت و كتقارت ثحح انتءامحو اضفحىف ىا 6 انناعاب كناف كبر

 ائاظلا دوج وج ؟لتقءاهفخصل'نا "هللا اننا ليعود !ةكلاأقلا دفق فنك لعمل انيزنعمل ا ةيطوالاةرلع

 رابخاردو ] ”ىطخالو برضي لعجو مودقلا ذخاف [ وارب و غم ةنيس نوج ] ةيسرافلاب
 ةعشاك اس 0-5 كيس نامرف دسلطب ام ولا مالسلا هيلع حوت ا

 غلاب موق لافطا ان دشت دكوتم دئزرف جه اقلاكم دسرب تخرد يتعلم“ كلفت دإ تدمردو

 هبتنيف بلكللا مهحبني ليللاب اودفيل هموق ءاجاذاف ليالاب ماني و راهتلاب لمعي ناكو ابلك حون

 داشربةنيفسلا لعفو داراام مأتلاف هنم نومزهنيف مهيلا بْثيو ةوارهلا ذخأيف مالسلاهيلع حون

 ىوتثملا فو :

 دع هطلت تو بحاص كل * درخ نبا تسمهفو ملعت لباق

 دورف: 15 [نقعاشلول؟لور++ دولا داوم اهنا هاج

 اتسوا ىب نتخوما وا دنام * املقع نإك نيسار تفرخ جه

 دسبلا اتساقإ مار هش جيه * ذب فاكشا قاوكاركف زانت هجرك

 ىا اهكمسو اعارذ نيسمخ اهضرعو تكتملاىلا عارذلاو عازذ ةئامثالث ةّنذسلا لوط ناكو |

 اهذسعو عارذ ىتئامو افلا اهلوط ناك وا اهضرعىف اهبابو اعادذ نيثالث ءاوهلاىف اهعافترا ْ

 | غير نا نمو هماعاو لمعلا كلذ نع كي ادعا نم دحا كعنعي نأ نم اظوفحم هعنضا ئا

 ا زبن دتادك كنالنلنيفابر انناب انتهاك 36كيباامدل بو ءللوق كلا 305 وءايراتط اور ياه كلامو
 | مكه ريصاو ل ىلاعت هلوق نم روطلا ةروسىفال بسنا لوالا ريقفلا لوقي [ دناون لكومو

 | نبا لاق * اهتعنص ةيفك كنلاىحوم ىا انماهلاو انءلعتو اهعنصن فيك كيلا ه6 انحوو

 | ىشكنتخاسب حونسب دندركابا حون توعد لوبقزا هدركاب ١ تعباتم زين ناشياو دندش
 نانو هنا هئاطإرا ازين هن نارقخ اوجه ركاخلاو متلو ايكظنو ل هطوت1و كلاما

 | براي لاق مالسلاهيلع حون ةسارحال باكلا دخلا نم لوا نانم ناوخلا:ةاح ىفام ٍتئارغلا

 | ىت تلمحاملك نودسغؤف ليللاب نوئيحبف امايا عتصا هتعانصفف اناو كلفلا عصا نا ىترما

 | ذخاف كسرح اباك ذذلا حوناي هيلا ىلاعت هللا حواف ىرما ىلع لاطدق هب ىترما ام ىلمثلب

 ١ قوبسم اذهنا ىلع لمح ناب دهعلل اما ماللاو . اهبوج وكب حف هبالا قرغلا نم حورلا ةنايص

 5: أ دحدم رد مالسلا هيلع ناماس ترضح زور ره نما رد ناب رد مراهج رقد نتن
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 اذه هللاةمحر دوعسلاوبا ىلوملا لاقو « اهزحم تباصادقو عقوتا دقو ل تاكا

 دعتسادق(نما دق نمالا) ةماعلا نطقل لاقو «فرعل ا ىلع نامي الا نبمو ثنحن لاا ىف هعزني لف

 نمؤي هناف نما دق نم الا ريدقتلا ناكل الاو.لعفلاب ناغالا داريالو هنم عقوتو ناعيالل

 لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلانعو مهنم ماقتنالا تقوناحو مهلاعفا ىهتنادقف.ةليوطلا ةدملا

 مهناف وق دها مهللا لاق قافا اذاف هيلع ىشغي ىتح هوب رض همهوق .لداج اذا ناكاجوننا )

 ىوتتثملا ىفو : 6 ارايد نيرفاكلانم
 ناشملح اردب تسلامح:هيرو *«::نادءنضا زا اراسا كاومحاب

 دون قحزا دنك رك ىلومحان * دب لمح ردنا دتتثك ارعبط

 ىذاباىذأشلا مدعي :قلختملا قلختام:لوا: رهظالا هس نمدق زبك الا: ختشلا, ةرضح., لاق «
 نسحملاو 'ىسملا هدنع توت دحوم هنال نيذؤم مهدجالنا هتصساوو اربص هلاهحاب مانالا

 | ىهو ىهلالا ىلجتلاب ققحتم قئاقأاب ملاع هناف هللا انسحم ”ىبسملا ىري نا هتمتاخو هقح ىف

 ' ندبلاو رسلاو بلقلاالا هموقنم نمؤيال حورلا حوننا هي لاىف ةراغالاو ©ققحتلا ةيادب

 | انايحا مستاهناف ءايلوالا صاوخو ءاينالا سوذنالا مهللا ادبانمؤتالاهناف سفنلاامافهحراوجو

 | اوتماؤك مل قاثما تبالعالا تلاقإ), ىلاعتةلوقك كا عالا لاوحاكنتوغبلا كاجو .ناعالا نود
 , مالسالا رهظمو بولقلا ناميالا ندعم ناق «مكيواقىف ناميالا لخدياملو انملسا اولوقنكلو

 رونىنع وهف مالسالل هردص هللا حرش نأ )) هيفىلاعت لاق ىذلا قيقحلا مالسالانال سوفنلا
 مهل ىلاهآلاقذا باسعالا مالسااماف ناميالارونب رونملا بلقلا ةأ صنم سكمن ادقءوضوه (هبر نم

 ءوض اوه نكلذ نوتملا بلقلا ةأ سمع نما اوض نكي مكيولق ْق نامآلا لخدباملو

 نامياو ةطساوالب ىبلالا ضنفلل ةلباقلا بولقلا ىلع هتبانعرظنب ىلاعت قحلانم لني صاوخلا

 ددعالوبقم ايهذ بلقني ريسكالل دسملاكمهل اهناف رسشلا لامعا نم (نولعفب اوناكامإ ءادعسلا

 كئلوا ١) ىلاعت لاق ام اهيلع ةبوتلا حرط دنع اريخرشلا لامعا بلقنت كلذلف حورلا حرط

 ىلع هللا ةحاهنال6نولعفي اوناك امبإ) ءايقشالا سوفن ىلع (ستيتالوإ) (تانسح مهت آيس هللا لدبي
 )ع مهنواقش )

 عوضخلا ىو ةناكتساىف نجا هانعمو سؤبلا نم لعتفت وه 3 نولعفي اوناك امب ستين الف 3#

 | هذهىف ءاذيالاو بيذكتلا نم نوطاعتي اوناكامب متفتالو نيكتسم سئاب نزح نزحتالىا

 ضرالا ىلعر دب البر لاقف مهلعاعد نكلاغت هللا دنع نم حولا اذه ءاحاملو * ىهتنا (نوملعيال

 | ناميا نا لع قدصلاب اهنايثا دنع ةحلاصلا لامعالاو ديحوتلا ةلكىف عدوملا رولا |رهب ىلنكستي

 | سوفت ىلع (سئتنالف) ناكرالاب لمعلاو ناسللاب رارقالا قيرطنم مهبواقىف لخدي ماوعلا

 | ىدعسلاقو * ءاسنلا:ةروسرخاواىفقيسدقو (فلسدقامالا) ىلاعت هلوق ةَشرط ىلع ءانثتسالا

 | انلق ءاتتسالا لاصتا حص فيكف هيلع رءتسيلب ناميالا ثدحال نما كف كرا ىتفملا
 | هسيالوهو بوللا اذهسبلاال فاحول اذهلو ءادتبالا مكح ةرمتسملارومالا ماودلنا ررهندق



 دوه ةووس موج ١1 ؟١ خح>

 طظعولاو حصنلا هبف عفنيال لهاجلاو للهجلاب م ماسلا هيلع احوننا قبسدق ريقفا الوش * ١

 ىوتتملاف ام:
 كاخهروشرد دوب ندنكفا مخ * كانباوخ لوهجاب نافك دنب

 وكادت يا نشهد 6 تمكح مخل * وفر دريد لهجو قمحكاح

 ىلع مكيزاجبف 26 نوعجرت هلاو 9 هتدارا قفو مكف فرصتملاو مكقلاخ #* مكبروه # |
 مالسلاهيلع حونل عوفرملارتتسملاريدضلا 6 هيرتفا ف حون موق 46 نولوشي ما ةلاحمال مكلامعا
 لديالوهف تحبلا ضرفلاب 6 هتيرتفانا ع حوناي 6# لق #8 مهبلا هغلب ىذلا ىحولل زرانلاو
 / 86 ىارجا ىلعف 9 لوبقلا نم سأيلا دنع راكتالا هجو ىلع لاقي لوقوهلب اكاش ناك هنا ىلع

 | باقعمكلعف ىوميذكف اقداص تنكناو فوذحم فاضملاف بتذلابسكوهو ئمارجالابو ىا ١
 | مكما رجا نم ىا هيلع ه6 نومر جام ”ىبرباناو 9 ىلاعت هلوق ةلالدأ فذحف بيذكتلا كلذ |

 | سفنلابونذ نا ىلا ةراشا هيفو . ىلمكتاداعمو ىنع مكضاعال هجوالاف ىلا ءارتفالا دانساف
 | هفراق اب ردكتي ىوقلانم لك نكل اهنم ان ربتم ماداماهب حو رلاردكتيالو حورلاءافص ىفانتال |

 | ردكي ئوهلاو بلقلاردكي ىلاعت هللائؤسام ىلا لملاو حورلاردكي لهجلاف هسفن بونذنم |
 ىلا هجوتلاو ىلاعت هلاهلقصتو ٌقارملا هذه ةيلحت لقاعلا ىلعف * ةعيبطلاردكت ةوهشلاو سفنلا ْ

 هللا هاَشبا ةمالعلا انحش ةرضح لاق * تامهتشملاكرتو ىدهلاقفو ىلع لمعلاو ءايلعلا ةرضحلا

 اماو . ةوهشلالاوحاو ةعببطلا فاصوا مهيلع بلغ نيذلامهو ىكاويحاما . ناسنالا ةمالسلاب

 بلغ نيذلاوهو ىكلماماو . ةنطيشلا لاوحاو سفنلا فاصوا مهيلع بلغ نيذلامهو ىناطيش |

 مهف كرتشاو ىوتسا نيذلامهو نييناخلابحاص اماو . ةيكلملا لاوحاو حورلا فاصوا مهيلع

 فصو مهلع بلغ نيذلامهو ىامحر اماو . حورلاو ةكلملا فصوو سفنلاو ةعيبطلا فضو

 | دعبوا لضفلاب ةنلانولخدي مهف ايندلا نم ناممرالاب مهنم جر نم لوالا ةثالثلا < هلحو رسلا

 محملا نولخديف نامياالب ايندلا نم جرحي نمو لاما بابراو نيعلا باحصا مهو لدعلا ةماقا

 | فارعالا لها مهف ناميالاب مهنم جرخب نم عبارلاو لالا بابراو لامثلا باحتا مهو لدعلاب

 | م موسقم قزرو مولعم ماقم هلالا انم امو نوبرقملا نوقباسلا لامكلا بابرا مهسماخلاو

 / ةكتالملاعم نورشحي نويكأملاو نيطاتشلاعم نورشحي ايندلان م اوجرخ امدعب نويناوحلا

 | مالسلاهيلعلاقنمحرلابرقعم نو رمش نويتامحر لاو نيفرطلا نيب نورمشحم نييناملا باعتاو ٠
 ةثالث سانلا ىزارلاذاعم نب ىحيلاق + همالك ىهتنا (نوتومت5 نورشحتو نوشيعتاك نوتوم)
 انعام نا نظنم لططمر وو ردا 1ع دع سدر كمر لا هذ عرع (ةداقبأ طع قممإ تانك

 هللزا) ثيدحلاىفو نيرطاخلاةجرد كلاثلاو نيكلاهلا ةجرد ىناثلاو نيرئافلا ةجرد لوالاف '

 سانلا لقعا اوناكف بك هللالوسراي اولاق (سانلا ل قعا اوناك نانجلا نم عبف رلامهنكسي صاوخ

 | ىفو اهتساير ىفو ايثدلا ىف اودهزو هيضريامىلا ةعراسملاو مهير ىلا ةقباسملا مهتمهن ,زاك) لاق

 ( اليوط اوحارتساو البلق اوربصف مهيلع تناهف اهيمعنو اهلوضف

 ىشز قشاعدوش هكىوخز تسفيح « اناد لد ىا :ىند: ىانيتد مت كان:

 م ركتيصو هك غيص نأ ةدق ن

 اب 3 مراه رتفد طمساوأ رد

 ١ روخم قاهثي هتشذكرب هكد
١ _ 0 



 ماك 1٠٠١ 2جج رشع ىلاقا ءؤجلا

 نالف لاق اك اهقيءروهظىلا ةسنلابوهامنا نيعالاىلا ءاددزالا داتسانا ىهاظلا ريقفلالوش « |
 ةقرقحلا ىف بلقلا تافص نم هنوك ىفانيال اذهو ميظعتلا نيع نودريقحتلا نيعب نالف ىلا رظن

 عقو دقو نيرادلاريخ .مهينؤي نا هّللاىسعف ةرخ الاىفوا ايثدلاف 6 اريخ هللا مهيتؤينل 00

 يمس

 ىا هي اذا ىلا © هيف مهخوسرو ةفرعملاو ناميالانم ه4 مهسشاىفاعب ملعادنلا ف مهتنعدعب

 مهسفنالا نيلاظلا نموا مهقوقح صقنو مهتنترم طخ مهل هي نيملاظلا نمل قه كلذ تلقذا |

 نعو »* مهلاذرتساو مهلتاردزا ىف نوملاظ مهناب ضيرعت هفو . مهسفنا ىلا محار هلابوناف كلدي ا

 ١ مالسالاةوخادارملا (4لاوخامسملا) لاق لسو ه.لعهللا ىل» هللالوسرنا هنع هللا ىضر ةريرمهىنا

 ملاظ عفدىف هبناعتسا اذا ةرصنلاو ةناعالا كرتب (هلذخمالو) هايا هعنموا هقح هصقنب (هملظيال)

 [ نتشادراوخ ] ةيسرافلاب راقتحالاو . هلع ليكتافسلاو هرقتحم ال ىا ( هرةحالو ) هوحنو

 دارملاو بانتجالا ىوقتدلال صاو هرددىلاريشيو (نههىوتقتلا انهه ىوقتلا انهه ىوقتلا) |

 | انهه هلوقو .ةنلاخلا كرتب ىلاعت هللاباذع نم ةياقو هلذَْح قتملازاكو ىصاعملا ٍبانتجا انهه

 | ىلاعت هللا ةمظع نم عقاب لصحت امناو ىوقتلا اهب لصحمال :يهاظلا لاعالا نا ىلا :راشا

 !١١ ىوجا!قيبح) ةراقكا نيعب دحا ىلا رظننالف هلق ىف ىوقتلا تاكو هتقاصو هتشخو |

 مارح ملسملا ىلعاسملا لك )يسم هاخا هراقتحا رمشلا نم هانكلي وب (يملاهاخا رقحينا رسثلانم

 كاملا نبا :لاقو *«بيرقلاحتف ىف م ناسنالا نممذلاو حدملا عضوم ضررعلا (هلامو هضىعو همد

 ظ هي انلادج ترثك اذ © انتمصاخ هي اننلداجدق حونا اولاق 8 هنوصي ىذلا هيناح لجرلا ضرع

 ْ لتفلا ةدشوهو لدحلا نمهوهو هيحاص مالك طاقسا نيمصخلا دحا مور ةلداحلاو . هتلطا ىا

 | ىوعدلا ف 6# نيقداصلانم تنك نا 8 لجعملا ٍباذعلا نم هاندعت ىا 6# اندعتا# انتاف 8# |

 الوكوم سلو الجأ وا الجاع ه# ءاشناهللاهبمكسأي امنا لاق ف انيفرثؤت كترظانم ناف ديعولاو |
 | ةبجوملا لامعالابال هللا ةّئيشمي باذعلا عوقو نا ىلا ةراشا هفو .ىتردق تحن لخديامتالو ىلا
 ادحعاناف مامالا لاق *مالكلا ىف نوعفادت مك ةعفادملابوا برهلاب 6 نيزجعم متئاامو #9 عوقولا

 فصوق ريغلا دار هب رذعتسف هدنعام لعشإ ىذلاوه زحعملاو هلعشإ داراا#م هعنعي ىا هزدحعبال

 هللا ىلع عتتميف مدنعام اولعفتنا ىلا مكل لببسال ىا «نيزجعمب متنااموإل ىلاعت هلوقف هزي هناب
 لكل ةعماج ةلك حيصنلا 6 ىحصن عكعفنيالو © مكبهلازنا دارا نا باذعلا نم ءاشيام ىلاعت |

 شغلا هضّشنو هلع ةلالدلاو ريخلا ةدارا ةصاخلا هتققحو لوقوا لعف نم ريا هلع رودبام

 | فذح طرش# مكل حصنانا تددانا 8 ىنتقيلدشرلا عضومو قتيل ىنا|مضوم مالعاوه ىلقو

 ةلاد ةلجلا هدذهو ىصن مكعفتسال مل حصنانا تدرا نا ريدقتألاو هيلع قيسام ةلالدلدباوح

 | ناديريهللاناكنا ريدقتلاو ة«مكيوغي نا ديري هللازاكنا ب ىلاعتهلوق باوج نم فذحام ىلع

 مهلوعدو ءاسالا حصن نايا ذاق هفو .ىجصن مكعقنسإال يل حصنانا تدرا ناف مكيوغل ْ

 ظفاحلالاق : ىلاعت هللادس لكلاو ةياوغلا هللاةداراعم ةيادهلافتال |
 س ءاسم 1 -

 وأ تيشم ىبدهزو تبصعم تفسد * تلم ومار اكن تاراقح مث نكم

 ( لوه )



 داوهإ هَراَص همي ١1١9

 1 ئنء عقدي 4 هللا نم ىف رمت رم موقايو 3 لافتا نعمل مهدرط باحعدسابو هدنع مملزتمعو

 ةماركلا نم ةباثملاو ةفصلا كلتب مهو د“ مهمتدرطنا #8 هماقتلا نم ىنعنم و ىلاعت هللا بضغ |

 نورك ذتنالف روك ذملا لهجلانم هيلع متاامىلغ نورمتستأ ىا ه« نورك ذتالفأ # ىنازلاو |

 | ءارقفلا بح ) ثيدحلا فو باوصلا نم لزعمب نوتأتام نا .اوفرعت ىتح مهلاح نم ركذام

 ةراشالاو © ( نيقفاملا قالخانم مهتسلاجم ضغبو نيلسرملاو ءايسنالا قالخا نم نيك اسملاو |

 ةعاطلا نم ندبلا تعئمزا هرهقو ىلاعت هللا باذع نم كعنمي نم سفنلل حورلا حون لوقي |

 ةفسلفلا لها دقتعم وهاك حورلا قالخاب اهقلختو سفنلا ناعا درجم ىلع رصتقاو ةيدوبعلاو |

 قالخالاب ةيلحتلاو نطابلا ةيعجو ةيبوبرلا ةفرعم ةيدوبعلا لصانا نولوقب مهناف دانعلا لهاو

 خعاشملالاقاملوقلاو اريثك اواضفهلوسروهّللا اويذكو هللاو اوبذك ةيندبلا لامجالل ةربعالفةديما
 مقتسي ىتح كدحا ناميا مقتسيال) مسوهيلع هللا ىلصنلا لاقو نطابلا ناونع رهاظلا للا مهمحر
 ةعلرشلا ناكرا ىنعي (هلامحا مقتسي ىنح هناسل مقتسيالو هناسل مقتسي ىتح هبلق مقتسيالوهبلق

 ةملظلاو عرسشلا ف رونلا عدوا ىلاعتهللاناو رهاظلا ىف ةعينرمشلا لاءعتسادنع نطابلا ىلا ىرست

 | 6 مكل لوقاالو 98 عرشلا روثىلا عبطلا تاملظ نمقلخلااوجرخيل ءايبنالا ثعبامتاو عبطلا ىف
 اهمدعب اولدتست ىتح هلاوماو هللاقزر ىدنعىا 2 للان ازخ ىدنع 2 ةولا ىعدا نيح

 لانتنا نم نعا ةوبنلاناف نييذاك مكنظن لب لضفنم انلع مكل ىرتامو مكل ومب ىذك ىلع
 بوجوىعدا الىنعي ىتفملا ىدعسلاق * هاجلاو لاملا ءاعدانع لزعمب اهاوعدو ةيويثد باساب

 هللا نه كاوسز فالوب وجور ىدلاهاوإ/ لطف اؤ ركشت: دا ئؤيندلا هاا وكلام ةنكب ا نعابتا

 نيبمريذت مكل ىلا ىلوقىف ىعداال ىا *« بيغلا عا الو © كلذ ىلع دهشت ةنيب تئج دقو

 لاقو + داعتسالاو راكذالا ىلا اوعراستىتح بنغلا ىلع ملعلا ميلا موي باذع مكملع فاخا ىلا

 كاوعدىف اقداصتنكن ا اولاقو تاسفملانع هولأس ةوبنلا ىعدا نيح مهنا رهاظلا يتفملا ىدعس

 ْ همالعابالا بيغلا لعا الو ىبرنم ةيآب مكتجدقو ةوبللا ىعداانا لاقف اذكو اذكن ع انريخاف

 6 لوقا الو 88 كلذك مهدرط لاؤسنا مظنلاىف اروكذم مهلاؤس نوكينا نم مزايالو

 عئاوم نم تسيل ةيرشبلا ناف اسنلثم ارمي الا كارئام اولوقت ىتح « كلم ىنا 8 مكل |

 ىذكت ىلا ةعيرذ ةثالثلا رومالا هذه نادقف متذختا مكنا ىنعي . اهيدابم نم لب ةوبنلا |

 لئاضفلاب قلعتياستاو ابنه. ”ئشب قلعتي : هعدا ىذلاالو كلذ نم ادشن.ىعداال ىلا لآطاو |

 نيذلل 8 تولوقتاك مكل ةدعاسم 46 لوقاالو رشبلاريداقم تواغتت اهبوتلا ةيناسفنلا |
 مهيردزت ىذلا نينمْؤملا لجال ىا هرغصتساو هباع اذا هارز مكشات قزداتإا

 باطخلا فاكب مكيتؤينا ساقلا ناكل غدلبتلل ماللا تناكولو مهنأش ىو مهرقفل مكتبعا ١

 | ةيور ريغ نم ةيؤرلا ىداب مهولذرتسا مهتاىلع هينتلاو ةغلابملل نيعالاىلا ءاردزالا دانساو |
 ىدءسلا لاق : مهتالاكو مهيناعمىف لمأت نود مهلانم ةلقو مهلاح ةثاثرنم اونياعاجو

 هآم خغيمردو قوشعم 01 وجا هانس فرح ريزرد تسسياعم

 كامو ..ماحةذاورر هكاواي ديا «فاكمك# هانا لاتتطخت# ذياب رعت وأ هديدتتلو
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 ةوبللل مكلهؤت لاملاو كلملاف فرش ةدايز نم ه6 لضف نم انيلع 88 نيئاغلا ىلع بطاخلا |

 ظ مكظن لب , © انلثم نويرسشتو نولكأت رشب مكنال لضف خم ءانيلعاهكل ىزتامو ىئاوكلاف

 أ هو 7 5 موقاي 8 قف حوب ' 6لاقؤ ةدحاو ؟ اوعدو ادحاو مكمالك نوكل اعيمج 4 نيبذاك

 | رهاظناهرب 46 ةنيبىلع تنكنا  رابخالل ببس ةيؤرلاناف ىنوربخا ىا هك« متأرأ 9 [نم
 تيمعف # ةوبنلا ف 6 0 8 ىاوعد ةحصب دهشي دهاشو ه# ىبرنم و
 امجونوةنيبلا كلت لوبق مكمزلنأ ىا 6# اهومكمزانأ » مكيلعةنيلا كلتتيفخاىا مكيلع

 تاذنم مكمزانزا ردقنال لوقي راكتالا هانم ماهفتسا اذهو .اهب ءادتهالا ىلع ؟ربحتو مكيلع
 مكتا لاحلاو * نوهراكاهلمتاو ه طرشلا باوج دسم داسو متأرأ باوج وهو انسفنا
 | ىلع ةلالدلا ةرهاظ ةحح ىلع تنك نا ىنوربخا باوجلا لوصحمو اهف نوامأتتالو اهنوراتختال
 متاو اهلوبق ىلع مكهركتنا انتكميأ كدنع ةملسم ريغ مكلع ةيفاخ اهنا الا ىوعدلا ةحص
 | لتقلاب ربج مازلا دارملا ىتفملا ىدعس لاق * كلذ نوكيال ىا اهنف:نيربدتم ريغ اهنع نوضرعم

 ناجالا مهموق اومزاي ناءاسالا ردقول ةداتق لاق + لصاح وهف باجالا مازلااماف هوحنو

 : اوردق ل نكلو مهومزاال
 تانياما لواتنع :هك ا ىاأك ارىي *: تسام لوبقم هك ىناوخم ارى ب

 ال ةنكفإ 011 ملستب دي دناودنب ارت 5 كنودب : أ

 ريذن يلا هل وق نم 5 رك ذي نا وهو ةلاسرلا غلبت ىل اع * هيلع مكلاساال موقايو ©

 ا 1 تهخيت راق مكعابتدر ككاهادنغإل ىو زج الا يا الانا ؤاعطالا) "نيم |

 مكتنلبامىا ةرخ آلاف ىنش ىذلا باوثلاوهو 45 هللاىلعالاىرجانا ف مكئادتها ةلباقمفف |

 مهنال اونمآ نيذلا دزاطب .اناامو 8 ايندلا ضارغا نم ضرقفلال هللاهجؤلالا هللا ةلاسر م

 شيرق سؤر بلطا# هوسلاجم ىتخ ءافعضااوغارقفلا نم هدنع نم درطينا هم اولط |

 مهنم افاكتتسا فيرسشلا هسلجل نيمزالملا نينمؤملا ءارقف درط مسوهيلع هللا ىلص هللالوسز نم |

 ظفاحخلا لاق: دحاو كلسوف مهعم ا ةمظتتننا

 تا لاواود خضر ةارب تاج كرير طلاع فلق نأ وهرب زا ا 0

 لاقو : |

 شرومايدوي اهرظت تمشح نانجاب نابلس * تسين كرزب ”ىانم ناشيوردب ندركرظن
 ليست م ها يا نص هللا لوسرل رقفلا راتخا ىلاعت هللانا لق < ١

 # مهيد اوقالم م مهنا 0 ىلاغتهللادنع اسدلا ن ناوهىلع لدنلو هلاع ىنغلا ىل اتاك هرقش ريقفلا

 ىلاعت هللا ءاقلي ةرخ ”الاىف نوز/اف مهناوا ىش 3 اوكلا فاك مهملظ ن م مهل صتقيف ةمانقلاموي ْ

 ١ يع هعمل و ينسب مهدر اال لق هناك هنازج نسحو

 هبمكتجامو هب مكت س عاام 3 نولهجت اموق مكيرا ىتكلو © ىلاعتللا ءنعانم لذا اهينكوو

 0 هناقلب مهله هيف لخدبو معيذا ىئنيام لكي نولهجم .داشرالا ىف لاقو + ثدللاوبا هلاق |
 5 تيتو 0 ع 22-5
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 دوه ةروس مه 1117 خ٠

 كئادِي ورش لكاه ناشيا ] قشاكلا لاق 4 طقف هيريشلابال ةيلثملاب ىأرلا قلعتو نان لوعقم

 ىونتم :[ ديدنام لفاغ انشا قئاقح كردزاو

 دنتشادنب دوخ وحجم ارابلوا رسدسشملاد ان اسنااب ىرمسم

 روخو ماوخ ةتسب ناشياوام * ريشب ناشيا رسشبام كنيا تفك

 توا ناكمو در قزق فسح وعلما وهذا جدنا ذل ادوحلتت الو« رنيأ
 لسع ز كيد نياززو. نعنت نا زذغ كلا ازا فزع و ىنز نرزكو أذ رك
 كانككم نافوذش ناك رت كليف 35 تا ديدروخ اكوها نوكودره

 ركتشو ذاك ناو ىلع ىو ورا وة ونالت دار زن 3و كاز وامل ف

 رظنو ىولع عبط هلو ىواعحورلاو ىلفس اهرظنو ىلفس اهعبطو ةيلفس سفنلانا ةراشالاو ©
 تادابعلا فرش ىري ىولعااهرظنب هنال هملاعىلا هريغ ةوعد هصئاصخ نم ىولاعلا حو رلاف ىولع

 ةيافسلا سفنلاو تايواعل ىلا ىلفسل اوعدي ىواعلاهعبط نفاهتاذو اهتسخو تايلفسلا ىريو اهتنعو
 تايافسلا ىلا ليمت لب تايولعلا ىلا ىلفسلا اهعبطي لم الو تايولعلا ىرتال ىلفسلا اهرظنب

 رظنب ىولعلاحورلا ىرت انهن اهملاع ىلا اهريغ وعدتف اءلفس ”ىش لك ىلفسلا اهرظنب ىرتو

 كارئام لوقف ةيلثملا رظنب ىولعلا حورلا بحاص ىري سفنلا هذه بحاص كلذكم ةلثملا
 بذكلا رظنب مهنوري لب ةوبنلا رظنب مهنوربالو ءاسنالا ىلا نورظني اذهلف انلثم اريشبالا

 ةيؤرلا ه« كعبتا كيرئامو 8 اولاق ام ةراقللا رظنب ءاسنالا عامتا نوريو نونجلاو رحسلاو

 اننان الوعفم نوكي ةسلقب تااكن او. دق ريدقتب لوعفملا نم الاخ كعتا نوكي ةيرصب .تناكنا

 عئانصلا لهاو ةفك اسالاو ةك احلاكانيناداو انؤاسخا هي ىأرلا ىداب انلذادا مهنيذلاالا

 ليضفتمسا عمج لذارالاف . سانلا نم فارشالاو ساكألا كعبتال اقداص تنكولو ةسيسحلا
 كارتشالا مزاي تلقناف * نسحاو ربك عمج «اقالخا مكتساحاو اهيمرجيرباك | » هلوقك لذراىا

 ةفاضالاوةقلطملا ةدايزللوه تلق « ةلاذرلاوه ىذلا قاقتشالا ذخأمىفمهنب و فارشالا نيباذا

 كعبتاىا فاضملا فذح ىلع ةنفرظلا ىلع ىأرلا ىداب باصتناو تركذام مزليالف حضوتلل

 ١ ودبلا نم ركمت قيقدتو قمعت ريغنم ةلهولال وا ىفوا هرهاظو ىأرلا ىداب ثودح .تقو

 ”باللالا ىلوا مهنوك عم مهولذرتسا امتاو اهلبقام راسكتال ةزمهلا نم ةلدبم ءانلاو ءدبلا نموا

 نودقتمي كنامز لها رثك ١ ىرتاك لامو هاج هل نم مهدنع فارشالا ناكو مهرقفل ةحجارلا

 مهتناهاو مهماركا هيلع نونو كلذ

 سب تهانك نيمه شنادو ىلضف لهاون * داره مامز دهد نادان مدرمب كلف

 هتدابعو رجح ةيهلالل اوضر دقو هعابتاالو رشم ةوبنلل اوضري+ل لالضلا لها ناش تعاامو

 بلاغلاناف ةرهاظلا هحراوجو ندبلا حورلاعابتانم لذارالااما ةيمجنلاتاليوأتلا ف لاق ©

 سفنلا نكلو ةيعرشلا لامعالاب حراوجلالمعتسيو :حورلا ةوعد لبقي ندنلاّ ا قطآ'لع
 ضرغلالاةيئيدلا ةيعرشلا لامعالاب لمعتسي ندبلا ىلحالو اهرفك ىلع نوكت ءوسلاب ةرامالا

 بلغف كيعبتلو كلىا # مكل ىرئامو 9 قلخلا ثكاال داتمملا وهاك ةيويند ةحلصمو دساف

 ىللوط نير نغورو لاقب درم نايب رد مكي رتفد لئاوا رد



 مه 11١ ردع ىتاثلا ءزجلا

 اهيوغباو# اكو طاباوا (قانزملاب التلاقي انجل هتاحو «ذثع اي كارا 151 لامك 01و '4ل ايرهاظ
 هذه تدهاش دق ةبيرغ هلتادجنو ةسجح هلتانقرت كلذ ىفو بولقلا لها ىلع خيال اك

 نع لزالا ىف راخالا ميقتسيإ فنك هنا وهو لاؤس انههو * لامكلا لها ضعب نم لاحلا

 راخالا اذه نا باوجلاو + دعب دحن+ هموقو حونو ىضاملا ظفلب مالسلا هلع حون لاسرا

 هللاىلا ةسنلاب لاح الو لبقتسمالو ىضام ال ذا ةئمزالا نم'ىشب فصال كزالا ىلا ةسنلاب

 | ىلع اًقباس مالكلا ىنعم ناك ناف عماسلل باطخلا هجوت ىلا ةيسنلاب وه امتا هب هفاصتاو ىبلاعت

 لاقف ىا 6# ىنا هه لابقتسالا وا لاحلاف هدعبوا هعم ناك ناو ايضام ناك هل باطخلا هجوت

 ئا هقرط لكا ىلع زاذنالا كلذو رهظم نيم 8# فوخم ه6 ريذن مكل » ىلا هموقل

 نالريشبو لقب لو هيف ةهبشال !ىهاظ اناب هنم صالخلا هجوو باذعلا تابجوم مكلنيبا

 (رذناف ْم) ىلاعت هلوقىف راذنالا ىلع رصتقا نما دحا نكي ملو نما نمل نوكت امنا ةراشبلا
 ةرتكشعانا نا ىلع اودبعتال ناب ىا 6 هللا الا اودبعتال نا 8 ةيلحتلا ىلع ةيلختلل ام دقت

 تاليواتلا ىف لاق © كرششلا نع مهيهنب اسيتلم هانلسرا ىا ةيهان الو انلسراب ةقلعتم ءابلاو

 ا ا بلقلا هموقل حورلا حون لاق ةيمجنلا

 ”ىثلا كلذ دبع هناف 5 مقالا امثدلا نم ”ىثب ةلولعم تناك امهم هللا ةدامع ناف اهتاحردو

 كلت تناك اذا الا عفنتال ةعاطلاو نامي الاىف ةبغرلا اولاق اذلو * ىهتنا ةقيقحلا ىلع هللاال

 ريغف باقعلا نم فوخللو باوثلا بلطل هيف ةيغرلا اماو ةعاطو اناميا هنوكل هف ةنغر ةغرلا

 هرس سدق ىبرغملا خيشلا لاق : ةديفم

 ىروحب لهمدو:راروصقزدشاب * تلامح ىاشامب راديد تنجرد

 توك تاك راوحمب ملاو . نافوطلامويوا ةمايقلا موي 86 ملا موي باذع مكيلع فاخا ىلا # |

 دانسالا ىلع ملالاب هفصوو راوجلل هرج نوكي نا ىلع باذع ةفصو موب ةفص

 هدانساو مئاصهراهن كلوقك فرظلا ىلا دانسا مويلا ىلا ملالا دانسا نا ىنعي ةغلابملل ىزاخما

 كردملا بذعملا صختشلاوه همعحلا ناكل ةيجلا دك قراوتك؟كمتأولا كل ا'داثتا فاذقلا“نلا

 هبام ىربس ثءيح ىلا هللأتىف غلب صخشلازا ىلع لد مأتلاب افصو اذاو هنامز الو هفصوال

 ماليبالا نم لوعفم مسا هنأ ىلع ملوملا ىنعم ىنعم ملالاف فاصوالاو نامزلا نم هسب البام ىلا ملأتلا نم

 ملالل قلاخلا وهذا ةقيقملاىف ىلاعت#للا ةفص وهو لعافمسا هناىلع ملؤملا ىنعمب نوكينا زوجيو
 مانصالا نودبعي اوناكو مهلدبع موب مهءاخ هموق ىلا احون لسرا ىلاعت هللانا  ىور

 ديحوتلاىلا مهاعدولاع توصب مهدانف رتسريغنم مثاهبلاكءاسنلانوعقاوبو رونا نوبرشيو
 اورفك نيذلا الملا لاقف 98 ىلاعت لاق اك هوبذكو هوبرضو نونلا ىلا هوبسن مث اوعزفف
 رفكآاب مهفصوو ةهبا سلاجلاو ةبيه بواقلا اوألم نيذلا مهنم فارشالا ىا  هموق نم

 كيرئام  ةرفكب اوسيل مهفارشا ضعبنال ال ىمالا لوانم كلذب مهيلع لبجستلاو مهمذا |
 كلذك ناكولو ةعاطلا بوجوو ةوبللاب اننود نم هلم انلع كلة شمال # انلثم ارشبالا

 ارشبالاف ىهاظلاوهو ٍةسلق نوكتنا زوجيو لوعفملا نه لاح ارشبالاو ةيرصب ةيؤرلاف هانسأرل

 ( لوعفم )



 اي ا ا تحسس

 نيفراعلا تامسو نيقشاعلا تافص نم ىهف مهبول ةذخآلا هتببهو ىلاعت هللا لالج نم |

 دوه ةروس مهي ١١6 زج

 | دوجولاىف ادحانا ىربالو كاك قحلا نم عمسل ىنعي * ىهتنا هللا نم الا عمسال هللأب عمس

 | هللاقف ناسنا هيقل جاسنلا ريخ نا 52 هبرص ٌولام لكل لثتمم وهف ىلاعت هللا ريغ هيطاخ

 اماوعا جسنلا ف لحرلا ةلاموتساو هناحيس قحلا نم كلذ عمسف ريخ ككاساو ىقدبع تن

 ريخ كمساالو ىدبع تناام هللاق كالذ دعب م

 ىادخز الا دوندل ندس جهز * ىاح همهرد دوبزاب نتا

 | ىئاعر تكود ةنيا دود هرذره * اروا دريذي رون ورك هديد ناو

 | الف هلدخ ىذلا دحلا دنع فه قداصلا باطلاو .ءالتبا عامسلاو ةيؤزلا ماقم نه لك فو
 هذه رخام نانا ومي فل عا قوت وزني نوهت كنود عركح ب يل كرجل
 ىف ققحتلا نم دبالف الوا هدح دنع. فَ له ىلاعت.هللا نم ءالتبا لوقلا اذه نال رّخخا
 | امنا ةبعتلاو ققحتلا كلذو هاوهل ادبعو هتوهشل اريساال هالوم صال اعبات نوكلل قيرطلا
 | ىونثملا ىفو : داشرالا لها نم دحاو ليذب ثيشتلاو داهتجالاب نسق نورك

 رصب ناطلس تسكاار نيد لها. * نفظ دش ارهدس ةكيواوش نأ

 ةنامانيدو نفور لع عماد« رطل لف ةكوركا الذ اناؤكك[طقاب

 ناهجردىدنا هدم ناروكهلمح + ناهشو ىدندب نالا هنرك
 دوسو اهتراجت تراس ا اديواقد لو ذا تدك ناز كك 3

 ءالا هفرحو فوذحم مسق باوج ماللاو ةيئادتبا واولا 6 هموق ىلا احون انلسرا دقلو ©
 كلم نبا وهو احون اب دقل هللاب ىا ناواو عمتجم الث فارعالا ةدوس ىف م واولا ال
 | هللا ىضر سابع نبا لاق هدعب ثعب ب لوا وهو مالسلا امهيلع سيردا نب خلشوتم نبا

 ماللا هيلع ريمغب قارف زا ءانج نوتس نديلا/ ناب رد مكي رتفد لئاوا رد

 ١ شاعو ةنس ناسمحو ةئامعست هموق وعدي ثبلو هرم نه نيعبرا سا ع حو ثعب امهنع

 | ةئامسوفلا دعب حوندلو كلذريغ لبقو ةئس نيسمحو افلا هرمع ناكو ةنس نيتس نافوطلا دعب

 لاقو *ةفوكلا ىف نفدو هراد قشمد تناكو مالسلاهيلعمدا طوبهنم ةنس نيعبداو نيتنثاو

 ىمسو ارك اشدمسا ناكلاقيو سدقلا ىف مالسلا هيلع مهارباةراغمىف مهضعب لاقو كرك] | ىف مهضعب

 نيح هتحرةإةلوالا . هجوا ةثالثىلعهتحاين برس اوفلتخاو * هسفن ىلع هتحاين ةريكلاحون
 | بلكي صم هنا ىناثلاو . هنمكلذ هللا ضرب مف (ادايد نيرفاكلا نم ضرالا ىلع رذتالبرإ لاق

 هسفن ىلع حانو ماقف بلكلا تبع ما ىتبعأ كلذ ىلع هللا هيناعف. قلخ نم كحبقا ام لاقف

 لاق نيح هبر ىلا هتعجارصو هدلو ىلا ىوهلاو ليملا ثلاثلاو . لابلاو ىراربلا ف بهذو

 افوخودلولا ىلع ةقفشوا هسفن ىلع حانو ماقف «كلها نم سيل هنازإ هللالاقف (ىلها نمىانا)

 ناك ناو تالزلا ضعب نا ريطخلا هفطلب هللا هلماع ريقفلا لو * ناستلا ىف اذك هسفن ىلع

 ىه اما ءايلوالاو ءاسالا ةحاين نا الا هريغو مالسلا هيلع دوادل اضيا عقو اك ةحابنال اببس

 طق بنذب مهيمل هنا عم هنامز ىف هنم ءاكبو احون رثكا ري مل مالسلا هيلع ىحي ىلا ىرتالأ

 ايروص اديس هقارف ناك لب مالسلا هيلع فسو» قارف درج نكيمل مالسلا هيلع بوقعي ءاكبو



 مدي ١١4 >< رشم ىناثلا ءزلا

 تبخا لاق ماللاب لمعتسيوعوش4لاو عوضخلا تابخالا 6 مهبد ىلا ارتخأو » مهند |

 | اونكسو اونأمطا ىنملاو.. عاطقنالاو نانثمطالا ىنعم هنمضتل ةي ًالاىف ىلا هلامعتساو هلل
 | بامسا» توعنلاكلتب نوتوعنملا #كئلواو# عضاوتلاو عوشملاب هتدابع ىلا اوعطقناو هيلا |

 | دولخلا نا ىلا معا هللاو ةراشالل لصفلا ريمض انه تأي+ل نومئاد « نودلاخ اهيف مه ةنجلا

 | ةنلا ىف دولخلا هلام تاحلاصلا لمعيمل ناو نمؤملا ناف نيفوصوملا ءالؤهب صتخم سيل اهيف

 | ةيمجنلا تاليوأتلا ىف لافو ©ب ىاملا يدعس ىئاوح ااذك ةنشلا:لها بهذم» وهام ىلع
 تاديفملا بلطلل تاحلاصلا تالماعملا مادقا ىلع هوبلطو هللا بلطب 6 اونمآ نذلا نا ) ظ
 كئلوا ) هب اونأمطاو وهالا هنم اوبلطي ملو ةيلكلاب مهر ىلا اوباثاو بولطملا ىلا لودولل |

 | اهبالطالةنجلا اويولطم مهو رادلا بئاصل رادلا بر لاَ ام ةنجلا بابرا ىا 6 ةنحلا باها

 امهلاح ىا نمؤملاو رفاكلا ه6 نيّهرفلا لثم ف ابالط نودلاخ اهبف مه هللا بالط 0

 خيشلا نبا. لاق * تافصلاو لاوحالا نم ةيارغ هبفام ىلع الا.قلطي.اللثملا نال. بيجعل

 ةددل ةفصال راعتسي مث هدرومب هبرضم هبشملا رئاسلا لوقلا ىف ةفرع ةقيقح لثملا طفل

 ىمعالاك ةبارغ هيفام الا برضبإل هذ ةارغلا ف دوكاذملا لوقاب مهل اهيبشت : ةمالدلا لاتخاف

 ىلا لاح هينشت ناف مهتاوذك مهتاوذ نوكف ال يك 03 عيمسلاو ريصنلاو مصالاو ْ

 ريصللاو:نور ,ةاكلا مه مصالاو ىمالاف قاثلاب لوالا ىذا هيلشلا ةنامسلا ن ا ”ىش لاحن |

 ا 0 ةفصلا فطعل عيمسلاو مصالاو ىف واولاو . نوئمؤملا مه عيمسلاو |

 | ممصلاو ىمعلا نيب عمج ىذلاب رفاكلا هبشي نا ةغلاملا ىف لخدالا ناف عاجشلاو داوجلا

 | ىلتبام نوعمسيالو .رابتعا رظن هللا قلخام ىلا نورظنبال نيح ةرغكلا نا كلذو ىوملاك |
 | ءافتنال مهلاح ناكف و عامس الك مهعامسو رصل الك مهرصب ناك ربدن عامس هللا تايا نم مهيلع ٌْ

 | خيشلانبا لاق * عمسلاو رصبلا ححصم اودقف ىذلا ىتوملا لاك عامسلاو زصللاىودج ||

 ظ اه عمح نمو ةراشالاب عفتني اير مصالاو دارطلا) "ىلإ ىدت لعت امش عمس اذا ىلا |

 ا عمسلاو رصيلااه نيذللا نيفيرمدلا نيفصولا نيب عج ىذلا صخشلا هيلع سقو هل ةليح الف |

 | نم لاخلا ءوس ىف رهشاو رهظا هنوكل ىمعالا مدقو .لاح نسحا ىلع كلذب نوكي هناف ١

 | ىا 6 الثم قه ىراكنا ماهفتسالاو نيروكذملا نيقرفلا ىنعي ه نايوتسي له مصالا

 امهلثم ىوتسي له لصالاو ةلعافلا نم.لوقنم نايوتسي لعاف 95 زيمع وهو 2 الا

 | هنع نولفغتأ.وا نيابتلا نم امهبامو ءاوتسالا مدع نوكشتأ ىا ه« نوركذت الفأ
 | وا اعم نيف وطعم امعملا ىلع ادراو راكتالا نوكف لشمال م مكل برض اهف عامأتلاب 00

 | هدوجو تبجوبام ققحن ديا كلذ مدع كلا 5907 نورك ذتن الف اذه نراطحلا ا

 ! الطابلطانلاو اقح قحلا رصربال نيذلا ىمحالا ةمجتلاتاليوأتلا فو © ٍبورضملالملاوهو |
 لب الطاب لطابلاو اقتح قحلا عمسيال نم مصالاو .الطاب قحلاو”اقح لطابلا رصبي لب |

 | الطاب لطابلاىريو هعبتيو اقح قحلا ىري ىذلا ريصبلاو .. الطاب قحلاو اقح لطابلا عمسي |
 | نمو هللاريغ رصييال هللاب رصيا نمو هب عمسيف هعمس هللا ناك نم ىذلا عيمسلاو . هينتحبو ع هلل | ع الل للاب | < 9 هللا نأ . هدلا مكمشل .٠ م

 ( عمس )



 دوه ةرود مهي ١ ١ مل |

 نيذلاكئل وا قهراصبالا نب ىناثلا ىف ىفتك ١و ةعاطتسالا مهنعن ثبح لوالا ىننىف غلاب راصبالاب
 ىا فاضم فذح ىلع هنارحبلا ىف ىلاعت هللاةدابعب ةهل آلا ةدابع ءارتشاب ه6 مهسفنا اورسخ |
 مارملبسنا هلاح ىلع ءاقبالا لعلو * ىهتنا ةيذعم ةبقاب مهسفنافالاو مهسفنا ةداعسوا ةحار |

 عاضو لطب ه# لضو © هب عافتنا ءاقبلانم دوصقملاذا ءاقبالك ابذعم ءاقبلا ناو ماقملا |

 لوالا . هجوا ةثالث هيف 5 مرجال له اهتعافشو ةهل آلا ةيهلا نم نك نورتقي اوناكام مهنع

 لعفلا كلذ مهعفتيال ىنعملاو .هلعاف هزيحىف ام عمزاو قح ىنعمم لعف مرجو قبسامل ةفانالزا
 ىنعب مرج نا ىناثلاو . هيوبيس بهذم اذهو 6 نورسخالا مه ةرخ آلاف مهنا 6 قخىا |
 لصحام ىنعملاف مهنا رسسخ كلذ بسك ىا مالكلا هيلع لدام هلعافو هلوعقم هدعبامو بسك
 نورسخالامه ةرخ الاىف مهنا دبالىنعب مرجال نا ثلاثلاو . مهنارسسخ روهطظالا كاذنم

 ىارس نارد ناشيا ههشو كشىب ] ىنشاكلالاق « رساخ لكنم رسخا مهنا هانعش ناكاماياو

 عاتمودناهديرخ ىلاعت ىادخ شتسربب ارئاتب شتسرب هج ناراكنايز همهزا رتراكنايز ناشيا
 [ تسا شحاف نيغا دوس نيردو هدرك رابتخا قاب ىابقع معئرب ارىاف ىايند

 تسا شياشا نيذو تسا نر دج اند تاز“ #: كستمه نودززا, ناداد اين ارنب هيام

 انشا كادر نخل هكذنا وقيل و وللا ادراك ]اس لالع ةوز قالا تاكو ف كفي قاد( ا دوعن

 هللا لوسراي لاقف لجر مسوهيلعهللا ىلدىنلا ىف لاق هنا كاحضلا نع ايندلاىبانبا - ىورو: |

 همايا نما دغدعي+مل و ىنشام ىلع قسامرثاوامندلاةنيزكرتو ىلبا اوربقلا سني + نم )لاق سانلادهز نم |

 رظملا ليالا عطقك انف مكيديا نيب ناف. لامعالاب اورداب ) ثيدحلا ىو (قوملان م هلسفن دعو |

 (اندلا نم سرر كو تع | رفاك حبصيو انمؤم ولاا ذاك دعوا اًمتؤُم لحار را مسضو

 قيرطب سفنا| ظوظح بالجتساو ةسايرال الط ةبتو هللا عم ىعدملا ايندلاب هنيد عئابلا نمو
 هنآل ضرالاىف هللا ءادهش مم نيذلا ءايلوالا ةنسلأ ىلع اع 1 وهو 5111 دهزتلا

 ىونثملا ىفو : ةنعللا م مظف ءاويكلاازلة حالا ةازتكب هيت لت

 زار :فوسكم دتكمو: مدنا *«. ناسا قؤب:ناك كشمزا. فالموت

 ىوكحم هواي دكريشلطزا ديزيم * ىوبو 100 مدروخ ركشاك

 ىلا ةوعدلاب هسلاط ىلع هللا ليبس نوعطش ةخوذسشلا مهناعداب مهنا نيعدملا فاصوا نمو

 ةرخآلاب مهو قا ىلا مهيدهي ةبالو بحاص ةدارا ليذب اوكسمت نا مهنوعنيو مهسفنا

 الاعالالعيءاقظلؤ ءاراسللا ورانا الور غرر رعت هةقال ةقيقحلا ىلع نورفاك مه

 اكل تاز هللا :ليبس نع لالضلا باذع مهلو تالماعملا هذه: لثع هللا عم ئرجال

 نوذخاؤم مهو مهعاشتساب دلتا ار نع ةدارالا لها كإلضا أذنت 4113 اال

 نورشخالا مهفااعص ناوسح مهنا نايسحبو مهعايتا نارسخو مهنارسخي ا

 ت دناتسكب ىوريموت كءداإك * قا رعا ىا هبعكي ىمرث معي
 نيبو مهن هيف 3 تاحاصلا اولمعو # هبنمؤل نا: تنام لكب ىا * اونمأ نيذلا نا ا

 ود سس نرد ود“)

 ةطونملا تاي ًالارئاسل مهلوبق مدعىف هنمدشا عمسلااهيقلتت قيرط ىذلا نآرقلل مهناغذا مدعفف |

 جا حودمم ع سومان توهج ل - تراكج نايبرد مراهج رتفد طدساوارد



 موي ١١١ جم رقع ىقاثلا ءنملا
 هيك مسوس جوس وجوسسالاو

 انرسح و قلطملار وبلا وشر !! م اياو انلصواو قل دهاوش رمال 4 ميلاد اانلعخ

 6ابذك هللا لع ىرتفا ن 5 رظادجإالى ا مِظانمو ف قبسالا قيرفلاءاوا 0 مالو |

 ا يل دنيانا الؤعي مهتهل آل مهلوقو هللا تانب . ةكفالملل مهلوقككهبذ ةلبالام: هيلا بستن اب |
 ناسحلل دمملا فقوملا ىلع .مهضرع دارملا # مهبر ىلع نوضرعي 8 نورتفملا 6 كئلوا »

 نوضرعي ىتج ناكمىف سيل ىلاعت هنال دابعلا نيب ىلاعت هللا ىضشي ناىلا هيف مهسيحو لاؤسلاو
 انهءارتفالاوهو هلمعب لماعلا .ضىعزالا مهلامعا ضرع دوصقملاو مهيلا ضرعلادنساو هيلع

 نوببنلاو ةكئالملا.هو ضرعلادنع ه6 قاهشالا لوقو » هتبيغ عم هلمت ضرع نم عظفا

 نسحلا ه4 6 مهر ىلع اويذك نيذلاءالؤه # فارشاو كاع قا دهاش عمج نوئمؤملاو |

 مهعيلص ءوسل مهراغصاو م هريقح لإ ةفاشل ركام هو هيلع ءارتفالاب مهصاونل كلاملاو ع

 ١ ىلاعتهللانا).ثيدخلا فو نا مل رقزالاب 1 نيملااغلا ىلع 0 هيضغوهباذع 43 للاةنعلالا 0

 | لوقبف اذكو. اذك ِتْيذ :فرعتا ئدبع ىا لوقف. سانلا نم .هرتسيف :ةمانقلا مون: "نمؤملا7ىذي

 ىطمي مث مولا كلامزفغدقو ايندلاىف كيلع اهترتسدق ىنافلاق هبونذب هدرة .اذاف برايهذ

 للاةنعلالأ ميبر ىلع اوبذك نذلاءالؤع .داهثالا كوقبف نوقفانملاو رافكلااماو هتانسح ٍباتك |
 ( مهلط تدس هلا ادنع نون وعلم مهنا نونسو اسدلا ف هيلع اوناك اع مهل وح ضف نيملاظلا ىلع

 هلى ةدسافلاهتبنهللا رهظا ءاير :سانال هلمع رهظانمىا (هبهللاعمس عمسنم ) ثيدخلاىفو

 لنقو .:ةكمالملا مولع لبقو : ةظفخلا. ةكتالملا هو داهشنالا سْؤتزىلع هحضفو ةمانقلاموي ْ

 نوردشه نم لك نوع" ى ١ هم نودصي نيذلا 0 لاقف دصلاب مهفصو م نيعحا قئالقخعا مومع

 اهتوغسو 8 هتعاطقيرطو هللانيدنع## هللا لبس نع © هبشلالاخداو تنيرحتلاب هعنمىلع |

 كتغيو .هتيلط ”ىئشلا تغب :كاش'اهنوغس رنعض. ثنا كلذلف نعامس“ ثنؤم لييشلا 1 احوع ١

 لشق: نم نوكف :ناوصلاو :قحلانع فارختالاب اهتاوفصيو ىا كلتبلط :ىا ارشوا اريخ ظ
 هنا مهلوقو نا رقلاب:مهييذكتل. لماش اذهو داشرالا ىف لاق * ببسملا ىلع بيسلامسا قالطا |

 نورفاك مهنا لاخلاو جوعلاب اهثوفصي ىا 6# نوزفاك مه نخاآلاب مهو: 99 هللا دنع نم نسل |

 ١ دكأتل ريمضلاريركتو هللا سانانودهت وو هي نوعزيو اهيزونمؤم مهتاال اهب 0

 | نؤفذاكلا ا كئادا) ِ 0 مقل كرتمل هزيغرفك ن أك هيمهداضتخاو مهرفك

 اهتسوب 6 ضدالا قو مهباقع داراول .مهبقاعي نا للاعت هللا هم« نيزجعم اونوكيمل 9+

 ١

١ 

 مهلوعلو مهلور صني ه4 ءالؤانم هللازود نم مهل ناكامو قه برهم لك اهنم اوبرهناو ْ

 دابتعابعمجاو اينما كؤللاد اتلاق اكل اهمالل اقيقحت مويلاىلا كلذرخا نكلو باقعلا نم |
 ةناجعبل 1 باذعلا مهل فعاضي 9 لوم 0 نا امو لق.هن .هيونكلا وارقا 0

 ٍناذع مهل ف ءاضي ليقف مهلاح ىقعو مهىما ريصم ام كلذ مهنأش نيذلاءالؤه لبق هنأك |

 ١ تايآلاو قا * نورصبب اوناكامو هب عفانلا 6 عمسلانوءيطتساوناك ام لي نيقعضدبالا |
 ةفعاشملابدارملا سيلو باذعلا ةفعاضل 6 فاتتساوهو قاف آلاو ىضنالاف ةبوصتلا

 داو هيسارع ةدايزلا ا حبق ناك املو ةيذعسلل بلا بىشاوأ ااىفاك بتارعي ةدايزلا اهاوميثل



 ظ

 دوه ةروس ده 5 ---

 ا ىلاعتدلوق ىف ىسوم 11 هيكل نموزم كك ةمايقلا 2 نرخ لاندكلا |

 هنيب ىلع هاك 3 لق كك لوزالا 4: هيلع امدقم هناوك عم هلعاق ىل اع (ىسوم باتكهلبقنمو)

 ةبآلا لمحو ةيمدعل ١١تالبإ وأتاىفلاقو:“ :©8ىىاوه ب نناقكر لبق نم رخآ دهاش هدهشبو هبر نه |

 ةني ع ناك كمالسلا هلع هناف ىرحاو ىل وا كل 0 هيلع هللا ىبص ىنلا ىل اع صهاطلاىف |

 ها دمنا ءاح ىذلاو) هلوق هلع لد ويالسلاو كاملا ولس ادهاش 0-0 ناكهبر نم |

 هيلاثو راغلا ىف هيناث ناك ىذلا وهو هنع هللاى كا ىنعي هب ٌقدصو ماللسلا هن هناع ىلا

 عامجاب ةئالخلاب «لات ناكو (ساناب لصإف 6 سم) لاق نيح مالسلا هيلع هض سعىف ةمامالا ف |

 ةلزكع ىنم اءهنا) امهنع هر جس وهيلع هللا ىلصلاق ثيح هنمزاكو ةباحصلا

 ةادوتااودو6ىسومباتك )ناك ةوبنلاب هتداهشو ركبىبالبق نهىا «هلبق نموالرصبلاو عمسلا
 اهريغو ناملسو ماللسنب هللا دع هب من اكيسو هيلع للا ىل اص دم ماياىفو ءدعل هموقدب ماي (اماما) ا

 | بات كل1ىا(ة+حرو> ةلاسر 000 !دىنلاركذ هفناكهنالو دوهيلا رامحا نم

 لها ىنعي «هبنونم ْو يكل وا لاو كهفاع وا كلا 00 نيذلاىهو هةر رلا لهالةمحرناك

 ١ رافكلا ب زحو باتكأ!لهايز>ىا4بازحالان ماله فام و باتكل ابى ا(هب رفكي نمو )محلا

 ١ بات امعاو يح ناسا ىوعدب مالسالا نال نوملسم مهنا اومحزناو نيقفانملا بز>و

 كب , رذاكلا نك "فى: ” هنم يي ص ىف كيالاف ةناكرالا ناعاو ناتلكا دل ا ناسللاىو وعد عم

 1 كلاس رطخ الاف ىتعاط كتعاط ناو ىبذاعا كب نامي : الا نال رالال ها. نار

 هنا ىروهق اب مهنال مهمحراال ىلا . 0 انساك كير فك نم مرا ىلعل ىتمحر هعس ند

 نكلو) فطللا تاذص سهاظم هلنوكي اكرهقلا تافص هاظم ةلزوكي ىا (كبز نم قحلا

 مهرورغلو ينل مهئاجرل هفطل تافصب نونو م ارفق تانضبا ل ناو ور ال نيانل نككلا

 اهلا لاق : ىهتنا رورغلا ناطيشلا همركو هللاب مه غهناف هللامركب موئشملا

 دشايت تهلوب 5 درك كل مل 3 ل راقشع ةناخراكرد

 ١ ناشلا مظعلا ريان اهربلاوهث رهقلا لهاو فاللا لها زيمعللزتامتا نا رقلا ةرضحنا معا ود

 لها لاقىلاعت هل ةعدقلا تافعلانم ةفصمالكلا ناكاملو نابصعلا لها نم ةضاطلا لها معيبو |

 هناز. تادص نك هنص لك نك نا تشك ا كل ةْس ىلعناك نفأ)هلوق ةراشاىف ليوأتلا

 دوهشلا عم نوكيفشكلانافق هللا نها وش نم داع اش تفك اعتو ىا (هنم دهاش هواتيو)

 لقعا| نم هيب ىلع ن 00 دخلا فو ؟نماةتنلا افرول ىنعملاو .دوهشالبن اركبإو

 ظفاحلالاق : اذلو اهنف طلغلاووهسلا لاحاعم لقنااو

 دوشن نامرح بِجوم ركد ىاهرتهنوج * فيرش نف نبا يار قشع

 بئاصلا لاقو :

 ان ئما تسروفاك عمش دصزرا رئهم ىناصع * دهازدهدىم ناح.>ر قشعرت ارلقعقيرط ا

 اج در 27 ت17 000015573501105 قش



 مك 1٠١ رع ؛قاقلااءزجلا

 ىبرغملا خبشلا لاق : نوماملا ْ

 احن ىباي ىتخانعي را تشهزا ار تسي .+:.تسي لصاردناكبا:دياع ى ىتسه هباس ا

 اننا كا
 تسساوخ وح رادبب ةديد رظن ردنا تالاخ هلمح نيا كا زاوش راد

 اهتماقا ىلع رادتقالاو ءالتسالاو هال ىزاخلا كالا ىلعو ناهربلاو ةححلا هنبلاو راكتالل

 ع سل 3 0 الك ظهور مزانسو ا ,امف باوصلاو قهلا ىلع لدي هبرنم تبان

 الا ءوسو ةواقشلا ىلع ىناثلاو ةقاعلا نسحو ةدافتلا ىلع لوالا لب ءاوس 1

 ١ عجارلا نيمضل ربك ذتق لقعلا .ىلل دوه ىذلا ناهربلا كلذ 0 واتا |نم  هولتيو وي |

 ن ارقلا وهو هتحصل دهشل ىلاعت هللا نم دهاش ىا هنم دهاش 2 0 وهام ةشبلا 1

 ةديؤملا ةقانلا هماكحا راشعاب ةماقلا موب للا مهدعل نمو مهيلا كنا نه ىلع ةمظع همعن ىأ

 عئارسشلاو ماكحالا ىلع لمتشا فاك لورد ناومعلا امنا لاق + مظعلا ّن ! رقاب

 هدحوتو هللابناعالا ىلع ةلمتشم تناكامتاو كلذ ىلع لمتشت+ل اهئاف بتكلانم هلنقام فالخب
 ةاكورما ىل 1| ةزاشأ د كئوا ص + ىهتا زاج اهءلع تدككلا قالطاو فحص اهل 0 تا

 [نآ رق دوش 1 كب رفكي نفو# نآ رقلاب نوقدصي ىا رولا هم“ ىلع |

 اوبزحن لاعب ملسوهيلعهللا ىبصةللالوسر ىلع مهعم بزحت نمو ةكم لها نم :# ب ازحالانم ) خم
 دافحأ ادعوم اهلعح ىو هبلاريصي ىذلا هدعو ناكم ىا 13 هدعومرانلاف 0 اوعمتجا ىا هيلع

 نا رقلا ىمانم كشف ىا © هئم ةيرع ىف كتالف 8 باذعلا نينافا نم فدوام اهمف هلذاب

 نالاركنكلو » كاَتدَو كتلحو كسري ىذلا # كبر نم قالادنا لي هللادنعنم هنوكو

 مهد اكل اَماَو مهراكفا لالتخاو مهر ءاظنا ا هيف ههبشال قح كلذ ناب 1 نوئمؤيال

 دوعسلاوبا ىلوملالاقو * نيرمفملار زك ١ كلذىف هعيتو ىواضللا هراتخاام اذه يراكتماو |

 نوكلاو اازقلا وهو مالسالا ةق> ىلع لادلا ناهربلا ةنيلاب دارملازا هلصاحام داشرالا ىف

 هللا دنع نم هن هنوكي ددهش نا نقلا نم دهاش هعمش ىأ هواتن واهم كلاتعلا نو ةراعهللا نمةند ىلع

 ىلع :رهاظلا تازجملاك ىلاعت هللانم دهاشوا بنغلاب رابخالانم هبف عقوامو هزاجتا وهو

 هللادنعنم هنولو هتحصبل ةداهشلا ةماقأ ناهربال كهاشل اول تا ناكاملو مالسلا هيلع هيل |

 اهدهاش عم هدلاهجو ىلع هيا نا رقلانأف دهاشملا نم دهشم قهقراشال ثدحي لاعبان كلاعت

 ( ىذلا )

 | هللا ىوسامت هللا رفغتسا تارمس سدق ىر ,كلا نيحلا ىلا خ : هلا ةاتسالا 57 لوالا ديلا نم

 نيالا .ةريسو, ناوسلا, ناسنا ىف ادي منان دوج 0 نم. زفغتس لطالا نال“ ىلاعت

 | دوجوهو هرهظم لك هجو ىفهلامج انل ماد وعلا توك كفتككلا هناحع سهلا لأسف

 | ةزمهلا ه6 هبر نم ةنب ىلع ناك نأ # دوحلاو ضيفلاو لضفلاوذ دودؤلا ميحرلا وهو

 أ ناهرب 0 دقت -هريج فد ؟ادتما ةلوصومؤا ةطرش"”نمو*اهب لالدتنالاو

2 

 أ ولتاضنااهناف ةاروتلاوهو 3 ىسومباتك دهاعلا 3 ارقلا لبق نمو ىا 3 هلس نمو 0

 ا دك ةمج روف لاخلا ىلعهباصتنا و ىدتقمو نيدلا ىفهبامت ؤماباتك اماما 8# قيدصتل ا فناهربلا كلذ ا



 دوه ةرو- مهي >> ٠١
 ام تكا تا ا... نت زم 7 سس سا ا دعس هع ٠٠7 +: تحال 22 1 2: :اد كنا هتان جد 3< 2+: زدستالتتت # ىاد اتالم

 | داهتجاو ةقفنو مودو ةالص نم ةعباسلا ءامسلا ىلادبعلا لمعي ةظةطادعصيو) ثيدحلاىف م راثلا

 ١ دعصيو ىلاعت هللا ريغ هل معي دارا هناف هيحاصهجو لمعل | اذهب اوب رضا اهب لكوملا كلملا مهل لوقبف عدوو

 | ةكئالمهعيشيو هللازكذو تمصو نسح قلخو ةرمعو جحو موصو ةاكزو ةالص نم هلمعب ةظفحلا

 / لوقيف ىتنعل هيلعف ىريغ هبدارا ىلاعت هللا مهل لوقف اهلك بجحلا نوعطقي ىتح تاومسلا

 | ظفاحلالاق : ثيدحلا فدرواك (نهيف نمو عبسلا تاومسلاهنملي و انتنعل و كتل هيلعا هلك ةكئالملا |

 ١ دتكمروادراكرد لغدو بلق همه نيك + ىروادزور دنراد ىعدوأب 0 ْ

 | "سال ساخالابو كل كنان لال "لكك و ير نان لجل يملا لها كد
 | هيلع سانلا علطينا ةفاخم اهكرت مث ىلاعت هللا ةدابع ىلع مزنعنم نا همالك ىنعم نيذه نم

 ءارينا لجال ل نمو هيلع سانلا عالطا هرضلإ ىلاعت هلل هلع ناكول ةنردل ا ويف

 ساثلا لح الاه لمعلا كرت نوكيال ةلابشي ةمدلك ند تتلو | عاطل ف كر ا قفا نيالا |

 ١ كرتلاناف هوباتغاو هوذا سانلا ةريضح# ةعاطل!لعف ىتم هنا 3 ضصخشلا ناك اذا هو ءاير

 دياكم نم رطلا حرش يف لاقو * بيرقلا ستفىف اك ةمحروهيلع ةقفشلب ءاير نوكيال مهلجانم '

 ةعدالاو نارقلا ةوالتو دحوهتلاو ىجحضلا هلك ةرداد 0 دق لجرلانا ناكطيشلا

 | ةقاسلا هتموادم ذا هنم طلغ اذهو ءايرلا نم افوخ هكرتبف هتولعفبال موقوف عقبف ةرولأللا
 صالخالاب لخمالو رضبال لوبقالو رات>االب هلقىف ءابرلا رطاخ عوقوف صالخالا ىللد

 أ ع هع ىلع ديرب ال نأ هبلع معن هضرغل ليصح و ناهيشلال ةقفاوم هلحالا لمعلا كرتق

 | ”ىارم هنا لاقو هلا سس نا نم افوخ_ لب, ءايرلا نم اذوجنال كي دقو اقغآب دم مل نا

 نظلا ءوس اضيا هقو سانلا دنع هتلزنم طوقس نم افوخ 5 هبال ءايرلا ندع اذهو

 ةمذملانم رارفلا لجال ال ةبيغلا نم مهتنابص لجال هكرت نا هرطاخ ىف عّهب دقو نيملسملاب

 تاحلملا رف نوكلاعأ ةيصعملا ندر ريغلا هايد مهبنظلا ءوس اضيا اذهو ةلزاملا طوقسو

 © اوعنصام طبحو ) ةيمجنلا "تاليوأتلا ف لاق © همالك ىهتنا  تاحتمملاو ننسلا كود |
 تناكن او لامحالا نم 6 نولمعي اوناكام لطابو ٠) ايندلل اسدلا ىف ( اهيف ) ريخلا لاما نم |
 هببلطيي 2 لمعي نم لكنا ىلا ريشي هبو لطاب وهو هللا هجو ريغل اهولمع مهنال اقح |
 كارعلا اهتلاق ةلك قدصاتنا ) ملسو هيلع هللا ىلص لاق اك لطاب هبواطمو هلمعناف هلا ريغ |
 هريس هللا انسدقأ ريكألا خلا ةَرتضحلا لاق «_ 1:١ ١ (نطاب هلا الخام“ ىت لك الأ "1

 نكللو, دوعولا كح نمر قل ىهف ؟لطانلاب«ةعصاولان او, اهلك تا دوج ولالا معا رهطألا

 هتاذنمدوجو هل سيل هنا ثيح نم الطاب ىلاعت هللاىوسام ىري هحاص ىلع بلغاذا ماقلان اطلس

 اذه نموهف هسفنبال هللا مئاق ملاعا نال لطابلاك ىا لطابهلوق مهل وق ىنعم اذهو مدعلا كح هءكشل |

 تاكل هده تشات امهر هنافرع ةيادنىف برقلاتاماقم ىلا لصو اذا فراعلاو لطاب هجولا |

 ىلاعت قلل ا دهشهناف ع لكك اذا مث ةيلكلاب دوجولا نم كلازاهنال قلخلادوهشياهدوهش نع بحمو

 دهشيمل قلل ادهشنا سانلا بلاغناف ماقملا اذه ىلا لصي دحالكامودحاو ناىف اعم قلخلاو

 لملو نيدضلا عاتجا كردا نم الا ةدحولا كرديالو قاخلا دهشي+ل قحلا دهشن او قحلا' |



 مك ١٠م > رشع ىناثلا ءزجلا

 لصحامةدازالاب دارملاو ىلاعتهللاهجوال كلذ رنغو ةسايرلاو دالوالا ةزثكو قزرلاف ةعسلاو
 ىا # اهيف مهلامعا مهيلا فون ه ىلاعت.هلوقل ةيبلقلا ةدارالا درجمال لامعالا ةرشابم دنع
 دجال هناف مهلك لاما مهلامجاب دارملا سيلو ةلماك ايندلا احلا ىف مهلامعا تارمث مهبلا لا |

 اهفهلاناجت ةاجاعلا ديري ناكنم) ىلاعت لاق 5 ةيهلالا ةثيشملاب طونم كلذناف هانتام نمتم لك
 # اهبف مهو © ءازجلاو رجالا هيلع بترتي ىذلا اهضعب لب مهلامعا لك الو (دير نمل ءاشنام ظ

 ةايحالنوديرملا * كئلوا 8 مهروجانم أيش نوصقنيال # نوسخي.ال  ايندلاة ايلا ف ىا
 ةرخ الاىف مهل سيل نيذلا ف سخب ريغ نم مهلامجا تارمث اهبف نوفوملا اهتنيزو ايندلا
 اونتجادقف اهلصحن ىلع ةروصقم مهلامجاو ايندلا ىلا ةفورصصم تناك مهم نال © رانلاالا

 مهلامعاٍباون لل العب عي # اهيف اوينسام طبحو © دلخلا باذعلاالا ةرخ آلاف قبيوف اهتارمث

 صالخالاوه ةرخ آلا باوث ءاضتقاىف ةدمعلاو ىلاعتهللا هجول نكمل اهنالايندلا ىف ا

 لطاب هلوقف .ةعمسو ءاير # نولمعي اوناك ام  ىمالا سفنىف [ تسازيجانو ] « لطابو
 ةينآلاو « اهليق ةلعفلا ىلع ةفوطعم ةممسالا ةلماو رخؤم أدتبم نولمعي اوناك امو مدقم ربخ
 ربلا نم رافكلا تانسحنا معاو مهلرانلا ةنونيك ىف رصملا هنع حصفبام رافكلا 2 ؤ

 راهنالاءارجاو دورشلا عفدفف ىعسلاو قرطلا ةيوستو رطانقلا ءانبو ةقدصلاو محرلا ةلصو ؤ
 غاججالا دقعناف مالسالا لبقاماو عيضيالو اهباونأ بسحب ىنعي مهمالسا دعب ةلوبقم كلذ وحنو
 ضعب نماباذع دشا مهضعب نوكي نكل باذع فيفختالو ميعنب مهلامعا ىلع نوباثيال مهنا ىلع ْ
 رابخالاو تاي آلا ىف امب دارب 1 هبقفلا مامالا نك 5و * مه ارج بس

 هنوبجوتسيام مهنع ففخي نكلو رانلانم اهب نوصلخت.ال مهنا راقكلا تاريخ نالطب نم |
 نبا لاقو + كلملا نبال قراشملا حرش فاك ىرزاملا هقفاوو رفكلا ىوس اهوبكترا تايانجب

 0 را ا 1 هر دعا ر ناطلقماو يقاس م نر هييعما ا قفع |
 ىلاعتهلوقك اهاياالا ةيئايرلا لامعالا ببسي نوقحتسي الورانلا الا مهل قيلب سيل (رانأ الا ةرخ آلا ىف

ْ 

 باذعلاو دولخلا ىلع ةلالد ةيآلاىف سيلف هتمحرب هللا مهدمغتينا زئاجو (ماهج مهؤازخ)

 ءايرلاو ريسملا دازىف امكاقفانموا ارفاكوا ناكامّوم ءايرلا لهال ةماع ةيب الانا ىهاظلاو ةّبلا

 بيرقلا حتفىفاك ريخلا لاصخ مهتيؤرب سانلا بولقىف ةلزملا بلط هلصاو ةيؤرلا نم قتشم

 هللالوسرايرخصالا كزشلاامو اولاق ( رغصالا ك رمشل امكلع فاخاامفوخانا ) ثيدحلا فو «

 نوؤارت متتك نيذلا ىلا اويهذا مهلامعاب سانلا ىزجاذا لجو نع هللالوقب ءايرلا ) لاق

 ( ءازج مهدنع نودجمن له اورظناف ايئدلا ف

 00 هكا ارىبلامم + اهدالس دونعم 6 ىبارم

 ! ىدوهلو ىسوحمو مصو نو دياع نم رفاك لك ىلع قلطي كرمشملا تغرتلا حرش لاق +

 لهانمءارقلللاغ ىنخلا كرشلاو رغصالا كرششااوهو ىقارملا:ىلعو قيدنزو دئرمو ىنارصنو
 | لاَقب ىتح تلعف قدصتو محرلا لصو نملو كلذ لبق دقف ”ىراق نالف لاقينا تدرا هلا

 مهب رعست قاخ لوا ةثالثلا ءالؤهف كلذ دف“ فر رج نالف كل وم تلئاق هانت لتاقنملو لف لب

 ( رانا ) 2
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 دوه ةرود ام ب نا ا حام

 هتلاسرب ىتنعب هللانا) ثيدلا ىفو *ىهتنا ذافنلا عنجبالف ناسللا لعف عنمبال ءارك الاو تاقلابال
 ( تيوقف ةمصعلا ىل ن.ضو كتبذع ىتلاسر د ملْنا ىلا ىلاعت 1 اعرذ اهب تقضف

 اودصتو اوملع امب اولي اذا مهناف 70 نوم آلا ءاملعلاهف لخديو

 ادهاز نا يدفن ا اادغإلا طك نم م مهظفح ىلاعت هللا ناف هريغ نود هللا اوفاخو غل خلل

 00 اتقت ةلغب ةفيلخال ناكو هبقاعيهيىناو ةفملخلا كلملادبعنب ناملسل ر ا ىناوخ 91

 هيهات هل تعضحف اهيدب نيب قلاف ةلغبلا ىدي نيب دهازلا تلي نا هتادزو ىأر قفتاو هب

 هلدس اولخو هيلا اروذتعاف هظفح ىلاعت هللانا "راع م اذاف هللا اورظن اوحبصا املف

 تسشن نايابو تسد ىبوج دئاستا دل كد ل ر 6-1 ىهلاكت 0

 ها زلاو هتارجاو قحلا ذنفنت ىف مهل ىدتفا نمو مهتم اونواعي نا ىنني نينمؤملا نا اهنمو

 ْ ملسو هيلع هللاىلص هللالوسرب كلذ نولعش مهنع هللا ىضر ناكالا ناك اك هن ءاكساو مصخلا

 ١ ىنعي (اضعب هضعب دشي نانكن مؤملل نمؤملا) ثيدحلاىفو:ةشرددلا زومالانم ةربغو .ايلعأاو

 ثحدهتو هضعس ىوش ءانلا ضعبنا 6 هخا ةنوعمعالا هامأدو هنيد ماى ىوقتسال نمؤملا

 | عي سو هع هللا ىلص ىننلا ناكو كلملا نبال قراشملا حرشفف اذك مثالا ريغفف ففاعتار الع

 ١ ملسو 5 هللا ىلص هللا لوسر وحهل ناك ل وحهي هيلع موقف دحع ملا ىف ارينم كامل

 | باوحلاب هدمب ليربج ىا سدقلا حور ناكو نيكرشملا ىلع مهيوهو نيملسملا نع ع عفديو

 | ناوضلا هةمهلو

 يابا منا تلا 1ك[! دادعيف * تسسن هديدنس هحرا يك

 دوادن نا دندؤ اكتبه ىوشوحت هه دعاك اعرك قوطاسشتوا هج
 ادارفناو ةيعمج ءافخاو ارهج ناسللاب ريركتلا هتامالع نمو ديحوتلا ىلع تالا موزل اهنو

 م.دق ناميالا لصا ناف ةينرمىلا ةيترم نم لاقتنالا دارملاو ( مكتاعا اوددج ) ثيدخحلاىفو

 هرمس سدق ىاخلا ىلوملا لاق : ةيدو.ىلا تاعقاولا ىف لوالاب

 تسارح 5 هنا ئوزر 3 كسا ؟قاذجت نيا كلد

 أ نشور دوش تآ هسا دشن 5 نرسم ىلشةيد راد ىلهص

 هللا الا هلا الا زج تسيين * هاك ١ ةنركحا:نآ لقص

 هللاالا هلاال هنا 0 تاف 5 نانلاةلخ د ااذن هللان ود نم وعدب وهو تام نم ) ثيدحلاىفو

 اهلعجاذلو ةلالخلا ةظفل ةلزنمع ماتمسا(وهالا هلاالإ) ىلاعت هلوقىفوم ةلكر نأ رعاو : هاج

 نا كل تاجا بيرقلا حمتف ىف لاق * *مهلاقوا ضعبفف م 1 درو ا هللا س دق ةيفوصلا

 ١١ تقدح "ناو هلل قب فل ال تق دج كاف. لايت هللا ىلع الاد ىتب افرح هطخ> نم تفذحاذا كنا

 تق 30 تاومسلا كلم هلأ ىقباعم | .يحفدحن او هلاىب فلالاّتشاو ىلوالاماللا

 [ تمهتئاندزا هكدشاب هكره ] هك ناك نم © ىهتناؤهالاهلاال موقلا ىلا هللاوهقب ةنالثلا

 هلع اع 3 ديرب 0 3 ا ءةسالا ىلع ةلالدلل داغر الا فق لاقو 00 نا بيلا ىناك هكا لا 1006 ناكو ا

 نمالاو هحصلا نم اهنسحبو اهن.ريام ىا دي ؟ اهتنيز 8 اسدلا ة 5 ويلا 8 ناي دااوب ديالا نم

  نمسسست هد حسو : تتح
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 مه ٠5 رسع ىتاثلا ءزجلا

 | سنويىفو رشعب انهلاق مظنلانسحو ةغالبلاىف 4 هلثم روس رشعب وه اضيا متاا هك اوتناف »
 | رشعب ناينالاب الوا اودحت مهنال امهيلع مدقم ةميركلاةروسلا هذه لوزن نال ةروسب ةرقبلاو
 | دجاو لكرانتعاب هديجوتو لاثما ىاروسل تمنهلثمهلوقو .ةدحاو ةروسب اودحن اوزجت اماف
 هللاوهلثمروسرسشع رده دارملاناف ردقملا فاذملل ةفص هنا لاقننا دعسالو ىتفملا ىدعسلاقؤ#

 نم تاقلتخم ةغالبلا ىف هل ةلئامم روسرشعب اوتناف ىنءملاو .روسل ىرخا ةفص ه5 تايرتفمو» ملا |

 هيلع ردقاام ىلع نوردقت ىلثم ءاحصف مكذاف ىسفن دنعنم هتقلتخا ىلا حصنا مكسفنا دنع

 ناىلعةعطاق ةلالد ةي الاىفو « مظنلاو ثلا كدوعتو راعشالاو صصقلا مكملعتل ردقا ملا لب

 ه اوعداو 9: هتاذ بسحب ههبشبال 5 نآرقلا وهو مالكلا ةفص ىف ”ىش ههبشنال ىلاعت هللا |
 اهنا نوعزت ىتلا شيلا" نم هب ةناعتسالاو هءاعد معطتسا نم 8# ةضزاعملاىف راهظتسالل

 6 هللا نود نم © اهبف كودعبل تاململاف مهئارآ ىلا نوأجلت ىتلا مكهرادمو مكل ةدمم
 | ناناىرتفالم ناف هتيرتفا ىلاىف 6 نيقداص متنكن ا 9 ىلاعت ةللانيزواجتم مكن وك لاح ىا

 هيلع لوسرلا مكل ىف ريمضلا 6 مكل اوبجتسي ملناف ف هلثم ىرتفيزا. رخآ ناسنا ردي

 هبت هيقو ىدحتلاب ىمالاىف مالسلاهيلع هلعايشا مهنال نينمؤمللو هلوا مظعتلل عمحو مالسلا |

 داهجلا ىف هنولعفي اوناك اك نيدناعملا ةضراعمل هعم اوبصانيو هنع اوكفتيالن|عهقحنا ىلع فيطل |

 لاقوال ةيعفاشلا لاقف هتمال مالسلاهللع ىنلا باطخ لوانتىف فلتخا ىتفملا ىدعس لاق *

 نوك رمثملاءال وه بجتتسي+ ناف ىنعملاو . ىهتنا قرفلا ىلع هبف ليل دلا لد ام الا من ةلبانملاو ةيفنلا
 ريشع نايتاو نا رقلا ةضراعم نم هيلا مهومتوعدام ىا مالسلاهيلع دمع باحصاايو دمعاي يكل

 ىلاعت هللازود نم هنم ةناعتسالاب اوعاطتسا نمي ةناعتسالادعب هنع مهز نينو هلثم روس

 ا لاح هللا لعيو ىجوب ام ىلا عجري لزنا ريمضو ةفاكامتا ىف ام 6 هللا لعب لزتا اما اوملعاف و

 ىنعي ] ىفشاكلا لاقو * تايفيكلاو صاوخلاو ايازملانم ىلاعت هللاالا هملعيالا استلم ىا
 شاعم رد دي | راكب ارئاشيا هحنلو دابع طاصع تسملع ناو تسوا ةصاخ هكىملعب سيتلم
 ىاسامع رابخالا هيف نافقلخلا ملعبال 6 هللا لعب ) ةيمجنلا تاليوأتلا ف لاقو © .[ داعم ددو
 اومودف ىا ملعلا ىلع تاشلاو ماودلا دارملاو ىئهتنا هللاالا بيغلالعياالو بغلاف دعب وهو

 دنغنم لزنم هنا ىلع مدق تايثو اش اودادزتل هلع ما ىذلا ملعلا ىلع اوتيناو نونمؤملا اهيا

 هلاال ناو 8غ ةلاسرلا ىوعدىف مالسلاهلع هقدص ىلع ةلادلا تازجعملا ةلمح نم هناو هللا

 هريغ ىحولا لزني دحا سيلو حولا لزنيوه ىنعي اضيا معلا اذهىلع اومودو ىا هي وه الأ

 اوتيئاف ىا هذ نوخسار مالسالاىلع نوتباث # نوملسنم متاا لهف 8 هريغ هلاالو هلالا هنال

 ؟ مالسلاهيلعرما عون عاونا ةثالثىلع ىجولا نا اهنم .روما تاي الافو*صالخالا ةدايزف هيلع

 سنالا نم صاخلاو ماغلا ىلا هغيلبتب سماعونو هيف ريخ عونو هريغ هلمح ىلع رده الذا هنامكب |

 ةرضم هيلع بترت ناو هكرت زوجيالف مهداعمو مهشاعم نم دانعلا اصمب قلعتيام وهو نجلاو |
 بحاص لاق * قاخ ناو كرتلا ىف ةصخترإلف ناسللا وه ةلاسرلا غيلبت ليبسو ردصلا هب قاضو |

 نال كلذ قلعت نال ذفن هبملكت نا:قاتعلاو قالطلا ىلع هركملا ف انلوق ليلد اذهف ريسيتلا ْ

 ال



 دوه ةروس مه ٠١86 ا
 1 - حج - فهل سرب

 ىنلا ره اننا ةفلافعالو انتهل !بس هيف سبل اذه ريغ نارقب تئا اولاقامل ةكم قكرشم نا
 ىجرتلل اما لعلو .ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزئاف ارهاظ مهتهلا بس عدي نا مالسلا هيلع

 وهو قافشالل اماو (نوحلفتمكلعل) ىلاعت هلوقك هلوصحب قوثوال وج سه سمامقوت هانعمو

 ١ نيطاخماب ناقلعتب قافشالاو ءاحرلاو «بيرف ةعاسلالعا» ىلاعت هلوقك فوخم عا عقوت

 ا مهنا مهو مهطيلخم نم كبلق ىلع درام مظعل ىتعملاف لوالااما اه دارملاو هن احس هللاز هد

 د عقوت نم مزليالو كللا ىحواام غيلبت نم هلع تناام ضعب نع كنولييزي

 ىحولافف ةنامخلا نع لسرلا ةمصع وهو هنع ف رظتاو نإ كلنا نايك هعو5وو هلا وعديام

 , وهو كيلا ىجويام غلبت كرتثزنا كسفن ىلع قفشا ىنعملاف ىناثلا اماو انهه غيلبتلا ىف ةقثلاو
 مولعلا رح ىف لوالا نم هجواوهو مهتازهتساو هإ مهدر ةفاحم 0-5 6 فلاخام

 | ماما .ىئاب .هدننك كرتوا هكدياش سنا ] 6 كرات .كلعلف١): ىماكلا!لاق'« :ىدنقرمسلل
 ١ هي« كردصهب قئاضو ف [ نك تس عرين عع ماهفتساديوكم هللادمحر ىديرتام

 / هب ريمضو ةجاحملاو ةوعدلا ءانثاىف مهلا هغللبتو مهيلع هتوالتب ردص قيض كل ضراع ىا

 | تباث ريغ اضراع اقيض ناك هناىلع لدلل قئاض ىلا قيذ نع لدعو ىحوبام ضعب ىلا دوعي

 | هلهضرع نمل دئاس نالف هوحنو اردص سانلا حسفا ناك ملسو هيلع هللاىلص هللاوسر نال |

 لزتا الول ب نيبذكم اولوس نا ةفاح ىا 6 اولوَش نا © هف قيرعوه نمل د.سو ددوسلا

 لاملا .ئمسي ناب ةداعلا تزج دقو: زئكيام انهه هبدارملا نوكينا :تجوف لزنيالا وهف نوفدملا
 هدوصقم ل صحم ىلع هنيعيو هلوق قدص ىلع هلدهشي 6 كلم هعمءاجوا مسالا اذهب نك

 وكر تندد تأ امهذ كه لاح ان لعجا دما 1ك ا لاق م” هسا نع ةهبشلا لوزتف

 امي راذنالاالا كيلع سيل 6# ريذن تنا امنا 8 كتوبنب اودهشيل ةكئتالملاب انما نورخا لاقو
 لك ىلع هللاو # كردص هب قيضي كلاباق اوحرتقاوا اومكهتوا اودر كسلعالو كلا ىجوا '
 | ىثاوكل اغلاق مهلاعفاو مهلاوقا ءازج مهب لعافو مهلاحب ملاع هناف هيلع لكوتف «ي لكو هيفا

 مهيلع كرصانو كظفاح ىتاف مهيلا تفتلم ريغ ةلاسرلا دا هصخلت |

 كاب هج ناتشرلا وعوع و ناكسزا 3 كامسر اردم باتهم ىشرد

 | رييدت هللالوكوملا لبقو .هبلا نوجاتحمام ليصحتو داعلا روماب مئاقلا ليكولا حمتافملا ف لاق * |

 | ريمضلا هم هيرتفانولوشب ما هيلا ةناعتسالابقلبو هيلع لكوتيو هنلا لكينا هنم دعلاظظحو ةيربلا

 | راكنالاو خيبوتلا هف ةزمهلا ىنعمو ةزمهلاو لب ةردقم ةعطقنم ماو كيلا ىحوبام ىلا عجار |

 | ىذلا ىلع رادتقالاىلامث ءارتفالاىلا هلثم اوبسن:نا نوكلاهتيأ لبق هنأكف خسوتلاامابحعتلاو
 | هتردق تناكل برعلاةماع نود هيلع ردقولو هللاىلع هيرتفيو هلوّميذا اهششخلاو ىرفلامظعا وه

 يبذاكلا قدصبإل مكحلا ملعلا وهل للا نماقيدصت ناك ةزجعم تناك اذاو ةداعلا اهقرط ةزجعم هيلع

 ) نولوقتك صمالا ناكنا 6 لق 8 هللا دنع نم سلو هارتفا نولؤغي الب ىنعملاو .ايرتفم نوكيالف |

 ١ كولملكءابتتسالا ىف هقفنيو هروماىف هبنيعتسي ءامسلا نم لام ه# زتك إف هلع قلااله «© هيلع

 | لامللمسا زنكلاناف انوفدم الام ىا ازنكل عجين ا هنأشنم ريثك لامىا زنك خسشلا نبا لاق* |

 خش نديرخا ولح نايبرد مود رتفد لئاوارد

 < خا هيو سضس د محأ



 همي :٠١ تح مفع ىلاثلا ءرجلا
 يس تت ١
 ٍ اوفوخو خرا نافوطب تاجا علا 2 عاتكلا ع .ناعش ىف 0 لع

 | اوثهتو داوزالاو ءاملا اهيلا اولّقتو تاراغم رفح ىف اوعرشف مورلاو محاعالا كولم كلذب |

 1 عومشلاوناطاسلادنعاسولجانكداع عبر لثمب بارخلل نومجتملا اهننع ىتلا ةليللا تناكاملف |

 لوانوبعلا ناسناىف لاقو ىهفايلا مامالا هركذ اهدوكر ىف اهلثم ةللرت لو كرحح الف دقوتن |

 ناراقابضرالا ىف نوكن ىلا'ثداوللا مع ىا مالسلا هيلع سيردا موجنلا لع جرختسا نم
 هسفن ىطخمال ح حجت لع وهو هريس سدق ىبرعلا ن نيدلاى حم خ خشلا لاق * نواوكلا

 6 تاحلاصلا اوامعو 3 ىهتنا رظنلا هبافتسا مدعل ”ىطخمي ىذلا وه كلذىف رظانلا اماو

 هللا هجول ناكام وه ل املا لمعلاو ةفن.الاو ةفلاسسلاوا:ةنطالاو ةىهاظلا هلامعتل اركش

 هنعدقا شر ريشي بكرا امهيل تلابام ناتطم نبصلاو نكملا هنع ها ىتضو معو «ىلاعت
 نوفوصوملا 6كئلواو# ىلاعت هللا ىلا لصوم وكيلا و!اريطلاقيذطاءتزما لاو نك ةآا ىلا

 مهلامعال باون' ه«رجاو» تمح ناو مهبونذل ةميظع *6ةرفغم مهلؤ# ةدملا تافصلا كلب

 ىتفملاىدعسلاق *ىشاوكلاىفاك ةنجلا وهو ىواضلا ريسفتىف اك ةنملا ةلقا هيريك فم ةنسحلا
 فاعلا نم :نرالاو امل ةزاكلا معز ويقبل لل قنا نسلط رشه راكع اسال اكافو

 رجالاب دارملازا رهاظلا ريقفلا لوقي * ىهتنا مركلا ههجو ىلإ رظنلاو مهنع هللاىضرو

 ناوضرو ال هلوقل هللا ناوضر اهالعاو ايندلا عاتم اهاندا ىلاعت هللا من نال ةخلاوه ريبكلا

0 

 | ةنلا فصوت نا مزأ ةيريك الاب ىضرلا فصو اذاف اهيمعنو ةنملا اهطسواو 6 ريكا للا نم
 | ىتشهي معق همه هكتسه ىتمعت تجرد هكمدومرف مالسالاخبش ]: ىنشاكلا لاق + ةيريبكلاب
 [ ادخ ىاقل راونا ةهدهاشم ىنعي دشاب رصتخمو رقحم نا بنحرد

 تسرقحم تنجوت لامح وترب ىب * تسروخ ردوت ئاقل رهب تشهب ارام

 دهاعلا صب ةيعواهلالاةتاماقلا فلي عط قفاز نمانأ قالا تتانزاخأ نيتي الافو»ا

 ١ هتمعتيرفكيإلو هللا ورم أسأل | ىبتي هنذا وشو ءاياظخ موتي هنم كلذ عزنمث ةينابرلا |

 | افرتمم هيرىلاعجري نا هتيدوبع طرش نم ناك بابلا دروب اجحلا لدسي ىلتبا اذا لب سيابأك
 هتمعنو هللا ةمحر نم ناف هيدهيو هيلع بوتق هبر هيتحل مالسلاهيلع مد اك هسفن ىلع هملظب |

 | نم نا ةيناثلاو .ابحر اروفغ هدجو هبرىلاعجزو بانمث هسفنىلع فرسا اذا هنا هدبع ىلع
 ْ هبحعتف بالا ع وفرم ارهطم اموصعم ترص لوَش النا ىّتش ةعاطلاةؤالحو وفعلا درب قاذ

 نيتلاحلا انك رهف هللاركم نمأيو ةراقملا رظتن هريغىلارظنتو 'باجالا زظنب اهبلا"رظنف هنفن |

 | ظفاحلالاق :. هللا ركمنم هنماو هسفني باجالا ةلا-ىفو ةمعألا نارفكو سأيلاةلاحىف مومذم
 تفر مالتسلااناذب زاج ةراثأ دي روسلوإ رادار كدت تقاذ رومغ دهاز

 لاقو ا

 تسهم ل قام دام ةطهوصزا لردك" < راهتز“تريغ ىزابزا وشمنميا دهاز
 ا | نكما اع عم ها ديالق ا ياما 20 0 ع ناد 2
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 دوه ةروس مده ؟ ء# ع

 (كتفن نف ةكلس قم اكءاصاانو"تنانف ةنظ رق كااصاامز كام كم1 انا اك
 نع ريبعتلا ىفو ىنخمال ةتكت نيلعالا فالتخا ىفو ىواضسلا لوق نم دارملا وه ادهو

 ىذلا سملاب ءارضضلا ةسيبالم نعو مطلا كاردا وه ىذلا قوذلاب ءامعنلاو ةمحر لا ةسيالم

 ' اسدلا ىف ناسنالا هدام نا ىلع هس ريتا ريغ نم ةرشلا قصالب امنأاك لوضؤلا ًادماوه

 تاايعتنلا بهذا ناسنالا * ناوقيل  ةرخ آلا ىف هدجامل جذومتالاك نحللاو عنلا نم

 ناف اهلاثما دعب: ىترتعي نلو هزكاام ىن تلعف ىا ىتءاس ىلا بئاضملاو مزاكملا ىا 46 ىنع

 تسنامداش ] ه4 حرفل هنا 8 شيعلا  صغنيو رورسلا ردكي امت اهلاثما دورول بقزتلا

 ىف اذك 6 هلضف نم هللا مهيتا١ اب نيخرف) ىلاعت هلوقك ريخ هبف ام ادنقم ىنأي حدعال ناك
 (ةتغب مهانذخا اوتوا امم اوحرف اذاإ ىلاعت هلوق هدرن ريقفلا لو + ىتفمللا ىدعس ىشاوح

 ةمعنلاب حرفلا نا معاو * نئارقلاو ماقملا بسحب وه امنا مذللوا حدملل هنوك نا هاظلاو

 ةماركلا نم ىفوا ةناهالاو ةمالسلا نم برقا اذه ىلا بطعلاو نيلفاغلا حرف منملا نايسنو

 هناطعلال هتاذل بونحملا وع هتاري رحم ضعب ىف ةمالسلاب هللا هاَغا ةمالعلا انحش .ةرضح لاق *

 هاري نق ويش كاجاب نيذنإ هبلك كغ عادوا ضو يفتلال واخ 1 بوبحم هواطعو

 كلذب لوغشم ملا نم ىنوا امم سانلا ىلع 46 روخف © لاح لك ىلع ىلاعت هللاب حرفلا ىلا
 هرس سدق ىدعسلا لاق: اهقحب مايقلا نع

 راب شيورد كنت لدرب دهن * راكذور ارهافس دنك منموج
 تس مابرب كاشاخو لويدتك ع تسربدوخ دوب شدنل,مابوح

 لاقو

 نسيناو هيه عدوا كتتز ا لييكا ب ل فاق" وطور دما تعني وانتا 16
 سيوختز ا ىزادار كب رى اذن رع امنا دلاعتا عا

 :[0 رك نان !اركم ] هي .نينلارالا وج[ قوتش كو تلت قحبو دوخذا ىوش غراف كىنعي]

 ةثالث) ثيدحلا فو هردقو هللا ءاضَمب اناا ءارضلا لع 3 اورظ 0 لضشإ ءاخ كالا و

 ىنعمو (ىتسب كسمتلاو موجنلاب رظنيال ىذلاو ردقلاب رقملا ةرخآآلاو ايندلا ةنتف مهسمتال

 تانساكلا عيمجناو قلخلاقلخ لبق رسشلاو ريخلا ردق ىلاعت هللا نا دقتعي نا ردقلاب ناممالا

 سردا نمز ىف اقح ناك دقف.موحللا ىف رظنلا اماؤ اهلك اهل دب ض اوهو.هردقو هلاضش

 لاقف موجلاىف ةرظن رظنف ) ميدل مهاربانع اريخ ىلاعت هلوق هيلع لدي ماللسلا هلع

 ىفاك مالسلا هيلع ناهلس نمز ىف خس م مقسس هنا ىلع موجنلا ىف رظنلاب لذتسا (مقس ىلا

 عقنيالو رضيونال مارح هءلعتف ضرملا ةلزنع موجنلا لع لعتملا ملعت اشك فاو ناد 2

 اهف موجنلا ,لها . قدصيال نا. ىنبننف * ئهتنا نكمزيغ هردقوا ىلاعت.هللاءاضق"نَّم .برهلاو

 ى:ةصوصخ, ناوكوةنعم ؛ثداوحي لع, لدن ةكاقلا تالاصتالاو تاعاتحالا نا اومعز

 دالبلاع مح ىف ةئامسحو نينامثو نيتنثا ةنسف نومجنملا عما بتاكلا دامعلا لاق*ملاعلا اذه

 ْ اذاو مذلل ناك نا رقلا ىف قلطا اذا حرفلاو .مزاللا لعف نم لعاف مسا وهو [ نايرورغم



 < سب

 [1] يركع وع جركل ءعترج مال رم ربتمج سك مرج سا" هرجع كج عنك

 مم مست صا

 تاه ف هع قاثلا ءزكلا

 هوركم ”ىشبقحلا لهال ضرعتلا هيلع سقو اونام ىتح مهنموثدي نا دحا عطتس يف تنتلاو

 مههدحا ىنتياعرو تقملابج وب هنا نوردبالو ةيفوصلا تاداس قح ىف راكنالا لها هلعشب ك

 هوازِح لصي ناو دبال لمع لكو هبهلوز' ةهجو هببس نع لفاغ وهو هندبف لئاه ضرمي |
 هل“ لبق اذا ةرخآالا ىف ىرب امثاو نيقبلا نيعب ايندلا ىف ىربال نكلو لاخلا ىف هلماع ىلا |
 | باجحلاوةلفغلا لهالعقاو دعبلاباذع نا. ىرتالا اديدح مويلا كرصبف كءاطغ كغ امةكف | أ 0 5 00 1 . - كاك 1

 اوتوم ءابقشالل تلق َنّلو اسح كلذ اوقاذو اوهنتنا اوتام اذاف ماين مهنال هلآ اوقاذام نكلو |

 نوكت ةقيقحلا ةاحلا ناف ةقيقحلاب اوحتل ةقيرطلا ةلؤازمعو ةعبرشلا لاءءتساب ةعيبطلا نع
 تانوكملاقلغتب ىرطفلا مهدادعتسا نسح اورتش ىذلا نلوقنل ةنعيطلا ةاملا نع توملا دعب

 دنسإ ديايلاد سك جيه ركو *« دنمدوس نخس ىناد هجن ىوكب
 شوكب مدركت قح ارج خوا هك * شورخ درا رب نامشب ادرفاك

 ىوتملا' فو
 ]١[ صفق دراد ادج ىغرم ره هكناز * صصق نيز ىضعب ذندرك ضيقنم

 فاروإلا كلب كيه 32د وب ازد انكم كلير ةلكيك شاك دكا

 [8] قطصم ازام دومرف نينج نبا * ىف ىا تسنيا كنزا شوب كرم
 مهطنلاب يجاوتوع بطاولا ,>ئىألابع ناني مال اكلك ونوم كفك“

 هم نه .ةمعت هانطعا ىا 5 هما ان ناكلنالا انقذا قه مسقلل ةئطوم ماللا هي نئلو 8

 مث ف هنم قاقحتسابال ىا ةمحر نم لاح انم هلوقو . ىن آلا ءانثتسالا ةلالدب رفاكلاو نمؤملل
 اهب هقلعت ةدشب راعشالل عزنا دارياو هنع اهانلزأو هنم ةمعنلا كلت اًسلس ىا ه6 هنم اهانعزت

 لاش نا دعسالو هنم اهانعلفق ىا اهانعزت ةلصنم نا ىهاظلا ىتفملا ىدعس لاق +اهيلع هصرحو

 اذار يركب هوي 0“ 62ج

 هريس سدق ىدعسلا لاق : هلءاسن ملا نم هلفاس امل نارفكلا مظع |
 ملي ,اامورما دما ناز عرف دا كدتيع ا شؤم نف ئدااق كا ةجقل وكت ظ

 كضكيرد وتاب ل ىتنلت 506 مداإر هام 1ع ىزاوت عار و 1

 ءارعض دعل و هاذا لو مهتارقك بيس نكابأ عزتلا نا نا ةداشا هيقو 3 هياطعم و

 لوالا دصقلا نا ىلع اهشنت ةللجلا ياذ ىلاال اهنلا ءارضلا سمو ةمركلا هتاذ ىلا ءامعتلا
 تانسمروفكسمت مؤشلالا مرسل اوميغا سساسمو همحرو ىلاعت هنم اللضفت دابعلا نإ ريخا لاصنا

 (هلاح )

 ١ عدنا لاق :ةمحنل |تاليوأتلا ىف مك هللصاال هومت مالك الا اذه نا ءازتشالا هو اهتحو

 ١ لماشلا هستجوناسنالا قلطم دارملاو اهتذل دحن كثنحب هللا اهاتلصواو اهريغو ةدحو نماو

 | ه6 سوثيلهنا 9ع هللا ةيصعم باكتراب هنفنمؤش عزنلا أشنم نا ىنعي ليلعتل نم نا ملعا هللاو |

 | ىلاعت هللا لضف نم هءاجر عوطق ةبولنسملا ةمعنلا كالت لثم هللا. دوعي نا نم سأيلا ديدش |
 ا هكر وف ؟ 8 طرمششلاباوج دمداس مقل باوج وهو هب هن مدعو هباضقل هملدتو هريبص ةلقل |

 | هلعاف ىلع ءانثلا. مدعو. هدمحو هزكش كرتو هرتسو فورعملاو ةمعنلا راكتا نارفكلا ىئنعمو |

 | ةقاذا ىلاعتو هناحيس فاضا ةدش دعب جرفو مدع دعب ةدجو مقس دعب ةحدك 6 هتسم
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 دوه ةروس همه ٠١١ اجح

 قطانلا نآرقلا اذهام 6 اذه نا 9 هيلع مسقلا باوج ةلالدآ طرشلا باوج فذحو

 هولعج اذاو لطاب لبختو هيومت كشالرحسلاناف نالطبلا ىف هلثمىا «نيمرحسالا## ثعبلاب |
 دوعوملا * باذعلامهنع انرخانئلو## هريغو ثعبلانم هيفام راكنا هتحم يردنا دقف ارحب
 رافكلاىا#ناوقيلؤ# ليلقدعلا هرصحبام نال ةللق مايالا نمةفئاطىلا د ةدودعمةماىلا 9#

 اوناك امئاو عنامهعنمبف هديرب هنأكف لوزتلاو ”ىحلانم باذعلا عنم, ىشىأىا # هسبحيام
 راسفتسالاو هبىفارتعالاالاسأر سيحلاو ”ىجلاراكنا مهداموءازهتسا لاجعتسالا يرطب هنولوقي 1

 «مهنع افورصم سيل 98 ردب موك باذعلا 46 مهينأي موب #9 [ديئادب] الأ 8 هسباح نع |
 وهو سبل رب# بوصنم موبو .مكي عقاو وه لب مفاد ع هعق ديال ىنعي مهنع اعوقدم ىا

 ناك اهيلع اهريخ لومعم ميدقت زاجاذا هناف سيل ىلع سل ربخ مدقت زاوج ىلع ليد

 لماعلا عش ثيحالا عقب الف لماعلل عبات لومعملا ذا اهربخ ميدقت زاوج ىلع اليلد كلذ

 اهيبلا ىضاملا ظفلب لبقتسملا نع ريعف قب ىنعمب وهو طاحاو مهي لزأو #* مهب قاحو
 ءازهتسا هب نواجعتسي اوناك ىذلا باذعلا ىا  نوثزهتسي هب اوناكام ف هعوقو ققحن ىلع
 راكنالا ناك ءاززهتنسالا ىلع. ثغالاو :ءازهتسالا. ناك تاذعلل بجاوملا ليسلا-نا ملعاو *

 ناعيالاب ىلاعت هللا باذعنم هسفن عاتبم فص ةرخ آلا قيرط ىف نافنص سانلاو بيذكتلاو |
 اونمأ راقثكلاو ةلانضلاةلامعالا ةلزتو/ئ وهلا عابتاب اهكلهم فتصو ةحلاصلا لامجالاو ْ

 تدخلا قور لح لاو لجعاعلا .تادتنلا نمز اوك امف اوعق وذو هظحعست و ءملاعت اهنا: باذع وه
 ةمايقلا موي هتنمآ اينادلا ىف ىقاخ اذا نينماو نيفوخ ىدبع ىلع عما ال ىتزعو ) ىندقلا
 اكلم طبغاال ىلا ضايعنب ليضفلا لاق ىمالا ةدشلو: :(ةماقلاءوب هتفخا ايندلا ف ىتنمأ اذاو
 نم طبغا امتاو اهلاوهاو ةماقلا نونياعي ءالؤه سنلأ اخلاص اديعالو السم اننالو ابرقم
 ةدلسب توما نا ىهتشا ىطقسلا ىرسلانعو «اهدبادشو ةماقلا لاوحا ىريال هنال قلخ+

 لواح لبق هيما كرادت نا لقاعلا ىلعف « مه دنع حضتةاف ىربق ىنلَشال نا ةفاحخم دادغب ريغ |

 هينذنمرفغتسيو هير نم فاخيو دركدياب عوقوزا شيب هعقاو جالع لبق اك لجالا |
 ( هبرب 'ىزهتسملاك هلع مقم وهو تنذلا :نم.رفغتسالا ) ثيدحلا ىفو رارصالا نع زرتحنو

 نموديحوتلاو ةفرعملا بلقلا نف هلهقلخام ناسنالا ءازجا نم ءزج لك نم ديرب ىلاعت هللاو |

 لامعتسانم هلدهعت امب ءافولا كرت ن هريغو ءازهتسالاب ةيذالا كرتو ةوالتلاو ةداهشلا ناسللا |

 لهج وبا ازهتسا دقو هباذعو ىلاعت هللا ط>ءسل ضرعت دقف هلجأل وه قلخ ابف وضع لكأ
 هبرخسيفودفنا جلخي لم مالسلا هيلع هفلخ راس ثيح تاقوالا ضعب ىف مالسلا هيلع ىتلاب |
 هللا هنعل تام نا ىلا كلذك ناكف ( كلدكنك) هل لاقف لسو هيلع لات لا ىلص هيلع علطاف ا
 راصو ههجو ىلع هفاصب داعف ههجو ىف قصيق طصم ىلا نب ةبشع مالسلا هيلع ةناادهتساَو ا

 اذه نولوّسو هافق ىف نوزمغي اولعط ةكم لها رانك نا قا مالسلا هيلع سمو اضرب

 اداجادداس مث داسجت| ىف هعبضاب ليربج زمخف ٠ ليريج مالسلا هيلع ةعم ناكو ى هنأ د :

 مسقلا باوج وهو مهم 7 اورقك نئذلا ناوقبل م ةمايةلامون ىنعيي 13 توملادعب |



 6 ٠٠١ ج رشع نئاثلا ٠ زجلا

 (قلخ نم ىصقالا دوضقملا نأ ىلع :انهنتثت نيشسملا 1 دارملانا الإ نيقلكملا ى :رفااعب

 ا ارتىلعمهل اضيرحنو تابوثملا لجا ىلا لامجالا نسحاب اولسوتينا تاقولختا |

 نسحا مكيا) هلوقب مالسلا هيلع هرسسف كلذلو حراوجلاو بلقلالمح ميام لمعلاب دارملاو ا

 هياص وصخ المت لاقلاو بلقلا نم رك 0ع هللا مراخحم نع عدواو المع | ا

 ىلاعتهللاةف رعم نودب لمعالو ال فيك و هامعىف لاحلا اذكف ىناثلانم فرشا .لوالانا امكف

 , صاوالاهف نودب ةعاطالو هعنص بئاجف ركفتلا ىرظنلا اهقيرط امناو دابللاىلع ةبجاولا |
 | ناك هناف ىتم نب ىنوي ىلع ىولضفتال ) لاق هنا مالسلا هيلع ىنلا نع ىوردقو . ىهاونلاو

 ظ لمع وه ىذلا ىلاعت هللا ىماىفركفتلا كلذ ناكامتاو اولاق (ضرالا لها لمع لثم موي لك هلعفري. | 5
 هللاتاذ اماو ضرالا لها لمت لثم هحراوجم مويلاف لمعي ناىلع ردهال ادحانال بلقلا !١

 ىوتملافو : ركفتلا اهعسيالف ىلاعت |

 ومي ىا نومي تسه قلعت نأ * ودب قولخم تسين قلعت ىف
 ةردن [ةسلصووتسلصف هن *« در مازر نوجا درج ار قلت نبا

 اذ كاد رام را ل ىلعصم ارام درك تيصو نبذ

 تمس تاذرد اا تققحرد * تسي د ضل 166 نشاذرد 1

 ها هدرب نارازه دص # هارب اريز وا رادني نأ تش

 ْ ديعسلانا|كلذو نسحءالبوهو ءادعسلل مسق . نيمسق ىلع ءالتنالا ةنمحتلا تاليوأتلاىفو #8

 لمحو لعالاقفرلاو ىلوملاةرضح 00 لضالامدصتماو: لطم تابوك !!نبكل

 | يدحا وهف .تالابكلا لصتو تايرقلاوملا ةليسو هيبنو هش ومال ود نذابا ىل ملا وتنام

 ىلدالا .دصقمو هيلطم تانوكملال عج ١ ىشلا نإ كلذ قس ه ءالب وهو ءامقشالل مسقو ٠ المع

 1 هللا ينام لمحو اهتاوف ىلع ةربسللاو اهلع صرحلاراننم صلخت لو اهتاذلو اهتاوهشب دقتنو

 ْ 00 لين ىلا ةلسو تابرقلاو تاحردلا ىلا ةعيرذ.ىعىتلا مولعلاو. تاعاطلانم هب هيلع

 ! هللا هاه |ةمالعلا انخش ةرضحلاق * ىرنا المح ءوسأ وه ةساسفتلا هناوهش ءافيشساو هيئافلا

 | ايندلاوه هنانجو هناسلىف اهقلعت. نوكيا اما ولخمال ناسنالا ةين هتاريرحم ضعبىف ةمالسلاب
 ةينأوساوهف ايندلاوه هتاتجىفو ةرخ ًالاوه هناسلىف اهقلعتمنوكينا اماو المعو ةين ”ىسوهف |

 نوكينااماو المعو ةسَنِسَح وهف ك2 الاوز اعمر هاف ةيفلتما ناوكي نا اماوإ المعو

 1 ا 1 د ا ملا كل ل 1110
 ! نييرقملالاوحاىلا هناحبس قحلاراغادقو نيبرقملالا- عبارلاو راربالالاح ثلاثلاو نيقفانلا

 مهيا مهولبنل اهلةنيز ضرالاىلع ام انلعجانا) ىلاعت هلوقيف ةراشامهريغ لاوحا ىلاو ةرابع |

 ١ ظفاخلالاق : لامحاب ىهتنا « المع نسحا

 | مزاد رب ىرك داب 6 لابخاب + روصقنيعدوب هكمهاوخنروخ تبحص

 | كموقل دمحم اي #« تلق نّئلو 8 كيدل نيرضاحلاو كلا نيراقلا نم اّلعجا مهلا |

 | نم نوثوعبم و نوفلكلا اها اهيا هي لاو وبا مقل ةئطوتلا مال ماللاو كم م لها محو !

