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 هلا اذه نعي همز هناك اق هلق يعن بكر, دلع نلء

 10100 مش دو دلو جان اجادج عنادا
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 1 3 ”رتزكت نحب قؤللاب اهاةيلفب : 5 با

 : الإ نك اهلا مدا ىذا عو ةيإن

 يا دل 4 2 ظ

 قا

28 

 لم حي بينك داثلا |

 0 نال
 ٠9 51 بع 1 ا

 ٠  1هك م در اركاب ”0
 بيلنا“ لإ ا

 1 2 متل ب اال ا ُ

 راند مل قدا 6ث هلل نبع 1 1
 58 / . ظ ١ انو ةوكب هنالا ما نعجن تبيريايشسب زدني لبا ىلا مك | مدل حا نك اه يرعب نع نانحلالا ةيتسا قلت نأ نورا. نك أ يع ميار الرتب ةئتفلا اللانا قع قلنبا بادي جا ايش اج - 0
 1 ل 00 ظ

 هب اره خفقان

 0 انج سنا قآ؟ م[لضيلط دبع نأ '
 لاولةرع رج ادكم «امذو 1ةفللاو ياديلا ليست شتا |
 د زريجطبا ناز لعفلا خافس | نآل هب لأ غو ةدابع لل يح ر ا

 هن ؟ةرملا هنم'بولطملا ]يآ نخاع ةتاجلا 8# تابت كاْعِم 3 ١

 1 2 باد راع [ىلاك ميلاف لاينا "م 2 قرفستا» ,لع 2 زورا

 دع تملا تاع قيط دها وح زن مدع و بناددآلا» 010 1 ٠

 5 ةنوكسازسلا نساع 1نكا فايخالا# كنا لاا
 ا ب 5 مراد دا ترامع ةاكودزفأى جرا ودرع 5 مهاوخ ١

1 3 

 . 3 هلاوح 7 0 مآ: بيحف هايج ران" لاش هن[ باحتسال
 هي يلو بف ايام

 املا

 دإ دع هويت كجسو ,اوح ف اشداب ةاكردز َى رح ام



 ءاسالا ةروس مهي ةالإ ج٠ 1

 ىلمف (ةمحر ةئام .هلل نا ) مالسلا هلع لاق ام ىلع ةئام اهعاونا تناك ناو ةهانتم ريغ هتمحر

 تافص نم كلذب رارتغالا ناف مالوالاو لاومالا ةرثك و رمعلا لوطب رتغيال نا لقاعلا

 ءايند هيلع عسو نم هع هللا ىضر ىلع نينمؤملا ريما تالك نمو * ةرفكلا
 عهدا نب مهاربا لاق * هلقع نع عودخم وهف هب ركمي دق هنا ملعب ملف

 ةظقبلا ىف راتيدما .كيلابحا مانملا ىف مهردأ لجرلنلاهمحر

 هحم ىذلا نال تبذك لاقف ةظةلاىف رايد لاقف

 هبحناليذلاو مالا ىف هحن كن اكايندلا ىف
 ةظقلا ىفهصحال كنك ةرخآلاىف

 قفوتلاو ةمصقلا للا لأسن

 ةرحهلا نم فلاو ةئامو تس ةئس نم بحجر هللا رهش نه سماخلا ىف ءاسالا ةروس تعا

 نانا بر ةيانعب سداسلا دلجلا هواتيو نابل حور ريسفتنم سماخلا دلجلا تمت



 م هاللم جم رسشع عياسلا ءزجلا

 5 9-2 3 جتتجآ هورس 0 ام

 ٍ هيزيتلاوديح وتلا بو>و نم هب ترا ام مكملعا 0 مكتنذا 0 مهل # لقف 0 نحولا نم |

 | ١ هب مالعالا 3 ءاوحس ىلع نياك ءاوس ىلع 0 ا ا 3 1 هةبسرافلاو ا

 | مكتنذآ لوعفم نم لاح وهف ةلاسرلا عيلبتو حصنلا ىف مكتب, تقرفامو مكم دحا نع هوطا

 | روهظو نيملسملا ةبلغ نم # نودعون ام دبعب ما بيرقأ ف معا ام ىا ىردأ ناو ©

 | ةمحقملا ةائسالا ىف و« مكفحلي ةلذلاو باذعلا نامرجالو ةلاحمال ابنا هنوك عم رشحلاوا نيدلا

 ىلاعت لاق ا" بيرقوهو ةمايقلا موي كالذف( ىنْلا دعولاب يتقاوإ لاق دقو اذه لاق فك
 | نورهاجتام ىا # لوقلا نم رهجلا مب ىملاعت 4 هنا ه8 6 مهباسح سائل ب مقا )

 | كوسرلاةوادعلاو دسملا نم :# نومتكتام ملعيو 8 تايآلا بيذكتومالسالا ف نعطلا نم هب
 ”ضعب لاق * دنعولا ريركت ىنعم ىف معلا ريركتو اريبطقو اريقن هيلع مكيزاجيف نيملسءالو

 | ريْخلا نم اهفاصوا لك ايهلا عدوا ئذلاوهو ةيفاخ قلخلا نم قحلا ىلع ىنحي فك رابكلا

 | قملا لج كم لثم هنودس امو هنود امث رهظا 1 رضلاو عفنلاو رمشلاو

 7 لاق ىذلا وهو ةفاخ هلع ىني نا

 سلك فما ناين ادهم! كم ءاتشو اوردر كيل عود

 | حالصلاودهزلاوناميالاو مالسالا ىواعد نه «نورهجنام لعب ١) ةيمجتلا تاليوأتلا ىف لاق © ظ

 | ناو #قافنلاو ةعمسلاو ءايرلاوا صالخالاو قدصلا نه نو.تكتام معبو رث فراعملاو ظ

 ١ مكتاتتفا ىف ةدايزو مكل جاردتسا هي مكل ةنتف 3+ مككازج ريخأت لعل  هلعل. ىردا ل ام
 | مكل ناحتماوا السم ازاجم ةنتفلا ظفل هيلع قلطا باذعلاو ةئتفلل اببس جاردتسالا ناكامل
 د« نيحم ملا عاتهووؤج ةيلشعلا ةراعتسالا قيرط ىلع ناحتمالاب ةبهيبشت ةاماعم ىا نولمعت 5-3

 | مكلع ة كلذ نوكل ةغلابلا مكحلا ىلع ةينبملا هتثيثم هيضتقي ردقم لجا ىلا مكل عيتمتو
 مالسلا هيلع هلاعدل ةياكح وهف لوسرلا :# لاق فذ ةمكح هيف وه تقو ىف ءازجلا عقلو |

 | لدعلاب ةكم لها نيبو انت, ضقا ىا 6 قحلاب مكحا قم [نمراكددورب ىنا ] * بد قف
 | ريثك 4 نمحرلا »© هلوق هرب أدتبم ه6 انبرو 8 مهيلع ديدشتلاو باذعلا' ليجعتل ىضتقملا |

 لاصيا ةدارا اهب ديرا ناو لعفلا تافص نف ماعنالا ىنعم تناك نا ىمو هدابع ىلع ةمحرلا

 ظ ىراي ] ىتعي : ةنوعملا هنم بولطملا ىا رخآ ربخ ه5 ناعتسملا 8 تاذلا تافص ن ريخلا |

 مهل نوكت ةكوشلا نا نولوقي اوناك مهناف لاخلا نم *« نوفصتام ىلع ف [ هدنهاو دوا |
 لزنل اقح ناكول دعوتملا ناو [ دش دهاوخ راسنوكت مدب مد نيدو مالسا تيادو ] |
 را ا ءادحتا نود وكم اهنا 2ب انك ]ني م هق ىحالاع كاذب غ للا مب ١

 ْ [ ميداد وا ترضح هاكردزا ىراوديماو مهاوخ

 ] هاكرد نازا ديما ان دوشن سكحههك * هاوخ ىقاشداب ءاكردز شيوخ دارم

 | مهيلع هءايلوا رصنو مهلاوحا ريغو مهلامآ .بيخق هلوسر ءاعد ىلاعت هللا باجتسا
 عمطنيالو ىلاعت هللا نه بلطيال هلا ىلا ةداسثا ةيآلا ىفو » مهباضاام ردب مون مهباصاف
 ناو لزالا ىف امهيف هللا مكح ىرج دقو هقحتسم وهام الآ ىضاعلاو عبطملا قج ىف

 (هتحرر



 0 - 675 جمس

 اقلك ناك كم ةيداجالا ةقلقطا زر قرخطا فايكاب قطا" ةدازا كقلعتاللهنا معاو + 10

 3 تا 5 ناكنالا عون هب فرشو نالملاءال ةمحر هلعحو ناكالا م هزيق ةيدحالا

 نوم ؤملاوهّللانم انا ) مالسلا ديلع لاق م حابشالاو داسجالا ملاع ىف ادبام ادب مث حاورالا نوبع

 1 كالول ) :ىلاثكت" لاق 6 تاكاكلا_ىدام كنتزت نم" ةلئلخا 'ةياغلا وهف ( كون لعلام
 ( كالفالا تقلخ

 تشاو مدا ىب دالوا زؤرس * تسوا ماع ره ةَسام تلع

 همه ىدوبنو دوب ةطبار * همه ىدوجو ضف ٌةطساو
 ةعنلا هتديضق ىف ىزازيشلا ىفرعلا لاق

 ار مدع ميلقا ىتهاذكب هكرور نا *« ريدقتا ”ىشنموت رهوك ف رش سبزا
 ار مق هديشارت زاي ثنعب هردسص * تساهتشونرادنردوت لوز مكحات

 | قلخلا قلخ امنا هناحبس هللا نا الضفو افرش كيفي ىنعي ثعيلاوهو هبولقم ثنغلا نم دارملا

 ١ مهحاوراف ةداهشلاو كلملا ملاع ىف كروهظل ةمدقم اونوكل لسرلاو ءاسالا ثعبو

 ةجحر ماللسل ا هيلع هنايح أ معا م 0 فيطللا كّيسَحِف تفل رمشلا كحورأ ةعبان مهداسجاو |

 ىف انريخاف كتانح ىف انريخ اذه اولاق )مكب ريخ ىتاممو مك 220 2 0

 هللا .تذجبريخ نما ناك اه: شيملاو ,نينثالا, ةيع لك كلام ”ىلع .ضرعت ) لاقف كتامم
 ىاخلا ىلوملا لاق : ( مكل هللا فغتسا رش نم ناكاامو ىلاعت

 مش هللا ىناي محرتا لام ناح دما رب ىروح يهز

 يشن غداف ارحل نام وارد ىنملاعلل هانم ردا زذلإ هب

 زيخربباوخزاباوخدنح سكرتوج * زيخرب باريس هلال ىا كاخز
 مهار كاخرب بل كشخ هدانق + مهانك ىايرد قرغ هجركا

 كك ناكسح لك لاَ 2 هاك هك هن نأ مرا هرزأ

 دحاو هلاالا مل هلا ال هنا الا ىلا ونام ىا © دجاو هلا مكهلا امنا ىلا مدا اتا لق 0

 هريغو ديحوتلا هيلا ىحوا دق هنا عم رصقلا ىنعمو ديحوتلا ريغ '“ىش "ىلا ىحوبام هلداحو

 ىلوالا اماو هيلع عرفتم هادعام ناف ةثعبلا نم اياصا ادوضقم ديحوتلا نوك ماكحالا نم
 'ىثلا رصقل ةيناثلاو ديزالا موقبام ىأ ديز موق امنا كلوقك ”ىنثلا ىلع مكلا رصقل
 رمعلا اذه تاق ناف خبشلا نبا لاق * مايقلا ةفصالا هلسبل ىا ماق ديز.امنا وحن مكحلا ىلع
 لامجاولالجلا تافص نم ىلاعت هلزا عم ةينادحولا ريغب افودوم ىلاعت هللا نوكيال نا مزاتسي

 | مثلا لهف  نوكرسشملا هفصيام ىنل دوصقملا ذا ايقيقح سيل رصقلا نا باوجلاف ىدحالا»

 ١ سي ] ةنسرافلابو . ىلاعتو هناحبس هب اهنودصخ# ىللاعت هلل ةدابعلا نوصلخم ىا ه# نوملسم

 امل بجوم اهلقام نا ىلع ةلالدلل ءافلاو [ ار ىحو ىاضتقم ناك داهن نذرك امش دتسهايا

 فقوتيال نا بحب لب ىنبشي هلقام هيلع ”ىرقامدعب هسفنو ىلخ اذا لقاعلا نأ ىنعي اهدعب
 هجدلاو ىلا اوتفتلي لو مالسالا نع اوضرعا د اولون ناف 0 هناعذاو ديحوتلا ىف
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 مك هن عج رع عباسلا ءزجلا

 تعافش طاسب دوم ماقمرد ادرف «نيطاصلا هللادامع ىلعو الع مالسلا 5 د ومر داي قداوا

 [ ىتما ىتما ديوك هدرتسك
 نيتسا رد ناجودنرادوت نامادردتسد « نامز رخا نماد رد هنك ريب نايصاع
 نيلاعللةمحر ملءود ىهرد ىنوت نوج « ندش ناوتن تترصناب ترضحزا ديماان

 عيمجمب ةطيحم ةعماج ةلماش ةماع ةلماك ةمان ةقلطم ةمحرالا كان سراامو رابكلا ضعب لاق *

 ةشاسلاو ةيدوهشلاو هيدوجولاو ةملءلاو ةنملعلا ةداهشلاو ةبغلا ةمحرلا نم تادسآملا

 ماسجالاو حاورالا ملاع نم مهريغو لوقعلا ىوذ ملاوع عمح نيملاعلل كلذ ريغو ةقحاللاو

 هلوقىف ناظخلا يمض ةرابعو نيملاعلا لك نم لضفا نوكينا مزل نيملاعلل ةمحر ناك نمو

 مهنيذلا هتثرو نمدحاو لكل باطخ هتراشاو طقف مالسلاهيلع ىنللباطخ 6 كانلسراامو )

 ةمحر ناكامتا راكلا ضعب لاقو « هثرال ارهظم هنوك بسحب ةماقلاءوب ىلا هبرششم ىلع

 ةعببطلاو توكلملاو كلملك اهلاحىف اهلك ٍبتارملا هتياطرو مظعلا قلخلاب هفاصتا بيسب نيملاعلل

 قحوىف ( انمةمحروز) هلوق نيب مسمةروسىف ةمجتلاتاليوأتلا فو © رسلاو حورلاو سفنلاو

 | هتاوهو مظع قرف 6 نيملاعلل ةحرالاكان رااموإ) مالسلاه بلع انين قحىف هلوق نيبو ىسبع
 | عيتاودنما نمل ةمحرناك اذهلف ضيعبتل نمو نه فرحب ةديقم ةمحرلا رك ذ ىسع قحفف
 | انين قحففو هنيد خس, هتمانم ةمحرلا تعطقنا مت مالسلاهيلع انندن ثعبنا ىلا هبءاجام
 ايندلا اما ادبا نيملاعلانع ةمحرلا عطقنتال اذهلف اقلطم نيملاعلل ةمحرلا رك ذ مالسلاهيلع

 مالسلاه يلع مهارنا ىتح هتعافشىلا نيجاتحم قلخلا نوكينابف ةرخ آلا ىفاماو هنيد خسنيالنابف
 هقلخام لوامالسلا هيلع دمج رونزا انريخا هللانا مهفلا اهيا ىلقبلا سنارعىف لاق  ادج مهفاف
 | دوهشلاو دوجولا ىلا هلاسراف هرون ضعب نم ىرثلا ىلا شرعلانم قئالخا عيمج قلخ مث

 ىلعهللاةمحر بيسو قلخلادوجو بيس هن وكو قل انوكهن وكف هنمردص عسي اذا دوجوم لكل ةحر

 ةردقلا ءاضفىف ةحورطم ةقولخم ةروص قئالخا عيمجنا مهفاو ةيفاك ةحروهف قئالخا عيمج

 هدوجوب انح ملاعلا راص ملاعلا ىلا مدقاذاف مالسلاهيلع دمم مودقل ةرظتنم ةقيقح حور الب

 اصقان الا مدعلا نم جرخم مل ىرثلا ىلا شرعلانم نا لقاع ايو . قئالخلا عيمج حور هنال

 غولبلا نع نيزجاع اوراصف ملعلاو ةفرعملا لا تعني همدق رارسا ىلع فوقولا ثيح نم

 ملاعلا داسجا ريسك | مالسلا هيلع دمت ءاخل ةيسايربكلا سوماق لحاوسو ةيهولالا راحب طش ىلا

 لازاآلا رفس لعج ثيحب قلخال قحلا ليبس حضواو ةيلزالا مولع قئاقحي هحابشا حورو
 ةوطخب اعيمج مهفلب ةبرقلا رفس ىلا ةرضحلا نم مدق اذاف ةدحاو ةوطخ عيمجلل داب الاو

 رففف ىلدا وا ماقم ىلا لصو ىتح 6 هدبعب ىرسا ىذلا ناحبس ) ىراح تاوطخ نم

 | هلوقل ةبوقعلل ةمدقم ناك ىن لك نا ءاملعلا ضعب لاق *«كرابملا همدقمب قئالخلا عمم قحلا

 |. هلوقل.ةمجزرال ةمدقم ناك مالسلا هلع اننبنو ( الوسر ثعبن ىد نييذعم, انك امو ) ىلاعي
 | ىلاوت هلوقل هي وقملا ىلعال ةحرلا ىلع همئاخ نوكيا ىلامت هللاداداو رك ىلا ( كادلِسرا امو )

 | اخو تلا ةيحر دوجولا ها لسا مالا أ انلعج ادهاو ( ىذم اع ىتتحر ثذفس )

 (ةحد



 ءاسالا ةروس م ةهما/ جمس

 نلغافاتك ناك زالا ف انلع ادعو كير ىلإ يدار: ودع بزل لهو لإ و رنا 15
 6 اروبز دواد انتا وإ لاق أك مالسلاهيلعدواد باتكوهو ه« روبزلا ىف انبتكدقل وفه دبالاىلا
 بغارلالاق * قبس امك رك ذ ىوامس بابك لكن الةاروتلا ىف انبتك امدعب ىا «رك ذلادعب نمت

 لزأملا باتكلابصخو رويزلاهل َلاَغب ةباتكل |اظيلغ ب اتك لكو ةظيلغةباتكهتنتك ب اتكلا تريز
 مسا مهضعبلاقو «ةيهلالا بتكلا نمهيلع فوقولا بعصي باتك لك روبزلالب لبق *دواد ىلع
 ماكحالا نمضتيالل باتكلاو ةيعرشلا ماكحالا نود ةيلقعلا ةمكحلا ىلع روصقملا بات كلل
 باتكلاروبزلا سوماقلا ىف لاق *ماكحالا نمأيش نمضتيال دواد روبزناكلذ ىلع لديو مكحلاو
 نواصل ىدابع اهثري ضرالان اإ#ىهتنا مالسلاهيلع دواد باتكو ربز عمْجاو روبزملا ىنعم

 تاحلاصلا اولمعو مكتم اونمآ نيدلا هللادعو ) لاق 5 رافكا!ءالجا دعب نينموملاةماع ىا
 زانعاو نيدلا راهظاب هنم دعو اذهو © مهلبق نهنيذلا 8ك مهتفلختسيل

 هللذملا اولاقوإ ىلاءتهلوقهنع“ىنياك ةنْطا ضرا دارملازا امهنعهللا ىذر سابعنبا نعو * هلها

 ناك ىلقيلا سئارعىف لاق *« لاقت ثر.ح ةنكا نم اوت ضرالا انثرواو هدعو انقدص ىذلا

 مهنالرابخالاو راربالاو دابعلاوداهزلا نم نيحلاصلاهدابع ثاريم نانلا ضرازاةيلزالا معفف

 هتحمو هتفرعم لها ثاريم هتيازا لالج ةدهاشمناو تاجردلاو باوثلاو ضاوعالا لها
 مهفاضا لهسلاق * ةيدوبعلا ةدهاشمىف ةنلا لهاوةسوبرلا ةدهاشمىف مهنال هقشعوهقوشو

 هبف ىريغل نوكيال اصلاخ ىلزاك امالا ىلحلصبال هانعم حالصلا ةيلحب مهالحو هسفن ىلا

 خيشلا لاقو * هنودام عيج نع ةيلكلاب اوعطقناو هللا عم مهتريرس اوحاصا نيذلا مهو رثا

 دشابن زايازج دومم لدرد هكنازا « ىبايث كداب تسيدب زغامز لدن كر

 ديعولاودعولاو ةغلابلا ظعاوملاو رابخالانم ةيركلا ةروسلا ىف رك ذامفىا  اذهىفنا ف

 هي نيدباع موقل 9» ةيافذك ىا ه# اغالبل 9+ ةوبنلا ةحصو ديحوتلا ىلع ةعطاقلا نيهاربلاو

 عئارسشلا نم هلاثماو رك ذاب دمحاي # كانلسراامو © ةداعلا نود ةدابعلا مهمه موقل ىا

 د آلا 86لاوحالا نم لاح ىف نيرادلاىف ةداعسلا طانم ه ىتلارومالا نم كلذ ريغو ماكحالاو

 .مهملاصم ماظتنال أشنمو نيرادلا ةداعسل ببس هبتشعبامناف 46 نيملاعلل ةمحر قه كنوك لاح
 ناك فكو محريالف هسفن لبق نم ةنحلاىف مقوامتاف اركيتسااو هنع ضرعا نمو نئاعنلا3ق

 ثيح نماضيا رافكتلل ةمحر ءاج مهضعب لاق *لاومالا ةحابةسار فيسلاب ءاجدقو نيملاعلل ةنحر
 هنا ريلاىف درو خسملاو فسخلاو لاصئتسالا باذع هباونماو هييسب ترخا مهتبوقعنا

 لاق (ةمحرلا هذهنم كباصالهفهرخآ ىلاكانلسراامو لوَههللانا ) ليربجل لاق مالسلاهيلع
 شرعلا ىذ دنع ةوقىذ ) هلوقب ىلعهللا ىنثا ءانثل كبتنمافرمالا ةبقاع ىشخا تنكىنا من

 ارتما هكدوب ىو تمحرزاهكمدروا رارسالا فشكرد] ىنشاكلالاق *6 نيمامث عاطم نيكم
 كا 2تعاز» ةثنادمرد نك 1و! ذون» ةعلظتب :ةككاود < هكر «فرتك مف ماقم جده رد

 نيَسوق ِتاقؤاقمآو. لغا«نئزرغ هور ددو 3 نيني ال/طالل .ةوح لاو دكماوبةؤب مارك, دنس



 نك «ييذو معتم ةومعسم م تحمع رع يجمع مع سام

 مك هاله #- مدع عباسلا ءز

 3 نيمو كش ةراكيال دغل اناوق 3 فعيرال مهنا ناتتهرلا دن اوف ا 0

 راظنلالاقو ضر ملف كولملاىأ برضنم وه زائيدلا اذه ىلرظنا ب ةضازا' لاذ اًضحتش تناازاو

 عمو 5 نوبححسي مهو ةرم نايعرلاتيأرو لاق اندنع هنع ا
 افضن هتمامع ىلع اوأر !ولاتف كلذ نع تلأسفق ناهرااانيلع تفلنا هل نولوقيو ةسسنكلا نم

 ايندلاىف عزفلاو فوخلا لها الا هدجمال نما اهنفو اهنم ريسلاىلع رصتقاو ايندلاف لوذفلا

 نا تلاع غار را وعر دكت 2# ناساحأ لأ ”عشلخ اوفا

 ايندلا تادج تناوةنجلا ايندلا تنعج امبا ىنال م1 لاق اذه ىنعترصنقا لجر هل لاقزبخ ريغنم
 ةنطالا زيتضآ قمل تاءاطلا ةماقال لك قاو ةلبّرملا ىلا ريصتق تاسطلا لك أت .ىتعي ةلبزملل

 رك ذاب بوصنم # ءامسلا ىوطن موي 88 دوهشلا قيرطد قيفوتلاو دوجلاو شيفلا هللالأسن

 آف تتكامو تئاحتقلا نش ةرانع ستكلا اننأك ىا لحسلانم لاحوه قوذحمب ةقلعتم'

 نسح نب دم رك ذ ىنيهلا مامالالاقو * ةقبقح ىطلا قلعتي هبو اهئازجا ضعب اهلجسف |
 اهعفرت دابعلا لامعا هبلا عفرت ةثلاثلا ءامسلا ىف كلم لجسلانا نيرسفملا نم ةعامح نع ىرقملا

 تورامو توراه اورك ذ امف هتاوعا ,رم ناكو نينثاو سيمح لكى قلخلاب نولكوملا ةظفحلا هيلا |

 هباحاىفالو ىلا باتكى قرعيال اذهومالسلاهيلعىنلل ناك بتاك لجسلاادواد ىبالننسلا ىفو# |
 نر نانساو لاك نادر ليهسلا مع هحنارخلا اذه ىألا دجوأل« لكلا همس
 ىذلا هنعّللاىضر ةثراحنب ديز الا همساب دحا مهنع هللا ىخر ةباحصلا نم نا رملا ىف رك ذيل

 ىور امالا ىذوجلا نبالاق# ميم الااهمماب أسسا رك ديا مسوهيلعهللا ىلءهللالوسر هانت |

 ناك لجر مسا هوا ل (ءامسلاىوطت موب. ) ىلاعت هلوقىف 0 اح لانا ريسافتلا ضعب ىف |

 مساو ماللاهيلعىنلل بتاكمسا لجسلا سوناقلاىفو * ىهتنا مالسلاهيلع هللا لوسرل بتكي

 ان أديل لوغفم لواو لمعلا نع فاكلا فكت ةفاكام 26 هديعت قلخ لول انأدب اك كلم

 - داعالاو بال وعوامل كتاذاخا انك ىف (هانآ ندي "لثم ةداعا ذم ةاَتقلخام دعت
 ةردقلا لواتتىف ءادبالاب ةداعالل اهيشن ءانادب اك قلخلالوا دمعن ىارحبلا ىف لاق *بنذلا بحت نم

 ةسراقلابو زا الع العم ادعو ةداعالا ندعو ىا :«ادعووي ءاوسلا ىلعامهلةميدقلا |

 ىلم ىلا ريشي ة محتل !تاليوأتلا فو ©ةلاحمال كلذ نيلعافانك ان اناه» ؟ناديزدرك افوتسامرب ] |

 لوا انأدباك ءادتالا ىلاءاهتنالا نمدوجولا بتا ىم ءانفاىف لالجلاةفص ىل يتاسنالادوجولاءامس |

 اماظعةغخملا قلخ نم وةغذم ةقلعلا قلخ نمو ةقلعةفطنلا قلاخ نم ردت ابةفطنلاءادتبا نم قلح |

 101 وم ا جم د وا كما ماقال

 | ضعب لاق * سو هيلع هللا ىلص مكين دنعو اندنعون اولاقف مومذممهزدلاطبر مهل تلقفاطوب م

 | كرتنم الا هدجمال ىنغ اهيفو ةحار ايندلا ىف هل نكيمل نمالا اهدجمال ةحار نا ىف نا ءامكحلا

 | احلمو الغ لك أي ناك هنا داهزلا ضعِب نَعو «دهزلا لها الاءدجمال سفنالا ىهتشتام اهنقو

 | 86 ٍبتكلل # زاموطلا يطك انط ىا ةفيحصلاىعو * لجسلا ىاتك 9 رشنلادض ىطلاو |

 ممم عسسل ممم



 ءاداالا ةروس ماك 07ه 6

 افيض اعمس اهتوص نوعمسيال ىا هبسحب توص سيلا # اهسيسح نوعمسإل
 اهتوصنوعمسيال مهناال ةدشلا ةياغىف هتوص ناكناو اديعب توصملا نوك دنع دوهعملاوهاك

 ىثالتتو مهتعلاطا دمت رانلاو اهسيسح نوعمسيف 5 قداصلا لاق * طقف هسفنىفىفخلا

 ىوتثملافو : ىهل كروت ًافطادقف نم ؤمايزج ةمايقلا موب نم ؤمللرانا لوقت ) ثيدحلا فو مهتيؤرب
 رو فرعض خزود دوشيمه * ىنص ىاور دانتي ركالث

 جيتا ةكرعوب ىاشنا نا هر مشحم ىا كبس ودك شديوك

 رهقلا منهج سيسح نوعمسيالزا ةيلزالا ةيانعلا قيسراث | نهو ةيمجنلا تاليوأتلافو ©
 مهولاب ةبوشملا لوقعلاب مهنيهاربو ةفسالفلا ةلداو عدبلاو ءاوهالا لها تالاقم اهسيسحو

 ءاهتشالاو منتلا ةياغيف نومئاد 6 نودلاخ مهسفنا تهتشاايف مهو ف ةعيطلا ةملظو لابخلاو
 بلاطملاب مهزوفل نايبوهو مامهالاو رصقلل فرظلا ميدقتو ةذللا سفنلا بلط ةوهشلاو

 ةوهشسوفنلو ةوهش حاوراللو ةوهش بولقلل ءاطعن,الاق *كالاهملا نم مهصالخ نايب رثا
 ةدهاشملا بولقلا ةوهشو برقلا حاورالا ةوهشف كلذ عيمج ةنملاف مهلهللاعمجب دقو

 عزفلا مهتزحيال 8 ةنيزلاو برششلاو لكالاو ةحارلاب ذاذتلالا سوفنلا ةوهشو ةيؤرلاو

 مهتزحيملاذا مهنال رانلانم مهتاجن ناب دعب ةيلكلاب عازفالانم مهتاجنل ناب 6 ربكالا

 'ىثلانهناسنالا ىرتعي رافثو ضابقنا عزفلاو ةرورضلاب هادعام مهنزحيال عازفالا ربكا

 عزفلا بغارلا لاق +هنم تفخ لاهم هللانم تعزف لاقيالو عزجلا سنجنم وهو فيخلا

 مهج قابطاو نيقرفلا نمىأرمي توملاعبذ مهضعبلاقو * رانلا لو>دنم عزفلاوه ربكالا
 ازف ذئنيح اهلها عزفبف جرخانم اهنم جرخا امدعب اهيلع قبطلا عضو ىا اهلها ىلع

 ءالؤه) لزالاىف ىلاعت هلوقوه ةقْلا بابدا ضعب لاقو * هم دشا اعزف اوعزشب+ل اديدش |

 ىلخداوإل ىلاءآلاقاك ةرضحلا ىلاةفاضملا ةنملا ىف ةنئمطملا مهسوفننال كلذو (ىلاباالو ةنجلا ف
 اذه قه مهل نيئنهم ةمحرلا ةكئالم مهلبقتست ىا 6 ةكمالملا مهيقلتتو 9 ادج مهفاف ىتتج

 ايندلاىف * نودعوت متذك ىذلا وف مكموي مويلا اذه نيلئاق ىا لوقلا ةدارا ىلع 6 مكموي

 دنيوك ارئادباع ] ىنشاكلا لاة *« ةعاطلاو ناعالا ىلع تابوثملا نوف نم هفامب نورشتو

 [ تساش ىاشاك زور نبا كدر تاطح نادرا ساق فارجا زوو نإ

 ءاقل ردنا اقل ارئازاب قشع « مين ردنا معن ارئادرم كين

 ايريكح لاج اهنبا هرهب *.نيع رو لاصو اهنا ةصح

 تابوقعلا نم نمأيل تافلاخلا نع هسفن دعبلو تابرقلا ىلا لصي ىتح تاعاطلاىف لقاعلا دهتج.لف
 لصحت الىلوملاةلصو نا اكاهفراخزو ايندلا كرتباهيلا لاني امنا اهباوثو ةرخآلا دادلانا ٍلعاو#
 تادهاشملاءاهتشم ناكنمو ايندلا يف ةذللا كرتلف اهمسنو ةنملاءاهتشم ناكنف نينوكلاكرتب الا

 دهزلانا ىلع ةلم لك لها عمحا ةبكلملا تاحوتفلايف لاق * ىلاعت ّيلاريغ نع هرظن عطقيلف |

 انرذح ىتلاةئتفلا نم هسفن ىلع افوخ لقاع لكل بحا ايئدلا نم غارفلانا اولقو بولطم ايندلاىف ١

 ىدارعشلا باهولادبع خمبشلا لاف «همالكىهننا ( ةننا الاد وكلارم امنأ) هلوقباهنم هللا
 ب - . مسك

 مكمل صصص

 17017 7 حا تكن فما < 29007 ل 72: تت + ا 1 ل 717 تل 212 1 ا ا ع موسم مدعم

 3 رتفدرخاوارد

 1 7 تس 0 م ل

 ىران افطاكرون ناف نمؤم ايزج ثيدح نايبود



 -فةفاقنصا ردع عباسلا ءزجلا

 | بصح ١ كال داع ىسعو ا جالجفا لقمنالال اهئاف“ان امةداهشب كلذو ىىلاعت هللا ةدابع

 ءابصحلاب هامراذا هيصح نم هب جسهتف رانلاىف ىىريىا بصح مسا نيتلمهملا حتفب هك هج
 كلذوحنو بشخو رجشو بط> هللاقبف كلذ لقاماو رالاىف وهوالا بصح هللاّشالو |

 اهلمتا هه [ [ةيعنا شتا ] ةيسرافلابوهو .اهدوق ونون وك ف نومرتو ماهجىف نوبصحم ةدعلاو

 هج اا ا تت

 هكدتفك ناسرد 1 الغت نودعباملو مهل ٍباطخلاو دولخلا ودار ىلع نولخاد 3 نودراو

 1-0 رفا نثتا اهنادبهح تسناتسرب تب بيدعت تدايز خرودب نان دارا كك

 نومزياك ةقيقحلا ىلع 4 ةهلآ © مانصالا  ءالؤه ناكول 8 [ديازفيب ناشيا قارتحاو

 ةرو رشلاب ةهل مهنوك عاما نيعت اهايا ممدوالا نيت ثيحو اهولخدام  اهودروام #

 اهف مهل 2 اهينم مهل صالخال 5 نودلاخ اهف ع نيدوسملاو نيدباعلا نم 4 لكو 0

 2 واد ديدش سنو ا ع خفت ىتحح سفنلا ديدرل ريف رفزلا 3 ريفز

 مهضعإ عمسال ىا 3 نوعمسيال اهيف مهو 0 بيلغتال لكلا ىلا فضا ةدسعلا لاعفا نم

 تيباون ىف نواعم هلع هللا ىخر دوعسم نبا نعو * باذعلا ةعاظفو لوهلا ةدشل ضعب ريفز

 | رانزم ريهاسم اهيلع ىرخاىف كلت مث ىرخا تيباوتىف تيباوتلا كل لمجم مث ران نم
 | ءالؤهدادضا لاوحا نيبمث هريغ بذعي ادحا رالاىفنا مهنمدحا ىربالو أش نوعم بالف |

 ىهو لاضصخلا نسحا ىف ىتلا ىتسحلا ةلصخلا # ىنسحلا انم مهلت قبس نيذلانا هه لاقف |

 ىرشبلاب انتلك مهل تقبسوا ةحلاصلا لامعالاو ناميالابنيفوصوملا نينمؤملا ةفاك مهو ةداعسلا

 مهج نعىا ه6 اهنع © ليما تعنلا نم ركذامب نوتوعنملا 6 كئلوا الف ةعاطلا ىلع باوثلاب
 | ةنلا نال دانلا نيبو اهنب ناتشو ةنْلاىف مهنال [ دنتاك دش هدركرود ] 6 نودعبم

 تياديردهللزا تياتع قبس هك هدومرف رحب بحاص ] نيلفاسلا لفساىف رانلاو نييلع ىلعاىف
 تا يو 0-2

 ديورب دبا ةعرضضرد ناهن دتشكب لزارد هك مخه تياهنرد تساتيالو روهظ بجوم
 | دارفنالا .ءاشا ةعبرا ءافطصالال هال ةّقباسلا ةيانعلا نسح ىهاظ رابكلا ضعب لاق *[ نامعب

 روهظو .بدالاو ةم راب هللا عم شيعلا ءاضماو . نيرادلا نع هللاءاقلب ىضرلاو : نينوكلا نم

 ةقباسلا ةيالان ح نطابو * ةرهاظلا تاماركلاو ةقدادلا تاسارفلاب مهنم هللاةردق راونا

 ةمئاقلاتاةشاكملاو .ةيينغلا مولعلاحاتفناو .ةعطاسلا ديجاوملا .اضيا ةعبرامهل لزالا ىف هللا نم

 اروهشم اهبحاص راصنطابلاو ىهاظلاب ءايشالا هذهت رهظ عضوم لكىفو ةاماكلا فراعملاو .

 | ىتسملا مهضعب لاقو * نيلسرملادبس ةفالخو نييرقملا تامالعو نيقيدصلا تامسب قافآلا ىف

 تعقو راتخالابو ةيافكلا تعقو هيانعلاق قفوتلاو ءاطعلاو ةيادهلاو راش>الاو ةيانعلا

 لاق : ةماقتسالا تعقو قفوتابو ةمكحلا تعقو ءاطعلابو ةيالولا تعقو ةيادهلابو ةياعرلا

 هرمس س دق قىادعس خسشلا ا

 داهن رس ناكل رب هد نيس * دام لدب تدارا د رسم

 تاعئاا و هرتتك كويك رونا أد ثضوكت 7 هركماوجتوا ىعتعلا هك

 ةاكقفل ناعتحسو مه رم هفخ +عااماكش !ناوناب "ناي ناتشس درب

 ( نوعمسإال )



 ءايبسالا ةروس مهي هال“ م

 لوخذو هيو ركاوعو رطل كرك دلك او طال يوكلوا نوفي كعازلا كلة سلو
  نولسأ 9 كلفلا بدحم هنمو ابدح ىمسف ضرالانم عفتراام هبهبشمث نطبلاو ردصلا
 عرسااذا بئذلا 00 رحيففو * عارسالا عموطخلا ةبراقم هلصاو تخدع

 لاق * عفنثسم عضوم لك نم سانلا ىلع نوابقو ضرالإىف نوريسي مهنا - ىور  هيشمىف
 دنبايهج ره رتوكشخزاو دئماشاب ىعامت اهايرد ىاهما و دنربك ارف ارملاع همه ] 0

 ثعبلانمةينالا ةذفنلا دعبام دارملاو تحف ىلع فطع © قحلا دعولاب رتقاو © [ دنروخب

 ةأجافملل اذاو طرششلاباوج 46 اورفك نيذلا راصبا ةصخاش ىهاذاف ف ءازجلاو باسحلاو
 صخش.لاّه هلةرسفم ةصقلا ريمض ريخ ةلاو راصبال مدقم ربخ ةصخاشو ةصقلل ريمضلاو

 عشرا اصو>ش صخشو هعفر هرمعبو فرطيال لعجو هنيع حتفاذا صخاش وهف هرصب
 ْ ىاهديد زيختسر لوعلا تساةدامزانو هريخ تنقذ ةرةّضق ان سا كالا ىعملاو

 || ىوداك جوجأمو جوجأب جورخ نع رخأتيال ةعاسلا مايقْا ىلع ةلالد ةب آلافو [ دافك
 هكر جوجأمو جوج جورخ دعباواف ىتقا الجرناول لاق هنا هنع هللاىضر ةفيذح نع

 لمح كل فل تانعناو دسلا حتف ليقناف * سرفلا دلو ىا نهملا ولفلاو ةعاسلا موقت ىت

 دبال ءازجلاو طرشلاو ةمايقلاءوب لصحامتا راصبالا صوخشو ءازجلاو ايندلا مايا رخآىف

 ىاو 15 هي انليواي ف مدعلا ىرخ ىرحب لللقلا توافتلازا باو طاف + نيراقتم انوكيناو

 اا اًذهفلاعت انليواي نولوش ىا لوصوملا نم الاح عقو لوق ريدشه ىلعوهو |[ امرب

  اذهنم ةظقتلاو ظفحتلا 1 ىرتعيوه- ةلفغلاو ايندلا ىف ةماث 5 ةلفغىف نك د :

 هليقامت بارضا # نيملاظ انك لب 0 قح هنا معنملو ا ءازحلل هللا عرقا ثععبلا نم ّىل

 كك كدكاو 0 ةيلعا انهت »نت جهنع 0 000 ةلفغلاب مهسفلا فصو نم
 بيدكتلاب ,دلاخا باذعلل اهضيزعتب انشفنال_ نيملاطو ا اه.نينذكم زذنلاو :تاياآلاكلتب نيملاظ

 هللالوش ) ثيدحلاىفو راذعالا عطقوهللاهبت دقف راكذتلاو ناببلا اذهىف لقاعلا ركفتيلف ظ

 هللادمحيلف اريخدجو نف مكفحص ىف مكلامعا ىهامتاف مكل تحصن دقىلا سنالاو نحل رششعما ظ
 ىلع نومح ري, ساناىلا رظن هنا ءامكللا ضعب نعو *( هسفنالانموليالف كلذربيغ دجو نمو

 ةثالثنم احنو تامدقهنااما مكل اريخ ناكل مكسفنا ىلع نومح رتتول لاقف هتزانج فلخ تيم

 ىدعس خيشلالاق :ةماشلا فوخ ثااثلاو.توملا ةرارص ىناثلاو . توملاكلمةيؤر اهلوا.لاوها

 ضن لوم ان تسنيغ ض هؤنمل نايات . ؟رجفه# ىاوختإان قا! عزا ذاوخ

 دصوت ىبدل ددركت هرركد * دنق تسدكب تفر سفقزا عرض وج ا

 نوكن تلكم ادناسم ؛اذرفأا ١ كت ناوتك روان اري أ كلنغا؟ كلو كل ظ
 ىتشاد ناغف ىرازو دايرفب + ىتثاد نانز نيكسم درم ركا

 تقنع هارب هد نودعارك ذزاركلبا» تفك ناكا نه نك ةدازاعانكا

 راش تصرف دنح ىمد ىرابوت * راكزور دشن تلفغب ارام وج

 نيذواجتم اهنودبعت,ىتلا مانصالاو ىا 1 هللا نود نم نودبعتامو قه ةكم لهااي 7 مكن 3 #١
--- 



 مده هالاب جم ندم علابنلو ءزجلا_

 | داو الا راثآ ف مهلكنيعبسو اندلاث سو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأو نيعبسو نإ نيتنت مالسلا هلع |

 | نم ةدحاو لك ىا : لك 98 ىوهلا نم 'ىثب هلوسرو هللا نيعام نوبوشيال ىتلا ىو ظ
 | | بسحم ذئنيح مهيزاجنف ثعبلاب * نوعجار 8 انريغ ىلا ال #* انيلا و8 ةعطقتملا قرفلا

 ظ أ ايندلا بلط نم مهنف مهنما ىف اوقرفت قلخلا نا ىلا ريشي 0 *«مهلامجا |

 | ايندلا بلاطاماف (نوءجار انيلا لك )لاق مث ىلاعت هللا بلط نم مهنمو ةرخ آلا بلط نم 0
 | ١ ىهو انفطل ةروص ىلا جاين ةرخآلا بلاط اماو ماهج ىهو انرهق ةرود ىلا عجارف

 01 8كم سر 4 نش #© هلوشب ا را لتحول جارت ااطاماوأا
 5 6 5 نمؤم © هنا 0 ىا 6 وهو ه تاحلاصلا ضع ىأ 6 ت تاحلاصلا نم | ْ

 ركشلا ا عنمل ريعتسا هلمت ٍباوثل نامرحال ىا 0 نارفكاالف

 ظ هيشو اهراكتاو ةمعتلارتس وه ىذلا نارفكلاب ب اوثلا عنمو لمعلادر هبش 0 |

 انير )نالاق اكركشلا هلع قلطاف منأل هيلع عملا ركشب هتلباقع باوثلا ءاطعاو لمعلا لوبق

 نمالا ىف دجا لمعتسيو ودعلا نود وهو عيرسلا ىثملا لصالا ىف ىتسلاو «روكش روفغل
 5 نويتاك 8 هبعسل ىا 6 هلاناو 8: ةدومحلا لاعمالا ىف لمءتسيام رثكاو ارشوا ٍناكاريخ |

 دشاين عئاض ناوكين راكدزم ] ايش كلذ نم ردافنال مهلامعا فئامص ىف نوتيثم ىا
 مهنا اهانكلها ةيرق ىلع مارحو هي نينسحملا رجا نيرادلا ىف هللا عيضلال [ قح دز

 | هلوق نم اهلبقام نومضم ريرقتل ةلنجاو نوعجربال مهنا هلوقل ربخ مارح  نوعجربال
 ظ وج ريغ امهنم دحاو لك نا عماجب دوجولا عنتممل راعتسم نامرحلاو نوعجار انبلا لك

 سانلا هيف عمتجم ىذلا عضومالمساو سوماقلا ىف اك عماجلا رص.ال مسا ةيرقلاو .لوصحلا

 ظ د [ اوكف رازهب بن ] ةيتيراقلاب, زينع ةبتعيام ىلع قلطتا اذه :ىلعف تاذوفملا ف اك
 لع ةجلاإ عت ورز يتملازخاا لع عار نما نانتجسما ىننلا ىف ربتعم نا ىف قيقحتلا |

 | 3 مهعوجر مدع نا ىنعم ىلع ىننملا ىفال ءازجلل ايلا مهعوجر مدع ةكلهملا ةيرقلا |

 ظ لكلا عوجر. مدعل عانتمالا .لومش عم ركذلاب مهعوجر مدع عانتما صيصختو عنب |

 مه ريغ نود عوجرلاو ثعبلل نوركتملا مهنال نوعجار انإلا لك هلوق هب قطن اميسح |
 ءوسلا داقتعاب ةكلهملا عدبلا و ءاوهالا لها بولق ىلا ريشي ةيمجتلا تاليوأتلا فو
 ىلامتوق لب ليوأتلا اذه ىلع لدي قحلا ىلانوءجريالو هللاىلا نوبوتيال مهنا عرسشلا تافلاخمو

 ىتح :«جوجأمو جوجأي تحئفاذا ىتحو» لع ىلع ةاداماؤرءايهفيلا دخان تالا ١ ظ

 ني لديامل ةياغ مالكلا اهدعب دس رح اليا كطع كف رحالو رجا فرح شيل اه

 نولوشو الان وعجري ةمايقلا تماقاذا ىتح كالهلا نم هيلع 7 هام ىلع نورمتس لبق هن 18

 ا

 ةعست ءازجا ةريشعسانل الام سنالا نم ناتلسق ل ب حام طر كارم ا مانيب

 هيلا فاضملا هماقاو فاظخملا فذدح ىلع اهدس حف اهدّش دا الف جوجأمو جوجأي اهنم

 راو نامزلا ل ىف هحّفو 0 دصلا و تجاتا جوخأب ةصق قم دقو هماقم
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 دندش هقرف

 ىبيع ةمآو نيعبسو ىدحا مالسلا هيلع ىسوم ةماو ةفرف نيعبس هدعب اوراص مالسلا هيلع |

 راطنلاو" طتمأ زا ردر“ هتيم". زازن“ ىلا وركن قر 2182
 اور دل ل ”دوضقفو تجان !«بادخزا فا ١ ناتحا قارا نك
 ىاعدزا * نامارد ناداش هلج فقوت ىف
 كاهضفحت 1 2اوو"ىنتتوت دح# تا ن1905: لما لةزدؤأ
 ملكك ناهاش نا" تك ىفاي اه رهو كافكا ىتيؤت ا لوكا
 ]١[ صرح ىدرك ىمه ناكدره درك * صرحز ىدرك اهر اررد نيازاب

 كير هدرص دير“ رهن ىودم * كيد برح نامعتم نا 0

 دوش هب انا ديما ان راكح * دوش هبرف ناج هكئاد احنا شبرج
 هملعو مالغلا اذهذخ هل تلاقو غابدىلا هب تهذ هما نا مالسلا هلع ىسع بئاجت نمو *

 ذخ ىددعاي هل لاقف ميم نب ىسع لاقف مالغاي كمساام لاقو اهنم هذخاف كتعنص نم أش
 اك عض هل لاقو باثلا غابصلا هاطعاف لعفف رهنلا اذه نم رئاقنلا هذه ”للماو ةرخأ هانه

2 

 ناوداب ىديدشوا

 | ري ىف اهعضوو اعيجج بالا ىديع ذخاف هلزنم ىلا فرصناو هكرت مث ريقنىف هبايث عم نول
 غابصلا ءاجو دغلا نم داع مث هما ل فرصناو ةدحاو ةلمجح غابصالا .اهيلع عخوو دحاو

 هللاقف سانلا باث تفلتاو ىتفلتا لاقو بضغف دحاو ريقنىف اهاكغابصالاو بالا ىأرف

 ىف كدي لخدا 2 هللا حود ىسع ىناو هللاالا هلاال لق هل لاقث ىدوهل لاق كنيدام ىسع

 ناكف لعفف ىلاعت هللا هادهف هحاص هديري ىذلا نوللا ىلع بون' لك جرخاو ريقتلا اذه
 لاكىلع اهينت هذهب اهلا ريشا مالسالاو دحوتلا ةلمىا ه# هذه نا فه ىدبع لاق اك صالا
 اوظفاحت نا بجي ىتلا مكتلم ىا سانلا اهيا أ مكتما هي دادسلاو ةحصلا ىف اهرما روهظ

 نم ةيلاحلا ىلع بصت 3 د | هه 0 اهنم 'ىثب اولختالو اهقوقح اوعارتو اهدودح ىلع

 عورفلا ىف نيفلتخم اوناكناو لوصالا ىف نوقفتم مهناف ءاسنالا نيب امف ةفاتخم ريغ ىا مكتما

 اهلصاف ىهتنا لوسر مهيلا لسرا ةعامح ةمالا سوماقلا ىف لاق * راصعالاو مثالا بسحب

 نيدلا نم هلع اوعمتجاام ىلع تقلطاف اهيف عسا 3 دحاو نيد ىلع نوعمتجم ىذلا موقلا

 ةلملا وه هيلع اوعمتجا امو ةدصاقلا ةعامملا مه موقلاف دصق ىنعب ما نم اهقاقتشاو ةلللاو

 مهما اوعطقتو ف ريغال ةداخ :«نودبعاف 9 ىريغ مكل هلال *« مكبر اناو 2 ةدوصقملا
 ةريصلابوا ماسجالاكرصبلاب اكردم “ىثلا لصف عطقلا . ةبيغلاىلا باطخلانمتافتلا 6# مهني

 نساننلا لعج ىدملاو هقفلا لعتف هقفلا هتملع وحم ةيدعتلل انه لمفتلاو ةلوقعملا ءاسشالاك

 ىف ءالؤه بكتراام مظع ىلا نورتالأ لبق هنأكاقرف اوراصف هيف اوفلتخاو اعطق نيدلا ما

 مهضعل اريتو اضعب مهضعب نولي ىش عطق مهنأك مهيد عبطقتب اوراصف نيدلا نم ةعطق

 هقرف ىندي دوخ ناصرد اردو> نيدراك هضام مثا دئديرببو ] ىشاكلا لاق مك ضعب س

 مهاربا ةما نا تيندقو [ ير د ريفكت كي رهو ىراَصنو دوهي نوج

 ءايسألا ةروص

 هصق ن . -

 ادرد موس رثفد لثاوارد ]1١[

 اها
 هي

 !اناعياب تمعن ندرك ىئاط وانس
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 ا ا
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 ويعمسك لم عاتإ و زيف سمح يم يجب ىم

 ؟«61* <

 مك 07٠١ غ0

 اياطملا ىا بئافرلا ةليل هنمو *ىشثلاىف ةعسلا ةبغرلا ناس ازناف اسأل دم اقنيم_نوكل 4
 0 ع يي ير لس بلا

 حراوجلا ىلع دجوب ايف عوشخلا لمءتسيام رثك او ةعارضؤ عضاوت ىف نيدباع  نيعشاخ
 بلقلا ىف لماكعوش+ مهلف رهاظلا ىف ارصحنم مهلاح نوكي نم ىلعا ءايبنالا نأش نكلو |

 نوكي نا نيغ نم اهوحنو سأزلا ةأطأطو انمْح سبللاو انشخ دبعلا لكاو اميمح بلاقلاو
 عنصتملاو ىئارملا ةفص ىلاعت هللا نم فوخلاو صالخالا هبلق ىف

 شاي وشح نوردركن كهلح نور * شاف مبلقا رد ىهاوخ هزاوارو

 نهريب اسراب قسافزا هي * نز هارور بش نم كيدز
 شيب مادنا دراد ابق ريز هك * شيدروخ ٌءدني درواردق هج

 ةباجالا دارانم لعفيلف ةديقا لاصخلا هذهب مهفاصتا ببسب اولانام هللانم اولان مهنا ىنعملاو
 اهب دارملا  اهجرف تنصحا ىتلاو هه قالخالا كلتب قلختلو اواعفام لثم هبولطم ىلا

 هنطحاو هفوح ىلا لصون ال مكح ىا نيصح عبضوم لكلصالا ف ندحلاو . نارمتتنب برم

 ةجوزتموا ةقيفع باح سك ناصح ةأرماو زرحن لك ىف زوج مث زرحو نصح ىف هلعج
 نع هب ىنكو نيلجرلا نيبام جرفلاو طئاخلا ةجرفك نيئيشلا نيب قشلا ةجرفلاو جرفلاو

 ضيبلا جارفنال جاجدلا عرارفو غلا فاشكتا جرفلاو هيف عرصلاكراص ىتح رثكو ةءولا

 اردوخ ىنعي ] مارحلاو لالخلانم الك اظفح اهتآوس تظفح ىتلا يصربخ رك ذا ىا .اهنع
 ديري هللا همحر ىيهسلا مامالا لاقو * ع دسرتواتفع نمادب سكحبره تسدو تشاد هزتكأب |

 ةعبرا صيمقلا جورفو باونالا ةرهاط اهنا ىا ةسر اهبوثب قلعي مل ىا صمقلا جرف

 ىهتنا ةيانكلا فطل نم هناف اذه ريغ ىلا كلو بهذيالف لفسالاو ىلعالاو نامكلا

 فوذحلا لوعفملا نم لاح اهيف هلوقف اهفوج ىف انناك ىسسع انبحا ىا # اهف انخفق
 ةخفني ندبلا ىف حورلا داريال هيبشت هيفن انما نم وه ىذلا حورلا نم 6# انحور نم ©
 ماب سدقلا حور نم خفنلا ىليهسلالاقو * ةيعبت ةراعتسا انخفن نوكف ”ىثثلا ىف خفانلا
 ىهتنا سدحلاو يذاكلا نظلا نع ةسدقملا هزنو سودقلا ىلا سدقلا فضاف سودقلا

 ةميظع 6# ةيآ 98 امهلا-ىا 6# اهئباو اهانلعجو ا ميرم ةدوسفف خفنلا ةصق تقبس دقو

 لمأت نه ناف امهدعب نملو امهنامز لهال ةلماكلا ةردقلا ىلع ةلاد ةمالعو « نيملاعلل وه |

 ةضق اهنال نيا لَه ملوىلاعت,هتردق لاك ققحت لك ريغ نم ءارذع لوتن "نم دلو ٍروهظ,ىف
 | لولا رتشا راكم راكم ةلقتسم حبا امهنمتحاو لكل و رك ذ نيغ نم. هل اهتدالورنغو ةدحاو

 ىوتثملا فو : صصقلا بتكو ريسافتلا ىف رخآ ضعب ىلاو نا رقلا ىف اهم ضعب
 لهمرد نيا الثم ىا ناه ناه * لد لها ناوخ تسسع ةعموص

 قلد لهاو كلو لشو ريرضزا * قلخ فارطا هز ئدتفك عج

 حاتجزا دئاهر ناشوا مديات * حايص ىبيع هعموص نارد وب

 شيك بوخ نأ ىدش نوري هكتشاج « شيوخ داروا زا غراف ىتثكوجوا
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 'لا ترطف لصا زا لوقع تواشنايبرد معرتندلئاوارد [؟]

 ءابالا ةروس مك هاذ تع

 *طارف» اهيااعلف © زاعنلا تاذغااماو#ةنسح ؟ةزعاألا ىوراةنيل اننا[ 01 مهللا لق

 هللا تاملكب ذوعا ( لق لاق ان ىف عودا هللا ل وسراي لاقدنا هنعهللاىخردبلولا ن.دلاخ نعو *

 ىلا: 2 نا نيطايشلا تازمهنمو هدابعرشو هباقعو هيضغنه تاماتلا

 [1] 'ئفاش عرضتزا «ستسابن :ناوع عوف اذ نابل ١ نيل نوفا

 [9] رابتعا درادن ترضح نيردنا * رارطضاو كدنبو عوضذخ زج

 ["] ريقف ىا دبا :ىراز ىوس محر + 0 از ىرازو زادك اردو

 تسيوغنا غورد ىدرس ”ىئىراز * تسيونعم هنشل 0 ”ىراز

 تستلعو كش رزر ناثنورد هللا* كل كسور نار هر“

 نم ةرابعلا هذه لثم 6 ادرف ىنرزتال #8 [ نم راك ددورب ىا ] # بد © لاقو ه6 هبر

 تومي نم دعب تبي نم ريخ 46 نيثراولاريخ تناو 8و لاقف هتيشثمل اداقنمو املستسم هالوم |
 ثاري٠.هلو قاخلا ءانأ دعب قالا هناب ىلاعت هللا ىلع ءانثوهف انداو ترو نأ "تنا م

 ايركز ناتو ةنكأ توم لبق لتق ىحي نا بح ةئارولا قحىفال

 وناك ناومالسلا مهيلع ءاببنالا ناف هنأشىف هيبا قحىف مهاربا ءاعد ةباجتسا مدع حدقي م١
 لا كشف قل اذه ىف رهظيال تاوعدلا ضعب ا ةوعدلا ىبناجتسم |

 تناك نادعب ادولو اهانلعجلا ىأ دوذافا تنال ناز عاشيا 6 هجوز هلانحلصاو

 86 تاريخا ىف نوعراسإ اوناك مهنا © ةنس نيعستو اعسن ت تخاب نا دعب طقدلت اهناف اقع

 نم لصف امل اليات نوكم نيروك ذملا ءاسالا وا ىو هجوزو ايركز ىلا دئاغ مضل
 اهئافطاو رانلا ديربتو ناقرفلا نوراهو ىبسوم ءاتبا لثم مهل ةقلعتملا ىلاعت هناس>حا نونو

 موقلا ىذا نم ةنيفسلا ىف هعم ناك نمو حون ءاجاو هموقب لزن امم طوا ءاجناو مهاربال

 هوجوىف نوردابي اوناكمهناىا نيّقباسلا ءاسالا ىلعدب لضفتامم كلذ ريغو نافوطلا بركو
 ناك نك ىذا راو كلا لصا ىف مهرارةّتساو مهتايث عم تاريخلا

 ىلاعتهلوكىف ماهيلا نيهجوتم تاريخلا لصا نع نيجراخ مهنوكنمدوصقملا فالخب ةزعشملا

 لاح لكب لكلا هيف بغريام نيخلابغارلالاق «ةيآآلا 6 ةنجو مكبر نم ةرفغمىلا اوعراسوإل
 فاللا ىف نيبغار 6 ابغر + مهنوكلاح 6 اننوعديو 96 هدض ريشلاو قلطملا ريخلا وهو
 ةبغرلاو اناوس امم نيهارو انيف نيبغاروا لالجلاو رهقلا نم نيفئاخ 6 ابهرو قه لاملاو

 اذاف هيلع ضرحلا ىضتس هبلاو هف بغر لق اذاف عسنا ”ىشلا بغتر لاش ةدارالا ىف ةعسلا

 ابوغرم هنوكل ييثكلا سلا نال تام حم فارس وها هع عز لك

 | ىداذا وه ليئارسا ىتب ءاسنا نم نانام نب نذا نب ايركز ربح رك ذاو 6 ايركذو ف |

 | رع غلبال ىنري دلوالب اديحو ىنعءدتالو ادلو ىل يه ىا ىهنال ءاعدو عرضت ديسلا دبعلا

 | هللاهثزرينابحادلو امهل قزري ملو نيعستو اعسن هتجوزرمع غلب و ةنس ةئام مالسلاهيلع 056

 | ىلا الا درمأ اعدق هتوهدعب هماقم عاق نوكيو هايثدو هنيد صا ىلع هيوش و هسنؤل ند

 | # ىحي هلانبهوو ق» لاق م دلولا ق> ىف هءاعد ىا 5 هلانبحتساف 88 ضرالاو تاومسلا |

 ما نامرفناسرد محن, رتفد لئاوارد []

 ةضبق نيمزىورزا هكليئاكم ندم

 ىلات

 ا راذرب
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 ا اررس مالسلاهيلعحونندرك توعد نايمبرد موس رئفد لئاوارد []



 مي هام رشع ماسلا ءزجلا

 هنم لوقلا اذه عقوذ كتنادحو ة ةزعل ق /.قيلبال ىنضو ذا كلالج تفضوىف ( نا الخلا نك اك

 كلذلو ( كسفن ىلع.تنثا اك تنا كيلع ءانث ىصحاال ) لاق تيح 0

 ْ كرديالن ا نظف عضوملا باطتسا ىأرام ىأر املف ( سنويىخا ىلع قواضفتال ) مالسلاهىلع لاق
 توخلا نطب ةشحو نم هللا هاحنف ةاحئنلاب اعدو مهاف هنع قحلا باغف دعب امثدلا ىف كرداام

 هدك آو هجو فطلا ىلع ٍبنذلاب فارتعالا نمض ىف ىذلا هءاعد ىا 46 هلانبجستساف 88 هلودب

 | حود ىغ كلذك ماسجالا ملا تاملظ نم هاجنو سنوي باجا أك ىلاعت هنا ىلا ةراشا هفو *

 ملاع تاءاظىف ةينادحولاب هركذيل ايندلاو بلاقلاو سفنلا تاملظ ب2 نم هنمديؤملا نمؤملا

 نتابع دا تولاو نلكلاللسإو نرسم نوكيا اورالا ملاع دا وناوف هركذي ناك دادجالا

 هيلع لاق كردتسملا حب ىفو * /ظلابهسفن ىلع هرارقا الا هللا و احا نسحملانءو * هل بحتسا ظ

 خا تناآلا هلاال ىطعا هب لكس اذاو باحا هب ىعد اذا ىذلا مظعالا هللا مسأ 2 مالسلا 1

 | تاءاس عبرا دعب لحاسلاىلا توحلا هفذق ناب رحبلاو ماقتلالا مت نم غانم هانحنو ف
 * ةعباسلا ضرالا موو ةصاقلا راحبلا ىلا هب باهذلاو نعبرا وا ةعيسسؤأ مايأ ةثالاث وا

 هنع هللا ضر ةريره ىبا نعو * احوتنم هشو ءاملا قوف توما لام ناك مهضعب لاقو

 هبىوه مث هذخاف امظع هلرسكتالو امل هل شدختالو هذخ نا توحلا ىلا هللاىحوا هعفرب
 اذهام هسفن ىف لاقف اسح سنوي عمس رحبلا لفسا ىلا هب ىهتنا اهلف رحبلا ىف هنكسم ىلا

 اولاقوهحببست ةكئالملا عمسف هنطب ىف وه حبسف رحبلا باود حبست اذه نا هلا هللاىحواف |

 كاذ لاقف لوهجم ناكم نم افورعم انود ةياور ىفثو ٠ ةسغ لجدا كففيملت وهما عمر هاما

 هنم كيلا دعصي ناك ىذلا اصلا ديلا اولاقف توكلا نطب ؛ ىف هتسخل ىناصع سنوي ىدنع |

 0 © كاذكو# لحاسلا ىف هفذقف توأا ىماف كلذ دنع اوعفشف من لاق اد لمج ةليلو موب لك ىف
 | اه هللا اوعد مومع نم 6 نينمؤملا ىت هه هنم ىتدا ءاجتاال ءاجنالا كلذ لثم ىا

 | ىلتب نتبحت عيدا نعلفغي فيك عيداب ىلتني نم تبت لاق دم نب رفءج نعو *صالخالاب
 | كوس ىلاعت هللا نال 6 نيملاظلا نم تنك ىتا كناحبس تناالا هلاال ) لوقيال فك مهلاب

 | فنك ءوسلا نم ايش فاخي نمل تبجحو «نينمؤملا ىبخ كلذكو غلا نم هانجمو هلاتجتساف ))
 مهسسكيللضفو هللانم ةمعنب اويلقنافإل لوي ىلاعتللا نال (لبك ولا منو هللاوسحإل لوقبال ١

 ريصي .هللانا .هللاىلا .ىا:ضؤوفاؤ:إا لوقالا كنك سانننلا_نكم فاخ نمل تمجيو 6 ءوس

 بك ةنللا ف بغرب نمل تبجتو 6 اوركمامت ايس هللا هاقوف ١ لوقيىلاعت هللازال 6 دابعلاب |
 اريخ نيتي نا ىبر ىبعف ) لوس ىلاعت هللا نال 6 هللاب الا ةوقال هللاءاشام ) لوشال |

 تنكام مهللا لاق مالسلا هيلع هللالوسر دهع ىلع لجز انل ركذ ةداتق لاق + ( كتنج نم
 اتاك راش ىح ([قض اف ديد اًضوخإ نالجيرلا ضررا انذلا ىف ل الحيف مور الاف .ادب ىئيقاعت |
 وعدي ناك هنا هللالوساي ليقف كارح هب نسلو لمت عفرذ هاناف هللالوسر هي ريخاف ةماه |

 نكلو ىلاعت هللا ةبوقعب موقتنا عيطتست نل كلا مدآ نباي ) مالسلا هلع لاقف ف اذكو اذكي |

 (لق)

 اصح دعس سعصص عملا تل:

 ١ الا ءاعدلا اذهب دعدلا كاواركع هاذ )تيدا قو ةمجتلا تاليوأتلا ف مك هنع ةفالخ |



 رافكلا قح ىف لقو ( مهلرفغتساو مهنع فعافإل مالساا هيلع انين لاق كمهنع باذعلا عفدل
٠ 

 ىنا ناثدحلا ماهواو نولظلا فالخم تناف كنف تننظامع كتهزن 6 نيملاظلا نم تنك ىلا

 ءاسالا ةروس مي ةهأالب جم

 مهبذعي وا مهيلع بوتيوا ”ىش ضالا نه كال نسال رث مهضعب نءلي مالسلا هيلع ىلا ناكو

 اوأبه اموق دجوف مورلا رحب ىتا ايضاغم جرخ نيح هنا  ىور  ىهتتنا 6 نوملاظ مهناف
 لجر انهنوحالملا لاقف لا رحتملو تفقو رحبلا ةئيفسلا تطسون املف مهعم كرف ةنيقسلا

 اذهب انلتبا اذا انتداع نهو قباوا صاع اهيفو الا اذه لعفتال ةنيفسلا نال قبا ديعوا صاع

 ةعرقلاتءةوف تارم ثالث اوعرتقاف رحلاىف هانيقلا ةعرقلا هيلع تعقو نف عرتقن نا ءالبلا

 ثوح ءاف :رحبلا ىف هسفن قلاف قب آلا دبعلاو ىداغلا لجزلا انا: لاقف_نئتوت ىلَعا اهلك اهنف
 هلعجا ملو هل انحس كنطب تاعج ىناف ةرعش هنم ىذؤتالنا توُلاىلا ىلاعت هللا حواف هعلتباف

 ىدانق توحلاماقتلاو ةعرقلا نه ناكام ناكف ىا ةحرصف ءافلا 4# ىدانف قه اماعط
 ليللاو رحبلاو توحلا ناب تاملظىفوا ةفئاكتملا ةديدشلا ةملظلاىف ىا # تاملظلاىف ©

 تاهجلا نم تناك تاملظلا كلت نا ملعا هللاو ىدنعو هريسفتىف ىدقرمسلا خيشلا لاقو * |

 نعو ةملظ هفلخ نمو ةءلظ هيدي نيب نم ىتءانم الجر تيأرو ) مالسلا هيلع لاق اك تسلا
 ( تاملظلاىف ريحتموهف ةملظ هتحن نمو ةملظ هقوف نهو ةملظ هراسبي نعو ةءملظ هنمع

 فيرعشلا حورلانا ىلا ريشي ةيمجسالا تاليوأتلا ىف لاق هيت 6# تنا الا هلاال فه هناب ىا 6 نا

 ٍبلاقلا توحسفنلا تو>علتباو ءوسلاب ةرامالا سفنلا توح همقتلاو ايندلارحب ىف ىقلا اذا

 هتافص نع هريغتالو هيف فرصتنال ثيحب سفنلا تافا نه. حورلا ةمالس رداونلا نم نوكي
 لاح ناك هلانجسو اذرح كتلعج امناو كل همعط هلعجامل ىناف هيذؤتال ناب اهيلا قحلا ىحوب

 ةملظو سفنلاةملظىف هيداني نا حورلا ةمال-نمو رداوناا نم توحلا نطب ىف هتمالسو سنوب

 اهتافا نم ىندلسيو تاءلظلا هذهنم ىنظف هلال ىا تناالا هلال نا ايندلا ةملظو بااقلا
 كهزتا 6 كناحبس » تنا الا ةلاخلا هذه ىلع نطوملا اذه ىف هرك ذا نا ىنمهلبو اهتنتفو

 ىوتملا ف لاق 5 وج نمت سرينب ]اذه ىالاتيإ نك نازور ىش كازجسس قإ نم كب اهرإل اهي زج

 ]١[ مهتسيخاتسكو قلب ىبز نأ * مث تاملظزا دياوترب هجره
 هّللاو ) ىلاعت لاق م هيف قلم هلعف ناكناو هيلع ملظلا نع ههزن ةيمجنلا تاليوأتلاىفو ©
 ىنا 8 لاقف بدالل ةياعرو اقاقحتساو افارتعا هسفنىلا ملظلا بسنو © نوامعتامو مكقلخ

 ىوتثملافو : ةرجاهملاىلا ترداب ثدح كالهلل اهضي رعتب مهسفنال 6 نيملاظلا نم تنك

 [9] هب سومان ذا فاصنا نينا * هد ملت ملهاج ىبوكي نوج
 نيزا شيب انءلظو كف كانبر ىباواجت ا نسوثا ىا زوعاانتاسافا

 تنازفؤب !كيشافا كش ىازولا ور ”ةقتيتسسمل ا ةيلرت و وديك كاملاذخ

 للعتف توحلا نطب ىف ةدهاشمواحارعم نسنوسل دارا هللانا هريس سدق ىلقبلا سئارع ىفو *

 توحلا نطب تاملظىف ىرثلا قاطىفق حلا هاراف ةدهاشملاوةبرقلا هنم دوصقملاوئهنلاو ىمالاب

 كناحبس تناالاهلاال ) لاقف هلاح فريح ق حلا ىأر املف شرعلا قوف مالسلا هيلع دمم ىأرام

 هلا بدا تياعر قيفو#ت نيساوخرد ناسود مكيرتفد لئاوارد [3]

 !١ ىصتا دحسم ةشوكرد بورخ نسر ةصق نايبرد مراهج رفد لئاوارد [؟]
2 3 
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 [د] 1 ع [م] ه6 عبي م عمات 0| نسج ح66 هجم 6ع جا جمج مكعب 4ك“ 14+

 ١ 4 م

 ١ و[ يي سك ل دم مكنت هلاك ناني ككل ا 46< ]11١[

 هوفمتسي و مهل اورفغتسي نا مهل ىضري لب مهنع باذعلا عفد ةيهارك و مهموشب هللا باذع |

 مك هأ5 -- رشع مياسلا ءزجلا

 طحو مهتاجردل 0 نراصلا نينمؤلا قحفو مهباذعل ليجعت مهقحىف وه 3

 ىونثملا فو : مهدوح)و ساجحنل ريسك او مهت اطخ نم

 ١[ ]ديدن مدآ ربص وجم نابيبك ف ديرفا قح اسمف م نارازه دص

 [؟:جرفلا حاتفم 'ربصلا نك ربص + جرح دئبرد هتسب ىلا نوج

 [م] رتبدبزا اضف ردنا تسه ناز“ 0 نا وخادم ارتسود توك ر كش

 هلصلا حاتفم ريص دياب ربص » هلكدما رفك تسؤا ماسق هكنوج
 كوكو تؤكش كس ؤ دز (وطغأب « تسود تسوادناودع هلمح قح ريغ

 نيرق دراد ىمت تمعنره كئاز «* نيكحنا مهاوخم متود دهدات
 | ميلا حتفب ىتم نبا سلوي دارملاو تاو نا نونا بحاص ركذاو ىا 46 ن نارا ذوو

 أه اطعلاق *لوصالا عماج ىف اذكسنوبما ماوه ل لق 9 ةحوتذم قوف ةاثملا ءاتلاديدثنتو

 أ .رافكلاو ناك رسشملا نم ءاللا اع اهلان هيديالا 1 هب لانو هللادع هب مأق نم تاحرد ا

 | ىمسو نوراه دلو نم ىمو ةرودب هماو هيبا مسا دا ع رماة اعدك | |

 | لاق دقو نونلا ىلا انه هفاضا ىلهلا مامالا لاق « توألا هعلتا هنال نوناا ىذب سنون

 لاق هيلع ءانثلا عضومىف هركذ نيح هنا كلذو «توملا بحاصك نكتالوإل مقلا ةروسف
 تحاصو عباتلاىلا فاضي وذ كاوقنال تحاصب هفاضالا نم قرتثا وذب ةفاضالاناف نوللاوذ

 تحاص 1 لوهالو مالسلاهيلع ىلا تبحاص هنع هللا ىذر ةريمهودأ لوش عوبتملا ىلا

 / ريغ اموتم مسالل مسالا دجتف شرعلاوذو لاملاوذ لوقت كناف وذاماو ةهج ىلعالا ةريرهىلا

 | نإوحن رولا ضعب لئاوافو ىحهتلا فورحىف هدوجول ٌتولاَنم ٌقرعتلا نونلا ظفلو عبات

 ظ ىونين لهادموقلامتا يم هكايضاغه 8 هنوكل اح هباهذتقو هربخ رك ذاىا بعذذا 96 (اقلاو

 مهنع ارجاهم مهزارصاىدامتو مهتابكش ةدشو مهاياهثوعد لوط نم مال لصوملاب ةيرقىهو
 باذعلا لوزني مهدعو لبقو هيف ةغلابملاو هبضغ لاك ىلع ةلالدال ةلعافملا م اق

 نيح مهناوهو ةيلس ملعب و مهب.ذعل مل ىلاعت هنا لجالا ىحهدعب هغلب مث مهقرافو مولعم لحال

 باذعلا عافدنا نم بضغو مهبذك هنا نظف ءاعدلاىف اوصلخاو اوناث باذعلا تاراما اوأر

 راكم وهو هتاليوأتف نيدلا محن خيشلا ريرقتب بسنا لوقلا اذهو ناضغ بهذو مهنع
 سعالاهيلع قيضن نل ىا * هلع ردقن نل نا نظف ف نيتِلا لها دنع حجار همالكف نيققحلا

 بفصوام فالخ ردقب هتلعج امت أك هتقيض *ىثثلا هلع تردقو قيضاردق هلابعىلع ردق لاقي
 ناسنالا نا ىلا ريشي ةمحتلا تاليوأتلا فو © كلذ نظي نم ةلزنم هلاح: لزن باج غب
 | قليالام هلاب نظي ىتح هنلاميا رون هنع بحتح و هلقع هيلع سلي بضغلا هلع ىلوّسسا اذا

 لوقيالو بضغي ناك هنا ماللا هبلع اندن ةوق لاك نم ناو ابن ناكولو هتمظعو هلالجي '

 ىلع همرك و هلضف لاك نمولاعت هلل نا ىهو ىرخا ةراشاهيفو + قلاالا بضغلاو ىضرلاىف
 لوزت ءاهتشا مهنع ىضريالو مهل هءانا بتاعي نا باذعلل نييجوتم ةاصع اوناك ناو هدابع

 ( فدل )



 ءاسالا ةروس مع 6١6 مدد

 اذو 8 هقيقحم قبس دقو هتسارد ةرثكل هبىمس مهضعب لاق لييالهم نب دربنب خونخاوه
 ضيق ديراىناهللا هللا حوا ليئارساىبب ءايننانم انننال نامضلاو ةلافكلا ىنعم  لفكلا |

 راهنلاب موصيو رتشال لدللاب ىلصدنا كل لذكت نش 0 ىلع ككلم ضدرعاف ك>ور

 كالفكتاانا باش لاقف كلذ لعفف هيلا ككلم يلف بضغبالو سانلا نيب ىضَيو رطفإال
 | لكىا دي لك #9 مهرك ذاوىنملاو لفكلا اذىمسف هآبنو هللادركشف هبفوو لفكتف اذهب

 لاتحاو تاءاطلا قاشم ىلع ربصلا ىف نيلماكلا ىأ. * نيرباصلا نه  ءالؤه نم دحاو
 داببماقملا ىلع ربصو ةيآلا ىمؤتام لعفا تبااي لاقو هحبذ دنع ريصدق ليعاساناف تايلبلا
 مالسلامهيلعو هيلعنييبنا|متاخ هبلص نم جرخاو هللاههرك |مرجالف ءانبالو عرضالو هيف عرزال

 سانلا ىذاو ليللا ماقو راهنلا مايص ىلع ربص دق لفكلاوذو هتسارد ىلع ربص دق سيرداو

 ىلعواهتيصعم نعو هللاةعاط ىلعربص نم لكنا ىلا ةراشاهيفو * بضغيالو مهني ةموكحلا ىف
 ةيدبعلا مل ةبتر ةمعن بجوتسي هريص ردقب هاف سفنلاو لهالاو لاملاىف ةبيصمنم هباصاام
 ةوبنلا نم ةصاخلا ه6 انتحرىف مهانلخداو 9 لاقاك ه,ةصوصخلا هتحريىف هلاخدال حلصيو
 موصعم مهحالصناف ءاننالا مهو حالصلا ىف نالماكلا ىا 5 نيحاصلا نم مهنا 0 اهريغو

 طربمب هيوتنوحو دك هيون ناو ديك ءإنك نامت كانت ف5 ترم
 نا تهجذإ دتبك ىكدزاد اة ناكملاكل دعك دانك تلو 0

 ارودقماردق هللا ماناكو لاقف فراعلا ىصعيأ هرسسدقديزيىبال لبق * [ دنااطخلا زئاج
 ردق ىلع كلذ نم هتبوت نوكتف لوصولاو ةيانعلا لهانم ناكنا كاذ دعب هماقم ىلا دريمث

 اكن وكي ىح ةلفغلا تقو رينا اهنضنم ولعو ةبوتلا كلت ةوقىف«نوكينا ْنحَرِيَف هماقم

 لعت فلا سو هيلع هللا ىلص هللا ل وسار: اهيفكاق قاتلا "نعام" ةيروجك لمعت اهو رالخإ ايام

 تهجزادنتكب هكتشادن ناكماو دندركت انك ايبناو ] ( مهتعسوا ضرالاو تاومسلا لها
 ىهنملاضفرو ماكحالاو عئارشلاب ذخالا ىهو ةبادب حالصللا لعاو * [ دتدوبموصعم 6

 ىهو داسفلاو نوكلا ملاع ىلا تاذلالا مدعو دابعلا بر ىلا هجوتلا ىهو ةياهئو ءارخلاو |
 ةلازابةراثو احلاص هايا هقلخم ةراث نوكي ناسنالا ىلاعتهّللا حالصاو ةيّقيدصلا ماقم ةقيقحلا ىف |
 | لمعتالو بسك الب غولبلا لزالاىف هلهّللا راتخا نه دابعلانم ناف هدوجو دعب داسف نم هنفام |

 هتلغشنم مهنمو هدصق ىضتقم نع هريغ عفدب داهتجا الب هللا رظنلا ىلع اروطفم عقوف

 هناحس ةأوس هلقسملو اهانفا ىت> هللاق يفوت اهدود>و جالعىف لزلا انامز هللا نع راغالا |

 تماقربقلا لجرلا لخداذا لاقهللا همحر ىشاقرلا ديزي نعو * حالصلا بتا ص نم ربصلا مث

 مح ناف مكيحاص مكتودلوهب هجاحن ريصلاو هللظإ ربلاو هراشسل َنَع ةاكزلاو هنمع نع ةالصلا

 هنع عفداو كلذ مكفكا اناف الاو باذعلا هنع اوعفدت نا م ١ نا ىنعي ه ركل اناف الاو ا كلذ كمت ١" اانا " كك و نإ م ل ل كامل

 نوكيالو تاقصلا "لج" ىضرلاَو "لاعالا"قامفا* رص نا لع نادك اذيف ناذعلا

 أ عفري ءالبوهاع ءالبلا ناكولو ءالبلا سال كت ردح قارتلاف ةقشمو ءالاب ىلعالا ربصلا



 هي ه4 جم رشع مياسلا ءزجلا

 هلل اقهنا ىور -[ ميداداةشاروا ىندب عدزا دوب اريو هحشا ] ] 6 رض نمهبام » : 6ددب

 كلجرب ضكرا كلببحتسا دقف.كسأر عفرا سمشلا لاوز تقووا رحسلا دنع ةعماموي
 هندب هاظف قب إذ اهم لستغاف ا اهتم تعبنف ضكرف ضرالا اهب برضا ئا

 اهم نوف ىرخا 0 تعسف ىرخا ل ض م تئرالا ةحارجالو تطقدألا ةدود |

 رابكلا ضغب لاق ا هلاجو هبابش ىلا عجرو احيمصداعو جرخالاءادهفوجىف قيل
 تاماقملا ليمكتل ةيندبلا تادهاجلا عاوناو ةقاشلا تاضايرلاب هدوجو ةيفصت هنالتباف رسملا

 هيلستغف لاثملا ملء ىف ادسجتم ةيةنقألا ةايحلا ءام هلرهظبل سفنلا ضرا برضب ىماف ةلعلا |

 هدادعتسا افدو دهاجاملف ةناحورلا ضارمالا هلق نمو ةينامسملا ماقسالا هندب نم لوزتف

 هرىهاظ نم لازف هب لستغاف ءاحلا 2 ةيناحورلا ةرضحلا نم هل رهظ ىهلالا ضمفغلل الباق راحو

 لعج نا ىلاعتهللاداراو * ىهتنا ىهلالا بانحلا كلذنع دعبلاو باححلا بليس ناك ام هنطابو |

 توح نعام هزعت.فيرنشلا ةّو ”ىث لذا دودلازاف بوبا-ةمح بيس ازيزع دودلا

 ةكربب اسال ريصيل مسربالا اهباعل نم جرخو ةرجشلا ىلا تدعص هنم ترئانتاملف سنوب |

 هرسسدق ىدعس خسشلا لاق : بوبا

 مسد نوحي ار دسر * ىزور مامحر د ىوبشوخ ىلك

 متسموت زوالد ىوبزا هكا" ىارتتغاي "يكتم هك مفك ودب

 متسشن لكاب ىدم نكلو « مدوب زيجات لك نم اتفكب
 متسع ةكاك اخ ناه نم هنركو « درك رئا نمرب نيشنمه لاك

 عييضولاو ليلذلل ارواجم ناك نمو افيرش ازيزع راص فيرشلاو زيزعلل ارواجم ناك نم اولاق

 ١ اذاو ةيطلا ةحمارلا لمحت داروالاو راهزالاب تصاذا انصلانا ىرتالأ اعيضوو الند ناك |

 فاصوال احاصم ناكنم اذه ىلع سقو ةثينلا ةئارلا لمحت :تازانقتسملا لع نوع

 فعض هلدلو ناب 4 مهعم مهلثمو هلها الملا 0 حورلا قالخال ارواخم ناك نمو سدنلا

 | اوداك الو نار عع“ ةةقس .ه] الل وف ”اهبانشأا هنأ نما ىلا 33: "لاعت' هللا نا - 'ئوز 2 ناكام

 | ماتيالا لفكي نينك اسملاب امحر ناكو هلاوما درو امهنع هللاىضر سابع نبانع ىورملا
 / هيلع رخ انايرع لستغيب وبني ) ثيدحلا فو ليبسلانبا غلبيو فيضلا مركيو لمادالاو
 ىرتامع كتبتغا نكاملأ بويإاي هبر هادانف هبوثىف وثحي بوبا لءط بهذنم دارج لجر
 لالحلا لاملا ريثكت ةحابا ىلع ةلالد هبفو ( كتكرب نع ىلوغغال نكلو كتنعو ىلب لاق
 و« نيدباعا ىركذو 8 ةصاخلا ةمحرلاب هايا انتحرل ركذام هانبت ١ ىا 6 اندنعنم ةمحر

 نيناك اوباثف بوباربصا م اوريصيوانتردق لاك كاذباوملعيل نيدباعلا نم هريغل ةربعو ةرك ذتو

 دون رداق نكئشيو دارهم رب * دوب رباص قح هارردوا 1

 جرفلا حاتفم ربصلا تفك هكتاز «* جرح وسكي دوشات دياب ربص

 هبر نموعنيا هتجرد هقلخ رهظفهريمضفام زربيل ناحتمالا لبق نم بوبا ءالبزا ملعاو *
 ثيح ىحم ءالبو .(كبد دنعفرك ذاإ) هلوق ىلع ىا ةبوقعلا ليجعل "لد نماتيشو ٠ ءالبو



 اسال ةيوج مي ها جم

 عبنم وه ىذلا هبلق دصق املو نائعلاو نانذالاو ناسللاو باقلاو ماظعلا قب ىتح هدسج

 هيلع راغ ديحوتلا ددومو ركذلا ردصم وه ىذلا هناساو ةيالولاو ةوبنلا ندعمو ةفرعملا
 ميطتسيال ثحب لالا فعض نم ناكهناف هياكلاب هحسبستو هللا ةعاط نع عطقني نا تاك

 ءاعدلا هللا همهلاو ءالبلا ماقم ىف ماتلا ءانفلا لصحو ءالتبالا تقو ىهتنا املف ةالصلل مايقلا
 هلو هنع ربخا اك ىذالاو لالجلا دعب ءاقللاو لاملاب هل ىلبح و ءاقبلا ةيثرم ىلا هلصويل

 [ ىتحسو د] «رضلا وه ىناصا # ىنسم © ىابىا 6 ىلا 8 هاعدىا 6 هبرىدانذا

 لازهو. ضر نم. نيفنلا ىف امي ,صاخ 0 0 عئاش. حتفلاب رضلا اولاق

 لاؤسلا ىف افطل ىنحرا لَه ملو ىلاعت هبلا هراقتفا نيب # نيمحارلا محرا تناو ب اهوحنو

 ليبس ىلع ىهامتا مهنع ءاليلا فشك ىف ءايبنالا ةلئسا 1 | ناف باطخلا ىف بدالل اظفحو

 ضيرعتلا
 باطخو اهذنعب ناس :ىوكس *  ةناطق كفو تاجا: سفنلا فو

 ظفاحلا لاقو

 تستجاح هحانمت مرك ترضحدد * تدهن لاوس نابزو متجاح بابرا

 أ ءاطعلا لاوس اذه انلق ه(ايلو كندل نمىلس ها لاق ءاعدلا ىف ءايركز حرص سيلأ لبق ناف *
 داكسلو' - ةيكقلاباهتهن ذئاب ريتا هب لج زال تكفيك كلذاو ليي رعلا ةلمخال

 + نمملا لع 23 ناد كهم نيرا يما يكل اهو كلل فعن املك تك رد انوع نإ
 لوقلا اذهف .اح اهب المو دوهفلا بثو بشت اهندرال مرجال لاؤسلا ىف تفطلا اهل لاقف

 | ظفاب هباوج ءاجاذاو رارطضالا لاح وه ام ةياكشو عزجال راقتفاو عرضتو ءاعد بوبا نم

 / دقف ةيلكشلا هنمضت ريدقت ىلعو (دبعلا عن ارباصءاندجوانا ) هقحىفىملاعت لاقوةباجتسالا

 ' ىتب وكشا امنا بوقعي لاقاك ليما ريصلىئانيالوهو هريغ ىلاال ىلاعتهيلا ىولبلا نم ىكتتشا
 ةققح هاوكشف هتقرعمىف اققحتم ناك اذا قداصلا ىفراعلاو ليمح ريصف هللاىلا 0

 ناسل قشعلا ناسلو ةاهاملا ةقيقح هبح ءالبىف هاساو ةاجانملا قيقحن هتادانمو طاسينالا

 قشاعلا راشا ةياكشلاو عزجلا ناسلال ةياكحلاو عرضتلا

 ددججب تياكمرإ ب كر« نك ت62 كو را

 ١ ةلاطا كلتىف ةياكشلاو كبل نم بونال ناكام لك ناولا ريشي ةيمحالا تاليوأتلا فو

 | هتيلاحود نكلواهنع ريخيوهو رضلاب ملأتت تناك بوبا ةيرسشبنا ىلاو هريغ عمال هللاعم ناك

 كلتىفهتمح سم نيعو ىلتبملا ةيانع لاك ءاليلاف ىرتو للارونب رظنت ىهلالا ديبأتلاب ةديؤملا

 ىنمرل لوغو اهنع ريخيوهو ةيدبعلا ةمعت ةبلرو ريصلا ماقم اهغلبيل هسفلل ةيبرت ةروصلا
 اللا اذهب ىلع محرتت كناب ىلع (نيمحارلا مرا كنا»> كلضفروني ةيرسشبلا ثيحنم ( رضلا

 اهتم: كتافصب ىتبتو ةلحملا هو اهتافصنع ىسفن ىنفنل هيلع ربهلا ةوقو رضلا سمو
 ١ رويصلاو عّشاالا كريصاموريصاو) ىلامتلوةكدصلا تافص نمال هللا تافص نمربصلاو ريصلا

 ا سب " « اندكن ) ىلا 00 د ميدرك ثباجا 0 8 هلامح تيان و ىلاعت اوه

 -.( ظيسر سب نايل هانا

 مكيرتفد ةجاسدرد



 ميك ها جمس نيم عباذلا ءزجلا

 ' اهناكم نع هتراشاب علقنتو دجستو هيلع مست داجشالا تكف( قل لكرسي لاقوا هقزات) ظ
 | نم .هريغو ( ىدي :ىللعيناطيش مسار لاقو هتوش دهشتوهعم ملكتت تناك تاناومحلاو عجرتو |

 ظ هعصا ةراشاب رمقلا هلوشنا دقف تايولعلا اماو تايلفسلا |

 تفاكشو حرجرب تدكه هنود سب * تفاتشو دنشب سا كرق سب

 ىسركلاو شرعلاو رانلاو ةنملاو عبسلا تاومسلا ربعو فرفزلاو ليربجو قاربلا هلرخسو
 هلرخس دقوالا تادوجوملا نم ”ىش قباف ىنداوا نيسوق باق ماقم ىلا

 دسر نع نيدنح رار يس“ هل 0 د لا مساع

 هل نوامعي هل نيطاسلا انرخس امك انا ىلا ريشي ةيآلا ( نوصوغي نم نيطاشلانموإ هلوّسو |

 هيلع نورد الام هللا ظفحم نوعنصإ عئانصلاو صوغلاو لامعالا نيطابشلل انرذس لامحالا

 ءاهتنالا 1 ءامساىف اوفلّتخاو * بوبا ريخ رك ذاو ىا 6 بوباو # نآلا

 لهاولا هلسراو بوبا ًابنتسا ىلا .:هللا نا -ىود  مالسلا هلع ميهاربا ننصع نب مورولا |

 فانصا نمو تان عبسو نيب ةعبس هل ناكو هلامو هلها ركو قشمد ةطوغب ةيرق فو نارح |

 | لام تساشبع تعسو تنفاع ردوت ٌمدنب ىهلا ] لاقو سلبا هدسف ىصحم الام مئاهلا

 ةدركب ونزا دوز ىزاس التيم دالواو لام عازتناب ادوا ركا دراد راوكرزب نادنزرفو راسب

 ىوك دل 1 تلا نحت ةوم رف ىلاعكو ةناحيس قح “ادرك شي ثمعت نار قك قيرطو

 ذا رانعلا صلاخو شغ ىف متخادكبالتبا ةتوب ردراب رازه ركأ هديدنسي تسيامدنب اراموا ْ

 اجرباب هداتسا عسشوح مشاب ناحتماز ورب * ربسربى فز غيت رك كم يورك قشعرد نانح

 نادنفسوكو دندش كاله هقعاصب شنارتش تش ام ىورب نح ماسقا ىلاعتو هئاحبس قح سب |
 ديدنام راود ريز رد دالملو . دع ىثالتم حل هر تعارزو دئداتفا انه ناد ةكاود لبس فيينا

 [وا نرتب " عونا قلخو ا مهاظ ا كدسح ردحورقو

 ءالب نا رابكلاضعب لاق دقو * ندبلاو دلولاولاملاب ءالتبالا ىف مالسل هيلع مهاربا ريظن ناكف

 عبسوأ ة ةنس ةرشع فاك هص مر ف قبو هلالا هللا هراتخا اف اس نوعبسس هليق هراتخا بونا

 فسوب نب ميارفا تنب ةمجحر عل امو هلت لاق تاعاس عيسو مايا ةعبسو رهشا ةعبسو نينس

 هللا نم حتسا انا لاقف ةئس نينامث تلاتف ءاخرلا ةدم تناك اهل لاقف هللا توعدول |

 نوركم بواب ناطتسم باطخ نيا رحسرهو ] قاخر هدم ىثالب ةدم تغلبامو هوعدا نا |

 نابو دشك ناجي الب اك كسول نيا قوشو قوذب بوداو ةنوكح بوبا ىا هكىدسر ظ

 [ دوب شوخىراجم |

 دوب ناوت راعبوت دبماب هلاس دص *« تدايعب ىلا دوش رامب رءريرك ْ

 ظ مالسلاهيلع لاق م”لماكلا دنلا ددع اهنال ةدود فلا رشع ىلا هدسج ىبِع هللا طلسدقو

 | باحصسال ليبابالاودورمنلل ضوعبلاو دودلاكرك اسعهللو ( ادبا ةلق نعبلغي نلافلا رشع اننا )
 | عيج دودلا لكاو مالسلا هيلع هللا لوسرل ةماخلاو تويكتملاو جوعل دهدهلاو ليفلا |

 ( هدعج )
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 و ا

 صمدت زا دادماب 1 صصقلا راتقع دو . ىدروا اج 1 دياريد ماش ذامت زايو ىذما

 0 0ك ىزورو ىتقر لباكب هاكتاشو ىدركن راف ر>طدارد هلولقو كم نوربب |

 ثيح ىلا ىرم تنكد. | ىدما' زاب ىصدتب ماشو ىدوب رخطصارد تششاجحو ىدما نوربب |

 دورمت لباقف ايداف قارعلا نمراس ناهلس نا -ىوزو- ماشلاب هلزنم ىلا دوعي مث ناولس ءاش
 ىلع اهنم فطع مث نيصلا ضراو كرتلا دالب اللختم خلب نم راس مث خلي رصعلا ىلصو

 |١ ىتح نامركو ناركم ىلا اهنمجرخو راهدنق ىناىتح رحبلا لحاس ىلع سمشلا علطم
 ىف مك صمدت ةنيدمب هرقتسم ناكو ماشلا ىلا حار مث ركسكب اهنم ادغو امايا اهلزتف سداف
 هرسنسدق ىدعس خبشلا لاق : مولعكار

 مالسلا هيلع نايلس لل ر مس * ماشو هاكرحس ىتقر دابرب هن

 تلسر دادو شاد 5| كح ه8 تقزادلو ك5 يدق 2

 ىا ه6 نيطايشلانمو © انتمكحو انءلع ىضتشإام ىلع هيرجنف 6 نيملاع 'ىش لكب انكو

 هل نوجرختسيو رحبلا تحن نولخدي ىا © هل نودوغي نم ف نيطايشلا نم هلانرخسو
 مث نم لكل لاعبو هنم ”ىش جارخاو ءاملا تحن لوخدلا صوفغلا بغارلا لاق *هسنافن نم

 | نولمعيو 8 كلذ هنم رثكي ىذلا صاوغلاو املعوا ناك اننع صئاف هجرخاف ضماف ىلع

 | ءالؤهو ةبيرغلا عئانصلا عارتخاو روصقلاو ندملا ءانبنم ركذ ًامريغىا 45 كلذ نود المع
 مهرافكهلرخسملا نا -ىور_ نوامعي نمو لبق هن اكنم ةلك مومعل اهريغواىلوالا ةقرفلا اما

 هرمانع اوغيزي نا نمىا *«نيظفاح مهلانكوإإت (نيطايشلا نموإل ىلاعت هلوقل مهونمؤمال
 اوناكن او نيطايشلاو مهتابج ىضتقم وهام ىلع اولمجام اود_شوا هلع اودرعو اوصعيو

 | ةفاطلنا ىرتالأ ةقاشلا لامعا ىلع نوردّيو ةفلتخم لاكشاب نولكشتي مهنكل ةفيطل اماسجا
 | سالا مارب 0-2 نابلس نمز ىف اوفثكت مهنا اسال اهفوصع عنمتال خرلا

 مهيولق ف نابلعل قا ىلاعت هللا نا باوجلاف ةديدشلا رو.هالا كلت ىف مهلامعتسا عم 1

 تاليوأ2لا ىفلاق © هتازحعم نم اذهوهتعاطن ع اوجر نا اوفاخىت- ةيهلاو فوخلا نم

 هلهللا رخس ءايلوالاو ءايدنالا نم نيغلابلا لاجرلا غلبم غلب اذا هنا ناسنالا لاك نم ةيمجتلا

 نم مالسلا هيلع ناياسل رخسف تؤكلملاو كلملا نم تايولعلاو تاءافسلا هماقم بسحت

 سمشلاتايواعلا نمو تابنلاو نداعملاو تاناوملاو ريطلاو نيطاشلاو نجلاو حرلا تايلفسلا |

 ىتلا راحالاو ديدجلاو ريطلاو لابلا مالسلا هيلع دوادل رذس امك هتالض لجال تدر نيح ظ
 تايلفسلاو تايواعلا سانجا نم ا ى لكل رذسف 00 مزهو تولاح اهب لتق

 تيوذ ) مالسلا هيلع لاقام تايلفسلا نق اهسانجا عم نم مالسلاو ةالصلاهيلع انيبنل رخسو

 ا نو رعب امن زأ جاص ديدوب هتخاس دانشنو ناملس ىار ناوبد هك مان سعدت دولا قرد 0و5

 ههه سسوس

 ناب نه عبط ءاملاناكو ( ضرالا نار حافمي تينا ) لاقو (اروهط اهبرتو ادحعسم ضرالا

 ىل تلعج ) لاقو ( اهم ىل ىوزام ىتما كلم غلبسو اهبراغمو اهقراشم تيرافضرالا ىل لل



 مهي هأ١ جم سي ل وأي

 اوكا كالا لك اخ نايا كللطا 21كلاز-**لاعزو .اصمإا نابلس دو 0

 ىبالاب فرش يجانوت ماعنا شداد * ترد تسب برمعز ىهنتي دون قطصم |

 | انتك منع ةيسكاالا حسني اص 0 . مظعلا اًعينأع ق ريقحتلا مهوب هنال بدا كرت |

 ١ و وهوداهجلا بيحكي .اهعقربو لعتلا فص ىسعو .[ ملك ] ةيسرافلاب

 رادقم ىلع نوخال ثيحب ةنامالا طرش ةراجتلا مْ .٠ ةرحهلاو ةوللا دعب مالسلا هيلع هللا |

 مارحخلاى ا ةثيخلابساكملا بنتجيو . ةفحتلاو راتخلاىفاك ةعانصلا مي ةثاركا مث .الصا ةبح

 اما .ةلئقتسملا ١ نئاوكلا: نع ربخي ىذلا'وهو نهاكلاو ةئئازلا ةرجا وحت اضيا ”ىدرلاو

 ققالملا'ةمْنَس نع لئتعيو7كلذ“قمتؤا“ةئعوا:ةلؤدوا ةدعتنواغلاط- ةساوحا نعو ىضم
 اطانحوا سائلا توم زاظتنا بجوب هنال نافك الا عئاب نوكي نا لجرلل هركو . اهوو

 ةسرافلاب اغئاصوا .بلقلا ةواسق نم هيفامل باودلا عذب ىذلا باصقلا وهو ارازجوا هلكت

 ناينبلا ديوشتو شقنلا ةعانصك هانعمب وهام لك اوهرك دقو ايندلا نييزت نم هنفامل [ ركدذ ]
 عئاب نوحلفيالةثالث لاقي *ثانالاو روكذلا نمسانلا عيسي ىذلاوهو اساخنو ا .كلذوحنو صجلاب
 نمهفاملءانعمىفامو اغابدوا اسانكوا امام نوكي نا هركو .رقبلا اذو رجشلا عطاقو رشبلا

 ىلع ءانثلا فهطارفاو بذكلا نعهبانتجا ةلقل لالدلاةرجا ةداتقو نيريسنباهركو .ةساحلاةطلاخم |

 دلخلا ةرجش ىلعكلدأ له إل لاق ثيح سيلبا لد نم لوا نا - ىور  اهجيورتل ةءلسلا
 صيصخن و حيرلا هلاثرخسو ىا * حيرلا نميلسلو © رابخالا ةضور ىف اك 6 ىلبيال كلمو

 هلرخسام ريخست ناف توافتلا نم نيريخستلا نيبام ىلع ةلالدلل ماللاب ناملسو عم ظفلب دواد

 ةيروهقملاو هيهنو هرماب لاثتمالاو هلىلكلا دايقنالا قيرطب ناكاهريغو حيرلانم مالسلا هيلع
 هذهب نكي ملف مالسلا هيلع دوادل ريطلاو لابجلا ريخستاماو كيلقلا مالب 'ِط هتوكلم تحت
 لاحىا حيرلا نم لاح 6 ةفصاع © ىلاعتهللا ةدابعىف هبءادتقالاو هلةبعبتلا قيرطب لب ةباثملا

 ىف هَل ثناكو نامزلا نم ةزيسي ةدم ىف هسركب دعم اهنا ثََح نم بوبهلا ةديدش اهنوك

 ناولسل اهتعاط عم اهلمج ىف اهفصعو اهسفن ىف ةواخرلا نيب اهعمح ناكف مسنلاك ةبط اهسفن

 هك م ماب ف ا ل ا ةزجعم مكتحو دير اممح اهبوبهو
 ىلا ماشلا نم ةودغ هب بهذ: تناك ماشلا ىهو * اهبف انكراب ىتلا ضرالا ىلا 9 هشيشمب

 اهنم هب عجرت م لاوزلا تقو ىلا رهش ةريسم ماغلا نيبو اهدَنو ضرالا ىحاوت نم ةبحان |

 تلمح لئاقملاق *(رهش اهحاورورهش اهودغإل ىلاعتلاق مبورغلا دنع ماشلاىلا لاوزلادعب

 بهذنم ربنم هلعضوب ناكو مسربا ىف بهذ نم خسرف ىف اخسرف:اطاسب نايلسل نيطابشلا
 قسارك ىلع ءايبنالا دعقي ةضفو بهذ نم ىسارك هلوحو هيلع دعقيف طاسبلا طسو ىف
 هلظتو نيطاسشلاو نحلا سانلا لوحو سانلا مهلوحو ةضفلا ىسارك ىلع ءاملعلاو بهذلا

 حابصلانم رهش ةريسم طانسلا ابصلا عير عقرتو سمشلا هيلع علطتال ىت- اهتحنجاب ريطلا
 عمسإالو وزغلا نع دعي املق أما مالسلا هيلع ناكو برغملا ىلا حاورلا نمو حاورلا ىلا

 هكءدروا صخلت رد ] قشاكلا لاق * قكلا ىلا هاعدو هاتاالا اكلم ضرالا نم ةيحان ىف
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 ءاسالا ةروس مه ه٠ 3, ><

 | اذلو ماتلا لكوتلا ىفاني مولعملا قزرلا ىلا دانتسالا نا عم نامزلا اذه ىف ةهبش نع 31

 تاقدصلا نم مهيلع هللا حتف ام اولكا لب فوقوملا لاملا حير قحلا لها نم ريثك لك أيه

 هدب بسك /نم مهضعل لكا مذ ةيسملا ةكرحلا نع الضف مهنه ةماهذ ةكرح ريغ نم ةسطلا

 ظفاحلا لاق

 تسفاقوا لامز هب ىلو مارح ع دكا *# هاد ىوتفو دوي تسهم ىد هسردم هضق

 نال ظفاشلا مالك نم «هب ىلو» هلوق نا هقيقحل لوقاو تيبلا اذهحرش ىف حاريشلا طلغ

 لام ىلع ةاتعالاوب انندلا كو: ةلفغلايبارشر نمر نار كس ناك هنققلل رنا. ىعن ..ىفملا مالك |
 ١ سيل نكلو امارح قشعلاوه ىذلا مهبارش لعجو قشعلا لاح لها ركبإ اذلو ةيردلا

 | اوققحم امهلع نيذللا ماتلا لكوتلاو قشعلا نا ىنعي .فقولا لام  نمىلوا هناف لاق م سمالا

 هؤاملعو رصعلا ءاهقف امهللع نيذللا فقولا لام نم لكالاو دهزلا نم لضفا ةفوصلا

 مالسلا مهيلع ءايبنالا ناك ءاملعلا لاق * لكوتملا قشاعلاب ال دمتعملا هيقفلاب قلعتي راكتالاف

 لع ك1 نادند اطاخخ سردا ناكدقف . بساكملاب ل فررحلاب نوفرتح

 راربالا لمعو ةطايخلا لاجرلا نم راربالا لم ) ثيدحلاىفو ةطايخلا هتيبىف مالسلا هياعانت

 ىرلاو ةحابسلا مكس اوملع ) كل رابخالا 001 (؟لزتلا ءانلاا ف

 ىواخسلل ةتسحلا دصاقملا ىف م (كماس جاف كماو كوبا اعد اذاو اهلزغم ةنمؤملا وهل من

 لقنا هللا ليس حف نيكلاور للا لييسإ فر كتل لدع اللا لزم رص 2501

 عرلاك ةملاصلا ةأرملاديىف لزغملا) ثيدحلافو (نيضرا عيبسو تاومس عبس نم نازيملا ىف
 ازازب مهارباو .اراجن حوت نك كاع ىفاك (ىلاعت هللا هجو ه.ديرملا ىزاغلا دي ىف

 ( فرصلاىف اورال رانلالها را ولو زبلاىف اورنال ةنلال ها را ول ) ثيدحلا ىفو

 بمكلاق * مدا انوبا جسنوكاح نملوا ناكو اءادزوداو .ادارز ووادو .ءاجالا ف اذك

 ثلاقف قيرطلا ريغ ىلا اهودشراف قيرطلا نع تلأسف ةك اح ىسع بلط ىف ميم تام

 اهؤاعد ببجتساف سانلا نيعا ىف مهرقحو ءارقف مهتماو مهيسك نم ةكربلا عزنا مهللا

 ناولس ناكو 4 نع ةكربلا,عزنو مهلوقع بلس هللا ناف ةكاخلا اوريشتستال لبق اذلو

 دمت و بنمشو ئسوم ناكو. .لاملا)تيب نم لكأيالو هع نم لكاابو ةلعلسف لس رز لمعت

 ( اهاعردقوالا ى نمامو ) لاقو معلا عرق ىف ةوبللا لبق هسفن 0 مالسلا هيلع هناف ةاعر

 هبلق نكس مئاهبلا فعضا ىه ىتلا معلا ىعرتسا اذا لجرلا نا كلذف هللا 6 نمو

 ةدلا نس والوإ ب هدي نك قالا 17 ىلا كلذ نم لقتنا اذاف افطعت فنطللاو ةفأرلا
 معلا ةياطرب ريع دحال ىنذيال ذئثيحو لاوحالا لدعا ىف نوكش ىزرتلا ملظلاو ةيعيبطلا

 لاك تملع م كلذ نال بّدا كلذ لاق ناف منغلا ىعرب مالسلا هيلع ىنلا ناك لو نا |
 هقحىفال 5 نوكيام لك كلذ ,ىرحنو هبجاحتحالا ىنيني الف مهريغ نود ءاسالا مكلا

 م بدؤي, ايما مالسلا هيلع ناك لاقف ىما تنا هلليق نف ةيمالاك هريغ نود مالسلا.هلع

 ةينامعلا او ان نم مر كوالا مياس ناطالللا لوقف ريقفلا لوشإ *نويعلا ناسنا ف
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 عدو ويمش» ل معظم ءعرصعب ١ 6 53 مس مل جسد (ميك'|

 لق عوردلا ت تناكو هب رتتسا نوثلا َنَسلَو اهريغوا -- سامللا ننال سوبللاو

 اكلي قلعتم مكعفنل ىا هك ملو  اهدرسو اهقلخ اضارع ديدح عطق ىا حٌئافص دواد

 وحن نم ةلاو ةاداب ةناءتسا ريغ نم كلذلعف نا هيف ةزجعملاو * سوبل ةفص وهفوذحمب وا

 لاس نا مهيو عنصيام ىريو دواد عم سلجم نامقلناكو *ةقرطملاو نادنسلاو رانلاو ريكلا |

 اذهءادرلا من لاقو هسفن ىلعهغ رفاوماق عردلا نم دوادغرفاملف تكسيف كلذ ل اق اهريههنال اهنع

 | بهذ نم تمصلافةضف مالكل اناكناو» يكل فر هيتبكلل ى هصلا نمنااه دنءنامقل ل انف برحلل |
 أ
 يوك ىيلارداهزكم ةضا ىي * ىوككدنا ىناد دابنب ركا ا

 صاصتخالا .ةيفيكل نيبم لامشالا ةسبالم مكل ريمضو ناصحالا نيبو مكتاضحال ليوأت ىف

 ثيدحلا فو هميلعتو هللا قلخي عئانصلا عيمج نا ىلع ةلالد ةيآلا: ىو *[ هنن وريتو تا

 ىونثملا فو (هعنصو عناص لك قلخ هللا نا) |

 دا شمتلعلا ىحو تحاض_كل' + درخ نيا :تسمهفو ملعت لباق

 دوزف ارا لقع كلوا لوا * دوب ىجوزا نيش 76-5 هاه

 ىلع لهس ىلع ركشلار ةجاولا منلا مكيلع تيئدق ىنمي كلذ 6 نوركاش ملا لهف

 | [سابل نينحرب اريادخ كدر كتتلاب نعل :قشاكلا لاق * هل اوركشاف ئادشلا دره رجلا

 لآ مهدعي نمو 2ك لها نم ةماآلا هدهل ناطخلاو ماهفتسالا ةهروص ىلع دراو م وهف

 اهب ةمعللا تمعف  سانلا لعت 2 دواد عردلا ىلمت نم لوا نا ىلاعت هللا ربخا ةماقلا موب

 مهضعب لاقو «ةمعنلا هذه ىلع هللا ركش مهمزلف ىهدلا رخآ ىلا قلخلا نم 6 اك
0-9 

 | ةئلضلا لمعو عزاصلا ةفرح ةباتكك ةعانصلاو اعنص لعف لك سيلو لعف عنص لكف لمألا |

 ل اهنوكل هنصح عردو عردلا لي سومالا ىا ةذرحتل « ىكلصحت #

 | مكتصحتل نال راجلا ةداءاب مكل نم لاتشا لدب وهو زرحت لكىف هبز وجتف ندبلل

 هلك ءوسلا ىلع عقو ناو برحلا انه سأبلا 86 مكسأب نم ميسا ةقمتلاو | | ا - د ىلا 11 1 2
 | دئدناب داز راكرد تحارجو لتقزا ىنعي امش رازراكزا ] ةيسرافلابو :؟ودع برحنم ىا |

 | لب مثلا هذهب مهيلع انءعتا امدعب مهلالقف ىا لوقلا ريدقتب هتب لهاو دوادل ب

 | ةنالاو ربطلاو هللاجلا ريخحسل قوما وكك اعلا ملا ن م مكأ ىطعا امو 6-5 ماا

 «تريس نع هلأسي نم ايلاط اركقتم اموي جرخ دواد نا لو + سوبللا ةعنص ٍلعو ديدحلا |

 دواد ةريس ىرت فك هللاتث د دواد هفرعيملو عدا ةروص ىلع ليببج لبقشسام هتكلم ىف

 ىنغلب لاق ىصامو لاونج دحإاو ةلدخ هنف نا الول وه لجرلا من ليربج هللاقف ك1

 | دواد عجرف هدي قدي اجرا ”لكتأنأ لات وه للغفا تالف( ردي نع لكي هنا |

 اهعدبو ديدا نم عردلا ذي ناكو ديدنطا هل نالأف 2 هقزر لعجم نا هللا لاو ْ

 هلال كلذو ةنعملا تاهجلا نم اهوحتو فاقوالا هملع سقو دواد ةصق هيلع لد اك ىوقتلا

00 

 ١ تاداسلا قحو.ءاملعلا قج لاملا تبىف نا هقفلاىف تين دق ريقفلا لوَه * كلذ نم لكأيو

 | لهال لضفا كرتلا نكا ةقيقطاو  ةعيرشلا لها دنع مارحب سبل هنم لك الاف محوتو ظ



 م”ىشحولاو ريطلاو لابحلا هعم حبست حابس اذا ناكو هاطانويندب دواد ىلانوعمتجمب اوراصو

 ءاسالا ةروس مهب ةهوا/ جم

 ىتح ناحلالاةم:ئو توصلا نسح نمهاطعاودواد هللا ثعبفاههيشاامو جونصلاوريما زملاوريبانطلاو

 الملا كلت نع مهلغشو ليئارساىنب لوقع لهذاف عفدو ضفخو عيجرتب ةاروتلاولتي ناك |

 هارمم نسدق دعس خيشلا لاق : ءاسالا ضصصق ف

 حور توقنآ و تسا سفنظح نيادك * شوخ زاروا تساسز ىود زا:هب

 لاقو

 ىروناج عبط ا تسد قوذرك * برطو تستلاحرد برع رعءشب رتشا

 لاقو

 دلصلا رححلاال نابلا نوصغ ليم * ملا ىلع تارتشاثلا نونهدنعو
 ريخا ىلا رششلا نم اهبذجتف سوفنلا ىف رثؤت ةنوزوملا تاءةللاو ةئسملا تاوصالا نا اكو
 سوفنلاىف رثؤت ةنوزوملا ريغلا تامغنلاو ةحسقلا تاوصالا اذكف لماكلا دعتسملا ىلا .ةمسنلاب

 'ء وشل قود اهوار مانا فذاخ ةرعتم
 دز كناب نات رفاك نامرد * كلب را سإ كدشاأك نذؤم كن

 ذارذا ا وادقو كني فراقك كو < ناك" كباب ا وكم 7 سدت هذ
 زام + ١كنابا_ «ناتيسرفاكذدر ةتفك» « زارا: قيودا هريس وا
 ةماحاب . ىرفاكإ ؛دفاسع, هوخ» #ا/ةماعا]هنقز# ١ دش ١ فئاخ "قلخ

 فلا. .نوج ,ةمالسو ا دزوإ ةعابه كنف مباع نانجاب اواحو عمش

 تسازف.. ثحالروا كنا ىرايشالل1+ :تكيباصرا 32و وك نا
 ىنمؤه  اروا دوبى وزرا * ىاسا سو, كفطل مارد .ىرتخد

 شراك ١ ئدتج ادام اهددكر ك2 شرسأونا كفانا هوست جه

 ثاذآ نأ نذؤم نبا نا ورفان * نارد مسنادن ى هراح جسمه

 كناد داحود نيا دما مثوكب 7 كناي دكت نبا تسرح نجد تاكا

 تتفنك وزاد نيرد مددشن جبه * تشزازاوا" نانح ناادانرص ادلع نم

 نانمؤم راعمو مالعا تسه #*« ناذا كناب نبيا هكاتفنك شرهاوخ

 قمه لئاش ئرادو كنك امركم نا + ركدازا ديسربب دمأت شرواب

 دش درسوا كد لاماطسمو ن1 نشدد واخر نئتشك' نه لوح

 باوخفوخىبنارادمفخ شوخشود * باذعو . شيوشتذ نم متسرزإب

 * وا زاؤأا أ ادد نال محار

 #2 ريذب هده نبا تنك نا نوح

 * ىمدرف تورو ا لاعرك

 وكد م .نآ ركتشي مدروا دك

 ككل وري .ىتشكا م نو

 تدك 55د ا تكناكعو ص

 نادبملا ىهوناطيشلا ىهالم ىلع اوابقاو دواد ثعبم لبق اوقرفتدق اوناك ليما رسا نب ناامهنع

 اوارد

 محررتفدرخ

 خلا دز زامكناب ناتسرفاكرد هكزاوآ تشز نذؤمكي تءاكح نابرد



 [د] 06 <« وي سهل معتم و 3200

 [1] مكره“ ويعسكل منتو دو مم رص وسمك 2

 06 رشع عباسلا زجلا

 ام |

 ناكوا هنا ىلع ءاملعلل 5 اداهتجا ءايبنالل نا ىلعو هادع امس مكحلا ىنن ىلع لدي ماقملا اذه ىف 0

 | رظحلاو بوجولاو داسفلاو ةحصلانم نيضيقنلاب دحاولا لعفلا فاصتا م هي يدملا

 '”ىثلاليلذت وهو ريخستلاب ةقلعتم عم 6لابحلا دواد عماو# [ متخاس ماذو ] # انرخسو © |

 اباوص نيداهتجالا نم لك ناكول ذا ةيداهتجالا لئاسملاف ل قملاناو تسلا

 هناف ةهج رك ذلاب هفالخ نابل صيصختل نكيملو همهفو قحلاباصا دق امهنم لكناكل اقحو |

 ىوتملافو : عتتم وهو ةحابالاو

 ]١[ طقف اهتباصا رد دشاب لقع * طلغ ردو اطخ رد 1

 [] "سابقا دندن تّوص ناردنا *-نانشصندشاب هكهكره دهتج

 ىتربع ديام احنا سايق زا * ىروص ردنا صن ديايننوج

 لابجلا نم لاح## نحبسي#عرلا اهل تباطو تعاطا اذا رخاوس نفسو .اداقنم اعئاط هلعجو
 ٠ نانتمالا ماقع قلي ىذلاوه هناف نهحبست نورضاحلا عمسل ثدحم ىلاعت هللا ن سده ىا

 لابجلا ىلع فطع ة«ريطلاو 8 فرعاف لاخلا ناسلب ناكام اذكو ماع هناف ىدصلا ساكمنا ال

 زاجتالاىف لخداو ردقلا ىلع لداو بجتا اهحببستو اهريخست نال ريطلا ىلع لابجلا تمدقو

 | دنع اجت ناكناو اذه لمفننا ىلع نيرداق 6 نيلعاف انكو 85 ناوبح ريطلاو دامح اهنال

 ١ قاتشيو حيبستلاىف طشنل ريطلاو لاجلا حينست هللاهغمسي ىم اذا ناك دواد نا - ىور

 تقفاومب ناغفرمو اههوك هكدجو نيرب دنك داقتعا هكدياب نقوم نمؤم ] ىنشاكلالاق * هيلا
 هدشبم م وهفم نا تالكو فؤرح كك ا ام اط صاككبأ هتفكىء حبست ىهجورب دواد

 كلاي ضو اولا كادقؤا قمم نبل

 0000-5-5 ره تئارغزا * تخارفا ِِع شتزدقف ' احكتح ره

 ةكدانقتا تسده هلمح اهراك « شناصف تنسب هك ارىبردق

 ءاَزَجا زوتتت رك ذلان اطلس هنلع لوتننا اذا سرك ا ذلان ا "ىلا ريش ةّسحتلا تاليوألا فو ©

 ةآ سنه ركذلارون سكعتي امبرف رك ذلا رهوجب هحورو هبلق رهوجتف رك ذلارونب هدوجو
 هدوجو ءازجا هعم رك ذي ةراتف رك ذلاب هقطنتف تاناومْللاو تادامجانم اهيذاحيام ىلا بلقلا

 هلعدللا ىلصةللا لوسردي ىف حبست ة ةاصحلا تناك م تاناؤملاو تاداماّضعب هغم رك ذن ةزاتو
 ماعطلا لكأت انك لاق هنا مهنع هللا ىضر ةباحصلا ضعب نع -ىورو_ هعم ملكتي بذلاو ملسو
 هرك ذل الاخ اناكم تقو ل اك بلطي ناك هللاهمحر ىلقبلا سنا عىفو * ىهتنا هحيبست عمسنو

 تجرخاام ىلع ةنقاب ناثدخلال ها عنص نع ةلاخ هتردق راوتاب ةستلم اهنال لامحلا لخدفهسناو

 قملا لعفلارون ناسلب ريطلاو هعم لابْلات حبس احيبسم ناك اذاف مدقلارون ةوسكب مدعلا نم
 دمحم لاق« هثايرك رونو هتمظع تاوطس دواد ىلع بلغ ثنحدوادهيزنتب هسفن هزنيىلاعت هناك

 لالا ىف ىذلا سنالاو نيبو ركملل اسناو نيبوذدعلل ةيلست لالا هللا لعج هللادر ىلع نبا
 شحوتف قولخل اهيف رثاال قلاخلا عنص ىلع ةيقاب لاحب اهيف قئالخلا عة نع ةيلاخ اهناوه
 هللاىخر سانع نبا لاق *ىهتنا ليو الو ليدبت ريغ نع قيقحلا عنصلا راثا ؛اهنف ىتلاراث آلاو

 (امهنع )
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 ءاسالا ةروس مده 8٠0ه زعم

 نيرضاجت+ هو .نيدهاشلو م« يع/ىلعتملا مكس انكو ل اه اك ناححا وب قدروا علك الوعفملاوا
 نيرضاحانك انا ىلا ريشي ةيمجنلا تاليوأتلا فو © مكحلا نأشب ءانتعالا ديزمل ديقم وهو املع
 ءانب ديبشت اندرا انا الاهمكح ىف امهتمدحا ”ىطخملو امهل انداشرابامكح امتاوامهعمامهمكحىف

 ةروكشملا مهيعاسمب نيرهظتسم امهب اودتقيل نيدهتجملل ةماركو ةزنع امهمكحب داهتجالا

 لاقو * ةثد ةريثع ىدحا نباوهو # نميلس # ةموكحلا ىا ** اهانمهفف # داهتجالاف
 ضعب ةجرد ةعفر ىلا ريشي ةيمجنلا تاليوأتلاىف لاق © [ ىكاس هدزيس نسرد] ىفشاكلا
 رارسالاو ىناعملاو ماكحالا مهفو معلاب ةليضفلاو ريكلاىف رانتعالا ناو. ضعب للعب نيدهتحلا

 دناهتفك ] اءكحو ريك لسرم ىبأ دوادو ريخصنبا وهوبوصالاوقحالاب مهفءهناف نسلابال

 !ودسح ناشارتما ب نا صصقلا ىف.« [لانسب هنا تتتلقعي, ىررور كاع هن. تسرتيم [ىزكتاك"
 ةمكحلانا دواداي مالسلا هيلع دواد ىلا ىلاعت هللا حواف هنس رغصىف معلا نم ىنوا ام ىلع ناملس

 رديز اركي ره ] 6# الكو 9 سانلا ةّش ىف نورششعو ناماسفف اهنم نوعبس ارت نروعكت

 :لاق © ىئرش مكح امهيلك مك هدحو ناياسال اريثك 4 املعو امكح انينآ وه [ رسبو
 انما ةيكللاو ملل اقفاوم امهنم دحاو لك مكحيل املعو ةمكح ىا ةيمجنلا تاليوأتلا ىف

 لاق اك بيصم دهتجم لكناو داهتجالا ما ةد ققحتيل انتمكحب مكملا يف افلاخم ناكناو

 ىلع لخد هنا  ىور  ادهتجم هنوكىف حدشال دهتجلا أطخنا ىلع لدي اذهو داشرالا ىف

 هل ىضقف هتدسفاف اليل قرحىف تلخد اذه منغ نا اهذحا لاقف نالجر مالسلاهيلع دواد

 ةايخاف ماللاهيلع ناملس ىلع ار اجرخف توافت مفلاةميقو ثرحلاةميق نيب نكيمل ذا منغلاب

 ىنريخاالآ ةوبالاو ةونلاق حب هللاقف هاعدف دواد هعمسف نيشرفلاب قفرا اذهريغ لاقف كاذب

 اهلسنو اهردب عفتنل ضرالا بحاص ىلا منغلا عفدتنا ىرا لاقث نيشرفلاب قنرا وه ىذلاب

 ناك ام ىلا دوعي ىتح عرزلاو ثرألاب ىا هيلع اوموقيل معلا بابرا ىلا ثرلاو.اهفوصو

 ىذلا داشرالا ىف لاق + كاذب مكحلا ىغماو تيضقام ءاضقلالاقف | دارتي مث داصحلا غلبيو

 ىرا هلوق مث نيقيرفلاب قفرا اذه ريغ ناملس لوق ناف داهتجالاب ناك ا. كح | ىذا

 راهظال دواد هدشان الو كلذب لوقلا تيلالاو ىن-ولا قيرطب سيل هنا ىف حيرص حا عفدتنا

 اضياقباسلاءاضقلا نوكينا هترو رض نموه.ّتك هيلعمرحوءادتبا هرهظين هيلع بجو لب هدنعام
 هلل صحب عسولا هيقفلا لذب داهتجالاو ىهتناداهتجالاب صنلا مكح ضقن ةلاحتساةرورمض كلذك

 مهب ىدتقيلو نيدهتحلا باوث اوكودنلبةنبسنلا لها دنع ءاسنالل ل ايوه وي نع رش مكحرأط
 ةتباث داهتجالا ةجردنوكت نا مزاتسي هناف (ءاببنالا ةثروءاماعلا) مالسلاهيلع لاق اذلو مهربغ

 مالا مكح اذا) ثيدحلا فو أطخ ىلع نورقبال ءاسنالانا الا كلذ مهنع ءاملعلا ثريل ءايبنالل
 مكح ةثداح لكىفو ( رجا هلف أطخاو دهتجاو مكح اذاو نارجا هلف باصاف. دهتجاف

 | لبق ناف أي لو طخ هدقف نمو باصا هدجنو نُذ ىنظ وا ىعطق لياد هبلعو هللادنع ناعم أ

 ناو هنظامب مكحلاب سماهنانانلق + رفكيوا قسفف هللالزنا اهب مكحبل هل فلاح لاف مكحلا نيعت ول

 دهتجلاا ىلع اليلذ ةي آلابذه ىف نا ملعاو مولعلارحب ىف لاق * هللالزنا امب مكح دقف أطخا
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 111 كرب" ىيؤوا فتم برع ممم بوب تم بن

 أ ' يح 15 هدونج نما دنَج ”ىش لكذا تستحمالا كح نم رطضملاهذع نيعي ىلاعت هللانا اهنمو . |

 ١ قعر تنال كا طيزمب طعن ىف ةيافشتور(لازعلا لة ن>ب رققالا !ضاوةس التعب كاملا نا اهلا. |
 | قئالعلا مهعطقو مهبولق ةيكزتو مهسون ةراهط لوصط ىا مهتظفيىف ةكئالملا نودهاشي

 00 3 ديل 5 4 ا
 *« موقلا نع هبف » مكحال فرظ ترشتناو تقرفت 6 تشفنذا ف [تشك ]ةيسرافلاب وهو |

 ميك ة٠ رضع مياسلا ءزجلا

 (1] 3010 لفاع زذحاب هيا »* تس سل ناهي نءشدار ىذا

 | ؛ةاجيللا:تانسا نم هاعدلا نا. اهنمو . هرذح ةدشن بارغلا ىف ةربعلاو ةربع ءى

 ظفاطالاق ( هلاثجتساف ) هلوق دعب ( هانجنف ) لاق ثدح هلعهللا اهعرف
 هب ا . يك ١

 قرحس 227 دول ىش ب ىاعد * درت قفامهر هنا تاملط نرد |

 * لح ىف لش دقو

 | ا

 ا؟] 5 يدلك نحس ىلفط نانح هك دزدو تسدوب ىعسص زاين نا
 مى حس يسن سل

 ["] دور اختنا ثا تسّتسإ اكره * دوزاخحم ا اود ىدرد كر

 ((سنتلي ابراه قلظتاف رتساف  موزلا:نغراب نشنجلا ًاَطخا“ مالسلاهنلع هللا ل وسر ىلوم ةئتفسنا

 لقاف تنكو تنك ىرصا نم ناكو هللالوسر ىلوم ةئفس انا ثراحلاابا اي لاقف دسالاب وه اذاف
 | شيجلا غلب تح كلذك ل زي مف هيلا ىوها اًتوص عمسافك هيناج ىلا ماق ىتح صبصيي دسالا
 | هرسس دق ىدعس خبشلالاق : دسالاعجر مث

 رااوتلس يك مدمأ شيب هك + رابدور ةلئبح ع زا مديد 5

 تنسب هن نآفر ىاي .متديسرت هك * تسشننمربلاحنازالوهنانج
 ْ تك هجن [رادمىدعساك ةعلك تحسات نانك مست

 ظ جيهوت مكحز دج“ ندرك هك * جيبم رواد مكحزا ندرك مهوت
 أر درانكا نشك تلو ذر اكل اظن او ةتفيود نوح تسلاخحم

 المعو امناد املع ةيلكلاب ىلاعت هللا ىلع مهلابقاو لاملاو هاخلا نم ايثدلا باسسا داوم مهمسحو

 اردتم

 ىلصحي هتشرق ناشاإنا قّدند,هتشرف'انش
 3 0 10 0 ِ 0 00 . 2ع

 وذا تقو ىف اجي تقو اهريخ رك ذا ىاه# ثركاىف نامكحي ذا نميلسو دوادو

 | اهلدحاوال ةاشلاةكرحم منغلاو عاد الب اليل منغلارسشتسينا شفنلاناف هتدسفاو هتعرف عارالب البل

 | م اعيج امهيلعو ثانالاو روك ذلا ىلع عّه سنجلل ثنؤم مساوهو ةاش ةدحاولا اهظفل نم
 لعجي نازوجحي ف كليقناف*امهيلا نيك احتتملاو نيك املا مكي ىاد6مهمكتل انكوؤإل سوماقلا ف
 ةدحاو ةعذد هلوعفمو هلعاف ىلا ردصملاةفاضا مزلتسي وهو نيك احتملاو نيك الا عومجل ريمضلا
 لوعفملا ىلا هتفاضاو هب مايقلا لبس ىلع لعافل | ىلاهتفاضا نال طقف اهدحا ىلا فعاضي اا وهو

 اعم امهيف المعتسم دحاولا ظفللا نوكيالف نافاتخم نالومعم امهق هيلع عوقولا لبس ىلع

 زاجم لوعذملاىلاو ةقئقح لعافلاىلإ هتفاضا نال زاوءلاو ةقيقملا نيب عملا مزاتسي هنا اضياو

 العاف هيلا فاضملانوك نع عطقلا نوك عم صاصتخالا در ةفاضالاءذه نا با وحلا

 2و
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 زان كادعءانز, اكدوالع ادايندا حائر ةقالقلا كنون ظ
 ىوتشملافو |

 ربكو ريسزا غاب نايمرد #* نكاد« ىدارك !شانشابا نع وتنوع

 دروخنيم مث ىتخم ىاوب اذا "<. هوخ ادركرد,دوخ. سنجاب ىيره
 ناريمضاب نكم: شيما .شاب « نازفعز قارتعزا ركخ كوت
 ردوا زانق قو هه سوات نان[ واير ا للا
 شيكو عيطمس واوناب ددركلات * شيوخزوي غلش دركرد نكموت
 هننأف دن للا ضرا م هعدوم ىدركي وا ئدركبوت

 انم مهل تقبس نيذلا #8 نيحلاصلا نمهنا ف ةصاخلا انتحر :لهاىف 5 اعمر فا ةانككااو ص

 لصياهنم ماعلاف ماءو صاخ نيعون ىلع ةمحرلانا ىلا ريشي ةيمجنلا تاليوأتلا ف لاق *ىبسحلا

 وهو صاوخللالا نوكيال صاخلاو 6 ”ىش لك تعسوىت>روإ ىلاعت هلوقكرجافورب لكولا
 نيدعتسملا «نيلاصلا نمهنا)لاق اذهلو دادعتسالا نسحو ةئيشملاب قاعتم كلذو ةمحرلا ف لوخدلا

 ىلاعت هلوقك ادج مهفاف لوصولا ماقم ىلا ةراشاوهو اهيف لوخدلاو اشمحر ضيف لوبقل

 عقا ولاءأت ىكضا ىلا نانقملا فام فل « ىدانذا احونو 8 (هتحرىفءاشي نم لخديإ

 ه6 هلاجتساف 9» نيروك ذملا ءالؤه لبق نم ىا 6 لبق نم » كالهلاب هموق ىلع هناعد نيح

 نكلةباجالا ةباجتسالا مولعلا رحيف لاق 6 رصتنافبولغم ىنا )) هلوق وه ىذلا هءامد ىا
 يعادلاىلا ىدعاذا ءامدلا فذحيو ماللاب ىعادلا ىلاو اهسفنب ءاعدلا ىلا ىدعتت ةباحتسالا

 للدلاوهو هءاعد هلباحتسا لاَ داكيالو هلباحتساوا هءاعد هللاباحتسا لاقبف كلاغلاىف

 بركلانم هلهاو هانجنف 8 ءاعد ىضتقت ةباحتسالان ال ءاعدلا ىنعي روك ذملا ءادنلانا ىلع

 ديدشلا غلا بركلا بغارلا لاق * هموق ةيذانم هْنف اوناك ىذلا مظعلا ملا نم ه ميظعلا

 اعينتسم ارصن هانرصنو 8 كلذ ةراثا سفنلا ريثب غلاف رفحلاب اهيلق ضرالا برك نم

 الوا 5 انناياب اوبذك نيذلا موقلانم 88 لبق ثيحنع ىدع كلذلو راصتنالاو ماقتنالل

 همه ”هلج رس رفك هج دندوب رفاك ىتعيدب ورك ] 6 ءوس موق اوناك مهنا ف ارخآو
 رشلاىف كامهنالاو بيذكتلا ىلع رارصالا عمتجل هناف *# نيعمحا مهانق ىغاف قف [ تساهيدب |

 بلقلا صولخو ىلاعت هللانذاب ناك اذا ءامدلانا لعا * ىلامآهّللا مهكلعاالا موقىف داسفلاو

 هنع هللا ىضر تباث نب ديزنا  ىور  ةباجالاب انورقم نوكي ءايلوالا لكو ءايناللاك
 دب قفانملا قئواف امانو ةبرخ الخدق قفانمدنا لعب و فئاطلا ىلا ةكمنم لجر عم جرخ

 قفانملاجرشسف هلتقتال كحبو لوي الئاق قفانملا عمسف ىنعا نمحراي ديز لاقف هلق داداو ديز

 ةعباسلا ءامسلاىف تنك ليربجانا لاقو هقانو لحم سراف هلق ةثلاثلا ىنف مثو مث ادحاريملو

 قيرطلا لهال ديال اهنم .رومأ ةياكحلا ىف *+ىدبع كردا ىلاعت هللا لاقف هللا توعد ناح

 ةدوصوف ودعلا رثك دقو قولخلانم ناما ىلع نوكيل هلا- شيتفت مزاي نكل قيفرلانم
 اوتتملا قود: نافل" ادع ل" رادتتلا

 ءايبتالاةروس بيك هس جمس

 بلطردوا ىرحو ايندب ىدا ندش عناق لثم نايرد مراهج رفد لئاوارد
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 لس لل

 [د] مركب“ هوم يسن عتق جر جل ميقا هوت <

04 
 م

 ع | مج ععع عرج

 [ ١37 06 ب بوي سمك ل كرا ردد

 وسلا سيلا نم ءاَحنلاناىلا ةراشا هب الاف و *«[ نام رف ا

 ميك هءامل جم رفععبالا زا

 هلوقو بقل الاي طفلا لي "عازاطقلا دا دعتسالا نسح ةحالصلا مشاوي تهأوملا نم

 نوكي مامالانا ىنديهناو هاوملا نماضيا ةمامالان ا ىلا ريشا ( انرمابن ودهن هع ا[ مهانلعجو ) |

 هدهنا ىلا ريشي خلا «انحواو) هلوقو ةيادما| لصا هلذ داكناو ىوهلاو عتبطلابال هلل ١ ماي ايداه

 هيناسنالا سفنلا ةعسطناو ءابلو الل ماهاالابو ءاسالا ىحولاب الا .ناسنالا نم ردصنال تالماغملا

 ةرابعلاب صالخالا لها ىلع هين تالا حالا لعاون م« ئه ءوسلاب ةر ءاماةنوكت نا |

 سعت ) ثيدحلاىفو هاسدو هاوه .ديعوه ىناثلاوَق ةلطملا دعلاوه. لوالاف ةراشالابهريغ ىلعو ْ

 ىلاعتهللا نود نم دميبام مظعم امهنال ركذلاب امهصصخ ( راثيدلا دبع سعت مهردلادبع

 هشاعم هلغش لجرو .هشاعم نعهداعم هلغش لحجر . ىفانصا ةثالث سانلا لاقهنا .ذاعم نب ىح نعو#*

 كلاثلاو نيكلاهلا_ةَجرَد قاثلاو نيدباعلا ةجيردّلؤالاف امم اههب لغتشم لجرو:: هداعم نع
 ىونثملافو : ني رطاخلا :ةجود

 [1 تسدب تمدخ نيا دوصقم وزا كيل تسد باكيت ؟ تسهأو 1

 [*] ارهئيس ثتعاحط؛ز دبا عفقك 5 9 ةئيآ 0 دشاب الجان

 مع لإ مارست ةلامو 2 دوا نادم وع رونا. نك ده

 [54] دز ديو مس“ دئب ىثاب دنج « رسي ىا دازآ شاب لسكب دنب

 [هز دش رادرمموا مشجرد ناهجب نيا, + ”دحش رادروخا رب رزاديد زا 5

 [3] ريقحدش دشابشوم شديص ةكنوج * ريظن ىبو ديدس دشاب ركحا زاب
  امكح 8 هانيتا اطول اني او ىا 6 هانيت] 9+ هلوق هرسسغي ىدضمي بوصنم هك اطولو

 الصف نيلالجا ىفو * هلعف بح اموه مولعلار حبىفو  ةقيقحةمكح ةيمجنلاتاليوأتلا ف لاق ©
 ءاينالا :قحىف هنكل .ةمكحلانم معا ناكناو مكحلا ريقفلا لوقي * قحلاب مودخلا نإب
 مهقلا وهو 6 ايبصمكحلا هانيت ا و) مالسلاهلعىحيقحىف ىلاعتهلوقهيلع لدياك ابلاغ اهانعب
 قرف ( ءاشيامم هماعوةمكلاو كلملادان او )) مالسلاهيلعدوادقحىف ىلاعتهلوقو ىلاعتهللا نع

 نيدلا روماي قلعتياعفان اءاعىا 6 املعو 8 هلوق ىنعم نوكف ملعلاو ةمكحلاو كلملا نيب

 ةيلقنملاىإ ةكفتؤملا.ىرقلا مظعا مودس ةيرق يلا قا ةلملاو عرمشلا دعاوقو
 هركيام ةثيلاو ةثيبخ عمج 5# ثئابخلا لمعت تناكىتلا 8+ قيساك عبس هو اهلفاساهيلاعلوعجما

 كيذوعاو لاعفلاف حبسقلاو لاقملاف بذكلاو داقتعالاىف لطاللا .لوانت, ةساسخو ةءادر

 00 تفصو ةطاوالا انهه دارملاو اهئاناو نيطاشلا روك ذنم ىا ثئابخلاو ثان م

 86 ءوسموق اوناك مهنا 5 هلوقدبن زون ام هماقم اهتماقاو فاضاا فذح ىلعاهملا تدنساؤ اهلها

 | لاوحالا نموةيورخالاوةيويندلا ومالا نم ناسنالاغيام لكءوسلابغارلا لاق * [دب ورك
 ندملالباقموهو حبشاملك نءهبربعيو ممح دقفو لام تاوف نمةنج راخلاو ةيندلاوةسفنلا

 ةرتادزاناكتف رن وربي ]ةسرافلابو: كلذ نيلَعوَم ىضاعماورفكلاىف نيكمهنم ىا«نيقسانإ»

 .نالذخلا نههعمنارتقالاو بهاوملا نم

 «(راهمز ) لا ىلفع او زاىلئاس ندرك لافَح نايبرد مشش رتفد لئاوارد ["]

 ظ

 [ه] ير(” عويععل متو ب هج عجم هنمر 212

 1 ب ل م مس سس عحم ل مفعل مصمم د اممم يعمم دس ل2 معصم معمل ب مم عسا

 [1 «ىتخاضي ويول

 [ ال 0 مذ



 ءايببالا ةروس موج --> 5١١

 ءاملاةزكيو ةيويتدلاو ةنينلا ةداعتلاو تالامكلاّىلا ' نملاقل ةللاو ملا ةيشفللا تاكزبلا له |
 نمامنال ةكرانم اهامس مكن ب ىلا لاقو *ريقفلاو ىنغلا شيع ببطوبطحلاو رُّملاو رحشلاو |

 مهاربابنمآ تلا طول ناكدقو سدقملا تب ىلا ةرخصلا تحن نم هلصا عنبيو الا بذع ءام
 مهارباو ناراه ناكو خران بقل انوا[ فر راوخاتا قنا خرات نب ناراه نب طولوهو حران نبا

 جرذف مهاربا عزك الكان تنب ةراسو ميهاربا مع تنب ةراس اًضنآ هنتنما و نئوخا' |

 ىتخ هب. هدانغا لع نامالاو ةتنذي نازقلا سمت هواسو طولا ةعمؤةباللا الجل اهم "ركن

 مدق ىتح ارجاهم اهنم جرخمث نيطسلفب لزنو اهنم لحترا مث هللاءاشام اه عكتلا نارخأ زن

 اهلها ىلا اسن هللاهثعيو ةكفتؤملاب !ءول لزنو ماشلا ضرا ىلا داعو رصم نم جرخ مث رصه

 ضرالا .لها ؛راخف ةزخغ دعبا ةربغ نوكتس) لاق هنا: مالشلاةلعاللال وسر نعال ورك

 دوصقملاو ماشلا ىلا ةرجهلا ةيناثلا ةرحهلاب مالسلاهيلع دارا ( ميهاربا رجاهم ىلا مهمزلا

 هللاةوفص ماشلاو رشنلاو رشحلا ضرا سدقملاتس ) ثيدحلاىفو اهبماقملاف سانلا بيغرت

 ( ماشلاب مكللع ) عوفرملافو (هقلخ نم هتوفص اهبلا ”ى# هدالب نم

 مداز احنيا نم هك ىتحسب درم ناوتن * حيت ساثيدح هجرك نيش كب
 ىوتملا فو

 نطولا بح م شي * نم هاش رهشو تسراي 3ك ْ

 يك قحسا : اهنم دلولا بلطو ةكراملا كل هلوزت دعب مهارب ,ال ىا © هلاتهوو 0 |

 1 بوقعيو قع هللا ع طم 7 نعال ىعتناك كاحضلا ةيناربعلاب هانعم ةراس نم هيلصل ادلو |
 ا
 أ

 تال نم قام ناب هي ةلفان 8 باوك ساف توجت عجلات ١

 ١ ةلفانلا سوماقلا ىفلاق *« هسقعب اكسمتموا ص جالا جرخ هنال ب وقعل ىمسو سبللا مدعل |

 ءالؤهنم دحاو لك ىا :# الكو قي دلولا دلوو لفنلاك بجملام هلعفتامو ةيطعلاو ةمينغلا ْ

 اوراصق امندلاو نيدلا ف حالصلل ا 3 نيحلاص انلعج : صعب نود مهضعب ةعارالا

 قحلا ىلا ةمالا ىنا نودهب 0 نيدلاروماىف مهب ىدتشي 8 هما مهانلعجو ؛ 5 نيلماك

 ةياكح مص ةروسف ىلاعتهلوقو (تاريخا فن وعراسي اوناكمهنا ةدوسلا هذهرخاواىفىلاعت |

 لعافشل ىنملا نه هناىلع ىدان اح تمدامةاك زلاوةالصلاب ىنادواو ) مالسل اهيلع ىسعنع |

 ةولصلا ماقاو 0 سماوالا نم مهبلا ىحوا ىذلا ىف لصا ءاسالاذا كارتشالاىف كلذ رضيالو |

 رطخمال * نيدباع 8 انريغ نود ةصاخ انلاوناكو 8» هماقم هيلا فاضملا مانقل نيفلالا

 ىلاريشي ( انهوو ١ لود بكل ترق لق © لذا ةينةدالاو اتبع مهلا

 ةيحالصلا نا ىلا ريشي ني اصانلعجالكو ) ةوواودعلا ب

 ٠  9تاريخا لعف مهيلا ضإ1ظ11111101011 داو كاذب مهل هك انرماب 06 ]
١ 

 ىبملانم ردصملا اولعج ريقفلا لوَش * لعلا ىلا لمعلا مامضناب مهلاك متف هيلع مهوثحبل
| 

 | هلوت نكلو مالاو ءاسنالا اهف كرتشي فئلاكَكلانا ىلع ءانب تاريخا :لعفينا ىنعمي لوغذمللا |
 اراع دنك عوجر هكقشعزا 1 نا نورك نايرد موس رتفد رخاوارد

 ١. ىدحانم ةضوعملا ةماقالاءان تبدو ولف لع ةلالد ماعلا ىلع صاخلاف ادع 6 ةوكرلاءاتياو |
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 [1] تخيد حاورا ري فطل نارازه وك « .تخيرك دياب قد فاعل هانبإ رد
 هأيس 50 ارث م نثتاو فأر * هاني نوح 5 ىنإب يهاشن ان

 دشراهق ذكي ناش ادعا رب ىب « دبش راي ايرد هل ارىسومو حو

 دود دوزمب لد. زا دروارب ان # دوي هملق ىف ار. ميهادبا .شتا

 دنار كنس محزي ار شنادصاق « دناوخ شيوخ ىوس هن ار ى هوك

 زيتريدمش زا .مثاب تهاني ان * نركح نم رد ايب ىحي ىا تفك
 لها ناكف هنامز لها بسانت ةزجعمب ىلا لوسر لك تلق * هسفنىفدانلاب هللاءالتبا ملت لق.ناف#

 لك ايهلا رت اهحاورايثتتح نم اهنا نيدقتعم موحتلاو/نمشلاو داثلا نود نامرا[ كلذ
 وه مهدنع مظعالا رصنعلانا قحلا ىلاعت هللا مهاراف اهيلع نه عئابط ةيصاخب ماسجالاو

 ةردقلا نايريسب هللانذاب الا ةهل الاكل: رضتالو موجنلاو ريثالا ةرك حورو سءشلا ةقيتح |
 رهقلاةةصنم عبطلاب فاخي ناسنا لك نال رانلاب هللاءالتبا ىلقو * رصانعلا قئاقحىف ةرهاقلا |

 ىلاعتهللانذاب الا أيش رضتالرانلانا ىلاعتءاراف (ىلوالااهتريس اهدسعتس فال ١3 ىسومل لق اك |
 ةرهاق ةزجعمو امال سو ادرب اهلعجب داضتلانبب عملا رهظا كلذلو رهقلاةفصب ترهظ ناو |

 ةدبعل ةعطاس ةزجعم رانلاب هؤالتبا ناكف مظعالا رصنعلل ةبوبرلا فدوب نيدقتعملا هنادعال |

 هب رارضالاىف اهظع اركم 6 ادك هب اوداراو » مكحلا ةلّئساىف .اذك موجنلاو نارينلا |

 اناهرب قكلارون ءافطاىف مهيعس داع ثيح رساخ لكنم رسخا ىا © نيرسخالا مهانلعخ ب

 : باذعلادشال مهقاقحتساو هتحرد عاشرال ابجومو لطابا ىلع مهو قحلا ىلع هنأ ىلع اعطاق |

 [9] وا ذوي دزوسب دريم ىك عمش * وفب درآ ادخ عمشرب هكره
 باتثا زا متي دنام ناهج نيك * باوخ دنت, ىسبناشاف>وتنوج
 ايما "ان مم اوت 0 ناهدو قلحوىلل 5 هديرب ىا

 ىلسم دبايت نودرك ىوس فت * ىش ىب ددرك زاب شيورب فت
 بهل وب ناوررب تس وحمص * برز دراب ورب فت :تماق ان

 تعقوو مهءامد تب رشو مهموُحل ضوعبلا تلك ادقدباا ىأر ىت>دورعلا حزب امو ىلاعت هللا قلخ

 برضي, يذلا هيلع سانلامرك "اكو هغامد :ىلا:تلصوُنا ىلإ لك أت لزت ف هرخنمف ةدجتاو

 يهاجم وله لحتلاةروس ىف قبسدقو ةئس ةئامعبرا نم اوحن اذهب ماقاف ديدحنم ةيزرمب هسأر

 ناراه همسا مهاربا ىخا نبا وه 6 اطولو فه دورعلارش نمو قارحالا نم مهاربا ىا

 ةعقاو تناك لبق *: ماشلا ىلا قارعلا نم ىا ؟ نيملاعال اهيف انكراب ىتلا ضرالاىلا ف ارجاهم

 ضرالاىلا ةعقبلا كلت نم هللاءاجنف قارعلا ضرا نم لباي د درلخ ف يوك دورغا عم ميهاربا

 بارجلا دف. الع دلي ىلالاقف نيا.ىلا هل ليقف ماشلاىلا يرخهنا نايفس نعو *ةيءاشلا ةكرامملا |
 مهعئارش ريثنو .اهنف ءاننالارثك أ ثعببةسدقملا ضرالاىف كراب ىلاعت هللاناكدقو مهردب ش0

 (ى)

 ! فءضاوهو مهايا هلتقو مهيلعضوعبلا طيلستب نيكل اهلا نمىا (نيرسخالا مهاناعذ ل لبقو *



 ءايببالا ةروس مه 454

 ةغزولا الا راثلاهنع ”قطي ”ىش لكل عج لبق «اهدربب رثأتيال ىتح همسج ةرارخىف ديزي نابوا
 امون نيعبرا اهيف ناك رانلا ىف ىتلا امل ليق# اهلتقب مالسلا هيلع ىنلا سما اذلو رانلا خقتت تناك هاف
 نيفراعلاض عب لاق ام رانلا ىف اهيف تنكىتاا مايالا نم انامز اشنع برطا تنك ام لاقو نيسمحو ا
 لاح نم تيطا ىلا نا: تنتط نجخجعلا قاؤواو تانثلا لوصا:لكأي ناكو ناكنل' لج
 ظفاحخلا لاق : ةنملا لها

 منوكر وك ةمشج رد رظن ركمحشج كنت * تسود رهمدناشنم شتا رد رك ١رئاقشاع

 بذع ءام نيع اذاف ضرالاىف 0 مهاربا ىعبضي ةكئالملا تذخا رانلاىف هومرامل لق

 دنو لغ لالا. دما دورف شت ا نادي مهاربإ نوح ] ىنشاكلا لاق * سجرنو رمحا دروو

 هسنؤل مهاربا بنج ىلا دعقف ء ا مهاربا ةروصىف لاظلا كلم ىلاعت هللا ثعبف [ تخوسب وأ

 هعم دعقو ةسفنطلا ىلع هسلجاو صيمقلا هسلاف ةسفنطو ةنْطاريرح نم صيمقب ليريج هاتاو

 هل حرص نم دورغلارظن مث ىبابحا رضتال رانلانا تملع امأ لوقب كبد نا مهاربااي لاقو هثدحي
 ةئيهلا نم نوكيام نسحا ىلع سيلج هعمو ةقنؤم ةضورىف اسلاج هآ رف ميهاربا ىلع فرشاو
 قع ماقف جرخاف ْم لاق ملالا لاق اهنم جر نا 6 مهاربا ايه هادانف هب ةطيحم راناو

 كلذ لاق كنروبص ىف كَم هتبأر ىذلا لجرلا نم لاقو ههظعو دورغا هليقتساف جرذ> ىتح ىتح

 هنردق نم هتيأر امل انابرق كبملا ىلا برةهىلا دورغلا هل لاقف اهبف ىنسن ونا ىبر هلسرا لظلا كلم

 تنكام كنم للا لبقبال هاربا لاقف ةرقب ىالآ ةعبدا هل حباذ ىلاو كب عنص ايف هتنعو
 تاكو اهحيذ مث هلاهحيذا فوس نكل ىتلمو ىكلم كرت عيطتساال دورغا لاق اذه كنيد ىلع

 سبل لاق مهاربااي هلرحس بجاام جورخلا دعب ىا دورعلا هل لاق صصقلا فو # مهاربا نع
 نفدورعلا هل لاقت ءاهنلاو زعلابوثىنسلاو امالسو ادرب ىلع رانلال عج هللانكلو رحس اذه
 نف ميهاربا هل لاقت كلوح اوناك نيذلا لاجرلاو كني نع اسلاج ناك ىذلا لجرلا كلذ

 رديملو دورقلاريحتف اللدخ ىذخت ادق هللاناب ىورمششو ىتون وب ىلا مهثعب ىلر ةكئالم

 عنصيب نأ سماف كبلا لتقاو ءامسلا ىلا ندعصأ ال لاقو نونجلاب هسفن هتثدخ مهارباب عنصيام

 ىوسهنم قرتحيمل املاس هوأر انمهنا ىورو- مهاربا ةروس رخاؤاق قّساكقسو تودان هل

 *”ىش ىلع هواعجا نكل رانلارحس هنال هقرال رانلانا مالسلاه لع طول وبا ناراه لاق هقاثو
 نا ىور اهتقرحاف طول ىنا ةمل ىلا ةرارشت راطف اولعفف هدم ناخدلاناف هتحن اودق واو

 لاق ث.حملاعت هللا نم لوقلادجو له تلقناف * ةنس ةرمثع تس نبا وهو رانلا ىف ىلا مهاربا

 كانه نوكينا ريغ نم ةدراب رانلا هلال عج تلق + ليك وه وا «امالسو ادرب ىتوك رانإي انلقإل

 دجو دق لوقلا كلذ ناىلامهضعب بهذو *(نوكمت نك هل لوه نازل ىلاعت هلوقل باطخو لوق

 هردنض ةمالاسب رانلا نم مهاربا مالس ءاطع نبا لاق * هللا سماواب لاق ليربجوا هللاوه لئاقلاو

 رانلاهيلع تدربو ضراوعلاوبابسالا عيمج نم لاخىا «ملس بلقب هبر ءاجذاإ هتعدتلا كح ام

 ئونثملا فو : ”ىش لك ىلع ةبلاغ قشعلاران نا عم هنيقيو هلكوت ةحصا
 تخوس هلق اب قوشعمزج هجره * تخورفربنوج وكت ساهلعشنا قشع

 ا ١ تل ود... :: ااا 910505010100502 كتل تلت. يت وص حدس صد عع لح 0 ستاكستت د اعط 2. معن

 تسا قح زا مه قشاع لمع باوث' هكت1 نايبرد مجن, رتفد لئاوا رد



 مالسلا هيلع اثنن ىأر امل اذاو ىنلا الخ ةأرملا نم فوشكملا سأرلا ىربال كلملانا كلذو ظ

 راذْطل ناسا نم نيثكم ةيدقتا رحبلاقاتوخ لامكتسا دارا اذا ىلاعت هنا كمظع قلخ هيدفي |

 لاقف ةجاحلا هب قلعتتام دوجولا نم هف ناك امو ةجاح نم كل لد هلوَش هنحتماف ءاوهلاىف ١

 3393 ىأ تاق آلا نم ىرعتلا مالسلاو رطل آف الخ دربلا 3 مهاربا ىلع امالسو ادرب ا ا

 هب لعا اناف ىريغ عديل ناف كلذىف هل تنذا دقف هرصنيل مكعنم انحلاب ةعاطتطناانا.للانتا كاّقف

 املفق ىريغ هلا:هل سيل هلا اناو هرتغ ليلخ ىل سيل ىليلخ هناف هثبو ىننب اولخف هلو اناو

 لاقف هانملانزاخ هاتاو ءاوهلاىف رانلا تريط تنشنا لاقف حاب رلا نزاخ هانا رالاىف هءاقلا اودارا

 تنا مهللا لاقف ءاهسلا ىلا لدار عفر مث مكيلا ىل ةجاحال ميهاربا لاقف رانلا تدمحا تدرانا

 لكولا عئو هللاىوسح ىريغ كدبعي نم ضرالا ف سيل ضرالاىف دحاولا اناو ءامسلاىف دحاولا

 نوبحتأ سيلبا مهل لاقف عفتري ملف دورغا ناوعا هعفرف قينحنملاةفك اومزلف ةكئالملا تلبقاو

 نهروعش رشنو نسور فشكب نهسعاف نهب هونأف ةوسن رشعإ ىوتا لاق من اولاذ عفنرينا
 صحصقلاىف ام ءاوهلاف مهاربا عفتراف ةكنالملا تبهذو قينحنملا ناوعالات دق كلذ اولعفف

 وهو اهرامح تقلاو اهرخف اهنع هللا ىخر ةحن دخ هتسلجاف هنم عزف ىحولاءدبىف كلملا

 اذهام كلمل هنا هللاوف رسشباو تبا معنبااي تلاق ال لاق هارثأ له تلاق مث سأرلا هب ىطعيام
 كاملا كلو دما كل نيملاعلا بر كناحبس تناالا هلال لاق رانلا ىف ىتلا نيحو ناطسشب
 | نيصلخلا هدابعنم ادبع لمكينا ىلاعت هللادازا اذا ةيمحتلا تاليوأتلا ىف لاق © كل كيرشال

 اوعمحا ىتح مهاربال ءادف هموقو دورغلا لعج ةيرشبلا شغ نم ةلذلا زيربا صيلخت دارا املف

 هواحر عطش ف راناىلا هومرو قيحللاىف هوعض وو نوملاظ مهنا اوملعنا دعب هّقن رحم ىلع

 هكردا مالسلاهللع ليربجنا ىتح هللا هسفن املستسم ىلاعت هللاىلا اهجوتم ةلكلاب قلخلا نع

 لاقف هلاح ىلع ةريغ لبربج نع هرس ىنخاف هل اناحتما كبر لس ليربدح هل لاق الف كيلااما

 راناب انلق 0 هلوش ةيلزالا ةيانعلا هتكرداف هلاح هلع ريطااماو اح ةعلع اوشن 85

 اهنفام قبو قارحالاو ةرارطانم اهفام لازف كدربنم ةمالسو كرحنم درب تاذ

 تازجعملا عدبانم ىرت م اذهو هلع ىهاظلا ةلالدل نوققحلا هراتخاو قارشالاو ةءاضالا نم

 ةئهلا هذه ىلع كلذ عوقو نكل هللاةردق نم اعدب نكيمل ناو امط ءاوه رانا بالقنا ناف

 امكن ةيفك مهاربا متنجىف قلخ ىلاعت هناالا اهلاحب زانلا تناك لبقو تاداعلا قرخم امن

 عالتبا اهرضيإال ثيحم ةماعنلا ةينب بكرهنا اكو ةرخ آلا ىف مهج ةنزخكهيلا رانلا ىذالوصو نم
 متعاربا ىلع هلوق ىهاظ هبرعشي ازال ككل ةٌوصبال كح لدمسلا نادبو ةاقحلا ٌةدّبتحلا

 درب تاذ تقبل مهاربأ ىلع لش ولو اهلها نم دحا اهب عفتني و ذدئموب امدلاران تدربف ىلو

 اهدرب نم مهاربا تامل ادرب هلوق دعب امالس لهل ولو ءايبنالا عيمج ىلع لب قاخلاةثاك ىلع ادبا

 لادتعالا نم دبال لب رطاكك لهم طرفملا دربلا نالف هلع امالس اهنوك اما ريبكلاىف لاق *
 هترارح ىلع اهضعب قو ادرت رانلا ضعب ريصن ناب وا رئؤيال رادقع اهدرب هللاردش ناب أما وهو
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 ءايب'الا ةروس ل مه عن جس

 اء مهتلك تقفتاو ةيصانملا الا عزفم هل ىقتببال حضتفاو ةعطاقلا ةححلاب هتهبش تعرق اذا |

 ١ لجر هقار>أب راشا ىذلا نا امهنع هللا ىضر رمح نبا لاقو * تابوقعلا دشا هنال هقارحا

 | بيذعت ىف مهولغو مهئافجو مهداسف ىنل مهنا ىرمعلو 0

 | عطقو لتقو ةقرسو ملظ مهملعو نيملسملا لاوما بهذ مهقلخ لمح الو قلخ ىف ارثا مهاع

 أ مهحلصاب ةيحاصملاو كايا ءال وه لثم سانأا ىف هللا ثك ال ءارغلا ةلملا لهاب ءال وهام هللاو قيرطلا

 | هكالها ىف اسما 1 نيلعاف متن 5 ناو ايل ماقتنالاب 3 مكتهلا اورصناو © مهدالبب رورااو

 | هقارحال هموقو دورك عمتجا امل هنآ هةموو ب بايلا اذه, هب دّتعلا وه قارحالا نا ىنعي

 لبج بنج ىف كاذو اعارذ نوتس هعافترا ةرياغ+ اك اطئاح هلاون تيبيف هوسح ماليسلاهيلع
 | ضب ناك نيلارلا لحل نا قو رياكلا بادملا هلاوعمج مث قارعلاب ةيرق مشلاب صو فا

 | مهاربال ايطح نعمحال هللاىنافاع نا تلاق تذرم ول ةأرملا تناكو اهيف هناَقلاو بطحلا ءارمشب

 | اهلزغب بطألا ىرتشتو لزغتو مهاربا رانىف نيطتحال هتباصا نبل يلطتام ضعب ىف رذنم تناكو

 ١ مهارب ا راثىلا بطحلا لمحتنا ترذن زوجي ةأرما تناكو «اهنيدوف اباست-ا ناينبلا كلذف هيقاتف
 نييهذت نيا لاقو قيرطلا ىف كلم اهضرتعاف رانلاعضوم ىلا اهب تبهذو بطح ةمزح تلءؤ

 بطملاو ريست تماقاف كاطخ رصقو كّمررط هللا لوط لاقف مهاربا ران ديرا تلاقف زوجتي
 عاونا نم بطلا فاندا هلاوعمج لبق ىلاعت هللااهذعل تنام ىتح ةناشطع ةناعيج ىهو اهيا رات رز

 لاقي [ دنتخمر همهرب ناوارف نغورو ] ىشاكلالاق امو نيديرا باودلارهظ ىلع بشخلا |
 رك ذو *صصقلاىف ام اهمقعا نا هللا اهبقاعف لاغبلاالا بطحلا لمحن م تعنتما باودلا عبمج نا

 نزع سدة ف لدار ندر كن ناار لاذع ىن رسل نك نيدفلا ليلا ف

 اهماوتا تفذق اذا ةأرملا تناكو ةكمىف مص زك بففيارمشلا سدقلاىف ناواس نيعو ناولس نبع
 ما ميم تل املف تنام ةءيقس تناكناو اهرضيل ديرب تناك ن اف نيعلاهذه ءام نم اهوقسف

 تمقعف اهنحر مقعينا ىلاعت هللا تعدف اب ترثعف ةلغب ىلع اهولمحو اهباونا مالسلاهيلع ىسع

 ةنمؤم ةأرما حضشبال نا ىلاعت هللا تعدف اريخالا دزت يف اهنم تبرش اهتنا املف مويلا كلذ نم

 ريطلا م ول ثسحب ءاوهلاراص رانلا تلعتشا املف مايا ةعيس بطحلا اودقوا مث * ىهتنا تراغف |

 مدعل اف هنوقلي فيك اوملعيمل مهنا -ىور- اهر>ةدشىا اهجغو ةدشنمقرتحال ولاىصقافىف |

 عضو نم لوانو.علاناسنا ىف لاق *قينجنملا لمح مهملعو خيش ةدود ىف سيلب | ءاخلاهنم برقلا ىأت ظ
 بنج ىنملا عفترملا رادجلا سارا ناتلا تاصو وينال [تطبلا[ ف" | لغم هاف سيلتا قيحتملا

 هوبصتو ىق.ذجتملا مهل عنصفراحم ةروصىف سيلبا مهل لثمتف مهاربا نوقلي تقكء اودي ملبجلا

 | شربالا ةعذج ةيلهاملا ىف ه,ىىر ن٠ لواو رانلا كلت ىف 1 هوعضو و لش - اسر ىلع

 | عنص نه لوا ناكو دأ ؟ الام لجر مهل هعلص لقو + ىهتنا عمشلادقوا نه لواوهو ْ

 هوعضوف مهاربإا ىلا اود مث ةمايقلاموي ىلا اهبف ل ادا وهف ضرالا هب هللا فسخف قينحنملا |

 نيلقثلا الا ةكاللا و .امهف نمو ضدالاو 1 [١ كلا دوا اديقم قينحتملا ةفنك ىف ظ
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 نا مهارباي تملع دقل نيلئاق ىا لوقلا ةدارا ىلع *6 نوقطني ءالؤه ام تملع دقل |

 3 0 تجيب ىلا عب اة ا ,هاف مهلاؤسب انس فكق قطنلا مهنأش نم سبل |

 مكتوك لاح ىا 6 هللا نودنم هه نودبعتف كلذ نوملعتأ ىا 0 نودبعتفأ 8 مهلاتكم

 « كرضيالو 8# مهومدبع نا عفنلا نم « أيش مكمفتيالام 9 ىلاعت هتدابع نيزواجتم |
 فا © امطق هتدابع نع بانتجالا بجوب امث ةيهولالل ةيفاثملا ةلاخلاب لعلا ناف مهودبعت مل نا |

 توص فاو نيلا لطابلا ىبع مهرارصا نم هنم رحضت هللا نود نم نودعت املو مل

 ىشوخانو ىتشز] ةيسرافلابو :اننو احبق هانعمو رجضتم هنا ٍيلعناسنالا اهب توص اذا رحضتلا |
 مكل ىا هل فقأتلا ناببل ماللاو [ ىلاعت ىادخ زجم ديتسرب ىم هك اريج ناسممو ادامش |

 الفأ 9 رجضتا ىنعممب فا لاعقالا ءامسانم وحنلا بتك ىفو كريغلال ففأتلا اذه مكتهل آلو

 مهعطقو هيلا هدابع ىلاعت هللا اعد ءاطع نبا لاق « مكعينص حبق نولقعت الف ملنجأ ىا 6 نولقعت

 هديبو عجرملا هيلانم دمتعتالو كلثم زجاع وهو هدمتعت فيك لا (نود.عتفأ) هلوقب هنودامع

 لاقو «نوحسملاب نوجسملا ةثاغتساكقلخلاب قلخلا ةثاغتسا لرقم ناو فر لاق *عفنلاو رضلا

 كنم حصام هعم كبلقب ارضاح تنكولذا هنع كدعب دوجول هريغ نم كيلط رابكلا ضعب
 ١ قلعتو امناح د را يور ياو سعلو ضوخ هادا لكما ريغل هجوت

 ظ

 ؤ

 هب قلعت نمم هللا اناعج انيق اقح ”ىش * لك دنعو اننغم هريغو مهم لك ىف هدجن اح كالومب

 نيكل نإ ءاهحاؤزم (ةولئاتلاا لظغا اك قؤد:هفظعايلأط نع( ئىوكك ةلقع :نم )لاق ىلاعت

 تقلع عا فالغبمتا  انيعناو .عزجلا كرتو ريصلا ن» دبالف نيح دعب ناكولو حتفلا ىلا دؤم

 نم ناف ةعاطلاو ةدابعلا تمزالو ةعانقلاو توقلا تراتخاو لاعتملا هللا ىلا تباتف لاحلا |

 امدعب مهاربا موق نا ىرتالأ ناهاو هسفن ناخ دقف ناهربلا دوهظ دعب قحلا نع ضرعا
 مهكلهاف راجحالاو بشخلانم ماسالا ةدابعو رارصالاو رفكلاىلا اوعجر قحلا مهل نابتسا |

 ىوتتملا فو : راذصلا ضوعبلاب ىلاعت هللا
 راتخا هتك نوت نوح نيب رهف * رادرح ةناع رهف اسد تل

 زيؤايطياوذلا يذتكتفاا ويم غيت * نكنا ناو زئهقم اوم ناوديتلا

 جوجل ٠ نظل ةدف كمنتج قطبا وزيعال ضعبل مهضعب لاق ىا # هوقر مح اولا ف ْ

 ١ عونا ا الل, كتل عبط ءاررمإا اناذط اكس ةكاولغلاواةلززلاؤتلاذلا نم انافاغو:ةلع قاب
 | نييلو تيب ىلا داعق  لبللا ىلا هللا دبعو' هتيبب نم جيرخف قزارلا ىف ةعسلل ابلط ةرجالاب لمعي |
 | ئضم املف ةرجالا بلطا نا تييحتساو ميرك ميظعل تلمع لاق هتأرما هتلأس املف ”ىش هعم |
 ْ ىلا داع املق لللا ىلا جرخف ىنتلط وا هريغل لمجحا وا ل بلطا تلاق مايا ةثالث هلع |

 | ةميظع ءايشا انبلا لسرا هلت مل ىذلا نا تلاقف ةّريشبتسم هنارماو ماعطلا ة ار دجو هلزنم |

 | تفلحو تبات ةأرملا تعمس املف ميركلا هللادنع نم هنا لاقو بيبح ىف ابهذ اولمم ايكو
 اءورشم ايما ناكناو ةرجالاب لمعلا نا اهنم.دئاوف ةياكلا هذهىفذ + ادبا هلثم ىلا دوعتالنا

 هلا عم ريغلا ىلا دانتسالا ليبآ نه لمعلا كلذ دعو بينحلا ةعاط راتخا بيلا نكل .