- 
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 دوه ةروس مه 14 2
 ياس هكا ت1 0 016 طلت 15770970115: 12275 كهل تت هس دمهم حت جت جت هللا سمت < تدمع 6

 ةأ صهلعج هنااهسداسو.مهباتكلو مهل مظعت هنفو (نييلعىبل راربالا باتكناإل ىلاعت هلوقل ]'
 | شرعلاىف لاثعلاو لاثملام لاعنال ةمايقلا موب مهيلع اودهشي كمهلاوجاو نيسد آلانؤري ةكبالملا

 | ىلجتلاو ضيفلا لحم ىا نمحرلا مسالا ىوتسم هلعج هنا اهعباسو : يطول تطال ْ

 بمك لاق «نويعلا ناسناىف اك ٍبذعلا ىا. دك ءاملا ىلع 98 كلذ نع للاىملاعت هسفن ىوتسمال ||
 ظ كلذلف ىلاعت هللاةفاح نم دعتري ءام تراصف ةيهلاب اهلا رظنف ءارضخ ةتوقاب هلضا رامحالا |

 شرعلا عضو مث اهرهظ ىا اهتم ىلعءاملالمخل حيرلاقلخمث انكاس ناكناو ن الاىلا ءاملادعتري
 ىفاك هتردق كملي: رخاالاب اقضتلم رخ الا ىلع اهدحا نوك ىعم ىلع كلذ سلو ءاملاىلع

 | اهادحا نوك ليسىلع كلذسيلو ضرالا ىلع ءامسلا مهلوقك اذه مصالااق «بيرقلاحتتف |

 | كنا كسا 18 ضارالاو كا رظاشلا نلح للف ىلاعت هش ع نكو ىعملا» ىرخالاب ةقصتلم

 نكيملاخ نكل ءاوهلاوه الئاح ضرالاو ءاملانيب نافذ سوسحم انلقاتاو اءهنب سوسحب |
 روهمجاو ضرالاو تاومشلاّل بق اقلخ ءاملاو شرعلان العلل د هنقو *الئاخ دعت اس وسحم

 | لقعلاهلداقي ىذلاىدمحلا حورلاحاورالا نمو شرعلاوه ماسجالان م هللاقلخام لواناىلع |

 ١ نااكلا غارفلاوه ءالخلا ناف ءالخلا ناكماىلع اضيا ليلد هبفو .اضيا ىلعالا كلفلاو لوالا

 تشي لئاج ءاملاو”شارعلا لاب 'نككمل اذاف اههتناكام امهم سلو ناساعال ندللا نمسا نب

 | رعقم ةئيهلا بتكىف لاق *هناكما ىلا نوملكتملاو ءالخلا عانتما ىلا نوبهاذ ءامكحلاو ءالخلا
 ءالخال 'ىش هءارو سيلذا ايش سامبالهبدحمو تباوثلا كلف بدحم سام مظعالا كلفلاحطس

 ةهانتمريغ راونانم كالفا هتارو نم لبقو .اهلكملاعلا تادادتما عطقي هدنعلب ءالمالو

 | ناكو هللاهمحر دوعسلاوبا ىلوملا لاقو * ءالملاوهلب مظعالا كلفلات ل امف ءالخلاب لئاقالو

 ىلع اعوضوم ناكوا ةجرف امهنيي ناك ءاوس هريغ “ىش هتح سبل ءاملاىلع امهقلخ لبق هشرع

 ا هناكما ىلعال هدوجو ىلع لدل لدولوال تفكءالخلا ناكما ىلع هيف ةلالدالفرثالاىف درو 00

 نم مدقا امهقلخنا ىلع لدي امتاو شرعلادعب ملآاعلاىف ثدحام لوا ءاملا نوك ىلع الو طقف

 فوقورد ] ىنثاكلا لاق * ىهننا امهني ةسسنلل ضرعت ريغ نم ضرالاو تاومسلاقلخ

 هي« موال » [ دابعزا ارركفت ها ع تسا مظع رابتعا دابرب با رارقتساو باب شرع

 العف لعف ىلاعت هللانا ىنععاعرش ةحلصملاو ةمكلامالو القع ةلعلا مال ماللاو قلخم قلعتم

 اههتفامو ضرالاو تاوهسلاقلخ ىا ةحاصملا كلتلالا هلعفمل اصملا ىعارب نم هلعشب ناكول

 مدوجو ىدابم نم هيلا نوجاتحتام عيمج امهبف بترو منا اهتلمح نم ىتلا تاقواخلا ند

 مكبلاطم ىلع هبنولدتستامربعلاو عئايصلا تبجاعا نم امهفيعاضتىف عدواو مكشياعم ٌتاسناَو |

 ١ باوثلاب مكيزاحتف ه6 الع نسحا مكيا اذ مكتحتميو مكملتم نم ةلماعم مكاماعيل ةئيدلا ظ
 اوناك نينسحم دابعلا عيمج قلعت راشخالا تاق ناف »+ ذل نم نكح نيام دعي ناقعلاو ا

 ققح الو نينسحلاب صخب نسحالا لمعلازال مهنمنيئسحملاب هصصخب المع نسحاو نيئئسَمْوا

 | ناكناو ءالتبالا تلق# نايفانتم اهو اعم هصوصخو ءالتبالامومحربتعينا مزلبف حلابقلا لهاىف



| 

 هيما كتلك مول "ا مايا نموا ءاممالو ضراال نيح كلذ رودّتبالو ضرالاق وف |

 مه و8 22+ رشع ىلاثلا ءزجلا

 ةدحاو تايلفسلا ناف تدرفاو تاومسلا هلوق ليلدب عبدلا ناضرالا؛ ىا ف ضرالاو ٠

 مدل ا ملاقالاب لوا © نهلثم ضرالا نمو ) ىلاعت هلوقو تاذلاو لصالاب

 ةزافم ضرالارثك آو. ضرالاو ءامسلا نيباك ماع ةثامسمح برغملاو قرشملا نيبو ىتفملاىدعس |

 نكي ايوهش رشم دكا (نغاوا رتب نكإلا مث نارمعلا اهنم ليلقلاو راحب و لبجو

 لطايلاو ةلالضاا ىلع اهلك و ءاوهالاو عدبلا لها مالسالا لها رثك او مالسالاو نامئالا |

 لبج ةملظلا ءارو مث ةملظ ايندلا لو>و ةعاملاو ةنسلا لها مهو قحلاىلع مهنم للقلاو

 ضرالا طسوو هب ةقدتلم ءامسلا فارطاو ءارضخ ةدرمز نم ايندلاب ط4 لبجوهو فاق |

 هفىوتسو دربلاو رخلاىف نامزالا هف لدتعت ناكموهو ضرالا ةق اهبارخو اهىماع اهلك |

 ةنوكسملا ضرالاطسو ىهف ةعكلااماو صقننالو رخ آلاىلع اهدحاديزيال اذبا راهنلاو لمللا

 نويرحبلاهاريلاعلبجوهو دنهلا ضراب مالسلاهيلعمدا طبهم ءامسلا ىلا اهلك نيضرالا عفراو

 53000 ةلل لك للا اده ىلع 15 رحملاىف ةسومغم مدأ مدقرلا هفو مايا ةفاسم نم ا

 لابجى رذبرقالبجلا اذه ةورذومدآ ىىدق لسغي رطم نم موبلكىف هلدبالو باحس ريغ نم

 نيموبىف ضرالاو نيمويف تاومسلا ه5 مايا ةتسىف ٍِ نويعلاناسناىفاك ءامسلا ىلا ضرالا |
 ةدج.لا مح ةروسفف لق امسح نيموب ىف كلذريغو تاتانلاو ناوْلا عاونانم اهلعامو

 1ر1 انوكبزا لع ”تاهوا” سقف داؤملاو ءاهتلخ تاع ند هنوكل قمرالا آ2قلج زك نيو

 مايأ داموعل د هققحل ىمدقو مسقنملا ريغلادرفلا نامزلاوهو ن الاوهو ناشلامون مولاب

 سمشلا نوك نامز فراعتملاف مايالاناف ةعمجاموي اهرخآ و دحالاموي اهلوا ايندلا مايا نم

 كلذ ناكل ءاشوأ هنأ عم م جيردتلا ىلع اهقلخىفو اههنع هللا ىضرن سامع نبانع لعام ىلع نودعامم |

 فانصا راشعاب نيعملاددعلابكلذ صيصخل لعلو رومالاىف ىتأتا ىلعشح رصبلاحملنم لق اف

 ثرعلا 2 ؟ هشعناكو 5 3 حاورالاو ناسنالاو ناوحلاو تاسلاو ندعملاو دانا نم قلخلا

 مظعاوه دوجوم مظع قولخم نع ةرابع ىلاعت هيلا فاغملا شرعلاوريرسلا ةغللا لصاىف

 رلعبال هوجو نكرو نكر لكنيب ناكرا ةعبرا شرعلل ىلاعت هللالعج لتاقم لاق * تاقولخلا
 هضرعو ةلوطل سيارجشلا قرووضرالا بارتو ءامسلاموحن نم رثكا ىلاعت هللاالا اهددع

 < وعقب ٍِ هب هل ةجاح ال هنأ دعس وهو شرعلا ىلاعتهللاقلخ مللقناف *:ىلاعت هللا الادح | هملعل ال ىهتنم

 لوح نهن فاح ةكند املا ىر 9 و ىلاعتهلو هَ 4 - دام هم دخ عضوه هلعد هنا اهدحا .دوجا ولا ا

 مظع ىف ضرالاو تاومسدلا لتاقم لاق هي" ةَحْبِلَطَحَو هنردق راهظا دارا هنا اهينانو .«شرعلا

 !هلكو حالف ف ةقلك 0 ضرالاو تاومسلاعم ىمركلاو دنيا قر"
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 هنااهتلاتو .هنم ءظعا هقلاخنا معي كلذكهقلخف اسذدلا سجى اك ةايجا ةضلإو

 مهيد نوفاخم اؤىلاعت هلوقل قوفلانم هوعديل هتوعد قيرط ىلا هدابعل اداشرا شرعلاقلخ
 ىسع) ىلاعتهلوق وهو اسو هلع ىلاعت هللا لصد فرشراهظال هقلخهنا يله دن نم

 | دا ريالات اتك ندعم هاعجهنا اهسماخو . شرعلات حن ماهتءوهو (ادوخم اماقم كبر كئعس ن

0 



 اب ب

 دوه ةرود مهي 4/ تتح

 ٌتجارَخو.تقشلاف !هللغ هاصعب:برض ما ةيناث, ةردنص. اهنم, يرجو تقفتلاف اهنارشف ةرحص
 اهل ءاذغلا ىرحم ىرجب ”ىش اهفىفو ةدود اهنمتج رف هاصعب اهبرضمث ةثلان ةرخص اهنم

 فرعيو ى الك عمسيو ىناري نم ناحبس لوقت ةدودلا عمسف ىسوم عمسنع باجحلا عفرو
 ىلامتهّللا ىلص هللا لوسر عم تجرخ.لاق هنع هللا ىضر سنانعو *« ىناسنيالو ىنرك ذي و ىناكم ْ

 مالسلاهيلع لاقف ىروهح توصب نحلي اريط انيأرف انل. ةجاحىف ةزافملا ىلا اموي:ٍلسو هيلع
 ىرصي تبعذا ٍترايلؤشهنا) لاق كالذي لعا هلوحرو هللاتلق (سنا اي ريطلا اذه لوشام ىردنا)

 دارجلا وهو رخآ رئاط ءاجذا هيلا رظنن نحن انيق سنا لاق (مئاجىناف ىتذرافىمعا ىتقلخو

| 

 ةياودىفو (مركذ نم سني مل ىذلا هللدملا لوقي هنا) لاقولعا هلوسرو هللا تلق (نبا اي ريطلا

 قزد هل حتفي نا هللا ىلع اقحناكىلاعت هللا ىلا هب ىضفاو سائلا نع همتكو جاتحاو عاج نم )

 ةيلكلاببابسالا نع عاطقن الا زغاشملا دنعهريغو قزرلا ف لكوتلا.ةققخو .ءاملعلا ةضورىفاك (ةنس
 ىوتتلل كاف 5: ببستلا نم مهل دبالف مومعلا لها اماف صوصخلا لهال اذهو ه ىلاعت هللاب هَقن

 [1] نك دابجربهيكت ب نك بسك * نك : راك رد .ىنكر# لكوت رك
 ىونملاقو : هحور ءاذغو هدنسح 8 ناسنالا قزر مث

 ع ادغبزاذ :ئاهمقل' ءادخر وك كا © دش وأبا لاعاد علف ناهد- نا

 قروتيتسعا بوجاؤا اما ظفاود كى ىلرانت وادع زا كع
 قوفكملا جوملا نم رمقلا كلف وهو ايندلا ءامسلا .عبسلا 4 تاومسلاقلخ ىذلاوهو

 رقم وهو ءاضيب ةرد نم دراطع كلفوهو ةيناثلا ءاملاو .نينمؤملا“ حاورا رقموهو عمتملا

 ةعبارلا ءامسلاو .داهزلاحاورارةموهو ديدخلا نم ةرهزلا كلفوهو ةثلاثلا ءامسلاو .دابعلاحاورا

 غرملا كلفوهو ةسماخلا ءامسلاو . ةفرعملا لها حاورا ماقموهو رفصلا نم سءشلاكلفوهو

 ماقموهو ةضفلا نم ىرتشملا كلف وهو ةسداسلا ءاهنلاو .ءاينالا حاوراماقموهو ساحنلا نه

 هذه قوفو لسرلا حاورا ماقم وهو بهذلان م لحز كلف وهو ةعباسلاو . ءاسالا: حاورا

 مزعلاىلوا حاؤزا ماقموهو ىمركلا هل َكاَعَو تباوثلا كلف وهو. نماثلا كلفلا تاوعسلا

 نيعمج | مهياعهمالسو هللات اولد نيسنلا متاخ حور ماقموهو نمحرلا شرع هقوفو لسرلان م

 نيش لك ني :تاقط عبس اهنال اتاذو انكم الما تايولللا !ىالتخال كاوشلا عجو

 ركل نانو: يؤكل ارا قبايل: الاسادكو 201 واكإل ماع. ةئامش + ةويَسما اهنم

 ىلاعت .هماكحلا أشنم اهنال تاوملسلا مدقامهنع-هّللائذز اد وعتلم نءاننغ لقئام: لع شْرَعلاَو

 نوهسوه نورمؤي ناف هديعوو.هدعوو هقازراو ههاونو هرصاوا لزنمو هاءناشق ردصمو

 ايهيفامو اهنالو ءامسلاىف بوتتكم, زدقم هلك ىقعلا ىف هنؤدعوبامو ايندلاىف هنوقزريامو هنع

 ةيظعلاو راي ركجل لك ةداهش نيياوز :هانل ةردقلا نلع ةلالؤيروللا تاءولعلا اتالم

 6 عب -ا(- نايبلا حود )

 ١ لوقيام ىردتأ ) مالسلاهيلعلاقف نحل لعجو ةتوصرئاطلا عفرمث هعلتباف رئاطلا ممىف لخدو

 | هللا ضر ىلعنب نيسملا فس ىلع ابوتكم ناك لبق *نوعلا نانا ىف اك (هافك هللا ىلع لكوت نم)

 ندرك ناب راب ركيد نايبرد مكي كحد
. - 

 يح رع

 ١ ميسو ىدآ تروصإ سدقلا حور ندش ادي ناسرد موس رتفد رخاوارد [؟] لكور دهج جي
 ع 1



 د هر جم رف ىفاثلإ ءارللا

 لانع  فاا عم هم رولا يفطر لو 1 هريغ ا «دابلاروذنك انجاو عجر لضفتاناىلع ةلالد |

 | المحو ةّبلا اهل! هلوصول اقيقحتو دعولاق سل ارابتعا ةعامملاو ةنيلالهادتغ ”ىشث هلع بجمال

 ىلع ةلك ىفف هبلطىف سفنلا باعتا نع ضاسعالاو قزرلا: ناشف ىلاعت هب ةقثلا بع نيفلكمال |
 | نملاصيإب هدعوام ىلع اناسحاو الضفت هيلا ناويح لك قزر هللالاصنإ هبش ةبعبت ةراعتسا انه
 أ هيهىزوزىنعي تالا نم ىعمي دئاهتفكو ] ىلع ةلك تلمعتشاف. فلختلا ءافتناىف ابوجو هلصوي

 ١ كانك( طاوذبجلا يورك ثنا ىلافح عا ةظع وصارعملا قوز قسيراىلا ختم اياكيبادعتلل |

 ْ ىورام لوالا «اهوجو لمتحي # اهعدوتسمو اهرقتسم مج د[ ا ضف دبات هدارا ْ

 | نكتتوهفرقتستوا اراهنوا الل هلا ىوأتىذلا ناكملا اهرقتسمنا امهنع هللاىضرسابعنب! نع |

 | هللا ديع لاق عدوتسملا ”ىثلاك اهنم راتخا الب تتاماذا هف نفدن ىذلا عضوملا اهعدوتسمو

 | لوقتف ضق هرما ءاضقنا دنع ناكاذا ىتح اهلا ةجاحلا هتدا ضراب لجرلا نفدم ناكاذا |

 | ءاب الا بالصا ىف اهرارق لحم اهرقتسم قاثلاو + ىنتعدوتسا ام اذه ةماقلا موب ضرالا

 | اعدوتسمماحرالا -_غ وحوض لام هاو عر ينو يزألا الطوقي وتنمو |

 | ىلا ةسنلاب ةفطتلا ناق 6 فلتنالااو زناعتو فالخم رخآ صخش لبقنم اهي عضوباهنال !

 | نيح ضرالانم اهناكم اهرقتسم ثلاثلاو + قلخا حالكم و ىعبطلا اهزيح ىف ؛تالاصالا ١

 | محدوا بلصنم لعفلاب اهدوجو لبق هيف ةعدوم نوكت ثيح اهعدوتسمو لعفلاب اهدوجو |
 | ةباد يدع نيبو اهب ةسانملا ةياعرل ةريخالا اهتلاحزاشعاب اهلحم مدقت لعلو.ةضيب وا |

 ةروصلا كلت لوبقل, ةدعتسم اهردق فنك هنا رع مدعلا ىف اهرقتسم ميارلاو + ضرالاىف

 حود رقتسم ملعب اضياو .اهتروص لانك سيخ هلا لوؤت ضرغل 0 اجمل |

 ءاسالاحاورا لوالا فصلا ىف ناك قوفص ةعبراىف اوناك اك مهنال حاورالا ملاءىف ةصاخ ناسنالا |

 فصلا قى ونينمو وملاصاوخ حاوراو ءايلوالا حاور راىناثثلا فصلاىفو ءالوالا صاوخ حاوراو |

 | عدوتسم ملعيو نيقفانملاو انك ايدك عيازلا فصلا ىفو نيملسملاو نينمؤملا حاوزا ثلاثلا

 قدص دغقم ىلا نانملا تاحردو ناريتلا تاكردنم مهنم سفن 1 انام ك تاع ةكور

 | اهعدوتسم و:اهارعشم و زاكيرزرو“ ناودلا نمادخاو ع زك ىا لك 8 ردتقم كيلم دنع

 أ رهظملا وا ةكئالملا نم هف رظنم نمل نيبلا ظوقحلا حوللاف تبثم ىا  نيبم باتكىف »© |
 | ناتكلا ما ق:ودتع ىا ( نيس ناتكى )ل ةئمكتلا تاليوأتلا ىفو © نيرظانل هف تنئامل
 الصا ريغتلا لقتال ءاشا ةعبرانا ىلع اوةفتادقو + ىهتنا تانئثالاو وحلا نم هيفريغتال ىذلا

 لكوتيو هقزر لجال متهيالنا لقاعلا ىلعف* ةواقشلاوا ةداعسلاو لجالاو قزرلاو رمعلا ىهو |

 هيسح هنأق هللا ىلع

 ساو تسراكدروزرب هدنعخ هك ف كمه ذا هديد فاك

 تيك ا دنا عوار ع الاهواز ىتسرب قحرك ١

 ناعالاىلا ةوعدلل نوعرفىلا_باهذلاب هلعىحولا لوزتدتع مالسلاهلغعىدوم نا -ىور |

 | هاضعي برضينا كلان هللا ءنمئاف ىلاتع "صاب موي نم تراي الئاق هلا لاوحاي هبلق قلعت
 © ةرخص )

 تكسو -
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 درع ةرود مه هه زخم
 ا مك 9 وسو هس سس سس سورس سس سس - و 1 2 0 ل ا

 , اونطباام ىلع مهيزاجنسو انيلع نوفخيإل ةوادعلاو رفكلا اورمشا نذلانأ ةيآلا ىنعمو |

 رابغ زا اريم دياب طاب *« زابتعا درادن ىهاظ.تروص ٌْ
 | مكحلا ذفانلا ندبلا ملقا ىف عاطملا كلملاك وهذا ”ىش لك نم مها ٍبلقلا حالصا نا معاو *
 ١ اظلا ةقفاوم مدعوهو ةمومذملا هتافصنم ةفص قافنلاو هلمدخلاو ةيعرلاك ءاضعالا ىهاظو
 | قالخب مهللوقنف اننا يماوانتاطلسىلا لخدنل انا رمنبال سان لاقو *لعفلل لوقلاو نطابلل

 | هلع ىلاعت ّللاىلص للالوسر دهعرىلع اقافن اذه دمت انك لاقف مهدنعنم انجرخ اذا ملكتنام
 | اوناك لاق كلذ فيكو اولاق هللا لوسر دهعىلعمهنمرش مويلا نيةفانملا نا ةفيذح لاقو *ملسو

 نورهجم مولاو نورسي دموي

 فلج ال ولاا وورادؤرك لور داوم عورتا فيرا روك يك
 قدشواواذفلاةاددةنا) هنعشلا دو زع#ل قواد ؟هزاقللا#لعلاك كانا وو

 527 ادح اهرب ه صدا + قلخ تواذع دنك هشييإ هك ه

 ْ هدردكا الب ةعبسلا "نكن هر سا الكوخ ا 0

 أ هرمس سدق ىدعسلا خبشلا ةرضضح لاق ىنعملا اذه ىفو

 ا كلك نك و1 دجنكن اج نازا * سيبو تسراي رهم ةناخ ملد

 | اوعمسيالتل مهبايشب نوطغتي اوناك ةعيرشلا راقك ناف راكتالا لها لاح ىلا ةراشا ةيآلافو ©
 | ةفوصلا رك ذ ىلا نوغصيال ةقيقحلارافك اذكو سو هيلع هّللاىلص هللالوسر مالكو نارقلا

 هللانانوناغيو مهرودص نوي لب نارقلا قئاقحو خعاشملارارسا عاّمساىلع نوابقبالو رهجلاب

 هلهال مهتوادعو قحلا نع مهضا عا ىلع مهيزا الو مهاوجنو مهرس معيال لا

 ا
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 | رطقو رقتسل»ن اوننلا دارقا( نم درفام ىا ةيادل ةفحوه فوذحمب قلعتم ه6 ضرالا ىف ف |

 ' ةحرو الضفت هايا هلفكتل قئاللا اهشاعمو اهؤاذغ 6 اهقزر هللا ىلع الا 8 ضرالاراطقا نم
 | لاق اذلو قلاخلا ىلع قواذملل قحالهنال ىهتنا قح بوجتوال مرك باخيا وه نآئبتلا ف لاق* |
 نا الا هوحنوا كشسعوا كتبوا كيبن قحب هتاعد ىف لجرلا لوقي نا هركي ريغصلا عماجلا ف ظ

 بوج ولا ظفلب هللا ىلع لاو امنا مولعل ارحب ىف لاو * ةقيرطلا حرش اك ةمركلا ىنعم ىلع لمح |



 مه 4 زتح رشم يداطا .زجلا

 تاماقمءاضقنا وهو ( ىمسمل جا ىلا ) ريبكلا ىلعلا ةرضح .ىلاتايولعلا نمو تايولعلا ىلا

 (هلذدف) بلطلاىفداهتجاو قدص ىذ ( لضف ىذلكت يو ٠2لوصولا تاجرد ءادتباو كوالا

 ريسلاو بطلا نع اوضرعت ( اولونناو ) تادهاجلا ردّقب تادهاشملازاذ لوسولا تاجردىف

 ريبكلا هللانع عاطقنالا موي باذع 6 ريك موي باذع مكيلع فاخاىنا ) لق (9) هللا ىلا
 عوطلاناكن اذ اهركوا اموط ( مكعج م هللاىلا ) بئاصملا مظعا هباذعو رتابكلا ريكا هناف

 ناكناو ( اءارذ هيلا تبرقت اربش ىلا برقت نم ) لاقاك تاياعلا تابذجم مكلا برقني
 | ( ريدق ) رهقلاو فطللانم 6 ”ىش لكىلع وهو ) مكهوجو ىلع رانلاف نوبحست هركلاب
 | ىلنم 46 مهرودص نون, 9 ةكمكرسشم ىا © مهنا لظ نونؤملا اهيا اوهباتىا « الأ »
 | صارعالاو رفكلا نم اهيفام ىلع مهرودص نوفطعي ىنعملاو . فرصو فطع ىا ىْن |

 | فطنتاك اهيف اروتسم ايفخم كلذ نوكي ثيحب ملسوهيلع ىلاعتهللا لص ىلا ةوادعو قمل نع
 اوفتخيل ىا راتتسالا ءافختسالا 6# هنم اوفختسل © ةروتسملا ءايشالانم اهيفام ىلع بالا |

 | امهنعهللاوضر سابعنبا نع  ىور  ىلاعتهللا ىلع زوج الامب مهلهل ىلاعت هللانم اورتتسيو |

 ثيدحلل قاسلا نسح قطنملا ولح الجر ناكو ىرهزلا قيرش نب سنخاىف تلزت اهنا |
 | اهتادادش نبالاقو * اهداضيام هبلقىف رمضيو ةحلا حسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل رهظب |

 ةهدنو نطغمه عار أطاطو ءرهظو مردنع اهلا لوتشريو وماذا ناك نتقفانللا ىضمب ق.تلازت |
 هنكمل مالسل اهءلع ىلا هارول هنال عنصنإم عنصي ناك امنا هن اي .مالسل !هيلع ىنلا هارب الك

 رفكلا نمهلقىف ام روهظ ىلا كلذ ىدؤيامبرو هعم ةحاصملاو هجم روضح نع فلختلا

 | ناك امتاءروهظ لب كلذ عنمنا كلتلق * ةنيدملاب ثدح قافنلاو ةيكم ةيآلا تلقناف «قافنلاو
 نوشغتسينيحالأ 9 تازجعملا ةنجنموهو بيغلانع رابخالابابزم اذه نكيلف لسولواهيف ١
 مهشارف ىلا نووأي نيحو دادش نبا نع لقنام ىلع ءافختسالل اهبزوطغتي ىا 6 مهباين |

 ىئغتيو هرهظ ىنحنو هرتس ىخريو هتب لخدي رافكلا نم لجرلا ناكو مهبايش نورثدتيو

 ىا * ىهتنا معللال ىطغتلل تبقوت نيح ىشاوكلا ف لاق * ىلقىفام هللاهعي له لوشبو هيون

 لك ىف كلذب ملاع ىلاعتوهو صاخلا تقولا اذهب مهنلعو مهرسسب ىلاعت هملع دقت مزليالثل |
 ىلواف رسلاهيف ىنخي ىذلا ةيشغتلا تقو ىف مهنل< ٠ مهرس ملع اذا ىلاعت هنا باوجلاو .تقو
 قلخلا لاوحا توافتب هملع توافتال ىلاعتهللافالاو ةداعلا بسحب اذهو هريغىف كلذ معينا

 ىا ةيردصمامو مههاوفاب 5 نونلعبامو ل مهبولق ىف نورمضي ىأ * نوربسام مس 00

 | رمسلا ةسيعن ال نلعلا ىلع رسلا مدقو فود فاعلاو ىذلا ىنععوا مهتالعاو يوب ا

 | بلقلاف رمضم كلذ لبق هيدابموا وهو الا نلعب ”ىث نمهامذا نلعلا هبتىم ىلع ةمدقتم
 | ىلاعت هللا ىا # هنا ق ةيناثلا هتلاحب هقلعت ىلع مدقتم ىلوالا هتلاحب هناحبس هملع قلعتف |

 ةيفخلا مهرارساو ساللا عيمج تارمضمب ةطاحالاف غلابم * رودصلا تاذب ميلع

 نونلعبامو نورسيام هلع ىنح يفقلكَف الصا اهقرافنال ثيحب مهرودصفف ةنكتملا |

 ذئاذص ديرق 1 لذ هكحن 7«: ىرش ىنك ناهن لدرد هكىا

 )١ ىتعمو (



 دوه ةَروَد مدي هر“ زعم

 ظ 6 مكمج م هللا ىلا 8 هيف نوكيام فصوب فصوف لاوهالانم هيفامل ريكوهو ناببتلاف
 نالسانقلا نع ذاشوهو هريغ ىلا ال مولا كلذ لثمىف ءازجلل ثعبلابمث توملاب مكعوجد ىا
 هللا ىنأيو وحن ةحاصفلا عنميال وهو نيعلا حتفب ”ىحنا هسانق برض ٍبابن» ىميملا ردصملا

 باوثلاو باذعلا هتارودقم ةلمج نمذا مكسذعت ىلع ردقف # ريدق 'ىث لك ىلع وهو »©

 رفغتسملا دحومانا ىربيالا رافغتسالا فرشو ددحوتلا لضف ىلع لدن هي الانا ملعاو *

 نيرادلا ةداعس حاتفم امهف ىقعلايف ةيلاعلا تاجردلاو ايئدلاف ببطلا شيعلا لاني فيك
 تطلس كنا برايمدا لاقإربخلا ىفو (ةنملا حاتفم)ر خآ ربخ ىفو (ةنجلا نمئثنلاالاهلاال) ثيدحلا فو
 هظفحب نمهيلع تلكوالا داو كلدلوباال ىلاهتهّللا لاق كبالا هنم عنتمانا عيطتساالو سيلبا ىلع
 ةحاؤب قلنا هواؤةسدف ةطفللانات قدر كارا هلو ةرسلا ءانارقنرلاو اخو دلل كسا ترم
 ىلاعتهللالاق ىندز براي لاق دسجلا ىف حورلا مادام ةلوبقم ةبوتلا لاق ىندز براي لاق اهوحماو

 وهدنا اعمج بوب ذلارفغي هللانا هللاةمحر نم اوطنقتال مهسفنا ىلع اوفرسا نيذلا ىدابعاي لق

 اهبىنؤيال ىتلا ةدابعلا نم نوكي لب بونذلا نمهنوكب صتخمال رافغتسالا مث ( محرلا روفغلا
 عشبامو اهلالالقتسا مهتدابعنم نورفغتسي اوناك ةباحصلانا مهضعب لاق م قئاللا هجولا ىلع

 ىرعلا لاق : اهبف

 امرافغتسا سوقان دنزيمناصع كاب « كيل ميراشكب هبون رهب هدولا بلام
 ىلا ءارلابو ليربج ىلا ماللابو هللا ىلا فلالاب ريشي « رلا ) هلوق ةيمحتلا تاليوأتلافو ©
 ا هلوقك هتالآ مكحلاب تمكحا باتك نارقلا ىنعي 6 هنالآ تمكحا باتك ) لوسرلا
 | زارسالاو ىناعملاو قئاقملا ىه ةمكحلاون اَرقلاوه باتكلاف ( ةمكملاوباتكلا مكملعيو )

 ندل نما مكحلاو قئاقحلا كلت نيفراعلا بولقل تنبىا 6 تلصفم“ث )ل هناي آىف تجردا ىنلا
 رارسانمرس اذهو اهبف اهعاديا ىلع هريغ ردقبال ىتلا ةغلايلا ةمكحلا اهيف عدوا 6 مكح

 ادبع ادجوف ال هلوقك هدابع نم ءاش,نمل هندل نم اهميلعت ىلع 6 ريبخ ال نآرقلا زاجيا
 هيلع علطي ارهظ نار قلنا ىلا ريشي 6 املع اندلن م هانملعو اندنعنم ةمحر ءانيت! اندابعنم ال

 يكفل 0 كل معلب هللا مهمرك ١ نيذلا بولقلا بابرا الا هيلع علطبال انطبو ةغللا لها

 ايندلاالو ناطيشلا اودعتال ىا 6 هللاالا اودبعتالزا ) مترما كتمال دمحاي لوقتنأ اهرسو
 اودبعتنا ىلاعت هللا نم ةعبطقلاب ؟رذنا 6 ريذن هنم مكل ىنا ) ىلامت#َللا ىوسامالو ىوهلاالو

 رد واؤدم نأ' مارنإا"(هرنبواز هلل قءاهطا دعاء ادي زيد وخلو ١
 هللاىلا ةوعدلاب اصوصخم مالسلاهيلع ىنلا ناكو لالخلا رادىف لاصولا منو لوصولاب هوبحنو

 | اريذنو ارشيمو ادهاش كانلسراانا ىنلا اهياي ) هلوق هلع لدي نيلسرملاو ءاشالا نيبنم

 كرتو هللا ريغ باطىف 0 مايا نم مط رفابف 4 مكبر اورفغتساناو ) 6 هنذاب هللاىلا امعادو

 , ةيفصتو مكسوفلل ةكزت رافغتسالا نوكل ىرطفلا دادعتسالا لاطباو بححلا ليصحتو هبلط
 ] دعب مكلةدلحم ةبوتلا نوكتل ىلاعت#للا ىلا:كوالا مدقب اوعجرا < هيلا اوبوتمت ) مكبولقل
 تايلفلا نم تاماقملاف قرتلا وهو 6 انسح اعاتم مكعتمي )) هلوق ىهو رافغتسالاب ةكزتلا |



 ككام ىف كرمع هدحو هللاب تنمآ نا نوعرفل لق مالسلا هدع ىموم ىلا ىحوا ىلاعت

 هنجو نمؤملا نجس ايبدلا ) مالسلاهيلع هلوقنا لوالا .نالاؤس انههو # ايندلا مايا 5 ىلا |
 بيصنناىلعلدي اهوحنو (لئمالافلثمالا مثءايلوالا مثءايبنالاب ءالبلا صخو) هلوقو ( رفاكلا' |

 نحس اهتمشحو اهتنيز نم ىرتامو ايثدلا ىضاقلا لاقف ىدوهي رفاك اناو ىلنحس ايندلاو
 ماهج ىلا ةبسنلاب نيرفاكلل ةنجو تاجردلا نم اهيف مهلدعاامو ةنلا ىلا ةبسنلاب نينمؤملل |

 تانارللا 2 اهلل ما ونش رولا هتان رج اف طت لوب ميد طو للة هيوم تقوروعا
 راع الام ]دال زان ةعاطاو ةيسلا لعل دعب دحام لجالاد ا :تناوطاو ..ضاومالاو |

 | برقلانم رمعلا ىف ديزيامب هلاغتشاب هللا لع ىلع داع افح ا اك ىدةفاش الا تايم هتك! ةورمقلا

 | تالامكلاو قالخالاو لام<الاىف د“ لضف ىذ لك تؤيو 9 لجالا ددعت تييالف |

 | يك هن ل نمو تاي عدلا 2ك هيص لح نم هن 2/1 ةيته تف يحن نا دست لاو «هنم |
 | تانسح عستهلتيقبو ةدحاو ةرشعلانم ذخا ايندلاىف اهببقاعي ملناف ةدحاو ةئيس هيلع |

 هدي هيا ززجح رشم ىداحلا ءزجلا

 بضخفةمسولاب هاناف ايرط اباش كدرا انا هل لاقو ناماه هينفر ايزط , راناسغربب كدرو

 لصا ىتتعلا لاقو * امارح داوسلاب باضخلا ناك اذلو داوسلاب يضخ نم لوا وهو اهبهتحل

 لاصئتسالا ناذعب مككاهيالىنعملاو ٠ لاط اذاراهنلا عتم دقو عتاملبج لاقيفةلاطالا عاتمالا

 طيدورعيا باوجلاو .توملا نيحىلا ةعسو نماىف نوكي فيكف ايندلا ىف ةحارلا مدع ميطملا

 تساضر ] انسح اعام إ مهضعب لاو اذلو ةسط ةامح ىح هقحىف هللاءاضقاع ىضرو هللاب هبلق

 ادبا ناك بابسالاب هباق طبر نمو [ تخسزا ديامتور هارب ريصو تمعنزا .تبسسه هجارب

 | ةفاضالابوهامتا انجس ايندلا نوكو هبلق برطضيو هثيع صغتيف هبوح تاوف نم فوحلا ملا يف
 ضاق ناك هنا  ىكحاك  ةلماىف ةحارلا ىفانيال وهو ةرخاالا ميعن نم نمؤملل دعاام ىلا

 | متيجا ةرؤصو ئناحلكلا علطف ريزولاكهمشحو همدخ عم ناخلك قاقزيارام دادغب ىلها نم

 | ىنعمام ىضاقلا هللاديا لاقف ىخاقلا ةلغبماحلب ذخاف هبناوج نم رطَش نارطقلاناكةئيهلا ثر

 ىدمم نمؤم تناو كلةنج ايندلانا ىرتاما ( رفاكلا ةنجو نمؤملا نحسب ايندلا) مكه لوق

 ا

 (ىمسلجاىلا) ىلاعتهل ونا ىناثلا و. صلخ ا ول ساف ىدوهبلا لقعف تاكردلا نم اهيف مهل دعاامو

 لوتقملاناؤتوملارلجاول تقلا ,لجا .نيلجا لوتقمللنا, ئعكلا لاق م نيلجا دعللن !ىلع لدي

 ؛ ايعبط الجا ناوبحلل نا ةفسالفلا لاق كو توملا لجا وه ىذلا هلجا ىلا شاعل لتقيملول

 ديزت محرلا ةلص ) هلوقىف ةلصلاكو ةيآلا هذهىف ةبوتلاو رافغتسالاك لامعالاب ةقلعتم تناك ناو

 | سالو ةيلاعلا تاجردلاو باوثلانم هلضف ءازج ىا لك ىلا عجار ريمصلاو 6# هلضف

 | هو دنشاب هتشوت لضف ناشنوا ماني لرا ناهد درك تف 0 ا

 0-0 ادندادب قرا ديسر ا يشر هبا 20و را دعب هنا

 2 2 - م ا 6 م 0 ا
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 دوه ةروسم مه 41 اج

 اهسرامل ق0 اكيد اذؤحا لجلا ىف عئاشلاناف تقولا ىفال رابخالا ىف ىخارتللوا نامزلا ف عوقولاو
 ىخارتلابدارملاو لعفلا ميركمث لصالا ميرك نالف لوقت م اهموهنمب - رابخالا اهبداريدق هناالا

 داخإلا نا« زووه واحدا نياهعثا قفاشلا ةقع اور ةوهك ناك اءلوقلا ةدو
 لوالا ربخلا ءادتبا رابتعا«ىخنارتلا دوجوب لاقبوا ماكحالاب رابخالا ٍبيقع عقو لصفتلاب
 | نكيملهنا نعي لبفلا ريكو ضوعبلا رفص نم ناحبس مهلوق لبق نم نالعفلاو ىناشلا ءاهتناو
 | ىف م دوجولا ةلزنم ناكمالا اذه لزنف انكمت ناك هنكل اريغص للاهلعج مثالوا اريك ضوعبلا
 ةلالجمب الوا فصو باتكلل ةيناث ةفص 6 ريبخ مكح ندلن.  ةيففاكلا ىلع ىدنهلا حرش
 ناكمبرقابةصتخم اهنكل دنع ىنعمي ندلو .ةفاضالا ثيحنم فصو مث تاذلا ثيحنم ناشلا
 اذكىدل لوشالو كننعباغوؤا كرضح كلما اذك ىدنع لوقت اذهلو بيرقلاو دعم دنعو

 ضرعاوا هما ىلع لبقأ نمي ريبخ لزنا ايف مكح ىلاعتهللاوهريبخلا مكحلاو فا در عال

 لعافلالعف هنوك ىنعا طرشلا نادقفعم ماللاهْنفذح هللوعفم 6 هللاالا اودبعتالنا لي هنع

 باتك لبق هنأك ةيردصملازا عم رجلا فرج فذحف درطملا سايقلا ىلع ءانب للعملا لعفلا

 اوضح.تنو ّللاريغ ةدابع ةكم لهااي اوكرتتىا هللاالا اودبعتالذا لجال تلصق مث هتايآ تمكحا

 نملكف دحاولا فرحا اذهالا فيرششلا باتكلا اذهنم دوصقمال نا ىلع لد هتدابع ىف

 ناسل ىلع مالك :# ريشبو ريذن هنممكل ىلا 8 رسخو باخ دقف بلاطملا رئاسىلا هرمت رص
 قلعتموا ىلاعتهللاةهج نم انناكىاريشبو ريذن نملاحاما هنمدلوق .٠ مسو هيلع ىلاعت هللا ىبص لوسرلا
 هباوثب كرشباو ىلاعتللا ريغ ةدابعو رفكلا ىلع متقِب ىا مترفكنا هباذعنم ؟رذنأ ىانبدتل

 اورفغتسا ناو إه ةيلحتلا لبق ةلختلا ذا مهالاوه فيوختلا نال ريذنلا دقو متنمانا

 لصوت نا هيوبيس غوسو ةيردصمناو ايفنوا ايهت ناك ءاوس اودبعت الزا ىلع فطع ه5 مكبد
 رافغتسالاو لاعفالا نم امهربغ ةلالد ردصملا ىلع نالاد ىهنلاو ىمالا نال ىهنلاو سمالاب نا

 اوبوتمث 9* ىقعلا ف هتبوقعنع زواج ايندلا ىف هيونذ دبعلا ىلع رتسي نا ىهو ةرفغملا بلط
 داشرالا ىف لاقو + ىدنقرمسلل مولعلا رحب ىف اكاهيلع اوميقتساو ةبوتلا اوصلخا مث هللا
 نم مكنم طرفامرتس هنم اوبلطتو ةدابعلاب هللا اوصختل لصفتلاو ماكحالا نم لعفام لعف ىنعملا
 زوجي و ىتامزلا ىحارتلا ىلع ةلالدلا ىف اهتاب ىلع اضيا مثف ىهتنا ةعاطلاب هيلا اوعج رت مث كرشلا

 ةبوتلانييناف حارتو بيقعت رابتعا ريغنمامهني. ةلزئملا دعبو نيرمالا نيبام توافنل مث نوكي نا |
 مث ءارفلا لاق *ىخرلا هركذ اذك اديعب انوب ةرفغملا بلط نييوةيلكلاب هيلا دبعلا عاطقنا ىهو
 دنع ىدادخلا لقاك امه اوقرف ريقفلا لوي + ىهتنا ةبوت رافغتسالا نال واولا ىنعمب انهه

 نالةبوتلا تطرشو ةقداصلاةبوتلاب ىا (هللارفغتسيمت هفن ملظيوا م لا قمل ادت دو
 براي ىلر فغاف ادبا هللا دوعا الو تأسأو تينا هعم لش ملام عامج الاب ةبوت نوكيال رافغتسالا

 لعج عيتمتلاو .دئاوزلا هنمذح اعيتمت ىنعم ردصم هنا ىلع هباصتنا 6 انسحاعات» مكعتمي 9
 هصغني الون وهتشتامت ”ىشدف مكتوفال ايض ص اشبع مكشيعي ىنعملاو ."“ىشب اعفتنماعتمتم صخشلا

 هللانا_ىكحاك_مكس رف ىلعاوتومتوةردقملارامعالا رخآ ىلا« ىمسم لجا ىلا تاردكملا نم ١



 موك 6.١ ا رشع ىداحلا . زملا

 -هتأ نورشعو ناتا وا نورشعو الابار يروا قيمر سلا ريسفلا لس |

 -_- بلبس 2001

 ةقه لاا طوقا ) تاذلا ىلا ةراشا ( هللا مسب قالوا ةئمتسنلا تؤليوأتلا:فدلا# ره |

 قابو هلالج لج هناذب ناتمتاق نيتفصلا نيتاه نا 3 لاما ةفصصملا ( محرلا ) لالخلا
 ةرولاذده ىا ه6 رلا # فطمللاو رهقلا تافص نم نام*و نيتفصلا نيتاهىلع ةلمتشم ءامسالا

 طم ىلع دورْسُم بارعآلا نم هل لحالوا فوذح ًادتنم ربخ نوكف مسالا اذهب ةامسم ىا رلا

 لوالا هجولا ىلع ذا ةفيرمشلا ةروسلا هذهىف ىهاظااوهو زاجتالاو ىدحتل ىفورحلا ديدعت

 | تايا ىع لب كاذ سلو باتك ةروسلا هذه لاش نا ىلا ىدؤف ريَخ دعب اربخ ناك وكي

 | وهو فلكت ضعبلا ىلع وا بوتكملا ىلع باتكلا لمحو سنوب ةدوسفف ام ميكملا باتكلا

 | ىعشلا لاقاك ةموتكملا رارسالا نم اهناف ةعطقملا فورحلانم هدارمب ملعا هللا اولاق كابلاب حالا
 لوسر نم ىضترا نمالا ادحا هسغ ىلع رهظيال ىلاعتهللاو هوملطتالف هللا ريس اهنع لثس نبح

 هباوقطن اذافهللاب ءاملعلا الا هملعيال نونكملا ةئيهك معلا نم نا ) ثيدخلاىفو . لوسر ثراووا

 بغزتلا ىف م ىملسلا نجح رلادبع وباو ىمليدلا روصتمونا ءاور ( هللا ةرغلا لهاالا هركتسال |

 ةساردالو عامم ريغ نم ءالبنلا تاداسو هلايلوا ءانما ىلا اهيدبي هللارارسا ئه ىشاقرلا لاق * |

 هللا ىضر ةريره ىلا نعو * بيرقلا حتفىفاكصاوخلاالا اهيلع علطن+ل ىتلا رارسالا نم ىهو
 عطق هننث واف و: رخآلا ماو مكيف هن هتنثف امهدحا اماف نيءاعو هللالوسر نم تظفح لاق هنا هنع

 ةيدمحلا ةّقررطلا ىلع ىدركلا حرشفف ام ماعطلا ىرحت موعلبلا ىراخبلا لاق * موعلبلا اذه
 ىادخ مم ] ىرا هللاانارلا ىنم امهنع هللاىضر سابع نبا نيلوؤملاو نيرسفملا ناطلسلاقو * |

 داد مهاوخ ازجوا لمع ٍبسانم ار سكىهو ارئايصاع تيصعمو ارئاعطم تعاط منيب ى 3

 ماللاو هؤالا فئالا كاتو ووكاكلا (6تخ إو اه ءىقؤأو“ الهوت شالا للفم دلك ىو سب |
 نا رقلا اذه ىا «باتك © اذهريغتاليوأتلا ىف ا ثللا ىبا ريسفتىفاكهتببوب ر ءارلاو هقطل |

 ضف : هيرتغلال انك الح كالت دك هنايا تقبكحا نيرسسفملا نمدحاوربغ هس هيلا بهذ يياتك

 ىونملا فو : اقلطم ريغتلا ىنعمي خسنلا نم تعنموا فصرملا مكحملا ءانيلاكىنعمو اظفل للحالو

 قبس نبيا دريمتوت ىريعرك + عل هدعو ار ىنطصم

 وجب ركيد ىظفاح نمزا هب ونا ورد ندرك كو شي كياحت ايل

 اهدا نوح دثكرد اراهرفك * كرد اد تع

 ةتفك هجن اون ناد شياصعن وج اة ا 0 م و

 مسمر افي هتف تكلل عزي ل كوخ يويط اس زم[ تلات ظ
 دياوفلاب هتايا تنيز ىنعملاو . ةزرخ نيئؤلؤل لكنيب لعجاذا:لصفم:دقع كلاعب *# تلصف مث »
 دياقعلا نم ةذيمدم ناعمو ةفلتخم دصاقم ىف لصافت تلعجيو تزيم,ىا دئانرفلاب ديالقلا نيزتاك

 دوجولا ف ىخارتللال ةيترلاىا مكحلاف توافتلل مثو. كلذ ريغو لاثمالاو - دعلطللاو ماكحالاو
 21 ع أ مو تت عج

 ( عوقولاو )

 66و كاطع درج وكب رم ص 2 و 11



 اسرد مراه>رتفد لئارارد [؟]

 لمح ن

 خا ىلدا ىنرهزا ندرك

 سنون ةروؤس موك م5, جيف

 هلال و: داس ةظعومدانل ! ذو: انشئ ورم زاكشانتا تام اهاوطر هراء الطال قمر (انانج ا هنف لما ١
 ىلا هما ةبقاع راصو ادصح شاعذ هلالب ىلع ريصو هللا ءاضّعب ىضر هناف /سوهيلع ىلاعت هللا لص
 ١ 50 ا

 ىوتثملاقو . ةرصنلا ا

 ]١[ ديدل مداربص وجمه ىبنامك *« ديرقا قح امك نارازهدص ؤ

 [8] نيبجرب نكقيم نيجو شاب هزا' * نيب طسب ىورد وت دما ضبق كنوج
 تسرخا باسحرد لقا مثج * تسرخارد رخوجم» كدوك مشج
 فل دن نئرخا# ناكر" نو 4 لع دم هم ترك تا ددوإ

 دا فن ناك مح رهل * داد باصق نك تدخل فاع ا

 دام نيفلزو راك نوح ىور * داهتجا هدريز دي ىمربص

 لاق هنع هللا ىخ ردوعسم نب هللادبع هب ث دحام ةيذالا نم 5 هلع ىلاعت هللا لص هلعقو امو +

 لاَقف هع هنور ئا هنرف ىو نار دقو ىلصي وهو دحسملا ىف هللالوسر عم ك١

 تلقاو هنع هثقلاف اهنع هللاىضر ةمطاف تءاج ىتح هنع هبقلن نا انففخ ىا انممه كحضلا

 صاعلا نب مكحلاو بهلوبا مهنم هعامج خد هيلع كاعت هللا ىلص هراوجن ناكو مهمتشلا مهيلع

 مالسلاهيلع هذخا هيلع هوحرطاذاف ىذالا هيلع نوحرطي وناكو طنءم ىبانإ ةبقعو ةيما نبا

 هيلعلاقو قيرطلاىف هيقلي م اذه راوج ىا فانمدنع نبااي لوهو هباب ىلع فثوو هنجرخو
 رهظم ىلإعت لانا و ريثبا )ره اجصال ايطاخع شد رق ءاسيؤدر نمر دل ةئذل عزل قتسنف ترس نمد كاكا

 هيلع هريص كلل هير دنع ةتناكمرف ىف ميظعو هتننيص ولعو هردق ةماخف ىلع ليلدو هلةعفر

 سانلا دشا ) لاقدقو ىلاعت هللادنعهتلك ذوفنو هناعد ةباجتساب هملع عم هلاّتحاو هملحو مالسلا

 ضرع ىتلا رانلاك مهبيصآ ىتلا لادشلاو بهذلاك ءادنالاف مالسلا مهيلع ( ءاسنالا ءالب

 ةعفرالا ءاسنالا ديزتال سادشلا اذكف انسحالا بهذلا ديزبال ,كلذ ناف بهذلا :اهيلع

 ىونتملا ىفو :

 [سز ىدزا نكح ىو كو وحاز ب عدنا نيلخ قد ارعبط

 ع * زابو غاز .نابمرد ناملس .ىا

 نوملعيال مهنا ىموق دها هك * نوبز ار تملح سقلب دصود ىا
 نيكل رهو, انحرم رع ريستاباح كعدس جاررومطا ن2 كديدا ناك كتكات |

 ىئذىف نينثالا_موهريشع ىداحلا موللاىف ىابزلا دسأتلاو: امس ؤلا دا دخالاب نوي ةروعا كغ

 زاسب ناغرم همهاب وش قح

 دوه ةروس اهواتيو فلاو ةئامو نيتننا ةنسنم ةفيرتشلا ةدعقلا

 ( ثرفلا كلذب ءاجو طبعم ىبانب ةبقع ماقف دمت ىلع هقليو رذقلا اذه ىلا موقي مكيا لهجوبا
 | ةدش نم ضعب ىلع ليع مهضعب لعجو اوكحضتساف دجاس وهو مالسلا هيلع ىنلا ىلع هاقلاف

 ١ ثيحلاق اكعقوف ( الجاع مكيديا ىلع عذيامم نورتنيذلا ءالؤهنا هسن اربصالو هتلك ممتمو هنيد

 وح ماللاهيلع نامقلندراربد نابرد مود رافد لاو رد[ ١5

 6 8 < مال ] هلعدواد كس

 ملا يصرب ىدآ تروصب سودقلا حور ندخادبي ناسرد موس رتفد .خاوارد [؟ ]



 رك سدج مىويوسع ل معقاج مو مجبومص ميك بي ني يقل

 هك مى جج ريشف ىئداحلا هزحلا

 | مئابقلا رغسي روفنلاى مم حييتافملافلاقو + اهتبحبو اهتعاطو ايندلاو ىوهلا ةدابعال هبلطو |
 فراغلاظحو *ةرخآآلا ىف اهلع باقعلاو ةذخاؤملاكرتو ايئدلافاهللع رتسلالاساب بونذلاو |
 | نموه ىلع رتسنم ) مالسلاهدع لاق دقو هنم رتسنا بخ ام هخا نم رتسينا مسالا اذه نم ْ

 | اذهنع لزعمب ةءاسالا ىلع 'ىاكملاو سسجتملاو باتنملاو (ةمايقلاموي, هتروعةلارتس هتدوع |
 | هيلع ىسعنا ىوري - هفام نشحجا الا هللا قلخ نم ال هبمصتلا امئاو كيلضولا

 | هلع ىيع لاقف ةفحلا هذه نتناام اولاقف هنأ بلغدق تبم بلكب نييراوحلاعم ىم مالسلا

 نسحا وهام ”ىث لكم رك ذي نا ىنبني ىذلانا ىلع اهيبذت اهنانسا ضايب نسحاام مالسلا
 محرلا مسالا ىف ىونتملاف لاقو : ىلازغلا مامالل ىنسحلا ءامسالا رشف اك

 ا ال جا قح ىوخ #* رابدربو محر قح ناكدنب

1 
 نا 3 تخس ماقمرد *« نارك ىراي نانوشرىب نابرهم

 | 8* لق # هترفغمو هلضف تاساك نارود ميديو هتحر لاجس انيلع ضيفينا ىلاعت هللالأسن
 ىفامىلع معلطاو ميظعل !نارقلا وهو د« كن دا ؟ءاجدق سانلا اهيااي > ةكم رافكل |

 | هيناعالاب # ىدتها ن 2 8. ةح ىلاعت الز از د64 قس ملل ىدهلاو تانلا نم هفبعاضت

 ه6 لض نمو + ةصاخ اهل هادتها ةعفنم ىا ه« هسفنل ىدتهي امئاف # هيواطمىف امب لمعلاو

 4 رملاو . اهيلع روصقملالضلا لابو ىا 5 اهيلع لضي امتاف # هنع ضارعالاو هب رفكلاب |

 هب تي عقدوا عفن بلج نم مالسلاهلع هلادئاع ضرغ ةيئاشنع لوسرلا ةحاس هبزنت

 | لوكومظيفحم « لك وب. مكيلعان اموإف ةطساوب كلذ نوكي راعشا ريغ نم قكلاىلا ىلا دانسا

 | لحلاوهونا رقلا( مكبر نم قا, ءاحدق ل ةسمحتلاتاليوأتلا فو ه«راذنو ريشباناامتاو ؟سمارملا

 اهدعبو نيلفاسلا ىلقسا نماهصلخم ناب (هسفنل ىدتهبام اذإ هبماصتعالا ىلا «ىدتها نشل نبتملا |

 ةدعبايندلا لفسا ىف قساهنال (اهللع لضياماف) هبءاصتعالا نع (لض نمو ) اماقم نيلع ىلعاىىلا

 تاماقملا كالتىلا مكلصواف ( لكوب مكلع اناامو ١ قارفلاملاو دعلا باذعب ةيذعم هللانع
 | غيت داو ااا ؟راتخا ريغي تاكردلاو تايملقسلا ءذهنم مكصلخاو تاجردلاو ظ

 ه كيلا ىحوبام 8: اغليتو المعو اداقتعا عبتاو © ةظعوملاو ر 00 ةلاسرلاو ىحؤلا

 ْ هه مي لاوا ب كفار اذا ا رارمتسالاو ددحتلا جهن ىلع |

 | «نيكالاريخ وهو  كنيد راهظاو رصنلاب كلوضقب هك هنلامكحم ىتح # مهتنذا لمحتو ١

 رهاوظلا ىلع هعالطا رئارسلاىلع هعالطال همكح ىف أطخلا نكميالذا |

 نيك احلا ريخ وهو ندعك كرا مر كي * ملقو جولان و رك ققاشات ىدبسزا

 | ماكحالا ونا رقلاو ةوعدلا لوب مكحابف © نك اطاربخوهو ) ةمختلا تاليوأتاف لاق#
 | هتكردانمل اهب لمعلاو ماكجالاو نازقلاو ةوعدلادزبو ةلزالاةيانعلاهل تقبس نمل اهب لمعلاو

 أ لطالاوقحلان ءب لصافلا لوقلا ىلااما كاخلا مسالا عج سمعو حيتافملا ف لاقو * ةيلزالا ةواقشلا

 | قشلاودعسانمزنمتلا ىلا اماو رشوان يخ نم تلمعام ءازج سفن لكل نيملاورجافلاو ربلاو |

 ٍْ راتخا هباضف ضرب ملنمناف هسمال داقننو نك مكس ل ع كيسا قمل

 ( ىضما )



 ىف خيشلا نبا لاق * ىضاقلا ريسفتىف اك حئايقلانع ءاهتنالاو ضئارفلا ءاداب هبف دادتشالاو
 هللاةدابع ىلا ةلكلاب سفنلا ههجوت نع ةيانك نيدلل هجولا ةماقانا ىلا ةراشا هبفو هشاوح
 ههجو مشي هناف ءاصقتسالاب ارظن ”ىث ىلا رظني نا دارا نم ناف هاوسامع ضارعالاو ىلاعت
 رظنلالتخاو ةلباقملا كلت تلطي ةهج ىلا تفتلاول هناف الامشالو انمي تفتلبال ثيحم هتاباقمف
 ىئاوكلاىف لاق + ىهتنانيدلا ىلا ةيلكلاب ىوقلا فرص نع هجولا ةماقاي ىنك كلذلو دارملا

 هلل كلمت صلخأو انمْؤم نك ىنعملاو
 تسوب زغمىبز ديا هج هن ركو * تسوكت تين صالخاب تدابع

 امهجوب هيف .جاحوعاالا امقتسم ةلطابلا نايدالا نع الثام ىأ نيدلانم.لاح « افتح »
 مامالا لاق *سمالا تحن لخاد مثلا ىلع فطع المعو اداقتعا # نيكرشملانم ننوكت الو ©

 باحسا هيمست ىذلاوه اذهو اكرش كلذ ناك هريغىلا كلذ دعب تفتلاول هالوم فرع نم

 ىبرغملا لاق : ىنخلا كرشلاب بولقلا

 ناتسب ما هديدز تماسغ مرج داب * رمع همهرد ةاكت مدركوت ريغب ركا

 هك هللان ود نم له مالا تحن لخادريغ (سانلااهيااي لقإل ىلاعتهلوق ىلع فطع ه4 عدتالو ف

 ه«دكرضيالو# بوبحم بلجوا هوركم عفدب هتوعداذا 46 كعفنيالام 9* اكرتشاالو الالقتسا

 نم هنع تيهنام ىا # تلعف ناف © هوركملا عابابوا اعفر وا اعفد بوبحملا بلسي هتكرت اذا
 | نوط ىوط ا ناكاذاعناف مهسفناب نيراضلا 46 نيملاظلا نم اذا كناف فه رضيالو عفتيالام ءاعد

 نوكشف هعضوم ريغىف ”ىثلل اعضو قحلا ىوسامىلا فرصتلا ةفاضا ناك فرضتلانغ الوزعم

 ههجوألا كلاه ل قحلاالا راضالو عفانالف املظ

 ميبى بارس تقيقح رحب بنحب * نيقب مثج رونب ارئاهج هلمح لابخ
 الف ف [ ىرقفاي ىدشاي ىضرم وتب ىادخ دناسرب رك او ] 6 رضب هللا ككسسمي ناو

 تحصوتب دهاوخ ركآ و ] 6 ريخم كدري ناو 8 هدحو 6 وهالا 8 كنع © هل فشاك

 نم انْئاك ريخانم هب كداراام ةلمح نم ه6 هلضفل © عفاد الف 6 دار الف 8 [ انغوتحارو

 قاقحتسا ريغ نم لضفتلا قيرطب ىلاعت هنمريخلا ناضيف ناب ناذيا هففو . مانصالاهبف لخدنف ناك

 ناب ناذيالل نيرممعالا مزال عمه رضلا عم سملاو ريخسا عم ةدارالا 0 لعلو هناحبس هيلع

 دصقلابال ةيجراخلا ىعاودلانم هبجوبال هسممي نم سمي امنا رضلا ناو تاذلاب دارم ريخلا

 ريخا قلعت نا ضرف دق هنال وهالا وشي ناي سملاعم ىئتسا ام ةدارالاعم نئتسي ملو ىلوالا

 الذا لاحم وهو تقولا كلذىف هدض ةداراي نوكت ءانثتسالا ةحصف ىلاعتةللا ةداراب عقاو هب

 لاحلا مزلتستال هفشك ةدارا ناف رضلا سم فالخب دحاو تقوىف نيدضلل ناتدادالا قلعتي

 | هريغلو ريخلانم هبكدارا ال لماشلا هلضفي ىا [ اردوخ لضف دناسريم ] 86 هب بيصي
 هتارفع نشراوسا الو ةعاطلاب_ةعججرل لو سرت ه6 محرلا روفغلاوهو هدابعنم ءاشينم ف |

 نيشدصلا دوحو ةملظ ههحو روْس رتسي © روفغلاوهو ) ةيمجنلتاليوأتلا فو 86 ةيصعملاب

 هتحمو هتعاطو هللاةدامع مهنيد نيذلا مهو نيقداصلا نيبلاطلا ىلا هتمحرب برقتي ( محرلا )
 ض2 يي يي 2

 ساوب ةروس مج ملا رع



 مك م١8 جد رشع ىداحلا ءزجلا

 | باوثلاب خزربلاف حيرتسيو اينالا تنم صلخت اصلا لجرلاوع لوالاف هنما
 هتوعي نوصلخعو قلخلا هتومب رتسي قسافلا لجرلاوه ىناثلاو ميعللا فصن وهو قااحورلا

 هم ىلاعت هللاب ذومن محجلا فصن وهو ىخزربلا ىناحورلا باذعلا ىلاوه لصنو هاذا نم

 راظتنا ةدابعلا لضفا ) سو هيلعىلاعتدلا بص هلوق ءاحتالاو راظتنالا ةيآال يسانملا ثيدحلاو + ظ
 | هللاوه ىلتملا نا دقتعي ىلتملا نمؤملاذا ريصلا باونأو بلقلا ةحارتسا هيفزال كلذو ( جرفلا |
 عزا عفريف ريصلا هيلع نوهيو هنع ءالبلا أ ففخي كلذو وهالا هل فشاكال هناو ىلاعت |

 ءاضقبوه انا هلع ىرجامنا هلابب رطخمال ىذلا لهاملا لاح قالخب هللقىف ةحارتسالادجو
 ىلاعت هللاىلا زجعلا بستف ادبا هنالب نم صلخت.ال هنا دقتعي امرذا هداعب فيطل هللاناو هللا

 لقفاحلا لاق : هنم هللاب ذوعتف ءاسمو احابص ءالملا ملأ ىف ٍبلقايو بستحيال ثيح نم
 دوش رحس بش ناو ددرك حببص ماشنيا * تبقاع هك مع روحم شاب روبص لد ىا

 ةدشلا ىف ىنلبا لاقف ةبدجلا ةئسلا مالسلاهيلع بطاخ ( ىجرفنت ةمزا ىدتشا ) ثيدحلا فو

 ةمزالاو .ةمعتلل ءاقبالاك ايندلا زادىف ةئحملل ءاقبالثا ىلع هيبنت هبفو ىشكتت ةياغلا ةقشملاو .
 ىنعي ىدتشا ةمزا ىا مالسلاهيلع لاقف قلطلا ىف تعقو ةأرما ةمزا لبقو ةدشلاو طحقلا |

 تهانت اذا لوقت برعلاو عضولاب بيرق نع جرفلا ىدجم ىتح ىجرفتن ةياغلا ةدشلاىف ىنللا
 ظفل ىوحللا نباب فورعملا ىراصن الاد نب فسوب لضفلاوبا لمع دقو .تجرفنا هدا ||

 نيثدحلاو ظفاحلا ةماخل سلا دصاقملا ف اذك اهاممىف ةعيدب جرفلاىف ةديصق علطم ثيدحلا |
 كشف منك نا ةكم لهال باطخ ه4 سانلااهياي لق # هناحبسةللاهححر ىواخسلا مامالا
 اناف ىا كك دبعا الف # هتفصامو وهام اوملعتملو هيلا ؟وعداو هب هللادبعتا ىذلا 6 ىيدنم
 هللادبعا نكلو 2 تاقوالا نم تقوىف 6 هللانود نم نودبعت نيذلا © مزجتال الاو ذدعاال

 ا ىا باذملا نونف نم لعفيام مكب لعفب مث كلملا ةطساوب مكحاورا ضب 6# مكيفوتي ىذلا

 الهج هنودست ام اهريغو مانصالانم ءاوسام ةدابع ضفرو ىلاعت هب ةدابعلا صيصخت اوملعاف |

 ناب رابخالاو مالعالل ببس لب هللاةدابعو ناثوالا ةدابع مدعل اببس سيل ميكش نال كلذو
 اهاوصحل ابس سبل نيطاخلا ف ةمعنلا رارقتسا ناف للان ةمعن نم مكبامو هلثمو اذك نيدلا |

 «نا ترماو## ىلاعت هللانم اهلوصحب رابخالل بيس وه امناو سكعلاب ىمالا لب ىلاعت هللا نه

 حراوجلا لامعا نم سنج ىج ىتلا ةدابعلا نم لاقتنالاىفو 46 نينمؤملانم نوك ١ © ناب ىا '

 بلقلاف رقتسيال ةكطاصلا لامعالاب انيزع ىهاظلا رصي ملامهنا ىلع ةلالد ةفرعملاو ناميالا ىلا |
 لاز ساسالا لاز اذاف ةفرهملا ساسا ةعيرشلا ماكحا لعج ىلاعت هللازاف ةفرعملاو ناميالارون |

 جارسسك تراص سابللا اذهنع ةفرعملا تخلسنا اذاف ةفرعملا سايل لمعلا اضياو هيلع تام

 حرلادجو ىلع ّْ

 ؤزا بآ دزير تسكشب وبس نوج * وبس نوج دس لمعو تسبا لع
 ١ ىفرح لوصوم ىا ةيردصم ناو 0 نا ىلع فطع © نيدلل كهجو ما ناو 3

 (و)



 سنو ةروس هد مه ليف

 نانو لدمج تاع © نواقعيالنيذلا ىلعإ باجحلا باذع ىا «سجرلالعجو)ل

 لوقعلا ىدتهتالو هتفرعمو هللا دحوت ىلا نامبالا رون, ةديؤملا لوقعلا :ىدتهت نا هتنس ناف
 ةدرجلا لوقعلل نا نويسحب مهناف ةفسالفلا ىلع در اذهو كلذ ىلا نامالا رون نع ةدرجملا |

 ظفاخ-ا لاق : ىهتنا ةفرعملاو دحوتلا ىلا البس ناميالا نع

 تسناد ىلادن قيقحت هتكن نبا ميس 51 ىضزوما] ضصشع نحل لقع رتفد زا هكئا

 تاومسلا ىف إف ءادتبالا ىلع لحلا عوفرم ب اذام ل ةكم لحااي اوركفت ك6 اورظنا لق
 هتردقلاكو هتدحو ىلع ةلادلا هعنص .بئاجتنم امهبف عيدب ”ىث ىأ ىا هربخ 4 ضرالاو

 نوكي نا زوجمو ةراشالا مسا ىلع ماهفتسالا هيف ايلفم ادحاو امما بكرتلاب لعج اذاف
 ىذلاةلص :فرظلاو,,ءادتبالا "للعب ةهعوفرم,ةنضاهفتساام نوكتت نا, :ٍلع؛ىذلاام. ىنعع ,نيمسا
 لطفوإ ضفاخلا طاقاب تضصنلا ,لخ بويا وز ارنتملاوب نيريققتلال ىلع ونئادتملل مخ لو

 ليعف هنا ىلع ريذن عج ه رذنلاو تايآلا ىنت وف ةيفان امو ف ماهفتسالاب قلعم رظنلا
 هسادحولا ىلع ةلادلا ةقافالاو ةيسشنالا تايالا 0 ىا ردصم هنا ىلعوا رذنم ىنعع

 هكك و لات هللا مع ىف 6 نونؤيإل موق نع ا اع تادانإلا ءاىنوردلا ايوا

 ىا هي اواخ دل مايا لثم الا » مهبارضاو 0-0 ظتباف ىا هك نورظتني لهف ©

 ا

 نوقحتسيالذا مهب هللا سأب لوزتو مهعئاقو لثم ىا ةكفتؤملا لهاو ةكيالا باحساو دومتو
 برعلاورظتنملباوهيشرظتنملا قوحل مهقحلب ناكامل نكلو كلذل نيرظتنم اوناكام مهو هريغ

 مهل اديدهت هلق مايا وهف رشو ريخ نم كيلع ىضمام لكو امايا مالاو باذعلا ىمست

 اولخ نيذلا مايا لثم هلوق هيلع لد فوذحم ىلع فطع * ونمآ نيذلاو انلسر ىبخ من ف
 لاحلا ةياكح ىلع باذعلا لوزن دنع مهب نمآ نمو اناسر ىين مث مثالا كلهن لق هنأك
 ضارتعا هانيلع اقحو ءاجالا كلذ لثم ىا هي كلذك 9 انجن وان كلها دارملا ناف ةيضاملا |

 1-0 «نيمؤملا ىخ هه اقح كلذ قح ىا ردقملا هلعفب هبصنو هلومعمو لفل نع

 وه ةاجنلا رادمزا ىلع هنت هيفو * هيلا ةجاحلا مدعب اناذيالسرلا ءاحنا ركذيملو باذع

 مهل ققح وهباككا نمهعم نمو 5 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىجن | كلدكا مهلدعو ام د

 عرمشلا مادام مهرورشو ةردكلا ىديا نم نيم وما عيمج هعاسلا مايق لأ ىحنسو مهلدعوام ا

 هريس سدق ىدعسلالاق : امئاق هب لمعلاو اقاب |

 ارت ةرانك 2 تتسدردر* لادن دراد تسود نوح تسلاخحم

 جيم ةزانجب "رم نيح مالسلاهيلع هلوقولا ارئالأ نمؤملاةفحت توملاناف توملا ةاجتلا لقاو |

 | داطو حون موقك ةيضاملا متالا كرسشم نم ه5 مهلبق نم # اوضم نيذلا مايا لثم اموبالا

 | اورظتنافوا كلذل # نيرظتنلا نم مكعم ىلا ف باذعلا نم مكتبقاع وهام 6 اورظتناف
 | ةيهلالا ةعيدقلا ةئسلا ىهام ىلع نيقتملل ةبقاعلا ناف مكك الهل نيرظتنملا نم مكعم ىلا كالها

 اس م مس م سس مس فسح |

 ةمجنلا تاليوأتلا فو © لالضلاو رفكلا حئابَقِب نيدومغم نوقبيف نذالاب اهنع ربع ىلا

 | مهب نما نمو نيم دقتملا لسرلا ىجحا اك ىلاعت هللاناف مالا عيمجج ىف ىلاعت هللا ةنس هذهو نامي 0



 مك م4 ادعم رقع ىداحلاءزملا

 ةعيشلاكأام مونرو !دنع مون كلذ لعجمالو اهريغو ركذلاو موصلاو ةقدصلا نم تاربلا لمف |
 نكل حي لصا هل ناكناو هوحتنو لاحتكالاو . رردلا دقع ىف ك ةمصانلاو ضف اورلاو |

 راص ةعدبلا لها راعش ناكامل هناف نيعلاب متحتلاك ةنس هكر راص ةعدبلا لهال اراعش ناكامل |

 # كير ءاشواو  ىناتسهقلا حرش ىف اماننامزف ىرسسلا دنلا رصنخ ىف لمجي نا ةنسلا
 د>| مهم دذشيال ثيحب 46 مهلك ضرالا ىف نم نم آل ه2 نيلقثلا نه ضرالاىف نم ناميا

 اهيلع ىتلا ةمكحلل افلاخم هنوكل هؤاشيال هنكل نوفلتخيال ناعالا ىلع نيعمتجي « امي ف
 هبنمؤيال ناو رفكلا راتخيال هنا هنم لع نم هبنمؤي نا ءاشف عيرشتلاو نيوكتلا ساسا ىن

 لكلا لعجو نيتأعنلا لهأل اليصحتو نيتضبقلا مكحل اليمكت هب نمؤيال هنا هم مع نم
 هبمامهإلا ديدش هموق ناعا ىلع اديرح مالسلاه يلع ناكو مهلع فيكتلا حصبل ادمحانم

 نا ىكح م هترفغمو لكلا ناعيا الا ديريال ثمحب ةيلكلا ةمحرلل ةاماح لماكلا ةأشن نال

 هيلع ملسف ىلاعت هللا ءالوا نم ابلو قيرطلا ىف ىتل روطلا ىلا دصق نيح مالسلا هيلع ىسوم

 | ىلع دري ملف كدابع نم دبع ىلع تملس ىهلا لاق ةاجانملا لحم ىلا لصو املف همالس دري ملف

 هن ال لاق براي ل ىسوم لاق مايا ةّةس ذنم ىنملكيال دعلا اذه نا ىسوماي ىلاعت هللا لاق ىمالس

 تبجا اف نيعمجا منهج باذع نم ةاصعلا قتعاو نيينذملا عسل رفغا نا ىنم لأسي ناك
 نم ىأر امل ىلاعت هللا نا لصاحلاو * ةيدومحلا تاعقاولا ىف اذك مايا ةتس ذنم ىلك اف هلاؤسل

 هللاقو هثيشم ىلع هموق نامما قلعو ةياالا هذه لزنا صرحلا كلذ مالسلا هيلع هببح

 ىتح# مهنمللا أشي ملام ىلع 4 سانلا هركم 8# تناف كلذ ءاشيال كبرأ ىا 6 تنافأ
 هاركالا بيترت ىلا اهجوتم راكتالا نوكف ىئاوكلا ىفك كيلا كلذ سيل  نينمؤم اونوكي

 ناب ناذيا ماهفتسالا فرح مسالا ءالياىفو . داشرالا ىف اك ىلاعت هتئيشم مدع ىلع روكذملا

 وهالا وهامو وه نم كلل ناشلا نكل رودقم نكمم سعا دا ككل وهو لعفلا لصا

 ريغ كلذو نامالا ىلا مهرطخنإام مهبوأق ىف لعفب نا ىلع رداقلا هنآل هش كراشيال هدحو

 6سانلاءركتتنافأ) هلوق نم دوصقملا حاتفملا حرش ىف فيرمدلا دسسلالاقو «رسشبلل عاطتسم
 | ىهتلا لعفلا لصا ررقت عم لعافلا وه ةناوك ناكنا ال .نطالا .نم“لعفلا رودص.راكتا

 تساخوشنمتيا نيا] ىفشاكلا لاق * ىتفملاىدعسىشاوح ىف اك راكتالا مكح ةيوقتل مدقتلاو
 حصيال ناعيالا ىلع هاركالا نال خسنال هنا حيحصلاو ناببتلا ىف لاقو * [ لاتق تيإب

 ىتلا سوفنلا نم 86 سفنل 8غ ماقتسا امو حصامو ىا # ناكامو هه بلقلا لمح هنال

 اهنوك لاح الا ىا ه6 هللا نذاب الا هع اهلاوحا نم لاحفف 6 نمؤت نا 92 نمؤت اهنا هللا
 ظخاحلا لاق : هللا ىلا هناف اهاده ىف كسفن دهجت الف هقفوتو هاهستو ىلاعت هنذاب ةسيالم

 كعذأدكت راشخا ردوناو نمر 5 ىلاقكيا نا حواو هدب هدادب اضر

 | حبقلانع ةرابعوه ىذلا سجرلاب هنع ربع هلبقام ةئيرق رفكلا ىا 6# سجرلا لمحو »© |

 ظ ىلع © هبقسو رفكلا 3س ءازكتسالاو حبقلا ىفاملع هتوكل هركتملا رذقتنملا

 0 ةيادهلا مهل لصحالف تاي لاو ججحلا ىف رظنلاب مهلوقع ٠ نولمعتسيال « نولقعيرال نيذلا |
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 (ىلا)



 سنو ةروس مد م اة
 تل يبيت يي ا اول

 [ دن ديئاسر يم ض ىع فق وم كراج و5 دئاهردم يتياح هلا هناخف !نإذر ور ليج نوكوذ لان

 ميدوأ ور كب قاربت نك :* مدواي ىف هكزاسام ةراح

 ةدنزاون ميرادن ون زج *« ٌةدنزاس همهزا ميرط ىف

 مدمأ ادخوت دبماب مه * هر

 دشكدازا و ديرخب ناكدتن هدفك نو ىادخ هكدوب هتفك ادام سنوي ادنوادخ م |

 سنواارامانهلا هكدنديلا:ىركيد ىتعامج .نكدازا باذعزا ارامدوخ مركبوتمياوت ناكدنبام
 ماهدئامردو هراجيام ىريكتسد ارئاك دنامردو ناكراج هكةدومرف دنوادخوت هكدادريخ
 لوق زا سنوبام راكدرورب ىا هكدنديناس ريم ضرعب ركيد ضعب ريكتسد ارام دوخ لضفب

 ما هدرك متس دوخرب ءانكيام ايادخ ديئارذكرد وزا دنكمتس اهشرب هكره هكدومرفيموت

 راكددورب هكتفك ىارام نشوب ايادخ هكدندركمادا 0 كبد خرب ةركوفع اهذا

 نكم دد ادام مياهدروا تمرك هاكردب ىور نالئاسام دينكم در ارئالئاس هكتساهتفك نم
 هه انر كيك تلك نيرون ىضِفف دش * .اعدرد !ىتسد ميددوأ دب ناتسد ىهتام

 همهراسب تاجاح مركزا نكاور سب * ىوت ناجاتحمو ناشيوردتاجاح ىضاق

 تاحنتارب هدوم روهظ ناشيا زوسلد تاجانم رئا اروشاعو دوب هنيذآ 3 زور هصقلا

 قرافمرب كفار. ةباس"تنحر 11 0 باحس تملظو دشهتشوت تمحر ناوردزا

 موق لاحزا 0 تساوخبم ةتمك قوتي هجوتم زور لهجزا دعب سنو» ه :كفا ناشيا

 هبلغ ورب رايسي لالم دش علطم ةعفاو تروصريو ديسر رهش كيدزي نوج 120

 لب نمي ركرأ دش الدم حم رازر ب ادعو بام [شو اباد ارتاشنإب نم كيفك تار

 مكعمنا مهل لاقف رسترإف ةئيفسلا لزتو ايضاغم بهذف [ دئهد تبسن بذكي ارم مور رهش

 هللا ىناي كيقلنال اولاقف هسفن ىلا راشاو رحبلا ىف هوقلت ىت- ريستال اهناو هبر نم اًشا ادع

 كلذ لئاق للقو توحلا همقتلاف هوقلاف تارم ثالث هلع ةعرقلا تجرخف اوعرتقاف ادبا

 توحلاهمقتلا ىعشلا لاق *رحبلا ىف هسفن ىتلأ اثالث هلع ةعرقلا تجرخ نيحو نيحالملا ضعب

 هيفو بورغلا سمشلا تيراقو رصعلا دعب ىا مويلا كلذ ةيشع هذبنو ءاروشاع موي ةؤحض
 | سنوب جرخاو سنوي موق نع هيف باذعلا هللا فسشك ىذلا هناف ءادوشاع موب ةلمضف ناين

 | ءاروشاع موي رافكلا نم ريسا بره هنا ىكح - ءالتبالا كلذ هنع لاذاو توما نطب نم
 مهللا لاقو ءامسلا ىلا ها عفد ذوخأم هنا معو هفلخ ناسرفلا ىأر املف هبلط ىف اوكرف

 ١ مهنم صلخت ىتح اعيجج مهراصبا هللا ىماف مهنم ىنيجت نا كلأسا كرابملا مولا اذه قحب

 كلذ دعب شاعف مانملا ف ىتسو ممطاقمانفيهب ىشعتيوإ رطفت ا دعب 16 يلا تلال

 نلاداطعا هماص نمو .ءاملعلا ةضور ىفاك بارشلاو ماعطلا ىلا ةجاح هلنكيمل ةنس ن رشع
 ديهستي فال ىةرسشع ناوثؤزرمتمو ياعت فأل دوت يآونو كلم فال يعاتب

 نف هاملا رئاس ىلا مزمز ءاروشاع ةليل قرخب لجون هللا نا ركذ * نيلفاغلا هيبنت ىف اك

 مويلا كلذيف بحتسملاو .قئافلا ضؤرلا ىف اك ةنسلا عيمح ىف ضرملا نم نما ذئموي لستغا



 « مير بك وع زرت تم رك هوا أم نظبسع 0 ب هج 2,

 | نوكف سنوي موقالا مهناعا مهعفنق كالهلا ىلع ةفرشملا ىرقلانم ةيرق لها تنمآام لبق |

 | .ىلوالا نونلا رسكيوهو لصوملا ضرا نه ىوني .ىلا ثعب :مالسلاهللع ستوينا  ىور |
 ظ مك مملا حتشب رهو لصوملا ضراؤق ةلخد ”ىطاش ىلع ةيرق اهمضي لشو ةيناثلا حتفو ١

: 
 م

 م

 مهو + لسرلانم مزعلا اولواالا ةوبنلا لاقثا لمح عبطتسال اولاق دقو اهتمت خسفت ةوبللا |

 مسي ىلا #م رشع ىداحلا ءزملا

 | نعي ءاضم ضيضحتلا فرح نمضتل :قللا ىنتمىف ةلاو الصتم نوكينا زوحمو عطقنم ١

 | هناك دحجلا نم ابرض ماهفتسالاىف نال ىننلل انه تلمءتسا لصالاف ضبضحتلا ةلك الولنا

 | ناميالا وه لوبقملا ناميالانا ىلع ةلالد هيفو مهناميا عفن نابل افانئتسا اونم امل ىلاعت هلوق

 ىونملا فو : بلقلاب

 شوخ داتتتسارددي ١غ طفح 5 فردا بغرد ا

 دش دود صمم نا.عردنا عكس دعب * دش دومجخ لوك ناكلف تعاط

 ١ لاقفدهردص قاض» هلع اورصاو هوبذكف ةدم ىلاعتهللا ىلا مهاعدف ةدإب مسا ةلمهملا داصلا

 ! لاقثاهيلع تلم املف قيض هقلخىف ناكها كلذو كتمقن مهيلع لزئاذ ىنوبذك موقلانا مهللا

 : ىماقم مكملع زك نكن موكاي ) هلوقلف حوباما . مالسلا مملع دمحمو مهارباو دوهو ون

 ا '”ىبرب ىلا اودهشاو هللا دهشا ىنا ) هلوقلف دوه اماو .قبس دقو ةي الا هللا تاي اب ىريك ذتو

 نودبصتامثو مكنم ءا[ ران[ مط اونم !نيذلاووه)هلوقلف مهاربااماو .ةبآلا (هتودا ره لوك فلا ظ

 ١ دلك بع هدفي مكث كاست اللطار مورو قتل ل |
  3الآتي راح جيه نونكا اونشو انادو تسقاب دركم توعدودب ارام كقادخ |

| 
 اياعرو دشوب رد ىسالاب هنهرب ايو رس كلم سي مربوا هاكردب عرضتو 0ك ع

5 ' 

 | دشفركرد دايرفو شورخ كرزيو درخو نزودرم دئداهنا رحصي ىور تروص نيمهن |

 5 ه|ليقفربصف (لسرلا نممزعلا اولواربصاريصاف ا هليىملاعت هللا لوقلفدمحاماو .6 هللانودنم

 5 نبخ ارئاشيا سنوي ] قشاكلا لاق « نيعبدا دعبوا ثالث دعب مهحبصم باذعلانا مهربخا
 ْ ديسر كيدز“ دوعومنامززنوحدش ناهنيىهوك فاكشرد هتقرنوربب سنوي موةنامزا داد

 كلامتسرف موقنياب خزود مومس زا ٌةريعش رادقمب هكدرك باطخ خزود كلام ىلاعغتّقح

 ةنيدمدركمدما شت 1 ٌةرارشوظيلغدودابءايسرباتروصب موم-نآو درو آ اجب ىهلانامرذ
 واودندرو دوخ كلع ىور ةتفكاشتسا) سنوي هكدتسنادرهشن 1١ لهاتةركارفار ىونن

 | اوعرضتو اوتو ضعب ىلا مهضعب نح ىئاوكلاىف لاق [دندرك ادج ناردامزا ارئاكدوك
 | ةباجالا ىلا برقاو ءامدلل صلخاو مهبولقل قرا نوكل كلذ اولعفو مهتاوصا تطاتخاو

 هنلاب ةلح اولاقو هدربف هناش هيلع ححضاو دق رحم لا علش لحرلا ناك ىح ملاظملا اودارتو أ

 ا وا تا الا هلاال ىحايو ىنوملا ىحم ىحال نيح ىجاي اولاقوا سنوب هبءاج ام انمآ ةصلاخلا

 | لجاو اهنم مظعا تناو تلجو تمظع دق انبونذ نا مهللا اولاق |

 مظعوفع شيب هنكمتاوخةك « محرك فطلز مراو دبما نم

 | هجو نب رب مرح رشاعات هحم ا ىذ لوا زاوز هلها نحام اند لمشالو هله "تام انمب لعفا
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 0 ةساعن تل ؤبقلا ةلؤكلو 'هلرك هر هلفي كا حدا[ قت )اذلل نوفل وول رءاصؤا ةيلاظألاو

 ىرعشالا.ليلدنا عت كاف عرشلا هلع ضتامالا اناف هلاخ ةهبش هيلع بلغي+ل ىدذلا لكعلا

 ىوتملافو : تاحوتفلا ىف هضيقن
 مع بابسا لاخدشاب سسناز * مدعزا ت تالابخ نيف 2ك

 ةهيشلاو كشلانم ديرملا صلختل دحوتلا قيرطيىف داهتجالا ةرثكو قيدصتلا نم دبالف
 تبجوو تتبلا مهيلع تقحنيذلانا 00 دْنلا هللا لصيملاام ىلا هرازقاب لصيو ديلقتلاو

 هذه قبسب رانلا مهيلع تنجو ىا (ىلإبا الو دانلا ف ءالؤه ) هلوق ىهو هي كير ةلك 9غ
 رانلافنودلخيو رفكلا ىيعزونومي مهناب هؤاضقو همكحوا . ةيمجتلا تاليوأتلا فاك ةماكلا
 | ىنشاكلا لاقو + داشرالاىفاك لا 6 منهج ندا وم( قح نكلو ) ىلامتهلوقك

 [ هدادربخ نارب اردكئالمو دنريم رفكرب ناشبا هكهتشون ظوفحم ادن قل وقماعياد)
 ىا هلاضقل ضاقتنا الو همالكل بذك الذا ادبا ه5 نونمؤيالا ف لاوقا ةثالث هذهف

 نوعرف لثم باذعلا ةنالسم دف انونمزلا هيل 17111111 اعفان اناعا نونمؤيال

 ثناو اهوحرتقاو اهولاح 4 ل 1 3 نودنرملا مهف لخدنف توملا دنع اقاب

 هنادقف نكل دوقفم هبهللاةدارا قلعتوهو مهناعا ببسزا كلذو ثنؤم ىلا هتفاضال لك لمف

 6# الواف وه نوعرف عفسلا مهعقتيال ذئتيحو هورينا ىلا * ميلالا باذعلا اور ىتح »

 ىلع خيوتلل نوكي ىضاملا ىلع لخداذا:ضضحتلا .فرخو اله ىمعي ضضحتالول فرخ

 ه تنم 8 اهيلاها دارملاو ةكلهملا ىرقلا نه ه# ةي رق #8 ةمان 6 تناك » لعفلا كزت

 ةيرقل ةفصوهو هموقو نوعرف رخااك هتنياعم نيح ىلا اهناميا رخ وتو باذعلا ةنياعم لبق

 نكل * سنوب موقالا #9 اهنع باذعلا | ةيبسي :فشكيو اهنم هللاهلبه ناب هك اهناعا اهعفنف

 لعفلان زوو هفيرعتلف هقاقتشاب ليقناو هفيرعتو هتمجعل سنوب فرصنملو ىتهنب سنوي. موق

 سنويو ىسع ريغ هما مساب رهتشن+لو هما مسا مهضعب لاقو هيبا مسا ديدشتلاب ىتمو صتخلا |
 انفثك 9+ هلواج ىلا اورخؤيملو تاذعلا. ةداما.اوأزام لوا ه6 اونمآاامل 22 مالسلا امهيلغ
 لديالوهو هبحاص حضفيىذلا ناوهلاو لذلاىا *# ىزخلا باذع 6 انلذاو انعفر ه6 مهن
 افشىلع متتكو ) ىلاءتلاقاك مهيلعباذءلا فارشا ىلع كلذ عقب لب باذغلا ف مهلوصح ىلع

 ريسيتلا ىفاك اهيف لوصحلا ال اهءلعفارشالا ةلاح اهتمذاقنالا ناك اهنم ؟ذقتافرانلا نم ةرفخ
 سأيلا لاجال فيلكتلا ءاقبو رابتخالا تقوىف. هعوقول مهنا مهتفق « ايندلاةوبحلا ىف ا

 هللالعف مهلردقم 5 نيح ىلا ف مهنع باذعلا فشك دعب ايندلا عاتمب * مهانمتمو 9
 دندركن لجعتو باذعةنياعمزا لبقدندرواينن اما ىرق لها ارج] ةيسرافلابىنملاو :هناحبس

 هدهاشم ٍباذعتاراما نوج سنوي موق وق نك ناشياناعا ارئاشباىد رك عفنان ن نآ لولحزا شي

 اذه ىلع ءاشتسالاف [ دمروا نامياو لولح تقوان اردوخ نامي لدا ريخأت 3م

 رس عوفر هير رسوم

 ا ىلا صا نم حجرخش دحاو روط ىلع قسال ءازولفإ رظانلاو نكمل كوغملا يق ههمش

 د

 نات ظ!كتامزا نش ودا رد يوزر ناسرد مكبرتف درخاوارد



 عد] 1 ع

 1 هه 5

 [1] يري ي(' كوع ىفععخو م« و« هع موتج 6 2 [د] ؟ 6 ي(* موب ته عل ععظ مب و +6( عويد ها" و ا ركز مس, جا

 هنن هيقو ان ناسل ىلع كيلا انلزتاامم كثىف عماسلا اهيا تنك نا ىا عمس نه لكل |

 معاو « الامعاو اسفنا د نيرساخلا نم هه كلذب  نوكتف إ ةرفكلا عامطال عطق |

 ةوبنلا لع رهطالا هرس سدق ريك الا خشلا ةرضح لاق + مولعلا ءايحاىف اذك نيرقملاو .

 ىو دف فل سل رشع ىذداحلا ءزملا

 .لامعالا ءازج رادبت سل اهتافلاهمالاو رتسلا

 ةيرعت مايو املا » بلقوج ىتشك هيس ىديد كم نوج
 وهامباةيطرسشلا نومضمناف ريدقتلاو ضرفلا ىلع ريسيام كشىف ىا * كشىف تنك ناف ف

 ىلاعتهلوقك امنتمم اهالكن وكي دقو ال فيك | مهنم ىثش ناكمال ضرعتريغنم ”ىنب ”ىش قيلعت
 ةصقاهتلمح نم ىتلاصصقلا نم # كيلا انلزئاامم قه « نيدباعلالوااناف دلو نمحر ال ناك ن الق
 كلذناف 45 كلبقنم باتكلا نوأرقي نيذلا لأساف 8 ليئارساىب رابخاو هموقو نوعرف
 | ةداهشب مالسلاهيلع هتوين راهظا دارملاو كيلا اننقلاام وحن ىلع مهبت؟ ىف تباث مهدنع ققحم

 أ .ناتكلا لها, ,فضصووا الصا ةجاح هبلا نكي ناو مهبتك ىف .روطسملا وه .امسخ رابجالا
 نيقبلا نم هيلع وهام ىلع هت ةدايزو مالسل |هيلع هحسهتوأ هنو ةحصي معلا ىف خوسرلاب

 دازردو ) (لأساالوكشاال) مالسلاهيلعلاق كلذلو مالسلاهللع هنم كشلا رودص زيوجمال
 ترص . قدايد»ئارب امار تسب“ كمي رادوب .نيعلا تساةفانإ ىاف ؟ىعع*ىلإ كارد زيسملا
 ظوفح هناف تادارملاو ملسو هيلع ىلاعتهّللا ىلص ىبنلل باطخلا لبقو * [باتك لهازا نككاؤس
 تخت ناكوريما هل ناك اذا ريبكلا ناطلسلا ةداعو لزناامف تاهبشلاو كوكشلانه موصعمو
 هج وب لب مهل هباطخ هجوب ال هناف مهب ص وصخ سما:ة.عرلا يصايز اناطلسلا داراف عمج ريمآالا كلذةيار

 باطخلاوا مهبولقف اريثأت ىوقا نوكيل مهيلع اريما هلعج ىذلا ريمآلا كلذل باطخلا كلذ

 معلا لها ىلا عوجرلاب اهلح ىلا عراسينا ىنبني نيدلا ف ةهبش هحلاخنمنا ىلع
 [؟] دوحس ردنا اردودركح ادخاب + دوزدوزىدبدساوسو نيز>> نوح

 ناك نيز متاهراواي ادح ىاك +« ناور كشازا: نكرت اردد دن

 (] نيمطت ىتح معلا لها لاسدان 213 لوا ا! قحح" دانا ياا وكك

 ةعطاقلا تايآلاب كلذ رهظو 4 كبرنم 8 هتقيقحف بيرال ىذلا 6 قحلا كءاجدقل
 تنك 5 كلذ ىلعمدو نيقبلاو مّرَلا نمهيلع تناامع لزلزتلاب 6 نيرتمملا نم نك 2

 الواهبأدف ٍبذكملا نمانم لهسا ءّضاو هف.كشلاو ”ىثلاف فقوتلا ءارتمالاو لبقنم
 / اويذك نيذلا نم ننوكتالو 2 لاقاك مهنم نوكينا ىهنو بذكملا رك ذ ه.عبتاو هنع ىهنو

 | ةيروذحلاو حبقلانم بيذكتلانا مالعا هبدارملاو باهلالاو جييهتلا بابزم # هللا تاياب

 هو هبهقاصتا نكمي نع ةيفبكف هنع هداودط) ناكمآ ةروضتيالا نم هنع جوها لأ تيحح

 حيرانم ةيملالا فراعملاك ماهلالا ت تايآ و نا رقلاك حولا تايآ تناك ءاوس تاي آلا قيدصتا

 | هل نكي نم نيفراعلا ضعب لاق اذلو ةيناسنالا بساكملا رسخانم اهبيذكتو ةينيدلا رجاتملا
 هنم تدصنلا قداو ةعاقا ءوس هيلع فاخا ّقتكلا ىهولا معلا ىا معلا اذه نه سصن

 نيقيدصلا مع وهو انش هّتمإ قزوثال نام ركسي .نف# هو قع لقا هلهال:هئلستو 'ةيؤيدضتلا

 قلبا



 سلو ةروس مهي ا/ة, جم

 اجو ير نلمابلا حلف نوع نم 21 تان هيو
 داسفورش لكنم دايعلابر هللاب ذوعنف دانعلاو ملغلاو رفكاا ىف كلتشم كلش نم لك هللغ

 - ىح اك - مهنه, ةكوبو مهناعاقدصل كلذو لسا رساىن, ىجتاو ودعلا كلها ىلاعتةللانا مث«

 ' ان مك قدصه ن_قدص نا لاقف ةلجد ىف هحرطف هرس سدق ىلشلا سلجم ىف لجر حاص هنا

 لدعلا وناميالا ىف ةاجنل انا ىلع لدف .راربالا عيبر ىف اك نوعرف قرسغاكقسغ بذك ناو ىموم
 :لعيرتاو ةسؤئولا[ىوعكف نوعرف بذك امو بذكلاو رظلاو رفكلاىفكالعلاو .ةودلاو

 - حي #تاقلطم ءاعدلا ريثأت ىف مالك الو هءاعد هللا ٍتاختساف قبس كىسومهللع اعد سانلالالضا
 مهللالاقو بطخف ديزي ىلا هدهع ىلع مل هلا كلذو ديزي هنياقحف ءاعد هللاباجيتسا ةيواعمنا

 هدلول دلاولا نجح ىلم< امنا تنكناو:هنعاو هتلماام ةعلبف هلغف نم تيارامل ديزيل'تداهعامتا:تنكنا |

 تامو نيتسةنس تناكهتبالونال كيذكناكف كلذ غلس نا لبق هضيقاف الها هب تعنصال سال هناو ْ

 اللاو تاانالاب ةءازلع ذه الاو قاذ الأن ”لكال- او“نخاق ال"قعارصلا اك نيتسو عبزا ةئم

 ىلا ارامتعا ربتعيف ةرتاوتملا رابخالا عمسيو ةفلتخلا ران الا ىري ةيعاو نذاو ةرصبم نيع هلنف

 انأوبدقلو ف نيحلك هفرتتا اه ريغلل ةربع نوكيالو نيتملا رهقلا راثآ نم مسيو نيقلا قات

 هموقو نوعرف مهءادعا انكلهاو مهاناام دعب مهانازناو مهانكسا ىا < ليئارساىئب
 | ةنعارفلادب اكولم اورادف رصموماشلا وهو ادو## اناكمو ايضرم اًطاصالزن٠ :# قدص اوس

 2 1 ا نال قدصلاب ف دوناكم مسا ًاوبمو .اهمحاوت ىف اوثكمتوةقلامعلاو

 | جرخ ىنجرخاو قدص لخ دم ىنلخذا برإ) ىلاعتهّللا لاق قدك لجر لوقت قدصلااىلا هتفاضا أيش
 نادتلا ىف ىولسلاو نملا نم اهريغو رامثلانم دن ا ذللا ىا :#تابطلا نم مهانةزروإ# (قدص

 مهماكحااوهلعوةاروتلا اوأر قامدعب نمالا ىاد# معلا مهءاح ىتح ف مهني دوما ىف 6 اوذلتخ اهو ا

 ريثك ىف اوبعشت مهنا ىنعي هيف ةملكلا داحناو هيلع تايثلا مهمزلو نيدلا سماىف قا وهامو

 لاتقلا ىلا كلذ مهادا ىتح مهضعل ىلع مهضعب نم انغغبو ةسايرال الط ليوأتلابمهنيدروما نم

 ىضتقم ىلع نار قلا اولواو ةفلتخلا قرفلا ىلع اوقروتفا ثيح. ةمالا :هذه. ءاملعني.هلثم عقواك |

 ىونثملاىفو : ىهاظلاب لوّش نم مهفو ءاوهالا لها نم اهريغو ةلزتءملاك مهئاوها

 اذ متين كا كما انوتتو دو انوكيق ا ساد يك

 ىس 'ىنم ولذا دشؤكو تسب * ىنكيم نآرق ليوأت اوه رب
 هللامهلزلا عاقنيق ىبو ريضنلاو ةظيرقك مالسلاهيلع ىلا اورصاعم ليئارسا ىيب دارملاوا

 ىذلا رقلاو.بطرلانم اهيفامو لخنلا نم مهقذرو بوثي .ضرا نم ماشلاو ةئيدملا نيام
 رهاظتوهنوبت قدص اوملعام دعب نمالا مالسلاهملع دمح صاىف اوفلتخااف دالبلاىف هلثمدجوال

 هللاىوضر سابعنبا لاقو * 0 رانك هباحصاو مالسنب هللا دعك مهضعب هب نم اذ هنا زحتعم

 مساب ببسلا ةيمستوولعلا بيس هنوكل املع نآرقلا ىمسو ميظعلا نآرقلا ملغلاب دارملا امهنع

 ةميقلاموب 98 [ ناشيا نايم دنك مكح ] 6 مهني ىضَعب كبر نا 8 روهشم زاجم بيسملا
 | ىلع نورجيف ايندلاىف اماو بيذعتلاو ةياثالاب لطبملانم قحللا زيءيف 46 نوفلتخم هيف اوناك ايف

 ادا مك

 1 شوكر خ ندرك وكم ةصقل اسرد مكيرتفد لئاوارد



 <66( مىيخؤمل معتم هاعص 0ع ص اع رسم سسك مل نا سول
 ىنو هللا لوسر قح ىف هضغو هلظيغدتش الب هناعاب نذؤبام هنم ردصي+و ةلتقرش رديموب هللا هلق |

 - بس - 0 -_-

 ىوتتملافو : اهب نوربتعبالو اهيف نوركقتيال # نولفاغل انتايا نع سانلانم اريثكناو 9 |

 ميك امى رشه ىوداحلا ءزحلا

 ةحوا نايفطلا ىلع الاكتو ةريع ةنآ" كدهاش نم كرما 71 !وكنملأا مالا قف هلق أ

 ناطلسلا ةوقو ءايربكلا ولعو ناشلا مظع نم ىوصقلا ةياغلا غلب ناو ناسنالا نا ىلع مهلدن

 هيبوبراا ناظم نع ديعب روهقم كوامت وهف
 دئاسنايناهج ممسب ىلعالا مكيرانا ىادصا رج دناهرئانف بادركرد ندشهق غزا اردوخ كة دنب]

 تسربخي هج دنز تردق فال * تسروخو باوخريساوك ىا زجاع
 دكا نوح رادتفا بحاص 03 دشاب نويز دوخ سفنرد 7

 هكتازا دعب ] ىنشاكلا لاق اك ليربج مالك نم ( ةيآ ) هلوق ىلا 6 نآلا ) ىلاعت هلوق مث

 هللانا كلذو ىهتنا بيلقلا لها يلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبلا باطخك هيظاخو ىثاوكلا ىف

 مهالتق حرطي نا ملسو هيلع ىلاعت هللاىبص نما ردب موب نيكرشملا مزهامل ىلاعت
 نالفاي ) لوقي لعجو * بياقلا ريفش ىلع فقو ىتح مايا ةثالث دعب ءاج مث بيلقلا ىف
 | اقح هللا فدعوام دجو قاف اقح هلوسرو هللادعوام متدجو له نالف نبا نالفايو نالفنإا

 قومتلتاقو سانا ىلاوا و ىنومتجرخاو سانلا ىنقدصو قوميذك متلك ىلا ةريشع سب |

 هيلع لاقف اهبف حاوراال اداسجا ملكت فنك هللا لوسرايهنعهّللاىضر رمع لاقف (سانلا ىرصنو
 اودري نازوعيطتسيال مهناريغتلتام اوعمس دقل) ةياورىفو (مهنم لوقااملعمساب متاام) مالسلا

 ةرسحوةمقنو اريغصتو مهل ايون هللالوسر مالك اوعمسىتح هللا مهابجا ةدانق نعو د( أش

 روكّذملا ضرغلل ايندلا ىف ءايحالاك اوراص ىتح مهداسجاب يحاورا قلعتةدش مهئامحاب دارملاو |

 ناو ىنشال هناف بنذلا بحولو هنم قاموا هب قلعت اهل ريصن اهدسج ةقرافم دعب حورلا نال

 فرعي قلعتلا كلذ ةطساوبو رانلا وا ريطلا وا عابسلا لكابوا بارتلا لكاب مسجلا لحمضا: |

 قلغتلا اذهنا نلاغلاو ثيداحالاف تنئاك هلع مساذا همالس دريو هلاردابو اروبا دا هكاقآ

 هدسجمب هحورل قلعتال ىذلا تيملاو ىحلانبب طسوتملاك ريصي لب ايندلاىف ابح تيما هبريصنال
 لاعفالا ىلع ةردقلا هف نوكيال كلذ عم هلعلو ايندلا ىف ىلاكر بصي ىتح كلذ ىوشدقو

 1! لاعضالا ورعردتلا تلا ى تاكل كيك ناب اوه س اطعم لديك ا هداانولف ؟هتقاضالا
 مهدانسجاب مهحاوراقلعتفامهاماو ةكردملا ءادهشو ءاس الار يغىمالكلاوهمالك اذه ةيراتخالا

 | نوعلاناناىف اذك ةيراتخالا لاعفالاوةردقلا مهلريصتو ايندلا فاهتاك ةيح مهداسجاهب ريصت

 ىلا ل ل دلك از "قبح ياللا ع كلل مورا
 مايصو .ٌريهرب .نازور ارا ىب < ماققو تاحائم اهيشار 0

 تا ا وو اكان كرار 6 1 انآيزا طفح" | قى
 ! نعي ناراي:ندرم دشاب هج سب * شيوخ عزو كرم داي دوب هج شيب

 أ دقف ةمالا,هذه.نوعّرق اماو :سألالاختولاو .نما مدانع طّرفو هتمكش ةدش عم وعرف اولاق

00 



 سنو ةروس مهي 3707 ع

 اوبهذف تاسمثالث كلذ اولاق ىتح مكتع ضارب تسل ىنا لافق لبنلا الرجا كلملا اهي اولاقف |
 اهلا انذختا لبنلا انتر مل ناف راكبالاو ناببصلا تكلهو مئاهبلا تنام ثلملا اهيا اولاقف هوتاق |

 , همالك نوعمسإالو هنوريال ثيحب مهنع ىحتتقق اوجرخف ديعصلاىلا اوجرخا مهل لاقف كريغ |

 ' ىلا ليلذلا دبعلا جورخ كيلا تجرخ ىنا مهللا لاقف ةبابسلاب راشاو ضرالاب هدخ قصلاو |

 مهللاقف مهاتاف ايرج لينلا ىرخل ماقف هرجاف كريغ هئارجا ىلع ردشإل هنا معا 1و دس

 كلذو نوعرف ناعيا ىلعلديال اذه ريقفلا لوق * ادجس هل اورخ لاقذ لينلا مكل تيرجا ىلا
 نم 0 نك نكمل كَ ىتشإ هيحاصو رارقالاو قيدصتلا نع ةرامع ناك ناو ناعالا كل |

 عراشلا هلءعجام ىصاعملا نمنا الا راكتالاو بيذكتلا هنم ققحب ملام هظافلاو رفكلا لاعفا |
 كلذ عش كلذوحتو هلهم وق دوحس نعهاضر وهسفن ةدانعمىلا نوعرف ةوعدهنموبيذكتا ةرامأ

 ىدسع ىلع هتك1م ادبع نا كلملا اهيا لاقف امون ليربج هل ضرع اولاق هتلا انمؤم نوكيال

 ا ناكول نوعرف هللاقف هتيحا نم ىداعو هتيداع نم بحاو قاداعو ياخ حيافم هتطعاو

 | اعدف لاق ابات؟ كلذب ىل بتكا كلملا اهيا ليربج لاقف مزاقلا رحب ىف هتقرغل دبعلا كلذ ىل

 جراخلا دبعلا ءازج بعصمنب ديلولا سابءلاوبا لوي هو نوعرف بتكق ساطرقو رقو ةاودب

 لاقف هفارعف 'هطخلب ليزيجت هلواث.قارخلا هما .امللف رحتلا ىف قرذتن أ «ءاكعت رقاكلا ه0 لع

 ءاش نا وا هنع“ض ىعاوا الدع ىإ.ناهالا نأ لكك اولذ تلف تلك ادهن

 تارص ثالث دحاولا ىنعملا كم لوبقلا ىلع اصرح ل شال نيح هنف غلابو راتخالاو فلكتلا

 لاقو ليما رسسار اود هب كتما !ىذلاالا هلاالاكقا ناوو تعا ةالوا كلان كحل تاراتع تدك
 ىأبلا ناياو راتخالاو فياكتلا ءاَقب نيح ةيفاك ةدحاولا ةرملا تناكو نيملسملا نم اناو اثلاث

 راضتحالاو الفالاو ودام راظعدالا ماقم نم ناكنزاو لوقلاو درلاةهجح م فوقوم ا

 ' كلام مامالادنع لوبقم وهو مكحلا ةلئسا ىف م جراخلاو لخادلا نم نيسفنلا ىفالا نوكيال

 ىنب اذه ىلعو هناميا لش هيلع دحلا ةماقا دنع نمؤملاو فيسلا لس دنع نم وم لاكمهالغااب امكح

 | مويلاف 88 ضوفمث نوعرف ناميا ىلا بهذ صوصفلا ىف جيلاملا ربكألا خبشلا ةرضح همالك

 | ىلع كيقلنوا انفاط كلعجت و رحبلا رعق نم كموق هبف عقوانت كجرخو كدعبن ىا « كبجن |
 | نظن ىذلا عفت رمل ناكملا ةوحنلاو .ككالهب اوققنمو لمار كالا نم ْ

 | هذهو هتريشعبديز جرخ كلوق ىف مك ةبحاصملل ءابلا 6 كندبب 98 ليسلا هواعيال كؤاخ هنا |

 كين ىا بطاخلا ريمض نم لاخلا عضوم ىف اهلوخدم عم ىهو عم اهعضوم ىف حلصي ءابلا |

 ريغ نمايوس الماكو ا ةيلكلاب ةعيطل عطق وهف كيواطم وه كحوو عمال طقف كندساس الام ا

 بهذلا نم عرد هلتناكو كعردبوا سابل ريغ نم انايرعوا كندب هنا ىف ةهبش قس الل صقن

 نيمكلا ريصق نوكي ىذلا عردلا ندبلا ثيللا لاق عردلا ىلع ندبلا قلطت ٍبرعلاو اهب فرعي

 ليخامهتمظع نم مهسوفن ىفناكذ |ليثارسا اونب مهوةمالعكءارو نمل 6 ةيا كنلخ نا نوكتل 9

 مهرمت ىلعاح ورطمهونياعنا ىلاهقرغب مهربخا نيحمالسلاهياعىسوم اوبذك ىتح كاهيالهن' مهيلا

 نملوا رابشا ةينامث هتلو رابشا ةعبس تناك هتماقنا ىوريذا روث هن كر محا اريصق لحاسلا نم
 م
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 ْ كلذأ م[ قوذت ىتخ بلطلا ليس كلشتالو ةققملا- ىلع ةرخ الاب نمؤتال ئهف اهئافولأعو
 | ةدقرنم 5 اياو هللا اظقبا توملادعالا سالا هبتنيالو ىنعم اهل توم كلذ ناف باذعلا
 | ءالاو هفلخو هاطخم اذا ناكملا زواج نم وه * ردحبلا لجازجا بأ انزواحو © تالفغلا

 | لاق + طشلا اوغلب ىتح مهانذفحو اسي هانلعج ناب رحبلا ني زواج مهانلعج ىا هيدعتلل

 | رصم زا دو موقاب مالسلا هلع ىمومب دما ىحو دسر موق نا باذع نوج.] ىشاكلا

 | هجوت» ليئارسا ىنإ تعامجاب مالسلا هيلعوسوم ديسر باذعماكنه ار نايطبق هكود نوربب
 ارايردنا تمالسب ليئارسا ىنب و دش هتفاكش ايرد .ءدسر مزاق ىايرد ٌهرانكب و دندش ماش

 ميدينارذكبو (رحبلا ليئارساىنبب انذواجوإ ديامر فم ىلاعتو هناحبسقح هجئانج دتتشذكب
 كقبسناكاذا هتعبتاىتح هتعبت لاقي *# مهعبتاف » [تمالسب مزاق ىايردزا اربوقعي نادنزرف

 ناعما عتجداكو ناتئفلا تءارت ىتح هي هدونجو نوعرف © مهقحلو مهكردا ىا هتقحلف
 ىلع ناودعلاو ىنبللوا لعفلا ىف نيدتعمو لوقلاىف نيغاب مهتوك لاح ىا 6 اودعو ايغب »

 اونو دزلخا كا ىب ندرك متس ىارب اغيب ] ىنشاكلا لاق اك امهلجا نم نالوعفم امهنا

 ىنب جرخ مالسلا هلع ىسوم نا كلذو [ ناشيا ىافجزا ندرب نوريب دحزاو تهجزا

 مهو لحاسلا ىلا لصوو مهقحل ىتح مهعبت هب عمساملف نوعرف نم ةلفغ نيحىلع ليئارسا
 ىشاكلا لاق * نيعمحا هدونجب هكلسف اسبي هلاح ىلع قاب مهكلسمو رحبلا نم اوجرخدق

 ايردي دوب َقاَوْتت ليريِج هك 'نايداب ان بيسي نوعرف بساو دند.سر ايرد اكب نوح س.]

 كك تلاع معان و هنن دكا اودارد* ارووتك منع اهدوع ةكقباتح اركحملو دما رد
 مهيشغ جورخلاب مهلوا مهو مهرخآ لتحالف[ د اننا تخاف دما ندا ددب
 | * لاق 8 هب طاحاو هملاو هقلل ىا #* قرغلا هكردا اذا ىتح 8 مهيشغام ملا نه

 | قحتسم ىدوبعم تسنن ] 6 هلاال 8 ناشلل ريمضلاو هناب ىا 6 هلا تنمآ ف نوعرف

 [مالسلا هيلع ىبوم توعدب هك ىبادخ نآ ركم ] « ىذلا الا 8 [ تدابع

 ىسوم بر نيملاعلا برب انمآ ) ةرحسلا هلاق مك لَم مل « ليئارسا اونب هب تنمآ

 نع هعوجرب راعشالل هب ليئارسا ىن ناميا هتلص لعجو لوصوملاب هنعربع لب 6 نوررهو
 اذك ةاجنلا كاس ىف مهعم ماظتنالاو لوبقلا ىف اعمط مهعبتتتسني ناك نمل هعابتابو ءاصعتسالا ١

 لحب كمعواو لش مل اذاو دلقتلا ةحتار لوذخلا كلذ لوق ىف لب ريقفلا لوي * داشرالا:ىف
 مهسوفن اوملسا نيذلا ىا © نيملسملا نماناو 2 وهالا هلاال ىذلا للاب تنما لاقل قيقحتلا
 ىا لاق ىلع فووطعم ردقم لوقل لوقم © نآلا 8 ىلاعت هل ةصلاخ ةملاس اهواعج ىأ هلل
 لعاف نم لاح 4 لبق تيصع دقو 8 ةامملاب تنقباو ةاملانم تدب ناح قمؤت ناالا ”لدقف

 نيلاغلا ىا ه نيدسفملا نم تذكو 8 كرمع ةدم كلذ لبق تيصعدق لاألاو ىا ردقملا لغفلا
 هداسف نع ىناثلاو هب صاخلا هئاصع نع ةرابع لوالاف ناميالا نع لالضالاو لالضلا ىف
 ءالا# ناعالا نعل كاان جي طو عولاو رظلا نم هريغ ىلا ىراسلاو هسفن ىلا عجارلا

 | هتكلمم لها هاناف نوعرف دهع ىلع ليلاراغ لاق هنع هللاىضر رمنب هللادبع نع رابخالا ىف

 ( اولاقف )
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 « ملالاباذعلا ف اوري ناىلا وا اوريل ىا هك اورب ىتح ف ءاعدلل باوج ه اونمؤيالف و |
 ناكوقرغلاىلا اووي مهناف كلذك ناكو كاذ ذا كلذ مهعفنيال ثيحب هباونقويو هونياعي ىا |
 نوراهو ىسومىنعي :# اكتوعد تبيجادق 8 ىلاعت هللا 46 لاق 2# لبقي لف سأي ناعا كلذ |

 هيلع املا ام ىلع انين اف 46 امقتساف ف بجتسا هانعم نال اضيا ءاعد نيمأتلاو نمؤي, ناك هنال
 ةماقتسالاىئاوكلاىفو *ةلاحالهتقو ىف نءاك ءاتلطامناف الجعتستالوةححلا مازلاو ةوعدلا نم

 نيذلا ليبسناعبتتالو 86 اداعباوادرط اهريتاتو اهياردع ثا ركمرهتاح الا ىريألاِنأ ءطالاف

 لاحعتسالا ىف ةاهللا ليسوا حاصملاو مكملاب رومالا قلعت ىفىلاعت هللا تاداعب ىا هو نوملعبال ا

 َنوعْرفوا مالشلاهيلعىسوعينا:ل!ىوو ب, .عتقوبدنزادهكت ديا | تكويق وقوم !اهداك
 هللا ىذر ىلع لاق * ةئس نيعبرا ءاعدلادعب مهبف ثكم ىتفملاىدعس ىشاوحىفاك ىلوالا وهو

 باوبا ءاعدلاب تحيتفتسا تئشاه هتل سم نم هيف كل نذا اهب هننازخ. حستافم كيدي ىف لعج هنع

 اكعررو ,ةينلارادقو لع ةيلقملا!ةةافر هتباخ ماكل , كاطتقيالاف هتف نو ريس راهب تراس ل هتمعت
 تينا ىف قر#عرمرألا فلعل كودك ور ملت اهلا "نحت مظعا كلذ قول هباعالا [كنع تررجا

 اهردقب هيونذنم طحوا اوس اهلثمانع فرصوا هتوعد هل هللا باجتساالا وعدي عادنمام )

 ناضمرائاقعلا حرش ىف اك محر ةعيطقوا مثا ةنراقملاح عدي+مل ىا ( محر ةعيطقوا مثاب عدي ملام

 ىونملا فو :
 املي يشاع نال تياحاز مخ اهاعدئمجب < تيد ينجب دانك ىلا

 ادت, رافعات رع ىلا ا لكك مد اذا كفار مه

 اذيا هفو :

 [؟]كالجو نع ”ىوعد وا دركب ان * لامو كلم دص ارتوعرف سم داد
 04 نإ وح تم كلا راو ل و ديفاوإ كيد نش رة ارد
 ناكين ايد [[رادخ ع داو اي نايجح ركام نأ تي دماضدد

 ردبب هللاكرصندقلو ١) ىلاعتلاق اكرصنا اك اهملعة ستتم ةباحالا ناف ةلذلا ءاعدلا طئارش نمو *

 تيارف ةنسنيثالث ةدابعلا تدباك لاقدنا هرسس سدق ىءاطسبلا ديزي ىلا نعو * < ةلذا متاو

 راقتفالاوةلذلاب كيلعف هبلالوصولا تدرانا ةداعلا نم ةءولمم هسازخ ديزيابا اي ىللوَمب الثاق

 ظفالا لاق اك

 :ر زا تكد جيه تسيب ماوت ىاعدزجهك قمر مدقأ تهاكردب هتسخو ريقف |

 هيلعىلاعتهلل' ىلص ىبنلا نمردصدقو هيلا ةجاحلا ساسمدنع ءوسلا ءاعدلازاوج ناس هب الاىفو

 فسوب ىنسإ ىنعو اديدش اذخا مهذخ ىنعي ( فسوب ىندك نينس مهيلع اهلعجاو رضم ىلع
 ماظعلا و دواحلاو فيلا اهف اونكا ةنسمهتباصاف مالسلاهيلع هءاعد هللا باجتساف دادشلا عيسلا |

 ١ مهنم دحاولا راصو رانلا ىلع ىوشيو لبالارابواب مدلا طلخ عا مدلاو رولاوهو نزهلعلاو

 !جاويش نع اهماطف عويض لالا ثياداجملا نا 6 د عوجلا نم ناهيلاك ءاثلا نيو هشام ىري ا

 هددت

 ١ كتاطوددشا مهللا ) لاقف مالسلاهيلع هل ةيذالاىف اوغااب نيح رضم ىلع اعد ثيح اضيا سو

 2___سسسسساللا 25552252552 هس 5شُسُسُس ري يي. يي يي 000 0 ا ا 2 222 2 2م م 0 لل ل لل ل ا م تت تت ا 7تا

 1 17207217220721009: 25 هس ص سنو تصدت ومو سس سم

 اوارد )١[

 2 ١ ١ ثبادهو ريخ ىاعد ىل.ت نيساوخ ند نايرد مراهج رتفدرخ

 ]١[ هكذا نابرد موسرتذدلئاو'رد ١/

 زا نكفك هن

 قدح تفك كيبل نيع دنم

 تءعا
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 كو سس وم

 تسير شيب ىوردهكر هدشانودنو 6-0 تسد ز ناغفا نبا كنت 53

 ذيع دا نوير اهلك كتب ناكم ذوناذ ءاادعم ازا نوح باوخ نامز رد

 لكلا :قضاو ضعب نم عسوا اهضعب لعجو توافتلا ىلع ملاوءلا قلخ ىلاعت هللانا هلصاحو

 جورعلاو كولسلا باححسا ماقال كلو ءاسالا نوكلو ناشلاو مالا ملا ةعسواو ايثدلا |

 مهيلا ةيسنلاب ملاوعلا لك نا مرجالف ايلعلا ةرضحلادنع مهحاوراو ايندلاىف مهداسجاب اوناك
 ةيترملاهذهي اوسيلف مهريغاماو ىلاعتهللاريغ نوفاخيالو الصا ”ىشب نوذأتيال اذلف ءاوسلا ىلع
 ةمصعلا هللا نمو ةينلا نسحو هجوتلا نع اولفغو ةينالعلاو رسلاىف مهلاوحا تفلتخا اذهلف

 سابللانم هب نيزتيام ىا * ةنيز هالمو نوعرف تينا كنا انير ىسوم لاقو # قيذوتلاو

 عابضلاو عاتملاودوقنلاك لاملا نم ةريثك كاعاوناود# ايندلا ةو+لا ىف الاوماو هه اهوحنو بكارملاو |

 هضفو بهذ نداعم وارد هك اههوت هشدح نيمز ان رصم طاطسفزا هك هدومرف سابع نبا ] |

 | رايسي لام بيسنبدب دوب عضاوم نيرد وا نامرفو تش ينل وعون طابور ذو دايخرسوو

 هي انير ع ناداكلإ معاند و نوف ببسو دندشلمحتمو لومتمو اهماذ طبق فرص

 نوكيل ىإ # كلببسنع اولضيل 8 لاومالاو ةئيزلا هذه المو هتنتآ ىا لوالل ريركت
 ا هلوق ىف اك ةقاعلل ماللاف ناميالا قيرط نع كدابع اولضي نا. مهما ةنقاع

 ؤ اهشن صهدلا بارخ انرودو + اهعمجت ثاريملا ىوذل انلاوما

 | كلذ مهانأ ىلاعت هللا نال اذاجم لب ةقيقحال ليلعتلل ماللاف كلنبسن ع اواضي نا لجالوا
 | ةوطغ امتار ةلالبا هده ةعينح انا وعكلاو اعل اناا وعلا تجودشوك قفا اؤؤكعلاو ويؤَف
 | ماطحنانايب ةياآلا فو + ةهباشملا هذهىلع ءانيلملعتلا ظفلن ,الكلا دروفلالضالا لجال لاما

 | ةنيزىف ريغلا ىأر نمو راذتمتا هاا ىنطتل ناسذالا ناث لالضالاو لالضلل بيس ايندا

 أ . نىفجرخامل نوراق ىنواان لثم انل تيلاي اولاق م كلذ نم هل نوكي نا ىنمت لاح ةيهافرو
 | نعو ءانغالا ىنعي (ىنوملا الاحمال ) ثيدحلا ىفو كولملا ءانياوءانغالا ةضصنع ر-> اذلو
 | ىتتلا ةلاجمنمىلا بحا رسكتا ىامطحناةرصق قوف نم عقا نال هنع هللاىضر ءادردلاىبا

 ] ةرثؤم هتحو ةيراس هتسلاجم نال كلذو
 ثيخىاوهزا تربك دب ىوب * داودكذ ىاضف رب نوح داب

 | ىتغرتو ىنع اهوزتالو اهيف ىتدهزو ايندلا ىل طسبا مهللا هنع هللاىضر ركب وبا لاقو * |
 امتاو مهناعاىلا ليسالنا هملعو راذنالادعب مهيلع ءاعد * مهلاوما ىلع سمطا انير و اهبف |

 سمطلا لصاو . هيبسب هلزوقحتسم مهناو ءاعدلا اذهل ةمدقت .نوكلل الوا مهلالضا ضرع

 | كتمعنبنونيعتس مهلال اهتنع نع اهريغواهحسماو اهتعفنم بهذا ىنعملاو *رثالا ةلازاووحلا

 مهمجارد تراص اولاق كلببس كولسو 0-0 ناب مهتما امناو كيصاعم ىلع

 ىلع ةشوقنم ةروصف ةراخح اهاكاهريغو سدعلاو لوفلاو زوحلا نم مهماعطو مهريناندو

 ىلع ددش ثاو ع ءسلا تاررالا4ىدج ا هويهاورا علا وما نر هول ئاغتكو- لكل (ةلذك 0

 ناكعألا اهلخح درالثل - محاو هسساق اهلعجا ئعملاو : قاثيالا دشلا لص 0 .عب ولت
 مسمع صعب يصمم عسسل تس يدم امه ج00

 الف )



 كا
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 نتاوي دوم مدي 70 قع

 | دجاس 6 لق ل» كلت < مكحتويب »ف امكموقو املا 6 اولعجاو 9: ةدابعلاو ىنكسلل |

 # ةولصلا اومنقاو © اهلا ىلصي ناك مالسلا هلع ىسومناف ةعكلا هو ةلبقلا وحن ةهجوتم

 «6 رشبو 6# مهرقفل كلذ لعلو ةاكزلا نود مهيلع ةضورفم 3015 راسل 'ىني اذهو اهيف

 مهتوعداةباحا ايندلا ىف ةرصنلاب هي نينمؤملا 5 ةعيرسشلا بحاص ةفيظو ةمالا ةراشبن ال ىسوماي

 ةللفسلاسفللا ملاءىفلزاذملا اوذخت. النا ىنذي كالسلاناىلاةراشا ةي آلا ىفو © ىقعلاىف ةنللاو

 تاماقملانم جورعلا اوعيدي ىا ةالصلا اوشو ةيناحورلا ملمع رصمىف تاماقملا اوذخ لب

 ريساماو عطقنم اهقوذو هانتم تانكمملا ريسناف ةينابرلا تالصاوملاو تابرقلا ىلا ةيناحورلا
 نانجلاةذل اهيواسيال هقوذو هريسنم ةرذو ةرخآلاو ايندلا ىف متاد هقوذو هانتم ريغف بجاولا

 اتعاولاتناوأ نلاننك ءانفلا !!لخا/ ةنحم :لاداتتالا تامازكلا عاوناب 0 قوذ عيمجو ناغلا

 هلقاو مهقوف ءانفلا لها بتا ىم قوذلا لها ىأر اذااهف ملالاو دشا ل ماب سيل كلذ نكلو

 اذه مث لبقلا اذه نممالاسلا هيلع انش جارعملا ةلبل مالاسل هيلع ىموم 0 3 مهم دقت نم مالا

 ناي رخذمال و 'ىش نم هلمأتالف ةلصولا ف قب نماما وداشرالاو لزنتلا ىف ناك نم ىلا ةسنلاب

 دقربك الا خيشلا ةرضحلاق * ةمايقلا موي ىلا ضام « ءالتبالانا مث . ةيدومحلاتاعقاولا فاك

 0-2 ةنملا مهلوخدولا ”ىث دعب ايشملالاو ةبوقعلانم مدآ ىب عيمج دبالدنا معا رهطالا
 هسفن ىلع وحلا ملانم ديالف ثعباذاف نيكتو ركنم لاؤس ءانداو ملالا نم هلدبالف خزربلا ىلا

 هتنودسو محلا ةقرافم نمهدحاملاخراص هتدالو نيحدول و ملا لالهتسا ايندلا ىتلالال واود ريغوا

 ءالبلا نم هظحذخ ادقف تامناف ىكسف دربلا ملب سحف محرلإنم هجورخدنع ءاوهلا هبرمضيف

 هرهظ ىلع هحرطبق همالسال هنع هللاى ذر الالب ندعي فلخ. نب ةنما ناكو .# همالكىهتنا

 ةرخصلاب ىمأي مث تجضنل مل ةعطق هبف تعضوول هترارج تدتشا اذا لمرلا ىا:ءاضمرلا ف

 ةوالخحن باذعلا ةرارص جزمبف 5 هللا ىا دحا دحا لوّش وهو ردصوىلع عض وتف ةميذعلا

 هابرطاو لوقي راصءانزحاو لوقتهتا سما عمسو رضتحا امل هناهنعىلاعتهللا ىضرهل عقو دق ونام الا
 هيزحو ادمحم * هحالا ادغ ىتان

 ىونثملا ىف ةصقلا هذه ىلارشادقو ءاقللا ةوالحم توملا ةزارم جزم ناكذ 5

 ىوشيم بئاذ شيوخ رابتزا ه» ىوريم ى ىغ بشما تفج تفك
 نطو رد ىررغ ذا, دوخ دسرم *« نم ناحب :تشما 2 5م

 اداخل صاخب ةقلج رانا :تفكا م ام... مب ا: ابكأ از: كيورإ كفكا
 غم ركنم ركن هم ردنا تفك *« غيرد هناخنيا تشك ناريو تفك
 رصتخم هاخ و دوب هبا مثوق * رث رودعم دنك ان نار

 ءاشرهب دياب رصق متشك هاش * هاج وج هناخ نيرد مدون ادك نف

 تبسا سب ى روك ناكم وهناخا ردد ص * د 1 ارئاهش م دوخ اهرصق

 ناكمال ردنا دتفإر ناش ؟ نوجا ناكيج .نباردكا /كنت“ لو كنا

 نا كس قعع وتقر شرهاظا «ا رف دوج ناتهج ناياز:ناكدص
 هنع هللاىذر لالب تافو نايردموس- رتفدرخاوارد



 1 كلو كلا فوا ةامدلا

 عاطقنالاو بيسملا دوهشرحب ىف قارغتسالاو ىلاعت هللا ىوسامع ءاجرلاو فاوثجا,ةطاقشا؟لكوتلا |

 مك 1/7 جم رقع ىداحلا ءزحلا

 م الكا رجا اوني ادت ءاييملزئاط|3م[ يوسي وةماون ولا ا

 | تتمرلا نزع ىازال 3 ىسوم لاقو,8 5 مالسلا مهيلع مهاربا نب قاحسانب بوقعل عو ارفاوم

 مملعو هلك هب مق لص ئا يي اب منمأ مل نك نأ >.[ تارك كودك < نإ ةنم

 | هيلع اودمتعاو هباوقثو 5 اواكون هيلعف قه هرادتقا ةضبش راضملا عفدو عفانملا لاصيازا
 أ رصخادشإ هجو قلعلكوت !اب هسفنمالسلا هيلع جون فصو مهضعب 3 هريغ 71 اوفاخمالو

 ةجرد قوف هحردلا:ذهنا رهاظف كلذب هم وق سمأ مالسل ا هلع ىسومو ( تلكون هللا ىلعف ) لاَقف

 اذلو ىبسوم موق عم ةساثلاىفو حوت عم ىل والا ةصقلا ىف مالكلا ناك ريقفلا لوش * ىهتنا عون

 ناحج رىلع لديال اذو كلذب .سما ىسومو هسفن ىلع ىلاعت هللاب لكوتلا صيصخم ىف حوت رصتقا

 | «نيدسم متكناإ» بابلالاىلوا ىلع خبال اكنيتهجلا رياغتل بابل اذه ىف حونةجرد لعهتجرد
 | نيطرسشب لكوتلا بوجو وهىذلا مكلا قيلعتنم اذه سيلو هلنيصلخم هللاءاضقل نيملستسم

 نامكج اه لب هللابناهالا درجمب لكوتلا بجيالنا مزل الاو مالسالاو للاب نامبالا اهنيفلتخم
 هلىضتقملاهناف هللاب ناعالا لع. لكوتلا بوجو .قلع.ةدح., ىلع. طرشب اًمهنم دحاو لك قلع

 هريظنو طيلختلا عم ققح,ال .مالسالاناف مالسالا ىلع هدوجوو لكوتلا لوصح قلعو

 | كلذف مثلت ريغ نم هلنيسجب ه6 اولاقف 8 تردق نا هللا ”نسحاف ديز كسلا نسحا نا
 9 غمر اوعدم مخ مهلوعد تيجا كاذلو نيصلخم .نينءؤم اوناك مهنال 3 الكوت هللا ىلع 00

 انو دعفانيلع مهطلست ناب مهل بادع عض وم ىا 4 نيملاظلا موقلل هنتف انصتال انسر 0 نلئاق

 ْ مهل دهاشم مؤشو مهدك نه 13 نيرفاكلا هوقلا نم كتمح رب انحنو 0 انايد نع انونتشو

 ىنتملا لاق : مهراوج ءوسو

 دب. هنقاددص قم آم ههل اودع د« "ىرينا را ليغ ايندلا دكت نمو
 هقيتحوههوعد باحتل الوا لكؤوتينا ىتش, ىعادلان | ١ ىلع هنن ءاعدلا ىلع لكوتلا مده ىفو

 ىنعيهريغ نايستو قلطملا رداقلاةبحمب بلقلا قلعت لكوتلا مهضعب لاقو * بابسالا ةظحالم نع
 لاسغلا ديف تبملا ةباثم ىلذالا مكحلل اداقنم ناك لب اريثأتو ةوق هريغاالو هسفنل تيثرم

 تذكر د هللا ىوطامزا نئتمه هب تدك اهقنغ لكؤتا ني زد كنه
 اهحنك ىوزادشخ هبسح وهف + اهحنر دراد هجرك لكوت نبا

 ١ اهيف عاتجالل دجاسم اوننينا مهمزل ىلاعتهللا ةدابعب اولغتشاو ىمومب ةيرذلا ءالؤهن ما املو

 اوردقيملال نكل مهيلع رهظ نيح ليئارسا ىب دجاسم ٍبرخ دق ناك نوعرفذاف ةدابعلل
 ناك 5 مهتوسىف دجاسملا ذاختاب اورصا نوعرف ىذا نم افوخ مهنيد كاقعلا» قايل اع

 انحواو  ىلاعت هلوق كلذو ةكمب ممرالا رادىف ارس مهبر نودبعي مالسالا لواىف نونمؤملا |

 وع امهيلا انحوا ىا زدقملا لوعفمللا ة 0 5 نا ف نوزاه #« هخاو ىسوم ىلا ْ

 | رصمب العجاىنعملاو .الزئمو ةءامهذختا اذا هكا كل 200 امكموقل اوبن ©
 اهللا نوعجري اعجرصو امكموقل ةءاسم هتوين نم انوس راع كيسا وا هلم

 ( ىكسلل )
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 ةيعلظلاوطبل ام ةمكلاام. تلقنافا لا احدلا لتشيو مال اهللع ىسع كزسلا خلا ارضع لكف

 مهرهوج ليصحم ت تلق كا نينس يايرطاف نوعرف ديعتسا دقو ضرالا لها ىلع

 ْ هللا ىذررمحنا 0 لحاع باذع وهفالاو كلذل اللهأ اوناك نام 5 للا معطر مهباصاامم

 هناللص قاهسف ىلصف نابضءجرخ ةراحتملاب هومر ىا مهريمأ اوصح قارعلا لهانا غلام هتع

 مكحب مهف مكحب ىنقثلا مالغلاب مهيلع لجو مهيلع سبلاف ىلع اوسبل مهنا مهللا لاق مساعلف ١

 ناكدلواملف جاجحلا داوننا لبق كلذ ناكو مهدسم نع زواعالو مهنسحم نم ل اهمال ةلهاجلا ا

 ( سانلارازوا لثم هيلع هللادبع همسا شيرق نم سين ةكعدحلب ) ثيدحلاىفو ناكام ةرصانم

 شيرق نم جاجحلا نوكي نا نم عنامالو جاجحلا هللادبع وه نوبعلا ناسنا بحاص لاق *
 نسبت اولاق همذ اودارا اذاو شيك اولاق ناسنالا حدم اودارا اذا برعلانا ناوي طا ةايحىفو *

 ممم ه« ىسوا نما اف #9 (راعتسملا سستلا) للحلا ىف مسو هيلع ىلاعت هللا ىلصلاق ةمث نمو
 ةيرذالا انه رول ؟ذملارصحلا قانسالف هدعل 0 دقف ةرحسلا ناعااماو اصعلا ءاقلا لبق

 | اهوا وييرإفاماب آلا اعد ثيح ليئارسا ىب هموق دالوانم دالوا الا ىا # هموق نم
 ريقحتتلا هجو ىلع موقلا نع هب ربعلا ةيرذلا ظفلنا كلذو مهنابش نم ةفناط هتباحاو نوعرف نم

 | ددعلا ةلق ىنمعي ريغصتلا ىلع هل بجوف انهه ةناهالاو ريقحتلا ىلع هلم لبسالو ريغصتلاو

  مهلالمو نوعرف نم لف مظع فوخ ىلع نينثاك ىا *# فوخ ىلع # نسلا ةثادحوا
 نوعرفنمنوفاخ مهو اونما هصخلت .ىنعملاىلعرك ذفموق ةيرذلان ال ثنؤيحلو ةيرذلا المىا

 مهسفنا ىلعو مهيلع نوعرفنم افوخ مهباقعا نوع اوناك مهنال ليئارسا ىر فارشا نمو
 6 مهنتفينا #9 ةلسق مسا دوثك هلآ نوعرفب دارملازاىلع نوعرفل ريمضلا نوكينا ذوجيو
 هريدقت لامشا لدب وهو نيكلا الا مهدريبل نوعان مهؤابا عجريوا نوعرف مهب دعينا

 | هنال ةصاخ نوعرف ىلا لعفلا دانساو هملع دياز: ىنحتا كلوقك هتف نوعرفنم وخلع

 | هتايشىودنوت نفرتيرذالا تقلا قسوم كما" افا ةيعكلا"تاليوأف اونو اطال
 | ضعبالا بلقلا ىسومل نمآ ام ىا سفنلا نوعرف ىلا ةعجار هموقىف ءاهلا نوكتنا زوجيو
 | فوخ ىلع ةيبلقلا ةدنملا قالخالاب ةمسمذلا اهقالخا ليديت نكمي هناف سفنلا نوعرف تافص
 | اهتاوهشو ايئدلاو ىوهلاو سفنلا نوعرف نم ةووج رع تلا مهأالمو نوعرف نم

 ١ تلديتناو سفنلانا ىلا ريشي اذهبو اهلع سفنلا تلج ىتلا ةيعسطلا اهقالخاب اهولدسناب

  ماعلب لاح ناك اك ةيرامالا ىلا ةّسمطملانم اهلدبنو اهركم نمؤيال ةّسمطملالا ةيرام الا اهتافص

 ةرضح لاق + ىهتنا اهتيراماىلا ىرقهق سفنلا عجريو اهتاوهشو ايندلاب مهنتشنا اصصربو

 ىلا هعوجر لوصولا ىف ىعدملا ةمالعو موجللا عقاومىف رهطالا هريس سدق ربك الا خيشلا

 اوعجرام اواصوول خعاشملا ءاضاقر نم قىاارادلا ناملسوبا لاق اذهلو اهضارعاو سفنلا ةنوعر |

 3 ضراالا ف لاعلان وعرف ناو 2 يا كادت لوقو ةعاظاإو «فاؤتملا عم بدالاو عباطلا نع

 كفسو لتقلاب داسفلاو لظلاىف ه# نيفرسملا نمل هناو قه غاطو ربكشمو رصم ضراىف بلاغل |
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 ةلك ىلا نسفنلا نا وعدي رشلا 'نوراهؤ بلقلا ىمومناف لوبقلا مدعو ةوعدلا نم اءهنس |
 قوككتا ا متعوا اغاوح 3غ اهلا تشاو ةساورزلا' قعدت :نلفنلاو 'ىلاعتاةللا: ةداتعتو:ةنحاوتلا

 83- 0 - 5 .٠ ا ل 1 آم 1 ٠ 0 أ

 نومارجلا ءركواو هللاالاةلاال ةملكب :قحلا"قحم ىلاعك ساو اهضّزاق :امهل رصتلاو ةطلسلا |

 دك ١ جس ردم ىداحلا رجلا
 متم ماهل رع عدس ع يم ل 0 لما روتلم ىا  نوقلم متم اوقلا نيو

 نحسلاي لمعلاو رجسلاب مهيما فيك لبق ناف «هيلا تفتلي *ىشال هنا مالعاو ليلقغتو هل سيسخن

 هباوتااما قلخلل رهظيل ىصعلاو لابحلا ءاقلاب مهىما هنا باوجلاف *رف 25 كلان مالاو ينك

 لاجلاو ىمبلان م اوقلاام © اوقلا املف © رحسلاب , حا هنا ال لطاي ىسو دساف. لمح
 0 0 ىدوم ل يبل 6 لقط مظع رحسب اذاجو نا

 تايا نم ارحس هموقو نوعرف ادا رحسلاوه هب مج ىذلا ىا 03 رحسلا هب متجام 00

 هللانا8# ريا فيرعتنم دافتسمرصملاو اهريخرحسلاو ةأدتبم تعقو ةلوصوم اف هناحبسةللا

 رهظيسوا الصا رثا هل قييالف ةزجسملانم ىدي ىلع هرهظب اب ةيلكلاب هقحميس ىا 6 هلطببس
 دك أاتلل نيلاو سانلل هنالطب

 دف ف را ا لوف علنا
 | # نيدسفملا لل حلصيال هللا نا © شاي نما دز“ ولم هزجيعماب رحس

 ليلدهقو ىضاقلا لاو را امدلا هيلع طلبو هكلهنو هقح# لب هعدبالو هلمكي الو هتشيال ىا

 ةقيقح تبان قحلا لها دنع هناف 5 ثحب ةقو . ىهتنا هل هقشحال هيو و ةطامتخأ كلا ناو اع

 2و © الصا هل ةقبقح ال هنا لع لديال 500 1 0 ارا'درح لكلا
 آم -

 هااضقو هرماؤإأب : 3 هناملكب 88 هيوهنو هتش ىا [ ما كرولا نم 2 أ دك قحلا هللا | 2
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 كام تهلك مثخزاو دند افو ترصن ةدعول ىلاعتو هناحسس قح قىعل | ] ىشاكلا لاق + ا . .- 2 هع 11 ك6 | -

 | تقع كيم نقي فراش عومي ار دز كر[ ديراب
 [ ١لءاوغمد لاراخلف اي دزادكإت ىو هي ماصج م معزا ناس قح

 [*] دك هوو ىف هام لاونَز مقار 1-7

 [] بارطضا ىب دوريم اموح َّن يان ريدر رت يسوم

 بهلوب هنكز دياخىع ار * بشع دقاكشيم هم ىنطصم
 دوك مثخزا دوهجناو * دنكم هدنُز هذ احيشم نا

 املا كامو وخلا تاوغودو ل1 قوز اهو كاملا ودوم كا ةاراحلا ؛تارتالا فاو و
 ص

 ظفاخلا لاك. : ءؤتنلاب ةؤامالا ةدوسَتملا [نتاوفنلا نس .ىؤهلا َلَغاَنِم

 دوشن ناملس ويد ليحو سيبلتب هك *« شاب شوخلدىا دوخراكدنكب مظعا مسا
 ةاح جير دش يف ةطلبلا كاك تن قسرا ةيتخ اء رقما شلل تحل ازإ فر يك

 5 .-- 5 -- . . 5 م انكم

 ىلع ىلاعت هللا مهم زيف نيامهط هاشو نابع هاشو لتعامسا هاثك ,ضقاوو نيظالس ةدالوانم | 0 - . | 5 7 ىلا | | : 5 ل | ١
 ل 308 ١

 لها نم ىخانا, رهظ دقف لصرالان م مهتنتف تعشراو مهرش عف دناف ةيناهعل كولملا ىديا

 كلذو كفم كوعارف 1 ع نوعر 3 لطالا لهاؤ نوراهو ىسوم يفز قدا

 آ2آ1آ8 سوسو تقاح رن ىكر ه 0011 21 رو ماسك ]ق1 2-3
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 ا مصهريغ و ةرحتسلا نم مارجالاب كعحا نم لك مهبد دا رملاو كلذ # 5 نؤفارخلا كافل 5

 [د] © نري ءويع عىل ترك همم ينحل مم سعع
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 تايآلاب © انتايآب 8 لكلانع جلا ركذب ءافتك اوهو هموق فارشا ىا © هالمو ©
 | قافو سمطلاو مدلاو عدافضلاو لمقلاو داراو نافوطلاو ءاذسلا دبلاو اصعلا ىو عسقلا

 هي اوريكتساف # دبعلا ةعاطتسا زيح نع اهجور> ىلع اهينت هسفت ىلا اهفاضاو رحبلا
 اوريكتساف ةلاسرلا مهاغلبف مهاينأف ىلا ةحبصف ءافلاو قاقحتسا ريغ نم ربكلا ءاعدا رابكسالا

 | كرمت نم انيف تثيلو اديلو انيف كبرت ملأ) مالسلاهباعىسومل نيعللا لوق كلذو امهعابتا نع
 | مارجالا ناف ماظعلا بونذلا باكةرال نيداتعم اوناك ىا 6 نيمرحم اموق اوناكو لَه 6 نينس

 املف 9 لجو نع ىلاعت هللا ةلاسرب اوناهتسا كلذإف ةئملا ىا مرحلاهنمو بنذلا مظعب نذؤم

 هتلخم هللادنع نم ىهاظ قح ىه ىنلا عستلا تايآلا قلاب دارملا 6# اندنع نم قا مهداج

 [ةدرك مان هزجعمو ٌءدروا وندكنيا ] 6 اذه نا اولاق 8 مهتعنصك هيوهتو لسخمال هداجماو

 ىراكتالا ماهفتسالا ةقيرط ىلع 6 ىسوم لاق ظ ارحس هنوك رهاظ 46 نييم رحسلط |
 ىذلا رحسلا نم “ىث دعبا وه ىذلا * قحال نولوقتأ 8 ىناس فانتساوهو ىخيوتلا 2

 ريغ نم سمالا لوا نموا هيلع مكفوقوو 5 ايا هئيحم نيح ىا ه6 كءاجامل © تحبلا لطابلاوه ا

 ئا هنلع هلبقام ةلالذل ىفوتخحم .لوقملاو روك ذملاكوقلا ىفانير ام#نيلاكعا الكوب نبدتو لمأت

 لوقلا نوكينا زوجيو ملكتم هب ملكتيو لئاق هلو نا نكميال امم وهو رحسل هنا هل نولوقتأ
 ضعبل مهضعبلاق اذا لوا سانلا نيب و بسعلا ىاةلاقلا ىفاخي نالف مهل وق نم نعطلاو بيعلا ىنعم

 ىالوعفملا نع ىنغتسيف مهبسعي ىا ( مهركذي ىتف انعمسإ) ىلاعتهلوقىف ركذلا هريظنو هءوسيام
 دهاشم هنأشو فوشكم حضاو هرما ىذلا 46 اذه رحسأ 98 هيف نونعطتو 6 هنوبعتأ ف

 ىسوم ةهج نم فتأتسم راكتا وهو ةرصبم نيع هل نمت دحا هيف باتريالا ثيحب فورعم
 ةيلاحةلمح 6 نورحاسلا حلشالو لي راكنالا بصم هناب ناذيالل ربخلا ميدقتو ارحس هنوكل

 | وحن الو بواطمي رفظنال ىا هلعاف حلش.ال هنا لالاو رحس هنا نولوقتأ ىا نييطاخلا ريمض نم

 نيجانلا بلطم لكي نير فلا هللادنع نم نيديؤملا نم ىلثم نم هرودص نكي فيكم هوركم نم
 لاقام دنغ ىسومل هبااو نوعرف لاق اذاف لبق هن أك ىنايب فائثتسا 6 اولاق 8 روذحم لكن م

 ىذلاوه هنال هدحو ىسومل باطخ  انتئجَأ ف ةجاحلا نع نيزجاع اولق ليقف لاقام مهل
 *ىجلاب .ةقلعتم .ماللاو انقرضصتل ىا هياتفلتل لف .ءاضببلا ديلاو اصعلا ةزجعم هدي ىلع ترهظ
 ىتفملا ىدعس لاقو *مانضالا ةدابعنم ىا 46 انءابآ هيلع اندجو امع وه ضرغلا اذهل انتْدِحَأ ىا
 ه6 ءايربكلا امكل نوكت و # نوعرف نودبعي اوناك مهناف ىلاعت هللا ريغ ةدابع نم رهاظلا

 رئؤنالف رصم ضرا ىا ه# ضرالاىف © مظعتلاو ربكلاب نوفودوم كولملا نال كلملاىا
 نارمالان اذه :امهتوعد ,لونق :نعمهضاىعا,ببس ناباونيب املف .اننفنا ةساير نع امكتساير

 هبامثِج ايف نيقدصمب ىا هي نينمؤمب اكل نحنامو 8 اولاقف امهيلع عرفتملا مكلاب اوحرص

 سأيلادعب لعفلاب ,السلا امهيلع امهمازلا ىدابم بترتب مهرمأي هلالمل * نوعرف لاقو
 ضرآعي هيف رهام قذاح رحسلا نونفب # ملع رحاس لكب ىتوتنا 8 لوقلاب امهمازلا نع
 مهل لاق ا ىسوم ةلباقم ىف اًواج املف هياوتأف ىا ةحيصف ءاغلا 0 ةرحسلاءاج املف 98 ىسوم
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 ءاج ىتلا عئارسشلا عيمح نع ةرابع ةلوصومام 6 لبق نم هب اوبذكامي © دانلاو رفكلاىف |

 ظ
 ظ

 ةيلضالا ةواقشلاب امش ناككنم نكل اهاضتقو لمشلاو ةبهلالا ةوعدلا كلت.لوق ىلا انعاد

 هنمربك ١ ىسوموخا وهو 6 نو رهو نارمت ناهي ىسوم 8 لسرلا ءالؤه دعب نم «مهدعب |

 [ دوب نامذ نآ_نؤتعر فدك شوناقاب بعصم نب دللو ىولتب ]4+ نوعرف ىلا. 98 نيتس ثالثن |
 1 ج7 سس بسسس ع بسسس سس سس ع سسسس وس سو مسوس مس سس سس سس مس سل يمص مع مص ل مع اة ا

 -- 18 م رنه ىداحلا ءز

 | ىا اًؤاح ”اكيشمم [وه الا عقو فوذحم :وا ةيدعتلل اهنا ىلع روك ذملا العفلاب ةقلعم نإ ءالاو

 | ىكآسلسالاا ماله كاع[ ناق ةريشكللا تامل ل وسو لكما قازملاو» ا. تانبلاب نيستلم

 موقل ماقتسا امو حص اش ىا 6 اونمؤيل اوناكاف هه مهؤاج ىريمض نيب ايف ىه امنا داحألا

 مهتم كش ةدشل مهنم اعنتمم كلذ ناك لب اونمؤي نا تاقوالانم تقو ىف ماوقالا كئلوا نم

 لسرلا "حي نيح نم مهبيذكت تاتا نان دارما و اهعو رقم ءايلركلا لاوس لك اهب

 ىتلا عئارسشلا لوصا نع ةرابعوا موق لك لاح رخآ حلا ناذ دانعلا و رارصالا نامذ ىلا
 | نامزىلا لسرلا "ىجي لبق نم يدذكت راما ناي دا رملاو ى هيظاق لسرلا/ اهلك تعا |

 ْ ياا ب لبقااهب مهتيذكت ىفمو موق اب 0 ىلا مهن

 | حون موق اياّشب نم داعو داع اياَعب نم ا اياه نم 1

 هبفو . دحا مهيلا ثعبيل نأك كلذ لبق مهتلاكلسرلا مهثيحم دعب مهتلاح تناك مث اهنوبذكف

 1 تعن فاكلا كيذك © لوصالا ,ةهَجإ نم نودحا وم ءرتفلا لها نا ىلا .ةراشإ

 ىلع © [مهنمرهم]  عبطن © هلاوز عتتمملا مكحلا مخلاو عبطلا كلذلثم ىا فوذحب

 لكلا اعددق ىلاعت هللا نا لعا « ر فكل ىلع رازصالا راتخاب نيزواحتملا 06 نيدتعملا بولق

 ىناسنالا حورلا لز ا ةأشنلا» هذه ىلا ا يأ اينما محامو 5

 بيدك مهنا رحعم و ع ءاس , الأ ةوعدب ندم ون لف كلذ ىلع رعتسا مولا كلذ اهله مل امل4لزالا
1 

 | مهو قاثيملا موي ىللاعت هللا بيذكت نع بيسم هيذكتو حورلا بيذكت نع بيسمءايبنالا |
 | نم مكبر تسبلأ .ءادن اوعمس ثمح .بجحلا ءارو نم كلذ ناك نكل .ىلب لاق نم اوناكن او

 | ىلاعت هللازا اكو اقيقحنال اديلقت نكل مهريغ هب باجا امي اوباجاو هتقيق> اومهشي رف اهئادو
 عبط كلذك لالضلاو ىنلاىف مهكامهناو مهرادتخا ءوسب لسرال نيبذكملا بولق ىلع عبط
 مهبولق ىف لخد اف ددلقتلا ىلع مهكلاهتو مهتالماعم ءوسب ءايلوالل نيركأملا .فولق نع

 ردصي ملو قيدصتلا نيلوالا بولق ىف لخدي ملاك رارقالا مل ىرذخامو داقتعالا

 | رثأ مهنم قبيل و اوبهذو اًؤاجدق مهتزثك عم مه مث قئفوتلا ,للع,هب:لدتسيام مهتنتلا م

 وتلا قف: ناموا رخال مهيلي نمو نودوجوملا مهب قحليسو مساالو

 م كارو كل ا ا
 فتم نيك حا هكدا ١2 نكد يدرك ع نافاس
 رك مان 5ك اتاو * ىرز ىورايو هرش خذزرب

 نماشعب مث ف ددلقتلا ةطرو نم ؟اياو انصلخيو دبحوتلا لهانم انلعجب نا هناحبس هلا لأسن

 ( المو )



 سلوي ةروس موك 11/ جم

 لسا نم هك نيملسملا نم نوكأ نا ترماو له متلوت وا متنما هبىنبشي هيلعالا ريك ذنلاو
 ١ ةرجااهلع ذخأي ناهلزوجبال ةمدخل نيعتملا نا اضياو . أش نيدلا ملعت ىلع ذخأيالف هللههجو
 لمع لمع دقف اضوع هلذخأبلو ةيسلاب كلو داشرالا ةماقكع نونعتم ءايلوالاو ءاسالاو

 ةباطخاوةمامالاو نيذأتلاو ملعتلا ىلع ةرجالاذخا نورخأتملا زوج دقو . مالسلا مهيلع ءايبنالا
 ىدمسلا لاق : ديعولا ءاح دقف الاو هلمع ىف ةللا صالخا ذخ الل ىنش نكل كلذ ريغو

 نانيدشو رفسص بداو لع اك * نادريسفن در دنكيم نايز

 رخم ىديع لبجناب رخوج * رخم ىرد هبامورف ىا نيدب

 هكب رئاكم ىلا ) لوي هعمسامل سو هيلع ىلاعتهللا ىلص دم عابنا رثكل كلذ ىف بغرب امناف هيدن

 كي م«همظعت ود هاح ةماقا هض ىغ اعاو هداشراىف ةظع نع اعل عفر ماقم اذهو )َ مثالا

 اهبرسسل نكلو اناوثاهيديراام لوقتو ةعمكر فلا ةلدلاو مولا ىف ىلصت تناك ةيودعلا ةعبار نا

 مول !ىفاهلمعاذه ىتما نمةأما ىلا اورظنا ءاسنالل لوقيو سو هيلعيلاعت هللا ىلص هللا لوسر
 هي .وبذكف ل ماقملا ثيح نم كلذ ىلع هللا امهيزاج اذهب لماعلاو ململا ةين تقلعت اذافةلمللاو
 ىلع اورصاف اذكو اذك هموقل لاقذا حون أبن مهيلع لتا ىا هموقل لاق هلوق ىلع فطع

 | 6 ءانجنف  اوقرغاف باذملا ةلك مهيلع تقف هريكذت نع اولوتف ادانعو ادركت هبيذكت
- 

 | انردقك ريدقتلاو ىذحلا ىلع المتشم مالكلانوك نع حصفت ةحرصف ءافلاو قرغلا نم
 ىفاك ةأرما نيعبراو الحر نيعبرا نيناك اوناكو هي كلفلا ىف ةعم 0 رقتسا » نمو #

 كلفلا ىف قلعتي اذه ىلعف كلذلا ىف عق و مهءاحلا ناف ناكملا اذهىف مهانجنفوا . ناتسبلا

 1 كا 5 فئالخ مهاتلعجو 3 هعم هب قلعت ىذلا رارقتسالاب قلعت لوالا ىلعو هانت

 | دالواالا مهلكاوتام ةئيفسلا نم اوجرخ امل ناتسيلا ف لاق * كلهو قسغ نم افلخو ضرالا

 اورثكىتح اودلاوف (نيقابلامه هتيرذ انلعجو ١ ىلاعق لاق اك مهؤاسنو ثفايو ماحو ماس حوت

 1 ماح دالوا نه دنهلاو دنسلاو شياو ماس دلو نم مهلك مورلاو سرفلاو مجعلاو برعلاف

 ه6 انتايآب اوبذك نيذلا انقمغاو © ثفاي دالوا نم كرتلاو بالقصلاو جوجأمو جوجأبو
 ةنس نيثالث لك ىف رهظي حون نافوطريثأت ىدنقا هداتفاب ريهشلا خبشلا ةرضح لاق * نافواعلاب

 | رظقاف 9 لبسلا نم توسلاو ىرقلا ضعب قرغيو ريثك رطم عقف ةفخلا ىلع نكل ةره

 هل اةنليلتوا لؤتسأللا كذك قل ةينخت هيفو حون موق مهو 46 نيرذنلا ةبقاع ناك فنك

 ارث راك نمشد تسدرد 52 ان تل نوح كسلا

 | اتاذ مخفتلل ريثكتلا هي السر 9 حون دعب ىا 6 هدعب نم 9 اناسرا ىا 6# انتعب مثالي

 6 ةصاخ هموق" كانه وكر لك *# مهموق ىلا © ارهكك د دعا قاود انا ل اة(

 موق الات معلالإ ةاطوتلالا ححاَصو داع ىلا دوه لثم مهريمض ىلا موقلا ةئاضا نم دافتسي

 6 مهؤاخ © صقل نمو مهنم صق نمت كلذريغو نيدم لهاو ةكيالا موق ىلا بصشو لباب
 | مهاوع دل ةتيثم ةحاولا تازجعملاب ه6 تانيبلاب 8 هب نيصوصخلا هموق لوسر لكماج ىا

 جيسستوسس ووو سسسسسسج



 مه( "" 8م رشع ىداحلا ءزحلا

 # ىئاقم 8 قشو ملظعا ىا  مكلع ربك ناك نا 9» [ نم هوركىا ] * موقاي © غابت ظ

 فاخىا 6 هبر ماقمفاخ نملو) ىلاعت هلوق هنمو نالفل ىا نالفناكلهتلعف لاَغب اك ىسفن ىا |

 | ىمايقوا امال نيسمحالا ةئس فلا وهو ةليوط ةدم مكينارهظ نيب ىثكمو ىنابقوا هبر
 | تينادحو رب نشور ىاهتمالعب ] * هللا تاياب #4 [ ارامش نم نداد دنب ]6 ىريكذتو © |

 | عامسالا ىف لخدا كلذ نوكآ. مهلجرا ىلع نوموقب ةعاما اوظعو اذا اوناك مهناف [ ادخ

 | اواقثتسي نا لمتحف . دوعق مهو امثاق نييراوحلا ظعب ناك هنا مالسلاهيلع ىسع نع يحاك

 | ظافلالا درسو هاصغع ىلع ”ئكتو موه برعلا نم غيل لجر وهو ناححس ناكو كلذ

 لبق نيط نم رينم ىلع نطخم مالسسلا هلع ناكو ماقلا نم: لدب موبلا ظاعولا ىساركو
 ناورم داز ىتح هلاح ىلع لزب ملو تاجرد ثالث هل ناكو رحشلا نم وه ىذلا ربنملا ذي,
 | تمد ىا طرتشلل باوج ©« تلكوت هللا ىلعف # هلفسا نه تاحرد تس ةيواعم ةفالخ ىف

 | لتقلا نم ىب متدرا ايف ىرصانو ىنعم هناف هيلا رومالا ضيوفتو هبلكوتلا صيصخم ىلع |

 | لا ىلع لكوتم ماللسلاهللع هنا.ادوبي الثلر هزار متساو,, لكوتلا  ماوذ_ للعلم اماو قذالاو

 | 1 ودع باوملا لات نا رهظالا خيشلا نبا لاقؤ * زبكيملوا هماقم مهيلع ريكامئاد |
 نم ةزمهلا علمت كام اوعمجاف © 86 مهل هنالابم مدعل ليلعت ر "< ذملاو مك ثام اولعفاف

 فرحنا الا 1 قدما وهف هيلع تمنع اذا ىمالا ىلع تعمجا لاَ مزعلا وهو عامجالا

 صا ىلع منع اذاو اذك ىرخاو اذك لعفا ةرم لوَقي هنا هقرفتو اقرفتم ناكام دعب اعومجم

 ىسلا قرم قى نودي ىذلا كما ىلع اوم عاف ىنعملاو .اعمج هلعح ىا هعمجأ| دقف دحاو

 نا نومحز ىلا مكتهل ا عم ىا عم ىنعمب واولا نا ىلع بصللاب 46 مءاكرشو 3 ى الها ىف |

 | تيا صخلم]) ىشاكلا لاق + مكتكمي هجوىأ ىلع هف اوعمتجاواهيلا برقتلاب ىوقت مكلاح
 | كلذ هك ؟سعا 0 تا ا لعب يع كلت“ |

 ناف هبىتو هاجم افوشكم اىهاظ هولعجاو هرتس اذا همت نم اروتسم ىا د ةمن مكيلع ١

 قح ىف كلذ لاحتشسا ثش هوحنوا برهلاب صالخلا كرادت باب دسل هللا كش اًقااتنلا

 ىننوديرت ىذلا مالا كلذ اولصواو كا ىا ه6 ىلا اوضقا مث 9 هجو رتشسلا نكي“ |

 هيرغ لجرلا ىضَع اك ى الها نم هديع ىيلَع قح وهام ىلا اوداوا مكسفنا ىفام اوضماو

 امتاو راظتنا ريغ نم هلع نوردقتام هشاب كلذ اولحم 01 6 نور رظنمالو م

 هدعواع وهئاحبس هللابةعنو المس هللا اودجم نل مهناو مهب ةالابملا مدعل ار راها كذب مهبطاخ |

 الع عنعو 0 ا 6 متلوت ناف ه6 هظفحو هتمصع نم |

 يدا ديالا دين بجومالوىلوتلا ىلع مك ا ود طفلا

 + ىلا هنؤدؤت انيندلا! ماطج نم ىثن ىا < كج هلةلع ىربكذتو ىظعو ةلباقمت

)00 

 | هلعج هما عمجا مهلا وبا لاقو * هسفنب رورحلا ىلا لعفلا لصواو دال قى ةكلارطاا |

 ١ اظظحي اما اولوقت نان ىايا مكماهتال انس هتوكلوا مكيلع هلقثل اما مكلوت ىلا كلذ ىدؤي
 | ةظعلا ىلع ىباوثام ىا هللا لع الا ىرجا نا 6 انلبق لاملاو رجالا ليتل اعمط انركذيو |



 هصخو هتبانب ىلاعت هللا هكرادب نفالا اداعموإ ادم كلاذك ىهو.ةدشلا" ل ضالا'دجوا

 اهيا ا ل

 مه 5٠6 >ع-

 اوهبتنا اوتام اذاف ماين سانلاو تاحارخلا نم ”ىش ملا دجال مئانلاو اماين. اوناك

 دنتام نان ىنوك همه * ىبقتعزا دنلفاغ نامدح

 دنتاد ىهكت | دنريع نوج «.نوددر ضيق قاف

 مالسلا«لعوت هيرصا ”ىبثي كربخا الأ ) ثيدحلا ىفو بذلاو كربشلا نعئهت. .تايآلا ىفو *
 كيرشالهدحو هللاالادلاال لوقت نا كرما نبا نع كاهناو نيا كسا ىباي:لاقف .هنبا

 نا كرماو هللاالا هلال حجرل ةفك ىف هللاالا هلاالو ةفك ىف اتلعجول ضرالاو ءامسلا ناف هل

 نا كاهناو قلخلا قزري اهيو قلحلا ءاعدو ةكئالملا ةالص اهناف هدمىو هللا ناخبس لوقت

 انَخا ناف زيكلا نع كاهناو ةنملا هلع هللا مرح دقف للاب كرشا نم ناف ايش هللاب كرشتال
 ةتلاهلخدي نادادا اذا هللا نا ىا ربك نه لدرخ.نم ةح لاقثم هلق ىفو ةنخلا:لخديال

 اهلخديالوا هازاج نا ةازاجم نود اهلخديالوا ربك الب اهلخدي ىتح ربكلا نم هبلق ىف ام عزت

 ربكدارملا سلو .ديدشتلا قيرطب رجز هنارهاظلا ريقفلا.لوش * ةلهو لوا نيقتملا عم

 نم مهراقتحاو سانلا ىلع عافترالا وهو ربكلا نا لصاحلاو ..هتلباقم ىف.ءاج هنال رفكلا
 ادعت الضلا كزت نم را ءاخ هذال كلر التمور ا: كلان كاره كاتاكلا
 ( ءاضقلادري ءاعدلاو قزرلا صقني بذكلاور.ءلاىفديزي نيدلاولارب ) ثيدحلا فو ( .رفكدقف
 هلذاب ةغلاملا قيرطب ربلا ىلع ثحو ضرفلا قيرط ىلع دداوف لوالا.اما ..ىناهبصالا هاور

 اذا لاحلا ضرف زوجمبو كلذ ناكل رابلا رمع ىف طسبب نا نكما.ول ام ريخلا ىف رثالا نم

 قحميبذكلا نادانعف ىناثلا اماو .(دلو نمحر الناك نا لق ) ىلاعت لاق ةمكح كلذب قلعت

 قزرلا صقني ىش ناكول ىا لاحلا ضرف ىلع زوجيو صقانلا مكحىف نوكف باذكلا ةكرب
 ىلع هدر فقوت ىذلا قلعملا ءاضقلا دري ءاعدلا نا دارملاف ثلاثلا اماو بذكلا وه ناكل
 ليصحم ىف دهتجم نالقاعلا ىلعف * الصأ ريغتلا لبق الىذلا مربملا ءاضقلاال طورشو بابسا

 ١ تامرحلا نم هنع ىلاعت هللا ىهن امع ءاهتنالاو ةعرشلا صاوالا ةياغر ىناقحلا دحوتلا
 | ةريضللا ىوسام,ىلا ليملا نع زارتحالاو ةشلقلا لغاشملا نع تاكل ةيلعفلاو ةيلوقلا

 هللا ليقيالو ةلوبقم ةفحت ديحوتلاو اهريغ ىلا ال ةريضحلا كلت ىلا عوجرلا ناف ةيدحالا

 نا ىلاةراشاهبفو «ديدشلا باذعلا مهقيذن مث ) ىلاعت لاق ام هباذعل بيس كرشلاوهبالا ادحا
 روط .ىلإ روطب نم ءرملا لفشأ ام رذأ .بادعرزل رمال تابع نلاودتسلاب ال كن

 | «حونأينإ# ةكم لها نم نيكرشملا ىلع ىا 6 مهيلع لتاو ## هترضح نم صاخ قيفوتب
 مسا ناكناتسبلا ىف لاقو * دانعلاو رفكلا نم هيلع مهامع كلذب اورجزنيل هموق. عم هربخ
 خسنب صا نم لوا وهو هللا فوخ نم هناكبو هحون ةرثكل احون ىمسياهاو ارك اش حون
 اين هللا هثييو هدهع ىلع كلذ مرخ الالح تخالا حاكن هلبق ناكو عئارسشلاب ماو ماكحالا
 ليقت م هلال لتا هلوقلال بنل لومعم © لاقذا 98 ةئس ننامثو ةئامعبرا نبا ذئموي وهو
 | ماللا ه6 هموقل © هموق نيبو هني ىرجام لكال ماللاهيلع هأين ضعب دارملاو ضام ذاو

 ( عب -ه نايبلا حمد )



 مهنياف ايدلا ْ

 مده 54 جم رشع ىداحلاءزجلا

 . قد وبكم ضعت اراسنا 5 ن4 انو .لبقو' نيردو..كحم تاق

 ىلالم عفد دوش ادرطاخ' هك * تاياكحو جم رطشو رعش ىنامذ
 دهعنم راببيلا ىلا نيعلا نم فهكلا لها بلقتك ديدجت بولساىلا بولسانم لاقتنالا فف

 ظفاحلا لاق : دعب

 مكى و قوشعم تمدخزين دنج كي * تفرك ملد لاح هسردم لبقو لاقزا

 ««نوعمسي موقأ 8#: ةريثك ةسجم 6 تاي آله فصو 15 اءهنم لكل عج ىفىا 6 كلذىفنا
 مهناامل لكلا ةحلصمل ةبوصنماهنا عممه تايآلا صيصختو نا رقلا ظعاوملراتعاوربدت عامسىا

 تلاق نابتلا ىفو *هانتىا ه6 ادلو للاذختا هج ىشاكلا ىف حل دماونب ىا ه5 اولاق وه امنوعفتنملا

 | هيزنت ه6 هناحبس# هللا تانبةكئالملا شيرق تلاقو هللا نب حسسملا ىراصتلاتلاقو هللا نب رينعدوهلا
 احبت هحبساهريدق”ن الف هبرنتهنا اما ءاقما .هتملكل بجعتو دلولا نم هبلااوسنامحهل سيدقتو
 | ققح لوالا ف ظفللا لاء ءتساو هللاناحبس بحعتل اماقمىف لاعب هنالف بجعتهنااماو اهيزنتههزنا ىا

 نإ مزليال تلق * عونمم ىزاجمو ىتقح نيشعمىف دجاو ظفل تلق ناف * ىزاجم ىناثلا ىنو
 ارك و كك قاف اا قطان نبا هر الغفإلا ناديت مت وحطت ناعم ءذاتلا نؤكي

 | دنع ةملكلا هذه قالطا هجوو هللا ناحبس ةبوختا لكل راكذالا ىف درو * .ىاج ىذدتش

 آ هعوقودعتس هلاثما دح نع ٍجراخلا بجعلا مالا ةدهاشم دنع ناسنالا نا وه بحعتا |

 هدجواو هلع ردق لونا هلقىلع رطخ كاذإف هللا ةردق رضقتسا هنأك هنم هسفن لمفنتو ْ
 قلح نع رحعلا"َن ع ى اعنا هل هلل اهعزنت هاا ناحيس لاف "ىطخ محزلا اذهىف هنأ كرادي 3

 3 ا وا م وابا زخ قناة اهم ين زعؤ دو دج دضوردرتا
 - 

 بسم دلولاذ اذا ناف هناحسس ههزتنل ةلع وهو ”ىش ل اك نع © ىنغل ءلا وهؤ# زصلا ةووشاة ١

 ريقحلاو هبز ززعتسل لملذلاو هب نيعمسسل ريقفلاو هنن ىوقتل فعضلا هدختف ةجاخلا نع

 | ءالقعلا نم ىا ه# ضرالا قامو تاومسلا ىام هل 98 جابتحالا ةمالع كلذ لكو هبرهتشبل |

 ناطلئلس نم ع نا 8# هاوسام 0 هتبكلامل قيقحنو هانغل ريرقت وهو مهربغو

 ةدئاذ 52 ناف كش ردص ىذلا لطالا لوقلا اذهب ناهربو ةح ؟دنعام ىا ©« اذهب

 اع نولوقأ 8م ناطمللب قلعتم اذهبو هربخ 7 كازاظلا]و' ادغلم ناطلسو قتلا دكأت

 قفا هناك فانا ف قف . مهلهجو مهفالتخا ىلع عيرقتو خيوت ه# نوملعت ال امدنلا

 نا لق وف 5 ريغ اهيف دنلقتلا ناو ىبطق ناهرب نم اهلدبال دئاقءلا ناو ةلاهج وهف هلع

 | هي نوحلشال قو هللا كيرشلا ةفاضاو .دلولا ذاختاب هي بذكلا هللا ىلع نورتغي نيذلا |

 ليغ نقار وس نإ تيك عمرو خدش جفاح تولع نوزوشيالو هوزكم نم٠نومال

 | ىف ريب عاتم كلذ لبقف نوعتمتم هب نوذذإتي ام عاوناب ايندلا ىف مهو نودحلف ال فك لاق '

 مهعذنم و تو 0000 سلو هلءاقبال لئاز ايندلا |

 ى:لحت قا هر خوفك تفلجف ديؤملا هاقشلاف نوقسف #* نورغ كي اوناك امي ديدشلا باذعلا

 مهنال باذعلا ملأ اوقا ذام امدلاىف ةمجتلا تاليوأتاىف لاق © حالفلا نم

 (اوناك )



 ليا لكامل هنأوار وجال #2 لال دك ع 7177

 خيش ىاهركشلو نوع قييهبات * خبش ىاهربإب هك الاربم نيه
 ءرملاناف مهبح ىف رصّشال نارمالا لقاو هللاءابل وا ريس لصحن ىف دهتحينا نمؤملل ىنشو * ١
 هي مهلوق كنزحنالو 0 صاخ هجو نم ةعماخلا ةهجلا نم دبالف هعم سش# نا بحا نم عم ظ

 مهبيذكتب لايتالو مهلوقب نزحال لق هنأك نزلا .نع مالسلا هيلع هلىهن ةقيقللا فوه ١
 اهاو هيف ريخالام كنأش ىف هبزوهوفتبام رئاسو كرما لاطباو ككاله ريبدتىف مهرواشتو ١

 رثأتلا نعىهن ريثأتلا نع ىهنلاناامل نزحلا نع مالسلاهيلع هيهنىف ةغلابملل مهلوقىلا ىهنلا هجو
 لبقف نزحاالىلاف لبق هن أك ةزعلاناب فانئتسالا راتخيوانه فتولا متي ىئاوكلا لاق * هلصاب

 امهنم اشدحا كلميال هناطلسو هتكلممىفىا ه6 اعيمج هلل #8 رهقلاو ةيلغلاىا 46 ةزعلانا

 هللةزعلانا ) ةيمحتلا تالبوأتلا ىفو © كلذب مهئفاكم وهو هيلع نومزعيام ملعيو كقحفف
 نود ه2 الاف :ءامب ن مرتو ةزخ الاةؤدااسدلا ف ءاشتترم, رمت ةرخاالاو اكدلا نبا( ايخ

 هلئاظتحلا فناطسلا سواسوو نسفنلا:سجاوح هرضبالف اعجب ةرخاألاو اينانلاقزعيو ايندلا
 ىلاعتلاق اك ةرخآآلا معن نع ايندلامعت هعنيالو اهتتيزب نيزتلاو اهمسنو ايندلا تاوهشب
 هدانع صاوخ نم نوكف.6 قزرلانم تاسطلاو هدابعا جرخا ىتلا هللاةنيز مرحنم لق )

 ليصحت ىلعانيعمايثددلا معت مهضعبل نوكيلب ةنسحةرخ الاىفو ةنسح ايندلاىف هللا مهات] نيذلا

 هدسفب هترقفانافىنتلاالا هحلصيال نم ىدابعنمناو ) ىنابرلا ثيدحلا ىف ءاجاك ةرخ آلا مبعن .

 ناك اذاو نيلقثلاو ةكتالملا نمءالقعلاىا هي ضرالا ىف نمو تاومسلا ىفنم .هللناالأ 8 ( كلذ
 مهادعاف هتيكلمو هتردق تحن نيروهقم هناحبس هلاديبع تانكمملا فرشامه نيذلاءالؤه

 نوعدي لوعفمو عبت,لوعفم ءاكرشو ةيفانام 86 ءاكرش هللانودنم نوعدي نيذلا عبتيامو ف
 ناو ةقيقحلا ىف ءاكرش هللان ود نم ةهلا :نوعدي نيذلا عبتيامو ريدقتلاو .هروهظل فوذحم |

 نوعشام ىا 46 نظلاالا نوعبتي نا 9 لاحم ةيبوبرلا ىف ىلاعت هللاةكرش نال ءاكرش اهوس |
 هللاىلا هنوبسن ايف نوبذكي 86 نوصرخيالا 8 مهام ىا # مهناو #9 ءاكرشاهنا مهنظالا

 هينمث . ٍباذكلا صارخلاو رصتٍبابزم وهو بذك ىا اصرخ صرخ صرخ لاقي هلاحبس |
 لاقف :ةدابعلا قاقحتساب هدحوت ىلع مهلديل ةلماشلا ةمعللاو ةلماكلا ةردقلاب هدرفت ىلع |

 راهلاو 8 بلطعلا بعتنم اوحيرتستو  هيفاونكستل ف املظم 6 ليللامكأ لعجىذلاوه ظ
 فذحوهملع ارصبم ةلالدل اماظم فذحف مكشاعم بابسا ليصحتل هيف اوكرحتتل ه6 ارصبم
 مئاصهراهنهلوقكميف صب دارملاو ىزاخمراهنلا ىلا راصب الا دانساو .هيلعاونكستا ةلالدل اوكرحتتل
 ةحا.رسالل تاق والا -ضعب لعج ىلاعت هللان ا ىلا ةراشاهمفو + هلمأ ىف ماقو هراهن ىف ماض ىا ملاق ةلئلو. |

 فاجولا قوشلادجتسيو بولقلاةلالكو سوفنلاةلالم لوزنل تاعاطلا بعتو تادهاجلا ب صن نم

 مايخنبالاق اك ليصحتلاديدجلا طاشنلا لصحيل ليطعتل مو .سيردتلا لها لعجةمئ نمو بولطملا |
 9 ص

 | نولوقيام عمسي 6 ملعلاعيمسلاوه إف مهلع كرصنيو مهنمكمصعيو مهريغالو مال الصا

 | كيلا مهرايدو .مهلاوما لقنو مهيلع كرص ىلع رداق ىلاعتوهف كلذب ىلوا تاذوجوملانم



 م + جبع رفع ىداحلا ءزجلا

 | ةلكنماهالحااف ( ادبامكلعطخساالف كلعىاضر ماودلوقيف قب ىذلاكاذاموانيراي نولوقيف
 هباع مخف.عامسلاهنمانل ناك ”ىشلواف نك لاقف انقلخ مالكلاب هناحبسأدبف ىرشب نم اهذلامو |

 كا ىا © ؟ هللا تاملكل ليدمال 3 هه ى رشلا:ذهوهو عامسلاب مف ةلأقملا هذه لاقفأ دب

 ةلزالا هماكحا ريفتيالةمحلاا تاليوأتلا ىفو © الصا هديعاوملفلخاالذا مهقحىفةدراولا ْ

 !ولاةملكلريغتالف ةغلابلا ةمكحللدارااك اوناكو اودع نكودعللو الو نكىلولل لاقثيح |
 المبكو لوقعلا ههنك ىلا لصيال ىذلا * مظعلازوفلاوه 9 ريشبتلا هي كلذ 8ه ودعلا |

 هللا لاقاك نينم ملا عي ني را هك يقم انهو ةهاع نيعسق لع ةيالولان نايعا * نيرادلا ةداعس هفو

 هللا ىلا نيلكاولاب ةصتخم ىهوةصاخو رولا ىلا تاملظلا نم ههجرخي اونما .نيذلا ىلوهللا) ىلاعت .|

 تاماركلا ةيالولاىؤفطرتشيالو هبءاقبلاو قحلا ىف .دمعلاءانف نع ةرابع ةيالولاو كولنلال هانم |

 ةيلجلا لملك يللا كاس[ لك [قلبب يرجي زج كبل هطجايبالا نرد[ نيف فز كارحت ف ةنتوكلا |
 ىنالبكلا رداقلادبع خشلاىف اتعمتجا اك ناعمتجندق ناتماركلا ناناهف ةينابرلا فراعملاو |

 قراوخلاىف رداقلا دنع لثم قرشلا لها نم تأيملهناف |هرس هللا سدق ىبرغمانيدم ىنا خشلاو ا

 دجوتف ناقرتشدقو ةلكلا فراعملاو مولعلا نم اءهلام عم نيدم ىنا لثم .برغلا لهانمو

 ءاملا ىلع لنيك كاهل 1117 ءانفل الها نم لمكلا رك ١قاك ىلوالان ود هساثلا

 ةنباهرلا نم تردص دقف اهريغو ةللقلا ةدملا ىف ةدسللا ةفاسملا عطقو ءاوهلاىف ناريطلاو |

 دنع ةرقللا ةروسفف جال ثنح نم نالذحلابق حلا مهجر دتسا نذلا هفلفتملاو |

 ا وةوبنلاو . ةيآلا (ةوسقدشاو|ةراجحلاك ىهنكلذدعب نم مكبواق تسقمث ) ىلاعتهلوق
 ةركك افذ ترانا هاك هي ال ولا عا ايدل هكا نديدسمل وبلا ىناصتخا ةدفاعلاك |

 5 لك زيف فو تكدكتلاب ةيالولا نا ك< كلذك .بكلاب ةدازولا نكمي امكف اهف انك

 لوصحي حردتلاب هروهظوسدقالا ضف هلل تبا ندعلل ]رضاع 0-7 ةاطع  صاصتخا

 ىقانوالار قس ءايداتةبالولا!كواف امعتلاب قتبكهنا|نظف' بوجحلا مهوب هباساو هطئارش

 راتسالاو دو ّقلانمصالخلاو راغالاو صهاظملا نع :قشمتلا. ةلازابق حلا ىلا قلخلاّن م رفسشلاوه

 ىنقلإ لعلا لوصح درحعوتاحزدلاو بتارملا ىلع 00 تاماقملاو لزانملاىلع روسلاو |

 7 يللا اازو همسرىجع ا نمل قحلاوىل اح امنا هبال 0 اهاب قحليال صخشلا |

 نيقلاقحو نيقيلانيعو نيقبلا لع ىلا ةلكلا تاماقملا ةّمرطلا هذه بابرا مسق ةزيدتم

 ءانقلاب تذل ةديرصرما دج نيقبلانيعو * هيلع وهام ىلع الا روصتم نيقبلا لعق *

 ءالو الا. تارش. هيالولا لامكل ةياهنالو طقف املعال فيلد ورحل اوال وعفاف

 نار غالا نم اهو تيمنا قول الاوع فنا ةكزتو ديحوتلا قيرطلا 91و

 وهلا عب «-_- نمو ءايلورالا لص هسفن قلخلاىف ىعسدقف ق د قى! طاق دهاح ع هدندلا

 هن دارا ىنه نم ديرملاناف ءانفل الجال :ةدازالا كولسلاو ءادعالا] هقرش قاحتلالا دهحا دّقف

6 

 ى ا هيلو ايوب لف عمل :دازاف

 م
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 ساو ةدوس مهب >> ١

 ماركو هلغملا نم كلذءارو مهل له ليقهنأك قاتل ةامحاو .امههراكمو اهرورشنم مهاجما ْ

 ردصم ىرشلاو .ةيلحتلا ىلع ةقباس ةملذتلاناام لوألا مدقنو نيرادلاىف مه رسنإم مهل ليقف ا

 ةششفلا ةلجآلاو كلذ ريغو ةميتغلاو حتفلاو رصنلاك ةلجاعلا تاريخلانم هبرشبملا هبديدا
 ىرشبلا مهل ىا رارقتسالا ىنعم نم ري اىفام لماعلاو هنم لاخلا عقومىف نافرظلاو نابلا نع

 رورحلا ريمضلا نمْوا:ةلجا'واةلجاغ'ىا ةَرخ آلاىفاهنوك لاح انناللا ةالا ىف اهنوكا لاح |
 | سانلا ةحمو لبا ركذلاو نسحلا ءانثلا ةلجاعلا ىرشبلا نمو 1ا ةاحلا ىف مهنوك لاح ىا
 | ىريشلا لبقو . تاذلاب ةدوصقم ةزجان ةداشباهنا ىلع ءانب دوعسلاوبا ىلوملا هراتخاام اذه

 ١ نيقتملا نيتمؤملل ةعقاولا تاراشبلا ىهف ايئدلاىف ىرشبلا اما هب ناقلعتم نافرظلاو ردصم

 | نمؤملا اهارب ةحلاصلا ايؤرلا ىه ) مالسلاهبلع ىبتلا نعو نيبملا باتكلا نم عضوم ريغف
 | ةرمثبم ةللاصلا ايؤرلا نوك نا ىنخيالو رخآ ملسم لجال حسم اها ىا( هلىزتؤا

 | اهريغو حرفو ةلفغ هيلو حالصنم رخآ هجوب نوكتف ةوبنب نوكت نا عنمب نمؤملل
 للقلا اوقرغتسم مهنال هللاءااوالالا لصحتال ةراشبلاهذهو كلملانبال قراشملا حرش فاك

 | عزوتم نوكي نماماو نيقيلاو قحلاالاديفبال ةظقيلاك مهمانف ّنلاةفرعمو تلاركذ ف حورلاو |
 ةممحتلاتالتوأتلا ىفو © هايؤرىلع داهعاال هتاف لظملاردكلا ملاعلا اذه لاوحا ىلع رطاخلا

 | قوشكلاو تاماهلالاو ةظقبلاو مونلانيب نوريىتلا مئاقولانم ةوبنلاولتىهىتلا تارشبملا مهل

 ١ ( تارشبملا الا ةوبنلا نم قمل ) مالسلا هلع لاقك تادهاشملاو بهاوملانم مهدع دريامو

 أزج نيعبراو ةتس نم ءزج اصلا لجرلانم ةقداصلا ايؤرلا ) ثيدحلا فو * ىهتنا
 ةئيدملابو ةنس ةرشع ثالث ةكع ماقا ثعبنيح مالسلا هيلع ىنلا نا هانعمو ( ةوبناا نم
 رهشا ةتس مانلاف لولا اق رادتك نورششعو ثالث ةظقبلا ىف هبلاىحولا 0 نس

 الئلايؤرلاب لالوسر ”ىدتا امتاو أزج نيعبراو ةتسنم ءزج ىهف ةنس نيرسشعو ثالثنم
 ىرشبلامهل مهضعبلاقو *هلاسينأت ايؤرلا تناكف ةيرسشبلا ىوقلااهلمحت الفةلاسرلاب كلملاءأجفب
 نيءلسم مهايا ةكئالملا قلتف هرخآلا ىف ىرشبلا اماو . ةمحرلاب ةكئالملا مهينأت ٌتْولاَدَع

 نوأرقامو مهئااب فحصااءاطعاو مههوجو ضاسنمزوربامو ةماركلاو زوفلاب نيرشيم
 عقبسامب ةراشب هذه نوكتف ةيورخالانطاوملا نم نطوم لك ىف تاراشبلا نم كلذريغو اهنم
 ايند تراشب هكمدومرف ىملس ] * اهتاوذلال اهتاياغل ةبولطملا ِةلِخ آلاو ةلجاعلا تاراشدلا نم

 تت زاعيزو داو ولو 65و مالسالا خبشو د قيقحت ترخا ةهدّرمو تساقلةدعو أ

 هدهاشمرون ئارس ناردوددهاجم رورس ىارس نيرد . ت>اوث ىقعردو ثتحخانش ايندرد . ]

 عانقلا فشكب ةرخآآلا ف مهارشب ةيمجنلا تاليأتلا فو © [ اقلواضراجت آو افو و افص امن . |
 لاق اك هنم ةحرقحلا ءاقلبو ثودحلا ةءلظ قهزو مدقلارون تاوطس دنع ةزعلا لامحنع |
 ىجتلا دعب مهلىلاعتّلالوقي ةيبثكلا ةأشنلا ىف ةيؤرلا) ثيدحىفو ( ةمحرب ا

 | كتاوشرراد انتلخداورانلا نم انتيجتدقو قب ”ىشىأو انيزايزولوقيف اذهدعب“ىث مكل قبله |
 | مكل قب هلالج ل: قا لوقيف كهجو انتيراؤ كمركسيالم انباع تعلخو كراوجم انتلزتاو |



 ا 1*ع])

 | فاخاذا نوفاخمال روث نه ربانم ىلعل مهناو رول مههوجو نا هللاوف اهذوطاعتب لاوما الو |

 أ ةشفرط ع مهلاح نيكس. رب روصت ءاسالا مهطبغل هلوق ( سانلا نزح اذا نونئزحمالو ىانلا

 مهمها ىلع نوعزشي نيسنلا نا ىرانفلاةحافلا ريسفتىفو * ءايسنالا هلزعم غلبسالو اسالا ريغ نمادحانا |

 ىلع فوخلا دشا نوفاخيو سس مهلا ةمايقلا موي نولوقيف ا هللا .هلبج ىتلا ةقفشلل

 مهفرعولو مه.هعفني نا دارانموا مهل تلال يف رسال لا اءانلوأ لاهسب لاو: «ةزخاآلاف الو |

 تدع تس ان دج اتت عاج 2-2 عدول حجت ا ل

 | جرخ مهنع دعف 1 الا دعاس ىسانلا مهف رعل ىتح |

 مك وح رشع ىداحلا ءزجلا

 | سو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق هللا ىف نوباحتملا مهو رارق للاريغ دحاو عمالو رابخا مهسوفت /

 لق (هللا نم مهناكمل همانقلامول ءادهشثلاونوسنلا مهطيغل ٠ ءادهشالو 0 ءاساباوسل ادابع هللزا )

 مهنم ماحرا ريغ ىلعدهللا ىف اوباحم موك مه ) لاق مهبحن انلعلف مهلامجا امو مه نم هللا لوسراي

 فالخالف الاو ءالؤهاوناكل ةفصلاهذهب موق ضرفولىنملاوةفلاسم اذهو ىشاوكلا لاق *لشمتلا

 | هلع مه ىذلا فن درعلا قطتخف مهسفنا هيض نووي نوفاحي مثالاو مهمئا

 ا لوش + مهسفنأ ىل اع نينما اوناك ناو مهما ىلع فروا نم هلع نوسلا ىا مهام نمالا نم ا

 | دوكذملا ثيدحلاا وهو رخآ هجوىلرهظ لحلا اذه ىلا ربرحتلا ىف ءاهتنالا نيحبو ريقفلا
 | ىفاتيال وهو لسرلاو ءاننالا نيب نم مالسلاهيلع هب صتخا ماقم ةيحلاو هللاف ةيحلا نع قطان

 | مهل لصحبنا زئاجلا نم هعوتم لامكل عبات عباتلا لاك ذا هقئاقحب هتثرو نم لمكلا ققحن
 ا (قدا رشا ى ءاساك ىتماءاملع) درو دقو * ءاساالا ضعب مهطبغت هبام اناث اق ماقملا كلذ نم

 | نوكيدق لضفالانا ررقتدقؤ اقلطم مهللع مهناحجرو ءاببنالا ةلزنم مهغولب كاذنم مزليالو

 | ةفرعملاتاجردو ( 5 ايندر روماب معا مت ) مالسلاهللعهلوق ىرتالأ سكعلابوهجو نم الوضفم |

 اخ

 | اندلادحا مهاريال سنالا باح خفاف دحع# وو :دخ مهو الف مهريعاما 5: هلامزح ن راك نّماالا
 ا

 ا

1 

 ا

 ظ سئارعلاىزيالو سنا ع ىلاعت هللا 0 هريس نسذق ديزبوبا لاقو *ىهتملا هللاىلاو اهلهباهنال

 ىتودلامحو ةلافكت كادر مهلا ناف هللا هف نجم نم بعصا ىو ءلا ه هقر عم سابعلاوب ا خ تمتع | لاثو *

 ماكحاب نيم مه رهاط مهو ىايعاعل خا زهأ 0 يك ارك اع هام اول قولخ دف رَعَلا

 ئوتملا وو 2 نقفلا راوناب لغتشم مهط بو عرمشلا

 دوريه تعءلرش ماكحاب واك + دو» ني تشفيرط 6

 ءالوالا "كشتات ىنداكلا لاق

 هنلاب اهيرابوا و ملا ئ ككل ةعجام كول قاذف“ قتحو
 - 9 -_ ام 3و ز؟؟تافوضار الذ هسع < اريكحح مرح د تمكشت

 مدهتسل و رف نايادشك زار. مدق سكش ناكر '"ءاؤ

 ئدعتلا لاقؤو

 نكي صالخ ديوجم :شراكش « دنيز ىاهر دهاوخم .شربسا

 َّىوج ف رطربكعخ يتفتز 1 * ىوح قار الد 24 00

 | نايب دعب نيزادلا تاريخنم مهالواا نايب 6# ةرخ:ًالافو ايندلا ةورحاىف ىرشبلا مهل وف



 0اس

 ساو ةروش مج ه8, رجم

 هريس سدق ىلادهلا ةرضحل لاجلا سئافغن ىف م اونزحيو اوفاخم ىتح اوغلبام ءاروام ةياغالو
 هنا ىلع عفرلا لوصوملا لحتو لاؤلا ىلع ىنم فانشتسا 6 نوقتي اوناكو اونمآ نيذلا ا

 ا ا مه لقف ةمار كلا كلتب مهز وف .بيسامو كنئلوا.نم لبق هل كك 00

 لاق * رش لكنع ني.حنملا ريخ لك ىلا نييضفملا ىوقتلاو هللادنع نم ءاحام لكب .ناغالا نيب

 قالخبالا وز نا'2 الا )تاسزراو دلط خرم !ىلاكت هللا نوت ا ىزاكف اةمالا كلاب تلاعب ةساناعلل ءاحطبشيب
 مهنال ةقيقطاو ةفرعملا ةبترصىف تانمولتااو تالفغلاروهظ نمو ةقيرطلاو ةعيرسشلا ةينترحىف |

 ةقيقحلاب مهرارساو مهحاوراو ةفرعملاب مهبواقو ةقيرطلاب مهسفناو ةعيرشلاب مهعئابط نوحلصي ٠

 ىلا كلذب هنع هللا ىضر ريشي ريقفلا لوقي * ىهتنا هللاىوسام عم نم نوقتي مهنا مرجالف |
 ١ لتتلاو قطان ع هرس لغشيام لكنع ناسنالا هزنت وهو اهم ةثلاثلا ةسرملا ىوقتلاب دازملا نا. |

 | اضنايناعالا اهات عملا هكزطشلا نعول ةجرم نم اد لل قمل ةيتوملا ناو ديلككلاب هللا.
 ةيفاغتمي تاما رذ مزال وب لتنتلاناشافزعلبل ودام كل زرتد لعق نورت واياك لع كيجتتا رت رار ١
 ني اوعمح مالسلا مهيلع ءابنالا ممم يلا 0 اهاضقا مهتادادعتسا تاجرد توافت بسحب |

 مهدصلإ و حاورالا ملاعىلا جورعلا نع :.ع ساشا لعب قلعتلا مهقاعامو ةيءالولاو ةوبنلا ىتس

 ةديؤملا ةكزلا مهسوفن دادعتسا لامكل 0 0 قارغتسالا :نع قلخلا اضع ةسبالملا

 مالسلا هلع ىسيعىلع ملسو هيلع ىلاعت هلا فصلا لوسر لضف ىرميانه نمو. ةيسدقلا ةوقلاب
 هقوفامو شرعلا ىلا مالسلا هيلع اناوسر جورع ىلا ةبسنلاب عيدسب ةعبارلا ىلا هجورع سنلذا |
 كلذ عمو نيوبالا ةهج نم هللا لوسر قلعتو طقف مالا ةهج نم ةأشنلا هذهب هقلعت ناكذا ظ
 تابعسطلا تاياغو تايرصنعلا تايايذ نم ىهتناام ىلا هجو رع. ىف ىهتنا ىتح قلعتلا هفاعام |

 ةلاخلا هذه لعجبف نكمي مل ناو نيهلأتلا ضءب نع حي اكنكمت ةيلاعلا راونالاب لاصتالا ماودو ١
 ىتم وهف هقفنلا ىلع ردق نم نا ىرتالا ىرخا هعل#و ةراث هسلبإ صيسمقك مك هيدبريصق هلدكلم ا

 نم ىلوا وه لب هأديم ىلا .جورعلاو ىوتعملا قزرلا هيلع سقف ءاشام لكأب عبشلا هديبف عاج

 ىونملا ىفو:: ةفاسم بولطملاو بلاطلا نيب سيلو بيسو ةلآ نع نغتسم هنالكلذ |

 تسادح كا هنوك وزارد هج * تمار مج سم ىهتوكو داردنبا

 درك( لس. دىبواخسرف .ى شن كارد ساو تح لا

 ءاحدق هنا اذِلا فىعاف ةيققملا ىوقتلاب نوقتملا نونمؤملا م مه ىللاعت هللا ءال وا نا تفرع اذاف |

 ريغىلا ةياهنلا رابتعاب اهضعبو ةيادبلا رابتعاب اهضعبو اهضعي رخا فاصوا ءابلوالا ىف |
 ص. ربعلا نم نوبدتا نيكي لاا نم هوجولا رقص مدحت هللا مرك ىلع ىور امم «كلذ |

 مهرار ةو هللاب مهلغشو هللا عم مهمومهنأ .« ءايلوالا ةمالع مهضعل لاقو * ا ْ

 نع ىلإ نكيهلف ةيالولا د :اونا مهياع ت تلاوتف | مهكلا» ةدهاشم ىف مهئاقبب مهلاوحا يف اونف هيلا

 ٍ ىلاعت هلل | ىل ادهللال وسر نا ريبج نب دنعس نعو * ىوذلا نم هافشلا سر ىوطلا نم نوطلا ا

 ا مهتايكسو مهتاخاو مهتمسب ىا (متقدب هللارك ذب ىذلا مه) لاقف هللاءايلوا نم لس مسوهيلع 0

 ا ةشلإ مهيفقبب مل ةيدحالا يل نع .مهئانقل مهلا دوو 7 ءداعر الا ف 5 اهنا تاوش

 جلا تا ريغص ملاع ىدا كك كم ناءرد مراهج رفد لئاوارد



 ا 5-6 _-

 ؟6 ويزول دوست عم ل ىحاص ه4 م و16 عمرصح ىب

 ِ - 2 5 0 يح

 سس سس سم ل صل سلا ل م جم

 بحايل نا ةيحصلا .طرش نم اواعج اذاو ىلسكس فنلاو ليوط مونلاذا ظقومو كرح نم |

 أ اهتف عاذافاهفاصواو اهلاوحا ءالظغ 05200 ةوادعلا رظنب اهتيؤر سفللا ةفرعموةحلا ارتي ا

 7_9  مسسم مس مسسالا

 هللارك ذيالجر ىأرو اهلا ءاخ ىيبح اهيفف ةينالفلا ةبصقلالا بهذا هل ليقف هللا ءابحا نم
 نع لأسو هيلا برق املف هتاضعا نم مل ةعطق عطقي ىتح دسالا هفطتخي لفاغت اذاف ادساو
 | ايثدلا بالكنم انلك ىلع طلس ةلفغلا تعقو اذاف هللا رك ذ نع لفاغتا ال نا ثدرا لاق هلاح

 | ةصقلا هذهىف نيقفلالوقي * ةلفغلل ىلع ةرخآلا بالك نم ابلك طلسي نا ةفاخم همزالا اناف
 دظلإ يكل يابه اياع ناو مرج الإ حوضف نم نوها ايثدلا حوضف نا اهنم . تاراشا

 تناكناوب ةداعلاو :ةعاطلا:.ةمزالم هرملا ىلعف ةيورخنالا تاذخاؤملا نم:لهسا ةأشنلا هذهىف

 ئوبنملا ىفو هيلع ةقاش

 نياكي غراف ىمد نقلا مد ان * شارخىمو شارع هر نيردنا

 | مانلل دبال هناف جراخ نم اهيلع.ناعتسا اهنع هسفنب. زج ناف.ةبقارملا نم دبال هنا اهنمو :

 ناتسبلا ىفو : هقوف نم عمالا

 راكزور اك نوجاب كا زامش تصرفو ىوج ىرتهب دوخز

 تع 3 نمهناف اهسرتفمل هسفن لع ةقيقحلا ىف هطلس امنا هيلع هللا هاكات دل ةتسال نا انيقه

  هللاءايلوانا 8اوملعاو اوهينت ه6 الأ © راوبلا زاد ىف هيلع هللا اهطلس رادلا هذه ىف هسفن
 هتيؤر هللا ةف رعش مهسوفن ةفرعمو هللا ةفورعم ىه ةيالولا ناف مهسوفن ءادعاو هللا ءاحا ىا

 امرك دراج ركمز تارا عدي اكل ار ورب ةرتيلمملاررا ملام وزر رالي عوار هن ع قحلع و «ةقوملل اأو

 دوعلا وبا ىلؤملا لاق *:ةمجنلا_تاليوأتلا ىف اك ةمحرلاو ةقفشلا نظنب اهتلا تزظنامو

 | هناحسس هنم ىاحور لا مهلرقل نئمؤملا صلخ هللا ءانل واب دارملاو . بيرقلا ةغل ىلول ١! هللادمحر

 | اوأر اذا ثح هتفرعمفق ةارغتسالاو هتعاطبهلا نوب رقي ىا ةعاطلاب ىلاعت هنولوتي مهنال ىهتنا

 اتي ف نك اك |! هد يلعيإ اوقلما وقظف نآو هتان[ حشا قه ين انودتاقدق لت ال كال ذو

 اقروا ور هور كمي قوتج قسنيوانلا ق 3 مهيلع وخال ع هتعاطىف اودهتجا اودهتجا ناو

 بولطم تاوف نم 6 نونزحب مهالو # لبقتسملا ىف هراكملا نم ”ىش ثودح نم نوكي اما
 | مهيرتعنإل فارقت ةحار اق كتاوفيزمولا ىقلملا قريع كار ره ققح نس نوكيلعإ نوال

 اان واةف ةوخ مهيرتعيال هنا الو نوتزحتالو نوفاخال مهنكل مهيزتعي هنال كلذ بجويام

 ١ هللا ل الخل اماظعتسنا ةيقحلاو:فوخلا راعشتساو ال .فكرورسلاو طاشنلا ىلغ نورمتسي

 أ .نيبرقملاو ضاوخلا صئاصخ نم  ةيدويعلا .قوقح ةماقا ىف ىتسلاو دجلل اراصقتساو هتبهو
 ١ اتزحوافوخدشا مهفالاوةرخاآلاف «نونزحم مالو هيلع وخال » ىثاوكلا:ىفلاق اذاو#

 ا ليثو هللا ةعاطالا سيل مدصقم نال كلذ مهيرتعي امناو * ىهتنا مهريغ نم امندلا ىف

 دعولا بجومي هتاوفل .لامحا الو هلوص> ىف بيرال ام كلذو ىنازلاو ةمار كل عبتتسملا هنا

 ا ىهف تا وفلاو لوضللا ناب ةددرتملا ةيومدلا رومالا نم كلذ ادعام:اماو ىلاعت هبلاةتيلكلا

 أ !ايدردوا اهراض لوصحب نه اوفاخ ىح امدعو ادوحو مث دصقم فاح ف ماظتنالا نم لزعع

 آت ع : 5
 / يميصوجس ع صمم 5

 ( تاوغب )



 ليللييسسسبببببببببببّحح بيٍِ

 ا موج ناب زعم

 لسرا لاك ناو نكت نانا مهحروحسقلاو نسحلاو لطابلا و قا نيب زيمملا لقعلاب مهيلع مذا

 هلت قلخ ام ىلا مهىعاشم و مهاوق نوف رصياالف ةللحلا ةمعنلا كلت هنو ركشبال مهرتكا نكل وت
 | كن كو ةفان هكامووت هبالا كردي الاف عرشلاليلدالو هيديتسي امفلقعلا لبلد نوعشيالو |

 | ىنمي ردصم هدصق تدصقهنأش تنأش كلرقنم نوؤش ماو صاىفىا «نأشىف ف دقعاي

 أ ريمضلا «هنمواتتامو# هلاحام ىنمع نالف نأشام لاقي اضيا لاخلا ىنعمب نأشلا نوكيو لوعفملا
 ْ نأش مظعم نا نقلا ةاؤالتنال'نأشلاَن م ةنتاك ةوالتىا َكفوذْحَع رالصللا ةفط فّراَعلاَو نأشلل

 53 ؟ذ كلذاو مهسار وه نعهصيصخم دعب باطخلل ميمعت لامعالا نم ه لمعنم قف [نابمدا |

 م ءانلا متقلط اذا ىنلا اهيااي ١ ىلاعت هنوق ىف م باطخلا كلذف هموق لخد بطوخ اذا

 ىا هثالثلا لامعفالاب نيطاخلا لاوحا معا نه عارمم اطلس 2 ادوهش مكيلع انكألا م ْ

 هل نيظفاح هبلع نيعلطم ءابقر اننوك لاحالا لاوحالا نم لاح ىف اهنم ”'ىثي نوسبالتام
 لوخدلا ةضافالاو ىضاملا ىنعا عراضملا صلخت ذا ادوهشل فرطظ *“ هنأ نوذطفتذا ف |

 بزعبامو 46 هقزوعفدنتو نوذوخن ىا هنف اوعفدلا اذا لمعلا ف موقلا ض افا لاَ لمعلا ىف

 ديك اتل ةديزم نم ه6 ةرذ لاقثم نم + لماشلا هماعزع بيغيالو دعبيال ىا 16 كبر نع

 اريخهلاعفاوهلاوقا ىلع ىزاحال هنا دحا ناظيالف سما هيلع نم فكو 'ىش هملعزع تغب
 انفي جع اذا ءرملا ناف ةظفاحملا ىلع ثحو ةقارملا قيرطىلا ةراشا هنفو * ارشوا تناك

 - كح  فاصنالاب لماعؤ فالخلا نم ملس هناقوا ىلع ظفاحو نا لك ىف هلع هللا ءالطا :

 هفك فو ضيبا ىصح ىنعلا هفك ىف ةريقمىف بهارب تررم لاق هتلادحر ىلا رع نع
 تربتعاف رباقملا تيتا ىبلق تدقف اذا لاق انهه عنصتام بهاز اي تلقف دوسا ىصح ئرسبلا

 لبالا ناكاذاف ٍضِبالا ف دوسالا اذهنم ةدحاو تقلا ةئيس تلمح اذاو دوسالا اهنم |

 ضعب نعو * كيلع مالسلاوىتلاح هذه ةلدلا كلتىف ابارشث برشا ملو اماعط لكأ مل تانسحلا

 هتلعفام ىلع مدنلا كرتر تابقارملا نم كتافام ىلع نزلا مدع بلقلا توم ةمالعنم راكلا

 ةلفغلا نم ةيصعم لكو تبملا ةفص سكعلاو ساسحالا ىضتقت ةابحلا نال تالزلا دوجو نم
 بييح ةيؤر ىلا قاتشا ابلو نا  ىكح  ةرخ لاو ايندلاىف ملاس قحلا ركاذف ناسنلاو

 : ع

 أ ىا 1 هينولمعتالوإلل ولتت لوعفم نارقو ىننلا دك أتل ةدينم نه ه6 نا رقنم 8 لوسرلا |

 | باطخلا خبشلا نبا لاق + ريقحلاو لدلجلا لواتتيام مع ثنح ركذو ةماخف هيفامصخ ثمح
 ١ موقلا سمر نال هنف نولخاد ةمالا نا الا ىهاظلا بسحب الوا مالسلاهيلع هب صخ ناو

 ١ ةرئادىف ىا ه# ءامسلاىف الو ضرالاىف © ءابهوا ةريغص ةلمم لقثلا ىف ىواسيام ىا ىننا

 ربك ١ الو 6 ةرذلا ه# كلذنم © اهمسا ه6 رغصا 88 سنحلاىننا هكالوو## ناكمالاو دوجولا
 | فيكف حوللا ىف ابوتكم ”ىشلك ناك اذاف ظوفحملا حوللاوهو اهريخ 6 نيه باتكىف الا |

 | ةدحاو تبقلا ةنسح تلمح اذا ضب الا ىصحلا امالاق:كفك ىفىذلاىصحلا اذهامتلقفاهف نمي |

 ١١ ىلع تااتنلا تضف ناو قدروا حلا كقو كيطفاتااشنلا قع تاتا كيدنا ا ةكارغت
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 < 2 ي(* كوع كك ل معقب هاوتج (موممعو ءعوقس هعع وتر سيل بش عععم وتم 2

 6 هونج مدعو 6 دحر مين ؟ موتر 2

 م 55 ٠ رشع ىداحلا . زجلا

 هوت ١ قررنم هلأ كرما ' شقا ىعلاو . الالد هلك نوك عم 5 7 الالاح ضد

 نوطبىام) مهلوقو (رخ ثرحوماعنا هذهز) مهلوق كلذو قزرلا مهتزحلل ا!راكنالا دوصقملاو

 ماخلاو .ةليصولاو ةئاشلاو ةريجلا ىعو 6 اًجاوزا ىلعمرحعو انروكذل ةصااخ ماعنالا هذه |

 «نمنالا نولثتما هنف متاف لعمل :كلذف 6 مكل نذا وه -[ ادخايا ]6 هللا ل» مهل 6 لقط |
 ىئاوكلاىفو * هيلا كلذ ةسنفف م نورتشت هللاىلع ما » هك ليلحتلاو ميرحتلاب نولئاق |

 نهوهيف طادتحالا ىلع ةثعابو مكتلا نم هنع لأسإهف زو رجلاوؤلا غلبا نم ةيآلا ءدعأا

 ءامسل اةتنعل لعريخب: نيانلا .ىنفا نم » ههجو هللامرك ىل لع لاق * 1200 يحلا ىف طتحب مل |

 ةداعا م لاقف ىلا ىلا عر تلا ذا !ءىقلا لع ااهأبا دما لع كنبلاذل الو: لضزالاو
 تملعلاقف مفلا 67-252200 اال لاقف دسو هيلعىلاعتهّللا ءلضهأ وكيم عارف ةاولط ولا

 ةنا.كلا ةراشا ةيآلاىفو © ادبا ىتقا الزا ئاشاارلع الا هللا ل وسر ىلع ضرعت ىوتفلانا

 ةينابرلا دهاوشلاو ةهلالا تادراولا نم ىونعملا قززلا نا كوش, و دقتعي نا ءرمال زوحمال

 هذهل تو تاداعسلا هذه لصح ناو ٍبولقلا باكا ىلع لالحو سوفنلا بابراىلع مارح

 نافءالوالاو ءاسنالا صاوخو ءاريكلا راخالا نأش نهوهاماو اننأشنم نسل تاماركلا
 لعج لب ةيلعلا تاماقملاو تاحردلاىلا ةوغدلاب اموق صخام ىلاعت هللا ناف هللا ىلع ءارتفا اذه |

 هعرحتف ( مكلرفغيل وعدي ) هلوقو 6 مالسلا راد ىلا وعدي هّللاو ) هلوقل ةماع ةوعدلا |
 هيلع دسيجل ىلاعت هللاف الاو هتمه ةءاندو هلقع ةكاكرو هبفن ةساسخ نم هسفن ىلع قزرلا اذه

 ظفاحلا لاق : باهولا'ضافلا وه لب باللا اذه |

 تدع يطب زكرو تشن د5 دهجعا اوك أ هل «دوككت زان جذل انتلاراإ "5ك قع ذك نام
 لاقو :