 ءاس'الا ةروس م5 556 ا

 نع داسفلا عفدل تناك ةثلاثلاو هاضر بلط ىف ىا هللا تاذ ىف نيتنث هطباض اذهف ابجاو
 اهنود هللا تاذب نيتنثلا صصخ اهبف ىييبط عفن هل ناك امل نكل اضيا هللا ىضر اهيفو ةراس

 تجرخوا هوبا هل لاق امل هنا كلذو ميقس ىنا هلوق نيتبذكلا كلت ىدحا ىا مقس ىلا هلوق

 مقس ىلا لاقو هسفن ىقلا قيرطلا ضعس ناك املف مهعم جرخف اشرد كحأل اندنع نا كك

 تيب, لها نم مبهاربا ناك ىلكلا لاق ا لابقتسالا هدارم وا ؟رفكي عسا ولقلا هليوأت

 افعال لفك طا مهاملف اضيرمالا اوكرتي مل دععلل اوجرخ اذا اوناكو موجنلا ىف نوراظ

 و موقلا جرف كنان ابوصعم حصاف ادغ ىتشا ىلارا لاقو ءامسلا ىلا د.علا لبق رظن

 ندرالا مدق هنا كلذو ةراس ناش ىف دارو هح رش م م ريك هلعف نب هلوقو هريغ فلخعإ

 راجلا اذه نا اهل لاقف سانلا نسحا تناكو ةراس هعمو قوداص هل لاَ رابج كالم اهبو

 ضرالا ىف معاال قاف ؛مالسنالا فى ايلا كنا هنوادا كلغ ولعن[ ىلا ولم اراقألا رع نأ

 كضرا مدق دقل هل لاقف رابحلا لها ضعب اهار هضرا لخد املف ىريغو كريغ املسم

 املف ءاعدلاو ةالصلا ىلا مهاربا ماقو اهب ىتاف اهيلا لسراف كلالا نوه نا

 الو ىدي قلطي نا .هللاىعدا اهل اقف هدبالاغت هللا [سانئافا اهيلا:ءي.تقا:هتجحا هيلع كلخيد

 رجاهاهاطعاو ىضرا نم اهجرخا لاقو اهب ءاج ىذلا امد ىتح مثو مث داعف تعدف كرضا

 0 ليعامسا هل تدلوف مهاربال ةراس اهتبهو لاو نشا ةناغ لقا ةيزاحتناكو

 نع ةرضملا عفد ىلع ردقبالام نا اوركّذتو مهلوقع اوعجار ىا 4 مهسفنا ىلا اوعجرف ©

 هريغ ةرضم عفد ىلع رده نا ليحتس هوجولا نم هحوب هكر نع رارضالا ىلعالو هسفن

 اف: يمل :ليسمإل نات« راهم دارس دركي كايهدمب [تنكوا ةياوشدلب

 ىا #* مهسؤر ىلع اوسكت مث 8 اهرسسك نمال اهتدابعب 6 نوملاظلا متا مكتا ف مهنيب

 ثلا لفسا ةروريصب لطابلا ىلا مهدوع هبش ةعجارملاب اوماقتسا امدعب ةلداجلا ىلا اويلقنا
 *”ئثلا بلق سكتلاو ةيفاعلا دعب لوالا هضم ىلا داع اذا ضارملا نك نم هالعا

 ىنعي دوُحخ ىاهرسر دندش هدرك راسا وكت سب 1 ىشاكلا لاقو * هلوا ىلع 11

 ناسنا لكل نا ىلا ريشي ةيمحنلا تاليوأتلا فو © [ تريغو تلاحع زادندنكفا شديددرس

 ئوتتلا ىو: هلاح داسفؤ هحالط لعل هلاح ىف ركفتو هلقع ىلا عجرول القع

 63 رذتخي واه فواد ةزكوابزة دكت وتل يغانألا "ركن ف7 قم
 نالقامزا نكهزوبرد ىركتل :* ناما ارلقاع تسلقع ركتل

 قطا نيب زيعو داسفلا نه حالصلا فانك ناك نأ لقعلا نا ضو ىرخا ةراشا هشو 9

 زارتحاو حالصلا رابتخا ىلع ردقبال هنم قيفوتو هللا دون نم ديبأت هل نكي ملام لطابلاو
 نيقفوم اوناوكي اا عسؤر ىلع نك دور موق لاح ناك امو قسف داسفلا

 ىوتثملا فو : قا نم اوفرعام مهعفن اف

 [8] ار مثخ دئاشن هك تجحزج * ار مشج دياشك هك تيانع زج

 داشرلاب معا هللاو ناهجرد * دابمار سك دوخ قيفونأ ىدهج

 لا بشا ٌءرك نديمر رد ندز لثم نابرد. موس رتفد سخاؤا رد, 1

 امو توراه ندرك انت نايبرد موس رتفد لئاوا ردد 31
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 مه 455 >> رثع عياسلا ءزجلا
 - 5 د تسمم ميس سمو مس

 ءالؤهب اولوس مو خيبوتلاو راكتالل ةاهفتسالاو: [هتيسكش مهرد ارئاشياو ام نايادخاب لمع

 هسفن ضرع ثيحرسكلاب 6# نيملاظلا نمل هنا 9 عينشتلا ف ةغلابم مهيديانيب تناكاهنا عم |
 [ هتخادنا:كاله ةطرورد اردو> لمع نيدب هكدوخ سفنرب تسناملاظ زا ىنعي ] كالهلل

 86 انعمس ه» ةعام نيلئاقلا نا ىلع لدت ةي الاف نيلثاسلل نيمبحم مهنمضعب ىا ه5 اولاق » '

 | هلعلف مانصالا بيعي ىا ءوسب 6 مهركذي © نابشلانم ىرطلا وهو 6 ىف 9 سانلانم |
 | اما هضغبيو مهاربا هركي نم ركذ ناف لالا ةلالدل ديقب ملو ركذلا قلطاو اهب كلذ لمف

 اودع ناكناو ءانئوهف اعيد رك اذلا ناف كركّذي انالف تعمس كلوق. هريظنو مذب نوكي |
 نبالاق * نولئاسلا ىا ه6 اولاق 88 مسالا اذه هيلعقلطي ىا 6 مجاني ل لاق # مذف

 سب ] 6 هباوتناف  مهنيب اميف اولاقف هموق فارشاو رابجلا دورغلا كلذ غلب خسشلا
 مهنم ىأرمب افوشكم ارهاظ ىا هب ريمضنم لاح « سانلا نيعا ىلع # ] اروا ديرايب

 | اضنب ىا 6 مهلعل ف بوكرملا ىلع بكارلا .نكمت مهنيعاف هتدوص نكمت ثيحم ىلشو
 ضعبىف نا ىلا ةراشا هبفو + ةنيالب هذخأت الث كلذ هلوّقبوا هلعفب ه6 نودهشي 96 مهنم |

 مهتم ىلع مكح اح لكف لودعلا نم دهشمبالا تايانملا لها ىلع مكحال نم رافكلا

 تنأ أ © هل نيخبوم هلعف هلع نيركتم اولاق هودهش املف هب اوتأف ىا فذح مالكلاىف

 | ىذلا ىلا اريشم د اذه: مهريك هلعف لب لاق. مهاربا اي انتهل آب فه رسكلا 46 اذه تلمف
 | مانكالا ىأر امل هنال هيلع .لماملا هنا رابتعاب هيلا .لعفلا دنسا ريبكل ةفص اذهو هرسكي ل
 | مهصيصختو هل مهميظعت ةد [ذياع قي انيكك( ولعلي الل نوكرشلا لهمظم نب رم ةفاطصما |

١ 
 | مليون ديس يعؤكسسلو ربك | اهرييك ظبغ ن ناكو ةهظاخ عوضّاو عضاوتلا ديزع هايا ا

| 

 اطال | نم تفلكم]) ىنعل : اهم ربك اوهنو راغصلا ةانوه هعم ديعتنا نم بضغ اذه

 ْ قايد دوجواب هك ناشيارب  مشح ىورزا ناشيا كرزب ارنيا تساءدركهكلب |
 ىتح نوقطتي نم اوناكنا ىا 6 نوقطني اوناكنا ف مهلاح نع 6 مهولأساف #9 [دنتسرب ٠ْ

 ضيراعملا تيمس (تابذك ثالثالا طق ىنلا مهاربا بذكيمل) ثيدحلاىفو مهب كاذ لعف نم اوربخي |

 نا" .اهنم نؤموصتلم /ءانتنالاف ةريك يرصلا|ٍتذكلاف: الاؤاهتدوص .اهتدوص» تهباش: امل ايذك |
 ةنلا ”سسانلا:ىنأي نيحبةعافشلا نع هدعاقت ىفءابس اهلغج مل ضيراعم هذه تناك اذا تلق

 هنكلو صصالاب حرصيو قلاب عدصينا ةلخلاو ةوبنلا ةيترمب قيلي ىذلا تلق * ةمايقلا موي

 *وشلا نع :مالكلا ةيووت ضنررعتلاو نين رقملا تاس رازبالا تانسخ  ناف ةصخرلا ىلا لزنت دق |
 مالعالا مهريبكة لعف لب هل وق نم ضر غلاف رخآ ”ىثهنم ضرغلاو ىثرلا مالكلاب ريشتنا وهو'ىثلاب ْ

 اهلا حلصي فيكف هريغنع ةرضملاعفد ميطتسي فيك هسفن نع ةرضملا عفد عطنتسي مل نم ناب |
 نكمي دومع دوصقم لكف دصاقملا ىلا ةايسو مالكلا مالسلادبع نب نيدلازننع خبشلا لاق * |

 تذكلاب' هيلا. لصوتلا نكما.ناف مارح هيف بذكلاف عج بذكلاو. قدصلاب هيلا لصوتلا |
 دوصقملا ناك نا بجاقو طالب بواطلا كلذ ليصحت ناك نا حابم هنف تنولا قدصلا نود |



 ءايسنالا ةروس مجيب عور# يمس

 هنال مكمانصا ىف مكتدك ال دارملا ليقو +: مهمعز ىلع ءانب كلذ لاقف ررضلانهيلع زوجحنو روعش
 أ بشخوا ساحنوا ةضف نه 0 هث> هو مص عج مانصالاو .نلا مهب لزءادك لعفاا كلذب

 | عداضم اوعجرت هي اولوننا دعب قه تادرفملاف اك ىلاعت هللا ىلا اهب نييرقتم اهنودبعي اوناك

 ةيلوتلا نال ةدكؤم لاح وهو كديع ىلا اهتدابعنم نيهاذ 6 نيربدم 8 اددشم ىلو

 نا دعب ىنشاكلا لاق + فلخ ىلا باهذلا وهو لائتالا ضض رابدالاو ىنعم رابدالاو

 ناشيارب تشي نيربدم ديشابو هاكديعب ديورب ىنعي ناشيازا دينادركبىور هكتازا دعب] «اولوت
 ىا ةحيصف ءافلا * مهلعش © [ديوردوخ هاكاشامتو ديراذكب ارئاتب هك ىتقو ناكدتنك

 ماطخلاك عطقلا وه ىذلا ذجلانم لوعفملا ىنعمب لاعف اطاطق 6 اذاذج © مهلعش اولوف

 ذاذجلا مسالاو رسكلاو لصأتسملاعطقلا ذحلا سوماقلا ف لاق# رسكلاوه ىذلا مطحلانم
 ريمضلاو اريبكل ةفص مهلو مهلعخ هلوق لوعفمنم ءانثتسا هي مهل اريك الا 88 ىهتنا ةثلثم

 ةثملاىفوا ميظعتلا ف هربكو هقنعف سأفلا قلعو هلاح ىلع هكرتو ريبكلارسكي مل ىا مانصالل
 ةياعر عم مامهالا درنوا صاصتخالل فرظلا مدقتو ريبكلا ىلا 6 هيلا مهلعل هه اءهيفوا

 لحفف هللا عجري نا دوبعملا نأش نم نال اهرساك نع نولأسف 6 نوعجري © ةلصافلا
 هراهتشال نوعجري مهاربا ىلاوا مولعلار حيف اذك كلذب مهتكبيو مهاهجتسيف لكتملا

 مهتكسو مهجمحبف مه ريك هلعف لب هلوش مهجج حيف مهتوادعو مكتنلا بسو مهند راكتاب

 هواخدف مانصالات ب اوادبف مهلدبع موف هب جرخرزا نا  ىود  هريغو داشرالاىف اك
 ةهلآآلا ةكرب مجرت نآلا اولاقو مهعم هب اًواج اًزبخو اماعط اهني اوعضوو اهل اودجسف
 نوقطننال مكلام مهب اًثزهتسم لاقف مانصالا ىلا رظنف مههاربا قبو اوبهذف اًنماعط ىلع

 قلعوريبكلا الا قيبملو لكلا رسكقف هلوانتف قلعم سأشضباذاف .تفتلا مث نولكأتال مكلام
 موقلا ناكنا لبق ناف مامالا لاق * هلزنم ىلاعجرو ةمدطالا كلت قاراو هقنعف 5

 اوناكمهنا هتياغاه رسكوىلا ةجاحلا اف عفننالو رضتالو عمستال اهنا ةدورضلاب اوملع دقفءالقع

 مل ءالقع اونوكي مل ناو هبق حدقبال رسكلاو بارحلاو فحصملا نحن مظعن اك اهنومظعي

 رضتال اهنا نيملاع ءالقع اوناك مهنا ٍباوجلاو مهبلا لسرلا ثعبالو مهعم ةرظاملا نسحن

 نمو اهب عفتني اهديعنم تامسلطو بكاوكلا ليثامت اهنا اودقتعا امر مهنكل عفنتالو
 ىفو + مهبهذم داسفىلع لدف ررض هلي و اهرسك مهاربا نا مث ررض هلان اهب فختسا

 ناك اك امانصا هسفن ىوه نم تحنب هعبطو هسفن ىلا لكو اذا ناسنالانا ىلا ةراشا ةيرالا

 ةيهل آلا تادِسأتلاب دياو ةيلزالا ةيانعلا هتكردا اذاو مانصالا تحني دزآ مهاربا وبا

 نم رسسك< ناك مهاربا لاح ناك اك اهتحننع الضف اذاذج اهلعجيو ىوهلا مانصا رسكب |
 م اقح لطابلاو الطاب قحلا ىري نالذخلا لهانم ءرملا ناك اذاو هوبا تحنبام مانصالا

 ىدنحملا لاقو : دورمن موق 0-1

 تستدابع دصزا هب دناكشب هك تبكي *. ناقشاع: نيدرد هكرورغ تبا نكشب
 ١١ ننانكط نير ه(اتول آب اذه لعفنمإ# اوأدر مهديعنم اوهجر نيح 6 اولاق ©



 ميك غ4” تح رشع عباسلا ءزجلا

 ىلع راج 0 لوو وهف اهركذي ملالاو مادخلا اذكو ناتمالا امو ةريغلاام فرعءبال وهو

 : قؤوتلا هللا نمو قيقحتلا ماقم ىلا لوصولاو ديلقتلا كرت" نمؤملا ىلع# ىفرعءلا قيررط

 ىماخعا -ىلؤملا لاق

 ورم هر ديرك م قم ىرب ىل * ىربمر قيقحم ةمك بوصب ضاوخ

 لاقو

 هدرسفا درادن شتا ”هلعتشز نبخ « ارئارجم غاذ دنساتش هج ناذلقم
 م هّقرغب رحبلا اذهىف ثيشتيالو هبلط قيقحتلا مارنف ققحلاو دلقملا نيب قرف هيفف
 [ هجو ىتسارب نس نبيا اب ىرواايآ ] ةيسرافلابو دحلاب ىا ؛«قحلاب انتثجأ اولقؤ» ىنخيال

 امنا مهنا اويسح بمللاو حازملا هجو ىلع لوقتام لوقتف انب  نيبعاللا نم تناما ف |

 ةراشا هفو . بعللاو حازملا هحو ىلع يتكون مهترثكع م ميدقلا مهنيد مهاع ركلا ا

 هلوقك اوهلو اعل ايندلاو نيبعال ايثدلا لها نوري بلطلاو قدصلا لهنا أك ىهو ةفبطل

 نيبعال نيدلا لها نوري ايندلا لها كلذك «نويعلب مهضوخىف مهرذ مث هلل لقإ) ىلاعت |
 . 1 5 06 . -- ا

 ضرالاو تاره ر مكبر 0 |. هدكدا ىافإن مسي 1 7 لب لاق طا اوهلو انعل نيدلاو

 ريمضلاف ىنرملا هنا اك قلاخلا وهف قباس لاثم ريغ نم ءادتبا نقلخي ىا 86 نهرطف ىذلا

 ىلع اناو 8 تاقواخلا ةامح نم ناكام نودبعت.ف.كف ىا ليئاتال وا ضرالاو تاومسلل |

 ناكام انماك هادعام نود طقف ضرالاو تاومسلا بر مكبر نوكنم هتركذ ىذلا * مكلذ

 ةداهشلا ةقيقح دارملا سيلو نينهربملا ةقيقحلا ىلع هب نيملاعلا ىا د« نيدهاشلا نم ف

 تسل ىا ناهربلاو ةحملاب ىوعدلا ققحتل ةداهشلا تريعتسا لب ىعدملان٠ ةداهشال هنال

 عطقن ىذلا دهاشلا ةلزمع ةعطاقلا نيهاربلاب اهيلع نيحتحملا نم لب ىواعدلايف نييعاللانم

 ارحصب زور نا رد هك دتشاددعع ىزور نايدةرع ظنا دنا 1 ىنءاكلالاق »ب ىواعدلاهب

 اهنانور هحاراجب ايا ودم زوو هناتي رهن نيكو زايراقو, ىدند زكا هاع زور وخلا دانة

 مهاربانوج ىدتككزاباهن اخو ىدندروا ىاحم شتسرب مسرهداهن نيمزرب ا ياو

 نيد هكىسبات ىا نوري تسديع :ادرف ,دئتفك دوم رف.هرظانم .لسامت ,بابردىعمحاب مالسلاويلع |
 دتسإ وخيم در ى رك كيد قورر تفكير ناغنإ باوح من ميهاربا تساييز هجام نييآو |

 م مانصالا ةدابعنع ىنعي 6 ميقس ىلا لاقف ) درو نشب ىدامب ةناهيب دئربب اذوا هك
 < لاتو» [ هكدومر غب: ناشيا زا ناهنب مهاربا دنتفرب هتغادزابو زاتسد ناشيا ] صصقلاىف ١

 ماكشيات يات دهجو مكىريبدت هنآ ره ]4 مكمانصاندك أل ف [نم هك دنكوس ادخب]

 ىلع هفقوتو .رمالا ةبوعصب ناذيا هو .اهرسكىف ندهتجال داشرالاف لاق ام [ اراهش ناتب
 (مكمانصان دس الإل لاق لبق ناف مامالا ريسفتنم اذخا خيشلا نبا لاقو «لبملا لامعتسا

 هوحنو يسكلاب ىريضتبإل تاداج ماتصالاو هب رعشنال نرضق, نقلا ىلع .لايتحالاوه ديكلاو
 هلم, قحىف نوكي امنا لاحالا نال اهنلع, رسكلا عاشاىف لات امم ع. تسبل اضياو |

 نهل مائدالا نإ توك اوناك موقلا ناف مالكلا ىف عسوتلا ليبق نم كلذ ناب بجا روعش

 توعص)



 ءاسالا روس 1 0

 هيفامل من رطشلاب بعللا ةحئانا "هل ةعكز ىفاشلا نع ىكحو (هلها عم هتنعالمو هسوق نعهتلضانمو

 هتوملبق لوقلا اذه نع ىفاشلا مجر حساصملا حرمشىف برعلا نيز لاق * رطاخلا ةيخست نم
 تفكوريخالا هلوقىفىا ىفاشلادنع هوركم هنا هتصالخىف اضيا ىلازهلاركذو اموب نيعبرآب

 ريشدرنلاو < رطشلاب بعل نم ) مالسلاهيلع لاق دقو سوجلا ةنس:ءايحاوهو اهوركم نوكيال
 مانخلا نبا كوت امو ( قيؤنطا مدزو هني نع عا

 لاقت دوب اراسنا هك ىلاقو لبق سردو ثحب ىامز

 ىل الم عفد دوش ازرطاخ 52 تاياكحو م رطشو رعش ناك

 اهركمنم ماياو هللا انذاعا ءوسلاب ةرامالا سفنلا ىوهنع ”ىشانلا لطابلا لوقلا ليبقنف
 نيفك اع دشرلارونب امندلا لها نوري مهلاف نيدلا لها لاوحاوىلا ةراشا ةيالآقو +اهليوستو

 هللا نمةيادهلاو دشرلارون نكيملولو ا لِساعلا درع مهل نولوشب تااوهبشلاو ىوهلا مائدال

 مالسلاهيلع مهاربا لاق هنءاكد اولاق له ليثاعلا رظنب اهوأرامو اهل نيفكاع مهعم اوناكل
 اهدبعت نحنق اهل نيدباعىا 26 نيدباع اهل انئابآ اندجو إله اولاقف اهتدابعىلع مكلمح ”ىش ىأ

 لالض ىف وابا و متنا متتكدقل لاق ف: ليلدلاب نايثالا نع زجاعلا باوج وهو مهب ءادنقا
 ةشلا د 00 نيذلا ك5 نوداقلا اهيا متلا متكدفل هللاب و ىا د6 نيبم

 ام ليلد للا هداتتسا مدعل دحا لكذ لها مطخو مظع لالض ف نب رقث_سه ةلطاملا

 هب نالئاقلا ةرثكب اقح ريصيال لطاسلاو ةلجخلا ىف ةيقحلا لمت اف زوحب اهنا دياقتلاو
 هللا هانا نءالا ايندلاو ىوهلا ةدابعىف ةفاك قلخلا لع بلاغ دلقتلا نا ىلا ةزاثا هفو
 تايلمعلاو عورفلا ىف رئاج وهو ىللداالب ريغلا لوق لوبق ديلقتلا نا ٍلعاو + هدشر

 دوجوو حلاعلا ثو-اح نم هيلع بحوام عيج دقتعا ىذلاوهو ةيرهاظلاو ةيفنحلا دنع حك

 نامي البق مالسلا هيلعىنلا نال ليلدريغنم اًمح هب اًؤاحامو لسرلا لاسراو هتافصو عئاصلا

 رظنلا كرد ملأ تكل للدلا ميلعت ريغ نم ءامالاو دسعلاو ناوسنلاو نادصلاو بارعالا

 ةيؤر دنع هللا حسو نيملسملا دالبىف أشننم باطلا لصفىفو * هلع هبوجول لالدتسالاو

 لالدتسالا نيع :تاعونصملا ةيؤر دنع هحبإست ناف ىا ديلقتلا دح. نع جراخ. وهف هع انص

 اذه لثم قلخ ىلع هريغ دحا ردقبالو عيدبلا طغلا اذه ىلع اذه قلاخ هللا لوقب هنأكف
 لاقننالا وهلالدتسالا نم دوصقملاف كلذريغىلا ةدارالاو ةردقال تامثاو رئالاب لادتسا وهف

 بيترتو ىربكلاو ىرغصلا ةظحالمال ناككجو ىأب عئاصلا ىلا عونصملا نمورثؤملا ىلا رثالا نم

 نا ثبحولا نامزلا اذه لهج ىدا ريقفلا لوس + لوقعملا ةدعاق ىلع جاتنالل تامدقملا

 هللا ناحبس نولوب ساللا عمس هنال اقلطم الدتسم نوكينا مزليمل ةبوجتا لك دنع حبسنم
 مهدلقبف هسنج دح نع سرخ امث اهوحنوا لئاه قيرحوا ريك رحشوا مظع ليس ةيؤر دنع

 ةئيفسلا مادخ كم امذ احالم- تياردقو ىلاعت هللاعنص هنا هلاب رطخمنا ريغنم كلذف

 ناكل ربغلا " ناف هيلا لها نم اونوكو اودهتجلا مهل لوشو' :ةلئقعاا عا ىلع

 م2255 2 ري



 مك 6٠ زج وزال ءزجلا_

 5-5 . مان ان زينأت + اهل هلل هللاىلا ةريغادنع ةعجارملانا اهنمو دارا ةابابجاقفم ذ ءاخسلانا اهنمو |

 نا اهنمو .كرايمركذ وه ذا ةيونعموا تناك ةيروص اقلطم ةنطلسلا ببس هللا مالك ةياعر نا |

 مقاولا ىترتلا ناف راصعالا هذهىف عفو م اهسفن لاوزا لب اهتوق لاوزل ببس ةياهرلا كرت

 ببسب اننامذىف عبارلا دمم ناطمللا لزع دقو لزنالاىلا لآ نيمدقتملا نيطالسلا نامذفف |
 ءالجوانيولق عسر نآ رقلا لعجي نا ىلاعت هللا لأسن ةنطلسلا لاوزوه اذهف روكذملا كرتلا

 نيدلا ملاصمل ءادتبالا وهو ىنلا فالغ- دشرلا ©« هدشر مهاربا انيثآ دقلو © اننازحا |

 مالسلاهيلع ليلخلا ميهاربا انئأش مظعو انلالحب انينا دقل هللاب ىا ةوبنلاب نوكي هلاكو ايندلاو
 ءاتيا لبق نم # ىلق نم 9 ةفاضالا هتدافا امىلع رابكلا لسرلا نم هلاثمابو هب قئاللا دشرلا
 ماتلا هبشلانم نآرقلا لازنا نيو هنيبامل اهئاتياركحذ ميدقتو ةاروتلا نوراهو ىسوم

 در فرظلا ميدقتو ةوبنلاو دشرلا نم ءانينا امل لها هناب نيملع انكو ىا 4 نيملاع هبانكو
 ناهعاو * 6 هتلاسر لعجب ثيح معا هللا ) ىلاعت هلوق ةياالا ريظنو ةلصافلا ةياعر عم ماه»الا
 ىلاعت هللا نم اضبا ةلهالا

 يانا جيرطوا ىغر دفا ريش ده ادب اهودحوالا كطرلعأ را بول
 مدقلاو قلاخلا تافص نم ةعدق ةفص ءاطعلاو قولخملا تافصنه ةثداح ةفص ةيلباقلا اولاقدقو

 هيف عقو عستم تقو هناىلع انين آل فرظ ه6 هموقو هيبال لاق ذا 8 ثداحلا ىلع فقوتيال
 اهنوك همالضرعتلا مدعنم هاظلاو ريقفلا لوم * هلاوقاو هلاعفانم هدلع بترئامو ءاتبالا
 ىهو قارعلاب لباب لها هموقنم دارملاو اهنود هسا نم هعانتماو هيربت هلع لدي اك ةنمؤم

 امتوكل اهب تيمس اضرعناولح ىلا ةسيداقلا نمو الوط لصوملا ىلا نادابعنم ةفورعم دالب

 اهل ملا ىتلا لمثاعقلا هذه ف [تسيج] 6 ام 8* اميئطاش ىا تارفلاؤ لد قارع ىلع

 لثمملاوهللا قئالخ نم قلخب اهبشم عونضصملاروصملا *ىشلاوهو لاثمت عجج ليثاقلا * نوفك اع

 "دل نك ناكدإلا قوككلا أ هي اقماع هذا رمل, وقل تلم رم ءزيغ هل اثم لع روضملا

 باوجلا هيلع لدي اك ةداسعلا ىنعم نمض ضارغالا نم شرغل مظعتلا ليبس ىلع هتمزالمو

 اذهواهيلع نو.يقم اهلنودباع متا ىتلا ماندالا هذهامىا ىلع نود ماللاب ”ىيجاذلو ىف آلا

 ىنشاكلالاق * ادوبعم اهوذخلا زحف و أر خ اهتققح نا فرعي وهف الاو هنم لها# كاوا

 ديدوبهتخاس رززا ارهمهرتكرزيو دوب تبدون كياوكس للنتارفاؤ . دوب عزوضاو داء اتفهانأ.]

 تأيهربدندوب امتروص هكمدروا ناس ردو دكا كن وا ىاهمشجرد راوهاش هوك ودو

 -ىور-[ دوب بكاوك لك اه روصمرب ليئاكت ىضعب لوشو .ناسناومثاهبو رودطو عابس |

 ثيللا ىلا ريسفتىف مك ليثاقلا هذهام لاقف٠حن رطشلاب نوبعلي موقب يم هنع هللاىضد ايلع نا

 درنلاببعللا هركي ةيادهلا بحاص لاق *:مانصالا ةدابع ىلع قوكملاك» بعللا اذه ىلع فوكعلا

 راق لكل مساوهو صلنلاب مارح ريسدملاف اهب يماق نا هنال وهل لكلاو يشع ةعبرالاو حرطشلاو

 قلما

 ْ ناىلا راشاف مانصالا نع مهاربا هب ربع اع هصوخش نع ربع ثح 32 رطشلا» سعلل حس هشو

 هسرفل هبيدأت ثالثل الا لطاب نمؤملاوهل ) مالسلا هيلع لاقو وهاو ثبع وهف صماشب مل ناو |



 ءاسالا ةروس مهي غمخ عع
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 | نودعوبامزوري موب مهث أك ) هلوقب هيلع هبن الو ( نيبسالا عرسا وهو )) ىلاعت لاق اك هباسح
 6 ةعاسريغ اوثبلام نومرحلا مشي ةعاسلا موقت موب )) هلوقو 6 راهن نم ةعاسالا اوثرلب +

 قبسدقو اهنمنوفئاخىا 6 نوةفشم هِي نامزلا نملبلقلا تقولا ةيناثلاو ةمايقلاىه ىلوالاف

 قالاطالا ىلع ةيشخلاب مهفصو دعب ككل اب مهقافشا صيصختو ةروسلا هذهىف قافشالا

 , ةياغب اناذيا اذهب هلاريشا ميركلا نآرقلا ىا # اذهو فه تافوخلا مظعم اهنوكب ناذيالل

 ' هب كربتي عفنلاو ريخلا ريثك ه5 كرابم له ركذتي نم هب ركذتي 6 ركذ » هما حوضو
 مهراكتالراكنا 6 نوركتم هلمتافأ ظرخآ ريخوا ركذل ةيناث ةفص دمج ىلع 5 هانزنا وه

 ءاتيالاىف ةاروتلا نأشك هنأشنا متماعزا دعبأ ىلبق هن أك ةاروتلا ءاتياك هلازنا نوك روهظدعب
 هلغاسمال امم ةاروتلا لاح ةظحالم دعب كلذاف اندنعنم الزنم هنوكل نوركتم مت ءاحبالاو

 ىلع كرابم نكل و لهاجلا هعمسي ناو كرايم هسفنىف هناحبس هللا مالكرابكلا ضعب لاق + الصا

 دجيو هتراشا فرعي و هنومضمب لمعيو ملكتملا ءاقل ىلا قوشلاو ةبحلا عاّساب هعمسي نم

 ميدقلا تاذلا ةيؤر وهو هندعم ةدهاشم ىلا هتكرب هغلبت كلذك ناك اذاف هلقىف هتوالح

 ثيدحلا فوز( تارخلا تيلاكرنا نقلا نم ”ىثر هفوح ف نسل ىتلاززلا )ب تيدا قو
 ًارشال تيب لك ناف نا رتلازت هذان ةلاخ مكتوب ارك رار مو نباق مكتويب اولمحنال)

 اذهىلاها لامها نم ىتشملا هللاىلاو ةعاطلاو ركذلاو ةءارقلا مدعىف رباقملا هبشي هيف نارقلا
 | ىدنجحخلا لاق : ىدهلاو نا رقلاىلاالىوهلا لها مالكو راعشالاىلا مهرثكأ ليم ناف نامزلا

 | تدسسح ىلولم تةحمالكز نالطاب وج * تقودمج تدزيكب نا رق ندنشزا لد

 ' قلاخلاو قلحخلا نيب لب لطابللاو ىلا نيب قرفي وه ىذلارونلا ةيمجنلا تاليوأتا فو ©
 ءالوالاو نيلسرملاو ءاسنالا نم نيصلخلا هدابع بولقىف هللا هفذعي رون مدقلاو ثودحلاو

 هب ظعتي ركذوهو ءاض هلو ةيلقعلا راكفالابال ةيعربشلا مول لاراركبالا لصحيال نيلماكلا
 نعو صالخالاب ءايرلانعو عرمشلاب عمطلا نعو ديحوتلاب كرسشلانع نوقتي نيذلا نوقتملا

 / وهامنا هب ظاعنالا] ا لعيو هب ظمتي نا. (كرابم ركذ اذهو) ةيوهلاب ةينانالانعو قلاخلاب قلخلا

 - ىكح -انتياده نمروت هناىلع نورك ا ءركفتو هلقع ئاتننمال هبلقىف ءانلزنا) رون نم

 كلذو ىلاعت هللا مالك ةياعرب لصوام ىلا لصو امتا ةينامعلا نيطالسلا دج ىزاغلا ناّمع نا

 هلع اوركتاو هتيرق لها ىلع كلذ لقثف نيددرتملل منلا لذبب هنامز ءانخسان م ناك هنا

 كِجَرإ تيدب# زنق لاخلا: نملهلاغ وا, قناتك جانا ىلا اةبررقلا لعام ”ىتيتل ضهأذف
 | دنع دعنا بدالا نم سل لاقف ىلاعت هللا مالكوه اولاقف هنع لأسف فحصم هف قلعدق
 هلبةةسافهقي رطىلا بهذ حيبصا املف حمصلاىلا لزب لف هيلا اليقتسم هيدي دقعو ماقف هللاءالك

 كميظعتب بسب ةنطلسل !كتيرذو كاطعاو كمظع ىلاعت هللانا هل لاق مث كبلطم انا لاقف لجر

 هدنع عمتجا مث ءاوا كلذ نكل لاقو ليدنع اهسأر طبرو ةرجش عطقب سما مث همالكل

 نيدلا ءالع ناطلسلا هل.نذا مث ىلاعت هللا ةيانعب حتفو كحلب ىلا هتوزغ لوا لعخ ةعامج
 ةوبنلاك ىهلا:صاصتخا:ةنطلسلان ا اهنم دئاوف ةياكلا هذه ىنف * اناطلس راصف اضيا رهاظلاىف
 كك ب تا ساع 00+ تا
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 مي غم عع ربشع عي ألا ءرجلا
 يسال ا تل م

 للف واذ « أف لدكري تكف انوتكم, ناك ام. هلال ىرؤضلانازيملاف:لخذيال ىذلا ىطالا
 باسحر يغب ةنخلا لخدي نمل نازيمال اذهلو باسحلا ىلع تترتمو طارصلا ىلعانلق *نازيملا نبا

 سفنلا نازيم ةثالث ايندلاىف لدعلانازيم رابكلا ضعب لاق * نينمؤملا نم نيطلخمال نازيملا امناو

 ىهلاو ىمالا حورلاو سفنلا نازيف.رسلاو ةفرعملا نازيمو لقعلاو. ىلقلا نازيمو حورلاو

 باقعلاو باوثلا ءاتفكو ديحوتلاو ناميالا لقعلاو بلقلا نازيمو . ديعولاو دعولا ءاتفكو

 نزي نم مهضعب لاقو * بنطلاو برهلا هاتفكو طخسلاو ىضرلا رسلاو ةفرعملا نازيمو ٠

 تارابتعالا نازمب هلقع نزيو تابقارملا نازيمب هلق نزيو تادهاجلاو ةضايرلا نازي: ه«فنانهه
 هنروص نزيو تاسغلا ةعلاطمو تارضاحلا نازيمب هرس نزيو تاماقملا نازي هحور نزيو

 فاصنالاو لدعلا هدومعو ةعيربشلا هنايسلو ةّمرطلاو ةققحلا هاتفك ىذلا تالماعملا نازي

 رولا نازيمب هلقع نزوبو فطللا نازيمب هلق نزوبو فرنشلا نازيمب ةمايقلا موي هسفن نزوت
 اذاف لوبقلانازيع هتروص نزويو لوصولا نازيمب هرس نزويو رورسلا نازيمبهحور نزوبو

 رارسالا ف قرشلا ةدهاشمهلق ءاز قارفلا نم نمالا هسفن ءازؤ انركذامم هنيزاوم تلقث

 تاسدقلارارسالا كارداهرسءازجوتاذلاراونا فثهحور ءازجو تافصلا ةعلاطم هلقع ءازجو

 صالخالا نازيمب لامعالا نزوت اضياو تايدبالا لاصو سلاجم ىف سولجلا هتروص ءازجو |

 تسوبزغم ىبز دب هج هنركو * تسوكت تين صالخاب تدابع ظ
 قدصلا نازيمب لاوحالاو

 تسخن حبص تثكىور هس غورد زا هك + تسفنزا دياز ديشرو> هكشوك قدصب ظ

 هلامعا لبقت مل ةبوحصم ءايرلاب هلامعا تناك نش |

 يم دوك ناد قفاوضكلا# زيشإرب نمناحرز نأ هنم ْ

 هلاوحا عفرت مل ةيوشم بجعلاب هلاوحا تناك نمو

 نك صيصخت ار قيفوت لمع زا * نك صيلخم لد بجيزا دوخلاح

 وشو نات سلا كانو عر طاوس نم ناكل ان اون رك
 از ىوزارت ىبوج نوج تسار م اغدو دوب يك ون ىوزارت نوح

 اياتك امانينا دقل لابو ىا 46 نيقتملل اركذو ءايضو ناقرفلا نورهوىسوم انينادقلو ف

 اركذوةلاهملاو ةريخلا تاملظىف هب ءاضتسي اجي ةافخو (لئاقاو عولحإ ني ااتهازخ ركن ينامتاج |

 مهنالركذلاب نيقتملا صصصختو ةاروتلاوه دحاو تافصلا هذه عسجمب دارملاف سانلا هب ظعتي |
 دورحم وهو هباذع * مهبر نوشخي نيذلا 8© هراثآ متانمب نومشغملاو هراوناب نوئيضتسملا
 ىلاعت هباذع نوشخي ىا لوعفملا نم لاح 4 بيغلاب ه8 نيقتملل هحدام ةفص هنا ىلع لحما |

 اودهاشبملام راذنالاب نورئأتيال ثبح ةرفكلاب ضيرعت هيفف مهلدهاشم ريغ مهنع بئانوهو
 ةعاساهنال اهبىمس ةمايقلا هيف موقت تقول مسا 4 ةعاسلانم مهو #8 باذعلانم هورذناام

 سافنالاهتقاسمو عوقولا بناجولا اهيعسل ةعاس ةعاسلا تيمسو مظعرما اهيف ثدحي ةفيفخ

 ةعرمسل كلذب تسمس ةمايقلا نع اهب ربعيو نامزلا ءازجانم ٌقزرِج ةعاسلا بغارلا لاقو *«

 (هباسح)



 ءايرنألا ةروس مم 4م ٠>

 ١ كيدي قر. ذط تل رخ لدا نيل ةعؤشلا اكانسلا لوز هزيل (,اهدع هذ, للان لتلا«كرفشلا]
 ِ لعجيف لامجالا نزول نيزاوملا عضوت ىرانفلا ىلوملا لاق + (هالمب للدماو نازيملا فصن حدستلا) ا

 هللدملا) مالسلاهلعلاق اذهلو هللدمللا ناسنالا لوقنازمملا ف عضوبامرخآ و اولمعاه تكلا اهيف

 ةديم# هلم ىلع قتيبف هّللاالا هلاال ةلك الاريخلا نم دابعلا لامعا عيمحنازيملا ىف قلي هناف (نازيملا المت |
 لمحو رك ذ لكو ناصقنالو ةدايز ريغ نم هلمعردّقب دحا لكن ازيم ةفكناذ اهب ”ىلتمبف هف لعجتف

 ١ اذه لعجف هدضنم لباقم هلريخ لمت لكن اكلذ بدسو اناقاك لالا هلاال الا نازيملا لخَدُي
 ناهنال دحا نازيمىف كرش دنحوت ممتجمالو كرشلاالا هللاالا هلال لباقيالو هتتزاومىف ريخلا

 وكلا فكل 89 هلاناكان اهل نكيرفدقتعا افكرشاناو كرشا اف اهل ادقتمم هللاالاهلااللاق
 ىا انزو ةمايقلا موي مهل مقن الف نوكرشملا اماو نازيملا ف لخدتال اذهلف 'ئئاه>جري الو

 ريخ لامعا ناف هللاىلع ربكتملاو كطعملا نم مهلاثءا نموه نمالو لمت مهل نزوبالو مهل ردقبال

 لمعي لص خش هناف تالجسلا ب حاص اماو مهل نزوالف هيزاوبإم مهرشل نوكيالف ةطوم كرمثملا
 نيعستلاو ةعمتلا ةلباقم ىف هل عضويف اصلخم هّللاالا هلال ةملكب اموب ظفلت هنا الا طق اريخ

 اهريغريخ لمع هلام هنال كلذو برغملاو قرشملانبب اك اهنم لحس لكرشلا لامعا نم الحس

 ديحوتلاو ديحوتلا ةلك هللاالا هلال نا قيقحتلاو*تالجسلا شيطتو ع ماب اهتفك حجرتف
 ةملكلا هذهب ديرا اذاف ادعاصف نينثا ناك لب ادحاو ناكامل الاو ”ىش هلداعيالو هلئاعال

 راشا هيلاو هيف لخدي ففيكف لئامتو لداعم هل سيل هنال نازيملا ف لخدت مل ىتقحلا ديحوتا

 نيضرالاو ىريغ نهصاعو عيسلا تاومسلا ناول )ىلاعت هللا لاق ىلاعت هللا نع حبحصلاربخلا

 ةراشالا هذهنم معف (هللاالا هلاال نهب تلام ةفكىف هللاالا هلاالو ةفكىف ىريغ نه صاعو عبسلا

 6 'ىثش هلثاكسيل ) ىلاعت لاق اك لداعملاو لئامملا مدع وه ةقرقملا نآزيمىف اهل وخد نم عفاملا نا
 هيلا ريشا م دادضا لب دض اهلدجوب هنال نإزملا ف لخدت ىمسرلا دحوتلا اهبديرا اذاو

 ةملكلا ىهف اهنف كلملا اهنتك ىتلا ةقاطيلابالا ةفكلا تلام اف تالجسلا بحاص ثيدحب
 | وه ةعيرشلا نازيم ىف اهلوخدل ببسلا نا ةراشالا هذه نم ملعف ةقولخلا ةقوطنملا يكل

 ىريل نازملا ىف اهعضو امباو تالحسلا ىف ةبوتكملا تايسلا وهو فااخلاو دضلا دوجو
 نم ةهللاءاش نم لوخد دعب كلذ نوكي اما نكل اهلضف تالحتسلا سحاص ىفاتقؤملا لغا

 هللاىضق نه نازيملا ىف عضرنال اهنال ةنملا لخ دي نمالا فقوملا ىف قبب ملو دانلا نيدحوملا

 رانلا اولخد امل اضيا مهل تعضوول اهناف ةيهلالا ةيانعلابوا ةعافشلاب جر مث دانلا لخدي نا
 صتخم ىهلا صاصتخا تالجسلا بحاصل هنف اهعذوو لاحم وهو ءاضقلل فالخلا مزاو اضيا

 الا نيزاوملا لخديالو ماقملا اذه هريس سدق ىدنسو يخش ققح اذكه ءاشي نم هتمحرب

 اماو لجرلاو جرفلاو نطبلاو ديلاو رصبلاو عمسلا ىهو اهريخو اهرش حراؤجلا لامعا

 ىمكحلا نازملا وهو لدعلا اهيف ماَقي نكل سودحملا نازملا لخدت الف ةنطانلا لامعالا
 نفح نما لاعألا نوت !اذيلف "هت اوك نك لامس ل رام وا [سرلل كلا وو

 ىبقحلا دحوت وهو ةظفحلا هيلع علطإ مل ىذلا وه ىنخلا ركذذلا لاق نم باصا دقو ةبوتكم



 نزولا يو نع اجاوتنعلا لكل نالوا لامعالا ددعت رابتعاب نيزاوملا عمجو مسجتلاو | ١

 ظفلب عضاوم ىفو ةيساحلاب اراتتعا دحاولا ظفلب عضاوم ىف نازيملا ركذو * يملا ِرِدق ةفزعت ظ

 لدع لجرك ةفلاس هب فصو ردصم هيال طسقلا دارفاو * ىهتنا نييساحلاب ارابتعا عمجا ]

 لجال ىا «ةمنقلا مول ةميقتسم نوكتال دق اهنال طسقلاب نيزاوملا صو مامالا لاق * |
 الوعفم نوكي نا ىلع اهقوقح نم اقح ه6 أيش ف سوفنلانم 46 سفن ظن الف © هازج

 ىو لب لظلا نم هقح هصقن لاقي نيلوعفم ىلا ىدعتي صقتتو صقنت ىنعمي هلال لظنل ايلا |

 6 ناكناو © اقلطم الوعفم نوكي نا ىلع رسشف ارش ناو ريخف اريخ نا هقح قح ىذ لك
 نم هب نزويام لاقثملا :# لدرخ نم ةبح لاقثم 8 نيزاوملا عضوب هيلع لولدملا لمعلا ىا |

 ناو ئا [ تستاحرغصا هكنادنسزا ] ةيسرافلاب : لدرخ نم ةساك ةبح رادقم ىا لقثلا |

 ةزمهلا رص 6 اهب انتا 8 رغصلا ىف لثم لدرخلا ةبح ناف ةراقحلاو ةلقلا ةياغ ىف ناك |

 نزوال لدرخلا ةبح لاقثم هنع ربعملا لمعلا كلذ انرضحا .ىا ةيدعتلل ءايلاو نايتالا نم

 ةدئاز ءابلا انلدعو انملع ىلع ديزم الذا * نيبساح انن ىنكو لف ةبحلا ىلا هتقاضال ثينأتلاو

 حو نساك قباب (09ؤ يقل فا اذا نالاملا مسح مم تيدا ىلع هش لاخر قيساح و: كل عافالو |
 ملاعلا بساحلا ناف ريذحت هفو هظفحو هملع أش بسح نم نال نيظفاح نيملاع امهنع هللا |
 ليقف ماملا ىف هرس. سدق ىلشلا ”ىورو هنم فاح نا بح 0 هنوهال ىذلا رداقلا ا

 لاقف كي هللا لعفام |
 اوقتعاف اوم مث * اوققدف انوبساح

 اثزو لامعالا مئاضو ثدح ىلاعت هللازا ههجوو قح نازيملا هنلاهمحر ىلازغلا مامالا لاق # |

 | لدعلا مهل رهظي ىتح دابعلل ةمواعم دابعلا لامعا ريداقم ريصتف هللادنع لامحالا تاجرد بسحب

 مامالا لاؤس عفدني اذهب ريقفلا لومي + باوثلا فيعضتو وفعلا ىف لضفلا وا باقعلا ىف |

 لب نازيملا عضو ىلا ةجاح الف الداع ىلاعت هنوك اوملع نا ةماقلا لها لاق ثرح هزيسفتىف |

 لدهن لاتخالا فئاحتفلا 'نزؤادق“+ل اًوملعي مل ناو“ بناَح حجب همكح اةرخم قكي

 ماين سانلا نال ايدورض كلذ اومملع مهنال كلذو ىهتنا املظ لقا نتفكلا ىدحا |

 | لدعلا رهظيل مهلامتا رداقمب معلا مهل لصحب نا دارا ىلاعت هللا نكل اوهشا اوتام اذاف

 | دب وهو ناتفكو ناسل نازيملل لبق * مهل ةجحلا مازلا هبفو هءارو ةياغال اروهظ لضفلاو
 نزولا ىف بلاغلل مكحلاو اهحبقاو ةدوص نسحا ىف تابسلاو تانسملا هيف نزوي ليربج
 ليزتت ىف ةظساولا هنا ليربج دس هنوك هجو لعل .ريقفلا لوَه * هللا لضفل ىواستلا ىفو

 - ور - ىهاونلاو صاوالا فئاح نزيل هديب نازيملا نوكي نا بسانف ىهنلاو مالا
 ىف برغملاو قرشملا نيب اك ةفك لكماراف ناّرمملا هيري نا: هبر لأس مالسلا هيلع دواد نا
 اذا ىا دوادإب ناق كاتفاس]مكك داع نان )دقي, ىذلا اذ نع#جعلاب لابقخ قافا عت هيلع

 نازملا ىف ناتلبقث ناسللا ىلع ناتفيفخ ناتلك ) ثيدحلا ىفو ةرمت اهتالم ىدبع نع تيضر
 حدملا امهيف نال. بحا انواص امنا ( مظملا للان احبس هدمحيو هللاناحبس نمحرلاى لا ناّتينيح

 ( تافصلاب )



 ءايسالا ةروس ميك همه جس

 هللا مهنعل نرذلا مو مصلا عامسا مهل ل حصتلاو راذنالا الا ءايلوالاو ءاسالل لل هنا ىلا

 بلطو اهي مهراصبا ىمحاو مهمصاو امدلا لفسا كلا آكل راوج نع درطلاب لزألا ىف

 مهيف هللالعولو )) ىلاعت لاق اك قلخللال هلل عامسالا امتاو هب نورذنيام نوم سيالف اهتاوهش
 لكف لافبو سمللا سملاو [ هرفكي دسرب ركاو ] * مهتسم نئلو » « مهعمسال اريخ
 نم ”ىش ىندا مهباصا نّأل هللابو ىا # كبر باذع نم ةحفن © ىذا نم ناسنالا لانيام

 سوماقلا ىف اك ةعطقلا باذعلا نمو ةعفدلا حرلا نم ةحفنلاو هبرذني ىذلا ىلاعت هباذع

 كا كرهد ماياىف مكبرل نا ) مالسلاهيلع هلوقىف عقوام باهشلا حراش ىل* ىلوالا ىلعو

 حيرلا تحفن نموا ةبرض ىا هتبرض اذا ةبادلا هتحفننم مولعلا رحبفف لاق (اهل اوضرعتالأ

 بصن ىأ حرج نبا لاقو * ةمش لاَشاك ةحوف ىا حاف اذا ب .طلا 6 ه نموا ةيهىا تبه اذا

 ةريخلاو بارطضالا ةياف ند زارت هنماظح هاط :علا لال وهم نالف هحفن نم

 ليولاب مهسفنا ىلع اوعدل ىا ©« نيملاظ انكانا ١ هقيقح قيس دقو [امرب ىاو] ةيانليوايؤت

 ”ىحم نم مهرثأت ةعرسل ناب وهو اوضرعاو اوماصت نيح مظلاب اهيلع اوفرتعاو كالهلاو

 نوهشت ال ةواقشلاو ةلذغلا لهانا ىلا ةراشا هذو + هربخ ىح نم مهرتأ : مدع ناسبرثا دعولا سفن

 ناملاظ اوناكامع مهسسفتا| ىلع روشلاو ليولاب اودانو مهيوندب اوفرتعاف اوهش'ا اونام اذاف ماين |

 نم نمؤملا بنتجيلف سفنلا مظوا ريغلا ملظ ناك ءاوس ملا بلسيو مقنلا بلي مظلاف

 راتخاو ىوهلا عشو ا كلذو 50 ةاحلا باب ىلا تأبلو ةمقللاو باذعلا باسا

 كسفنب قفرا ةدبعتم زوحعل لاق نيحلاصلا ضعب نا ىور  ىوقتلاو ةعاطلا قيرط

 دقق ايندلاب الغتشم ىلوملا باب نع باغ نمو ىلوملا باب نع ىبببغي ىسفنب قفر نا تلاقف
 اما قارفلا ةعمخو قابسلا ةرسح نم هانأوساو تلاقو تكب مث ىولبلاو نحملل ضرع
 مهيدي نيب تمدقو راربالا بئا راربالا بكرو مهروبق نم اوماق اذاف قايسلا ةرسح

 ماقم ىف قلخلا عج اذاف قارغلا ةعشل اماو نيمرحلا ةلح ىف قوبسملا قب نيبرقملا بئاجن

 ىلاعت لاق مك اوزاف دق نيقتملا ناف اوزاتما سانلا اهيا ىداني اكلم ىلاعت هللارما دحاو

 هببح نم بيجحلاو هتجوز نم جوزلاو هيدلاو نم دلولازاتمنف «نومرجا اهيا مويلا اوزاتماو)

 هسع نم نياف محلا باذع ىلا السلسم قاسي اذهو ةنللا ضاير ىلا الحبم لمح اذهف

 نم ىماعلل دبالف ةيلختلا باب نم هناف غلبا راذنالا نا ملعاو * باوثلا هيلا لصي نمت باذعلا

 نوضرعملا لوقي فوس هناف ةظقوملا ةحصنلاو ةظعوملا ىلا ءاغصالاو ىصاعملا ىلع فوختلا

 ىدعس خيشلا لاق : ةقيقحلا ىق مصلا مهو ريعسلا باضاىف انكام لقعتوا عمسن انكول)

 دئسي ديال ار سك جيهركو + :دمدوس نكس قاد هجن ا ىوكب

 شوكب مدركتق ح ارج خوا هك * شورخ درا رب ناميشب ادرف هك
 لدعلا طسقلاو [ وزارت ] ةيسراقلاب : نازيد عمح نيزاوملا * طسقلا نيذاوملا عضنو قه

 رهوجتلا رايتعاب لامعالا وا اهرضحن و لامعالا فئادضاهب نزون ىتلا ةلداعلا نيزاوملا مهن ىا



 1 1 ا ا خذ اأآ111ذ]ذ]|1ذ1]ذ1]1ذ ] ]| 1 1 1 1

 ]1١[ 2 6“ ويذول عب | 1تر ج 660 6662 عودسم بك

 ةذاخعا هيفو * مهعامسأ نم لزععإ تناو كلذ مهل لق لش دن 6 كاعت هتهج نم نوكينا زوحنو

 مك 484 مع عياسلا ءزجلا

 ايو ةوفكلا نهرا:ةوردك ركاتتتلا لب“ قأنالا للاؤا كلذو مالشالار اذ ىلا هفضيو نيملسملا |

 دنريكمهعلقزور رهان هكناناملسمربارثا مياشكس]ىندي ىشاكلا لاق * اههحاون نمةصقان اهلع ةيلاغ |
 ىلعز و مهاقلا«نوبلاغلا مهفأ فه دعرلاةروسر خا ىف قسفقو[ نارا" نعوذ فرصته روع كلم |

 نوبولغملامهو هللاوه بلاغلا ىا مهتيلغمهوتي هلمهتيقدو ركذامدومظدعبأ ىا نينمؤملاو هللالوسد |
 ردنكسالل لبق(شابلاةدشو عاملا ةرنكو ةعاج.شلاو ةحامسلاب عب راب سانل ا ىلع تاضف) ثيدحلا ىفو
 ىاوشملا فواد ديس امك وينال قذالعا !كاضقلا انا لاقفا لئاقم ثفلا كفلا ازاذ ركسعف |

 [1] تس تقع 5359 دبآ نا نه. ىك + تخحرد خاش وباز ارهشسب

 مع هوبناذ باصق دمر ىك * مث هج مزيه ىهوبناز ار هلعش

 هيل حابم شنوخ دوش ىشحو دوش نوجا * ٠ حالص رهب ذا تشك دياشن رخ
 حامرو باشن شيب ىشحو وجم *« حابم نوخ دش اررافك مرجال

 ليلذو دودرمو دناقعىب هكتاز * لبس هلحناش نادنذرفو تفج
 اوحلاصو ءاللوالاو ءاسنالامهو ىلاعتةللا دنجحب وهف فيرش بصنم ةرصتلاو ةبلغلانا ملعاو *

 | ىرتالأ هلةبلاغلانال نونولغم مهنا ىؤر ناو ىا(نوبلاغلا مهلاندتجناوإ ىلاعتلاقاكنينم ملا
 | كلم اوقّمو برغلاو قرشلا دالب اوحتتفاو مهلك برعلا ىلع نينمؤملا رهظا ىلاعتهللانا

 ١ ةروصنم تاقوالا ضعبىف عئوامو ايدلا ىلع اولوتساو مهننازخ اكلك هطقاكلا

 الؤ ىلاعت هللادعوب قثي نا نمّؤملا ىلعف * نسحلا ءالبلاو ةنحلا ديدشت بابنم وهف مازهنالا

 هللا ىخر ىلع نم ٌوملاريما نعو * اهنك اما نع لابحلا علقنت ةمهلاب ناف داهجلا نع فعضن |

 نسةلو ةيتوكللم# ةوقب تدبا ىتكل ةيئاذغ ةكرحي الو: ةيناهسج ةوقب ربخ تعلقام ىلا اهنع

 ذخا نصحلا ىلا ىهتنا امل هنع هللا ىضر ايلع نا هنع هللا ىضر رباح نع ةئيضم اهبر رونب

 | بابلا اوداعا نا مهدهج ناكف الجر نوعبس دعب هيلع عمتجاف ضرالا ىف هاقلاف هباوبا دحا

 « هتمهب لقاعلاو هحانجم ريطي رئاط لك » اولاق

 لاحر بورحالو لاحر ديزمللف

 نأ رقلا نم ىلا ىحوا امب هنولجعتست امم مكفوخانا ىتأش اما ىا * ىحولاب كرذنا اما لق 8 |

 قاطال ىناهرب ناميالا ذا ةمعيرشتلاو ةنيوكتلا ةمكحلا محا سمع هناف هب ناسالاال كلذب ربخاو

 اذا © عمسلا هكا نا كعق ممصلاو مصالا عج ناميالا ىلا 6 ٠ ءاعدلا مصلا عمسيالو »#َ

 هللا تايآ نم هب نورذنام اوعمس اذا مهنال ساوحلا ح اه مهو مالا اوهش 5 نوردنام

 نيذلا لاك عامسلا ىودج ءافتنال مهلاح تناكتف عامس الك مهعامس ناكو مهلاذا هيعتال

 نوغمسإال محلا نا عم هب عامسلا ىنن دو نوعمسل الف مهل قعنيو مامسلا ححصم اومدع

 نع ةدابغ وه ىذلا ءاعدلا راثيا نا مك ممصلا ةدش لاك نابل اريشيتوا ناكاراذنا مالكلا
 ةئراقم ةرركم ةنلاد "تاؤصاي :نوكي ةداع راذنالا ناف كلذل مالكلا ىلع ءادنلاو توضلا |

 نقلملا مالكلا ةمث نم اذهو اهءارو ةياغ ىف مهممص نوكي اهوعمسي مل اذاف هيلع ةلاد ةئيهل

 «(ىكا)



 | ةزواجتم باذعلانم مهعنمت ةهلآ مهل لب ىأ ةعطقنم ما 6 اننودنم مهعنمت ةهل !مهلما ف |

 ءابنالاب نيثزهتسملاب قاخاك مهبقيحب هبنولعشبامناب هل دعو وهو ءازهتسالا ةهج ىلع ناك

 « نم » تيكتلاو عيرقتلا قيرطب نيئزهتسملل دمحاي 46 لق ف هءازج ىنعي اولعفام
 مكظفحي ىا ظفحي ىذلا 'ىلاكلاو هتيقيتو ”ىثلا ظفح ًالكلا 6 كولكي 88 ماهفتسا

 اليل هلوزت نوقحتسي ىذلا هسأب نم ىا ه# نمحرلانم © امهيف ىا 4 راهنلاو ليللاب ©
 ريغ 'ىلاك الهنا ىلع هنت نرلا رك ذو وهالا هباذعنم مكعنيالىا مكبدادازا اراهنوا
 اعقو دشاو اعوقو هيف رثك ا ىهاودلانا امل لبللا ميدقتو هتلهمب هعافدنازاو ةماعلا هت>ر

 هللا اوفاخحنا نع الضف مهلابب ىلاعت هركذ نوراخيال 6 نوضرعم مهبدرك ذنع مهلب
 مهعدىا "كاكا نع اولأس ىد ةءالكو الظفح ةعدلاو نمالا نم هيلع اند ا اوادعيو ا

 ةيمجللا تاليوأتلا فو © ىلاعتهّللا ركذ نع مهضارعال هل نوحلصيال مهنال لاؤسلا اذهنع ١

 مهتلاهجب نورقم مهنال ةيناحورلا بجحل نيبوجحلا نم احالص ىجرا ةيريثبلا بححب نوب وجحلا
 مهلاغتشالهبلطو مهر نكن نوض رعم ةيرمشبلا بجيللا لهاو مهتلاقي نؤرورذم ءالؤهو |

 ىدنحملا لامكلا لاق, :.,تالوقعملا

 تسندابع دص زا هيدشكشي كتب كي * ناقشاع نيدرد كروس هت نكشي

 ىئايصلا لاقو

 اهئاييركدرادال ضارقمتروصةجرك١ 35 نارو رغم دنتفا كر 9 ىتس ركش

 0 نوبحصي ام مهالو مهسفن | رمعأ نوعطتسال 0 مهل سيل ىا اهيلع نودتعم مهف ا

 اورصنينا نوردقبال مه ىا مهداقتعا نالطبل حضومو راكد الا نه هلبقال ررقم فاشتسا

 دوخزانا لاثماو ثيواتو علقو رسك زا دهاوخ ىهوركم ناشيااب ىدك رك 1] ىنعي : مهسفنا

 مهبحصبإم انتهج نم مهل نوكيأل بغارلا لاق * انتهج نمرصنلاب نورحصيالو [ دركدنناوتن عفد
 مهريغ اورصنينا مهوتي فيكف انءايلوا .بحصيام كلذ وو قفرتو حورو ةنكسنم
 عافتنا عاتملا 6 مهءابا و.ءالؤه انعتم لب لَه نوعني نوبحصي امهنع هللاىضر سابعنبا لاقو

 ارهوركنا يداد ىدادروخربام هكلب ] ىنعي : هبعتمتو هعتماو اذكب هنلاهعتم لاقي تقولا دتم

 مضب 6 رمعلا مهيلع لاط ىت> © [ ارئاشيا ردبو ىتمالسو ىنياو تشيعم تعس تهب
 اوبسحو اورتغاف عقلا ف لجالا مهيلع لاط ىا ةانحلاب ندبلا ةرامع ةدمل مسا اهئوكسو ميلا

 [ ةتشارفاهك انب نيادنز مهرب لجا تسد هكدنتسنادنو ] نوبلغيال كلذ ىلع اولازام مهنا |

 ىع ىتلا ةرفكلا ضرا هي« ضرالا ىنأنانا 8 نوريالف نورظنيالا ىا هي نوريالفأ
 نوجان مهنا نومهوتي فيكف الع نينمؤملا طراستب 6 اهفارطانم اهصقنن 8# برحلاراد

 ةيحانوهو كيرحتلاب فرط عم فارطالاو لدبوا لاحوا ربخ دعب ريخ ةانلاو انسأي نم

 ىديا ىلع مهرايد نم هللا هب رخام ريوصتو لش اذه اولاق لان ةشاطو ىجاونلا نم

 . مهلاجمتسان ال نولجمتس عضوم, نوث زهتي, عشوو نواجستس هياوناك ىذلاباذعلاب كلذ |



 مك عا رعس رمشع عباسلا ءزجلا
 - : 9 : : : وهمس سوسوسسمو

 راثلا مهب طيحم نيح وهو دعولا اذه ىتم مهلوشب هنواجمتسي ىذلا تقولا اوملع ول ىننملاو |
 هوجولا ص صيخيو اولحعتسا املاهعنمي ارصاننودج الو اهعفد ىلع نور دّه ال ثيحن بناح لكن م

 لكلاب ةطاحالل امهبةطاحالا مازاتساو بناوجلا ف رشا امهنوكل فاخلاو مادقلاىنعي روهظلاو
 ةيسرافلابو : ةأكىا بستحيال ثيح نم *ىشلا ةأجافم ةتغبلا «ةتغبإ» ةدعلا 4 مهيتأتلب

 توهبم سل ] « مهتيتا# ةتغاب ىا لاحوا نامالا,نم عون هتغلا نال ردصموهو [ ناهك ان ]

 هرملانال ةعاسلاو توملاتقو هللا لعي+ امئاو مامالالاق * ةريخلا تهبلاو [ ناشيا دنادركربحتمو

 هدنع هلم وهفنوكلا نم 'ىش هتهب نم رابكلا ضعي لاق*كرادتلا ىلا برقاو ارذحدشاناتكلاعم |

 لزانم نم ةمهل | لح ىف لصح دق هنال 'ىش هتهسبال هر ضحو قل | ةذرق ىف ناكنموهنونكم نءهتلفغو |

 مهالو 00 ةعاسلاوا رانلاوا باذعلا اهب دارملاناذ ةدعلاىا 5 اهدر نوعيطتسالف »2 سدقلا |

 اولوتيوا نيع ةفرط اوحيرتسيل نواهعال ىا ريخأتلاو لاهمالا ىنمع, راظنالا نم *# نورظني
 ملعول هنأ ىلا ةراشا هفو مهعرضت ىلا الو * مهيلا رظنيال ىا رظنلا نم وا اورذتعيوا ا

 أ لها

 ىلع اوماقا امل درطلاو دعبلاو ةيدكلو ةعبطقلا ران مهراكتا ىلع هللا مهئفاكينا داي راكإالا

 لوصولاو قحلا لط وه دصاقملا مظعا نا هنم معو قحلاب اط ىلا اوعجرو اواتلو مهراكنا

 | اذكف هلامثو .هنميىلا تافتلالا نع هرصب ٌؤرملا ظفحي نا رهاظلا بدانم نا امكف هلا

 كواسلاب الا الاف لصخالو ىلاعت هللا ىوسام ىلإ رظنلا نع هتريصب نوصينا نطاللا بدانم |

 - يح 35 دوصقملا ّ قيرط هناف دوجولا ءانقا نم ديالف ىل اعت هللا لها نم داشرتسالاو ظ

 نونجملا اهيا ليقف قوشلا نم. مايا ةثالث صقر نونا سيق ءانا ترسك امل ىليل نا |

 نطفتي+ نم نونلااما لاقف ةبحلانعالضف كريغل هتطعا ام ىطعت ىهو كيحت ىللنا نظت تنك

 | القعو اعرش هلع قفتملا نهنا ملعاو * ةليقإالا نع موا عر طولا تك نارتىلإ نشا علا اذه أ

 توملا دعب هللصحبال هناف رادلا هذهو ةأشنلا هذهىف ناسنالل لصحيمل لاك لكنا افشكو ظ

 نامزناهنم ملعف هرس سدق ىونقلا نيدلا ردص خيشلا ةرضحخ كوكفلاىفاك ةرخآلا رادلاىف |
 لاق نيازي كرادتو تارا ٌؤرملا ردشال ةتغب ءاجاذا توملا تقوناو ةمسشغ ةصر ةلا | ْ

 هرس سدق ىدعس خيشلا

 دصوت ىعسل ددركن هرركحد « ديق تسسكب, تفر, سفدزا غم وج

 تبسيملاع زا هي اناد شيب ىمد * تسيمد ملع هك تصرف راد هك

 هبمهثازهتسا نع مسوهيلع هللا ىلد هللالوسرل ةيلست # كلبقنم لسر, ”ىزهتسا دقلو © |

 علئامز لبق نامزّنم قينث اكريثك ددع ىوذو:ريطخ ناش ىلوا لسرب ”ىزهتسا.دقل هللابىا |

 نيذلاب قاف  هماقم هيلا فاضملا ةماقاو ىفاضملا فذح هبفف اوربصف كموق كبأزهتساى |

 مهمزل مالا مهب قاحو هبطاحا اقيح قبح هبقاح لاق # نوثزهتسي هباوناك ام مهنم اورخس |
 هؤركم نم ناسلالا: لمشيام قدطاو.رشلاىفالا لمعتس داكيالو لز' قاحو مهيلع بجوو |

 بيقع مهب طاحاف ىتتملاو .. قاح لعاف لوصوملاو لسرلل مهنمريمضو قاحب قلعتم نيذإابو لعف |

 (كلذ)

 سفن. شمان تسدغ ص ون ناجح 5 نسف قاوختسا ىا .ىرادربخ

 ا
 ا



 2:7: [ل-لى[ى[ى ى[ى لى[ لى[ آيسي1تبلُّ يي 115559595992932

 6 حشلا سفنالا ترضحاو )) ىلاعت لاق اكىهنلا ىنانبال لجعلا ىلع مهعبطف رايتخالاو ةدادالا
 ةوهشلاهف قلخو داهجلاب ماو فعضلا هف قلخو قافنالاب ساو حشلا ناسنالاىف قلخف

 ىلا ةراشا هيف ةيم>حنلا تاليوأتلافو © قاطي الام فيلاكت لبق نم سل اذهف اهتفلاخمب ىماو

 ىبيبحنوذؤت مكتال كلذو مكلالضو مكلهج نم ٍباذعلا بلطف نولحعتس منا اهنم * ناعم

 بلطىف لحعتسا دّقف برا ىف قزرابدقف املو ىل ىداعنمو ةوادعلاو ءازهتسالا قيرطب ىباو

 هيلع ىبنو ىببح ىداعل نع كفلكفأ نوازل ورحخلاوذ ثللا تضقناكى داملوال بضغاىنالباذعلا

 هبلطيف (نولحمتست الفإل ىباذع ىا (ىنأيآ مكيرأسإل هلوق ليوأتلا اذه ةحصىلع لديو مالسلا

 هب تقلعت ”ىشلوا هناللحت نم قلخ قاسنالا حورلاذا اهنمو + هيءازهتسالاو ىبن : ءاذيا قي رطب

 هد مدا ةئيطرمحو مايا ةتسىف امهنيبامو ضرالاو تاومسلا قلخ ىلاعت هللأنا اهنمو + ةردقلا

 نيعبرانوكتف نودعتامم ةنسفلا هرادقم ناك ريمحتلامايا نم موي لكنا ىوردقو احابص نيمبرا

 مايا ةتسىف ضرالاو تاومسلا اخ ىلا ةبسنلاب لجت نمقاخ اذهعم ناسنالانا ىنعملاف ةنسفلا

 هدادعتساو اءهنبامو ضرالاو تاومسلاىف ام تاجذومبا نم هتنبط ريم دنع هنف قلخ امل

 زاكلل ةرهظم نوكت ىتلا ةينارمللو هتافصو هتاوذ ىلحت هتاباقو هب ةصتخلا ةفالخلارس هلوبقل

 ضرالاو تاومسلا ىلع تض ىعوىتلا ةنامالا لمح دادس الهف رعمو هراهظال قلخلا قلخ ىذلا ىنخلا ِ

 ىنعملا اذه ىلع لدي ةي الامام ناسنالا اهلمحو اهنم نةفشاو 000 دنا اهيلاهاو لابجلاو

 مهلناف اهدارم نع اهوعمقبل مهسوفت هيلع تلبج ام ىهلاو [ نأ نيتناوخ نعال انكم

 مكسفنا نم ماقملا اذه بلطيف نولحعتستالف ىلووا ىنن ةطساوب نرق 7 ةيبرتلاب م عع

 لق : ىهتنا(قحلاهنا مهل ني ىتح مهسفناىفو قاف الا ىف اننأيا مهيرخس) ىلاعت لاق تقولاناياس

 لحعلاوذٍبولطملاكردياملق * هلاط تنا سمال ناحعتال

 للزلا نع ولخناللجعتلاوذو + هدصاقمىف بيصم قأتاوذف

 لمجلكو هدالوال مال هيلع مدا لاق تامادنلاما اهيتكتبرعلاناذ ةلجعلاو كايا ىنا عالاق *
 ىأتلا نم دبالف «ىتباصاام ىباصا نكي مل ةعاس تفقوول ىتاف ةعاس هل اوفقف هوامعن نا نوديرت

 ةيونملا دصاقملاو ةيوينادلا رومالا ىف

 ديا ىم ريد نايا ناري بش رك مث روخم * ىئتاج تبقاءزديمددهاوخ والصو حسدوج
 ةعاسلاو باذعلادعو ىا #دعولا اذه ىتموج ءازهتسالاو لاحءتسالا قيرطب ««نواوهيو»

 نينمؤملاو مالسلاهيلع ىنلل باطخلاو انيتأي هناب دعو ىف © نيقداص متتكن ا  ةعرسب انتألف
 نوفكيال نيح' ارفك نيذلا ملعيوأ 838 ىلاعت لاقف دعولا “ ىحي نع ةئبنملا تايآلا نواتي نيذلا

 عفدلا فكلاو عيل هيلز نيو |

 « اخ 5 - نايبلا جحود )

 | ةيىمو قاف آلا رهاظمىف ىلاك تافد مكيرأس ىا (نولجعتستالف ىنايآ مكيرأسإل هلوق وهو

 | الا هملعيالريطلا قطنم اذهو دبالاىلا لزالانم لوقالب دحللا ىلا :دملاّن م ةللط لحن لق هناف

 | ةغيص راشياو فوذحم وا تار 7 نورصن خان 5 0 تاهيل

 | اهريغوا فكلاب ناكهجو ىأ ىلع عفدلاب فكلا ف روعتو ايد فكلاب هتبصا هتففك لاقي
 1777 يل صم



 6 مرر ىيذوا تب وربم رم ىع رع 0-0 اسست اس

 مالك 48٠١ >ج- رع عباسلا ءزجلا

 مهباتغي ىا سائلارك ذي نالف لاقي اهتدابع حبقيو ةدونعم اهذوك لطبي ىا ءوسب مكمانصا |
 نوكيال ودعلا ركذ ناف لالا ةلالدل رك ذلا قلطا امباو مولعلار حيف لاق اكبويلاب مهركذيو
 ىناثلاو نورفاك هربخ لوالاريمضلاو لاح # نورفاكوه نمرلارك ذب مهو # ءوسو مذبالا

 رك ذينا نؤبيعي ىا.هلومفم ىلا زدصملا ةفاضانم وهو ريخلاب قلعتم رك ذبو هل ىظفل دكأت
 منملانيحرلا اوركاذت ناب نورفاك مهنا لاحلاو: ءوسلاب عفننالو رضتال ىت كا مهتيلا م السلا هيلع

 نأىلا ةراشا .ة ةياالاقو هواك الاو بسعلاب ءاقحا مهف ةينادحولا نم هن'رك؟دبنا بجي امي مدع

 صاوخ.نالءازهتسالاو راكتالا نيعب الا قحلا صاوخ ىلا رظنيال رفكلابهللا نع ابوجتح ن اكن م لك
 | اههاج نم ايندلا تاوهشنم ةهل ا مهل اوذختا امذا مهنبعاف نوح ءابلوالاو ءابسنالا نم قحلا

 | ىلع راغي بحملكو (هاوه ههلاذخا نم تيأرفأ ) ىلاعت لاق اك ةهل ! ءوذختا امم كلذريغو اهلامو

 0 ىوتتملا فو: مهدادضاىفالمهيف ناصقنلاو بيعلا نا لاحلاو ناصقنو بيعي مهتوركذي اذلو هبوبحم

 ١ ناك: دكح نئناهد اردمم سما « .دئاوخم رخشت زاو دركفكناهذ نأ

 ندل نم ملع فاطلا ارت ىا * نكح وفع دمم ىاك دمآ ذاب

 لهاو بوسنم ارسوسفا مدينم * لهج ز مدركيم سوسفا ارت نم
 درب :ناكحإ. ُهنعط ردنا شلبم *« دردسكمدرب هكدهاوخ ادخنوج
 | سفن نابوبعم بعرد دنز < * نكد دشوب هكدهاوخ ادخرو

 | هناف بونغلامالع ركاذب تاقوالا عم ىف لغت يو بويعلاركذ نع هناسل نوصينا لقاعلا ىلعف

 هللاءرك ذ اعيطم هللارك ذنم ) ثيدحلا فو ةمعنلا ىلول مزال ركشلاو ةحرلالاجس ضافا ىذلا
 هللا ىوسامع ضاىعاهنال (هللا الا هلاال رك ذلا لضفاو ةتعللاب هللا رك ذ اصاع هللاركد نمو ةمحرلاب

 هلوقىلا ىناثلاو هللاىلا اورفف) هلوقىلا ةراشا لوالا فصلا لاقي * هللا ىلع ةلكلاب لابقاو

 ىلاعت هللاىلا لصت راكذالاو تادابعلا رئاس نا لاغو *(نوبعلي مهضوخىف مهرذ مثلا لقإ

 تناكناوهبونذت رةغاصلاخةسماهلاق نم كلملاةطساوالب هللا ىلا لصتفةملكل اهذهاما كلملاةطساوب

 هلاال نم لجاا ةلك تلزت افرك ذلا اذه ىلا مهما وعدي ناءابسنالا عبمج سماىلاعت هناو رحبل ادبز لثم

 نطابلا ريتتسي اهذادونلاةلكو ةاجنلا ةلكومالسالا ةكىونوضرالاو تاومسلاتماق اههللاالا
 باط ةلجسلا لمت نموه هسنج ىاهيناسنالاقلخ ف نيقيلاو ءافصلا و قدصلاو صولخلا راوناب ١
 ناطشلا نمةلحعلا لبق ىت>ةمومذم تراد كاذإف ةوهشلاىضتقم نهوهوهناوا لمقهيرحن و ىلا 1

 عيطاملاليزنت مركلا نهديز قلخ لاقياكهنم قولخم هن اكءربض ةلقو هلاجعتسا طرفل يدوس م

 هتلجت نهو هنع هك اكفنا مدعو هموزل ةياغب اناذيا ناكرالا نم هنم عبطام ةلزنم قالخالا ند

 كدنعنه قمل اوهاذه ناكنا مهللا) ثراحلا نبرضنلا لاقدنعولاب هلاجعتساو رفكتا ىلا فدا |

 ناسنالابدارملان ا اًمهنع هللا ذر سابعنبا نعو(ملا باذعب انس وا ءاملا نم ةراجم انيلعرطماف |
 هلفسا حوزلا غلبينا لبق مايقلاف لجعتسا ىا موقينا دارا هددص حورلا غلب نيح هناو مدآ

 ةعقاو ةطساوب ايثدرد دوخ تردق ىاهناشن ] # ىنإيا © نواحعتسملا اهيا « مكيرأس ِه

 | كنون ةسرافلابو : اهب نايتالاب ه6 نولحعتست الف [ ختود باذع تزعل ردو ردب
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 ءايبنالا روس مه 41/9. ج-

 ةنحلا تراصف اوربصيل راضملاب ةداتو اوركشيل راسملاب ةران ىلاغت هللا رابتخا نا ثلاثلاو .
 رسيا ربصلا قوقحب مايقلاو ركشلل ةيضتقم ةحنملاو ريصلل ةيضتقم ةنحلاف ءالب اعيمح ةحئملاو
 هللا ىضر رمع لاق رظنلا اذهبو نيءالبلا مظعا ةحنملا تراصف ركشلا قوقحب مايقلا نم

 نمو هنع هللاوضر نينمؤملا ريما لاق اذهلو «ركشنإف ءارسلاب انيلبو انربصف ءارضلاب انيلب » هنع
 ءالبو اذكب انالف ىلتبا لبق اذاو «هلقعنع عودخم وهف هبركمدق هنا ملعي ملف هايند هيلع عسو

 روهظ ىناثلاو هرما نم لهجبام ىلع فوقولاو هلا فرعت اهدحا نيرصا نمضتي كلذف
 بوبنغلا مالع هللا ناكذا هسما نم لهجام ىلع فوقولاو هلال فرعتلا نود هتءادرو هندوج

 مكس دجؤام ىلع مكيزاجنف اك ارتشا الو الالقتساال انريغ ىلا ال 6 نوعجرت انيلاو #

 ءالتسالا ايندلا ةاحلا هذه نم دوصقملا نا ىلا ءاعا هنو ديعوو دعو وهف رثقلاو ريدا نم

 ىرخا رادنم دبالف فيلكتلا راد اهعستال ةازاجملا نا معاو * باقعلاو باوثلل ضرعتلاو

 ةدئاف مهضعب لاق * ثعبت مث توم نانم سفن لكل دب الف روشنلاو توملاب الا اهيلا راصيال

 لوصح ةداءالا ةلاح ةدئافو ماسجالا ةبحصب حورال تاصح ىنلا ثئابخلا عفر ةقرافملا ةلاح

 رطخالو تعمس نذاالو تأر :نيع ال ام نيملاصلا هللا دابعل تدعاىتلا ةيورخالا تامعتتلا

 وابن انا ىلا (ريخلاو رمشلاب كولبنو) هلوقب ريشي ةيمجنلا تاليوأتلافو © رشب بلق ىلع
 سفنالاو لاومالانم صقنلاو عوجلاو وخلا ىهو ارش اهنومست ىتلا تاهو ركحملاب
 ريخلا اهنومست ىتلا تابوبحلاب وانو بلقلا ةايحو سفنلا توم اهيف ناو تارّلاو
 ةموسملا لمخلاو ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقملا ريطانقلاو نينيلاو ءاسنلا نم تاوهشلا ىهو
 سفنلا توم ىلع ربص نفث ءالتبا نيتلاحلا اتلكو بلقلا توموسفنلاةايح اهيأؤ ثرحلاو ماعنالاو

 قاقحتساهلو سفن اناّئءطاو بلقلاةاحب ةراشبلا هلف تاوهشلانعو تاهوركملاب اهتافص نع

 ارش هبسحام ريديف (نوعجرت انيلاو ) لاق اك فطللاب كبد ىلا ىبجرا ةبذجب هبر ىلا عوجرلا
 تاهوركملا ىلع ريصي+ل نمو © مكلريخ وهو أيش اوهركت نا ىسعوا) ىلاعت هل لاق اك اريخ
 نارفكنم ديدشلا باذغلا هلذ اهف للا وقح ءاداب اهيلغ ركشي ملو تابوبحلا تاوهشلا نعو

 عجريف (مكل رش وهو ايش اوبحتنا ىسعوا) ىلاعت لاق أك هل ارش اريخ هبسحيام ريصيو ةمعتلا
 اهو ركم دعبامم هوحنو رقفلا ىلع ربصلا لقاعلا ىلعف ىهتنا لالغالاو لسالسلا ىف رهقلاب هللاولا

 ش ظفاحلالاق : سفنلادنع
 ىدتسر خو ىثيوود_نادرك عمعنم قهلا: هن, تسدتشز + شنو ردابثسندوس كرا زابناود
 لهج ىباب مالسلاهيلع ىنلارم نيح تلزن نوكرشملاىا 6 اورفك نيذلا كأر اذاو.»
 كنوذخت نا ف هب ”ىزهتسملاك ىانم دبع ىن اذه برعلا ديدانص نم هعمنا لاقو كح_ضف

 وا اب كىسك ]ىنعي : هب اوزهم كذاختا الا كب نواعشبال ىا ةيفخىف حزم ٌؤزهلا ه6 اًدزهالا

 مهتلماعم رصق ىنعم ىلع [دنناوخ ربءغيب ءازهتسا اب ارت ناشيا هكتسنا دام دننك ءازهتسا

 «ىذلا اذهأ ردابتماوه اك او زه هنوكىلع مهذاخنا رصق ىنعم ىلعال !ًوزه هايا مهذاخأ ىلع هعم
 « تيل. ا رك ذب طز[ هتسوس دك تن: :وبك نا: دجفكر ككدكي نإ[ قنات[ 7:/لونل اة داياكتْزِع



 مه غال رجح رشع مباسلا ءزجلا

 تسيرداديب نيع هاك ١ مدرم باوخ هك« دامو لد 'لها .دادماز كرعاوشف

 ال ولا انك بشم وت كال يق الك ةقيتضت نمل .ةجونملا فحل. نك وه لك قدننلال, داقتعالا :ةدم قو. اه
 خورلا نامبالاو ةوبنلاب فصتملا نال ةقبقح ءايبنالاو لسر مهتافو دعب مالسلا مهيلع ءاسنالاو

 الف تاذلا ىنعمال حورلا يه نسفنلاب دارملا نا .تفىع دق ذاو . ىهتنا توملاب ريثتبال وهو

 زوجبال توملا نا عم 6 كسفن ىفام ملعا الو ىسفن ىفام ملعت ) لاق م انسفت هللنا دري

 شاشخلاو اهلك مئاهبلا لاجا ) تيدحلا فو تومتال ىو سفن اهل تادامملا اذكو هيلع
 توملا كلم ىلا نيلو اهحاورا هللاذخا اهحيدست ىضقنا اذاف حببستلا ىف اهلك باودلاو

 11و مكلاجاك الاج اهل ناف كئانازنتك ىلع كءاما اويرضتال) ثيدحلاىفو (*ىش كلذ نم

 تامدقو هللا لوسر ىلع هنع هللا ىضر ركبونا نذأتسا تلاق اهنا اهنم هللا ىضر ةشئاع نع

 لاقو هيغدص نيب هيدي عضوو هيابع نيب هف عضوو ههجو نع فشكك بونلا هبلع ىجسو
 عيف تم نافأ دخلا كلبق نمرشبل انلعجامو) هلوسرو هللا قدص هانفصاو هاليلخاو هاسناو

 دعي ناك نم هتطخىف لاقو بطخف سانلا ىلا جرخ مث (توملا ةقئاذ سفن لك نودلاخلا
 لوسرالا دم امو أرق مث تومال ىح دمر ناف هبر دبعي ناكنمو تامدق ادم ناذ ادم
 هكره ] ىشاكلا لاق « ةيآلا (مكباقعا ىلع متلقنا لتقوا تام نافأ .لسرلا هلبقنم تلخدق
 سالو دشون دهاوخ انف تبرش ترورضب ةدايتدرجل عر ىاضف مدع ةزاوردزا مدق

 [ديشوب دهاوخ تافوو تامث
 دوب اذهاوشلا انهن: تسنقابو ؛هدتياب هكتاو + ذوب: دهاوخن انف !لعآ ناهي .دمآ ةكره

 ىمس اهنا مامالا لاق مك مكربتخيو كولبب نم ةلماعم- سانلا اهيا مكلماعن ىا 6 كواينو
 رقفلاك عنلاو ايالبلاب 86 ريخلاو ريشلاب © رابتخالا ةروصىف هنال نوكس امب ملع وهو ءالتبا

 رهقلاب مهضعبلاقو * الوا نوركشتو نوربصتل ه رورسلاو ةذللاو ىنغلاو:ةدشلاو ملالاو |

 ةركتلاو ملعلاو لهجلاو ةيفاعلاو ةنحلاو رايدالاو لاقالاو لاصولاو قارفلاو فطللاو

 ةمصعلا ريْلاو ىده ريغب ىوهلاو سفنلا ةعباتم وهو رشلاب ولت لهس لاق * ةفرعملاو
 كوابنل دكؤم ردصم وهف ارابتخاو ءالب ىا # ةنتف ف ةعاطلا ىلع ةنوعملاو ةيصعملا نم |

 ةمانأ ىلا "قفار اليوت لاوار ند هيتدوجح وهلعتلا نانلا كتم قلا كابجتدامتفلا انف اآو ءهظنفل_نيغ قم
 هنعذ كدحا بروي اك ءالبلاب دحا برجي للا نا ) مالسلاهيلع ىبلا لاق لاق هنع للا ىضر
 ظفاحلا لاق : ( نقتفا ىذلا كاذف بهذلاك يرام هنف دانلاب

 دشاب شءورد هكره دوش ىور هيسات * نام دبآ هبرجت كحرك .دوبشوخ
 5 ىدخنكملا لاقو :

 دكا كح كا راطمو منك ى”ا3ملاع+.ارسو فلق قلق

 ذ]ئزانتخلا!ةزشكنماهتقلخلا”قالأك هتريتخا ةتوابو: قلخ ىاىلب بوثلاىلب لاق ٍبغارلا لاق'#

 نا لوالا . هجوانم ءالب تنلكتلا ىمسيو * مسجلا لس هنا ثنح نم ءالب ملا ىمسو

 تارايتخا اهنا ىناثلاو ..ءالب هجولا اذه نم تراصف نادبالا ىلع قاش» اهلك فيلاكتلا

 1 ( ثااثلاو.)