 دوب هك تسناكو ندعم ل<رد نانحم# « ديشروخهنركو تسنن رهكو لعل بلاط

 .عاوشملا قو

 دوب هدنب اي هدئيوج تبقاع * دوب هدنياتش ركو ناركرك
 تاريخا نع هتلقتعا ىتلا هتوهش نم هللا هذقني نا برغتسا نم اهحرشو ةيئاطعلا مكحلا فو *
 نمو 3 ع زحعتسا دقف تالاحخلا عيمج ىف هتلمش ىتلا هتلفغ دوجونم هجرخن ناو

 6 اردتقم ”ىثلك ىلع هللازاكو » لوَش ىلاعت هللانا كلذ ليلدو داكوا رفكدقف اهزحعتسا |

 ىلع ةناتسالا ا و ءاشالاسما اذهو ”ىش لكل ةمللاص ةلماش هتزدق نا هناحبس نابأ

 مهدا نب مهارباك هتيانعب هصخو هللا هذقنا مث ىلثم ناكنم لال رظناف كلذ كئاجر ةيوقت

 ةيادبلاىىرجتنم مهريغوراتيد نب كلامو نونلاىذو كرابملا نب ةلادبعو ضاع نب ليضفو
 نطو ءادتبالا ىلع عفرلا لحىف ةيماهفتسا ام ه6 بذكلا هللالع نورتش نيذلا نظامو +

 0 حبق لاك رائيظال ايدك الا نك ارتفالاز ناعم ا أ ةدايزو نافوذح هالوعقمو | ه ربح

 0 ىا نظلا نفل قرط ه# ةمقلا مون 32 اضنا مهداقتعا ىف ايذك هن 17 اولعتفا ام

 هليوهت دارملاو لاقثمي الاقثم اهلع ةازاجلاو لاوتالاو لاعفالا ضرع موي مويلا كلذ ىف مهنلظ

 قلل
 ١ 371711111 ا ا اسس هسسسس هب د تاتا سس اع



 سنو ةروس 3 هم جم

 ةعامج عم تو ةتكرا نيد نب كالام لاق + نوراق عقتسال 4 ةعفنم امدلا ماطح عمجج ىف ناككولو |

 تلقف بهذا لاقف ”ىثىتم سيل تاق كجرخلا ام لاقف تجرذف دحا بر نا راشعلا هبنف

 ظفاحلا لاق : ةحارو روضح درحتلاو دق قئالعلاف ةرخ آلا سعا:اًذكه ىسفن ىف

 تسدازا دريذب قلعت كلر هجره ز * دوبكخ رج ريز كمت تمه مالغ
 احور وا امسج ملاعلا ناف ىلاعت هللا ىوسام عيم نع ةيرحلا ىلا تيبلا اذهب راشا

 كلفلا: تحنام صخ رثكاأ سوسحملاب سانلا فلا ناكامل نكل قلعتلا ليقيامت املعوا اع:

 هصلخي وةيقانلا ةداعسلاىلا دبعلا لصوب ةينا رقلا ةظعوملاب ظاعتالانا معا رك ذلاب قزرالا

 ىرفمان مث هتمعنوهتكمل ب موي تاذ رس مهداب مهاربا نا  ىكح ةيناسفنلا ظوظملا نم
 هفتنا ىذلاناذ ككلمي رتغتالو قالا ىلع ىنافلارثءونال بوتكم هنف اذاف اباتك هاطعا الجر |

 6 مكبر نم ةرفغم ىلا اوعراس ) لوق. هناف ةللاسما ىلا عراسف مدع هنا الو مسج
 0 ”ءاج )ل ةرابعىف مث * ةعاطلاب لغتشاو هللا ىلا باتف ةظعومو هللا نم هسا: اذهلاقواعزف هبقناف |

 ف املا تاصو ةحظع هلم ةيدهو ةميسج ىلاعت هللا نم علا رقلا ةرضح ناوىلا ةراشا

 ع 5 لا تازرق ءازرقلا نْعَعِ لاق * ههاون نع ءاهتنالاو هاواي راغالا هلوقو لوبقلاالا |

 ىوغ لع زفاف كهذا قلع نعةالارتللا تلج لوز” ىزيدناق يتاثر تعجر مث ىل خسش

 لبقام عنو : ءامحالا ىف اذك كمهش اذامو كاهتيو كرمأي اذام رظناف

 ظ

 تي تل تا جوعم تركم ز شرم دقن

 هرشعو عيسس تااارق دد د هزي اتاطع هلع لقكرك فون

 ناسللا نم ف رشاوه ىذا !!باقلا قاعتم وعلل ىلاعت هللا ةف رعم وهو مالا ىلا قاب فرص | ءلا

 كي ب ناسك 1 2 ركحذلاب ابلاغ لصحت امنا للا ةفرعمو ا 1
 | وهو نا رقلاب ىلولاديا اذكف ليزبم مالسلاهملع ىنلا ديا ىلاعت هللازا امكف نارقلا قئاقحو |

 بسحب هباوث ةر تنآلا كلا ا او ءانفلا نيم نال انه قس ةعيرشلا معو ليربح |

 ىدبا ىلزاء وهو ءاقمأا ىلع هنال ةرزخ آلا كلا تبهذنف ةققألا مَع م نواف لمعلا ١

 ةكازلا ةهسفن هللا نسدق ىدتنسو ىحش ةرضح ىل هدافا م ماقمو نطوم لك هللاوزال |

 مكل هللا لزنا ام 8 نوكرسشملا اهنا ىوربخا * متأرأ لق إل ةعفانلا همواعب كاياو ىنمفنو
 الام فد رلا]#ل امج متأر ,ال نيل وحفملا دسم ةداس لزئاب للا ةوتمتم قا رشع الم قزر نم

 ءامسا ىف و) 1 ءامسلا ىف ردقمهنال اما ضرالا نم جر اما قازرالا ناعم ءامدلا نم

 | هنالوا اهثم لزنم هن اك :كلذت راصو اهيقردقام تسح ىلع الا ضراللا نم جرخالو 5 مث درر

 ١ تاينالا بيسرطملاناذ ىمقلاو .شسمشلاو راوملاك ءامسلاب ةقلغتم بابساب ضرالا نم جر مبا

 لحام هنم دارملا نا ىلع تلدف ةعفاملل ءاللاو نوللا تيس نمقلاو جذنلا تدوس عصاخلالو

1 

 حدب علا حتا :قهيوارج ا لقاؤوذالا 2 انور وداع انا تيا ا ظ ع

 | جرا ةياعرو فورا حيحصت هب لصحتام ردق ليصحت دعب مزاي 0 دوصقملاو

 ملح وىا 3 الذلحو 2 مارد هناي ممكح ّئا امارح 8 هضعل ماج أ 4 همم مبان

 1102 190 21 1070007 ا ا 027 70 010215030331 5 15 0257 ب تا 217 اا 2225 كدا د تدل ١ سس سس اع طل



 مي

 [د] ؟ 62 << ؟جم ةياكي ددساك و> !ادتايتا رع ؛نمردجإ

 ١ 4 -ه

 1١1 0“ «ويكيت مج 1 «مص ءبحجوعا

 مك ن4 جم رشم ىداحلا ءزملا

 رارطضالاب توملاو رازحالا لاحب رابتخالاب توملاو ...5 اياو ىلاعت هللا اناح' بلقلا ةاحو

 ىوتملاىفو : قارفشب عوجر ىناثلاو لاصوت عوجد لوالاو راغالاو ةءانثدلا لها لاح

 [1] شيوخ ربك سفن شين زا ىهرات * شين دردرب نكربص ردارب ىا
 نياوديششرخ درب نامرف اردىم .* نبك سفن وا نتردنا د صهره

 [9] ناترضنوحناهجناوناهجنيا * ناتما جارس نا تستفكب ىف
 ةوو نان ماعطلا ؟قن نإ “كفك هدو نأ" قارف»-نبا !لاضو خه

 ا
 ا
 أ
 ا

 ركل نادونم نأ" قاذف لش »رقم نانا قا فاندلا 1ع فخ

 اذج نفاق ليا تكيس « دان دانا يت ودق نقار نوح

 دق إ ةكم رافكب داشرالاف ةصصخو ىنشاكلا ريسفت ىف اك ماع ءادن 5 سانلا اهيا اي ©

 بتغرتلاو ةلاتسالاب وا بتهرتلاو رجزلاب ناكءاوش فقاوعلاب ريك ذدلا نه دك ةظعوم مكناج

 | وهو هثلسلا لاعف الا نع رفنم ةئس1ل ا لامعالا تعغع مكلعو مكل بح امل نيم تك

 | اليواعما للا هات ءاودو 4 رودصلاىفامل ءافشو له مكساج قاعتم د« مكبر نم ف نار قلا

 قحلاقيرطيلا ه6 ىدهو # ةدسافلا دئاقعلانُم اهريغو قافنلاو كرشلاو كشلاو لهجلاك

 6 ننمؤملل ةحرو » سفنالاو قاف آلاف ةيوضنملا لئالدلالالدتسالا ىلا داشرالاب نقلا |
 نآرقلا اج تلو ندا دعو لالقل اور ريكلا | تاييط قمت[ ملا تي وخل .ةرتع |

 اهنيع هناك ةغلابملل .
 تمحرو تيانع ناع ون ماس ىهزا * تمكحو تياده ضحم ون مالك هز |

 تناك لير تت تك راوتوز كرا قع ووو رك هلالحارا وت هواك انك دنا
 3 ةظعوملالاشو .حاورالل ىدهو رودصلل ءافشو سوفنلل ةظعوم نا رقلا لاه ْ

 | دمحم اي ه# لق © يومنا مهاصوا ثدح لكلل ةمحرلاو صخالل ىدهلاو صاوخلل

 لصاو فوذحعمب ةقلعتم ءابلاو نارقلا لازنا نع ناترابع هي هتمحربو هللا لضفب 8 سانلل |
 باخيتسا ىف اهلالقتساب ناذيالل هتءر ىف 0 ا و ءالكلا !؟

 | تعم ةدافال ءافلا هيلع لخدا مث رصقلا ةدافال .لعفلا ىلع رورجملاو نادل حيدر حرفلا

 ريرقتلاو ديك أتلل ه6 اوحرفيلف كلذبف ٠ لبق مث اوحرفيلف هتحربو هلضفب راصف ةيببسلا
 ةسسلا ىلع ةلالدلل ةيناثلاو ةيئازج ىلوالا ءافلاو هيلع ىناثلا ةلالدإ لوالا لعفلا فذح مث |

 | ةيسلاىلع ةلالدلل ءافلا لخدا مث رخآ 'ىئثي ال اوحرفيل كلذبف ”ىثب اوحرف نا لصالاو |

 ءامسا ىف روهشملا ليوأتلاب وا تاذلاب اهداحتال اما نينثا ىلا كلذب ريثاو طرشلا ىفذح مث |
 لاومالا نم ه# نوعمج ام ريخ 9 هتحرو هللالضف ن . ركذ ام.ىا ه« وه 8 ةراشالا |

 ةيادهلا نم هنم كل.قبس ام. هتمحرو كيلا هناسحا لاصيا هللا لضف رابكلا ضعب لاق + ةينافلا

 ىلضف ىلع دمتعاو كتمدخو كتعاط ىلع دمتعت ال ىدنع لوَه ىلاعت هللاز أكف ايش كتلو |

 ١ يحول رقت اذا يشن لاو عللذا هلق دلال: لك زجل ]كيد جيلا: وعأإ ل, ناني يح ارو. |
 ظ [ نمتخر نانمؤم ةنازخو تسياهنازخار |
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ْ 

 ْ ديال هنا ىلا ةراشا ةبالاقو د ىهتنا: امدعو ادوجو « نوعجرت هبلاو رث , ءادعالاب دوحولا ا
|| 

 تالا ناولسو دواد عفني ملاك كاللاالو ىموم عقنت ملاك ةيرقلا الو مهاربأ عفت م 7

 سوا ةروس مه 08 زهنع

 دادضالا نمرارسالا ناشتلا ىف لاق *ربصت موس سيل هنالاهو رهظا (ةمادنلا اورساوإ ىئاوكلا

 فانصا نم مهريغو نيكرشملانم نيملاظلانيب مكحلاو ءاضقلا عقوا ىا # مهني ىضقو ذه
 لموعو لطابلانم دابعلا قوقح نم وا هللا قوقحنم ناك ءاوس ق+لارهظا ناب لظلا لها

 | # نوملظي ال و8 نوملاظلا ىا د# مهو قه لدعلاب  طسقلاب قه هب قبلي ام امهنم ل 0
 داشرالاو اذك ةيرورضلا همزاولو مهملظ تايضتقم نم وه لب باذعلا نم مهل لعف اف

 نيكرمشملل ةازاحم ىناثلاو مهيبذكمو ءاسالانيب ءاضق لوالا نال اريركت سيل ىضاقلالاقو *

 نولوغشم ملاعلا اذهل هاو نيلفاغلاهسنتل ركذت امنا الأ ةلك مامالا لاق *6 الأ ف كرشلا ىلع
 ديزل رادلانولوقيف ةيزاجلا ةرهاظلا اهك الم ىلا ءاشالا نوفيذف ةىهاظلا بابسالاىلا رظنلاب |

 مونىف نيقر مختف اوكف ف 3 رينولل ب رعتاوو ةفلخلل ةنسملادرد ورمعل هد: دعو |

١ 
  1ناو هتاذل ّ 0 !مهسحل تينادق هنال هك 0 ا |

 هل كولمت هاوسام عيمج نا تبثف ةطساوب وا ءادتبا اما هتاذل بجاولاىلا دتسم هتاذل نكمملا

 :اعير التعدد تلغتل ام 0 اياقعو ةباثاو امادعاو اداحما ءانثي امفنكه ف فرصتي ىلاعت
 ا 10 كتاك راقعلاو تاوثلا نم .دعو ام ىا 6 قح ةتادعونا الأف ءالقعلا

 ١ ىعع قحلاو ىردصملا دانعع كوك كاك روح وجنو عقاولاو تياثلا قع  قحلاو دوعوملا ىنعع

 | مهلقع د روصقل يمر كا نحلد عقاولل قباطم 006 ىا عقاولل قباطملا 74

 نوملعي اماو كلذ  نوملعي ال # ةداتعملا ةسوسحلا لاعفالاب مهفلاو مهيلع ةلفغلا ءالتساو

 نولعشي ام نولعفيو نولوَش ام نولوقبف ايثدلا ةالانم !ىهاظ

 سح مديد هديدباسد ريغ * .نيلجم نبا ىانكش نادر ةدنام

 دركي دردلكلبتناط «ييودن اقدر كك» لد مشج

 دشان وج غاب هكدسانشدح ه« دشاب نويز سفق رد واغرم

 ةرخ آلاف «نوعجرت هبلاو 8# كلذفف دحال لخد ريغ نم ايندلاف هك تيعو ىحي وه

 نم 6 تيميو ) داجيالاب مدعلانم 6 بي وه )) ةبمجتلا تاليوأتلا ىفو © رشحلاو ثعبلاب

 ةيخلاالو مدا ل توملا ءاج اذإ لبقام عنو ايدارطضا ناكناو عوج رلا نم

 مك دونجلا الو نوراق 5 لاملا الو سو هياع 00 ىص ادم ملح ياك تي الو

 فلانورشعو ةعبراو فلا ةئاتس توللف ليق «فسوب عقتي ملاك لاما الؤدورم عفن ل

 ا لوه لك الوه نوتسو ةئامعال# توملادعبو هم اونامل ايندلا لها ىلع عضو ول مع لك مع

 ذنب توملا ملا هنم ةرذ لك دج نا ىلا دهاج نيقلا قيرطب اذه فرع نف توملانم دشا

 لا يي رارطضالاب توملا لبق راتخالاب تام هنال الصا لاجم توفلا نيح ملالل قيال

 سفنلات وم هل لاَغي اذهف ىلاعت هللا ءاقسب قبو تافاضالاو دوبقلا ةلج نع ىنفو هفنب ىلوملا



 ميك ه7 35- رشع ىواحلا ءزجلا

 أ هلساو مزاللا دملا عم افلا“ ةيناثلا ةزمهلا لادباب  نالا ف ناميالا مكمفنسال |
 لبق ام نال روكذملا نود ردقملا متنه آب بوصنم وهو ةيماهفتسا ىلوالا نوكت نا ىلع نالاأ
 | لوقلا تحن لخاد ريغ ىلاعت هتهيج نم فاّتسا وهو سكعلاك هدعب اهف لمعي ال ماهفتسالا
 منك دقو # ريخأتلل اراكتا هب متنمآ ناالا باذعلاعوقو دعب مهناعا دنع مهل لبق ىا نقلملا

 نيذلل » ن آل لبق ردق ام ىلع فطع هي لبق مث © ءازهتساو ابيذكت ىا ه نولجعتست هب

 / منهج ىلا نوريصي مث مهروبق ىف نوبذمي مهنا كلذو [ دوب متادنآ هكىديداج باذع ]
 ادبااهف نوبذعف |

 ا تسا نيبتاكلاماركاب شباسح .*« درب ناجو تفر وكدن هكىرادنبن
 ىصاعملاورفكتلا نم ايندلا ىف ه نوبسكت متنك امبالا 8 نوزجتال ىنعي مولا «نورجنلهوط
 وه لب مهمح ريل الا هدابع قلي مل هناف ءادتبا ىلاعت هنم ردصي مل باذعلا نا ىلع هش هبفو

 مسلا لوانشا ىلع بترتملا كالهلا ةلزنيب لطابلا مهلمع ةحش |

 ظ د ب هيف ون نو يو و جسما

 | 8 وه قحأ © راكتالاو ءاز :هتسالا قيرط ىلع نولوقيف كنوربختسي ىا  كنوثينتسيو ف

 ْ بصنلا عضوم ىف ةا2#او ريمضلا وهىذلا ًادتبملا ىلع مدق ريخ قحو ماهفتسالل ةزمهلاو '

 | ةملكب يناثلا ىلا ىدعتي نا رهشالاو هسفنب نينلا ىلا ىدعتي ربخا ىضمب ًاينا نال كنوئبنتسي |
 | ريغ مهل 6 لق اذ ورمع نع ىتربخي نا هنم تبلط ىا :رمع نع اديز تأبنتسا لاقيناب نع .

 ةزمهلا 0 ا افا ايناب مهلا زهتسا ىلا تفتلم

 يقتل ىنعع له نا م5 ةصاخ مل ىنعع باجالا فو ر> نم الان وكيو ا

 دوعوملا باذعلا ا دك هلا #© [نمداكد ورب ع عا ] ةيسرافلاب ىنعملاو . مسقلل واولافةصاخ ٍ

 باذعلامكتوفي ىتح مكسيدعت دارا نيح مكبر ه6 نيزجعمب متا امو # ةتبلا تبان # قمل ف |

 مهرئاصي باجتحال ةلفغلا لها نا ىلا ةراشا ةيآلا ىفو © ةلاحم ال مكب قحخال وهف برهلاب |

 | ةظقنلا لها اماو سوسحلا ةلزنع مدنع ةيورخالا رومالا سيل ةينوكلا تالا حج |
 ايندلا ل لاقلانيع دهاشت م اهلاوهاو ةرخآآلا بلقلانيعب نودهاشي ىلاعت هللارونب مهروشلف

 رانلاو ةنملا ىلع جارعملاةليل ربع دق مالسلاهيلع ىنلالب سوسحملاةلزنم, مهدنع ىهن اهلاوحاو

 ولو » ةيقحلاب دوعوملا ىلع مكح اذلو ءايشالاقئاقح فشكو سأرلا نيعب دهاش ام دهاشف ؤ

 اهنتازخ نم ايندلاف ىا * ضرالاىف ام سفن ةفص تكرشا ه# تملظ سفن لكل نا
 0 اهتاحمن ةلباقم هتلذبو باذعلا نم اهل ةيدف هتلعج ىا ه هب تدقال # اهلاوماو

 ةغص راثياو سفن لكب اهلع لولدملا سوفنلا ىا # اورساو ف هءادف ىطعا ىا هادف ىنعمب |

 ب ةمادتلا ب هانا ىلع هلولدم روكذ بدغتل وا صخشلاىلع سفنلا طفل لخ ركذملا عج |

 باذعلاةنباعمدنع اهورهظي ملو اهوفخلا ىنملاو  باذعلا اوأر امل ط ظلام اولعف ام ىلع ١
 ىو * ةملكب قطننال انوهبم. قبس هناف بلصيل هب بهذي ن كيرا كل نقلا لع ع

 ( ىئاوكلا )



 سنو ةروس موي ها زج

 صهاظلا ىجولاب ىنأي لوسرلا مث * ةبوتلاةدوس رخاواىف قبس دقفالما ةرخ آلاف نيبذعم
 ءاساللهعوقو زاحام لكو ىهلالا ماهلالاوهو نطابلا ىجولاب ىأن لوسرلا ثراوو نطاللاو

 مهبيذكت ردق ىلع ةواقشلاب مهنم ىضق

 شيوخ ىالاك روخرد دراددوس + شيوخ :ئالاو "تمزا 1

 | ةيآلا كنيرئاماو لوزنزا دعب هكدناهدروا ] ءازهتساو اداعنتسا 6 نولوقيو لف ماسه لكب |
 هي دعولا اذه ىتم 8 [ دش لزان تبا نبا دئدومم دوعوم باذع لاجعتسا ةكم رافك

 هي كلمااللق ع انتايهناف 6 نيقداص 9 كعابتاو تناىا 6 مسكنا ف هلي انتايلقاةباذتلا

 فيكف هيلجان 1 4 اعفنالو 36 هعفدا ناب + © ارض ىسفنل © دل همزاب, كلملانال ردقاال
 0 عطقنم ءانتسا 8 هللا 00 كلا تامل كولن لكما مكل كلما

 ولارضحااذاذ فلخا مث انامز هدعول ناعل وهو عيال رضلا كلام اوه تف عام

 نيعم 6 لجا لف مه 1 مهني 0  ةما لكل ل لاقاك دوعوملا عشبناو دبالهناف
 لحي مهلسر مهبيذكت ىلع ءازج 0 ةعل بورضم ىرخا ةما ىلا ىدعتيال مهب صاخ

 نورخأتبالىا © نورخأتسيالف 9: نيعملا صاخلا مهنامذ ىا 8 مهلجا ءاجاذا #8 هلواح دنع |
 عا 7 ةعااس 0 هل مهبلط جم 5 مث زجسعل راعشالل لامقتسالا ة هغصو ل اال ةيضوع

 نيحسف نواجتسالف هيلع نومدقتيال, ىا نومدقتسالو 0 نامزلا نم الئلق انش

 كار هاك ءانتنات ناقلال وكل [نوؤخ تشر خلع فطخ(و غو 0 زجخو مكتقو

 34 5 1 لق 3 القع لحتتسملا كلسو همظنم رجال ءافتنا ىف ةغلاسملل كا. نتا انك ا

 3 2 3 هبنواجعتست ىذلا 4 هباذع مكيتانا و رابخالل ببس ةيؤرلانال ىنوربخا ىا
 مكشاعم تلظن نالغتشم منك نيح “6 اراهنوا 0: عوبلاالكاهنتعا قو تاكو ةنهيأقا

 ناك اذا طرمشلا باوج ناف ءافلا فذحب طرشلل باوج © نومرلا هنم لجعتساذام

 ةنواخمتساب باذعلا» نم عاوتاو - ”ىث: ىأ نإ, ةؤوزطضلا ىفةال ا ءاسفلا نمله فردنالو اماه فتسا
 ىأوا هنم عبطلا روفنل صتقم وهف هتناصا ةدشو هيرارمل هب لحسعتسلا باذعلا نم 7-2 سلو
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 ىلع ءانبب هنايتا دعب هلاحيعتسا ةلزنم ةلاحتسالا ىف هليزنتو ناكمالا زيح نع هجارخاب هلاحعتسا

 ديك انلا ءراماضللا عضوم عوضوم 00 ةققح هنايتا ةلزئم هوندو هنايثا ررقت ليزنت

 |/ذئقلا لها نك اماق ل يهنازعب الاساخالا ىلا ءاعلا امرشا باوك نط تامل باه اي تيراط ل١

 ١ يح دعب الا دابعلا نيب مكحيال ىلاعت هللاو تاماركلا نم هلثم ءايلوالل ذاج تازجعملا نم |
 أ ةودكت ناو مهشبدصت ردق ىلع ةداعسلاب موس ىضق هوقدصناف نطانلاو رهاظلاب مهلوسر

1 

ٍ 

 !؟ناكتاق ةغلابملا هيدارملاو هنايثا دعب هلاجعتسا نكميال ”ىثلاو هناحبس هنم نواحعتسي ”ىث

 | باذعلا نايثا نم اعزف كلهينا مرجلا قح ناف لاجعتسالل مهلاح ةئيابم ناس راكتالا

 | راكذال مث ىلع ماهمتسالا ف فرح ا يا عقوام اذا نأ 9 هلاجعتسا نع اللضف

 نيح هب متنمآ ةققح ك4 لحو باذعلا عقوام دعي مهل لق ىا .٠ ةدب لم امو سيلتا

 | رفظتل ماهلالاوىحولانم هب اًواجام عابتاو ءابلوالاو ءاينالا قحفقيدصتلاو قدصلا:كيلعف



 مد 0٠ رجم رشع ىداحلا ءزمجلا
 دم همه سس تس م مم صح سسسكس سس

 ظ رثؤتال ةليلق ةدمالا توملا ببسب اؤقدافتي+ل مهن اكف ايندلاف نوفرعي اوناك اك اضعب مهضمب

ْ 

 ًاربشيو باذعلا اونياءاذا فراغتلا عطقني مث روبقلانم اوجرخام لوا فراعتلا كلذ لاوزف |
 نيذلارسخدق © نوكي رشحلا دعب فراعتلازال ةردقه ىرخا لاحوهو مهضعب نم مهضعب

 | باسحلاب نوبذكملا نيغدق ىا هنم بجعتو مهنارسخ ىلع هللانم ةداهش 4 لاءاقلب اوبذك |

 بيذكتلاب قيدصتلاو رفكلاب ناميالا اوعابذا مهترانىف 46 نيدتهم اوناكامو ظ ءازجلاو |

 تقولا ىغم دقو عفن ىلع اونوكيرف |

 راكزور دشو ميدركت ىراك هك « راكزوما كدوك اب تفك شوخ هج

 كلرهظنتنأب !كنرصيننا:ىا:طرتغلا نمر دبكات "دن قطامؤ ل رنا ملضا  كنيرئاماو ظ

 هروهظل فوذحم باوجلاو.ردبب هاراك كتابحىف هلجعنو باذعلا نم © مهدعن ىذلا ضعب ف ظ

 : مهعج سمانبلاف 8 كيرتنالبق 6 كتيفوتنوا 8 نوردتقم مهيلعاناو لؤمألاوه كاذف ىا

 كنيفوتن باوجوهو نومقتنم مهنماناو ةرخآآلاىف هكيرتف ايدارطضا اعوجر مهعوجرد ىا
 فطعامو طرشلا اباوج نوكينا حلصنال وهف توملا دعب ةرخ آلا ىف نوكيامتا عوجرلا نال |
 مهاندعو ىذلاكنيرتوانومقتنم مهتمانافكب نيهذناماق ) فرخزلا محيف ىلاعتهلوقنالو هيلع |
 ريقفلا لابي حال اذكع اضعب هضعب رسفي نا رقلاو انرك ذام ىلع لدي ( نوردتقم مهيلع اناف ظ

 ةداهشلارك ذ . ةثيسلا مهلاعفا ىلعزاجم ىا © نواعفيام ىلعديهش هللامث قي ريدقلا هللاهحلصا

 دارملا ناكولو ىخارتلا ىلع ةلادلا مْ عوجرلا ىلع اهيتر كلذلو اهاضتقمو اهَتِحَِس داراو

 أ بيذكتلانم .هنولعفام ىلع ديهش ىلاعت هنال روك ذملا بيترتلا حصيمل اهسفن ةداهشلا نم

 فايكلاف لاقو * هلبقو ىلاعت هللا مهعوجر لاح.ةيراحلاو ظ
 ا رابخالا بينرتلوا واولا ىنعع مْ

 نآ لك ىف مهيلع رداق ىلاعت هناب ناذيالل لب ازجي ريخأتلا سيلو رك وه مث مئاق ديز وح
 مهلاوحال ةيسانم ةصاخ ةعيرشب مهيلا ثعبي © لوسر هي ةيضاملا مثالا نم د ةما لكلو ا: |

 لك نيب ىا ه6 مهني ىضق ف هوبذكف تانيبلاب 05 مهلوسر ءاجاذاف 88 قحلا ىلا مهوعدبل |

 نيبذكملا كالهو هينيمؤملاو لوسرلا ةاح مكحو لدعلاب 6 طسقلاب 8 اهلوسرو ةما

 لومي * مهلاهعا حٌتاتن نم هلال مهسيذعتل بجوتسملا ءاضقلا كلذفف :6 نوملظبال مهو

 | طق ةما لمهبملهناب ةقطان اهرهاظب اهئاف ةرتفلا نامز ةياالا ىهاظ ىلع دري تلقنا ريقفلا

 | قامتلق +6 مهؤابا رذناام اموقرذشل ) ىلاعتهلوت هيلع دهشياك لوسرةرتفلا لهال ثعببملو |
 الءلسلا رم لوسر نابل نع الواب اورذنا دقي كالقل باهل ىضق ةمارتل ناز قلع ةعركلا ةيبألا |

 0 امهلع هللا لوسر ريغ ىللعامسا دعب لوسر مهلا لسريل برعلا نال ةريفلا لها بذعيملو

 ىلاعت هلوق هيلع لداك هللا لوسر مهييذكتل هريغو ردبب مهباقعا بذعف ماللاوتالصلا |

 تويثنال ل سرلاةيقبك هتومي  ليعامسا ةلاسرتهتنادقو 6 الوبر ثعين ىتحنييذعم انك امو |

 | لوق نالطب رهظ اذهبو * نويعلا ناسناىفاك مالسلاهيلع انين صئاصخ نم توملادعب ةلاسرلا ظ

 ! ةدحاو لك عم ارضاح لوسرلا نوكينا ىضتقيال ةيآلا مومعنا هيشاوجفف خيشلا نبا |
 أ عد الرسل اجرتلل جل. ٠ ةندكا نك متل هج يضم ملك كوسا وود قالو ومش

 كلا



 ليلو اوم م 49 ج-

 ايولون ”ىزا متي هب هك + اب بشماكوا راي ىزور تفك

 بلطىف نم بث ميايبات + بشمنان نيش هرخخ نالفرد
 دركريززا شهمدتا ديدين وح.« دزك نيخاهنانود رك نابازَد نم
 ذاغ زان نأ" :ةدكعل ةطبإ واوراق اع اراب

 وا نادل نأ 'هنادعؤلا قداص“» وا زاب ' دما“ لدلا' "تفصت "دع

 كيبرااو) دكر 112 كك دنا + ' ديد نكد اتفرللر دوخي قفمعاع
 درت زاب ىمنياريك ىلفطوت 52 درك ب جرا شدنح 0

 ديدب اراهناكدركو نيتسا * دنهج ريقشاباوخزارخشنود

 تسلمز مهنا دسرىامرب هنأ تسافوو قدك ةهان اش عك

 ردك تاون كاك ا ا نا
 5 0 د 1 ا

 نيمآ ن :يمآ نيملاظلا نيلاضلا نيلفاغلا نم انلعجمالو كايحمو اناحم رونو كاياو َفااَظَعبا

 | دمحاي مهل ركذا ىا ةكم رافك] ريمضلاو ردقم لعفب بوصنم موب © مرشح موبو ©
 | مهل اكىافوذحاهمسا ةففخحم 4 ْن ك ةماشلامويوهو مهعمجلو هللا مه رشح مويا مهرذناوا

 اهناف هنم البلق أش ىا  راهنلانم ةعاسالا قه روبقلاىفوا ايندلاف اوثكمي+ل 4 اوثبلبل
 ةيهنشتلا ةلملاو لبللا تاءاسنم الاح فرعا هتاءاس نال زاهنلاب اهصتصختو ةلقلا ةياغف لم
 اواراملوهل ةدملا اورصقتسا ةعاسالا ثيل نع نيهيشم مهرشحل ىا لوعفملا ريمض نم لاح

 ١ ىنن ردهلزتعم هك هدروا ىدهاز ريسةترد ] ةرهاظلا رومالا ىسني هفوخ مظعاذا ناسنالاو

 ندب 0 دول بذعمه ربو 535 رافك 5 ا 0 سا 1 نيدب ربق باذع

 لاوعا تبوعص بيسإ تروص نيا 6 باوجو قداوع رهن 1 عانس !ارئاخنا ىداذرد

 ا قفلا لوش # [ دنا تعاسكان بنجرد ربق باذع تدم تا لاوحا تدشو ا

 | دل اولقتساو حايرلك ىضمت هماياو ةروص مععنل ا ىف اوناك مهنال ايثدلا ىف ثمالا ةدم اولقتسا ا

 متلاذا ةرخ آلا باذع ىلا هسذلاب ةض ىلع ناك اهف مهباذع هل قاومعل اق 1ك ثكملا ا

 1 مهفاف نييرشحلا ملا ناو متتلا فالخب دورا ندلاو قولا ىلع ملأتلا اذكو ىحزربلا

 ْ ماعوه ىذلا ماسجالا ملاعق قيضم نم جور هكا آلا ريشت ةمحللا تاليوأتلا ىف ةلاق عض هللا

 | ةدمناف هانتو داسفالب نوكلا ماعوه ىذلا حاورالا مَع عستم ىلا ىانتلاو دانشفلاو نوكلا /
 | يعا مث + ةظ نم لقا لب راهتنم ةعاسك ىرت ةيقابلا ةرخآلا ىلا ةبسنلاب ةينافلا ايندلا رمح
 | موي رشثحملا ىلا روبقلانم داسجالا جورخ وه ماعلاف صخاو اصاخو اماع نوكي رششملانا ١

 ريسلاب ةيويندلا مهماسجا روق نم ةيورخالا مهحاورا جورخ وه صاخلا رشحلاو . ءوشنلا |

 لبق ةماسقنلا تاذص نع ةدارالاب اونام مهلال ةيناحورلا حلاع ا مهتايح لاحىف كولسلاو

 | ةيلاحورلا ةينانالا روبقنم جورطاوه صخالا رشحلاو ةيناوملا ةروصنع توملاب اونومينا |

 فرعي 4 مهني نوفراعتي 886 ادفو نمرلا ىلانيقتملا رسشحم موي ))ىلاعت لاقاك ةينابرلاهتبوهىلا

00 



 مه غم 2- رشع ىداخلا ءزجلا

 هلآ ومس ادفو مهعامسا ىلع ردقت ىآ مهعمست تناف كيلا نوعمتسي ًاريدقتلاو ردقم ىلع فاعلا |
 8 نواقعيال اوناكولو ف ققح ما هناف عاتسالاال عامسالا عوقو وه ركتملاو مهلامجا ءوسب |

 توصهخامصىلا لصو اذا سرفن امر لقاعلامصالان ال مهقلعت مدع مهعمص ىلا مضناولو ىا ظ

 رظنب # كنلارظني نم مهنمو 9 مالا متدقف 3 لقعلاو عمسلا نادقف عمتجااذا اماو

 ىمحالا عم ىمعلا ىدهت تنافا 8 ىمع هتريصب ىفو ةحضاولا كنون لئالد نئاعي و سلا

 مدع رصبلا مدع ىلا مضناولو ىا * نورصبال اوناكولو © مهيدهت تنإ كلذ ببقعىا
 كلذلو ةريصللا كلذىف ةدمعلاو راصتتسالاو راشعالا وه راصب الا نم دوصقملاناف ةريصبلا ا

 ىمعلاو قمحا مهيف عمتجا ثيل قمحالا ريصبلا هكردي امل نطفتي و رصبتسملا ىمعالا سدحي
 ىمجالاو مصالاب بيذكتلا ىلع اورصا نيذلا نييذكملا هللاهبشدقف ىدهلاب اب مهلع دسنادقف

| 
 ةدهاشم نعنيعلا ف ىمعلا عن و مالكلا نساحم كاردا نع نذالا ىفممصلا عنمي اك هتوبن لئالد

 نطابلا مكمل اليضفت كاردالامدعرمصبلا مدعبو عمسلامدعب لقعلامدع نرقو ةروصلا نساحم

 رطملا . ةعئاض ءايشا ةسمخ ىرسك ريزو .نانو» لاق + بيذكتلا .ىلع مهرارصا نم لاعفتالا

 ا 2

 رظيال هللازا ف هردق فرميالنم دنعلقاعلا لجرلاو .ضيرملادنع بيطلا ماعطلاو . ىمعالا |

 [ هديك تثار نانسا 1: |

 تسترضح رابخا ندينش ىبذا:شوك *« .تستردق تايآ نديد ىارب زا مشج
 ىسب ريب اذا كلب“ تسرك وكح + كمبو عت دلو دست اح كك

 لوبقو ةيادهلادادعتسا :مهيطعيالاب ( اس نعانلا مظبال هللازا )) ةيمحنلا تاليوأتلا فو ©

 لوبقو ةيادهلا دادعتسا مهاطعا لب ناميالا لوبقو ةيادهلا ىلع مهربجي مث نامبالا ضف

 ىنا امتاف هبىلتباام لكناو ةيريجلا تمعزام ةيلكلاب راتخالا بواسم سل هناو اسك
 ىونملافو : هبناح نم

 شيوخ دهعردنا دهع نابساب * شي مالارد تساودوب قشاع

 <« يي(” هييع بج علقم و55 رج هجكو» بخاع تم مومو جك يتمم دوخ  هاشنهاش تامو تامداش *+ دوخ هام لصو .دنيرد اهلاس ا

 دوب هدنياز ريض زا جرف هك « دوب هدنباب هدنيوج .تبقاع

0 

 ا ةدهاشمو همالك نساح كاردا نع مهعنم هللال وسر نع مهن رش لاكو مهضغل قمرا ثدخ نف

 ١ اضيرم ىاراذأ بيطلاو حالفلا نواه ال ثيح ىلا لقعلا ضرعمىف اوغلباملف رهاظلا ىلع ١

 | مدعو مهنم ىزبتلا بجو دقف حالفلل هلوبق مدع نم شحوتسيالو هنع ضرعا جالعلا لقال |

 لخرلا:هضراوطلا ةنسملا املا وأءنسمشلا وصف لعتعملا جارشلاو,. ةحبللا ضرالاىف

 | لوقعو ساوح دتكت بلس ىني نيج جيه نامدرم رب دنكت مظ هللا ] 6# أيش سانلا |
 | نحو دوخ ىاهسفت رب دنتك متس ] 6 نوملظي مهسفنا سانلا نكلو »© [ ارئاشيإ

 | تاكردبنا اوفو عفانمو دنياه لامعتسا ىمالمرد تستردق تايا كاردا تلا هكلقعو |

 أ داسفاب © نّوملظي مهسفنا نئاتلا نكلو:) اهَنلَع سشاتلا رطف ىتلا هللا ةرطغ نامالا

 0 0 : | دعللزا ىلع للدهفو . ىهتنا ةعرشلاىهاونلاو صاوالا تافلاخىف ىرطفلا دادعتسالا

 سئ252352525-2 1 2222 ١ ملص مسحصا

| 
 ظ



 ظ
 ظ

 ايضيير رو ا دلاا قيلهشمب هلت ار 1 ايس ا

 سلو ةروس ماك 6ا/ زج

 ليوأتلاناينا :ئناو مالسلاهيلع ىنلا لوق قدصو نا رقلا ةحول لع كلذي [قانكعتشلا ةرج الا

 ناف عبنشتلا ؛ديدشتو مذلا ديك أتا مل ةملكب هملعب ةطاحالاىنن دعب عقوتلاىل اع ةلادلا امل ةماكب |[
 اقلطمم ملعب لقتل نكس فن اها قتخ ازهنا لا, قتلا ملعب لبق ىلا تانكيف ةعانيشلا

 ىا د كرذك اولعشي ملف عقوتملا عوقو نامز ىلا اوفقوتينا مهيلع بح ناكدهنا ىنعملاو

 0 ل ا عا كموقنم عقاول !امسدكتلا كلذ. لشن

 مهنال هلا مهفصو امماو مهلبق نم هب بقوعام لثمي مهل ديعو هيف © نيملاظلا ةبقاغ ناك

 نم ءادنالاو بتكلا هب ربخاام. ىلا مهما كام.ناكف ,قيدضتلا عضومىف بيذكتلا اوعضو

 ةايقا دسمان لاكد هرقل نييذكملا نم ىا هي ميد ١ كالهلاو باذعلا
 | !نهاظ هب نمؤيال 5 هسفنىف ه# هب نمؤيال نم مهنمو © دناعي هيكل مباتح نإ معبو هسفن ىف

 / لوبقل ادعتسم هثوكل هرفك نع بوتي و هب نميس نه مهنموا هربدت ةلثو هتوابغ طرفل
 | كيروو# هلوبقل هدادعتسا مدعل هرفك ىلع تومي لب لبقتسيامف هب نءؤيالنم مهنمو ناعيالا
 مهدادعتسا اودسفا 0 داسفالاب مهفصو اماو نيرصملابوا نيدناعملاب 6 نيدسفملاب معا
 ةححلا مازلا دعب كبيد ١ك: ىلع اورصا ناو 3 كوبذك ناو 2 ةداسناغلا لامعالا ل

 ىلاعت هلوقك رذعلا ىف تغلاب ىا ترذعادقف مهنم,ًاربتف 6 ىكلمع مكلو ىلبع ىل لقف
 الطاب وأ ناكاقح مكلم ءازج مكلو ىل#< ءأ لت ىل ىدللك 2 ل 2 لَقف د ناف ١)

 | ل نرتب منا 3 ةإباقملا ل5 .ةاعارملوىعونلا داحن الا راتعاب مهبل ا فاضملا لمعلا دحوتو

 ريغ ىلا لمعلا ءازج ىدعت مدعنم صاصتخالا مال هدافا امل تيل 13 نوامعتامم 16 اناو

 كاتس فى 2ااذادفتسالا| فرص هلمتو مكلمعب ذخاؤاالو ىلمعي تدق ؤنالىا هلماع

 | ءافتسا ىف دادعتسالا داسفا مهلمعو ةلصولاو ةنجلا هؤازجو ةيبوبرلا ضيف لوبقل ةيدوبعلا

 ةعطقلاو رانلا هؤازجو ىهلالا ضيفلا لودق نع باقلا لاطياو ةيئاسفنلا 0 تاذللا

 ١ تبيان كعب اهم لكد د :اكتالار بينكلا دلو دارقالاو قيدصلا رع اسيا

 07-2 نارتلا عبط نمو ىر: هنال ل ءاملا هقادع

 ةما ؛كلذ املا عبط نهو ”ىرح هنال ةيوطرلاو طسلا نوللاوهو

 ]١[ فرط هتسب بنيذفي ماعزايطوط * فرز تسيدنق ار صاخ نابطوط

 تالاف ناوعف ىف نأ تتايئشس و تاك ناو تروص شورددنح ىب

 دينفي 7 تقلخمي دما .رخ كيل * دق تسدنن شغيرد ىسع رخزا

 ميد ناتسروكب ارنائغازلاب * درب ناطلس ىوس ارنازابلاب

 نا رقلا كتءارقدنع « كيلا نوعمتسي 9 سانىا 4« نم # نيبذكحملانم ىا #« مهنمو ©

 بح ناف اهتاوهشو ايندلا ةبحم نم م اص مهبواق عمس ىفو ر ,هاظلأ عملا عئارسشلل كميلعتو

 افلاو ةيراكنا ةياهفتسالا ةزمهلا 3 مصلا عمست تنافأ تينوط هن دس دعيه ايا ةيييجاسم هدوم ك3 ىثلا |

 ندرك لاؤس نابرد مهش رتفدلئاوادد 1

 لا ىغص هكىظعاو زا ىلئاس

 ١ ارودنه مالغ دومتن اطلس دناشن ترب نايرد 2-00 [1]



 مه 25 رشم ىداحلا ءازملا

 ىذلا قيدصت ناك «نكلو ي هللاالا هلثمب ملكتبال هنال هللانودنم ارداصىا رخا ربخ |
 | كلت نومضمل اًقباطم هنومضم نوكببسب ةيهلالا بتكلا نم همدقتالل اقدصم ىا هيدي نيب

 | مولعلا نم أيش سرا مل نم ديف رهظ نيلوالاصصقو نيدلا لوصانم هبربخا اف بتكلا
 ىلاعت هللانملب ءارتفا سيل هنا مسي اهلاقباطم هب ءاجام ناك اذاف بتكلا كلت ءاملع سلاجيو |
 | تبناو ققحام ليصفتو ىا مكحو رذقو ضرف ىنعمي بتك نم * باتكلا ليصفتو #

 | ةبوتكملا ردقملا ىه ىلا ةلا ليصفت ىا ةيمجنلا تالبوأتلافو © عئارسشلاو قئاقحلانم |
 ءاشيام ةللاوحمي )لاق مك ىدنا ىلزا هنال تايثالاو وحلا هللا قرطتيال هدنع ىذلا باتكلاىف

 | لصالا ىنعي ( باتكلا ما هدنعو ) ريغتلالباق قولخحموهو ظوفحلا حوللا ىف ىنعي( تبثيو |
 | مكح ىف لخاد ثلاث ربخ ه5 هيف بررال 8© ميدقلا هتاذب مثاقلا هملعوهو ريغتلا لبقبال ىذلا

 هكرهدكت سا ةباثع تلالد حوضوو تخحروهظزا ] ىدي ٠ ببرلا هنع ايفتنم ىأ كاردتسالا
 4 نيملاعلا بر نم ا تس لاجورد هشبل هةكديادو ةحضا ان برز عك[ قدا ورد |

 0 ىلاعت هللا لص هللا ل وسر ىلع لزان ىحو وهف ناملاعلا بر نم انناك هريدقت نكاح ْ

 | نولوقبا لب ىنعملاو . ةزمهلاو لبب ةردقم ةعطقنمما 6 هارتفا نولوش ما © ىلاعت هدنعنم

 ريرقتلل نوكتنا ىرشخزلا زوجو هداعبتساو عقاولا راكذال ةزمهلاو دمع ءارتفا ةكمرافك |
 صمالاو ءارتفالاهجو ىلع متلا ١# وتئاف 8# نولوقتاكس مالا ناك نا مهل 86 لق 8 ةجحلا مازلال

 مكناف ىنعملا ةوقو مظنلا نسحو ةغالبلا ىف 6 هلثم ةدوسب 88 رجحلا ماقلاو زيجممتلا باب نم |
 ناينا ىلع مكتواعيل هبةناعتسالاو هءاعد هي .ةفطتسانم اوعداو فه ةحاصفلاو ةيبرعلا ىف ىلثم

 6 هللانود نه #8 نا رقلا ضراعيام جارختساىف مكنم نينثالاو دحاولا لقع فبل نا هلم |

 | ىلاعت هاوس ىا هللا نيزواحتم اوعدا ىا ءانثتسالا ةادا ىرحم راح نودو اوعداب قلعتم |

 ءارتفا امزاف هتيرتفا ىناىف ه5 نيقداص منك نا 88 دحا هيلعردشال هناف هقلخ نم متعطتسانم

 لاحو عامجالا لاح مزجت متفرع اذاف ملع مع ىذلك قوف هنال هريغ هيرتغب نيقولخلا نم دحا
 نا ملعاو * ىلاعت هللا لبق نمالا سل هليزتتو همظننا رهظي دن ةضراعملا هذهن ع دارفنالا

 سانلارصب ثح ةحاصفلاةياهتو ةغالبلا ةياغىف هنوك ازجاع ريغلا هلعجىا نا رقلا زاجا

 نامزلا ءاغلب نم ناببلا ناسل هللادقع ناب ةردقلا عم ةضراعملا سفن نعال هتضراعم ةردق نع

 | اوبذكلب ةعىرانفلاىلوملل ةحتافلا ريسفتىف اذك ضعبلا همعوت م هيلع الضقو هسأب هنم افطل

 لبق مالكلا بيذكت ناف همهف لبق نآ رقلا بيذكت ىلا اوعراس ىا هي هءلعب اوطبحبمل ام
 | كرتو ديلقتلا ىلع مهمذ لب ىف بارطضالا ىنعمو ةلهو لواىف هيلا ةعراسم هيناعمب ةطاحالا |

 نوتفاهتم نودلقم مهنال باطخلا نولهأت يال مهناف مهمازلاو مهيدحن عد لبق هنأك رظنلا
 زاجالا دهاوش نم نا رقلا فيعاضتىفام ىلع فوقو مهل ناكولو لقعتو ربخنعالممالاىف |

 ىلع فطع # هليوأت مهتأيملو ف قولخلا هيلعردقي ريظن هلنوكينا نكميامم سيل هنا اوملعل
 ةهجنم زحعم نارقلا نا ىنعملاو . هما هيلا لوأبام مهئحب+ + ىا لوصوملانم لاحوا ةلصلا |

 همظن اوربدتي نا لبق هبيذكت اوأجاف دق مهو بيغلاب رابخالا ةهج نمو ىنملاومظنلا |
2302 



 ممم مممسموسسل ممم ه0 اج همم سس تيسهك عمل ل هج دمج معا 2. م67:

 ماو قيقحم ريغ نم ه6 انظ الاؤه ةهل !.مانصالانا نم نودتتعي ايف :6 مهرثك أ عش امو 9
 ديحوتلا ةبقح ىلع نوفقيف ملعلا نوعبتي دق مهضعب ناب راعشا هبفو . مهءابآ كلذىف اودلق |

 باذعلا مهنع عفدي ال ءاعفش مانصالا ناب نظلانا مهضعب لاقو * بونيال ذئنيح ىنيال ىنف

 لوصالا ىفولعلا بوج وىلع ةلالد هب ”الاىفو .ناهربلا نع مهضاىعاونآخلل مهعابتا ىلع دبعو ْ

 ىونملاىفو : ددلقتلاب ءافتك الا زاوج مدعو '

 لقاعلاناذ لقعلالاكنم نيمورح مهنوك ىلع «نومكحن فيك مكلاف ) ىلاعتهلوق ىداندقو |
 موتتالا كررسشلااةفص لع ءاب الانؤكو لعلاو قتلا لب لهجلاو لطابلاعبتب ال لماكلا لقعلاب

 عابتالاف مهيف لقعلاٍس بك رتب رمشلاو ريخلا زيي ىلا مهادهو سانلا قلخ دق ىلاعت هللازاف ةحح |

 | ايالبلاىفاهبحاص عقوتف ةعدبلا اماو .ربعلاو ةي ًآلامهف نعلاقع هناف ربكلا اما .دلقمالو ةعدب |

 سنو ةروس ميك 10 2
 597١-1 98 للاى لى ل ا

 [(ارىمكدناد ركت زاين ه«ىنغيالنظلانا ف ادانعو ةرباكم هنولقيال نكل كرمشلا نالطبو
 [ دناوتن نيقيو قح ىاجم نيمخمو- نط ىنعي تسرد داقتعاو لع ذا ]  قحلا نم ©

 هنم الاح قا نمو هب الوعفم نوكانإ زوحنو اقلطم الوعفم » ءانغالا نم «أن

 6 نولعفي امب ملع هللاا ف هاو نظو دساف لابخ ىلع ىنبم ضحم لطاب ءاعنش اهناب مهلوقف

 تم و سسسسسس#

 تانغ 4 مه كك نايردموس رتفد رخاوارد | ] ١

 1١[ طقف اهتباصا رد دشاب لقع * طلغ ردو اطخ رد دفا مهو

 [؟] رذح وا داع ةكسدأاز كلا كرخ ء رع دنا 0 0

 نالقاعزا نكهزويردىركنل * ناما ارلقاع تيرتغلا ك4

 نوكلاسلا اذكف ةلهجلاديلقتب ةعيرشلا قيرط نع اولض نيك رسشملا نا كو ىدهلاىلا الا سبل
 | لقعنم الا اهفرميالةيصوب مكصوارابكلا ضعب لاق *ةلفغلا دياقتب ةقيقحلاقيرط نع اولض

 بحاصالو رك عم علا اذه 0 اودحات ال نا وهو بتحش لفغ نمالا اهلمهالو برجحو

 | ىلهاكو
1 6 

 لقعلارونب هيلا ءرملا لصو ام نا مث رطولا غولبو رفظلان معني لاقعف ديلقتلا اماو .رابكلا
 ىذلا قحلاو نيقبلا بابرا دنع نيمختلاو نظلا ةلزمع لقعلاب بوسكملا معلاف ناهربلاو

 ناقبالا وه هنطاب ىل, امو ناكمالا اوه ؟نلقلا ها ل. اهوا لمعلا وطء مءازو هانا

 ناكو ايندلاو ةرخ الل احم دبعلا ناك بلقلا ىهاظ ىف ناميالا ناك اذا نيفراعلا ضعب لاق *

 هاوه رحمو هايند دعلا ضغبا باقلا نطاب ناميالا لخد اذاف هسفن عه ةىمو هللا عم 5

 ظفاحلا لاق: لماكدغ رضا ةيحض و ةنولا' ةيدعنالا نوكيا همر! | ن6 ل لوكا

 مدرك ناولس غسماب هلح صم نبا عطق * هار مدريدوخيهن اقنع لزتمرسب نم

 ةدعاسمالا عاض.نم عاض امو ةرثؤم اهناف سنجلا فالخ ةيضنع زارتحالا هطئارش نهو

 لالضلاالا قحلا دعب اذامو لاخلا ةقئقحو قللا رهظدقف راكتالا لهاعم دوعقلاو ىوهلا

 هففامعم نار قلا اذه ناكاموإ# لاحنرالا تقو ىلا داهتجالل انقفوي نا لاعتملا هللا لأسن
 لحبىف #* ىرتفي نا آ ةعماجلا هّناقحو ةقيقدلا هيناعمو همظن نسح نم زاجالا لئالد نم
 ءارتف الاوةغل امم ردصملاب ىمسو هللا ىلع .هب ىرتفي ىرتفمىا ءارتفا ىا ناك ربخ هناىلع بصنلا

 #« هلازودنم 8 بذكلاىف لمعتسامث عطقلل هتردقاذا ميدالا تيرفنم لاعتفا كصالا و
 وصمت 2 تتم تسجل 27 سسةمو نتا تحسون يح م معمم يحسم ا” هتسسج -

 خا بسأ ٌءرك نديمررد ندز لثم نابرد موس رتندرخاوا رد[



 م 55 ع رسثم ىداحلا ءزملا

 حمتقلاو «باسالاو ثامدقملاّلغ ةنبم ةجتتلك ناف باّدعلا ىلا مها ذآ رفكلاف « نونمؤن
 # .دعي مثقلحخلا اًودسن نم مكئاكرش نم لهلق 8 نالغ ما رعلارشب الو ناوزلا نم تننيال
 نيرقم اوناك الو توملادع هدي مث الوا قلخلا قاخم ىا [ ندركادتبا ] ةيسرافلاب ءدبلا

 0 لمشب نم مهل نيب ناب لسو هيلع ىلاعت هللاىلص ىما ةرباكمو ادانع ةداعالل نركمو ءدبلاب

 ىناف ناكنم انتاك ريغال امهلعش وه ىا 46 هدعب مقلحخلا اود للا لق © هل لبقف كلذ

 له لمت # ىراكتا ماهفتسالاو ىلدسلا دصق نع نوبلقتو نوفرصت فدك يا *« نوكفؤت
 قدا ناف هوجولا نم هجوب ةيادهلا تناكولو * قملاىلا # هربغ ه ىدهي نم مكتاكرش نم
 ىلا ةملكب لمعتسي اكىدهو مهما حاالاص هيف ام ىلا هتدبعل دوسعملا ةياده .ةندوبعلا بتارم

 ةيادهلانا ىلع لدتل ةللشلعتلا ماللاب للمعتسي كلذك اهلوخدم ىلا اهلبقام ءاهتنا ىلع لدتا

 ةلغلانأش وه ام اهيلعوه بترتيؤو هبلا ىدؤت نا لجال الا ماللاهيلع لخد ام وحن .هجوتنال

 * قحال »© ءاشي نم ه ىدهي للا لق # ةب ًالاءذه ىف نيتدعتلا نيب عج دقو اهب للعملاو

 ردتاو حيبحصلا رظنلل قفوتلاو بتكلالازئاو لسرلالاسراو ةلدالا بصنب هريغ نود

 الا طلغلانم مسي الو بعص قحلا نييعتو ةطلتخم راكفالاو ةيرطضم لوقعلا ناف بئاصلا

 نفأ 8# هداشراو هتبادهو هللاةناعاب الا نوكيأل قئاقحلا كاردال ءادتهالاف ليلقلا نم لقالا
 لضفملاو 6 عبت, 8 ناب ىا « نا قحأ # ىلاعت هللاوه 6 قملا ىلا ظ هريغ « ىدهي
 ىدتهبال هلدا لادلادبدشتو ءاهلا سكب ؟ ىدهيال نممأ #3 ىدهيال نم ىا فوذحم هيلع

 *« ىدهي نا الا 8 لاوحالا نم لاحىف ىدتوبال ىا نينكاسلا ءاقتلال ءاهلا رسكو مغداو
 حصي ف يكف ةيادهلا لش ال تادامح مانصالاّت لق ناف * ءاذتهالاى لا هل ىلاعت هتناده لاح الا

 قيليالفا تاداجلا نود :لوقسلا وذ: ىف !لدستتكنم ةلك اًضياو: ىدهي نا الا :اهقحق َلاَع نإ
 | فارشا لاح ىدهيزنا الا ءادتهالا ءافتنا ىا اذه تلق * ىدهبال نمما اهقح ىف لاي نا

 ءالقعلا ذْحَت نم بهذم داسفل ناس اذهف مالسلامهيلع ريزعو حسملاو ةكئالملاك مهئاكرش
 ناثوالا ةددع نم كرشلا لها قلطم بهذم داسف .نيبام دعب ابابرا ةيادهلا نولبق نيذلا

 | هف ءاكرشلاب دارملازا كشال هناف ةينآلا (قلخلا أدس نه يكئاكرش نملهلقا هلوقب اهريغو
 هسفن ىف ”ىثىلع ردقبالو رضي الو عفنيال مْصلا نابتلاىف لاقو * اهريغو مانصالالوانتب ام

 | ىهاظو كلذ نع لج ىلاعت هللاو هبف فرصّسو لقنيو جرخمو لخدي ىنعي ىدهي نا آلا
 الا ىدتهت ال ةراجم اهنال كلذك سيلو تدتها تيده نا مانصالازا ىلع لدب مالكاااذه |

 | مكل *ىش ىأ ىا « مكل اف 9» لعفيو لقعي نمت ربعي اك اهنع ربع ةهل 1 اهوذختأ امل مهنا ا
 هنالطبب لقعلا رص ىضقي امب * نو.كحم فيك 9 ىلاعت هلل ءاكرش ءالؤه م ذاختا ىف |

 | نم نيبو ىلاعت هللا وهو هيلا مه نوجاتحينم نيب اوّوس ثيح لطابلا مهمكحل راكنا وهو |
 | ادج رجاعلاو رداقلانيب ةاواسم الو مانصالانم للان ودنم هودبع ام وهو مهيلا وه جاتحي |

 دنناسكي هكتديوكرك لقع * دنئادض ود ه هكتردقو رجب

 تسوا ترضح لرب ىرداق * تسوب دنارد م قلخ رب رجم



 سو ةروض تم 2 عجم

 نيمز ذاو ] * ضرالاو # [: دئاراب ىع ناراب هكنامسا زا ] 6# ءامسلا نم 9 [ دهدسم ىزود
 ةيوست ةزم“الو ماهفتسا ةزمه اهمدقتي مل هنال ةعطقنم ما 6 نممأ 9 [ دئايور ى هاك هك
 ماهفتسا مسا اهدعب عقو اهنال عضاوملا راسف اك اهدعب ةزمهلا نود هدحو لياته ردقتو

 ماهفتساىلا لواآلا ماهفتسالا نم لاقتنا بارضا لبو ةزمهلاىلا ةجاح.الف نم وهو حررص

 كلي 9 [ هكتسبك ايا ] ةيسرافلا_ىنعملاو .كلذ نا رقلا ف سيل ذا لاطبا بارضا ال رخآ

 امهظفحب نموا ةببجعلا ةرطفلاهذه ىلع امهتيوستو امهقلخ عبطتسي ىا 6 راصبالاو عمسلا
 لوب هنع هللا ىضر ىلع ناكو . امهبيصي“ىشىدا نم امهلاعفنا ةعرسو اهترثكعم تافآآلا نم

 عمسلا ىلا ناسنالا ةجاح تناكاملو محلب قطناو مظعب عمساو محشب رصب نم ناحبس

 جر نمو 8 ادحاو اناسلو نينبعو نيئذا هل هَللاقاخ مالكلاىلا هتجاح نم رثك ١ رصبلاو
 ناويحلانم ةفطنلاو ةفطنلا نم ناومحلا ”ىثنينمىا * ىحلانم تنملاج رخو تنملا نم ىملا

 سماىا # سمالا ربدي نمو  رئاطلانم ةضيبلا جرخيو ةضيبلا نم رئاطلا جرخب نم اذكو

 6# هللا 92 ريخأت الب 4 نواوقيسف 9 اينامسج وا ايناحور ايلغس وا ناكايولع ملاعلا عيمج
 كلذ دنع 46 لقف 8 هحوضو ةياغل ةرباكملل لاجال ذا هريغ ال ليعافالا نم ركذ ام لعفي

 مانصالا هب مككارشاب هباقع نوقتت الف كلذ نوملعتأ ىا 4 نوقتت الفأ مهل اتيكبت
 مكرشا امال هتيبوبرتباثلا ىا 6 قملا مكبر 3 وه ءايشالاهذهلعفي ىذلا 6 هللامكلذف و

 هيح هلال لوك نار6 قا مكبرو هتفص ةلالجلاو دعم مكلذف هلوقف . هعم

 86 اذ اهف 8 ىلاعت هب ساسحالا قلعت ةلاحتسال زوجتلا ىلع ةلومم ةراشالاو هنم لدب مكبرو
 الوصوم نوكي نا و ةراشالا مسا ىلع ماهفتسالاهيف بلغدق ادحاو امما لكلا نوكي نا زوجي
 ديحوتلا ريغ سيل ىا ةراعتسالا قيرطب هريغ ىا #* قحلادعب هه ىذلا ام ىا ىذلا ىنعم

 تبمس امتاو ماندالا ةدابع وهو دحا هراتخم ال ىذلا ه6 لالضلاالا © ىلاعت هللا ةدابعو

 ىأرلاو داقتعالا نم لالض وهام ىنع اهئاننا رابتعاب جراوخلا لامعا نم اهنوك عم الالض

 فك ىا بجعتلاو هداعبتساو عوقولا راكنا ىنمب ىداكتا ماهفتسا « نوفرصت ىنأف
 قيرطلانع لالض وه ىذلا مانسالا ةدابعو كارشالا ىلا هللا ةدابعو ديحوتلا نم نوفرصت
 هرسسدق ىدعسلا لاق : حضاولا

 تسلاتسكرتب ىوريموت هكءد نك * ىبارعا ىا هبعكب ىسرت مسرت
 قحلا قيرط ىلا ىداهلا وهو مالسلا هيلع هلوسر ناسل ىلع مهلالض ىلع هللا هبن دقف

 بئاصلا لاق : بايترالاو قيدصتلال ها نيب قرافلاو باوصلاو
 دنسر ىمت ىباتهرب ناورهر ان *« هار دناهدرك 5 هكدنوشيمب .فقا

 ردصملا ىلا كلذب ةراشالاو فوذحم ردصم ةفص هنا ىلع بصتلا لحب ىف فاكلا كرذك

 86 كرر ٍةلك تقح ف ىلاعت هلل ةيبوبرلا تقح اك ىا قحلا مكبر هلوق ىف قحلا نم .ةوهفملا
 مهرفكىف اودرع ىا ه5 اوقسف نيذلا ىلع 88 [ىهلاباذع دشٍبجاو] ىنعي .هؤاضقو همكح

 ال وه مهنال لصالاو ةءلكلا كلت ةيقحل ليلعت * مهنا 8 حالصتسالا دح نع اوجرخو |
 1 ا 1 ٠ ا 7 515 قا تحس عت حس م د

 وس يس وسسسسسا7 ١



 ع ىي س6 ل عاتقج تونر ين مول موتا وسل

 ا ادا كتسك] 4 مكقذرينم © كرشلا نالطبو ديحوتلا ة ةققح ىلع. احاجتتحا: نيك رشملل |

 مد + 2 رشع ىداثباو زا

 نأ تزداد هاوي هيوم ونا # ظفاحي 2 7ك ا كرف 1

 ىوسامالا اههجو»ىف اهل ب ارح الو ىوهلادستامتا سفنل اناىلا تراشا ةفيرشلا هب الانام *

 | نكماذا ئوهلا لاوِز نم رتبيا رفاظالاب لابجلا.تح هللاهمحر ةداسلا ضعِب لاق * ىلوملا

 كرتشملا بلقلا بحال اذك اهريغوا ناك اسفن هريغل تافتلالاب كرتشملا لمعلا هللاسحال اكو |
 جرخذا نانبل لبجىف روداانا انني هللاهمحر ناسح نبدملاق # اهريغوا ةوهشنم هريغ ةبحمب |

 اهب عفتنا ةملكب ىظع تلقو هتعبتف هتعبتف ايراه ىلو ىتآد املف حايرلاو مومسلا هتقرحادق باشىلع |

 وفصنال هللادمحر دجحن نبا لاق يزن هدنع بلقق ىريزا بحنال روبغ هناف هرذحا لاق ْ

 ىونملا فو لاوحالا لاوزب نوعدملا حضتفي ا

| 

 تسانف ناطلس نا شيب ىوعدووأ * تاولاكك وعد ركل نطاس نوح

 تسفاب ايروبو زودرز تياكح ناه « ناراكمه لاو نامعدم ثيدح

 لكب ثدشتلا نع عطقنيو خاسوالا لك نع لستغيو فاصوالا عبمج نع ىن شن نا دنعلا ىلعف 'ش

 قولخلاةثاغتسا مهضعب لاقام منور ددقلاو وع ىلظ هللاةيانعي وه اعا رفظلاناف رحشو رجح |

 | عامجاىا «اعيج مهرشحمم دال اليوأتلا فو 8ن روحسملاب نوحيسملا ةئاغتساكق واخملاب |

 | مانصالاو ىوهلاو اثدلا لثم هللاز ود ن٠ نودي ىتلا ءاشالا قئاقحو .ناسنالا حاودا |

 مترتخاىذلا مكناكم اوفقناب نيكرشملاحاورا ..طاخم ىا «مكتاكم اوكرشانيذلل لوق مث )

 لغسلان ناكملا ىلا ؟قكرشو متل اولزناىا (<3 ةاكرشو م١١ ناكملا واعف متكَنا دب 2

 بذعتناب مهئاكرشو .نيكرشملانبب انقرفىا (مهنيانليرف» مهب متقلعتاذا مك كناكرش"ناكم وغو
 ةلضاؤملا دادعتسا لاطبا ةرسحو ةقرافملاللاو ةرض+لانع درطلاو دعبلا طش اعلا

 متتكام محاكر شلاقوإل برقلا لاك لوبق ىف مهدادعتسا مدعل تابوقعلاهذهبءاكرمشل !بذعنالو
 | ةالصلاهللعلاق اذهلف ىوهلابالا ضغباهلا ضرالا ىف د.عامةهنال كا وهنودبعت دك ل ب (نودستانايا

 ذختا نم تيأرفأ ) ىلاعت لاقو ( ىوهلا نم هللاىلع صغبا هلا ضرالاىف دبع ام ) مالسلاو |
 انك ىا «نيلفانل كتدابعنءانكنا) دهاش ايف (مكتيوانني اديهشتناب نكفال (ءاوهدهلا
 3 ؟اوهل قوذلاو برسشملاو ظحلا ناكلب اهبرسشمو اهظحو انايا مكتدابع قوذنع ةلفغفف
 فالخب انم روعش الب انئدابع دتع ةيورخالاو ةيويثدلا تاعتعلاو تاوهشلاو تاذللا ءافستسا
 باوثلاو ءازجلا هلعو ققوتلاو ددملا مح اهي هروعشو هاضر هللا ةدانعىف :ناف.هللا ةدابع
 |تري لاخلا كلذىف ىا «تلفسا ام سفن لك وليت :كلانهز)
 مهيلوتمىا6قحلا مهالومإلالاو ةذلااودعلا وبرقلاو كلا ف(هللاىلا اودرو) اهب تاكسعلاو
 مهنعلضوال ءاكرمشلا نم هريغال دعبلانم ملالاو برقلا نم تاذللا ةقاذاىف ىا هللاوه كلذفف
 #* لق ةيمجتنلاتاليوأتلا ىف ام. ىهتنا ةعاذشلاو ةبرقلاىف ارئا ءاكرمشلل نا «نورتفي اوناكام

 ءاشالاب تاقلعتلا نم تمهد ام اناا

 سدا

 (ىدود )



 نات دو مهي 2٠١ خي

 | 6 * ؟ؤاكر شو #9 هدسم.دسل هلماعنم هيلا لقتنملا ريمضالدبك أم هك متا 8

 هسفنس دعتم هسالاث نال هيدعتاال ناكل هيف فيعذتلا و هتازاىا هليزا هناكم نع“ ل تلازم ا

 كلذلف نآلا نئاكلاكراص هعوقو ققحتل هنا الا ةما.قلاموب نوكسامم ناك ناو لينزتلا اذهو

 اهنوديعي اوناكىتلا ةهل الا نيبو 5 مهنيب © اتقرفف ىا لوقنو رشحت هلوقدعب ىضاملا ظفلب ءاج
 مهعامطا ىرع تمرصناو مهلامجا تباخنف امتدلاىف مهني تناك ىتاا لصولاو قئالعلا انعطقو

 مهلةمولعم تناكناو لاحلاو مهتهج نم هنوجرياوناك ام لوصح نم ىلكلا سأيلا مهل للص>و

 ةاعاسإ ف تلضصحامبا نيقبلا نه ةيترملا هذه نكل باذعلاب ءالتبالاو توملا نيح نم
 ريزعوةكتالملا مهو اهلذكرسشلا نوتيشرو اهنودبعي اوناك ىتا 4 مهؤاكرشلافو ة: ةهفاشملاو

 ىش نك قطنا ىذلا هللااهقظتي مانصالا لئقو . معلا ىلوا نم هودبع نم مهريغو حييسملاو

 كلت نكتمل ثيح نيكرشملا ةدابع نم ءاكرششلا ةءارب نع زاجم دي نودبعت انايا متنك ام
 اودبعامتا نوكرمشملاف نيطايشلاو مهواوها وه اهب ملا امتاو مهتداراو ءاكرسشلا ماب ةدابعلا
 ملاعلا هناف ه6 مكنيبو اننيب اديهش هللاب ىكف 92 مهووغا نيذلا مهتطاشو مهءاوها ةقيقألا ىف
 6 نيلفاغل # انل دك مكتدابع نع انك 8 ةقراف ماللاونا نم ةفذخم هي نا له لاحلا هنكب
 عطقي اذهو ىهاظ ريغ مهل مهتدابعب ةكئالملا روعش مدعفالاو ءاضترالا مدعنع ةرابع ةلفغلاو

 اونوكيمل ناوهيف بيرالام مهكارشاب مهءاضتراناف لبق نيطايشلا ءاكريشلاب دارملان وك لاّتحا

 ناكنااماوملءلا ىوذ ءاكرشلاب نك ةيسنلاب اذهو داشرالاىف اذك كلذىلع مهل نيربح ا

 6 كلانه # بلا روعشالو اهل سحال تادامح اهنوك ةلفغلا باسسا مظعانف مانصالا دارملا

 نامزلل ناكملا فرظ ةراعتسا ىلع تقولا كلذففوا شهدلا ماقملا كلذىف ىا ناكم فرظ

 86 سفن لك 98 قوذتو ربت# ىا [ ندومزاس ] ةيسرافلا ىف . رابتخالاوىولبلا نم © ولبت # |

 هرضو هعفن نياعتف لمعلا نم تمدق ىا 4 ا 0 ةيقشوا ةديعس ةرفاكوا تناكة نمؤم |

 6 اودرو له لمح سماف خزربلا ىف باذعلاب ءالتبالاو توملا نيح نم اهلاح نم تلمجاماماو

 ا وليت كلانه) ىلاعت هلوقو هيلع فطعامو انليز ىلع فوطعمهنا ىلع اوكرشا نيذللريمضلا |

 ىلاعت هتاذ ىلا عوجرلاناف هباقعو هنازج ىا 6 هللا ىلا وع كارغللا 1ك قرب ضاخقألا

 الطابابر هوذا امال هتبوبر قداصلا ققحتملاىا 5 قالا 0 مهيد :4 مهيلوم روصتيالام#

 هلوش لكشبالو ةقيقح مهرما كلعو ىلوتي ىذلا ىا قحلا مهالوم هريسفتىف خسشلالاق *

 6 مهنعلضو © كلاما لوالافو رصانلا ىلوملا هيف ىنعملا نال ( مهلىلومال نيرفاكلاناو)ب

 اضيا مزاحلا مهداقتعاىف لضوا لاض ريغ كلذ لبق ناك هناال هلالضو هعابض رهظ ىا عاضو

 ملعاو * هللا ءاكرش مهنا نوعدي اوناك اموا مهل عفشت مهتهلا نا نم 6 نورتفي اوناكام

 ةمايقلاموب مالا ةقيقح روهظ دنع لحمضيو ىثالتي ناميالا لها هلع دمتعاام رثك انا

 ماملاف ىؤر هرس سدق دشلازا - ىكحام  ناصعلاو كريشلا لها هللا دنتسام فيكف
 تديباو تارابعلا كلت تننفو تاراشالا كلت تحاط لاقف كب هللا لعفام هلل يقف هتوم دعب

 رحسلاىف اهمكرن انك تاعيكرالا انعفنامو مولعلا كلت تبافو موسرلا كلت



 4 5٠ جم رسشع ىداحلا ءزجلا

 امهشاطتل هل فص اءلظمنوكينا حصي ذئاش عوطقملا ”ىئللمسا ةرقت مورراطلا نوك ب اعطت

 ناقفانمو ناكريشم ىنعي [ دنت ايس بساك هكهورك نا ] *« كئلوا 8# ربك ذتلاو دارفالاىف

 لامعالابتاحردلا ةمسقو ىلاعتهللاةمح رب ةنحلا لوخدنالعا  نودلاخ اهبف مهرانلا باححسا و
 تاقيطو هللا ل دعب ابمف اهلها لوخد ةواقشلا رادىف كيذكو تاماقم هئالث ىذهف تادابدواحلاو

 سشاعام ادبا هللا دعينا ايثدلا ىف هي 035 النمؤملانا ىتعي ٠ تاننلاب مهدواخو لامعالاب اهياذع

 لصاو ةينلا ديبأتب دحا لك ئزوج نئاءام ادبا مانصالا ةدابع هتين تناكامل رفاكلا اذكو
 لخد نم كلذكو ةقئاوملا ةداعسلاىف تناك ام ةفلاخلا دبؤملا باذعلا اذه هياوجوتساام
 اطيب ان.ءتسينانيماسعالو كلو اننا لأست اعرش هللا ميذعام ةفلاخلا الول رانلا نيصاعلا نم

 ةاصعلا ءاش رادقمىف دجامل ىشيلقالا سامعلاوبا لاق + ىلاعت هنم ءاحلا انقزريو لامعالا

 ءاشنالاقت نيدحوملا ةاصع لاح ءاحالا فرك ذ ىلا زغلانا ريغ راث 6 حب ىف ادح رانلا ف

 | لعل ريقفلا لوش + ىهتنا رابخالا هبدروامل ماع كالا د ةظحل رانلاىف ىصاعلا |

 رانلا ىف هءاقب ةيبرتلا ف ديدشتلا ىضتقاف ىتاسنالا عونلا رمع ةدملا كلت نوك كلذىف ةمكحلا |
 تعلا:اهنت مزز لكوعلا ةرخاالا) سب تانتعإ' لاما نيل“ كلدنااطلافر دما كلت '

 ةيفك صاع لك ب ءاذعو . معا هللاو نينم ٌوملا ىلع ىلاعت هللا لضفت نا الا ةرفكلاّق ىف 03

 اءلعق مههوجو تتععا 05 35 كات هلوقىلا 6 الأ ةنكو ةفك اخ بسح .ىلع وهامعا

 ةياطيشلاوةنعبسلاو ةيناوبحلاتافصلاىهو تايلفسل اىلا مههجول ١ رايتعابهناف : الظم لبللا نم

 | ةينبطلا مهنداعم نم اولقتنا نيذلا نم انلعجينا ىلاعت هللا لأسن ضعب قوف اهضعب تاملظ

 هانعم فطلو هنرهوج تفص نم لكو ىلعالا ملاعلاب اوةحتلاو ةيرشلا ةنوعر نم اوجرخو

 ران سفنلا ىلع مرضتنانم كلدبالف هانعم 000 هن ره وج تركنا فالح اذكه 015

 مهموسج رييدتب اولغتشاام مهنع هللا ىضر داحتالا لاجرلاناف ةضايرلا اما موت ةدهاجلا

 | ا 01 قف توقلاام 1 0

 ءاشناو اهرمت ءا نا اهنابملا ر , ايدلا عد لاقف ع تونا حاورالات وق اذو هلل او توكدال

 ئواللا فو : نامركا نم 31 ذوعن هن رهوج صيلختل هللاهقفوبل ادبع مرحااش ميك

 ]١[ تساهاع ىاقب.نرببالب ,نأك .«< تسارح ناشتورد. .يامداير نبا

 كك ار دحور نا نبا 1 3 تسبك دز تصاب )د ع ندر

 [؟] ىربناج تمدخب نت ىدريس نوح #« ىرتشم وك ناحار تضاير .سي

 2 0 سدي جك١

 [د] ؟© نى 6 موي ك4 م6 رج هور ركوب كسك هك صرع دلي سري“ 6

 سمضو ( م 3ك و مهرذنا.ىا رمضم لعش 4ل وعفملا ىل اع بوصنم موب 34 م مونو © ا

 6 اعيجج 88 هلوقنم ردابتملاهنال تايسلا اويدك نيذلاو اونسحانيذلا نيّقيرفلا الكتل مع رمشحم

 1 حى 6 اكل نيدلل 0 مث » قب دِلرُق اكوا نيعمتجم ئإ ريمضلا نم لاح

 هنأ لعال هماقم مها لعفل ىف لصالاق هَ ىلع بصل 3 7 مكناكم 8 5 مه ن م نكمل

 ]1١[ ؟© |6 ي مجمص سك ل عع 2م هالك م مج هع عام 1 ل م« ١ يلام ار 0 اومزلاىا ىسرافلا ىأر ودا ان كر عي مبا



 - د بو وللا

 سلو ةروس مدي من جم

 تارك ! قب وطنا ناش 7 رابغ * ىلو هدرب و باعت درادت اي كام

 امتاو ناكمالو ةهج قف سدل وهو 0 و هنحجول هنال بوححمع سل ىلاعت هللازنال كلذو

 دنادركت هديشوب ]ةيسراقلاب و . اهاشغبال ىا مههوجو قهربيالو له فيلكتلا ماقم

 د أ « ةلذالو © راغلانم دشا رتقلاو داوس اهبف ةربغ 46 رتق [ ارتاتشهب ىاهيود

 مهنع لذلاو نزللاو فوخلا ٍبابسا تن نيتفصلا نيتاه ىنننم ضرغلاو لاب فودكو ناوه
 اذااممهيلا قزطتيالهناو تاهو ركملا نم ”ىش هبوثيالصلاخ هللا هركذ ىذلا مهعيعن نا مع

 مهنما ناببل ةفنأتسم ةلطاو .نسحلاو ةراضنلا نم اهفام ليزيو ةجولا ةخفص ريغب لصح |

 اراكذا رك ذ هناالا لوالا ىضتقا ناو ىناثلاو ٍبلاطملاب مهزوف ناب رثا هراكملا نه

 قهرلا نم نيوصملا نا ناس ماتهالل لعافلا ىلع لوعفملا مدقتو هتمحرب هنم هللا مهذقتاع

 * نودلاخ اهيف مه ةنملا باحصا اله [ نانسحم هورك نأ ] 6 كاوا 9 مهئاضعا فرشا

 ىا 6 ةدايزو ىنسملا اوسحا نيذلل ) ةيمجنلا تاليوأتلا فو ©: لاقتناالب نومأد لاوزالب
 قحلادهاوش هو ىندحلا هارت كنأك هللادبعت نا ناسحالاناذ هتدهاشم ىلع هللا اولماع نيذلل

 ىلا هتينانا نم ابوذجم ىلذالا معلا ىلا لوصولاب رظنلاىلع دازام ةدايزلاو ةدايزو هيلاراخنلاو
 ٍباجحلا رابغ مهيديالىا 6 رقمههوجو قهربالو ) ةيتوهاللاىف ةيتوسانلا ءانفاب هتيوه

 نوم اد(نودلاخا هيف مه هللاىفريسلاةنج (ةنملا باح كلوا ةدنم/الا ىضتقيب دوجو (ةاذالو)

 وهو ىصاعملاو كرشلا اويكترا ىا * تسلا اوبسك نيذلاو 98 ةيانعلا تابذخم ريدا ف
 لوعفمللى ملا نمردصم.ءازطاو 4 اهلثم :ةثيس ءازجت او ىلاغتهلوق 'ءزبخ فاضل اَريدقتن ادت

 ةثيشب“ :دحلاو ةكس عزان تن انتل وينك ذلاةارجو | علاؤددراا 2 ةمرت اهرمع و فانلاو
 ةناللضفلا ةدايزلاب ذارملاّن الع لبلد اذهىف ف اعكلا “لاق *ةنشلل اف ذات اهلغداز الاهلشم

 لوّش * ىهتناهلضف ىلع ةبوثملا ىلع ةدايزلا تايثاب ةمثلدو هلدعىلع ةئسللا ىلع ةدايزلا كرتب لد

 قبساك ٍلسوهيلع ىلاعت هللا لص هللالوسر ريسفت نكلو نيرسفملا دوه اذه ىلع ةعيت ريقفلا

 ءاقللاناف ءاقللاو لضفلا ةدايزلاب دارين ا نم عئامالو لكلا ىلع مدشو حجريو عبتي ناب قحا

 رهظا فيعضتلاو لضفلا نم ةنوذ وهام لص ناالف لضحاذا"تاناركلا "لقا وع ئذلا |
 ىنعي ىناوسرو ىراوخ ] *# ةلذ © رانلا اونياعاذا [ ارئاشيا دشوسبو ] * مهقهرتو 9

 اهنابناذيا مههوجو نود مهسفنا ىلا قهرلا دانعاىفو [ ددرك اديوه ناشيارب تلذم راثآ
 ىلاعت هطخسنم دحا مهمصعبال ىا 6 مصاعنم هللا نم مهلام قه اعمح مهلةيشاخ مهب ةطبح

 [: تسا هدش هدشوب ابوك ] ةيسرافلابو . تدبلا * تيشغا امنأك 8 هعئبالو ةباذعو
 لماعلاو ليللا نم لاح 5 املظم م اهتملظو اهداوس طرفل 6 ليللا نم اعطق مههوجو قف |

 ناشياىاهيور ددرك هابس ] ىنعي : احلظم هنوك لاحىف ليللا نم ةنساكاعطق ىا لعفلا ىنعم هف |

 اهرقؤ تيت ال نا: كرمت الات نجل متي اياقوا فاد دوك ىو هاا |

 | ةتلالها ىبشياك هيفامو نوكلا انيسن هاتدهاشو انع ٍباجحلا قملا لازاولو :تنا بوجحلا

 ١ اهنال اثدلا راد قا دهاشنال اذلو ىعرشلادععتلا نا توفي ناكف ىلحتلا دنع اهميعت

 ا



 مك خرب م رشع ىداحلا ءزجلا

 مث * توريجلا ماع الل توكلملاملاع نم هرونع ىلا ةداشا عوكرلا ىلا لاقتنالا مْ : توكلاملا

 وهو * توهاللا ملاءىلا لوصولاو توربجلا مله نم هروبعىلا ةراشا ةدحسلاىلا لاقتنالا
 دعصت تالاقتنالاف ىواعلا ىلصالا هنطو ىلا دوعصلا لصحمي كلذ دنعو ىلكلا ءانفلا ماقم

 لزنتهفو ىرقهقلاىلا عوجردناف ءاقبلاةلاىلا ةراشا ةدجسلانم مايقلا مث «لزنتلا ةروصفف |
 ةدجسلاو ةيدجاولا تاذلاىا تافصلاماقموهو نيسوقباق ماقم عوكرلاو دعصتلا ةدوصفف |

 دودصلانم تاليوأتلاىفام تفرع ليصفتا اذهنمو ةيدحالا تاذلا ماقم وهو ىتداوا ماقم
 عطش مل اذاف معلا ىلا دوجولا نم ةوعدلاب ةيمو دوجولا ىلا معلا نم ةوعدلاب ةيم طوبهلاو

 تابقعلا كلتو اهلك اهعطق نم ىلا ةيسنلاب خزرب ىفو صقان وهف لوزتلاو جورعلاتابقع كلاسلا |

 هلوقىلا رظناف اهبف بتارملا ليصفت بسح ىلع نيعلاو ملعلاو حاورالاو ماسجالا تانيعت ىه

 سندنم نورهطملا الا اهسعال ةيتاذلا ةيوهلاناىلا ةراشالادجحت ( نو رهطملا الاهمال ) ىلاعت

 ءاشي نم ىدهي و ) تاليوأتلا ىف لاق © نيعملا هللاو اينامسجوا ناك ايناحور نيعت لك قلعت 0
 مدعلا ىلا دوجولا نمو لعفلا ىلا ملعلا نم قلخلا ةوعد هللا لعج املف 6 مقتسم طارصولا |

 ةيذجلاب مهلدهل وه ىنعل ةصاخ مقتسملا طارمصلاىهو معلا ىلا ةئيشملاب ةيادهلا لعج ةماع لعلاو

 نيذال ة:همالكىهتنا هللاب هللاىفريسلاماقم اذهو ةصاخ ايزالا هتثيشم مدقلا هملعولا ةلماكلا |

 ىناذلا اهنسحل مزاتسملا ئصولا اهئسحوهو قئاللا هجولاىلع اهولمعىا مهلامعا # اونسحا

 هارت نكت ناف هارت كنأك هتلادبعت نا ) هلوقب لسو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر هرسفدقو
 نوكمال ةعم روضللاو ءدوهشو ىلاعت هلا ةيؤر ةجو ىلع ٌةداملا ريقفلا لوه * ( كان هناف |
 اوصلخا نيذلل انوق ىلا ىنملا لوأف ادج هتظحالم عافتراو بلقلا نع ريغلا ةبوبيغ دعبالا |
 ثينأت ةغللا ف ىهو ىنسحلاةبوثملاىا 6 ىنسحلا + ىلاعت هللاريغنع مهبولقو ءايرلا نع مهلامعا |

 ىلع ديزيامو ىا 46 ةدايزو ف اهبف بوغرملا ةلصخلا ىلع ظفالا اذه قلطت برعلاو نسحالا
 لامعالا 0 هللا هاطعا ام ةبوثملاف ( هلضف نم مهديزي و ) ىلاعت هلوقل الضفن ةبوثملا كلت |

 ةدايزلاو مهمتانسح لثم ىنسحلا لبقو * اندنع لضف لكلاو اهتلباقم ىف ال هللا هاطعاام ةدايزلاو
 ءاقللا 00 ةنلا ىنسحلانا ىلع نيققحلا روهمح رثكاو فعض ةئامعبس ىلا اهلاثما رمشع
 نوديرت ىلاعت هللال وش ةنملا ةنْلا لها يا م ميركلا هللادجو ىلا رظنلاو
 باجحلا مهل فشكفلاق رانلانم انناو ةنلا اناخدت+لأ انهوجو ضيدت لأ نولوقيأ مديزا أيش
 ( ةدايزو ىنسحلا اونسحا نيذلل ةينآلا هذهالت مث مهبرىلا رظنلانم مهيلا بحا أيش اوطعا اف
 ىلا رظنلاو ىنسحلا ةنجلاو ةدايز ةيؤرلا هللاىمس مل لقناف * ىناسنلاو ىذمرتلاو ملسم هاور

 أ+ ةي الاف ةدايزلاب دارملا لبق * لاملاس أر نم لقا نوكت ايندلاىف ةدايزلاو ةنللانم ربك ا ههجو
 اهتاحردوةنْلا هو هيلعديز ملا سنج نم تسيل انهه ةدايزلاف ةنْلا ةدوعوملاو ةدوعوملا ةدايزلا |

 3 * لجاو ريكأ دوجالا ميركل نم ناوضرلا نأ ك نعاو ربك ربك الا نرحل م ةدايزلاف

 ايندلاىف اماو سأرلانيعب ةيؤرلا هذهو (ةنجلا معن اوسن قحلا اوأر اذا ةنْلال ها نا ) ريخلا
 ةيآلا (راصبالا هكردتالإ ىلاعت هلوقدنع قبساك م !سوهملعىلاعت هللا لص انيبنريغل نيعلا نيعبف |
 ظفاحلا لاق : ةيناحور وا ةينامسج تانيا بحح ىو عئاوملا عافتراب لم لصح امتاو '
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 سنو ةروس مهي مب

 ىحو هتافص رئاسو همالكو هتردقو هملعك ىلاعت هتاذ اهب تفصتا ةيدق ةفص ىهو هتدارا

 هنهىف كنا .لالحنل انهظنم:هناوكدادمتسالا: نال كاد ل ةناضلاب اهتعارشما داما اهقلعتم
 لك ىطعي ىلاعت هللاو ةباحالل عرسا لامحلل ارهظم هنوك لأس نمو ةوعدلا ةباحا نع ةأشنلا
 ظفاحلا لاق : لاخلا ةوقنم-:امهقفوتىفادبالا لاؤسلاو ةثعملا هذهو هدعّتسام ”ىش

 مودى دنهدو مثدورب كتان * ىلور دوم شنزرس مكن نم نيرد

 قيرطىلا كواسلاو ايدلا ىف دهزتلا مو ةمالع نم هبف دبال ةوعدلا لوبق نا ملعاو *

 نم هب فته مث ترما اذهبما تقلخ اذهلأ فتاه هب فته هباطىفوه ايف اينراوا العث
 هسال انعار قداصو نك نع لزتف تما اذهبالو تقلخ اذهل ام هللاو هجرمس سوب رق

 هنأشنمناكو ةيدابلا لخدمث هعمامو هسرف هاطعاو اهسيلف فوصنم ىهو ىارلا ةبج ذخاف

 ناك ام

 نك شورس ماس لد شوكو دادرشه * تسيسب نمرها ةسوسو قشع هاد رد
 تاماقم ىف نودعاقلاف ةلفغلا نم ىا ىلقلا هاشنالل لاثم مالا نم ىا ىروصلا.هءاشالاو

 اهيلعىضق ىتلا كسميف ) ىلاعت هلوقب ةراشالا هيلاو ادبا مونلا ىف ىتب نك مهسوفنو مهعئابط
 لسريوإل ىلاعتهلوقب ةراشالا هيلاو ةلفغلا هذه ةدقرنم نوهبتنمملا مه نوكلاسلاو © توملا

 تاليوأتلا ىف لاق © لاحلا ةقيقح ملعا هللاو لابلاب حئاللا وهو 6 ىمسم لجارملا ىرخالا
 مدعلا ىو مالسلا راد ىلا هدابع ادباو الزا هللا وعدي (مالسلارادىلا وعدي هللاو) ةيمحللا

 ناكمدعلا نال مالسلاراد معلاو مدعلا ىمس امباو ةقيقحو ىنعم هتفصو هلالعو اىهاظ ةروص

 اضياو ةيناذحولارادىهو دوجولا ىف هللا عم ةكرشلاو ةينينثالا ةفآ نم اهبف مودعملا ٍلسدق اراد
 وعدي همرك و هلضغ ىلاعت لاذ هتاذب ةمئاقلا هتنص معلاو ىلاعتو كرابت هللا وه مالسلا نال

 ادبا مهوعديو قاخلا وهو لعفلاىلا ةفصلاوهو ملعلا نمو دوجولاىلا مدعلا نم الزا هدابع

 تخفنو ل ىلاعتهل وق هو ةخفنااب دوجولا ىلا مهوعدي معلاىلا لءفلا نمو مدعلاىلا دوجولا نم

 6 كبر ىلا ىجراز) ىلاعتهلوة ىهو ةبذجلاب ملعلاو مدءلا ىلادوجولا نم مهوعديو (ىحورنمهبف
 ناكامتملعدق ) لاقىدبالا ىلزالا هللا عملا ةبذحلاب ملسوهيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىيداملو *

 كملع ) ىلاعت هلوق رس وهو * هسفن ملعبال ىلاعت هلالي اماع راص هنال كلذو ( نوكسامو
 تيعدىذلا هللاوعب يلعافىا 6 هللاالا هلاال ' هناهعاف ) 0 كلذ هملع امتاو ( يمت نكتملام

 لكب طاحادق ١) و هلكدوجولاب طبحم ىبلالا معلا ناف هللاالا دوجولاىف هلاال نا هيلا ةيذحلاب

 ىهتنا هللاريغ هلا دوجولاف سيل نا ةقبقح ملعتف هلك دال طم هملعب تناف (اءاع”ىش

 ىلا ةراشا ىروصلا هان الا نا ىلاعت هللاهملس خبشلا ةرضح منْنم فقلتملا ريقفلا لوقي *

 هجوتلا ىلا ةراشا ىلوالا ةريبكتلا مث *ةبانالاو ةيولا ىلا راش ءوضولا ىلاكرخلا م «بلقلا ةظَش

 2222222222 ئظسشا 1107677670 727575ب7ا79797ب7957579ب7اب70700ج

 ىلاعتهتثيشمو مقتسملا طارصلاوه هيلاىدهملاو صاوخلاوه ةصاخلا ةيادهلاب ىدهملاو هللاوه

 ١ راناف داطضي امون جرخ مهدا نبا ىلا ىرتالأ اذعاا ةرضحلاىلا هجوتلاو ىلعالا سودرفلا

 ملاءىؤفلوخدلاو توسانلاوهو كلملا ملء نه هروبعىلا ةراشا انهىلا هابتنالانم هلاخ ىهلالا



 مد 3 رشم ىداحلا ءزجلا

 اهنا اةينسك ل ىلاثكو لانو ةنئدم ىب ةنلالا ,مالا كولم شمر نا بيم  ءاقلإ
 | متأر سس جرش لك نولأسي اهياوبا ىلع اسانا سلجاو هللا سانلا اعدو اماعط عنص مث

 اولاقف اع متأر اني مهيلع 7750 ءاج ىتحال نولوقف اسع

 | دحاو 0 تنك ام لاقف اولاقام هوربخاف كلملا ىلع اولخدو مهوسبغل نينا نيسع
 قاوملعتف لاقناهتحئانم توغو كرخم اولاقف همام نيببعلا نعمهلأسف هيلع مهواخداف مهبىلوتساف |

 هاكر دل يروج اهمسعنو ةنحلا هل اوركذف عن اولاق اهبحاص تومعالو بر ال اراد |

 كلم نم جرخو كلذ ىلا مهباجاف ىلاعتللا ةدابع 5 0
 ىلاعت هللا ىلا امنا ابزاه |

 ىنكم ناطر ىوكمدش نيكمحناثنادئز < ؛ناادتز ”ىدازا .هدما وعدي لاو

 ىئثكم ناتسكى وسناش نادنززا هجزاوت +. دنثكس نادنز دنيردهمه ارئاهيفسناهاش

 قلخلا لك عمسي ثيحب نايداني ناكلم اهيبنجوالا سمشلا هيف علطت موينمام ) ثيدحلا فو
 | ىدؤملا لمعلاىلا دوصقملاو ( مالسلاراد ىلا وعدي هللاو مكبرىلا اومله سانلااهيا نيلقتلاالا

 مالا ىهاظىف هتعاط دوجو كيلع هللا بجوا خاشملا ضعب لاق اذلو « ةنْلا لوخد ىلا

 اوجاتحا امتاو ةيمدع بابسالاو اهلا ليا صالاذا هتنج لوخدالا ةقيقلللاب كيلع بجواامو |

 ةءوزرملال ها ىالخم ةلعالب هللا مهدريام ةءورملا نم:مهرثك اق سلذا.باجالاو ةوعدلاىلا |
 | ىعاريزا بجنام اوعارو ةيدوبعلا ق< قدلل اوماقل بوجو نكيملول هناف ءافولاو ةحلاو

 هناحبس هّنامسانم مسا مالسلاناف ىلاعتهللاراد ىلا ىنعملا نوكينا زوو * ةيبوبرلا ةمرح نم |

 صقنلانمهتافصو بعلانم هناذ ملسهنا ىلاءتهقح ىمالسلا ىنعمو هللاتدك فيرمثلل ةفاضالاو |

 | سو هبلق رشلا ةداراو دسحلاو دقألاو نثغلا نم 5 قا 6

 | نوملسملا هس نم الا مالسالاو مالسلاب فصوب ناو هحراوج تاروظحلاو ماي الا نم |
 | ىلعمهضعب ملسيوا اهلخدي نم ىلع ةكئالملاو ىلاعت هللاوسي راد ىلا 0 نق أ

 ْ هللا ريغي 58 مس ىذلا م ءلسلا بلقلا راد ىلا ةراشا مالتلاواد ريقفلا ل + مهضعب ا

 | هتواصز [اكق11 الا مل وامل هل كا نع جما 0-1 سد حلات

 ١ ةنجو مولعلاو فرامملا ةنج ىهو ةلحعم ةنح لق دقو ارون هيلع نانا كراكو ا
 ىلاعت هللا ءاباوال ةمالسلا راد اقلطم ةنجلاو رارقلا راد ىف ةدوعؤملا ىهو ةلجؤم |

 | مالسالا وهو اهبلا لصوم 6 مقتسم طارص ىلا ف مهنم هتياده هي ءاشي نم ىدهيو

 | مومعلااذهو قاخلانع هتانغتسال ةيادهلاب صخو ةحالاراهظال ةوعدلاب مع ىوقتاب دودلاو

 ةيؤروف صوصخلاو دا هل ناكن م ىلا ةبسنلاب اهاوقو ةوعدلا عامسف صوصخلاو
 اذنك« اواةيوؤلا آلا ان ذل وك شل قا "ترف ارضي هل ناك مكمل ةفاضالاب همديشوا كنلللا

 أ ىوطو هباسا ترسب ىلاعتق حلا ةدارا هتبادهب تعلمت رك تس لوقلانم هلى رسل عماس بر ْ

 ١ ءاسالاوه ضرعلابو اناثو ىلاعت هللاوه تاذلاب و الوا ىعادلاف ةداحلا ىلع لمحو قيرطلا هل

 | ىداهلا اذكو ةنلا وه هللا وعدملاو سالا وه وعدملاو داماكلاءاا ا اع .مهعبتا نمو 0

 (وه)



 سنو ةروس مهي و ”#جم

 دح زواجاذاو عفن ةجاحلا رده لزئاذارطملا ةلئاملا هجوىف مهضعب لاقو * أش هنع ىنننال

 | ايندلاو.نيدلادضاقم هبل صحو ةرورضلا هب عفدشام ردق ناك اذا لاملا اذكف رض لادتعالا

 رخافتلا ةايسوو ىصاعملا باكترال انجوم راص ةجاحلا ردق ىلع ادئاز ناك اذاو اعفان ناك

 ( ىعتسا هآ زنا: :ىتطنل. ناسنالانا") .ىلاعتّللا, لاق ئطاقالاو قاذالا' َنلَع

 نيراخ نوحو ديازفسوا توارطو تفاطل دسر لك لاهنم ناراب نوج ] مهضعب لاقو *

 [ ديازفسوا حالص“دسر حلصم نوج زين ايند لام دنك تدايز وا تكوشو تدح درذك
 دانعوداسف ٌهيامدتفا دسفم تسدب ركاو ] ( حاصلا لجرلل حاصلا لاملاهف ثب ثيدحلا فاك )

 عفانلاريغلا يعلاو ىوهلا لتقىف هبحاضل عطاق فيس مفانلا لانا م[ دهت دايدزاب ىودوا |
 نوج ] مهضعب لاقو * ىناثلا حبقاامو لوالا: نسحا اثقحلانع هبحاص قيرط عطقل بيس

 اجكيزين ايند كلام هذيكت نادر بااوجو فارطاب هكلبو دكت نازور دعو قمن ناذالال يق

 دهعهن هدب "تلضاوم دقع كابا نش رهو .دشاب:ىركيد ؛تسذارد زووم كلي كريكلا رارق

 1 ىاَش اروا ىافو هنو ىبافو اروا

 ناؤختسا نيدد تسينافو زغم * نادكاش نيرد تسين ناما جنك

 ونيوت ورك ردناو هنيك # وركاج دصب تسيبارس هنهك
 لوقا (كير نع كلغشيام كايند) لاقف ايندلا نع لسو هيلع ىلاعتّللا لص هّللالوسر لثسو *

 هن اكراصو الهاح قب ملعملا نع لفطلاك مالاب لغتشا نش دالوالاك سانلا ىبرت مالاك ايندلانا
 لصوو ىوهلا ةدابعزم صلختو املاءراص مالا نع ملعملاب لغتشا نمو هدبعي هسفنل امص اهذخما

 ايندلا دح لبق . اهسفن بسحمال  ىلاعت هللا نع هلاغتشا بسحب وهامتا ايندلا مذف . دوصقملاىلا

 ىزلا تحن ىلا ىمركلا رعقم نم ةقيقحلاف اهدح قيقحتلا لها لاقو * ىاقلاىلا فاقلانم

 نوكلاملاءنم امهيفامو نوضرالاو :تاومسلاف ايندلا دحنف داسفلاو نوكلا ملاعب قلعتياف |

 ةحلاصلا لامعالا نم. امهبقلعتبامو ىمركلاو: شرعلااماو املا دخىف:لخاك داسفلاو |

 ناك ايا هريغب قلعتلا نم كاياو هللاانمصع ةرخآآلا دحنف اهففامو ةنملاو ةببطلا حاورالاو
 ءامسالا عيمج عماج ةيدحالا تاذلل مسا 6 هللاو 8 ناكمالا ماء نع ماتلا ةياحتلاب!افارتكو

 هرمس س دق ىلشلل لحر لاقو * ةقئقللا ماع لوخد ىلا مهضعب هب لسوت هب نمو تافصلاو

 سانلا ه# وعدي 8 دححلا ةشحوىف ذخوانا ىثخا لاقف هللاالا هلال لوقتالو هللالوقت+

 الايق ءويتانتدلإ 'لمكلاب ةتترو*ةقيل لغو ملسو هيلع ىلاعتهّللا ىلص هلوسر ناسل ىلع اعيج

 نهج حمو دمع ع صحم محو م

 | عنمي نم اننامز ىف انيأد دقو . ةنسطادضاقملاف 6 انك ذام مشي زا م ماجتل ةمانقلا موب ملا

 | عيسبالو سيلبال فيو ىلسنا ىلا قودنصلا ف باشلا ضعب سبحيو نيقحتسملان ع بتكلا
 | ىذلا لهجلا اذه ىلا راظذاف اكربت هظفحاف ىاوا ىنانم هتثروىنا لاقل هنف تلقولو بهبالو |

 ّْ * مالسلادادملا 9 #9 ءانفلا اهارخنا و ءانفلا اهلطِْسَوَو ءاكنلا اهلوا ىتلا رادلانم آلاحو العفو

 اهرخاآو ءاضرلا اهطسواو ءاطعلا اهلوا ةنملا.ىهو ةفا و هوركم لك نم ةفيكافامإلا ىاا



 ةيارغلا ىف رئاسلا لثملاب اهلااهنيشت ؤلثم ةحسلا لاطا تيمسو ةبيجعلا اهلاح ىا 46 اين سما ظ

 ضرالا تايئرطملا ببسي طلتخا ىا © ضرالا تاين هبطلتخاف ءامسلانم هانلزنا ءاك و '

 سانلا لك ًايامم ان“ 1 اك ىا تالا نم كاخ 4 سانلا لك ًايامم 8 طرد فقكلو ضعل ىف هدعل كينشاو ا

 | كلت لها ىا 5 اهلها نظو 0 ماغدالا دنع ىازلا نكح ةرورضل لصولا ةرمه تلتحاف ا

 | باوج 6 انسمااهينا قه اهتلغ عفرو اهدصح نم نوتكمتم ه اهيلع نورداقءهنا ه8 ضرالا |

 ةغل امءلل فوذح فاما اهيلعام ا ضرالا كلت عورز ىا :4 اهانلمخ اراهنوا 2 ا

 | لوعفم نم لاح ةلماو هنماقا اذا ناكملاب ىع لاه نع بابنموهو ن "كي ن6 ا سمالاب ن غي |

 هيلا هئلشمو

 مده ع حجج سفع :ىداطا ءزجلا

 هللا مهئبنسو كلذ وحلو 21 ة2النوم  قشتلاو لاملا ذخأ ثيحنم هبمهعتقل ةاغبلا دنع ةاهتشم

 لئثماما 3 اونظام فالخ ىلع صالازا نور ف ةقيقحلا اهروص ىلع مهلاهر مهظب ىا م طامعاب |

 | ءازجلا دابتعاب طالتخالل  ةياغ « ىتح وه شيشحلا نم # ماعنالاو  لوقبلاو عورزلا نم
 | © تنيزاو ه# اهنسحو اهتنيز © اهفرخز ضرالا تذخااذا # ىهلالا ىمالا نايتاوه ىذلا

 اهب تنيزتت نيزلاو بايشلا ناولاّنم تذخا سورعك ةفلتخلا اهناولاو اهلاكشاو تاسلا فانصاب |

 ةنيزلاذخاوهو سورعلا مثاليام اهل تيثئاو سورعلاب تهبش ثنح ةيانكلاب ةراعتسا ضرالاف |

 ىازلاىف ءاتلا تمغداف تنيزت هلصاو حيشرت تنيزاو هلوقو . ةيانكلاب ةراعتسالا ةنيرقوهو

 ا مرد نقدا 1 رح ام 5 رف ىنعل ام تاع نيمز ز نادب دما اك ان ] قشاكلا لق + اذا

 | 0" سمالاب © 2 تشم ىا اهعورز 4 نغتانأك ف هلصا نم ١ دصخحاام اهسش ب 6 اديصح 3

 ١ ناكفاذا ء غال لاو انآ نفت لق هن اكهموب سما دار رملا ننلو بي رقلا 3 لثموهو

 ا
 لصفن »ف عيدبلا ليصفتلا كلذ لثم ىا ىوذحم ردصم ةفص فاكلا  كلذك 2: اهاناعج

 | اهحضوت ىا ايندلا ةابحلا لاوحا ىلع ةهبنملا تايآلا هذه اهتامح نم ا ,قلا هم تايآلا

 مهنال مهباهملصفن ى صصأ#ل و اهساعم ىلع نوفشو اهفيعاضتىف ه6 نوركفت 5+

 ىلع ةقاكلاا لكك ناو 2112 هسشلا ةبالا هذه عقاول | هيبشتلانا ل * اهينوعفتنملا |

 رارتغادعب اَهئاضقنا هعرسواهئاهبو ةاحلا عامجا نم ةعزتنملا ةئرهلا تهرش هنال ءاملاوهو و درفملا

 | ةيوامسةف !ب اهبقع اهمادعتاو اهتراضتو ضرالا ةرضخ عامجانم ةعزتنملا ةئيهلاب اهبسانلا

 تيس نمر قدام ةماحل نكشه نام ع راهزوت لدف نيمز ىور 5 هاك

 تسنداددايرب قال ل عا * 0 نيحاير كرس نازخ تقو

 | امومذمريصينىا كاسمالابلاملا اذكف ثكملابريغتي ءاملانال ءاملاب ايندلا ةايحلا تلثم مهضعب .لاقو
 قرتللف لاف 1 [لخلا دنع

 نلت لعاو زادت ادهضيف ع كاوو دشياتو تبا نوح لام
 ا كير هريتو تسلصاح و لك كنرداحيكيدنكن وح ىزوردنج

 ظ ددعتلا مدع عم اهسال اهبعافتنالل اهيلطينمم بتكلا سبح اضيا لخبلا نم ريقفلا لوقي *
 | همي املعمت كنه «) مالسلاهيلع هلوقىف روك ذملا ديعولاو عنملا بابسا مظعاوه ىذلا اهخسنل

 آ

| 
 ا
 ١



 ساو ةروس ١ مد ممم جم

 امهينانو . ةعاط هيفام دصقل اهدحا ..نيدهشرجا هلقيرغلاو . رجالا اذهىف: نولخاد مهف

 رشعن مريخ جحدق نم ةوزغو تاو نغرشع نمريخ جحيم نملة حج ) ثيدحلا فو * قاسغالل |
 لو * (رحبلا فزغيلف ىعم وزغلا هتافنمو ربلاىف تاو نغرشع نمريخ رحبلا ىف ةؤزغوجحح ||