 ا
 حاورالا تعجرو لكايهلا ذيانح تمدهنا حابشالا نم حاورالا تخلسنا اذاف اهل قملا

 أ ىلا روهظ ةيفك لع نمو رابتعالا اذهب ه5 ولا لك 0 5 رياغم امهْش نلف تادوجوملا |

 تناكنمو ناف وهف ءانف قرط ناب ناك نم هارمس سدق دنملا لاق #23 ادح مهفاق ةققحلا ف أ

 بئاصلا لاق : رونلا فشك ىف اذك اضيا ةيروصلا مهتافو

 تولاو يشل كوكا كون ةليقن مانا اج 000 «تيع وهامو نا لك ترا رك |

 | هلوقو © لئللاب مكفوت ىذلاوهو ) لاقف افون ىل !اعت دلل هامس وحلا اذه ىلعو ليقن مون |

 ةاحلا ةوقل لماحلا فنطللا ىراخلا رهوملا ىه سفللا تافيرعتلا فو * لامحاب ىهتنا |

 دئعف ندللل قرتثم رهوج ىهف قاوحلا حورلا م 5 و ا كلا سحلاو

 ا
 رهوج ءوض عطقني+ ناد نقال + صقانلا عاطشالا وه مونلاو ى كلا عاطشت الا وه ْ

 هلا

 نع قاويحلا حورلا ءوض عاطقنا توملا نا هنم مهي ريقفلا لوَص * توملا وهف ةءاكلابوا

 وهذا ةقطانلا سفنلا هللاه ىذلا ناكوولا حورلا ريغ حورألا اذهو هنطابو نددلا؛ر رهاظ |

 هيف لاح ندبلاف فرصتم ةئيهو ةيهام ماسجالل رياغم فيطل مج ةنسلا لها رثكا دنع |
 نيناحورلا ضعب لوقو * تام ندللا قراف اذاو تناو اناب هنع ربيعي نوتيزلا ىف نهدلا لولح |

 رياغم ةدرجملا حاورالا ماع نم هلال 0 هس ره وح ثمىح نه حورلا ذر عا ا

 | ثيح نمو هماودو ُهناَعىف هيلا جاتحم ريغ هتاذب متاق فرصتلاو ريبدتلا قلعت هبقلعتم ندبلل |

 دسحلا نع حورلا ةناباو ةيناوحلا ةوقلا لاوز نع ةرابع 6 توملا ةعاذ سفن لك )

 توملا نال دحاو سنج نم توملاو موللاف هنطابو ندنلا ر ماظ نع هوو هَض علقم توملا

 مولا وهف هنطاب نود هرهاظ نع عشنا ناو ُهلْظ خللا وهف هنطابو ندنللا رهاظ نك لم

 حورلا نا نم نوعلا ناسنا قام هديؤيو اهلعفىف اهلنراقم هناذوف ةداملا نع درج رهوج

 احبسم ريصيل ىقابلا ىولعلا ىنارونلا ىكاملا حورلا ناسنالا ةنيطىف عمج ىلاعت هللا نا اضيا

 ىذلا ءانفاا لبق. ىنافلا ىلفسلا ىلالظلا ىناويحلا حورلاو ةقرافملا دعب ايقاب كلملاك اسدقمو

 ةايحىل< اهنال حاورالاو بولقلاال سوفنلا ركذ اضيا مهضعب لوقو * توملاب هنع ربعي

 ضعبل ىف هحور هللا حور ىدنسو ىجش ةرضح لاق » برلا ةدهاشمو بنغلا ندا لا

 ا راش ب هنع كفنم ريغ هيلا جاتح ةداهشلا ملاعىف هاوقو 2 رهظمو هنروص ندلا نا

 | عيمجىف قحلا قلطملا دوجولا نايرسك لب راغنلا لها دنع روهشملا لولحخلا نانا كال هلق

 ىف حورلا روهظ ةيفيك لعل هريغ هجو ىلا ع و انك ءامشالا ناو ءامشالا ىف

 ارك داق دا ىدحإو هندي بر حورلا نال هريغ هجو ىأ نمو هنيبع هجو ىأ م هناو ندنلا

 رهظف بابلا ىف ةدمعلا وهو هريس سدق خيشلا مالك ىهتنا مهفلاو معلا ىلا ىداهلا وهو

 قرافملا وهف ىناويحلا حورلا نيعّسب هننعتل وه اما ىناسنالا حورلا ىلع سفنلا قالطا نا

 عبطلا ةايح نم لقني هناف هبرب هتايح تناك نمو هحور باهذب هتامم نوكي هدفت هتايح

 وه اما ءالوالا ن. ةما اكل نو مهسضعب لاق * ةقيقحلا ىف ةامْلا ىهو لصالا ةانح ىلا

 دعب اهتورهظي ءايلوالاف ةماركلا ىنانيال توملاف هدقفبال هدوجوب ىا ىراتتخالا توملادعب



 مآ 17 جت ريفع عباسلا ءرئجلا

 ١ ةلخاد ىتعملا ىف ةزمهلاو [ ىدوب دنئهاوخ ناكدتاب ون كرم نارظتنم ىنعي ناشيا سن ] |

 | "لعاعلا لاق كوك نوتيتغتب حل نؤكرتتلا(ءالؤقت قنيأ تنا"تعاذاق نق هناك دواختا "نع
 انقل اك نوتمأعلا قلك موقفا اب نيماشلا لفف ظ
 هرس سدق ىدعس خييشلا لاقو |

 يش تناك موت[ نكن نار وددك/ هب, ىبك ' كدرك نام تاسع كم |

 | ىف لاق * امدعو ادوجو اهل ارادم دواخلا ناكىتلا ةتامثلا راكتا هضنو دولخلا راكناب داوملاف

 ىضتقاال ىلا ةيطرشلاب 'ىجو الما ماود هعم ناكءاو ءليوطلا ثكملا دولخلاب دارملامولعلارحب |

 0 لاخلا ضرفي 5 مهلبق هتوم ضرف لب مهلبق توملاب مالسلا هيلع فصوي مف نيفرطلا ققحم |

 ردب ةعقو هدهشب 5 ةديدم ةدمي مهدعب قبب هناو هلق نونومي مهنا ىلاعت هللا عال كلذو

 سدق ىدنسو ىخيش ةرضح ىصقا ىليربوك نباب ريهشلا فطصم ريزولا نا ريقفلا لوي *
 دنع هتعمس هل ىنرايز نيخ ةدسافلا ضارغالا نم ماوعلا هللع.امل سربق ةريزج ىلا هرس

 ءابنالامتاخ ناكامل هنا لمتحيو مامالا لاق * هلبق ريزولا تاه آلا هذه رركي وهو رحسلا |
 نمي الاب لدتساو .”توملآىف .هريغ لاح هلا نأ ىلع هسق هعرشريغتلا تامولذا تومال هنا ردق ا

 | نولئاق ءاملعلا نم اريثكو مهرساب خعباشملا نآ عم ايندلا ىف ىحب سيلو تام رضخلا ناب لاق
 | ماعلا نم نوكف كلذ حص ناو ملعا هللاو هعم هتملاكمو هايا هتيؤرب مهضعب ربخا ىتح ىج هناب |

 | ىب ركذام مالسلاهيلع ىلا دهعف ايح ناك رضخلا نا ىلع لدبام نا معاو * دا

 هللا ةمحرو مكملع مالسلا ةكئالملا مهتزنع ىقوت امل مالسلا هيلع هنا نم كردتسملا حس |
 | امنا اوجراف هاياو اوقثذ هللاف تئاف لك نم افلخو ةيصم لكىف ءازع هللا ىف نا هتاكربو

 ةححالا بهشا لجر لخدو هتاكربو هللا ةمحرو مكلع مالسلاو باوثلا مرح نم مورحلا

 | ةبصم لك ىف ءازنع هللاف نا لاقف ةياحصلا ىلا تفتلا مث ىكف مهباقر ىطختف حببص ميج

 | مكللا هرظنو اوبغراف هللا ىلاو اوبيناف هللا ىلاذ كلاه لك نم افلخو تئاف لك نع اضوعو
 | اذه امهنع هللا ىضر ىلعو ركبوبا لاقف فرصتاو ريح نم باصملا امتاف اورظناف ءالبلا ف
 | دارملاو مهدولخ نم رك ؛ام ىلع ناهرب 5 توملا ةقاذ سفن لك 8© مالسلا هيلع رضخلا

 | ةّقاذ ىا اهدسج اهتقرافم نع ةرابع اهتومو قادنالا حورلا ىه ىتلا ةقطانلا سفتلا

 | موعطملا نم سيل توملا نال هيهاظ ىلع هؤارجا نكميال اذه قوذلاو ةقرافملا ةدارم
 | ةفَص توملاو كاردالا لصا نع ازانح هلعج زوحبف صاخ كاردا قوذلا لب قاذي ىتح

 0 هاؤنه نع تام نف سفنلا ىوه ع قحلا لها حالطدابو ةاحلل ادض تقلخ ةيدوجو

 | ةيءانلا ةوقلا ءازاب وهام لوالا ةاحلا عاونا بسحب توملا عاونا بغارلا لاق * ىح ذقف

 أ ”(اهتوم دعت :ضرالا'ئأع هللا نا اوُملْعا) حم تانللاو "تاناوتكلاو ناسنالا ىف ةدوجوملا
 | كلاثثاو (ايح-جرخا فوسل تنائاذثا ناسنالالوقوال وحن ةساسحلا ةوقلا ءلاوز قاثلاو |
 ةاحلل ردكملا نزحلا عيارلاو «قوملا عمستال كناإل وحن ةلاهجلا ىعو ةلقاعلا ةوقلا لاوذ |
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 ءادالا ةروس مي 77ه خججم

 ْ امتاو هدانع ىلع هءءن لماكتت مل دربلاو رحلا بقاعتب عفادملا رئاس ا قالا للللا 0 0 ١

 اناس ن 3 ىلع وبا جتحاو 23 نوح هيملا كالف ا 51 3 الا اذهلو يك الفاف اهتاكر لموت

 سس ءدشمل اياكرال عدت اةيار اول رم نر ا ع لل 0
 | باوحلاو نيلتاعلا ءامحالل الا نوكيال نونلاو واولاب عمجا لاق لاق ؟نيدجحاس ىلمهتيأر رمقلاو

 ربع رعف ءالقعلا ةازيم ْن از دوحيسلاو ةحاسا وم ءالقعلا لإ 6 انم وهام نهلا كا امل هنأ

 ص ةكلفلا مارجالا ةققلا لها ضعب لاق 2 2 71 اذ واخدا) 0 هل مو ءالقعلا ريهضل نهنع

 ةكرااب اهتاكرح ىئدابم ىا اهتاكرحو بكا وكلا و كالفألا نم رصانعلا قوف مايسجالا

 ١ كالفالاب ةتلعتم اهسفناو اهتاوذ ىف كالفالا داوم نع ةدرحم رهاوج ةاردتسالا ىلع ةيدارالا

 نيود د11 ءارلاا كلك لاهو ايناكرح ىرامإ حارسا كلا نيك ( 2 3

 ىرخام قلعتلاب دارملا تلاق#ناسنالل الصف قطانلا نوكبال اذه ىلعف تلقناف :: ةيكافلا ةقطانلا
 ىلع ىر#كاموه قحلا ناؤوحاو ءاغبسلاو نحلاو كللملاب صضقللا در هنال راخذ هفو ناسالا ىلع

 قشاكلا لا + "ىثلا هلع ىرحل ىح نانح مهل سيلو ناسللا ىلع . ىرجنالا» نانحلا

 تسنافراع 2 ضف ناش دورو بس تناسالهإ در كمروا نايمألا يئار 8
 |طاسب رب ارىي ماكو درا ريوا داهنزأ رامد لالج ,ناطلساب درك ضد ةدبش لوا كي هاك
 بحاض ةناثث باتفا و ده لابقا ”هلاون' لاوت ناوخزا اروأ كام نابزيهات كاشف طبل

 ءاسطعلا تفتك وا دعاك هنو كيارف هل هيا دش تك مح رد نك يا تيان

 روهظب ىنامز شيازفا رد هاكو دوب شهاكرد ءاك تسانيولت لها ةناشنرشو امش تددزاام

 دشر تيردب ةسارو تدعماج زومر زوربب ىعاببو دفا ىنسس قاحرد تيحو قرب نو

 ته ىنعم نيدب ىراثا هرس سدق راونالا مساق ترضح ماسحما قئاقح مالكرد اييوك

 هبرفنازالاح ردموشمرا دال دوزوروج #* 3 ومر تنارغ زوس ميز

 ديامر فم هريس سدق ىورربب تريض>و

 موشن اصَقن ىبردب نوج ىنك نم“ ىوس ىوررو * نهتع .ىلاله مدرك نءذ ف :ايرب ىور نوح

 موش ناثفارون عمش هكوتز متفا قاحبرد هك * تشو زوزمدركوت ا ىباتف اون

 هلا كحاب نع ريعو دإْلا رهاظ ةريشيلاو رشيلا * 0 رشبا انلعج امو

 ربت دلخلاو رباولاوا رعشلا وا ىفوصلا اهياع ىتلا تاناومحلا فالخب هداج روهظب ارابتعا

 هب صيرتن نوكرشملا لاق ني> تاز اهيلع ىتلا ةلاخلا ىلع هؤاَقبو داسفلا ضارتعا نم ”ىثلا

 مالسلاهيلع دمت ترضح نارايو دما رب ثداوح داب. درك يربى راظتنا] ىنعي : نونملا بيد

 | توملا نولللاو هراكلملا نم كيبربام بيرلاو 1 دزادنا كاله ةطرو رد اروا هتخاس قرفتم

 نم ةكاهملا ثداولا نونا بير توملا لإ هيدؤت ثداوحو 0 همدت نا هبرظتا ىا

 اسدلا ىف ءاقيلا ماود دقعاي كلبق نم ناتيرالا دارفانو درفل انلعجامو ىنعملاو .رهدلا ثداوح

 وهوألا دحا الاف هديل هلع نيرداق اكان ايندلا قى امدا دلت نا اتلس م سيل ىا

 كيرا 00 ولا 35 4 © نودلاخلا مهف ٠ 2 نافأ و ص تدك مذا ناك اذاف تزوملل ل



 2 2ا/5 ع٠ رشع مياسلا ءزجلا

 نوركتف مهريغ اماو مهتالكو مهلامافمو مهلاوحابو هللاب ءاملعلاب نوْمْؤِي قيقحلا هاؤاسلا

 هل سيل لقعلا نا حصدقو * لقنلارظنب نورظنيو لقعلا قيرط نم نوشمب مهلال نوضرغيو
 مهذا هللا لهاب وه اما هللا ىلا ءادتهالاف تافشاكملا اهقوفو تالوقعملا قيرط ىفالا مدق

 ليدبتلاو خسنلا نم ةظوفحم مهمولعو ةميقتسملا لبسلاو ةحبحصلا جاجفلا ىلا نودشرملا |

 ركفتيو اهاوهنع هسفن لقعينا لقاعلا ىلعف * توملاىلا ىئمتت امئاف موسرلا اماو ةرخآو ايند |

 ا ىونثملاىف لاق هناذ فدكلاو لقنلاو لقعلا قيرطب ىرعاوهنم.داشرالل راتخمو اهاده ىف

 دوريم تعيرش ماكحاب وك * دوب نيا تقيرط هارورهر

 ايقعالا نوكيأل ميقعلاب طبترملاو ميقع هناف اهيف ةمكحلاو ةعيرشلا ردق فرعيال نمع ضرعيو
 عيمج ىف تادهاشملاو تافشاكملا لها ةقيرط عابتا ىف تابثلل انقفوي نا ىلاعت هللا لأسن

 # راهاو »8 ضرالا لظوه ىذلا 6# لبللا قلخ ىذلا ف هدحو 46 وهو 92 تالاحلا

 # رمقلاو 9 ىراهن يضم بكوكوه ىذلا * سمشلاو  سمشلا ءوض وه ىذلا
 ىلا مدعلا نم اهجرخاو ءاسشالا هذه دجوا ىلاعت هللا ىا ىلل ”ىضم بكوكوه ىذلا

 سمشلانم دحاو لكىا 46 لك © ةرهالا ةمكحلاو ةلماكلا ةردقلا هلف هريغ نود دوجولا

 « نوحبسي ] هلوقو » رلا هدهشي اك ةدح ىلع 6 كلفف إف هلوق هربخ أدتبموهو رمقلاو
 ءاوهلا ىفوا ءاملا ىف عيرسلا ل حبسلا ناف ءاملا ف حبسلاك كللفلا حطس ىف نورجي ىا لاح

 كالفالا ىف ةزكترم بك اوكلا نا هنم مهغيو تادرفملا ىف مك كلذلا ىف موجنلا رمل ريعتساو

 كلف ىف دوك لك اوكلا نم دحاَو لك ميوقتلا حرشفف لاق متاخا ىف * متاخا صف زاكترا

 بك اوكلاو ةدارالاب ةكرحتم كالفالاو هف كمسلاك ال ءاملا ف ةسمغملا ةركلاك هف قرفم
 ءامملا نود ناليسلا نم فوفكم جوم كلفلا نا ةيّآلا رهاظب اذخا مهضعب لاقو * ضرعلاب
 لاو * ملاعلاب طبحم فافش مسج كلفلاو ءاملا ىف ةكمسلا حبست اكرمقلاو سمشلا هيف ىرجت
 | كلقلا ةنسلا ىحم لاقو « كلفلاك هنوكل تن ةتمستو بكاوكلا ىرخم :كلفلا بغارلا
 نلاثاةلمتتا حضلا نباذاف + لرد ةكتلف سؤ كلف هك يطل وع لكرتلا ا مالكف
 انكاس كلفلا نوكي نااما هناف ةثالث اهف ةئكمملا هوجولاو بكاوكلا تاكرح ىف
 بكاوكلاو اكرحتم كلذلا نوكيا اماو دكارلا ءاملاىف عباسلا ةكركهبف هر بكاوكلاو
 الوا ”ىطللاو ةعرمسلا ىف هتكرل ةيواسم اهل ةقفاوم وا هتكرح ةهجل ةفلاخم اضيا هف كرت

 هنال لطاب لوالا ىأأرلا ةفسالفلا لاق « ةنكاس بكاوكلاو اكرحتم كلفلا نوكي نا اماو
 آلا قس يف رك ذام نيعل لطاب اضيا هناف ىناثلا ىأرلا اذكو لاح وهو كلذلا قرخ بجولا

 رع كلفلاو هف'ةفقاو: كلفلا ىف زوم نك اوكلا نوكت نا وهو كلاثلا ناخالا

 عانتما ىلع مالكلا اذه رادم نا ملعاو مامالا لاق * كلفلا ةكرط انيق كك'ااوكلا ةلرختتف

 رداق ىلاعت هللاو ةنكمم اهلك ةثالثلا تالاتحالا نا قا لب لطاب وهو كالفالا ىلع قرحلا

 نوكت ِككاّوكلاو ةققاو كالفالا نوكت نا نآرقلا ظفل هلع لدن ىذلاو تانكمملا لك ىلع
 رمقلاو سمشلا قلخي لو ءامسلا قلخول هنا لعاو * ءاملا ىف ةكمسلا معبست 5 اهيف ةيداج

 اد ا



 أ

|| 

 م ا ل

 توملاو مونلا يلي مهلاور_نابيتتالا اسلتلا مدل ودك كلا اذا لال ظالما ||
 ريل مر
 ىزيزع دئح ره ارث دش للاخ دك + ىزيج كرم نوجناهجرد دشاين

 ١ ضرالالهاف اهداوطاو ضرالا دانوا مهنيذلا لادبالاىلا ريشي ةيمجنلا تاليوأتلا فو ©
 ا ماشلاب نوعبرأ نوءبس مهو ضرالا هللا يه مهب موت لادبالاو نورطع مهبو نوقزري مهب ا

 واخت نا ) ثيدحلا فو سانلا رئاسنم رخآ هناكم ماهالا مهدحا توميال اهريغب نوثالثو

 دحأ مهنم تامه نورصنت مهلو نوقسلا مهبف نمرلا لدخ عم الجر نيعن را نم ضرالا ||

 نيلالحلاىفرصتقا هيلعو ىساورلافوا ضرالاىف # اهيف انلعجو وه (رخآ هناكم هللالدباالا |
 وهام قرطلانم لبسلا نال ةكولسم اقرط ىا 46 البس احاخ #8 قرطلاىلا ةجاتحلا اهنال

 | مهمللاصمىلا اودتهي نا ةدارا 6 نودتهي مهلعل # نيلبملا نيب قشلا جفلاو كولسلا داتعم |
 ضرالل اهنال افقست يمس افقس ءامسلا انلع>و 00 ةديعبلا دالبلا ىف مهل تاعجىبتلا مهئامهمو ا

 تقولا ىلا لالحتالاو داسفلا نموا دمر يغب اهنوك عم عوقولا نم هي اظوفحم وه فقسلاك

 سواسو نم ةظوفحم قراعلا بلف ءامن إلا ةراشاهمفو د بهشلاب عمسلا قارتسان هوا مولعملا

 | سواسو نم ىلق رمعا مهللا) مالسلا هيلع ىلا ءاعد نم ناكو نحلاو سنالا ناطيش |

 ىودملا فو :*ناج رملا ماك فرك( ناظتلا سواشر ع ا طاق ك١

 ]١[ ذودب سكرك نيزا ارسكرن مثح * زوسب ارئالوغ كاب نكقح 4
 ىلع ةرين تامالع اهلعجو اهف ىلاعت 0 ١+ ةاولا اهتلدا ىا دي 3 اهتايآ نع معو 3 0

 موحتلاو رمقلاو سمشلا لثه هتمكح رهابو هتردق مظعو هعنص لاو هتدحوو هدوجو
 لاَ *لالضلاو رفكلا نم هيلع مهام ىلع نوةقيفاهف نوربدتيال 6 نوضرعم ف اهريغو

 8| عضاوتو . ناسللاقدصو .٠ لاملا ىفةوا>سو .ردصلا ىف ةمالس .ءاششا ةريشع لادبالا قالخا

 ركفتلاو . نينمؤمللةمحرلاو .قاخلا ىفةحيصتلاو .ةولخلا ىنءاكلاو .ةدشلاىفربصلاو .سفنلا
 مئادبو هعنص بئاجت ىف اوركشتو هتمحر راثآ ىلا اورظناف ءاشالا ىف ةربعلاو . ءاشالا ىف

 هءبارعوق لخد ماللسل اهيلع دواد نا  ىور  هتفرعم رام ن٠ ردلا اوحرختست ىتح هنردق

 ,١ تلاقف ىلاعت هللا اهقظناف:هذه ,قلخي هللا اعيان, لاقو اهقلخ ىف ركفتف_ةريغص .ةدود قارف

 دودقملاف هللا كانا امم رثكا هركشاو هللارك ذا هللاو انام ىلع اناو كسفن كبجعتأ دواداي
 | اما نراماكلا نيس ولا فاطر نم راكعلو كرخأا لك دي لزق دبا ركن لسا تالا لك
 ئوشملا ىو نيعاللا ةوتكلا' ناقل مار عالاو' اقل

 ل كتيعا ورد رد اذ كشاإثأا < 00 و هرهم رخ رخ شيب

 وج هباريب ورد ناو.دح دوي ىك #« واىناهرهوكو تسرح 0

 تسر رهو لعل دن رد دوبوك # تسا هداهنت ادخ ناو.> رسرد

 داو هريسر ود .دويرح شرع نشارك ع اوشوك ىديد جيه ارئارخ سم

 لهاف ةيقوذلا تاءلكلاو ة ةقطا | تايلجتتلا ىهو فراعلا بلل ءامس تايآ ىلا ةراشا ب آلا فو :

 تا

 نأ فشكرب عالطاو نخس تقيقحرب ىلدع ناسرد مود رافد لئاوارد اذ

 31 سس

 لالب عيب تهج انكم مالسلاهيلع ىطصمترضح ندرك ليكو# نايبرد مهش رتفد لئاوارد []

 م - 2522_0_20 25 25252229529 >2 225252122255592

 ا



 م5 41/7 جح سيم عباتلا ءرجلا

 ا, (ةرهوج هللاقلاخام لوا)روهشملا ثيدحلا ىف ءاجالك انجل اول 8 0 .حاودالا نم دهشع ا

 نم ةاح ىذ لك ةانح قلخ .ىلاعت هناىلا ( ىح 00 اناعجو ) هلوش ريشيو |

 ىقؤ تادوجولا لدم نغ ىلا ةرهوجلا نا كلذو هغرع هلغ:ىذلا .ءاملا نم تاناويلا |
 باودلاوتاناو.ْلا حاودا تقلخو اهالعانم كلملاو ناسنالا حاورا تقلخ مظعالاحورلا

 حاورالا ديشمب هلك كلذ ناكو 6( ءامزه ةباد لك قلخ مللاو لاق ام ءاملا هو اهلفسانم |

 ٍلعاو * ىهتنا مهحاورا نم تهم انقلخ امم نو ىا نويت ) و لاق كلذلف

 0 المع ع هلك قرر اهمال هور للا لين ,لاقجالا اكا الا: يود نقنداوملا نا
 | نيبام ناف شرعلا نود امي يلع لاقو اموب. ريما دعص هنع هللا ىضر الع نا  ىور

 | ىفن ىذلاوف اقزر هللا لوسر ىتزرام اذه ىف ىف هللا لوسر باعل اذه مح ملع حتاوجلا
 سلجلاىف ناكو كلذ ىلع ىناق دصل امهنفاعإ تريخاف املكتي نا لمجالاو ةاروتلل نذاوأ هدِس

 لس لاق لأسا لاقو ماقف هني هضلرع ىئىوعد لدرلا اذه ىعدا لاقف ةاعيلجر

 |. دبعا تنكام لاق, ىلع اي كبد. تيأز .له كلذ ىلع ىنتلمح  تنا لاقف اتنعت لأستالو اهقفت |
 ةققحم بواقلا هتأر نكلو ناغلا ةدهاشمب نوبعلا هر لاق تيأر فيك لاقف هداملابر
 هلواديالو ناكم هيوحمال هل لثمال درف د دحا هإكيرشال دحاو دحا ىبر ناعالا

 لات دهاع لاق قاف! املف هيلعايشغم ىناعلا طقسف انقلاب .ساقيالو اوللاب كرديالو نامز
 هزمس دق, قرغملا خبشلا لاق : اننعت لأسا الا

 ئامالا رماني ولج كونا ككلذلا اذا هك ريكتر "لبنو نك كلل اهديدو تسيخي
 هرس سدق ىدنحتخلا لاقو

 ىبلايث رادس تلود ننجح باوخرد * ا 5 نا.تلطةكت قساراكس

 بر هنا باهولا نميهملا لامح بانج ىلا. انرئاصي حتفو باجحلاو ةلفغلاو نيغلا انع هللالازا |

 نم نوكيلم ظلغا ظيلغ مسج ضرالا 6 ضرالاىف اناعجو ف بابسالا ببسمو بابدالا |
 | سمشلا علطت ثيخ قرشلاف تسلا تاهنلا ةيقيكل نيبم ملاعلا ز5سم.ىلع فقاو ماسجالا |

 قونلاو ليهسرادم ثبح بونملاو ئدجلارادم, ثحلاهثلاو بغت ثيح.برغلاو رمقلاو |
 اسر نه ىسار عمج تياوث الاج 14 ىساور قف رالاا اليم ا الفال طبخلا ىليام |

 لاق ضرالا بارطخاك مظعلا “ىثلا بارطضا ديملا 6« مهب دمت نا فذ خسرو تبنثاذا |

 بغارلالاق م ماعطلا هيلع ناوخلاو ماعطلاىهو ةدئاملا تيمس هنمو كرحن اذا اديه دمي دام |

 جم ل امتناةهارك ىنعملاو .ةدئام امهم ةدجحاو لكل لاقيو ماعطلا هيلع ىذلا قبطلا ةدعاملا |

 ' دئابجبلاب ] ةيسرافلاب مهضعب لوقنم مهي اك ةيدعتلا ءابلا نا رهاظلاو برطضتو ضرالا |

 تناكف ءاملا هجنو ىلع ”تطسب:ضرالان !:اماهنع هللا ضر سابع نبا:لاق* [ ارئابمدأ 1

 ةاسرملاب ةمفسلا ئمرتاا تباوتلا لاجتاب, هللا اهلسراف ءاملا ىلع ةنيفسلا دنع اك اهلاهاب دمت

 | ايتدعا دكت ىياولا هلاطكا ىلإ دعا لاو دحنإ قلد ىأ هنع هاىطر لع لبشو ١

 لمح جيرااو ءاملا ل امحي باحسلاو را ءانلا ١/ ىفطي ءاملاو - ديدلا,بلغت دانلاو. ليلا هب ثح

 ( باحسلا ل



 ءاسالا ةروس مه جالا خم

 ظ ءاضفال نيتمضنمو نيتقزالم ىنم قتر ىقاوذ ىا فاضملا فذح ىلع 6 اقتر ف ناتعامجج |
 لصفلاقتفلا 6 امهانقتفف © ةعنصوا ناك ةقلخ ماحتلالاو مضلاوه قترلاناذ جرفالو امهنيب

 ثيدحلا ىفو ميرلاب ىرخالا نع امهادحا انقرفو اناصفف ىا قترلا دض وهو نيلصتملا نيب

 اهبرأ فوخ نم تدعتراو تباذف ةسهلار ظني اهللازظتف ةأره وج( هللاَقلحاَملَو ا اداوهتنلا
 بتكف شرعلا دعتراو شرعلا هنم قلخف اهفصن دمك ةمحرلارظن اهيلارظن مث ءام تراصف

 هلوق كلذو ( ةمايقلا موب ىلا دعتوي ءاملا ىرتف شرعلانكسف هللالوسردم هللاالاهلاال هيلع
 اهضعب ةكارتم ةنخدا ءاملا مطالتنم لصح مث ) بذعلا ىا 6 ءاملا ىلعهشرمع ناكو ) ىلاعت
 قتفف اهيف خيرا قلخو اقنر اتناك و اقاط ضزالاو تاومسلا اهنم قلخف ديزو ضعب ىلع

 امناو «ناخدىهوءامسلاىلا ىوتسامث ) هلوقب ربخا اك ( ضرالا قابطو تاومسلا قابط نيب
 هاهنم دنع رقتس ءازجالا كساهتم قلخ ناخدلا نال راخي نم اهقلخي ملو ناخد نم اهقلخ

 هاحدو ءاملا هجوىلع ديزلا دم كلذدعب مث ) هتمكحو هملع لاك نمكلذو عجارتي داخبلاو
 هتسبنامسا دنا هتفكو ] ( اهاحد كلذدعب ضرالاو ) ىلاعت هلوق كلذو (هئردّقب اضرا راصف

 ان 'نياو ناراسبأ ار. نآ ام تنسو نما ءاكموزاة دون“ سناك مزاو قم ع ناذاب وذا
 كلذكو ءاملاوهو ءاشالا نيلأب اهبلصاو ءايشالا دشا ىهو ءامسلا قتف ىنعي [ ميداشك هابكب
 ءامس ىهرطملاب ةقوتفملا لبق ناف * اهتبالصو اهتدشعم تابنلاوهو ءاشالا نيلأب ضرالا قتف

 ةهج نم لصحامتا يبثأتلاذا راطمالا فالخدم اهل نال تاومسلا عم انلق * عملا ىنعم اف ايندلا

 ثداح قوتفملاو ىلزا وهف امهريغو ةردقلاو ملعلاك ىلاعت هللا ةفص قتفلانا معاو « ولعلا

 نوكتف اهتاقلعتم مدق اهمدق نم مزلبال ىتلا تافصلا نم هريغو ماعلا اك قلعتلا ثودحب
 انتاخ *6 اناعجو 8 مولعلا رحب ىفاك أطخ ضراغ قتفلانا ىواضيبلا لوقف . ةثداح اهتاقلعت

 فرع ناويح لكىا *6 ىح ”ىش لك  ضرالا لوح طاحادق لاس مسج ءاملا هك ءاملا نم
 وهو ءاملا سنجىا سنجلا اذهنم ىح ”ىش لك ًادبم انلعج ىا سنحلاىلآ ادصق ماللاب ءاملا
 ةفطن نم باودلادارفانم درفلك ىا « ءامنم ةبادلك قلخ هّللاو ) ىلاعت هلوقىف اك ةفطنلا
 وهو هايملا عاونانم عوننم باودلا عاونا نم عون لك وا هب ةصتخلا هيبا ةفطأ ىه ةنبعم

 ناوملاو ىلا نيب اوقرفدق ريقفلا لش * باودلانم عونلا كلذ» صتخت ىتاا ةفطنلا عون

 هللانا ) نمتاياورلا ضعب ىف ءاحام ىهاظلاف كلملاك اناويح ىح لك سبلو ىحناويحلك ناب

 اهقلخ راننم نجلاو هنم هقلخ بارتنم مداو ءاملانم اهقلخ حبر نم ةكئالملا قاخ ىلاعت
 ةوقلا ىلع قلطتدق ةايملاو ءاملب امهئاقل رجشلاو تابنلاةيآآلاف لدي مهضعب لاقو * (هنم
 ى ) ىلاعت هلوق امهتاح ىلع لديو تادرفملاىف مك ناوملاو تائنلاىف ةدوجوملا ةيمانلا

 نيا دوجواب ناكرشم دندركىمن يآ ] « نونؤيالفأ له ريبكلا فاك ( اهتوه دعب ضرالا

 حاوراناىلا «امهانقتفف ىلا ري ملوأ هلو ريشي ةمحتلا تاليوأتلا فو © [هحضاوشايآ
 حاودالا قاخ هللازا ) مالسلاهيلع لاق ا" ضرالاو تاومسلا لبق تقلخ نيرفاكلاو نينمؤملا
 ضرالاو تاومسلا قلخ ناك و ةنسفالا ةعبراب) ةياورىفو ( ماع فلا ىنلاب داسجالا لبق
 _ س1 وا ا اا يا يسيل ياسا طلاس سانا للا



 مك عا/١٠ رع مياسلا ءزملا

 ةكئالملا هيلا جاتحتالام ىلا نيجاتحم اوقلخامل مهنال كلذو ةلزنم اهنم عفراو ةجرد اهنم ربك

 نوجاتحيامةنيرطضم هللا ىلا عوج رلااهادحاف ةكئالملا امهبمركتمل نيتللا نيتماركلاب اومركا

 ةكرشلا مهلف ( مكل بحتسا قوعدا) هلوقبةباجتسالاهيلعمهدعوو ءاعدلا ةماركب اومركافدهبلا |

 كلذلو تاجاحلا عفر دنعموعد هىماب مهنال ةيآلا (لوقلاب هنوقبسيال) هلوقف ةكتتالملا عم
 سما مظعادقو «اعمطو افوخمهبر نوعدي عجاضملا نعمهبومج ىفاحتن ١) هلو مهلع ىتا

 ' ةباجتسالاوءاعدلاةماركب ةكئالملا نءنوزات# مهو 6 ؟قامدالول ىبر مكب ًابعيام لقال هلوقبءاعدلا |
 نوعدي مهناىهف صاوخلا صخا ةيترماماف . ءاعدلا ىف مدآ ىنب نم صاوخلا ةبترم هذهو

 أ مهير نوعدي ) لاق م ميركلا هكر ل قولو مهنم ةبحح لب اعمطالو افوخال مهد |

 ْ قبال ىح > جايتحالا حلاتن نم ىلا ةيناثلاةما ركلاىه هذهو (ههجو نوديري ىشعل كلا ةادغلاب ا

 | جايتحالا ىف ادادعتسا قولخم لكلزاف نخآ -اقولخت «فالخمي اجاتخمالا تاقواخلا نم“:ثىش |

 مدآ اونب هيلا رقتفتوامعونب ةقلاخ ىلارقتفي قواخم لكف الع لبج ىتلا هتلبج لاح بساني
 تيعوتسا هنافصوهتاذنا5 6« ءارقفلامتتاو ىنغلاهللاو)ىلاعتهلوق رسوه اذهو هوجولا عب نم

 | هلك هللا نيجاتحم اوناكام ءامسا لعب هللامهمرك افرقفلا تبعوتسا مهتافصو مهتاوذكلذك ىنغنلا

 | ىتلاعنلا نم كلذدعو 6هوقلأسأم لكم مكين اوإ) لاقف ةباجالاب مهبلع ناو هنعلاؤسلل مهقفوو |
 مل )) هلوقبو 6 اهوصحنال هللا ةمعن اودعتناو )) هلوقب اهقوف ةماركآل ةماركو اهل ةياهنال ا

 لعجن أ ) مهلوق ةلاجخ نم ةكئالملا ىديا نيبام ملعب هناىلاريشي 6 مهفاخامو مهيديا نيبام |

 بحعلا نمعونو ةمغلا نم عون و ضارتعالا نم عون ا هنق ناف هيب هلا © اهفدسف نم اهف |

 | ةيدوجسملا قاقحتسا هنم ملعا ىنعي « نوملعتالام معا ياك او اولاق امف هللا مهريع ىتح

 | نمل رافغتسالاو هلدوحسلاب مه أي امو ىا مهفاخ امو هل ةيدحاسلا قاقحتسا مكنم معاو أ

 6( نوعفشيالو ) مهقح ىف مهنم ناسا ةراقك”ن كك هدالوا نم نيباتغمل ا ف

 | نوقفشمهتيشخ نم مهوةرفغملا لهانمىلاعتو كرابت هللا ىنعي «ىضترا نمل الان رافغتسالا ىف

 مهنم لقي نمو هب معذْخأي وا اولقام مهنعوفعيالزا نوئاخ هلالج ةوطسو هَللاةيشْخ نم ىا |

 فاصتالا دادعتسا كلملل سيل هناىلاريشي منهج هي كيذف ةكئالملا نم ىنعي هنودنم هلا ىنا |
 لاحت ناكاك ثيدعتلاو ةرظلاو دعلا منهج وار ةبترملا هذه ىعداولو ةيهولالا تافصب |

 اوقلخ ) مالسلاهيلع لاق اك مدا ىنب ةنم ةهولالا تافصب فاضتالانا ىلاريشي هبو سلبا

 ىلا توميال ىذلا ىلا كلملانم ةمانقلا مويهنانلوا ىلا هللا ت اتك ناآونغ)'ل 2 قاللجلاب

 ريغفف ءاشالانوعضي نيذلا ىنعي نيملاظلا ىزح كيذك ادج مهفاف (توعال+ئذلا قلل اكل

 قيذلار موأ ةيمجللا تاليوأتلاىفام ا وللا كرتشلاو ةعمشللاو ءايزلا لهاك 0

 ىلع فاطغللواولاو تاثا ىننلا ىننو هل ىنالا راكتاو ةيؤرلا ىنن راكتال ةزمهلا ا

 (ضرالاوتاومسلا قلخ مهتدهشاامزل ىلاعت 0 انس ال ىتح هب رسول هنبلق هيو 0

 عرار دلوع كلا» انيلزطب م1 ول اقنع نه اوويمتب ماو ل كلل

 | هيلاعجرملانا رابتعاب عم اىلا كنا يمازر ى 00 ال تانردمل اا: ناو# | اوماعي+لو
 0 دهسا ير تاس ع 0 3 1 د

 ( ناتعاج )

 كك سس ل

 تنال هوس مرو مدا ىب و 2 مدا ىبناف ٠ لاس | ذيب نان



 ءابسالا ةروس م 8 2

 5 ارئامرج مران 5

 1 كا ناش من اهران « ناجم مشاب نانصاع عيفش نم

 ريس زور كا

 دهع ضم باتعزا متاهراو م« دهجم اررئاك لهاو نابصاع

 00 ئايتعانشزا *« دنغراف دوخ مما ناار

 دور ىذفان مكح نوجناشتفك * دوب اهتعافش ارئاشيا كلب

 ىلا ردصملا فيضاف ىلاعت هنم مهميشخ نم ىا 4 هتشخ نم 0 كلذ عم 3 مهو 0

 | قافشالاو [ ناسرتوا تمظعو تباهمزا اي ] نودعتسم 4 نوقفشم #© هلوعفم

 ١ لدا تكلا ا فاخيو هيلع قفشملا بحب ققشملازال فوخي ةطلتخم ةيانع

 | /تماح منهما ىف نوظنملا]ا امهنيب قرفلاو ىنملاف نابراقتم قافشالاو ةيشخلا خيشلا نبا

 )| مدعو هنأشب ا وهو هيلع ىنخلا تناح قافشالاىفو هتباهمو هتمظع وهو هنم يعمل

 قفشا لاقي ىلعو نم ىتكن م دحاو لكب ىدعتي قافشالا]ا مث هوركم هبيصينا نه. نمالا
 | .ىتعم نم رهظا هبف فوخلا ىنعم نوك نع ىدعناف رذح ىا هنم قفشاو قفشم وهف هلع

 هللا ىلصهللالوسر نعو 53 فوخلا ىعم نهر يطا ءامعإلا ىنعم ناوكيل لق ىدعناو ءانتعالا

 | هلليفارسانا اضيا هنعو *ىلاعتهللاةيشخ نه ن اخ اك اطقاس جا رعملا ةليل ةلبو فك -

 كتم دوعلا ىد ناحالا لءاضتيل هناو هحانح ىلع شرعلاو برغملاب حانجو قرسشملاب حانج

 سوماقلا 15 روفدصعلا نم رغصا ا َْك رحو 11 عصولا

 تسلفاع ناك اور نو نمال# تلد لها كحل تانكو فروخ

 | ه4 هلودنم هلاىا 0 هك الملا نم ىأ 8 مهنم 1 ا دي كل 1 3 لش نمو وك دتليح 2 0 ا ٠٠ م 0

 | لديال اذهف لاحم ضرف هلوق ضرف ىذلا 6 كلذف قه ىلاعت هايا ازواحتم هنوك لاح ىا

 أ هسفن ةدامع كك اعدوةهولالاىف هك رقلا ىعدا ثيح سلب اوه مهضعل لاقو #3 هولاق مهلا ىلع

 نك ذك مهنع ىنغالو نيمر لا را 14 : موج هيزح 0: ةكئالملا نم ثوكنإ مزليونا هشو

 اوعنتيل ةيبويرلا ىع دم ديدهتب نيكرشش لل ديدهتوهو ةيضرملا مهلاعفاو ةينسلا مهتافص نم
 كلذ لمه ىاهل يقام نود ك5 ىهبشل ردصم نيملاظلا رح كلذك مهل رش نع 5 6 5 0 5 0 5 دا .

 ءازجال ىا ةدايزلان ود ناصقنلا ىلا ةسنلاب ريتعم ميدقتلا نم دافتسملا رصقلاو . ةيهلالا ءاعداو

 اكد ع نحاسب نوف 0 - ادم لقال وبورك هفامو اوم

 51 0 5 7 مهنع 0 0700 0 ا

 عرضتلاباهنم صالخلاو اهتلازاو اهعفر هنم اوعدتسيو لوقلاب هللا اوةيسيل تافآلاو للعلاو
 | مهول نو ؤيام فالخ مهنم نكم.ف ىلاعت هللاماوا فلاخت ةعباعب هللا مهالتباام كلذكو

 | اوناك ناو مهناىرمعلو  «نوصمؤ ونام نواعشوو مه سماام هللان انوع زورا رماخت 1 (نوامعي هأنمأب

 2. 2ت١“١[١[١ى[1 ال لل 2سلل ت2

 شيو> نادنزرف كسرب راوث رزب خيشنا ند

 ئاوارد

 كل عزج نايبرد موس رتفد

-_ 



 مه 25 >*- رفع عباسا ءزلا

 "كزخ/0الو لات لوك رهقلاب ةراثو (ةدطا نات اندجنو مالا دخاتنادااذاسمإل محك لوانلاب
 | هنم لاعتقا ذاختالاو ذيخالاو. ذوخأملاب ريسالا نع ربعيو ىلا هتذخا لاقنو ( مونالو ةتس |

 هبقئاللا ههزنت تاذلاب هزنت ىا *6 هناحبس وف لعملا ىرجم ىرجحيو نيلوعفم ىلا ىدعتف |
 لوقموهو حيبستلل لع هنا ىلعهحببست هحبساوا دعب ىا حبسنم ردصم ناحبسلانا ىلع

 ءاقملا مهتلكنم ابجعت نوككنازوجيو مولعلا رحبف لاق «هحبيست هوحبسوا دامعلا ةسلا ىلع
 ةيحاصلاو دلولا ذاخما نم هيلا فاضيامع هالعاامو اهشاقدو منلا لئالجب منينم دعباام ىا

 اولاقاك ةكئالملا تسيل *6 لب 8 بجعتلاىفانيالهيزنتلا فشكلاىف لاقو *ىهتنا كيرشلاو |
 دابعلا نم ريثكىلع نولضةم هدنع نوبرفم 85 نومركم 8 ىلاعتهلنوقولخم ه6 دابع ف مهل ظ

 ١ ىضتميال مهمارك او دالواب اوسيلف ةبساملا ىضتقت اهنال ةدالولا ىنانت ةقولخلاو مهلك ىلعال

 مدقتلا قبسلا لصاو دابعل ىرخا ةفص ه6 لوقلاب هنوقبسيال 8 اومحزاأم ادالوا مهنوك |

 م لامكل هبمهرمأيو ىلاعتهلومي ىتح أيش نولوقبال ىا مدقتلانم هريغىف هبزوت مث ريسلاف

 دنيوكت ن>سىو ”ىدوتسد ىب ىنعي ] ىنشاكلا لاق « نيبدؤملا ديبعلاك مهتعاطو مهدابقنا
 تعافشادخ نذاىب ناشيا ىنعي هكئالم تعافشزا تسنارفاك عمط عطق نخس نيذا دارم

 ءسماب نولمعي كلذك هسماب نولوقي مهنا ىا * نولمعي هرماب مهو © [ درك دنناوتن
 سما ىلاال هنا ريغ ىلا ةبسنلاب ريتعم راجلا ميدقت نم دافتسملا رصقلاف الصا هرما ريغبال

 نيمّركملا .دانعلانا ىلا ةراشا ةيآلاىفو ةءأشش لعفينا هتفلك اذا هترماردصم صالاو هريغ |
 مهتداراب ايش نولعفيالو مهسوفن ءاقلتنم أش نولوقال هلا لوصولاو ىلاعتهللا ىلا برقتلاب

 ريقفلا لوش : هللاب اوتكس اوتكساذاؤ هتناب.اوقطن اوقطناذا لب

 كا شبنجز ايرد دوشيم *+ رحس تقو ابض داب دزو نوح

 نيه هدنيا شورخنيا ايردزىف *« نيمه دشاب امصزا كيرحنو جوف

 لامعالاو لاوقالا نم اومدقام © مهيديا نيبام 8+ هيلع ىنحال ىا ىلاعت هللا * 8 2
 ىلاعت هتطاحاب مهملعيف دعب هوأتامو هولاقام ىذلاوهو امهنم اورخاامو 3 مهفلخامو 8: |

 ليلعتوهف ىلاعت هما ريغب لمجحوا لوق ىلع نومدشالف مهلاوحا نوبقاري نولازيالو كلذب |
 كب ةعافشلاو * هلثم ىلا ”ىثلا مخ عفشلا # نوعفشيالو قه هدعبامل ديهمتو هلبقال

 ىداوه نم ىلا ةيترم ىلعاوهنم ماهضناىف لمعتسام رثك او هنع الئاسو هل ارصاث رخا ىلا |

 ىلاعت هنم ةباهم نايالا لهان» هلعفشننا 5 ىضترانملالا هه ةمايقلا ف ةعافشلا هنمو

 اقع هللا ىضر سابع نبا لاق [ اروا ددنس هنت ءافشب ىااطحاك ىلك لكم 1 ةيسرافلابو

 ةلئمتالا ىف لاق « رئابكلا باحصا نعةعافشلا ىتنىف ةلزتعملل هبف ليلدالف *هللاالاهلاال لاق نملالا
 ىضترا دق باوجلاو مهل ىضريال هنال رئابكلا لهال ةعافشالنا ىلع ليلد اذه ةمحقملا .

 هوجونم هاصعناو هوجو نم هعاطا هنال هلعفل هضتريال ناك ناو-هتداهشو هتفرعمل ىصاعلا

 مهاضترا ىذلاامهنع هللاىضر سابع نبا لآق اذهلو هلةعاطلا هوجو نم .هاضت موهف رخا

 ىوشلاىفو : هللاالا هلاالذا ةداهش لها مه

 هيي سس اتا
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 نورمتسم © نوضرعم 8 كلذ لجال #© مهف 8 راكتالا درو كانه نمو ضارعالا
 ادانع هنولبقي الف نوملاعلا مهلقا اماو لوسرلا عابتاو ديحوتلا نع ضارعالا ىلع
 6 نودبعاف اناالا هلاال 9+ نأشلاىبا 6 هنا هيلا ىحونالا لوسر نم كلبق نم انلسراامو ف
 ةروصقم لسرلاو ءايبنالا عيمح ةثعب ىفةمكلا نا ىلإ ةراشا هيفو *ىب اوكرشتالو قودحوىا

 كنت ةدئاف نوكتل صالخالاب هدمعتو ىلاعت هللا ةينادحو تارا امهو نيتحلصملا نيتاه ىلع
 ١ عبرأل ال الع اوحبريل قلخلا تقلخ ) لاق اك ىلاعت هتلاىلاال دابعلا ىلا ةعجار نيتحلصملا
 ىوتملا فو : ( مهيلع

 ىحو موق ىا دومرفوت فطل * ىلع ري قالا تقلخ نوج

 تسرد اهصقان هلجوز دوش هك «* تستدوج مهيلع عرا نألال

 خا اردوخ زايا سسلاد مرج نايرد محن رتفد رخاوا رد

 تسرتلوا وفع ىايردزا وفع * تسرب نت ناصقان نيز نك وفع

 نوفرعل ىا (نودبعيلالا سنالاو نات قلخامو) ىلاعت لاق اكىلاعتهللا ةفرعمامهتدنافربك او

 انضرع انا ٠ ىلاعت لاقىتلا ةنامالا ةقيقح ىه اهناف تاقولخلا رئاس نود ناسنالاب ةصتخم ىهو

 ةيؤرلاقيرطىهو ةفرغملاقيرط ةداسلا ريقفلا لوش * ةينآلا( ضرالاو تاومسلاى ع ةنامالا

 نوقاتشبال نواصاولاو لاصولا لها لزانم ىلا نوقاتشم نيفراعلانال ةفرعملا نم ىلعا ةيؤرلاف

 ىضرلاو رورسلا اهنم دلوتي ةيؤرلاو ءانعلاوبعتلا اهنم دلوتي ةفرعملاو ةفرعملا لها لزانم ىلا

 كلاسلا ىلعف دك | ةيؤرلاو دشا ةفرعملاو فربثا ةيؤرلاو فطلا ةفرعملا نيفراعلا ضعب لاق *

 بتارم ثالث ىلع ديحوتلاو * دبجلا ديما ةيؤر ىلالصيو ديحوتلاو ةفرعملاقنقحن ىف دهتجحينا

 لها ديحوتو ٠ ماسجالا ماع دحوتلا اذه لها ريسو وهالا هلاالوهو ةيادبلا لهاديحوت .

 ةياهنلا لها ديحوتو .حاورالا ملاعف ديحوتلا اذه لها ريسو تناالا هلاالوهو طسوتلا

 ىبرغملا خيشلا راشا ةيثرملا هذهىلاو ةقيتحلا ملاءىف ديحوتلا اذه لها ريسو اناالا هلاالوهو

 هلق ههنا قتلك
 سانتقارهمزاهامنوج ىبرغمزادننكيم * دبا ان ملاع تارذ لمح ىتسه رون

 هلوق ىدنجلا لامكلا. فئاطل نمو

 اك شكولسزا دسشج نوج + دادغب زا مديد ىذاب سانط

 نيللا فرش ق7 نأ تفك ىازاباتقاو هج رد تفر

 قا نوزيبالو ديحوتلاو مالسالا نوعدي نم قلخلا رثك انا ىلا ةداشا ةيآلافنا مث«

 صالخالاب مهتدابع تلقاذلو ايندلاو ىوهلاو عدبلاو ءايرلاو كرسشلا لها نوءبتنف لطابلا نم

 اولصوو الوا هلها اودجول قملا نادجو دادعتسا مهلناكولو مهنيب ةعيرشلا ةياعر ىنتنا لب
 مهعييضتب لوصولا اوهرحامتاف ةقيقحلاو ةفرعملاىلا ةّبرطلاو ةعيرمشلا ىىدق ىلع مهكلستب

 هي اولاقو 98 قيقحالاو قدصلا ماقم ىلا لوصولا هنمو قففوتلاو ةيادهلا للان مو لوصالا
 ىلاعت هناو. هللاتانب مهنا اوعداو ةكئالملانم © ادلو نم رلا ذخنا قف ةعازخ نم ىح ىا

 ةراتكلذو هليصحنو“ىثلا عضو ذخالا بغارلا لاق + ةكئالملا هلتدلوف نجلا تاورسهاص
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 دشاب و5 رون دبا كتدنادنوا * ناصش تمام ردب ديلطبم هزببش

 دشاب رفاك لعوب شرك ١ دش لثم * دناريم نخسوترب لدج ىورزأ هكر ه

 ةدايزو ةيحصلا ةكرب عطقبو ريخلا مرحيدناف ءاملعلا نم خجاشملاو ءانلوالا ىلع ضارتعالا اماو «

 لعفي اهف هيلع ضارتعالا نع هاهن مالسلا امهيلع رضخلاو ىسوم نأش كلذ ىلع لدي معلا
 قارفلاب رضخلا هادانف هيلع ضرتعاف ( اركذ هنم كلثدحا ىتح 'ىثنع ىنلأستالفإ هلوش

 مؤش نمو .هعم هللا هلعج ىذلا ريخلاو هملع نم ةدايزلا ةكرب تعطقناو هت ةكرب مر |
 اوجرخفهيلع اوجرخو هنع هللاىضر ىلع ىلع اوضرتعا جراوخلا ىما نم ناكام ضارتعالا

 هرس سدق ىئاطسيلا ديزي وبا لاق * ءامسلا مدا تحن ىلتةرشورانلا بالك اوراصو نيدلا نم

 تعطقف قرتسو نيثنحلا عم كلذ دعب ىؤرفهللانيعنم طقسنم اوعدهفلاخ امل هذيلا قح ىف

 باذع هلو هيلا رظنيالو هللاهملكي الف ةرخآآلا ىف هلاج اماو ايندلاف ضرتعملا ظح اذه هدب
 ريقفلا لوقي : نارجهلاو ةيعطقلا دانى ملا

 ليماراو العر ك دع اذا: لدي ناك نخاب نكم نيه
 ةقلعتم نمو هماظعتساو هحابق ساو روك ذملا ذاختالا راكتال ةزمهلا ه6 ةهلا هنود نم اوذختاما ٍِظ

 ةيهولالا صاوخ نع مهولخ روهظ عم ةهلا ىلاعت هايا نيزواحتم اوذختا لب ىنعملاو .اوذختاب

 رحب ىف لاق * [ ديراب ] 26 اوتاه  رجحلا ماقلاو مازلالا قيرطب مهل « لق #8 ةلكلاب

 4 مكتاهرب 8 ىنوطعاىنعملاو . هينطعا ىا”ىثلا تاه لاق لاعفالا ءاممانم تاه مولعلا
 اسال ةيذيدلار ومالا ىف هيلعليلدال لوقل ةحالهناف لقنلاو لقعلاةهج نمنوعدتام ىلع مكتمم
 لاقو * ناننبلاو ناحجرلا لثم نالعف ناهزبلا ٍبغارلا لاق * ريطخلا نأشلا اذه لثم ىف

 ثرصح امهيلك ىلا سوماقلا بحاص راشا دقو ىهتنا ضيبا اذا هرب هرب ردصم وه مهضعل ْ

 ىنأ هربا ءاهلا باب فو ناهربلا ماقا هيلع نهربو ةجحلا مضلاب .ناهربلا نونلا باب ىف لاق
 ركذ اذه ادبا قدصلا ىْضَنَس ىذلاوهو ةلدالا دكوا ناهربلا تادرفملاىف لاق *ناهربلاب

 نارقلا ةثالثلا بتكلا نم مهني دوجوملا ىلا ةراشا اذه * ىلبق نم ركذو ىعم نم
 ةاروتااو ةماسقلا موي ىلا مالسلا هيلع هعبتا نمل ةظعو ركذ نا رقلاف لجتالاو ةاروتلاو

 دحاوىف نود له ةئالثلا بتكلا هذه اوعجار ىنعي ةهدقتملا ممالل ةظعو نكذ لجيالاو

 ةيمجتلا تاليوأتلا ىفو © مكتاهرب اضيا اوميقاف هتقا دق ىتاهرب اذهف دحوتلاب مالا ريغاهنم

 نم نيققحلا ءاملعلا ةصوصخ نم ناعلا فشكو قيقحتلاب ةننادحولا تايثا نا ىلا ريشي
 ءاينالا صئاصخ نم وه اك ةرضخلا ىلا لزانملا عطقو تاماقملا ريس ىف ىتم مه نيذلا ىتما
 بلط قدصف ىا ( ليئارساىتءايبناك ىتما ءانلع ) ملسو هيلعهللا ىلص لاق انه نمو ىبلبق نم

 بارضا 46 قملا نوملعيالمهرثكأ لب  ىلاءتهللاىلاهجوتلاو نينوكلا نع ضاعالاب قحلا
 لظابلا نيبو هني نوزميالو قحلا نومهفيال ى! نقلملا مالكلاىف لخاد ريغ ىللاعت هتهج نم

 لب لبق هنأك مولعلا رعىفو * لطابلا نالطبو قحلا:ةيتح راهظاب ةجاحملا مهيف عجنت الف

 ءاج ةمث نف لطاملاو قحلا نبي زيبمتلا مدعو لهجلا وهو هلك داسسفلا لصأ وهام مهدنع

 ( ضارىعالا )
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 ىلاعت هلا « لئسيال ف مقتسملا هطارص ىلع اتيو ميمعلا هضيفب انةرشي نا ميركلا
 اريمطقو اريقن نولعفي امع 6 نولثسي © دابعلا ىا مهو 9 مكحبو #* لعفي امع و:
 ةباتكلاب هل ةفلخ دبلاو ناسللاىلع هباوجو ةفرعملا ىلا ىدؤياموا ةفرعم ءاعدتسا لاؤسلاو
 هلل فيرعتال مهتيكبتو موقلل فيررءتانلق *ىلاعت هللا ىلا ةبسنلاب لاؤسلا ىنءمام لبق ناف * ةراشالاو

 راكتا اوس .لأسيال اهناو' تيكشا:نوكي مالغتسالل نوكي اكلاؤسلاق:بونشلا مالعيهنافأ ىلاغت ١
 ىلعو (مالغىل نوكيىنأ بر لاقإل هلوقكناببلاو فاشكتسالا ليبس ىلع هنع لاؤسلا زوجيو

 6 اريصب تنكدقو ىما ترشح ملبرإ) رفاكلا نع ةياكح ىلاعتهلوقك ةجاْاو عرضتلا ليبس .
 هاوس نم لكو هملعل ةياهنال مالع كلام بر هنال لعفبامع لأسيال امنا مولعلا: رح ىف لاق* |

 ميلعلا هديس ىلع ضرعتينا لهاجلا كوامملل سيلف ملعتبالا ايش لعيال لهاج كوامم بوبم
 نوديعتسم نوكولمم مهنال نولاسي معو الثم تلعف الهو تلعف مل لوشو لعشب ايف ”ىش لكب
 بجويو برلا طخس موش ضارتعالا نا معاو *متلعف مل هواعف “ىش لكى مهل لاقيفنؤاطخ
 ظفاخلا لاق : هطخسو هباقع

 تنكذازج هكن خس ره ناحندركلوبق #2 ليقم هدب هكمدارحو نوحز نص

 هم .امل ىلاعت هناف نرفاكلا ةدلسص نم ناكو سلبا نول هلعف ىف هللا ىلع ضارتعإلا موشلو |

 نيكلملا َتباَضا هدا! ىب ,نأشتو ايخازنعالا مشا( اهيل هتنيلط زل [دحاسا ا ) كاقلاد حفل
 نأش ىف« ضارتعالاب | كف! قولخلا «نأشا اف, كفا زعالا» اذ هنا اهلها مرتو راموأ تاوراق

 ءاوهالا لها نم نوكلاهلا كله .هتاقضىف نضوحلاقبقمعتلاو هللا اع ضارتعالابو .قلاخلا
 قالها نم مهعبت نموزوعباتلاو هللالوسربا#اهبف قمعتي مل ايف أوقمعتءارآلا بابراو
 ةلكت قفا ,دقو اوملسل .اوقمعت واو اواضاو اواضف“"ثاهتشلا ف ءاوعقوف هيف ل ضوخلاب اونةلكتو
 *ىرتحم الف رفكهقلخ ىف هثدحيامو هلعف ف قلا .كلملا هللا لغ :ضارتعالا نا.ىلعب قا :لها

 قحلا نع نوب امتاهناف مالسلا هيلع ىلا ىلع ضارتعالا اذكو.ه: لاض لهاجو زفاكالا هلع

 للا ىضز ير لنه وبا, كلف ةكلالنبللا هنو ىللا| لاكي ىذا تعش سلع «نتااتسحلاو 82 اال
 لكأ لاقفرصحم نب ةشاكع ماقف ( جلا مكلعبتكسانلا اهياي) لوي هلل لوسر تغمس هنع
 تكس اكىنع اوتكسا متللضل اهومتكرت مث تبجوولو تبجول مذ تلق) ول لاقف هللا لوسراي ماع
 | اهيااي) ىلاعت هللا لزناف ( مهئادنا ىلعمهفالتخاو مهلاؤس ةرزثكب مكلبق ناكنم كله امتافوكتع
 ضارتعالا حبقاو عينشتلا دشا نمو + ةيآلا ( وست مكلدبت ناءايشا نع اولأستال اونما نيذلا

 نضع سلف تك لك ها اذاكتلا موكب ماعدا سو هيلع هللا ىلح هللالوسد ىلع

 مالسلا هيلع ىلا هب ىنع انالف ناكواو ىوهلا نم دحال صلخم ال لاق نا ىلا ملكت نيلفاغلا

 امأ تلقف 6ةالصلا ىف ىنع ةرقو ءاسنلاو بيطلا ثالث كايند نم ىلا ببحإل لاق ثدح نم
 مهىللصح مث هللادنعنم ديعلا مالي فيكف ببح لاقلب تيبحا لاقامهناف ىلاعتةللا نم ىحتست

 لاق « لق هنأ تعمس مث ه. سحعأ كاتفكدقف مغلال لاف مانملا قف مالسلا هيلع ىلا تيأرف معو

 ريقفلا لوش, * ىلاعت هللا هلئاق لتشإ صقنلا 4 ادصاق ةيراسن لا ليملاب مالسلا هيلع هربع نم ءاهقذلا

 ماخ حم -.نابلاحود )
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 دنز قحلا انا هك وراي هكونزج « دنز قابارب كناب تمدق نوج

 كيرمشلا ذاخنا نم هب هنوفصيامج اهمزنت هوهزت ىا # نوفصيامع شرعلا بر هللاناحبسف ف
 ريبدتو ملاعا|قاخ ىلع ردغ مل اممج هللا ناكولو ماسجالا تافصنم كلذنال دلولاو ةيحاصلاو

 دوجولازاوجو ثودحلا تارامانم كلذو زيحتمو بكس م ميس |نا ىلع هل ادم نكيملو هما

 جاتجالاو زجعلا نعهسفن هللاهزن ةيمجنلا تاليوأتلا ىف لاق © كلذ نع لاعتمدوجؤلا بجاوو
 ىنت تانوكملا ىلا.:ةينامجرلا ضيف, ردضم وه ىذلا شرعلا قلاخ هنا .تيناو ةببلالاىف هريغل

 ىوتتملاىفو : ةيملالاف ىرخا ةهل اب وا شرعلا ىلاهجابتحاب نوفصيامع اهزنم هريغنع ةيبلالا
 [نآل] قدالاتنو ىازج طب نيناكدت » *فراباار نار كلمنا دَحآَو

 جلاجرج دك ىوعدثتك رح ع ىلامنركرك دار تفاح تف
 عيج ناب نيلئاقلا نييعئاطلاك هريغ ىلا هللا نع نولداعلا ىرتفا راكحنا ضعب لاق * |

 نِساطسفوسلاو .هعابتاو سيطارقميدك ةعببطلا تانضتقم نم. ىهامتا .ةعقاولا .تاريثأتلا
 نيننا نيهلاب نيلثاقلا ىنعا ةيوتلااماو مهراكتاو مهسفنا ىتح تادوجوملا عيمج نيركملا

 فارشالا لها ناسل ىلع اونعلدق مهنا رورسششلل ردصم رخ ا الاو تاري>ال ردصم اهد-|

 دحاوب راخخالا دهشت ناسمش ءاممللالو ناسفن ندنلالو نابلق.دسلل سيل. ىناهربلاو شكلا

 فيكف ىرخا اسمش ماظنلا ىلا ناكرالا تسمطنال ناسمش لصحول نابعالا ىهتنم وهو

 نمي لك ١ اهقلاجف, تاريثلا_ لكاا:اهتال,هشمش قيافنكيرمش :مويقلل,ناكنا نخآ اهلا: ىأبال |
 نستاصخر نمر ادا: بوحولا نال تادإ اجاو نوككإل, دنم لك !١ ءايغ نمو. اهلتم قلخخ
 را هلا دوجولا ىف :نسل. هنا انقرع .ىرتخا )اش دج ل ثقب ماتلا.لامكلا

 وهالا هلاال هنا + ودب اغا هللادهشي

 ةمناحورلا:امسىف لقعلا لثم تاربدم ةيرشرلا ضراو ةيناح ورلا ءاسىفن اكول قئاقل ا بابراضعب لاق

 ريب دس تدسم اندست عئارمشلاو ءابسنالا ةطساوب ىلاعت هللاةيادهريغ ةيرششرلا ضرا ىوهلاىفو

 مهني رشي ضراو ةدحالملاو ةحابالاو ةيرهدلاو ةعئاطلاو ةفسالفلاةيئاحورلاءاأسىوهلاولقعلا

 | اوتيبا ىتح ةسادحولا طارصو دحوتلا ةداج نع مهمدق تلز ناف مهحاورا ءامس داسف اماف

 أ ىوتملا فو : قحلاةيادهب اودتهيملو ءايبنالا ةوعداولبقي رق ماعلاوهو اميدق اكيرش يدقلا دحاولا هل
 (؟] مار كاع زا:تس رك اجن ١ لقع,» مللت. هيده لدقع :هدربن ئا

 | ةمباملاو ةعيرمشلا طارصو ةيدوبعلا ةداج نع مهمدق تلز نابف مهتيرسشب ضرا داسف اماد |

 | مكب مص) مهيفىلاعت لاق نا ىلا مهلاح داسفيما لآو ناطيشلاو ىوهلا تؤغاط اودبع ىتح
 | اذخا هسفن ىلع ةنسلا سما نم هريس س دق ىبرغملا نامعوبا خيشلا لاق * (نولقعبال مهف ىم ْ

 | كلالا ىلعف ةعدبلاب قطن هسفن ىلع ىوهلا ىما نمو ةمكحلاب قطن اضغبو ابحو اكرتو |



 ءاسالا ةروس مك 2 جم

 هنا رازوالا انع فخم نا ىلاعت هللا لأسن اهب مايقلاو ذخأملا ةلوهسىف مهريغل ةداعلاك مهل
 افا وهاذا |اتمعضاؤارع داع كاز نوزلرو اء وح مز قؤكسل ىوحلا كفؤ ك0: تاتافنل | !عركتلا

 ثيدحلاى فو ةدامعلا ىف مهطاشن نع ناوبكشالا ىا «نورشال 3ىلاعتهلوقو لوسر 2

 | :لاخ 'نوكسا ىا ( :لسزلا نم :ةزتق ىلع عكل نيس انلوسر# كءابلدق تاتكلا لعاب ) نياعت |

 (ةزش لكلا ) هلوقف ( كالهدقفالاو ا دقف ىتتسوللا رتف نثةرتف ةرش لكل و ةرش لماع لكل 2

 ىتتسىلا رتف نم)هلوقو لزتال ةلودقحللو لحمضت مث ةلوص لطابال ليقامىلا ةراشا ( ةرتف

 فرطو ماهبالا فرط نيبام رتفلاو نسحتسم فعض هيف رئافلا فرطلاف اهيلا نكس ىا

 تادرفملاباتك ىف ىناهفصالا بغارلا مالك ىهتنا ىريشب هتربشو ىرتفب هترتف لاعب ةبابسلا

 | راكتاالعوقولا راكتا ةزمهلا ىنممو ةزمهلاعم لبب ةردقم ةعطقنم ما ةهلا اوذختاما

 | ىنمب اوذختاب قلعتم ه6 ضرالا نم 6 ماندالا ةهل الاب دارملاو نكرش.لل ريمضلاو عقاولا

 اهرهاوج ضعب نموا ةراحملا ضعب سس اهوتو اهوعند ناب ضرالا نم اهذاخا اوادتنا

 | هللاءرششنا لاه هك نورسشني مه 8# صيصختلاال ذخت لا ريقحتبدارملاو اهوحنو رفصلاو ةيشلاك

 | ليهحتلاو راكنالا هيلع رودي ىذلا وهو ةهل الا ةفص ةاماو قوملا نوثعس ىا هانحا

 | ممتراقح عمةصاخ مه ضرالا نم ةهلا اوذخما لب ةلاحمال عقاو هاف ذاختالا سفنال عينشتلاو
 1 اولوش مل ناو مهو كلذ نع لزعع ةهلا اهدنا ام ناف الك ىتوملا نورشتب مهتيدامحو

 ١ فيكف ممر ىهو ماظعلا ىحي نم اولاق اك ىلاعت هلل راشنالا اوتبثي مل مهناف احرص كلذب

 | هنا "هوو رت نات الازاكهلا وعفا ؟كيناكتف ةمهل آلا اهل اوعدا ثيح مهنكل مانصالل هنوتشي

 رظنلاب كيرسشلا نع هسفنل هيزنت 6 هللاالا ةهلا امهبف ناكول قه اح ةيبنلالا صئاصخلا نم
 وهاك هللاريغ ةهلا ضرالاو :تاومسلا ىف ناكول ىا ةهلا ةفص اهنا ىلع ريغ ىنعمي الاو ىلقعلا

 | هلوقك وه امتاو فرظلا ىنعم هب درت مل ٍباوجلاو ديدحم وهو افرظ تاومسلا لعش امهنف
 | لادتعالا نع ”ىثلا جورخداسفلا 6 اتدسفل 8 ©« هلاضرالاىفو هلا ءامسلاىف ىذلاوهو ١

 ءايشالاو ندبلاو سفنلاف كلذ لمعتسي و حالصلا هداضيو اريثك ما هنع جورخلا ناك الئلق
 ١ ىرجمال نينثالانيب مالك نال دهاشملا ماظنلا اذهنع اتجرخل ىا ةماقتسالا نع ةجراخلا
 لاق © مدقملا ءافتنا نيعت ىلاتلا ىنتنا ثححو نيكلملا ريدتب دسفت ةيعرلاو دحاو ماظن ىلع

 لاك و ةيهولالا ف ايواستم مهلك نوكينا اما ولختال ةهلآلا هذهنا ةيمجنلا تاليوأتلا ىف
 :ضعب ىلا مهضعب جاتحي اصقان مهلك ن وكي نا اماو صقان مهضعب و لماك مهضعب وا ةردقلا

 صقانلافصقانلا نع لماكلا ءانغتسا ىضتش وهف مهضعب ةصقانو مهضعب ةلاك اماو ةيهلالاىف |

 مهنال ةبهل الل ن وحل صيالف ضعبل مهضعب ةناعا ىلا ن وجاتحينيذلا نودقانلا اماو -ةيهلالل حاصبال

 ماؤشاماو- ءاؤانانع ىلا عصا ادحألا دكا" هلاوع فا وتنا فره دحاو لوكتالا زؤر

 ةيربدملا ف ىرخاةهل حمل وةيبلالا ىف لماكرب دم مدعل اندسفل هريغةهلا امهف ناك واودللا جاتحم
 1 متت تحسس



 ْ اذان تاقؤلخلا عيمج ىا © ضرالاو تاومسلاف نم ف ةصاخ ه5 هلو 8 لبطابالا نم |

 ىلع مهلضفو مهفرسشل نابيلاو :ليثعلا ةقيرط ىلع كولملا دنع نييرقملا ةلزنم هيلع مهتماركآ |
 فريثلاةيدنع ةيدنعلاب دارملاف ةلزتعملا عيجو قالقابلا ركب وبا معزاك عملا ىلءالهقلخ رثكا
 ١ ةلزالاو ةناكملا برق هش هنا الا ةيناكملا فورظلانم ناكناؤ دنعو ةهجلاو ناكملا ةيدنعال

 ا نابزقم هك ناكتش رف ىنعي !ىشاكلا لاق + هبهيشملا ظفلب هيشملا نع ريعق ةفاسملاو ناكملا برش

 نومظعتيال ىا ه4 هتدانع نع نوريكتسيال © [ ديتسرب ىع ارئاشيا امشو دناتيهولا هاكرد

 هوعيطنناىلوا مهفدض ةياهن عم رشبلاف هتئدومعب نورخافتي لب ةريبك مهسفنا نودعيالو اهنع
 نورتكتسالو ادم هدنع نم هللاوجحر دوعشلاوبا ىلوملا لغجو ٠ هدنع نههلوق نملاحةإمخاو

 ىنعك ىعاو تبعت اذا رتسحتسا و رسسح لاه نونعبالو نولكيالو 2 نوورتم>ةشسالو 9 هربتع

 لاق ةنلغامع زيدلملا فمك رشحلا تادرفملا ف لاق« رقتساو نق وح, لعف ىنعم :لعفتساا

 ١ ةوقلاو محللا اهثع رسسح ريسح ةقانلاو رفغمالو هيلع عردال نم رساحلاو عارذلا نع ترسح

 رسحدق هنا: روضتق رساخلا اما روسحمورشاح ىعملا لاَقيو هاوق فاشكتال ىعملارساحلاو
 ١ هيلع مدنلاو هتافام ىلع غلا ةرسللاو: رحل دو 'لقنلا نا اكوظتف هروشحلا اما هاوقأ هسفتب

 هانغاو هكردا: مث طرق نم هاؤق رسحناوا"هيكترا ام ىلع هلم ىذلا لهجلا هنع رسحتا هنأك
 نوحبسي لئقف نودبعي فيك لبق هناك 6 راهنلاو لبللا نوحبسي 8 هنم طرفام كرادتنع

 هنومظعيو دادنالا نعو كود اةيكمو نع تاقوالا عم ىف هنوهرث ىا راهتثلاو للللا |

 رخآ لغثبوا هن غارفب نيع ةفرط ةرتف مهحدست للخت ال 6 نورتفبال 9 امئاد هنودحتو

 ةكفالملا ىلا ةكمنلاب حشيستلا نا 'ىكمي' ."ةاملا"تولعاؤب نسفنلاب نآسفالا نئيعي 6 نوشيعي مقال
 سفتتان ء انلغتبال انلاعفا نم كلذرغو انةلكتواندوعتو انمابق نا امكف انبلا ةسسنلاب سفنتلاك
 بتكل ثراخلا نب هللادبع لاق اك مهلاعفا نم ”ئث“ حستستلا نع مهلغشبال ةكئالملا كلذكف

 لاقو ( السر ةكئالملا لعاج ) لاق اك هللا هنعل نم نونعليو ةلاسرلا نودؤي مهنا سبلأ
 لمع نع مهعتجالف ان "شفتلاك مهل حيستلا لاقف 6 ةكئالملاو هللا ةنعل مهيلع كئلوا )
 دعبال ال5 < رخآلا امدحا عنمالا فيكف :مالكلا سنجنم نعللاو حبستلا تلق ناف*

 مزعلا نع نورتفيال ىتملاؤا . نولي اهضعببونوخبسي اهضعبب ةريثك ةنسلأ مهل هللا قلخينا
 لاغتشالا ماود هب داريال هناف اهنعرتفبال :ةعاملا ىلع بظاوم نالف لاَغ م هتاقواىف هنادا ىلع
 ةقشه تلازّقئاقحلا بابرا ضعب نءو * رييكلاىف م امتاقواىف اهئاداىلع مزعلا داريامتاو اهب

 باب ممتدهاجم لدتلو هناحبس هايا مهتبح طرفل ىلاعت هللا لها نع ةيعرشلا فيلاكتلا
 31دك واعلا نزلوا كانت بوك زيباو ةفئلاكتلا "كيد رش رهظ» هال ئبلالا

 ةماتلا ةفرعملادعب الا ةيدوبعلا ةوالح رستلال لوقإ وهو هريس سدق ىدنسو ىخيش ةرضح
 سشئاسلا اهنلا :لضيال ناظلسلا عم ةاجانملا ةذل نال كلذو هل لماكلا دوهشلاو ىلاعت هللاب

 ندحو

0 



 ءادبالا ةر وس ها ثعلاا عم

 | هديرتال ل لق 4 اك دلولا ذا نع بازلكطا  لطانا ىلع واع فذقفلا لب 0 ْ

 ىذلا لطاياىبع اهوحنو نارقلاو ناميالاو دجلا 55 ىذلا قحلا لغتنا اننئأش لب |

 دعبلا رابتعالو ديعبلا ىرلا فذقلا بغارلا لاق * رخالا ليطابالاو رفكلاو وهللا هتلجنم ١
 ىذلاوهو قملا ضرس لطالاو ةدادعل حورط فوذق ةدلبو ف٠دذقو فدق لزتم لق هف ْ)

 كيذل 0 امنا ريسفتلا لهالاق + همدعيو هكلهيف 6 هغمديف 92 هنع صحفلادنع هل تايثال |

 مزاتسملا ديدشاا ىرلاوهو فدذقلا لطابلا ىلع قحلا دارياو طياستلاو 0 ىاا

 قاف ك1 د ع ودلال 5 لطالا همادعاو هوجو ىرملا | ْ

 توقاملاوا ن باملا كل مرت ,ُ قحكلاس. ف هن هلاطيال اريوصت حورلاق وهز ىلا ىدو كا ءانعا ١

 لصا ع حاتفملا بحاصلاق |اق د همدعأو هتحش با رواز :ازفق نم فوجا وخر مر ح ىلع هب فذق دعما | ا

 باهذال غمدلاو لطابلا ىلع قا داريال ىذقلاريعتسامث ماسجالا ىف غمدلاو فذقلالامعتسا

 | نعربع سوسحملاب لوقعملا هيشت هيفف ىا ىلقع هلراعتسملاو ىسح هنمراعتسملاف هوحمو لطابلا

 لضف عماسلا نهذف ةلوقعملا ةئيهلا كلت نكمت ةسوفحلا ةكيلا نزح كان يرو ةلور ادرك كلا ١

 0 باهذقوهزلاو ةيلكلاببهاذ ىا # قهاز # [وا انا سي ] # وه اذاف ## نكمي

 لاك لع ةلالدلا نم ةمهسالا اةلجاَو داجانملا اذا او ةعطالا 3ك عج دل اوف كتوتا ناعاو

 ناف زالا حيشرتل ءركذو لصالانم قهاز هنأكف ىنخيالام نالطبلاو باهذلاىف ةعراسملا
 تقلباذاو ساوحلا عم غامدلا ناف غمدلل ىلصالا ىنعملاىا هنمراعتسملا مثالي امنا حورلا باهذ

 صم لاطانلل 2-2 | سع ثالث قحلل ةممحتلا تاليوأتلا فو © ناوبحلا تومي هلا ةحشلا

 1 0 يد قملا لامفا امانا مف كنا يرجون تايم مو نذل ناحا

 | دبعلا تافص لطاب خ٠دي اهيادتف قحلا تافص اماو هنع هللاىهتام لطاب غمدي اهبف دابعلا هب أ

 أ كلاه. *ىشل كج ىلامت لاق اك تاو وذلا عيمح لطاب غمدي هتاذب هللا ىلحن اذاف قحلا تاذ اماو |

 ١ لاق امنا قا انا لاق نم لعلو © لطالا قهزو قحلاءاج لقو )) هلع لديو 4 ههجوالا

 8 ا ١ قحطاربخاف قحلا 'ىحدنعهناذ لطاب قهز ذا لطابلا هتاذإهتيقح ةفصوا قحلا تاذىلحت دنع
 ظ هرس سدق ىبرغملا لاق : قحلا انا لاقف قحلا ةفصي فضتا ناسلب هتاذ نع

 ١ م1 تاس رؤعمزازامكوا كسشاجز وش رق ملثم وطار انإ كك وكم تو وصخ 2

 هريس س دق ىدنحملا لاقو

 ْ دونق قل ان ارسل كنار نلاعوس مرر سك يه روع ةكك اف ناو كك
 لاقو

 ىبايث رادرسب زج نيئج ىنعم * تسدنلب كين نذي-قحلاانا رارسا

 موو راغصتسا سيوو رسحتلاف لمعت يدقو حوبق ليو ىعمصالا لاق 6# ليولا مكلو ©

 نا دارا امتاو اذهل عوضوم وه ةخالاىف اليو نا دري مل هناف مهجىف داو ليو لاقنمو محرت
 كالهلا مكل رقتسا ىنعملاو .هل كلذ تيثو رانلانه ارقم قحتسادقف كلذ هبف ىلاعت هللا لاقنم

 | هلاحيسول مكفصو لجان مىا رارقتسالاب ةقاعتم ةيلاعتنم # نوفصتامم 8 نوكرشملا اهيا



 دمج 15٠١ عج سفع عباسلا ءزملا

 وبا نكذب اقل مهودع مهيلع هللاطلس الا موق دهعلا ضقنام سمح ىف سمح ) ثيدحلاىفو |

 لكلا اوففطالو توملامهيف اشفالا ةشحاذلا مهيف ترهظامو رقفلا مهيف اشفالا هللال زنا ام |

 (رطقلا مهنع عشمالا ة ةاكزل اومنمالو نينبلاب اوذخاو تابث ومنالا

 ا ىز نا * مشو تاملط زا دباوت.رب هج ىه

 لصا ريغنم "ىلا عادبا ىف لمعتسيو ميقتسملا ريدقتلا هلصا قلخلا ه ءامسلا انقلخ امو

 ىتلا ه5 ضرالاو © ةينطملا ةميخلاو ةبورضملا ةبقلاك ىه ىتلا ءامسلا انعدبا امو ىا ءاذتحا الو

 انتوك لاح بئاحملا فانصاو قئالخلا عاونانم هي امهنيبامو 8 طاسبلاو شارفلاكىه |

 مكحل لب نيثباع ىا احبم ادصقم هب دصاق ريغ هلعف ناك اذا نالف بعل لوش 6 نيبعال و |
 انفال اطلق ملا ناودوني الفور هشام نطو ةنانبنإلا دو جول أديم نوكت نا: نعو | اضمو ,
 ىوصقلا ةياغلاىه ىتلا |

 36065 كفيله ةكلدتت تف قاوو:هأا < اؤاانع وه ءاوطإا نو زبس ناتخرد كرب ا

 نيترفل اة وذا لك افؤ !ةنهقاؤإ ىلاههفطل نيانيز آما ويف "ىث لكو |
 تسنب بلاي خوررش هك يسن لذ جد رد. * شرفا: شنعزا هكركف مجم ع ْ

 | بعاللا نال نينعاللا لاعفانم وه اعاو هلعف رم سيل بعللا نا ىلع ةي.الاتلد ىلبق ناف * |

 قلخ ةلأسمب لطبي كلذ ناب ببجا * لعفلا فن ىضتقي عوضوملا مسإ ىنذف بعالا لعافل مما |
 لوحتملا نع ردصم هنا ىلع بعليو هبىهلتيام ىا د اوهل ذخ نا اندرا ول 8© ةردقلاو ىعادلا .