 عبطلا ىهتشيال ثيح لهس رحبلا ف موصلانال معا هللاو كلذ سكع .ىلعف موضلااماو ريقفلا
 لاف ووذلا انك ايستلا ةقلكبا ننال .ةوقو لاف هفالخي ناشفلاو نارودلا لجال ماعطلا

 كلذ نكيملوجازملا ةوقو ودعلانم ظفحتلا ناكماو.ضرالا ةعشل زحبلا ىلا ةبسنلاب لهتس

 ليقام عنو هنم ىتمالس لاقرحبلا تئاجتنم تيأرام بجاام راحل لبق «رحبلا ف
 تمر اك رات مزاج اوشن م تاسياق ىب عفانم :ددايددب

 هرسس.سدق ىدعسلا لاق :

 راخ شيوشت يتسن ركى دب شوخ لكت بح * جوم مي ىدوبنرك ىدوب كينايرد دوس
 كرمع فصن بهذ لاق ال لاق وحنلا يفرعتأ حالملا لاقف ةنيفس ىوحن بكر - ةفطل -
 لك بهذ لاق ال لاق ةحابسلا فرعتأ حالملا لاقف ةنيفسلا تيرطضاو حيرلا تجاهف

 ىونثملايفو : كرمع ظ
 نار با ردرطخ ىف ىوح 0 ناذئاكخا دل ديابىم وح

 نهارك ازد اءدنزأ كاوراو"# ذي اتا“ 05م نرد كر

 ُهدنام خنيربرخ نوج نامزنيا * ةدناوخى رخو: ارناقلخ هكىا
 دهعلا ناسن نم وهاما دابعلابر ةمعن نارفكو دانعلاو بصعتلاو داسفلاوىتلانا اهنمو *

 ثيدحخلاىفو + ماقتنالاو ةذخا ماما آلا ىلع رارصالاو نايسنلا ةحشو دادمالاىذ هللا عم

 غبتالوارك امنغتالوركمال) ثيدحلا فو (نيدلاولاقوقعوئنبلا ايندلا ف للاامهلجعي ناتو

 سعاىف مهتناعا زوممبال ةالولاو ةاضقلانم ةاغبلاف ( اثكأن نعتالو ثكتنالو انغاب نعتالو
 ثيدحلاىفو * (هيلع هللاهطلساملاظ ناءانم) درو دقف ةبعرشلا ماكحالا ءارجاىفالارومالا نم

 هيلع هللا مرحالا مهيلع قفشملو مهل حصن لو مهشغف هتعر صا هللادالو دنع نمام )

 هريس سدق ىدعسلا لاق : ( ةنحلا
 تخس حيزا دشابزتتب ىا .تخلؤا . + تخارد"نإ لات دنع وح تكتعو

 شيوخ خب ىنكم ىنكم ركو * شير قلخ لد :ىاونات نكم
 تيم 1ك عد كاك رددك تسكت ىسرب فاصتاوكك

 رادباب تعلو 0 دياكك * راك زور دب ناكل

 ةّنسح ةروص نعف !ازيخ ناكناذ رخال ةأفنلا ف زهظي اهب ةقتقحلاةاراؤنطب لتعم كك نإ اهنموا#

 ىهام فالخ لع ةأشنلا هذهىفتززب ةقلتخلا زوصلا:ةذهو ةحسق ةَرْوَص لغف' ارش ناكناو
 اوهتركسازو-ةلئاقبامؤمعل تناك ن ااقزاه واجقتا و ىصا|عملا ةاطنلا [ نست الاذإو ةورخسمالا ققبلع
 ةروصب رادلا هذهىف زرب ىجلاف ةعفان نيجتاعم تناك ناو قاذملا ةرم اهودجوو تاءاطلا

 رس قرف رب دهأ ترارسا رحب * ريشي فاصوا زون ىدرع نوج ظ

 6 عب - ”- نايبلا حد 2

 1 كاملا عمال توقلل 0 اوناكو رحبلا ىوس قيرط نكي ناف راختلااماو براقالا ةرايزو ظ

 خا نابيتشكاب قئكرد 'ىو# ىارذام ناب رد مكيرتفد طساوارد



/ 

 دمك ما“ رع .يدالب ءزجلا

 نما لشو »+ ىرارطضالا ناعالا ىرخ راح لب ناعالا ىلع ام سيل نصالخالا اذهو

 مرسعأ رواّنم ناهمالا .ناذهو مويقاي ىحاي هري ,سفنناف ايهارش اها مهلوق ءاعدلا كلذب

 لاح اوعدىا ل اوقل هلا ةدارا ىلع مسقلل هبط وم ماللا 0 انتا ل هي كا 3 د

 َ دل دنع معز دعاة م عا 7
 ادبا كلذ دعل هتملا 5 نئوك | ةطرولا 5 هاد 0 نا اسحنا نل هللاو نمائاق 0 |

 كا ]كل 11 نارك اشلانم ف

 ٍ لاب كريغ ةدابعب كتمعن رفكتال كطخاسم نع ٍبانتجالاو كىماوا عابتاب |

 | نوغبي معاذا قه ةباجالا ةعرس ىلع ةلالدلل ءافلاو مهئاعدل ةباحا ةبركلا نم مهنشغام
 | ةءارخلاو كريشلاو 8 ه.اعاوناك اهىلا اوعراسوا اهف اشعل اوأحافىا 514 ضرالاق ُ

.- 

 لاح ىا 6# قحلا ريغب #8 اهراطقال مهذب لومش ىلع ةلالدلل ضرالاىف ةدايزو ىلاعتهللا لع

 | مهتسا قح ريغب ناشيا داسف ىنعي تسديك أت ] ىنشاكلا لاق * ىلا ريغب نيسبتلم مهنوك
 نيينلانولاتشو ) ىلاعت هلوقىفك نوكف [ دنلطبم لمع نارد هكدننادسم هج نآشيا داقتعاب

 | ىذلا « مكءبامتأ قه نوغابلا * ساتلاااهيااب #8 ةرقللا ةدوسىف قيس دقو ( قحلا ريب |

 1 هؤازجو لع رم هلابو ىا م 1 ىلع 8 يلاعتهلوق هريخ انتم وهو هن وطاعتن ا

 هلا ىلع بصن * ايندلاة وكلا عاتم كلذك نظن و مهيلع نوغبت نيذلا ىلع ال مكب قحال
 ىفتف لئالق مايا اننذلاءاللإ عاتم نوئتعا عاب قاتتسالاب قيرظت و دقمإ كثف دك وم ردلمم |

 تاايسلا با. ىلع تابوقعلا قيتو تاذللان م اهعيشامو ةانحلا |

 انريغ ىلاال ةمايقلاءويىف 00 انا امث دنكم .دوخابههيشى دثكسم دبؤا كره |

 نمللجرلا ا ع اوم تمإلا ىلع ايندلا ىف «نولمعت تنكامب مكتب

 35 الافو معلا نابسام هذا ىنةسب الملا نما مهني الهئرشلاب هراهظا نع ربع ةييفاو هلا هنا ملقم

 أ مم نع ةرابع . ىلاعت هلةعاطلاو نيدلا صالاخا ل اق مهتهلا نم أب 1 ب ةياوك كش

| 

 1 اذلو هب رجلا رونعىلا نسانلا جام دق ذأ كاعت هللا نم ة هةمعت كالفلانا اهنم كا راعأ ةعلاكلاا

 | ءاستلاو لاجرلل رحدلا بوكر زوجي قراشملا راوناىف لاق * رحلا ىف ريستلاب مهلع هللا نما

 ىلا نهترورض عم نفسلانم رغصايف اوسال نهفرصتف نهتادوع فاش كنا نمؤيالو هف
 هللا ىلص ىنلا ىلا هعفري امهنع هللاى ذر رمح نب هللا دبع نعو *ىهتنا لاجرلا ةرض# ةجاحلا ءاضو

 تدقق اقر حبلا تح ناؤ هللا ل دسف ايزاغوا ار.تعموا احاخالار حبلا بكرتال) مسوهيلع ىلاعت |

 ٠ ةلوقو. رانلاةكلهملا تاف الل لضارطقي هكا ونازل ةقاخلإ وفاق لجل متن الا يرانا

 راثلا ةسمالم نم فاخناك هنم كالهلا فوخو رلا سما ليوهت هدارا:ارخ رانلا تحتو

 سفنلا لذبو سفبلا تفلت هيف نال لهجو هفس ةساقلا ضارغالا نم ضرغل كلذ رادخاناَو

 جحلل رحلا بوكر بوجو ىلع لدي ثيدحلا اذهو هللا ىلا ديعلا بزقياف الا وردا
 ناشْغو نسأرلا 8ك ضيف يسرب فالكل بكرنمو رخا اًعبرط دن ملاذا داهحلاو

 معلا بلطو جحلاو ورغلاك هللا .ةعاط' ىلا !ىثع" ناك نا دنهش رجا هلق كلذ "نيغو جدعتللا |

 )ةدايزو )



 سلو» ةروس مهي | جد

 تسينهمه نبا ناغمريدات هعموصزا هردك * راهنز تريغ *”ىزاب زاوشم نعي دهاز
 اهعطقىف دبالو عطقنملا ىلا ةيسنلاب ليلق لصاولازا ىرتالأ تانقعلا نم ضلخم نم لقو
 ىونشملافو : قذاح بدؤمو لماك دش م نم

 [1] باتش مك هفج ىوسوت اهبور * بابكح ديان كريش هاشبرد
 [8] ودرضخ مكحريز ىموم وج“ * وش ملست نهري, ىتفرك نوج

 راس لاقي ةيدعتلل هف فيعضتلاو ريبستلا نم 6 كريسي ىذلا 8 ىلاعتهللا ىا ه# وه ف
 مطقرد دهد ىم تردقو دنارى] ىنعملاو [قدروا نتفرب] ةيسرافلاب وهو انا هتريسو لجرلا

 ةراشا هنفو [قروزو ىتشك ] ةسرافلاب امهنعربعملا ةريغصلاو ةريبكلا نةسلا ىلع «رحبلاو#»
 ىمتيناىلا كرحم هللب هسفنب كرحال ميرلازاف خرلاال ىلاعتةللاوه ةققحلاىف ريسملانا ىلا

 امعو كلذ نع هزنم وه لب اضيا هفنىف وه كرح الو هلكرحمال ىذلا لوالا كرحلا ىلا

 اهريسو ةئيفسلا ءاوتساىف حيرلا ىلع داّتعالا عطقو كلذ فىعنمو ىلاعتو هناحبس هيهاضي

 هرس سدق ىدعسلالاق : نخلا كرششلاىف قب الاو لاعفالا ديحوب قئاقحمب ققح

 درد نئرب هماح ادخا  رككو #* درب دهاوخ مالا ىتك اضف

 ا قاع
 ةركانشا" نارك هن ره مابا هكر« :ملاتشت# نكد ا را

 اذهناف اهباوحرفو ةببط حيرب مهبنيرجوإل هلوق نم هيلع ىفطعام عم كللذلا ف نوكلا ىهلب
 هريبغتو نفسلا ىنعمي رسكم عم هلال كلفلا ىا 46 نيرجو 3 رحبلاىف ريسلا دعب عومجما |
 نيذلاب ىا 6# مهب 98 لفق ةمضك هدرفم ةمضو دسا عج دسا ةمدكه تمض نا نع ءانم ىربدشت ظ

 مهدصقمل ةقفاوم بوبهلا ةنل ه6 ةبط رب 8 حسقتلاو راكتالا اله نيو اعلا

 تلوتساو ةببطلا حيرلا تقلتىا 5 اهتءاج © اهتقئاومو اهببطلحيرلا كاتب دك اهباوحرفو |

 دادتشاوهلب ةداع ىرخا 2 اً ىمسال اهقفو ىلع بوسهلاناف اهل فلاخم فرط نم اهيلع

 ةديدش ىا فصاع ُُ ىهف تدتشا ىا حرلا تفصع لاش 4 فصاع عد 3 ىلوالا حيرال

 * جوملا مهءاجو 3 قرافلا ىلا ةجاحالف فوصعلاب حيرلا صاصتخال ةفصاع لّهملو بوبهلا أ

 عبمج نمهئبحيىف دعبالو ةداع جوملا“ىحي ةنكما نم ىا 6 ناكم لكنم و ءاملانم عفترااموهو

 اهريغ نم نوكي دق لب طقف حيرلا بوبه ةهج نم هئحم نوكينا بحيالذا اًضيا بناوجلا
 اونظو ف [سيوشيبو تسارو بجزا] ىنعي : لاق ثيح ىنشاكلا لام هملاو قفتن بابسا بسحب

 # هللا اوعد © ىملاب ودءلا ةطاحا هلصاو كالهلاف كلذناف اوكله ىا د“ مهب طبحا مهنا

 | مهبجعبل مهلاح مهريغل 1 هناك مهيلع راكنالاو حسقتلا ف ةغلابءلل مهب تافتلالاو اهبف | ظ

 | هدعب نوكت ”ىثلا ةياغ لبقناف *رحبلاىف مريسي هلوقل ةياغ # كلفلاىف متكاذا ىتح © |

 كلفلا ىف نوكلا درحي ةياغلاسيل انلق *كلفلا ىف نوكلا دعب 3 يعبر اف راق لال أ

 ْ لبالاو ريملاو لاغيلاو ليخلا نم ٍباودلا رهظو مادقالا ىلع ه6 ربلاىف 8 [ ارامش تفاسم

 « نيدلاهل نيصلخم »© موزاملا ةسيالم كالهلا مهنظل سبالم مهءاعدنال لاتشالدب اونظ نم لدب



 دمك مو #تم رشم ىداحلا ءزمحلا

 | هك الها ىف مهدك نم مهك الها ىف عرسا ناكف .مويلا كلذ باقعب هناي 'ىف مهركم ىزاجو
 ةرهاظ مهتداراو مهيلع ةيفخ هللا ةداراو ديكلا ءافخا ركملاو * هناا لاطباو مالسلا هيلع |

 ىدعلا كب ديكي دق امث ال * ىدرلا لمتحاو نم رلا ىلع لكوت

 | ىرجول ذا توافتلا هيفو * نوبتاكلا ماركلا مهو مكل امعا نوظفحي نيذلا « السر نا » |

 هنوركمت اموا ؟ركمىا «نوركمت ام نوبتكي 8 هلسر ناليقل (هللالقإل هلوق بولساىلع |
 هللا ىلع فخم نا نعالضف ةظفحلا ىلع فخ ل هءافخا اوربدام ناىلع هسنتو ماقتنالل قيقحتوهو |

 مهل نكيملو 0 ىأ هني نع بتكي ىذلاف لق ناف * ةظفح رافكلل ناب عرصت هبفو

 35 550 كلذىلع ادهاش نودف هيحاص نذاب تك هلاش نعىذلانا لاش « ةنسح

 لبللاب نانثاو راهنلاب نانمثا ةسق“ مه كرامملا نب هللادبع لاقف مهددعف اوةلتخاو * ناتسلا

 نينمؤم اوناكءاوس مهلاوقاو ساللا لاعفا نا اذهب تبثف اراهم الو البل هقرافبال دحاوو

 صياخت فدل لخدمال ةليحلاو ركملاناو ةمايقلامو». مهيلع مازلالل ةيوتكم ةطومضم نب رفاكوا
 ناكر كملا ىف هتان نظن ةالاىف بطعلا ناك مالاربدا اذا اولاقدق لب هوركمنم ناسنالا
 | ناميالا دعب اصلا لمعلا انههوهو مدقلاوه ىجنملا اما و هينذ كيرحنىف هتاجم نظ بلعتك

 | [دركدياب عوقوزا شيب هعقاوجالع ] ءاضقلاعوقولبق هلاح كرادتب لقاعلاو لماكلا
 لاتحي ىذلا لقاعلا نكلو هيف عقو اذا ىمالل لاتحب ىذلا لقاعلا سيلو دايز لاق *
 هرسسدق ىدعسلا لاق : اهيف عّم نا ارذح رومالل

 بوجريز ناغفدرادن ىدوس هك * بوك وفعرد تبوقعزا شييوت
 يو يا واووا# ناقش أقع رك

 باطقدصوا ةباناوا ةبوتقوذ مهانقذا ىا (ةمحر سانلا انقذا اذاو) ةياالاف ةراشالاو ه

 | قسفلاوهو 6 مهتسم ءارض دعب نم ) دوهشو فشك قوذوا تاماقملا ضعب ىلا لودووا
 | ركم مهلاذا ) ةيناحورلا تافصو ةيرسشبلا فاصوا بجحو ةميمذلا قالخالاو روجفلاو
 | قلخلا دنع لؤبقلاو هاما بلطو' نانلا نيب فرمشلل اهلها ربغ عم اهراهظاب 6 انتايا ىف

 | لاصياىف عرسا ىا 6( 1 عرسا هللالق ) مهنم عفاملا بذجو مهيلع ةسايرلاو مهعابتتساو

 ؟ ارئو دبعلا تاكرد ىلا تامركملاو تاماقملا كل نم مهجاردتساب مهلا مهركم ةازاح

 بتاصمردق انيلع فاخ ريغ ىا 6 نوركمتام نوبتكي انلسرنا إ) نوملعيال ثبح نم بجحلا
 هذه لغانم ىؤر دقو « ةيمحللا تاليوأتلا ىف 6 نوركميام بسح ىلع مهيزاجنف مهركم

 | ىشميدقو ىلوالا هلا ىلا درمث ضرالا هلتيوطو ءاوهلاو ءاملا ىلع ىشم نمت ريدك ةقبرطلا
 هذه هدنع تسيل هنال ناكمب هللادنع سيلو ضرالا هل ىوزتو ءاوهلاو ءاملا ىلع جردتسملا

 هناحبس قحلا ةدارا هبتماق ةمومذم تاماقم حنان ىهامتاو ةدومم تاماقم حئاتن بتارملا
 لعفلا كلذ اهيلا هلصواامتا هنا ليخنو هيلع ةنتف هلعجو ةداعلل قراخلا لعفلا كلذىف هبركمينا

 ةنزاوم نع نيكسملا لفغو اذه هلقفتاام ةقيقح ىلع فقوام هالولهناو اعرشش ةصعموه ىذلا
 هود لع نيج نط مور ف تع قال قيد وه ايم النا كانت هللا نسوق ةسيرسل هس ١!

 هريس سدق ظفاحلا لاق : موجنلا عقاومىف اذك لعفلا

 ( دهاز و
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 ةاودلان .آلا اذهرلا تقولا كلذ نش ىبلال' نوقلاب ةسورحلا ةسورع وه حتفف اناطلس ناخزوا

 مزاليلف « ةيد دومحلاتاعقاولاىف اذكر دقلا هما هللا باتكهميظعت بسب دايدزالا ىلع ةينامعلا

 هتلهو هنأش صقتس الث هريقحم نم ردحلو هترو ههاح دادزيل مظعلا نآ رقلا مظعت لقاعلا

 ناودعلاو ااا ودحر 5 ملا لمعلا اوضفر امل هناوعاو باراذخ ناطلسلا نا ىر الأ

 ةيدودعملا عالقلا زكا مهيديانم جرخف فوخلاو طحقلا مهبسب سانلاىلعو مهيلعةلاطلس

 نيا سانلا لاق نا ىلا ف وخلا دتشاو ةنطّطسقلا ىف اوعمطنا ىلا رافكلا ىلوتساو:ةمورلا

 عرشلا فالخب نايرجلا ىلع ناطلسلا نوثحب اوناك مهناف ءوسلا ءانرقلا نم عقو كلذ لكو ّسفملا

 ]١[ ناهم ىا دس وج كين نيشنمهه * ناغف ىا سنجان راي زا ناغفىا

 را

 [؟] ردب كنت دوختشز لعفز دش * رشو روش زا هج رثهم اسب ىا
 دك ةمحر لع ةكم لهاىا # سانلاانقذا اذاو 9 نيرصبتملانم انلعجاو نيربتعملانم انلعجا مهلا | |

 اوبسجا يتسم هطلاخو مهباسا 6 مهتسم ل ضرمو طحقك هك ءارضدعب نم ف ةعسو ةحص ظ

 باد تلا ةلالخلا ريمض ىلا ةقاذالا دانسا دعب ءارضلا ىلا ساسملا دانساو مهيف اهرئا ا

 هلوق هباوجو طرشلل اذاو هرئاظنو < نيفشي وهف تح م اذاو ) ىلاعت هلوقىف م ةين !رقلا ٌْ

 ركملا عوقو ةمحرلا ةقاذا تقو ىف اوأجاف ىا ه6 اننايا ىف ركم مهل 8 ةأجافملل # اذا |
 را. مغ مهسؤر نع اوضفني نا. لبق هيلا اوعراسو اهعفدىف لابتحالاو تاي آلاف نعطلاب مهتم |

 ىلع ثفلا لزئاو هللامهجرث نوكلاهي اوداك ىتح نينس عبس ةكم لها طحق لق *ءارضلا
 هللا زر اذه نولوقبال لتاقم لاق * هلوسر نوديكي و هللاتايا ىف نوح دقي اوقفطف مهيضادا

 طقاسلاىلا دربلاو راو حايرلاو راطمالافيضن برعلاتناكو اذك هوني انيقس نولوشي امتاو |

 طقسي و اهنم لزنم ىف ةليل لكرمقلا لزني الزم نورشعو ةينامأ ىهو ءون عمج ءاونالا نم
 رجفلا عوملط عم امو رمشع ةثالثلك ىف نيرشثعلاو ةيناغلا لزاملا كلت نم دحاو مجن برغملاف

 ةعبرا اهل ناف ةهجلا ريغىف اذهو طقاسلا كلذ ةلباقمىف هتعاسوف قرشملا نم هسقر علطيو '

 خا دوخ ٌةداز هجاوخم هةكودنه مالغ تياكح نادرد مه شرتفد لئاوارد ["] خا زغجو شوم ةصقب عوجر نادرد ل طساوارد [1]

 ةثالث نال امون, نيتسو ةسهحو ةئامث الث ءاضقنا عم ىا ةنسلا ءاضقناب عبمجا طق راو ع

 طق ساذا هنال اون محنلا ىمس اناو ددعلانم ردقلا اذه غلبت ةره نيريشعو ىنامأ ىف رشع

 طخحقلا نم هللا مهاجما اهلف علطي و ضهني ىا ءوني قريملاب علاطلاف برغملاب اهنم طقاسلا

 اوممؤيالو هللا اوركشيالثل هللاىلاال' ءاونالاىلا رطملا كلذ اوفاضاو مهعايتا ىلع. سمالا اوسبل

 ارفاك ناك ءاونالا نمالا راطمالا ىريال نمو * هللاتايا ىف مهركم دارملاوه اذه ليقف هنايآب
 رثؤملا ةضورلا ىف لاق امك ىلاعت هلعجب تاراماو طئاسو ءاونالاو هللا قلخت اهنا ىري نه فالخم |

 ظفاحلا لاق : ةيداع باسا بكاوكلاو ىلاعت هللاوه |

 نيك نان اهنبا هك ريغب نك تقلا مكحىا كجناززكو دبا "كيب تاؤوك

 عفدف مك ىأيام مكللا الوصو عرسا هباقع ىا ةيوقع لبا ىا 6 اركم عرسا هللا لق ©
 هلأ اهكلعتا عرارجد زك اكو عهركم ةلباقمىف اهعوقول ركم اب ةبوقعلا ةيمستو قحلا

 ردب موي مهلتق ىلاعت هنا لتاقم نع  ىور  ةلكاشملا باب نم نوكيف ارك ذ وأ ةببس مساب



 ؟ء ع هك مو سك معقب 9 5 ةجاوتمإاب ودع وجحج جوج

 0 مفلح ع 3 متقدام ىدوهي هللاق ههجو ا ْ
 نم اذهو ةهلا مهلاكاهلا ا لعجا مكبنل متلق ىتج رحبلا نم مكلجرا تفجام مكنكلو
 ا « الوا» ةكمرافك ىا ه6نولوقي وه ليبسلا ىدهي وهوقحلا لوشإ هللاو ةتكسملا ةيوجالا

 | ةزجعم © ةيا 8 مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ىلع *# هيلع لزنا © اله لثم ضيضحتلل

 ظ اذه لئم انلقل ءاشنوا مهلوق هيلع لداك هتضراعم نكمي نا رقلانا نولوقي اوناكه# هبرنم ل
 اهريغوراهنالاريجفتو اصعلاو دبلالثم ةزجعم نوكتل نا رقلا ىوس رخا ءاششا نوحرتشو

 ذا تدطت ساررك هربت كاي تيت :١ ىشن امربا بباع ناسا [زكارل | تفك"

 ناف ىتروكتلا نود ىملعلا صاصتخالل ماللا # هلل بنغلا اما ل باوجلا ىف مهل 6 للف ف
 ةوبللا مزاولنمهنامتمجزو هومتحرتقا امزا ىنعملاو .نايس صاصتخالا كلذىف ةداهشلاو بيغلا

 ا ا هناحبس هللاب ةصتخلا بويغلا نم مكتاهيا هيلع متقلعو

 تاي الاهنم لزني ىذلا توكلملا ملاوه بغلاةيمجتلا تاليوأتلاىفو © لزنال تايآلآ

 أ العراك كح, مم كالا كوي ةكككضا راه ىلا كارايل نل ان تابلا و اب تازححكا هنم

 قدوس ب لعفبا 6 نيرظتتمل نم مك كلم لا يوسع دع ,ظتناف

 ى لع لزم

 عابتا ابو ملاظ دوب ىرالاسهبس هكدنا هدروآ ] ءاشي نم ةبوقع لجعيدقو ردتقم زيزع ذخا

 نم ةناخي مراد ىروشنم نم تفك هناخدنوادخ دما دورف رايك خعباشم دا هيا رع

 درواس شيب ردو تشاد زيزع حصمو تفر هناخ رد خش ىام ىروشنم تفك دورف

 اوسنأتستىتح مكتوب ريغ انو اواخدتال اونمآ نيذاا اهيا اي ) هكدما رب تيا نيا دركذاب و
 دركت تافتلا نادي ىدادريماروشنم هكمتشادنب نم تفكر الاسهبس 6 اهاهاىلع اوملستو
 ةرضح ناىلا ةراشا هشو [ دش كالهو تقركف شحنل وق تعدل دما دورف خش ةناتكزو ا

 قست ذاع لاه اذعتكولا نمازمت يقف: مدع ع نا وحد روع قوق اء اتنارتالا اد انك<رجنل !تااؤقلا

 هيفامي لمعلاب ىتعمو كلذ وحنو ةراهطلا ىلع سملاو عفرلاب ةدوص همظعو هلبق نم ناك |
 ةيناهعلا ناطالسلا. دج ىزاغلا نامع نا  ىكحن  هانعبام لك هللا نم لان هقالخاب , ناخلاز ا

 نيددزرملل ملا لذبب هنامز ءاخسا نم ناك هنا كلذو ىلاعت هللأ م الك ةناعرب لصوام ىلا لضو امنا

 شاتكب جاحلا ىلا ةيرقلا لغا نم ىكتشيل-بهذف هيلع اوصغنو هتيرق لها ىلع كلذ لقثف
 ىلاعت هللا مالكوه اولاقف هنع لأسف فحيصم هف قلعدق لجر تيب, لزنف لاجرلا نم هريغ
 اهئاق لزب مف هيلا اليقتسم هيدي دّقعو ماقف ىلاعق هللامالك دنع دعقن نا بدالانم سيل لا

 ىلاعت .هللانا هل لاق مْ كيلطم انا لاقو لجر هلبقتساف هّف رطىلا بهذ حبصا لف حيصلا ىنأ |

 اهساربطبدو ةرجش عطش سمامث همالكمل.كميظعت بيسب ةطلسلا كتيرذو كاطعاو كمظع
 هللا ةيانعب حتفو كجالب هنو نغكوا لع ةعاج هدنع عمتجا مث ءاول كلذ :نكل لاّدؤ اليد |

 هدلو راص هلاحنرا دعب مث اناطلس راصق اضيا رهاظلا ىف نيدلا ءالع ناطلسلا هل نذا مث ىلاعت |
 ف

 (ناخروا )

 ف
 انف |
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 نبات ان لا ناوكي نأ لمدملو 7 داما قو ئداملا ءاذاوعا نالكو رك كانا قبب دك طك
 اوفلتخاف اهيلع سانلارطف ىتلا ةرطفلا لصاىلع نيدوجوم ةقلخلا ءدبىف ةدحاو ةما اوناك

 هنارصنيو هنادوهي هاوناف ةرطفل ا ىلعدلوب دواوملك ) مالسلاهيلعلاق م نيدلاولاةيبرت بسحب

 ناك كفالتخالا اذهمث ةيعرششلاو ةيعيبطلاتالماعملا بسحب غوابلادعب اوفلتخامث (ةناسجميو
 ةدئاف مهفالتخاىفو عدتم نمو رفاكنمو نمؤمنف ةمالا هذهنييناك كلذك ةفلاسلا ممالانيب

 ىغش نكل هلالجو هلاح رهاظم رهظياما ىهلالا لامكلانا ثنح ةملظع ةمكحو ةلبلج
 ةعامجلا عم هللادي نال قرفتلاو ضغابتلا نود قفاوتلاو فل انلاىلع اونوكي نا سانلل
 مهل لاقف ةعامح اوتاكو هتومدنع هدالوا - مكح قضوا وب ةدرقنملا تاهل ةشفلا لك أب اعاو ظ

 مهللاقو اهترفمث كلذ ىلع اوردَه ف ةعومم ىهو اهورسك | لاقو اهعمشط ىصعب ىنوتسا |

 متعمتجاام اوبلغتن ىدعب متنا اذكه مهللاقف اهورسكقف اهورسكاف ةدحاو ةدحاو اوذخ

 ةعاطلاو عمسلاو هّللاىوقتب مكيصوا ) ثيدحلا ىفو مككلهاف ؟ودع مكتم نكمت مكرم اذاف
 نيدشارلاءافلخلا ةنسو ىتنسي مكماعف اريثك اذالتخا ىريسف مكنم شعب ن ههنا 1 دبع مكيلع صأتنا و

 مهيلع هللاناوضر ىلعو نامعورمعو ركب وبا ءافلخلاب دارملاو ( ذجاوتلاب اهيلعاوضع نييدهملا

 دشإ لاذ ىنلا دك وهو هب فصتاو دشر لاب ىلا ىذلا وهو لعاف مسا دشار عمج نودشارلاو .نيعمجا

 ىلع اويظاوىنعملاو ناتسالار خا ذجاونلاو . هفالخم لمعو قاف ىعنمىواغلاو ىواغلادض

 | هتلفتو هباهذنم افوخ هذجاونب “ىثلا ىلع ضاعلا لعفباك اهيلع اوصرحاو اهومزلاو ةنسلا |
 ظفاحلا لاق : مالسلا هلع ىسع لزتيو ىدهملا موهيناىلا عقيسو فالتخالا اذه عقو دقو ا

 دزيكتا رب رت هفرط نيزا ىزاب .رازه * زابهدبعش رج هكىروبصو ءاوخرتعوت

 لاقو : |

 دوش رثيشلذاو ك ابق نت ركشمو عياتإ لل ةودلعت كساس سار اكس ريع
 نمف. كلذ نكيمل و, ءاهقفل | ىداعتو:ءاملعلا ضغتت_ةفلتخي ةقززف ةئالا هذه عفا ءالملعل ارضع لاق ١

 مهرابحا اوذختا) هباتكىفىلاعت هللا مهفصواك نيبحي مهل نيداقنم اوناك لب مالا نم انلبق مدقت

 مهارتالا هللاب ملاءلاب كنظامق سانلا نيب اضوغبم ناكاذا هبقفلاو © هتلازود نم ابابا مهتابهرو

 ىلع اقوفتمهساج نم ازيمتم هنفىف ادرفتم ةنطابلاو ةرهاظلا مولعلا ىف الماك لجرلا اودجواذا

 ىلا رظناف قيدصهنالوّش نم عمستاملقو عدتبم هنا لئاقنمو قيدنز هنا هقحىف لئاقنف هنارقا

 ظفاحلا لاق : راريشالا نع هرسىخاو زامغالا نع هرتس فيك ىلاعت هللا ةَريغ |

 تسباقت هتان ازا«دنبب ىلع قاساعار هي قكلو وتيار دكعم ةان اخ بوق ةلعبملت#
 | كلذو اوكله اوحلطصا اذاف اورفانتامريخب ةيفوصلا لازبال ماركلا عاشملانم ميور لاق * |

 هللا ريغىلا نوكسلاو ضعب ىلا مهضعب نكسو ضعب عم مهضعب قبل اضعب مهضعب لبقول هنال

 سل نيققحلا ةفوصلانيب ىربتلا اذهو ماوعلادنع مانصالا ةدابع لبق نم ضاوخلا دنع: ىلاعت |
 لطاللل لطاتلا ءالؤه ىربتو ىقحلل قا ف مهلربت نال ىراصضلاو دوهللا ناب ىربتلاك '

 لوصاو اعلا ىف ناكاموهمومذملاف احودغناكاموامومذم ناكام قالتخالا نْمّنا كصاحلاو: |
 8 8 3 ع ل



 مه 05 خجل رشم ىوداحلا ءزجلا

 سيلبا ىأراملف لباب ”ضراي كلذو هثوقراغب نوداكيال هربقلوح: اوعمتجاف اديدشانزح هيلع
 هومرك ذاهيلامترظناذا ةروص مكلروصانا مكل له مهللاقو ناسنا ةدوصىف مهيلاءاج كلذ

 منامساب دوصلا كلت اومسو هتروص روصدحاو مهنم تاماكراصمث هتدوص مهل وصف عن اولاق
 مكلبقاوناك نيذلانا مهدعب ثدح نلاق ءانبالاءانباو ءانبالاو ءاب آلا تسانتو نمزلا مداقتامل مث
 ناكو كلذل هوب لف امتدابع نع مهاهتف احون مهيلا هللالسراف اهودبعف روصلاهذه نودبعي

 لحاسف نافوطلاهنفد روصلا كلتنامث قا نم ةعيرش ىلع مهلكن ورق ةرسشعحونو مدا ناب
 هنا كلذو ةعازخ نم ىلنب ورمج برعلاىف ناثوالا بصننم لواو نيعللا اهجرخاف ةدج
 ماس نيدوالنب قالمعدلو قئلامعلاءاقلبلا ضراب ىأرف هروما ضعبىف ماشلا ىلا ةكمنم جرخ

 انرطمتق اهرطمتسنف اهدمن مانصا هذه اولاق هذهام مهللاقف مانصالا نودبعي مهو حوت نبا

 انس هوطعاف برعلا ضرا ىلا هبريساف امص اهنم ىتوطعت الفأ مهللاقف انرصنتف اهرصنتسنو
 ماو اهارسن ىلع ةبعكلا نطبىف هبصنق ةكم هيمدقف ناسنا ةروصىلع قيقعلا نم لبه هللاقي
 قلحوتبلاب هفاوطدعب هلهالبق هبأدب هرفسنم مدقاذا لجرلاناكف همظعتو هتدابعب سانلا
 ةانمو ىزعلا ةكم لهاو تاللان ودمعي فئاطلا لهاناكو نوملاناسناىف اذك هدنع هسأر
 انثاك هملعيال ىذلاب ىا 6 ليال ظ هنوريختأ # هللانوئينتأ لق 88 افاساو ليهو
 فوذحلا دئاعلا نم لاح فرظلاو اكيرش هلزا نع ةرابعاف 46 ضرالا قالو تاومسلاىف »

 بويغلا مالع ربخي نم ةلزنم اولزن ثيح مهب مكمتو مهل عيرقت ىراكتالا, ماهفتسالاىفو
 هنودبعنامنا ىلع هيبنت فرظلاىفو . هللادنع مهتعافشو ءاك كادوجووهىذلا ل احلا نم هوعدااعب

 رجحلاو رجشلانم ةتودحنملا مانصالاك ىضرا اماو موجنلاو ةكئالملاك ىوامساما هللازودنم

 لاق * هناحبس هب كرشينا قيليال مهلثم روهقم ثداح وهوالا امهيف ,تادوجوملا نم ا

 تاتو كاوا لبا عاريا ىءابوكعب 27 موا اق ولطم تهجي ملع ءافتنا ] ىفشاكلا

 هكدش مولعم سيدينادىمت ارنيا تامولعم عبمجمب تسملاع هكدنوادخو دينكم ناتب تعافشب
 هللاهملعل ادوجومناكول كلذنم ًاشناقخيشلا نبا لاقاك [ دوبدهاوخم تعافشو تسين كيرش
 [ تسرترب ] 6 ىلاعتو 8 [ تسكب ] 6 هناحبس 8 هدوجو لاحتسا هللاهءلعيالامو

 ىا ىربتلا ىنعم ىلا هيزنتلا] ١ تاذلا سفنوه ةليلخلا تاذلل هزئملا ناكامل # نوكرشبامع ف

 مهك ارشلنع لجوأربت
 قرالاسوا زج ارشناكدنب * ىتراياروا كلم ردنادحاو

 لتقنا ىلا مالسلا هيلع مدا دهعىف ةدحاو ةلم ىلعىا ه6 ةدحاو ةماالا سائلا ناكامو

 ازايد نيرفاكلا نم ضرالا هجوىلع قس نيح نافوطلادعي حوت نمز ىفوا لٍساهلِساق

 ةلكالواو الم رفاكو نم ؤمىلا اوقرفتىا 26 اوفلتخاف اه قل انيدلا لع نيققتم اوناك سانلاناف
 هناف ةمايقلا موب ىلا مهب لصافلا تاذعلا ريخأتب ىلزالا مكطاالول ىإ ا كبر نم تقبس

 ءاَعباو لطبملا كالهاب # نوفلتخم .هنفايف له الجاع 6 مهني ىضقل هه ءازحلاو لصفلاموب |
 فالتخا ناردناشيا هكىزج نارناشنانانم ىدش هدركمكحهنبا ىه] ىنثاكلالاق * قحملا

 ا ع تت د

 (دتنكم )



 لد ةدوص مه( ؟6 م ١

 نشل دتافاعس زكي كلفن وت الا نؤكركتا نمو) كانه الوله ذالوذرع قارا زك دال 1
 (هملعل هذ اولو لهاج ىلو نم هللاذخت اام) هلؤةىواخسلا مامالا لاق * هلمزاتسمو كلذ ىلا ضفم

 هملعلابلو هذاا داراول ىنعي هماعل هذختاولو هلو دارملاو حر ءانعم نكلو تباثب سيل

 | هللا ف رع نمو ىتسحلا ءامسالا نم ميكحلا مسالا حرش ىلا زغلا مامالا كاقؤب + ىهتنا الو هدأ
 اهيف ناسلا رصاق ناسللا لداك ةيمسرلا مولعلا رئاس ىف ةنملاتفيعض ناكناو مكح وهف ىلاعت

 اذا ىلاعت هللازاو ىلولاةيالوىف طرسشب سيل لاما هع هكلاقبامىلع دئازلا ئءلانا رهظف * ىهتنا
 كلام هللا ىتاي هنع هللا ىضر رم لاق * نيقيلا لع هندلنم هملعيو نيدلاىف ههقشب اريخ هديعبدارا

 ىداتنسحاف ىندا هللازاو ليعامسا ىلا ةغل ىتنقلف ليربج ىنءاج) مالسلاهيلع لاقف انحصفا

 معا هللاو قحلا نابتسا دقف ةيآلا ( فرعلاب راو وفعلاذخ لاقف قالخالا مراكب ىف امش

 ىدانت مهدهاوشن اف :نييهالا نه هزيغو سنوي لثم ةيالو: ركستنا كاياف هتلاسرا لعمل ؛ثنح

 نيش نم هللا ىلا بحا لالب نيسناف مهن ىلع نعطلاب كناسل قلطتناكاياو لب. مهاوعد ةحص ىلع

 هرسسدق ىونملاىفو : دهشاىف هريغ
 تسادخ لوم طفل *ىدكينا] »* سالت تيتو دكا تي

 هنع هللاىذر ءادردلا ىنا نعو * قيل راعغالا باوصنءىلوا بابحالا ًاطخنال كلذو

 ةيلحلانسحو عتعلاو ةالصلاو موصلاةرثكب اوخابام اوغلبي+ لادبالا مهل لاقي ادابع هللنا)لاق هلا

 هللا مهافطصا نيملسملا عيش همحرلاو رودصلا همالسو هلا نسحو عرولا قدصب اوغلب امناو

 كج توعال مالاسل هيلع مهلدبا بلق لثم ىلع الحر نوعندا ف هسفنل مهصلختساو هملعل

 مهكردتالاسفن مهاخساو ةكيرع مهنلاو اربخ سانلاببطا مهقوف نمزودسحبالو هنورقحمالو
 ىلعلا فوقسلاىف دعصت مهولق اما مهد نيبو مهنيب اوف فصاوعلا حايرلاالو ةارجملا للا

 ضورف اذك (نوحلفملا مه للاب زحناالأ للاب زح كئاوا تاريخا قابتساىف هللاىلا احايترا
 ءايلوالا كفّصو ف داما فاو 3 ىفالا مامالل ناحايرلا

 بلودرد شقح را رسادوب ناز * بر.هدنز هدشدوخزا ت ايش هاد رض

 ىنععال هللانيزواحتم ىا لعافلا نم اح 4 هللانود نم © ا 2ك رافك ىا 4 نوديعيو 0 ا

 مهرضيالام ف مانصالا ةدايعل ابيرق اهلعجو اه ءاةتكاالا مدع ىنعب لب ةياكلاب هتدابع كرت

 لاصي ىلعالوامتدابع اوكرتنا مهيلادررضلالاصيا ىلعاهل ةردقالىتلا مانصالاىا # مهعفتيالو

 دوعن ىتخ اشاعمو ادم ةوكنا ىتش دويعملاو كلذ نع لزعع دانا كرد اهوديعزنا ةعفتملا

 انعفشت 6 هللادنع انزاش ِط مانصالا # ءالؤح نولوقيو 96 رض عفدوا عفن بلجب هتدابع

 ىنشاكلا لاقاك عب نكينا ةرخ الاىفوا داعملاب نورشبال اوناك مهنال ايندلاروما نم انمهي اهف
 دناكم تنناوخورد ئاوخزارئازام و كسنانم وك نمت هكا نع ارر ا ورد محا قرد كلا ال

 كلذو ملا هيلع و موقىف مانصإلا ةدابع تثدحام لوانا رع » [ هشاهريم باذعزاو

 سانلانزحف دو تاق .رسلو قوعلو ثوغلو ماو و دو مهو ءاحلص دالوا ةسمحخ هلزاك مدا نا

 ناكمي ليبو نارفاستياكحم عوجر ناب رد موس رتفد لئاوا رد

 هجاوخ كيم زا سورخ ندادريخ لايب رد مو« رثفد رخاوارد



 مده 74 رسشفم ىداحلا ءزملا

 ررقو ربك ذتلاو ظعولا لحي ْ
 ظفاحلا لاق : ريدق ”ىث لك ىلعوهو هلال ضف نم كلذو

 كم احسم هجن ادن كب مهناركيد *« ديامرق ددم زاب را سدقلا حور ضيف

 هيشملعا ىا ىريغ هيئارداو هتملع ىا هبتيردو ”ىثلا تيردنم ضام 7 هبمكيرداالو ب ْ

 ىا * مكيف تبل دقف 88 الصا هب؟رعشا الو ىتاسل ىلع نارقلا هللا مكءاعا الو ىنعملاو
 ءاقبلاوبا لاق * سوماقلا ىفاك رامعا ممجاو ةايملانيتمضي #* ارمع » مكينارهظ نيب تثكم

 ىهو ةلؤاطتم ةدم ىا ج خيشلا نبا لاق * نه ةدموا رمح رادقمئا فورظلا بصن بصنس |

 مهفااعبلا مالملا هلع نآكو هملعاالو هولتاال نا رقلا لبق نم * هلبق نم © ةنس نوعبرا

 ىلا رجاه مث ةنس ةرمشع ثالث ىحولا دعب ةكمي ماقاف هللا ىحوا مث ةنس نيعبرا ىحولا لق |

 نيعبرا مهرهظا نيب شاع نف ةنس نيتسو ثالث نبا وهو ىفونو نيس رشع اهبماقاف ةئيدملا |
 تزب اباتك مهيلع أرق مث ةبطخالو اضيرق ”ىئنيملو املاع دهاثي+لو املع اهيف سرامي+ل ةنس
 لؤوصالا ىملع دعاوق ىلع ىوتحاو  موظنمو روثنم لك ىلعو قطنم لك ةحاصف هتحاصف

 ل هنأ لع هلع ام ىلع قءركلالا ثيداحاو نيلوالا صصاقا نع برعاو عورفلاو

 ةداعلل قراخ زجعم هلع هآرقامزاو هللادتع نم

 تاج ع وبماو ايدو اهلل ةلاغلاوؤ :ريدشطتاو لبو ألك نم“

 نونو فاك قرورب مثردنار * نوزف 2 كيما زاعلا عا

 لح تشك ش.لقو حول ل مكثم « لزا عز ساطرقو طخىب

 هللانم الا سيل هنا اوملعتل هف ركقتلاو ربدتلاب مكلوقع نولمتستالفأ هك« نولقعتالفأ » |
 هناوهو ةيانك مالسلا هللع هلا هوفاضا امم زارتحا # ابذك هللا ىلع ىرتفا نمم ملظا نف »

 | نا رقي تنامهلوقنأف هيلع ءارتفا هللادنع نم هنا لاق من هسفن دنعنم نآرقلا اذهمظن مالسلاهللع

 | نكيملول لبق هن اك هسفن نع ةيانك ىرتنا نمت مظانف مالسلاهملع هلوقف هنع 0 اذهريغ

 | هللاىلع هتيرتفا ثيحنم هسفن ىلع رلظا ايندلاف دحا ناك امل متمجزاك هللادنعنم نارقلا اذه

 حلشإال هنا 8 اهرفكف ج هتانآب بذكوا 8 ىهلاىحو وهلب كلذك سيل ىمالا نكل

 ا صلخت الىا ةيمجتلا تاليوأتلافو © بولطمي نورفظيالو روذحم نم نومخ ال  نومرجملا
 | ىهتلا سفنلا محجو دعلا باذعو ىوهلا بححو رفكلا ديق نم نوبذكملاو نوباذكلا
 قدصلا لسس كلس نفءايرلاو بذكلا قيرطالصالخالاو قدصلاقيرط قيرطلان ال كلذو

 | هنا هبقفلا مساقلا ىلانعو * لضو كلهو باخ بذكلا لبسك لس نمو * لصوواجتو حلفا
 | صلاخلا مالسالا ضعسالا اهضعب متيالو ةاجنلاهيفف تحاذا اهنا لاصخ ثالث ىلع ءاملعلا عمحا لاق

 ظ ىرتشينا اثالث ةيرفلا مظعا نم نا ) ثيدحلاىفو لامعالا ىف هللقدصلاو ءاذغلا سطو رظلا نم ْ

 | ىرتشواهيباريغىلاىعدف هيدلاو ىلعىرتشيوا) مانملا ف ىنعي ( ربو تيأرلوقي هينعىلع لجرلا |
 ا فيكف هسا نمدحاولا اذه حصبلاذاف ريقفلا لوق# (ىنمعمسملو هللال وسر نم تعمش لوس ىلع ظ

 ٍ نوديزيال مهبلاىحواام ىلع هللاءاما مالسلا مهيلع ءاببنالاو مالسلاوةالصلا هيلع هللا لوسرل حصي ا

 | هنوغلبي مهلا مهلأ ام ىلع هللاءانما مهرارسا هللا سدقءالو الا اذكف نولدبيالو نوصقنيالو هيف

 ىلا



| 
 ا

 سشأو ةروس مهي من تمس

 لاح كريشلا نالطبو دنخوتلا ةقيقح ىلع ةلادلا ةينا رقلا 4 اننالا ل ةكم ىرششم ىلع ىا |
 ديما ] ىتعي : 6 انءاقل نوجريال نيذلا لاق ل كلذ ىلع ةلالدلا تاحتاو هي تانيب ب اهنوك |

 تاليوأتلا فلاق © رسشحلل نيبذكم ملوك نع ةرابعوهو [ امب نديسرو ارام راديد ديرادت

 مهبواقو ىحلا بلقلا ناشنم قوشلاذا هبلطو هللاىلا قوش مهل سيلهنا ىلا ةراشا هيف ةبمجتلا
 سوفنلا بابرا هلبقام سوفنلا فلاخيو بولقلا قفاوبامم نآرقلا ىف اءاف ةبح مهسوفنو ةتم

 ايلاخ نوكينابو همظنو اذه بهترت ىلع نوكيالناب لزنملا نآ رقلا ه6 اذه ريغ نآ ره تنا
 نوكيناب## هلدبوا 9 اهريقحنو انتهلا مذ نم ههركتامعو ءازملاو ثعبلا سمان م هدعتتست ام

 هدعبتسنام ىلع ةلادلا تايآلا ناكم عضوي نكل هبيترتو همظت ىلع انقاب لزتملا نآرقلا اذه
 لحن الا ىراصتلا نابهدو ةادوتلا دوهللا.راحا لدباك انتقرطل ةقفاومرخا تايآ ههركتسنو
 هومزابف هسفن لبق نم هنايتا ىلا مهفعسينا ىف اععط كلذ اولأس مهلعلو مهاوهل افاوم ناك امب
 ىحوا ىواهس باتكو ىهلا مالك الع هأرقتامزا ىوعدف بذاك كنا ان نييتدق اولوقبناب

 © ىلنوكيام لق قه ايذك هللا ىلع ىرتفتو كسفن دنع نم هلوقت كناو كاملا ةطساوب كيلا

 ىتك ١ امئاو ىسفن لبق نم ىا #4 ىسفن ءاقلت نم هلدبانا ف الصا ىنكعالو ىلعصبآم ىا

 وهو ىواضببلا لاق اذك رخآ نا رشب ناينالا عانتما هعانتما مازاتسال ليدبتلا نع باوحلاب
 رخلا ناوه ,ناطالااماو/ انين الا ةنردق تمم لا ذات ذمتلا نارناتال و3. فادكلا قاقتكلؤا

 زاىاواهرادقموا ةروس رينغت ىلا جاتحاعر ليدبتلا نال كلذو ناشنالل .هماع رودقم ريغف

 نوكيا ليلعت ه6 ىلا ىحوبامالا عبتانا 8 كلابلاب حتاللاوهو ىنخيالاك كلذنم عني نازل

 ريغنمىلا ىجوبامالا ”ىشىف عبتا ام ىا هجوب هيف فرضتلاب دبتسي+ ىماىف هريغل عبتملاناف |
 هعابتا رصقال هيلا نجؤتام عابتا ىلع مالسلا هيلع هلاح, ريضق. ىنعم نلعبالضا !”ىشىف .ةلريشت |

 صدقو ىلا ىجويام عايتاالا لعفاام لبقهن أك ةرابعلا ىهاظنم رداششملا وهاك هيلا ىحوبام ىلع
 2 مظعمويباذع #8 ليدشلابىا 3 ند تيصعنا فاخا ىناوؤل# ماعنالا ةروسىف ماقملا قيقحم

 هحارتقا نوكي باذعلل ابجوتسم انايصع ناك اذا ليدبتلانا ىلا ةراشا هفو « ةمايقلاءوبوه
 هوركممارحلاوا هوركملا ىلا ىدؤملانا هنم لعف ةمدقملا ىلع ةينيم ةجيتنلاو هتجيتن هنال كلذك

 ىلإ دوم, نامزلا, اذهىف,تاروهشلا:تانرإ اهلمتعس ىلإ وكلا نعتت نام ىارتالا مالزكوا
 ىلاعت هللا لأسن ناميالا .تامالع نم.سيل. ىلاعت هللا نما لاقثتساو .ضرفلا موصلا ناقئتنا
 ىلا ىجواام مكملع واتاالنا 46 هللاءاشول لق » كالهلا عقاومىف عوقولا نم اننانع بذجنا

 (مكيلع هت [رق ىلع ارداق تنك ام هأرقاالنا ةللاءاشولو انراق ىناعج امل هتأرقف قلخ ىذلا كير

 مسابأر قا لاقف ىنلسرامث ليربج ىطغف ”ىراقب تسل تلق أر قا ) لاقفا لززنام لوا لبرج عم ظ

 نسح الو نارغلا كامبل فرءنال ايداركا ةنزاك هنءال حضةفيف هيلع ردّهال هنأ مهنم امعز دانعلاو

 سلج حيبصا املف كلذب مانملاف مسوهلع ىلاعت هللا لص هلنذاف غلاب مانف ريك ذنلاو ظعولا

 | بصعتلا قيرطب :ظعولا نيركنملاضعب هنمإ ىعدتسا .نييمالا خياشملا نها! صعاونا تع -

 جات اللا اك ان تا تلا ا ل ع و د 20 تس لك ت33 5 0 ته هع دعس تا هعدد

 | ىلاح ناك اك ىتأش نم ةارقلاو ةوالتلا سيلو ىا ىنال « مكيلع هتواتام 88# نارقلا نم |



 ---5 7” شده 2 مفعاو زال

 نعشق عاطف اق قل ا املا سيد ىلع ىثرملا نيع هكءارداو

 مشيهبات ] ىتشاكلا لاق * اعيث لعفلا ىلا ةراعتسالا ىرست يلا ةراعتسالا" سس |

 هنوك هج ] *6 نولمعت فيك 98 [ هك اش بيغرد متسناد هكنازا دعب تداهش تروصرد '
 ناو زيخف ازيخن را منك هلماعم امش لامغا ىاضتقمب 5 اشو كا نزك<ذاعااودلا الْزَع

 [ رشف ارش |
 ديائم ىدرك هجريه ىورد هك # ىنوكك تسلعف ةسا ارح

 ديان تقيباا دمج ةركم كيرأل وا مل -ربس كنت انبي زكا
 ىلع ةلالدلا هتدئافو هلتقام هن لمعيزنا بجح ماهفتسالا ىنعم ناذ نوامعت لومعم فيكو

 حبش و ةران لعفلا نسحب كلذلو اهتاذ ثيح نمال اهتافيكو لاعفالا تاهج ءازجلا ىف ربتعملانا
 اًنثدلا نمدارملاو(رظانلا بحت )ر ظنملا ف ةنسح ىنعي (ةزرضخ ةواح ان دلانا) ثيدحلا فو ىرخا

 اههبشتلو ءارضخ معانلا ىثلا ىمست برعلا نال ةرضخحلاب اهفصو امناو اهعاتمو اهرروص
 ظفاحلا لاق : اهنسحب سانلا نتتفي ةرارغ اهنوك ناب هنفو اهلاوز ةعرسىف تاوارضخلاب

 داد نيباك شدوخ رمعودب تسوس هك نون 2 نكل تروصوهرزا ناهج تسسوىع شوخ

 سفنلاناف ةوللا ءارضخلا ةهك افلاك اهتذلو اهتراضنو سوفنلل اهئسح ٍبيرقلا حتفىف لاق“ |

 تمعن ةزادك ةرم ل الا قو ءارضخ ةولح لاخاىف .ىهو اينذلا كلذكف ايثح ابلط اهبلطت
 مكلاومانا ىنعي ايندلا ىف ءافلخ مكلعاج ىا (اهبف مكناختسم هللا ناو) ةمطافلا تسب و ةعضرملا

 (نولمعت فكر ظانف) ءالكولا ةلزتعاهنق فرصتلا ىف مكلعج هلل ىضامتاو مك كل ةقيقلا ف تشمل |

 نوربتعت له رظانف ؟ ايا مهيديابام ىطعاو 5 اناخ مكلعاج 2 لق نوفرطصتت ئا |

 ءانلخ انفمواشت!ىدل لاقاتام اووطر ا قدك طاق 3 * مهل امىف نوربدتتو مهلاح |
 ظ ةياآلاىفو * ةيئالعلاو رسلاو راهنلاو لبللاب اريخ مكلامعانم هوراق انلامعاىلا رظنيل ضرالا |

 , راكتا نع اوعدتريل هسوهيلع ىلاهتللا ىبس هلال وسر بيدك مهما رجا ىلع ةكم لهال ديعو
 | نيذكملانم مهلق نمي لزنا لاصئتسالا باذع مهبل زنينا نم ارذح رششلا لاجعتساو ةوبنلا
 ىلعف * ةعاسلا مايق ىلا هلبق نمل ةفيلخ نرق لك لهاناف مهب صتخمال ديدهتلاو ديعولا اذهو

 ١ هذهلنا ةممجتلاتاليوآتلاىف لاق © ءاضقلا لوزت لبق هلاح كرادتبو ىضم نمي ربتعينا لقاعلا |

 لعاج ىتاإ هلوقب مالسلاهيلع مدا ىف هللااهعدواىتلا ةيققحلا ةفالخلاقاقحتساب اصاصتخا ةمالا |

 ْ ةروصلاب ةمالا هذهىف ناكام ءاقلخلا نم , مالا رم ةماىق ناكام رسلااذهلو © ةفلخ ضرالاىف |

 ١ ةيروصلا ةنعرلا نيب مكحلا قع ةلم ةفالخلا ةروصنا |امكف ىنعمو ةروص ةفالخللو ىنعملاو |

 ةفالخا ىنعم كلذك عبطلاو ىوهلا ةغباتمنع بانجالاو عرنشلا نوناق ىلع ةيوستلاو لدعلاب |

 سفنلاو رسلاو حورلاو ٍبلقلاو ءاضعالاو حزاوجلا ىهو ةيونعملا ةيعرلا نإب مكحلا ادعوا
 صاوخو ءانثالا ةزتس ناك 6 قحلابمةسناسفتلا ىوقلاو نسا نماوحلاو اهقالخاو اهتافصو |

 © مهاعوتتاذاو 9 ةللاىلا لوصولاو هللا ىوسامكرتو لطابلا ةيناجمو قحلا لطف ءايلؤالا |
 (ىار
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 اكمهنا ىلاعتهللا نيب مش هن ايش هرحض لاح ىف ىدبع ىلع ايتكتال نيلكوملا

 قلموا اعجطضم ىا هينج ىلع انناك اناءد ىا « لاقذالل نورخي ) ىلاعت هلو ىف اك ىلعىتنمي ش0

 كلذنم فخا نوكيام هنمو عاجطضالاىلا هرطضي شارف بحاص هلعجب و ناسنالا بلغيإم ١

 ءالبلاو دهجلا ةلاح ىسنو رضاا ساسم لبق اهيحتتي ناك ىتلا هتقرط ىلع ىشم *« سم # |
 عديم نمي اهبشم ىا » هسه رض ىلا انعديل # هناك ىا 4 نأك وفك لك ةوسسأفو |

 لحما بوصنم مسا فاكلاف . نييزتلا كلذ لثم ىا * كلذك 8 تافصلا هذهب فسصتم وه نم ا

 هنوكل افرسم رفاكلا ىمسو . مهنغ رضضلا فاشكتا نيح تاوهشلاىف كامهنالاو عربضتلا نع |

 سئو ةروس مه ١" زخم

 باذعلا لاحعتساىف نوبذ
 هنع هتلازاىف هللاىلا عرضتب لب هيلعريصيال ههركي ”ىبث ىتدا ناسنالاب لزتول هنا ىلع ءانب

 نم اهريغو رقذو ضم نم رضلاسنج ه# رضلا.# هباصا *# ناسنالا سم اذاو » لاقف

 ماللا « هنل 7 وا ”هلازا ىارب صالخاب ارام دناوخم ] ه6 اناعد له ةريسي ةباصا هادشلا

 ررضلا نم نا كلذو هي امأفوا ادعاقوا ٠ اهباب ىلع ماللاو ضرملانم هبال ضرالا ىلع هبنل

 ميمعت ديدرتلا ةدئافف . ريغالماقلا ىلع هعمناسنالا نكمتام هنمو دوعقلا ىلع ردقب ثدحب هلمجحيو
 ركذامم هلاوحا عيمجيف اناءدىا لاوحالا عمم نوكي نازوجيو . ررضا!فانصا عيمج ءامدلا

 ولخ مدعل ركاذلاب تادودعملا صيصختو . هلاوحا نم ام لاجىف هنغرضيام ةلازال رك ذي ملامو
 ءاعدلا ىف هصالخا بيب هاناذاو ءاضفر « هرض هنع انفشك املف #8 ةداع اهنع ناسنالا

 | هدارفا .ضعب لاح راشتعاب  سنلل' فصو اذهو نمت: لعاف نم لاح وهف هرض تفشك ىلا

 ضاىعالا نم # نوم اوناكام نيفرسملل نيز 88 هلوقل فوذحم ردصم ةفص هنا ىلع

 افرسسم ناوكيلك رجلا ناب ةهيشلال,هنافرقتع .ةلفدلا ف :دجلا نع ءازواهتم مهيد "تعافي ظرسع
 بئاصلالاق : هرضيلب هنيالامف رمعلا عبيضتو ىوهلا عابتاىف افرسسم نوكي اذك قافنالا ىف

 درذكمم باوخح كر وجر هةكارم + مراد نطو ناّتسلكر داك دوس هح نئيزا

 قلعتم # مكلبق نم 9 داعو حون موق لثم ةيضاملا مالا ىنعي هي نورقلا انكلها دقلو
 ةكم لهااي مكتامز لبقنم ,هانكلها ىا نامز هلال نورقلا نم لاحب سلو انكلهاب
 ىنيايام ىلعال حراوجلاو ىوقلا لامعتساو بيذكتلاب اوملظ نيح # اوملطالل »

 مهةدص لع ةلادلا جاب ىا © تانيبلاب مهلسر © مهتءاجدق مهنا لاحلاوىا ؟ مهتءاجو

 هملعو مهلهللا نالذخو مهدادعتسا داسفل اونمؤينا مهلماقتساامو *# اوئمؤل اوناكامو

 رفكلا ىلع اورصاو اوملظامل ليق هنأكاوملظ ىلع فادع وهو مهرفك ىلع نونومب مهنا

 ميك الهاوهو ءازحلا كلذ لثم ىا « كرذك » مهانكلها مهلاهماىف ةدئاف قس ثيحب

 موقلا ىرح #3 مهلاهماىف ةدافالدنا ققح ثسح هلع مهرارصاو لتنرلا مهبيذكت ببسإ

 اهبف؟ انفلختسا  مهدعب نم ضرالا ف فئالخ م اناعج مث ال مرجم لك زج < نيمرجلا
 ناسنالا لاوحاب معلا ف جاتحيال ىلاعت هللانال ريت نم فالختسا اهاذكاها ىتلا نؤرقلا دعب

 مهيزاجيل مهنم نوكيامي لعلا بلطي نم ةلماعم لماعي نكلو ةقيقحلا ف ناحتمالاو راتخالاىلا
 هقحىف وهو هتيؤرل ابلط ىثرملاو< ةقدحلا بيلقتن ع ةرابع ةغللاف رظنلا 6 رظننل © هبسحب
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 مك 7٠١ 8م رشع ىداحلا ءزجلا

 ناتهبلاو ةيبغلاو ايندلا مالكل ال ءاعدلاو ركذلل قلخ امنا ناسللا نا ىلا ةراشا هيفو
 ْ سانلش قج .شدتاذركت ؛ تييغب. * ناس وركش رهب زا دما, نابز

 | هيفف.كاذناكاضيا ءاعدلا رخا و هند ا سطع نيح مالسلا هيملع مدا انوباهب ملك مالكلواناكدقو «
 | ةهاسايدلا ف هاعت ود هتاقواقارغتساهملعف ارخا والواهللا مرحي فق يرغدسلاناىلاةراشا |

 ١ اوشا ىو لكلاعلا لات كيعتما وعلو فآ,آلا لبا ٠ :ةباهنال دحلاف ةعاشمزتغ ةرخالا فو |

 أ رادو ريك دصو دراد ناتفث اعص + ناني ذا "نتلكذح نوح ناشد

 1 سرد ناسا ناو اكو لذا هعشح شراهب رب

 ئىوكم هوأب 1 ه1 درر قو وت و" ىفاوك ىذه مذروخ ركشلك

 ققحم نم دبالق ءريغ دمح فالخم هئاضعا: لك هدم دهشي هنا ةمالع قزاعلا طنا غن
 هللا لأست نابالا لهاىلع ىنخال م عفننال ةدرجلا ىوعدلاناف ناهربلاو ةجحلاب ىوعدلا

 هللا لجعي ولو 8 ءافخالاو رهجلا ناسلب ءارضلاو ءارسلاىف نيدماخلان م انلعجم نا هناحبس
 'ىثلا ميدقت ليجعتلا * ريخلاب مهلاجتعتسارمشلا سانلل © [ ىلاعت ىادخ دنك لجعتركاو ]

 قح ىف هوركم ىذا ةيال هب ىمسو باذدعلا ريشلاب دارملاو ةلجعلا بلط لاحعتسالاو هتقو لق |

 اقح دمحم ناكنا مهللا مالسلاهيلع هتوبنل اركنم لاق ثراحلا نيرضتلانا  ىور  بقاعملا |
 باذعلا نولجعتسي اوناكو ملا باذعي انتئاوا ءامسلانم ةراجم انيلعرطماف ةلاسرلا ءاعداىف

 هولحعتسانيح باذعلاو م رسشلا سانلل هللا لحعي ولو ) ىلاعت لاقف ةوسلاناسل نم هيدعوتملا

 لج الا مهيلا ىدال هي مهلجا مهيلاىغقل #ايفاعلاوةمحر لاو (ريخلاب مهلاجعتسا) لم الاحعتسا '

 اًكدلاق ينكر نال نيع ةفرط اولهما امو ةرملاب اوكحااهاو اوتماو مهباذعل نبع ىذلا

 ءافلاف كرتن ىا ه6 نيذلارذنف 8# ىضقنالو لجعنال :ندلل و :باذنلا نم هوختساام لاكمال |

 سلو ول هضتقي ىذلا عانتمالا ف لخدل كلذك ناك ول ذا لجعي ىلعال ردقم ىلع فطعلا |
 | ** انءاقلنوجريال وف ءاقبلا ىبا ريسفتىف اك عقب مهناغفطيف مهكرتو عشمل لبجعتلا نال كلذك

 وه ىذلا ه6 مهناطىف إف ثعبلا مهراكتال ءاقللا لحم ىعىتلا ةرخ الاىف انءا زج نوعقوتيال |
 أ مهنوكلاخىا د« نوهمعي 8م هلوش وا ردن قلعتم وهو ءازحلاو ثعبلا راكناو ءاقللا ءاحرمدع

 دعب اونما اميرذا الحاع مهكالهاو مهتتاماىف ةمكحالو حالصال هنالكلذو نيددرتمو نيريحتم ١
 مهكر لب مهلارمشلالاصبإب ىلاعت هللا مهلجااعيال كل ذلوانم ؤمن وكي نم مهبالصا نم جرخ مب روا كلذ

 هقحتسلا ىذلا ناققعلا لحعتس نه 8 َّق ةماع هيلا ىدادحلا لاق + احاردتساو مهل الاهما ا

 لوفي لثم هلناجت بنا مركياع ةموقو هدلوو هع ىلع ناسنالا ءاعد اهو لَخاَتيَو ئضاعملاب

 ىو كبي نم هللا ىنعقر هسفنل هلوقو هنعلاو هيف كرامنال مهللا هدلو ىلع بضغ اذا لجرلا

 امهنيب ممجيف (دربال هدلو ىلعدلاولا ءاعد نا) حصدق نكلو (هبيبح ىلع بيبح ءاعدل قال |
 نيكلملل لوي ىلاعت هللانا بتبكلا ضعب ىف تأرق بشوح نب رهش لاقو.* ةنسحلا دصاقملا ىف اك |
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 سنو ةرود مي 1و 2
 أ ل هبدهشت اع 0 7 نامالا اولعف 5 1 نذلانا 9 8 تءاشلاو ىصاعملا فانصا نم

 نامي الاب ةقناللا اهسفناىف ةطلاصلا لامعالاىا 3  تاحلاسلا اولموإ» نولفاغلا اهنع لفغ ىتلا |

 مهيدهبو# ءامسالا ىرخي اهئاير ,طفوصولملا ذ كرت اعاو + ءاضرو ىلاعت هللاهجول ناكام هو

 ةنلاىهو مهدصقمو ره اذامالا هروُسو مهلاعا بيسي ىا ه4 مهناعزاب 4 ةرخ الاى ه6 مهب ر

 نوكف كلم انا لوقيف ةنسح ةروصفف هلمحهلروص هربق نم جرخاذا نمؤملانا ) ثيدخلا فو
 كلمعانا للوقف ةئيس ةروصىف هلمحهلروص هربق نم جرخاذارفاكلاو ةنجلا ىلا ادئاقو اروندل
 كارداىلا ىدؤي ليبس كواس ىلا ةيادهلا نوكتنا لمتحيو ( رانلا هلخدي ىتح هب قلطنف
 لمعنم )هلوشب ةراشالا هبلاو صاوخلا اهاقلي ةصاخ ةياده ىهو ةببماالاو ةينوكلا قئاقحلا
 رملاو ةساردلا قيرطب نوكي ىذلا ةلماعملا دعوه لوالا معلاف ( معي ام ىلع هللا هبدو لعام
 لوالا نال لوالانم لجاو ىلعا وهو ةئارولا قيرطي نوكي ىذلا ةفشاكملا لع وه قاتلا

 نمىرجن 8 صاصتخالال ها هقاذ ىذلا صاخبا ضيقلا هللالأست. بللا نم 0 ةلزنمي هنم
 ا :اهنالا 88 ضايرلاو نواكتلاف ةعوضوملا هعوفقرملا مهر ريس تحت نم موت

 دك عت م لح جل تانجىف ىا ئرع قلعتم *© معنلا تانجىف ف إ

 سوماقلا ىفاك ةعدلاو ضفخلاو ةمعنلا معنلاو [ تمعنابو معناب اهناتسوب دد] 6 معنلا تانجىف رإ

 نحل ا ىمسهنمو راصبالا نع مهراتتسال نا ىمس هنمو اهراجشاب اهضرارانتسال ةنج تيمسو

 نك هلأ ىا هك مهللا كناحبسو» تانجلا كلتىف مهؤاعدىا د اهيف مهيوعد ف هبرتستلل

 هكاهبش م 'وإ# انتدعوام اندجودقف لوقلاىف يذكلاودعولا ف مالا نع كهزتنو احببست

 ىأ 20 ركل ةقاضأ رم نعو هلط ال نا كلاحا ايلطا لخلل فرك ها

 لوعفملا ىلا هتفاضا نموا هور 5 طا ةمالس ىا ه6 مالس ف ةنلاىف ضعبأ مهضعب ةيحن

 0 مالس باب لك نم مهيلع نولخدي ة ةكنالملاو ال ىلاعت لاق اك معايا ةكئالملا ةيحح ىا |

 2 محر برنم الوق مالس لاق اك مهايا هللا ةحنوا

 ك0 تستلضف ندسسر راي لصوب #* تمالسو تستداعس ندنش تسود مالاس

 هلاتعت كلذ اولوعب نا ىا هك نيملاعلابر هللدمحانا #8 مهئاعد ةمتاخىا 6 مهب وعدرخاو

 باطم مهل سيل ذا ركذاوف رصحنم مهؤاعد ىا لالا تافصب هتعئرلا ماركالا تافصب ىلاعت
 ودا ناشلاريمض اهمساو ةلمقثلا نم ةففخلاه ناو ءاعدلا كلسوفف هومظنم ىت ->- تبقرتم

 عفرلا لحتىف اهربخو اهمسا عمناو اهلربخ اهنا ىلع عفرلا لحف اهدعب ىتلا ةيمسالا ةلاو |

 ا مهللا كناحبس نولوغب 2غ اعاد هللا لها نا 5 ئورا2 كوالا ا

 هنأ راو »* نيملاعلا بر هللدجا اولاق اووعط اذاف نوهتشلام لكو تارقلاو ماعطلاب م دخلا

 ١ ةداعب لو هودمحتن وهللا اوحبس ناالا ةنلا لها ةدامعامو ةدامعالو ةنملاىف فيلكت ال

 عيجزا ارتاسشيا ديمحتو حيبست تذل هنيبآ ىهو ] ةغلكالب اذذلت هب نوقطنف هنومهلي اماو

 ْ | ديارتب وخ تشهب ىاهتاذإ
 تسارتشوخ قادوا تشهبزا * ارقاتشم 20 قشاع .نثمات ؛قوذ

 تسرتشوخ ىناد هحهزا وا لصو * تس ىبس اهتمعل سودرفرد هجرك

 127277666775753 ت11 1-1



 م1 14 + رششع ىداحلا ءزجلا

 اهمو نيمز زد ادنتسه هجره ٠ دنيو:تانعت سفن هلح

 تسواىوبو كترتسه ىنوبو ىترار هجره . وردناك نشلكب ليم دنكيمناز ىترغم
 باسحلا ماقلوا ثعبلاب هيلا عوجرلا اما ىلاعت هناقلب دارملا 6# انءاقل نوجربال نيذلانا 0

 لمالا مدعل مظتنملا عوقولاداقتعا مدع ءاجرلامدعبو (هيباسح قالم ىلا تننظىلا )هلوقىفاك

 سيفنلا ىلعالا ىلع سيسخلا ىندالا راثيا نع ”ىنمهناف (ايندلاةومحلاب اوضروإل هلوقب ريشا هللاو

 6 ايندلاةوحلاب اوضرو © امرا فج (ايب امامطأو ةلوغ ريشا هنلاو ىنأثلا نوفاخيالو

 [تفوكدهاوخورف لبحر لبط لجاتسد هظحلب هظل هكدتسنادنودوبد هاو تلحر احن ازا
 تاع 1 رخا9وأ دايم 25 كسادتك كل تشتم عرافو دله لد هك تك نأ
 تكسي ذباب يحارب 2ك هم تحعر وك أ دكا نيا حسم هك قره هنح وك

 كحضي فك ءءارو اهنا معو رابلاب كما (نع 5 ةتالث نه تحل لاق ىلاعت هللانأ"- ئور

 سبلو لفاغوهنمثو .٠ لأ 0 فكك اهقرافي هنأ مع وهو ادلاب ع تن اهلا 526

 كلملا اهيا ىدع لاقف وهلبل ةرجشت حن رذنملانب نامعنلا لزنو * ( وهلي فك هنعلوفغمب

 ةلؤع 'اشنا72- ةركبفلا انه: لوهان ىرانلا
 لالزلا:ءائابا رع ”نوجتزع! + انو ءاوخنانأ دف "ككَر بَ

 لاحدعب الاحرهدلا كاذكو * مهب ىهدلا ف صع اوحضا مث

 نا رقلا تايا نع 46 ان ايا نع ,هنيذلاو ٍ راربالا عيبرىف اذك هموي نامعنلا ىلع صغنتف
 ةبني وكتلا تايآلا دارملا نوكحبف عنصلا لئالد نعوا ةيعيرشتلا تايآلا دارملا نوكف |
 عمجلل ىا نيفصولازياغتل فطعلاو اهداضيإبف مهكامهنال اهيف نوركفتيال 6 نولفاغ ف |

 لئالدو هللا تايا نع لوهذلاو اهفراخزو ايثدلا تاذلىف كامهنالا نيراغتملا نيفصولا نيب

 انلا ريسلا نودقتعيال نيذلا نا ةيمجنلا تاليوأتلا ىف لاق اك نيتاذلا رباغتلوا ةفرعملا
 اهتاوهشو اههاجو اهلامىلا اونكرو ةيويندلا تاعتقلاب اوضرو مهتمه ةءاندل انب لوصولاو |

 تادهاجلاو تاضايرلا باكا اوناكواهتاعتمتو ايندلا ىلا اوتكَرب ناونولفاغ اننتايآ نعمهنيذلاو |
 ةعباتم نع نيضرعم اوناك نكل ةحابالاو ةفسالفلاو ةمهاربلا مهو للملاو نايدالا لها نم

 نوفوصوملا # كئلوا ب عدبلاو ءاوهالال ها نم اوناك وا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلذ ىلا

 هيرانلا قيهنممهل حاربال ىذلا مهر قمو مهنكسم ىا ه4 طاف 2 وتلا تاك نيم 1

 اوناكامب 8 اهميعتو ايندلا ةارحلا نم اهباونأمطاامال 2 درطلاو دعبلارانوا ماهجران

 ( نم )

 ا تالأ كلل نافلا للقلا [ورتاو :ركبألا“رو
 ا اونف اهنع جعزيال نم ْن 1 را اهفراخزو اهذباذل ىلع مهممه نيرصاق

 101 ا يفر كوشك ل اس انت د زد | ىلا! ادع اولماو اديدش

 هعشتسلامو ةدودعملا ةسلقلا لامعالا ند هب اون رمتو هلع اوبظاوامي اوزوج ىا 8 نوبسكي ا

 | نوعقوتيال ىا فوخلاو لومأملا عوقو داقتعا مدع ىدتّنقْلال امهمدعناف فوخلا مدعو
 ا لوالا نولمأي الف باذعلا ءوس ىلاوا باوثلا نسح ىلا اما ىدؤملا انباسح ءاقلوا املا عوجرلا



 سنو دوسي 1١د

 سخاذا ىنفرعينا دارا ىلاعت هللاءنا نيرضاحلل لاقف ىلاعتهللان ذاب تئريف هتحرق ىلع اهدامر
 ةلادلاةروكّذملا ةنيوكتلا ه# تايآلا لصف 8 ةمكح هقلخ لكىفناو ةيودالا عا تاقولخلا

 « نوءلءيموقل 4 نايبلاو حرسشلاديزمعم ضعب ببقع اهضعبرك ذيو هتردقو هتينادحو ىلع
 مهنالركذلاب ءاملعلا صخو اهعدبم نوئش ىلع كلذب نولدتسيف تانماكلا عادباىف ةمكحلا |

 روللاب امهناولا فالتخاىف ىا ه# راهنلاو لبللا فالتخاىفذا © اهف لماتلاب ف ومقتل

 لاقلضفا مهيأ فلتخاو + سكعلابو راهنلا 'يحيو لبللا باهذي امهفالتخاىفوا ةملظلاو |
 رانلا نم سعتلاو بعت راهنلاو ةنلا نم ةحا رلاو ةحار هنآ لضفا لدللا ىروباستلا مامالا

 رونلا لح هنال ل اذدفا راهنلا لشو . ىقا ىهلاو سابللا ظح راهنلاو لاصؤلاو شارف !اذطخ> لمالاف

 ةراغا راهنلاو ايلعلا ةبترلا هلو تاذلا ملام ىلا ةراشا لبللا ريقفلا لوس + مالظلا لحم ليللاو |

 نمو هللا ف ءانف لها ريصلا ليللا ىف دلو نمناب نافلتخيو ىمظعلا ةليضفلا هلو تافصلا ملاغ ىلا

 هللا قلخامو 9: امهلها رسو لامعا رادو لالجلارادرس امهنفف هللاب ءاَغب لها ريضي راهتلاقدلو |

 حايرلاو ناحجيسلاو موحنلاو رمقلاو رك كا ملا عاونا ن م 4 6 تاوءسلاىف

 تاننلاو .باودلاو راهنالاو راجشالاو راحلاو لابملاك اضيا اهعاونانم يك ضدالاو

 موقل #3 هتردقو هيلع لكن د2 عئاصلا دوجو ىلع ةلاد ة ريثكوا ةمظع 1 تاياآل 3#

 ىلع نعو #* ربدتلاو رظنل خناىلا رذحلا ع ةيقاعلا نورذحي مهأال نقلا صخ 8 ِ نوه ا

 الث مث انهو اناعا هيدادزا 1 رقلا ةلمح نم موجنلا ند املع ستقا نم هنع هللا ىضر

 ةسنلاب اذه ريدقلا هللا هحلصا ريقفلا لوم « تايآل ) ىلا « راهنلاو ليالا فالتخاىفنا ١)

 مالسلاهيلع هلوقاماو * ةيوامسلا تايآلا ةفرعم ىلا هبلسونو موجحتلا معت نم حيباام ىلا |

 ااا او ا ىا ( رحسلانم ةبعش سيتقا موجنلا نم املع سيتقانم )

 'ىجحم لا ليقتسم ىف 4 هين آلا ثداوحلا ةفرعم نه اهلها هيعدبام وه موجتلا ماو هنع

 كلذ نوكردي منا نومحزيو + كلذ وحنو راعسالا ريغتو حيرلا بوبهو جلثلا عوقوو رطملا |

 رتأتسا لع اذهو + ضعب نود نامزالا ضعبف اهروهظو اهقارتفاو اهنارتقاو بك اوكلا ريسب

 لاوزلاهب فرع ىدذلا موجنلا معنم ةدهاشماق ير طا ه٠ كردي ام اماف هريغ دحا هملعبال هب هللا

 ١ اصح شىرصملانولاوذ -عمسو- ئها ملا لخلاف ريغهناف قباكو و ىنم ؟و ةلبقلاةهجو ْ

 كلملابتناو رئازلاو رودللا/ فلخانا#ىدنس ئدتْسإ لؤوش نرحل هطيناو لبجلا ىلع امثاق |

 كتردق تايآ ىلا رظن. ىذلا اذ نم شخوتساف ك.نيناا ىذلا اذ نم:رئازالاوب ِلجحاجال د رقلا
 شرعلاكعفرو قئالخلا سؤرقوف كلملفغلا كمظنو قئارطلا تاومسلا كصنىاما لثهديإف
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 كتينادرف ىلع لديام قتاعالب حرلا كلاسراو قئاسالب ءاملا كن ارجاو قئالعالب طنخملا

 مسن نم رشنتف مايرلا اماو كتند نسح ىلع لدف كلقلااماو تت ىلع لدتف تاومسلا اما 3

 راهتالااماو كتمكح. مامن ىلع لدتف ضرالااماو كنايآ مظعب توصف دعرلااماو كتاكرب

 مامت ىلع لدتق س.كلااماو كعئانص لمح انيذتف زاجشالاامااو :كتلك ةبوُدَقيأ رختفتت
 هريس سدق ىبرغملا خبشل هلا لاق : كعئادب

 6( عب -١- نايبلا ود زر



 7 سن رشع ىداحلا ءزجلا

 سدقربك الا خيشلا ةرضل لفوتتلا ةلقغق اذك مهيف اهان>او اهارداو نيسرعلا نيثدحملل

 سمشلاةيتيصو حوللاو ىمركلا ةينىم ىلا ةراشا رمقلا ةيترم ةنقافآآلا ةينوكلابتارملاىفو |

 سفنلا ىهاظ فورحل مث + لاجحاب ىهتنا رسلا ةيثرم ىلا ةراشا نسمشلا ةبترمو حورلا
 ةيلكلا سفنلا مث لوالا لقعلا ىهو تانعتلا اهللاّغيو رمقلا لزانم ددع لزانم ىامخرلا

 بارتلا رصنع مث ءاملا رصنع م ء اوهلا رصنع م رانلا رصنع من رمقلا ءاهس م دراطغت ءامس م

 بيترتلا ىلع اهتلباقمىفو « ةيترملام< ناسنالام“ نا مث كلملامث ناوحلامث تاننلام ندعملا <

 صهاظلامث رخاالامث نطايلامث ثعابلامث عيدبلا مسالا ىهو ىتامحرلا سفنلا نطاب فؤرح
 روصملام دونلامث ىهاقلا مث ميلعلامث برلامث ردتقملا م ىنغلامث روكشلامث طبحملا مث مكحلام“ |

 ميلا مت فاكلا مث ىاقلا مث ةمجسعملا نيغلا مث ةلمهملا ءاحلا مث نيعلا مت ءاهلا مث ةزمهلا ىهو
 ءاطلا م ةلفغملا ءارلا مث نونلا مث ماللا مث ةمجعملا داضلا مث ةانثملا ءايلا مث ةطوقنملا نيشلا مث
 ءالذلامث ةامهملا داصلام“ ةلمهملا نقلا ىازلامث قوف نم ةانثملا ءاتلامت ةامهملا لادلا مث َدلَمُجلا

 ناحبسف واولا مل ميملا مث ةدحوملا ءابلا مث ءافلا مث ةطوقنملا لاذلا مث ةثلثملا ءاثلا مث ةمجعملا
 اوملعتل 8# قافولا لاك ةدارا قاف آلاو سفنالا ىف لزاملا هذه ىتامحرلا سفنلاب رهظا نم

 نينسلا لاوحاب معلا نم الاججا هيلا ريشاام وهو ةغلابلا ةمكملا ىضتقمل انعام 6# قلاب © |

 هللادالتياف اهحير بيط ما اهلكش نسحأ هذه قلخ نم ىلاعت هللاديري اذام لاقف ءاسفنخ ىأر |

 ( اهدامد )

 ا سمشلاال)هلوقىف رب ربدنو :و نيثعأ نمل سهاظلاملاعلا نع ة 9 ودم لنوع مف راعلل ىلاحت 71

 | اهاطعا ىتلامهتايآ متكل ةيوقت كلذ ناكف فرشلاو ةبترملا واعف ىا «رمقلاكردتنا اهل ىنبني

 | ةيئرم هلتانقربلا تاحتأللا باتك ىف ةمالسلاب هللاءاقبا' ةمالعلا انخبش لاق * رهطالا هرس
 | ةهولالا ةيننمح للا سمشلا ةسرمو ةسوبرلا ةشرم ىلا ةيهلالا بتارملاف ةراشا رمقلا

 | ةبئرم ىلا ةراشا رمقلا ةبترم ةيسفنالا ةينوكلا بتارملاىفو ملقلاو شرعلا ةبترم ىلا ةداشا

 0 كلفلامثىسركلامن شرعلا 7 ىلكلا مسجلا مث ىلكلا لكشلا مث ءابهلا مث ةيلكلا ةعيبطلا م |

 | ةرهزلا ءامسمش سمشلا ءامسم خعرملا ءامسم“ ىرتشملا ءامسمن 1 ءامسمت لز انما سلطالا

 | الج رنا -ىكك_الصالطاب ثيعهتلخ ىف سيلف مهتادابعو مهتالماعم روما هبطونملاتاقوالاو |

 ْ ءاطالا 2 هاا نرسل 0 لاقف بردلاىف |

 686 3و 21م ا يل دكا هب ملا و او وامو رضا, اًملفي همر ننال لاف
 ا عضوو اهقرحاف ةريصب ىلع لجرلاناف بلطام اورضحا لاقف هنم قبس ىذلا لوقلا ليلعلا |

 | فيطللا م ىوقلامث لذملام قازرلامث زيزعلا م تيمملا < ىحلام ضباقلا<“ نييملا ىصحلام

 | ءارالا لها بتراك بيئرتلااذه ىلع اهتدجو ىحهتلا فورح تنطفتولو * عسفرلام< عماجلا

 ١ حالصل تاءاسلاو ىلايللاو مايالاو رهشالا نم تاقوالا باسح ىا © باسحلاو نينبلاو ع

 | هللا قلخام 88 ضورفلانم اهريغو ةالصلاو رطفلاوموصلاو جلا ضر ,ق نم مكشيدو مكش ْ

 | اسبتلم # الا 8 لاوحالانمام لاحب ىكحام ىلع رمقلاو سمشلا نم روك ذملا 0



 غ1 ب٠ بباب

 سنو ةزوص مهي >> ٠6
: 2--------22--2 00-022 

 عيرال طقستو زوم نم نولخي عيال علطت اهبلزنف رمقلا لدعابرو ىرخالانم دماو
 '”ىث امهقوفو ربش رادقم امهنب نابك وك ىهو ةرثللا نماثلاو * لوالا نوناك نم نولخم
 عساتلاو « دسالا فنا موجنلا لها دنع اضيا امهللاقيؤ باحس ةعطق هنأك ,ضاس نم
 نارهنالاو اهدككنم عارذلا مظع نم بيرقوا نارهنالاو ةيسلا نيبام سوقلا نم فرطلا

 ٠ىفاثالاك ةثلثم اهنم ةثالث بك اوك ةعبراىهو ةهحلارشاعلاو * امهئام ةرثكل كامملاو ءاوعلا

 رمقلا امهلزني دسالا لهاكب نارين نايكوك مضلاب ةربزلا ربثع ىداحلاو + درفنم دحاوو
 ثلاثلاو * اهعواطبدربلا فارصنال تمس ةربزلاواتيرين دجاو محن ىهو ةفرصلارسشعىاثلاو *

 باتكك كامسلا رشع عبارلاو + فلا ةباتك اهن أك ةعبراوا بك اوك ةسمخ ىهو ءاوعلا رسشع
 | مهلابىنابزلا تع سداسلاو * راغص مجا ةثالث ىمو رفغلا رشع سماخلاو + نارين نامت

 نماثلاو* ةفطصم مجلا ةعبرا رسكلاب ليلكالا رشععباسلاو + برقعلا ىنرقىف نارينناكوك

 ازطسقلا: اهل قتيل قارن نايك و كا عَ تلاوشلا يقع عساتلاو *« لزانملا نم محنوهو ناقلاَرشَع

 نورشعلاو ىداخلاو « ةربن كك اوك ةمئاؤإ حتفلاب مئاعنلا نوريشعلاو برقعلاتنذ اهل لاه

 لاف . ةئسلامايا رصقاىف سمشلا اهلزنتو سوقلا جربوف نوكتراغص بك اوك ةتسمغلاب ةدإبلا
 رمقلا اهلزني عباذلا دعس نيبو مئاعنلا نيب اهب بك اوك ال ءامسلا نم ةعقر ةدلبلا سوماقلا ىف

 قاشثاو + ها سوقلا هشت ةريدتسم لك اوك ةتس ىهو ةدالقلاب لزنف اهنع لدعاعرو

 هبرقل ريغص بكوك اهدحا رحت ىفو عارذ دبق امهنيب نارين ناكوك حباذلا دعس نورشعلاو
 ىلاعت هللا لاقامل علط رمل لزنم ةفرزعم رفزك علب دعس نوريشعلاو ثلاثلاو * هحبذي هناك هنم

 علب ىمسي ”يضمهرخ الاو ىنخ اهدحا ىرجملا ف نايوتسم نابكوكوهو «كءام ىلا ضراإيإل
 سماخلاو * دوعسلا دعس نورشعلاو عبارلاو ”تإ لك ىضمت ةيبلل هعولطو رخالا علب هناك

 | علبدعس ةرشعموجنلادوعس سوماقلا ىفلاق . ةريدتسم اك كانا ةحقلقلا هل لإ ناووشلااو

 كاللملا دعسو ةرشان دعسو رمقلا لزانم نم ةعبرالاهذهو دوعسلادعسو م اذلا دعسو ةسحالا دعسو

 ناكوك اهنم لكلزانملا نم تسل ةتسلا هذهورطمدعسو عرابلادعسو مامهلا دعسو ماهبإادعسو

 | عرف نورشعلاو عباسلاو + مدقملاوادلا غرف نورشعلاو سداسلاو عارذوحن رظنملا ناهس

 10 7 ا 070 ا 2 ا ل 0 م و و ع سس مسسم 7

 | لك رمقلل نالزنم رخؤملاو مدقملا ولدلا خرف ةمحعملا نيغلاف سوماقلا ىف لاق . رخؤملا ولدلا

 اضيا"هللاّشو ءاشرلا نورمشعلاو نماثلاو + عر ردق فارما فراك رك ناك وكلا

 | ةيرمقلاةشلنلاو < رين مك اهترس ىو تاولا' هاروتس ف ةعنمتحزاذنطا دكا وك ىهلو كولا ناعب
 | نيسحوةعبراو ةئامالثىف متي هذهنامزو ةرم ةرسشعىتنثتا سمشلا عم رمقلا عاتجا نع ةرابغ

 ١ ةعانصلا هذه بابرا ميوقتلا حرشىف لاق* ةقيقد نوعبداو نامثو تاعاس نامثوهو رسكو امو

 |( ةورع رانا تلا ةبئرم هك اود انا و ومطر تحتوي قنة نفا نإ وة رولا اذاني ةراؤ دوم
 | نيسمحو ةسمحو ةئامالث نم رثك او اموي نيسمحو ةعبراو ةئامالثنم لقا ةدحاو ةنس نامز

 رم

 / هنم اهيش' (ارهشرشع انثا هللادنع روهشلا ةدعنا) لاقاك ةيرق ةرود ةيدمحملا ةرودلال عج ْ



 م أ 4 حبس رشع .ىداخلا ءزملا

 ىجعتلا نيب انااحو ريطن'رونلا ىلا دونلابو ريسن رونلاىلا دونلانم نيرونلا بابدا نحلو اهرف
 ةجاحالو رونلا اذه انا كي انرارساو انحاوراو انيواقل ىهلالا رونلا ىلم دنعف رانتسالاو
 ةعيرشلارش رون وهو هلدي ان كي انرارساو انحاوراو انيولق نع هرانتسا دنعو هريغ ىلا

 رمقلاو سمشلانم لكل أهو ىا 46 لزانم هردقو ف لامحاب ىهتنا هريغ ىلا ةجاحالو
 انثالا جوربلا ىه سمشلا لزانمو رجلا فرح فذ اهنود رصّمبالو اهزواجتال لزانم

 | ةيعيبر ةثالثلا هذهف .ءازوجلاو روثلاو لمخلا ىعو . عسبرلا جورب اهنم جورب ةثالث * رشع
 كافل ةزوكرملا, بك اوكلا نال ىاسالا هذين رتيميساعاو :ةلبقلا ناسي لائثلاو, ةيلآمج

 ناطرسسلا ىهو .فيصلا جورب اهنم ةثالثو * ةيمستلا تقو هاهسم لكشب جرب لك ىف ةلكشم
 ةيفبص ةثالثلا هذه ىصلا بالقنالا ةطقن نم .ناطرسلا ءادتباو .. ةلنسلاو دسالاو

| 

 نازيملا ءادتباو . سوقلاو برقعلاو نازملا ىهو . فيرخلا جورب اهنم ةثالثو # ةيلاهث
 ىعو . ءاتشلا جورب اهلم ةثالثو * ةيبونج ةيفيرخ ةئالثلا هذهف ىنيرخلا لادتعالا ةطقن نم

 | ةسونج ةيوتش ةثالثلا هذهف ىوتشلا ٍبالّشالا نم ىدجلا ءادساو . توملاو ولدلاو ىدحلا

 نايبصلا باصتيىف ناتيبلا ناذه اهعمجبو ةلبقلا نيمي بونخلاو

 تاوعاالا ىح ليله ردو حست رد هلمج * اينو ما قدموا هك مئاد اهحرب

 توحوولدو ىدجو سوق برقعو نازيم ةلدس ه٠ دساوناطرسو ازوجنوجروث نوج لمح نوج

 ناوكس دم معو اهئاضقناب ةنسلا ىضقنتو ارهش جوربلا هذهنم دحاو لك ىف سمشلا ريست

 اضيا باصتلا ىف لاق : اح جزب لك ىف سمشلا |)

 شو سراب ريش و رونو لمح تميكب# ودو ىس تسازوجم روخ ل

 شو ب ىدجو سوق هل تسب * ىس برقعو توح وو نازيهو ولد
 جربلا كلذ نم اهنقداف ىتلا ةطقنلا ىلا سهشلا لوصو ةد٠ ىهو ةيسمشلا ةئسسلا نكشف

 نورشعو نام رمقلا لزانمو « ةعيرشاا ردصىفام ىلع موب عبرو امو نيتسو ةسمحو ةئامثالث
 رءقلالزتف ثلئو ناتلزتم جرب لكل ريششع ىثالا جوربلا ىلع ةموسقم لزانملا هذهو ةلزئم |

 رهشلا ناكنا نيتليل رتتسإو سوقتساو قد هلزاتنم رخآ ىف ناك ااذاف ةلزنه .اهنم ةليل لك

 اهنم ةازنم لكىف سمشلا ماقم نوكيو نيرشعو ةعسن رهشلا ناك نا ةدحاو ةليلو نيثالث
 ةرطمتسملا ءاونالا برعلا اهلا تيسنىنلا موجللا عقاوم ىه لزامملا هذهو اموب, رشع ةئالث |

 نيطيلاىناثلاو * ناطرسسلا لزانملا هذه لواو * ةيآلا (سانلا انقذا اذاوإ هلوقدنع ىنأتسو '

 حتفو مغلاب ايرثلا ثلاثلاو « لما نطبوهو ىفاثا اهنأك راغص بك اوك ةثالث ىمو ريبزك
 عبارلاو م نحالا ةلباتمو انهم نما لك عقو ل كل لقي, ءةدملا ءاناوأكاولا

 اذا ىناثالاك ءازوملا ىبكتم نيب بك اوك ةثالث ىهو ةعقهلا سماخلاو *« ةك "رحم ناربدلا
 ةسخ ىهو رسبالا ءازوجلا بكم ةعنهلا سداسلاو * فيصلا رح دتشا رجفلا عم تعلط
 ناعارذ دساللو ةطوسملا دسالا عادذ ىهو عارذلا عباسلاو « رعتتلا اهلزني ةفطصم مج

 كامسلا نه عفا ىعو نعلا ىلت ةطوسبملاو اهبلزني رمقلاو ماشلا ىلت ىهو ةضوبقمو ةطوسيم
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 | كالفالا قلخ لبق نيرين نيسمش قلخ ىلاعتّللانا دزاولا ربخلاب عوفدم اذه مكحلا ةلئساىف لاق * |
 ىوراكر مقلا رون سمطينا هملع قياسى ناكو هشرع رون نم هللاامهقلخ رمقلاو سمشلاف
 احنف هيحانجم هحسف ليربج ما مث سمشلا رون اذكو ًازج نيعبس رمقلا رون قلخ هللانا
 سمشلاو رونلا هيف ىتباو ءوضلا هنع بهذاف سمشلا ىلا اهلوش اج نيتسو ةعست رمقلا نم

 عبرو نيثالثو ةعسلا نه ءزجرمقلاو ضرالا مرج مث اعبيرو ةرم نيتسو اّتسو ةثام ضرالا ل ثم ٍ

 | امههوجو ل ضرالا ىلا اهروهظو شرعلا ىلا اءههوجو نا رباىفو 5 عقاولا ىفام ىلع

 هجو ىلع نك اك كنا روهشملاو عبسلا نضرالا لهال امروهظو عبسلا تاونخسلا لهال

 لقرالا فل اتيت هللا حاز لاعلان اكرتككلاب د كل ضال "تحن نط كتاب لا |
 هاند اوفو مهيدياو مهئادباو مدا هع هوجوك مهيدياو مهنادباو جب اقلخ ةيناثلا

 فوصك مهروعشو اهناذاو رقلا لحراك مهاذا و مهلجراو بالكلا
 أ هللا نوصعباال ناخلا

 سمشلا ىلءرمقلا لضف مهضعل و ٠ راربالا عيبر ىف اك مهللانراهنو مهراهع انلل نزاع ةقرط

 عرفلا ىلع لصالل لضفلاف عرف ثيناتلاو لصا ريك ذتلاو ثنؤم سمشلاو رك ذم رمقلا نال

 فرشالا رخأتي دقذا ةاضفالا بجويال ركذلاف سمشلا مدقتو رهشالا حصالاوهو |
 مكحلاةلئسا فاك «دونلاو تالمالطلا كو نق مكسو رفاكمكنف) ىلاعت هلوقك نا رقلاىف

 اظفل اركذم رمقلا نوكو ئطظذللا نود قنقحلا ثنيأتلاو نيك ذتلا ىف مالكلا نيقفلا لوقت « |
 عم ىظفل ثنؤم وهو ةحلطب لجرلا ىمسي دقو اظفل ثنّوهوهام ىلع لضفلا بجوال |

 لبقام عنو : ةأرملا نم ةلضقا ككيرلانا |

 لالهل رخف ريكحذتلا الو + سمش مسال راع ثيناتلا الو

 مرت تضم ماسلا ملاطللل مم ل سس : زر تنلام ةسناواوا هكطفملاو ؟ةساككلا !ةنانلعلا) كم غل انطلق مشا لاذ
 لاو + راهقلادحاولا ماب اهيبرت سمشلاو الا ةذلو ميط ملاعلا ىف نوكيالو ةيك اف تجرخالو |

 لا [لافا سالو للف كككاوكلا اهيهط عطخ يدفلاب اهنوارو طسعلا احس و ققلا ١

 ةمحرلا ىفو ىراجلا ءاملاك ءاخسلاىفو مهتحت ضرالاك ملا ىف سائلل نك نا مالسلاهلع ىسع

 هرس سدق ظفاحلا لاق : رجافلاو ربلا ىلع ناعلطي امهتاف رمقلاو سمشلاك |
 شرومابدوب اهراذن تمشح نانجابناملس + تسين قرزب“ىفانم ناشيوردب ندرك رظن

 | بلقلا قلخو س.شلاك ءايض هل اينارون حورلا قلخ ىلاعت لانا ةيمجنلا تاليوأتلا ىف لاق ©.
 باقلا رق عقو امه ضرالاك ةيناملظ سفنلا قلخو ةءلظلاو رونلل الباق رهقلاك ايفاص

 | اهتملظ هبف سكعنت سفنلا ضرا ةلباقمىف عقو امهمو اهئاضب رونتي حورلا سمش ةهجاومىف
 | هلاوحابلقتل ىناثلاو .امهبلقوهف سفنلاو حورلا نيب قلخهنا اهدحا .نينملابلق بلقا|ىحسيو *

 ةرضحلاق * ىهتنا سفنلا لوبقل ايناملظ نوكي ةراتو حورلا ضيف لوبقل ايناروت نوكي ةدان
 رونو ةقبقحلا سمش رون نيرونلا نيب نحن هتاريرحن ضعبفف ةمالسلاب هللاداقبا ةمالعلا انخيش
 رون ”ىضتسن ةعيرشلا ليل ءاجاذاو اهس.ش روني ”ىضتسن ةقيقحلا راهن ءاجاذاف ةعيرشلا رق
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 ةمالسلادصخم ريخا عدز نف ايثدلاىف هوغرزام اهيف اودصحبل تولادعب قلاده هتردش || 4:

 ةمادنلا دصخ رمغلا عرزنهو

 ىوردب ىزور » شير اكى هح ىه 0 ىوركنوت ريكا دْهاد هلمح

 ةرااد نم هجورخو ا هدبع ةماقا ىضريال روبغ هناف لاعتملا هللا نم فخف لاخلا
 روطنم جرخمي ناكف ليدنق فلا سدقملا تيب ىف جرس ناك هنم نب بهونعو #* هتعاط

 ىديالا هس نا ريغنم ليدانقلاىف نصني ىتح ىرجحم فاص رنعبلا قنع لثم تيز ءانيس

 نوراهىن.ا ىف جرسسلاو نابرقلا ناكو ليدانقلا اهب جرست ءاضيب ءامسلانم ران ردح تناكو

 تعمق وف ايندلا رانب اجرساف اموب الجعتساف ايئدلا رانب احرسيالدا !سماف .رييسشو ربش
 لوس و وعدي ءاخل مالسلا هيلع ىنوم ىلا خراضلا خ رصف نوراه ىنا تلكاف راثا
 اذ_كه ناربع نبااي هيلا هللا ىحواف ىنم امهناكم تفرع-دق ىخا نوراه ىنا نا براي
 نم ةرطقنا ول امهنع هللاىضر سابع ننانعو « ىئادعاب فيكف ىنوصع اذا ىلا واب لعفا
 هبارشو موقز نم هماعط وه نع فيك مهتشيعم ضرالا لها ىلع ترصال ضرالا ف ترطقموفزلا |

 تااسلاو اناطخلانم بات دابعلابر ىلا عوجرلانا ركفتو داعملاو أدبملا رك ذتنمو .مبمحنم |

 هجرختساو باتو هيلع هللا نمناف (ادبا حلفيالاهجو تيدف لاقو هيذيعنيب ناطيشلا لبق هرش ١

 ىوتلملاف و: 3 ةعاطلا رون ىلا ةصعملا هملظ نم ةيوتلاب هللاهج رخا مث ىصاعملا ىف ىنع رفاو

 كس ريدر يشن للمدا نخاإلا ار دكا + كسر ود و ىاوح هجن لاذع

 اهسرب ديار شروب 21 ايهنرحو هيلا هانيرد

 | مظعي ثيح ىلا قر قئانلا نم ا هللا هابروا ىبرملا نراق اذاف ةدا رشلاك

 #« ىذلاوه 8 قيفوتلاو ةيانعلا هللا لأسن ءامدلا نيب كسملاك هنارقا نيب ريصيو هللادنع هردق |
 راهلان نيملاعلل ءاض تاذ اهريص ىا ه# ءايض سءشلالعج هه [تردَش ناو دعا تس ظ
 تلق ءاوض هلصاو ءاض تاذ اهتوك لاح اهأشناو اهقلخوا نيعلا ىلع لمحال ىنعملا نال ظ

 امرج اهرهاوج مظعا ىهو ةدالقلا ةسمش نم ذوخأم سمشلاو اهلبقام ةرماكل ءايواولا
 بك | وكلا نيب اهطسوتل كلذب تسمسامناو [نيكتابم] ةيسرافلاب اهل لامي ىلا ىهو ةمبق اهسفناو
 مقا« رامس 127 هارئص قف راضاك هاوا قوكذ كلذب ىمس # ردقلاو 8 ميوقتلا حرش ف اذك
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 | تفوعاذ اف زةبكحح ىىعا عاكف ىلاعت اةيؤ رميت الد انثنل اوال ارش ألا ادا ءازطا نخل امناؤ

 | هريخ بلغيملو ةئس نيميرا دبعلا غلباذا ) ثيدحلا فو تاحلاصلا اولمعو اونما نيذلا نم داصو

 | .ةلالضلا فد رمح عطق هاليواو ناطيشلا لوس ةلالضلا تاطرونم هذقنتساو ةلاهجلا تا 0

 ' لامستسالاو عضولا كح ىوقا ءايضلاو ليللاب روناذ ىا ه6 ارون قه : هوت حاشا ناكل
 تاذلاب نوكيام ءاضلا ءامكحلا دنغو .رمقلا ىلا"زونلاو سمشلا ىلا ءايضلا بدن اذلو

 هلا لواىف ناننالا اذكق تيربكلاو نطقلا ةنوعع ةملظع اران ريصت ةرارشلازا ىنعي

 ىدلا قمل نم ادافتسم ركفلا وت نوكيف ضرالا هجو ىلع 216 كخرفل ا واوتلا ظ

 قيرطل سمشلا نم ارو» قع. هلب ا ند طم ١ فلازم اون "دلع _هلئاقملا دف نونلا لله ل ةص لظم د نأ



 سنوب ةروس ا ادع !

 © للا ظاهفاصوا ةفرعع دهاشملاك اهتدوريصا كلذف ةنملا كلتوح اماو ةحيهبلا فاق« ىلاعت
 ١١ فوصوم هكىدنوادخ نأ ] ىفشاكلا لاق م هدعبامربخلانا ىبعةفص نوكينا زوجيو مكلذ ربخ

 هكراشيالذا [ واريغ هن تساءث راكددورب ]*« مكبر 9 [ءالئتساو' ريبدتو قلخ تافصب تسا
 مسال ناثربخوا هنم لدبوا هلذا مكبر هللاهمحر دوعسلاوبا ىلوملا لاق # كلذ نم ”ىثىدحا

 داسمح نع الضف ناسناوا كلم نم هقلخ ضعب هب اوكرشتالو هدحو ه6 ةودبعاف 9ع ةزاشالا

  هناىلع مكهبني رظنلاو ركنفتلا ىلدا ناذف نوركحفتت ه6 نوركذتالفأ 6# عفتسالو رضبإل
 هريغ ىلا الدوشنلاو توملاب ه6 اعبي مكعج سم هلا © هنودبعتامال ةذابعلاو ةيبوبرلل قحتسملا

 هللا ىا ىنعملاىف العاف هنوكل رو رجلا زيمضلا نم لاح ةنا ىلع اعنمح ٌثصتناَو“ ةناقللااَودعَتْشاَ

 ' اماف . هترضح ىلا دودرملاو لوبقملا عوجر ةيمجتلا تاليوأتلا ىو © نيعمدج مكعوجد

 | باذحم ا اهتقيقحو (كبرىلا ىىجراإ) باطخاهتروصئتلا ةيانعلا تابذجب هبلاهعوجرف لوبقملا
 ١ /جاعزتاو اه دل ارامللازإ ةةرعأتلا "4و قتاز“اقتنرا نط ئشنل كوراق هي نر تالا كفا
 | رثنلا نامهو هللاىوشامم ىربتلاو ةحلاو قوشلار حن ىف حورلا قارغتساو هللاىوسامت باقلا

 ١ الواغم هراتخا رغب هعوجرف دودرملااماو . قلخلا نم هعوجرو قحلا دوهش ىف هتريحو

 حنات نمو هللا رهق ةفص ةدوص ىهو مههوجو ىلع رانلاف نوبحسي لالغالاو لسالسلاب
 لمالاو لخبلاو صرحلانم هلع سفنلا تافص ءاليتساو اهفامو ايندلاب هتاقلعت هللارهق

 ةقلح اهنم ةدحاو لكناف هرشلاو ةوادعلاو دقحلاو دسحلاو ةوهشلاو يضغلاو ربكلاو

 هللادعو ىا  هللادعو قف رانلاىلا نوبحسي اهب لالغالا كلتنم لغو لسالسلا كلتن«'
 هيلا هلوقنال هسفنل دكؤم ردصم هللادعوف هيف كشال انئاكي اقح 8 ادعو توملادعب ثعبلا

 رخآ ردصم اقح هلوقو ادعو هنوك ريغ هل لمتحمال ةداءالاو ثعبلاب هّللانم دعو مكعج سم
 اهموهفم سفن ىلا ارظن ةيقحلاريغ المتحمةلمجا هذهل نال هللادعو هنلعلدام وهو هريغل دكّؤم
 مك مهقلخ ىا قلحلا هللا أدب لاقي هي قلخلا أدبي 98 ىلاعت هللا ىا 6 هنا © اقح كلذ قى
 مهتبعمث ةدابعلاب مهرمأي و. مهفلكل ايندلاىف الوا قلخلا اديب ىا د هديعي مث ه9 سوماقلا ىف

 هبلا عوجرلا بوجول ليلعتلا ىنعمي فاكتسا اذهو توملادعب مهثعبب مث مهلاجآ ءاضقنا دنع

 همرك و هفطلب قبلي اب مهيش ىا هديعيب قلعتم 6 تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ىزجنل
 لدعلابىا ىزج قلعتم * طسقلاب هيرشي باق ىلع رطخالو تعمس نذاالو تأد نيعال ام

 ىلاعت لاقاك هلم ر دق ىلع الك ىزاحم لب ”ىسم باقعىلع ديزيالو نسحم باو نه ضقتنسالف
 هترارح تهتنادق راح ءامنه ىا 6 مح نم بارش مهل اورفك نيذلاو ه «اقافو ءازج )ل

 ىلاهعجو صلخم عيجو 6 ملا باذعو © [ ددركمراب .هدايزاشيا ىاعماو اشحادن روحي نوج

 1 11 1 110 12 ل هت 0700و رب هرحج ل تا 0 ل 221 15 3: اح #7 ل: 2-لا نس لع 1071:1000 فلل 7 ك3 الط:

 ريخ نوكي نا زوجبو باذعل ىرخا ةفص عفر عضومىفوهو  نورفكي اوناكامب #9 مهبولق
 هلوسروهللاب مهرفك ببسب مهل لصاح باذعلاو بارمثلا نم نركذلا كلذىا 1

 ءادبالانميتادلاب دوعتللب ا لع يعم خا بارسشب نيرفاكلا ىّزحيلو لش مو مظنلاريغو ا
 ىلاغت هللاف ةرح اللا هعر سمع اسدلا نا معاذ * ضرملاب عقاو باقعلاو ةياثالا وه ةداعالاو

 أ: دج وتس اورووصوصس حتت محل 101007 ا و سل م جدد دم سممل



 مه ٠١ خيم ريمم ئذاحلاءاوشن]
 1 السا 2 ات سم حسم سس ص سس

 ضعب قوف اهضعب رهاوج همست نم قلخ ناسنالا مسج

 ماظعلاو خملا رهاوجلا ىا ىهو ةيفيكلاو ةيمكلاب كالفالل الك اشم ناسنالا مسج نوكل
 دوجوملا]وا نئرعلاىا وهو رفظلاو رعشلاو :دلجلاو محللاو مدلااهيفو قورعلاو بصعلاو

 ءارج ةتوقايزموهو ىناحورلا دوجوملا لوا لسوهيلع ىلاعتهللا ىلص انين حورنااك ىنامسجلا |

 ءاوتسالاىنعمو خيشلانبا لاق * اهرساب ايندلاىفام لثم ملء فلا ةفرشلك ىفو ةفرشفلاهلو |
 هيلغ ءاوتسالانع رامخالاب نثرعلا صخو هيف فرصتلا ذافتو رهقلاب هيلع ءالبتسالا هيلع

 | ءاوتسالا ىلع مث تلخدو ىدا دخلا لاق * هنودامىلع ىلوتسا هنا ديفف تاقولخلا مظعا هنوكل |

 ريب دن ناف شرعلا ىلع وتسموهو 5 ىمالاربدي فه مث لاق هناك ر يب دنلا ىلع ةلخاد ىنعملا ف ىهو |
 | ىضاقلالاق * شرعلاوحن متاوحلا ءاعدىف ىديالا عفرت اذلو شرعلادنعنم لزيي اهلك ر ومالا |

 اهباسساهكير حب ”ىهيو هتلك هب تقبسو هتمكح هتذتقاام ىلع تانئاكلا ما ردقي ىا سمالا ربدي |

 ربدي ةرم نيورمحع نعو + ةقاعلا ةدونمم ”ىحتل رومالارابدافف رظنلا ريبدتلاو هنم اهلزي و

 ىلعف ليئاربج اما . ليفارساو توملا كلمو ليئاكمو ليئاربج ٠ ةعبرا هللاسماب ايندلا سما
 | اماو . سفنالا ىلعف توملا كلم اماو . تابنلاو رطقلا ىلعف ليّئاكم اماو . دونحلاو حايرلا

 ضرالاو تاومسلا قلخإل ةيمجنلا تاليوأتلا ف لاق © هب نوم ونام مهيلع لزنبف ليفارسا
 | رصانعلاو كاوكلاو كالفالا هو ةتسعاونا نم 6 مايا ةتسىف الر بك الا ملاعلاوهو ةروصلاملاعىف |

 ةهج نيتهجوذ ىناحور ىنامنج شرعلاو (شرعلا ىلع ىوتسامث ) دامعاو تابنلاو ناوملاو

 شرعلا ىلع هتبنامحر ضبف ناضيفل ( سمالا ريديإل ى اسجل ماعلا ىلتهنم ةهجو ىناحورلا ماعلا ىت هنم |
 | مسقني شرعلا نهم ىوتساش رعلا ىلع نمح ر لا ريساش دحا اذهو ةينامحرلا ضيفل لباق لوا هتاف |

 تانوكملا نم هنودام ىلا شرعلا نم هللا اهلعج ىراجنف ىرحبف ضفلا مسقم هناف ضقفلا |

 | دلوتهيوبك اوكلارثؤت هب ءاملب ىحرلارودن اك كالفالارودت ضيفلا كلذبف تاقولخلا عاوناو |
 نحال هكرح ذأ تالا "تس هيو هكرخو سحاذ ناومحلا دلوت هبو هصاوخ رهظتؤورصاتلا |

 ١ لاعفالاولامجحالا ولا وح الا و قالخ الا نمامهب اس ا ئه و ةواقشلاو ةداعسلا صا(يصعالاربدي) |

 || (ءاشي فكاهبلَهر هللاىدس داعلابولقإ هلوقريشي اذه ىلاو تانكسلاو تاكرحلاو لاوقالاو .|

 مكسر 6 ىذلا هللامكبر نا ) ىرخا ةراشا هبفو © ةكرحالو سحالب نداعملا ريغت هبو

 | ىنعملا ملءىف مكسوفن ضرا 6 ضرالاو ) مكحاورا تاومس 6 تاو.سلا قلخاإل ىذلاوه
 ا سفتلاو لقعلاو بلقلاو حورلاىعو عاوبا ل نم ىا ©( مايا ق 0 اصصالا لاعلا وهو

 ناسنالاىف ىهو نداعملا صاوخو ةممانلا ىع ىتلا ةشانلا سفنلاو ىناودلا حورلا ىع ىلا

 بلقلا شرع ىلع © شرعلا ىلع ىوتسا مث )ناولالاو فاصوالاو لاوحالا ريغت ةلباق ةوق
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 ةمكحلا ىلع ىلا  هنذا دعب نمالا 8+ تاقوالا نم تقوىف دحال عفشل 5 عييفش نمام ف |

 أ برقم كلم نمامهنا ىلاعت هللانيرف هللادنع انؤاعفش مانصالانا راف كلا لوق باوجوهو ةرهابلا
 | مانصالا عفشت فيكف ىضري و ءاشي نمل هللاَنْذأي نا دعب.نمالا دحال عفشي لسرم :ىبالو |

 ١ ناشلا مظعلا كلذ ىا 4 مكلذ 3 هلزذا نمل ةعافشلا تابنا هنفو زيدمتالو لقع اهل سيل ىتلا |
 | هللاب ساسحالا قلعت ةلاحتسال زوجتلا ىلع ةلوخم ةراشالاوب لامكلا توعن نم ركذ امي توعنملا

 ممم مم ل م تيعصصتمل

 )تالى( 



 سلوي ةزود مهب هب ختم

 هللا همحر ةفينحىبا نمزىف متسرلا ناكلق .ءاعبرالا موي ىف ىلتنا مهضعب لاقو + (توبا ىتبا
 نيب اددرتم ناك فاصخلا نمزفف مث تبسلا موي ىف 12 الاضرا رملا وفا ةطلنلا اوه دلاقلا وبكذا

 راص مث ريقفلا لوش * نيشامو نيتسو ىدحا ةنس دادغيب ىفاصخلا تامو ءاثالثلاو نينثالا

 ةمالعلا ىخش ناكو * دالبلا رثكا ىف اذه انموي ىلا رمتساو ةعملاو ءاثالثلا موب ةلاطبلا موي

 انهنمو بولطملا لصحتبنع بلاطلا عطقنيالثل طابناو طاشن لصيل ةلاطبلا موي نم دبالف

 كف هيف ىهنو اص موقو دوو داع هبف كلهاو هموقو نوعرف قغا هف نال

 ىميللا ساهم ىفو * ءاعبرالا موي ضيرملا ةدابع مهضعب هركو صربلا ثروي هنال رافظالا

 ركذو *مامحتسالا هنف دمحم لق تقولاكلذىفمويلا كلذفف بازحالا ىلع ءاعدلا هل بحنسا
 بحاص ناكو * هف سردتلا وح ةءادبلا تنشف مث دقو الا ءاعبرالا موي ”ىش ”ىدبام هنا

 ناك اذكه لوشو ثيدحلا اذه ىورتو ءامترالا ىلع زومالا ءادتنا ىف فقوتن ةيادهلا
 ا مون نع ماللسل هيلع لئسو « ديشرلادبع نب دمحا هخش نع هيوريو ىلا لعش

 ىلع مالسلاهيلع مهاربا لخد هنف نال ( ناطلسلا ىلع لوخدلاو حئاوحلا ءاضق موب لاقف )

 ( حاكت موب. ) لاقف ةعملا مون نع لثسو « رجاه هيلا ىدهاو هتجاح ىضقف رصم كلم

 كنا سنقل نابلس بعت تن, مومو انيلز"فلسوتو ءآؤحا مدا هلف حكت
 موب هرافظا لق نم هنع هللا ىضر دوعسم نبانعو امهنع هللاىضر ةشئاعو ةحيدخ مالسلاهيلع

 نايبتلا ىف لاق * # شرعلا ىلع ىوتسا مث #8 ءافشلا هيف لخداو ءاد هنم هللا جرخا ةعمجا

 نيذلازا ) هلوق وهو ةيثرم ةفطاع تتا لوالا هجولا .هجوا ةسمح ىلع ىلاعت هللا تاتكىف مْ

 لدي. 6 ءاملا ىلع هشرع ناكو ا ىلاعت هلوق نال شرعلاىلع ىوتسا كلذ لبق هانعم (شرعلا |

 سعاشلا لوق هلثمو مهعج سعب كلذ لبق هانعم ْ

 هدج كلذ لبق داس دق مث « هوبا داس مث داس نمل لق

 نيذلا نم ناك كلذعمو ءانعم اونما نيذلا نم ناكمثإ) هلوقوهو واولا ىنعمب ثلاثلا هجولاو |
 مهعبتت نح هانعم «نيرخ الا مهعبتن نيلوالا كلهنملا) هلوقوهو ءادتبالا ىنعم عبارلاو .اونما

 لعجو ضرالاو تاومسلاقلخ ىذلاهلدما) هلوقوهو بجعتلاىنعمم نؤكتسماخلا هجؤلاو: |

 تاومسلا ىلع هليضفتو شرعلا ةلزنم ناش مخفتل انهه مث ريقفلا لوش « ةدايزب ىهتنا

 ةروسلئاواىف (ءامسلا ىلا ىوتسا مث ىلاعتهلوقدنع هيلا اوبهذاك تقولاىف ىخارتللال ضرالاو
 طبحملا كلفلاو ضعي قوف اهضعب تاقبط عسن كالفالانا معاو * ليوأتلا ىلا ةجاخالف ةرقللا

 | ضاقناوروتفلاغتشالا نم ناسنالل ضرعي لوّديو اطارفا امهنف سردلا دعي ةمالسلاب هللا هاا

 | ىلع ىوتسا مث هلوقوهو لبق ىنعمي ىناثلا هجولاو . 6 اورفكمت اونمآ مث اورفك مث اونمآ

 ا 6 ميحتأ ا ىلال مهعج سم نا مثإ) هلثمو ضرالاو تاومسلا قيلخت ىلع قباس شرعلا دوج ونا ىلع

 | مهري نورفكي فيكمهنم اوبجعت هانعم (نولدعي مهبرب اورفك نيذلا مث رونلاو تاملظلا
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 مه مس رفع ىداحلا ءزجلا

 لابجلا اهيف قلخو تسلا موي ) ضرالا ىنعي ( ةبرتلا قلخ هللانا ) حيحصلاىف ءاجدقو
 ءاعبرالاموي رونلا قلخو ءاثالثلا مون هوركملا قلخو نينثالا موي رجشلاقلخو دحالاموي

 | ةعاسرخا ىف قلخلارخآ ةعما مون نم رصعلا دعب مدا قلخو سيلا موي باودلا اهبف ثبو
 مايا ةتسىف ءايشالا قلخناىلع لدي نا رقلا لبق ناف ( ليللاىلارصعلا نينامف ةعمجا تاعاسنم
 قلخ امهنيامو ضرالاو تاومسلانا ٍباوجلاف + ةعبس اهنا ىلع روك ذملا حبحصلا ثيدحلاو

 | حتفىف اك اهضعب نما عرفلاك مادآو مانا ةتسفتقلخ ضرالاف ضرالا نم مدا قلخو مايا ةتسنف
 ة.عرلا ةلزنم هلبق ءايشالا نال ضرالاىف ةفدخ نوكل مدا قلخ ريخأتف ةمكحلاو * برقلا

 تفنيرمتت ةفيلخلا ىلع ةيعرلا مدقتف ةيعرلاو دونجلاب الا ةفيلخ نوكيالو نوكلا ةكح امي
 ليلا ودمايالا تثدح هيفو نازيملا بلق نامزلاب راد كلف لوا نا ٍلعاو * ةفالخلل ميركتو
 ءامملاف سدشلا ثودحنف راهنلاو لبللا ثودح اماو نامزلاب هتكرح لوا ناكف راهنلاو
 | تاقولخن الواو زفوتسملا ةلقعىف اذكب رغلا ىلا قرسشلانم ةدحاو ةّقرطظىلع اهنارودو ةعبارلا

 ىناث هنال نينثالا ىمس قىاثلا هللا دجوااملف لوالاىتعمب هنف دحالاف دحالا مون وه مايالا نم

 | عباس ةعماف سيملاذا ةتسلا مايالارخآ و تبسلا قلخلا اهبف قلخ ىتلا مايالا لواو دحالا موب
 | تاومسلا قلخ نم قحلا هنف حارتسا ىذلا عباسلامويلا هنا دوهيلا معز ةحارلاىندمب تبسلاو

 عوبسالا لوا نوكف ءانعائا ( بوغل نم انسمامو ) ىلاعت ةلوقل اوبذكو نهفامو ضرالاو
 تبسلاموي نع مالسلا هيلع لئسدقو + هوزاتخا اذاو ىراصتلادنع اذكو دحالا موب مهدنع

 ْ تيسلاموب سابللا عطشالو ةودنللا رادىف همش اك اشيرقزال ( هعيدخو ركم مون ) لاقف

 | تلصفاذا سبالملا هريس سدق ىونقلا نيدلا ردص خبشلا ةرضح لاق + ءاثالثلاو دحالاو

 براشملاو لك املا ناب ىف ىهالا اذكو ةئيدر صاوخ اهب لصتا 'ىبدر تقوىف تطبخو

 ' هتحصب تدهشو رادلاو سرقلاو ةأرملا موئش نم ةعيرشلايف هيلع هيبنتلا دروام كلذكو |
 ١ صاوخ اضيا مهرهاوظىفو لب سانلا رثكا نطاوب ىف هذه عيمج نآق ةرركملا ثراختلا ظ

 ا اهسسل ثدحتف هتافصو هقالخاو هسفن ىلا بحاصملاو رشانملاو ىدتغملا ندب نم ىدعشت ةرضم

 | نود اهتهارك ىلع ةعيرشلا تهين دقو تاساجتنلا ماسقا نم ىه تاثيوات حاورالاو بولقلل
 ١ (سيماوتبسلاهللادكراب ) دروامع هربمسدق انالوم ةرضخ لئسو * ةهرحلاب اهلعمكحلا |

 مون. ) لاف دحالا موي نع مالسلا هيلع لثسو * ةعمجا مويل نيراج امهعوقول امهتكرب لاقف
 هنق ةنطا تشب ) ةياورىفو اهتراتمو ايثدلا قلخ هنف أدتنا ىلاعت هللا نال ( ةرامعو سرغ

 هتراحن فعرف بعشر فاس هفنال ( ةراجحنورفس موب )لاقف نيتثالا موب نع لئسو ه( تسرغو

 | هيف لتقو هاخا مدا نبا .لتقو ءاوح تضاخ هبف نال ( مد موي. ) لاقف ءانالثلاموي نع لتسو *

 ١ ةرّظو نوعرف ةأرصا محام تنب ةبسآو نوعرف ةرحسو هدلو ىو ايركز و سيجرج
 ةعاس هيف ) لاقو ىهنلادشا ءاثالثلا موي ةماححلا نع مالسلا هيلع ىنلا ىهنو ليشارتسا ب

 | هيقو) مدلا عاطقنا دعب ناسنالا كلهي اميرو دصفوا مجتحا اذا عطقنيال ىا (مدلا اهيف اتريال

 | هفو مد ىن حاوراىلع توملا كلم هللا طلس هبفو مهج تقلخ هيفو ضرالا ىلا سيلا لزن ١

 ل 0



 تع

 ساو ةروس مهي 7 ”*جح

 رشبلاديسن لوق, ةراشالا هذه ىلاو عضاوتلا ىلا نيسثي ضرالا لثه بلقلاىف.الاٌتينتال
 نوكتال عيبانيلاو ( هناسل ىلع هبلق نم ةمكللا عساني ترهظ احابص نيعبرا هلل صلخا نم )
 ةيدوبعلاو عضاوتلا ةيتسعىلامهسفنا اولزنيملامل رافكلان ا رهظف ءاملاعسن عضوم وهو ضرالاىفالا
 . ناررقلا وه ىذلا بذعلا لهنملا ىلا دوررولاب نما امزح. اةينلا ننسخيبنانننالا!|ولبش# لول
 برشلانم .مهاوه وج ىلانودعصتملان وربكتملا ناو .نارجهلا اياوز فداك الا ىثطع اوقبف
 اوعدا ىبارفكلاب رافكلانا اكو . مهالوم هيبيح ناسل نم هارجا ىذلا ىدهلا عوبش نم

 ىفخلا كريشلاب نوكرمشملا اذكف . مهتاداعل قراخلا كلذ لثم اوركناو ارحس نآرقلا نوك
 نيركتملا نم اريثك نامث هللاهمحر ىبفايلا مالا لاق * مهتالماعمل ةفلاخلا تاماركلا اوركنا

 نمنا كشالو نيطاش ءالؤهو رحس اذه اولاقل ءاوهلاىف نوريطي نيملاصلاو ءالوالا اوأر ول
 لعفورحسلا بسن فك ايجاوف اسحو انابعديبذك اسدحو ابيغ قحلاب بذكو قيفوتلا مرح
 ناو ٠ اراهجو ارسس ةيفاعلاو وفعلا هللا لأسن ماركلا ءايلوالاو ماظعلا ءادنالاىلا نيطاشلا
 ةكمرافكل باطخ :6 ىذلا هللامكبرنا © اراوب ةبجوملا لامعالاو ةغئازلا دئاقعلا نم انظفحي
 ماسجو تانكمملا لوصا ىه ىتلا # ضرالاو تاومسلاقلخ #9 مكدوما ربدمو مكسب ىمىا
 نومضمب هفاصتاب بطاخ لا هفرعيام ىلا اهبراشي نال ةعوضوم تالوصوملا ليقناف * ماسجالا

 روهشم مولعم ما كلذناب ببجا *ضرالاو تاومسلا قلاخىلاعت هنوكنوملعيالبرعلاو ةلصلا
 فيرعتلا اذه نسف مهنم هوعمس مهنا ىهاظلاف مهعم نوطلات اوناك برعلاو ٍباتكلا لهادنع

 ضرا لك ةناخو نيضرالاو اعبس تاومسلاقلخ هّللانا اوركفت راربالا عيبر ىف لاق * كلذا

 رحب ةعباسلا ءامسلا ىفو ماع ةئامسمخ ءامس لك نيبامو ماع ةئامسمح ءامسلك ةناخو ماع ةئامسح

 لصا ناف تاقوا ةتسىف ىا 46 مايا ةتسىف © همك ء املا زوال كلم هنف هلك كلذ لثم هقمع

 مسقنملاريغلا درفلا نمزلاوهو 6 نأش ىفوهموي لك)) ىلاعت هلوقب هللاراشملا ن آلاموي وه مايالا

 جردلاب و جردلا ردقتت قئاقدلاب و قئاقدلا ردقتت نآلابف هيف ثدحي ناشلا نال اموب ىمسو
 ىمس مويلا طسينا اذاو مويلا ىعس نآلا طسنا اذاف مونلا ردقتي تاءاسلاب و.تاعاسلا ردقتت ا[

 لكلا دتمي هنمو نامزلا هلع قلطيام ىتدا وهو ن الك مويف اراودا نينسو اروهشو عيباسا
 رادقم ىتدا ىا ةمايقلا موب وهو هنس فلا نيسمخك موبو ةرخ الاموي وهو ةنس فااك مونو

 فيكف اهبورغ هاهتنمو سمشلا عولط هأدبم ردقم ناهز نع ةرابع مويلا نال مايا ةتس
 رومالاىف ىنأت ا ىلا راشا هنكل ةظل نم لقاىف اهقلخل ءاشولو راهنالو سمشال نيح.نوكت

 لسغلاوتملانفدو ركملا خ وزتو فيضا!ىرقو نيدلا ءاضقو ةبوتلاىفالا ليجعتلا نسحالف

 ىوشملاىفو : ةبانمللا نم
 [1] باكتتحياو بص تان اجور ودب دو تابقسأو# ليست تل متين كك

 مر امه كو ناكو نيارزؤوز) ناسي ناك دنا و وا كاك

 نور ىددوأ عارحاو نيمز دص » نوك 5 كمر دوب رداق هنرو

 يي ىف دناب ا كلط © تست ملعت 35 زا 0 نبا

5 . 6 : 5 . . .-- . . . 

 ارشو عيب رد ندش نوبغم مفد هةليح نابرد موس رتفد رخاوا رد [؟] خا ريش شيب ارض هايور ندرب نامبرد مج, رتفد طساوا رد ]١[
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 < ركع يع كجرعل مىتقرج ماع رعت مسك مرو سكس وتم عسر طك جا ست(" نعم

 مي 1 عج رشع ىداحلا ءزجلا

 رخاالا عضجلا) ميحجلا رانب رذني ا ايها نيفلإللا كوغو افبكلا قت نيفلكملا |
 | مركلابرلا لطي ةعلاطم نع باجحلا رانب ثلاثلا ضعبلاو معئلارادف تاجردلا ط

 أ دفإال وهو ىثمايام لعف ىلع ةمرلاىف ةمدقتم ىنشال ام ةلازا نال ريشملا ىل اع راذنالا مدقو

 سنكلا دعبإ نوكياما :روختلاب تنتلا..تدطنن افا ىضاغملاورضكللاب ةثوام“نسفنلا تمادام

 ةقتبالوا ًادس ةمثدلا ضارمالا ةملاعم رشاس ىذلا سطلانا ىرتالأ تاروذاقلا ةلاذاو

 ةجلاعم رشابي ىذلا بيبطلا كلذكف تايوقملاب ةملاعملا رشابي مث ةئيدرلا طالخالانم ندبلا
 ةحسقلالامعالاو ةئيدرلا قالخالاو ةغئازلا طاقعلا نم هتقنتبالوا ادسسنا هلدبال بلقلا ضم

 هجلاعي تاكلهملانم هتقنتدعبورومالا كلب ةيقاع ءوسب راذنالا ةيرش هيقسيناب بلقلل ةردكملا
 رصتقا اذهلو تاحلاصلا لامعالا ةقاع نسحب ريشنتلا ةبرش هىقساب تاعاطلا ىلع هيوقبامب

 «# مهل نا وه هرفك ىلع اومادامةمحر لاو ةنحلا نم هبنو رمشيبام مهل سل ذا اورفك نذلا نود

 ةلزئمو مهترخ ال ارخذ اهومدق ةقباس ةحلاصالامعاىا ه مهبر دنع قدص مدق # مهلثاب ىا

 نوكي مودقلاو قيسلانال هنلآ مساب ”ىثلا ةيمست قيرطوللع امدق تيمس اهيلعزومدقب ةعفر

 اهنيس دصق اذاو هنم ةعوبطم اهققحنو اهقدصف اهن أك اهققحمو اهقدص ف ةغلانملل هتفصولا

 وه مهل مهين ةعافش 6 قدص,دق ) لاق هنإ امهنع هللاضر نابعنبا نعو * هءالا نيبتال
 رثالاب مهو ةنلا ىلا مهماما
 هانك رد داققا مرك نآ دما رب لد * هاوخ رذع ”ىصاع 0

 مالحلا هيلع هللا كوكتر ىلا نير سشم كو مك نوحعتملا 7 4 يق فاكلا لاق

 اروما كوسرلا نم اوفداص مهنأب فارتعا هفو 5 تسروداح ] 0 نييمرحاسل اذهنا
 ا يي

 نوعرف تافص ةرحس مهرحس ناقكلا نا ملعاو * ةضراعملا نع مهني ةرحيعم ةداعلل ةقراخ 0

 سفنلاوقحلا ىعاد نوعبتيالو قا نولقعيالمهف قحلا نع ايمع امك احل راضاتلاو نافل |

 اهحالصاف اهريغ تحن ةسوؤرم نوكت نا ىشرتالف مدقتلا بلطو ةسايرلا بح ىلع تلبج
 ئونتملافو : دشرملل داشالاو ةسايرلادذ ىه ىتلا ةيدوبعلاب وهاعا |

 ةاتنهتوكف ودنا تارك وكلا يل وا زازا دكر ركن" كك ىتراوعماووختمح

 زد يمك ذاك بك ىرق ركز جاراو نارخ اك قا و 3 نانو ةقمتتلاس
 ناطصملا 9 ناكبزا لو وليك لاو كتف: ودع قناع ذا را عا ؤذمتتا

 مم تناج نوج راب :ىنارك زو * مدرك فرصت زا زيركمي نيه
 تسرب دوخىا دوب ارتلاغ مكح * تسلاق تسفن كي ىروتس وف

 اكمل سفن ناذوتكتتا رجلا كام 5 قع ك1 نحا ربه

 تالا «ناماخلا نداد» تلطان َر 1-2 1 اسا 2-لا نلغا مرح دل |
 ا

 ةمكحلا كلذك لاقف ضرالاف واق ةبلتا تينت نبا نيب راوحال مالسلا هلع ىسيع لاق
 2ع د حت دع

 | هكاونما نيذلارشيو» ( رذناف مم رثدملا اهيااي ) لاق ثح ةوبلاما ًادمىفراذنالاركذ ىلع |

 | فوصوملا ةفاضا ليبق نم قدصلاىىلا مدق ةفاضاو ديلاب ىطعت اهنال ادب ةمعنلا تيم .ناك مدقلاب

 .٠ - هرم -.. ٠ م.
 هه ا 2 59 5 ٍْ 1 .

 تا 227 2 2: 1
 1 3 ا 2-1 3 .

0-0 21 1 0 6 5 
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 عيمج عفت :هنال رادنالا مح لوالاب دير «اامزلا 1 نيد عج ىا ه6 سانلا رذنا ف وهأ.ش عفا ْ

 لياوي نوع مه ه زجمس

 ءابلعدل انف كم ى اناي تنك ءافخصم,تنللا ىلا «تسقدو ا اقف هنلا اة دفن هلأ الانا نمت
 | عقوف © نيم باتكىفالا سباي الو بطرالو )) لاق ىلاعت هللاناب باجاف ههجو نع هرصع

 لوبقلا زيحىف مهدنع باوجلا اذه
 نامردىف تخس تسدرد لهج * تميقاب كن تسرد لع

 لزالاىف كتدعو ىذلا مكحلا باتكلا تاي كيلع ةلزاملا تاناالا هذه تالب وأتلاىفو ©

 باتكلا اذهصتخاف(اندابعنم انيفطصانئذلا باتكلا انثروامثإ) تلقو كتمالو كاهتثرواو

 تعالو غئارتشلا ليديتب اهلك بتكلا ىلع وكحي مامن ىارتعكلا |اسم كك نؤكمتأ
 ع اذه مهثرواو مثالا 00 ءافادصالاب ةمالا هذهصتخاو ادبا باتك هملعمكحالو
 خسناك باتك هخسن.الو ضعب نم مهضعب هنري ةمالا هذهىف ابقاب نوكي هنا ةثارولا ىنعمو

 هنم نيعماسلا بيجعتلو مهجمت راكنال ةزمهلا هك ابحت سانلل ناك أ ف بتكلا عيمج وه
 ريدقتلا نال ابحت نم لاح سانلل ءاقيلاوبا 0 نافكقمانلابب فار 00
 اكو :6 مهنم لجرولا انحوانا إي هلوق همساو ا انيعا نيا حب نك

 بهذوا رح نم امص هلالا نوكينانم اوبجعتيملو رشبلا لاسرا نم نوبجعتي اوناك مهناف

 نايساقم .هنودعيام كلذ يحو_ةسايراؤلامؤ:هاخاذ.هن ؤكبا انفوةيال نموا لئاحاو | يشختوا
 | ميايالا سانلا ىلا هلسري الوسر دج ىلاعت هللازا بجعلا نولوَش اوناك مهناف ةمظعلاو زعلا

 ىحولا هققحل مهاهجو ةلجاعلا رومالا ىلع مه رظن رصقو مهتقاح طرف نم وهو بلاطو

 | ريتعيام لكو فرمشلاو بسطاو بسنلا ىف مهئامظعنع رصقب نكيمل مالسلا هلع هناف ةوبنلاو
 مهناالا اهرهوج ةباجتو سفنلا فرشىف هللخدم الو لاملاىف الا لاصخلا مرك نم ةسايرلاىف |

 لجرولع نآرقلا اذه لزنا الول اولاقوإ ةلاسرلل هثافطصا نم اوبجعت مهنيعاىف ىنغلا مظعل
 هش "سالو 0-0 كانت © مظع نيتيرقلا نم

 ىشايزو ديررف ديت هو" رنا دوخرد. *« ىاع ىقاذ صضوك ىلط صضاش يان

 هريس سدق ىدعسلا لاقو :

 لاموءايم وبرك ودنا ةكيكييي نوي ف لفل ا

 هنال مالسلاهلع دم ىلا اناا نم نوبجعتي مهنا ىلا ريشي ةيمجنلا تاليوأتلاىف لاق ©

 ىجواامرسسلا اذهلو مهنيب نم ةلاسرلا غيلبتو ىحولا لبق هتيلوجر انيأر هيفو مهنم الجر ناك
 ةاساوملاوناريملا نع ىذالا عفدو ناسللا قدص ىه ةيلوجرلاو .ىهتنا طق ةوبنلاب ةأ صا ىلا
 كيدح ىو ..ىلاعت هلل ىوشام عيمج نع هزنتلاف ةققحلاىفاماو رهاظلاىف اذه ناوخالا عم

 همرك ١ اذإفمالسلا هيلع دمحم بلق نم قشعا دجيلف ق قلخلا ٍبواق ىلارظن ىلاعت هللانا) جارعملا

 0 لاكك ةيالولا لاحناييءاو * .هاظلا لاخلال نطابلا لال ةريعلاف (ةيؤرلاب

 0 كلذ نم بحت نمو هاجن فازعلال نم مهتدجول رصضعو نرق لك ىت ةيالولا نعل

 انحوا ىارددقملا لوغفمللا ةرمسفم 3 كا 0 رابخالا ةيؤرنع رتسلا كلذب نححو راكنالا



 مد 1 >> رشثع ىداحلا ءزجلا

 عىل اع .هفقوتل ع عوشاولابل زاوتع اهلجاال اهبداخاالا اهتف دعب ةنمستلاب ملا قبس مدعل ٠ ءادتنالا

 رك ذلا حانج ىلع اهنوك دابتعاب اهناامل اهرك ذ نايرج لبحاهيلا ةراشالاو باستنالاب طاخلا | |
 عا ييقفلا لوفي ىمتلا الف !يىوتخا جزم "اذه كدلس بلك مكحىف تراص هددصإو |

 3 دوسلا ءازجا ىهو تايآآلا ءازجا ىهو لما ءازجا. ىهو تاملكلا ءازجا فورحلا ا ظ
 | تاملكلا. ىلا قو لمع ىلا :ىهو تاي الا ,ىلا ىهو نوسلا ىلا:لحت :نارقلاف نارقلا ءازجا |
 تارطقلاىلا ىهو لوادجلاو راهنالا ىلا لوأي. رحللا نام طاقنلا ىلا هو فورحلا ىلا ىهو |

 لها لوقو *اهلصفتو ةطقنلا كلت طاسنانم ةرثكلا ءاجامتاو ةدحاو ةطّقن لكلا لصاف |

 اهلةعطقملا .فورحلا هذهذا يمض نعول الي دحتلا قيرط ىبع ديدعت هلاثماو(رلا )ىف :مهاظلا

 مسوهنلع ىف !اعت هللا ىلص ىتلاذا تب دقو * *نيققحلا هفوصلا مولع" ةديز ىمو هح.م تااللوادم ظ

 | تمذاعاو فورحلا لع مالسلاامهيلع سيرداو مدآ مولعن . .نيرخ لاو نيلوالا مولع ندا

 ا سابل ىه ىتلا ةعيربشلا ةمرح مهكتهو ةرايعلا مهضفرو ةراشالاز مهدخال ةيفورحلا ة ةفناطلا

 امهنه لكو دوهشلا ةاسغ دوجؤلاو ةراشالا فرط ةراعلاو ىتعملا سامل.ظفللان اك ةقيقحلا

 كيرا فاو رطل دك ملعف ةيبمأالا ةفرعملا ةرئادنع يراخ اهدحاب درفنلاو رخ الاب طونم ا

 ارامل تاغ ل [كهذيرم مهنمو ةثرولا 5 لوسرلاو هلا ىلا ةقيقحلا ف ضوفم اهقناقحو |
 ةملكلا ضعس ءافتك الاو ىلاعتهنامسانم مسا نم ذوخأم ةعطقملا فورحلانم فرح لك لاقو

 سابعنبا لاق اذلو تفقو ىا ق تلاقف ىنق اهلتلذ نعاشلا لاقأك ةيبرعل ىف دوهعم

 محورلاتنعمجاذا هنا كلذو نهحرلا فورح نم هنا هنعو .ىرا هللاانا(رلا)ىنعم امهنع هللاىضد |
 ةراشا . نيتراشا « رلا ) هلوقىفنا ةيمجنلا تاليوأتلاف لاقو © نمحرلا فورح مظتنا نو |

 مالسلاهيلع هيلاو هسنل قطا نم ةراشاو . ىتحلا هدبحو ىطصملا هدنع ىلاو قحلا قحلانم

 دوجولا ىف كعم ىنطليو مدعلاف تناو لزالاىف كيلع ىثال اب لوقي ىلاعت هنم مسق ىلوالاف
 كحورتقاخ نيح ىعم كسنابلوشإ هنم مسق هساثلاو ديبالا للا لزالانم كلىتفأرو ىتحدو

 ٍإ

 ظ

 هنم جو رخال كنوعد نيح مدعلاو هبىنتبجا ىذلا كيبلبو ثل 1 نكي هتقلخ ”ىث 4

 | كعوجربو . كيديب هلك ريخاو . كيدعسو كببل تلق ديساي ىا نيساي تلقو كتبطاخف
 | را اندم أ ذزع فزلا لخايلا كاتو كير ىلا ىحرا كفل“ تلق نيح ىلا كم ١
 كرف كادكع ل كان لا ةراخإ ضو نإ ادم ىف ادكم رلا ناوك , ردع ىلع هالعئافر ١

 | نوكينا ىلع مكحلا ىلع لمتشملا نآرقلا تايآ ىا * مبكحلا باتكلا تايآ  تايآلاّنم
 | الو بطرالق اهلك مكحلا هيف عدوا ىلاعتةلانال كلذو 007 ىنمي ةيسنلا ءانب مكحلا
 ىلا ءاَخ َةَْح رقفلا ةيلغ بلغ هللادمحر ادم مامالانا - يح نيم تاك قالا داب
 | ةلأسملا ىلا ةجاحالىعاقفلا لاقف * هقفلا نم نيتلأسم كملعا ةبرش ىتطعانالاقف اموب ىعاقف

 م هنادكي هوك اظفاح * ماوع دنناد هج هيائارك رد تمق
 ىلا عجر ,ة انالث قلاط هن هاف زاهجلا نم امدلاىفام عيمج هش طعبملنإ فلح هنا قشاف

 | ناكةب رش كنمتبلطامل مامالا لاقف دم مامالا ىلا ءاخغ كلذ نكميال هنا امل هثنحب اوتقاف ءاملعلا

 | زاتك كاان ١!ذكالا اهينلعاألا ن الاف 2 ا ةلأسمو ةلأسملا هذه كئلعاذا ىتمينعف

 (امظمت ر



 ساو ةروس مك م جم

 رتفدلا تممتا امل ىناو * تاهيه رهدلا هردكيال معن ىأو * تاحاعلا لك بع ةلع جسما
 ىعورىفىقلا امىلع *(نآ رقلا ريسفنىف * نابل خور ) ؛ ىمسملا * لوما علا اذهنم * لوالا

 دنع ملقلا تنفقواو * ىنالا ةرضحو توكلملا ماقم نم ىلمهلأو * سدقلا حور ثفن نه

 بطخ نعو * ىترعذاو ىتتلاه:ايؤر تنأر * ريغلا هللا ىنقسي+ل هجو ىلع * ريسلا نم .هاهتنم

 عانقلا فشك ىف ىلق تيتفتساو * اهم دارملاو اهرينعتيف تركت ملف * ىتتربخا لدج

 فرعي نكل * ىتينم لوصحىلا ىئامج أسناو * ىدمىف حسف ىلاعت هللانا ىلنابتسا * اهنع
 * نيعبرالا تزهاندق نسلاتدجوىناالا + مهأريغ امو م ةىلا ةيسنلاب هنوكل + مهنا لب دحلا

 تعضعضت دوجولا ناكرا نا تيأرو « نيقبلا ىلع دخلا بيشلا مزهلو سأرلا طمشادقو
 *'«نوكلتلا كن“ لقال هلا كيئلاودقا ئاوتلا دبش ناو وتلا وقاو ركل "نقض 3

 تسمد مث نمو * دوفسب لب رباب زرغ امتاك بلقلا ناو * دومك تدهف دق ةركفلا ناو

 أ مال آلا متأم ىف نهن "اك ابس ىداياك فحصلا تربياطتو *مالقالا بوج تقشناو د رااحلا هوحو

 هجوتلا باكر تهجوو * بابسالا ببسمل ةهبملا تبرتاو * بابا ةبتع ىلع ةجابيدلا تعضوف
 مامهتاىف ىدضع دشيناىف * عفش ريخ نىنؤكينا»ءافترا علا تابمقاو عيفرلا هبانج ىلا

 ءاضق ىلا نطعنم كرحيو * ثداولاو نهدلا فورص ىنع قوعيو * ثلاثلاو ىناثلا رتفدلا

 ربك النا عن ما اذهىف 1 نمو * امظع هللا لضف ناكو * امسج ناكناو رطولا اذه

 يحال وم طر كفا ب ى امل هن لح ام ىلع رصتقا: لب * * ريسفتلا هوجو نم

 اهركاذي رسني تاليبذتو * لوطلاو 'رثكلاو ”رغصلا"تاذلحلا َنمب لوالا ريسافتلا اهنع َكلَخ

 ةيردلا ةسرافلا تايبالا نه ساجم لكىف تجرم ذبن عم * ةظعلاو ريك ذتلا لها رودص

 نوكيوا * ماكل بواجت نال الا ذخ لاتارابع ريغاالنااضيا ىنأدنمو * ةظقوم ةربعزوكتل

 اهضعب تجرداو « ريقفلا لوش ىلوه حاولا ضعب ىلا ترشاو « ملواال هيف لام ماقملا

 سدسلا نه ثلاثلا ثلثلا نم ىناثلا رشعلا ىف دلجلا اذهىف عورشلا عقوو * ريرقتلا لالخىف

 نانا كفلآلا نم قالا دقعلا نم لوألا ريصعلا نم ىاتلا رثثعلا نم تالا تسلا نع تالا

 ىرجاهمىف لوالاكءدنلا ناكو * ةحنو مالس فلا فلا اهيحاص ىلع * ةيوبنلا ةزجهلا نم
 | مهللا + ةسونأم ةيسدقلا حاورالاب اهراطقا تلازال * ةسورحلا ةسورب ةدلب ىمتارمو

 ظ اة اره عسر لدا ارش رح لاق سدلا لست ع اريثك انح كوزلاف
 | دمم كيبيح هاجم ىلامعا فئاح تادوسم او + كنالوا هوجو ضدتاك هجولا ضال

 ىلوالاىفدملا كلف « انح تمدام انشعو ةركب + انقش بر كناعذب نك او + كنادنا تحأ

 هك تك تايآ عستو ةثأم ىهو ةبكم عفوا ةراريم نسق ل ب 9

 _ نيلاعلا بر هللدماْنا مهاوعد رخآو ه * ىد كلا كتايانع ىلع + ىرخالاو

 ١ عرلا) ناسهاظلا 46 رلا رجالا 0

 | لومسالا اذهب ةامسىا رلاةدوسلاهذهوا ةروسلاهذهرلا ى!فوذح 1 د ملغ

 ىلع عفرلا نم رهظاوهو لاق ثمحح هللادحر دوت دال قوما هحجرو +* دارااع اولا لمنال

 يو و توردو وح سس ككاو هععم هزت دج: صصصسسموب لعل ٠ صم سهم و ةقكما 10 1 نا محم سس سطس متجول تعج
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 هيف عمج * نوطبلاو رهاوظلا لهال ةجحم همزلاف * نونلاو هيزنتلاو عما ماقم نم هرهظا *

 | نهىلع مالسلاو ةالصلاو * نيم باتكىفالا سبايالو تطرالف * نيرخ آللو .نيلوالا مولع

 نمىرجا ىذلا دمحم اندس ناشلاو ىمالاو بوجولا حول نم * نا رقلا كلذ هللا ئحوا

 | تايآلا رسفو * قيطنم ملكتم لك هتغالب مخلاو * قيحرلاو ليسلسلا كاحام هلحسم
 ةاكشم نم نيستقملا هباحصاو هلا ىلعو * قالخلا كلملا هللادارم ىلع * قاف آلاو سفنالاىف |

 * ةينافرعلا بطخلاب * ناسلا ضاير ىف نيدرفتملا * هرارسا راحمب نم نيفزتغملا .هراونا

 | * نامز لكى نارقلابا قلخت نم مهعبت نمو * ةيناقللا تاملكلاب نابعلا جووسمىف نيميرتملا |
 | « هاطعو هوفعىف هبرل ىدانملا * هاطخوهمذب فرتعملادبعلا لوقف (دعب و ) نامزرملا علطام

 ىمس خشلا 5 هيلا ىدهلا لوسر لاسراق ىحانملا * هيلع قدِيلا فاحيس لايساىف ىلا لأ

 ناطيشلانم مهاياو هذاعاو هءالخاو هناحبس هللاهظفح * 7 ىواجلا ىتح ليعامسا حيبذلا

 *« قرتلاةعلخ هيلع علخو * هسفن ةاح نم سايالاىلا * هسمانم اريخ هموب للعجو * ميجرلا ا

 لمح الو + ادسا ناكناو ريمذلك هكراعمىف محشرال ريسفتلا ملع نا * ققحلا ماقملاب هدعساو

 * ليلكريغل نيريتلاك* لبلد هيلع دروبي نانم رهظا كلذو + ادسح تام ناو ريما لك هءاول |

 ريرحتلاف لماكر يرحن نه ىرت و ب ريصقن دسعلا ىفو ريصق دمالاف مالا اذهرطخ عمو ا

 * لجالاو نونملابير لواحب كلذو *« لمالا غول لبق ءاضقلا مهس هباصا دق * ريرقتلاو

 دوجو ىأو «* ناودلا ءام تناكناو براشل وذصتال ايندلا ناف * نامزلادي لواطتب وا

ٍْ 
 5 ١

 ظ رودصلاو دوراولل ابذعالهنم هلعجو #3 رودصلاىامل ءافشو لعرب نا رقلا لزنا ىذلا هلل دما

 ا

 أ

 (جشال)
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 نطاوبلا نيب عماملا لماكلا ريرحنلا ختيشلاو لضافلا ملاعلا مامالا فيلآت

 بايدا ةودقو نررسفملا ةعاخ رباكالاو لثامالا رخفمو ىهاوظااو

 مولعلا عيمج عبنم هنامز بطقو هناوا ديرف نيقبلاو ةقيقحلا

 ىوسوربلا قح ليعامسا خبشلا مورلا ىلومو انالوم

 كاعلا ه رس سدق

 هيد لل ةقوحلا|



 : 00 6 + < از ةيلاوأ هم 5

 ا را بتيط 3 6 . بن لل

 تا 1
 ا ا 2

 1 8 نا نه

 4 ا بان دي م - منيا" و

 0 طي هد 0 لفر < ينإ
 7 نكد لب اناس © دب نآريلا ناعيا لنما |

 0 را "نع انسبل) 3
 7” اانا < اشم

 © 8 هيف

 نإ د

4 

5 
 و

 حسو ريثخإ ف
5 20 

7 

 انا" يس 8 ١ ا, نود

 9 ١

 ر# ١

5 

 1 0 يد ,ازوع ء.اماإ
 وجمل كان اذ ةسجلا ن

 را
 ول رن م0

 - 2 مدس

 عيوش



 مهي هاف ٠>

 دمحب حبسف * نولوشي اب كردص قيضي كلا معن دقلو ف هركذ لج هلوق ريسفت لت

 ه6 نيدجاسلا نم نكو كبر

1 

 بحاص ] ىئشاكلا لاق لا هللاىلا هجوتلا ماودل ةثعاب ىهاظلاف دوجسلا ةرثك ريقفلا لوقب
 ا 1 مراد ريخ ناكن اكيب ةصغزا دسريهوتب هنآ و مهاك١ ودل دكشا هككدروا رارالاغ دك

 شيوشتو اهدايص نادقنف دنع ىنعي نازحالاو مومهلان م بولقلا هدجم ام مكحلا حرش ىف لاق

 نيعستو ةعست برض اباش نا  ىكحيو لا نايعلا دوجو نه تعنم ام لجالف اهداتعم
 'لا حاص ام اطوس

 46 نيقيلا كيت أي ىتح كبر دبعاو 2 هركذ لج هلوق ريسفت 5
 لاكو ةقفعلا ةيافو ةيرعشبلا قيض نه ( كردص قيضي كلنا ملعن دفلو ل ةيدجنلا تاليوأتلافو
 مسا نيقيلا ليق لا دابألا دبا عطقت ال لوصولا قيرط لزانم فراوعلا ىف لاق *لا ةريغلا

 جا ق-حو نيعو ملعو مسرو

 مفطلو للا ,ىيفوتب علارلا للا تسرررف من



 مج هم عضم

 وه كير نا #* لبا حفصلا حفصاف 'ةين آل ةعاسلا ناو 9 هركذ لج هلوف ريسكت 6

 ا 4 ملعلا قالخلا

 أ حفصلاو زواحتلا مظع نيدباعلا نيز اكو ناوخالا تاركثع ْنَع حفصلا ةوتفلا ليضفلا لاق

 ةئدملا ىلاو سابعلا ناهيلس نب رفعج برض الو *خا هةنع لفاغتف لحجر هيبس هنا ىد وفعلاو ا

 هلصتقيل هادان' ةئيدملا روصاللا مدق املو 'لا قافاو ايدغم لمحو هنملانو هنع هللاىضر اكلام

 هللالوسر نم هتبارقا لحىف هتلعجدقو الا طوس اهنم عفترا ام هللاو للاب ذوعا لاتف رفعجنم
 ىا )ع قحاب الا امهنيب امو ضرالاو تاومسلا انقتلخ_ امو از ةراشالاو جلا مو هيلع هللا ىلص

 'لا قآلا تاقضب نيفشاكملا قحلا ٍبائَرال قحلاب قحلا تايالا رهظم الا |

 0 مظعلا نازقلاو ناثملا نم ًاعبس كان ا دقلو 0 رك لح هلو ريسفلا خ5 ا

 نزحم الو مهنم احاوزا هب انعتم ام ىلا كننبع ندمت ال © هركذ لج هلوق ريسفت

 4 نيبملا ريذنلاانأ ىلا لقو * نينمؤملل كحانج ضفخاو مهلع
 | قالطا حص هقنااتح ىلع اهلاتشا ثيح نه نآرقلا ضاعبا مظعا ةافلا تناك امل ريقفلا لوي

 | ثيدحلا اذهل ظفاحلا ركذ (نآرقلاب نغتي مل نم انمسيل ) ثيدحلا هنمو لا اهيلع لكلا
 خا هحوا ةعبرا ا

 -ّ ص مح

 ه6 نيمستقملانم انلزنا اك ه هركذ لج هلوق ريسفنت 88
 | 4 اعيس كانبنك دقلو 2 لماكلا ناسنالا وهو مو هيلع هللا ىلص هيبنل ىلاعت هلبا لاق ةراشالاو ا

 | ماقم ىلا كلوصو دعب ضفخاو رخآ ىنعم هيفو "حلا ىلاعتو كرايث هلل ةيئاذ تافص عبس ىه

 | لا ةيبوبحملا ماقم ىلا ةيلاعلا كتمه حانج ىلع مهغلبتل نينمؤملان م كعبتا نإ كحانج ةيبوبحلا |

 © نولمعي اوناك ام
 سيل ابيق هيهعتلان اف ةيليللا تاولصااىف ا امهيقلعتم نيبال نيءاتبالان يب ةلثاممللا ناب ضرغلاو

 سفعانلا نومستقملا مهضعب .لاق دقو خلا لك او متا هلآو ميهارباىلع ةضئافلا هللاةحر ناوكل

 مهلأسي ءاملعلانم ريثك لاقو . لا جحلا مسوم مايا ةريغملا نب ديلولا مهثءب الجر رشع ةتس وا
 *لا ايلعلا هللا ةلك ىهو ةاجنلا ةلك مو هللاالا هلاال نع

 «6 سعؤت امب عدصاف 8 هركذ لج هلوق ريسفت و٠

 هسفن فيرعتبو ةوبنلاوهو همام راهظاب ارومأم مالسلا هيلع ىنلا ناك ةيمجتلا تاليوأتلافو
 ةثالثىلع ءاملعلا عمج لاق هنا هيقفلامساقلاىلانعو لا نينمؤملل ريشب هنا 6ك نيرفاكلل ريذن هنا

 ناك ريقفلا لوقي لا لدعلامم فام زيزعلادبع نب رمع ناكو بوثذدلا قايرد ىف لاق لادخ
 'لا ماكحالاو عيارشأاليبق نم ناك ام راهظاب اروءأم مالسلاو ةالصلاهيلع

 نيذلا * نيئزهتسملا كانفك انا * نيكرسشملا نع ضرعاو  هركذ لج هلوق ريسفت ١

 6 نوملعي فوسف رخآ اهلا هللاعم نولعجب 0
 سانلا قزفت ىلع ةئعابلا رومالا ضعب راهظا ىف ةيرومأملا ىوعد نم مهذعب نم ردص ام اماو

 ملا بتارملاب لهج نف نيدلاف مهفالتخاو
 ىأر اذا ناكو مالسااو ةالصلاهيلع ىنلا لاخ نبا اذه دوسالا ىا وه نويعلا ناسنا ىف لت

 لا رصيقو ىرسك نوني نيذلا ضرالا كولم مءاج دق ةباحصلاب ءازهتسا هباحصال لاق نيملسملا
 ةقيلخلل ةعيبطلاب ةعيرسشلا نولمعتسي نيذلا © نيئزهتسملا كانيفك انا )) ةيمجنلا تاليوأتلا فو
 "هلا هسا نيدب ءازهتسا نولمسي هلل مهنا نوثاريو

 كيروق *'نيضع' نآرقلا اواعِج يذلا 9ه' ءركذ لج هلوق ريس
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 مهي هال >جح

 ءاجاملف * نيررباغلا نمل اهنا انردق هنأ مالا * نيعمحا مهوجنمل انا #4 هركذ لج هلوقريسفت
 ا كانيتاو * نورتع هيف اوناك امب كانئج لب اولاق + نو ركتمم وقمكنالاق * نواس رمل طولا

 5 مكنم تفتلبالو مهرابدا عبتاو ليللا نم عطقب كلهاب رساف * نوقداصل اناو قحلاب

 | 13 نيحيصم عوطقم ءالؤه رءادنا سالا كالذ هنلا انضقو * نو ص وت ثدح اوضماو

 | ع ةيحصلاو 0 ةربعالذا ىلوالا ه تاراشإكان هلا

 الو ىئيض ءالؤه تأ لاق 3 نو رشة سل هنيدملا لها ءاحو م هر م لح هلوق ريسفت

 3 ىنانب ءالؤه لاق *نيملاعلا نع كلهن موأ اولاق نرزرح الو هللااوقتاو * نوحضذفش

 ىلا تفتايال. نا ىنْش قهلاقيرط كلاس نا ةثلاثلاو لا ةرفكلا تافص نم كشلانا ةيناثااو

 *1ا ىلاعت شاىوس ”ىث

  نوهمعي مهتركس ىفإ مهنا كرمعل * نيلعاف ملكنا 8 هركذ لج هلوق ريسفت
 "لا ءايلوالاو ءايسالا قالا نم ءايرغلا ةياعرو فيضلا ماركا نا والا . دئاوف تاي الافو

 ةيناثلاو خا ( ةنطلالخد ف.يضلاىرقو ناذهر ماصو ةاكزلاىف 1و ةالصلا ماقانم) ثيدحلافو
 : 3 50 5 0 ُذ .
 ا لاجرلا ال ءاسنلا ىف عتعلا لحم نا ةثلاثلاو خا سلا باب كسلا نا قدم نمهوم لكل دال هنا

 نييبنلا متا>و نيلسرملا ديس الا نيااعلازنه دحا اهلانام ةنلع هذه ةيمحنلا تاليواتلا ىفو

 'لا مالسااو ةالصلاهيلع
 كا 6 - كح : ًَ َت
 3 نفق رمسم ةحيصلا مهتذخاف 3 هراد لح هلوق ريسش

 ناف ا ىلا رقلا مسقلا نم قابلاو مضاومىف ةعيسنا رقلاىف هسفنب مسقا دق ىلاعت سانا ملعاو

 ىف تلق ه ىلاعت َتاريغب مسقلانع ىهنلا درو دقو قاخلاب مسقا دق ىلاعت ّسلاناىف ةمكحلاام تلق

 ىف كلتخحاو ”عا سمشلا ترو نيتلابرو قى كفاضم ا ىلع هنأ اهدحاب هوحو كلذ

 خا هوركمانباادنعوه ىو وتلا لاق ء مارح لب انحلادنعو هتيهارك ةيكلاملا دنعروبمثملاو قولخمع فلحلا

 ىف نا * لج -نم ةراح مماع انرطماو اهلفاس اهلا اناعخل 2 هرك ذ لج هلوق ريسفت

 ه6 نينمؤملل ةيالكلذىفنا * مقم ليسل اهناو * نيمسوتملل 'تايال كلذ
 "لا رظنلا ىف ةباصالا هو ةسارفلا حد.« ىلوالا «ب ناتدئاف. تايالاىفو

 هي مهنم اندقتناف * نيملاظل ةكيالا باتا ناكناو 8# هركذ لج هلوق ريسفت
 ضعءب ىفو خا اهاّتناو اطاقيا مهنم نينمؤملا ءاجلاو ةيضاللا مالا كالها ىف نا ةيناثلا ةدئإفلاو

 ْ وهف مهتقرحاف اران اهنم مهيلع هللا ثعيف حورلا نوسمتلي اهيلا اوأجستلاف ةياحس هللا ثعب ريسافتلا

 'لا ةلاغلا موي باذع

 * نياسرملارجحلا باها بذك دقلو * نييم ماما) امهناو  هركذ لج هلوق ريسفت
 '*لا نيزاوملاو ليياكملا نوسخي مهرفك عم بيعش موق ناك ىزوجلا نب جرفلاونا لاَ

 نم نوت اوناكو * نيضرعم اهنع اوناكف انئايا مهانإت | و قع هركذ لج هلوق ريسفت
 6 نيحبصم ةحيصلا مهتذخاف * نينءا اتوب لالا
 لا قئاقأا لوصاىف ءارل والا نيب فالتخاال كال ذك عئارمثا !لوصا ىف ءايج'الا نيب فالتخاال امريقفاا لوقب

 تاومسلا انقاخ امو 58 نومك اوناك ام مهنع ىعا اق 2 0 لح هلوق ريسفلا

 نك اسم اولدتال ) |:| لاقف رجحلا ىلع ملسوهياع تلاىبص هللال وسر عم انار سم هنع هللاىضر رباحنعو

 هيفو لا ( ءالؤه باصا ام لث. مكبيصي نا ارذح نّيكاب اونوكتنا الا مهسفنا اوملظ نيذلا
 لا يمحي دنع ةدحاو تاوحءسلالصانا ىلا ةزاشا

 7 يدب بس م مممسسسسم هم
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 نوسمم, نيذلا 0 ءاحلصلا ءاملعلا (نمرلادابعو)ل هك هللا عفر قديسو يح ةرضح لاق

 نا ل مهقح ىف ىلاعت هللالاق نيدلا مهو © امالس اولاق نولهاجلا مهبطاخ اذاو انوه ضرالا ىلع

 خا امظعتو اربكض رالاىلع نودمب نيذلا ءالهجلا ءاقسفلا ءالعلاو «ناطلس مهيلع كل سيل ىدابع

 رقمابماف ةيلاعلا ةقبطلا هدارصو ةيلاخ ماهج قيت لاق هنا رهطالا هرس سدق ربكالا خيشلانءو

 'لا ةفثك حضي ال موقلادنع مولعم ىدنع رخآ لمح همالكل ريقفلا لوقي 'لا نينمؤا| ةاصع
 خلا ةعبسلا ءاضعالاب ىلاعت هللاىصع نم الا ةعبسلا باونالا كلتل نيعتيال هنا ملعا مولعلا رحب ىفو

 هك انعزنو « نينما مالسب اهولخدا « نوبعو تانجىف نيقتملانا ه8 هركذ لج هلوق ريسفت

 ةعبس اهلنيعجا مهدعومل ) قارفلانم قارتحالاو دعبلا 6 منهج ناو ) ةيمجنلاتاليوأتلا فو
 ريقفلا لوقي لا ريكلاو ةوهكلاو بضغلاو دسمحلاو دقحلاو هرسشلاو صرحلانم 6 باوبا

 | ةيدؤملا بابسالاب مهذخا ةدعل ايندلاف هيف نورقتسم مهم'اك ةرخآآلاىف هيف نورقتسي ام لعج
 ةراشا هيو لوصولا دعب جورحلاو لوخدال عناولانم © نينمآ ) تاليوأتلا فو لا هيلا

 *ملا هتايذجو هّللاب الا نكعال ساىف ريسلانا ىلا

 | مهسميال « نيلباقتم رس ىلع اناوخا لغنم مهرودص ىفام # هركذ لج هلوق ريسفت
 6 نيجرخمب اهنم مم امو بصن اهف
 *1 ةحيبقلا فاصوالانع سفنلا ةيكزتب كلذو ايندلاف نوكي نا اما لغلا.عازتنا ريقفلا لوقب

 لكلهاو ضءب تاجرد ىلع مهضءبل دسحلانم © بصن اهيف مهسميال ب ةيمجنلا تاليوأتلافو
 ىغعلاو ةركبلا ردقب هللازوحبصي ىأ بيرقلا حتف ىف لاق لا ةجردلا كلتىف نومبقم ةجرد
 فيلكت نع سيل حيبستلا اذه ىطرقلا لاق 'لا تاريدقت تاعاسلاو مايالان م ةنجلا تاقواف
 *هلا فيلكتلا لحم تسيل ةنجلا نال مازلاو

 5ذ لج هلوقريسفت

 دمارد مارحلادجسع هبيش ىتبابرد لسو هيلع هللالص ربمعيب ترضح ىذور هكدناءدروا ]
 لا [ منيب ى نادنخ ارايثدكتسيج (نوكحضت ماراىلام) هكدومرفدندنخىب هكديدارهباصزا ىدج
 نم هاوسام ةيدوبع قر نع رارحالا مه هتيدوبعب نيصتخلانا ىلا ريشي ةيمحنلا تالي ءاجاافو

 ىبي هجوىلعىسيعمسيتف مالسلاامهيلع ىسيع ىبحي قل ةضورلافو لا ىقعلاو ايندلاو ىوهلا
 نا قورسم لاق. "حلا سا كن”اك اساع كارا ىلام لاقق نما كن”اك ايهال .كارا ىلام ناقق
 '*لا لسالا هنال فوحلا وه دبعلا همدقي نا ىنب ىذلا ريقنلا لوقي خلا ءاجرلا لبق ةفاخنا

 | امالس اولاقف هيلع اولخدذا + مهاربا فيض نع مهينو » هركذ لج هلوق ريسفت

 ىلع ىنومرشبأ لاق * ملع مالغب كرشبن انا لجوت ال اولق * نولجو مكتم انا لاق

 6 نيطناقلا نم نكتالف قحلاب كانرسشب اولاق * نورشيت مف ربكلا منا
 اهمظعا ةريثك اضيا باذعلابابساو 'خا ةبحلاو قشعلا اهمظعا ةريثك ةرفغملا بابسانا ملءاو
 قوصلال بق دقو لا ةبحلاو قشعلاقيرطىف دهتجم نا لقاعلاىلعف . هتافصو ىلاعت لاب لهجلا

 لا لاحىلا لاحنم بلقتي لازبال نمحرلا ىببصا ىف وهف قيرطلا ىف قب نم اماو هل بهذم ال نم
 ا 5

 ١ مكطخ اف لاق * نولاذلاالا هير ةمحر نم طنش نمو لاق 0 00 هلوق ريسفن

 # طول لا الا * نيمرحت موق ىلا انلسرا انا .اولاق * نولسرملا اها
 ناك ناو هناو قداصلابلاطلل ةراشب هنأ سا ربكو هربك ع م راع مالغب هتراثي نا ىلا ةراشا هفو

 نم طنش الف دراب نيعبرالا دعب وصلا غراشملا لاق اذهلو "ا هاوقو همسج فعض دق انسم

 هللا ناحبس لثم ةعماجلا راكذالاب .ركذيلف هرمع رصق نم سورعلا جات ىف لاق لا هبر ةمحر

 | "لا تانئلا رع نادعتاو حرار تعا انا نار ىدانع ع
 3 2 وه 2 1 ومهم فاو 3 ى از“ 1



 مه هو زج
 11 سس حس حس سس اق ت25 يسسيسسشسل  ضظضضضئئئلد>د 27727 7222-2---

 / مل لق * نيدجاسلا عم را كلام سيلبا اي لاق 8 هركذ لج هلوق ريسفت 45# |

 4 نوت اج نم كاضلس نه فاح بقل نش ل01

 ١ خا ةيرولادايقنا 0 مهيف 1 ( نوعجا مهلك ةكماللادجسف ث ةيمحنلا تاليوأتلاىفو
 ا

 ظ 6 ةنعللا كلع ناو * ميجر كلاف اهنم جرخاف لاق #9 هرك ذ لج هلوق ريسفنا 455 |

 , ناسحالاو ةني'أمطلا ف ضرالا قئاقحو ضرالا هتارب رح ندد قائدا ف :] ع2

 خلا لاكشالاو روصلا ىف سنالاو نحلاو ةكمتالا ا نيب نبي هللاناىراصنالامساقلاوبا لاق خلا دوجولاب

 كناف لاق * نوثعبي موي. ىلا قرظناف بر لاق + نيدلامون ىلا ف هركذ لج هلوق ريسفت 4+6.

 ش هي نبرظنملا نم

 نا فسوب نب ج اجحلا غاب 'لا حورلا مدآ دوجسب رومأم سفنلا سيابا نا لآ ةراشإ 2

 حلا ادحا نوربالوقيرالاىلا اوماهلوقب انوص اوعمسقيرظااهيف اوأطخا اذا اناكم نيصلاض راب

 نيثالث نبا داع مرهلاهل لصحو روهدلاهيلع ترمه اذا سيلبانا امبنء للاىضر سابعزبا نءو
 دوعيف ةنس نيريشعو ةئام لك ىف هدب ىف ىلاعت للا هددجم مالسلا هيلع كل و لاشو ه ةئد

 *لا ةحيحصلا رابخالا ف 5 نيرظنملانم وهو اباش !

 26 مولعملا تقولا موب ىلا 0 هركذ لج هلوق ريسفنا 255

 ظ ةريسلاف لاق لا ةهجاومو اهافشىا احافك هلك توكينا زوجمال هنا حيحصلامهضعب لاو

 ىذلا مولما|مويلازا بهو نعو خ1 عزفلا ةخفنب ةقو ههقمعلاةخفن هلا ةخفنلاوذه ةيبلحلا
 | سلا لاَ 5 مويلا كلذىف ةكئالملا هتلتق ردن مو. وه سيلبا هيلا رظنا

 جا سانلا ثدحم اهيف رابخالا 0ك و ةميظع ةقلحم انا اذاف هنع هللاىذر ره نيدم وا اريما ديرا

 *« ضرالا ىف مهل ننيزال ىتيوغا اب بر لاق © ه رك ذ لج هلوق ريسفت 1>4/ |

 خا نارظنيف ناسا كيرا قواك فالك اكودعولا مويلا اعلطا سل اهب ءاوحتو مدلل“ لاقبو

 تضم ىلا هتدابعب هل ةافاكم نيدلا موه ىلا هراظناب هءاعد لاب اجتسا اع مكحلا ةلكسا ىف لاق
 ورعو نو ءارقك ءاساالا ساس ءادعا كاست هيما قالها رككلا عضوم ىف لاقو ا ءادشلاعف

 "لا هتيرذو سيلبا:ىهاو-ىذلا:مد1 ودعا: قياو :دادنشو

 3 نصلخلا مهنم كداع الا هن نيعمجا مهنيو 2 3 0: 550 لح هلوق ريسشلا |

 ا 00 متع ىنفار فالتل التاي دوجولا بسم يسال جلا 0 ل |
 ا ضاَحاَو قد اصلانا ةفيرشلا هيبباكم ضع ىف هرس سادق ىدنسو ىخ.ش ةرضع 58

 لاق ) لوقب ملبسو هيلع هللاىدص هللا لوسسر تعمس لاق هنع سلا ىف ىرذملا فك ىتا'ن

 كدا مومف حاورالا تماد ام مدا ىنب ىوسغا حربا ال كالالجو كتزعب لجو نع هبل 6

 اكشو ةعاسلا ىدنع نه جرخ دق لاقف ناطيشلا ةسوسو اوكعف نيدم ىبا ىلع موق لخدو

 *ملا ىاتند اوكرتي كباضصال“ لق“ لاو مكنم

 68 كال س 3 ىدابع نا 3 مقسم ع طارصص اذه لاق 0 هر د لح هلو ريسفلا 5*5

 7 0 واغلا نم كعبنا ند اللا ناط

 سيل نيواغلل هءاوغا نا ىلا ةراشا هيئو ا ةعبرا كوادعا تادمحر ليثئح نب دما لاق

 ا 0 لها ةالصو انثالص نيب قرفلا هنع 010 اع لاق لا ناطلسلا قيرطب

 خا ناطيشلا ةسوسو ١
 باب لكل باوبا ةعيس اهل * نيعمجا مهدعوا ميج ناو © ة هر ذ لح هلوق ريسفلا الى



 مك 04 ج->
 1 كرس سس سسوس روس سس سو ياس سس جر اسسسسسسا وسواس رس راس سس سوا وو اا و

 | » نيرخأتسملا انملع دقلو مكنم نيمدقتسملا انملع دقلو 8# هركذ لج هلوق ريسفت

 6 ملع مكح هنا مهرشحم وه كبر ناو
 هيلع ىنلا فلخ تناك لاق اءهنع هللاىضر سابع نبا نع لوزتلا بابساىف ىدحاولا مامالالاقو

 ملا اهاريا لوالا فضلا مدقتي مهضدب ناكف ءاسنلارخآ ىف ءانسح ةأرما مالسلا

 حلا هللالوسر اي ىلب اولاق (تاجردلا هب مفريو اياطخلاهب هللاوحم ام ىلع ملدا الأ ):ثيدحلا و

 دجسملانه بيرقلاتيلا ضف ) لاق ملسو هيلع هللاىلص ىلا نا هدنسمىف دمج|مامالا ىور ليقناف

 نم ىتثتسي نا ىف. ءاملعلا لاق خلا ( داهجلانء دعاقلاىلع دهاجملا لضفك هنم ديعبلا ىلع
 هيف ىلصي نا هل لضفا له دحسملانه هراد تبرق نميف فلتخاو 'لا مامالا دعب الا ةيلضفا

 "لا دعبالاىلإ بهذي وا

 # نونسم امحنم لاصاص نم ناسنالا انقلخ دقلو © هرك ذ لج ةلوق ريسفن 07
 ىعاضقلل بابشلا باتك حرش ىف لاق لا بناج لكنم اراد نوعبرا دجسملا راج .مهضءب لاق

 دارملا ىروباسينلا دمحم وبا لاق 'لا( رجالل مظعا هناف رجفلاب اورون ) مالسلاهيلع هلوق دنع
 تقولال وانا باوحلاو ٠ للازاوضر تقولالوا ىنعمام ليق ناف لا ةجوار> دن تقرلا ا

 بذهملاحرشش ىف لاق لا رهظلاب داربالا اهنم . لئاسمىف ريخأتلا بحتسيو خلا حاتفلا ةلزتم
 'لا تاعاطلاىلع ماذقالاب كيلعف روكذملا اذهب تنقيت اذاف

 هي ةكئالملل كير لاقذاو * مومسلا ران نم لبق نم هانقلخ ناجلاو © هركذ لج هلوقريسفت
 نيكل هنم مدا قلخف بارتلانم قلخ مدا لبق نكي ملو لا رورحلاو مو.سلانيب .قرفلاو

 افالتخا ةكئئالملا ءالؤه ىف نا ريقفلالوقي "لا دوجسلاوىلا الئام الولذ اعوضو اعوضخ ادبع
 'لا ىلاعت هلا لها رباكا هبلا بهذ ام قحلاو اديدش

 هتيوس اذاف * نوئسم امح نم لاصلص نم ارشب قلاخ ىنا 8 هرك ذلج هلوق ريسفت

 46 ىحور ند هف تخفنو

 لاعشالا ببس خفنلاف لباقلا لحل ف حورلا رون“ لعشا امع ةرابع خفنلا نيدلا نع خيشلا لاق
 لا لاحم ىلاعت هللاقح ىف يمنلا ةروصو

 ةرطفلاف ةدحاو ةقيقح .ناسنالا رهوج ناهربلا باتكنم ناسنالا باتك ىف ىدلجلا مامالا لت
 اقافو ىذارلا مامالاو ىلازغلا مهنم ةعاملاو ةنسلا لها نم عج بهذ ريقنلا لوقب 'لا ىلوالا
 قاطلس حورلانا ماقملاق يقحمو ا ندبلاب لاح ريغ درجم رثا حورلانا ىلا ةيفوصلاو ءايكحلا

 خلا ةيبّلالا تادلا رهظم ىناسنالا حورلا وه مظعالا ح ورلا تافيرعتلا ف لاق لا ىناويحو
 جلا قخ الا رسلاوهو رسلابيغ هتارير م ضعب ىف هرسسدق ىخيش ةرضح لاق ْ
 6 نيدجاس هل اوعتف 8 هركد لج هلوق ريسفت 41 |

 ايّؤر ىل ريقفلا لوقي "لا كير فرعت ناسنا اي كسفن فرعا ةلزمملا هبت" ض.بىف ىلاعت هللالاق
 نعم ةياغىف ماملاىف هحور هللا حور ىدنسو ىخعش ةرضح تيأآر ىلا ىو مانا هى ةقداص

 نا اهنم . روها ايؤرلا هذه ىنفف تظقيتساف خلا توملاب قلعتي ام ضع نع هتلأسف طاسننالا

 اذاف ) ةيمجنلا تاليوأتلاىف لاق "لا صقانلا لسغ لماكلا لسفي هنا لصاحلاو خلا ءوضولا
 'لا ىلا فاضملا حورالو قخفنل الباق هلمجم ةيوست © هتيوس

 نوكي نا ىنأ سيلبا الا * نوعمحا مهلك ةكئالملادجسف © هركذ لج هلوق ريسفت 9

 نيدجاسلا م

 خا ىدمحلا روتلاوهو مالسلاهيلع مد 1 عبطنملا رودلل مظعت ةقيقخا ىف اذه ريقفلا لوشي

 _ ا عانتمالا نءالضف ددرتلامهنمروضتبالف ةيعبط ةكئئالملا ةدابعزا لوالا نالاكشا هيف ريقفلالوقب
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 راوناب انثالوا بولق © ىحت ندحنل اناو ف ةيمجنلا تاليوأتلافو *لا باحسالاو دالوالا نه:

 مه 6 جم

 3 هب نوئمؤيال * نيمرلا بولاق ىف لسن كل دك ا نؤرزهتسي هب اوناك الا

 خوش كلا هانز تام مث نيتنسهتوالثو نآرقلا ملعتب هرمعر خا ىف سادمحر رفذ مامالا لغتشا لبق

 خلا للاالا هلاال لوقوهو نينمؤملا ب واق ىف «ركدلاانل زننن انا )5 ةراشالاو لا هماغىف هرصع

 ءامسلا نم اباب مملع انحتف ولو + نيلوالا ةنس تلخ دقو ف هركذ لج هلوق ريسفت

 * نوروحسه موق نحن لب انراصبا تركس امنا اولاقل + نوجرعي هنف اولظف

 3 احورب ءامسلا ىف انلعج دقأو قه هر ذ لج هلوق ريسفتا

 ردصي دقو ةمارك ىهسيف ءايلوالا نم ردصدي دق ةداعلا قرخ>و .ةداعلاقرخ ْن» رحسلان ا ملعاو

 رحساا ةمئالا فالتخا باتكىف ىدفصلا نبدلا حالص خويثلالاق لا ةيوقلا سوفنلا باعصا نم
 هل ةقيقحال ةفين> وبا مامالا لاقو ا ضرهيف بولقلاو نادبالا ىف رثؤت دقو متانعو قر

 | بيدملا نب ديعس لكسو هيف فقوت هلا دمحا مامالانع - ىور - لا مسجلا ف هل ريثأت الو

 كلوسر نم مهلا امو * نيلوالا عيش ىف كلنق نم اناا دقلو هر دلح هل وق ريسفن

 ظ *لا هنوادب نم متلو هنأرسا نع دخؤيا ئذلا لَعرلآَّنَع

 * مجر ناطيش لك نم اهاظفحو * نيرظانل اهانيزو 8 هركذ لج هلوق ريسفت
 5 نام باهش هعماف عمسلا قرتسا نه الا 0 11 لح هلوق ريسقلا

 'لا ريغال ىملالامالل الاثتما ناطيشلا ن٠ مالسلاهيلع ذيعتسي امنا ريقفلالوقي
 (عسسلاناطيعلا قرتسيف ءامسلا ىف ىضقىذلا مالا نكذتف ناتعلاىلا لزنت ةكمالملانا ) ثيدحلاىفو

 ىذلاو قرا#لاراوناف لاق لا ركداالب ركشبال لوغلا دوجو ناىلا ةراشا هيفو ثيدحلا
 '"هرس سلق ىودل[تح اصل و امر ملا هل دوج والو هنافرحت هول وكلا | لوفتعادللا هذ

 دودب 0 ا ار سكر ن مج ه زوسب ارئالوغ كناب ا قجركذ

 لوش 'لاهيبعتاا ليج -ىلع قل قيرطنءبلاطال ل ض٠ لكىلا لب ةدسفملا ةثيبخلا نيظاينلا ىلا ريشيف
 خا ركذلا ره+ ةيفوصل اداتءاناطيهلاوه قارسسلاو صو صللا دشاو سفنلاىه ودعلا ىدعاناك ال ريقفلا

 6 ىماور اهف انيقلاو اهانددم ضرالاو 98 هرك ذلج هلوق ريسفت

 ءاماىلع هشرع ناك ضرالاو تاومسلاقلخم نا لبق ىلاءتو هناحب_س هللا نا ران آلا ضعب ىفو

 'للا نكسف هللا لوسر دمع هّللاالا هلا ال هيلع بتك شرعلا برطضا الف :بذعلاىا

 شياعم اف مكل اناعجو * نوزوم ”ىش لك نم اهف انتبناو 8 هركذ لج هلوقريسفت
 7 هسازخ اندنع الا 2 ناو نيقزارب هل مسل نمو

 حاناخوكالوه دب ىلع داذغب لاجر اهيف كله ىلا ةليللا امانمىأر ءاّيلوالاضعبنا - يح -
 نه تعمس ريقفلا لوقب "لا ةيرثبلا ضرا نا ىا اهانددم ضرالاو ةيمجنلا تاليوأتلاىفو
 لا ةتباثلان ايعالاىلا نئازلاب ةراشالانا هربسسس دق ىدنسو ىخيش ةرضح

 « نمانلزئافحقاوا حايرلااناسراو * مولعمردشبالا هلزنت امو هركذ لج هلوق ريسفت

 ىفو 4 هوك هداجلا ىلع نورداق نحنو الا دايعلا هب عفتش ”ىش نءامو مولعاار< ىفو

 ةءازخ هلف ماسجالان م أيش انردق ول امك هل ةبسانم ةفلتخم نئازخ ثىع ليكل نا ةيمجنلاتاليوأتلا
 "لا همسال ةناز>لو هترودل

 ىحن نحل اناو * نينزاحب هل تا امو ه قساف ءامءامسل ا ذىل> هلوق ريسفت 2 انو ارا هل ا اكو 2و نقسم ا رك ا

 «6 نوثراولا نو تمو
 تنيح | تلتف و امرس هللاسدق ىو'فلا نيدلاردص هدلول ربكالا خلا ةرضح تالاقم نمو

 خا انلالج تارظن ةوطس مهسوفن © تيمو ب انلاج



 مه هع زم

 | «رانلامههوجو ىثغتو نارطق نم مهليبارس « دافصالاىف © هرك ذ لج هلوق ريسفت 48ا/ |

 | هب اورذنلو سائل غالب اذه * باسسحلا عيرس هللانا تبسك ام سفنلك هللاىزجيل
 ا نليناخكلو 1 0 نيل ديحاو هلا وه اعا اوملعملو

 تاوبشلا ك ط ىف اهوقئاوو سوفا اوعبت اذا اوهرجا حاورا مو نيم رجلا ىرتاو تاليوأتلافو

 جا ذكمو قحلا نع ضارعالاو

  بالالا اولوا 8 هركذ لج هلوق ريسفت 484 |
 بتكلا لازناىف ةمكحلاو ةيافلاىه اوف ثالث غالبللا اذهل ركذ هناحبس هنا ملعا ىواضيبلا لاق |

 ريشا ريقفلالوقي "جلا بازلالا اولوا ركذِلو مولعلا رحب ىف لاق لا سانا لسرلا ليمكت
 هلا مهنا ص ىف نيتوافتم اوناكناو هريغ ىلع هللأ اوراتخا نمىلا انهه  ءالتعااب

 نيثداثلا ءازج الا نم رع ارلا لا

 ©: رجحلا ةروس ريسفت تح
 ه6 نيه نآرقو باتكلا تايآ كلترلا 9 هركذ لج هلوق ريسفت ة*و

 نا باب رد اقلطم ةكدسا] رب ىمج تسرايس ليواقا هعطقم فور>رد اراملع ] ىنشاكلا لاقو

 ىلا « كلت ) ةملكب ريغي ةيمجنلا تاليوأتلافو خلا .[ تدتأرج ليبس كؤاسنافك نخس
 خا ةنارم فرح كفاؤاملا هده رم فرش لكاكا 4 رلا رف هلوق

 م اوعتعو اولكأي مهرذ *نيملسم اوناكول اورفكنيذلادوب ابر قدرك ذ لج هلوقريسفأت
 رافكلال اق ةلبقلا لها نم هلا ءاش نع مهعمو رانلال ها عمتجا. ةمايقلا مون ناك اذا ) ثيدحلاىفو

 ايندلانم دحا جرخ ام كرابملا نب هللادبع لاقو لا نيدسم متلأ ةلبقلالها نه رانلاىف نا

 نارفك انه نارفكلا ىجرءلانبا لاقو :خلاهسفنل ةمالمو ةمادن ىلع الا رفاكو نهّؤه نه
 خا ةمعنلا رفكو ةدحولا رفكل ةاماش تناكناو رفكلا ةرابع ريقفلالوقي خلا ةمعنلا

 الا ةيرق نم انكلها امو * نوملعي فوسف لمالا مههليو 9 هركذ لج هلوق ريسنت ١

 6 مولعم باتك اهلو
 بابسا بلغإ عطقناو روءالانم ريثك لطعتل هالول ةمالا هذها ةمحر لمالانا مولعلا رعيىف لاق

 خلا ادراب ءام انبرشالو ابطر انلكا الل ءالقع مهلك سانلا ناكول مهضعب لاق 2 'لا ةاولاو شيعلا

 ىذلااها اي اولاقو + نورخأتسي امو اهلجا ةما نم قبست ام 98 هركذ لج هلوقريسفت 49
 هي نونجمل كنا ركذلا هيلع لزن |
 قوتستو اهكاله ببس وهام اهنم رهظي ىتخ 2 اهلجا ةمانه قبدت ام ل ةيمجنلاتاليوأتلا فو ْ

 نعو + خلا ةدرمتملا اهبتافصةلازاو ة رامالا سفنلاةيكزتىفدهت<نالقاعلاىلعف خالظوظحلانماهسفن

 خلا روشلا رانبد ةئاع ةديلو تباثث نب ديز نم ديز نب ةماسا ىرتشاوهناهنع هللا ىضرح ىردخلا ديعسىبا |

 ةكئلملالْزنن ام * نيقداصلا نم تنكنا ةكئالملاب انيتأت ام ول و هركذ لج هلوق ريسفت 44
 ه6 نوظفاحل هل اناو ركذلا انلزن نحت انا * نيرظنم اذا اتاك امو قحاب الا |

 نع (١ لين سيجا ريماس كيم نك «٠ عوج ,كاطلا دوو هدعو ارقطصم  ىونملافو 4
 ددجم نم ةنسةئاملكس ار ىلع ةهالا هذهل ثعِس هللانا ) سو هيلعّللاىلص هلال وسر لاق ةرنمهىبا

 تاذك مهضعبل تثير ءالعلارابك نم ناكو. ىرانملا نبدلا فيس انالوم لاق 5 خلا ( اهئيد اهل

 لا شيوشتلاو تفعضلاةياغىف ايندلا نع ةلحرلا لاح هتبآرب مث ةيلاع ايندلا ىف
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 ةراس هتحوزل تناكو ماثلا ضراىف كش ناك مالتلا هيلع مهاربا نا ىوراه اذه درؤيو

 ةقفر ترص هنا ىور ام ةوعدلا هذه رامثآ لواو داشرالاف لاق خلا رجاه اه.سا ةيراج

 دمح ىلا ريشي ةينالا © تنكساىنا ) هلوق ةيمجنلا تاليوأتلافو لا ماعلا ديرت مهرجنم
 15 ليعامسا بلص ىف ناكو هتيرذنم ناك هناف ماسو هيلع هنلاىلص

 ضرالا ىف ”ىش نم هللا ىلع ىنبامو ناعنامو ىنخام ملعت كنا انبر و هركذ لج هلوق ريسفت

 | * ءاعدلا عيمسل بر نا قحساو ليعمسا ربكلا ىلع ىليهو ىذلاهّلل دما *« ءامملاىفالو

 # ىدلاوأو ىلرفغا انير * ءاعد لقتو انير ىترذ نمو ةولصلا مقم ىنلعجا بر

 06 باسحلا موق موي نينمؤمللو ف هركذ لج هلوق ريسفت
 ةريغو ةرتق رز هجوىلعو ةمايقلا موه رز هابا مهاربا قلي ) ثيدحلاف .ناويحلا ةايحىف لاق

 صيصختم مامالل هركيهنا ملعا ةيدمحلارارسالا ف لاق ثيدحلا صعتال كللقا ملأ ميهاربا هل لوقيف

 *لا ءاعدلاب هسفن
 مويل مهرخؤي امنا نوملاظلا لمعي ا الفاف هللانيسحت الو 39ه هركذ لج هلوق ريسفت

 7 ءاوه ممدتفاو مهفرط مهملا دئربال مهسؤر ىنقم نيطهم « زاصيالا هيف صخشت

 هللاهمحر ىلعساولا ركب ونا لاق لا ايرقم اكله طبغا ال ىنا للاهحر ضايع نب ليضف لاق

 للالوسرل ةيلست ةيآلاو 'لا ةمايقلا مون ةلودو توملادنع ةلودو ةايحلاىف ةلود ثالث لودلا

 *لا مولظمال ةيزعتو ملسو هيلع هّللاىلص

 امر اوملظ نيذلا لوقيف باذعلا مهين, موي سانلا رذناو ف هركذ لج هلوق ريسفت

 * لبق نم متمسقا اونوكت ملوأ لسرلا شو كتوعد بحن بيرق لجا ىلا انرخا

 لم“ لك ىنعي مويلا © نوملاظلا لمعي امع )) لزالاىف ىا 6 الفاغ هللا نيسحن الو )) ةراشالاو

 مهسفنا اوملظ نيذلا نكاسمىف متتكسو * لاوز نم مكلام 99 هرك د لَج .هلوق ريسفت

 6 لاثمالا مكل انيرضو مهب انلعف فيك مكل نييتو
 ادحاو ناب ايندلل الو مهل لاوزال نا نومعزب مهناف ةيخسانتلاىلا هب ريغي ةيمجالاتاليوأتلا فو
 'لا رخآآ بلاق ىلا ةحور لقتنا تام اذا مونم
 جا دو كفر كشا كف امةش, وا نذر ك1 دونع ىا كتبرككا لأ ةصق ىونثملاىفو

 ص مث ركم هللادنعو مه ركم اوركم دقو © هركذلج هلوق ريسفنا

 لاةرخ الاىلعهلدب ملع اهلوا . لاصخ تسنءنهؤ.لل ةينغالهناف توملاركذ رثكينا نءٌوللىنبنيف

 فلخم هللانبسحم الق *« لابجلاهنم لورتل مهركم ناكناو 8 هركذ لج هلوق ريسفت

 ه6 ماقتن اوذ زيزع هللا نا هلسر هدعو
 هكتسارابَج دورع اةعقارد َتْنآ نبا هكدنكيم لقن هنع هللاىر ىلع ىضفتص زا ماس ردو ]

 نسو رهقو ربجت نه لوا دور لاقي لا [ دركهدهاشم شنآ زا مههاربا تمالس نوج

 “لا هميشاخ ىف تلخد ةضوعس نا هكلهاف جاتلا سبل نه لواو ءوسلانئس

 هلل اوزربو تاومسلاو ضرالا ريغ ضرالا لدين موب 8 هركذ لج هلوق ريسفت

 3 نان رقم ذئمو نيمرحلا ىرتو 0 راهقلا دحاولا

 حلا طقق !.بتفص لدن ىلوالاة رمل نيتيص نالدبت ءامسلاو ضرالازا حاصفالا بحاص نع ىطرقلا لقن
 تاو.ءس لدّتو بولقلا راوناب اهاملظ لخمضتف بولقلا ضراب ةيرسشبلا ضرا لدبت ةراشالاو

 جا حاورالا تاومس رارسالا
 ووصحسك دس حسمت سستم كسص يئس



 هك ه٠. ل

 ] اهزر تارغلا نم هب جراف ءام ءامسلا نم لزناو ضرالاو 0 1 لح هلوق ريسفلل ع١

 ظ © راهنالا مكل رخسو هرماب رحبلاف ىرجتل كلفلا مكل رخسو مكل
 | لاقو "حا ( رحس الو مس مويلا كلذ هرضِي مل ةوحم تارمث مبسب حبصت نم ) ثيدحلافو
 | قراشلا راونا ىفو لا لجرفسلا عير ءادنالا غرو درولا غرر ةكئاللا عر دمع نب رفعج

 ٍ 'ا ةمالسلا ةيلغ دنع ءاسنلاو لاجرال رحبلا بوكز زوج

 | ليلا كل رجس ناماد نمَقلاَو سعب وكل رخسو © هركذ لج هلوق ريسفت

 « اهوصحت ال هللا ةمعت اودعت ناو هوعلأس ام لك نم مماو * نايثلاو

 ىلوملا ةمدخل ليالا نال رابنلاىلع ليللا مدق مهضعب لاق ٠ لضفا امبعا راهنلاو ليللاىف اوقلتخاو

 | رابلاو العلا ةيترملاهلو تاذلارس هيفف نوكسلالحم ليللا ريقفلال وشب حلا قلخلا ةمدخل رابتلاو

 | نيعبسل جحلا فءاضت ةعملا موب ةفرعلا موب قفاو اذاو ةعملا مون مايالا ديسو 'حلإ ةكرملا لحم
 ا تسامربهغيس ترضح تمعن نزا داس هكه د وهرف هرعسس سدق ىماس ] لا هريغ ىلع ةمح

 لا 0 ةطساوو 1 زب رفس هكملسو هيلع هللأ ىلص ا

 5 رافك مولظا ناسنالا نا 2 هركذ لج هلوق ريسفنا 49م |

 كرسيا لاقف ةب هةماتها ةدش رهظاو هرقف فلسلانم دحاوىلا ءارقفلا ضعب اكش هنا - ىور

 هدب ىفو ءافلخلا نضَعِب ىلع كامسلانبا لخدو . *لا ال لاقف مهرد فالآ ةرسشعكلو ىمعا. كنا
 نولفلا تاوس ( تاوءلاقلخ ىذلاللا ]) ةزاشالاو - "لا ىنمَع لاقت هيرشي وهو ءامزوك

 *هلا سوفنلا ضرا © ضرالاو )

 ىنو ىننجاو انما دليلا اذه لعجابر مهاربا لاق ذاو © هركذ لج هلوق ريسفت 494 |
 6 مانصالا دعت نا
 | مائصالا ةدابع ضفرنم هنيد ىلع تر.تسا مهاربا دهعنم برعلا نا ىلع روهملا ريقفلالوشب

 'لا ةعازذل ريبك ىلل نب ورمع نمز ىلا

 ه6 ىنم هناف ىنعبت نه سانلانم اريثك نللضا نهنا بر  هركذ لج هلوق ريسفت 496 |
 لاس انلا لضيام مظعا ا.بناىلع ءانب ركدلاب نبرجحلا صصخ ىلازغلامامالانا ىهاظلا ريقفلالوقب
 ل ىقعلا بلقلا صو . ايئدلاسفنلا مص . ةيمجنلاتاليوأتلا ىف لاق اذلو

 نع لقا ىلوملالهاو ليلق ىققعلا لهاو ريثك ايندلا لها ىم سلاجلا ضءب ىف هحور هنا حور
 قاخمال نا ةمدعلا#ةيقحو ىلاعت هللاقيفوتب ءايبنالا ةمصع نا ىلع ليلد ةياالافو خلا لياقلا

 | لهجوىبا مم فوج لخد نيطا.كلانم ادحاو نا  ىكح اك 11 ابنذ دبعلاىف ىلاعت هللا
 ْ *لا مالسا|هيلع ىنلاقح ىف ملكتيو كرخت نخاف |

 5 ا 5 7-7 : ِ 37
 نم تنكذسلا ىلا اير * محر روفع كاف قاصع نمو © هركذ لج هلوق ريسفن 5

 # ةولصلا اوميقيل انبر مرحلا كتيب دنع عرز ىذ ريغ داوب ىترذ
 | ٌلانايصمب هنال كاصعنمو لاق امو قاصعنمو لاق اف بدالا ظفح دق ةيمجتلا تاليوأتلا ىفو

 مرحلا بالا وهو © مرحلا كتيب دنع )ل ةيمجنلا تاليوأتلا فو لا ةجرلاو ةرففملا قحتسال

 تارغلا نم مهقذراو مهلا ىوهت سانلانم ةدئفا لعجاف 8 هركذ لج هلوق ريسفت 4007

 3 تاور كمي مهلعل

 ديؤيو ةكم مدق ام لوا هلبق وا تيبلا ءاشن: دعب ءاعدلا اذه نا ىف ءاملعاا فلتخا ريقفلا لوقي

 لا هللا اذه لمجا بر ال هلوق لوالا
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 قحلادعو مدعو هللانأ مالا ىضق املا ناطيسشلا لاقو 0 هوك جك هلاوق,نيلفيرفتت ©905

 الف ىل متبجتساف مكتوعد نا الا ناطل_س نم مكيلع ىلناكامو مكتفلخاف مكتدعوو |
 1 مكسفنا اومولو قوموات

 '1ا اهناواو ةاجنلا ةل1 !'ه عاض: هنال ةاجنلل صل ن٠ «صيعنم انلامإل ةيمجنلاتاليوأتلا فو

 نردتك لااا كزرفك نا ىنرصمب ما امو يكتمل اال كلج اليم 210

 تاع تاطاضلااولنعو اوثما قذلا "لذ داو« ملا باذع مهل نيملاظلانا لبق نم
 | هن مالس اف مهتحن مهبر نذاب اف نيدلاخ راهنالا اهتحن نم ىرح ظ

 اهلضا  ةيلطةزجخقك(:بلكا ةلك درعا اذن را عكر ا * هركذ لج هلوق ريسفنا 5
 سانا لائمالا هللا برضيو اهبر نذاب نيح لك اهلكا ىتؤت * ءامسلايف اهعرفو تباث
 هك ةثيخ اح 4 مهلعل

 ا #3 رارق نه اهلام ضرالا قوف نه تنحل ةثليخ ةرجشك 0 لح هل وق ريسفن 6

 | هي ايندلا ةومخلا ىف تباثلا لوقلاب اوئمآ نيذلا هللا تدي
 أ ناكو قوما هب ى ىذلا مسالا لاه.ءلع نييراوحلانه ناك سيجرجنا ىور ىفملا ىدعس لاق

 ١ ا هدحو هللاةدابع ىلا سيجرج هاعدف مْصلا دبعي رابج لصوملاضراب

 يي ءاشيام هللالعشيو نيملاظلا هللاطضيو ةرخ الاىفو ف هركذ لج هلوق ريسفت 4

 ةد.ىف اهقناقحىف ريسلاو هللاالا هلا ال ةلك ةمزالع ناعالا ماقمىف مبنكم ةيدجنلا تاليوأتلاىفو
 نكل نال ىلع تاذع مين اهل سيل توملا دعب حاورالا مكحلا ةلثسا ىفو خا ممئاقب

 ا ىونعم باذع وا مين كلذ

 نز<# باقلا ى اب ) لاتف هريقفتو مهاربا هدلو نفد الل ملسو هيلع هللا لص ىنلانا 2ك ىافرد < ْ 2١

 اهضعب فو تام ثالث دحاولا سلا 0 نانا سب قو كردحلا ( عمدت نيععلاو

 1 جا نيه ولان م ةللو ةعملا 6 تامنم لال امو نيعبرا قئانلاو مايا ةعيس لأن نءّوملانا

 راد مهموق اولحاو ارفك هللا تحمعل اولدب نيذلاىلا 11 ا 0 1 لح هلوق ريسفلا ةام

 م لف هايس نع اولذل ادادنا هلل اولعجو «رارقلاسأبو امولع مهج +زاولا

 | 6 رانلاىلا كريصم ناف
 خا اهتدايزل بيسركشلان ا اك ةيلكلاب ةمعنلالاوزل بيس نارفكلانآ لوالآ ه روما ىلع ناتي الا تلد

 0 13 مانقزر امث اوقفنيو ةولعلاا ومش اوما نيذلا ىدابعل لق 0 هركذ لج هلوقريسأل 9

 ١ نويلطي نمثو دغاا لمع مهفاكا 1 ىلا ىلوالا . تاياكش جمان اككش هللازا ) جارعملاثيدحلا فو
 ا راولاراد هلو رانأا ىلا ءرملا رع ءو_لا نيرقلا نا فاقلاو تدلل ( لا فود ع

 0 ىلا ةراشا ةباالاىفو *لا فصو ال امم اهرح ةدشو رارشالل رارقلاراد موج نا ثلاثلاو

 | نيفراعلا ناطلس ناكو خا راكنالاو رفكلاب اهولدب مهيلع ةيقزارو ةيقلاخو ةيهولا ةمعن

 + لالخالو هف عيب ال موب ىناي نا لبق نه ةيئالعو ارس 0 هركذلج هلوقريس | 40٠6
 ا تاومسلا قلخ ىذلا هللا 000 1 ها

 | هرس سدق قاسارحلا ديعسونا لاق لا ناعالاك ةيبلقلا ةنطابلا لامعالا ىلا ةراشا ةيالافو
 نعو ا هتتاز> تيب نمؤاابلق قلخ ىلا هنال بولتلاضرالاىف هتتاز>و ءامسلاف هللازئاز>

 ؟ ىدابعل لق 0 ةراشالاو لا هير هنعىذرو ةقددب نءؤااقدصت اذا ادرى اعلا وحكم

 'لا قيهولا ةمعن زدق اوفرعو ةيانعلا رونب  اونمآ نيدلا 7 ىوهلادابعال
 0 ا ا ا ا اا اا ا ا 222712221122227 0 152 ي5252525222222 2 لاا ا 222 خ72 23222220

 ( عبارلا دلجلا تسرهف - ؛)
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 ميك عم -

 ندوعتلوا انضرانم مكنجر خلل مهلسرل اورفك نيذلالاقو 8 هركذ لجهلوق ريسفت

 كلذ مه دعل نم ضرالا ىسكلطسنلو 0 نيملاظلا ككل مهبر مهلا ىحواف اشام ىف

 0 دع رانج لك ناخو اودحتفتساو * دعو فاخو  ىاقم فاخ نل

 "ملا اهيف ماقلاو رانلالو>د نوفاخم ماوعلا ةيمجنلاتاليوأتلا ف لاق

 6 كارل "اي نك قيقا يسمو ندع هرج قي ايت يق
 نب 'ديلولا نا .نيدلاو ايئذلا بدا باتك ىف ىدرواملا يح :ناويحلا ةايح ىف ىريمدلا مامالا لاق
 ملشو هيلع هللاِدص تال وسرىأر ريقفلا لوقي "لا فحصااىف اموب لءافت كلملادبع نبا .ديزن
 ايندلا قراف نم ) ثيدحلا ىفو 'حلا ( ةيما ىنبل ليو ) لاقف مهنءلف ةدرفلا ةروص ىف ةيمآ ىنب

 فل دخلار( يازكس. ةزنق نما ثعباو نانكس راقلا لخاد نا ركسءوهتو

 وه امو ناكم كرك توما هنناابو هغسلإ داكي الو هعر#_ #8 هركذ لج هلوق ريسفلا

 4« ظيلغ باذع هلارو نمو تيم
 ىنع ففخم هنااالا رانلاىف لاق كلاح ام هل ليقف مانملاىف هتوم دعب بهل ؤيإ ىّؤر بهاوملافو

 نويعلاناسلاىف لاق ا هيعبصا سأرب راشاو ءام نيتاه ىبصا نيب نم صءاو نينثا ةليا لك
 'لا ماللاهيلع هصئاصخنم دع بلاط ىبا همعيف مالملاهيلع هتعافشلوبق

 حيررلا هب تدتشا دامرك مهلامعا 58 اورفك نلالْم هركذأ| لج هلوق ريسفت

 ه6 ديعبلا لالضلا وه كلذ ”ىث ىلع اوبسك امم نوردّقيال : فصاع موب. ىف
 نع قاربطلا ىور لا ءوسلا مهداقتعال ءاوهالاو عدبلا لها لامعاو رافكلالامجإ در هيفف
 ىنلاىنا ماكد .نب لهجيىبا اخا ىا هنع هللاىضر ماشه نبا ثراحلا نا اهند هللاىذر ةماس ما

 ةعئاع مع نبا وهو ناعدج نب هللادبع نا  ىكح لا عادولا ة موب. مسو هيلع تلادص
 هنع لقعيف تايانجلا ىنجي اكتاف اريرش كلذ عم ناكو اكولعص هيما ءادتبايف ناك اهنع هللاىضر

 خا هموقو هوبا

 # أثي نا قلاب ضرالاو تاومسلا قلخ هللازا رتملأ 8 هركذ لج هلوق ريسفت
 ارنا تاب ناد ان تلايف ىسلاكف ةنزاح تعفو :ىط اناسب مالسلاة يلع ىابلمل - ئورو

 ةولحلا سيلجو ةدحولا سيئا ىف لاق لا ىوق ديس تنب ىناف برعلا ءايحا ىبت مشت الو ىنع
 ىنو لا رانلا هسقنال لجر اهيف ةريظح ىأرف رانلاىلع علطا مالسلاهيلع ىنلا جرع ال ليق
 "لا هحور ٌساقلخ ام لوا ناف ملسو هيلع هللاهص ىنلا حود بطاخي ةيمجنلا تاليوأتلا

 « زيزعب هللاىلع كلذ امو « ديدج قلخب تأيو مكهذي 9 هركذ لج هلوق ريسفت
 #« اوزربو
 خا رهقلاو فطالا ضيف لوبقل دعتسملا سانلا اهيا © مكيهذي أشينا ) ةيمجتلا تاليوأتلاىفو
 هب كزشي هنا هللانم هعمس ىذا ىلع ربصا دحا ال ) ىسوم ىبا نع مسمو ىراخبلا حمص ىفو

 ىلع ىن'اك مانلاف تيأر لاق لماحلا ليعامسا نعو 'خلا (مهقزريو مهيفاعي مث دلولا هل لعجمو
 'لا اهبرغو ضرالا قرش رظنا ضرالانم ءاضف
 اعين مكل انك انا اوربكتسا نيذلل ءافعضلا لاقف اعبمح هلل © هركذ لج هلوق ريسفت
 انيلع ءاوس م انيدهل هللا انيده ول اولاق ”ىش نم هللاباذع نم انع نونغم متا لهف
 *6 صيخم نم انلام انربص ما انعزجأ

 لها قيرط ىلا ( َشاانيده ول ) دلقتملل عدبلا لها ىنعي « اولاق ) ةيمجنلا تاليوأتلافو
 1 *1 ةعاملاو ةئلا
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 لاقذاؤ * روكشرامص لك تاي آل كلذ فنا هللا مايا مهركذو © هركذ لج هلوقريسفت
 © باذعلاءوس مكتوموسينوعرفلا نم مكجا ذا مكيلع هللا ةمعن اوركذا هموقل ىموم
 ىدايعىلا ىبيحنا ىسوم ىلا ىحوا ىلاعت هللانا ىور 51 ناوتمولل قا مَ مهضعب لاقو

 لا كدب بولقلاو كدابءىلا كببحا فيك براي لاقف

 | نم ءالب مكلذ ىفو ؟ءاسن نويحتسيو ؟ءانبا نوحبذيو 9 هرك ذ لج هلوق ريسفت
 ا ْ 6 مكن ديزال متركش: ل. . مكبر نذأت ذاو * مظع مكبر

 | ديتكر كشرك١ هرسس دق قاج رجعوا زا هرسسدق ىملس نمجرلادبع خيش ] ىئشاكلا لاق
 لا [ نامرب ارث ماكهدايز مالساتمعنرب

 | ىفو لا ىلا برقتلاف © مكتديزال ]) قيفوتلا © متركشزلل ) ةيءجنلا تاليوأتلاف لاقو
 ديدش ةرخآألاو ايلدلا معن تاوفزاف ديدشل قلصاوم كرتب ققرافم.باذغنا ةيمجنا!تاليوأتلا

 ملا (هدابعنعع ةبوتلالبقي ىدلاوهو رثىلاعتهاوفل لوبقلا مري مل ةبوتلاقزرنمو لا سوفنلا ىلع
 هللا ناف اعبمح ضرالاىف نمو متأ اورفكت نا ىسوم لاقو © هركذ لج هلوق ريسفت
 مهدعل نم نيذلاو دومتو داعو حوت موق مكلبق نم نيذلاا ون مكنأي ملا « دمح ىنغل

 هي هللاالا مهملعي ال

 ا [ ىراجوا دمحو حسيب هدا, ايشاعيمج ةنسلاو قطان وا تمعُس تاقول#تارذ ] ىشاكلا لاق

 'لا ةيئاثدعو ةيناطق نامسق

 اولا سالف ىلا يي ديالا رولا كاد يار ول 98 هركذ لج هلوق ريسفت
 هللا ىفأ مهلسر تلاق * بيرم هيلا اننوعدت امث كش ىنل اناو هب متلسرا اب انرفك انا
 | 86 ضرالاو تاومسلا رطاف كش
 | واكاله دصقو ددُمآ رد هقدانز زا ىقءاج دوبةسشت دحسم رد كلادجر مظعا ماما ىزور ]

 *جلا ديهد باو+ ارلاؤسكيتفك ماما 5

 ىمسم لجا ىلا كرخؤيو مكبونذ نم مكلرفغلل موعدي وه هركذ لج هلوق ريسفت
 « نيسناطلسب انوتأف انؤابا دبعي ناكامع انودصت نا نوديرت انلثمرشبالا متا نا اولاق

 امو هدابعنم ءاشي نم ىلع نمي هللانكلو مكلثم رسشب الا ن< نا مهلسر مهل تلاق

 لكوتن النا انلامو * نونمؤملالكوتيلف للا ىلعو هللا نذاب الا ناطاسب مىينأ ناك

 ناميالاىهو تاليوأتلاف لاق "لا نوكملاىلا تانوكملانه 6 وعدن )) ةينجنلاتاليؤأتاا فو
 'ّلا هتاماقمو لوصولا لبس اهمناف ةبحلاو ةفرعملاو

 ه6 نولكوتملا لكوتلف هللاىلعو انوّعْذا ام ىلع نربصتاو 2 هازكذ لج“ ةلوق رافت

 ةقث مارملا بلطف بابسالانع رظنلاعطق ”ىدتبملا لكوتف تاماقم لكوتلل ةينجنلا تاليوأتلا فو
 نامضلاهب قيسام انلقةحدقو © تلاىلع لكوتنالنا انلامو ث ٌتلاهمحر ىريشقلالات "جلا ببسملاب
 تعطق مث كحض الوا ىنهلا هدب تعطقف هدب مطقتل جالخلا مدق ا لبق لا ناسحالا هوجونم
 نب رمعىلا بتك ةيقيرفا لماع نا هل لكوتلاىف ايندلاىبانبالو لا اغيلب اككضكحذف ىرسيلا

 خلا ذؤي مل 6 ديصولاب هيعارذ طساب مهبلكو )ل هيلع
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 لوالا كله اذاف رخآآلا ملعتي قح لوالا قب ام ريخم سانلالازبال هنع هللاىضر ناملس لاقو

 صاوحخلا لبق نم الا .ةمالا هذه داسف ءاج ام كرابملانبا لاقو . سانلا كله رخ“آلا ملعتي لو
 (ضرالاىنأن انا اوريإوأ) ةراشالاو :لا ةالولاو راحتلاو داهزلاو ةازغلاو ءايلعلا هس مهو

 تاليوأتلافو خلا ةيناحورلافاصواىف دايدزالاب اهفاصوانم (اهفارطانه اهصقتنن ) ةيرعبلا

 'لا اعيجج رككلا هللا هب نوركمي مهو ركم نرقو نامز لك لها ىف ةيدجنلا
 اورفك نيذلا لوقيو * رادلاىقع نا رافكلا معيسو 8 هركذ لج هلوق ريسفت
 الثبعرتشمل
 جا هلجاام لادئثتساو هلحتام لاحعتساب هقئاونو هدعوىلع دمتعيو ىلوملاىلع لكوتننا نمؤمال ىئينيف

 6 باتكلا لع هدنعنمو مكتييو ىنيب اديهش هّللاب ىك لق © هركذ لج هلوق ريسفت
 لا هدايع صاوخ نم للا ءاشنم الا داملا ةاح كاردانع نجلاو سئالاراصباب ىلاعت تاذُْحا دقو