 نفاس نأ هيفازبو دك ىذاب تاب ىزج] ىشاكلالاق* هبتبعل اذا اوهل'“ىثلاب توهل لاَ

 هنالك عويس ةنثهيو هشايامت نفألا ل عشناماوتمللا | ثنغازلا لاقو ة[ادنز رثو نزنوج دنوش |
 ضصخت داولا وةأزملا وهللاب دارالاق نملوقو « اوهل ذَخْنا اندرأول) ىلاعت لاقوهللاب عاتمتسا

 قوطقلا ولولا و عف ةأررملاب:هزيسف:ريقفلا كوي « لمتناناينادلا ة[1ا .ةنيز نمت وهام: ضع |
 وهو هريس سدق نيدلامحت خيشلا تاليوأتلا ىف .امهبو امهنع هللاىضر سابع نبا ةياود ىلع

 «نوفصتامم لبولا مكلوإ) دعب ايف ىلاعتهلوق ىنعملا اذه ىلع لديو نيف رطلا نيب عمنمرباك نم |
 لجرلا ةأرماللاقي اذهلودلولاو ةأرملانمىا امهنم دحاو لكب حورتسي ىدحاولا مامالالاق* |

 | ”ىش لكب اهقلعتل هيلع انتردق ةهجنم ىا هي اندلنم ءانذختال وه هاتناحير هدلوو

 ١ لاق *اهريغ نم وا نيعلا روحا نم انقلخ نم ءاستن امن هراتخم و هيفلعصن امث وا تارودقملا نم
 | هيف دحال ىرجنالو هيلع نوعلطتالو يل رهظبال ثسح اندنعنم اندل نه ىنعم ىدحاولا |

 نكل كلذ 3 نيلعاف انكنا ع هريغ دنعال هدنع نان وكي هتجوزو لجحييرلا كرون نال كرربعت |

 هل انذاخما ليحتديك هريغلالو يذلا اع جم دجلا مدخلا ةنكتللا هتافانمل هلانتدارا ليحتست

 ١ نعو تاسئدتا هذه لاثما نع انتريض> سدق لالج لج ةيمجتلا تالي وأتلاىف لاق اعطق |

 اندابع مهو نوبرقملا ةكئالملا [هلاثما نع ,هزئتدقو تايصولا مذه عاونا نع اتايك كذا

 ضرفلا لبس ىلع ظرشلل ناو .ىهتنا اهلاثما نع هزئتلابىلوا ةيقلاخا رمضحلاف نوقواخلا نومركمل

 ءانذخمال نيلعاف انك نإ تا هسلع”:ءدقتملا باوحلا ةلالدا ىوهذجم نا باوجو 6 |

 ( لب -



 ناكدوك بيرفو ىداش تسه * ناكم زاو وبو كنر زاراختفا

 لزاولاو تامهملاف ريدتاو زواغتلاو لاؤ.دل سانلاةهج نم نودصقت © نولأست مكلمل ©

 / اوسكيامل 5 اولق و مهنود اسما نوعطقي نولازيال ةيرق لكف مهئامظع عم سانلاةداع وه اك
 كتقو اذهف لاعت كاله ايو ليوا انيواب 2 باذعلا لوزتي اواو برهلاب صالخلان م

 مهم فارتعا وهو باذعلل نيجوتسم ىا و نيملاظ نككانا # [امرب ىاوىا] ىنشاكلا لاقو*

 ' ىهو ليولاةلك ىا نك كلت تلاز امم كلذ مهعفس ل نيح هيلع مهمدنو باذعلل هعابتتسابو مظلاب

 ١ ةرم اهوددرىامهءادنو مهئاعد ىا# ا يسمو اىهو نيملاظانك اناانلي واب

 كلذلو تدللاو عدز زلا نم دوصخلاوهوديصحلا لثم ىا 13 ادصح مهانلعج ىتح 2 ىرخادعب

 دفاع رم تنولاوا ككذللاو عمجاو نرقملاة ىف: اتش لومقملا ئتع كفقلالال.هعا نع

 ى ا تدمح ريعتسا هنم واهمهل طا اذا رانلا تدمح نم نيم ىا مهانلعج ىف بوصنملا نم ل

 ق:شا مث دوما هلع قلطاف اهئافطناو رانلادومخح توملاةوهش تلازو اهترارح 0
 هرمس س دق ىدعس خسشلالاق : : ناردوعلا بارخ م نا ىلع ةبب الا تاد * نيدماخ هنم

 ىار كيث لداع ورسخ دهد * ىادؤ> ددئس 5 هك ى وش

 ىملاظ ةح رد كلم دنخحخح #« ىملاع دنكن اريو هكدهاوخوج

 ا ةمالعو برخ صالخالاو ةفرعملا نع بلقلا لظا اذاو (ةمايقلاموب تاملظ رللار ثردحلاىفو

 ريسفتلا لها ضعب لاقو + كالهلاهيف ام ىلا اهلمو اهيدعتو حراوجلا ناصع بلقلابارخ

 مهيلاثعب ماشلاةيحان نم زاحلا ضراب تناك لبقو نِعلاىرق نم روضح لها نا رابخالاو

 هسا مالعالاو فيرعتلا ىف ىلهسلا مامالالاقو * فشكلا ىف أ نايم نب ىسوم همسا ىأ
 رسكلاب نيضسوماقلا ىف لاق + نيض هللاقب لبحم نعلا ىف اذهب يعش ربقو مرهم ىذ نب بيعش
 هدج دعم ةده لبق روضح ةصق نال نيدم باص بعش سلو ها ءاعنصي مظع لبج

 بامتتا لتقو مهن اولتق مهئاو مالسلاهيلع ناملس ةدم نم نينسلا نم نيئم دعبو مالسلا هيلع

 تئانا ءامراىلا ىلاعت هللاىح واف ناوفص نب ةلظنح همسا مهلاس مرداتلا كلذىف اضنا سرلا

 ىلا هللاىحواو مهنم هب مقتنم ىلاو برعلا ضرا ىلعو مهيلع هتطلس دق ىتا هملعاو رصن تخب

 مهعم ءالبلاو ةمقللا هبيصي اليك قارعلا ضرا ىلا قاربلا ىلع ناندع نب دعم ىلخا نا ءامرا
 نا وهو اذه لم مسو هيلع هللاىلص دمحم همسا نامزلار خا ىف ادن 300 جرختسم قاف

 ضهن رصن تحب نا مث .هناعم اهمسا ةأسعا جوزتو ربكنا ىلا ليئارس | ىبب عم ناكو رشع ىنثا

 تاراغلا نش متاومعز ايف ب رحلا ىف نماكَملا ذختا نم لواوهو ناكمىف برعلل نكو شوبجلاب
 روضذحم كرك و ساعلا برخو ىسو لتقف هجو لكم اهلها ىل إع اهيص ىا روضح ىلع

 رك ان'اهز اختو اجف كازملا نصرا نطو مث 6 نيدماخ اديصح مهانلعج ىتح)) ىلاعتهللا لاق ارا

 انمدق كو هلوش هللا ىنع مهاياو داوسلاىلا اعجار فرصنامث قر>و برخو ىسسلاو لتقلا

 557 عي آلا رهاظ و امينع#للا ىذر سابع نانع ةلوقنمةياورلاهذهو (ةملاظ تناك ة يرق نم

 اهب .الامتهي ةلااعتارأ# أى د هع ل نكد هنع هللا ىضر هلعلو ريثكتلا ؟ نال

 5 كو دج ه مسحمس

 ءاببنالا ةروس مهي 104 زب

 0 7 . . 5 . - ١

 رفا ارميس دعو مالسلا هيلع ىدوم در حرم نابرد مراي> رثئد رخاواورد

 نوع

3 



 مي هم تح ردع عباسلا ءزجلا

 ىلسفي ىوأملا ةنج ىلاو ىهتنملا ةردس ىلاو هللا ىلا بلقنملا ناحو قارفلا انددق هتعاطو هللا |

 ىلصي نه لواف ةعاس ىنع اوجرخا مث ىدحل ريفش ىلع اذه ىتيىف ىريرس ىلع َقَوَعص

 اننار روف زخما اهلا ةلوتلز اناا ؤلاوؤ ”(اوككو ااوخاش ةقازلف وعيش لف نع اواصو اسوفاجوف ١

 اقطان نيظعاو مكل تكرتو) حوضولا ف اهراهنك اهلل حضاولاعساولا قيرطلا ىا (ءاضيبلا

 ىعاشلا لاق هيف نكمم ايلاخ ابلق
 انكمتت الاخ الق فداصف « ىوهلاف ىعا نا لبق اهاوهىناتا

 د1 نايف زو ةماعلا ركل نا كولا اذ نال "غو أ ةزيفت ل دوت ىف نكدو |

 رسكلان ع ةرابع وه ىذلا مصقلاظفل ىفو زيمت ةيرقنمو انم.هقل لوعفم اهنا ىلع بصنلا |

 ىحالام طخسلاةدشو بضغلا ةوق ىلع ةلالدلا نم ةءلكلاب اهفيلأت ةلازاو روسكملا ءارجا ةئاباب |
 اوناكةيرق لهانم انكلهاو انرسك اريثكو ىا فاضملا ريدقت  ةيزقل ةفص 6 ةملاظ تناكؤف

 | اهك الهأ دعب ىا 3 اهدعب اناشناو 0 ل را مكبا دك اهب نيرفاك هللاتاي اب نملاظ

 وهو دحاو ىنعم اهب داري ةئدارتم ءامما داحبالاو قيلحتلاو نيوكتلاو عارتخالاو ءاشنالاو

 هتبرتو ”ىشلاداجما ءاشنالا سغارلالاق * مولعلارحب ىف م دوجولاىلا مدعلا نم مودعملا جارخا

 ةياكنلاو هوركملاو ةدشلا سأبلاو فوذحلا لهالل ريمضلا 6 انسأب اوسحا املف 8 انيدالو

 ةيرقلا نم اهنم مهاذاإ# سوسحملا دهاشملا كاردا هنكامات اكاردا ديسشلا انباذع اوكردا ىا

 | قوشكوأ 6 لجع اذان ةلئاطا رحى قاياثاغ نانقاتع قات ىف: قاؤتفكيو ئن, لها كاعر 7

 ا ىلع اولخدا مث مهدونج عم توملا كلم مث ليفارسا مت ليئاكم مث ليئاربج ىببح ىلع |

 1 م مس مس موسم م ا سس يس ع ع ع سم سس معصم ع ا اسس د سل دل مصسسس بسس صم 2220000000000 هس

 ىوقتب مكضوا ىلاعت هللا مكمحر هلاك ابح مكبابح ىم) لاقو هانيع تعمدف انيلا رظن مث اهنع ظ

 | ةححلا ىلع مكتكر) لاق انروماىف عجرت نم ىلا انع تبهذاذا انما ناطلسو انعج عمشو

 | نارقلا ىلا اوعجراف ما مكيلع لكشا اذاذ) توملا تماصلاو نارقلا قطانلاف (اًمادو
 | هللا ىخر ةريره ىلا نعو (تاومالا لاوحاىف رابتعالاب اهونيلف مكيولق تسق اذاو ةنسلاو ظ

 | وهف هريكىف هملعت نمو همدو ه.حلب نآرقلاطلتخا هرغص ىف نآرقلا لعتنم ) اعوفص هنع
 ١ فداص امو لغاوشلا نع لاخ رغصلا ىف هنا لوالادجو (نيترص هرجا هلف 6 وف تلقح

 | اهلحت ريثكتلل ةيربخ 5 *6 ةيرق نم انمصق كو 8 حيباصملا حرش ىف اذك هتقشمل رجاو هتءارقل '

 ابن مهنم اوسيل ىا © نيرخآ اموق إف ةيآآلا هذه ىف ك ناويملاىف كلذ لاّغام رثكاو

 | ىتف ودعلل لجرلاب ةبادلا برض ضكرلا :# نوضكري 8 هلوق هربخ ًاذتبم مهو ةأجافما اذا |
 هلا قطف سانا نقل او كنلا تالكو اولا هيلوكس ءا دق وهف كك ارا ىلا بسن

ه عارسالا طا رفا ىف مهب نيهبشموا مهباود نيضك ار نابع رمسم لون ر هذ ىنعملاو
 ه اًوضكرتال لَ

 < هف متقرتاام ىلا اوعجراو ف اوذكرتال كلملا نم لاقملا ناسلب وا لاخلا ناسلب مهل لبق ىا

 ةمعنلا هتفرتا لاهي ظ
 عساولا شيعلا نم هومتطعا ام ىلا ىا ىلا ىلع رصا نالف ىرتاو هتغطا

 نوشملاى و: اهب نورس
 ا ل 2-7-5

 | ىتلا < مكتك اسمو ف هركشو ىطعملا نع متشرعاو مترفكف-هب مترطب ىتح ةببطلا لاحلاو |



 ءايسالا ةروس 8-30 :ةا/ عم

 1 عسل تعمم 0-0-0 1

 |  ىكح  ادج مهفاف ةملا دئاوفلا نم ردقلا اذه ىلع انرصتقا اهريغو اهعابطو اهصاوخو ظ
 ةيلح حاف رهشا ةّتس اماعط لك ةيدمصلا لحب قئاقحب نيققحتملا ةفوصلا نم ادحاو نا | ١

 | كلذ وحتو ماملاو رهسلاو كاسمالاو :راطفالاف ئدمحلا لامكلا نامل 0

 ىونثااىفو ةمومذملا ةيناهرلا ىنال

 ورك ار توهش تسه تفع كا # وشال نانعز:ىدخ !زووخب نكم نيه

 ْ دومت ناو ناكدنم رب انغره *« دوش نكمت اوهزا ىهن اوهىب
 تكلنشلا نأ!" ودإ كال نر ننا تيويمقاا ننس موتك

 ازج ديالورف سب دوبل طرش *« ارثرم دوبن ربص متر هكنوج
 ازهناح زاولد : ىازجح 1 * ارج نا اذاكشوب رث نا اذح

 .ىدنح ىوش و .ىدح دهز .ةمايقلا موب مهل هللا ًاميال ةعبرا هللأ همحر ىفاشلا لاق د
 ا هناماو

 رم ىواخدلا مامالل ةقففا د كال اك اغلا لعلوم زوزو ! سكي هدا 377 ءارع
 ا

 (مالسالا ىف ةياهرال) ثيدح 2ىنعم رد مح رفد لئادإ رد
 ١ قوذح انه وهو ركلا فوح ىباثلا ىلا ىدعتب قدصو ردقم ىلع فطع 3 دعولا مهانق دص ا

 | دعولاف مهانقدص مث انبحواام مهيلا انحوا لبق هنأك«هموقىسومراتخاو) ىلاعت هلوق ىفاك

 نينمؤملا نم ءاشن نمو ,ههانجاف 00 مهتادعا كالهاب ىحولا فعاضت ىف مهاتدعو ىذلا

 0 وهو هل 4ع درو ضعوا وه ندويس : دءاشأ ةيكشملا ئعابتاتت ع مهريغو

 ندا ميلي ديالا داي لاذ لك 20 لوي 5 ءكلوتمإلا باذع نم نم برعغلا 9-0

 | 200 3 العاقح سيب انلسر بن مث » ىلاعت 0 ا
 ١ ' ضعبوا وه نم هس نم مهنم قع نا دعبل كاصخشالا ادع ند ةنوصم برملا تاك ا

 ١ ىصاعملاو نيكلاولت دحال نيرواح ىا ه5 نيفرسملا انكلهاوؤ# مهفاف ردب مولا عقوأك هعورف

 رهشا قافنالاىف كلذ ناك ناو ناسنالا هلعشي لعف لكىف دحلا زواحت فرسلابغارلا لاق *
 , ناشلا مظع 6 اباتك 8# شيرق رشع.اي مكلا انلزنا دقل هللاو ىا 6 مكللا انزنا دقل و 1 ك1 6 ا د كسا آ - 4 5

 رعشالو رحس سلو اورذحتو اوبغرتل دعولاب مكةظعوم 57 هذ م ناهربلا رين

 ١ الا ىا ردقم ىلع فطعل ءافلا نولقعتالفا 0 نوعدتاك ىرتفمالو مالحا ثاغضاالو

 | برعلا ةغلب هلال مكفرش ىا كركذ هيف مهضعب لاقو + كلذك ىمالانا نواقعت الف نؤركفتت
 ١ فارشاة ريخو تسمالك الام رعت ماع قيبرعشت ارث ارقلها تبا نبا ] ىنشاكلا لاق *

 هتءارق اومزالم نارقلا ةلمحب دارملاو [ماركاو لالجا نبا دكّومو ديؤم « ن ارقلاةامح ىتما

 ا ىرانفلل ةحنافلا ريسفتىف اك

 سوهلاوب نىئمر ىناشيا ردنا: *. سيو :هللا لها دن ارق لها

 ا مادز دزاورب كى ع زج تسين * مالك نإ سنجو سنج دشاب لها

 | دوعسم نبا لاق * هتصاخ ىا (هّللالها مهو ن ارقلالها سانلا نمنيلها هللزا) ثيدخلاىفو

 هللا ىضر ةشئاع انما تيببىف انعمج مسو هلع هللا ىلص هللا لوسر قارف اند امل هنع هللا ىخر
 7 يي 2



 مك ن5 »جم سفع عيال لا زحلا

 مس همم موو عم مص سس مس سس سمس

 ا مهيلا ىحواامل انلاخم سل كيلا ىجحواام و هيرمان اعدب تيل تلزأ نومهش ألا م4 ١م 0

 أ

 ا نيغلاب الاحر نرق 0 ىلاعت هناىلا ريشلا ةيمجتل ١ تالي واتلاىف و 52 نول ومن 0 نولوقف

 نييداوحلا مالسلا هيلع ىبيع نامزفف رهظا !5 ماهلالا ىحوب مهصخمو ءابننالا ىبباتم نم |
 © ىلوسربو ىباوشما نا نييداوحلا ىلا تيحوا ذاو) ىلاعت لاق ام مهيلا ىحواو هيعباته نم

 يلا زيكا جلع قلطنوك هناا نإ, قيبيسدت هك نويماعنال ار نا ركّذلا لها اولأساف ف |
 لاوحا ىلع .نيفقاولا ٍباتكلا لها ةلهجلا : رفكلا اهيا .اولأساف ركذام نوملعتال منكن ا ىا

 مدراس للا عجب نيغنلا مما رابخا نال كلذي اورما مكتهبش لوزتا ةفلاسلا لسرلا |
 نوركتيال اوناكو هءسماىف مهتورواشيو مالسلا هلع هتوادع ىف ناك ريثملا نوجناعي اوناك |

 هللاهمحر ىلازغلا  مامالل لبق هنا -ىور مالسلا هيلع هوت اوركنا ناو اريشب لسرلانوك

 ٍبابسانم لاؤلا نا ىلا راشاو ةياالا ءهذهالتن عورفلاو لوصالاب ةطاخالا مكل لصح اذامب |
 هش ارطو علا ه*ا و

1 

 ناو ناسنالا مسج دسملا # ادسج وله لسرلا ىا مهانلعج امو

 امل لاه مسخلاو نول هل ام دسحلا ناف سخا هنكل مساك دسملا بغارلا لاق + ةكئالملاو
 ١ دعب 00 هلعج ىنعمال لعحلا ناري اوعفم هنا ىلع هصنو ءاوهلاو ءاملاك نول هل ناس ال

 ةقرط ىلع ءادتبا كلذك هلعج ىنعت, لب رييبصتلا ىنعم نم روهشملا وه اك كلذك نكي+ل نا
 ربلا ماسعطلاو هل ةفم 6 ماعطلا نولك أيال #© للقلاريكو ضوعبلا رغصنم ناحبس مهلوت
 1 راف لك الا نع انغتسم ادسج يانا انو ىلا ءاذغلا لوا ممطلاو لكؤي امو

 ١ وه للحتلا لامنال 3 نيدلاخ اوتاكامو ل هلم للحتام لدب ليصحل كلذ ىلا احاتح

 | اهيلعوه ىتلا ةلاطا ىلع هواَمو داسسفلا ضارتعانم "ىلا ”ىريتدولخلاو ةلاحال ءانفلا |

 ىتعملاو.نوتوميال مهنا نودقتعم مهو ىدبالاوا ةكئاللل ناشوه 6 .ديدملا ثكملاام ا, دارلاو

 أ الو ةككالمال 7 حنا الاب توا ىلا عب اصر هينيتم ناداسحا مها_كعج

 لاق 0 دواخ اهل نكي م اف ةكم الاملاك للحت ا نع ة ةنوصم ةيدغالا ٠ نع ةسغتسم اداسحا

 فالح ماعطلا ىلا نيجاتحم 00 ءايلوالاو ءاننالا نا ىلا ريشي ةنمجتلا تالي وأتلاىف 0

 مهل ناف مهلاك عباوتو مهلاوحا مزاولنم وهى ةيالولاو ةوبنلاف حدقي ال كلذو ةككالملا ظ
 نجدلاك ناجتإلا حورلا 2 ىدلا ىناويحلا حورال ماعطلانا اهنم ةمح د ئاوق هنق |

 عطشاهب ىلا ةبحلاو قوشلاب كس وهو ةيناوهشلا ةيناسفلا تافدلا عم عبنموهو جارسلل ظ

 اهموركاضولابةعك ىلا لوصولا قارفلا لايم يكاعلا ميو“ داعلا لاسم قداصلا كلاسلا

 لعل لين ميت هلا ريسلاو اهيناهتشمىلا_نفتا ليعوهد ىوهلا تان نم ماعطلا لك !نا

 الول جاشملا لاق اذلو(ىوأ ما ه ةنْلاناف ى وهلا نع سفنلا ىهنوزت ىلاعت ةاوقك -ئوقلا نع أ

 ماعطلا لكاي طونم مدا هللا اع ىتل اءامسالا ملعنم اريثكنا اهنمو . هللا ىلا اًهرطدحاكلسام ىوهلا

 شطعلا معو عوجلا لم ةوهشلا ةذل معو تامهتشملاب ذذلتلا لعو تاقوذملا قوذ لعل 1

 هلاثماو ءاودلاو ءادلا ٍلعو ضرملاو ل ملعو هلقثو ماعطلا مضه ىلعو ىرلاوعبشلا معو

 شئاشخلاو ةيودالا | ةةرمك اهياوت يملا موعلاو اهعمحاي بطلا مول اعنا ىتلامولعلاو

 ( اهصاوخو )



 كرد مراهج رفد طساوا رد [©]

 562252523522 للا يللا ا ال ا ا ااا ا ا ا ا ا ااا باك

 هصق ل مك 0

 ىصخش

 اهواك ةرووصم كش نأ هلأ
 |. َح

 ءايبن آلآ ةروس مك 68 غو

 احلام روب هداف ةيرضب ايباد ا وتم ا كس كاران علك بلو

 ناياالا مدع نا ىلع هسنن هيفو لع ل هسفن هنق لجرلا طرونامو فانا ىلا

 مهلق نك لاصتتسالا باذع اوبجوتساو اونمؤيل هب ىنا ول ذا مهب محرتال حرتقملاب
 لاق © ةمايقلا موي ىلا مهباذع رخؤي نا ةمالا هذه قح ىف ىلاعت هدعو قبس دقو

 رثك ١ م ىهف رافكلا نم ثعبلا ىركتم ىف تازن ناو هب ةلاؤ ةيمحلا تاليوأش اف
 نا رقلالها مهوركذلا لهانم ىنابر ملاعىف هللاثدحال هناف اذه انئامز ىف مالسالا ىعدم

 هعمساالا ةيندللا مولعلا قئاقحنم ةقيقحو نا رقلارارسانم ارم هتصاخو هللا لها مه نيذلا

 ىوهلا ةعباتمب مهروأق ةهاآل هلع نورك هو ركشو هب نوت ري مهو هللاب ةزعلا لها

 مهسفنا اوملظ نيذلارسلا ىف اوجانتو هبلط نع ةلفاغ هللاركذ نع ةيهاس ايندلا تاوهشب ةقلعتم

 | هومم هلا نورصبتت ماو هومملا مالكلانم هب مكيسايام هيف نولوش رارسالازا ىلع راكتالاب
 ضرالا لها لوقو نولقلا ءامس ءامسلا 2 لوق لعل هناف هللا ىلا مه سما لق رحسلاك

 ىف امب ملعلا مهراكتاو سوفنلا لها لاوقاو بولقلا لها لاوقال عيمسلا وهو سوفنلا |

 لاقو ةدساف تالايخ نيققحلا مالك اولاقلب مهرث ارس فاصواو مهفاصواو مهلاعقابو مهرئامض أ

 | ىا ىعاشوه لب مهضعب لاقو قا بهاومنم هنا ىداو هسفن نم هقلتا لب نيركتملا ضعب

 | ةلا اذه انتأسلف ضعبل مهضعب لاق 3م ءاكذلاو عبطلا ةوقو سفنلا ةقاذحمب لوقبام لوقي

 ا نركتملا نم ةيرق لها نم مهلبق قام لاق مث نومدقتملا عياشملا اهب ىأ اكةر ءاطظةمازكت

 | نا قئاقملا بابرا نوقدصي مهفأ داعبالاو نالذخلاب مهانكلهاف هللا ءايلوا تامارك اًوأراأل

 ىوثملا فو نيكلاهلا نيركملا لثم راكتالا ىلع اوعبط مهو مهنم ةمارك اوأر

 [1] راي رازلكزا دباب ناحر هكلات * راي راكتاذا 0 ارزغم

 نمعذا نامحر ىَوب دمحم نوح * نم رايزا دلخ ىو ىبايب ا

 [« ر ناشن دشابات هك ملاع 0 ا ىائورد هرانم كي

 قركف راكزور ا داب * ىربخم هع 2 ا

 نانشت قا تهد ثماق انا« ناعماب ازا مرد دانك 3 وو

 رقتسم ان نيس دما 6 5 دي نافاكنا كك

 00 مان كك اكقاو 8 ىزرت ؟ىورايوا ١ ءرهإ خو

 ناتسوب نام نؤاكرد 30 نا نيشنمه دشاب هكره

 [] 0 ردا لاتسوب ردا وأ تسه# نمررد تنشلا نوسدان 55

 انلسرا امو © ىلعالا الملا قحي مهعم انرسشحاو الولاو دولا لهال نيسلاحلا نم انلعجا مهلا

 ىلإ كلارا لف مالا السا امو أ مكلثم رمثبالا اذه له مهلوقل باوج «الاجرالا كلبق

 | ىجوت أ ةارمتلك ةسرافلاىف هلثمو نيلهأت ا سنخلادار فا نم نياصوصح الاخر الا كتنا

 | م رابخالاو صحصقلا نم امهريغو ماكحالاو عئارمشلا نم ىحون ام كلملا ةطساوب 6 مهيلا

 ةيرشبلاىف مهنيبو كني قر ,ةالاك هلولدم ة ةقيقحو ىحولاةقيق> ىف امه قرف ريغنم ناو

 خلا ح ون ةنيفس لثك قبب لها لثم هكثيدح نا ريسفت ناب رد مراهج رتفد لئاوارد 3

 رس

 >وسو ىالفو ىس نيفر شن ارد نايب رد مراهج رتفد رخاوارد 1

 دن
00 



 ل دم مرسبمكص مرنم

 رسولا | ,زخأ

 ترعءش بغارلا لاق * مهلق نم كلاثلاو ىناثلاو ىللاعت هتيحب زم زرت مك لوالا بارضالاف

 متو( لق شتنالا ةباضاك ةقدلا ف املع »تبلغ ىاءاذك< ترعش ريعتسا. هنمو. زععلا تما
 راصو ىرعش تيل مهلو5ىف ققدلا ملعلل مس ا لدالاىف رعشلاف هتقرعم ةقدو هتنطفل ىعاشلا

 ةياكح ىىلاعت هلوقو هتعانصي ضصتخع لا 000 مالكا نم ىنتملا نوزو.لل انف امتلا

 لدعم اناء وكب! هاوهو مهنا ىلع هول نيرسسفملا نم رع( طاقوع نإ[ ا راتكتا وع

 هلوق وحن نم نوزوملا هنن ةظفا لك نم نارقلاىف ةاحام هيلع اولوأت ىتح ىنقم موظنم |

 عماسلاىلا كحاب م هب 1 * «اغويأ دل اب م اولاق كه ” لص .همشو ء| لصا هلنز 1 81 ا
| 

 لطباو لطاب ناب ددرنبب لا ع ريجتم 227 اطل | ناعم اذهو ا اهل هقيقحال 1

 نيققحلا ضب لاقو 0 بهل نا ادب تن .  ىلا»ت هل وكو تاسسار رودكو باوطاك ن ناك هدو ١

 5 ءشلا بلاسا ىلع سد هنأ م دكلا ادهنم رهاظ هلا كلذو هيهومر ايف دصعقملا اذه اودصشمل

 رعشلا ناف ا 6 برعلا ءاغلب نع الضف مجملا نم ماتغالا ىلع كلذ ىنخيالو

 نقمرغشلا نوكناو رغشلاب ةبذاكلاةلدالا“| وسب خا نذاكلا سعاشبلا و: نذكلا نعأ هب ربعي |

 هللا نمال وسر ناكآ اذ 5 نكمل ناو لق 3 الا هنع يدش فوذخم طرش باوج ا

 دلاك نؤلوالا: اهب لسرأ, ىلا ةباآلا: لثم ىا دك ن راوالا لسرا ا » ةللج ةياب انتأيلف |

 اخو الوزو دم له ةاناعاو 6 انهما اطر 0 ةئاثلاو ىتوملا ءاحاو ادعلاو |

0 

 ىلاعل لاق م ىفطاو مهنم ىتعا مهنوك اي اولئسامىلا اوببجاول نونمؤي |

 دوهو حون ”موث نيد دودعملا ناتكلا كئرؤا ل 8 7 ءاذك اىنعب ©, يكرالو| نمي كر كانافك 1 ١

 هلع هللا ىخر_تنان نب ناسح |

 تاي لإ هوح رتقااع ادع مهنا مدعل اهلها كالاقاب ع 04 ا همكم 0-0 م وعل دكا انتل 3

 ثح لري لبق معطوب تناكو نيكس ر ظن لف رايك داراو ها داش دحو واجود ,اكلصاوإ |

 اقلفم ةحهللا قداص نيدتم ربل ءامكملا ضعي لاقو * هبذك اعلا نحن عكوكلا

 ءايردش ىف

 نعت نانا زا كح ةركع ب ونا يركن قيك فرش ةعيحأ دانا ؟تياف ند

 قوش ا عشلف قوقااتاو

 انكتب مور مق لإ هك انعلاوا كلل! تائآزك ذإ

 يك ةياب انتابلف ملكتلا اهاصتقم نم ن
4 

3 
 نوزوملا مالكلا ءاشناىلع ةردقلا هب دارملاف

 أ 5 رق نه. 0 2 2 رمشم لع © ميلتق تن 1 ةيآلا ةقض اهناىل ا يكيزشلا فاكلا

 يل مكرلا لحم و5دو هب 0ك لفات ند 0 مانا 2 ىدل
. | 

 ا مص ومحل

 - ع

| 

 ىنعملاو .ردقن ىلع فطعلل ءانلاو عوقولا راكذال ةزمهلا # نونمؤب 7 2 ةيرقل ةفص

 ءالؤهف اونعؤيجل معا تاياآلا ٠ ند دهوحرتقا ام ع /لكفاا دنع ةكلوملا مالا نم ةما
--» 

 نمؤتع هنا

 لاق : هفااخب هفح نع ثحايلاك تاب آلا كالت حاولا ل 2 مهن نوعرف لا 39 طوا و طاحو

 ارفح ضرت لف اهعارذ رفخب » اهفتح ناك ىتلا ةاشلاك كنالو



 0ع 2 ع يي ا ا م ا - د 2 - 2 هج مس

 ءاسالا ووش مج 1 ه8 م

 رس الا نوكتال اهناعم اهرارسا ىنعمو هلوحامع هعافتراب لصفمملا عقترملا ىا ضرالا نم
 اورسسا واو نم لدب ةيضعملاو كرمشلاب مهسفنا ىل اع  اوملظ نيذلا 3 0 0 اوغلاب مهنا

 ليقف مهاوجنىف اولاق اذاف لبق هنأك هب اورساامف شحافلا غلا نيئوصوم مهنوك نع “ ىنم

 لك أملا ىفعكلواسم مدو ملح هي مكلثم رششب الا 5 دم ام ىثا ىفنلا ىنعمي له هد اذه له ف اولاق
 ىتلا ةلاسرلا فدو هلسيل ةيرشبلا ىلع روصقم توملاو رشبلا هيلا جاتحبام لكو برشملاو

 نم ةهدلج روهظب اراتعا رشبلاب ناسنالا نع ربع هنطاب ةمدالاو داحلا ىهاظ رشبلاو اهنعدي

 دحاولاريشبلا ظفل ىف ىوتساو ربولاو رعشلاو فوصلا اهللع ىتلا تاناوحلا فالخي رعشلا

 نونأتفأ ةفرسشبلا ظفاب هرهاظو هتنج ناسنالا نع ربع عضوم لك نا رقلاف صخو عمجاو

 لعاف نم لاح # نورمصبت متلاو 8 ردةم ىلع فطعلل ءافلاو راكتالل ةزمهلا رحسلا

 نارقلا نونعي هب ىنا امومكسنج نمالا اذهام ىا داغبتشالل ةدكؤمو راكتالل ةررقم 0

 رحس هنا نونياعت تاو لويقلاو ناعذالا ةجوىلع هنورضحتو هنوتأتف كلذ نوملعتا رحس

 قراوخلا نم رشبلا“دي ىلع رهظبام لكناو اكلمالا نوكبال لوسرلا نا مهداقتعال هولاق
 هناب هتوين ىف اونعط' مامالا لاق + اهل ةق.قحال ىتلا تالئختلاو عادخلا ىا؛اةعاللا تق”

 ثعب وأو ةروصلا نهال ةزحمملا نم فرعت ةودلا ةحح ذا دداف وهو رحس هب ىلاامو رشب

 هلوق بجو رمثب دي ىلع رهظ اذاف ةزدحعملاب لب هتروصب هنو اوملعت+ل مهيلا كلملا

 وب قاعم دش كرب روص هك + وج ىتعمو ىوشب تروص حول
 بلطف رواحتلاو مهنيب اف رواشتلا قيرط ىلع مهنم ثيدحلا اذه ناكامل كلذ اورسا امناو

 مهرمم ن 0 اودهتج نا نيرواشتملا ةداعو نيدلا ءافطاو ةوبنلا ىما مدهىلا قيرطلا

 ىلع اونيعتسا ) سو هيلع هلل ظ هللا لوسرولا هعفر ذاعم 2 ا 1 مها دعا نع
 ند 0 !اهلع لوسرلا 7 ل ل (دوس#م ةمعن ىذ لكناف ناكل عاجلا اجت

 | * لوقلا مع ىبر ف مهرس كا كناو مترا روهظل انا مهلاوحاو مهلاوقا هلا

 ملعاذاو هب اؤرسا امع الضف دي ضرالاو 0 2 لوقلا كلذ 6 لاح ارهجوا ناك

 ىلا؟تامولكلاو كاع ب معلا ىف غلاملا ىإ هك ميلعلا عيمسلا وهو قه لغفلا ملع لوقلا |

 13 0 ثاغضا اولاق لن 8 قله مهلاعفاو مهلا 0 15 زاحف ىوجحتلانم هورساام اهتاح نم |

 اهليوأت حصيال ايؤر 1 ثاغضاو بكا كطارلا اةطلتخ نمنع ضاق رشككلاب كفلقلا |
 || هف ةغااضبا ماللا مو ايؤرلا ماللا نوكسو ءاحلا مب ماطاو . سوماقلا ىف اك اهطالتخال

 ىلع اهبلالطابالا ىتعم ثاغضالا تفيضاو ةقحوا ةلطاب تناك ءاوس تامانملا ىنءي مالحالاف

 مانملاب ملخلاو قحلا مانملاب ايؤرلا صخت دقو نه ىنعب ةفاضا ماعلا ىلا صاخلا ةفاضا قيرط

 بارضا اذه نا مث ( ناطي_ثلانم ملحلاو هللانم ايؤرلا ) مالسلا هيلع هلوقىف مك لظانلا

 هيلع هقحىف اولوش ناىلع اورمصتش مل ىا را ىلا لوق ةياكح نم لاقتناو ىلاعت هتهج نه
 اولقلب رحس هنا يركلا نآ رقلانه هدي ىلع رهظامقحىفو 6 رسثب الا اذهله ) مالسلا

 بوم ةينش اعل م هرقفا ل قع مانملاف اهار ةيذاك مالحا طالخا ىا مالخا طب طيلاخت |



 مه غ6ا؟ 1م .ثع عباسلا ءزملا

 5 ضارعالا فىااع ةلار ةئبالا ٠ نع انه هر ط 589 اوالا ريذعا ل |! ادج ل ةاقغلا تن |
 مم مهلوجاىلع تنلاؤ حاجات مهحدطت اذاو ةيمجالا تاليواتلاىفو © سانلا نه لاح ةلمجاو

 ىدعس خ.شلا لاق : (نيخالانوبحنال نكلو) لاق اك هتحييدنو هلوق عاما نع نوضرعم

 دونحشيإا قح 57 نك يه رادام * دوب ريس رد زادني دكار كبل

 كدت زع قو زرقا راس ذقن نيستا عزمنا باعك ناديا "لالم ضملعز
 اوهتي ىتح مهرحزو باسملا ف هتعقانمنم نوهمجا رذح ىلاعتدلانا ىلقبال سئارغلاىفو *

 داعلا بساع ىلاعتدناف نو.لعيول مهنه ”ىئث لك نمخبرقا 0 و تالفغلا داقرنع

 كلذ فرعيالو افصلا ىلع لغلا بيدنم ىنخاو رعشلانم قدا هباسحو سفنو ةحم لك ىف

 هللاددها شم نع نا قو اقع. و مهو ةوطخو ن اد لكك 5 .نوبساحب نذدلا ن 6

 مهينأيام 3 هه تادهاشملا ىف مهل 100 تاعاطلا ىف مهل طحالذا هتعاط نع نوضرعم |

 ةلذغلا نع مههبذتو ريكذت لكأ ٍباسملا مهرك ذت نا رقلانم ةلزان ةفئاط نم و |

 اعنا تا اب ملا | هفو مهيتأيب ةقلعتم ا ةياغلا 27 هيب مهبر نم

 هلم ثدي ىأ رك دل ةفحإ لَ ب( ثدح ذه هباولعفام ةعانش لاكو هقرشو هلضف ىلعةلالد

 ىلع تقو لكفف هليزنت ثدحملاف اوظعتي ىكهبنتا مهعامساىلع هرركتل ةمكلا ءاضتقا بسحب

 نايتالاب فوصوملا اضياو ةلزا ةيدق ةفص وه ىذلا مالكلاال ةجاحلا ردقو حلاصملا بسح د

 نا رقلا اولاق هيف عازتال امم هتودحو تاروستلاو تفوولللا نم كك نالت كيذا ةنإبق

 لاق نم ميدقلا نفل ١ مالكلا وهو هللادفص وه ىذلا ىلزالا مالكلا ىلع قلطي كرتشم

 لحس همدش لاق نم كذا ,واثلا مظنلا وهو هيلع لدبام ىلع اضيا قلطيو ةدك يدع

 ك4 ل 1 علا الملا نا راع عرفت ءانيسا دوك هوة حاب الإا > ماقع كاك عا
 . 9 . - . 4 .٠

 3 تاق ع لام ناك اذا بعل كاع هوعمتسا لعاف ني كا تع نوعا هند 2 دق راهشاب ا

 3 ِه

 وهل هنع تاغتشا 1-0 تسهلو دك توهل لاش همهلو هلعب امي ناستالا لغشبيام وهللا

 نم لاح 1 ثردع مهير نم 0 مهيأيام ىنعملاو .٠ معا وهام هلغش اذك نع ءايلأو ا

 ىهانتل ف لمأتلا نع نيلغاشتم هنع نيهال هب نيئزهتسم :نيبعال هايا مهعامسا لاحالا لاوحالا

 ىلعاهسنتوهللا ىلع بعللامدق بقاوعلا ىنركفتلاو رومالا ىفرظألا نع مهضا عا طرفو مهتلفع
 ءيلاةجتو رهجتالاو ةيرحسلاوه ىذلا بعللاف قاع مهل وهذإ تبعللا ىلع اومدقاعا مهلا |

 لاوحاب لوفثملاوه ىهاللابلقلا مهضعب لاق + ركفتلا نع لوهذلاو قملانء ةلفخااوه ىذلا |

 ىهّتنلاو أدبلاو دراوملاورداصملا نع ةيهال ىطساولا لاق * ىققعلا لاوحا نع لفاغلاو ايندلا

 ىهال لد نكرود اوسزا * ىهاتمان دوحب ىفلا اي

 امنا لعجم# [ نافك زار ] ةسرافلاب : ردصم لصالاف ىوحنا © ىوجتلا اورساو 0 |

 موقلا ىحانت لاق ادعاصق نيننانبب رسلاىا ةراسملا قيرطب عقاولا لوقلا ىنعم ىجاتلا ن

 هوحىف هب اولحدا هلصاو هنرراس هتيجان بغارلا لاق * مه ريع نع |رسس ارسم اوللاكتو اورايتاذا ا

0 

 | بعارلا لاق * للّدغو لهذ اذا هنع اهل لام ىرخا لاح : مهلو أف ةيهال 2 د اح ادعقم



 ظ ديعس هلا ةلالع ىف نكن م اهلخدبف اهولخدا لاقيو ران مهل عفرتف لقعا ال اريغص تنك
 31 كونأو ها لاناربر اشو متيصع ىايا هللا لوقف قش هنا هملع ىف ناك نه اهنع لكشو

 فاشكلاىف ك(سيو هط ةؤسالا نا رقلا نم :ةنملا لها ًاَرَعال) تيدا ىفو نيبكلا زيسفتلاف
 ا فلاو ةئامو تس ةنس نم لوالا عبر رهش نم نئرشعلا أ هظاةوؤوط تك

 ظ كفريملااو”رعلا ان] نها ةزبغ نم
  21 7 0هس ١ ١ ني .

 رداع م 0-0-6 8 6 000
 7 1 دل

 1 7 ٍق ا
 ندم :جرحو حووحجو جو عوج هب باو حج را حجم عساك 1 1

 د 0-0 رم ةئام ءاسالا ةروس ريسفت قو

 ماد مجحرأا ن نمحرلاهللا مسن 1-0

 نوسعلاىف لاق اذلو هنم تبرقو انداذا برتقاو معفلإ 5 لاش 86 مهباسح سانلل برتقا

00 

 ناف ةعورلا لاخدا ىلا ةعراسدلال لعافلا ىلع اهعدقتاو  لعفلاب ةقلعتم نهو نم ىنعع ماللا

 دا 0 برتقملا نم احاعزتاو ة هيهز 9 0 00 وعام 7 6 بارتقالا يسن

 دارملاو كلذ ىلع 00 هللعامو 5 نام 9 هيفا 1 دل 7

 ةيمسل باسحلا 0 ةمايقلا 0 ىحمسو ةعاقلا بارتقا نضل هبارتقا مهلاسح بارتقاب

 ءرملا لاح نع فشاكلاوه باسحلا ناف بولقلا ىف اعقو هدشاو هّف عقوام .مظنعاب نامزلل

 برقا نامزلا تاعاس نم ةعاس لكى هنا مهنع هدعب دعب مهنم هوندو هبراقت مهل هبارتقا ىنعمو

 مكلبق فلس اهف ؟ واه اما) كيدحلا ىو ىتب امن ثكا ىضمامناعم ةّقباسلا ةعاسلا نم مهيلآ

 تقوكحلصا هنامتك نال تقولا "نيعي مل امتاو ( سمنشلا ب و سغ ىلاًرضعلا ةالمص نيب اكمتالا نم

 ةبجوملا ةئيسلا مهلامعا ىلع مهايا هللا ةيساحم تقو شير كرنشم نم اند ىنعملاو .توملا

 ١ تشاد دايو تدخاؤم تقو دش كيدز ] ضع نع القت ىف ةشاكلا لاقو *« ةماشقلا ىنعل باقعلل

 نامز نال ىدنع رهظالا وه اذه ريقفلا كلوش * [تسردب زور ”ىراتفركو لتقق هك ناشيا

 1 تقو بارتقا مكح ىف ف ار لتتقلاب 7-5 تقو بارتقاف ةماقلا نامزب لصتم توللا

 ىرتعي وهس نا 4 ةلفغ ىف مهو 0 هتماق تماق دقف تام نم هلثمو ةماقلاب مهتيساحت

 ريءطقلاو رقنلا ىلع ميقا نم ةماث ةلفغ ىف مهنا لاخلاو ىا ظقتلاو ظفحتلا ةلق ن

 ا 500 لب هنايثاب مهفارتعا عم نيلابم ريغ مهناال ةيلكلاب هنع نوهاس هإبهأتلاو

 ىهو ىصاعلاو عيطملا نيب ةيوستلا مزلالاو ءازلانم اهلدبال .لامعالا نال مهلوقع ءاضتقا عم

 مهل ةهبنلا ربي تاي اب الاو ناجيالا نع 4 5 نوضرعم وف هللا دقق ىطنقم نع ةدنغإ



 مك 6٠ #0 رسشع نيد خلا

 عا ةلداضلا لذب ل اذن نا 0 نع 8 هعم لذلاوردبموي عقواك انتدلا ىف سلا لتقلا

 ساشو تعصل دع نك لذلاو رهق نم ناكام نلذلا بغار لا لاقو + ةب وعصل || دضو ن ناوهلا

 [نثن 'ردلوخدب تماقردمنك اوسرو ] هيلو : مويلا رانلا لوخدو ةرخآآلا ٍباذعب
 | هنفث نم هقحلن ىذلاف ةريغ 5 اماو ةسفننمام اراسكنتا هقلل لجرلا ىزخ ىغارلالاق *

 فافختسالا نم برض وه لاق هريغ نم هقحلب ىذلاو ةيازخلا هردصمو طرفملا ءامطلاوه

 | اوفرتعا كلذ دف مهترذعم تعطقناذ اهنايتا لبق مهكلهن+ل انكلو ىنءملاو . ىزخلا هردصمو

 إع لدي اذه ةمحقملا ةلئسالا ف لاق *”ىشنم هللالزنام انلقو انبذكف ريذن انءاحدق لب اولاقو

 ةححلا هيلع مهل تماقل لعفب ملولذا نيفلكملا هدابعل حلصالا وهام لعشي نا هللا ىلع بحب هنا

 امل مهل حلصالا وهام هيلع بجي ناكول ٍباوحلاو نمؤن ىتح كلذ انسب تلعف اله اولاق ناب

 مهناب هملع عم مهل حلصالا ةياعر مهلا لسرلا لاسراو معايا هقلخ ىف سيلف مهقلخ

 قحب ءاشيام ىلاعت هلو قفوتلا ع ةحيملا كلو كسزلا + لحرا*ةنكلؤ دن نونمؤيال

 مكمو انم دحاو لك ىا 5 لك # نيدرمتلا ةزفكلا كئاؤال « لق اي ةكلاملا

 قشاكلا لاق ساو ان سمعا هلا لوؤويامل ارظتنم هلاوزوا سهالا راظتنا 1 صب رتم 00

 مكّمو انه لك رببكلا ىف لاق .* [ اانث تبوقعامو ديرادنم 'مشحاو ام تكت امش ىنعن ]

 | تاوثلاب توملادعبواةوقلاو:ةلؤدلا روهظو داهحلا"سسي توملا- لاما همها ةقاع رظتنم |

 هكىز وو امهل روهقملاكنكى ا (ةمحرلا ع نملذلاحانج امهل ضفخاو) ىلاعتهلوقو رهق ريغ نم

 1!:نعوروأع ةتناحا زوم لطنملا ىلعو هللا ةمارك عاونانم قحلا لع رهظب اع باقتلاو

 هي اوصيرتف فه ىلاعت لاقف انصلخم تام اذاف ىهدلا ثداوح دمحم صيرتن اولاق نيكرشملا نا

 | © ىوسلا طارصلا :باصصا نم © هللارعا ءاج اذا بيرق نع * نوءلعتسف # مت |

 ىا هبف ءاوتلا الام ليبسلانم طارصلاو .. مزالملا ىنعع بحاص عج باخالاو . مقتسملا

 | متا ما نحنأ ىا لالضلا نمد ىدتعا نمو © دصقلا لببس ىلع نوكي لب جاجوعاال |
 مهضعب لاق مك

 رامح ما كتحم سرفآ * رابغلا ىلحتا اذا ىرتىوس |

 هار مهو هتفاي هار مه هكتسربمغب ترضح داىم ] ىشاكلا لاق * مهل ديدش ديدهت هنفو
 [ تسا هدام

 زيبا اين تير ةتقسيوز ل هاوكماؤزو هول ءاوؤد نا داأللاز ظ
 نيعطقنملاو هاوس امع لاصفنالاو لزانملا عطقب هبلا كوضولاب نيدتهملا ىلا "ةراشا ةيالاىفو

 ىدنحخلا لاق م هريغ لادتاب هنع

 تسنديربب همهزا تسخم عطق * عطّق زج دوشن رسيم لصو
 | ىودخلا ديعسىبانعو * ةغلايلاةححلا هللذ داشرالاو لاهمالاب ةرذعملا عطق ىلاعت هللازنا لعاو#* |

 لوسر ىتأي مل لوس ةزتفلاف كلاهلا ةئالث هللاىلع جتحي) مالسلا هلع لاق لاق هنع هللاضد ]

 ريغصلا لوغو هب عفتا القعال لمحل لوش اح لع فال يا تس ال ول التو

 ( تنك )



 دهن بني ويولد دكا فال: معية ءاتسلاا-+ اناا 15 الاس ماا كسلا ءا وسال اوما يوسف اح سس ها تاا

 هللءررد مهي 444

 تر نطب ىف قبل ىنعي نوثعبي موي يسر سقس وادم ب او روت ار كوس ال
 حسبستلا نم ءابولل عفنا رأ ١ ةياآلا هذه نم اذا هللا هحر ىفاشلانءو + همايقلا موب لآ

 اهتطو ةالصلا اهادس هللا دنع نم اهتوسكي ةيدرا نيدباعلل هللادمحر ذاعم نب ىحي لاق *

 + يد سرس ساما
 هلوقب ةرضحلاىلا ةفاضالاب ةفرسملا ةنخلا اهلوخدل اهفاصوا نع اهجورخو ةيناحورلا ةورذ

 هلوقك ةرضاحلا موزلو ةبقارملا ماود بلقلا ةالصو 6 ىتنج ىلخداو ىدابع ىف ىلخداف )
 اق رغتسم ىلاعت هللا ىوسام ىلا تافتلالا مدعرسلا ةالصو (« نوعشاخ مهتولص ىف مه نيذلا )

 هؤاعبو هللاف هؤانف حورلا ةالصو هارت كن أك هللادبعا ) مالسلا هلع لاق 5 ةدهاشملا رحب ىف

 ىلصنف هبرب قابلا هسفن نع ىنافلا هنال 6هللاعاطا دقف لوسرلاعطينمإل ىلاعت لاق اك هللا

 انهنمو (ىنغافالئاع كدجو و ىلاءتلاقاك هدنعامم هقزرو سانلادنعامع هللاانغا ةالصلاهذه
 ىبةسو ىمعطل ىند دنع ثنا ) مهمل دع لوشإ ناك

 شرور دشاح هل 5 ارتاح ** شروح ارمدآ رون ريغ تسد

 روس ناب زهاب اير  كاخي + رونلوك امنازا ناكيئروك نر

 [ امىاربدمم درا ىمت ارج ]  انيتأي © اله 6 الو 8 شيرق رافك ىنب 0

 هتوبلل ةمالع نوكيل ىسيعو ىموك 6 هبرنم إل هبدتعن نمو نحن انحرتقاام 6 ةينآب
 ىلع اوأرتجاىتح تايآلا لبق نم تازحعملا نم اودهاشامزاو دعيملا اةيسح ا ىلا :دانلا نمشي
 | عوقوااراكتال ةزمهلا 86 ىلوالا فحصلاىفام ةنيب مهتأتم وأ 3 ةميظعلا ةملكلا هذهب هوفتلا
 نا رقلاانه دارملاو ةيسحوا تناك ةيلقع ةحضاولا ةلالدلا ةنيلاو ردقم ىلع فطعلل واولاو
 ةفاك اماع تعمتجا ىتلا ماكحالا لوصاو ةيقلا دئاقعلا نع ةرابعامو سانلل ناس هف ىذلا
 | لزناامم ةدح ىلع 3 ىحهتلا فورحو ايف ا ىتلاىعو ةفيح عج فخصااو .لسرلا

 رئاس مهتأيملأ ىنملاو .ةيوامسلا بتكلارئاسو روبزلاو لجتالاو ةاروتلا اهبدارملاو مدآ ىلع

 اهمظعاو تاي آلاما ىه ةبآ مهانا دق ىا ىلوالا فحضلا ىفام ةنب ةصاخ مهتأت+ وتلا

 ةحصبو اهفام ةيقحب دهاشوهو ةبهلالا بتكلاىفام ناب هفف ىذلا نأ رقلاوهو زاجتالا بابىف
 هربغ ةيقح تابئاب قشضخ وقح هئق# دهشيامح هزاجتاب ىنغ هنا ثدح نم مالا ءامنا نم هبقطننام

 هلا نيب مث * نيب راع رعتيجلو اهريمل ىعا هبىف الانا عم اهفام ةدبز ىلع هلاهشاف
 3 مهانكلها اناولو 9 لاقف ام هجوب ةلالضلا قيرط كولسو عئارسشلا كرتىف مهلرذعال

 ةذيبلا نايتا لبق نم ىا انكلهاب قلعتم 6# هلبقنم 88 لصأتسم 4« باذعب 8 ايندلاف

 ازارتحا لوالا لعفلا فذ .لعفلا ىلع لخدت امتاولزال مهانكلها مهانكلها ولو هلعاو

 رذعلاناوهو لصفنم ريمض لعافلاوهو لصتملا ريمضلا نم لدبامث رسفملا دوجول ثسل ان ع

 فّدح دهم ذا اك أتالو ,ًادتمالا ودا لعفلا كلعافإ ايافإ هي لصتسامر طوقسل /لاضتالا
 6 تلسرا الولانبر © اجاجتحا ةمايقلا موب. 6 اولاقل ف ِظ ةكرانا ءاَشب عم لماعلاو دك وللا

 تلزئا ىلا * كنأيا عبتنف باتكعم © الوسد ل اينالاف © انا 8 [ىداتسرفت ارج] |

 ( اخ "وه  ناسلا يور )
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 م

 ؟0 6 كك م جبع سمك ل عمم | تدواكإ 6602 | يعم موج بص رع سار 02

 ىونثملا ىفو نحتلاو كرالا )|

 ىتد ريقفلا ناف كتيب لها تنا انما ن زوامل! ابنلدل: ىلعا راك لنعن 26 ةولصلاب كلها صو تا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبللا ناك شاعملا صاب لغتشم ريغ اهيلع مهو تنا موادو : اهيلع '
 نسئارع ىنلاق * ارهشا كلذلعفي ناك ( ةالصلا ) لوقو جايص لك ىلعو ةمطاف ىلا بهذي |

 عاوتا :دشا ءاطع نبا. لاق * ةدهاشملا ماقم ربصلاو ةدهاجملا ماقم رابطصالا ىلقلا ا

 | هج ةققاعلاو 2 هلمع ىف هللاناك هللا لمع ىف ناك نم ناف 2 الاول ركاز غرفف مءاياو |

 / 45 ىوقتلل ©[ هديدتسب ماجا رسو] ةسرافلابو :باوثلاب صتخب اهقالطااف ةنملاىهو ةديمخلا |

 / ناكوالا برك مهنم دحاب تلزت املقو ةالصلاب نيلوالا نع فشكت ماظعلا بركلا تناكو |

 همم

 م 44م >-

 | ١ لاح لهاز ديابرب لد هولي لوك « تسيادفوكش منن
 لامياب كاخو سخوج دوشهر كاخرب * تخردزا دزير ورف هةكدرذكت هتنهكي
 لاوازابكفا ؛تبنا نز:مدئمد هكاذنا .*  دنهد اج اجر دوخلد رد. لاك, لها

 ا اع عضو قافلا وح ىذلا معتلا ىلا تفتلبالو قايلاوه ىذلا قزرلا رات نا لقاعلا للبن

 هرم. سدق ىدعس خسشلا لاق : تومينا ىلا توقلا نم هدي ىف
 سنك نوب نيمز قافرهب نكم + .سبو بسخ نيمزرب هدازارك

 شيوخ باشودب رتوكت تعانق * شين محز نه ناج لسع دزرين
 تيدنوادخ مسه فلان قاس نكست دمسرجا نتا ناز كل ؤادخ

 مريب اولح دنوادخ روج هحح # مروخ دوخ ع نوح ول

 5 شوردو ناطلس هك »+ ىدنارب سف ا ىا نك تعانق

 رادم شزينع ىدنمش وه ركا * راوخ هراما سفن اردرم 1-1

 ا نضفلاو ككل معلا نه ىمسدقلا حورلل ءلانع ناكشام راشعالا ةياغ ربتعملا قزرلانا 2

 «ةتدؤب ولك النا كج قوت ركب زا. ف لهز ئانتسكج هنا عيدك نان مهف

 تيقاع كِشاَكَت تريك ولك ناك + تلتناَيم لد دون هب 0 قح قزر

 دسرارب ا عاحومقل هديروخ هح 2# دشزإاب ىناهد لبس, ناكمهدإنأإ

 ا ىروح تمعت ىببوا ماطقرد * ىراو ار نورد سشر اركج

 ا ريطصاو 0 ىغلا كها :بناح ىلا تفتلبالو ةشدعملا هضاب مهيالو هرقق, ىلعي اهب نعت" ن

 ' نبضلا عا ىلب
 كلئسنال فه ريغال سفاب ريصلاو بلقلاو رسلاب ءاليلا دراوم تحن نوكسلا وهو رابطصالا
 « كقزرت نحت 92 ةدابعلا .كلأسن امنا كلهاالو كسفن قزرتنا كفلكتال ىا 6 اقزر

 || قدع لعوين نافيتمال ةرخآآلا عم ىهذاانتدلا ل هالال كقدص نملو كلىنعي ىوقتلا لهال ىا

 | سلا مذوهو ىوقتلا وهرمألا كالم نإ ىلع اهنينت هماقم هلا ىاضملا ةماقاو ىفناغملا
 مهما رض هلهاباصا اذا ناك مالسلا هيلع هنا كور معلا هحبشام عيمج نع حراوجلاو

 ةالصلا لثمي ىلاعت هللا نم يلطتمل تاوحلانا هينم نب بهو لاق *ةيالا هذهالتو ةالصلاب

 سابع نبا لاق* (نيحبسملا نمناك هنا الولف)ب سنئوبةصق ىف ىلاعت هللا لاقو ةالصلا ىلا هعزفم

 (ىضد)



 هلط ةروس مهي 6 خال >جم

 ١ نويعلءايشالا هذه اوذختامهنال اذهو تافرلا كلتنم.ةيصعملا لذ حولي فنك !ورظنا نكلوا
 | اهتروصىا (ايندلان) ثيدحلا ىفواهذاخا ىلع مهلرغمو مهضرغل لصحاهيلا رظانلافةراظنلا |

 نالةد ان ايطورقاو: فطن اهتم متنا كندر نوع (ةوركألاهغاتمو

 1 اينزكذاي .ضراولاواز هجر ىاوازفط ب اهنكل زار ركغ  هدربخإ كال ئييوسأ لل
 ىدندخلا لاق : اهمعطو اهنسحم سانلا نتفت ةرارمغ |

 دنا لش ع رومزب شاذل هلحو ناهج

 6 ه١ أ 22 م ه6 3 ص
 شروشو رش نو زفاناز و تسر امسب شدني ريش هل

 ىونثملا فو

 دش رادموا مشرد ناهج نيا * دش رادروخ رب راديدزا هكره

 دور ىم هلاتحمو دندن ىع هراكم * زوحم نبا كىد هودعل ورم هرزا

 لاقو

 نوفرصتتىا (نوملعت فيكرظانف) ءالكولا ةلزنمب اهيف فرصتلا ىف كلعج ىلاعت هلل امتاو مكآ '

 )ا ةيمحتلا تاليوأتلا فو عيا د.ع اهلك ذختتف ابر ايندلا اوذخت المالسلا هيلع سم نب تع 6

 : حا ىود ةميبم نايفوص نيخورف نايرد مود رتفدلماوارد

 صتخاو بلقلا نيعوسأرلا نيعامهو ةريصبلاو رصبلا ىنيع ىلا « كينيعزدمتالو) هلوقب ريشي |
 عيمج نم صوصخم هنال اهدحا نيشعمل باتعلا اذهب زتعاو باطخلا اذهب مالسلا هيلع ىلا

 | رك ذلاب باقلاوكرمشلا لبشال ديحوتلاب ناسللانا ككرمشلا لقتال قحلا ةيؤرو ةيؤرلاب ءاسالا |

 | كارششلا لقتال ةيؤرلا كلذكف هاوسام ناسندعب ىاتيسناذا كبرت ركذا لاقوا كرشلا لبقيال
 ١ قتك ١نكل ةرخ ًالاوايندلاوهو6ايندلا ةوبحلا ةرهز مهنم اجاوزا هبانعتمامىلاإ) نينيعلادموهو
 ةزعلاءاع كنطابو كرهاظ ىنع لسغا ىا رسال ايندلا لها جاوزالاو قاثلانعدحاولارك ذب

 اكاو:انلاوك ةيوزل انلؤلج "رد اهل انك :قامجعللظلالا كهل نال اددلا ةينراة ايبا“

 نع نيرادلا تاعتمب مهلاغتشاب (هيف مهتفنل ١ انلالج ةرضحل ةنعامهب نيرادلا لها انعتم
 لغشيف مويلا ةنطا باكا اذ ءرس سدق ىليكلادنغ ”ىرق لق *:انلامحأ ةياؤو لاك ىلا ”لوصولا

 ةقيقملاف ىهتسيل مكلاومانا ىنعي ايندلا ىف ءافلخ مكلعاج ىا ( اهيف مكتلختسمهللا ناو) |

 4 كبرقزرو اولغش نيح اولغش نم نورديال ناك اسم لاقو ةقهش قهشف (نوهكاذ

 قزرلاو ةعاطلا عم ةياغكلا ريسي نم هتبتوا اموا باوثلا نم ةرخآلا ىف كلرخداام ىا |
 ةراث هب ىذنتو قوحلا هنأ لصوب املو ةران بيصنلاو ايورخاوا ناك ايومد ءاطعلل لاش ا

 نومأم نوسفانتملا هيف سفانتيام لجا هسفنىف هنوكعم هال ايندلاىف مهحنم امم كل  ريخ ف |
 , فشكرد ] ىنشاكلا لاق * ادبا عطقن داكيال هناف * ىتباو » 'هوحنمام .فالخب ةئئاغلا ا

 دناوخ هفوكش ارامثد ىلاعتو هناحعسس قح كسلا وكت تغلرد َرَهز اك2ةاراوا داش ظ

 [دوش تسساو 5 ىتصرف كدنا رد دشاس شد, هزور هسودوا 00 انورت هكاريز



 مسي غ5 خم ريشع سداسلا ءزجلا

 ؛اهالصواو جرلا مهيلع تاير ا 6 وق اهالصولو اوقرسغاام خول موف اهاللصول ع نولي |

 | كا هللأ 0 ءاحتلالاو ءاعدلاو ةالصلا نع كفسالنا نمّؤملا ىلعف ةحسلا مهتدخاام دومن | ٍْ

 ىف دادمالا ءاج امرثك او دتمملا تقولل ةدملا هنمو رجلا دملا لصا *« كن ندمتالو ©
 | ةحراحلا نيعلاو ادم باذعلا نم هلدعو ةهك اش مهانددماو وحن هوركملا ىف دملاو نوجا

 انعو انذا نود (ارصبو اعمس هلتنك ) ىمدقلا ثيدلا ىف ىلاعت لاق اذإو ةازرعلا فالخ

 هكىزبج دوخ كيدزن مياي ىثو هدوم لوزنام لزنع قامهم هكديوكم هللا لوسر دمت

 و مكين ةلماععو مثورف ىع تفكواو مديئاسر ىدوهيوب ماغيب نم متدرفب اهبدسرب
 ترصح مفكذاب لاح تروصو مدومت تعجا سمع تارضحاب نم ديهت نم. وركرذ ىزيح 7

 اناواءىح 0 ىدرك .ةلماعم نماب رك ١ ضرالا .ىف .نيفاو ءائسلا.ىف :نيمال ىلا .هللاو دومزف

 لد. تلا تهج_ تيا: نبا. .مذركك هرك فا: .كيدتات ذاد:نفاةدوخاةؤزا:نس:عدركاذا ١
 1 55 هي ادور ىاهمش> رظن نكي ناو «كينبع ندمتالو دش لزان ىو كرانم | ظ

 عوتملا لصاو هب عفتني امل تيبلا عاتم هنمو ايندلا فراخز نم هب انعفن 6 هبانعتمام ىلا ا

 ىنملاو :تقولا دتمم عافتنا عاتملاو عفترا تابنأا عتنو راهنإا عنم َكاَعب _ عاقترالاو دادتمالا |

 هبانذ ذلا ريكلاىفو * [ىزيج نادب ميدينادرك ر ,ادروخرب هكىزج 5 ىوسب ] ةيسرافلاب |

 حيرلا نم مشيو ةبرطملا تاودالا نم عيسيو ةنسلا رظانملا نم كرديامي ذاذلالا عاتمالاو |

 ىتئولك ةرفكلا نم افانصا ىا# مهنم اجاوزا 8 حكانماو سبالملا نم كلذ ريغو.ةبطلا |
 لعغي بوصنم #© ايندلا ةولا ةرهز ف انعم لوعفم وهو ىراصتلاو دوهيلا نم ىناتكلاو

 ةلست هذه ىطساولا لآق * اهنس>و اهتراضنو طه دو ايثدلا ةنيزانطعا ىا انعتم هيلع لدي

 ناسجتسالا هجو ىلع: ايندلا ىلا رظنلا نع ىدخا ريخ عنم ثدح مهل ةيزعتو ءارقفلل

 ناب باذعلا اوبجوتسي ىت- مهيلتن نه ةلماعم انيطعا ايف مهلماعل ىا ه هيف مهتفل وه

 ناحتمالا دنع هناف هنع نفنتلا نم دبالف هتبقاع هذه نف انايغطو ارفك اوديزيف ةمعللا مهلديز'

 ةملظلا نع رصبلا ضغ ٍبوِجو ىف ىوقتلا لها نم ءاملعلا ددشدقو :*ناهيوا لجرلامركي
 ةقسفلا جيلاه ةقدقد ىلا اورظننال نسحلا لاق ىتح مهبك امو مهسبالم ىف ةقسفلا ددعو

 1 نكلو ) 2_0

 | هدري داكيال ناوهليوطت رظنلادم مهضعب لاقو * ليملاو ةبغرلا.قيرطب اهرظن لطتال ىنملاو

 | دودمملا ريغلا رظنلانا ىلع لدلد هفو « هلثم هل نا انو هب اباحتاو هبلا روظنءال  اناسحتسا

 | ناكالو فرطلا ضغي مث رظنلاب ”ىشلا هدابي نا كلذو هنم زارتحالا نككيال هنال هنع وذعم
 | هرظن هلا دمي نا بحا أيش اهنم رصبا نم ناو عابطلا ىف زوكرملك ىفراخزلا ىلا رظنلا

 | ىشاكلالاق * رشبلا ةلبجهيلعام لعفتال ىا (كينيع ندمتالال مالسلاهيلعهإلبق هينيع ًالعو |[
 | نادب هكدوبن ىزيج هناخردو دما ربمغيب دزت ىقامهم هكدنكم لقن هنع هللا ىضر عفاروبا
 | كوكب اروا تفكو داتسرف دوهيذا ىكي كيدزنب ا دوم ىتسناون نامهم ناش حالصإ

 ا طئارش نادن هك ىزيج دوخ كيدز مداي ئكو دوك -ئىدئاونامهم ناش حالصا نادب

 | تقو نوح بجر لالهان نك هلماعمو شورف اع دزا رادقم نإ ادسر ميدقتب تفاض ا

 ا



 ا

 .رمورصعلا صو اه | . وع لبق ىر مطلا لاقو 3 يل دحاولا ىحسلو لق عيملا |

 هط ةروس دج 140

 مك ف لما ةحازتشالالا م 5 بلقلا نا لحتلا ديزعأ . عل |

 ةداراللا نأ كلا ىلع ردالا ةالصو برغملا ةالص يو اهيف حبس ئىا فوراظلان م هليقامىل اع

 26 رصعلا ةالص © 3 ىطسولا دول هلاو تأ ولصلا ىلع | ولاغفاح ( ىلاعت هلوق ىف اك صاصتخالا

 ةقؤط و ,يظلا ا ةاكاير | طاو رصعلا ااص اهبو ىعىلق نيلالخلا ىفو +نيرسفملا ضعب

 نا
 لوالا"لف لطلا از خا« رباقلا نال :بزرفملاو زبظلا ناهنلا كاارطاو داخل الا رافق طولا

 تناكف ىاثلا ل ّق برغملاو نيفز :هط ناب اهذ 0 ىناثلا فرطلا لواىفو راهنلان م

 تسانبام ىغم دقو حلا ةلئسالا ف ىرازف انميات اونا خسشلا ج حجتحااذهعو . ىهتنا افارطا

 حبسب قاعتم ف ئكرت كما هي اضيا ق ةروسفف ىأسو دوه ةروسرخاواىف هب آلا هذه

 لاق و *+ث هلق هب رمل و كسفن هن هب ىضر ” ام ىلاعت ةدنع كان نأ ءاحر تاقوالا هذهىف حيسسس ما

 ناوودقاور طعما واللام ىاذخم كاش لا كك لارقا حصا رد ىدونشوخ ] ىنغاكلا

 [ دنكما وقنا "تبوقت 4 ىقتفا كنز كطعي تؤول وإ» ب ةتكيروب تقم كلت

 م ناونو ون نا همه ناشيا *« همه ناح ىوتو دنمسج همه تما

 هع ناننقب انكم سنا وي يام رع خ ةوقالوتا ىف كا

 اظعا. ةالطلا ناو. نيب ةكملا لع :ريصتلل ٠ حسملا نم: راطتتسا .جشينتلابا لاهتكتنالا#نآ ملعاو *
 رخآ ناكو ةالصلا ىلا عزف صا هبزحاذا مالسلا هب هيلع ىنلا ناكاذلو ملالا ةلاز ال ا
 نبا نيرجا نعا «لثخلا تاولطلاركاذل:ةعماجا ةينآلاو !مكتام ا تكللفاموا:ةالكلطلاا هن« ماوأال

 م ا ديل ةرداقلا,ىالفا لو 113 ةنانوسارادسل تمول كاف

 )ع

 لق ةالد نع اويلغتال نا متءطتساناف هتيؤرىف نوم اذتال رمقلا اذه نورت اك مكبر نورتس |

 نوماضتال هلوق ةيآلا ( كبر د. حبسو أرق مث اولعفاف اهبورغ لبقو سمشلا عولط

 اكان هتورب درة 1ك هسرا ل اوهالو اذعب 5 ميال ىا مظلا نم م مملا ديدغشنتب

 وهو مضلا نم ممملا فيقع ىورو نيءاتلا ل هنم تلق 575 لصالاو ةحوتفم

 ةسام رز
 مكلك ٠ نواس ناس ل1 مكضعإ ىري ناب مض مكلانيال درا اطوال ل

 5 ولو رحفلاو اكسل ةكاش 7 اع 057-5 لقا ناو ثيدحلا'ىفو كاذت هتنؤرف ا

 شبعلا قيضونع هللا عفري طال دعم ياسا موادنم لاعب ( اويحولو اهوتال اًمبفام

 نمو باسح ريغب ةنْطلا لخديو قربلاك طارصلا ىلع رعو هع هباتك ىطغيو ربقلا باذعو

 ههجو نم نيحلاصلا اهم عزنيو هبسكو هقزر نم ةكربلا هللا عفري ةعانلا ىف ةالصلا ىف نوهت

 هعزن قشي اعئاج ناشطع هحور ضبقو ىانلا بواقىف اضيفي نوكيو هلع رئاس هن لّشالو

 نيل تضغو فانيلا ةذعبؤ اهقفحاو .ارهلا"ةماطاو ةيككو'نكتم ا ةلاطم فش شل" /و ةقزكلاو
 مهصالخاب ايالبلا مهتعهللا عفدي امتاو ةموحرم ةما ىتما) 5 رانلا ىف هللا ةبوقعو

 0 دي« ةهأ' ٌتلعت مت مالسلا هيا هلع ى ىذا ا نا ةداتق نعو ( مهئافعضو مهتاعدو مهتاواصو



 دحاو لح رتل رشا "لل تجد |

 م 265 2: ريثف سداسلا ءزللا

 كسلا لقاعلا ىلعف ( أيش ىكلم نم كلذ صقنام مكنم
 لبق (ىبانمالا مك كلك ةنخلا نلخدتل ) ثيدحلا ىو ديعولا ع عوفو نم ار ,ذح ديحوتلا ةملكب

 اهنبو 1 لاه نا لبق هللا الا.هلا ال لَ مل نم ) لاق ىنا ىذلا اذ نم هللا لوسرإي

 1 وديا ةبوقعلا ريتبأت نا مش *(ةنحلا 00 قثولا ةورعلا ىهودمح وتلا ةلك اهناف ا

 ميركلا نآرقلا ظعاوج ظعتي نا .فاكملا لتاعلا ىنبنيف رصملا ةمح عاطقناو ٍبئاتلا عوجر
 | ناسنالا نا عم داما نم ءوسا نوكيالو داقنالاو ةعاطلا ىف دهتجيو مكطار رداقلا ىقتيو |

 هيلعوبلا عم تنك لاق هنع هللا ىضر رابط رفعج نع#* تاعونصملا ا تاقولخلا فرشا |
 لاقف 1 انءاذح ناكو مالسلا هي هلع ىلا هملعف شطمعلا ىلع دتشاف»قيوط ىف مالسلا |
 هيلا تبهذف لاق ( ءامديف ناكنا كيقسهللقو لبجلا اذهىلا مالسلا ىنم غلب ) مالساا هيلع |

 تضرعف هللا لوسر لوسراي كبل حبصف قطني لاف لبخلا اهيا كيلع مالسلا تلقو

 اهدوقو ىتلارانلا اومتاف) ىلاعت هلوق تعمس ذنم هل لقو هللالوسر ىلا مالس غلب .لاةف ةصقلا

 قم ل قبح .راثلا .دوقو نه ىتلا ةراجحلانم نوك ا نا فول تنكب ( ةراجحلاو 2
 ةراحجلا نم 1 دشإ اذهف تاءاطلا ىف بغري مو نآ رقلا رجاوز رجزني م نم لاقي 0

 ناك اذا ىا ه6 نولوّشام ىلع ريصاف 8 بولقلا نيبلت لا ل ا

 ىلع ربصأف 3 مهل مزال هناو لاهما لب لامعابي سيل مهبادع را نا نم 75 دم ىلع سمالا |

 هملع ناف مهف مكحي نا ىلا نونجلاو رحسلا ىلا ةبسنلاو رفكلا تالك نم كبف نولوقبام |

 ىلع ةيمحتلا تاليوأتلاىفو 8 ريصلا ىلع هلمحو هلسإا# ةلاحال نوبذعم مهناب مالسلا هلع ا

 ىمتنا ريصلا ماقمىلا غلبتل :كلذولا ةسرتلاىف جاتحم كنال راكنالاو ضارتعالا لها لوّشام

 ىلعربصيو لتاقي نا زاو+مزالريغ اده ريبكلا فو «فيسلا ةياب خوسنم اذه مهضعب لاق

 عرششلاو لقعلا هيضتفيام ىلع سفنلا سيح ريصلا بغارلا لاق + ىذالا نم مهنم عمسإام

 هعقاوم فالتخا بسحب هلامسا نيب فلوخ امبرو ماع لال ربصلاف هنع اهسشيح نايضتةامجوا
 ىمس ةيراحفف ناكناو عزجلا هداضتو ريغال اربص ىمسي ةبيصملا سفنلا سيح ناكناف |

 ناك ناو رحضلا هداضنو ردصلا بحر ىمس ةمان 3 ناك ناو نيحلا هداضنو ةعادعش

 هلوقهللع هبنو اربص كلذلك ىلاعت هللاىمسدقو لذبلا هداضيو اناّتك ىمس مالكلا كاسماىف |
 نيربادلاو مهباصا ام ىلع نيرباصلاو )) ىلاعت لاقو © ءارضلاو ءاسأبلا ف نيرباصلاو ) |

 ٍ *« كيردمح © استلم 6 حبسو هل عوتلاك هنوكل اريد موضلا ىمسيو ( تارباصلاو

 حمبستلا نآل نكلاىع ءزخلا مس ا قالطا قيرطب هقفوتو هتيادهىلع كبرل ادماح لص ىا

 الأ ١ نازحالاو مومغلانم بلا ايان هدي واتا ياللا دش ىلاعت هللاركذو .

 ركينلانا) ربا ىفورجفلا ةالص دارملا © سمشلا عواطلبق ف 6 بواقلا نّئمطت هللاركذب |
 ليعامنأ صخ (ليعامسا دلو نم ةقر نينا قاتعا نم لضفا سمش ثأ| عولط ىلا حسبستل حسلستل لاو

 لبت امهتالرصعلاو رهظلا ىتالص ىنعي # اهبورمغ لبقو » برعلا ابا هتوكو هفرعثل ركذلاب

 امهيف تقولا ميدقتو ءاشعلاو برغملا دارملاو لصف 46 حصسف دملاو حتفلاب ءاناو .ءاعماو |

 كر ةيضقالاو عكا عى عج هتاءاسضعب ىا 6# ليللا ءانآ نمو © اهلاوز دعب اهبورغ

 ( امهصاصتخال )



 هط ةروس مده 5 5 جم

 ىلو آلا نوار قل انك داعا 20 ا لاا نيف 0 013 0 ا م

 كيت 0 انكلعا هلوقف ةيادهلا مهل هللا لعب رفأ ى . هللا ىلا اعلا ريمضلا لعافلاوا |

 | انزق © ىا ؟يهلي تاكاوؤمنا يرق تطنلا 00 له .؟تافتلالا وررطب ةياذتلا/ |

 بلشو نما ىف مهو ىا نورقلا نم لاح 0 0 0 ٍِظ نورقلا نم اتاك

 ل ةفلاسلا نورقلل انكذاها دهلإ رفأ ىا راكتالل كم مهل ّق ريمضلا ن :ماوأ مهرايد قا

 اورفاس اذا اهب نيرام مهنكاسم ىف نيشام مهو 01 لي تايرقو دومتو ا باح

 اال اوريتعف قحلا كلا اودتهي نا بجوب امث ث كلذنا عم مهل كااه ران الن دهاشم ماشلا دلل

 نوكشلاو ةدارااواكك للا ناكم نسلاقتن الا قنا ةسعارلا لاق كتاوت لكك لثم مهب لح

 ةتطارتتخا" "ا ذك ناك" واذ ارك رك ناططتسالا أ نعتاوو اوم راق

 ني ىهنلا ىلوال © داح ىأو داهوه نذاق ىلا لع ةلالدلا ةرهاظ ةيادهلا ةككاو“ ةريشك |

 نومضم نا ىلع ةلالد هفو حئابقلا نع ةيهانلا لوقعلا ىوذل ىا لقعلا ىنب ةيهن عمح

 ىوتملا ىفو : لوعفملاال لعافلا وه ةلملا

 ]1١[ ناششم سلا زا ادب درك # ناهجردارام هكاروا ساس سي

 قيسردن | هينضام نورقرب *, قحب ىاهتسابس نإ ,<ديتشات

 ناهناىا درك ديو دركس * ناع ناكرك نأ مشيو ناوختسا

 داعونان وعرف ماحن | دينش نوح + دابو ىتسه نبا دهني رسزا لقاع
 وا لاللضا زا دب ريك قريع * وأ لاحزا 0ك دهن هنرو

 هذه ادع 0 ةدعلا صو ةمدقتملا ةملكلا الولو ىا 7 كير نم تقيس لك الولو 0

 كطَع 7 ىمسم لجاو 2 ةغلامملل هب فصو مزال هر دضصم تكلا دنع نييراغلا ا |

 ىلالا لا وذي ةلعا مد باديلا موزل ىنب امهنم لك لالقتساب راعشالل .لصفلاو ة ةلك لع

 اللصا مهباذع ردك ردب موبوا همايقلا مويوهو مهباذعلوا مهراعال ىهحسم لجا الولو ىا

 ىونثملا ىف لاق ام : هلال مهيلا هعفن دوعبل

 [7] ىح و موبق ىا دومرفونا فطل * ىلع خرب ىك قلخلا تقلخ نوج
 تادقراو ايطقا هلحور دوغ كاع تتسلدوح مهيلع را نال

 قتاىلع اوناك مكدجو مكسناو ؟رخا ومكلوا ناول ىدابعاي ) ةيسدقلا تاملكلا ىف عقو

 أ

 ٌ هك تايآل 0 باذعلاب كالهالا ىف عا 3 كلذ ف نا 0 ا عمجاو ككل ناكملا مكاو

 | كرا كا راك كلا نإ ىح هس يكمل : ف ا ل لا
 | نم مهريغي لعغام مهب لعغبالو نورخؤيسف اويذك ناو دمحم ةما نا ظوفحلا حوللا ىف

 ١ ٍباقع 6 ناكل + كالهلا مهمعل باذعلا مهب لزنواو نمؤي نم مهبف نا هملعل لاصئتسالا |
 | لزتام موز ةعاس مهتايانج رخأتتال ثحب ةرفكلا ءالؤهل .امازل. ىا 6 امازل قه مهتايانج

 ١ ىلاعت هم .هةمحر لالدتسالاو ةربعلا قيرط نم ناعالا ىلع مهضرح ىلاعت هللا نا لعاو *

 ْ | مكتناو ةرخآو مكلوا ناول ىدابعاب أبس ىكم ىف كلذ داذام مكس دحاو لجر تاق '

| 

 بدا ناسرد مكيرتف درخاوارد ]1١[
 هلآ

00 27 

 كك .

 روف َن

 وا ىنداىب تيار



 مهك 227 ة- رقع سداسلا ءزجلا

 الهاج ناكاك قحلا دوجوب الهاج ىنع ىلقلا سنا _عىفو *( انصو امكب و امس مهوجو مخرج لع |

 5 لاق ةليخنالا دو هفرعبال ايندلاىف هللا فرعي مل نم هنع هللا ىضر ىلع لاق اك اندلا ىف

 ىا * اريصي تنكدتو ىمها ىترشحمل © [ نمداكددوري ىا ] « بد  ىنايب ىفانئتسا
 ىا # انئايآ كتنا © هلوقب رسف مث تنا تلعف كلذ لثم ىا # كلذك لاق ف ايندلا ىف

 ««اهتيسنف #9 دحا ىلع نال ثمحح ةرين ةحضاوةدحولا تامالعو ةردقلا لئالدوا باتكلا تابآ

 نايسنلاكلذ لثمو ىا  كلذكو 8 الدا ركذيال ىذلا ىسنملا كرت اهتكرتو اهنع تيم ىا
 ادباال نكل اقافو ءازج باذعلاو ىمعلا ىف كرتت © ىدنت مويلا 8# ايندلا ىف هتلعف تنكى ذلا

 0 ناعلا نم نم هدعقم دهاشيو ةمارقلا لاوها) ىريل هنع هليزي مث هللا ءاشام ىلا لب لبق 5ك

 موب رصباو مهب عمسا مهنع هللا امهلي زي ممصلاو مكلا كلذكو باذعلا قوف اباذع هل كلذ
 | هتايصعىف © فرسان مىزجت # ةيانجلل قفاوملا ءازملا كلذ لثمو ىا « كلذكو 3 اننوتأب

 نمؤيمل و رهشا قافنالاىف كلذ ناك ناو ناسنالا هلعشي لعف لك ىف دحلا ةزواجم فارسالاو

 | * ةرخآلا باذعلو 8 اهنعضرععاو اهبذكل ب تازجعملا رئاسو نآرقلاب ىا# هبد تاي.آ
 «قياوو# هوحنو شيعلاكنض نم ايندلاىف هبمهيذعنامم ه# دشا قهرانلا باذعوا قالطالا ىلع

 ديادش_ ىلع: باعت نااهيلغق هياوثا لانتو, هللا باذع نم وحن .نا:دازا,نف هعاطقنا مدغل موداو |
 رانلا تفحو هراكملاب تفحدق ةنلاناف ايندلا تاوهشو ىصاعملا بنتجيو هللا ةعاطوف ايندلا

 اهلهال تددعا ام ىلاو اهلا رظنا لاقف ةنملا ىلا هلسراف ليربج هللا اعد درو اك تاوهشلاب |
 اهلا عجرا لاقف هراكملاب تفخغ اهلخدالا دحا اهب ع.سيال كتزنع و لاف عجرف اهيف

 لاقف رانلا ىلا ههسرا مث دحا اهلخديال نا تيشخدقل كتزع و لاتف عجرف رظناف |
 اكهف عمسلا دحا اهلخديال كننع و لاقف هللا عج رف اهلهال تددعاامو اهلا رظنا

 دحا قيال نا تيشخدقل كتزع و لاقف عجرف رظناف اهيلا دع لاقف تاوهشلاب تفشل |
 لسالسلاولالغالاب ةينابزلا مهتلبقتسا اهباوياىلا اوهتنا اذا رانا!لهانا ب ىور  اهلخدالا |

 ىلا هدي لخدتو هقنع ىلا ىرسيلا هدي لغتو هربد نم جرخنو هبف ىف ةاسلسلا كلستو |

 بحسو ةاسلسىف ناطيش عم ىدا لكن رق و لسالشلاب دشيإو هيفتك ناب. نم عزنتو هداؤفىف

 اودبعا مغ نم اهنفاوجرخي نا اودارا الك ديدح .نم عماقمب ةكلالملا هبرضن ههجو ىلع

 ل 17 امهم ىلغي نالعت هللعجم ىذلا اباذع رانلا لهاىتدا نا( ثيدحلا ىفو اهمف |

 كليم اليشإو يما ينحل نا دينو ىعلاو ناذملا يباسا >تنتحم نإ لقاملا ,لمق# |
 باهولا هللا نم ةعيطقلا باذع

 نيهزاس ترشع برق معنزا * نيهتسم باذع دشاب.قح دعب

 ناييءاييدلم نشرات ند نان هنوفدعا زا دوش ايان كوه
 ىلع فاطعلا ءافلاو ىخيوتلا راكئالل ةزمهلا 46 نورقلا نم مهلبت انكلغا ك مهلدهي ملأ ف .

 ريمضو اهانعمو اهنومضمب ةلمجاوه لعافلاو فوذحم لوعفملاو. نيبنتلا ىنعم 0 .ردقم |
 موقلا وهو رق عمح نورقلاو . سو هيلع هللاىلص .هللال وسرل نيرصاعملا نبذ

 - مس عيييسسسسما ا طخ شالت ا ف ديس طش هج 4 ع لح

 ( نونرتقملا )



 هطةروس ماك دف 6

 لازتاك انف شخ هدول “ااانالا ف "ةبااك كلل عال نانا ال اتلا / ىؤرخم !ةلذامجكالا
 3 اوطهااناتو) وح ضغبل ا ىلع هين ثيح 0 طوبهلاو كلذريغو نظلاو ةكئالملاو ناارقلا«

 2( و دع ضعبا مكدعإ و له (اهف ربكتت ناكل نوكياف اهنمطبهاف )) لاقو 6 ودع ضعبل مكضعب 0

 | نوكف براحتلاو بذاجتلا نم سانلا هلع اك شامملا صاف ضعبلودع مدالوا ضعب ىا

 | رابتعإب باطخلا عجو اهدالوا لعج ىا 6 ءاكرش هلالعج اماص اها املف ) ىلاعت هلوق ريظن
 ٍ ىلا ريشي ةمحتلا تاليوأتلاىفو © ضعبلودع مدا ةيرذاي مكضعب ةلب امور ةيدانلا للصا الختإنا

 | مالسلا هيلع مهاربا نع ىلاعت لاق اك وهالا بيبح مهل نوكيالثل ةوادعلا مهنيب اهف لعج هنا
 7 ىلا هطيهاو ءافطصالاو ء اشسجالاب 0 مدا صتخاالو »2 نملاعلا بر الا« كاودع مهئاف ل ا

 ا 36 ى ده ى ها وح ومدأ ةيرذاب 6 .كتينأي امافإ هج لاقف ءادتهالاب هدعو ءالتسالل مهعم ضرالا

 ا مسقلامال لثم هذهامو دكر اقلط ديك أدل ةديزمامو مكنيتأي ناف لصالاو لوسرو باتك |

 ؛ ناتكلاق يرطب 'ئذهلا نانا ناب اانا ذياا كفل ةءالكبا ”ىتلاع او اقدر ةنكؤملا وتل «نوحكف

 | كشلا 0 ,ءىف ربا عوقولاو ققحتلا مزال نكي مل امل لوسرلاو باتكلا ناينا لوقت نا
 ١ عمنا نق 3 ققحتلاو 00 ةهج ناححر ىلع ةلالد نوثلاب لعفلاو طرشلا فرح 0

 ١" نتذلا قت 1 ايندلاىف 5 لضيالف 0 لوسرلاب قدصو باتكلاب لكلا نفث ىا هي ىاده

 ١) تبوقعلو تر ا تفس - 1 ىنعي :ناقعلاب ةرخ لاف 6 قشبالو 8:ايح مادام موقلا

 | نادل وجر لاول كالا 50 نك ىرك ذنع ضرعانمو ؤ* [ دوشن التبم باذعو

 ١ «ياكتض ةشيعم ةةايندلا ىف ني هلئاف ف قش بتك نم هريغو نا رقلا ىلععمب ركذلاو ىلا
 ا 0 فا اطال " ذملا هيف ىوتسي كلذلو ةغلابم هب فصو ردصم اقيض

 ٍ اهصاقتنا نم فئاخو اهدايدزا ىلع كلاهتي وهو امندلا ضاىغا ىلع روصقم هرظن نال كلذو

 | ناعالا ةكربب عسونو رفكلا مؤشب هيلع هللاقيضيدق هنا عم ةرخآلا بلاطلا نمؤملا فالخب

 5 ناوكملاو سانجالاو سفنلاىلا درلاو ةشيعملا قيض ةصعملا ةبوقع نم نا معاو*

 ْ هناملوا و هادا بواقىف هللا هفْذدَش روت ةققحلاىف ىدهلا ةيمجتلا تاليوأتلا ىفو © ةشيعملا

 ا عبتا نمش رز نلسرملاو ءاندا الأ دعل دداقلا حاشملاو ةادانثلا ءاهلعلا ةروصلاىؤفو هنلا هب اودتهبل

 نامرخاب (قشالو) اعاد قارا نع لما زرف ةقاللا ةولقلا ىو تولا وميلستلاب (ىاده

 | ىا ىاده عابتاف ىركذ ةمزالم نع ىا © ىركذ نع ضرعا نمو ) نارجهلا ةقيقحو

 | حاتفم ركذلا نافبايلا دسو ٍباجحلا لذب هبلق بذعي ىا « اكنض ةشيعم هلذاف ) هءاجاذا
 ْ اهباب دس هنع ضارعالاو بولقلا

 ديلك ىف ناح 00 ناس #2 ديعس ىا دشاب حاتفم ةاعكذ

 ايلوا شاعم مئثاد دوب نيا * اذغ نكارادخ ركذ كلم نود
 لوالاو عماو تعللا عم” فلا ماعلا رى آ 3312 نضازعلا أ «نولسو.ج
 ا .ةميقلا | موي مهرشحتو ىلاعت ةرنقاك را دقاف 5 5 ىمعا ةميقلا موي »ب 86 انه دارملاوه



 | ايناحور اجاجتحا (ىسومو مدا جتحا ) ثيدحلا ىفو ةيئايتجالا ىف رثؤيال نايصعلا ىلطساولا ٍ

 | ةنلا نوكسنع انتيدخل اببس تنك ىا (اةببخ ىذلا انوبا تنا مدآ اي ىسوم لاقف) مهب ىلصو |
 ظفاحلا لاق ( اهنم اهب تجرخ ىنلا كتئكطخم ةنملا نم انتجرخاو ) مالا لوا نهم ١

 هديب ةاروتلا كل طخو ) هميلك كلعج ىا (همالكب هللا كافطدا ىموم تنا مدا هللاقف) |

 | لؤهجلا ءانب ىلع مالأأ لهو ىنمولتأ لاق اذهلو هينذنع هللاوفع دعب دبعلا نم موللاركنا |

 | عرفلا وهىذلا قحاللا بيسلاىلع رظنلارصقو لصالاوه ىذلا قباسلاردقلا نع لفغهناب |

 لاقو

 هك 14+ ديس ودل داوإد
 نبا لاق « ةيدبالا ةيلزالا ةنعلا ىلا نوعلملا غلب و ةيلزالا ةّيافطصالا دعب ةيدبالا ةئاتجالا
 | لاق * ةمذملا مسا مدا قحلي. نا اعنم ءافطصالاو ءابتجالا نا الا مومذم نايصعلا مسا ءاطع

 ءاسالاعم عمتجا مالسلاهيلع هنا ءارسالا ثيدحىف تنن اك اعمتجاو اهاحا ناب اينامسجوا

 مداب ١ بارخ رد نيرد دزو !.مد.1 * دوب ماج فيد سودرفومدوب كلم نم

 ظوفحلا حوللا ىف هبتك ىا ( ىلع هللا هردق سما ىلع ) راكتالل هنف ماهفتسالا ةزمه ( ىنمولتأ
 هذه لاقول انم ىصاعلا لق ناف + ديدحتلا ال ريثكآلا هنم دارملا ةنس نيعبراب ىبةلخم نا لبق

 | الق * اموام هنوكىلع لوقلا اذهب مدا ركنا فيكف موللا هنع طقسمل "ىلع هللا اهردق ةيصعم

 | مدا جحخ ) طقسف ديفال اهريغففو رجزلل ناك فيلكتلا راد ىف ىصانملا ىلع موالا لوقنوا

 |ركلعومو هللا لع ىلع كلذ لاحاهنال ىسوم ىلعة جلاب بلغ ىنعي دك أتللدررك (ىسوممدآ حش ىسو»

 ىسوم لاق قلخا نالبق ةاروتلا كل بتك هللا تدجو مكب مدا لاق ) تاياورلا ضءب ىف دازو

 (ىسوم مدا جل مالسلا هيلع هللا لوسر ىصعو اهيف تدجو لهف مدا لاق اماع نيعبرا
 ظفاحلا لاق

 تعني دوا ريع موز نإ رك ديما دب < تش رش زك ايدهاز قا نكم نادتز تيع
 تردكا ريكا راك تقاع دورد 95 77 * شاب اردوخ ورب وتدب كو يوك ام

 لاقو

 مور دنعدم ةشوور منان *:ندر دوخي شئذارتم مكن نم ني رد

 لاقو

 مدرك نا نكب تفك لزا ناطلسهحن | < تلو نومك لب ديدي قسشأو ئروتسم كف

 متعسق ناويدذ تشونرس دوب نيك * مكح ىا ىئاندب و ىدنرز نكم مبيع
 لاقو

 ددهنك ىب رهش ناراي هكركش رازه * هايسهمانو تسمو درو مقشاع هجرانم

 ةنملا نم الزنا ىا 6 اعبمس اهنم اطبها 98 ةلزلارودص دعب ءاوحو مدآآل ىلاعت هللا ه5 لاق لف
 لاقي ىنعملاف فيرشتلاو ليمكتلا باطخو ةروصلاىفموللاو باتعلا باطخ اذه ضرالاىلا
 13و رتل طونهك رهقلا ليسوع رادخمالا طوبهلا بغارلا لاق * لزن اذا اطوبع طبه
 ا ليسشض ىلعف طوبهلا ناتالاىف لمعتسا اذاو © هللاةيسشخ نم طبهبامل اهنم ناو زب ىلاعت

 ( قافختسالا )



 ةادكأ رنا امكرد سموحم * زاوت ىتسه نا" تغرب كم

 هتيرذ نم ريثك ىلع رتسو ةدحاو ةيصءمب هيلع ىدان ىلاعتهّللانا مدآ ةصق نعءاطعنبا لثس ©
 هتلزف ةنحلا راد ىف هتيرذ ةصعم و هاروج ىف ةبرقلا طاسب ىلع تناك مدآ ةيصعم نأ لاقف

 اهل قيفوتلاو ةبوتلا ىلعلجلاب هبرقو هافطصا 46 هير هيتجا مث ف مهتلذ نم مظعاو ريكا
 وه بات نيحب هتبون لبق ىا ه هيلع باتف 98 هع ىا هسفنل هابج ىنعمي ”ىثلا ىتتجا نم
 ه6 ىدهو وه (نرساخلا نم ناوكتل انمحرتو انلرفغت ل ناو انسفنا انءاظانير) نيلئاقهتجوزو

 هسفن ىلا لكوول هنا ىلا ةراشا هفو * ةمصعلا باسساب كسقلاو ةبوتلا ىلع تابثلا ىلا ىا

 هللا نكلو هناهرب نم هللا ىلا عوجرلاالو هنأش نم ةبوتلا تناكام اهيلع لبج ىتلا هتزيرغو
 عجول ) ثيدحلا ىفو هادهةيبوبرلا ةرضح ىلاو هافر ةيانعلا ةبذحبو هابتجا همركو هلضف

 (رثك ا ناكل حون ءاكب ىلا كلذ عجولو رثك ١ هؤاكب ناكل دواد ءاكب ىلا ايندلا لها ءاكب

 ( رثك ١ ناكل هتكطخ ىلع مدا ءاكب ىلا هلك كلذ عمجولو ) هسفن ىلع هحونل احون ىمسامتاو
 ىوشملا ىثو :

 [1] مثج رحبود دوشر, هوك زان * مثج رهب مزاس همرس ار م كاخ
 قلخ دئرادنب كشاو تسرهوك «+ قلخ دنراب وا رهبزا ناك كشا

 [9] شاب بوشأو هيركابوا وحجمه * شاب بوقعي ىتسين فسوب هكوت
 نكحم ىبوقعي هاو زايلزج « نكم ىبوخو شزان فسوب شيب

 [م] تسيا هدنب كرابم نبب و دا تل 0 3 2 2

 تيل و تل كدم# و كناحبس تناالاهلاال» لو ناب هللا هما هؤاكب 0 بهو لاق *

 تءلظو ًاوستلمجتناالا هلال كناحبسلق د لاق مث اهلاقف «نيرفاغلا ري كناىل رفغاف ىسفت

 ىسفن تملظو اوست لمص تناالاهلاال كناحس لقد لاق مْ «نيمح ا رلا ري تناو ىنح راف ىسشن

 مدا اهيقلت ىلا تاملكلا نه امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق + «باوتلا تنا كنا "ىلع بتق

 مدا فرتعا ال) مسوهيلع هللا ىلص هللا ل وسر لاق لاقهنعهللا ىضر باطخلا نب رمت نعو *هبر نه

 هقلخا ملو ادمحم تفرع فنك مدا اب هللا لاقف ىلرفغت نا دمع قحب كلأسا براي لاق ةئيطخلاب
 شرعلا مئاوق ىلع تيأرف ىسأ تعفر كحور نم ىف تخفنو كدب ىتتقلخ امل كنال لاق |

 كيلا قلخلا بحا مسالا كمساىلا فضت مل كنا تفرعف هللا لوسردم هللاالا هلال ابوتكم
 هاور ( كتقلخ ام دم الولو كل ترفغف ىلا قلخلا بحال هنامدآ اي تقدص ىلاعت هللا لاقف

 ةريثكلا تادهاجلاب ايندلاىفمدا بقاع همركو هفطل نم هنارابكلا ضعب لاق * هلئالدىف ىقتهسبلا

 ىفو ايندلاف ةيصعملانم مهيلع ىرجامب ةرخ آلا ف روهملا بقاعي و ةيصعملا نم هيلع ىرجامب
 ضرالا هجو ىلع ىثمت ةيح لثم ناطيشلا لثم لاقو نوها ايندلا ةبوقع نال هل ةيصاخ اذه

 تراصوهلزنكل اراصف انك هبرض تحتدجو اهبرض الف اهلتقمل ناسنا اهفلخو زنك سأرولا
 نأش اذكف ودعلانم حالفلاو لومأملاىلا غولبلا نيميظعلا نيرمالاىلا غلب و ةلوتقم ةيحلا
 ىلا مدا لسوف ةلالضلاو ةوادعلا هضىغ ةيبوب رلا زونك نم زنك ىلع هلد نوعلملا عم مدا

 هزم ءااول مج عمو جس

 خا هنمريعا اناو نول ادعسنا ملسو هيلع هللا بص ىنلا لوق ىنعم ىف مكيرتفد طساوارد ]١[

 ممم مجدل

 دجال [] نكيمل ًاشيملامو ناك ّشلاءاشام ةيكريسفن نابرد مكيرتفد طساوارد [؟]



 مص خر خم رشع سدالا هاو

 ؤ لمفل مسا اهنال هلع تردص نمث ةيصعمب تسيل ةلزلاو هلا دصق ن ع مقو 3 مر ليف ةدمعلا 3

 | ةيمعلا ميا قالطاف هدصق حابم لعف نع عقو نكلو لعافلل هسفن ىف دوصق* ريغ مارح

 | رئاغصلاو رئابكلا نم نوموصعم مالسلا مهيلع ءايبنالا نال زاجم ةيآآلا هذه ىف ةلزلا ىلع
 | ءايبنالا ةمصع ىف رك ذو رئاغصلا نم اويصخ ل ةيزعشالا ضفز:ددعو ؛اندنع تالزلا قال

 | ىلا لضقالا.نع اولز مهنا اهانغم_نكلو لطاسبلا ىلا قحلا نع اولز مهنا ةلزلا ىنعم "9

 | اجب خبشلا نبا لاق * ىلاعتهللانم مهتناكمو مهردق لالخل هب نوتاعي مهناو لضافلا

 ىمس اطخ ناكذاو اسذ ىمسي ادمع ناك نا وهو هنع ىهنملا باكتراو ىمالا كرت ناصعلا

 | لاق ثردح ةلز اجاهم فضملاو ةيصعملا هنغإ ثرّدِص مالسلا هي هيلع هنا ىلع ةلاد هيب لاو ةلز |

 ا ىهتنا اهنع هدالوأل غلب رجزو ةلزلا م ماعلا هتلز رغص عم ةياوغلاو ناصعلاب هيلع ىلا ىو

 داهتجالا هجوو ةيصعملا دمعتنابال -- ةرجشلا لكا نع ءاهتنالا كرت امنا هنا ىلع ءان

 ةرحشلاهذه ) ىلاعت هلوق لمح ومرحتلا نود هيزتتلا ىلع ىهنلا لمح مالسلا هيلع هنا
 | ىلع ©

 ةلئسالا ىفو * هنو لبقتناكاما ةعقاولا هذه نارهاظلا كلذ عمو اهسنج نود اهنوعب ةرجش |

 | كف هدو لال الطحان دهجا نمو دايتجالا ىف اطخ اذه.ناكاذاف لق ناف ةمحشملا
 | ناكف هلوزن هلع رتاوتي ىحولا ناكاذا داهتجالا عضوم اذه نكي مل انلق كاذب مدا ذخا

 | ىحولا هنععطقنا انلق * كلذ ميل هيلا ىحوالهف لقناف *داهتجالا ريغ ىف دهتجاول هطيرفت

 | ةشئاع كفا تقو اموب رسشع ةينامث مالسلا هيلع لوسرلا نع عطقنا مهداراام ىلاعت هللاىغقيل

 ىصاغلا نال ةريبكلا ىلع اذه لد ليقناف ريبكلا ىفو *هداراام ىلاعتهللا ىضةيل اهنع هللا ىضر
 هلثمو دشرلا داضتو ةلالضلا فدارت ةياوغلا نالو ةريبكلا بحاصبالا قيلبالف مذ مسا

 | وكلا ن وكدا ضالاو سلا هقالخ ةصخلا ناب يح او قلبفلا ىف" كتنيتملا الا "كواتسال |

 هنال لب بجاوأ /| كارت هنالاال مدآ ىلع هقالطا د قاضغف ءاّودلا برش هنيعا لاهو |

 ىتعلالاق لوالا .هوجول ايوا ايضاعمدأ ناك لوس نا كول ع اضيا هفو *بودنلا كرا

 ِ لعفلا دواع اذا الا طابخو طئاخ لاّشالو هطاخو هعطتدق هطاخو ابو عطق لحرلل كاش |

 تمعقو نا ةلزلانا ىناثلاو .هللع قلطت الف ةرمالا مدا نم ردصت مل ةلزلاو هب افو رعم ناكف

 | كلذكقف ةوبنلا دعب تناك ناو هنلع اهقالطا ةلاسرلاب ىلاعت هللا فرش نا دعب رحب مل ةوبلا لق |
 | همالسا ليقامي ارابتعا رمح براشوا نازوا رفاكهنا بئانلا مسملل لاقبال مك تاثنا دعب |

 فدارملاو هللاةفرعم نعهتناوغو رثكالا ىف هناصع مهوب واغو صاع انلوق نا ثلاثلاو .هتبوتو
 ديسلل ز وجيك هريغنمزوجالامهللا نمز وجي عبارلاو . دسافلا مهوللاعفد قلطيالف كلذ سبل ةصقلا

 رفعج لاق *ناسنب الا ىصعام هللاو نسحلا لاق «هريغازوجبالام لوق ةصعملا دنع هدبعوهدلوىف

 هتلعيىدونل هبلقب اهعلاط وأو مدآ ىصعو ةمايقلاموي ىلا هيلع ىدونف اهميعنو نانجلا علاط |

 تاوهش سلط ىهتحم فرصب (هبرمدآ ىصعوإ) ة ةمحتنلات الب ,وأتلاق و عوداب آلا دباىلانا رجهلاب

 | ىونثملا فو :ىهتنا ةنْطاىف ءاقبلا كلمودولخلا بلطف هللا ىف ءانفلا فرصب (ىونفإ هدفن

 نتخوس دحاو شيب ارنتشيوخ * نتخوما ادخ ديحوت تسيج
 زوسب اردوخ بش نوحم» ”ىئده «* زوروج ىزورفب «ساوخ ىمنرك

 : ككل

 _تآتآ7 | 7 آ تكتتكتكتتكلا اسس سويس سس هس سم ا

 ا 5

 1 ول لل تا ا اا تي



 هط ةروس مد 28/ جم

 اوحو“نماتسري 3ك وأو: نيد اًاوحو دا «ثشهر دكا زا7 نأ" ناطلم 31 ىوألا

 وديدوبهدش رهاظ ناشيارب ىربب تروصب كس البإب ةدشناسرت ءكصزا مدآو تكد مدا

 ةرحش ةوبم ندروخ ضرصم نيا الع ] 5 مدا اي لاق لبقف هتسوسو ىقلاق اذاف لبق 1

 ىا # ىلييالكلمو  اهيلعداسفلاو نوكلا ضارتعا ريغ نم اهيلع ىه ىتلا ةلاخلا ىلع |

 امهحورف تدب ىت> هايأ امهسلا هللا نك ىذلا رونلا نع ايرع امهنا سابع نبا لاق * '

 نا) مالسلاهيلع لاق لاقدنع هللا ىضر بعكنب ىبا نعو *ةلخلا امهسابل ناك ليقو *عباصالا

 !زازفأ زر هادانقي هتدكجئاف:.هتيصاني, تنخاف'ةرجع يوفر ايداهر ةنلسا ىف: قلطناف موسي تاب

 ملعي الثل اهريغل ديت لو امهل تدب ىريصحلا لاق * (كنم ءايح نكلو برايال لاق.مدآ اي ىنم
 اعرش ه6 اقفطو ه امهنم تدب لاقل .راغالل تدبولو املعام ةيانملا ةافاكم نم راغغالا |

 قفطام لاّشال ىننلا نود باج الا ف لمعتسيو عرشو ذخا ىا اذك لعشب قفط لاش

 قرولاو اهزرخ اهفصخ لقنلا قد سوماقلا ََق 3 ةنحلا قرو ند امهيلع نافدخح 0

 قرو وهو رتستلل امهتاءوس ىلع قرولا ناقزلب ىا ةقرو ةقرو هيلع اهقبطاو اهقزلا هندب ىلع

  هبر مدا ىصعو لف اهمعباصا تحن نم لكشلا اذه ىلع راصف ارودم ناك لبق نيتلا
 لاش | تخرد ندروذ> رد اردوخ راكدرورب نع مدا 0ك فالح م ةرحشلا لكاب

 لض © ىوغت 98 تادرفملا ىف اك هاصعب عنه نا هلصاو ةعاطلا نع جرخاذا انايصع ىصع

 ابرقتالو نمض ىف ةرحشلا نع دعانتلا وهو: هبرومأملا نعوا دولفاوه .ىذلا:هبولطم نع
 أ ملعاو * دشرلا فالخ ىنلا نال ودعلا لوش رثغا ثدح دشرلا نءوا ةرحشلا هذه

 | ةيويندلا عتارملا ىف اهل ناكاكتاحوكتملاو تاسوبلملاو تابورسشملاو تالوك الا نم عتمت اهيف
 | ىلإب هتيدعتف غلباو هتسوسو مدآ ىلا ىهنا ىا © ناطيشلا هيلا سوسوف 98 ىهتنا ةينافلا
 ا توصلا ةسوسولاو هلجال هانعف هلسوسو لبق اذاو غالبالاو ءاهنالا ىنعم هنيمضت رابتعاب

 | دركهسوسو سي ] ىنداكلا لاق * مزال لعف وهو اهتاوصال ىللا ساوسو اهنمو ىلا

 | فائتساوا سوسو نم لدبامأ هك لاق لج[ ديبلطك سم جالع ىوزا عرضت ق يرطب دوبهدرك عوجد

 | نم ةرحش ىا 13 نإ ةروش ىلع 0 5 مك تلالدإبا ل 5 كلدا له 0( [ تسادلخ

 وهو دلخلا ىلا اهفاضاف اكلم نوكي نابوا هلاح ىلع ناك ءاوس الصا تميملو دلخ اهنم لكا

 | ىربت دواخلا بغارلا لاق * اهببس اهنال ةاملاسرف موري لبق اك همعزب هببس اهنال دولخلا
 .٠ ءايشالا ءاَق ةنلا ىف دولخلاو اهلع وه ىتلا ةلاخلا ىلع هؤاقبو داسفلا ضارتعا نم ”ىثلا

 | نا اباسمنكتلالد تفك مدا دوشن ةنيك ] ةسرافلابو. :هوجولا نمدخوت لتحالو لوزأل |
 | * امهتاوس امهل تدف اهنم الكاف قه [ هيهنم ٌهرجشب اراوحو مدادش نومتهار سيلا '

 | ناسنالا ءوسي هنال ةءوسلاب جرفلا نع ىنكو ان اروهظ رهظ اوثدبو اودب 'ىثلا ادب لاش |

 | [ دندش هنهربو تخرب ناشيازا تنج سايل ىنعي ] ىنشاكلا لاق * هنزحيو ةمغيىا هئاشكتا |

 | فارطا ىف ماقبلا ىذه تكرتو امهر عز لاا سا تو ا ايي لك لدول

 | ةئطخلا عقاو املف ةروعلا ىراوم رعشلا ريثكق وحسلا ةلذنلاك اليوط الجر: ناكمدا ؟ ابا



 مهك خ5 م رشع سدانلا نجلا

 | هوكي ادن دك بونلا لك نامل فانا عااذبف واوت هل اودع قاشف ! دش غد: لع هولا: من
 ظ الهابلا اهلا نلتلب] ىرالاثاآباغا ناك نل]| لاخلا وا ة«هلاذاسفا قلوس :كواشديرتؤتدلااودع
 | .ملاعلا باشلا ودع ادبا -نوكي لهاجلا خبشلاو لهج هناو هلصا ةليضفب هتلضف تينا هنال

 ] الوعل الانااودغ لازال ءارملا م لدلهارارساربهنط رهش خ شدز

 | ةوادعلا تنقف ةوادع امهيلصا نيبو بارتلاو ءاملانم مداو رانلا نه قولخم هنا ثلاثلاو * |

 لبق نم وهف اهنم امكجارخال اببس نتوكيال.ىا 5 ةنْلانم ا,كنتج رخنالف ف امهف
 سلبا ىهن ناك ناو هرهاظو ىلاعت هللاوه ةقيقح جرخلاف الاو بيسلا ىلا لعفلا دانسا

 اهنم امهجارخاىف ناطبشلا-بيستي ثيحب انوكي نا نم امهبمن دارملا نا الا جارخالا نع

 | هتلاصالو .لصاوفلا ةياءرل هبلا ءاقشلا داتساو ىهنلل باوج « ىتشتف 8 ىناهربلا قيرطلاب

 أ 'ةداعسو'ةيويند ةداعس َنابرض ةداعسلا نا امو.ةداعسلا.قالخ.ةواقشلا تادرفملا ىف لاق* |

 ةواقشلا كلذك ةجراخو ةيئدبو ةبيسفن ةداعس برضا ةئالث ةيويندلا ةداعسلا مث ةيورخا |

 | ( ىقشيالو لضإالف ىاده عبتا نشز ىلاعتلاق ةيورخالا ةواقشلاىفو برضالا هذه ىلع |

 | وحن 0 عضوم ءاقشلا عضوي دقو ىهتنا 6 قشتف ةنلانم امكدجرخالفإ ةيويثدلا ىفو

 | ٍبابسا رشابتال ئنملاف . ىهتنا دعو رسغعلاو ةذشلا اقشلا سوماقلا لاق اك اذكىف تنقش
 ْ الر طرعان رق عرزلاو ثررتعا: غل اثم ىومدلا بعتلاو دكلا وهو ءاقشلا لصحبف كورذلا

 | لاق هةيآلا دعلام هديؤإو مهشيعل سا ق: هنع ىانلا ولحال امم كلذ وحنو زيخاو نحعلاو

 ظ شاعم بابسا نييج قرعو نيمبدكب ىورنوريب تشهب زان وج ىنعي ىتف ام رردوتدكى شتف ]ىشاكلا ٍِ
 | قرغلا سمو هيلع ثرحب ناكف رمخا روث مذا ىلا طبعا ريبج نيديعس نع# [ةركدياب ايهم

 ١ نع واخمال ةتؤادع بيست ناطتشلا نا "نداظلا :رقفلا لوش: * هؤاقش كلذف هنج نع

 | ادع لئعااعا ةوات 000 ىف ةواقشلاف جورخلل ابس نوكي لعف ضير |

 ظ نم هبرق ماقمىل ما عجر مل نا ةزرضصخا ع دعبلا ةواقش م ةيمجتلا تاليوأتلا قو © موفاف

 أ جارخالل بجو» نالتشلالاخاو نايستال اها راعأ: لاو ةامدشتالاو هل وكلاب ىلا راوج
 نا كلنا قم اهيلع رزونعلاو اهنع دوعدلا دعب ةترشنلا ضرا ىلا طوهلاو بلقلا ةنح نه |

 | كلانا انى أ -ةنمشنلالا يرق هللا لى عوج الزاو نا ربخ كل هي اهيف عومتال

 أنا تناعللا نم 3-0 0 اهيف ةرضاح اهلك" ملاذا عوجلا م دع ةنكلا ع |

 ىا 4 اهنف اومظنال كاوا # هرتسي امع ٌنْخا يرتلاو هنا قا ةدوجوم اهلك تاسوللملا

 ًاقطلاو نكيزلا امان اغلا بغارلا لاق *ماوذلا ىلعةيزاج راهتالاو نويعلانال شطعتال |

 سمشالذا ةنْلا ف سمشلارح كبيصيالىا 4 ىضتالو #8 كلذ نم ضرعي ىذلا شطعلا |

 اهلنا اكو ينزله دا درطب يادي تيعمقلالكيلزلا عطتس كانت ةواذع لط قااهلهاو اهف |

 ةمعن امهفن نا مهوتل اعفد ًامظلا لصفو عوج النا ىل اء فطع اهزنح ىفام عم ميتفلا: ناو |

 ةنخلا نا ىلا ريشي ةتمجتلا تاليوأتلا ىفو خوحضلاو ىرعلانبب عما ىف ةلاحلا اذكو ةدحاو

 اهلو ةيلاومحلا ةيميهللا سفنلا عغتارم نم ةعترم اه مك رانا العَو ةنقاب تناكناو

 (امذ)



 هط ةروس مج خو زج

 ىلوانم نكيملو ىسن هنا كل نيبتل تقولا كلذىف هلا ركذا ىواضيبلا لاقو * مركتو

 سمال قاخ هنال اهنم . ةجناعمل مهدوجسل هقاقحتسا ىلا ةراشا هبفو *ىهتناتانثلاو ةميزعلا |
 قلخلا ىملاء ىرجم عمم هلعج ىلاعت هللازالاهنمو . مهدوجسل قحتساف ةفالطاوه مظع

 لعجب دقؤالا ايندلاوقلخلا ملء ىف أيش قلخ افةرخآلاو ايندلاو توكلملاو كلملاو صالاو |
 هّعااقح هحورىف عدوا دقوالا ةرخآلاو ىمالا ملا ىف أيش قلخامو .هنم اجذومما هبلاق ىف |

 ةسنلا هذهبف كلملاو قلخلا ملع نود توكلملاو مالا ملاع نم تقلخ دقف ةكئالملا اماو
 هور قلحهنال اهنمو_«لامكلا و ةرجدللا:ىح عي اناؤاستنلا' نانداكوز لاطككاور ل نفعل
 ىف هتروصتقلخو اهريغو ةيكلملا حاورالا ن٠ حاورالا رئاس نيب نم ميوقت نسحا ىف

 اوقلخيمل قاحور ىكلم نسح ىف تقلخ ناو ةكئالملاو نمحرلا ةدوص ىلع ةدوص نسحا

 فرش هنال اهنمو .ةيلضفالاب مهدوجسل قحتسافنيلاحلا الك ىف ةيلضفالا هلف هتروص نسحىف

 ىديب تقلخ ال.صاصتةخابو احايص نيعبرا هديب مدا ةنطرمح فيريشتب هلاق ةيوستىف
 ةماركلا دوحس مهمزلاف ىحور نم هيف تخفنو ةماركب بلاقلاب هحور قلعت ىف مركاو

 ال دحست نا كعنمام سلبا اي ِهلوَش مهدوجحس قاقحتسا هلت داو نيدجاس هل اوعقف هلوش

 لاقاك مهئامسا ٠ اينا ىف اوجاتحا دق مهناو اهلك ءامسالا ملعب صتخا هنال اهنمو .ىديب تقلخ

 جي ىلاعت هللا هقلخامل هلال اهنمو . دوجسلابهقوقح ءادا مهيلع بجوف مهئامساب مهئبنا مدا اي

 هناف الالجاو ازازعاو اهركتو اهظعت هايا هتكئالم ىلاعت هللا دحساف هئافص عيد هيف

 لاق امل ىلاعت هللا نال كلذو دجسي نا ىلا سيلبا الا اودجسف ديربام مكحيو ءاشيام لعفي

 ضارتعا عون مونم مالكلا اذه ناك كاس دقنو ىلا ةفيلخ ضرالا ىف لعاج ىلا ةكئالملل

 نوملعتالام لعا ىنا هلو هللا مهباجاف هيلع مهسفنال ةليضف راهظاو مدآل ةمغ سنجو هللا لع

 مكذع ةليضفلا هلف هبزوفرعتالام ةفالخلا دادعتساو ءامسالا لع نم هبق تعدوا ىلا ىا.

 00 ةكئالملا رقاف مك كيشنال اعضاوتو هتيغل ارانغتساو كسا رعال ةرافك د [ىيحتساف .|

 نسدلبا اماوب مد.آل 006 ىلاعت هللا ماكحال اوملستساو اوبانو أطخلا نم مهيلع ىرج اه ظ

 ىف دازو هللا ماكحال مهستسيملو هسفنب بجعلاو ةبيغلاو ضارتعالا بنذ ىلع رصا دقف ظ
 نا ىلاو . نيط نم هتقلخو ران نم ىتقلخ هنم ريخانا لاقف بجعلاو ةسغلاو ضارتعالا |

 #« سلبا الا قه هل الاثتماو مهبر سمال ايظعت اودجسف #8 تالي كالا فزادك امل

 ىونثملا فو :هحانح صف لو ربكلا ةيدرا حرطي ملو دجسم4ل هناف

 د.محوا ديد نمءؤم رون كك دمروا ديد ندب ارمدا ا |

 دس ]هلام لق هن اك سوياقلا راك يمك ازهاولا نينللإ .ةنموز مو وش ينال ١
 عانتما ءابا لكف عانتمالا ةدش ءابالا تادرفملاف لاق +هنم عنتماو دوجسلا 14 ىبا #3 لقف ُْ

 ريقجلا 6# اذه نا مدا اي وف هحصنب ءانتعا كلذ بيقع © اناقف قه ءابا عانتما لك سيلو .

 ناوكاين) طر شا درغلا مسا جوزلاو ءاوح 1 كجوزلو كالودع هه لعفام تبادر عدلا

 خلا اردوخ مالغ هجاوخ نديد تياكح نايبرد موسرتفد رخاوارد ىأر ااف ل هوجو هيوادعلو *ىنا وا ناكا 5 هسنج نم رد يل
 ا يي 2222 ئ ء“ء[ةى©١لى[١لىلىز222 ا 22 ئ2ئ-252525-52525252 525252522225255 سْسللا 22 222252 225 ير ري آبي



 مه 6ع جمس عدم ايلا نجلا

 | ىناثلا مدقو هالوعفم امزعو هإف ىملعلا دوخولا نم . ناكزا 6 امنع هلدحن م مو 5 هنم هبس

 ةدئافلا بصمه نذل بينالاوهو مدعلل لباقملا دوجو' ولا نم ناكناو افرظ هنوكل لوأالا ىلع |

 ةغللا ىف مزعلاو هبقلعتم هلف يم ديم هل مودعملا مزعلا تنكح رابخالاف سلو لوعفملاوه

 ١ هل فداصت موا معن لل ىنعملاو ٠ يحالا ءاضمأ ىلع بالقلا دقعو لعفلا ىلع سفنلا نيطون |

 | ناكولذا هب مايقلا ىلع ةعزعو هبرماام ىلع ةظفاحمو رومالاىف مدق ت ع ىأر ممصت

 لبق نم هسما ءدبىف مالسلا هيلع هنم كلذ ناكدقو هريرغت عاطتسااملو ناطيشلاهلزاامل كلذك
 | سابلاعجراهنالةعناضع نمالاهيداو اهيرتثقوديو اهراقواهراح ىلوسو رومالا برح ن ذا

 ىلات هللا لاقدقو (هملح حجرا مدآ رحب مدا ىب : مالحاتنزوول ) مالسلا هيلع لاق م المع

 ْ ظفاحلا لاق : هيدي تيك قيملا> هيفرثا كلذعممد ! نا اذه ىنعمو ( امزعهلدجت لو 2

 مجر ناطشز هفرص درب مدا هيرو * دوشراي اذ مطل انكم تسلح ماد

 ىفو انع عفر امئاوةباذخاؤم ناكف ناسنالا نع اعوفرم .تةولا كلذىف ناسنلا نكيمل لبق

 انربغب قلعت الناو الوان وكينا لبق نم ىا » لبق نم مدا كل اندهعدقلو ) ةم ةيمحتلا تاليوأتلا

 | ناطيشلل داقناوةرجكلاب قلعتواندهع «ىدفإل اهمسعت ىلا رظنو ةنحلا لخدداملف اناوسل داقتيالو |

 ا تاملظ تزاصةهنافص عيمجمل هنق لجنو مد قاخامل ىل اعت هللا نا كاريشي امنع هل دنا

 | قلعتلا' منع هيف قبي ملو ةيبوهرلا تافص راونا ىلحت تاوطسب ةروتسم ةييناتقزي ماج تافسألا

 تاوهشلا :تعاذتوا ةيناونلا. ةيرشنلا. ئعاؤديهنفب تكرحت املف هّريغل دانقتالاو ادب

 0 قلعتو هقشاوهو 7 دوهع ل يا راقا نايش اف نوراعملا سوم موغ

 | لاق غساق بواقلا قراو سان سانلا ركذا نايسنلا كتداع ناسينااي ةمالعلا لاق *: اهنع عؤهنملا

 ءاسؤرلا ضعب ىلا ناسسنلانم راذتعالاف ىتسلا تاما

 سانلانع اًضانعا قلخلا :نسحااي * نانلا ىلا اناسحا سانلا رثكااي

 سانلا لوا سان لواف رفغاف * رفتغم ناسنلاو كدعو تيسن

 | هاملافلوبلاو .ةرقنلا ىف ةماجحلاو .مهلا ةرثك .نابسنلا نثرويةرشع هنعهللاىضر ىلع لاق* |
 روبقلا حاولا ةءارقو .رافلا رؤس لكاو .ةربزك كلا لكاو .ضماخلا حافتلا لكاو ٠ 001 ما

 نخل ةضورىف اكةنح ةلمقلا ءاقلاو .نيروطقملا نيلجانبب ىثملاو . بولصملاىلازظنلاو

 ةّيلعا(دضاتنتملا ىف ذازاوأ< اهلته نا ندالاو ه هيح ةلمقلا حرطب ننال ناخ ىذاق َّق 1

 | همانقل ةمئاص نكت مل نا ةأرملل هركيالو رخبلاك ةلعزم نكيمل اذا لاجرلل ىا كلعلا غضم |
 | كاوسلا نم فاخف اهئاضعا رئاسك لاجرلا نسنم فعضا اهنس نال نهقحىف كاوسلا ماقم |

 ناسنلا باشا: ددشانم:نا لعاو:* كاد اك ةثللا دشنو. نانسالا قني وهو اهتس طوقس |

 13 ةكئالملل 00 انلوق تقو دححايركذاو ىا ه4 انلقذاو 9 لطفلاو ةمصعلا هللا :كاشنف نام صعلا
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 تنكنا هلتلقف قازرلادبع ىلا ىنوعدت تناو قازرلا مالك عمسا انا لاق قازرلادبع مالك

 نءاماو هبلق فعضلاما عدوتساام طبض ناسنالا كرت نايسنلا بغارلا لاق * هبعىساملا كرت |

 وهف (نايسنلاو أطخلاىتمانع عفر) ىوداموحت هيف رذعامو دمعتنعهلصا ناكاموهف |

 ظفاحلا لاق : رئارسلاو بولقلا حالصا ىف رباك الا |

 أ لفح دهعلاو هلظفحب ءاصو'ودهبلا دهعلا تلا ىادهعب نالف ىلا نالف دهع لاي مدا ىلا اندهعدقل و ا

 هركراعي نوكي ةران هللادهعو ادهع هتاعارم مزلي ىذلا قثوملا ىمسو لاح دعب الاح هتاعامو ىثلا |

 مهل وق نم كلذو هريغ ىلع اهب لضف ىتلا ةيؤرلاو مهفلاو لقعلا نم هل لعجو .هنف خوفللا 6

 هط ةروس مه 1 م

 « لعت نكنملام كملع» هاكسردرد هنيبأ ىه دشاب هدناوخ « املعىدز بر لقو » قبس « ىبد

 ديناسر دناوت ايشا قئاقح ناديفتسم شوه شوكب «نيرخآلاو نيلوالالع تملعف» ةتكت
 ئلطل نيم وك هدتقتخا) قتل دازاواس الا وااو هدرة ءافطنلا ةملقر عال ارغاع

 دوب قلطم لماكح سبوا لع * دوب ق> شراكح زوماك ىملاع

 انالفزا مهضعب لاقف هرم سدق ىعءاطسبلا ديزي ىلا سلجمب تنك ىورهلا ميهاربا لاق#

 معلا انذخا نو ىنوملا نم مولعلا اوذخا نيكاسملا ديزي وبا لاق نالف نم ملعلا ذخا

 ناكو ءاعنص دج.سم تنك مالسلاه يلع رضخلا ىللاق ىناتكلا ركبوبا لاق * تومبال ىحنم

 عمستال+ هل تلقف ةقارملاىف باش دجسملا ةيواز ىفو قازرلا دبع نم ياللا ناوعمتس كعانلا

 خدسفلا لاق * معلا فرششا نايب ةنآلا فو + ريضخلا تنا ىل لاقق انا نم“ قريخاف:اقداص

 هدابع نم هدادا نم بلق ىف هفذَعب ىلاعت هللا راونا نم رون ملعلا رهطالا هرسس سدق ربكألا
 رصملل سمشلا رونك ةريضتالل قل ءاشالا قلاقح ىلع هعلطلإ ديعلا سفن مئاق ىعم قو

 ديرت لامعالا لتق (هللاب يعلا) لاقف لضفا لامعالا ىأ هللالوسراي لبقربخلا ىفو منا لب الثم

 لمعلا ليلق نا ) مالسلاهيلع لاقف ملعلانع بيجو لمعلا نع لأسن ليقف ( تلابرعلا ) لاق
 هيلع لاق كلذلو عفانلا معلا وه زبتلاو (للهملا عم عفنيال لمعلا ريثك ناو معلا عم عفت
 ةيفصتق نطاللا ةيفصتبالا كرا هللأي معلاو ) عفنسال 0 كيذوعا ىا مهللا 3 مالسلا

 رظن حمطم ناك كلذلو تاعاطلا لضفاو تابرقلا مظعا نم لات اها ئولقلانع ةلعلعلا

 .دولا !انارتتنا دكا لاناطب ع .ئايقر ةرافنلظ هاجر اويؤع فالق كل

 عرمشلا لصاىف مزالب سيلو همزتلنا ةرانو هلسر ةنسلأب و هباةكبهبان ىماامب نوكي ةراتو انل وقعىف

 ضرالا مدانمهدسج نوكل كلذب ىمسلبق مالسلا هيلع رسشبل اونا مدا واهار جم ىرج امو روذنلاك
 ىوقوةفاتخحم رصانع نم هنوكل كلذب ىمس لقورمساوحن مدا لجر لاقي هنولىف ةرمسللبقو
 حورلانم هب ببط امل كلذب ىمس لبقو مهب هتطلخ ىا ىلها ةمدا انالف تلعج لاش ةقرتذم

 هانيصوو هانرما دقل هللابو ىنعملاو رهظالا وهو ىمحتا لقو ماعطلا هب بطئاموهو مادالا

 لبقنم * لبق نم »© ةينآلا هذه دعب هناي ىتأيو ةدوهعملا ىهو ةرحشلا نم .لك أيال ناب
 هكروا ركذلا مدع ىتدع ناسنلاو هنع لفغ ىتح هب مهالو دهعلا 6 ىسنف © نامزلا اذه

 هب ىلاعت هللا همذ ناسنالا نم نابسن لكو هركذ بلقلا نع فذحني ىتح دصت :نعوا ةلفغ

 | نكيملام
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 مي 287 جم -اه سداسلا ءرثنإ |

 | نلسو ءريقيل هلا ذإلا هو ةلاسي ىلا: ةلاسا نمر يل اجرا تفريضلا 4ع :تيعاؤلا نم اهيق انقرامتود# |
 ظ لاما !نمو هلاك لآ انلا منا قنلا فرط 1ؤةانافانا لنك او رشكتلا ىقبالا تنيرصتلا |

 ظ [ندومت مب] ةيسرافلاب ديدهتلا ديعولاو ٠ لاح ىلا لاحنم اهفرصوه حايرلا فيرصتو سما ظ
 أ هفجرو.نافوط رك ذ نوج ]. ىشاكلا لاق * ديعولا ضعب نارقلاىف انرركو اني ىنملاو

 | فانصاب كموق هيف اندعوا ىا ةيمجنلا تاليوأتلاف لاقاك [ خسمو فسخو هحيصو
 ناتتامتخم نجدي يكلاق لاق مهيلع كلذ انرركو ةيضاملا ممالا اهب انبقاع ىتا١ تابوقعلا

 ىصاعملاو رفكلا نوقتي ىا 6 نوقتي مهلعل ل قلعتي امهب ديعولا نال مراحلاو ضئارفلا
 | مهلبق نم كالجب ارابتعاو اظاَسا مهل نا رقلا ددحب ىا هي اركذ مهل ثدحيوا #3 لعفلاب
 نكيمل نا دغب * "ىنثلا: نوك ثودحلاو هداحما *”ىثلا :ثادحاو ءاقنالا ىلا ةرخاآلاب ايدؤم

 قحلا والا ةفيرش ةينيم تلو واعلا نم لعافت 6# هللا ىلاعتف 0 الح وحلا ناكاشرع

 نكمورثا هاوسام لكو.هتاذل بجاوو رئؤم هنال كلذو اهعفراو اهنم تاحردلا ىلعا ىف ىلا

 | :قرصي ىنلا هنوؤشلو ىلاعت هلماظعتسا وهو داشرالا ىف لاق * نكمملاو بجاولانبب ةسانمالو

 | نع هزنتو هتاذب عفترا ىا كلذ ريغو ديعولاو دعولاو ىهاونلاو سماوالا نم هدابع اهبلع

 | هنهنو هما ذفانلا ناطلسلا 45 كلملا # هلاوحاو هلاعفاو هتافصو هتاذىف نيقواخلا ةلثامم

 هناذل كلملاب قبقحلا هتهولاو هركالتاو ١ 6 قحلا ف2 هدبعو ىشخيو هدعو ىجري ناب قيقحلا

 | ىضقل ) ىلاعت لاق غرفيو لو ىدؤي 4 20007 نا. لبق "نم نآرقلاب لجعت الو 9 |

 مالّسلا هلع ناك هنءارقو هؤاقلا هي همحو # 8 ةبورضملا مهتدمو مهلجا غرفىا مهلجا مهل

 ظفحلاو قلتلاب هلانتعا لاّمكل ةلك لكو فرح لك ظفلت دنع هعتي ىحولا ليربج هللا ىلا اذا

 نا رقلا ةءارَقب لجعتال ىنعملاو . اهدعبام عامم نع ةءاكب ظفاتلا هلغشب اهرذا كلذ نعىهنف

 اذاف نقلتلاو غالبالا 0 2 ,شو هنءارق ليزيج مكس ا لبق كداوتالاو نايشتلا فوخ ا

 ردتلاو هعاتساو ن] فلا ارق دنع 6 زارا هيف ةيمحتلا تاليوأتلا فو © هأرقاف غاب

 كسقنىف ىا د« لقو 8 لاق اذهلو هقءاقح فشكو هراوناب زونتلل هارساو ةيئاعم ىف ا

 امهف ىا' 6 املع 8[ اسم ىازفيس ] ه6 ىتدز 8 [ نم راكدرورب ىا ] # بر
 نا رقلاب املع مهضعب لاقو * هقلخ اتلخمو هراوناب اروسو ةهانتم ريغ اهئاف هّقنامح كاردال |

 ئسقنب املع لضتلا نب دمت لاق # املع هن دادزا نار قلا نم“ ”ىث هيلع لزن الك ناكف

 هناودب يدم 0 لك ةاوادمف كتنوعع موقال ردغلاو ركملاو ارزورتشلا !ئم :هرمْضتاماو

 ريسافتلا لَجا وهو كب اهو اناا ىتدز مهللا لاق اهأرق اذا هنع هللا ىضر دوعسمنباناكو *

 تر 00 تعصا.وهو هريغ .نود ىلاعت هب نيّملاو ناعالا قلع هنال اهقداو

 معلا ىف الا ف ةذايزلا كاطب هلوسر هلل سعاام لتق ان ه ارم هللا نشد دتسأو ىكش نه

 اهيهتعالا» توليب مروا ا يووم هوانا رد ] ىنشاكلا لاق *
 ىاعد ٍلَسو هيلع هللا ىلص ارامريمغس تلطىنو دن < رضخن هلاوح اروا دسلط ع ةدايز ْ

 ا ئردا 2 تدا كمر يك كد مولعمأب اكن دوخ ريخل هلاوحو تخوماس مع قدايز

 2ىدر



 هروح معي كا عع
 11 اما هصما حت طعس هم جوع سرس ص ص يل

 مظعالا هللا مسا اولطا ) و همءاع هللا ىلص ىلا نع هنع دللا عد اهابلا ةماما ىنا نعو

 هلا ال هللا ذ اهم 2 ىواّرلا لاق ( هطو نار اي وقل ا روسلا هذه ىف

 رو هللاب ك 1 2 ند رسخ 6 ل 8 مهنم 5 ل لمح نه باخدقو © + ( مويقلاى لا وه اللا

 للمعي نهو ص بلطملا قوق ةدحلا بعارلا لاق [ كك سؤلاو ا هرهل ىف ل ىنعي : بكي

 3 نءهّوم وهو هنومضم راثعاب يىلمعي لوعقم نم تاخاصلا ضعب ىا 4 الكاف نم

 | باون" عنم ىا ه4 الظ فاخمالف ة» تانسحلا لوبقو تاعاطلا ةح ىف طرش ناعالا ناف

 بغارلا لاق * ماعطلا مخه هنمو صقتسهنم ارك الو 5 امضهالو قه دعولا بجومب قحتسم

 ءاود لكم وضاهلاو 5 ماعطلا ءاودلا:مذهو مضهناف هتمغه لاَ ةواخر هفام خدش مضهلا

 سب] ىفشاكلا لاقو * خدش امناك ضعب ىف اهضعب لخاد ىا ميضه اهعلط لك اضل مظه

 تماحك ناد : شر دكا ةيروخب انقل زوكدانج متسْزا ذود نارد دسرتن

 تادقللا كني داو ىوات اهمال هك فاربجلا قاوم كر طابو تالاف

 هلاما 1 لكأ ىلا < ةلانعإب :لضرإو ذل عاهة نشا ةويقن اب باهي ءلازلك ةافإ تاهيل كي تكللت

 ىلظع مزاح ىبال كلملا دبع نب نايلس لاق * مراحملا بانتجا عم ءم ضئارفلا ءادا لامعالا لضفاو

 ثنح كدقشوا كاهن ثمح كاري نا نم همظعو كبر هزت نيم ْوملا نيمل ايا منان لاق زحواو

 لساكتلاو تاريخا لفاون ىلا ةعراسملا ىوهلا عاتا :ةمالغ نم رابكلا ضعب لاق * كرا

 مهنم دحاولا ىرت هللا همصع نه الا قلخلا بلاغ لاح اذهو تابجاولا قوقحي مايقلا نع

 ا امعاو ههحو ىلمت دحاو 200 3 موهالو ةليقثلا ةديدعلا لفاوالاو ةريثكلا داروالاب موش

 لاق هنأ هللا هةمحر شءلر اللا دوغ ىنا نع هت 02 6 لويصالا مهعير كدب لوصولا اومرح

 تا ىلع كالذ لَقُف ة رحاهل ىقتسا نا ةيل ىا ا ديرحتلا مدق ىل اع تاح تحج

 اهيلع فعضصل 1 ةناف لا تناك وا ذا لل بوشم 0 تناك تاس ف ىرمفن ةعواطم ذا

 | ةيهلالا فراعملا اماو ادباع الا نوكبأل لمعلا درجمب ءرملا نا مث * عريشلاف قحوهام
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 دخلا 5 / هيو ك1 د ف قت ا ع ف يعل

 لل راد ن0 ناككلا اع لذلو ليك لا جاتحيف تايلاعلا تاجردلاىلا لوصولاو

 لعفالكإ لاق: ناكالا اود نسا امين ةلصحلا ند

 ركل عال هلحرم نيا عطق * هار مدرب دوي هن اقنع لزنم رسب نم

 نم عقيتس انع ةئبملا ديعولل ةتمضتملا 'تاي.آلا م ؛قبساما لاززنا ىلا ةداشا.دي ,كلذكو
 هرائضاو هلك نا رقلا ىا . هانلزنا فه لازتالا كلذ لثم ىا اهلاوهاو ةمايقلا لاوحا

 انلزتا ردصم ىلا ةراشا كلذ نوكي نا زوجبو مولعلا ر<ىف لاق ناهذالا ىف ارضاح هنوكل

 هومهفيل برعلا ةغلب ىنعي 86 ايبرع ان 8 هنوك لاح هانلزنا نييلا لازنالا كلذ لثم ىا

 انلزنا م ىا ةيمجالا تاليوأتلافو © رشنلا مالك دح نع هجورخو هزاحتا ىلع اوفَسو

 ١ تلابزا اكل كرجل مهتاغلو هتسلاب ءابهنالا نم هزيغو مدا ىلا بتكلاو تئاحضلا

 فورا نعةهزنم هتاذب ةماعلا ةغصلا ىه ىتاا همالك ةقمقحو كرد 317 اسرع اناتق كنلا

 ا ةفلتخملا ةةتللطلا ب تانللا قلعتلا ٠ كور ,رخاو تاوصالا اعاو ةقولخلا ةفلتخا تاوصالاو



 ميك جخ٠ جم ريثع سدايبلا هزجلا

 كاردا دج رس زا تدسلوربب هك كالاح لقع اروا ديايرد 5

 نئناد نك ذا تك تبلد ك<يإ هك ريتال سوا :ايسا :ن كتم اشامت

 هتسفتب ظحيالوهو ةطاحالا "قرط ذخأي نا تلطب تفك طساولا لاق * ةققحو ارسو اناذو |

 هسلجو هدوجو ملعت ناىم ”ىنلاب ةطاحالا بغارلا لاق + اهيهوج ىريوهو ءاملابالو املع

 راوناىف لاق * ىلاعت هللالا سيل كلذو هنمو هب نوكيامو هداحا هب دوصقملا هضرغو هتنفكو

 درحمب كرديالام ىا هقيطنالو هنع لقعلا رصّهام بلطينا ةيفودلا ةّمرطى زوج قراشملا

 شيفافخلا رانا ةكاروت قيطت.ىناو:شتفتلاو بلطلا لبيس ةيهلالا تاذلاىف اوكمل نا |
 هتلاحتساب لقعلامكحيام ةيالولا روطىفرهظينا زوجبال باطخلا لصفىفاسراب دم خيشلالاق * |

 لقعلا هلانئالامو لقعلا هليحتسيام نيب قرش نمو هنع لقعلا رصّمام هف رهظينا زوجيو

 هللاريغل هللا تاذ ةقيقح ةفرعم ةلاحتسا جهل. تفدكتينا وه نيفراعلا ةفرعم ةياهذو لوقعلا

 هتف رعم ىف مهتوافت قوكمذ ردم الزرق ءامداابف هناباا عيدبو هتارودقم ٍتئاحتو ىلاعت هتامواعم |

 تنعو #8 ةيلاعلا ةيورخالا تاجردلا ىف مهتوافت لوكيبفهزءللا قي تاقافتلا و ةقنو: هناحبت

 قى 5: تعضخطو ةمتك ارينا ترص هانعو:.اونع مهبف تونع لاشإ 5 مويقلا ىحلل هوجولا ا

 ىف ماللاو . مولعلا ري ىف اك هتويثو ونعلا ققحت, اراعشا ونعت نود تنع لق امئاو سوماقلا

 ةاصعلا هوجو اهب دارملاو دهعلل وا ةيصاعو ةطاص اهلك هوجولا ىلا ةراشا سذحلل هوجولا

 اهيف عوضخلا نال هوجولاب نيفلكملا نع ربعو (اورفكنيذلا هوجو تئيسإل ىلاعت هلوقك
 ةانعلا عوضخ موبقلا ىحلل تعضخو رتشحلا مون, هوجولا تلذ ىندملاو ٠ نينكلا »ىف! نيني

 تانوكلل هرج تالذنتو تعضخ ةيمحتلا تاليواتلا ىو © راهق كلم دب ىف ىراسالا ىا

 ارارطضاو اجانتحا ”ىث لك مانق هب ىذلا مونقلا ىح لك ةايح هب ىنذلا ىلا اهنوكحمل
 بحاص فرعلا ىفو هوجولا ركذ هناحبس هلا معلا بحاصاي مهفا سئارعلا ىو * امالستساو

 ةققحلاب نونرقملاو ءايلوالاو نواسرملاو ءاسنالاف ةهاحو ىذ لك نه اهججو ناك نم هجولا

 روهملا هوجوف نسح ىذ لك هجوو نيعلا روملا هوجو تنا فيكو هوجولا باحصا مه

 ىئاج ىلوملا لاق : ميدقلا هلالجو هلاج روهظو ميركلا ههجو باقل:فشك دنع تعضخو
 مراي نازا نادواجهن كىنسح # مرآ ىتاذواج لام كنها

 | "نا "كلذو ةقيقحلا ىلع ركاذلاو ملا وهف ؛ءاوس هركذالو هزيغ هملعام زاكلا ضعب لاق«

 )هب هكرذأ اذاو قالاب الإ قابلا كرديال نافلاو دوجولا قاب مدقلاو دوجولا قاف ثداحل

 ١ انافص هوجولا لك نه ةلاحتسم هدوجوب ةطاحالا نآل هلزالا لاك نم 30 غلبت الف ا

 | مهل فشكتتام ردقبف .ىلاست ةتافصو هثاهما ةفرعم ىف نوكي امنا. .هللاب مهتفرعم عاستا امئاو

 | ةيرشبلا لوقعلل لصحم ىلا لاقبام دريالف هتلاحتساب لقعلا مكحيام بلطي نا زوجيالو لقعلا

 | رظن نع بؤجحم هتافصو ىلاغت قحلا تاذ هنك نيدلاز ع خيسشلا لاق *ىهتنا لقع هلسيلف |



 هفاف 2 نامل انما ب. لاوهو 2الاو وه . ىلاعت هللاف 1 طا ع 8

 | كرف لكفف دحول الو مظع قاح عاد لك ىجدم عنه هلام كاف دجحوبا رمل اذهلو ادح ٌْ

 هطةروس + 1

 | كللاو نال شلاو امدلاو ىووهلا ىعاد لها نم و هللالهان م. ذاوشلاالا هللا ىعاد ىبشم نم

 | هلوقبو مهبتارم ردقو مهتاقيط تواش ىلع قا نامز لكىف دوب ةبرقلاو ةنلاو ىنلاو

 ا تداقناو 0 ةيامح رلاب ادبع اعداذا هللا ىعاد نا لآ ريدا 0-0 لل - اودالا تءشخو) 3

 ١ اهلهو وعدملا مادقا أطوالا ىا مامعألا عيستالف يف تعطشاو ةاعدلا عيج تاوصا تلذو

 ىونثملا ىقو : لطاب هاوسام ناف 7 هللا ىعاد عش نا كقاعلا 0 * ىهتنا هبعادىلا أ

 اا لكطاا كلا ىرشسات ير لك عه رك ليد اي كت

 ةفكرم ا|زراكطا لطأ كاز يب دكعر مدئامثيم و دنلطاب

 [؟] نيبم ار تراهم نيب ىع ديكارت + نتموت راهم ىروك ريشا

 رارفلاراد ناهح نيا ىدنات_شبا:* ناهمو:باذج سول ىابشزرك'

 دوش ل[ صلسواداا رختس + نوفر طر ل تلا امزكل وعن اقل

 0 راد ىادعتكا او اردو> ىاب * زي> دننام ىدش ىككرا كبك

 اعل نادب ناسا موكا * ىدي ناباصضقز فئقاو 171

 سواباح زا ناشد ريش ىدادباي + سوس ناشنا فكك زازعق روحا

 ى.دب تفقاو فلع دوصق٠ز 5 ىرلش نييتطح تلغ 5 ىدروخازت

 تسدشهدشو ونرب مد نإ, شيع * تسدب قرع هكىراك دج وت

 نيقررشلملا دعب تناح ىدمرناز * نيشو بيعناز ىدش اديب نكاونار

 ئود ىدوا تلاح نإ دونرك * ىوشىم ناميشيناز رخاك لاح

 ءاعفشلا نم هي ةعافشلا عفتسال 0 ةلئاهلا رومالا نم رك ذم عّشذا موي ىا 13 ذئموب 3 |

 ل رك اوهنع الئاسو هل ارصانرخآ ىلا مامضنالا ا مامالا لاق«ادجا |
 | هل نذا نءالا 8 ةمانقلا ىف ةعافشلا هنمو ىلداوه نم ىلا ةيتمم ىلءا وه نم مامضتا ىف |

 04 :6 الوقدل ىضرر 0 هنف هصخرلاو هيزاحاب مالعا ققلاق نذالاو هل عفشنا ف 3 نمح رلا |

 اهرودص ضرف ناو هعفنس داكت الف هادعنم اماو هناش ّق عفاشلا لوق هلجال ىضدو ىاأ

 معا نم ءانثتسالاف «نيعفاشلاةعافش مهعفنتاف) ىللاعت هل وةك سانلل ةءافشلل نيدصتملا ءاعفشلا نع

 ©« مهفلخامو 2 لاوحالانم مهمدقتام ىا هك مهيديا نيبام دع ىلاعتللا ملعب 2+ ليعافملا |

 دنادم ] ىفشاكلا لاقو * ىعادلا نوعش. نيذلا ىلا دئاع ريمضلاو نوليقتسي امم مهدعبامو

 [ اند راكزا تسناشلا ى 0 ؛هحناو ترد روماز 1 تينايدا شي هجن ا لاش

 أ ديد 2 ا مهلاوحا 0 مهقاخ ءدب نم مهلاوحا فاللتنا معي ةيمجنلا تاليوأتلاىفو 8 ا

 تاذب نايملع عي درك دنناوتىي طاحا ىنعي ] :© املع قه ىلاعت 6 هب نوطيحب الو ©
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 0 ١ اجد اللا رف اج ل ا لا هتلج ْق اسحت ان ةاعدلا نم عاد لك ىنعي .مهئاعدفف «هلجوعال) مهيعاد اوباحاف اننرتلا 335

 بهل جرخبف رقس ىف تيب نع هناحبس فشكي مث ءامملاو ضرالا ولف نوملاعلا توميو |

 ميك 15م جح ضةع.سصداسا هولا

 | بصتنملا يش اكرصبلاب كردي اهف لاقي جوعلاو بابصتنالا لاح نع فطعلا جوعلا تادرفملا

 شاعملاو نيدلاكو ةطيسب ضرا ىف نوكي اك ةريصبو ركفب كردي ايف لاق جوعلاو هوحنو

 ناكملا تمالا سوماقلا فو *ريسيلا ءوتنلا تمالا ىرشخمزلالاق * اريسي اعافترا هاتما الو

 عافتراب انوافتىا ماتما الو) تابسانلا ف لاق * عافترالاو ضافختالاو راغصلا لالتلاو عفترملا

 ثح ىسرافلا ريسفن:ىفام هلثمو اعافتراو اضافخلا (اتءاالو احوعإ نيالا ىفو * ضافخلاو

 لاخلا تفسنذا موي. ىا # ذثموب 0[ ةاغقمإو ىدنلبهنو اما الو هرانمرد ىتسإ احوع ]اق

 « ىعادلا سانلا ىا 0 نوعش 3 * هلوقل فرط وهو فدنلا تقو ىلا موملا ةفاضا ىلع

 ةخفنلا دنع سانلا وعدي مالسلا هلع ليئارسا وهو رشحلاو فقوملا ىلا موعدي ىذلا

 موحللاو ةقرفلا لاصوالاو ةلايلا ا لوّشبو نسدقملا تدبب :ةرحص ىلع امئاق ةيناثل

 هتهج ىلا تناح لكنم ىا ةبوص' ىلا :توا لكنم نولقف نمحرلا ضرع ىلا اوموق ةقزماملا

 هتوصل اعبتم فارحتا ريغ نم هبلا ىوتسي لب هنع لدعيالو وعدم هلجوءبال “* هلهبوعال وه

 ؤ تعشخو 5 ءاوسلا ىلع ذوفنلا نم توصلا عني الو حجوعتلاىلا مهجوحام ضرالا ىف سيل هنال

 وهو عوضتلا عوشخلاو هتبهل تتفخو عزفلا ةدش نم تضفخ ه# نمحر ال تاوصال

 عوشخلا تادرفملا فو * ندبلاف عوضخلاو رصبلاو توصلا ىف وهوا نوكسلاو عضاوتلا

 ىف دجوب امف لمعتسام رثكأ ةعارضلاو حراوملا ىلع دجوب ايف لمءعتسيام ركاو ةعارض
 جو.تم ءاوه توصلاو حراوجلا 00 تباقلا ع رض اذا ىور مف لش كلذلو باقلا

 انوص # اسمهالا عمستالف 7 اعضو ناسنالاب صوصخم فرحلاو ماعوهو نيمسج مداصتب

 قثاكلا لاقو * اهتوص نم نوكيام قا مادقالا سسمهو  ةسومهملا فورحلا هنمو ايفخ

 [ةراشحما نتفر' رد: نافيا مادقا توص: ئتعب مرت ئقاولا ركماز واو: ناززاكوت' ئاونعن" قش

 رجفتتو لالا رياطتتف ىلوا ةخفن ىا روصلاىف خفني ةرخافلا ةردلا ىف ىلازغلا مامالالاق *

 افلا [تارالا ازيقشتو كاكا وكل ا:قكتوز هاما ءاوتهلا ملاع 'ىلتميف ضعب ىف اهضعب ناهتالا

 اهناكتاومسلاو ءادوس ةأمح ضرالا عدنو برست ىا فشنتف روحبلا ف لعتئيف رانلا نم

 ةانخلا رحب اهيف شرعلا نئازخ نم ةنازخ ىلاعت حتمي مث باذملا ساحتلاو ترزلا ركع

 خيش خيشلاو ىتص ىصلا اهتئيه ىلع ماسجالا تبنتف لاجرلا نك وهو ضرالا هبرطمبف
 جوعالو لبج اهبف سيل ضرالا زربتف ةفيطل ير شرعلا تحن نم بهل مث 0

 بقننه حاورالا جرختف سدقملا تيب ةرخص نم خفنيف ليفارسا ىلاعت هللاىحيمث تما

 ىا ةرهاسلاب مماوف ريطلاو نشحولا ىت- هدسج ىف حور لك لحنو اهددعب 0 ف

 سانعنبا نعو م مهج ريفش ىلع ءار# ةرهاسلا لقو اهنطبىف اوناك نادعب ضرالا هجوب

 ةيمجتلا تاليوأتلا ف لاق ب اهقلخ ذنم اهنلع هللا صعب مل ءاضيب ةضق نم ضرا امهذع هللاىضر

 مهاعد ىذلاىا «ىادلانوعبتي ذئموبإ) اهاياوز نم 6اتماالوب اهاياقن نم «اجوع اهيفىرال)

 ( ةيناسنالا )



 هط ةروس مه خ5ا/ جم

 0 | 0 نع هل ل | ا راك هز داو 4. دق هر 15 قاتلا ل | وعفملا ىلا ىدعت

 اذاو 2 ىلاعت هلوقوحن ني وا هسفنب ىدعتب هناف لام ءاءدتسال ناكاذاو ماقملا اذهىف اك 81

 لاطو ومظع ضرالل دلو لكو هو لبج عن نا لابخلا و نباح < ءارو. نم نهولأساف اعاتم نه وغلاس !