 مادجالالوا وه ىدلا شرءلاّناقلخدقلو ةوبنلادهاوشو ةلاسرلا مالعانم ةءوامم ناوكالانا مث
 جلا ّساالا هلال ةلك الا نيملسملا نيب فالتخالا لبقبلوق لك ةيدو.حلا تاعقاولافو 2 لا اهمظعاو

 -©: مهاربا ةروس ريسفت >
 « رلا » هركذ لج هلوق ىيسفت
 لا 'مهتبن صر دق ىلع تابباشتملا نوفرعي كوادلالها هرسسدق هداتفاي ريهشلا خيشلا ةرصضضحلاقو

 خلا ريكتو ركنم لاؤسناك فيك لاقف مانملاىف هتوم دعب ىدفلارمع مامالاىأر اصخشنا - ىور

 رونلا ىلا تاملظلا نم سانلا جرختل كنلا هانلزنا باتك # هركذ لج ةلوق ريسفت

 4 ديلا زيزملا لارض ىلا مهبد نذا
 ءاثيزم ىدهيو مالكارادىلا اوعدب هللاو )ث ىلاعت لاق ا ةصاخ ةيادهلاو ةماع ةوعدلانا ملعاو

 *لا مقتسم طارص ىلا

 نيرفاكلل ليوو ضرالاىف امو تاومسلاىف ام هل ىذلا هللا إِ» هرك ذ لج هلوق ريسفت

 هان وع نودطفوا رج ال لعر ابدلا ةوبحلا نويحتسي نيذلا + ديدش' باذغ نم

 6 اجوع اهنوغبيو
 خلا ديلا زيزعلاىهو: تافصلاىف ريسلاب ىهتنيال هللاىلا نيرئاسلاريسنا ىلا ةراشا هيفو

 ناسلب الا لوسر نم انلسرا امو * دعب لالض ىف كئلوا 88 هرك ذ لج هلوق ريسفت

 0 مهل نيببل هموق
 سدق ىماطسبلا ديزي وبا نيفراعلاناطلس لثسو لا ريثكلا ركدلاب هناا ققفحنا لقاعلالعف
 ا لوملا عم ةحصلا ةضيرفلاو ايندلا كرت ةئسلال اقف ةضيرفلاو ةنسلا نع هرم

 هي مكحلا زيزعلاوهو ءاشينم ىدهيو ءاشي نم هللا ل ضبف 98 هركذ لج هلوق ريسفت
 , ىكرتو ىبرعو ىمحع لاجر ةعبرانا  ىكح  ناسللا ةفرعم الا لصحمال داشرالانا لصاحلاو
 م يحول لا رخ ًالادا م مهتمدحاو مهشب مو هيف اوفلتخاف امردقيرطلاىف اودحو ىورو

 ْ حلا احيضفتو هل اًريجعتىبرءلاناسللاب مهل ظءب نا نييمالا عاشملا نم ضعب ىلع اولا راكنالا لها ضعب نا

 || ه«دول اىلاتاملظلا نمك موق جرخانا انناي آب ىموماناسرادقلوؤإه هركذ لج هلوق ريسفت

 مهلوقع ناسلب مهعم ملكتيل ىا © هموق ناسلب الا لوسرنم انلسرا امو ) ة..جنلاتاليوأتلافو
 وهف مسجلاب  هللاف عنه ههجو هللامرك ىلازغاا مامالالاق لا ّللاىلا قيرطلا « مهلنيبيل )



 35 نيتضراعلاةواةشلاو ةداعسلاىلا ةيسنلاب وهاعأ تايثالاو اواو لديتلاو ريفتلانا ريقدلال وش 2

 مهي 56ه 2:-

 | نم كءاجام دعب مهءاوها تعبتانعلو ايبررع امكح هانلزنا ف هركذ لج هلوق ريسفتا بر
 *« قاوالو ىلونه هللانم كلام ىلعلا
 ١ ريبكلاىف ىزارلا رخفلا مامالا لق لا ةيبوبرلا ملاعىلا ةيدوبعلا قيرط كلي نا لقاعلاىلعف
 ١ ىه ةيدوبعلاو لا ةلاسرلاو ةيدوبعلا ىف ءاملعلا فلتخا ثيحب اغلبم ةيدوبعلا فرش غالب دقو

 | اير ىلزوكت نا ارش ىنافك هنع َللاىضر ىلع نعو لا ةقرفتلا ماقم ةلاسرلاو عملا ماقم
 ا *ما ادبع كل نوكاا نا ارنع قافكو

 ةيرذو اجاوزا مهل انلعجو كلبق نم السر انلسرا دقلو 0 هزكذ ل” ةلاوق زلم هر

 6 ةبءاب ىت اي نا لوسرل ناك امو
 تاليوأتلا فو لا ةيرس ةئامالثو ةحوكتم ةأيضاةئام مالسلاهيلع ,دوادل نأك هنا - يور“
 ١ تاجرد ىلآ ةيناويحلا ةيرشبلا تاكرد نم مهتقر ةيادبلا ىف ةيانعلا مهتبذَِح امل لسرلانا ةيمجنلا
 0 لضفب ةوقلا ىف اوديز ءايبنالا لوصالا رداوت ىف ىذمرتلا ميكحلا لاقو 1 ةيلاحؤرلا ةيالولا

 ' راثاف قورعلاو سفنلا تذتلا قورءلاؤ ضافف رودصلاهنم ت'التما اذا رونلانا كالذو مهتوبن

 أ سشطللا ةوقو ةعاحشلاو ءاخسلاب عيراب ساتلاىلع تلضف ) كيش فاو ىهتلا اهاوقو ةوهشلا

 ةأصاة رشعاتنلا نهب لوخدملا مال.لاهيلعهجاوزانا حمال نويعلاناسناىفلاق لا ( عاملاةرثكو

 تاكقاولا فاو * وسن ةرشع عبرا ءانلانم ج وزت ام نيفراعلاناتسبىفو ٠ ىرارس عبرا هلناكو

 عستْن ع تامو ةأرصا نيرشعو ىدحا ج وزت دق مالسلا.هيلعو هيلع ءايبالارشف نا ةيدو.جلا

 تلا ىضري لع نيب نسما, ناكلف ,' حلاز اناا نم, تسلا ةاشنلا ةارتكك ةينع بل [نايسل لاو وسن
 ( قلخو قاخ تهبشا ) مالسلاهيلع لاق دقو ةأسها .ىت'امىلع ةدايز حكت قح احاكنم اءبنع

 ةيروم ميرا نيب عجو نيرشع ردق هحور هللا حور ىئددسو .ىخيش حد دق ريقفلا لوب ه

 '”خا ةيرس ةرسشع سمو

 «تّديو ءاشيا» هللا وحمر * باتكلجأ لكل هللازذاب الا 38 هركذ لج هلوق ريسفت هرم
 *للا بيقلا ناككاللا ملني له ةنيبع نب نايفس لثسف بلقلا ركذ كالملا بتكي له فلتخاو

 تيك تكلا مهللا لوقيو ىكي وهو تيبلاب فوط ناك هنا هنعهللا ضر ر# نع - ىور

 مهتاكرحىف ةدارالاو ةئيدملالهالجال ةءاجنل اثاث واكل لاك“ + 1 ١ (ي25 ستات هداسلا لها
 ٠١ 5 2. ٌّك د 3
 حا هيف لعفلا ع وقول نيعم تقو

 قاب بش زا تعاس هس نوح اكدنكس لقن ترضح زا هنع هللاىضو ءادرد وبا ] ىشاكلالاق

 ةيمحنلا تاليوأتلا ىفو خلا [ وزا ريغ هكى اتك رد داك رظن. ىلاعتو هناحيس قح دنام

 ىزيعق ماما] لا ءاديام © تشو ف ةيلاسفنلا ةميمذلا قالخالانم « ءاثيام ٌشااوحع )

 *لا قابر قوقح تايثاو دك ا ظوظح وع هكدن أم رفيعه

 ىف اهردصا افلا ردع ةماع ئدروضلاف' .ىروك وا ىو ح والا نا ملعا 0 تاعتاولاىفو

 الا اهنيبو هني نوكيال ىح ةنجلالها لمعي لمعيل مدحا' نا )'ثيدحلاوو "حلا نيعتلا اذه

 ا ةحلاصلا لامعالا ىلع اياطعلان م اريثك قلع ىلاعت هللازا للعاو ا (ناتكلا 8 قيشف عارذ

 أ خا ءالبلادرل ايس ءاعدلان وكءاضفل اة نمنا انلق هل د سعال ل ءاعدلا ةدن افام ل قنا ءابحالاىفو

 | كيلع اماذ كئفوتن وا مهدعن ىذلا ضعب كنيرن اماو 88 هركذ لج هلوق ريسفت مره
 ال محب هللاو اهفارطا نم اهصقنن ضرالاى أن انا اورب موا 0 باسحلا اًيلعو غالبلا

 3 ناسا م وخو همكم بقعم

 لا 6 مهدت ىئدلا ضعب ف ةدهاشملاو فمكلاب © كنيرن اماو ) ةيمجتلا تاليوأتلافو
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 | مهلع ولتتل منا اهلبق نم تلخدق ةما ىف كانلسرا كلذك # ءركذ لج هلوق ريسفت “به
 | «باتمدلاو تلكوتهيلع وهالاهلاال ىبر وه لق ن:>رلاب نورفكي مهوكيلا انرحوا ىذلا
 ةيراهقلاناف تاقولخلا داجما تضتةادق ةينارلانال نمحرلاب اورفكساب اورفك أمل ممالازا ةراشالاو

 ملا تاقولخلاداجماىف ةيراهقلا ةيئامحرلاتقي.ف دحا هعم نوكيال ناب ةيدحاولا ةيضتقم تناك

 | لك وا ضرالا هب تعطق وا لالا هب تريس انا رق ناولو 8 هركذ لج هلوق ريسفت

 أ اعيجح سمالا هلل لب قوملاهب
 ملأس ام ىناطعا دقل هديب ىسفن ىدلاو ) مال_كاهيلع لاق ةيتالاهذه تلزن امل هنا - ىود
 'لا ةمحرلاباب ىف اولخدتنإ نيب ىنريخ نكلو ناكل تئش ولو

 الو اع لانلا ىدهلا هللا ءاشي ول نأ اونما .نيذلا سأس مف 92 هركذ لج هلوق ريسفت مالا/
 | #* مهراد نم ابرق لحن وا ةعراق اوعْص اب مهبيصت اورفك نيذلا لاز
 ةفيطالا تاياكحلانمو لا ناهربلا ةيؤر نء اومعف نآرقلا رون اورصبا ام رانكلا نا ملعاو

 | ايلع نا امهنع هللاىضر نامَءَو رمعل هنع هللاىضر ركب. وبا لاقق ضرص هنع هنلاىضر ايلع نا
 بجا هللا]وسراي اولاق نيئمؤملانم ةفناطزا - ىور - لا هباب اوناف ةدايعلا اءلعف ضر دق

 'لا رافكلا ءالؤه
 | ”ئرهتسا دقلو * داعملافلخم ال هللازا هللادعو ىتأي ىح © هركذ لج ةلوق ريسفت ”/8

 6 باقع ناك فبكف مهمذخا مث اورفك نيذلل تيلماف كلبق نم لسرب
 | ىرتو (ىلناهانم) ثيدحلا فو ءايلوالاو ءايسالاب ءازوهتسالا ءاقشلا تارامان منا ىلا ةراشا هبفو

 | دوخ عابتابو ملاظ دوب ىرالاسهيس هل دياءدررا 1 'ل| ( ةبراجلاب قزراب دقق الوىل ىداعزم )

 ١ ا ( ايءهدورفنم ةناخغ مارد ىروشنم نم تقل هن احل ديوادخ ذمآ دورفرابك غاشمزا 35-0 ةن احم

 | لق ءاكرش هلل اولعجو تبسك ام, سفن لكىلع مئاق وهنفأ ف هركذ لج هلوق ريسفتا مل
 ه6 ضرالاىف مع ال اهب هنأت ما مهومس

 اود مهركم اورفك نذلل نيزلب لوقلا نم ىهاظب مأ 0 00 هلوق ريسفت مم.

 | ةرخ آلاباذعلو ايندلا ةوبْلاىف باذعمهل * داغنم هل اف هللاللضي نمو ليبسلا نع
 4 قاونم هللا نم مهل امو قشا

 *لا سفنلا ةيدوبع باذعو لهجلاو ةلفغلاو باجحلاو دعبلا باذع وهو ةيمجتلا تاليوأتلافو
 ©« قاونم ) ةرخ آلاف هللاباذعو ايندلاف سانالذخ نم  هللان.٠ مهل امو إث تاليوأتلاف و

 ايكاب لازي الو هينيع عومد عطقنت ال دنع نبا ناكو لا باذعلاو نالذحخلانم مهيقب
 ابنا ىلع اقيقح ناكل اديا ماخلاف ىسبحل تبب' ذا ول ىناب ندعوا هللانأ ول لاقف كلذ نع_لكسف
 لا ىعومد عطقتنال

 اهلكا راهنالا اهتحن نم ىرجن نوقتملا دعو ىتلا نجلا لثم # هركذ لج هلوق ريسفت "م
 0 ه6 رانلا نيرفاكلاىبقعو اوقتا نيذلا قع كلت اهلظو مئاد
 | اهتحننم ىرحجم اهناب اهفصوو نيقتمال اهدعوقىتلا ةنملارحا ةقيقحىلا ريشي ىلاعت هللازا ةراشالاو

 *11”قيقوتلاو ةيانعلا:ةائمو مركلاو. لغفلا رابنا قو" رابثالا |

 | بازحالانمو كيلالزتا اب نوحرفي باتكلا مهانإ# | نيذلاو هءركذلجهلوقريسفت مم“ |

 # كلذكو + بامهيلاو اوعداهللا هيدلرشاالو هللادبعانا ترمأ امنا لق هضعب ركني ن
 قارن ننال وا كعك تبرك ىلا قا رق ناك ةالياواي نيا وككماو ني ركدما, هك أر ور دن دل ]

 'للا قئاقحلاو رارسالاىلعو ماكحالاو فيلاكتلا ىلع لمتدي نآرقلانا ملعاو لا [ دحالا



 / وجع دك وكم معك دق ا

 صهوجلاب عصرم جزوريفن ٠ حدق كولاا ضب ىلا لمح هنا  ىكح - جلا حرفلا ضفرب دبعلا

 مص 2 جم

 نروئلاوذ لاق اك ةلشاغو شال لكن نر داما ياكل هظفلا ره ريتك كيلر علا ملعاو 3
 ( اهظقبازم هّللانعل ةمئان ةنتفلا ) ثيدحلافو خا كر تبل قاثيم رس نع لئثسدقو ىرصملا

 كالذو ةيشد دنا الب ةيليلاو ةنحملاو فالتخالاو لالتخالاو بارطضالا َّق سانلا عاقبإا ىو

 لوب ْنا ابنمؤ' ." ا ناطلتلاىلع ج ورلاو ىنلاىلع' سانلا ىرني نا ةتتفلانمث "لا مارح
 ىلع ردقبإ الو ههتك هف رعب جا سال 0 نا اهنمو 1 2 هيلا مهل وقع لصت ال 3 سال

 ا روحهم لوقب ىف وا مك نا انهنمأو .٠ ا لالت+الاو فالتخالاف مهعقويف مهجا رختسا

 | خا هب نوملعيال سائلانا معي ىوق وإ فيعض وا

 ١١ نل قوولا طخشو لا تراكللا ل2 مهلو ةنعالا مهل كلوا قي دوك 3 لرش ارو مولا ملم

 ا ع 0 5
 ا مهلع هللا طاس الا ةغقحاقلا ترهظ الو مهمل لعقلا ناك الا دهعلا موق ضقن انتر ثيدحلا او

 ا ةنلانع درط ناتنءل ةئعللانا ماعاو ا ( رطقلا مهنع سبح الا ةاكرلا ماوق عنم الو توملا

 خا نيصقانلا نينمّدءلل وهو ةلصولاو ةبرقلا ةحاس نع درطو نيرفاكلل وهو
 اكد رك ا ا .٠ هعرألا 3-3 8 4

 01 عاتم الإ هرج الا ايندلا ةوبخا امو 5 هر لج هلوق ريسفلا مثال

 صوب امنا « اوحرفيلف كاذبف هتحربو هلال ضفب لق ف ىلاعت هلوق دنع مكحلا خربت ىف لاق

 الف لزعتال نا تدرأ نا ةيئاطملامكحلا ىف لاق خلا اديدش احرف كللملا هب حرفو ريظن هلا ل

 دوبسشلاو فوشكلا © قزرلاط.ب هللا ) ةيمجنلا تاليوأتلافو لا كل مودنال ةيالو لوتت

 خا ا نيا هدابع نم 6 ءاشي عنو

 لق هبر نم ةيآ هيلع لزنا الول اورفك نيذلا لوقو  هركذ لج هلوق ريسفت ماما

 هللاركذي مهبولق نئمطتو اونما نيذلا * بانا نم هيلا ىدهيو ءاشي نم لضب لانا

 6 بواقلا نّئمطت هللارك ذب الا
 © هيلع لزنا ال ول ) لطابلاب قحلا اورتس ىا # اورفك نبذلا لوقبو ف ةيمجنلاتاليوأتلا فو

 | نيقفاملاو رافكلابلقوهو ساقبلق . ةعب دا بولقلانا ملعاو .. لا قحلاىلا قلخلاوعدي نم ىلع

 ا خلا اهتاوبشو ايندلاب هنانعمطاف
 006 هك كلان كاد فا تر هر انو تولت ليسا كدا كلا كا

 دوعس» نب هللاديع نع ىور اهف لوقت ام تلق ناف لا شك كرك ذا قو ركذاف رق ىلاعت لاق

 ةودلا مقرب مالسلا هيلع ىنلا ىلع نواصيو نوللبم دحسم ا ىف اوعمتجا اموق عجس هنأ ةئع هللا ىضر

 للف ءانفلاب كلذو ركاذلا لاح ردق ىلع هردق ركذلا رون نا ملعاو #2لا مهيلا حارف ارهج
 جلا ةلزءلال ها ىتاثلا فنضلا " *لا ةوللا لها لوألا فنصلا ٠ فانصأ ةعبزا ىلع نوركاذلاو
 | لاق نم رباكالا ضعب لاق "لا ةمدخلاب اا عبارلاف:صلا خلا تاقوالاباعصا ثااثاافنصلا
 ١ قوبلا دما ساعلاوبا خيشلا لاق لا ةيم فلا هللاالا هلا ال ءاثالثلا ةليل نم ريخالا ثلثلاىف

 ا 'لا ةراهطىلع وهو ّساالا هلاال ةرص فلا لاق نم هحور هللاسدق

 6 بام نسحو مهل ىبوط تاحلاصلااولمو اونما نيذلا ف هركذ لج هلوق ريسقت "4
 هنيعب ”ىش ملع ىبوط مهضعب لاقو لا ركذلا لهانم نيقلتلاب ركاذلا هذخأي نارك دلاطرشنمو
 | 2ا(يوط ةردش اهراجشا ربكأ نا ) لاقف ةئملا راجش[َن ع هلال وسرتلاس .زاخالابعك لاق م
 لزانم عمم ىلع اهعورف مسقلل 2 نسل او ا دمع ناد" ْف اه بيرقلا حتفلا ىف لاق

 اوسرغ نيذلاىلا ريشي 4 تاحلادلااولمعو اونما نيذلا 0 ةيمحتلا تاليواتلاىفو 35 ةنجلا لها .

 | '1لا بلقلاضرا ىف ّسلاالا هلا ال ةلك ىهو ناعالا سرغ
 دس 2س
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 دع هيدر

 كيلا لزنا امنا ملعب نفأ « داهم سلبو ميج مهيوأمو 8 هركذ لج هلوق ريسفت *

 # ىمتا وه نك قملا كبد نم
 مهاعجت مث كتمعشب مهتيبرو اقلخ تقلخ براي لاقف هبر 5 مالسلا هيلغ ىئموم نا - ىؤر -
 'لا كران' ىف ةمايقلاموي

 الو للادهعب نوفوب نيذلا * بالالااولوا ركذتي امنا ه8 هركذ لج هلوق ريسفت

 6# لصوب نا هب هللا ما ام نواصي نيذلاو * قاثيملا نوضقني
 | قحلابلاط نا ملعا 'لا سساوحلا تافآ روشق نم مهلوقع . ةجرختسملا مه تاليوأتلا ف لاق

 هذهو لا كشلا وف كلا ل قف او ذا م رشا نم ةيكزتلا ىف هل دبال
 محرلادح ىف فلتخاو محرلا ةلص لوالا روما ايف جاردن هي هلا

 0 نوفاخيو مد نوشخيو 4 هركذ لج هلوق ريسفت
 ٠ مالسلامهيلع ءايسالا لكب ناعالا ىتاثلاو لا ةبجاو ةلصلاو مارح مجرلا عطق نا ملعاو

 ةأرصانا-ىورو - لا قلحخلا ةفك قوقح ةاعارص عبارلاو *ا نينمؤملا ةالاوم ثلاثلاو

 امون ةحبنف. اهتم ىنتكيو (لبازملا نم تاتقن .ىنارفلا سي وأ! ناكو:, "جلا !هتلليح :ةرها ىق .تباذع
 جلا ةيربلارش قشلاو ةيريلاريخ ديعسلا ناسنالانال كلذو ريقفلا لوقب *لا ةلب نم ىلع بلك

 اوقفناو ةواصلااوماقاو مهبر هجو ءاغتبا اوربص نيذلاو 8 هركذ لج هلوق ريسفت

 6 ةينالعو ارس مهانقزر ام

 اهنمو لا ىلا ىلع ربصلا اهنمو ' "حلا ىتمْلاَلَع ريصلا اهنم . ةريثك ربصلآ داوم نا ملعاو
 هللاقف اركنتم كرابملازب هللادبعىلع لخد ىخابلا ميهاربا نب قيقشزا - ىور - 'لا موصلا

 ضعب.ف هحور هللا حور ىدنسو ىخيش ةرضحلاق 'عا خلب نه لاقف تينا ا نه هللادبع
 اذا ةقفنلاىف بالا ىلع مالا مدقت ءاهقفلا لاق 'لا ءارضلاو ءارسلا ىف كدمحا ىتا مهللا هتاجانم

 عرعلاب بجاو نامسق بجاولا نيدلانع خيشلا لاق لا امدخا ةيانك الا ةلولا دنع نكي مل
 خلا ةءورملاب بجاوو

 6 رادلا ىقع ةع مهل كلوا ةئيسلا ةنسحلاب نؤرديو ف م55 كك هلاوك نيف

 ايف هللا ءانما مهنا ىلع 0 ىلاعت هتاذ ,لا قزرلا ءاطعاو مهيلا قافنالا دنسا ىلاعت سانا ملعاو
 'لا ناضمر ربش ىف ناوخالا ةفايض مركلانمو لا مهاطعا
 مهجاوزاو مابا نم حلص نمو اهنولخدي ندع تانج  ءركذ لج.هلوق ريسفت
 6 متربص اهب مكيلع مالش * باب لكنه مهلع نولخدي ةكئالملاو ممتايدذو

 هللالوسراي لاقف الوسر ملاسوهيلع هّللاٍلص هللالوسرملا ءارقفلا شعب لاق هنع هللاىضرسلا نعو

 'لا ( ىلا بحا مه موق دنع نه تئج كبي ابحي ) لاقف كيلا ءارقفلا لوسر ىنا

 6 دادلا ىقع عنف 9 هركذ لج هلوق ريسفت

 | اذاو. ةريزج ىلا خيرلا انتحرطف تكرم ىف تنك لاق هللادمحر ديز نب دحاولادبع. خيشلانءو

 ا مهتيؤدو ةكئالملا مالس عاّمسا نا ملعاو خلا دبعت نم لجر اي هل اقف امص ديءي للجر اهيف

 خلا مهرهوج ةفاطلل رسشبلا صاوخم صروصخم ايندلا يف

 صماام نوعطشو هقاثيم دعب نم هللادهع نوضقني نيذلاو © هركذ لج هلوق ريسفن

 5 ضرالاىف نودسهو للصوت نا هب هللا



 معك غ1 جمس

 | ءاشينم اهب بيصبف قعاوصلالسريو هتفيخ نم ةكئالملاو 8 هركذ لج هلوق ريسفت مسوس
 | 6 لاحلا ديدش وهو هللاىف نولداج مهو
 | لاق برمعلا ةئءارف نم لجروىلا ةرم الحر ثعب مالمسأ| هيملع هللال وسر نا لوزتلا بايساىف لاق

 'لا ( ىلهعداف بهذاف )

 نبدلا ةيئانويلا ءادكمحلاو ةفسالفلا لثم هتافصىفو هللاتاذىف لادجلالها نا ىلا ةراشا ةيالاىفو ؟هغ

 'لا مهب اونمآ امو ءايبباالا اوعباتي ل

 ا مهل نوسحت ال هنود نم نوعدي نذلاو قحلا ةوعد هل 8 هركذ لج هلوق ريسفلا موو

 ' *# لالضىفالا نيرفاكلا ءاعد امو هغلابب وهامو هاف غاببل ءاملاىلا هبفك طساك الا *ىثب
 | ىسأر ىفو جحلادصاق دادغب تلخد هنع ٌتاىضر فيفح نب هللادبع ىلا خيشلا نع  ىكح -

 | خلا ةيفوصلا ةوخن

 ا مهلالظو اهركو اعوط ضرالاو تاومسلا ىف نم دحعسلا هللو 2 هر دلح هل وق ريسفت ا جا

 || و بي 7

 | لاد الاو ودغلاب

 نوابقيالقحلاريغل نوعدي نيذلاو قحلاىلاقملاب .قلخلا نوعدب ةاعد ىلاعتهللانا ةيآلاىف ةراشالاو

 خا حاورالا لالظ سوفتلاناف مهسوفن ىا «مهلالظوإل ةيمجنلاتاليوأتلا ف لاق لا حصفلا

 هنود نم متذختافأ لق هللالق ضرالاو تاومسلا برنم لق ل هركذ لج هلوقريسفت موا
 © ارضاالو اعفن مهسفنال نوكلامال ءاملوا |

 لاق لا ىلاعت ّش دجسي لظ هلوالا ثداح نم ام هنا ملاعلا اذه رارسا نم رابكلا ضعب لاق ا

 ربكي نا ىو ركفلا ةدجس اماو, خا [ زرق كادحسزا يساء د' هاجس لإ ] ىنشاكلا ْ

 امهيف ربد نمو سوفنلاضراو بولقلا تاومسلابر نه لق ةداشالاو لا ادجاس رخو

 "للا ةديملا قالخالاب نانملا تاجرد

 تاملظلا ىوتست له ما سصنلاو مي ىوكسا له لق 0 ا لح هلوك ريسفلا م ةرا ا

 'ىش لك قااخ هللالق مهلع قلخلا هباشتف هقلخك اوقلخ ءاكرش هلل اولعج ما رونلاو

 6 راهقلا دحاولا وهو

 ىربالنم ريدبلاو دوجولا ىف افرستمو اكلام هللاربغ ىرب نم ىمالا ةيمجنلا تاليوأتلاف لاق

 ةعيبطلاتاملظ ىف نكتسملا ىوتسي له تاليوأتلاىفو "لا كللاريغ دوجولا ىف افرسدتمالو اكلام

 جا هنود نمل راهقلا هتاقصو هتاذىف دحاولا ةيمجتلا تاليوأتلافو "لا ىوهلاو

 6# اديز ليسلا لمتحاف اهردّشب ةيدواتلاسف ءام ءامسلا نهلزنا #9 هركذ لج هلوقريسغتا مهوب
 | هدج نع هبا نع بيعش نب ورمع  ىور  رهشلاو ريخلا قلاخ ىلاعت هنا ىلا ةرانشا ةنالاو

 حلا سانلانمةءاج ىف رمعو ركبوبا لبقا ذا ملسوهيلع هللاىلص هللا لوسر دنع سولج نم .اهني لاق

 ديز ءاه وا ةيلح ءاغتبا رانلا ىف هلع نودقوب امو اسار #3 هك هلوق ريسفت مج.

 | سالا عفني اماماو ءافح بهذيف ديزلا اماف لطابلاو قحلا هللا برضضي كلذك هلثم

 ه؟ لاثمالا هللا ب رضي كلذك ضرالا ف ثكمبف
 خلا سوفنلا «ةيدوا“تلاسفا) ةبحلا (ءامإإ بولقلاءامسنم ( ءايسلا نملزنا )) ةيدجنلاتالبوأتلا فو

 نا ول هل اوبرحتس ل نيذلاو ىنسحلا مهبرل اوباحتا نيذلل 82 هركذ لج“: هلوق ريت مج

 ه# باسحلا ءوس مهل كئلوا هب اودتفال هعم هلثمو اعيمح ضرالاىفام

 ٠ ١ 017700 ت01 حقا + ا 20 1272272712: تس --

 مهل
 جلا ةيؤرلا لت ةنجلاناف عيرصت هيفريقفلا لوقب . اهلحمابنالا ةنجلا بحا هللاةياٌؤر بح نه رابكأاض لاق.

 دحا سيلا ( لات .مالسلا هيلع هللالو سرنا اهنع للاىضر ةعئاعزعو
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 8 داه موق لكلو 0 5 ل هلوق ريسقفلا ظ6 |

 ضصاوخ ىده ىدذلاوه ىداهلا ىسحلا ءامسالا ح رش ىف ىلا زغلالاق “لا كلاوه ىداهلاب دارماو

 هنع للاىضر ىلع ىداهلاو دمع رذنملا وا ىثاوكلا ريسفتىفو لا هتاذ ةفرعم ىلا الوا هدابع

 كل نوكي نا نم كال ريخ ادحاو الجر كب ٌلاىدبي نال هللاوف ) مالسلاهيلع هلوقب اجاجتخا
 ءايسالاريخ انين“ ) اهنع هللاىضر ةمطافل لاق مالسلاهيلعهنا ىتاربطلا جرخاو لا ( متنلا رمح
 ١ ةفالخلا نسحل|كرت رس نأكو نسحلا دلو نم هنا هتتس ىف دواد ونا ىورو كمل ( كونا وهو

 "لا ةمالا ىلع ةقفش ىلاعت هلل

 # دادزت امو ماحرالا ضنغت امو ىلا لك لمح ام معي هللا ف هركذ لج هلوق ريسفنا 417

 خلا سيكلا ةئيهىلع ىهو غامدلاف اهبصع سأرو قورعو بصعو ةلضع ةأراا محر نا ملعاو
 نوكي دقو اريك نوكي دق هناف دلولا ةثج وه ىلبقف هدادزت امو ماحرالا هضيغت اهف اوفلتخاو

 هما نطي ىف ثكم ىبباتلا حا يض نب كاحضلاذا - ىور - لا ءاضعالا مان نوكي دقو اريغص

 نطب ىف قب ليقف ملسو هيلع هّللالص هلم ةدمىف فالتخالا عقو نويعلا ناسنا ىفو . "لا نيتنس
 0ك تس ةلاكتما دنع دارلاز] كلذ نش قزي ىف ءانكملا لا دقو . لآ ريشإ ةفسن ةفا
 ةيناللرا مل هرسس دق ىبرعلا نبا نيدلاىحم خيشلا مالكىفو لا ةفينع ةكرح جورخلل كرحت

 'لا لزانمللا موجم ىف ةدوص

 كك لامتلا ريبكلا ةدابشلاو بيغلا مله رادقمب هدنع ”ىث لكو 9 هركذ لج هلوقريسفت 4
 ىنفاشلالاقو ٠ همانطب ىف ةعبرا مب]ر ناك ةنيدملا ءاهتف دحا وهو .ىبباتلا اكيرشنا:- ىور -

 تاداس ضعب لاقو لا ةسمجخ نطب لك ىف انوطب تدلو هنأرمعا نا نوكلاب خيش ىنربخا
 | "خا تحبلا تاذلا ةيثم ىف تافاضالاو بسنلا عيج تطقس املا مرارسا هللا سدق ةيفودلا
 | ىلع ةلادلا تاي“آلانم تانوكملا تارذ نه ةرذ © ىثلا لك لمحت ام لع هللا تاليوأتلا فو
 *لا ءايربكلاوذ وه ريبكلا ىنسحلا ءامسالا حرش ىو لا هتربادحو

لوقلارسا نم مكنم ءاوس © هر ذلج هلوقريسفنت انضم
 | فخت وه نمو هب رهج نمو 

 ظ « هفلخ نمو هيدي نيب نم تابقعم هل * راهنلاب براسو ليلا
 | اوريغي ىتح موب ام ريغي ال هللا نا هللارما نم هنوظفحم ف هركذ لج هلوق ريسفت مو

 06 مهسقتاب ام
 لاق خلا سنالاو نجلانم هتظقبو همونىف هظفحم هب لكوم كل» هل الا دبع نمام دهاجم لاق
 | ةمتالاضعب لاق لا ناسنا لكىلع تلكو ىتلا ةكئالملا ددع ىف ءاماعلا فلتخا مكحلا ةلثسا ىف
 *ّلا مهريغ ما نوتأي نبذلا مه مويلاف دبعلال مع مفرت ىتلا ةكئالللا تلق نا

 ه« هل درم الف ءوس موه هللادارا اذاو © هركذ لج هلوق ريسفت "ها

 ( مهسفلاب ام اوريغي ىتحرإ مدعلاو دوجولانه « موقب ام ريغيال سانا ةيمجنلاتاليوأتااىفو

 للاةمعت اوفرعيل سانلا عج ةيبمت ةياالافو "لا قاقحتسالا ناسلب مدعلاو دوجولا ءاعدتساب

 | هبحاص ىت اداتف ناسنا عرزف تيشم مهدا نب ميهاربا لاق لا لوزت اليك هل اوركشيو مهيلع ا

 | ةتيفلال هال لاق احون نا لبقو ا قفرعم تاريغل تاعك لف لزب ”ىمسا ريغ كلقف رش ان

 نيبو مهاب لعجو ةأرعا دحا سميال هتيبلوحو هللامرحىف مكنا قيتعلا تيبلان فوطت نهو
 لا ماح هدلو ىدعتف ازجاح ءانلا

 افوخ ا عل ىذلا وه + لاو نم هنود نه مهل امو هداك كح هلوق ريف لب ب ش

 | هدمح دعرلا حستسلاو 03 لاقثا باحسلا 0 اعمطو
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 مهي 4

 2 اراهتاو 0 هر ذ لج هلوق ريسفت

 حالابجلاابا ىم4نا ىنشي ناك ذئنيحو سيق ابا اهيلغ عضو لبجلوا ناكو نويعلا ناسناىف لاق

 'ملا .دادغب ريما وهو ةلجدو ةفوكلا ارب ةوهاؤأ تاّوفلا ةقئلظملا :راتشالا نمو

 راهنلا لالا ىدغل نشا ناجوز امف لعج تارعلا لك نْمَو 0 6 لج هلوق ريسفلا

 6 تايال كلذ ىف نا
 نكبجىلا اولصو مهما - ىكحو - دجم ىلذ لينلا سأر بلط نينرقلا اذ نا ةيدومحلا تاعتاولاىفو

 خلاطاسلاك ةوحدم ةدو دم ىف ثيح نش ضرالاىف اما 'ملا اوطب رف تأ هءارو رظن نه لكف

 ضعب ىف اهلوصحف رابمالا اماو 2 لا اهلقثو اهتبالصو اهولعؤ اهوسر تهج نق لابجلا اماو

 ضرالاةوادن ابيف ترثاو ضرالافف تعقو اذا ةبحلاف راغعلااماو لا ضعب نود لابجلابناوج

 "لا تريكو بتر
 تانجو تارواحتتم عطق ضرالا ىفو نواركيش موقل 2 هك فلوق 2

 6 بانعا نم

 . ناسللا ىدصو . لاملاف ةواخسو . ردصلا ةمالس . ءايشا ةرقع لادبالا قالخا لاقشو

 خا مسالااذبيىلوا نامالارونن م هيفامل نمؤملابلقنا ملعاو خلا ةدعلاىف ربعلاو .سفنلاعضاوتو

 دحاو ءاج ىتسي ناونص ريغو ناونص ليختو عرزو ف هركذ لج هلوق ريسفت
 ه6 لكالاف ضعب ىلع اهضعب لضفنو
 - ىكحو - 'لا ( هيبا ونص لجرلاممع ناو ىثابآ ةيقب هناف سابعلاىف ىقوذؤت ال ) ثيدحلا ىفو
 ىنشاكلا لاق لا ابيذق نوثالث هعمو ج رخ ةنجلانم طبه امل مالسلاهيلع مدآ نا ىدوعمملا

 لا [ تاوصاو تاهو لاكشاو ناولا فالتخا رد مد ىن لثم نبا هكمدروا نايس رد ]

 مهلوق بجعف بجعتناو « نواقعي موقل تايآل كلذىف نا  هركذ لج هلوق ريسفت
 6 ابارت انك اذا٠

 خلا حاورالا ةايح ملعلاو حابشالا ةايح ءاملا ناف ءاملاك هللا لهال لصاحلا ملعلا رايكلا ضعب لاق

 "لا كابراعتم قالاو رسلاو حاورلاو بلفلاو* نيقنلا نم عطق ةيناسنالاضرا ىف ةراشالاو

 كئلواو مهبرب اورفك نيذلا كئاوا ديدج قاخ ىف انآ هركذ لج هلوق ريسفت

 هي نودلاخ ايف مه راثلا باتصا كئلواو مهقانعا ىف لالغالا

 ءايشالا ىت كنال ايش"تكعتال دنع اي كنا ىلعت ىا « بحجعت ناو ث ةيمجنا١ تاليوأتلا ىف لاق

 *ملا ىلاياالو رانلاىف ءالؤهو لالا مهيف ىلاعت شلالات نيذلا مه تاليوأتلافو "1 انم

 تالثملامهلبق نم تلخ دقو ةنساا لبق ةئيسلاب كنولحعتسيو © هركذ لج هلوقريسفت

 6 مهملظ ىلع سانلل ةرفغم وذل كبر ناو

 ملعاو "ليا ةييطع-ةنع<هلد واتدلاو رقت ولك الف ,تاماهلا ةاضعلا ضي نعد 0 ع

 خلا تاعاطلاو ناممالا لبق ىصاعملاو رفكلاب مهلاجءتسا ةنسحلال بق ةئيسلاب مهلاجعتسا نا

 لزاا الوا اورفك نيذلالوقيو * باقعلا ديدشل كبر نآو إف هركذ لج هلوقريسفت

 6 رذنم تنا امنا هبر نم ةيآ هلع
 ىحم ىلا, ما ند ولازم :ريثلا لها نح ف ةبردلا نوت ةنرقتلا ن1 لع هيلا كلت

 مالسلاهيلع دوادىلا ىلاعت شلاىحواو لا يحي هجو ىلع ىنيع مدبتف مالسلا امهيلع يع

 لآلجلاو لاخلا نآشنالاق بكر ىلاعت لاَ ملعاو - "لا نيقندصلا رذناو نييتذملارشب ٌداواد اي

 'حلا لالجلاىلا رظان' هقوخو لاخلا ىلا رظان' هٌزاجرف



 مه م زخ>

 مالسلا هيلع ناملسو دوادو ميههاربإ نا ىورو ا ) فيسا ةذخا ةأطفلا توم )ثيدحلافو خر

 الب هللا نم ةيممو قشع ىلا ةعاسااب ريشي ةققخاىفو ةيمحنلاتاليوأتلا ىف لاقو خا اق اونام

 ةضايرلا لها ضع لاقو خا ةبحأأ ةرجش رول قوشلا مي 5 ل لاقو 'لا بابسالانم بتايا

 ا ن هدلاك قشعلاو لو 10 ةلاك بحلا بلقىف قوشلا

 « الاجر الا كلبق نم انلسرا امو 0 ا لج هلوق ريسفن 81

 نا ىكح 4 هسفنب مهوعدي هليدس ىلا ىعئادلاو هب قلحلا اوعدب هللا ىلا ىعادلا مهضعب لاقو

 | لوسرلا عابلا نا ملعاو 2 *لا'نآرقلاف نحلي هعمسف ىبرغملا ملسم ىبا ةرايز ىلا دصق اهيقف

 هلاوحا 3 هوادتقا نو ةقيقحلا ىلع هللأ بحت لهس لاق 'لا ةاحنلا باب ملساو هيلع هللا ىلص

 ميهاربا مامأ لأس هرسسسدق هداتفاب ريهشلا خيشلا ةرضحلاق مالسلاهيلع ىنلاب هلاعفاو هلاوناو ْ
 'لا ةيذالا لجال ىلبلا تالي مان نع امون. .ىنم اشاب ا

 ١  0اورظنف ضرالاىف اوريس رفا ىرلا لها نم مهلا ىحون وه 05 لح هل وف زيسفا |

 نواقعت دافأ اولا نذلإ رح ةرخ ًالارإدلو مهلبق ن م نيذلا ةنقاع ناك روج 5

 ضعب لاقو لا ىحولال نودعتسملانوغلابلا لاجرلاالا اهقحتسنال ةلاسرلانا يدل تاليو اعلا لقا

 مكنانيعب تلا ردصل مهنع هنا ىضرةب احصلا ١ حامل !سو هيلع هللا لص هللا ل اوسرباحان هادابتجاوالامعارثك

 | انرصن مهءاج اويذكدق مهما اونظو لسرلا سأنتسا اذا ىتخ ف هركذ لج هلوق ريسفتا سعب
 بال الاىلو ال ةربع مهصصق ىف ناكدقل * نيم رجا موقلا نع ا درب الو ءاشن نه ىجذ

 6 هيدي ناب ىذلا قيدصت نكلو ىرتش اثيدح ناك ام

 | "انرصن مهئاج اونانكدق# مزن!" اونظو. لشزلاش ايتسااذا )) .ىلاعتهلوقىفو ةيمجنلاتاليوأتلا ف لاق
 | ةركك كو اوكا رمامق' قعن) [رضاحاو" 7ك ادرعصلا نا" نأ ةراطها» (ءافنأ ما خت

 جا بابلالاىلوال اربدتو د

 6 نونمؤي موقل ةمحرو ىدهو ”ىش لك ليصفتو ف هركذ لج هلوق ريسفت مب |

 ار ل 0 هرث اذ لج هلوق ريسفت

 جا هنطابو ندلا هاظ ليصفت هيفذ بتارملا 1 عماج نأ رقلا نا ملعاو ا

 نكلو قحلاكبر نم كلا لزنا ىذلاو تاتكلا تاآ كت هس هرك ذ لج هلوق ريسفت معو

 86 شرعلا ىلع ىوتسامث اهنورت دمع ر يغب تاومسلا عفر ىذلاهللا +نوْؤيالسانلا 2
 هلا ال هللا ) هلوق ىلا ريشي فلالابف نآرفلا تايآ < رملا ) فورح نا ةيمجنلا تاليوأتلافو

 لا ةيآلا © مون الو ةنس هذخأت ال مويقلا ىحلا وه الا |

 | صالاردي ىفسم لجال ىر# لك رمقلاو سمشلارخسو © هركذ لج هلوقريسفت مسج |

 | 3 تاي آلا لصف

 لعجو ضرالادم ىذلا وهو * نونقوت مكبر ءاقلب مكلعل 0 0 لج هلوقريسفت مس ْ

 3 ىساوز ابف

 اولصو ةفشاكملا لها نا كالذو انيش تددزاام ء هلأ ف ل كو هنع للاى ذر ىلع انديس نعو

 نءؤملل ةينغال هيقفلالاق خلا ةمايقلا مون باجحلالهال لصحم ىذلا نيقيلازيع ىلا نيقيلاماع ن٠

 قاخمنا لبق ىلاعت هللازا ران آلاضعب ىفو لا ةرخآًالاىلع هلدب ملع اهالوا . لاد> تسنع

 "لا ءاملا عرلا تقفصق ةفافه احمر ءاملاىلع لسرا ضرالاو تاو.سلا



3 

5 

 انضين

 ا

 نفل

 انضر

 ف

 ما

 مي مب يح

 وفل اع مكب ءاجو قمشما أر ذكوخا/ لا ىننسحا دقو © هاك تالخ نإ ةرففت

 ه# قوخا ناو ىبي ل ناطيشلا غزت نا دعل نم

 فو *لا تالك قنا مهمالك نه ترك رمخاو ىل فال1 ةعبرا تكمادح "ةنعغ هلأ ىضر نامقل لاق

 لا دوجولا نجس نم ىنجرخا تاليوألا
 هي مكحلا ملعلا وه هنا ءاشي امل فيطا ىبر نا © هركذ لج هلوق ريسفت
 انما قدا 00 جلاصملا أ اقد معي نم مسالا اذه 00 كلادجر ىلازغلا مامالا لاق

 نئاز> ىف هلخداف هتثتاز>ىف هب فاطف بوقعي دي ذخا فسو» نا - ىور - :لا فل امو

 | بوبا ةأرما ةمحو ادثيءو مسارفا اخيلز ىا ليعار نم فسويا دلوو لا بهذلاو قرولا
 | خلا نيظ هبلع لخنلادب رج نه ةيئبم مسوهيلع هللا ىلص انين" نك اسهناكىليه لا لاق خلا مال ل هيلع

 3 كن تاج الإ ل نه ىتملعو كاملا نم ا بر 0 هرث ذىل> هلوق ريسفنا

 00غ فراش ف ل !اكلع ىلا ترا نقار او تك ل ل
 | حلا نوراه ةفيلخلا هوخا هاثب مظعرصق ناطيحنه طئاحىلع لوابب بتكو لا هنع ٌتاىْطر

 ما ماشلاب هتفدب نا ىصواو ةئس نيرفعو اعبرا فسو عم ماقا بوقعي نا ىور

 ا جا ةنطلسلا ةيلباق مالسلاهياع فسو»ب دوجوىف ناك هرسسدق هداتفاب ريهشلا خيشلا ةرمضح لاق

 ئقوت ةرخ ًالاوايندلا ف ىلو تنا ضرالاو تاومسلارظاف 98 هرك ذل ج هلوق ريسفت

 "ا  نيملاصلاب ىنقملاو املسم

 ١ ىفوتلا وهو ءاعدلا اذهب فسو اعد اماو . لا وه الا: هدعبالو: هلق ى' توملاىمت ام لبق

 لا هدعب نمو ههوق هب ىدتقيل املسم

 قاحلالاو ّللاىف ءانفلا ةبتيم ىلا ةراشا املس» ىفوتلاف ةيادبلاىلا عوجرلاهه ةياولانا .ههجوو
 'لا ساب ءاقبلا ةيترص ىلا ةراشا نيحلادلاب
 ىصو فسوب ةافو تند الو اهدعب جور و اهيلع قر هليق اخيلز تتام صصقلا ىف لاقو

 ىلاعت هللازا لاق امبنع هللاىذر ريبزلا نب ةورع نعو لا سائلا سوسي نا مي.ارفا هدلو ىلا

 لا فسؤ ماظع هعم لمح نا هسحا لكل ىسب ريسلاب مالسلاهيلع ىسوه صا نيح

 اوعمجا ذا مهيدل تنك امو كيلا هيحون بنغلا ءاينا نم كاذ 8 هركذ لج هلوق ريسفت

 تصرح ولو سائلارثك ا امو * نوركمي رخو م ا
 فدسو» ربق فرعي ام هللاىلاي هل لاقف ةنس ةمئام الث هل خيش هءاج ىسو» نا سيلجلا سينا ىفو

 اونب لزت ملو رصم هدعب ةقلامعلانه ةنعارفلا ثثراوت دقلو مولعلا رحب ىف لاق خلا ىتدلاوالا

 لا ميديا تحن ليئارسا
 * نيملاعال ركذ الا وهذا رجا نم هيلع مهلآستامو * نينمؤع 8# هركذ لج هلوقريسفت

 نمؤي امو * نوضرعم اهنع مهو الع نورع ضرالاو تاومسلاىف ةيآ نم نيكو

 6 نرك رشم مهو الا هللاب مزكأ

 تاليوأتلا فو لا ةيتوسانلا ىلا ةجاتحم ريغ ةيتوهاللا نا ريشي ةيمجنلا تاليوأتلا فو

 لا ناميالا ةيؤرب ا نوكرشم مهوالا ) هبلطو © للاب ) قلخلار ثكا 6 مهرثكا نمؤي امو )
 لا مكخيش مسمأي مب ىبرغملا نامعىباخيشلا باخصا لأس روباسي' ئطساولالخد الو

 ةعاسلا مهين انوا هللا باذع نم: ةيشاذ مهن أت نا اوئمأتا ه8 ”هركذأ لج“ ةلؤوق رست
 ىنعيتا نهو انا ةريصل ىلع هللا ىلا اوعدا ىلييس ةدعهإ لق | + نودعتشت ال محو ةتغل

 6 نكرشملانم انا امو هللاناحبسو



 مد م 2
 2-2 -_- اسحب ص د هس بجو

 0و عك 0 كلر تنال كخأ رق © لج هلوق ريسفت سار ١

 هللا كرت "دقن هللا اولاق » نسل ارا عيضنال هللا ناف ريصلو قشينم#لا ١ انلع هللا : نم

 ا 13 ل هللا رفغل مولا 5 تبيرثدال لاق * نيئطاخل انك ناو انيلع

 | هحكلم ]0و هئارام ةففر بيس نأك ةنكلو ةيادتلا قا معتصتر ربخا ةيمحتلا تاليوأتلا قو

 هعو ةركب كماعط ىلا ان'وعدت كنا هيا اولسرا هتوخا نا سون مزكنمو "ا ةياهنلاف

 ذخا ملسو هيلع تلادص 0 ل1 كيف انم 0 ىلا نحو

 0 كيالع قرت ان ةلا لاقف 00 ةيلكلل] كَ ىنداضعب ا

 ظ اذه ىديخف 1 نا زامل فرط 2 لج هلو ريسفت ماع(

 ةيمجنلا تاليوأتلا ف لاقو جلا ُهللاَنم برقلاو ةاصوال بيس 2 تنل ماوانلا كو "16 |
 | نيلورقلا هدادع نم دبع ىلع ىرجم نا نه محرا هنا ىلا ةراشا ( ني+ارلا محرا وهو 0غ هلوق ىف

 "لا ةنجلاٍبايُمْنء بلقلا فون صيف نا ىلا ةراشا ةيف ةيمجنلا تاليوأتلافو حلا !سعا

 « نيعمجحا مكلهاي ىنوتلاو اريد تأي ىلا هجوىلع هوقلاف ف هركذ لج هلوق ريسفت ”6
 8 فسوب عر دجال ىبا مهوب لاق ريعلا تلصف املو

 رقفلالوقي 71١ ىيرصلا نجلا ةقرخلاسبلا ايلءنا لاقنم لوق بذكلانم ظانغا ضعب لاق
 خيفعلا ةّرضح دقرع ةموق ةادإب ىف تردو خا هرارسا هللاسدق خراششملا ةنس نم اذه

 اذ نادك ور ورز وو هل 21 نتكلا 83 ,ح ىف هلو هرس سدق نيدلاردص

 لهالاق "لا هتنزحا اك هحرفاف هيلا مدلاب خطلملا ص..ءقلا لمع هتنزحا انا لاقو .ضرءقلا لمح

 | 21 ديبلاناكملانَع خرفلاو ح ورلاتقو ”ىجيو ةنحلاءاضةنادنعفسوب ةحئا هيلا لصوا هللا ناىناعملا
 تدار ناكل الاودط كت ها ناهتتلآ/ناتكعطو ناكتنالا تانك ب ىذل لا[ مامآلا لاق
 خا | ترد نادك او «تم#ن ايتناتكك

 مل تا 7 5 0
 3 مدقلا كالالض ىب كيا ةللان | + نودنش نا.ال ول عج هر داإكح هلوق 00 او

 ي١ |

0 

 ولا ظ

 3 أ رساعإ ديراف هةيحو 2 هنقلا ريشيلا ءاخن أ املق

 جا

 انابا اي اولاق + نوملعت ال.امب هللا نم معا تأ كل لقا ملا لاق © هركذ لج هلوقريسف "1

 | 6# محرلاروفغلاوه هنا نر مكل رفغتسا فوسلاق * نيئطاخ اذك انا انيونذ ال رفغتسا
 0 9 3 2 .٠

 مولظإ!اوفع نافىند اكل ةدعسا ,كتءافعنا| فسون لأسالاق «( ىبر يكل ر فغتسا فوس )لاق ىعش نعو

 حلاها رب_ر حن ضعإ ىف درس هللا سدق ىدنسو ىخيشة رضح هلاقام ماقملااذهىفقيقحتلاو خل اةرففملاط رش

 1 فسوب ىلع اولخد املف 2 هك دلع هلو ريسقلا ماقب

 | / 041 نيمجا هلهاب هناي نا هلأسو ةلحار قامو ءاريثك ازاهج علال هو يسون ناد ىو

 | مرو نما هللا امنا زيصم: اواخداَلاَقَو هيوبا هيلا ىوا #8 هركذ لج هلوقريسفت ماب.
 دس 111 ارحبو نسر مل ىلع هوبا

 هك اًمح قد اهلعجدق لقنه ىاير 00 قه 8 لاقو 00 رك لح .هلوقريدش "1

 تدان ردع علا بش لاو ا ايؤرلاىيتنب اهنلاو' ةنسنيعبرا دعب فسر ايّؤر تعقو مُهضعب لاق

 ا ا ح ورلا ب وآ»إ ىلا ٌتلقلا سوا ةزمضج نه 34 زيعدلا“ اخت زا!أ.لف 0 ةيمحتا|تاليوأتلا ىف لاق

 ا 'ملا لا.كعالا ف جورلاولا اجاتحم ناك صالاودب ىف تاقلانا ىلا ةراشا هيفو

 : : رهطالاه رس س دد ربك الا خديشأا ة رض لاقو "خا ل !كارذاوا نامز وه

0 

 ًانءاذه )

 | ح ورااوه بوقعي نا دراق الاو لا 1 اه ريظا ىا (.اتح ىبز اهلعج دق ىلق نم

 خا ساوجلاو ىوقلاو ة 5 رغبلا فاصوا هد هالواو سفنلا هتحوُرو

 ظ رحسلان م 1 رحدلا قى ور 1 تاماع 1|قدصا ( مالسلاهيملع. هل وق حرش ىف 5 رسس س ل ىونفلا

 هي مصمم 0 اذ يسمو 07 ا مل ل ل اممم يي سم جم
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 فايضا دق اسال ذ اور فرط ناي انفي مال س1 الج كل ل ل نا
 'ا ةأرملا هذه لثم انسحو ةراضن طق مويا ىلا تيارا ام .هللاو_تلقفر اههتحو . نس

 3 مهنعىلوتو » مكحلا ملعلا وه هنا اعيمج مهب ىنيناينا هللا ىسع هرك ذلج هل وقريسفت

 هريمضيف ام زربيل ناحتما اهنمو . دبعلل ةبوقع ليجعت اهنه . برضا ةثالثىلع ءالبلازا ملعاو

 2 فار "ا ةماركو ةبرق هدناع دادزيل ةمارك اهنمو .٠ هبرنمهوه نبا هتجرد هقلخل رهظيف

 ذاتسالاتعمس ىريشفلا مساقلاونا لاق لا هما ىدي نيب الحي خ.ذ هنا بوقعي ءالتبا ببس نا
 1 'لا هرمع رخآ ىف لوقي قاقدلا ىلع ابا

 ه6 نزح ان« هانع تضيباو فسوب ىلع ىفسا اي لاقو © هركذ لج هلوق ريسفت
 هيلع هللاىلص دمح ةماالا ةييصاادنع نوعجار هيلا اناو سل انا ممالازم ةما طعت مل ) ثيدحلافو

 ثيح هيباب لعف اع فسوب تبناعل ةنجلا ىلخذا هللا نا ول لاق ةرسيم ىلا نعو لا ملسو

 نينامث هثاقل نيحىلا فسود قارف موننم بوقعي انيع تفجام هلا ىور لا اباتك بتكي مل
 لا ىقسويلا لاملا ىلا رظنلا هرصب باهذب ىمعلا كلذ ثروا رابكلا ضعب لاق خلا ةئس

 هلا يئاوتلا دع ءاكملاو تسلا زاوح لع هنكذلاب لادكساو

 نوكت ىتح فسوي ركذت اؤتفت هللا اولق * مظك وهف ف هركذ لج هلوق ريسفت

 6 ىنب اوكشا امنا لاق * نيكلاهلا نم نوكت وا اضرح
 ارثظ ناكو نيقلا فيسىبا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر عم انلخد هنع هللاىضر سنا لاق

 هسفنب دوج وهو هتان ضعب داوىلع ىبب هنا مالسلاهيلع هنعو لا مالسلاهيلع هدلو ميهاربال
 هللاىلعو هللازم هجوا ةثالث ىلع ءاكبلاو 'لا ءاكبلا نع انتين دقو كت هللا لوسر اي ليقف
 'لا بيعشو بوقعيو قحسا ءادنالانم نايمعلاو 2 لا للاىلاو

  نوءاعتال ام هللانم لعاو هللاىلا قزحو © هركذ لج هلوق ريسفت
 هعفر هنعّشلاىضر سلا نعو لا زئاج وهو اهقلاخىلا سفنلانم ةياكش الا اذه سيل لبق
 لا (كرهظ ىنحو كرصب بهذا ىذلاام بوقعيل لاق الجرنا ) مالسلاو ةالصلاهيلع ىنلاىلا

 اوسأين الو هبخاو فادسوب نم اوسسحتف اوبهذا ىنب اي 8 هركذ لج هلوق زيسفت

 5 نورفاكلا موقلاالا هللاحور نم رنات لل هللاحور نم
 'ا هلسغاف ٌقايلوانم ىلو تام مالسلاهيلع ىسوم ىلا ىلاعت هللا واف: تام الجر نا ىور

 ه هيلع اولخد املف © هركذ لج هلوق ريسفت
 نيمايشبو هبلق فسوف بلطينا ملسم لك ىلع بجاولانا ىلا ةراشا ةيًالاىف ةيمجنلا تالي وأتلا ف لاق
 بوقعي نه ميحرلا نمحرلا هللا مس بتكق هدالوا ضعب سما بوقعي نا - ىور - لا هرس
 *لا_رصصم زيرع ىلا هللا ليلخ ميهاربا نبا هللا حيبذ قحسا نبا هللا ليئارسا

 ةيجرم ةعاضبب انّتِجو رضلا انلهاو انسم زيزعلا اهيا اي اولاق 8 هركذ لج هلوقريسفت

 13 نيقدصتملا ىزحي هللانا انيلع قدصتو لكلا انل فواف

 ىرقلا ضعب ىف ةأصعا تعمست لاق هنا عيسرلاىلا خيشلانع ىكح ام ىويندلا باوثلاراثآ نمو
 موق ضراىلع يم دو ناطلسلازا ىكح لا اهيلا تئخ السعو انبا بلحت ةاعب هلا اهمزكا

 'لا دعب هرب مل ناكو ركسلا بصق ايف رثكي

  نولهاج متا ذا هبخاو ىفسويب ملعف ام متملعل ه لاق قه هركذ لج هلوق ريسفت
 راقتفالاو ندعلانأف لامعالاب ةءولم اننثازخ هرتسسدق ىئاطسلا ديزنىبال ليقام ماقملااذه نمو

 ( ميحرلا نمثرلا هللا مسي ( هيلا 1 ب كاتكلا ارك ال هنا ىور 'لا لاؤسلاو عرضتلاو :

 1 كات نأ سا !لم وسما !تاوشي ىلا

 1 55 عج دبع 7ك
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 كوخا انأ ىلا لاق هاخا هيلا ىوأ فسوب ىلع اواخد املو © هركذ لج هلوق ريسفت ”ة

 < سنن الف
 فسوب هل لاقق بثذ مهدحا مس ١ لاق يراببا ام لاق رو 5 ذ دالوا ةثالث تقزر صصقلاىفو

 'لا شوحولا ءامساب كدلو ىمست فيكف ىب' نبا تنا

 ىف ةياقسلا لعج مهزاهجب مهزهج املف * نولمعي اوناك امب وف هركذ لج هلوق ريسفت 4
 *6 نوقراسل مكنا ريعلااهتيا نذؤم نذا مث همخا لحر
 لا (ةنجلا ف رغب مكث دحأ الأ )لاقق لسوهيلعّساىلص سال وسر دنعانكلاقهنع ها ىضر رباجنعو

 كلملا عاوص دقفن اولاق * نودقفت اذام مهملع اولبقاو اولق هه هركذ لج هلوق ريسفت ؟ةو

 ضرالا ىف دسفنل انج ام متملع دقل هّللات اولاق * معز هب انأو ريعب لمح هب ءاج نملو
 ««هلحرىف دجو نم هئازج اولاق * نييذاك متكنا هؤازج اف اولاق * نيقراس انكامو
 ركب وبا ناك ةندملاىلا هجونو راغلازم ج رخ امل ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر نا - ىورو

 لا قيرطلا ى.دبي لجرلااذه لوقي كعمىدلااذه نملئاس ركباياىا هلأس اذاو هلافيد رهنع لا ىضر

 لبق مهتبعوأب ادف « نيلاظلاىزجت كلذك هؤازج وهف ف هركذ لج هلوق ريسفت ٠.٠

 ىف هاخا ذخأيل ناكام فسويل اندك كلذك هيخا ءانو نم اهجرختسا مث هبخا ءاعو
 +5 هللا ءاشي نا الا كلملا نيد

 مفاعو ناس لال لسور ىلا ةماقلا ثلا 1
 'حلا © ائفض كديب ذخو ) بول هلوقك ةيئيد

 نا اولاق * ميلع لع ىذ لك قوفو ءاشن نم تاجرد عفر 9 هركذ لج هلوق ريسفت ”1
 6 مهل اهدي ملو هسفن ىف فسوب اهرساف لبق نم هل خا قرسس دقف قرسي

 ضيضح نم دوعصلا ملع هيِتؤن ناب اندابعزم 6 ءاشننم تاجرد عفرن ) ةيمجنلا تاليوأتلافو
 'لا مالا ءدب ىف ةقرسلا ةمهتل لباق لماكلا ناسنالانا ىلا ةراشا هيفو لا ةيرسعبلا

 زيزعلااه-ا اي اولاق « نوفصت امي ملعا هللاو اناكم رش متلا لاق © هركذ لج هلوق ريسفن .٠

 نا هللاذاعم لاق « نيتسحملا نم كيرن انا هناكم اندحا ذخف * اريك اخبش, ابا هل نا
 # نوملاظل اذا انا هدنع انعاتم اندجو نم الا ذخأت
 نحيصالوا اناخا انيلا ندرتل كلملااهيا ليبور لاقف نيمايثب قالطاىف زيزءلاولك مهما - ىنور -
 ىلا ةراشإ هيفو "خلا هيا نع كحق هةسجنووعش ”تماقور سهم ف لماوحلا اهنم مضت ةحيص
 خا ىلوأ او ىنلاهب لمع؛نا دبال ىلاعت هللازم دري دراو لك نال ملظ اضيا ماهلالا فالخم لمعلانا

 نا اوملعتملأ مهريبك لاق اجت اوصلخ هنم اوسئيتسا املف #© هركذ لج هلوق ريسفت سس
 ضرالا حربا نلف فسوب ىف متطرف ام لبق نمو هللا نم اقثوم مكلع ذخا دق مابا 0

 انابا اي اولوقف مكسبا ىلا اوعجرا « نيك اا ريخ وهو ىلهنلا مكحب وا ىلا ىلنذأي ىتح

 #© بغل انك امو انمثع امي الا اندهش امو قرمس كئنانا
 سناجيلاريغب ةبحصلاو ملظ ملظلا بلطو ملظ هب سامكح ام ريغب مكحلاف عاونا ىلع ملظلا نا مث
 خلا ةبوتلانم اياب هل حتفو هسفن ىف اهظع ب ار امل ١ نيك لاا رك

 اهف انلبقا ىتلا ريعلاو اهبف انك ىتلا ةيرقلا لئساو + نيظفاح ف هركذ لج هلوق ريسفنت ٠

 © ليج ريصق انما مكسفنا مكل | تلوسل لب .لاق -*:نوقفابسمل اناو
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 ميج مان رجح
 اهمنوق رعب مهلعل مهلاح ىف مهتعاضب اولعجا هنابتفل لاقو هركذ لح ةلوق ريس 4

 انم عنم انابا اي اولاق مهيبا ىلا اوعجر املف * نوعجرب مهلعل مهلها ىلا اوءلقنا اذا

 مكتنما مالا هلع مكنما لهلاق « ؟ناوطماط ل" ناو لدكت» اها! فوفو قأكلا

 « لبق نم هيخا ىلع
 6 نيبحارلا محرا وهو اظفاح ريخ هللاف ف هركذ لج هلوق ريسفت
 تاكوتام دمي امهيلكك يلع ندرال ىقززعو ىلاعت هللالاق اظفاحريخ لاف نوقمي لاق امل بعك لاق
 ا هاوسام. ظفنح نود هظفخ ىلع دمتعيو للاىلع 0ك نا ىنِذيف ىلع

 ه6 اولاق مهيلا تدر مهتعاضب اودجو مهعاتم اوحتف املو ف هركذ لج هلوق ريسفت

 اناخاظفحت و انلعا ريو اللا تدر انتعاضب هذهىئينام انابا اب 8 هركذ لج هلوقريسفت

 هللا نم اوم نوتؤت ىتح مكعم هلسرا نل لاق * ريس ليك كلذ ريعب لك" دادزتو
 6 ىلكو لوقت ام ىلع هللالاق مهقثاوم هون املف مكب طاح نا الا هب ىنننأتل
 ما اهيلع د.تميال نا نيبو ملاعلا اذه ىف ةربتعملا بابسالا ةياعر نيب عمجم نا ناسنالل ىنذيف

 باونا نم اولخداو دحاو باب نم اولخدتال ىنب اي لاقو و هرك ذ لج هلوق ريسفت
 هلل الا مكحلانا ”ىش نم هللانم مكنع ىنغا امو ةقرفتم

 « نولكوتملا لكوتيلف هيلعو تلكوت هيلع ف هركذ لج هلوق ريسفت
 مايقلاو مهلاجآو مهفيلكت ءايشا ةثالث شاىلع دابعلل هرس سدق ىرتستلا ٌللادبع نب لبس لاق

 ,ىفو لا مدقالا نمزلانم ءاءاعلا بيراجت نيعلا ةباصاب تدهش دق هنا ٍلعاو 'حلا مهسعاب
 نا نيعلا ةباصا هجو مهضعب لاقو 'خلا ( ردقلا لجلاو ربنلا لجرلا لذدت نيعلازا ) ثيدحلا

 "لا ّللاىلا عجرب ملو هنسحتساو ”ىش ىلا رظن اذا رظانلا

 ةيحلاريثأت اماؤ 1 اهريغلها*هبجويال بيرغرماب ةرطفلا نه سوفنلا ضعب صت##و ىنوزفلالاق
 اهنع هللاىضر ةملس:-ما نعو 'لا نبدلا ردبب بقلي اباش ىوبي ناك سانلا ضعب نا ىكح دقق
 نب ةدابغ نع - ىورو - ا ةرفص اههجو.ىفو ةيراج اهتنب ىف ىأر مالسلاهيلع ىنلاذا

 خا عجولاديدش هتيأرفراهنلا ل واف ملسوهيلعّشاىلص َنالوسرىلع تلخدلاق هنعهّللاىضر تماصلا
 جلا اهياعكلذ مالسلا هيلع ركشي مل ثيح ةرسشنلا لاهعتسا ةهاركمدعىلع ليلد هيفو مهضعب لاق

 برححلا ءاعاتلاو هو كلوعتلا قلعت ماو". هن" ساب الف“ تاوعدلا نمأ ”ىعو نآرفلانه ناك اماماو
 نيسحلاون دل اذوعي مالسلاهيلغناكو . "جلا هبسأبالف ءالبلا مفدل هللاءامسا ضعب وا ةب رجا ةيتتألاوا
 هل قب نم ماقماذه مهضعب لاق ا (ةماهوناطيش لكن هةماتلا نا تاءلكب اكذيعا)لوقيفامهنعّشاىضر

 ىو 1 1؟هللاالا دوج ولاا ”ىزنال ”ثيج ديخروثلا “زم ىف «لغوت نمءامافإ(نلازيغ“ الا !تانفتلا
 نعو. لا تاماركلا.سنج نه.ىلاعت هللا ءامساو فورهلانم لصاحلاريثأتلا نا ةيكملا :تاحوتفلا
 اوعمس ال مههراعباب كنوقلزيل اورفكنبذلاداكيناو9 ةيأ ًالاوذه ًارقثنا نيعلاةباصا ءاود نسمحلا
 'لا < نيلاعلل ركذ الا وه امو نون هنا: نولوقنو ركذلا
 مهنع ىنني ناكام مهونا مهرما ثيح نم اولخد املو ف هركذ لج هلوق ريسفت

 رك ١ نكلاو مع وذل هناو اهيضق بوقعي سفن ىف ةجاحالا ”ىش نم .هللانم

 6 نوملعيال سانلا
 نيعلا اهبيصت نا فوخ راهنلاب رهظتال مويلا ةثالث ايندلاىفام بحعا نا ركذو كيلعو كيف ٌتاكزاب
 ىذلارئاطااثلاثلاو لا هيمدقب ضرالامطيال ى ركلاىناثلاو لا ناويحلاةايحىف لاق ام اهئسحل
 لا لخبلاو ص رحلا لهاىلا ةراشا دودل اذهو رئاطلا كلذ ريقفلالوقب خلا ءاملاف هقوس ىلعفقي

 ( عبارلا دلجلا تسرهف )* 



 مده م زعم
 رسم ممم صم سج لل عع:

 هلك املف ىنفلل ىسفنل» هملختسا هب قوت كالا لاو ف ءزك د "لج هلوق“ ريسفلا 79
 كلذكو ) ماعئالا ةروس ىف ىلاعت هلوق دنع هرس سدق هباد نيدلا ممن خيشلا ةرضح لاقو

  ىكحو - خلا ءوسلاب ةرامالا هسفنسئالازاطيهف ( ناو سنالا نيطارش اودع ىنلكل امج
 'لا اهنم قافتاب ليجىلع تلوتسا دوسا ثااثلاو قزرا ىناثلاو رفصا اهدحا راوثا ةثالث نا

 6 نيما نيكم انيدل موبلا كنا لاق 8 هركذ لج هلوق ريسفت ”ا/ا/
 | كتردقو كتزعب ذوعاو هريخئم كريخم كلأساىا مهلا لاق كلملاللع .لخد امل هنا ت ىؤر -
 | حلاباجحلالهامم فشكلال ها لاحىلا ةراشا هيفو لا ةيناربعلاب هلاعدو هيلع ةملس مث هرشش نم

 ٍ #« ملع ظيفح ىلا ضرالا نئازخ ىلع ىناعجا لاق © هركذ لج هلوقريسفت 8
 نوكلل 3 ةيرشبلا تافص نحس نه باقلا صالخىف ىدسي ح ورلانا ىلوالا ناتراشا ةي ”لافو

 خا ةيلزالا ةداعسلا ران نم مر كلاو فطللانا ملعاو لا ءايشالا قئاقح تك قال افا ا

 لاق خلا فسوب اي ىرت اف هل لاق ةيدجلا نيلا نايتاب ربخاو كلملا ايّؤر ربع الل هنا كلذو
 ا 'لا ءاضقلاو ةرامالا ةيلون لاؤسك هوركم فاقوالا ةلون لاوس ءاملعاا

 ىلا ليبسال هنا ملع اذا رئاجلا ناطلسلاو رفاكلا دب نم دلقتلا زاوج ىلع اذا ةلالد ةيأآلا فو ؟/9

 اوركذ كنلرو نا ةنحشلا نبا ةمالعلا عيملا  ىعتو - لا لطابلا عفدو هداه مكحلا

 نع تعطقنا ريفعطق ىفو' ام دعب اخيلز نا - ىكح 1ماوتمالاف ءاملعلا ىلع تنعتي ناك هنع

 "لا ةبارخ ىف تكلي ل
 نم انيب اهسفنل تذختا ةبارحخلا كلت ىف ة راما هاد ةاساقع اهلاح دتشاو دهجلا اهريغ ال مث

 ا فسو» رمم ىف يلا قيرطلا ةعراق ىلع بصقلا

 هلل ناف دسجلا .ضرا 2 ضرالا نئازخ ىلع ىنلعجا ) حورلا كلمل بلقلا دعو لاق ةراثالاو 8
 '*لا فطللاو رهقلانم ةنازخ هنطابو دسجلا هاظ ءاضعا نم وضعو كىث لك ىف لات

 هي ءاشي ثيح اهنم ًاويثإ ضرالاف فسوبل انكم كلذكو © هركذ لج هلوق ريسفت 7م
 خا عدزلاب لاغتشالاب ةدلبو ةيرق لك لها ماو ءاسنلاو لاجرلا هتبحاو رصم ىف لدعلا ماقاو

 0 دي عيضن الو ءاشن نم انتمحرب بيصن # هركذ لج هلوق ريسفل

 «6 نوي اوناكو او نيذلل ريخ ا

 هل لجعي رجافلاو ةرخ الاو ايندلا ىف هتانسح ىلع باثي نمؤملا ةنييع نب نايفس نع - ىور -
 | ايلاف ابهذ ايندلا تناك ول نيفراعلا ضءب لاق لا قالخن٠ ةرخآآلا ىف هلامو ايئدلاىف ريخلا ١

 | تي داَرلا ناك ناف رَيقنلا لوقب“ لا ايذلانم اريخ ةرخآألا تناكل -انقاب افزخلا ةرخختالاو
 ا ا لامعالا قدص نم اهاوخد ىف ديالف ةدنجلا نييبنلا

 6 مهفرعف هيلع اولخدف-فسوب ةوخا ءاجو »8 هركذ لج هلوق ريسفت 6
 تلغو ماكلادالب تب دجال مهضعمب لاقو 3 اهلماصفنا ال اهماف ىوقتلا ةورءب كلت نا لقاعلا ىلعف

 ا اتايحامو انابا اي اولاةفطحقلا نم هيفنحت ام نورت ل ا مهل لاقو هينب بوقعي عيامرايشا

 خاب ىتوتنا لاق داب مهزهج املو * نوركنم هل مهو ف ه هات ا فا رت عع د

 هي نيلزنملا ريخ اناو ناكل اهافأوا+ فا نوال مكيبا نم كل

 جلا مهيصاعم ةملظ ءاقبل © نوركتم هل مهو ال ةوبنلاو ةفرعملا رونب مهفرع ةيمجنلاتاليوأتلا فو
 جلا مركتا ىناف مكتأش امو مت نم ىتوربخا مهل لاق ةيناربعلاب هولكو متكامل هنا - ىور -

 اولق * نوبرقت الو ىدنع مكف ليك الف هب ىتونأت مناف ف هركذ لج هلوق ريسفت 7487 |
 6 نواعافل اناو هابا هنع دوارئس |

 | لا دنتثك لوغشم هويم ندروخمو كلام تزاجاىب دنتفر ىئابرد سكراهج هكدناهدروا ْ
 / مع تست



 مك ما 2
 هيو دل 0 يح

 1 ةيلانطا: ةيترملا ىلع ةلزنم هلق روصا|ىف رهظن قاما نال ريبعتاا قرت 1 رعاو 5

 0 ملسو هيلع هللاوص ىنلامكأر ٍثيدحلا ف دنيملا بحاص دلخم نبا تأ مامالا نا - ىكحو -

 مالسااهيلع ىنلا مطل هنا مانملا.ىف ىأر ءاحلعلانم الجر نا - ىكحو  :جلا انبل هاقس دقو

 ا 'لا هدنع مالسلاةيلع ىنلا  ةلالج 8 ىأر ام هلاهو اعزف هبتناف

 4 نيملاعب مالحالا ليوأتي نت امو مالحا ثاغضا اولاق 2 هرك ذ لج هلوق ريسفت 317

 هيلا تفتلي ملف هتيب زيلهد ىف ,مانملاف ىلاعت قحلا ىأر اضي ف نيطاصلا ضعب نا ىكح
 ْ 'لا ههجو ىف همطاف

 | هليوأت مكسبنا انا ةما دعي ركداو امهنم ان ىذلا لاقو 9» هركذ لج هلوق نيسفت 54

 فاحت عسي نولكأب نايس تارش سمس َق انتفا ١ قيدصلا اهيا تفاسولا نولسراف

 | لاق ردع نوملعل مهلعل سانلا ىلا عجرا ىلعل تاسسداب رخآاو 1[ تالادس 5 ظ

 4 أ نيئس عبس وعدا"

 ا ىتأي مث * نولكأت ام اليلق الا هليتسف هورذف متدصحاف هركذ' لج هلوق نيس 759 |

 نم ىتأي مث * نوندح امم اليلق الا نهل متمدق ام نلك أي دادش عبس كلذ دعب نم
 #8 نو رصعل هنو سانلا ثاغب هف ماع كلذ دعب

 3 هب رم كلملا لاقو ف هركذ لج هلوق ريسفت

 ةوههلاو لخالاو صرلاىه ىتلا عبسلا ةيرحشبلا تافص ناهسلا تارقبلا عبساا نا ةراشالاو

 خا ريكلاو بغغلاو ةوادعااو دسحلاو

 ةوسنلالاب ام هلاساف كيرلا عجرا لاق لوسرلا هءاح املف 0 هر د لح هلوق ريسفلا "ماا

 3 نويديا- نءطق قاللا

 هلاحْنع كلما صحف نا دعب الا نجلا نم جر نأ مالسلا هيلع فيسولا ىبا اع ءاملبلا لاق

 "لا هّدْنَع لاطإ ةقيقح فدكدتا ةو.نلا عم

5 5 8 1 2 5 : 5 
 تت'دوار اذا نكطخ ام لاق * ملع نه ديكب ىبد نا ع نا لج هلوق ريس 7ا/؟

 ناآلا اري رذلا كاس تلاق موش نما هلع ان هان اكعد نتاحف نا مكان رع ىلتتل و
 | ه6 نيقداصلا نمل هناو هسفن نع هتدوار انآ قطا صحصح

 | ه6 نيالا دكىدمال للاناو بيغلاب هنتخأ ل ىنا لعبا كلذ ف هركذ لج هلوقريسفتا كاع
 | سفنااه ىلا زيزعلا ةأيصا لوقو © هلل شاح ) ىوفلاة وسل لوق نا ليوأتاا بابرا ضعب لاق
 *لا 1 قملا صحدطح ندلا 0 ةرامالا

 نيثالثلا ازجالانم ردع لاقلت ظ

 6 ىدقت ”ىربار امو لهي هزك ذي لج هلوق ريف كا
 1ك تو كارلا كهل : ةنامالا امك ةميمذلا تاغ هلا نم ةنايخلاناىلع ةلالد ةيتالاىفو
 2 ةحارلا كالت ىف مظع فرصم كل هل ليقف ةديط ةحمار هل ناك اياش نا

 | * محد روفغىدذا ىنر مجرام الا ءوسلاب ةرامال ا 0 كل اد هلوقريسشت مابه |

 ١ لا اهعبطىلا تيلخ نيح اعبط ءوسلاب ةيرامالا ةلبج ىلع سفنلا تقلخ ةيوجنلا تالي :وأتلاف لاق ا

 ةيفاصلاو ةيضرااو ةيضارلاىلا ةائءطملا سفنلانم ناك ناو 0 ءاس'الا كولس ريقفلالوقب 0

 'حلا اةلاطم سوفنلا عبط نا الا 0
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 ل كل ةغيلخ 0 اذا وكلا كيلاملا : 7 ريل نحسلاو ةيدوبعلاب فسوب ىلثبا م عضعل لاق

 ىتيلتنا لوقف. ىتدبع_ نوكت ل ستتم اذ ركل فقر ةبانلا د ديعلاب راجي "ا ضرالاىف

 ا لخدو ةعب ريشلا نجح_س بافلا فسوت لخد ا هنا ةراشالاو 1 قواغشخ ايابرا ىلع كتلك 5

 'ا ندبلا زابخو سفنلا قاس اغو نايتف نِجسلا هعم

 ه؟ امكيتاينا لبق هليوأتب امكتاينالا هناقز رتماعط امكن اياللاق 3: هركذ لج هلوق ريسفت

 هللاب نونمؤيال موق ةلم تكرت ىنا ىبر ىنملع امن امكلذ #.هركذي لج هلوق ريسفت

 | انل ناكام بوقعيو قحساو مهاربا ىابا ةلم تعتناو *:نورفاك مهةرخآلاب مهو

 | سانا زك ١ نكحلو سانلاىلعو اندلع هللا لضف نم كلذ ”ىث نه هللاب كرش نا

 *« نوركشال

 | درت امهم بلقلاناىلا ةراشا هيفو ىلر ىنلع ةللا هذه تكرت الل ىنعي ةيمحنلا تاليوأتلاف لاق
 'لا للاهماع ةعيبطلاو ىوهلاو سفنلا ةأم

 | * راهقلا دحاولا هللا ما ريخ نوقرفتمبابداء نجلا ىحاص اي 8# ركذ لج هلوق ريسفت

 نا ناطلسا نع رنا ل وابا و مت اهومتيمس ءامسا الا هءود نم نودي ام

 6 نوملعبال سانلارك ١ نكلو مقلا نيدلا كلذ هايا الا اودبعت الا ما هلل الا مكحلا

 ِ 5-5 'خا لظلاقاخ نه 3 ١ 0 دال لقاعلاو لئاز لظ ىلاعت للاى وسامزا ملعاو

 لاق لا 8 لإ لها ءاخس وه تلاق .لاملا 5 اولاق دنع ءاخسلا ام ةعام تلاق ةأرسعا نا

 "1 قازرل رادع نم ثيدحلانوعمتسي 10 ءاعئنص دحسع ت كيككرشللاال كافر ةاتكلار كولا

 رخآلا اماو ارمح هبر قسف اكدحا اما نحسلا ىحاصاي ف هركذ لج هلوق ريف

 5 نايتفتست هفف ىذلا مالا ىضق 0 نبملا لكأتف امي

 نأ هعؤرل 10 0

 هنلاناف اةكليارا دنع قار ككذا :امهنم جان هنا نظ ىذلل لاقو » 1 لكروت اوال

 #« هبر نار 5 ناط.شلا

 تاذللاو تاوبسشلا بارش نم ةسم ىلقعلا يصاخ ام وهو ارح ح ورلا قسف سفنلا اما ةراشالاو

 الا هعم ىتبي الو ”ىث لك نع هدنع عطقني ءرملا ناو ”ىث دشا تولملاذا ملعاو خلا ةيئاسفنلا
 ا تانص٠ الت

 * نيئس عضب نجسلاىف ثيلف #9 هركذ لج هلوق ريسفت
 لوش خا كير دنع 0 فور>ددع هسة رمشع قلنا قلق فسولا ثبل حتفلا ىف لاق

 ضرالا لها تالا هدوحو ليك اماع رشع ىلا نجسلاف فدسولا ىلاعت هللا سجل ريقفلا

 اهنكل ةلمخلاىف ةدوم تناكناو دئادملا ف دكىف َتاريغب ةناعتسالاو مولعلار فو لا ءامسلاو

 فشسول هاراملف نِحدلاىف فدسوب ىلع لخد لدريج نا 5 ىدحو 3 *لا ءاسالا بصل ىقيلتال

 *لا نيئطاخلانيب كارا ىلام نيرذنملا اخا اي هفرع

 فاجت عبس نهلك أي نامم تارقب عبس ىرا ىنا كلملا لاقو ف هركذ لج هلوقريسفت
 ه6 تاسباي رخاو رضخ تالبنس ع.بسو

 حورلا دنع رك ذا سفنلل ةيرسثبلا تافصلا سبح ىف نوجا بلتلا فسوب لاقو ةراشالاو
 '*لا سفنلا مهلي هصا أدب ىف نوجسملا بلقلا نا ىلا ريشي

 # نوريعت ايؤرلل متلك نا قايد ىف ىنوتقا الملا اما اي » ها اة رم



 مي ”ة جس
 د ص حسو:

 7 اهمتف دوارت زيزعلا ة ها ةنيدملا ف ةوسل لا الاد هر 5 لح هلوق ريسفلا

 4 نايم لالض ف اممرنل انا انح اهفغش دق هسفن نع 0 ل لح 2 ريدا 0-0

 0 37 ١ وها تت

 6 نو كددعأَف نولا احا كك نه ركع تتعمس اماف 0 ارك دل هلوق ريسفلا 95005

 4 ةنيازإ كلف 1 جرخأ تلاقو اكس نهم ةدحاو لك و

 6 نهيديا نعطقو هنريك | لف هرك ذ لج هلوق ريسفت 7417 |
 لاقو ا ةريحلا نم نوهباصا الل نهيدبا نعطقف ةودنلاىلع ةتغب فسوب جرخ قىاشاقلا لاق

 '*لا نازخالاو مومهلانه بولقلا هدجت ام ةيئاطعلا مكحلا ح رش ىف |

 هي« عر 5 كلم الا اذه نا ارشب اذه ام هلل شاح ناقو 0 زكذ لج هلوق ريس 544 |

 لاق ا اعيلع اوقاخ قلل ةروصلاىلع ةكمالمال انو ور مدع ان هننافطل نم نا مهضعب لاق

 ترضح هكد نبيكم لق ىراصنا رباجزا دوخ دانساب طبسو بحاص ] ىسرأ افلا ىريسفت ىف ىنشاكلا

 *لا [ هكد وعرف ل هيلع هللا لص كلا

 اهيبش ضرالا لها نم رظنت نا تدرا نا ليرد ىل لاق ( و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 ةيئاسفنلا ةي رعبا ا|تافص 4 ةوسل لاقو 0 ةراشالاو لا )0 نافعنب نامع.ىلا راظناف فدسوي

 لا ةيناطيشلاو ةيعبسلاو ةيميهنلا نم

 ه6 هبف ىتتمل ىذلا نكلذف تلاق  هركذ لج هلوق ريسفت
 رشا ام لعفي مل نئلو مصحتساف هيلسفت نع هدوار دقلو لاو يك لح هلوق ريسفن 5هآ |

 جا قإررغاطعلا حب 5 وكلو ناحل

 فرصت لاو هيلا قىتوعدي امن لا بحا ندسلا تر لاق 28ه كك لج هلوق ريسقت <07

 54 م بصأ لمد ع

 ءالبلا تلأس ) لاق ربصااكلأسا ىنا مهللا لوي الجر ملسو هيلع شاص ىنلا عميس ذاعم نعو
 خا ( ةيفاعلا هلئساف

 نهدك هنع ف رصف هبر هل باحتساف * نياهاملانم نكاو هه هركذ لج هلوق ريسفت ؟وس
 70 1 : ٠

 ُ تايالااوار ام دعب نم مهلادب مث مللعلا عيمسلاوه هنأ

 اينادلا سما عباتي مل اذا 1 ةراشالاو - لا سفنلاب سفنلا نه ج ورلا نكمل مهذب لاق
 "لا ةيرشبلاىعاود هوعدت ام ىلا بحي و هسفن ىدهو

 1 3 ل 3 0 ا
 ه5 نيح ىتح يلوم مك ل هلوق يسن 56 |

 هو نحسلال ها هبطاحاو سلجو هللا مسي لاق لخد املف هسالات نكت نجسلا باب نم اند املف «”هو

 0 فطظعا مهل الا لاقف م اعد مالس لاةيلع فاسولا 1 - تك *لا 3

 *للا .ريخ لكي سانلا ملعا مهما لاقيف رابخالا مهنع فخن الو

 رصعا ىنردأ ىلا اهدحا لاق نايتف نجيسلاهعم لخدو #8 هركذ لج هلوق ريسفت ”ها/

 هليوأتب انثي هم نيطلا لك أت ازبخ ىسأر قوف لمحا ىيدا ىنا رخآلا لاقو ارمح

 1 كلذولا مهباجاف هيارشو هماعط ىف كلل امسل الام اءهل او ِط 1م 7: ل ةغاجنا ىور
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 لا ديزا اماالا نوكي الو ديراو ديرت مدآ نبا ) لوقب ىلاعت هللا نا ران ألا ضعإ ىف ءاجو

 هللانا مث لا ةميرعلا رصم ىلا هب اوبهذ ةعيبطلا بج نم هوجرخا امل ةيمجتلا تاليوأتاا فو
 خا ةقيقحلا لعو ةعيرشلا لع ناملع ملعلاو 'لا لهجلا مذو ةي”الا هذه ىف للعلا حدم ىلاعت

 « كلذكو املعو امكح هاني ا » هركذ لج هلوق ريسفت
 ا لصاحلاو 1 هنوهش باغ ىح هسفن ىلع 0ك ذوفل نبا هان ىذلا مكحلا ةلمح نم ىريشفلا لاق

 | رباك الاضعب لاقو لا كلاسلا بوذجلا ةقيرطال بوذجيلا كلاسلا ةقيرط فسوب ةقيرط نا

 | "لا ىلمعلا لامكلا نم لضفا ىملعلا لامكلا

 | 6*8 هفن نع اهتيب ىف وه ىنلا هتدوارو * نينسحلا ىزجت 9» هركذ لج هلوق ريسفت
 ١ حلاةضايرلاو دابتجالاو ةدارالاو بلطلا ف مهسفنالن ونسحب نيدلا نينسحلاىرجتن رباك الا ضعب لاق
 | خلا اهلك لامعالا مام دعب رهظيمةراتف لمعلا ءاضقنا ىلع ابترتم نوكي نا ىتش, ءازجلا نا مث
 | خلا سوميط همساو برغملا ناطلس تنب تناكو ءاسنلا لجا نم تناك اًخيلزأ نا - ىكح -

 ىبد هنا هللا ذاعم لاق كل تيه تلاقو باوبالا تقلغو ف هركذ لج هلوق ريسفت

 | ملكت اذاو هكحاوض ىف رولا تيأر مسن اذا فسوب ناك لاق هنا سابع نبا نع ىود -
 | جا همالك ىف رونلا عامش تر

 | # اهم مهو هب تمه دقلو * نوملاظلا حلشبال هنا 8 هركذ لج هلوق ريسفت

 | اهاضتقم عمقف ةيرععبلا ةعيبطلل ممم ىا (( اهب مهو ]) هريس سدق هداتفا خييسشلا ةرحضح لاقو

 *لا ا طعي و

 ! ءاشحفلاو ءوسلاهنع ىفرصنل كلذك هير ناهرب ىارزا ال ول 8 هرك ذلج هلوقريسفت
 6 نيصلخما اندابع نم هنا
 ىف - ىورو - لا ىدنج ىوقثو ىصخ دهز ةميقلا موب. ميب هللا أبعي ال ةعبرا ىفاغلا لاق
 'لا ايركذ نب حي ريغ ةئيطخم مهو أطخا دقو الا ىن' نم سيل هنا ربخلا
 6 بابلا اتّدساو 8# هركذ لج هلوق ريسفت
 ١ هدايعنمهناو نيئسحلا نم هناي هحدمو بنذلانم هتءاربب دهش ىلاعت هنا معاَو مولعلا رحب ىف لاق

 *لا مهل ارييغت ءايبنالا رابخا نم ىكح ام مكيلع هللاصقب مل نسحلا لاق لا نيصاخلا نه
 لا ةيناثالا تافص نع هئانفو ةقيقحلا ماقم ىف بتاسم ىلعا غلب ناو بلفلا فسوبنا ةراشالاو

 ءازج ام تلاق بابلاىدل اهدبس ايفلاو ربد نم هصي تدقو 2 هرك ذ لج هلوق ريسفت
 #* ىفننع ىتدوار ىه لاق * ملا باذع وا نجسي نا الا هوس كلهاب دادا نم
 6 اهلها نم دهاش دهشو 8 هركذ لج هلوق ريسفت
 حلادهملا ف ملكت هناف ملسو هيلع هللا صانيببا مهنمو اذه فسوب دهاش مهن» ةعاجدهملا ىف ملكتهنا ملعاو

 ناو * نييذاكلا نم وهو تقدصف ىلق نم دق هصق ناكنا © هركذ لج هلوقريسفن
 هنا لاق ربد نه دق هصش ىو املف + نقداصلا نموهو كدكتف ريد نم دق هصيش ناك

 46 تنك كنا كينذل ىرفغتساو اذه نع ضىعا فاسوب مظع نك دكنا نك

 4 نيئطاخلا نم 0 200 لح هأوع ريسفت

 خلا ةعانفلا اهجئاتن نه ىلا ةياتعلا روف رظنوهو هير نادربب ىأر أمل بلقلا فسوب_ نا ةراشالاو

 --' مل ا ل 2
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  3٠انابا اي اولق وه هركذ لج هلوق ريسفت 26

 د

 لاق  :ل ئوهلنيككا كلقلا كفو لعق دق ىوقلاو كازو نا ؟ىلآ ةاراشا هل ةلافو
 حلا هئيليو بلقلا بطرب للاركذ هنع هللا ىضر ميكحلا ىذمرتلا ىلع نب دمحم ٌتادبع ونا خيشلا
 ادغ انعم هلسرا * نوحانل هل اناو فسوب ىلع انمأتال كلام 9 هركذ لج هلوق ريسفت

 بئذلا هلك أي نا فاخاو هب اوبهذتنا ىتزحيل ىنا لاق * نوظفام هل اناو بعليو عتري
 6 نورساخل اذا انا ةبصع نحنو بئذلا هلكأ نئل اولاق * نولفاغ هنع متلاو
 ه6 هب اوهذ املف # هركذ لج هلوق ريسفت
 ةراشالاو 'لا ةجحلا مصحلانقلي نا لجرلل ىنيال لاق هنا مهنع للاوضر ةباحصلا ضعب نعءو
 011 قران ىاونلاو ”نساوطا 'لافمتساب لوغشم ريغ هل ايقاع ح وزلا» لكن ف مادام ككتلانا
 ءارحصلاىلا مهعم هج هر ىف فسو» ةوخا حاحلا ىأر امل مالسلاهىع بوقعي نا ماقلا ليصفتو
 "لا نيعلاو دهمملاب مهتغلابمو

 هدانا *تبانع فا ولع زاد رفا واه 1/5 و نايل و5 -حنتت
 6 نورعشبال مهو اذه مهاب مهّشنتل هيلا انحواو 8 هركذ لج هلوق ريسفت
 ىلاعت هللازال كلذو امهكاردا لبق مالسلا امهيلع ىسيعو ىحب ىلا ىحوا ىلاعت لانا حص دقو

 قلعت ةيصوصخ نم نا ةراشالاو 'لا مهرغص ىف داحآلاضءبل ةصاخلا ةيالولا باب حتف دق
 لا ساوحلاو ىوقلاو ةيلفسلا سفنلاو ىولعلابلقلا اهم دلوتينا بلاقلاب ح ورلا

 كلذ ىلاعت هللاضرب ملف هما ىدي نيب ايدج عيذ هنا ربخلاىف امل هقارفب .هونا ىلتيا مهضعب لاقو

 ربك الا خيشلا ةريضح لاق لا ارثظ هلبوقتي ىرتشا فسوب دلو ا مهضعب لاقو لا هنم
 لا لاعقالا مومعىلع 5 ارودقم اردق هللاصا ناكور ىلاعت هلوق ذافنا قحلا ءاش اذا هرحدسدق

 حلادهتجينا دبعلل ديالف ازاجم دبعلالا فيضا اذاو ىلاعتّش هلك لامكلاو لاملاناىلا ةراشا هيفو

 قبتسن ائيهذ انا انابا اي اولاق * نوكسي ءاشع مهابا اًواجو و هركذ لج هلوق ريسفت

 ىلع اًواجو * نيقداض انكولاو الن مؤمب تناامو بئذلاهلك اف انعاتمدنع فسوب انكرتو

 © مكفنا مكل تاوس لب لاق بذك مدب هصيق
 6 نوفصت ام ىلع ناعتسملا هللاو ليم ريصف اما له هركذ لج هلوق ريسفت

 قلخلاىلا ىوكش هيف نكي مل اذا ربصلانا ملعا . هحور هلا ح ور لك الالجالا انخيش لاق
 'لا رشبتسم هجوو بيحر باقب ءالبلاقلت ليجلاريصلا مهضعب لاقو لا اليج نوكي
 6 مالغاذه ىرشب ايلاقهولدىلداف مهدراو اولسراف ةرايستءاجوولي هركذ لج هلوقريسفت

 حلا اهليحواهتابذكو ةيفسلفلا اهتاليخت و ابتاهيوةواهسيبلتو ىوقلاو ساوحلاربو زنىلاتاراشاتاي الا فو

 سخن نم هورشو * نولمعي اب ملع هللاو ةعاضإ هورساو © هركذ لج هلوق ريسفت

 "ا ىلاعت هللادنع هلرطخال سهاظلا لاملانا

 3 رصم نه هيرتشاىذلالاقو ل هركذ لج هلوق ريسفت

 6 نيدهازلا نم هنق اوناكو ةدوؤدعم مهارد

 ىلا ةراشا هيفو لا ةبذجلا قلعت نم ةراشب هلاك بلقلا نا ىلا ريثي ةيمجنلا تاليوأتلا فو

 'لا فسوب هن ىرتشت نا, تداراو لزغلانه أيش, ترضجأ ازوحع نا ت ىحو -

 | كلذكو ادلو هذخت وا انعفنيزا ىسع هيوثم ىىركا هتآرمال 8 هركذ لج هلود ريسفت

 نكلو هصضا ىلع. بااغ هللاو ثيداحالا كيان هملعلو ضرالا يف فسويل ا



 للا
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 82 ا وحلا 1 3 1 . 1 .

 5 صخقلا نسحا كيلع صه نحيي 00 هركذ يلح هلوو راسم

 ةرض» وهو برعا] نم لكألا هثراو ءاح ابىع ماسو هيلع هل |ىلص لوسرلا نوكلو ريقفلا 0 وش

 هبسلو لئئارتاى ءانباةنسحا ناك مالسلا هلع فِسون نال مهْضعب لآتو ع ربك الا خيشلا

 عا باعثتالا نسا

 ه6 نيلفاغلا نمل هلبق نم تنك ناو نا رقاااذه كلا انحوا امي 8 هركذ لج هلوق ريسفت
 ممجاو اظفل ز>وا ىهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر ىلع تلا ةضقا لوا ىف مهضعب لاقو

 'إ ةفالخلاو ةثارولا رارسا نع ةقيقحلاف ةجرتم ىنعم

 هبال فسوب لاق ذا 8 هركذ لج هلوق ريسفت
 كداح كلبا نا للقو قاحسا ىدب نيب ءاوشلا ترضحا هما نا لاقي نا ملسالاو ريقفلا لوقب

 ا هل عداف ءاوشب

 رمقلاو نسمشلاو اي وك رشع دحا تيار ىلا تباان 8 هرك ذ. لج هلوق ريس

 1 نيدجاس ىل مهتيار

 قوذلاو مملاو رصبلاو عمسلا نم ةرهاظلا سما ساوملا ىلا .ايكوك رشع دحالاب ةراشالاو
 ابمشاقتناو قيرااةروص ماسترانع ةرابع ايؤر نا ملعا 2 ا ةنطابلا تنللا ىوقلاو سمللاو

 'ا ةظقيلا نود مونلاىف بلقلا ةآسمىف

 | اهدحا ةئالث ايٌؤورلاو "لا رودلا اف رهظ ةآركلاثملاف ظوفحلا حوللانا ةعرسشلا ح رم فو
 "لا ىلاعت شانه ىرشب اهئلاثو خلا ناطيشلا فيفخت اهيئاثو خلا سفنلا ثيدح

 اديك كل اوديكف كتوخا ىلع كايؤر صصقت ال ىن, اي لاق © هركذ لج هلوق ريسفت

 6 كبر كيبتجم كلذكو + نيم ودع ناسنالا ناطيشلانا
 جلا ىلاعتّس انه اهلك لاعفالانا هملعا ناطيشلاب هقملاف ديكل: كلذزم هءانيا أرب نيفراعلا ضعب لاق

 لا ىلعو كيلع هتمعن متو ثيداحالا ليوأت نم كملعيو ال هركذ لج هلوق ريسفت

 6 قحساو ميهاربا لبق نم كيوبا ىلع اهمبا اك بوقعب
 ١ برال ققح شرع وهذا هيلع ىوتسيو هل ىل# ناب بلقلا فسوب ىلع ةمعنلا ماعا نا ةراشالاو

 'لا ءاوسام نود ىلاعت
 | تالآ هتوخاو فسوب ىف ناك دقل * مكح ملع كير نا © هركذ لج هلوق ريسفت

 6 هوخاو فسول اولاق ذا * نيلئاسلل
 ْ خا اذهىف م اهضعب ف سكعو ميلعلا مسالا ىلع مكحلا مسالا عضاوملا ٍضعب ىف مدق ىلاعت َشلانا ملعا

 | * نيم لالض ىنل انابا نا ةيصع نحنو انم انيا ىلا بحا ف هركذ لج هلوق ريسفت

 *# فسوب اولتقا
 | ىأر نيح هايّؤر ىف ىلكلا هدادعتسا لاك روهاظل فسو» ىلا بوقعي لام نيفراعلا ضعب لاق

 "لا نيدجاس هل رمقلاو س.شلاو ابكوك رشع دحا

 | نم اونوكتو مكبا هجو مكل لخم اضرا هوحرطاوا 8 هركذ لج هلوق ريسفت

 | ةطقتا بلا تبابغ ىف هوقلاو فسوي اولتقت ال مهنم لئاق لاق * نيحلاص اموق هدعب
 34 نيلعاف مسك ىذا ةراسسلا ضعب

 ا ءالجلا .:كع هلاك نال ولو /( ىلاعت هلوق ىف 3 لتتلا واسي بيرغتلانا ىلا ةراشا هفو

 | اة يصعملالبق ةبوتلا ”ىبي نمو ان وكي اذكهءامكحلا ضء؛لوقاما ريقفلالوقب *لا ايندلا ف مهب ذعل
  نووج توجع جم تمساح نم م سصسسسم
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 ليا لب وفك كل رقأ نقسم مودل نت 1 120 لاش ل

 ا
| 

 قب كلما مهضعب لاق "حلا مهءلظو قاثلا ىذا" ىف اوعسو تالماعلاف اوناَج اذا بادعلا كلذ
 | لداع'اراص ىتح دوجلاب متاح راهتشا لدعلاب ناورشولا رهتشاو ه ملظلا مم قالو كرغلا عم

 ركدو 777121 كلم هرج ىف" كواكب تفاطبلا ناك تاما اما ناو عونا نا 22237 ل هله
 طوس ةئام كابراض انا هلالاذ ريكنو ركشم نفد امدعب هريقف لجرمىلا ىتا لاق ةرسسي» ىلا نع

 خلا اذكو اذك تنك ىلا تيملا لاقف

 مهقلخ كاذلو كبر محر نم الا نيفلتخم نولازي الو 8 هركذ لج هلوق ريت 5 ظ
 6 نيعما سانلاو ةنملانم منهج نالبقلا كير ملك تعو
 ةمكحلا ىضتقم فالتخالا ىلا صالا لآ مث ةينانالا ةأعنلا لوا ىف قافتالا عقو ريتفلا لوقي
 مهناىلع ءادنلانم اهيف الل دبعال رايتخالات انا ةي”الاىفو خلا مالسلاهيلع ىسيعدهعىلا ةيبسلالا
 (تيمرذا تيمر امو ) ىلاعتهلوق ريتفلالوقي لا فالتخالابسكىلا مهتداراو مهتردق اوفؤرص

 لا رايتخالا ىفاني ال هوحنو
 هي كداؤف 0 تش ام لاسرلا ءامنا نم كنلع صقشن الكو قه هركذ لح هلوق ريسفلا اس |

 ٠00 رلا ف هركذ لج هلوق ريسفت 6
  >04مكلعل اسبسع ان[ رق هانلزتا انا * نيبملا باتكلا تايآ كالت 8 هركذ لج هلوق ريسفت

 مهو ةداع_بلا سال 5 حورلاو سفنلاب كيع_س ٠ ماسقا ةعبرا ىلع نايدالا ىف سانلانا ملعاو

 6«ةدحاوةما سانلا لمط كير ءاش ولو ا ةيمجتلاتاليوأتلاف لاق 'لا ةعاطلا لعاو ءادبنالا

 ا قحلا بلط ىف

 لقو * نيم وملل ىرتث ذو ةظعومو قحلا هذه ىف كءاجو هي 0ك لح هلوق ريسفت |

 ه5 نورظتنم انا اورظتناو * نولماع انا مكتناكم ىلع اولمعا نوئمؤيال نيذلل
 هتاذ ىلا هدنسا ىلاعت هنال هريغ ىلا ال ىلاعت هللا ىلا ةعاطلاو نبدلا لع بولآلا تيبثت نا ملعاو
 عامساب نيقيلا ىلع نيقيلا دادزي كلذكق ةئيكسلاب ناميالا دادزب اهنا ملعاو لا ةعركلا
 خلا ةفلاسلا مالاو ءايبنالا صدق

 هلك نمالا عجدي هيلاو ضرالاو تاوءسلا بنغ هللو 0 0 لح هلوق ريسسفلا ”؟؟ه ١

 3 نولمعت ات لفاغب كير امو هيلع لكوتو هديعاف

 لاه لي ةدحاو فال تانتتسإرال و حاط ف اطوسإ ياسر مسا نرش اعنا[ يو

 لوسر لاو لاق هنا بعك نب دمحم نعو خلا ىلاعت نا مبلعتو ماهلالاو ىحولا ةطساوبف نيعجا
 خلا ( ةنجلالها نم لجر بابلااذه نم لدي نم لوا نا ) ملسو هيلع هتلادص هللا

 ثنكو سانل ىلع ملكت ىطقسلا 00-10 ىلاَح ىللاق للا هحر ىدادغيلا دينح ةغباطلا ديس نع ٠٠

 روحالا ميج ىف ىلاعت هب ماصتعالانع ةرابع لكوتلانا مث 'لا كاذ قاحت_سا ىف ىسفن مهتا

 لكوتلاوه لكوتلا ماقهىف تادابعلالضفاو خلا باقلالكوت ىنانتال رهاظلا ةكرحو باقلاهلحو

 لا ىضرلاوه ,.ضرلا ماقم ىفو

 6 فسو ةروس ريسفن لج

42 

5 

2 
 ه5 نواقعت
 35 لوسرلاىلا ءارلابو ليربجملا ماللابو ّشاىلا فلاب ريشي «رلا) ةيمجنلاتاليوأتلا فو
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 ١ مصسمل ةاباسم يحل يصسم

 رشامم اندنع تي ةعدلانا مم 0 ”يموملا رو نم كتاطاوبلا 00 ةعدبل 50 | لاقي 0

 04 مالسلا هيلع ىلا هايس لمعلا فالخ ةيفوصلا

 كارب مخ نوامعل 03 هنأ مهلاحتا 0 5 5 لح هلوق ريسقلا ١ ةر+

 خيشاالاق لا نفك املا ةواقشو ناعالال ها ةداعس تقيس ةيلزالا ةيبملالا ةء كلانا معاو

 "لا ءايشا ةعبرا ىلع ةيفوصلا قيرط قابم هريس سدق م١'ملادبع لب 3

 0 ريصي نول معتام هنا اوغطتالو كعم ب اننهوت يما 5 مقتساف 0 نك ذ لكل وف زيشفت ١4 4 . :

 نعو 'لا اهتقراغمو كك ةلاخا نع ع وجرلاىه ماقملا اذه لدم ق ةبوتلا لعل ريقفلا لوقب

 | ملسو هيلع هللا ىلص الونسو تابوا لاق هفع 35 قيراتلا يل ولا 0 ءاحلصلا صعب

 | دوت ك1 دلل كبس نب نيذلاىلا ار ا 0 هلق يس اكل
 م نوالضتنال مْ ءاملوأ ن م هللان ود 2 0 ا

 ىئادهلاب ريهشلا خيشلا ةريض>لاق لا ةماركلابلاطال ةماقتسالا بلاط سيار لينا لاقو
 ا حلاة قيرطلاوةءيرسغإ هال نب . ةينايص لك ق د> ءاشإب الا ةماقتسالا ركل لاك سن اغن ىف ه رعس س دق

 ىلع تتارار رع نافيسا لد دقو جب لا 0( تك ذان كيك منان جال و مانا), ثيدطلاىفو 7 0

 3و لا ملاظال ةناعا هناف هعدلاقف توم هل ليقفال لاقف ءام 3 0 قي ل اه ةيربىف كال

 | اوناخ دقق كلذ اولعف اذاف ناطلسلا اوطلاخم ملام هللا دابع ىلع ل_سرلا ءانما ءاملعلا ) ثيدحلا

 "لا ( ممولزتعاو مهورذحاف للدرلا

 تانسملا نا ليللا نم افلزذو راهنلا ىفرط ةولصلا ٌّماو وِه هركذ لج هلوق ريسفت 1310 |

 ا هك ت انسلا نيهذدي

 ءاملعلاىلا ة'الامملاو بابلا نايتاو ةطلاخلاو نيبطاخملاىلا دما ةي آلاف نوكرلازا ماقملا قيةحتو

 | دمحم حبسو ) ق ةروسفف ىلاعتهلوق اهريظنو سلا تاولدلا ىلع ةل.تثم ةي"الاف "لا ءارقلاو

 سيلا انا: نا لّورتلا تبدأ قق"- ىوز - ا حببصلا ةالصب ىا 6 ني كك[ ولط ليف كنز

 خا رعلا اذه نم دوجا تيبلايىف نا اهل لاقذ هتبمعاف ةأرعا هتتاف رّملا ميس, ناك ىرادنالا

  نرركاذال ىركذ كلذ 3+ هركذ لج هلوق ريفا 94
 قارونلا ح ورلا قلعتنا ملعاو 7 1000 رطو هللاب معل ١/ تاعاطلا لذفاو تانقلا ل كلاَو

 ا حورلا نارسسل معيد اغسلا ىتامااغلا دسجلاب ىولعلا

 ١64 نشل ا عيضيال هللاناف ريصاو 0 0 لد هلوق ريشا 3

 نءو جلا نورذ امو نوتأب ام 1 هل هدابع ةعاطا هدا صو ئفلو صا ىلاعت سانا ملعاو

 ةيمحتلا تاليوأتلافو ا ةعيرا ىف اهاندجوت نياس ءامشا ةعبرا ا ءلط لاق قارولا ل ىنا

  0جا و بلط ىف تاقو الا فرص ىلع قءاو هلا قشاعلاو قداصلا بلاط طلا اهيا 1 ريصاو

 0 توه عاود 00 هو .كدلج كوقوشت ”"..

 نورداق مهو مهيلارهظ نيب ركنملا اورب تح ةصاخلا لمعب ة.ءاعلا بذعيال هللازا ) ثيدحلا ىفو
 خلا ( نوركنيالف اوركشينا ىلع

 ءاشواو + نوحلصم اهلهاو مظب ىرقلا كلل كبر ناكامو ف هرك م 0 1332 فما
 34 2 5 ةدح او مآ سانلا ل الت



 ايي مس جل

 ْ مهدرواف ةمنقلا موب هموق مده * دشرب نوعرف صاامو 00 8 1 هلوق ريسفن ؟م

 | ه# دوفرملا دفرلا سْنب ةميقلا موبو ةنعل هذه ىف ا * دوروملا درولا سيو رانلا
 رالاىلا هموق دْئاَم ناك ا هعفنولو قرغلا نيح هناا هعفنب مل هناو نوعر فاتح ناس هلق

 اه نوح رحم ال رانلاىف اهلك فئاوط عبرا نو املا بايلا ىف تاحوتفلا ىفو 0

 “ا هلاععلو نوعر رك للا ىلع نوريكتملا مثو

 امو 3 دصحو مئاق اهنم كيلع هدش لوقا قانا م كلذ 0 1-3 اح هلوق ريسفلا 162 ١

 ند هللا نود قم قوعدا ىلا مهتهلا مهلع قل مهسفت | 201 نكلو مها ملظ

 1 بيش ريغ مهودازامو كير سما ءاح الل 1

 خا (انهسيلو مهنم وهف مهعماجوا مك ان نه مه 0 الو 0 نك لااا امال ) 0

 "ا اهنع تافام كرادتل لباق حاف وهام داسجالا نم ةيمحتلا تالنوأتلا فو

 هذخا نا ةملاظ ىهو ىرقلا ذخا اذا كبر ذخا كلذكو 8 هركذ لج هلوق ريت 6

 سانللا هل عومت موي كلذ ةرخآآلا باذع فاخ نمل ةيآآل كلذ ىف نا * ديدش ملا

 د دوهشم موب كلذو

 ملاظلل ىنيل سانا ) ملسو هيلع شلاىلص هللال وسر لاق لاق هنا هنع 2 ىضر ىدوم ىبا نعو
 ى

[. 
 | 1 31 كير ذخا كلذكو أ ارق م (هتلغي مل هذخا اذا ى

 ا 03 3 هاذا هل بق ملكتال تأ وب * دودعم لج هيلاالا الرخام أ لج لوقت 41

 ْ ا 00 ار هتلعحو ىسفنىلع م راك[ تمرح ىا ىد ءابعاي ) ىسدقلا ثيدحلا فو |

 د 0 يس م 3 0 لح هلوق رياسقلا ١ ى/ما/

 ةداعسلاب هيلع 00 (ديعسو) لزالاىف 0 2 هيلع مول - قش ف ةيمجنلا تاليوأتلاىفو

 ىلع لدي هيهاظ 4 ديعسو قش مهن رث ىلاعت هلوق هيشاوحىف علا بوبا لاق ا لزالاىف

 'لا نيمسقلا نيذه نع نوجرمال فقواا لها نا

 نيدلاخ * قيهشو ريفذ ايف مهل رانلاىفف اوقش نيذلا اماف 88 هركذ لج هلوق ريفت
 41-72 ت1 يسر ير يصس محتال ل

 نا و ل را وا ف در
 6 ذوذج ريغ ءاطع كير ءاش امالا ضرالاو تاومسلا تماد ام. ابف ِْ
 اهقوف ام ىلا قرتيو زواجت_ ىقرتلا لهاو ةنجلا ةيئيص ىف قبب ةنجلا لها رابكلا ضعب لاقت ْ

 ١ لوش جا دعساو ديعس نيب رض ىلع ةداعلا لها نا ةيمجتلا تاليوأتلا ىف ام ىلع هقيقحنو ه

 ١ ىضتقم, نولصو ةنجلالها نا ةمالسلاب هللا هاقبا ةمالعلا خيشلا ةرض>ح ف نم فتات ام ىلع ريقفلا ا
 ١ ما 2 كبر ءاش املا ث ىلاعت هلوق وه ىذلا ءاثتسالا

 ديعي أم الا نودبعي أم ءالؤه دبع ام ةيرمم ىف كن الف © هركذ لج هلوق ريسفت 191 |
 7 050 . رسب 71 - .٠ .٠

 ا 0 نصومنم يع عهنصل مهوف ول اناو لبق ند م واي

 | .اعأا لبكلا نا ؟(ةكوووظلاو ةفشاكملا لاا نعل نش نيعبرا دعب لك اع" قلل ملعلانا مث

 مث خا ليد الب ريغلالوق لورق وهو ديلتتلل مذ ةيالافو حلا نيعبرالا نس ىف لمكتسي
 | لا ىوهلاكرثنم دبالن ةقيتخلاف ىوهلاو ايلدلا نودبعي امنا ةعيبطلا بابراو ديلقتلا لها نا

 ْ تقيس ةلك ال ولو هنف فاتخاف تاكا قدموه اننا دقلو 0 0 لج هلوق ريسفل 199 |

 *« كبد 0 الك ن 2 ا مهلاو مهني ىذقل كير نم



 ظل

 |, .لغفن, نا وا انؤابا دبعيام كرتننا..ك صأت كناولصأ سعش اي اولاق 8 هركذ لج هلوقريسفت 114 |

 ملا١ا

 اك

04 

 ىلا١

8 

 مْ

 ليحل

 ام

 مه ؟؟

 نم ةن' ىلع تنك نا متبأرأ موق اي لاق * ديشرلا ملخلا تنال كنا اوشن ام انلاوماىف
 86 هنع مكيهما ام ىلا مكفلاخا نا ديرا امو انسح اقزر هنم ىقزدو ىبد

 أ هيلع. هللاب آلا يفوت امو .تعطتتسا ام حالطالا.الا ديرا نأ 98 هرك ذ لج:.هلوق ريسفت

 ب بينا هيلاو تلكوت
 ةراشا هيفو "لا ةيدبا ةياعرو ةيلزا ةيانعب دبعلا صاصتخا قيفوتلا ةيمجالا تاليوأتلا ف لاقو
 ديحوتلا بتايص لوا ةيناشاقلا تاليوأتلاف لاق لا هجوا ةئالثىلع لكوتلاو داعملا ةفرعمولا
 ا تاذلا ديحو مث تافدلا ديحوت مث لاعفالا تحولا

 موق باصا ام لثم مكيصي نا قاقش مكنمرحب ال موق ايو © هركذ لج هلوق ريسفن

 6 ديعبب مكنم طول موق امو ملاص موق وا دوه موق وا حون
 ديحوتلاماقمىلا لصيناىلا ةحلادلا لامعالاو ةمفانلا راك ذالاب قهلا قيرطىف دهتجم نا لقاعلا ىلعف

 لا رابكتسالاو ءابالا ةنطيشلا تافصنم ازوكيم ناسنالا ةعيبطىف نا ةراشالاو : لا قيقحلا

 0 دودو محر ىبد نا هيلا اوبوت مث مكبر اورفغتساو 0 70 لح هلوق ريسفنا

 ىلاعت هللاذا ملعاو لا اهلك هتالماعمو رفكلا تافص ن٠ اورفغتساو ةيمجنلات الي وأتلا ىف لاق
 ملعا مث لا نمؤملاهدبع ةبوتب حرف املو هدابع ىده امل دو هل نكي ملول
 'لا هناجبس هلاىلا ىلاعت هللاىوس ام عيجنء عوجرلا اهالعا بتارم

 افيعض انيف كيرنل اناو لوقت امم اريثك هقفن ام بيعشاي اولق #9 هرك ذ لج هلوقريسفت

 6 زيزعب ايلع تنا امو كانجرل كطهر الولو
 خلا دو الازم دسا أنا اعدحا لاقف امهظعوف ناوهلي نيباثب سم رائيد نب كلام نا - ىحي -
 ريشي ةبمجنلا تاليوأتلافو . 'لا لقعلا صقان.ىأرلافيعض ىا (افيعض ةيمجنلاتاليوأتلا فو

 'حلا ىهتلا زيزعب لهاجلاىلع سيل هناف زيزعب هللاىلع ناك نم نا ىلا

 ؟ءارو هومذختاو هللا نم مكللع نعا ىطحرأ موق اي لاق 8# هركذ لج هلوق ريسفت

 نوملعت فوس لماعىنا مكتناكم ىلع اوامتا موق ايو + طيحم نوامعت امب ىبر نا ايرهظ

 6# بيقر مكعم ىنا اوبقتداو بذاك وه نمو هيزي باذع هيناي نم
 خا مهبا وج هتعجا ص ىف هرادتقا لاكوهموق عدت رواحم نسحل ءابنبالا تيطخن ىمسي مالسلا هيلع بيعش ناكو

 ام ةمحرب هعم اونمآ نيذلاو ايعش احن انما ءاج املو  هركذ لج هلوق ريسفت

 6 ةحصلا اوملظ نيذلا تذخاو
 | نيدمل ادمب الأ اهف اونغي من أك * نيمتاج مهرايدىف اوحبصاف ف هركذ لج هلوق ريسفت
 * دوع تدع 5

 خلا امئدلابلطىف ىرطفلاىاحورلا دادعتسالا اودسفا ىوهلا لها الا: كلانا .:اراشإ" هن "آلا أو

 نوِعرفىلا * نيس ناطلبو انتايراي "قسوم اناسرإ ٍدقاؤر ف "هركذ لج :هلوقريستق#
 6# نوعرف سما اوعبتاف هتالمو
 هانا ذا ماسو هيلع هللالص هللالوسر سلام نم اسلم تدهش لاق هنا للادبع نب رباح نعو

 11 ضب بايت هيلع نوالاو رعشلا نسح هجولا نضا لجر
 أ سسوس رجع تصعب تح نع عتسسص همسصسم هممعسم ع عندج تسع هي مر ع سم يو سمج ل ل جن ل تمسمان 2 مسخ ميس خ2 رد سس رسم تسسسس صم مسه مع ٠
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 صا ىرحيف ةردقو ةنس ىلاعت هلل ناف ىلاعت هللا ةردق نءىا هللا رص انه ةيمحنلا تاليوأتلا فو

 لاقو ا ةردقلاو ةنساان ىرجامىلع « ديمح اذ ةيمجنلاتاليوأتلافو 205لا هتنسب ماوعلا
 'لا هلاونو هؤاطع ليزجلا هلاعفا ليلا هاذ فيرسثلا دخلا هللاهحر ىلازذلا مامالا

 اذه نع ضرعا مهاربا اي * بينم هاوا ملل مهاربا نا 8 هركذ لج هلوق ريسفت
 # دودرم ريغ باذع مهين ١ مهناو كبر سما ءاحدق هلا
 طول ىف تعءقو اهنا ىلع ريسافتلا تلد طولا موق ىف تعقو ةاداحلانا ىلع ةب الاتاد ريقفلا لوقب

 نا ساظلا ريقفلا لوقي خلا نيمامالا دنع ةطاوللاىف بجاو دحلاو 1 هعم نينمؤااو هسفن

 نبذلا لسرلانا - ىور - لا بيذكتلاو رفكلاىلع مهرارصال دودرملا ريغلا باذعلا نايتا

 | 'لا هدنع نم ةلداجلا هذه دعب اوجرخ ميهاربا اورسشب

 اذهلاقو اعرذ مهل قاضو مهب ”ىم اطول انلسر تءاح املو 3 هل هلوق ريسفت

 5 تااسلا نولمعلا اوناك لبق ند هيلا كوعروم هموق هءاحو »ع بيصع م

 نوزذلالو هللااوقتاف مكل رهطا نهىتانب ءالؤه موق اي لاق لف هركذ لج هلوق ريسفت

 هي كيك ل م ير ع حت ه6 ذاهز فاح ميكو !انلدل اان
 ىلبقسم نيعرسم اًواَغ باذعلاو كالهلل ةبجوملا تأآيسلا نولمعي اوناك ةيمجنلا تاليوأتلا فو

 خلا قدصلاب ّشلاىلا بوتيو ىحصن لبقب ديشر لجر ةئمجنلاتاليوأتلا فو لا باذعلا

 * ديرئام لعتل كناو ق> نم كنانيىف انلام تملع دقل اولاق » هركذ لج هلوق ريسفت

 و ديدش نكر ىلا واوا ةوق مكب ىلذا ول اولا

 جا هتناوعشو هللارصت هو (( دئادش نكوىلا يونان كياطاول أت مرا)ثيدحلا فو

 عطش كلهاب رسساف كيلا اواصينا كبر لسر انا طولي اولاق 8 هركذ لج هلوقريسفت

 6 حبصلا مهدعومنا مهباصا ام اهيصملا كنارما الا دحا مكنم تفتلي الو ليللا نم

 اهلفاس اهبلاع اناعج انما ءاج املف * بيرقب حببصلا سيلا قه هركذ لج هلوق ريسفت

 و دعب نيملاظلا نم ىهامو كيردنع ةموسم * دوضنم لدحعس نم ةراح اهلع انرطماو

 مكل ام هللا اودبعا موق اي لا اببعش مهاخا نيدم ىلاو 8 هركذ لج هلوق ريسفت

 46 هريغ هلا نم

 ةئلاعلا ءامسلا ىف تيأر ءامسلاىلا ىب ىرسا ةليل ) ماسو هيلع هلا لص هلال وسر لاق ربخلا فو
 ةبودلا ةريزجىلا ترصلاق ناورم نب دمجنعو ثيدحلا (ليربج كلذزعتلأسف ةعوضوم ةراخ
 علصا ليوطلجر مهكلم لبقاو نوجعتي بودلا جرخف تبرضف براضملاب ترسماف انارمم رخآ ىف
 هلردق ام رادقم بلق لك ىلع رطب ىتلا ةواسقلا ئاتنْنه ملظلانا ملعاو خلا ءاسك هيلع فاح
 لا هبلق ةواسق دايدزا بسحب ءرملا ملظ دادزب لازب الف

 فاخا ىناو ريخم مكيرا ىنا نازيللاو لاككملا اوصقنت الو ف هركذ لج هلوق ريسفت

 سانلا اوسخي الو طسقلاب نازيملاو لابكملا اوفوا موق ايو * طيح موب باذع مكيلع
 «* مكل ريخ هللا تيب * نيدسفم ضرالا ىف اوثعت الو مهءاشا
 #« ظيفحم مكلع انا امو * نيتمؤم مكن ا ف هركذ لج هلوق ريسفت
 ىلا ىدؤي هنع لودعساو تالماءملا ىفوا ماكحالا ىف ناك ءاوس ضرالاىف ٌشانازيم لدعلانا ملعا

 نازيمو ةبحلا لايكم ىا «نازيملاو لايكملااوسةنتالوإل ةيمجتلاتاليوأتلافو خلا دابعلا ةذخاؤم .
 لا قيرطلا اذه ىف مدقلا عضيو ءايبنالاو ءابلوالا باد آب بدأتي نا كلاسلا ىلعف خلا بلطلا
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 ىن أو ىبد نم ةنيب ىلع تنك نا متأدأ موق اي لاق » هركذ لج هلوق ريسفت
 ل ا ا ا اطل لت ف رضوا قعر

 لسو هيلع“ هّلاٍلَص هلال وسر تيأر هرسْسدق ىزازيعلا هللادبع وبا هتقو ىف عاشملا دحوا لاق

 نا ملءاو 'لا ىلاعت للاقاي- نا ىلا ةمزال ةعيبلا تايلجتلا حرث ىفو '*لا ةنس فلا هللاىلع

 'لا لئاشولاو طئاسولا قلخ نكل ىلاغت تلاوه: ةعببلا ىلعملا وهو ةقيقملا ف عيابملا

 6 موق ايو 88 هرك ذ لج هلوق ريسفت 16ا/ |
 هردص قاضف هوبذك ىلاعت هللاىلا هموق اعد الل احلاض نا لاق هنا مالسااهيلع ىتلانع - ىور

 جا مهدنع نم ج ورخلاىف هلنذأي نا هبر لأسف

 الو هللا ]ضرا:ىفب لك أب اعورذفةبا مكل هللا ةقان هذه فه هءركذ لج هلوق ريسفت 14

 كلذ مايا ةئالث مرادف اوعتم لاقف اهورقعف * بيرق باذع ةدخاب او اهو

 ٍ 6 >[نوذكم ريغ دعو

 انم ةمحرب هعم اونما نيذلاو اًلاص انجن اسما ءاج املف 8 هركذ لج هلوق ريسفت

 ه# ذئموب ىزخ نمو

 خلا انب قفرا قيفر اي قيفشاي لوقي الئاق تعمس ذا ةرصبلا قيرطىف انا امني ىرصملا نونلاوذ لاق
 لا ةاجنلا لاه) قيفوت ىه ةيمجنلاتاليوأتلاىف لاق

 ةحيصلا اوملظ نيذلا ذخاو * زيزعلا ىوقلاوه كبر نا 8# هركذ لج هلوق ريسفت

 دوخ ىابناخ رد دنتشا د تايح ةدعو هكزور هسا رد هكء دو يو ريسملا داز رد 1 ىشاكلا لاق

 ا نردد اهربق هد نككلاس

 مالس لاق امالس اولاذ ىرشلاب مهاربا السر تءاج دقللو 8 هارد لح هلق ريسفلا

 86 ذبح لحعب ءاح نا ثيل اف

 لا تاقبط ىلع كرتلاو كوللاو ا برقلاىف سانلاو ا ىلاعت و -ز

 نمو قخساب اهانريشك تكحضف ةمئاق_ هنأنيماو + طواموقىلا انلسرا انا فخال اولاق
5 َ / 

 باوقعل قحسا ءارو

 خلا ميحر بر نم الوق امالس كفل ىا 6 امالس اولاق ) ةيمحتلا تاليوأتلا فو

 ”ىشل اذه نا انش ىلعب اذهو زوجت اناو دلا ىتابو اي تلاق قه هركذ لج هلوقريسفتا ١58

 و هللا عا نم نيتجعتأ اولق * بجي
 لا اهتيناودحو اهتيرسشيب قلعتت ةراشب تناك ام اهل ةراشبلا هذه ةيمجنلاتاليوأتلا ف لاقو

 86 طول موق ىف انلداجم ىريشيلا متلحو عورل :رلا هارب اَنع٠ بهذ

 | قيدص لبقا'ول هرشنسدق دينجلا لاقو "حلا هكلسف هللاىلا اقيرطفئغنم لوقن وهو مانملاف

 غم جلا لهجلا نم ًاودا ءاد الو مالا ةقيقحم مهنه الهج كالذ اولعف اعا موقلانا ةراشالاو

 | « دوعلادعب الأ مهير اورفكدومنا الأ ايف اوتغي منك« نيمتاج مهرايدف اوحبصاف

 هللامر> ىف ناك ام الا رهقلا ةقعاصو دعبلا ب اذعب اهتافصو سفن ١١ كالهاىل | راشادهنا هيف ةراشالا

 | ةفخ مهنم سجواو مهركت هلا لصتال مهيديا ىأر املف 3 هركذ لج هلوقريسفت 19
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 | مكلع كلا نكي هنلا اوبوت مث مكبر اورفغتسا موق ايو © هر ذ لج هلوق ريسفن 41/
 ا

 ا هي مكتوق ىلا ةوق دزيو اراردم

 ظ هللاريغب قلعتلا سند نم ةرهطم مهرس سدق ءايلوالا اذكو .ماللا مهيلع ءايبنالا بولق ةحاسو

 | هباحع ضع هعبت جرخ ادلف ةيواعم ىلع دفو ىلع نب ندحلانعو لا مهداشراو ممتودد ىف

 | 'لا ىلدلوب الو لام وذ لجر ىتا لاقف
 0 نخل امو ةنب انتج ام دوه اي اولق * نيمرحم اولوتت الو 0 هركذ لج هلوق ريسفنت 14

 | انتهلآ ضعب كيرتعا الا لوقن نا. * نينمؤم كل نحت امو كلوق نع انتهل ١ ىراتب
 اعمح ىوديكف هنود نم *« نوكرشت امم ”ئرب ىتا اودهشاو هللادهشا ىلا لاق ءوسب

 1 3 نورظنت ال مث أ

 | ذخا وه الا ةباد نمام مكبرو ىبد هللا ىلع تلون ىنا ف هركذ لج هلوق ريسفت 8
 ١ مكلا هب تاسرا ام مكتفلبا دقف اولوت ناف * مقتسم طارص ىلع ىبد نا اهتيصانب
 86 ظيفح ”ىش لك ىلع ىبد نا أيش هنورضتالو ؟ريغ اموق ىبر فلختسو
 9 اهتيصان دكا وه الا 0 رغلاَو ريخلا بلط ف بدت ؛« ةباد نم ام ةيمحنلا تاليوأتلاىفو

 انيصح اظيفح هك هللا ىلع لكوتلا بوجو نيب هنا ملعاو لا نعل ريخلاىلا اهم اهرع

 'لا دحا ليكل ةماع هتيبوهر ناب الوا

 انم ةمحرب هعم اونمآ نيذلاو ادوه اننحن انما ءاج املو لو هركذ لج هلوق ريسفت ٠
 | 4 طظيلع باذع نم مهانجنو

 | خلا ةنس نيثالث ةدم غئاص راد ىلا ءاملا له ىراخم ةئيدهي ءاتس لجر ناك هنا - ىكح -

 1١* ةلادعلا ما ةعاجشلا كولمال لضفا ”ىش ىأ سيلاطتسرا نه لأس نينرفلا اذ نا - ىكح -
 | 'لا ظيلغو فيفخ ناعوت باذعلانا ىلا ةراشا هيفو

 اوعساو لكس اوصعو مهر تاي اي اودحح داع كلتو 0 00 لج هلوق نيف ا١هأ

 | اورفك اداع نا الآ ةمسقلا مويو ةنعل ايندلا هذه ىف اوعبتاو .* دنع رابج لك صا
 يك دوه موق داعل ادعب الأ مهبر

 خا اوكليباو ادعب داع دعبيل ىا كالهلاب مهيلع ءاعد « دوه موق داعل ادعب الأ )ف هلوق مث 6١

 ا نيسحلا لتاق هاواتف ىف حالصلا نبا لاق 'لا نيبرض ىلع نعللا ةيادهلا حرش ةيافكلا ىو

 “جلا كلذب رفكي ال هنع للاىضر

 نم مكل ام هللا اودبعا موق اي لاق الاس مهاخلا دومت ىلاو 38 هركذ لج هلوق ريسفت ١6#
 6 ضرالا نم كأشنا وه هريغ هلا
 '1ا اهنادجو بعتو ايندلاتاورش بلطملا ةيّملالا ةرضحلانع درطلاوه نعالا ةقيقح نا ملعاو

 | ف ببجم بيرق ىدذا هنلا اوبوت مث هو رفغتساف ابي ؟رمعتساو 0 هر َْد لج هل وقريسفلا :١6 أ

 ْ لاعفاب هاظلا ةرامع نا معاذ *أ هاهنو هسعا ايف هبر بيج نا 1 مسالا نم ديعلا ظحو

 نه ضرفلا ةيدمحلا رارسسالاف لاق *لا ةينايرلا قالخاب نطايلا ةرامم بابسا نه ةعيرشلا ا

 'لا دربلاو راما عفد نككلا

 ديعن نا انيهنتأ اذه لبق اوجرم انف تنك دق اص اي اولاق 9 هركذلجهلوق ريسفت 15ه |
 هك بيرم هبلا انوعدت امم كش ىنل انناو انؤابأ دبعي ام
 'لا ( هقنع ىلع هلماح وهو ةمايقلا موب ءاج هيفكي ام قوف ىب نم ) ريا ىفو
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 نلئسن الف اص ريغ لم هلا كلها نم سيل هنا حون اي لاق هر 08 32 نا

 نا كب ذوعا ىلا بر لاق * نيلهاجلا نم نوكت نا كظعا ىنا ٍلَع هب كل سبل ام

 يي الاو ملع هب ىلسيل ام كلثسا

 47 لتبلاو -بسكلاى عع لمعلانأ وهو زْخآ قعم ةعلاطلا نيح ىل حال ريقفلا لوقب

 6#. نرساختانم نك ١ ىو ىلرفثت 9 83 هرك ذ لج هلوق ريسفت

 ىا ( عون ىدانو ) ةراشالاو لا رافغلا كلملا ىلا ءاجتلالاو رافغتسالاو ةيوتلانا ماعاو

 | "لا حورلا جاودزانم ةدلوتملا سفنلاىا ©( ىلهانم ىنازا بر لاقق هبر ال حورلا ح

 « كب" أ ىلعو كيلعتاكربو انم مالسب 0 ليق 0 0 ذل ج وقر

 ىف لاق لا ةثالثلا هدال وا نيب ضرالا حون مسق نافوطلا عفترا امل سلاعا ساق قاف
 خلا ةكلممنوعبراوت الثو ةئامالتفنومألان 0 0 !اقالا كلامم اما مكحلا ةلئسا

 0 ملأ باذع انم مهسمي مث مهعتمنس ماو 0 لج هلوق ريسمنا
 ثعبف ريطلا ةيف ىذلا قاظلا حوت فشك ىدوجلا ىلع ةنيفساا تسرامل هنا ريسافتلاىف - ىكح

 | نمي طبه مالسلاهيلع احون نا ٍلعاو 'خا ناويحلا ةايحّف ام دالبلا تقرغ له رظنيل بارغلا
 رئاس ىلا معز ءاروشاع ةليا قرخي لجورع دهنبازا رك ذو 'لا ءاروشاغ موب ةئيفسلاف هعم
 | موصلاو ةقدصلا نم تاريخلا لعف موي كلذ ىف بحتسملا ىل اللاو رردلا دقع ىف لاق- 'لا هايملا
 :1ا اهريغو ركذلاو

 ةباحصلان يب ىرجامو هتناكحو نيسحلال تقم ةياور هريغو ظعاولاىلءمرحم ىلازغلا مالسالا ةعلاق

 | دأب نأ نيكشلاالا دقوكلا !لعا(لشرا قولا ناملا"ى لاق ا مصاختلاو رجاعتلا نم

 قاّرعلاض را نم نهو هلك هنع هللاىذر نيسحلا ربق راخخالا ةضور ىف لاق *لا هوعياببل

 هنعب هللائضر, ىلع سإ ىعشلا نعو "لا ةناوطسا سأر ىلع قدمد دجس»ىف ماشلاب هسأرو

 "لا نيفصملا هريسم دنع ءالب رع

 تنا اهملعت تنكام كلا اهحون بنغلا ءاينا نه كلت 8 هركذ لج هلوق ريسفت
 , هي ةبقاعلانا ريصاف اذه .لبق نم كموقالو
 | هللاىضر ةملس مال لاقو ةروراقىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر اهلعج 0 نأ - ىور -

 | اوركاذت اعجنا ضيشلاونا ج رخاو ثيدحلا نيسحلا ابب لتقب ىلا ضرالا ةبرتنم اذهنا ) اهنع
 'لا تومم نا لبق ءالب هباصاالا نيسحلا لتقىلع 5 دحا نم ام هنا

 | ه6 داع ىلاو * نيقتمال © هركذ لج هلوق ريسفت
 هنادرب دسوتم وهو لسو هيلع هللا لص هللا لوسر انناز لاذ ترالا"نا ' تا نع" 1ئورعد

 ملو ربص اذا اذه ريقفلالوقب "لا انلّشاوعدت الأ سال وسراي انلقف هيلا ا ةنعكلا لظ ىف

 تدك ىناءالهنم؟ تالا ذه داولم نما ايعكا ىرتصعق "تدهاش دلو *لا ايندلاف هتيغب رفظي

 | عيارلادمع ناطلسلا ةلود رخاواىف ريزولا ميهاربا نا اهنمو لا ةيمورلا رايدلانم بوكسالاىف

 4 لجالا هيلا ةفخل قت

 نا هريغ هلانم مكل ام هتلااودبعا موق اي لاق ادوه مهاخا 8 هركذ لج هلوق ريسفت

 الفأ ىئرطف ىذلا ىنع الا ىرجا نا ارجا هيلع مكلئسا ال موقاي "نواتفملالا تا
 5 و

 نع ىور ا "لا اهتافصر سفنلا ىلا داعبو بلقلا ىلا دوهب ريشي ةيمجنلا تاليوأتلا ىف لاق
 ىأأرف هروشسل ددغلاّنف انسزاوااوككاف باصق نم ةح انا ن6 وق وتل الابراكمأكنا خاتما ضب

 "لا اركنم باصقلا ىلع



 مك 117 ع
 آ محد روفغل رنا اهيسرمو اهءرجللامسب ايف اويكرا لاقو ف هرك ذلجهلوقريسفت
 *لا هعنسي امع هتلأسف هب ةنمؤ» تناكو ةئيفسلا عنصيوهو حون ىلع ترص ازوي نا - ىكح -

 هك هنبا حوت ىدانو لابلاك جوم ىف مهب ىرحت ىو هركذ لج هلوق ريسفت
 ةروكذملا زوجعلل اديب ناك هسورب ةدلب ىف ريبكلا عماجلا عضوهنا فدكلا لها ضعب نع حص دقو
 نافوط نم اهيكارل ةاحنلل ةلو.هم ةعيرشأا ةنيفس نا ةراشالاو لا ةيدومحلا تاعقاولا ف م
 *لا هرهظل هنبا وا هبيبر ناك هنا ىف اضيا اوفلتخاو *لا ايندلاو سفنلا نتف

 * نيرفاكلا عم نكت الو انعم بكرا ىن اي لزعم ىف ناكو إف هركذ لج هلوق ريسفت 181
 5 ءاملا نه ىتمصعي لدح لآ عد لا

 لوقو © هنبا:) ىلاعت هلوقل ىتاثاا ىلا مهرارسا هللاسدق ةقيقحلا ءاملع روهجو مهضعب بهذو

 لا ( يبين حوت
 امهنيب لاحو محر نم الا هللارما نم مويلا مصاع ال لاق هركذ لج هلوق ريسفت 18م9

 +6 نيقرغملا نم ناكف جوملا
 'لا هجو غلبا ىلع ةرفكلا رئاس كاله ىلع ةلالد هبفو

 خلا كل ذكضرالا ءام ج رخو ةليلو اموب نيعبرا ءامساا ترطما لاق هنا سابع نبا نع  ىور - 3

 ل لا سداسلا ءاهسلاىلا مالدلاةيلعمدآ هانب ىدلاتيبلاعفرو ثيللا ىبا ريسفتىف لاقو

 ةلص ةنس نيثالث لك ىف روظي حول نافوط را هرس سدق ىدفا هداتفاب ريهكلا خيشلا

 اهيكو نمي 6 مهب )ل ةعيرسدلا ةنيفس ىنمي ( ىرجت مو ل ةيمجنلاتاليوأتلا فو لا ةدحاو
 "لا نئفلا ج وم ىا © جوه ىف 2 صالاب

 6 كءام ىتابا ضرا اي ليقو © هركذ لج هلوق نيسفت 18م

 ه6 ىدوجلا ىلع توتساو ىمالاىقو ءاملا ضيغو ىلقا ءامسايو © هركذ لج هلوقريسفت 1م

 عضاوتو لابجلا تخماشتف لبج ىلع ةنيفسلا لزنا ىلا لابجلا ىلا ىجوا ىلاعت هللانا رياىف - ىورو

 سشنلاةيدوبعب ىلعلا هتقيقحو ىلاعت ّتلالاجر هيلا ىهتلي ماقمرخنآعضوتلاو لا ىلاعتهلل ىدوجلا
 *لا ىساورلا لابجلا قلحلا دشا هنع هللاىضر ىلع نعو لا الصا ةساير ةيدوبعلا عم حصيالو

 6 نيملاظلا موقلل ادعب ليقو 2 هركذ لج هلوق ريسفت 1م
 البج نوعبسو ةيئامتو ةئام لاجلانه ةعبسلا ملاقالا“ ىف فرع ام عون نا ةمكحلا لدا ركذ و
 اوفلتخاو خلا لولتلا ىوس اليج نوعبسو ةثالثو ةئامسو فالآ ةتس ضايرلا ةرهز ىفو ه
 لوقب لا دحاملبج لابجلالضفا طويسلا لاتو "حلا سيقوبا ليقف لضفا لابج ىأ نا ىف
 رهطالاو رس سدق ربكألا خيشلا ةرضضد لاق ا ىلاعت هللا لها دنع ةيئاقحةايح تادادجلل ريقفلا

 *لا هلالجم قيلي اك ةروصف ىلاعت هللالت لوقن اكو
 لا مالسلاهيلع ىموم ةوسنلق ثم ةوسنلق سبلي ناك نوعرف لآنه ادحاو نا اضيا تب دقو ٠0

 *ّلا ةنيفسلا لثوك ىلع سيلباب وه اذا مالسلا هيلع حوت ةنيفس تسرامل لاق ةيلاعلا ىبا نعو

 ضعب نيب نكأ ةغالبلاو ةحاصفلا تاقبط ةياغ ىف زجعم هتايآو هروس عيمجم نآرقلا نا ملعأ
 *لا ايازماو صاوحلاىلع لاّتشالا بس توافت هئازجا

 قطاكدعو ناو ىلهانم ىنبانا بر لاقف هبر حون ىدانو 3 ءركذ لجهلوقريسفت ١
 رو يس

 يك نبك الا مكحا نأ

 ايو كتاوهش ءام ةيرشبلا ضرا اي ىا 2 كءام ىاباضرا اي ليقو ث ةيمجنلا تاليوأتلاف لاق
 نانثاو ةنلاف دحاو ةئالث ةاضقلا ) ثيدحلاىفو "حلا تاف آلا رطملازنانع ىباقا ءاضقلا ءامس
 "للا هب ىغتذ قا فرع لجرف ةنجلاف ىذلااماف رانلا يف

 ( مبارلا دخلا تسرهف -؟)



 مهب ١١ رح

 نم ندبلا تمنم نا هرهثو ىلاعت هللا باذع نم كعمب نم سفناا حورلا حوت لوقب ةراشالاو 5
 'خلا حورلا قالخاب اهقلخمو سفنلا ناعا درحم ىلع رصتقاو ةيدوبعلاو ةعاطلا

 نمل اذا ىنا مهبسفنا ف امي معا هللا اريخ هللا مهيتؤي نأ ف هرك ذ لج هلوق ريبسفت ٠

 يجو اندعت امب انتث اف انلادج ترثك اف انتلداجدق .حون اياولاق * نيملاظلا

 حصنانا تدرا نا ىحصن مكعفتيالو * نيزجعمب متا امو ءاشنا .هللا هب مكستأي امنا لاق

 « مكيوغي نا ديرب هللا ناك نا مكل
 دارملا ( ملسملا وخا ملسملا ) لاق ملسو هيلع هللالص هللا لوسرنا هنع هللاىضر ةزرهىبا نعو

 'لا مالسالاءةوخا

 | هتيرتفانا لق ه.رتفا نولوشي ما * نوعجر' هنلاو مكبر وه © 0 لج هلوق ريسفت فا

 ْ ه6 نومرجت امم ”ىرب اناو ىارجا ىلعف
 ْ ةغيبطلا فاصوأ مهيلع بلغ نيذلا مهو ىناويح اما ناسنالا ةمالسلاب هللا هاقبا ةمالعلا انخيش لاق

 "هلا فانصا ةثالث سانلا ىزارلا ذاعم نب ىحي لاق لا ةوهشلا لاوحاو

 نما دق نم الا كموق نم نمؤي نل هنا حون ىلا ىحواو 8 هركذ لج هلوق ريسغت
 6 نولعفي اوناك اع نسانس الف

 ةراشالاو لا ىذأتلا مدعب' قلختملاق لت ام لوا رهطالا هرسس سدق ربكالا خيشلا ةرضح لاق
 ا هحراوجو ندلاو رسلاو بللالاالا هموق نم نمؤي ال ح ورلا حوت نا ةي آلاف |

 1 انحوو اناعاي كلفلا عنصاو 0 0 لج هلوق ريف 17 ْ

 ناكو 1 1ماللاهيلعخ ون ةسارحا بلكلا ذختانهلوا نانم ناويحلا ةاحىف ام بئارغلا نمو

 | ايعاضرا أ ايككتسو اعازذ نيكس" (عضرعو < 101 ىلا عارذلاو .عاّرذ ةئامالث ةتيفسلا لوط
 'ل1 اءارذ نيثالث ءاوهلاف

 6# نوقرغم مهنا اوملظ نيذلاىف ىنبطاخ الو هه هركذ لج هلوق ريسفنن

 هنا اهتميشنم ملظلاناف سوفنلاى ا 4 اوملظ نيذإ ذلاىف ىبطاخت الو 2 تا اليوأتلا ىف لاق

 ا الوهج امولظ ناك

 لاق هنم اورخس هموق نم للم هيلع سم اكو كلقلا عنصيو ف ركذ لج هلوق ريسفت ١

 6 نورخست اك مكنم رخسن اناف انم اورخست نا

 ا

 | ةعيرعلا قاكراإ لمعت, نع. نوتوهتسي اهاوه ىبانو ءنسفنلا لها نأ كا :ةراثشأ هي الا قو

 | 'ملا مهباعتا ىف مهنه نوكحذيو ةرهاظلا

 | ٍباذع هلع لحيو هيزخم باذع هينأي نم نوملعت فوسف # هركذ لج هلوق ريسقنا
 | 6 نينثا نيجوز لكنم اهف لما انلق روثلا رافو ان سما ءاج اذا ىتح * معقم
 | لاق 1 ةنيفلاىف كعمن هو كرام روح آ1نم روف ءالأ تيار اذا" حول ل اق هنا - ىور

 "لا راما هلم (م رخآو ةرذلا حون' لمح ام لوا و مالكلا رحب ىف ىدنق :رمس خرشلا

 ةايحىفكاق .. لا نذا:ريغنم لخدي نا نكي ملف ةنيفسلالخدينا دارا سيلبا نا نايبتلاف لاقو 7
 ةيحلا نا ليقو ا هلامو هلها ىف بكتي لزب مل دحا قرفالاضيبالا كيدلا عيذ اذا ناويحلا
 ْ خلا ءالبلاو ررضلا بيس اتا لاقف انلمحا اتلاقف احوت ايتا برقعلاو

 ه6 ليلقالا هعم نما امو نما نمو لوقلاهيلغقيسنمالا كلهاو 8: هركذ لجهلوق ريسغت 4
 ةئيقس ىلع بوكرلاب ارومآم دنعلا نوكي ىلا ةغالبلادخ "وهو © انرعا ءاج اذا ىح ب ةراشالاو

 'لا بلاقلا رونتنم ةوهشلاءام روغي ىا 6 رونتلارافو ب ةعيرشلا



>15 

 اها

 ا
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 ىلوأ ركب ىناو ملسو' هيلع. هتلاؤص ىنلاىع'رهاظلا فا ةي الا لمحو ةئمحْتلا تالثوأتلا”ق لفل
 *1ا زهتلا لهاو فطللا لها زييممل لزن اما نآرقاا ةرضخ نا ملغاو لا ىرحاو

 ىلع نوضرعي كلوا ابذك هللا ىلع ىرتفا نمث لظا نمو 38 هركذ لج هلوق ريسفت
 نيذلا * نيملاغلا ىلع هللا ةنعل الآ مهبر ىلع اوبذك نيذلا ءالؤه داهشالا لوقنو. مهبز
 اونوكي مل كئاوا * نورفاك مهةرخآآلاب مهو:احوع اهتاوغسو' هللا لتيتس نع نودصي
 اوناكام ناذعلا مهل فاضي ءابلوا نم هللاندد نم مهل ناكامو ضرالاق نيزحعم

 3 نورصرس اوناك امو عمسلا نوعطتس

 ' «نورتش اوناكام مهنع لضو مهسفنا اورمسخ نيذلاكئاوا 2 7 لج هلوق ريسفت

 4 تاطاملاراصو اوبما نيذلان أ, * ثورسحألا مع ةرح الالقا مأ ءرجال
 ا هللا لوسراي ل لاقذ لحجر مو هيلع هللإ ىلص ىنلا ىف دا لاق هنا داس 5 ايندلا ىبا نبا ئورو»--

 أ خا ىف ام ىلع ق ود ام رثاو ايدلا ةئلز كرتو لبلاو ريق 1١ سشر مل ند 0 لاق ساللا دهز رأ نم

 لإ موسفنا ىلا ةوعدلاب هيبلاطىلع هللا لبيس نوعطقب ةةوخيعلامهاعداب مهنا نيعدملافاصوا نهو

 « نودئاخ ايف مه ةنملا باصصا كئلوا مهيد ىلا اوتبخأو © هركذ لج هلوق ريسفت
 ' «نوركذت اا دا ناد ع عيمسلاو ريصيلاو مصالاو ىميالاك نيب غلا لثم

 خلاتاحلادلاتالماعملا ماتنا ل لع هولطو للاباطب م« اوما نيذلانا ف ةيمجتلاتاليوأتلا ىف ذ لاقو

 "لا الطاب لطاللاو اة> قالارصيبال نيذلاىمءالا ةيمجنلا تاليوأتلا فو

 نك هموق ىلا احون انلسرا دقلو © هاك دلج كلود نلف

 رظني الف هلدح ىذلا دحلادنع فق ىداصلا بلاطلاو ءالتبا عامسلاو ةيؤرلا ماقم نه لك ىفو

 ١ متو اك كال ان ناكدإر تالزلا ضدنا ريطخلا هفطلب للا هلماع ريقفلا لوقي لا مارحلاىلا
 ا كعب مالسلاهيلع دوادل اضيا

 3 فاخاىنا هللاالا اوديعت النا * نايم ريذن كل ىنا 00 0 لج هلوق ريسفلا

 د انلثم ارشثب الا كيررت ام هموق نه 0 الملا لاقف * ملا موي باذع
 اسنالا اودبعتال نا .ندبلاو سفنلاو .بلقلا هموةل حؤزرلا جون لاق ةيمحتلا تاليوأتلا:ىفب لاق
 ل ترو رك كاد ا

 # مكل ىرئامو ىأرلا ىداب اناذارا مهنيذلاالا كعبتا كيرت امو له هركذ لج هلوقريسفت
 ا ط هلو ىولع ح ورلاو ىلفس اهرظنو ىلفس اهعيطو ةيلفس سفنلانا ةراشالاو

 ١ 3 0 ندبلا ح ورلا عابتانم_ لذارالا اما ةيمجنلاتالب رواتلا ف لاق '*للا ىولع

 | تعك نإ تادأ موق اي لاق * نيبذاك مكنظن لب لضفنم انيلع 88 هركذ لح هلوق ريسفت

 + نودراك اهل متلاو اهو كف ران 2 هدنع نم ةمحر سلف ىندنم ةنيب ىلع

 هنا اونمآ نيذلا دراطب انا امو هللا ىلع الا ىرجا نا الام هيلع مكائسا ال موق ايو

 5 نولهحن اموق مكيدا كلو مهلر اوقالم

 | حلا هرةفيريقفلا لست ىتحءارقفلابولقا ارظن ملسو هيلع هللاىلص هللا ل وسرل رقفلاراتخا ىلاعت لانا لق

 * نورك ذب الافأ مهتدرط نا هللا ند قرص ل5 موق ايو © 5 لج هلوق ريسفلا

 نذلل لوقا الو كلم ىنا لوقا الو بغلا لعا الو هللا نئازخ 2ك مكل لوقا 0

 هي مكنيعا ىردزت

 أو



 دهس سب سس سس

 مؤ هنا هلم اهانعزت مث ةحر انم ناسنالاانقذا نثلو 89 ءركذ لج هلوق ريس ٠١
 6 هتسم ءارض دعب ءامعن هانقذا نئلو «* روفك

 ٠١ اوريصنيذلاالا * روخف حرفل هنا نع ت ايسلا بهذ نلوقبل 9 هركذ لج. هلوقريسفنا # |
 ةمالسلاب هللااقبا ةمالعلاانخيش ةرض>لاق 'لا نيلفاغلا ح رف منملانايسنوةمعنلاب ح رفلانا ملعاو

 ايلدلا ةنتف مهسمم ال ةثالث ) ثيدحلا فو 7”لا هءاطمل ال هتاذل بوبحلا وه هتاريرحم ضعب ىف |
 قل ملعتملا ملعت باتكىفو 4 (قنسب كسمتلاو موجنلاب رطبإلال ىاذلاو ردقلاب رفملاة رخل و |
 خا ىمتلا نكممريغ هردقو ىلاعت هللا ءاضقنه بروهلاو عفنيالو رضيدنال مارح هملعتف ضرملا ةلزتع |

 كلعلف * ريك رجاو ةرفغم مهل كئلوا تاخلاصلا اولمعو 8 هركذ لج هلوق ريسفت 4
/ 

 ا اهوصعم ترص لوش ال نا ىئشإ ةعاطلا ةوالحو وفعلادرب قاذ ْنم نا ةيناثلاو

 ءاج وا زنك هيلع لزنا الول اولوقب نا كردص هب قئاضو © هركذ لج.هلوق ريسفت ٠

 ه6 لق هيرتفا نواوي ما * لكو ”ىث لكىلع هللاو ريذن تنا امنا كلم هعم
 خلا هيلا نوجاتحم ام ليص#و دابعلا روماب مثاقلا ليكولا حيتافملا ىف لاق

 متتكنا هللانؤدنم متعطتسا نم اوعداو تايرتفمهإثهروسرمشعب اوناافؤههركذ لجهلوقريسفنت 165 |

 ه«نوملسممتا لهفوهالا هلاالناو هللا لعب لزنا امبا اوملعاف مكل !ويجتسي+ ناف.*نيقداص
 ىف دعب وهو ىت ايس امع رابخالاهيف ناف قلحلا ملعب ال 6 هللا ملعب ث ةيمجنلا تاليوأتلا ىف لاقو
 لاق خلا عاونا ةثالثىلع ىحولانا اهنم . روما تايالافو "ملا هللالا بيغلا ملعَي الو بيغلا
 خلا قاتمااو قالطلاىلع هركملا يف انلوق لياد اذهف ريسيتلا بحاص

 « اهتنزو ايندلا ةوبملا ديري ناك نم ف هركذ لج هلوق ريس | ٠٠
 اهنمو لا هبقاعي هب ىناف ةفيلخلا كلملادبع نب نايلسل رملا ىباوخ رسك ادهاز نا - ىح

 ريركتلا هتامالعزمو ديحوتلاىلء تابثلا موزل اهنمو خلا مهتمثأ اونواعي نا ىنبش نينمؤلا نا

 وه ةلكادأ ملعاو خلا ( مكتاعا اوددج ) ثيدحلا ىفو ادارفناو ةيعمح ءافخاؤ ارهج ناسللاب
 جلا ةلالجلا ةظفل ةلزتمع مان مسا © وهالا هلاال )ل ىلاعت هلوقف

 نيذلا كئلوا * نوسخ ال اهبف مهو اهنف مهلامعا مهلا فون إف هركذ لج هلوق ريسنت

 6 نولي اوناكام لطابو اهبف اوعنص ام طبحو نانلاالا"حرخالاو مهل 0

 ىعسلاو قرطلا ةيوستو رطانقلا ءانيو ةقدصلاو محرلا ةلصو ربلا نم رافكللا تاتسح نأ ملعاو

 هللاوضر سايعنبا لاقو خلا مهمالسا: دعب ةلوبقم كلذ وحتو رابنالا ءارجاو رورعشلا عقد ىف

 قلطي كرشلا بيغرتلا حرش ىف لاق لا ةلبقلال ها نم ءايرلال هاف ةي“لا هذه تازن اهنع

 ا قارا عيو َقْيديَرَو ”ديصو نارتو ىذؤومو يوم مثصو نثو دياع نم رفاك لك ىلع

 ( نم صالخلا صالخالاو كرش سانلا لجال لمعلاو ءاير سانلا لجال ليغلاكرت ليضفلا لاق
 ' ةالصك درو اذ نوكي دق لجرلا نا ناطيشلا دياكم نه -ةقيرطلا ح رش ىف لاقو 21 نيذه

 | «اهيفإ) ريخلا لامعا نه < اوعنص ام طبحو )9 ةيمجنلا تاليوأتلاف لاق خلا دجهتلاو ىحذلا
 | جلا دوجولاثيحنم قحىهف لطابلاب تفنصو ناو اهلك تادوجوملانا ملعا خلا ايندلل ايندلا ىف

 باك هِلبق نمو هته ةهاج هوليو هةيرينم هش ىلع ناك نمثا #3 116 لج هل وق ريسفن ااا ا

 كتالف هدعوم رانلاف بازحالانم.هب رفكينمو هبنونمؤي كئلوا ةمحزو اماماىسوم

 ه6 نونمؤيال سانلا تكا نكلو كبر نم قحلاهنا هنم ةيرسىف

 5 كيلا ىحوب ام ضعب كران

 أ ا ةينابرلا ههاشملا ضعب دهشو ةنبلالا تاماقملا ضب مط قاذئمنا ىلوالا . نانراشا نيتي الا فو
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  ننالثلا ازجالا نم رشعىفاثلا ءزجلا
 هما

55 

 1111111 15 101010 3007 1 0 جس وو عجل وو لالا ا رت و ا ل ب 5 ذه وم هوت هدد هبات ع دع سعال تحسم

 مصي 1 جم

 ١627 لسا روما محو نازل قدس اكن 1زإل 51 طبات لوكان لو از "ع البف ذم
 ىاثلاو لا ريزولاك ه.دحو همدخ مم ناخلكق اقزب ارام دادغب لهانمضاق ناك هنا - ىكح

 م نيلجا ديعلل نا لدب © ىمسم لجا ىلا ف ىلاعت هلوق نا

 1 رردق 1 1 عءوهو مكيعج سم هللا ىلا © ه 5 لح 1

 ) لاني ل 00 كدب الآ 0 عر ا لدت ةي الانا
 ماللابو هللاىلا ففاالاب ريشي “ب رلا زف هلوق ةيمجنلا تاليوأتلا فو 'عا ايندلاف ب 0

 ع 0 ٌليريح لا

 نوشغتسي نيح الأ هم 5 مهرودص نوّش ما الأ 2 0 0 لَ هلوق ريسفلا

 1 رودصلا تاذب ملع هنا نوللعي امو نورسي ام ملعب مهبلي

 4 اهقزرا 2 ىلع الا 7-3 د5 لم 2 6 لح 1 رمسشلا

 ةراشا ةنكثلا نو 5 ندبلا يلقاىف عاطملا كالملكوهذا ”ىث لكنه مها باقلا حالصانا ماعاو

 مولعاارغىف لاقو خا 3 ويا كتتلعا وه نايبتلاىف لاق '*خا راكنالا لها لاحملا
 ( هريغ لاقو . دابعلا روذنك اسبجاو عحر لضفتلازا ىلع ةلالد بوجولا ظفلب . هللاىلع لاق امنا
 ا ه هيلع بجيال ىلاعت 2 عم بوجولا ظنلب ىلا

 4 داع ف 01 اهم دوتسمهو اهرقتسم ملعيو 0 ا هل وق ريسشتا

 0 هيف رافال _ىذلا تاتكللا ءإ ىف هدنع ىا ؛ نيبه 06 0 ةيمحنلا تاليؤأتلا ف و

 ىمومنا- ىور - ا الأ ريغلا ليقتالا ءانشا ا هعبزا نإ ىلع وقفنا دقوا ؟ ىتناتالنالاأو

 "لا ناعالاىلا ةوعدلل نوءرفىلا باهذلاب هيلع ىحولا لوزن دنع مالسلاهلع

 1 تاومسلاقلخ ىذلاوهو ةهركاذ ل اج هلوق ريسفن

 ةزافلا لاراب كحو لعين اكن 0 هلالو سر عم تجرخ لاق هنع هللاىضر سنا نءو
 ىلعنب نيسحلا فيس ىلع ايروتلكم ناك لق :هلا ىروهج توصب ندلي اريط اذ 0 ال ةحاح ىف

 بايسالان ع عاطقنالا عاشاادنع هريغو قذرلا ىف لكوتلا ةقيقحو 'خا تالكعبرا هنعّللاىضر

 لا ضصوعألا لهال اذهو ه ىلاعت ساب 5 قنا ةيلكلاب

 3 هشرىع ناكو مايا ةتس ىف ضرالاو © هر ذ لج هلوق ريف

 06 ا نسحا مكيأ ؟وابيل ءاملا ىلع ف هركذ لج هلوق ريسفت
 "لا 6 تاومسلال يق اقلخ ءاملاو شرعلانا ىلع لياد هفو

 1 نم نو وعبم مكنا تلق نالو © هرث ذ لج هلوق ريسفت

 اهقس ةراظ لامار مان ب اليواهو اديس مق . نيمسق ىلع ءالتبالا ةيمجنلاتاليوأتلا ىفو

 لا هنا'>اوةناسلا ف اهقلحتمان وكي ناب اما, اول الن اسنالا 2 هتاري رحم ضعب ىف ةمالسا اب هللا هاقبا ةمالعلا

 نلو * نيبم ر>س الا اذهنا اورفك نيذلا ناوقيل توملادعب © هرك ذلج هلوقريسفت

 افورصم 0 مهيناي 0 الا هسن# | نلوقيل ةدودعم ةمأ ىلا باذعلا مهنع انرذا

 70 عسب 0004 - .٠

 © نؤزهتسي هب اوناك ام مهب قاحو مهنع
 جابي ذكتلاو راك الان اك ءازهةسالاىلءثعابأاو ءازهتسالاناك باذعلل بجوملا ببسلانا

 "حا هارب ”ىزوتسملاك هيلع ميقم وهو بنالانه رفغتسملا ) ثيدحلا ىفو



 مه 117 ا
 جد كحد همس : د همس 25525253525251

 1 تنافا اعضح مهلك ضرالا ىف نم نهال كنز _ءاحشا ولا 0 هركذ لج هلوق ريسفن 5
 ا

١ 

 سجرلا لمحمو" هللا ندب الا نوت نا سف ناكامو * نمؤم اوناوكي ىتح سانا
 ْش « نولقميال نيذلا ىلع

 ىلاعت هللا ءايلوا نم اءاو قيرطلاىف قا روظلاىلا دصق نيح مالماا هيلع ىبوه نا  ىكح اك
 : لا هيالس 5 ملف هيلع ملف

 تايآلا ىغتامو ضرالاو تاومسلاف اذام اورظنا لق 8# هركذ لج هلوق ريسفت م

 8ك نينمؤملا جنن انيلعاقح كاذك اونمآ نيذلاوانلسر ىبن مث «نبرظننملا نم مكعم ىنا اورظتناف
 ناعالاوهةاجنلارادمناىلعهيبنتهيفو خلا باجحلا باذعىا (سجرلا لعجبو)) ةيمجنلاتاليوأتلا فو
 *حلا مهل دعوام زتاو مه نمآ نمو نيم دقتملا لسرلا ىجنا ام" ىلاعت سان اف مالا عمي ىف ىلاعت للا ة:-هذهو

 نيذلا دعا الق ىرد نم كش ىف منك نا سانلا اهيا اب لآ 9» هركذ لج هلوق ريسفت م6

 ناو * نينم ملا نم نون" نا ترماو مكفوسي ىذلا هللادنعا نكلو هللانود نم نودست

 4 نيدلل كهجو مثا
 راظتنا ةدابعلا لضفا ) ماسو هيلع ىلاعت هللا لص هلوق ءاجئالاو راظتنالا ةيتآل بسانملا ثيدحلاو
 'لا ( ىجرفنت ةمزا ىدتشا ) ثيدحلا فو لا ( جرفلا

 الام هللانود نم عدت الو * نيكرششملانم ننوكتالو افينح 8 هركذ لج هلوق ريسفا م7
 فئشاك الف رضب هللا كسسمي ناو * نيملاظلا نم اذا كناف تلعف ناف كرضنالو كعفني

 هم رلاروفغلاوهو هدابع نم ءاشإنم هب بيصي هلذفل دارالاف رخم كدري ناو وه الا هل

 'لا نيقيدصلا دوجو ةيلظ ههحو رون رس « روفغلا وهو ةيمجنلاتاليوأتلا فو

 امئاف يدتها نف مكبر نم قملا كءاج دق سانلا اها.اي لق © هركذ لج هلوق ريسفت م

 كلا ىحوب ام عبتاو * لكوب مكيلع انا امو اهيلع لضي امباف لض نمو هسفنل ىدتمم

 هنروع نمؤم ىلع رتس نم) مالسلا هيلع لاق دقو هنمرتس: نا بحب امهيخا نمرت:نا مسالا اذه نمفراعلا ظحو
 خلا نينملا لبحلا وهو نآر فلا ( مكب رن مق حلا مءاج دق ةيمجنل !تالي وأتلافو لا (ةمايقلاموهتروع تءارتس

 خلا اهب لمعلاو ماكحالاو نآرقلاو ةوعدلالوبقب مكحايف « نيك احلا ريخ وهو ةيمجنل اتاليوأتلا ىف لاق

 لاق هنع هللا ضر دوعس٠» نب ٌادبع هب ثدح ام ةيذالانم ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص هل عقو اممو 4

 لا هلرف قبو روزج رحت دقو ىلصي وهو دجسملا ف هللالوسر م انك

 ©: دوه ةروس ريسفت
 # تلصف مث هنالآ تمكحا باتك رلا © هركذ لج هلوق ريسفت 46

 لالجلا ةفص ىلا ريشي © نجرلا ) تادلاىلا ةراشا © للا مس )) هلوق ةيمجنلا تاليوأتلا ىف لاق
 *لا لاخلا ةغفص ىلا < محرلا

 ريذن هنم مكل ىتا هللاالا اودبعت الزا * ريبخ مكح ندلنم © هركذ لج هلوق ريسفت ١
 46 ىمسم لجا ىلا انسح اءاتم مكعتمي هيلا اوبوت مث مكبر اورفغتسازاو * ريشبو 0

 مكيلع فاخا ىناف اولون ناو هلضف ىلضف ىذ لك تؤبو 8 هركذ لج هلوق ريف ى؟ |

 هي ريك موب باذع |
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 ا ءازروكفع مول رافكلان م ريسأ بره ها 1 3 ا بورغلا.

 مي ١١ ذغ
 يي ا اا ج72

 "لا ىغتساءا رنا, ىنطيل نانالاناف لالضالاو ,لالضلل بيس اندلا ماطحنا .نايب ةب الاىفو

 | امكتوعد. تيجا دقلاق * ملالا باذعلااوري ىتح اونمؤي الف #8 هركذ لج هلوق ريسفت

 ه6 نوملعيال نيذلا ليبس ناعبتت الو امقتساف

 ظ 5 ايثدلا لكلا قيضاو ضءب نم عسوا اهضعب لعجو توافنلا ىلع ماوعلاقاخ ىلاعت هللانا هلصاحو 04

 تحتفتسات كد اف هتلأشم نم هيف كل نذا اع هنئاز> ح.تافم كيدب ىف لعج ةنع هللا ىضر ىلع لاق

 ' 1 *ا رصتلاك اهيلع ةترتم ةباجالاناف ةلذلا ءاعدلا طئارشش نمو
 نعءو 8 حا ةظهعل باونا ءاعدلاب

 " فيز انازان ل لوش الثا تتار ةيلس نيتالث ة دانعلا تديباك لاق هنا هريس س دق ىئاطبلا ديزي ىبا

 ا ةدابعلا نم ةءولمم هتازخ | لا هيلا ةجاحلا ساسم دنع ءوسلا ءاعدلا زاوج ناس ةي”الافو

 .٠ م 2 . 27 5 2 . 30 ل1 ”بااتعلا لا
 جا ةرح الاب نمؤنال ىم# اهتافولامو عارم ْنَء اهماطف سفنلل 9

 | اغب هدودجو نوعرف مهعبتاف رحبلا ليئارسا ىن» انزواجو © هركذ لج هلوق ريسفت

 | ناد كنارعبا |وي لذ تما يذلا الا ىلا الر هبار تنمأ . كاف قورغل | كارد اذا. رافت

 نيدسفملا نم و لبق تيصع دقو نمل * ناملسملا نه

 لينلاراغ لاق امهنع للاى ضر رمع نب ادبعءنع رابخالاىف ءاح

 6 ةيآ كفلخ نمل نوكتل كندبب كين موبلاف # هركذ لج هلوق ريسفت
 21 نوعرف ناما ىلع لدبال اذه ريقفلا لوقب

  نولفاغل اناا نع سانلانم اريثك ناو 6 هركذ لج هلوق ريسفت

 خلا هتكلمم لها هاتاف نوعرف دهعىلع

 كاردبمون ساهلتقدةفةمالاوذهن وعرف اماوس ألا لاحول و نءآهدانع طرفوهتميكشةدش عمن وعرف اولاق

 تابيطلا نم مهانقزرو قدص ًاوبم ليئارسا ىتب انأوب دقلو وه هزكذ لج هلوق يسفت
 77 لي . ٠ 006-3 5 كسر اء 5 35 1 -
 ان نوفل 2 هيف اوناك ايف ةمقلا 0 مهيب ىهشقلإ كير نا معلا مثءاح ىح اوقلتخا اه

 ب ياك - مهنه ةكربو مهتاعا قدعل كلذو لكلا ى ىجناو اناعلا كاللها لاكن انا 2

 اج م" قدص هجن قءددص نا لاقف ةاجدىف هحرطف هرس سدق لبفلا سلجم ىف لجر حاص هنا

 ا
 هل

 باتكلا نوري نيذلا لأساف كيلا انلزلا امم كشىف تذكناف #8 هركذلج هلوق ريسفن

 اونذكنيذلاّن م قنوكت الو « نيرتمملاّنْم' ناوكت آلف“ كلزنم ىلا كا دقلكلنق نم
5 

 ميظعلا نآرقلا ملعلاب دارملا' امهلع هللا ىضر سابعنبا لاقو 2 قفوم

 هك نيرساخلا نم لوكس هللا تانااب

 نم ةكلالا كفراملاك ماعهلالا_تانآ و نا رفلاك ىعولا تانازا تناك ةاوس. تايرالا نيدصت ّنآ ملعاو

 'لا ةينيدلا رجاتملا خرا

 لك مهتءاج ولو * نونمؤي ال كبر 5506 تقح نيذلانا © هركذ لج هلوقريسفت

 دب« نيحىلا مهانعتمو ايندلا ةونكلا ىف ىزخلا باذع مهتعا'انقنك» انما 5 0 َذ 0 . "ننقل لا

 حافو ىلرالا قيونلاا رك وهو لسولاضرانه» ىودي' ىلا ثعب مالسلا هيلع سنو ,نا -ىور -

 "لا لصوملا ضراىف ةلجد *”ىطاش ىلع ةيرق اهمضب ليقو ةيناثلا

 س.شلاتبراقو رصعأ | كعب ىا مويلا كالذ ةنشع هذبلو ءاروشاعمو» ةوض ثاوحلا همقتلا ىعشلا لاق

 لجو نع للان كرم

 21 قهرا نمو نما نغم لستغا نيف. هايملا راس ىلإ, مز ءارو تاع هلل قرع 1
 ١ ةهيمععمسلا نا مههتم ل احدن دج
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 هلال و-ر اهبرسيل نكلو اباوث' اهب.ديرا ام لوقتو ةمكر فلا ةليللاو مويلاىف ىلص:تناك ةيودعلا
 | ىف رهظي حوت نافوط ريثأت ىدنفا هداتفاب ريهشلا خيشلاهةرضح لاق 'لا ملسو. هيلع هنلالص ا

 ا ١ جلا ةلسع ةئس نيثالث لك

 | بولقىلع عبطت كلذك لبقنم هب اوبذك امب اونمؤيل اوناكاهف  هركذ لج هلوق ريسفت

 ١ 0 نوعرف ىلا نوررهو قسوم مهدعب نم اتعب مْ « نيدتعملا
 | ةيلامسجلا ةأعنلا هذه ىلا لزالا مقو ا مث قاثيملا موب ديحوتلا ىلا لكلا اعد دق ىلاعت هانا ملعا
 "لا ةيبملالا ةوعدلا كلت لوبقىلا ابعاد ىناسنالا حورلالزي مل

 | مهءاح املف + نيهرحم اموق اوناكو اوريكتساف انتاياب هلالمو 8 هركذ لج هلوق ريسغت 59

 | رحسأ ؟ءاج امل ق>لل نولوقتأ ىموم لاق * نيم رحسل اذهنا اولاق اندنعنم قحلا

 أ امكل نوكتو انءابآ هيلع اندجو امع اتفلتل اتئِجأ اولق « نورحاسلا حلشي الو اذه

 | * ملعرحاس لكي ىنوتا نوعرف لاقو * نينو انكمل نم امو: ضررالا فرتانربكلا

 : مهل لاق ةرحسلا ءاح املف

 متثجام ىسوم لاق اوقلا املف * نوقلم متا ام اوقلأ ىسوم 9+ هركذ.لج هلوق ريسفت ٠

 ولو هتاملكب قحلا هللا قحبو * نيدسفملا ل< حلصيال هللانا هلطبعس هللازا رحسلا هب

 6 نومرجملا هرك
 نم اهتم غو امو رات انسو ا نتفنلانوعرفإلا ىذلا ناره ةٌّبلقلا ئموس ىلا ةؤاشا كاي ألاقو
 مث رسيتيإ مل. ةنظلسلا لائيل ةنس نيعبرا دهتجا ىمجعلا دينجلا خيشلا نا - ىكحم - لا ةوعدلا

 ا خا سامهط هاشو سابع هاشو ليعامسا هاشك ضفاور نيطالس هدالوانم ءاج

 نوعرف نم فوخ ىلع هموق نم ةيرذ الا ىسومل نما امث #9 هركذ لج هلوق ريسفت
 6 نيفرسملا نمل هناو ضرالاىف لاعل نوعرف ناو مهنتفي نا مهتالمو
 ؤ جرخ ةراجحلاب هومر ىا مهريمأ اويصخ قارعلال ها نا هغلب ال هنع هللاىضر نيعتقا | تيكح ع

 خلا هتاقص ىهو هموقنه ةيرذ الا بلقلاىسومل مآ اف ةيمجنلاتاليوأتلا ف لاق لا نابضغ

 متنك نا اولكوت هيلعف هللاب مما متنكن ا موق اي ىموم لاقو و هركذ لج هلوق ريسفت | 37١
 نم كتمح رب انجن و #* نيملاظلا موقلل ةنتف انلعجم ال انير انلكوت هللا ىلع اولاقف < نيملسم

 6# انوس رصمب امكموقل اويتنا هخاو ىبسومىلا ابحواو * نيرفاكلا موقلا
 لا « تلكوت للا ىلعف ) لاقق رصحلا ديفب هجو ىلع لكوتلاب ةسفن مالسلا هيلع حوت هففصو مهضعب لاك

 لاقو . .خلا هتوعد باجتل الوا لكوتي نا ىئشر ىعادلازا ىلع هيبنت ءاعدلاىلع لكوتلا ميدقت ىفو
 *لا هريغ نايسنو قلطملا رداقلا ةبحمب باقلا قلعت لكوتلا مهضعب

 6 نينمؤملا رشيو ةولصلا اومسقاو ةلبق مكتوب اولعجاو اه هركذ لج هلوق ريسفت 7
 رصم ىف تامافملا اوذَ لب ةيلقسااسفنلا اعف لزانملا اوذخ النا ىننر كالسلاناىلا ةرئاشا ةب الارفو

 نم مدآىب عيل دبال هنا ملعا رهطالا هريس سدق ربكالا خيشلا ةرضحلاق لا ةيئاحورلا ملاع
 خا ءاذمرلا ىف هرهظ ىلع هح رطيف همالسال هنع هللا ىضر الالب بذعي فلخ نبةيماناكو لا ةبوقعلا

 ىف الاوماو ةئيز هالو نوعرف تيتا كلا انير ىنوم لاقو 8 هركذ لج هلوق ريشفت 4 ١

 # مهبواق ىلع ددشاو مهلاوما ىلع سمطا انبوب كليبسزع اولضيل انيو ايندلا ةومحلا
 ه--
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 اهيلع هللا مهلبج ىتلا ةقفشلل مهمما ىلع نوءزشب نييبنلا نا ىرانفلل ةحئافلا ريسفت ىفو

 قطان روكذملاثيدحلازاوهو رخآهجو ىلرهظ لحلا اذهىلا ريرحتلا ىف ءاهتنالازي>و ريقفلالوقب
 ديزي وبا لاقو جلا لسرلاو ءايبنالا نيب نم مالدلا هيلع هب صتخا ماقم ةبحلاو لاف ةبحلانء

 للاءايلوالهسلاقو خلا مهل امرحم ناكنمالا سئارعلائربالو سئارع ىلاعت هللا ءاياوا هريس سدق

 خلا هلا ةفرهم نه بعصا ىلولا ةفرعم سابعلاوبا خيشلا لاقو لا مهلاكشاالا مهفرءيال

 ةظقيلاو مونلا نيب نورم ىتلا عئاقولا نم ةنوبتلاولت ىه ىتلا تارسثبملا مهل ةيمجنلا تاليوأتلا فو
 خلا ةمحرلاب ةكئالملا مهيتأت توملا دنع ىرععبلا مهل مهضعب لاقو لا فوشكلاو تاماهلالاو

 ١ تاليوألاف و« "حلا [هدعون1قيقحم ترذلا ةددمو تسافل دعو: اند تاراشتاهكمداوهرذلط]
 لا مدقلارون تاوطسد:ءةزعلالاجنع عانقلا فشكب ةرخ“الاىف مهارشب ةيمجنلا

 ه6 مظعلا زوفلاوه كلذ هللاتاءاكل ليدبتال 98 هركذ لج هلوق ريسفت
 | او:مآ نيذلاىلو سا 7 ىلاعت سالاق اك نينمؤملا عيجج نيب ةكرتشم هو ةماع نيسقىلع ةيالولانا معا

 ١ ةنوكلاتاماركلااماو خ1 ّتاىلا نيلصاولاب ةصتخىهو ةصاخو «رونلاىلا ثادلظلا نم مهجر
 'لا اهريغو ةليلقلا ةدملاىف ةديعبلا ةفاسملا عطقو ءاوهلاىف ناريطلاو ءاملا ىلع ىشثل ١

 الا * ملعلاعيمسلاوه اعيمج هلل ةزعلانا مهلوق كنزحب الو 8 هركذ لج هلوق ريسفت

 ثلا ءاكرش هللا نود نم نوعدي نيذلا عسل امو ضرالاىف نمو تاومسلاق ند هلل نا

 هنف اوذكستل لبللا مكل لعج ىذلا وه * نوضرخم الا مهناو :ناثلا الا نوعبتي

 5 ارصيم راهنلاو

 ىو ا مهبح ىف رصقبال نا سهالا لتاو للا ءايلوا ريس ليد ىف دهتجم نا نءوءال ىثْشو

 ىلاعت هللازا ىلا ةراشا هيفو خلا ةرخ"آلاو ايندلاف © اعيج لل ةزءلازا رف ةيمجنلا تاليوأتلا

 1 ل تاعاطلابعتو ٍتادهاجا بصن نم ةحارتسالل تاقوالا ضب لعج

 ادلو هلادحنا اولا د نوعم سل موقل تاهو كلذ ْق نا 0 رك لح هلوق 000

 نولوقت ا اذهب ناطلس نم ؟دنع نا ضرالاىف امو تاووسلاىفام هل ىنغلاوه هناحبس

 ايندلاىف عاتم * نوحلشال بذكلا هللاىدع نورتش نيذلانا لق * نوملعت الام هللا ىلع

 ه نورفكي اوناك امم ديدشلا ٍباذعلا مهقيذن مث مهعج رم انبلا مث
 ىف لق لا بجعتلا دنع ةءلكلا هذه قالطا هجوو هللا ناحبس ةبوحتا لكل راكذالاف درو
 'لا اماين اوناك مهنال باذعلا ملا اوقاذام ايندلاىف ةيمجنلاتاليوأتلا

 ه ههوقل لاق ذا. حون اين مهلع لتاو هه هركذ لج هلوق ريسفت
 هبا مالسلاهيلع حوت هب سا ءىعب مربخا الأ ) ثيدحلافو بذلاو كرشلا نع ىمن تاياالاىفو

 لا ؟لداع لكن عا ن ماي . قاقحلااديحوتلا لن صخ ىف دين نا! لقاشاا لعق, ثراكملا نط نعا دابا وأن سارا دل سا لعاب لاخذ
 لا ةيعرسشلا سعاوالا ةياعرب

 | لال مف هللاثاي اب ىرك ذتو. ىاقم مكيلع ريك ناكنا موق اي 88 هركذ لج هلوق ريسفت

 ١ ا قاخا

 | نورد اوال اوضقا م ةمغ مكياع سمعا نكلال مْ ؟ءاكرششو لع اوعمجأف تلكوت

 6 هللاىلع الا ىرجا نا رجانم مكتلاس اف متيلوت ناف

 نمو هانحتف هوندكف « :زعممل_سملا نم ل نأ تاماو 0 0 لج هلوق ريسفن

 | ةيقاح ناك فك رظناف اناي ب اوبذك نيذلا انقرغاو فئالخ مهاناءجو كلذلاىف هعم
 7 ءاو 5 3 2 هه هس

 و ل ١ حس ع ةضادلا مئال تسلا داعب ماي نع
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 « ةرخ الافو ايندلا ةوملا ف ىر لا ف هركذ لج هلوق ريسفت ١"

 شدالاو تاو وتسلا فان دلنأ.١ الأ «نوملظبال مهو ظس ةلانهنم ىضقو ف هر 7 نال وقريسفل

 6 نوعجرت هللاو تسكو ىحن وه * نوملعيال ادا نكلو قح هللادعو نا الأ

 لمآ 'لا مادعالاب دوجولانم معو ع داجمالاب مدملان ع « ىحي وه ) ةيجنلاتاليوأتلا فو
 "لا هنم اوناا ايندلا لها ىلع عضو ول ا 1 مش فلا نورهعو ةعبراو فلا ةئاتس توااىف

 رودصلاىفامل ءافشو مكبر نم ةظعوم 12 سانلا اهيا اي »8 هركذ لج هلوق ريسفت

 :؟ نوعمجم ام ريخوه او>رفلف كلذف هتمحربو هللا لضفغب لق « نينم ْوملل ةمحرو ىدهو

 "لا كيلا هناسحا لاصيا هلالضف رابكلا ضعب لاق

 | «الالحو امارح هنم ملم قزرنم مكل هللالزنا ام متأرألت و هركذ لجهلوقريسفت

 | ةيلافنلا ظواتخلا نم هصاخبو ةيقابلا ةداعسلاىلا دبعلا لصوب ةينآرفلا ةظعوملاب ظا.تالا نا ملعا
 جلا اباتك هاطعا الحر ىأرف مان مث هتمعنو هتكملم موب. تاذ ريس مهدا نب مهاربانا  ىكح -

 نورتفي نيذلانظ امو * نورتفت هللا ىلع ما مكل نذا هللا لق 9 هركذ لج هلوق ريسفت
 3 ةميقلا موب تانكلا هللا ىلع

 ىلإةراشا ةيآلافو خلا «ضرالاو ءامسلا هتنعل ملءريغب سانلاتفانم  ههجو هللا مرك ىلع لاق
 خلا ةينابرلا دهاو_تلاو ةيبلالا تادراولانم ىونعملا قزرلا نا لوقيو دقتعي نا ءرملل زوجمال هنا

 ناو تاريخلا نع هتلقبعا ىلا هتاؤبش نم هللا هذقني نا بزرغتسا نم:اهحرشو ةشاطعلا مكحلا ىفو
 *لا تالاحلا عيجىف هتلمش ىبلا هتلفنغ دوجونم هجرخب

 * نور ,كشبال مهزثكا نكلف سانلا ىلع لضفوذإ هللانا © هركذ لج هلوق ريش

 نه نولمعت الو نا رقنم همم اول افاو قش ف ووك امو

 نم رغصأ الو ءاشلا الو هد راد اق هدد كلاقيم 3 كير نع برعل امو هيف نوضفش

 نإ 2 راه فانك ف الا كر الق كلذ
٠١ 

 أ ذا اذوب ع 0-0 ل

 ١ هنكق ور ضف ىصح ىلا هفكىف ةريتم ىف بهار تن لاق ٌاهمحر قلاش لا 0 وك ع

 ْنم كلنافام ىلع نزحلا مدع بلقلات وه ةمالع نم رابكلا ضعب نءو حا دوسا ىدح ىرسلا

 هيلا لا كهذا هلا لتف_ تاءاحا نم تلح ةئور ىلإ قاتشا لتلورنأ - :ىح.- يب حا تائئارملا

 خا ىيرح اهيفف ةيئالفلا

 ه5 نونزحي مهالو مباع فوخال هللا ءايلوا نا الآ © هركذ لج هلوق ريسفت
 ابمو . لا ةرخ“ألا حوضفنم نوها ايندلا حؤضفنا اهنم . تاراشا ةصقلا هذه ىف ريةفلا لوقي
 َتلاهطلس ىذلادسا لانا اهتمو .٠ ا جراخنم اهيلع ناعتسا اهنءهسفنب زدعناف ةيقارملان م ديال هنا

 'لا هفنىلع ةقيقحلاىف هطلس اما هيلع

 ه6 نوقتي اوناكو اونما نيذلا 8 هركذ لج هلوق ريسفت
 قالخالاو لامعالا تءيس رودصنم ىلاعت سانوقةتب اوناكو ةماللاب هللا هاقبا ةمالعلا انخيش لاق
 نعءو 3 ةققحلاو ةقرعملا ةنيصىف ت انيولدلاو تالفغلا رووهظ نهو ةقبرطلاو : ةعيرمشلا ةينلص 3

 هلئار 1 ذب ىذلا.ه ):لاقف هللا ءال وانه لكس ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلال وسر ن دا ريبج نب دعس

 |يءالوالا ةمالا د مهضعب لاق و ٠ مهشو وجو ىف مها وحب مهتيكسو مهتابخاو 97 جي مس ىأ ) مه 0

 ا هئئاب مهلغش و هيأ مم مهموم نا
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 نا مدر كن و :ظلا زا انلع الا مهرتكأ عبت دي امو 98 هرك ذ لج هلوق .ريسفت

 ه6 للازوؤدنم ىرتفبنا 0 ناكامو * نولعشب امب ميلع هللا
 اهنزعيال ةيسوب كسوا را هل ياذسلا و عديل اسس عانس, نكن يتب قو

 *لا ايئدلاو ةرخ“آلل ابحم دبعلاناك بلقلا رهاظىف ناعرالاناك اذا نيذراعلا ضءب لاق لا لقعنم الا

 هفبيرال ناتكلا ليصفتو هيدي نيب ىذلا يدك نكلو 0 لج هلوق ريسشت

 نودنم معطتسا ن 6م اوعداو هلثم ةروسب اون ف 296 هيرتفا نولوش ما * ناملاعلابر نم

 هي هليوأت مهلأي املو هملعب اوطبحم مل امي اوبذك لب « نيقداص من ا

 قرطتيال هدئع 2 ةبوتكملا ردقملا ىه .ىتلا ةلملا ليضفت ىا 0

 لا تائثالاو وحلا ةيلا

 نم مهنمو * نيملاظلا بقاع ناكفيكر ظناف مهلبق نم نرذلا ب ذك كلذك يه ركذ لج هلوق ريسفت

 ٍ 57 كلو ىلمج ىللقف كوبذك ناو * نيدسفملاب ٍلعا كبرو هب نم وب ال نم مهنمو هب نمو

 مصلا عمستت نافأ كيلا نوعمتسي نم مهنمو * نولمختامم ”ىرباناو لمعا امم نوير محا

 ىمعلا ىدهت ةتناقأ كنلا رظن نه مهنمو د نولقعيال اوناكولو 2 هر 3 لح هلوق ريسفلا

 ةيمجنلاتاليوأتلافو . خلا ةحبسلا ضرالاىف رطملا . ةعئاض ءاينشا ةسخل ىرسكر بيزو نانو لاق
 لا ناعالا ضيف لوبقو ةيادهلا دادعتسا مهيطعيال ناب 1 ايش سانلا مظي الشان ا رف

 0 نوفراعتي راهنلا نم ةعاسالا اودي من اكمهرشحم موبو © هركذ لج هلوق ريسفت
 خا 1 دنيوكهدوع لرد تما تب 1 ندب ريقباذع ف قرد هلزكعم هكدا ىدهاز ريسفت رد ]

 ريشن ا لاق لا ةروص ميعنلا ىف 7 ميال امدلاىف ثدللا ةاله اولقتسا ريقفلا

 هللا نأ ىلعا مث "لا داسفلاو نوكلا ملاع وه ىذلا ماج الايإإع يضم رند جوئرخلا ىلإ ةب آلا

 '”غلا صخ >او اصاخو اماع 56

 كنيرن اماو * نيدتهم اوناك امو هللا ءاقلب اوبذك نيذلا رسسخدق © هركذ لج هلوق ريسفت
 ةمأ لكذو * نولعش ام ىلع ديهش هللا مث مهيعج سم الاف كنفوتنوا مهدعت ىذلا ضعب

 6 نوملظيال مهو طسقلاب مهْ ىضق مهلوسر ءاج اذاف لوسر

 ىسفال كلمأ ال لق * + ناقداص منكن دعولااذه قم نولوشو 0 ارد لح هل وق ريسفنا

 لو ةعاس :نو رت اسر الاف م ل ةما لكلا هللاءاش ام الأ عفش الو[ دش

 * نومرج لا هنم لجعتسي اذام اراهن وا انايب هباذع مكيت 1 نا متأدأ لك نريدتتت

 « ب منا قو ماذا مث

 أي لوشرلا ه ةبوتلا ةروس رخاواىف قبس دقف ال ما ةردشلاف نيب ديم ةرتفلالها نوك اماو

 لا نطابلاو رهاظلا ىحولاب

 اوقوذ اوملظ نيذلل لق مث م نولجعتست هب متثك دقو نآلآ 0 لج هلوق ريسفت

 قمنا ىلدو ىا لقزوج قَحإ كيؤدتسوو * نوبسكت مت دك اعلا نو اه دلل اباذع

 اقاوم هبا تدق ضرالاى فام تعملظ 0 نا ولو + نبزدعع متاامو

 5 ناذغلااوأر امل

 ةيورخالارومالا سيل ةينوكلاتاقاعتلا بخحب مهرئاصب باجتحال ةلفغلا لهانا ىلا ةراشا ةي"الافو

 لا س



 0“ د
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 حاىلعالا سودرفلاقيرطىلا كواسللاو ايندإ ا ةمالع نه هيف ديال تيبس ووسع ور .ءلعاو ؟ا/ ا

 ماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا امد اند ىلقلا هاذ الل 01 مانمل لول ره ىأ ىروحلا هاتنالاو أ

 ىلاعت هللا هملس خيشلا ةرضح منه فتانلا 8 خلا ىدبالا ىلزالا هللا ملع .ىلا ةبذجلاب

 ىهلالا هجوتلاىلا ةراشا ىلوالا ريبكتلا مث . لا بلتلا ةظقب ىلا ةراشا ىروصلا هابتنالانا

 « ةدايزو ىنسحلا اوئسحا نيذال © هركذ لج هلوق ريسفت 8
 م ا هرو.عىلا ةراشا ةدج كاملا لاغتتالا مث "لا هروبع ىلا ةراثا ع وكرلاىلا لاتنالا مث

 ((مةتسمطا رصولا ءاعي نمىدغ 20 تالي ءأتلاىف لاق ا ءاقبلا ةلاح ىلا ةراشا ةدجسلان م مايقلا

 اهلاثما رشع ةدايزلاو مهمانسح لثم ىلا لبقو ا لعفلا ىلا معلا نم قلحخلا ةوعد هللا لعج املف

 هس .سصيل اصلا

 'لا ( ةنجلا ين اون

 اهنف مه ةنلا باتا كئلوا ةلذ الو رتق مههوجو قهري الو 0 هركاذ لج هلوق ريسفنا م8

 مصاعنم هللانم مهل ام ةلذ مهقهرتو اهلثم ةئيس انج ةكخمإ وسك نيذلاو *نودلاخ

 13 املظم لالا نم اعطق مههوجو تدشعا امب أك

 'ا هتدهاشم ىلع هللااولماع نيذلل ىا ةدايزو ىشتللا اًوئسحا نيذلا )ا ةيمجنلا تاليوأتلافو

 اعيمج مهرشحم موبو * نودلاخ اهف مه رانلا باحصا كئلوا © هركذ لج هلوق ريسفت ٠
 سي 241 رشأ نيدلل كوه م

 ريغغلال وش جا ران“ الا حيح ىف ادح رانلا ىف ةاصعلا ءاقب رادق»ىف دجامل ىغيلقالا ساعلاونا ل و أ

 لا ىلانالا ع رمع ةدمللا كالت نوك كلذ ىف كل لعل ا

 | انابا ا 88 هركذ لج هلوق ريس 2

 نك اولبت كلانه + نيلفاغل مكتدابعنء انك نا مكنيبو اتنيب ادببش هللاب وكف * نودبعت
 ه6 نورتط اوناك ام مهْمنع لضو قطا قال ةللاىلآاءإو داو :تءذلسا امانطفت |
 1 كب تالمف ام هل ل امقؤ هن وم دعب مانملا ىف 2 هرحس سدق هةدجاو 1 ا

 1 مكقززيب نم لق # هزكذ 0 ريسفل 4

 . ىلولاىوسامالا اههجوت ىف اهل بارحمالو باد امنا نسفنااناىلا ةراشا. ةفيرعغلا ةيا الانا مث ْ
 ساهر ديجي نا لاق لا ىوهلالاوز نم رسيا رفاظالاب لابجلا تحن هنا هحر ةدا-لاضءب لاق

 | نانالا حاورا

 «* نوقح دان لقف هللانولوتسسف صاالار يدب نمو ىحلان م تيما ج رخو تملا نم ىلا

 لك نبك كلذك + نوف رصصت قأف لالضلاالا قحلا دعب اذ اق قحلا كي دللا مكلذف

3 

 مك لاب اها 4 ع عك الذلاو
 نإ ريمون مهنا اوسع نيذلا ىلع كير

 هللا لق 00 - قلخلا اًودِس نه مكئاكرش ند لتع »لاق 1 11 للَح هلوق راسم دفا

 هللا ل املا ىدجب روس له را سو هدعأ 2 قلخ اًودِس

| 3 
 و

 هيف جر تت و َّ . 5 ا ىس[ و1 أ ديلا نما, قحلل ىدنل 08 ع 6 يح دكا ع
 0-24 تو ح١ تدل

- 534 1 

 ْ عامجاىا انج مرشح مدلو 1 ةيمحتلا تاليوأتلا فو :ا ةيدويعلا ىف 0 دحال اوفصيال

 جر 1-0 نهو راصبالاو عملا كلم نهأ ضرالاو ا هلوق ريسفن م

 هم مساسممسسنسلا ل

 | ربكأ ههجو ىلا رظنااو ىنحلا ةنجلاو ةدايز ةيؤرلا هللاىمس مل ليق ناف حلا فعض ةئامعبسملا

 | قحلا اوأر اذا ةنال ها نا ) ربخلافو لا لالاسأر نم لقا نوكت ايندلا ىف ةدايزلاو ةنجلاننم
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 تك وص مم مذ دع مممسسسل ممل

 هلل بغلا اما لقف هير نه ةيا هيلع لزنا الول نولوقنو ف هركذ لج هلوق ريسغت 74|
 26 نيرظتنملا نم مكعم نا و راطخاف

 هكدناهدروا ] جلا تايتألا هنم لزني ىدلا توكلملا ملع وه بيغلا ةيمجلا تاليوأتلا ىفو
 نانع نأ - يع 3 :ا دما دؤرف رايك عاشم زا ىب هنا دوخ عابدا ابو ملاظ دوب ىرالاسهبس

 'لا ىلاعت هسا مالك ةياعرب لصو ام ىلا لصو امنا ةئاّنعلا نيطالسلا دج ىزاغلا

 ىف ل مهل اذا مهتم ءارض دعب نم 4هحر سانلا انكذا اذاو 0 5 هلوق ريسغت 9

 ه اركم عرسا هللالق انتايآ
 * نوركمي ام نوبتكي اناسر نأ 8 هركذ لج هلوق ريسفت
 بحكي هلاهث نع ىدلانا لاقب ٠ ةئنسح مهل نكي و تكي "0 44 نع بتكي ىذلاف لبق ناف

 جلا ليالابنانثاو راب ابنانثا ةسمخمه كرابمزب للادبع لاقف مهدد ىف اوفلتخاو لا هبحاص نذاب

 لهانمىهتر دقو خلا ةبوت قوذ مهانتذا ىأ « ةمجحر سانلا انقذا اذاو رث ةي آلاف ةراشالاو

 لا ضرالاهل تيوطو ءاوهلاو ءاملاىلع ىشم نمي ريثك ةقبرطلا هذو

 كلفلا ىف مك اذا ىتح رحبلاو ربلاف كريس ىذلاوه إف هركذ لج هلوق ريسفت 1

 ناكم لك نم جوملا متءاجو فصاع حرر اهتءاج اءاوحرفو ةبيط حرب مهل نيرجو
  نيدلاهل نيصلخم هللااوعد مهب طيحا مهنا اونظو

 0 الف * نترك اغلا نم وكت هذه نم انتحا نأل هدا 5 ل2 كلو ريسفلا 7

 ايندلا ةويحلا عاتم مكسفنا ىلع مكعب اما سانلااهيا اي قمار يغب ضرالاىف نوغبي مه اذا

 «« نولمعت مكامب مكئبنتق مكعج مانيلا مث 2 |
 8 نم 1 زي قراسلا اونا ىف لاق "21 ىلاعت, تاره ةمقن كالتلا | اين .. تاراشا ةءركلاةب الافو

 خلا ءاسنلاو لاجرال رحبلا بوكر
 سكع ىلعف مولا اماو ريقفلا لوقي ثيدحلا تاوزغ رشعنم ريخ جحم مل نمل ةح ) ثيدحلافو "6

 ىنبلانا اهنمو "حلا وحنلافرعتأ حالملل لاقق ةنيفسىوحتن بكر  ةفيطل - لا ملعا لاو كلذ
 لا ةرختآلا ةأشنلا ف رهظن اهب ةيقيق>ةروص لع لكل نا اهنمو . 'حلا دانعلاو بصعتلاو دافلاو

 تايش هب طلتخاف ءامسلا نم هانلزنا ءاك ايندلا ةودلا لثم امنا و هركذ لج هلوق ريسفت 8

 اهلها نظو تنيزاو اهفرخز ضرالا تذخا اذاىتح ماعنالاو سانلا لك أي امم ضرالا
 كيذك س مالاب نغت محنك اديصح اهانلعأ اراهن وا اليل انما اهيتا اودع نورداق مهنا

 6 نوركفتي موقل تايآلا لصفن
 خلا ءاملاب ايندلا ةايحلا تلثم مهضعب لاقو "لا بكم هيبشت ةي آلا هذهىف عقاولا هيبغتلا زا معاو ا

 "لا اهبلطي نمم بتكلا سبح اضيا_ لخبلانم ريقفلا لوقب
 26 مالسلا راد ىلا اوعدي. هللاو © هركذ لج هلوق ريسفت مو
 لاهنبنارابز وج ] مهضمب لاقو لا عفن ةجاحلا ردقب لزن اذا زطملا ةلثامملا هجوىف مهضعب لاقو |

 رارف دسر نيمزب ناراب بآ نوج ] مهضعب لاقو لا [ديازفيب وا توارطو تفاطل دسر لك
 حلا ايندلانع ملسو هيلعّسلا صلال و -رلثسو 'لا ددركناوربناوجو فارطاب هكذبو دريكت
 هرسس دق ىلبشا لجرلاقو عا ئرتلا كيلا ىسركلا ركقم نم ةقيقحلا ف اهدح قيقحتلا لها لاقو

 'لا هللاالا هلال لوقت الو هللا لوقت ل

 6 مقتسم طارص ىلا ءاشي نم ىدهيو ٍك# هرك ذ لج هلوق ريش مد
 ضعي لاق اذلو لا نايداني ناكلم اهيبنجم و الا سمتلا هيف ملطت موب نم ام ) ثيدحلا ىفو:
 "لا سمالا ىهاظ ىف هتعاط دوجو كيلع هللابجوا غراشملا
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 ثيدحلا كلمع ايا ل لوقيف ةنسح ةرودىف هلمع اد هربق نم حج رخ اذا نمؤملانا ) ثيدحلافو

 ا بارشلاو ماعطلاب مدخلا مهينأيف مهللا كياحيس نولوقب ايش اوهتشا اذا ةنلا لهانا تعدوا

 ا ةداءع هلو ةنجلاىف فيلاكتال هنأ ملعاو

 مهلجا مهلا ىضقل ريخلاب , مهلاحمعتسا رمشلا سائلل هللا لحعي ولو 0 ه5 لحب ةلوق نسف

 #« نوهمعي مهناغط ىف انءاقل نوجريال نيذلا رذف

 ا كلذناك اضيا ءاعدلا رخآو هَل هلل دخلا سطع نيح مالس !اهدع مدا انوا 4 ملكت مالكلو 0 3 دقو

 لا نياكوم لا نيكلملل لوش ىلاعت هللانا تتنكلا ضب ىف تا بشوح نب روع لاقو

 املف امثاق وا ادعاق وا هبنْل اناعد رضلا ناسنالا سم اذاو © اة رح هل وقزيعفل . 0 5 هاا 5300 . : 3 5 8

 هس اوناكات اف رسال قي فرانك ةنلع «رلق 1 0-0 00 ا

 0 0 0 7 تفئالخ 0 - # 0 موقلا ىزجمت كرذك

 13 مهماع | ىلا“ اذاو * نولمعت فيل 0 8 كك لج هلوق ريش

 ةياآلاىفو 4 ) رظانلا بحعت ( رظنل ىف اد قعل ) ةرضح يا امندلا نا ) ثيدحلافو

 تاليوأتلاف لاق ا مضاو ةيلع ىلاعت 7 هللا ىلص هللال وسر النعمي مهما ر جا ىلع ةكم لهال ديعو

 خلا مالسااهيلع مد[ىف للااهعدوا ىتلا ةيقيقحلا ةفالخلا قاقحتساب اصاصتخا ةمالا هذهلنا ةيمجنلا

 اًدهريغ نأ رق تا انءاقل نوجرب ال نيذلا لاق تاندب انتايآ 8 هرك ذ لج هلوق ريسفت

 نا فاخا ىتا ىلا ىحوب ام.الا عنا نا ىسفن ءاقلت نم هلدبا نا نإ ةوكيلام: لق فادي: وا

 4 مكلع هتولتام هللاءاش ول لق + مظع موي باذع ىبر تيصع
 *لا بصعت!اقيرطب ظءولا نيركتملا ضعب هئم ىعدتسا نييمالا غراشملانم ادحاو نا - ىكح -

 « نولقعت الفأ هلق نم ارمت مكف تبل دقف هب مكيردا الو ف هركذ لج هلوق ريسفت
 86 نومرحللا حلشب ال هنا هتاياب بذك وا ابذك هللا ىلع ىرتفا نمت ملظا نف

 مناتلا ىلا نعو *لا رفكلا ديق نم نويذكملاو نوباذكلا صلختال ىا ةيمجنلا تاليوأتلافو

 هتما نم دحاولا اذه حصي مل اذاف ريقفلا لوقب "لا لاصخ ثالث لع ءاملعلا عجا لاق هنا هيقفلا

 لا مالسلاو ةالصلاهيلع هللالوسرل حصي فيك

 | نولوشو مهعفني الو مهرضي الام هللا نود نم نودبعيو © هركذ لج هلوق ريسفت

 هي هللا دنع انواعفش ءالؤه
 جلا ميكح وهف .ىلاعت للا بف ربع نمو. ىنيسحلا ءايسإلان م .مكحلا مسالا حرش ىف .ىلازغلا مامالا لاقو
 تثدحام لوا نا ملعاو "حلا لادبالامهل لاقي ادابع لل نا لاق هنا هنع هسناىضر ءادردلا ىلا نعو

 :لا مالسل /|هيلع حوت موق ىف مانصالا ةدايع

 داك ندالالاى الق تاوسلاف رعيال ا ل 86 هركذ لج هلوق ريسفت

 فلير نك 0 وار اقيلسلاف ءاتحتاو ةما الا نئاتلا ناك اماو + نوك رمش اني كلاعكو
 5 نوفلتخم هيف ايف مهني ىغقل

 ءاملعلا ضع لاق “لا دبع مكيلع يعأت ناو ةعاطلاو عمسلاو هللا ى وقت مك كد 0 ثَدَح|َفَو

 ظ ال ماركلا عءاشملانم مور لاق 4 ءاهقفلا ىداعتو ءاملعلا ضف ةيلتخحم ةقرف ةمالا هذه ىف

 'لا اورفانت ام ريخم ةيفوصلا لازب



 م

 مك نت

 هللادعو اعيمج مكعج ص هيلا + كورك كب الفأ هودنعاق مد قي 2 0 هنو ريمسشت 5

 نيذلاو طسقلاب تاحلاصلا اولمعو ا نيذلا ىزحيل هدنعل مْ قلخلا اود هنا اقح

  نورفكي اوناكاج ميلا باذعو ميمح نم بارش مهل اورفك
 ةرخآالاةعرْم ايلدلانا ملعاو 'لا هترضح ىلا دودرملاو لو.#لا عوجر ةيمجتلاتاليوأتلاىفو
 'لا توملا دعب قلحلا ديعي هتردقب ىلاعت لاف

 هي ارون رمقلاو ءايض سمشلا لعج ىذلاوه 2 ركذ لج هلوق ريسفت ١
 امهنع هللا ىذرسا.ع نبا نعو لا ليدنق فلا سدقلات يب ىف جرسي ناك هبثه نب بهو نبعو

 *21 ضرالا ل هاىلع تسال: ضرالاىف تراطق: موقزلان.ه ةزطق نا ول

 خلا كالفالاقلخ لبق نيرين نيسمشق اخ ىلاعت هللازا دراولاريخلاب عوفدم اذه مكحلا ةلئسا ىف لاق
 ىسيعىلا ىلاعت للاىحوا لبق 'لا ٍظفللا نود قيقحلا ثيينأتلاو ريك ذتلا ىف مالكلا ريقفلا لوقب
 حورلاقلخىلاعت هلازا ةيمجنلا تاليوأتلاىف لاق لا ضرالاك محلا ىف لل اننا ن' نأ" مدان

 ةرضحلاق خلا نيينءلل الق بلقلاىمسيو "لا رمقلاك ايفاصباقلاق او سهشلاك ءايضهلائاروت

 لا ةعيرشاارقرونو ةقيقلا س.شرون نيرونا!نيب نحن هتارب رح ضعب ىف ةمالسلاب هللا هاقبا ةمالعلا اةخيش

 د لاواعم هردقو 0 5 31 لح هلوق ريسفلا ١

 لزانماهذهو ةلزنم نورششعو نامث رمفلا لزانمو لا رفع اناا ج ج وربلا ىه. سمشلا لزانمو
 'ّلا رفع ىنثالا ج وربلاىلع ةموسقم

 نيرشعو ةعست نه لقا دحاو رهش نامز اودجو ام ةعانصلا هذه بابرا موقتلا جرش ىف لاق ١

 نآ رت لاق م ةيارف ةررود ةيدمحلا هروذلا لك لاعت هللاذا ملعاو *لا نيثالث نم رثك او امو

 "لا نيفراعلل ىلاعت هنم اهيبنت « ارهش رفع انثا للادنع روهشلا ةداع

 --ج

 6 قحلابالا كلذ هللاقلخ ام باسحلاو نينسلا ددع اوملعتل # هرك ذ لج هلوق ريسفت 5
 بنتا ارا ةزاتغا رمقلا ةي 2 هل تايق ةربلا تان اللا بات 5 ةمالسلاب هلئا هاقبا ةمالعلا انخيش لاق

 لا ردهفلا لزانم ددع لزانم ىاحرلا سفنلا هاظ فور مث م *لا ةيبوهرلا ةشم ىلا ةيبلالا

 اهعر بيط ما اهلكش نسحا هذه قلخ نم ىلاعت هللادبرب اذام لاقف ءاسفن> ىار الحر نا ا ل 7

 'لا ةحرقب سلا هالتباف

 رابلاو ليللا فالتخا 0 نا * نوملعل موقل تاي آلا لصف ع 0 لج هلوق نيسسفلا ١ا/

 ه6 نوقتب موقل تايآل ضرالاو تاومسااىف هللا قلخ امو
 نم هنع ٌلاىضر ىلع نعو لا لضفا ليالا ىروباسيلا مامالا لاق لضفا امهيا'ق فلتخاو

 نم هنع ىهنملا ظفاحلا لاق دقف "لا ا انيشو اناعا هب دادزا 0 رقلاةأ» نه موجنلانم املع سبتقإ

 طش وا لكلا لع امان امد ىرقلا نوكازذ - عمسو - خلا اهلها هيعدن ام وه موجنلا لع

 *لا درفلا كلملا تناو رئازجلاو روحبلا فلخ انا ىديس ىديس لوق رحبلا

 اهب اون امطاو ايندلا ةوملاب اوضرو انءاقل نوجربال نيذلانا ف هركذ لج هلوق ريسفت 6

 ١ ىرحب ' مهناعزب مهبر مهيدهل تاحلاصلا اوامعو اوما نيذلانا © قف هر ذ لجهلوق ريش 9

 1 0 اوناك اع رانلا مهيوأم كئلوا * نولفان انآ نع مهنيذلاو

 كك 2 ا معو ناكلاب نمل نم . ةيداثا نع تع ) لا لات كاك ىو

 لا ئهلتل ةرجش تحن رذدملا نب نامعتلا لزنو ثيدحلا

 را و مالس اهنف مهتيحنو مهللا كناحعبس اق مهلوعد * معنل ا تانج ىف رابعالا مهتحن نم ْ

 نيملاعلا ر هلل دملانا مهيوعد
000 _ِ_ ِ 
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 0 راو هركذ لج هلوق ريسفل م

 ٍْ 5 م مكملا باتكلا كانا" كلت ِِظ هركذ لج ةلوقاسط 4

 روسلاءازجاىهو تايأآلا ءازجاىهو"لمخلا ءازجا هو تاملكلا ءاز ل فورحلاذ دا ملعا ريقفلا لوقي

 ولخعال ىدحتلا قيرط ىلع ديدعت هلاثماو « زلا 2 ف صهاظلا ل ها لوقو 04 َّس رقلاءاز>|ىهو

 هدبع ىلاو قحلا قمل نم ةراشا .؟نييراششأ و راو ةحكنلات الب الاي !كاق و '*ّلا فعذ نع

 ْ ادمح مامالا نا - 06 _ "ا مالسلا هيلع هيلاو هيبنل قحلانم ةراشاو . ىلا ةي.حو ىطصملا / 23

١ 1 1 0 
 هي سانلارذنانا مهنم لجرولا ايحوا نا ابحت نمانلل“ناكأ فه هركذ لج هلوق ريت ه / خا 3 رافلا هلدع بلغ هللادمر

 لاق "خا لزالاف كتدعو ىذلا :ميكحلا باتكلا تايآ كيلع ةلزنملا تاي“الا هذه تاليوأتلا فو :
 لاح نا ملءاو خلا :ماللاةيلع دمم ىلا انئاحما نه نوبجعتي”مبنلا ىلا ريشي ةيمحتلا تالبوأتلاف |
 لا هاف رشبال نم ميتدحوا رصعو نرقلكىف ةيالولا لها رثكا تيأر ولو ةودلا:لاك ةيالولا |

 نورفاكلالاق مهبر دنع قدصمدق مهلنا اونما نيذلاّرسشبو 88 هركذ لج هلوق ريسفت +
 0 نيبم رحاسل اذه نا |

 *لاقحلا نولقعي ال مهفقحلا نعايمت امكب آايص اوراصاذإو سفتلان وعرفتافصةرحس مهرحسراف كانا ٍلعاو

 4 مانا سف صرالاو تاوسلاناكيئتلاه اكلنا 8: ركذ لج .هلؤق ريت هي |

 م80 6

05225 --- 

 2 خا ءاوه!اىفنوريطي نيحلادلاو ءايلوالا اوأرول نيركتا!نم اريثكنا مث هللادمحر ىفايلا مامالا لاق مز

 "11 نيضرالاو اعيس تأ 2 ازا اوركفت راربالا عيبرف لاق /
 ريخأتىف ةمكحلاو ثيدحلا تبسلا موه ) ضرالا ىنعي ( ةبرتلا قلخ هللانا ) حيحصااىف ءاج دقو 2 ١

 تثدح هيفو نازيملابلق نامزلاب راد كلفلوا نا ملعاو "لا ١ ضرالا ىف ةفيلخ نوكللا در لح م
 | خيشلا ةرضح لاق 4 تبسلا مول نع الا لثس دقو ا راهنلاو ليالا نود مايالا : 4

 خا ةكدرصاوخ اهم لصتا ”ىدرتقوىفف تطيخو._تلدف اذا ,سالملا هرسسس دقىونقإا نيدلاردص | ب 5 اج

 جلا ءاثالثلامو عا لكس ا نيالا نع لكسو *لا دحالامو» نع مالا هيلع لثسو ا ١ 0 | ا

 2 شرعلا ىلع ىوتسا مث ف هركذ لج هلوق رب 0 |! 4

 | لا ةعجلاو ءاثالثلا مون ةلاطبلا موب راص مث ريتفلا لوقي لا ءاعبرالا موف ىلتبا مهضعب لاقو ا
 *1ا ءاعبرالاموننع لئسو ا اطارثا امهيف سردلادعي ةمالسلاب سا هاقبا ةمالعلا ىخيش ناكو |

 | ءاعبرالا مون ٌىُم ”ئدبام هلا ركذو خا ءاعبزالا مون باجتسم ءاعدلانا ىددلملا ٍجاهنم ىفو
 ١ هلع لثسو 2 ءاعب رالاىل 1ع رومالا ءادتبا ىف فئوتشن ةيادهلا بحاص ناكو 4 متدقو الا

 | ىلاعت للاب اتك ى مث 2 نابلاق' لاع ا ةعجلا مون. نع لكسو ا نا مو» نع مالسلا

 | عست كالفالازا ملعاو 'لا شرعلا ةلزتم ناش مخفتل اةههمث ريقفلالوقي 'لا هجوا ةسمخ ىلع

 *2ا ضعءب قوف اهضعب تاقبط

 ٠ لذ هنذا دعب نم الا عيفش نه ام ىمالاربدي قف هركذ لج هلوق ريسفت «
 ردشىا سعال ريدي ) ىضاقلا لاق ا رهقلاب هيلع ءاليقسالا هيلع ءاوتسالاىنعمو خ..ثلانبا لاق

 تاليوأتلاف لاق لال ئاربج .ةعبراّشاسماب ايندلا ا ريدي ةعنسو رمعنعو . 'لا تائاكلا صا

 ا ىرخا ةراشا هيفو *ملا ريكالا م ماعلاوهو ةروصلا ماع ىف ((ضرالاو تاو..لاقلخ رف ةيمجنلا

 تاو.لاقاخ 3 ىدلاوه كا 9 مكحاورا تاوءسا# 3 , ىذلاشلا كا 2



 هب

 هلع
 4 نكي كل كلا « نيف
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 دا ه١ رس

 نطاوبلا نيب عماملا لماكلا ريرحنلا خيشلاو لضافلا ملاعلا مامالا فيلأت

 بابدا ةودقو نيرسفملا ةعاخ رباكالاو لثامالا رخفمو ىهاوظلاو

 مولعلا عيبمج عبنم هنامز بطقو هناوا ديرف نيقيلاو ةديقحلا

 ىوسوربلا تح ليعامسا خيشلا مورلا ىلومو انالوم

 لا
 هيي قولا
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