 حروختسال لع نزف ىلع قع اظل ارمتنلاف عالم ارامكو 0 نبق ماما
 ع ىناي ىذلا عطلان هدهف 2ك كل ةراغلا اذك ىلع هللا هلبجو هيف تال ىنعملاروضت د

0 

 4 لضا دلو ا ىلاعت لاق اك ليج ةييظعلا ةعامجلا ىلقف مظعلا هنمروصتو هلعن لقانلا |

 | ةثالثو ةئاّمسو فالا ةتس ايندلاىف لامحلاو مظعلا ف لبجلاب اهمشت ةعاجىا © اريثك البج
 | كف نم لجر هع 0ك 37 ا كيولاس ىتعملاو . لواتلا وس البيج نوعبسو

 نيلئاسلا مازلا ىلا ةعراسملل ءافلا 5 لقف 8 ةمايقلا مون لابجلاب 6 هللا لوسراي لاقو

 6 افن ىبر اهفسني © [ ترده 2 باوج رد زيخأت, ىوكب سب ] ىشاكلا| لاقب*
 1 لا_لاو هلصا نم هعلق ءانلا فسنو هتلازاو هتعلقا ىلا حعبرلا تفسف كاقي

 اير داع الا ىو اهورتما انام توالي عب عجما ؟سكاشفا رايك اعط در
 كنا اولق اموق لعل ريكحلا ىفو * اهورذتو اهقرفتف حايرلا اهيلع لسري مث لمرلاك

 ىزيال اكل *نالطلا للا [ى قت تح !ناككتتا فة ظاحوا اجوو جت اها نانقصدت |
 ىف ال تاوامملا نا:ىفإ سوذلاح اهرك د ةهبسم هده" ف 6؟كاللبإلا ىرتوب اناصقن اهيف |

 نيبتف ةعفد نوكيدقو ناصقنلا همدقتي الوبذ نوكيدق“ىثثلا نالطب نا ةهبشلا هذه باوجو |

 عم ايندلا نا هلاثمو ىهتنا هثيشمو هتردقه ةعئد ىنامسملا ملاعلا تايكرت ليزي ىلاعت هنا |
 ضرع مدقت نيغ نم اف تعبك. ناكشلا نمور نديلا*ىؤقلا' اغلا اًهةادشوباهلاح

 لويذو |

 دوب لفاغ اضق نيهاش هن رسز هك * ظفاح نامارخ كك ُههقهق نا ىديد

 كنولأس ور خآ عضومىفو ءافلاب (لقف لابجلا نعكنولأسيوإل انهلاق ةمحقل ا ةائسالا ىفلاق *
 نعئولأس نا هريرقتف دعب انهه ةنولأسي مهنال باوجلاو ءافلاريغنم (حالصالق ىاتبلا نع
 فالخب هب متنما ام لثمب اونماآ ناف كشىف تكناف اولعفت ناو اولعفت ل ناف هريظن لقف لابجلا

 كنولأس و )ىلاعتهلوقكب اوبطاب صاف هولأسدق .اوناك كانههنال (لقىماتنلا ن ءكنولأشيو )هلوق
 | لالا لاو-١نع كولأسناو ةيمحتلاتاليوأتلا فو © ىهتن :اعضاوملا نم اه ريغو 6 ضيحما نع

 أ اهرذيف له اكد روطلا لعج- اك ةيراهقلا ةفص لت اهعلشب افسن ىبر اهفسأي, لقف مويلا كلذ ىف
 ع راقم اوف عملا و نداو ىا هيضام لمعتسملو هب هدادتعا ةلقل هفذش ىا ”ىثلارذي نالفكاَشإ

 ةّسمطم ةلهس ضر 'اعاقلا سوماقلا ف لاق *عوقةلضاوال اخاناكم ةكاعاق قياهذ وك لاح اهرك ]سمو

 لكنمدحاو فد ىلع اهءازجانأك ايوتس.ه«افصفصإل# ىهتناماك آلاو لالا اهنعت خر فنادق

 عاقلاةيفيكل نيم فانئتسا ةريصبلابالو رضصبلابال لابملا راقم ىف ىا هي اهيف ىرتال ف ةهج
 اجوع ىا نيعلارسكب 46 اجوع © ةيؤرلا هنم ىتأتي نمم دحا لكل ٍباطخلاو فصفصلا

 ف لك 2 ىناعملا صخب ر لكلاب جوعا نال كلذو قاعملا قاخ لسق نم راف اا
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 م مه رجم رشع سداسلا ءزحلا

 ان لاي يسر ه1 الزم هلق تضنيا+ ايضخ هوبلا كلذ ظبد ءبضغدتو ©( شْرالاَرَغ
 رويقلا ىف مهثكم لوط باذعلا نممهباصاام ةدش مهنيعاىف للقيام مويلا كلذ لاوها ةدش نم

 مظعنم (نولوقباعب ملعان )) ىلاعت لاقمث مايا ةرشعالا روبقلاىف اوثبلام مهنا نوبسح مهف

 متبلنا 2 ءالبلا ةدش لينفف ايأد مهبوصاىا 6 ةقيرط مهلثما لوقيذا ) نولوقياميو ءالبلا
 لق ىهتنا هدد وأم لاثما ةرسشع موبلا كلذ ءالب ةهدش دحو هنا كلذو »2 اموب الأ ا

 تلحمضا كنع مث اموي كتلظا * ةباحس لظك ايندلا امناالأ
 تلو ىه اذا اناعزج كنالو * تلقا نيح اهب اناحرف كنالق

 ئدقس:خنشلا لاق : ةهوني.ةرخآلا ان ةافولا هتّريضَح امل دوضمملا هلاق
 تاكل اجلال ةيبل اناادج زهير را قدا مشتمل أ“ تفرق. بواد نكن

 فيستقولاو تسزيزع تصرفك * فحو سوسفاب عياض رمت نكم
 دلو ناطلسلا لاق

 تست ون نامرغ, ىذا ىم هك مد نيو « تسسوت نا ناهج هكارئاهج راذكب

 تسينوت نأ ناج ىنك ناجي هيكت رو * وشم .داش ىبك عمج ناهج لام رك
 سيفن دقن تقولا ناف تاوهشلانم اهيفامو ايندلا ىلا فرصلاب هتقو عبضيال نا لقاعلا ىلعف

 ىنغيالو نمسيالريط هب داصي ناو ريقح ”ىشل لذِس نا ىتشال بهشا ىزاب و فطلرهوجو

 تناكاذا ريغص هللادنع اهردقو ريسي اهرطخو ريصق ايندلا شبع نا مولعملانمو عوج نم

 هنم رغصا ناك حانجلا اذه مظعنف ةضوعب حانج هدنع لدعتال

 تانك كيد ئارت قاتم لك لل ثلدميلع اند ناهس اك ما وب
 تيندقو ارارق اهوذخت الف ايندلا كلتا رادرحبلا يوم ىلع ىني, ىذلا اذن م مالسل هيلع ىبسع لاق
 ةنس فلاب ةرخ الاىف مهتاءاسنم ةعاس '“ىفاكت ةعاطلا لهاو ةعاط اهلعجاف هغاس اسدلا نا

 تاعاطلا لضفاو ةنحلاف نكلو طسنت اضيا مهتاءاس ناف ةيصعملا لها الخ ةحارلا ىف

 ثيدحلا ىفو نيلسرملا دس ةعباتمو تاداعلاب نيقبلا ةيوقتو ديحوتلا تانسحلا نسحاو

 هللاالا هلاال لَه نم لاق ىبا ىذلا نم هللالوسراي ىليق ( ىنانم الا مكلك ةنلا ناخدتل )

 قثولاةورعلا هو ديحوتلا ةلك اهناف اهنيبو مكتب, لاحي نا لبق هلال هلال لوق نم اورثكاف
 راونالا راهزا اهيفو حورلاو بلقلا ةنج ىهو ىنعملا ةنجو ةروصلا ةنج ىا ( ةنملا نمت ىعو |

 حلصانف هتايلحتو ىنملا ريثأتنموهامالاكلكذا ةروصلا ةنج نم ىلعا ىهو رارسالا تارمثو
 اذا ؟ىازتطالا انها ةفوروتااهناف اف ]عاهل ناك ذأ «قطيشلا# ةتبلا هاما علصاةنطإب
 ديم هللادنع مهلوإ لاق م مئادلا ءاقللاب زوفلاو دبحوتلا رحب ىف قارغتسالاو ةبحلاو قشعلا
 ىدؤياموا ةفرعم ءاعدتسا لاؤسلا 6 لابجلا نع كنولأسيو #9 (ةدايزو ىنسلا اودسحا نيذلل
 ىدؤيام وا لام ءاعدتساوا ةراشالاوا ةبات كلاب هل ةفلخ دلاو ناسللا ىلع هباوجو ةفرعملاىلا

 ةرات نوكيدق ةفرعملل لاؤسلاو درب وا دعوب امااهل ةفلخ.ناسللاو ديلا ىلع هباوجو لامولا

 فيرعتلل ناكاذاف ملعيو ربخيلال ههسنلاو لوثملا فيرعتلاةراتو تيكشتلل ةداتو مالعتسالل
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 هطةروس م 1: زيي

 مالأ لاهيلع ىنلا ل اكهاملاو ءاتشأو انمص اراهتو البل 31 نك قو انأر 5 را (نادجلف كو

 ى 2و هرسسدق ىزغملا لاق ::( . ىلع ةالصلاو نا رقلا ةوالتو هللارك ذ ) لاق .تلقلا ءالح نع

 ا ران هنلا هشيم .ىراد هك دوس ةخنا ىو 3 شخ ىار انا ا هحركا

 6 ناكر أ .ةءاكسلاب انيك زم قلع دبا هع زاو را طخ ناس ونت نعد اظن
 هللا الاهل, لق ىلاعت هللالاقف هب كركذا أش ئملع ئهلا لاق مالتتلاهلع موه: نا - ىكح ||

 | نيضرالاو تاومسلا ناؤا ىسوماي ىلاغت هللا لاقف كلذ .لوقي:كذإدع. لكَ راي ىسوم لاقف

 ريقفلا لاق : ةملكلا كلت هب تلال ىئرخاىف هللاالا هلاالو نازيم.ةفك ىف تعضو

 تلابزلا !امهلاب ازال | دق يتمرد ؟ءاككار تا

 ا هاوهل نم لكل كللخلإ رحب لكلا نياادلعاب 0

 ' كموقل كذا ىا 0 رامضاب تنوضتسوا ةمانقلا موب قر "وه لدن 0 ود خفني 6_2 اما

 | ىا 46 ذئموإ نيمرحلا ريشحتو انج خفتا همقتلا ىذلا نرقلاىف ليفارسا خفني مون..دمح اي

 مرافقه ندين ودار تملا هت رعت 1 مهو اهيف نيكمهنملا ماث"الاو مارجالاف نيلغوتملا جرم

 ْ 0 دئموبالا يعم نيعت عم احرص 1 روصلاىف خفت ذا مون مهعمجو

 ا اوناك نيذلا مورلاناف برعلاىلا اهضغباو نيعلا ناولا ءوسا :ةقرزلاو قرزا عمج < اقرز +

  ةضالج هوب داوبسنو: نيع ةقرؤ هك تينا ربخ رد .]: قشاكلالاقإ» ,لقراق مهوتعا/ىدعأ
 ا رون ال مهل وبع اما ؟ اقدر ديمون 0 اعتدل وك تاد ندللف ماها لاقاو + 1 تشناخزو هد

 | © مهني نوتاخ_ © تقرزا اهرون لازت اذا نيعلا نا ىنعي قرزت ىمحالا ةقدح نال اهل

 | مهضعب لوشىا هؤوافحخاو قطناارارسا تفاخلاو ذئح . نوزدياقاو 8 ناسل فاتثتسا

 ١ فعضلا ءاليتساوا ناوهلاو فو نم مهرودص ءالتما بيسب توص عفر ريغنم هي ةيفخ ضعمل

 ظ كك ارشعالا 5 ريقلاىفوا اسدلاىف ميكمو ماها ىا هلامزالام هب ماقا ناكملاب ثيل 6 متثبأ ان نأ 8#

 ١ تاءاسلاو ةلذق 4 رلا مايا نال اهلاوزل ايف مهئيل ةدمل اراصقتسا تاعاس ريشعوا لايل رشع

 ١ نييامزوديري لايل ريثعالا ؟روبقىف متثيلام مهنيبابق نوراستي نيلالخلا فو * باحسلا ىمرمت
 ظ ةدملا كلت نورصقتسيو رافكلا نع ةدملا كلتىف باذعلا عفري ةنس نوعبرا وهو نيتخفنلا

 | وهمولعلا رحب ىفو * امهنع هللاىغد مانع نبانع ىو ص وهو ئهتنا ةمايقلالاوها اونناع اذا

 ناشبإ هجين آب مرت اناد ] 5 نولوشب امب دعا [  مضااوخ هكام | 6 ني له ادج فيعض

 | ايأر مهرفوا 3 هش رط مهلثما 0 0 ا وح 01 7 6 لوهذا 0 ممثل ةدموهو [ دئيؤكم |

 نءهبريعي لثم الا تادرةلاىفلاق + [ لقعىورزا هل ءرتماع | ةيسرافلانو :.القع مهافواو

 ْ ىلاعت هلوق اذه ىلعو مهراب> نع 7 موقلا لئاماو ريخلا ىلا برقالاو ىلضافالاب هشالا

 | اذه ةبسنو < اموبالا منيل لف امىا ىننلاىنممب 6 نا 8# ىهتنا < ةغيرط مهلشا لوه ذا ) ١

 ىلع لدا هنوكل لب قدصلاىلا برقا هنوكلال نكل هل ىلاعت هنم عاجرتسا .مهلثماىلا:لوقلا

 ءالبلا لها رسشجو رولا ىف: خم راذا ىنا ملا .نيشيز محتل |تاليؤأت يي © لوملاب هما
 : ايش نك لعخج موب ساما هحعفنل اىفريكالا عي 2 زغلا مولا ءافحلا بادكاو إ ١ ضرالال د موب



 م ||

 م 2-5 6 رفع سداسأا . 0

 تداولا 'ر ضعل , دوغاي كدعا سصقش تعمتشس' ئذلا عبدباا صقلا ك5 قىنعملاو مالسلا هيلع

 اًريثدكتو كلما 0 كلَ رصب هنع اصقان اصقال ةفااسلا منا اع ةبراخلا ةشاملا

 ٠١ نورقلا رابخا نه ضام .ل ليزتتي دعو هفو *كتما نم نيردتسملل ا راكي كيازدسعمل

 دم ىااونارب مماوخ ىم ا ونار ىيسوم ضف نا هج اند 1 ةءسر ءافلابو : ةلاخلا

 _-- - زنجعمأب ميهدنم ربخ ارت ةقيانس ن نور هو - رومازا ىنعإ تشأ همك ىرقح هج ااهرخزا

 اندنع نم ىا ان 1 قلعتم هي 4 اندل نم كانتا دقو 2: 0 [ وتتما نارصشسم هاو دوتوت تروم

 | :راتعالاو ركفتلاب اققح رابخالاو صيصاقالا هذه ىلع ايوطم افيرش اباتكىا  اركذ ©

 مهايلدو مهنيد سما ىف هيلا جاتحيامرك ذ هف باتكهنا لوالا.هوجو هبهتبمستىفرييكلاىفو *

 فرشلاو رك ذلاهف ثلاثلاو.ةظعوملاو ريك ذتلا هفو هتامعنو 000 نانا '

 ةظعوم ىاراكلا ضعب لاق# (ركذلا لها اولأساذ) لاقف اركذهستك لك
 كلبق اوناكنيذلا رارسا مانع امةوزاننارزرجا خم ”ىشكنلع الع اهتمزالعب ندادنو اهب ظعتن

 هللا ىمس دق و ٠كم وقل وكل

1 - 
 ٌ كلذ نع ِي ةنع ضرعا ن 0 0 قحلا ب تداو كل 00 ءامد ا نول ,- ءاماب 2 نم

 نمو هأيأ هراكتال 4 لمعي م و ريدعلا 4 ةاحيمل ااو ةةائقتلا هوجول عماج | كالا مظعلا كرد

 ضر عملا ءا 270 5 1 2ك هغص ةاخاف فاك امانا ةلوصوموا ه..ط رش
3 4 

 | مون لمحت 00 ةهنع

 ا ١ اا 00100
 ١ اهله 2 ايهتند ناو هاياتمنجلاو هبونذ انكم هر 0 ىلع هيله هب وعع قا

 يَ - 5
 ا ىا 8 هد ن.دلا © هيرهط, لصعشس و لماخلا 0 ىدلا ىلع أي اهل امحا هب وعصو تداعم ع أ و ف1 1-1 1 ب 35 لشي 2 ا 0

 | انزال ىف اذولخ انا اك” نم :ىعمىلا: رظنلاب عمجاو لمح ىف اوكتعلا نددكاخ ووو ى نب

 | ماللا و مهررو المح مهل ن رك! 3 المح ةميقلا مو مهل ءاشو 9 3 عامجا لاح ققح امن

 ليومنو ربرقتلا ةدايزل ةمارقلاموب ةداعاو مهل ببجاف اذه لاقي نإ. ىلبق ءاس ىليقامل هن اكناوبا /

 ٍ ةقيقح تماق هب ىذلا قيقحلار ذل نك رض نا نما ىلا ويشن ةيهجتل 1 الا ىو ©: صالا

 كرات و. نافتلاو ككل نم الع الاح هماقلا مولا 17 هناف نافرعلاو ناّشالاو ناعالا

 | ةمادتلاو ةزئسلاو دعلاو ةمسسدلا قالخالاو ماو :نيزلاو,بلقلا ةوانقو ىمعلاو لهجلاو

 لالالا ضل 13 بل :هكتوتلا [قواعاوا كال ةنقائرتاو 5 كذلا 7-3 ةيدونعلا ةقيقح رسخو
 | ثروبىاعالا كذلاف .نافرعةزخنا و ناشا هطسواؤ نامعا هلوا ىذلا ركذلا ةقمقحوه. ىذلا

 | فاعلا" كافر تاغالكلاءاناقتغ إلا زو ضاقللا بكر و الاقإ إع لاقالاو اندلا نع ضاىعالا

 | ركذلاو اهيلااعطقنم اهتاجردو ةرخآآلا تلطو اهمارحو 53 يقولو امدلا كرت ثروب

 دهاوشىلع دوجولا لذي ىف نيرادلا ةداعسىلازيكشلاو نيوكلا تاقلعت عطق بجوب نافرعلا

 رثآ كانه سفتلل-ىتسالف دوك ذملا ىف رك اذلا ءانف ركذلا ىف. بتارملا ىلعاف  ىهتنا دوهشملا

 اكن الا اقرحال كا كرت ةلوا ازكي لطح ىلا اكو را ةعبا ىف نزلا رثك<بغنا ب ققان ل

 | هللاب اقذف ين دوجوب مر 1 نبشلا لاف نك ان نسل كاد سفنلا لها ضع هعمس

 | ة هللا تقودقو تابرقلا برقا ةللار 7 تالا لضفا دحوتلا نا دعاو *

 | ادوعقواناق لاَخ لك ىلع هب سما هناف-ركذلا.الا .تتقاوملاب اهوحنو جاو مايصلاو كلك
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 هط ةروس امك 297 جج

 صاصتخال ريرقت (وهالا هلاال ىذلا ١ هلوق مولعلا رحب لاق * ةيهولالا ماكحا اهتلمح نم
 عسو ىا *6 املع ”ىش لك عسو 9: ىهالا ةلبقال ىتلا ةبعكلا ةلبقلا كلوق هوحتو ةيهلالا

 ىذلا مكهلا امنا لبق هنءاك ةلصلا نم لدب هبطاحاو 'ىث لكم لع ئانوكلمو نكن انوع

 ىنثاكلا لاق * الوا الوخد لجعلا هيف لخدبف ناكام انساك هريغال اءالع ”ىش لك عسو
 دحا!قتؤما نا! ىؤاقاا[: ىاذاثو تّوانغارد تيشلثم دش, يت زمننا هج كمل كلارك ؟اسل رك

 رهظاو هيعس لطبا ثيح ةبوقع ةدايز رحبلا ىف هارذ مث رانلاب هقرح مث هحيذف لجعلا

 هدا هرابع
 ىرماس رحس دنز هج ىوسوم تسداب

 ظفاحلا لاق

 دربب اضيبديزا تسد هكت سكى ماس * شاب نما دنزن واهب هزجعماب رحس
 نودبعيامو مهناب ىوهلاو سفنلا لج ةدبع ىلا ةراشا ةينآلاىف ةمجنلا تاليوأتلا ىف لاق ©
 هللا مكهلا امنا )هلوقىفو دبالاىلا هنم مهل صالخال افسن رهقلا رحب نوفوسنم منهج بصح
 رهقلارحبىف هفسنيو ةعبطقلا راب هقرحب هنود اهلا دبعينم نا ىلا ةراشا «وهالا هلاال ىذلا
 جاودزالاعقو الاقي *رهقللوا فطلادبعلكق اقحتسا مف املع”ىش لك عس والو داب الادبا ىلا

 نمو رشبلا عون لوالا جاودزالا نم دلوتف ايئدلاو سيلبا نيب جاودزالاو ءاوحو مدآ نبب

 ررضنا لام ىوهلا كلذ ريثاتنم ةموهذملا قالخالاو ةلطابلا نايدالا عم ىوهلا ىباثلا

 بوتيف رفغتسيف اهحبق ملعي ةيصءملا بحاص ناف ةيصعملا ررض نم رثك ا ىوهلاؤ ةعدلا

 دسفمو لطم لكل ىاىسوم نوعرف لكل اولاق مهلا معا + ىوهلاو ةعدللا بحاص فال

 اهحلصاف ىصاعملاو ملفلاو بيذكتلاو رفكلاب ضرالا دسفا نوعرفنا ىرتالأ حاصمو قم

 نيدلا ةأ يم هجوردكي نا دارا ىرماسلانا مث تاعاطلاو لدعلاو قيدصتلاو ناميالاب ىسوم

 هريهطتو بلقلاحالصا ل صالاو ةمايقلا موب ىلا لاخلا اذكهو هلازاف ىسومءاخ ةيداعل اهدس هعئصامب

 هجو نء ركتملا ريغت مث ىوهلا ةدابع ىلع فوكعلا نع هعنمو ةليذرلا قالخالا ثول نع

 | رويغ هللاو ناميالا نم ةريغلا ناف مهبلي نمو مالا اولواو ءاببنالا هلعف اك ردق نا ملاعلا
 | مرحهتريغنمو ىنمريغا هللاو دعسنم ريغا اناو رو.غل ادعس نا ) ثيدحلاىفو هتريغفف هدبعو

 ىونثملا فو : (نطبامو اهنم رهظام شحاوفلا
 قبس ملام نيرب تريغ ردرب * قح هكدما روغ ناز ملاع هلم
 دول مدرم تربغ نهرخ هاك + مدولإ هكا قح ترغ

 هابتشا ىب قح عرف ناقلخ نا * هلازا ديئادب اهتريغ لصا

 صقلاو ىسوم ثيدح صاصتقا ىلا ةراشا كلذ 6# قبسدقام ءاينا نم كيلع صّقن كلذك
 كافوذان بكا اس ازور مده وءضم رابتعاب صقن,لوعفم نمو . ةعبتتملارابخالا صصقلاو رثالا عبتتا
 ءايشالا هذه نمضتي ىتح أبن لصالا ىف ربخلل لاقبالو نظ ةيلغوا لع هب لصح ةميظع
 ىنلا ربخو ىلاعت هللاربخو رتاوتلاك بذكلا نع ىرعتينا أين هيف ىذلا ربخلا قحو ةئالثلا

 : ةطتس 0 قماح

 و رويغل ادعس نا ملسو هيلع هللايص ىنلا لوق نايبرد مكيرتفد طساوارد

 | هنم ريغاان
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 مه 27 جم رفعانسداشلا ولا

 | قفانلا ياجيف :ددك م يرتاككك سوسملاو نءانملا مح ىتاوا اركذ ادحا ساماذا ناك

 ظ هتعبامو ةتلاكمإو ا هعيذتا ومو هناقالم مهيلع مرحو ساسمال هنود ىصتاب حبصلا ناكو هوماحو

 ظ

 2 ةيربلا 3 مدل ادنرط ادحو راصف تاالماعملا نم سانلا ناب ف هنايرح داتعيام اهريغو

 هلاسوت نامز نيارد ىرماس دالوا زا لمح 000 ريسافل ىدكعبردو ] حابسلاو شحولا ا

 ريقفلا لوقي [ مويلا ىلا ةلاخلا كلت مهيف ةقاب هموق نا ىنعي [ دنراد لاح نام دناتسرب

 داشرالاىف لاق *ىوعدلا هذه مولا 21 دالوالاو جاوزالا ةطلاخ ىلع فوقوم لسانتلا

 ةتفلا انا الب ةلاق داضتلا ةيسانم نه امهشام ةضاخ :ةبوققعلا كلتب 'هتباتج ةلئاقم ف رسسلا لعل

 نع ىتلا ئححلل.هتسالم :تلعج, ثنَح هداضي اب تقوع تاوملا ةاحل اببس هتسبالمه تناك امم |

 كسفن تاوساوف كتينو هادصقنا ىلا ريشب ةيمجنلا تالبوأتلا فو 8: ءابحالا توم بابسانم .
 اًتوقمم اتقمم ادجبو اذيرط نوكت نا ايندلا ىف كؤازف افولأم افلا اعوتم اءاطم نوكت نا

 كلهنف كسما الو ىتسعال كار نمل لوقت ارفنتم ادرشتم |
 كيل رمل ةدكت كانك ورش |: عايندنورا اوان تضر تافاع نوح |

 لاق نه لاق اذلو ىلصالا عاطقنالا فالخم !ديدش املا لاصتالا دعب عاطشأالا ىف نال كلذو

 عاقل حيو ردي مل ةميببا +اقكر جم فلا وجه يكم تقلا, ل |
 هك هفلخن نل © داسفالاو كرشلا ىلع باقعلاب ةرخآلا ىف ادعو ىا ه# ادعوم كلذاو ف ظ

 فالخالاو فلخلاو ايدلا ىف كيقاع امدعب هلا هز2 لب دعولا كلذ: هللا كفل نل ىا

 دوم © كهلا ىلا رظناو ف داعملا ىف فلاخ ىا ىنفلخاف ىتدعو لاس دعولا ىف ةفلاخ ا

 ىف لاق * افيفخم ىلوالا ماللا تفذْك تالظ هلصا افك اع هلع تلظ ىذلا هِي كمحزب

 ىنعملاو . ترص ىرحم ىرجن وراهتلاب .لعشامع هيريعي نيماللا ىدحا فذحب تلظ تادرفملا
 ظ وح : هنق رحل وه [ واشتسر, رب هتسويب ىدوب ] ةسرافلاب امو .هتدابعىلع اقم ترص |

 ظ ”ىثلاىف بهل تاذرانءاقياوهو قارحالانم «هنقرحتلإ ةءارق هديؤيو رانلابىا فوذح مسق
 | ىقشاكلا لاق * قدلاب .بوثلا قرك بهلريغ نم "ىثلا ىف ةرارح عاما هناف قرحلا فالخب

 [ ناهوس ] ةسرافلاب:دربملابوا [ دوب تسوبو تشوك ارواكن ا ديوك 0 نياق

 ديدخلا تدربلاش هندربنل ىا «هتقرحنل ةءارق هدضعيو دربملاب درباذا ىتر> ىف ةغلابم هنا ىلع

 | نيرزدوب ىدسج وا يكسو ف ناب ناد ] قشاكلا لادم ب طي اما كنا[ئملا و ؟دزمملاب م١

 قيال تب ثسحب ادوربموا ادامر رحبلا ىف هنيرذنل ىا © ه5 افسن ملا ىف هنفسنلل مث ؛ 83ه[ تايح ىف

 ةيسرافلاب فسنلاو . هترذو هتلازاو هتعلقا اذا بارتلا حيرلا تفسن نم رئاالو نيع هنم

 نداكرب داسنو ] رذلاو + بيذهتلا ىفاك [ ندوبربو ] .هلصا نم تابنال [ .ندتك ]
 اد امان مزاس ءدنك از ا قشاكلا لاق * [نكشاد رب ار ىزيح دابو |

 ظ [ تسفالخ ضخحمو لهج نيعورب تيهولا تمص تح يودس, ناو كازا 5ك دم ادا

 0 0 هي هلاال ىذلا هللا 2 لا ةدابعلل قحش ع1 0 ىا 3 مكهلا اما ف | ا

 لا هوجو نم هحو ءايشالا نه “ َىث كراشي نا ريغ نم كن 3 وحيدا و د ءامشالا نم

 نهر



 0 مدق لو عوز" هلزاصالا ”ىع لعاستلا ان اهنا قفا فلانا لق
 هطةروس 1 فشلا 2

 رئا نه ةضبق تضيق 0 ىلاعت هلوق كلذف كلذ ىسفن ىل تئيز اهلا مهل لعخت نا كولأس

 ليريجل ةابْلا سرف دارملاو كيلا لسرا ىذلا كلملا سرف ”ىطوم ةبرت نم ىا *6لوسرلا

 وهو ضيقلا نه ةرملا 0 ليريح هنا فرعا ١ هنأال سدقلا حود وا ليزريج لش مو

 هحرطو “ىلا ءاقلا ذبنلا 86 اهتذبنف له ةرم ضوبقملا ىلع تقلطا فكلا عيمجمب ذخالا
 ىفو + ناكام ناكن للا : قل ةباذملا ىلغا ىف اهتحرط ىا هب دادتعالا ةلقل

 ىف نييسدقلا ريثأت ىموم نم عمس هنال ةضبق هسرف رئا نم ىرماسلا ضبق سئارعلا
 هلعف رون نم اريسكا اهل قا لءط ىهذلا لحتلا ىلع اهزنف ناوكالا حابشا

 زنا نم تيار يانا كلا لطم لكن تعش زجل ةتولزراذا اذ زرت خف
 لوسرلا انعم ةهنف+كداكلا رشا اطعم لققتوز وأ كاجوال زف خف
 ةنتف ةمارغلا لهالو ةمارك ةماركلا لهال ةماركلا نا ىلا ىنعملا اذهب ريشي ( اهتذنف

 ةفارغلا كغاو ةقيقملاو ىلا 15 هود هرم وكلاب كعاإزا نه رانا نيل وقلا 9 ؟بلودحسا1] |
 هلو ةلطابلا ةدسافلا هتمأب ىرصعاسلا قطنا ىلاعت هللا نا م ةعسطلاو لطابلا ىف اهنوفرصي

 هيلع صرح ال سفنلا نييزت ليوستلاو ىتتحمو ىنواقشب ىا 2 قاما ةعرلا ودمار قا ِظ

 لثم اًناك اليوست ىسفن ىلتلوس بكرتلا لصاو نسحلا هتروضب اهنم حسقلا ريوضتو

 ىضن ىلتنيذ عيدبلا نييزتلا كلذ ىا ةفصال ادكؤم اردصم راصف ةماخفلا نم ةراشالا مسا

 هنع ردص امتا هلعفامزا هباوج لصاحو هتلعف كلذلو ىندا انييزتال ذينلاو ضيقلا نم هتلعفام |

 ىلقعلا ناهربلا نم .رخآ ”ىئثبال اهئاوغو ءودسلاب :ةرامالا" سفنلا ىوه.عانتا» ضحم

 ىرصاس ىلتق دصق مالسلا هيلع ىبوم هكمددوأ نايلرد ] قشاكلا لاق * ىهلالا ماهلالاو

 نوَحْعو تسلاه؟اوارأ كاوا تدشن دكمالاراواجدس( ين | ادق ركناكسألا يحق 1511|
 ثكميف سانلا عفنيام اماو رس تشاد ناوتن زابوزا تابح عفن دوبتعفنم ارقلخ واىاخيسزا |

 دوشيم هاظ احا ضرالاىف
 رثو هزات تامح .باز داب * ربو دراد كرب هك ىلا هذه

 هيام اررونت ددرك هكحوب + هباسو دشاب هويم ىب هحياو

 هك ار ىرماسرم ىسوم تفك ] ىنشاكلا لاق * هل ائفاكم ىموم لاق #9 كلذ دنعف
 4 ةوبطاىف كلذاف ف سانلا نيب نم ىا « بهذاف # [ 7-53 لطزا رع ناك
 سمللاكس ملا تادرفملا ىف لاق © ساسمال لوقتن اع تلعفام ةبوقع كتامح ةدم كل تباث ىا

 سمللاةساحب "ردا هعم نوكياهف لاَ سملاو دجوب مل ناو ءىشلايلطل لامي دق سمللانكل
 لبق نم هئمو ساّقلا كلذكو ىسماالو سماال ىارسكلاب (ساسمالا) ىلاعت هلوق سوماقلا فو *

 هلا - ىود - - ىلا مكذخأ اننا نم افوخ ادحا سماالو دحا ىنسميال ىا ىهتنا اسامه نا ١

 | طفلا, قالت« للا هالاغا "فيدو: اء ىقدع ارالدما هته ناوكج نر زركايو تامل
 ١ هدافاام 2 ةدافال ةحقم فاكلا تربتعاو رصقلا ةدافال لعفلا ىلع مادقف دعل روك ذملا
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 | زويخلا نسحا هنع هللأ ىذد ىلع نعو * هلاح دخلا ليال اوني ناك اذلو اقر اماح

 | نتودلاو ترك انو هتماللا كابو فايع تباط هقلخ نسحا نهطارقس لاق * بسواقلا ةح
 ]ا - و 6 .

 7. دع . ص َ ٍِس . 0-0 9 نصل ا
 | ةرك ره رزب لاق + هم سوفنلا ترهو هتضغب تمادو هتشدع تدكنت هقلخ ءاس نمو هتحي

 تي 1م 115 يكف
 ةيخأ عضاوتلا 8 ىعف هحارلا هعانقلا

 هاعاف داو لول لع اهضعب قو * ةلذ عضاوملا ضعب ىف محلا ىرا

 قفراابورادنالا 0 محابو ةيحلا مك عضاوت كابو ردقلا مظعي قاتم ةباصاي اوطسرا لاق #ْ |

 وفرلاو نيللادح نع قرم مالسلا هيلع ىلا ناكو ءاخالا مودي ءافولابو بولقلا مدختتست

 ىونملا فو : © محد فؤر رب نينمؤملاب هفصو ىف لاقاذلو

 [1] راك حالضا رد دنراد قح ىوخ. * رابدربو محر .قح ناكدنب

 قارك تاق ريراكاو: ةضعن ماقما رد * ارك معنا ناتو زر ور قايزهم

 الب زا شيب ناشراد تءنع نيه * اليم ىا ار موق نيا 9 نيه

 لصا رارقتساو نوراه راذتعاو موقلا راذتعا دعب ىسوم عنص اذا لق هناك 5 لاق
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 ا

ْ 
 ١

 ةغا بظخلا # ىرماساي كبطخ اف © مهناش اذه هلا وم لاق لقف ىرماسلا ىلع ةنتفلا

 هطبخ مظع ىلا ةراشا هيفف * طلاب لاقت نم وهو بطاختلا ف رثكي ىذلا مظعلا ىمالا
 زاك نبا تسبح ] ةيسزاالابو : هلعك الح ىذلا اموتاعف امف كيولطم امو كنأشام ىنملاو

 دك نالطب_ىانلل' نظل. كلذب هبطان [) ئدوك كت نليج نيا ىدب ىرضاس ىا ات مظع
 مالا نم مهفلخ نملو هب نينوتفملل الاكن نوكيام باقعلا نم هعنص ابو هب لعفيو هفارتعا

 ىلع لجعل اةرود ىلا كاودعنم تعنص ام نعي « ىرماساي كبطخاف ) رابكلا ضب لاق#
 ناف مهل اوما لحا نم مهبولعب تانجا 6 5 ىلح نم: خ خشلا اذه كخنضو صاحصتخالا |

 الخ ذيول عشت ناسنإ لك عيلقر لقا رشا نان لمار ,تايزعل لو مالسلا هلع ىببع |

 | حتاوحلا ىلصحتو دصاقملا ليث ىف هلا بولقلا لمت تاذلاب هنوكل الا الام لاملا ىمسامو |

 ىلعاو قبا ىه .ىتلا ةرخ آلا ىلا اومدقو اوقدصت ىا كانه مكبولق نكت ٠ تاي مكلاوما

 ىونثملا ىفو :
 [؟] فرش .ناغص ماد ىقع كله * فعض نافرم ماد ايند كام

 كلهزوا ديوب هت ١ 510000 داولمم _عقتراع زك يشم 3 [س

 سوماقلاىف لاق © هياورصب ملاعب ترصب هع ماللس !اددع ىسمومل اح ىنماسل ا م لاق قع

 ترصب لاه املق تادرفملافو + ارمحصم نيج+ ةلقفتا#و انخ حرفو مركك هبرصب

 ليربح نا عاد ناكدقو موقلا رس ملام تاو. [تللاو .بلقلاةيؤر هماضت ملاذا ةساحلا ىف

 هتحن ن م جرح سبيلا قيرل طلا ىلع هيلج 21 نسرفلا عضو راك ن 0 ءاح

 | قف مد 0 ا يوك د نال [كقريرعف لاف تالا

 | ىلا هي بهذ نيحهريغ ىفو * ر حبلا لخدو كمر ىلعاكارنوعرف ىلخ مدقت نيحرحللا

 | ىف قلاف د ةاحلا سرف ىلع ليئاربج تيأر 0| تلد توم لاق نيلالخلا ىو نوط
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 لكل لاهو هتدلو نم تدلو ىتلا ةديعبلاو هندلو ىتلا ةميرقلا ةدلاولا ىهو بالا ءازاب مالا

 افلا ءابلا لدبا ىما نبا اي هلداو ما هيدبم وا هحالصا وا هتيبرتوا 'ىش دوجول الصا ناكام

 لقنو ظذللا لوطو لا.ءتسالا ةرثكل ةحتفلاب ىنتكاو فلالا فذح مث اما نبا اي ليقف

 ةفاضالاب مالا صخو ةرسكلاب ءافتكالاو ءايلا فذحم ربسكلاب ما نبا اي ”ئرقو فيعضتلا
 روهمافالاو دحاو نطب نم امهنا ىلا ةراشاو اهبسنل ادادتعاو هبلقل اققرتو اهقحل اماظعتسا

 ىلاعت لاق اك ةمحرلا ةرضح نم نوراه ةوبث تناك رابكلا ضعب لاق *ماو بال امهنا ىلع
 تربص اذلو رفوا مالل ةمحرلا تناك ذا هماب هادان اذلو اس نوره هاخا انتمحر نم هلانهوو )

 ةرضخلا كلت نم 0 ىسموم نوراه فايل ةيمحتلا تاليوأتلا ىو 8 ةسرتلا ةرشايم ىلغ

 عضاوتلاالا هعسو ام ةملاكملاو ءافطصالاو ةبرقلا ةوخل هيفو قوذلا نالم قوشلا ناركس |

 ركل ةلاسخلا هما ركذب هركذبل ىناثلاو هضغ نكسبف محرلا ةلص ةفأر هذخأبل اهدحا نيننملاما |

 ىسوم رخو اكد هلعج لبجلل هبد ىلحت اهلف ةيؤرلا هبر لأس نيح تاقيملا ىف هل تعقو ىنلا
 يازتللام ضحلا ءاسنلا نبا ان نولوقيو هسأررب نور. ةقعصلاا كلت:لاح ىف, ةكلالملا ءاجو اقعض

 ظفاحلا لاق : تابرالا برو |

 هلايشا تسادنلب اراقنع هك * هنركد غمر, ماد نبا ورب
 لاقو

 ار ماد تسئسدب داب هشيمه احن اك * نيجزاب ماد دوش سكراكش اقنع

 اءلصتم اديدحناكو هلله ضغو هظيغ ةدش نم هلامشب هتلو هئعهسأز نعش ذخا هنا: -ىورد

 ناكمي ىا هموق نم ىأرمب لعفام لعفف لحعلا نودع مهار. نيح كالا رف ىش لكفف

 نا #8 اوقرفتو ضعبب مهضعب تلتاقول ه# تيشخ ىلا # هخاب لعفيام نوريو.هموق هاري

 ىجربال قيرفت نم لاتقلا هعبتتسيام قيرفتلاب داداو كيأرب 46 ليئارسا ىنب نيب تقرف لوقت
 اذعب مهضعب لتقف نيبزح اوريصي نا كتعبتاو مهتقرافذا تيشخ نيلالحلا ىفو *عامجالا هدعب |

 ديري مهيلع ةفالخلا نسح ىفىيصوظفحتل 6 ىلوق بقرت ملو# مهنيباهف قرفلا تعقوا لوقتف
 مهب ةارادملاو سانلاتاعامح ظفحورشنلا مخ حالصالاناف < حلصاو وق ىفىنفلخا ١) هلوقدب

 كيأرب ىفالتملا كسفنب ىمالل كرادتملا تنا نوكتق ىرتام مهبف ىرتو مهلا عجنرت نا:ىلا
 موقلا نا ) هلوق هنع فرعي أك فعضلاو ةلقلا ىلع نو ةوقلا ةياغ ىف اوناك دقو امسال

 ىو © ىودق رظنتت لوا ىرماىف رظنت ل ىانو.ءلا ىفو *(ىتؤلتقي اوداكو. ىوفعضتسا

 ىهتنا كرما ناصعال كعابتا نع كرا ةعاطاو: كلوق بقرت ىنعنم ىنعي ةيمجتنلا :تاليوأتلا

 برضا ةثالث' كلذو هبوثذ هبوح.ءام ناسنالا ىرحم رذعلاو راذتعا نوراه نم مالكلا اذهو

 تلعف لوشوا اندم هنوك نع هجرءام ركّذيف اذك لجال تلعف لوقنوا لعفامل لوش نا |

 نوراه ناكو نس /| نود ردع ةيولا لكف ةيوتلا وه ثالاثلإ اذهو كلذ وجو دوعا الو

 هط ةروس موي 21١9

 ه6 ما نبا اي لاق له ىرما صيف فلا ىأ ماقملا هيضتق ردقم ىلع فطع ءافلاو ىخيوتلا



 مظعتلا ل يبس ىلع هتمزالمو "ىلا ىلع لابقالا فوكعلا بغارلا لاق *نيميقم © نيفكاع » |
 اولاقف ديلقتلاب هولباق مهلهجل مهنا مث نوعرف تافا نم مهتصلخ ىلاعت هتحر 0 لاق * |

 ىسوملوق لبقن اماو كت لقتال ىا 6 ىسومانبلا عجري ىتح 98 (ن يفك اعدلع حييت نا)

 ه5 114 هج 520

 هتدابعو لجعلا ىلع لازن نأ 46 هيلع حربن نأ 5 نوراه باوجف « اولاق ب لطابلا ىلع

 نكل لجعلاةدابع ىلع مهفوكعل ةياغ مهيلا مالسلاهةيلع هعوجر اولعجو دال

 كلذ تحن اوسد دقو فيوستلاو للعتلا قيرطي لب هعوجر دنع اهكرتب دعولاقيرط ىلعال

 مهلزتعا هولاق امل مهلا ىور_ ىرماسلا ةلباقم ىلع اليوعت نيبم ”ىشب عجريال مالسلاهيلعدتا

 اوناكو حابصلا عمسو ىسوم عجر املف لجعلا اودبعي مل نيذلامهو افلا رشع ىثا ىف نوراه

 مهنه عمسو لاقام مهل لاقف ةنتفلاتوص اذه هعم اوناكنيذلا نيعبسال لاق لجعلا لوح نوصقرب |
 اذهلفزولو زعمل قيقحلا عمسلا نع مهنال نوراه لوق اوعمي ملةيمحنا|تاليوأتلا فو هاولاق ام |
 قدصب هيو لصاو لماك خيش ةمدخم دعستسا اذا ديرملاناىلا ةراشادفو 5 «حربن نل اول ) اولاقإ |

 اعيمس هتبالو روني ريصي هداشرا ىف خبشلا تافرصتل الباق ههاونو 0 الثيم .ةداوالا

 نا مث ىريو عمس نكي ملام خيشلا ةيالو رونب ىناعملاو رارسالا نم ىريو عمسي اريصب |
 ىتدو ام باححم بجتحوا ةيالولا روت هنع لوز هناوا لبق خشلا ةيحص ةقرافم ىلا

 فاستسا ه6 لاق © هتيالو رونب رولكو خشلا ةبح ىلا عج ا ناكك6 معاد مصا |

 مهنم دهاش امدعب دك ىضر لهو هل مهباوج عمس نيح نوراهل لاقاف لبق هنأك نا

 رعشلا ليوط نوراه ناكو هلصارو هنحتت دخأ دقو ظاتغم وهو هل لاق ليقف دهاشام |

 نم اوغليو لجعلا ةدامعب هللا ةيدوبع قيرط اوأطخا 6 اواض مهتب اك اور رهاي

 عنمل نان لوعفم وهو ةديزمال ِ نعتال نا 8 ءاعنشلا ةلاقملاب كوهفاش نا ىلا ةرباكملا

 هلل بضغلا .ىف ىنعش نا نم مهلالضل كتيؤر نيح كعنم ”ىث ىأ ىا ذا ىف لماع وهَو

 كاله ىف اوعقي الثل مهلا عجرأل ىتربختو ىقحلتو ىقع ىنأت ناو هبرفك نم عم ةلتاقملاو
 همدعو ىعامتا كرت ىلا كاعدام ىتعملاو . كاعد نع زاحم كعنم نا ىلع ةديرص ريغوا ةنتفلا هذه

 لاق © نيهجولا ىف 6 حسا نا كعنمام ث هلوق هذه الريظنو هنيدلو هلل بضغلا ةدشرف

 اول دعاوش زك لق ردم تاقملا ناكل ىموم نأ ىلا ةياكاهنق' ةمحيلا:تاليواتا ف
 ظئاسولاب 'ءالتنا :ىلاعت هللا نا: ىتح ظئاسؤولا بححي .اضيتحم نكي لو قا نيغت ىري ناكام

 لالضالا لاحاوهسفن ىلاةنّتفلا فاضا (ىرصاسلا مهلضاو كدعب نم كموق انتف دق انا ) هلوَش |

 | تفتلا اف رسشلاو ريخلا هلاعفا ىف هللا عم هللا ريغ ىري له هنا هنم ملعيل ارابتخا ىرماسلا ىلا

 | ىم نإ هباوجىف لاقو هنمالا ةيرقلا طاسب ىلعةقيقحلا ماقم ىف لعفلا ىأدامو طئاسولا ىلا |
 | رون ىلا ةعيرشلامدق ىلع ةققحلا قح اعارمىلاعت هللا لالضالاو ةنتفلا فاضا «كتتنتف الا

 ىصع اك هيلغ ةاماحملاو نيدلا ىف ةبالصلاب ىا *« ىرما تيصحفأ 8 نوراهاي لاق ةقيقحلا
 ناف اّم> امهب سمالل نمضتم 6 ىنفلخا ) مالسلا هيلعهلوق ناف هللا ماو ىرما موقلا ءالؤه

 ١ راكتالل ةزمهلاو ارضاح ناكول فلختسملا هرشابي ناك ام ةفيلخلا ةرشامب الا ققحتال ةفالخلا
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 هط ةروس مهي ٠> /51١

 -_-_ اا 122222222222222 2222 يي يلا

 0 هاسدب رثغا 0 ىرتالا 00 دا 2و ماا قي نا 0 0

 روك ذملا هدقق ىلا ال. موقلا هنعدي ىتذلا هلباقم ىلا سانقلاب لعفلاَنسف ىلا اهنا ةلكارم داقتسلا) |

 ملتف اع يم“ ع قحلاملا ار زا لا مب لعف امنا ىنعم لع رخآآ دنق ىلا .نئاقلاب |

 لحعلاال ملا عج م عاملا هك نة رلا# وه 5 قحتسملا 4 1 ناو 9 هريغبال لجعلاب |

 © ىنوعيتاف يه كلذك آلا اكاد مهتبوت لبق اوباتنا مهنا ىلع اهسنت 0 امأاو |

 اظهار اقرا هاش 0 ةدابع اوكرتاو اذه #4 ىرما اوعبطاو #9 نيدلا ىلع تاشلاىف'١

 ىذالا ةطاماك وهو الوا تاهبشلا لازاو مهب متذتف امنا هلوَش لطابلانع مهرجز هناف ظعولا |
 ةوبنلاةفرعم ىلا مث لصالا اهناف «نمحرلا مكب رناوإ) هلوقب هللا ةف رعموملا مهاعد مث قيرطلا نع

 قاخلا ىبعو هسفن ىبعةقفش ظعولا اذهىفو «ىرما اوعبطاو ) لاف عئارمشلا ىلا مث( ىنوءبتاف)هلوشب

 ركْملا نع هيلو ىو رعملاب سايجل ولف ( نتكسفملا ليس عبتالو حلصاو ىوقىفىنفلخا ١ هلوَش

 نيعبرا كلم وق نم كلهم ىلا عشو, ىلا هللا وا * زوال هناو ىموم ضاو هللا ىمأ فلا 11

 مهلا لاق رامخالا لاب ف رارشالاءالؤه براي لاقفؤ مهرارش نم اغلا نيكس و مهزايخ نم افلا

 ه ربس س دق دك خشلالاق : 0 روس ار راس 1 وضع هنم |

 داع كير شك رفا 2500 111 قاطعا مدآ ى

 رارق دياع اراهوضع ركدد د راك و دردب ىوذع وح

 عدا دنيز تبا هحح تاثن * نوى نإ كد تح دك

 قلاب حرص لب موترفنالو مهترثكب لابي يف دانلا ىلع نيتفاهتملا ىأرنوراه نا مث
 دنس دباس أر سك جس كو د دول نيل ااهاكلطلا 20

 شوكي مدرك قح ارجوا 1-5 شورخذ درارب نامشب ادرف 0

 لعفام لثم لعفبنا بحب ناكل أطل ا ىلع دو ةما تناكولف هربع ةعل ام نه عنملاو هسفلا ةعب امم أ

 كاذك لهل املف ىرما اوعيطاو ىنوعبتاف لوشيو فوخو ةبقن ريغنم ربملادعصيناو نوراه

 ا م هم يل ب اولق نيدلا ل 2 5-1 د تس 290 كدارطتلا ىلع اوناك ةمالانا انملع

 0 باب  ناسلا 0

 | ا نلف هنانج ىلا 0 37 نأ لاك ةااهن هتيوتس ءالتنالاو هتداع نم

 ١ نوراه مهل حصن دقل هللابو ىا هي ه5 لبق نم نوره مهل لاق دقلو © 6# هباذع باساب التم الو

 | «موقايؤب تالاقملا نم رك ذاع قارات مو كلا يم ضالاهتك ع مههتناو: |

 | رصقلاه.جوت ىلع هب متللضاو ليلا ةتفلاو متعقوا ىا 4-3 < هب مناف اما و9 ل

 ا هخا دنع نمو ركل نع ىهنلاو فورعملاب سمحالاب هللا دنع نم نو ناك هتاف هسفت ىلع اما

 | ىكتشا اذا دسحلا كم مهفطاعتو مهمحارثو مهدأ ولىف نينم وما لثم) تن دخلا وى راق 2 ضغلمل |

 ١ مث (ىسوم نم نوراه ةلزنعىنمتنا ) مالسلا هيلع هلوقب اوكسم ةضفارلانا ىعو ةقيقد انهو

 | ىلا سانلا اعدو قلاب حرصو ربملادعص لب ميظعلا عما اذه لثمىف ةبقتلا هعئمام نوراهنا



 مج خ١١ رح ريشع سداسلاءزجلا

 | ءافلا 46 نوريالفأ »8 مهرتتلو مهل ةنمم سلبا هقلخ لجملا هللاقاخ نم باو عغئازلا نم
 || غا:ةلمتلاوب ةغنخ نا # نوملعت الف نوركفتي الأ ىا ماقملا هيضتقي ردقم ىلع فطعلل

 امالك ه5 الوق © [ ناشيا ىوسب] 6 مهيلا © [هلاسوك دنادرك ىمذاب ] 6 عجريال قه هنا

 نو.ث*وتي فيكف [ دهد ىم باوج دنئاوخى اروا دنج ره] ىنعي : اباوج مهيلع دربالو

 كايالو#ب دوعلا ىنعع , مداللا ع ود>رلا نهال ةداعالا ئمع ىدعتملا عجرلا نم عن مد ريهلوقفهلا هنأ

 تاليوأتلا ىف لاق ه5 اعفن مهل بلح وأ اررض مهنع عقدي نأ ىل ع ردها ىا امغنالو ارض مهل

 ممل مهلوقع لوقعلاىوذ بلس ءاضق ىده نا دارا اذا ىلاعت هللانا أ ةراشا هش ةيمجتلا

 (نوريالفأ) لاق اذهلفاهبف أيش اور مل مهن كت ازجعملا اودهاشو تايآلا اوأر نا دعب مهراصبا
 ىهتنا (اعفنالو اريضمهل كاعيالو)لوقلا نمأبش ىا 6الوق مهيلاعجري ال ناإ)زجتو لحعل ا ىنعي
 ةرضحلاة |[ ىم هناللماكلا ناسنالا ةأشن مزاول نمهللاف بضغلانااهنم *تاراشات اي آلا فو
 هلل ضغ اذاو هسفنل بضغبال ناك هنا مالاسل هيلع ىلا نع درو بضغل ا ىلع ةلمتشم ىهو ةبهلالا

 | قطابضغ هبذغ ىفن نم لب هاضرل ىضريو هيضغل قا بضغب نم دابعلانف ”ىش هبضغل مقل
 !آ مهنوكن ما مهف قحلا ضغ نيعت نع ةرابع ةقيقحلا ىف مهيضغ قلط4 قل !ىذر وه هاضر نيعو

 انفي يعي اله |رثرا ىئضؤلا هللادعوبا لاق * روهملا بضغك ال هتافصو هئامسا ىلاحو هملاج

 | !كلذ ىلعو لق هبضغ مهبضغو هاضر مهاضر لعل نوضريو نوفسأي ءايلوا هل نكلو |
 | ءالوالاو ءاينالا قيرط عبتينا لقاعلا ىلعف * ( ةيراحلا ىف ىنزراب دقف الو ىل ناهاّنم) لاق

 انكم قازراذإ محلا تضفنو

 تيمعننايابو تشوق وج دراعنا #1« ,تسدز دنا كمر ترك

 روع رم واوا عر كيلو هر علاج قناع ماب رئانن زوو تسقى حب

 ةمجرلا كاطل ديالق :ةدهعلا ضعنو دعولاب فلخا ىلاعت هللاسضغ باسسانم ىا اهمو#

 تاشلاو هماقتسالا نم

 | دوب ق اثم كيو دهغك لرب رهمو تسود.« دبا ماش رخآ ؛اميءلزا: حض مدزا

 زى ازوا كيأوت دبماب نع ةررك ىح و,مالسلاةلع ىو ىلاعت قح تاحوتفلا اياصو َفوَ]

 تنك ارا عراك م اكان دوب تحاسرد ىسوم ٠ هدراهشز اروا تساوخ راهنيزدكرهو ةاانكم

 نا دما ورف 4ك كفك تا توك دقو 0 وا بقعرد ىزابو تسشن وأ

 هكداد زاوأ ىسوم, حبصف نابزب زابو تساوخىم راهنيزو دما رد ىسوم نيتسارد رتوك

 دوز هج تنك قيوك نكفيم ىادج نم قزرو نم نايمو راذكم هرهم ىف اص نارمع ريس ىا

 دشاي هدرك دهع ظفح ان زاب ةمعط ىارب دنك طق هراي دوخ نارزا انا درك تسدو مدش التبم

 هكدوب نأ ضرغو ميال وسرام هكنكم ليجعت نارمح نبا اي دتفك هدوم اذو ود ره راكبو |
 [ منك شيام زا ون دهع تو

 عماس تنااهل .لعفت مل تنا اذا * معقاني . عامملا سيل اعماس 1

 عناص ةماقلا مويىف :تنا اف * ازجاع ريخلا نم ايندلا فتنك اذا

 امو )
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 4 انسح ادعو مكبر مدعي ملأ 9+ [ نم هوركىا ] 44 موقاي لاق 39ه [ تمالم ىودزا درك
 لسسال ث.د اقداص ادعو كدعو ىا ىدهلاو رونلا نم اهتفام اهيف ةاروتلا مكيطعي ناب

 مهدعوىلاعت هناف نسما ىف اه انتم ىا «انسح ادعوإل مولعلا رحب ىفلاق *:هراكتا ىلا مكل

 ةراشا هفو * لمحاو كلذ نم ندحا دعوالو رونو ىده اهيف ىتلا ةاروتلا مهيطعي نا
 ءافولا كلذ نوكيا لمتحف دعولاب ءافولا نم هلدبال اموق دعو اذا ىلاعت ةللازا ىلا

 هموقو ىسوم هتملكمو ةاروتلا ءاتيإب هللا مهدعو ذا ىسوم موقل ناك اك مهل ءالبو موقلل ةنتف

 لجعلا ةدابعو لالضااىهو هتافونم ءالبلاو ةنتفلا مهل تدلوت هب ىفو املف نيراتخلا نيعسلا

 أ تاكو اعنلختولاب لسا دضولا م لقاطلا:ءالبلا ناك نادينا[ دز ناك اكول كلت

 ردقم ىلع فطعلا ءافلا :دهعلا مكملع لاطفأ 95 تاجردلا ةعفرو ةاحنلاو ةبوتلا مهما ةبقاع

 ا هيب مت أطخاف زاجتالا نامز لاطف كلذ 5دعوا ىا طقف هيفنو فوطعملا راكنال ةزمهلاو

 | ما 8 كتقرافم ببسي ىنامز لاط ىا كب ىدهع لاط لاقي 5 ايا ىتقرافم ةدم نيلالجلا ف و*

 | مكبر نموه نئاك ديدش ماقتناو ماذع باذع## بضغ مكلعؤه قبس م بجي ه6 لحينا متددا

 ' «ىدعوم متفلخاف# ةدالبلاو ةوابغلا ف لثم وهام ةدابع ببسب قالطالا ىلع كسها كلام نم
 ١ هلوعفم ىلا ردصملاةفاضا ىلع تامل نم عجرانا ىلا هب مكت ما ام ىلع تابثلاب ىايا كدعو ىا

 ' دعولا متيستأ لبق هنأكلدبلا ليبس ىلع ديدرتلا قش نم دحاو لك ىلع اهدعبام بيترتل ءافلاو
 ' انفلخاام اولق 96 ادمع هومتفلخاف مكيلع بضغلالولح متدرا ما ًاطخ هومتفلت ف ديعل ا لوطا
 نكل انرابتخاو انتردقب ىا # انكلمي 3: هب انتسما ام ىلع تابثلا كايا ندعو ىا 5 كدعوم
 | نوكيو هسفن كلميم ةنتفااو ةلللاىف عقو اذا ءرملازا كلذو هليوستو ىرصاشلاد ك نم انيلَغ

 ا لجلا ىنمع رسكلاب دزو عج  موقلاةنز نم ارازوا انلمح انكلو 8 ةردقلا كلملاو ابولغم

 سرعلامساب ,مصم نه جورخلاب انممه نيح مهنم اهانرعتساىتلا طبقلا ىلح نم الامحا ىا ليقثلا

 لثم ىا #* كلذكف 8 اهينذنم صالخلل ءاجر رانلا ىف ىلا انجرط ىا د اهانفذقف

 ناكام قلي اضيا هنا مهارا ناكدقو ىلْلانم هعمام ىا # ىرصاسلا ىتلا »8 فذقلا كلذ

 ةايلا سرف رثانم اهذخا ىتلا ةبرتلاهاقلا ىذلا ناك اماو مهمحز ىلع اولاقام اولاقف ىلا نم هعم

 ىا  جرخاف #9 سدقلاحورب للا اهصخ ىتلاةماركلا نم وهو هريغالا أيش طلاخمال ناكو

 وهو ةباذملا ىلا كلت نم هي الحي قم نيلئاقلل ىا د مهل 98 بارتلاكلد ببسب ىرماسلا
 عانتماالو هل حورال بهذنم ادسجوا مو مداذ ةثجوا هنم لدب هك ادسج # ةرقبلادلو

 ىا حاص اذا اراوخ لجعلاراخ لاقي هل تعن 4 راوخ هل #8 لاضلا دب ىلع قراخلا روهظىف

 6 هذه 8# ىأرام لوا هب نتتفا نمو ىرماسلاىا ه6 اولاقف 8 هل اودجسف هلت توص
 ةياكح اذهو روادلا ىف هبلطي بهذو هنع لفغ ىا # ىبنف ىموم هلاو مكهلا # لجعلا

 راكن الا بيئرت مْ اهريرقت ةدايز ىلا ادصق ىلاعت هتهج نم الوقو العف ىراسلا ةنتف ةحيش

 تباثلا رهظيل هدابعل ءالتبا هقلخ هللانا كشالو انل جراف لبقلالاو نيلئاقلاةهج نمال اهيلع



 - 31515 م سم سرايسلا ءزجلا

 | نعمطقنا اذا رفاسملاناف مهايا كتقرافم دعب ىا 6 كدعي نم كموق انتفدق اناف ) ىلاعت لاق اك
 ظفاحلا لاق : ناليغلاو قيرطلا عاطقب نتتفا ةقفرلا ةبحح

| 

 ا انتو جو نوع تستاهل و نك وح ”ىهر مه ىب هلح سم نبإ عطق

 نيعبرا اهمايا عم اهوسح هباهذ دعب ةل نيريشع ىسوم هبىصوام ىلع اوهاقا مهنأ ىود-

 ناك ثيح 46 ىرماسلا مهلضاو 88 رثاالو نيع ىسوم نم سبلو ةدعلا انلك ١ دق اولاقو
 ىصصاسلا ىلا لالضالا فاضا ةمحتقلم ا ةلئسالا ىف لاق * لجعلا ةداععملا ىعادلاو ةنمالاىفرب دملاوه

 هنداراو هتردتو هلعقب اهلوصخل هسفن ىلا ةنتفلا فاضاو هتوعدو هريرقتب لصح ناك هنال

 هذه عوقوب ىلاعت هرابخاو * ىهتنا اهتاب_مواهباساىىلا ءابشالا ةفاضا ادبا اذه ىلعو هقلخو

 رينعتلا قيرطباماو ىلاعت هتئيشمو هملع ىف اهققحت راشعاب اما مالسلا هلع همودق دنع ةنتفلا
 ىدصتو ىسوم باهذ ىلع ةنافلا عاشا ىلع مزعدق ىرماسلا نالوا عقاولاب عقوتملا نع

 ليئارساىنب ءاظع نم لجر ىرماسلاو .رامخالا دنع ةعقاو ةنتفلا تناكف اهيدامم سترتل
 | لخد نيحو رقبلا نودبعي موق نم نامرك لها نم جلعوا مهنم ةرعاسلا ةليبق ىلا بوسنم

 هل فشكف ليئارسا ىنب هللا ىلتباف رقبلا ةدابع بح هبلق ىفو مهعم لسا ليئارسا ىتب دايد
 ىحوب هاقلاو هبارت نم ذخاو موزيح هل لاهو ليريخل ةابحلا سرف رثا ىف هرصل نع

 تننائلمارسازا وا هكتسسا حضا ] ىنشاكلا لاق * 1 ةياذملا ىلطا ىف ناطشلا

 | لئشرانتكب اروا دلؤتزا دغب ردامو هدش داوتموا تثكىع ارئاشيا ىاتبا"نوعرف هكىتقو ردو

 كلارك و دهد شدروزب اروا ان دومهرف 1 ارلمساربج هناحعس قحو ا هريز> رد

 قرم اكيئار تفاؤل وقنا ا وطوعاكك قوز( نينا داو كلطف اع لنا دارك اقوم 'ئاو تو ريشمو

 نارد ارامو تساماب ما هتفرك تيراع نابطبق زا هكهياريب ىردق تفك هدما نوراهدزت
 ىامرف مكح دنشورفىو دنرخىم ارثآ ليئارساىنب ةكميب ىو تسيئاور ندركفرصت
 دن ر ةهرفحردو دندروا اهدياربب مات هكدوه رف سها نورا دنزوسبو دننك عج همها

 هتخاس ىلاق ىف انك ذكك وون كن يضدو كالاح ىتزكوز ئلطاسشو دز ققكاا ناردو

 مسرإ كاخزا ىردتو دروا نوريب ”هلاسوك لكشو هتخير نارد هتخادكرز ناو دوب

 تسوبو ت0 تر كالكا عمرا او نورد دك ةامللا سرف هك ليربج

 هكدرك ىيباب دوب هتخر عضو نآب غليل تدب طير ةننجزك لادن 30 اق او "عنه ديد

 زا دعبوت موقهكدادربخ ارىسوم ىلاعت قح دندرك هدجساريو ليئارساىن موق كنادراهج
 نيعبرالا قوتساام دعب ىا 4 هموق ىلا ىسوم معجرف ا ديدش تسرب هلاسؤك وت جورخ

 ةروسلكةروس فلا تناكو ةاروتلا اهيف بوتكملا حاولالاذخاو ةجألاىذ رمشعو ةدعقلا اذ
 نيكهودنا] 46 افسا 8 [ناشيربكانمشخ] 46 نايضغ 9 الج نوعبس اهرافسا لمح ةيآفلا
 توم ىف مالسلا هلع هلوق هنمو بضغلا ديدشوا اواعفام ىلع نزحلا ديدش ىا [ناشيالمحزا
 بضغلاونزحلا ففسالا:تعارلا مامالالاق * (نيرفاكلل فيسا ةذخاو نيتمؤملل ةمحر) ةأجفلا |

 كناي ديسر موق نامي نوج ] ىنشاكلا لاق * دارفنالا ىلع امهنم لكل لاَغ دقو اسعم

3( 
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 اقرا اكاوسوم تفك ] ةيسرافلابو : ىدعي نؤجحم #« ىرثا ىلع ءالوإ معلاق هِي مهريغو
 قبسب 6 تلجيو © [ دنسرب تعاشت تءاسو نه ىبرب دنيإ ى كنبا نادرم 31

 قعراسع ىنع ىضرتل 8: [نم راكدروربىا ] 3 بر 2 [ م"ىوسب ] 6 كيلا زج مهايا

 نا معيلاهنم + ةفاتخم قاعم ىلا ةراشا نيتي آلاىفو عب كدهعب ءافولاب ىقانتعاو كساب لاثتعالا ىلا

 ةحودممةلدعلاو ريسلا ىفهلاحعتساىف هللاىضد نا ىريوهللا ىلاريسلاىفىناوتي ناىنيالرئاسلا

 ىوتملافو : بلطلا لصالاو 6 مكبر نم ةرفغم ىلا اوعراسو ) ىلاعت لاق نيدلا ىف
 م01 دو هدا تمي د رج كاد يمل ك5

 تساريهروكس هاررد بلطد, * تسدودرهوت امتادزز لطرد

 لاق اذلو ( اهتاقواب ةنوهسم رومالا نا) درو دقو

 ديا ىريد نايايب نار بشركمت روخم * ىاجتبقاءنديمددهاوخوا لصو حب وج
 ىسوم لاح ناكام هللو هللا ىف ناك ناو ريسلا ىف قئاعب قوعتيال راسلا نا ىتيذي اهنمو *
 نونجملا نا حد دقو قئاوعلا تلطبو ريسلا ىف لجعتساو هموقب قوعت امث هللا ىلا ريسلاىف

 ىلع ىف اهبانج ىلا ريسلا ةعرس نع ةقئاع اهنوكل ىلد قيرط ىف ةقانلا كرت ىرماعلا

 ىونثملاىف لاق م هجولا

 [9] ريس ريس ىراوس نيز متثك ريس «* ريد تخس مدئامو كيدزت هار
 دج دحلان مزز مديزوس (تفكج) ب تتكفريردب تعا ريا اذوخر ان وكر
 خالكنس ردنا كك ناشيوخ * خارف ناباس. ىورب دش . كنت

 تسكش مه شياب هظلل نأ اضقزا * تسيىؤس اردو دنكفا نانج نوج

 مور ىعب ناطلغ ناك وج محرد « موثوك اتفكو تسبرب اد ىإب

 دون ىلواوا رهب نتدك ىوك # دوب ىللزا 2( ىك ىلوم قشع

 قشع ناكوح محر د ناطلغ طلغ * قدص ىواهبرب 5ك 0 وك

 تاجموإ لاق امهريغلال هباطو هللاصلاخ نوكينا نشب هتينو ىلاعتهللا ىلارئاسلا دصقنا اهنمو *
 ىدنحملا لامكلا لاق : هللا ىلا هدصق ناك«بر كلا

 نيش هزم ئاوسامزا 6 عا قة دنس م وكاوارز لإ لاك
 تاليوأتلا فاك (ىضرتل) لاق اك هنمهسفن ىذرالهاضر هللانه رئاسلاٍتَولطم نوكيا اهنهو *«
 مهانبقلا *# كدعب نم كموق انف دق اناف 88 ىلايب ىفانشتساوهو ىلاعتللا # لاق © ةيمجتلا

 عم مهفلخ نذلا مهو لحعلا قلح مهناعاىف مهانلتباو مهل ند كجورخ دعب نم هنف ىف

 افلا رشم انثاالا لجعلا ةدابع نم مهئماخلام فلا ةئاّس اوتاكو رحبلا لحاس ىلع نوراه

 كىوق ق ىةلخاناوزاهل تاق قاخ كاف ترايال ال5 تنما نانا عدت !١ هوطولم ل طقسا اك

 فوفحم مهيعبتمو ءادنالا قيرط نا ىلا ةداشا هنفو * نوراهى ع تدمتعا' نيحانا تنكنبا |
 ءالبلازا لقدقو ( لثمالاف لثمالا ءاسنالاب لكوم ءالنلا نا) مالسلاهيلعلاق اك ءالبلاو ةنتفلاب .
 خيشلاو ىلا نم ةبحصلا ةقرافمي ةنورقم ديرملاو ةمالا ةنقف نا ىلاو بهذلل بهللاك ءالولل ْ

 خلا هدرسفا ىاهدزا هكىريكرام تياكح نايبرد موسرتفد لئاوار: 13

 2 هك ير هفأن ليعو هرح ىوسنواح ليموهفاناب نون#ء عزات نوجمح سشن اب ىلع سشيلاج نامرد مراهجرتفد طساوارد ا']



 | دوعومقدصو ةقءاوملا قرط ىلا ةفلاخلا قيرط نم عجرىا (نان نلزانءلىاو) ءاطع نبا |

 ةيدوبعلاب ( اخلاص لمعوإ) ند-رلا ةدابعب ناينطلا نمعجر ىا ةيمجنلا تاليوأتلا فو © ْ

 ' عم ىضلاك نك لاقق  ىولبلا ىتقرص ىلوملا باب ىلع تفقو املكف عنصاام ىرونيدلل لاق |

 | ةبوتف .ماسقا ىلع ةيوتلاو اهلا همضتىتح كلذك لازيالف اهيدي نيب عزجم هتبرض الك هما |
 | ةيؤر نم. رباكالا ةبوتو .تالفغلاو تلاللا نم صاوخلا ةبوتو . تائيسلا نم ماوعلا |

 ناسللاب راذتعالاو . باقلابمدنلا .ةثالث ةيوتلا طئارشو *تاءاطلا ىلا تافتلالاو كاسعا

 نانللإ سكسلاو جدلا قي اناللا نع تكلا رعو حراوجلاب عالقالاو . هللارفغتسي ناب |

 هرسسدق ىماجلا ىلوملا لاقو : ( هبرب ”ىزهتسملاك بونذلا ىلع رصملا |

 هنافاوم ءادتبا دنع ىسومل انلقو ىا ربخو أدتبم 6 ىسوماي كموق نع كلجتا امو © |

 ْ بابرالا بر ترضحاب. باب تاَنَد ىسوم زاس نيه نا ماكحاو ىتعيرش دعاوقام ىارب زا |

 ْ دلما ف ما عي ,د زور لهج هكدركهدعو ار موق دندش روط هجوتم دندوب نتداتفه

 [| ىهلا ماسو مالكب هكقاتشا تياغ زاو تشاذكي ارموق ديديسر روط كيدز, نوجو مدوا

 م 7 .-- رفع سداسلا

 سس مل م ل :

 لاق * لاجرلا .مادقا ةلزمىهو اهيف هلك نأشلا نال لجاو هنم ىلعا اهنال هللع اهلضفو هسفن

 اًيرطو اكلسم هاوس بلطيال كلذ ىلع ماقا ( ىدتها مث ) ةنسلا عبتاو هيف هللا

 ناااوذ ىاضر ىوس دوب ىهار نيسزك * مقتسم قيرط هاوخ ركاور تنس هاد
 ننسوب ىنامز دهاوخ .ىدنز ناتسرك « زيتداب ىنانس نوجم ىو مشجرد هدزمىه

 ناو لابخلاو مهولا سندنع ةهزنم ةرضحلا كلت نا هل ققحت ىا «ىدتها مث ) ةيبوبرال
 | ليزي نوباصلا نا امكقف نوباصلا ةلزنم ةبوتلا نا معا ةمئاد ةيدومعلاو ةمئاق ةبوبرلا

 الجر نا ىور بونذلا ىنعا ةنطابلا خاسوالا ليزت ةبوتلا كلذكف ةرهاظلا :خاسوالا

 مهنركد ناهجي ناهج نيزا ىود نوج « نم ىور مرش ىا هنك نهج ناهج مراد
 ِ م كم واع نا تتلسل لدغ ناعك كك ن1 ددكستا انه كلم هزاع ةكاود نادان

 محرك هنوك نيدب هكدرب ىع ىف نك * رصم هنكحرب لدو هبوت فال قلخاب

 نع ادرفنم كتقبس بجواو ةلدعلا ىلع كاج 0 ىأ ةواقك دلل ةدعاوملا تجوع تاقبملا

 ىلا اقوش مهقبس هنا كلذو روطلا ىلا هعم جورخلل نوراّتحلا نوعسلا .ءابقنلا مهو كموق

 >رشاعمي ند ىموم ردص قاض سنا رعلا ف لاق «نيلاللا فاك ءاوعش نأ يحصاو هللا داعنم

 | ىنشاكلا لاق #* ىلاعت هللا ءاقل ىلا قوشلا ةل>علا ةلعف قحلا لاسدو .مايا 5 قلخلا

 رك دي داوم اعدم مالسلا هلع ىسوم زا نوعرف كالهزا داع لارا ى دك داودتوأ ]

 | مك ىناتك اثئاروط هوكب ليارسا ىب فارشا زا ىبجاب هكديسر ٍباطخ درك تاجانم
 هكموق هوجوابو تكادك ك0 ىاحن ارنوراه ,ىسموم 00 دشاب عرش ماكحا عماج

000 

 ناباتش زبج هجو للا 6كلحتا امو ١ هكديسر ىتايرباطخ دما رب هوك ىالابرت دوز تشاد
 اذه ريقفلا لوس *[ نيدوه ىادوُح هوركزا ىدمأ شيبو ىدرك ليجعت انارت تخاس
 أ ءالجالا نم نيرسفملا رثك ١ نظامك راكت!لاؤسال (كْينِع كلتامو) ىلاعتهلوقك طاسبن !لاؤس

 - مص

 عجم



 ىناحاس مهضعيو قحلا انا مهضعب لاق ا" ىنافصي متفصلا ناب ىمساب اومستو ةيبوبرلا |

  1١مج 0

 ىرادرافت نادتن غدر از 3 يور نك انك !(0 ا
 لاق * هتالالحوا هذئاذل نمىا 6 6 انقزرام تابيط نم إف اولك مكلانلقو ىا 6 اولك ©
 الوانتم :ناكام عرمشلا ف بطلا ماعطلاو سفنلاو ساوحلا هذإتستام ببطلا لصا بغارلا

 ايبط ناك كلذك ناك ىتم هناف زوجي ىذلا ناكملا نمو زوجمام ردّقبو زوام ثحح نم

 6 هفف اوفطتالو 6 الجآ بطي مل الجاع اببط ناك ناو هناف الاو محوتسيال الجاو الجاع
 فرسلابو هركشب لالخالاب ؟انقزر ايف دحلا ازواحت الو ىا ناصعلا ىف دحلا زواج نايغطلا
 3 ىضع مكيلع لحبف #3 ةللو مون نم انك الا هنم ناتدالاا وو ىحتشملا اوم عنملاو رطبلاو

 هادا بجواذا رسكلاب لحي نيدلا لح نم مكل بجو ىتوقع مكمزلبف ىا ىهنا باوج
 ماقتنالا ةدارا دنع بلقلا مد ناروث بضغلاو لولا ىا لولخلا ىندب وهف مغلاب لحب اماو

 ىونثملاىفو : هريغ نود ماقتنالا دارملاف هب ىلاعت هللا فدو اذاو

 ا مكخرد دياشكب هلرو * درخرد دما بجاو منم 0

 127200 وج ٠ تتح د ع ل هد سمس

 كلهيف لبج نم طقسي نا هلصاو كلهو ىدرت ىا * ىوهدقف ىضغ هيلع للحب نمو
 ىو © ىوهلا دعبا ىف ىوه دقف ىوهلا عم هسفن لسرا نم ىرسشش#ِزلا تاغالب نمو

 تاببط نم اواك انقالخا ىولس, ىولسلاو انتافص نم نملا مهللع انلزنو ةيمدتلا تاليوأتلا
 ملول ىا اهب ؟ انفرش ىتلا انقالخا مثاركب اوقلختو انتاذص تاببطب اوفصتا ىا مك انقزدام
 الواو اهئافصو سفنلا نوعرف رش نم اءهتافصو بلقلاو حورلا احن امل ةينابرلا ةيانعلا نكت

 متينغتسا اذا ىا هيف اوفطتالو لاق مث هقالخاب اوقاخنالو هللا تافصب اوفصتا امل ىهلالا ديلا
 اوعدتو ةيدوبعلا اوعدت ناب اونطتالف مكقالخاو مكتافص نع قالخاو ىنافصب

 نأو ىعتسا هآر نا ىطل نانالا#نافأ ةئاتنالا هبط ند ةلوتن اع ”قااوحالا هه 'هتخا انو
 حلصتال تالاخلا نال مهلاوحا نم ىه تناك ناو تالاقملا هذه لثم ةفاطلا هذه نايغط

 دقف ىضغ هيلعللحن نمو ىضغ مكلع لحال ىلاعت لاق ا" بضغا ةبجوم ىهو تاماقملل
 اء داع هاما دعؤلا” اذهل ار وكم ءاهأ ةيدوملا ف رامات 1: نت

 «مهيلع بوضغملا ريغ مهيلع تمعنا نيذلا طارص ميقتسملا طارصلا اندها )ل هلوش ءادهتسالا
 هيلع لحي نايغطب هتيلتبا مث ةيدويعلاو ةعاطلا قيفوتب هيلع تمعنا نم ريغ ةياده اندها ىا
 نايفطلا اهتلمح نم ىتلا ىصاعملاو كرمشلا نم 6 بات نمل 8 روتسل 46 رافغل ىلاو هه كيضغ

 ةرفغملا ريثك روذغلا نا رافغلاو روفغلا نيب قرفلا حيباصملارش حيتافملا ىف لاق *«ركذ اهف

 هنوصيام ىثلا سابلاوهو رفغلا نم هبونذ نع زواحتلا باقعلا نم هقحتسا ام دبعلا ةنايص ىهو
 ةهج نم هيف ةغلابملا نا رافغلا نيبو هنيب قرفلا لبقو هئانب ةدايزل هنم غلبا رافغلا لعلو سندلا نع
 دنع امقتسم هيا اص لمعو لي هب ناجالا بج امب ني نماو 8 ةيمكلا رابتعاب رافغلا ىفو ةيفيكلا
 من 98 ناميالاو ةبوتلا ىلع ثحو ركد ايف نايفطلا هنمعقو نمل بيغرت هيفو *لقملاو عرمشلا
 نم لزعمي هيلع راسي نم نايا ةراشاوهو توملا ىتح همزلو ىدهلا ىلع ماقتسا ىا 6 ىدتها
 | ريْخا نع ريخا ىلع ةماقتسالا يخارتا مث مولعلا رحيىف لاق * ىتترلا ىخارتال مثو نارفغلا

 ابسربم# لها تحيصنب ريمغعل هدريس ند*] نايرد موسرتفد طساوارد



 موكب 1٠١ رسدوسوانلا ءزألا

 لاقفاخ ا تناو: دحإلاهللعإ نا:هلاذاعما لاق: ةيشلعأ جايا لاقف ىحاض:ق.هب“توعد'دقو |
 او امههاوفا نيحتاف نيمظع نيدسا هبقتاع ىلع تيأر لاقف كلذ ىف هل لئقف هلبس اولخ

 هللا الاقاو ءقزكتللا© ءاطفلا هملمقا ةنتخلا وطاب اقتل لع اكلازا اةمقاخلا لاق” ءاقؤلاةتؤتضحأ |
 مث (ءامسلا ىف الو ضرالاىف ”ىش همسأ عم رضبال ىذلا هللا مسءامسالا ريخ هللا مسب) لق

 حصن ىسوم نا لعاو * باذعلاو رانلا نم هظفحبف ةرخآلا ىف امآو انندلا ىف اذه نا

 ىلا داضلاو درلا قيرط نم لصوف لبقيملو هردق رديإف ظعولا هعخ ل نكأو نوعرف |
 ظفاحلا لاق : حصانلا ىلا عمتسي نا لقاعلا ىلعف *دابعلا برهللاب ذوعت كالهلاو قرغلا

 داب داش ون' زاام حصان ناور براي * مخانش نازرزع دنب ردق زورما

 ىرتاذلو ةلوهكلا تقوكسل ٍباشلاتقو ناىلاةراشا هفوةخوخشلا تقو هيديريزو ماهلوق |
 هسفنىلا عجر ىلاعتهللا ءاده نفذ ىهل الاحصانلا نع نيضرعم ىهالملا عامس ىلع نيبكشم بابشل ارثكا

 نم كلاسلل دبالو [ وا ىاهديرد دزودبم 1 ةيسرافلاب هفورح حصني هنآل هححانل اعدو |

 نوعرف ناىرتالا دشرتسي مل ءادام هعفس اال دشرملا دوجو درج ناذ ةضايرو ةدهاجمو دش |

 مث داقتعالا لوالاف 5ع هشرط كولس نع ىبا 21 هبءاحامو ىنوم هقح فرىع

 ىلا رحم سفنلاو « سبلا ىلعىرجال ةئفسلانا 0 مهضعل لاق دقو داهتحالا مث رارقألا

 لاح نيقبلا ىنأي نا ىلا ةمزالةداعلاف ( الاَقثو افافخ اورفناإ ىلاعت لاقدقو ةلاطبلاو ةعدلا
 هرسسدق ىماجلا ىلوملا لاق : ةما.قلا مون ىلا ضام داهجلاو ةهاركلاو طاشنلا

 ١ دسم دك وج رح هردربتنوجىسك حلرىب 020 |
 6 لمار سا ىاي # هترضح نانج ىلا الصونو هتاضرم قيرطل انقفون نا ىلاعت هللا لاسن

 1 : 1 1 ١
 نوعرف 4 مودع نم م احنا دق 3+ مهنم مهئاجاو هموقو نوعرف قارغا دعب مهل انلق ىا ْ

 ةقاثلا لامعالا ىف مككومدختسيو ؟ءاسن نويحتسيو ؟ءانبا نوحبذي اوناك ثيح هموقو
 ىلع بصنلاب ه6 نميالا زوطلا باج كاندعاوو 0 ةعاجاو ؟ءدحأولا لمت قف ”ىحت ودعلاَو

 رصم نم كلاسلا ىلا ارظن نميالا هيناج ناينا مكس ةطاسوب 5 اندعاو ىا فاضملل ةفص هنا

 هيلع ةاروتلا لازناو ةاحانملل ىمومه نايتا ىا راسي الو نيب لبحلل سيلفالاو ماشلا ىلا

 مهبلا اهتعفنم ةيارسو مهايا اهتسيالم ىلا ارظن ىسومل اهنوك عم مهيلا ةدعاوملا ةبسنو

 ا
| 

 نيجنرلا هل لاَ رجشلا ىلع طقس ةوالح هنف لطلاك *ىش وع * نملا مكللع انلزنو »

 لثم هبتلاىفمهو نملا مهيلع لزني ناكىامسلا هل لاَ رئاط 6 ىولسلاو إف « نيبكترك» برعم
 لجرلا ميذيف ىتامسلا ٍبونجلا مهللع ثعبيو عاص ناسلا:لكل عولطلا ىلا رحفلا نم جلثلا

 اوبافا نيرابجلا ةنيدم اولخدي ناب اورما نيح كلذو اهي هاتي ىتلا ةذافملا هبتلاو هيفكيام
 0ك كد زول ةالأملا ةاناولل 8 وع 5 ةنئت قدرا "ٌسرالا "اليت ناب“ هللا مهقاعف كلذ |

 اوقزرو هبتلاب اولتبا دقف هناسحا هنع عطق ال وهو بدأتيل ىصاعلا هدلو برضي قفشملا دلاولا

 هيلا صلال 0
 ىرادروخهفنظو اسرتو ربك * بنغ ةتازخ زا هك يعرك ىا

 ( الاسود )



 هل ةروس مي ؛١٠ة رع

 نيب دلب وه سوماقلا ىف لاق * مزاقلا رحب انه دا ناقة نكلا ءاملل عماج عس اند نكتلانكا

 هكر نم علتبي هنالوا هفرط ىلع هنال مزاقلا رحب فاضي هللاو.ر ولعل و وصلا

 بهذف ءام هبف ناك ىذلا ناكملا سربلاو اًيرطل ةفص ه# اسي © عالتبالا ةمزلقلا نال |

 هككشخ ] ةيسرافلابو : ةغلاص لعافلا هب فدو ردصم هلا ع اسباب ىاداعرالاىف كاق# |
 كردلاو قدوتنا ىار رمال نم ةردقشا لع « اكرد فاختال 8 [ دوت ىالو باودد |
 ودعلا مككردي نا نم انمآ كنوك لاح ىنءملاو .نوكسلاب كردلاك كاردالا نم مسا ةكرخم |

 نمهبرما ام لعفف ىا ةحيصف ءافلا هدو نوعرف مهعتاف 8 قرغلا #4 ىئشختالو ©

 قا رشا تو مهوقحل ىتح هدونج هعمو نوعرف مهعبتف هكولسو قيرطلا برضو مهب ءاوضالا

 نيب قرفلاف مهتةحلف كوقبس اوناك اذا كلذو مهعبت ىا مهعبنا لاهي اهتءاضا وهو سمشلا

 ىضمو هب يماذا اعبت هعيشو لوالاب قوحالا ىلاثلا بلط اذا اعاتا هعسا لاه نا هعيتاو _

 نوعرف ريخاف افلا نيعسو هلاّتس اوناكو لبللا لوا مهب جرخ ىسوم نأ - ىود

 | ىءارت ثي , مهقحلف مهرا صقف فاا ةئامعيس هتمدقم تا 0 مهعرتاف كلذب

 00 ريثع ىلا ىلع قلقاف رحبلا ءاصمب مالسلا هيلع ىموم برص كلذ دنعف ناعما
 نيملاس طابسالا نم هعم نمي ىسوه ربع5 قرطلا نيب امئاق ءاملا ىتبو مظعلا دوطلاك قرف

 مزلقلا رحب يا هي ملا نم 3 مهالعو مهرتس © 03 مهيشغف 0 هدونجب نوعرف مهعبو

 ىا هموق نوعرف لضاو هللاالا ههنك لعبال ىذلا لئاهلا جوملا ىا 13 مهيشغام 9»

 0 اوتام ثيح اعم ايندلاو نيدلا ىف نارسحلاو ةبنخلا ىلا مها دا 0 مهب كلس

 مهدشرا ام ىا * ىدهامو قه ىورخالا دلاخلا باذعلاب لصتملا ىويثدلا لئاهلا باذعلاب

 هلدك انو هلالضإل يره وهو ةيويندلاو ةينيدلا بلاطملا نه بلطم ملا لصوم قيزط ىلإ طق
 مكيدها امو ) هلوقف مكهت عون هفو * هبلاطم ضعب ىلا هلضي نم دشري دق لضم برذا
 ىف ةيادهلا هنم روصتت نمت هنوكب رعشم صخش نم ةيادهلا فن ناف  داشرلا لبسالا

 ةراشا هموق عم ىسوم ريقفلا لوقي * مكهتلا قيرطب هقح ىف روصتي امنا كلذو ةلملا

 رحبلاو اهاوق عم ةرامالا سفنلا ىلا ةراشا هموق عم نوعرفو هاوق عم ىسدقلا جورلا ىلا

 نوعرف قرغيو ىهلالا فشكلا رونبوا ةعيرشلا ةنيفسب اما هربعيحورلا ىسوف ايندلا رحبوه

 اسفنا لالضلا لها عابتا نا هنم مف بفقك كور اهل ةعي رخال اهارومل ةعئاط اين سفنأا

 ةيدبالا ةاحنلا ىلا ىغْس ىدهلا 1 ءادتقاو ىونءملاو ىروصلا كالهلا ىلا ىدؤي اقافا و

 رالا باذعانير انقو * راهئز دب نيرق زاراهئيز

 ىف نمؤملاو كلذ ىلع نوقفتم ءاسنالا عيمج نال ديحوتلاو ناعالا عايتالا هوجو نسحاو

 نع -ى- -.ةرخ آلاو اندلا.ف قيطابلاو :ىهاللا ءادعالا رم ىلاعت لايفظت سا دك
 لاقف ةلتق رش كلتثا نا ديرا:هل لاقو كلام نب سنا رضحا جاجحلا نا ىقثلا نب هللادبع

 نال لاق كلذ ملو جاجملا لاق ىلاست هللا نود نم كتدبعل كدس كلذ نا تملعوا سنا |[:

 ( ليبس هيلع دحال نكي مل حابص لك ىف هباعدنم ) لاقو ءاعد ىنملع مالسلاةيلعهللالوسر



 <66 جوي زول مخ م ميت رو ترك سك مي

 مه 4 ٠م رشع سداسلا ءزملا

 «ندعتانج ف 8# هريفلاهريغو ىتاثال ةلاعلا تاحردلانا تح لمعلاوناميالا نيب عماجلا نييو
 نا,لزانلان زازا دوريه هتسوِس ] © راهنالا اهتحن نه ىرجن # ىل اعلا تاجردلا نم لدي

 لماعلاو مهل ىف ريمضاا نم لاح 4 اهيف نيدلاخ 8 تانجلا نم لاح[ اهيوج نأ راجشا اي

 « ىكزت نم ءازج 8# باوثلا نم روكذملا ىا « كلذو # ةراشالاوإ رارقتسالا ىنعم
 قرفلاو اذكبو اذكهتيزج لاقي رشف ارش ناو ريخف اريخناةلباقملا نم ةيافكلا هنفام ءازجلا

 ىنالا لاقيالو دقعلا ىرحم ىرجنامو دقع نع ناك ايف لاش رجالانا ءازجلاو رجالانبب

 راضلاو عفاللا ىف لاقيو دقع ريغ نعو دقع نع ناك ايف لاقي ءازحلاو رضلا نود عفنلا

 ةحلاصلا لامعالاو ناعيالا نم رك ذاع ىصاعملاو رفكلا سئد نه رهطت نم ءازج ىنملاو

 مهتحت نم مهاربل ىللاتاجردلا لهانا) ثيدحلا ىفوىقبا ىلاعت هللاباوث نوكل قيقحم اذهو

 اذهل لها امه ىا (امعناو مهنمرمعو ركبابا ناو ءامسلا قفا ىف ىردلا بكوكلا نورت اك
 رابخالا ىف تيثلو هب مهدعوإام نينمؤملا كئاواب لمف نوعرف نا نارقلا ىف سيل اولاق ْ

 راهنلا لوا اوناك امهنءهللاىو ضر سابع نبا نع القن ريبكلا ريسفتلا ىف لاقو *راخالا ىف اك

 ئفوتتلا فو ادهش, نازبا: اَوَساَو ةوفكؤجتيشا :ماولملا نخب وك دهلش“ ءزخ 9. ةؤرحتس

 نيكب ىسوماب دندركى رم نوج * نيعل نوعرف دهعرد نارحاس
 دعو ووكل ل ؤؤأ نازحانعلل © «ونطظاا 7 تاس ء اراك وما كانل

 تسخم نكفب اصعىهاوخ ىىوترك * تستن 1 نامرفهشدتتفكة ناز
 نامرد اراهركمنا دنكفا * نارحاس ىا امش لوا 0

 ديرب ناشاهايو تسد نآ ىرمزاو * ديرخ ارئاشيا مظعت ردق نيا
 هددعابا ق5. نأ مرج ردابو تسد ه* دنخانشنوا ردق نوح نارحاس

 لوا نكي ملالاو مهيف بلصلا لمعتسا نوعرف ناو ءادهش مهتوك ىلع رابخالا هذه تلدف

 فاصوالاو ةيئاسفناا ةمسذلا قالخالا نع ىكزتيو ىلاعتهللاراتخي نا لقاعلا ىلعف + بلص نم

 لانيل حورلاو لاملا لذبيو ةينابرلا ةيناحورلا قالخالاب ىلتو ةيناطبشلا ةعننتلا
 ىلا ايحوا دقلو © ءالبلا هلع ناه نممو ءالولا لها نم مكاياو هللا اناعج حوتفلا ىلعا

 ىف كةنس نيرششع نم وحن ىف عستلا تايآلا ءارجا دعب هيلا انيحوا دقل هللابو © ىموم
 مالتسلا هيلع ىموم نا نم ةدوهشملا تاياورلا ضعب ىفام اهفلاخي ريقفلا لوم * داشرالا

 دنع اولاقام ىلع ةنس نيعبرا ذعب هرئا نكلو هلبجتساف هموقو نوعرف قح ىف هبراعد

 ناب ىا ةيردصموا ىا ىنعمب ةرسفم 4 نا #8 (امكتوعد تبجا دق لاقل ىلاعت هلوق ظ
 البل ًايضم نما ليسارتما ىتيب رش لاق ىا؛لنللاَنيَش ءارسالاو .ىرسلا 4 ىدابعي رسا

 # مهل برضاف 8 نوعرف ناوعا مهقوعي الثل كلذب سما [ ١مناكدني رييبشب ] ةيسرافلابو :

 هلمع اذا نبللا برض مهلوق نه لمج اوذختاف وا امهس هلام ىف هل برض مهلوق نم لعجاف |
 وا ناك اداتعم قراط هقرطيام لك قيرطلا اقيرط ف كاصعب مهل برضاف نيلالجلا ىفو# |
 رحبلا «رحبلا ىف 8 برضيو لجرالاب'قرطنىذلا لبسلاقيرطلا بغارلا لاق * هكفرعأ

 لك



 هط ةروس مك #2 2٠٠7

 هلوقب هديدهت نع باوج 6# ضاق تنام ضقاف آه ىلاعت هيلع نوعرف مهراثيا مدع اهباحال |
 تاليوأتلاىفو ©بلصلاو عطقلا نم 1 احهبف تناامانيف مكحاوا هعئاص تناام عنصاف ىا نطقال

 # ايندلاةوبحلاهذه ىضقت امنا 98 ةداهشلا نم لزالا ىف انلهّللا ىضقام انيلع رجاو مكحاف ىا
 درما لوزيسف بسحل انتاح ةدمو ايندلا ةاملا هذه ىف هارتاع مكحنوا هاوهتام عنصتامبا ىا

 هجره روج زوما ] اهباذع نم ةيهرالو اهبذع ىف ةبغر نم انلامو بيرق نع كناطلسو
 نم 4 اناياطخ الر فغل انبرب انمآ انا لف [ دك دنهاوخ هجره زنوتب ادرف نكيم ىقاوخ
 رثأتن ىتح ةينافلا ةاحلا كلتن انعتعلال ةرخآلا رادلا:ىف اهب ذخاؤنالو ئصاعملاو:رفكلا

 زواجتتل .باقملا نييهقجتسا .امعاانيعلا ةنايلطاةردغللو دضلاذالا عامل نمت اتلعاا
 قرفلاو ةطخلا عج اياطخلاو . سندلا نع هنوصيام ”ىثلا سايلاوهو رفغلا نم هبونذ نع

 نم اهنال ضرعلاب دصّسي امف ةيطخلاو تاذلاب دصب امف لاقت دق ميلا نا ةئيسلا نيبو اهني

 ىدنلا رجس انلازقغيور ىلر انااطخم قلع كنفطتع اور خملا !١ وميمبلع تح طكلا امون رولا افخ
 عم رك ذلاب هوصخ ةبصاقلا نئادملا نم انايا كرمششحو كهارك اب ىسوم ةضراعم ىف هانل<
 ىف ىا 2 ريخ هللاو 2 ةنرغخما ف مهتنغرو هنم مهترفن ةياغل اراهظا مهاياطخ ىف هجاردنا

 انلريخوا اباقعوا ناكاباوث ءازج ى' # قباو قه انرطف ىذلاو مهلوق ىلارظ انوهو هتاذ

 لاصياىف (ريخ هللاو) ةيمحنلاتاليوأتلا فو ©هانصعنا كنماباذعموداوهانعطانا اباوثكنم

 موقل هللاناحبس نسحلا لاق *كباذعنم هباذعو كريخ نمهريخ 6« ىقباوإ) كنمرسشلا عفدوريخلا

 اولاقنا مهدنع مظاعتس 1 نيع ةفرط ناعالا مهبولق 2 ” ارفك نا رفاكلا انغا مهرافك

 عيدبل هنامث اماع نيتس ن ارقلا بحصمل موبلا مهدحانا هللاو هللا تاذىف *« ضاق تناامضقا )

 هريس سدق ىدعس خيشلا لاق : ريقح نُعب هنيد

 نانب دشو رفسص بدا ع هك 2 نادريسفت درم كم نايز

 دهد ىندب نيبددرخ لها كك * دهد ىوتف حرشاب لقع ع

 رخم ىسيع ليجناب اهرخوج * رخم ىند هيامورف ىا نيدب
 [هكسك ]86 نم 3 قباو اريخ ىلاعت هنوكل مهتهج نم ليلعت وهو نأشثلا ىا * هنا 9

 هنوك اج ه امر 3 [وا راكد دورب كيدزت] هك هب رات [تماقزور رد ديا ] 4 تأ ص

 ةلباقم ىف روك ذم هنالو ىصاعملاو رفكلا ىلع تومي ناب هنف اكمهنم همارجا ىف الغوتم

 قبا هباذعزوكل ققحت اذهو يقسو هباذع ىهتنف  اهبف تومبال مثهج هلزاف © نمؤملا

 تازجعملا نم هدنع نم ءاج امبو ىلاعت هب 6 انمؤم هنأي نمو # اهب عفتني ةاح 6 ىحالو 9 3#

 ةيداج ةئسحلاك ةحلاصلا 6 تاحلاصلا لمع 9 دقو ىا ه# دق له هاندهاشام رع نم ىلا
 لق.لا ليلدب لامعالا نم ماقتسام لكىهو فوصوملا عم الا رك ذنال كلذلو مسالا ىرحي

 نولماعلا نوئمؤملا كئلواف ىا اهانعم رابتعاب عمجاو نم ىلا ةراشا. هي كئاواف # لقنلاو

 ايلعلا عمج 6# ىلغلا تاجردلا © ةحلاصلا مهلامعاو مهناعا ببسب 6 مهل وت تاحلاصال

 علا ناعالا لعا ني( اقارفلل 2 ةراشا هفو * ةنلا ىف ةعفرلا لزانملا ىا ىلعالا ثينأت



 العيني رابكلا ضعب لاق دقو * هللا تاذ ىف قلبام هيلع ناه ءاشالا ىلع هللارثا نمو ا

 مه غ١ جم رشع سداسلا ءزجلا

 ىنملاو .سكملا نود نافلتخم نيدض لك نال دضلانم معا الخلا «فالخ نم مكلجراو
 يارقيإ لانا دتبال هبف نمو ىرسسبلا لجرلاو ىبعلا ديلا عطش ناوهو افرط قشلك نه |

 ىدتبم ضورعملا نم ”ىدتبملا ناف هايا هقافو نمال وضعلا وضعلا ةفلاخم نم عطقلا ءادتبا
 اهنال افلتخم اهنطقال ىا ةلاحخلا ىلع بصللا زيح ىف اهرورجب عم ىهو ايا ضراعلا نم

 فالتخالاب تفصتا دقفراس كاذو نيب اذهو لجر كاذو دي اذه ناي اضعب اهضعب فلاخ اذا |

 بلصلا 6 لخنلا عوذج ىف مكيلصأألو ف هريغ نم عظفا هنوكل هتيفكو عطقلا نينو |
 ىف لخنلا لوصا ىلع ىا بشخ ىلع هبلص دش وه لبق لتقلل ناسنالا قيلعتوه ىذا |

 نيرت زارد هكنب امرخ نترد ادامث مزيوارب هنيبا سهو ] ةيسرافلابو : لدتا ءرلطاش |

 اهيلع مهئاشبا ىل اع ةلالدلل ىف ةلك راثياو [ 50 ديب هبارامش نسك همهات تقاتل |

 اولاق + هيلع لمتشملا فرظلا ىف فورظملا رارقتساب اهيلع مهرارقتننتال اهسشت اليوط انامذ |

 ةح اصعلا بالقناب هدهع بز عم لبق ناف * بلصلا لمعتسا نم لواوه ىبسوم نوعاوف |

 هذه ىلا رحسلا د ده نا لقعي فيك اهرش نم ىسومب هتئاغتساو هرصق عالسا اهدصقو

 كيال ةيثف ةدالملا ريظ وف وخلا ةقلاق نوكينا ناويانلت سوم «تاوهتساو دحلا
 دشا  ىسوموانا ىا 6 انيأ نملعتلو © هلاثما ىلع كفقوي ءارقتسالاو هرمال احيورتو
 اوفاخ ةرحسلا نظ نوعرفنا الا بيذعتلا نم ”ىش ىفنكي م ىسومو مودا  قباو اباذع

 ةيمجلاتاليوأتلا فو © ىسوم برو هسفن 6 انيأ )لإ دارملا نوكي (هلمتنما ) ىف مولعلارحبنم
 ةرخالا باذعي مو اكد كوه دش اهدلا باذعب اريصب ناك هنال «ابانعدشا ز لاق امتاو

 ةبدج ماحزا لوح نارحاس)] ىنشاكلا لاق * هديعوب نيئرتكم ريغ 3 اولاو 0 هندشو

 هدشتسدزا دوب هتفات ناشيالدرب هكىابر تافطالم رتاون راونا زاو دندوبهدش تسم ىناقح |

 قابرد دكا تساف هح رص قا كك ةاعودكيرهدادوج

 ءدئازكي ءيغ وادل ف للا ل“ مدنانعقا/ ليغي نكف. زا: نئاذ
 عايتالاو ناميالاب كراتخم نل #« كرئؤن نل 8# [ دنتفك نوعرف باوجرد مرجال
 ىتلا ةرهاظلا تازجعملا نم 6 تانيا نم  ىسومدي ىلع هللا نم *# انءاجام ىلع 9 |

 تانليلا ماظع مهيلع ناهف تافصلاوتاذلا راونا ت .ايالا ةيؤرىف اودهاش موقلانا ىلا ةراشا |

 فطع تاقولخلا راسو انقلخ ىا  انرطف ىذلاو 8 ىلبملا وه هللا نا كملع كنع ءالبلا
 لاو هرم فال ةيسييدنا, بجاش امور ةيزظن ةيلقع مهلا هننلعي فات نال :لوريجأت و ءانءاساف ىلع |

 ناف كرئؤنال نب ين تجد اعايل> وكلا ةلالدا ادد فوذحم 6-0 مهضعب

 ةيرطافلل ا 0 ةرطف ىلع الرع ىذلاب ىا 1 ىو © [ ديرفأ ارام |

 (اهباجمال )

 'هفو * انيصعو انلاحنياف ارحس اذه ناكول اولاقمهنا مهل الدتسا نم ناكو اهتيقحىف ةهشال |

 | قيسامىلعو لاقام لاف مهيصعو مهلا هاصع عالتبا اوأر نيخ مهسفنا ]2 ,عشت ومر كف 3 نم



 هط ةروس مد ١٠ه جم

 مهرورخ ةدشل قلم مهاقلاا اك نيدجاس ه ادحس هه مهنوك لاح ةرحسلا لاف فقللانم

 ماه هناك نرخ نحدو دس ىناهدزا لاخلا ايهكفل اصع خئسوم ترضح 1 ةسرافلابو

 نامه تفركب اروا ىسومو دندروأ زيركب ىور سرئزا مدصصو دربورف ارئاوداج تاودا

 ديك :لطاب اراركك دهر دس حيد ادكا ارز تلامس انآ "تلد ناة1 لل اذقل

 ازتاعتا: ىدم نيلا لمأت ران عام ةقكم ازد ةكاقبا ننازاط ءارظكتاو وك حارق
 قبعاغاو ا [قدص' ىورزآ' از اذه نع نتدوب «ناكدتنك هذحطب 2ك قاكو د دقكتفا) ف اقزأتد

 تناكو سانلابلغن انك لاق مهسئرنا -ىور_- تالاقلالا كلت لكاشبل ءاقلالاب دورخلا نع
 ماسجالا لاوخا ريغتب :لدتسافتال "آلا نم هاننقلاامنباف ارخس اذه ناكولف انلع' بت تالاآلا |

 | ةياهتب اوتاو اوباتف هتلاسر ةحص ىلع ىسومدي ىلع كلذ روهظبو رداقلا ملاعلا عئاضلاىلع
 اوقلا مث دوححلاو رفكلل مهلابح اوقلا مهرما بجتاام هللاراج لاق دوحلاوهو عوض

 فانئتساوهو مهدوحسف 7 اولاق 9 نيءاقلالانيب قرفلا مظعااش دوح-لاو 67-0 ميسور
 لصاوفلا ةباعرل ةهمدلك ةلاكع كي ىسوم 2 3 ىمومو نوره ترب اعنا عت قى نا أ

 دارملاو | مهو اع رو 00 مدقوا ىدوم ىلع ملقا رك ىسوم ىدذوعرف نإلَو

 هلا ناوعدي ىذلاوه هنا امهيلا برلا ةفاضا ىنعمو عابتتسالا ىلع نوراه نكاذو وعرق |

 رمشابو بيغلاملاءىلا ر ظنلا "دا عتشا هلذاكن 0 ايكلا ضعب لاق * ىرحاام امهيدب ىلع ىرجاو

 نيقبلاو ضصالخالا تعمد هملو لا هللا رظن هللا لا عطش اذاف هنع بحيتحا سفنلا ظوظح

 نويقؤبا لالا أهاإ ناعيا قو ل ركل فو ندور جر فلا رو تك

 ةرحسال نوعرف 6 لاق نءؤيإف ةيبوبرلا ناهرب ىأرام نوعرفذاو ديلقتلابال ناهربلاب

 عم ماللاو عا انالإ 1 نقلا نيمضتل ماللاو ىسومل ىا 3 هلمتنما 83 هه خيبوتلا قيرطب |

 عطاقلا لئدلاو ءابلا ىنععي ماللانا ىلع امهبرلىا هلمواعلا رحبىفو # هريغل م ناميالا

 رابخالا ىلع دملاب نما وفارعالاد دوس 6مكل نذآ ناد ابق هب انما 8نوعرفىا لاق)هلوق هيلع
 هلناميالا فمكل نذ .1نا ريغنم ىا. « :مكلنذ 1نا:لبق 9: مهلاخيربوت  لعفلا اذه مللعف ىا

 هدعب عقاو كلذ ىف مهانذالان اال 4 2 0 دفنا لق رحل ادفنلا ىلاعتهل وة فاك كرما

 قودي ىعلا 3 هنأ 0 ب هدد اا دك هتتذاو هتزاحاب مالعا 'لوفلا فا 'نذالاو عقوتم وأ ا

 متلعفام ىلع متأطاوتف 6 رحسلا مكملعىذلا ف ؟ ذاتساوهب مكملعاو مكتنف ىفىا 4 ؟ريبكل 0

 داراو| دنزادنا ربارب كلم هكديهاوخ مهاباهث تسناوداحرتهمو لة داكيللا عطا قشاكلا لاق +«

 ةهبشمدهناىنعي رحسلا مهعاعامىمومنا ملاعهنال ناعالا ىف ةرحسلااوعبتيالثل هم وق ىلع سييلتلا |

 سس م هنذآ ريغب مهناعا ناك املفهنذاب طونم ناعالا سانا مهاراو ؛هوقىلعاهاقلاو نيعالااهروز

 هارتعاال كلذو هورهظا اع ةربعال مكرم اع 5 ربعالف مالسلا هيلع هندمالات نم مهناو هبادتعم

 ثيح دك ملا ديعولاب مهيلع لبقا مث هللاب نامالا ىف ةرحسلاب سانلا ءادتقا نم. فوخلا نم

 ىلا لمفلا ىف اذكو ريثكتلل ليعفتلا ةغفصو نمطقال هللاوف ىا ه6 نعطقلف 9 لاق |
 مكيديا له ةلوقعملا ءاشالاك ةريصبلاب اكردمؤا:ماسجالاك رضبلاب د 1 لعف عطقلاو



 مآ 1٠١4 جمع رع سداسلا ءزجللا

 7 لا كر راس وسلا اهتارط اؤادولا يدا اهرحاسلا لاش ناب 00
 | ءرملا نيب قرفيو لتْميو ضرميف بواقلاو نادبالاىف رثؤت دقعو متئانعو ىقررحسلا ةمئثالا
 هلريثأتالو هل ةققح ال هللا همحر ةفنوا مامالا لاقو * ةثالثلا ةمثالا دنع ةققح هلو هجوز و

 صاراهظا هنلأوب دصاقملا حرشفو * ةععقاشلا نم ىدابارتسالا رفعجوبا لاق هو مسجلا ىف

 .ملعتلاو معلااهذف ىرخ ةصوصخم لامعا ةرشامم ةثيخ ةريرش سفن نم :ةداعلل -قداخ

 هنابو نيحرتقملا حارتقا بسحب نوكيال هنابو ةماركلاو ةزجعملا قراغي نيراشعالا نيذهبو

 ناشالاىف دهجلا لذِسو هتضراعمل ىدصتي دق هنابو طئارشلاوا ةنكمالاوا ةئمزالا صخن

 ايندلاف ىزخلاو نطابلاو رهاظلاف سجرلاب فصتيو قسفلاب نلعب امير هحاص نابو هلثع

 نيعلاب ةباضالا اذكو اعمس تباث القع زئاج قحلا لها دنع رحسلاىا وهو ةرخآلاو

 دبلا تاكرحةفخ اهبس ىتلا ةذوعشلا ةلزمب هل ةقئقحالام ةءارا درجيوه لب ةلزتعملا لاقو *

 ناكماوهفلوالااماعوقولا ىلع ديىناثلاوزاوجلا ىلع لدي لوالاناهجوانل هيفو ةاجلاهجو ءافخاوا
 | عامحا هيقاضياو بساكو لعافرحاسلا امتاو قلاخ ا وههباف ىلاعتهللا ةردق لومشو هفنىف مالا

 لزتا امورحسلاس انلا نوملعي ) ىلاعت هلوق وهفىلاثلا اماو مكحلا ىف اوفلت-ا امتاو ءاهقفلا

 ءرملا نيب هب نوترشبام امهم نوءلعتيو ) هلوقىلا 6تورامو توراه لباس نيكلملا 3ع

 ةءارا در سل ةققح تراث هناب راعشا هيقو © هللا نذابالادحا نم هب نيراضب مهامو هجوزو

 هلال ١) ىسوم ةصقفف ىلاعتهلوق لبق ناف * هدحو ىلاعتهللاوهقلاخاو رثؤملا نابو هيومتو

 زو اق »+ لسختو هبوكوه اعاو رحعتسال ةقّقحال هنأ ىلع لذي (ىست اهنا مهر حس ند

 جروضلا كلت هرثا ناوكف سولو ققحت دقو ليختلا كلذ عاما وه مهرحس ناككنا

 مساطلا اهنم «روهشملا ف عاونا ةسم رحسلان ام“ *الصاهلةقي شح الهنا ىلع لدبال لسا وه

 بحي نما اهنم 0م ضرالا رقاقع مم ةيوؤامسلا راب الا مد علو طلسملا بولقموه لق

 صهاوج ىوق حزم كاذ اولاقليختلاو هيوقلاوهو «كنريثد» برعم وه لق حيربللا اهنمو* |

 ثنالاوهو «نوسبا» برعمنوسفالاوهو ةقرلا اهنمو * سحت ما اهنم ثدحيل ضرالا |

 تالك اهنال ةقر تيمساماو هلع نوبصيوا هنوب ريشي مث ءاملا ىف نوثفني مهفال هبىمسو ءاملاىف

 ةعومسم اهنا نومحز ىنعمالب اهضعبو ةبطبق اهضعبو هيواهف اهضعبف قارلا ردصنم تقر |
 قلحىا لاكشاو فورح اهيلعتدقع طوط+ ىهو تاريطقلخلا اهنمو *مانملافوا نجلا نم

 مسا «ةذابعشد برعم ةذوعشل اهل لاقيو ةذبعشلا اهنمو «ةيصاخلاب تاريثأت اهلنانومزي رئاودو
 ءايشالا بيلقتىف رصبلا ذخاو ديلا ةفخ ىلع ةنبه تالايخ ىهو علا اذه هيلا بسن لجر |
 بقع صاخلا ريثأتلانا بهذملاو كلذ ريغو ثاقملاو قراهملاب بعللاو لاسرالا ىلع ىشملاك |
 هناحبسس وهالا هملعبال هيف ةمكلا هجوو هتداع ءارجا قفو ىلع ىلاعتهلا لعفوع لكلا '

 فورحلان م 0 الانا ةبكملا تاحوتفلا ىف رهطالا هرس سدق ريكالا خ ثلا لاق «

 ىلع رده الدحا لك ناف ةماركلاب ضاوخلا راهظا ىا تاماركلا سنج نم ىلاعتهللا ءامساو

 عقوام عفوف هاقلاف ىا ةحبضق ءافلا 04 هءرحسلا قلاف 2 ءاشألا صاوخ ماوجتسالاو

 27-2 وحس



 ةيمخ هتيقاع نال حالفالك ايندلا لها حالفف لهحج الاب م لذال, نعو رقفالب ىنذو ءانفالب |

 هل ةروس ام 4 هال م

 لعلك سيلو لعف عنص لكف لعفلا ةداجا عتصلاو اصعلانع ةرابعام نوكل كلانا ازراووتبا

 | هوعنصام مقلتو علتنت ىنعملاو .لعفلا اهيلابسني ام تادامجاو تاناوملا ىلا بسد الو اعنص
 ناذيالاوريقحتلل اوعنص امب اهنع ريبعتلاو اهتفخو اهعس كللا لبخ ىتلا ىصعلاو لاخلا نم

 )ا ىذلانا ىا ةفوصوموأ ةإوصومام 13 اوعنصامنا 0: هولعتفاو هوروتز ىا ريوؤتلاو ةيوعلاب

 رحاسلا سنج ديكىا نالربخ هنا ىلع عفرلاب ه# رحاس ديك ف هوعنص ايشناوا هوعنص

 | نم ريض /ديكلا ور ريقجتتلا اهلا: قنضا اماريكتت ىلا ادي: لكسؤتلا ىرتكتتو, ةتلطمو >2

 جاردتسالا كيذكو 1 مومذملا ىف لمعلا ناكناو اموهذدموا ادومح نك لايتحالا

 نس ك ثدح 0 2 اذع هترغل ايوا 4 3 دي جفال 3 ركملاو

 ١ هعونصمو رحاسلا 32 ل و مهعونصهوه 5 0 0 ئدك ىعونصموه

 رفاظلاوهو ىويتد حالفلازا ملعاو * نيتم بكن الا ئدك ور كعويصت1لؤ1, تنجم متلككو

 )آ ءاش ءايشا ةعيراوهو ىؤذؤر ,حاو زعلاو ىنغلاو ءاقماا وهو اسدلا ةامح اهب بطت لل تاداعسلاب

 نيضاتعملا ضعب انياردقاو ادبا حلش نأ هبلع ضرتعاى ا مل مات كافرا : نها رتالا نارسخو

 لهانم نيفلاخلا راس هلع سقو رساخ بئاخ هيلقتىفوهف ةسايرو اهاحو الام ىنوا دق

 ٍذَخاْناو هوب نلت ادخبويبنال قلق! بتات لذا رحياقل اه ىتامتحلالا فتات ىف لاق موكا رككملا

 | نينسملا نع عاجش نب دم ىود,لكا خسشنلا قراشملا جرش و * متبوا ليها تان

 ا لشالو باتتسإالو رحاس هنا معاذا ل مه رحاسلاىف لاق هنا هللا همحر ةقيشح ىنا نعدايز

 نادهاش هاع دهش ناو همد لح دقفر حاس هنا رآا اذاف هنم بوداو رحسلا كرئاىنا هلوق

 ْ ىلع ناضمر حرشفو + ىهتنا باتسالو لتق رحس اهنا مع ةفصب كلذ اوفدوف رحسلاب

 ضرالاىف كالهالاو داسفالاب هبهس ناك اذا ىثتاوا ارك 53 لتي رحاسلا نا دئاقعلا حرش

 ةرداسلا لقال عووتلا فور نينا قالا نوؤركتلا لقفز هيكل اي دعاس ناكلاذاو

 | هلع ىلا نال نتقئال امتاوب ةليظع ا ةعززجت تيكبر ا اهي الا رابكاو را نرش :ىكل و زمحللملا

 ةرخ آلاو ايندلا ف ةلوعت هتئاوت كات رد كانك مانعا فورم اهلا راهم رك تر حلل
 اذا ةقدنزلابو ةأماولو رح.لابو امهدحاوا نيذبشلا بسبو ىلا بسب رفاكلا ةعامجالا

 ىأ رغدلا ءابقس وقيم ( قيدتزلا ةيادهلا» |ىراق :يواستن فوري قوتنا ةتلوت لق, دخلا
 نا عضوم ىف لاقو * ةكرتشم مرحلاو لاومالا نا دقتعيو قلاخلاالو ةرخآلاب نمؤيال

 ىذلاو ناتياور هتبوت لوبقىفو ءا.شالا نم ”ىش ةمرحالو اثعبالو اهلا دقتعيال ىذلاوه

 هنمو قدو فطلام لك ةغالاىف رحسلا ةّقيرطلا حرش ىف لاق *ىهتنا هتبوت لوبقءدع حجر

 فرعلاىفو عنم هبابو ( ارحسل نايبلانم نا ) مالسلا هيلع هلوقو بذاكلا حيصالرحسلا

 ١ (ق>نيعلاو قحرحسلا) مالسلا هيلع هلوقل تباث يما اندنعوهوقحلا ةرودىفلطابلاةءارا

 عقل ريحتماش وهدم هلتحو ادحا مكان ارح سرح سرس نم رحسلا ىلامالا حرش فو 5



 ميك غ+؟ جم رشع سداسلا ءزملا

 وه امباو ضابنببل اذه ةيحيقملا ةلئسالاىفو از“ اج راص ةهبشلا فششك ىلا اقيرطنيمت امل انلق « |
 لطابلاقوهزو قحلا روهاغل بيس كلذ نا معي ناك امل هب ثا ةكرالا مدعو كلذب ةناهتسالل |

 ةفرظ ةأجافمل اذاو ةحيصف ءافلا 6 ىعست ان مه رحس نه هيلا ل اي مهيصعو مهلابح اذاف ©

 نسفنلا ىف “ىلا لابخ ريوصت لختلاو اصع عمج ىصعلاو نسرلاوهو ليح عمج لايلاو

 نلف مانملا ف ةروصتملا دار وبكل اك :درحلا)ةروعضلا هلصا اانخلاو كلذ روصل لضتل ١او

 ىرجي قيقد صخش لك ىفو روصتم يما لكةروصىف لمعتست مث ىثرملا ةبوديغ ديعب بلقلا ىفو |
 ىنغملاو .ودعلانود وهو عيرسلا ىثملا ىتسلاو ىل>يل لعاف بئان ىتست اهناو لابخلا ىرحي

 سي ] ةيسرافلابو : مهرحسنم مهيصعو مهلابح ىسهيلا لبي نا تقو ىسوم أجافف اوقلاف
 نا هك ىتسردب ىبوك هك ناشيا دكو ىنوداج زا ىسومب دش هدومب ناشبا ىاهاصعو اهئسر
 تبرطضا سمشلا اهيلع تبرضااملف قّسزلاب اهوخطل اوناك مهنا كلذو [ دياتشىم و دوريه

 ىلا توصلا سجولا * ىسوم ةفيخ هسفنف سجواف 8 كرحت اهنا هلا ليخف تزتهاو
 فوخلا نم ناسنالا اهيلعىتلاةلاحلا ةفيخلاو سفنلا ف كلذ دوجو ساجيالاو عمستلا سجوتلاو

 هتاجافمنم فوخ ضعب هسفنىف ىموم رمضا ىنعملاو . هلعافىسومو سجوا لوعفم صو |
 هوحنو عسللا نم داتعملا اهررض نع زارتحالاو تابلا نم ةرفناا ىلع ةلوبجلا ةيرشبلا ىضتقم

 سلا ىلاعت يب ةيكافت باقلانم ال سفنلا تارطخ نم هنال هسفنىف هلوق هيلع لد اك

 موقلاالا هل هللا رك كم .نم نمأيال هنال هريغ نهال هللا رهق نم ىسوم فايف رهقلاس ابل دع

 ريقفلا لوشإ 0 نوقسافلا

 رام نيع مثجرد كيراب ةتشو * راخدلرب,رهدوشدهاوخادخنوج

 راكدرك رهقز مسرتىمع نوج * ملا زا نازيد با ناذرل كرب
 مهل ىهاقلا بلاغلا ىا 6 ىلعالا ت تنا ا كال ىا 6 كنا هِي تمضوتام هك فخن ال انلق

 اضياو اس با نومثاقلامهو بيسملاب مئاقلاكناف كلاوحا عيمج ىف كعم نحنو

 ةيرشلا فوخ نا ىلا ريشي ةيمجنلا تاليوأتلا فو. © اظفح سال وهو ىريكلا انتايا .كعم

 | ىلادمص لوب اينابر اعازتنا هنم فوخلا هللا عزتي نا ىلا اسن ناكولو ناسنالاةلبج ىف زوك سم

 | قلاخلان ود تاقواخلا نم ناخحن نا نم ةجرد ىلعا ىا « ىلعالا تنا كنا فخن ال انلق ) ىلاعت لاق اك

 اناعك واكضع ئاورذا نوكملا نه. لب تانوكملاعم/ ناك ام ئسوم فوَح:نا رخآ, ىنم مسفَو

 هرهقو قحلانم فاخف قحلا ةيراهق ةفص رهظم تراص اهنا لع دقو ةرحسلا رحس فقلت

 اهنم اندنعةجرد ىلعاكنال ىا ( ىلءالاتنا كنا فخ الإ ىلاعت لاق اذهلفاهنابعثو اصعلانم.ال |
 ةفص رهظم ىم تناك ناف ىسفنل كتءاطصاو ىمسلكو ىلوسر.تناو كسفنل ةعونصم كاصع اهنال

 مخفتل ماهبالاو كاصعىا # كنيمي ىفام قلاو 8و اهلك ىرهقو ىنطل تافص رهلاذم تناف ىرهق

 فقلت © ةييرغرات الي ةعشتسم اهنال ةدوهعملا ىصعلا سنج نم تسيل اهناي ناذيالاو اهنأش

 همقتلاو هعلتبا اذا اهحتةو فاقلا نوكسبافقل هعمسك هفقل نمىمالل باوج مزمل هاوعنصام

 ديلابوامفلاب هلوانت ناك ءاوسٍبذجلاب هتلوانت هتفقلتاو هفقلا ”ىثلا تفقا تادرفملا ف لاق*ةعرسب

 يصا)



 2 مدي ٠١١ رجم

 7 ,.الاو ةغلا كادداو رفظلا حالقلا#« 0 ا 117 2 0171 دملا :1:هجولا 3 اع

 اعضمح نب مالا نا هالو ه:ةعف رلا ىا ءالعلا ىلط نورك مومذملا ولعلا بلط نوكيدق

 بولطملاب نوديرب داشرالاىف لاق * سانلانبب ةمرملاولع لانو بلغنم بولطملاب زاف دقو ىا

 مهلاثح مهنم ب كا نم وا أعيمج مهسسشل | ب اع نكو برقتلاو رجالا نم نوعرف مهدعوام

 00 00 00 1 ةراشا هنف ريقفلا لوس مم 00 اذ ىلع

 هلعش اب لصوتسنا 3 لكف 6 هعفري اصلا لمعلاو ببطلا ملكلادعصي هيلا إ) لاق اذلو

 هيعس عضل هناف ةيونعملا تتارملا نه هشرص وا ةيورخالا تاحردلا نم ةحرد ىلا عرمشل اداه م

 نولوشو هر رحسو نوعر 5 ا نوذتهإ ديلقتلا تابرا نأ مج وحلا م

 دنع مكلوق بتارعو مكتخوخبش .بصانمنم مكنوجر ءالؤه نا 'قيقحتلا لها قحفف

 بابراو ءارصالاو كولملا نم مكموت قاما نوصهذيو مكدنع سانا هوجو نوفرصنو ماوعلا

 مههاوفاب هللاروت اوئفطينا نوديربو للا كلاسم ٌثؤكلشف لاومالاو روثدلا لهاو فزاعملا

 ىوتملا فو : ىلا كراتلاب ناوكرتملا ا نورفاكل اةزكؤلاو هرون مم هللاو

 وازوب دزوسل دريم ىعمش 0 وش 5 8-5 عمش رب 5

 قلخ تالا اذكو لط اهرحو رم هع القل نورك هاذ تملا انا نا

 ىاجلا ىلوملالاق : ايوامس نوكيال هناف الَقَس
 نامذ شدرك زا دن تنطلس جوارب * هاج هالك دوخ رك هلقس ردق تستسب

 ناموس د1 1 تا عبط ىاضتقم ربهن هحر 12 ناوق

 مهنايتاو مهعامسا دعب ةرحسل ١! ىا 3 او ا 2 حالفلاو ةداعسلا لها نم انلعنا هللا 55

 ١ ىعت ناماهامعو لح راور>رازه ا ىلوه هرحس | قشاكلالاق # مهفافطصاو دعوللا

 طءالالا ىقلنا اما ىسومايؤم[ دتفكو بذا قل كبد راو نادم غانا زا 0

 ا ىلعدلدي نهكاصع حرطت ىا جحررط ل م ل 0 هارث ىاداقلت ا قتلا

 بوصنم اهزيحىفام عم ناو لابخلاو ىصعلا نم هيقلنام # ىتلا نم لوا نوكَتنا اماو

 ١ كؤاقلااما ىمالاوا انءاقلاوا الوا كءاقلا رتخا ىا فوذخم ًادتبم ةيربخم عوف صوا ريشه لش |
 ءاقلالاىف رييختلاو ميدقتلاب مالسلاهملعىسوم اونعا ا ةرحسلانا ىلا ةراشا هنفو * انؤاقلاوا
 ادعو اًذنلقتال اتيقحت هب اونماو ىموم ةرخشم ناعالا وثب اا" ئح نول ناكالآ هللا مه نعا
 مه عا هللا نعا نه زانعابهللاىلا اوبرقت املف ( اءارذ هيلا تبرقت اربش ىلا برقتنم) هلوق ةقيقح

 6 لاق 88 هلوقب هنع هللا ىح اكءاقلالا ف دقتلاب ىموم مهزعا كلذكق هللا ابرقت نامبالاب
 ةرحسسلا مهلا ىلاعت هللازا ىهاظلا ريقفلال وشب * نوقلم متاام الوا * اوقلالب 88 ىنوم

 رب هناعطزا قدر دينرص باو> ناسرد مشش رتفد طساوارد

 ]< ع
 هةحس 0

 هوحميو لطابلا عقدي قاعانال لطامل نم قحلا رهظنل الار «تاهنزواكللا ىسوه ملعو ريذتلا

 ا مع الل ندور أقل ا ةفمخ صمالا لوانم سانلاق رفتل قلأّن مآ لوا ىموم ناكولو

 ١ مهما فنك ليق ناف ماهالا لاق * دوصقلملاب لحم اذذ مهلابحو مهيصع اصملا 0 2
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 مك 4٠٠ »م رقع سداسلا ءزجلا

 ةزدعملا ضر عم فزحسلا نايناب (ابذك هللا ىلع اورتفتال كليو )ةرحسلل ىموم لاق لوأت افوه

 مكلصأتسيو ككلهبف# مكتحسف# ةزجعملا نم ءايسنالا ىطعا ام لثم اناطعا دق هللا ناب ءاطدا |

 ««باذعب# هلصأتساو همدعا ”ىثاا تحسا لاقي [ ادامش دنكرب خيبزا ] ةيسرافلابو : هب |

 هي ىرتفا نم## [دنامدا انو هرهبىب ] ىا بلطملا توف ةسحلا#باخ دقو هردق رداقب ال لئاه

 همالك اوعمس نيح ةرحسلاىا 4 اوعزانف #8 ناكهجو ىاب ناكنم انناك ىلاعت هللا ىلع ىا |

 اورواشتو مالسلاهيلع هتبلاغم نم مهنم ديرا ىذلا *« مهرما ف اوعزانتف مهظاف كلذ نأك

 تادرفملاف لاق * كلذفف لوقلا بادها اوبذاحنو ةضراعملا ةيفيكىف 6 مهني © اورظانتو

 ةمصاخلانع اهبربعيو ةبذاجلاةعزانملاو عزاتتلاوهدككن ع سوقلا عزنك رقم نم هبذج *ىنلا عزت

 هعفادبف هيلع فن الث ىموم نع ىوجتلا ءافخاىف اوغلابو 6 ىوجتلا اورساو © ةلداجملاو |
 هترراسىا هتجانو ردصملاهلصاو رسلا ىوجنلاو [ ارنتفكزا دنتشاد ناهنيو ] ةيسرافلابو:

 هلصا ليقو هلوح امج هعافتراب لصفنم عقترم ناكمىا ضرالان م ةوجنىف هب !واحترا هلصاو
 مهاوجم ناكو هيلع علطينا نم كرسب اوت ناوا هصالخ هنفام ىلع هنواعتزا وهو ةاحنلا نم

 نا #* نارحاسل ناذه نا © رارسالاو ىجانتلا قيرطب ىا 6 اولاق ف ىلاعت هلوق هب قطنام

 م اجرخينا ناديري# نوراهو ىبوم هبلا راشملاو ةفانلانيبو اهني ةقرافلاىه ماللاو ةفنخ

 # اهرحسب 8 ربخ دعب ربخ وهو اهيلع ءالبتسالاو ةبلغلاب رصم ضرانم ىا دك مكضرانم
 ىا فرتشالا وهو لثمالا ثينأت ىلثلا # ىلالا مكتفرطب ابهذيو 8 لبقنم ءارهظا ىذلا

 ناك ام نوديري امهنيد ءالعاو امههذم راهظاب اهلثماو بهاذملا لضفا وه ىذلا مكهذمب |
 نودقتي اوناك ام مهئافرحسلا ةقيرطال ( مكتيد لدبينافاخاىنا ١ هلوقل نوعرف موقديلع

 هبنئمطت ىذلاهناو كلذب مهحرفلاكو مهرورس ةدايزل اهب مهبهذم اومس مولعلا ريىف لاق هانيد
 ىذلا لييسلا قيرطلابغارلا مامالا لاق * «نوحرف مهيدل امب ب زح لك )ىلاعت لاق اك مهسوفن

 كلسم لكل ريعتسا هنمو 6 اسبي رحبلاىف اهي رط مهل لعجافإ) ىلاعت لاق برضيو لجر الاب ق رطب
 هبشالا ىا «ىلثملا مكة شرطب ابهذيو) ىلاعت لاق امومذموا ناك ادومم لعفىف ناسنالا كلسي

 همكحا اذا مالا عما لاقي عامحالانم اوعمجاو ةحبصف ءافلا * ؟دك | ومجحاف 8 ةليضفلاب
 بغارلا لاق *هيلع مهؤارا تعمتجا اذك نوملسملا عمحاو هيلع هيأر عم هتقبقحو هيلع مزعو
 ركذ م" صالاناك اذا ىنعملاو . ةركفلاو ريبدتلاب هيلا لدوتي اعمح نوكي ايف لاقام رثكأ
 عفر ف مكليحو كركم اوعمزاف باهذالاو جارخالا نمرك ذام مكب ناديري نيرحاس امهنوكنم

 *”عَرقو . ةدحاو سوق نع اومزاو مكنمدحاو هنع فلخت ال ثيحح هيلعاعمج هواعجاو محازملا اذه

 ىتني اك اهويترو كرحس تاوادا اوعجحاف ىا (هدكع مخل ىلاعتهلوق هدضعيو عما نم اوعمجحاف
 واخ كرمال مظناو مكتمل دشا نوكيل نيعمتجمو دعوملا ف نيفطصم ىا 4 افص اوتنا مث ©

 وحتو راجشالاو سانلاك وسم طخ ىلع ”ىشلا لمجب نا فصلاو فلا فص لك افص نيعبسق
 ىسوم مهبطاخ اعستم اناكم ناك دعوملالمل داشرالا ىف لاق * فاصلا ىنممب لمجيدقو كلذ

 هطسو اوتأي ناباورما مث هنم رخآ رطقفف مهرما | وعزانتو هراطقانم رطقيف رك ذامب

 (لعر



 هط ةر موي موو دعح

 ءافرطىوتسي اطسو كني و انئيب الدع اناكم دع .ىا ةاواسملاو لدعلا ىنعمب رسكلاو مضلاب
 ايوتسم اناكموا رخآلا نم حجرا نيفرطلا د>ا هيف نوكيال مكدعو انيلع.ةفاسملا ثيح نم
 هكىاجرد حوش ر ضاحةسرب دعو نوح ] ةيسرافلابو : هضافخاالو هعافقت را نيعلا بحال

 دشايت ىدنلب و ىتسوورد هك راومهو ىوتسم ناكماي نابوتوام موق تفاسم دشاب ىواسم
 ىلا هتبسن نع زارتحالل ىسوهىلا دعولا يما نيعللا ضوفف [ درك دئناوت هراظن مدصعان
 تاليوأتلا ىفو عيرصقما دمالا لاط ةضراعملا باسا ةئرهت نم نكمتم هناك بلقلا فعض

 بحاصونامزلا لوطىلا رحسلا ريب دتىف جاتحب رحسلا بحاصزال دعوملا بلط اما ةيمجنلا
 [امثدعونامز ]16 كدعوم © ىسوم د« لاق لي دعوملاىلا ةزجعملا راهظا ىف جاتحنال ةزجعملا

 لك نم ىئانلا هيف عمتجب ىذلا مهديع موب ىنعي [ تسنايطبق شيارا ذور ] 6 هنيزلا موي وف
 رحسلالاطبادعب ةزجءملا نوركتيالف مهنم نويحتسي مهلعل مظع قلخ دهشمب نإوكملإ ناكم

 هيف ساللا عامتجاب رهتشم ناكم ىلع لدي ةنيزلا موي ناف نامزلاب مهباحاف ناكملا نع اولاس

 مهاربا لعج هشو مالسل اهءلع مهاربا موق دلع اهدحا .ةسم دايعالان ا معا *موبلا كلذفف

 صاك ىسعموقدبع ثلاثلاو . ةئيزلا موب وهو نوعرف موق دبع ىناثلاو . اذاذج مانصالا

 ةنسلاىف ناموي كلذو ةيلهاجلا ىف ةئيدملا لها اديع سماخلاو . عيرلاو . ةدئاملا رخاوافف
 ةمايقلا مون ىلا نارمتسم نامويلا ناذهو ىحضالاو رطفلا وب مالسالاىف هللا امهلدباف

 ىماجلا ىلوملا لاق

 تساه رمت دبع نينح رهب مهدي ناح * تسامديع ون ىانح عشب ندش نابرق

 مهراقم نع ةعاملا جارخا رمشحلاو ةنيزلاوا مولا ىلع فطع ه# ىحض سانلارش ناو ©

 ناوىا فراظلا ىلع بصن ىحذو . ةعاملاىف الا لاّشالو اهوحنو برحلاىلا هنعمهجاعذاو

 رجعفلا مويلا لوا طقسلا مارضىف لاق * ةبيرلا نم دعبا نوكل ىحضلا تقوىف سانلا عمجم

 ءاسملا مث حاورلا ةريهظلامث ةريجساامث ةوحضلا مث ىحضلا مث ةركلامث ةادغلامث حابصلا مث

 مولعلا رعىفو *ىتفشاا بيغم دنع ةريخالا ءاشعلامثىلوالا ءاشعلا مث ليصالا مث ىصعلا مث

 ىحضلا بغارلا مامالا لاقو * اهعاعش قلتو سءشلا عفترت نيح راهنلا ردص ىحضلا

 تسرتنش وردك هاكتشاحرد جض ] ىشاكلا لاقو * ةبتقولا ىمش ةدادتماو راهنلا طاسنا
 لسراو سلجملا نع فرصناو برقلاو ىلولا كرت ىا :* نوعرف ىلوتف #8 [ زود قابذا

 ديكلاومهتاوداو ةرحسلا نم هبداكي ام ىا ه6 هديكح عمشل © ةرحسلا عج نئادملاىلا
 ىخارتلا ةلك ىفو هدكك نم هعمج ام هعمو دعوملا ىا 4 ىتا مث 8+ لايتحالا نم ٍبرض
 | دنع ىسوم عنص اذاف لبق هناك © ىسوم مهل لاق قهريخأ:دعب هانا لب هيلا عراسي+ل هناا ءاميا

 كالهلاب ءاعدلا هلصا 6 مكليو #9 ةحيصنلا قيرطب مهل لاق ليقف ةرحسلاعم نوعرف نايتا

 ىلع ضيرحتلاو ثحلاو عدرلاو رجزلا انه دارملاو اك الهو اباذع ىنعي اليو هللا مكمزلا 7

 ىتلا تايآلانا وعدت ناب ن6 ابذك هللا ىلع اورتفتال فه [ امشزت ىاو ] ةيسرافلابو :ءارتفالاكرت

 داع 3ع ةتدكلاوراةلوعتلاءءانتقالاوب اننكإ هللا عم اوكرمشتال وا رحسس .ىدي ىلع نهلفتس
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 | لاقو * هناكمالو هنامز فلخا لاقبالو هدعو فاخا لام © تناالونحن ف دعولا كلذىا .|

 بصي مور, م رفع سولي اهزوجلا

 نيضرعملاو ضرالا قئاقحب نيققحتملانم انلعجب نا ىلاعت هَللالأسن توكلملا:ملاءنم هجو
 ديكأت اهلكو ةيدوع تايآلا ةفاضا :6 اهلك انتايآ هانيرا دقلو ف ضرعو لوط لك نع
 ديلاو اعلان م اهلك اننيآ ئموم ى- ىلع. نوعرف انرصيدقل هللاب و ىا عاونالا لومشل
 تايآلاب «بذكف 9 اهيفةلالدلاهجو انحضواو اهتم هانف عوا نامزلا نم لهم ىلع اهريغو
 هوتعل اهلونق نع 6 ىاو » رحس اهنا معزو ريخأتو ددرتريغنم هدانع طرفنم اهلك

 انغيا نم اخي اتت لا © ءابا عانتما لك يلو عانتما ءابا لكف عانتمالا ةدش ءابالاو

 هحابقتساو عقاولا راكذال ةزمهلاو هناباو هبيذكت ةيفيكل نيبم ىانئتسا 6 ىسوءاي كرحسإ

 رحسلاو ىدصتلاو صالاىلع لابقالا ىنع وا هتقسقح ىلع اما ”ىبحلاو لاحم ىما هنا ءاعداو

 دي,ةلسعخم, هلعغتامع_اّصيالا لفرص نمر ةذيعشملا هلعفتام ومن اهل .ةقيقحال تالشختو عادخ
 تيغامدعي هيف تنكىذلا كناكمنم انتْتِجَأ ىنعملاو . عامسالل قئاع فرح لوقب ماعلا هلعفيامو
 كلذنافن تلا ندمت رهظا اع: ءالبتسالاو ةبلغلاب نصم ضرانم انحرختل الع تلقاوا انع
 ون هك متسناد ىنعي ] ىنشاكلا لاق * لاحلا ةلواحم باب نم هنوكل لقاعلا نع ردصبال ام

 فراق نكت اذا لف اياب ان جد انكر نورس نضمنا, ادام رح هك _ىاوحمو ىرجاس
 ىسوم نوك ملع هنا ىلع ليلدو ريحتو للعت اذه مهضعب لاقو [ ناشيا رب ىنك ىهاشداب و

 داشرالاىفو *«هضرانم هلثم اكلم جر نا ردقبال ارحاس ناف كلم ىلع هنم فاخ ىتح اقحم

 | مهيديانه ليشارسا ىنب ءاجنا درحبسيل هدام نا زارباب تقملا ةياغىلع هموق لمح لاقامنا
 هعابتا ىلا هجوتيالىتح ةيلكلاب مهكالماو مهلاوما ةزايحو مهنطو نم طبقلا جارخا لب
 ارحس ةرهاسلا تازخعملا نم هلع هرهظا ام ىمسو ةمصاخملاو ةعفادملا ىف اوغلاسب و دحا

 | نمالرصبلا لهانم ناك هنال اذه لاقامنا ةرمجنلا تاليوأتلا فو © ةلباقملا ىلع مهرسجيل
 نامل رات ا الفكلا [تاملط نهي دجنا ال هئحبئارا ةوبضنلا لها نع ناكواو ةريضبلا لها

 ىوملاىفو : ةينابرلا رونىلا ةيئاسنالا تاملطظ نمو ةيناحورلا رونىلا ةيريشبلا تاملظ نمو

 ]١[ دش رادمموامشجرد ناهجنيا * دش رادروخرب راديد زا هك له
 سمح مص صح صسصحصب

 60] دواخ كلم وا وجمه ىبناس ام + دوز راومهدا ونا نذ مهرب كلم
 كنيتأنف 8 لاقف هب ىتاام لثع هضراعي نا ىعدا ارحس ةزجعملا سحلا رصس ىأر املف
 ناكاذا لبق هنأك فوذحممسق باوج ماللاو اهلبقام ىلع اهدعبام بينرتل ءافلا  هلثمرحسب

 وتىارب ميدايب هنببآ سه ] ةيسرافلابو : انيلع بلغتالفكرحس لئمرحسب كنيتأل هللاوف كلذك
 [ىركوداج ىتسين رب ءغيبوت هكدننادبنامد سم ان منكه ضراعم وتاب نآبو وت“ ى وداج دننام ىو داج
 هيهفاختال 8 هلوقل ادعو ىا 5 ادعوم 8رحسلا راهظال 86 كنيب و انني, قهر يص 4” لعجاف ف

 نع ةرابع دعولاو . ىهتنا كانه عامجالا هبف نودعاوتس اعضوم انهه دعوملاب دارا مهضعل

 ىا ىنذلخاف ىتلدعو لاَ دعولا ىف ةفلاخلا فاخلاو . اهعوقو لبق ةعفنملا لاصياب رابخالا

 ىوسو ف ودوم هناف هبال ردصملا هلع لدي لعفب بوصنم ## ىوس اناكم ف داعملاف فلاخ

 ( مضلاب )



 هط ةروس ميج موب دج

 أ اهنمو لف هريركت هريغو ثيدحلاك "ىلا ةداعاو ةميزعلاو لوقلابوا تاذلاب فارصتااما هنع
 تاورالا درو دا..جالا ةيو.تو ءازجالا فيلأتب ثعبلادنم ىا 6 ىرخا ةران :كجرخم

 مهل جارخا ضرالانم مهقلخنا رابتعاب ىرخا ةدان جارخالا اذه نوكو ءازجلاو باسحلل
 نايرملا وهو دحاولا روتلل مما لصالاىف ةراتلاو .ةيناثلا ةراتلا جهن ىلع نكيملناو اهنم

 ىسودرف ميكحلا لاق : ةرملاف صام ةددجتملا تالعفلا نم ةدحاو ةلعف لك ىلع قلطامث
 هكا ريز زا درآ نورب هرركد « كاي دنوادخ :درا دد- تكاخم ل

 نورب ان كات ذا ا نادب * نوردنا كاحن ىناك لاح نادي

 مان ءززكحإبو كو زا ىفارب * ماقم ىريك كاخرد كاي ركا

 كرب كبرنا دماي لاقف مالسلاه لع ىنلاىلا ءاج ليربجنا امهنع هللاىضر سابع نبانع «
 ىتما يما ىف ىركفت لاط ليربجاي ) مالسلاهيلع لاق انيزح امومغم كاراىلام لوقيوهو مالسلا
 هللا الاهل ال لها سما ىف ليربجاي ) لاقفمالسالا لها صا ىفما رفكلا لها ىماىفأ لاق (ةمايقلا موي

 تيه ربق ىلع نئرالا هحانجب برضمث ةملسىنب ةربقم ىلا هماقا ىتح هديب ذخاف ( هللالوسردم
 ليريج لاقف هللالوسر دمع هللاالاهلاال لوي وهو هجولا ضيبم لجر ماقف هللانذاب مث لاقف

 دوسم لجر جرخف هللازذاب مث لاقف رسيالا هحانجب برض مث ناك اك داعف كناكم ىلا دع

 ناك ام داعف كناكمىلا دع ليربج هللاقف هاتمادناو هاترسحاو لوشوهو نينغلا قرزا هجولا

 نوتومت ) !سوهيلع هللا ىبصهللالوسرلاق كلذدنعو ةماقلامون نوعي اذه ىلع دما لاق مث

 ايندلا بحب ناسنالا لابامهنع هللاىضر ذاعمنب ىحبل لبق *« ( نوت وم نوثعبتو نوشيعتاك

 | هتاقك ىهفداعي اهقو هتاح ىهف هقزرو هشيع اهنمو هما ىمو قلخ اهنم اهبحينا هلوح لاق ا

 اًرط بحال فيكف ىلاعتةللا ىلا نيملاصلار مم ىهو هتداعس اديه ىهف ةنلا بسكااهنفو
 دوجوب اهزوفل نوكملاو ةنيتأمطلا ضرالا ةفصنمنا ملعاو * هبدداوج ىلا ةكلاسب ذخَأ
 ا اهنيدو ملست اهلاحو ىضر اهماقف ىضرلاب تماقو لفسلا نيعىف ةينم ىلعا تناكف اهبولطم
 ناكناووهو ضرالا ٍبلاقنم هغاص دق ىلاعتهللاناف ايندلا ىف لماكلا ناسنالا اذكهو مالسا

 دسجلا ةكيس تيقب حورلا راط اذاف مظعالا حورلا ريسك ١ هيلع حرط نكل لصالا ىبارت
 ىلعنورثكالا مكحلا ةلئساىف لاق * لمكلا سوفن. ىلتالذا صلاخلا بهذلاك اهلاح ىلع

 ناو اهف اونقدو اهبف اودبعو ضرالانم اوقلخ ءاسالا نال ءامسلا ىلع ضرالا ليضفت

 اهنوكل لضفا اهنا مهضعب لاقف ىلوالاضرالا اماو ةرخآلا ةعرزمو ةفالخلا راد ضرالا

 أ لئاضفلا نم اهريغو اهللع ءافلخلا رارقتسالو اهب عافتناللو ءاسالا دهاشمو ىجولا طبهم

 دسجلا قس اذلو ةيلاعلااورالا رقم اهنوكل ءامسلا لضفتنارهاظلا ناكر يقفلا لوقي *« ىهتنا
 تال آلاب تلصحامتا جورعلا بابسا نال ضرالا لضف نكلو حورلا جرعيو ةافولا دعب انه
 ىلا بيبح) هلوقىف ايثدلا نم ةالصلا ماللاهيلع لعج اذلو ضرالا نم ىهو ةينادسجلا

 ىح ىلا ةالصلا ةروص نال كلذو ( ةالصلا ىف ىنيع ةرقو ءاسنلاو بطلا ثالث عك ايندنم
 | بلقلا ناك ناو كلملا ملاعو ايندلانم ىه ىتلا حراوجلاو ءاضعالاب لصحم راكذالاو لاعفالا

 تم



 مهب 85 جم ريثع سدابلا ءزجلا

 لاقامرثكا او هلاحوا ةرقم نم ذرب اجورخ جرخ لاقي 0 اندر 0 ءاملا صعب ءابتلا 9
 ىلع:ملكتلا ةغيص ىلا ةبنغلا طفل نع لدعو ءاملا ركذ هببسب انتبلا ىا نابعالاىف جارخالا |
 هريغ هيلع ردقيالو هنم .كلذ ناو هتاذب لعفلا صاصتخا ةدايز ىلع اهيمأث هللا مالكل ةياكحلا |

 | لكل لاقي هنال ضعس اهضعب نارتقاو اهجاودزال كلذب تيمس افانصا ه6 احاوزا قف ىلاعت

 ةجوازتملاتاناو.ملا ىف ىتالاو ركذلا نم نينيرق لكلو جوذ اداضموا هلالثامرخ !ب نرتقيام

 ىذتغي مسج لكوه 5 تابن نه © لعنلاو فخلاك جوز اهريغىفو اهيف نينيرق . لكلو جوز

 قاس هل ناك ءاوس تايفانلا نم ضرالانم جرخام تابنلاو تبنلا بغارلا لاق اك ومي و
 دنع صتخادق لب هلقاسال ا فراغتلاف صتخا نكل مجنلاك قاس هل نكي ملا وا رجشلاك
 أ اناؤلختو ا: ناك انابن'مانلكفا:لمعتس هلاف..قئاقللا تربتعا ىمو تاناوسملا هلكأت امب ةماعلا
 ردصم لصالا ىف هناامل تابنلل ةفص © ىتش 8 هلوق نوكف ةينايب نمو ىهتلا اناسناوا
 ٍ موعطلاو عاونالا هفلتخ تاناين ىا قرفتملا ىنععب تيتش عمج قشو .عمجاو دحاولا همق ىوتس

 | مئاهبلل اهذعبو حالصلا هوجو فالتخا ىلع سانلل اص اهضعب عفانملاو لاكشالاو حئاورلاو

 كراش لقركر نلتقي اكانآس | انما انتا اف برج قلم لوقلا:.ةاداإنا لع انجلو خلف رض نم

 عافتنالا فنينذا ةطساولابو تاذلاب عافتنالا اهب اودصق! ىازعملاو ناضلاو نقلا لئالاةعو |

 ءامسلاناىلا ريشي ةمجنلا ثاليوأتلا ىف لاق © اهضعب اوفلعتو اهضعب اولك أت ناب نيحببم اهب
 عيمجل لب ءايشالا هذهب شيعتلل مكجايتءاالواو مل ةقواخم اهلك ماعنالاو تابنلاو ءاملاو
 هرسسدق ىبرغملا لاق : اهتقلخام تاقواخلا

 كالو نتاك نوكلا ىف نوكت امل « هنرو ناهج همه دوجوز ىبونا ضر

 اهيفلبسلا كلسو ادهم ضرالا لعج نم ةيهلالا لاعفالاو نوؤشلا نم روكذملا كلذ ىفنا ف
 عناصلا ىلع ةلالدلا ةحناو ةليلج ةريثك 4 تايآل 9» تابنلا فانصا جارخاو ءاملا لازناو

 لوقعلا ىوذل كلذنع هرو هلقعل رجحلاو لقعلاب ىمس م ح.بقلا باكتراو لطابلا عابنا

 مقتسملاريدقتلا قلخلا لصاو ةفطنلا نمقواخم ءاوحو مدا ادعنف الاو مدآ مكلصا ةطاسوب |

 لمعتسو(ضرالاو تاومسلاقلخإ ىلاعتلاق ءاذتحاالو لصا ريغ نم ىلإ عادبا ىف لمعتسيو

 ىذلا عضوملا ف نفدلاب توملادنع 4 كديعن اهفو و ماقملا اذهىفاك ”ىثلانم ”ىثلا داجياىف ظ
 اارصتالا هيأ يغازل عوكل زلا وعلا انا رقتسألا' ىلع ةلالدلل ىف هةلك راثياو.هنم مكيارت ذخا ٠
 تالا 2 س7 يس ا م ل :

 (هنع)

 0 كاح 5 اولك © لحاوفال ةياعر ىتش رخاو احاوزال ناتفص ىتشو تاس نم نا رهظالاو

 | ظفاحلا هتاذغب اما ناويحلا ظفح لصالا ىف ىعرلا # اوعراو هه اهوحنو بوبحلاو راغلا نم |

 | دي مكماعنا ل [ ديئارحيو ] ةيسرافلابو : اهيف اوحرساو اوميسا ىاهنعودعلا بذب وا هتاحل

 | نع هنهنل لقعلا اهب ىمس ةنهذ عمج ه6 ىهنلا ىلوال لف هتمكح رهابو هتردق مظعو هندحوو

 ١١ لاو: طمتقاو ةلغاللا] ةئفلا هتلر هاضتو ةعاطلا هلع دتام ايتن رم ىلا ناطابالا نع ةهانلا
 أ 00 0 مي 2 5 0-6 9 0

 تاليوأتلا فو © ضرالا نمىا 4 اهنم # اهب نوعفتنملا مهنا رايتعاب نيملاعلات ايا اهنا عم ىهنلا
 | ه6 ؟انقلخ 8 ضرالا عج نم اهذخأي نا ليئأر نعىلاعتهللا يما ىتلا بارتلا ةضيقنم ةيمجتلا |



 هط ةروس مدي ة,.ه 0-0

 دن كلارف 1( قاوض وتل روزا ارا ك1 د كد دمك كلارا لكك

 اذلو اهب ثرتكي ىتلا لالا لابلاو .ماهفتساام *6 ىلوالا نورقتلالاب اف يه نوعرف 46 لاق ف

 لاقبف ناسنالا هيلع ىوطني ىذلا لالا نع.هب ريعيو هب تئرتكا ام ىا اذكب تللابام لاق
 دحاوولوالا ثينأت ىلوالاو .دحاو نهزىف نونرتقملا موقلا نرقلاو .:اذك ىلا رطخام

 | موقلثم ةلاخلا متالاريخامو ةضاملا نور قتلا لاب امث ىنعملاو . ربكلاو ربك الاو ىربكلاك لوالا

 ا تلقناف ةمحقملا ةلئشالاق لاق 2* ةلصفملا ثداوكا نم مهيلع ىرج اذامو دوو داعو حوت

 مكقحلينابازحالامون لثممكلع فاخاىنا هللاقدق ناك ىسوم نا انلق مدقتا< قيليال اذه

 . ناكناو اذه ريقفلا لوش * ىهتنامهلا- نع نوعرف هلأس اذهلف ىب اوئمؤت+ل نا مهقحدقام
 ىذلالب ىموم وه سيل فوخلاب لئاقلانا عم هدعاسال باوجلا نا الا ءافلا ىضتقمل اقباطم

 ةروسوملا عجداف قايسلاو قايسلا ةدعاسم مدعل ىسوه ىلع نما ىذلا ل محي نا ديعبو نما.

 | اوتو هيل هموقل نيف هحاضياىف ديزي نا فاخ ناهربلا عمسامل مهضعب لاقو * نمؤملا

 ١ ىسوم ىا لاق قم اذلو هيلا ىسوم تقلي لف ةياكتلاب هلغسعي و هثع هفرصإ نا :دازاف هب

 هللا الا اهملعيال ىلا بوبغلا نم نورقلا 37 لاوحا يلع نا ىا#« ىبر دنع اهملع و

 تلسرا اب ةقلعتملارومالا نم هملعامالا اهنم معاالف ةلاسرلا بصن مهلاوحاب ملعلل ةسبالمالا و

 لالضلا © ىسنيالو ىبر لضيال © هلصافتب ظوفحلا حوالا ىف تنثم ىا # باتك ىف

 نالاحتاهو كلاس رطخال ثحب هنعلفغتنا ناسنلاو هللا دتهت ف هناكم ىف ”ىشثلا ”ىطخم نا

 تبانوه لبءاقب هنعلفغيالو تامولعملا لك معي لب ءادتبا ”ىطخمال ىنعملاو .تاذلاب ملاعلا ىلع

 امثاو ءاقبو ءادتبا هب معلا ىف هيلا ىلاعت هتجاحل سيل ظوفحلا حوللاىف هتايثا نا نابلوهو ادبا

 ىلاعت هملع هزن:ىلع اهب مهلالدتسا ديزيف ةكتالملل اهرهظيل باتك ىف 'تانئاكلاماكحا بتك

 ةلفغلاو وبسلا نع

 كسك قدوم ناهنيو اديب 52 تسن هدششوب هرذ كي 0 ورب

 مكللعج 8 ىذلاوه ىا 6 ىذلا * لاقوىلاعت هنوؤش نايب ىلا عجر عطاقلا تاولادعف

 اولد ناك ياو تولت ,ىصلل ًانهيام دهملا بغارلا مامالا لاق 0 ادهم ضرالا

 هكدينارتسك شوخ ] ىنشاكلا لاق *ىهتنا « ادهم ضرالا مكل 020 ىلاعت لاق

 قيرطلا ىف ذافنلا كولسلا البس اهيف مكل كلسو 9: [ 7-5 نكسمو :دنششن ىااذا لب
 هيلدا 5 ىلا 1 تكلا لاك دغتمو مزال كلسو [ ناقرو ندش هارردنا ىنعي ]

 كرينلال كلج الى ملل لعج ىنءملاو .كولسلا داتعم وهام قرطلانهوهو ليبس عمج ليسلاو

 اوضقتل رطقىلا رطآنم اهنوكلست ىراربلاو ةيدوالاو لالا نيب اهطسوو ةريثك اقرط

 نع لزن لاقي ولعنم طاطحمالا وه لوزنلا 4 لزئاو ال اهعفانمب اوعقتتتو مكبر ام اهنم

 ١ نموا كلفلا نم ىا  ءامسلا نم # هريغ لزناو هبف هاحر طح اذكى نكت كارت «ةعئال

 | انها داو ضراللا | لوح طاقات نايس مسجوه 6٠ ءام 88 باس الءاملك ناف باحسلا

 ريكا ئاك ةيضعبلا ىعم ى | !ادصو هركنو ع 0 اهضعب مألا اذا ةئاملا ءازجالاوهو رطملا

 5 تتحصل عع 2 عصمال تس



 6« ه2 مويس عطروا و كوخ ع اج ووك 6 قع لحج

 هرس سدح ىبرغملا لاق : عهتفلاخمو ءاسيالا :

 مهب "954 جم ردع يداي وخلا
 35 لالالالا - ,

 راصقلا نود. لاق + ىفاكلا ءالولاو ىفاولا ىضرلا ىو ع عمطلالو نيعل اماه ىل ١ نطو ٠

 ا! لسك مانق هماقو ةداعنا ىلع هلا موش دحاو . تاماقم ةثالثىلع سماوالاب نوماقلا
 | للاب ماقلاوهف ةدهاشملا ىلع هبلا موقي رخآ و .عمط مانق هماقو باوثلا بلطىلع هلا.موّهب |

 | ةلضوملا هللا ةحمىلا ىدؤملاوه سمالاب مايقلا نم مسقلا اذهو هريغو هسفن نع هانفل هسفنبال

 ئوتتملا فو: داهتجالا نم لماخلل دنالف نيرادلا ةداعسو ةقابلا ةزعلا ىلا |
 دولت قاف تتمدخحو كواس ان »ع دوش ناشخر وتروت ان نكدهج

 روك مشح دياوفزا دتسههكناز *-روزب كقكم ىرب ىئتارئاكد وك

 اجامل م ةيدبكش اف زا شئاح 3 ه1 5 عرف كاوع وحل

 ىهلا ترضح مكحمب نوراهو ىسوم سب ] ىنشاكلالاق *# لاق 98 نيحلك ىف نيعملا هللاو |

 مداكددورب نالوسزام ذخفك دش رسم وأ تاقالم ا ااا نوغعرف هاكزدب

 [ تفك نزطرف نبا اذا نيك لام ىلاعت قحدك تالك نآ و مينا وخبم وا تذابعب ارو |

 بيرتلءافلا هريغ لاقو امكبر #3 [ تنك سب ] ةسرافلاب ىنعملاو :ةماهنتسا * نف ©
 كير نو رتل الكير كوسا مك اذا قاااشيتز كل وسر اههن وك نم بسام ىلع ناؤنثلا

 هنايغط ةياهتوهوتع ةياغل © كير الوسر انا ) امهلوقعم ىبر نفلقملو ىلا انكلاطرا ئذلا |

 بجعتلا لبس ىلع كلذركٍن ف © ادلو انف كبرت ملأ ) هلوقىف ابر هسفن تبنا مامالا لاق *
 نا معي ناكذا ىسوم درفا مث امهبطاخ ىسوم اي 99 رخآ ابر وعدت لف .كيز انا: لاق هنأك

 أدم 6 6 هلاسحم 3 7 لاق هل عبانو 0 ايلا ىف 0 0

 تيد 20 0 000 يدل ويلا ا ياس لا

 هفضو لب هللا امير لَهملو مهريغو نوعرفو نوراهو ىسولل ماع اتيو ىف عما ريهض-ْنا

 هلىتشو هنعردصنام ىلا اهنمدحاو لك هجو ه# ىدهمث 8+ لعافلا ىلع لعفلاب لدتسيل هلاعفاب
 ةرابعوه ئذلا قللا ناكاملو هل قلخال هأنهو تاناؤيملا ىف اك ارابتخاو تادامنجا ىفاك اعبط
 علوعلا عادا: نعاةراثك لعل !ةياذكلالاع امادقتما مانجنالا؛ةيوشتؤ ءاؤجنالا بيكرت-نع
 تاقولخملل نا رانكلا ضعب لاق *ىخارتلا ةلك امهني, طسو ماسِجبالا كلتىف ةكردملاو ةكرخما

 'تاداملاىف م" ةيونعم اماو مهعش نمو كلملاو نحلاو سنالا ىف اك ةيروصاما احورو ةأمح اهلك |

 0 ىده دقو الا قول نع ام 58 هدم 0 ىثندناد 2 ياا لاق 4 تانابثلاو

 رسنمل كف اولمعا )مالسلاهللعهلوقهلعلدي ىذلاو هلقلخاملءرسي: ىا «ىدهمث )) هكقلخامل ١
 لوبق ىلا هاده مث ناعيالا ضيف لوبقل ادعتسم نمؤملا قلخ ىلاعت 'هللانا ءانعم ( هل .قاخامل
 ىلع ةرعلاو نالذخلاو رهقلا ضيف لوبقل ادعتسم رفاكلا*قلخو مهتملاتمو ءاسن الا ةوعد

 دئدير ف[ نايصع نهل اروى ع فدك قل تعاط يبارك

 ا
 ا

 ا
 ا
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 مط هراوض مة رح

 ناسل ىلع ىنخلا مالكلاب نوكيدق كلذو ةعيرسسلا ةراشالا ىحولا لصاو انبر ةهج نم 4 انبلا

 هتطاسوب نوراه ىلاو ليربج ةطاسوب ىسوم ىلا ىحولاو مانملابو ماهلالاب ناوكيا دود نتاج

 مالسلا لك ىا مالسلا هلباتم ىف هنال باذعلا لك ىا هن باذعلا نا 0 ىسوم ةطاسوو

 مزلي هنا دريالف باذع الك ىهانملا باذعلا نال مثادلا ىورخالاو ىويئدلا ٍباذعلا وهو

 رفكو ىلاعت هناي اب #6 بذك نم ىلع # نوبذعيدق مهريغ نا عم نيبذكملا ىلع باذعلا رصصق

 ىدعاذا هي ىلوتو و« لاعفلا فو لاقملا ىف لاَ بذكلاو مالسلامهيلع ءايدنالا هب ءاج امي
 اهلوبق نع ضرعا ىنتعملف برقلا ىا ىلولا كرتو ضارىعالا ىنعم ىضتقا اريدهتوا اظفل نعب

 هيلع ديزم الام هب باذعلا لولحب حرصي لل ثيح ديعولا ف فيطلتلا نم هيفو ىوهلا ةعباتم
 رافكف اقلطم ناوهلاو باذعلا بس قئاقحلاو موسرلا بيذكت نم الك نا ريقفلا لوش *

 رافك ةقيقحلا رافكو ىناحورو ىنامسج باذع مهلف اعيمج قئاقاو موسرلا رافك ةعيرشلا

 نا اك مالستسالاو عابتالاو ةعاطالا ىف ةزعلاو ميعتلاف ىونم ناوه مهلف ةيقيقحلا تايآلا

 ةرع ىف كرابملا نيازشا دبع ىاررل تادابلا نضعب نا ىىج ءاينالخ ىفيلذلاو محجلا

 انديس نا كرامملا نبا لاقف كراملا نا ةنعو دمحم لا لاح ىلا اورظنالاق ةعامح عم ةعقرو

 !نعدللا هاطعا هتريس راسو مالسلا هيلع ىلا عاطا امل كرابملا نباو لذ هدج ةنس عاري ملا

 هضارعاو ىتوم بيذكت يدرس اناوهو الذ القنا .هفرتشو,_نوعزفي ةنعنإ معاو * افرشو

 دائعتالا, نع هلوكتو لويقلا نع هعانتما ىف ايروصر امس ناك ناو ,ناماهو. هن وعدل ويقإ نع
 ةعاطالا مدع عم: ايندلا ةرنع مككرغي الف قحلا لوبقل دادعتسا هتلبج لصا ىف هل نكي نكل
 ةموادمعم ةحيصنلا ليقاف ءانيأرو ايندلا ىف عقوام اريثكو انارسخو الذ اموي بلقتي هنال

 ناو مالستسالا ريغ تسال ةلباقلاو دادعتسالا دوجوو قحلا روهظ دنعف الاو معلا ساحب

 لوسرلا نا امزاجاملعملع امل ةشبحلا كلم ىئئاجنلا نا ىرتالأ كلذ نع .مهربساب ملاعلا هعم
 نه اجنف كلذ دحا مالكل ةالامو نيملاعلا نم دحا نم فوخ ريغ نم هعيتا قح

 ةيملعلاو تامارك ءايلوالل اذكف تازجعم ءاينالل نا ام هنا لعا مث ةيدبا ةاجمن باذعلا
 ةيملعلا تاماركلاف ناتلملا هف كرتشي امم ةينوكحلا ناف اهرابتعا قح ىلا ىه اهنم
 مهتايا كوبقب مهاده عبتا نف حيحصلا فشكلا قيرط نم هللا نم اهب اًواج ءايلوالا تايآ
 باذعلا نم اجنو ايونعم وا ايروص اتلطم راكنالا نم يس دقف ةققحلا ملاع ىلا ةيداهلا

 عم رانلا ىف بذكملا لخدو دعبلاو ةعيطقلا باذع وهو ايونعم وأ ايروص اعطق

 ءدابع ىلع هللا نم ةحر مهنوكي عم ءايلوالاو ءاينالا نا بجعلاو نيلخادلا
 مهعابتالقفويمو ساناارثك ١ مههاج ردي+ل دارملاىلا نيديرملا لاصياو داشرالاق وف ةمعنالذا

 ةاصفلاب:باذعلاو الا نورقلانمه نرق ضعمل اذلو سانسنلاك ةيقبلا ىتب و ليلقلا نم لقاالا

 اصوصخو ةعاضالاىف الا اهدحالف ةاحتتا بلطت تنك ناف كتيغبامو تنانه رظناف نورقم
 عاوتاب ءالتبالاهيلاها ىنع باتلاو ناصعلاو قسفلاو ناودعلاو روحلاب بوشملا نامزلا اذهىف

 همه لج لدي و سبلا نم جر نا ديرملل مزلي عابالاو ةعاطالا ريدقت ىلعو ةهوملا ايالبلا
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| 

 | اي ءادق انا 2 مالالا مهيلع هؤاسنا هب ءاجام وهو ىلاعت هللا ىده عبتاو متكسأ نم مج |

 3-1 ١ 6-0 رسشع سداسلا ءزجلا

 هءردملا قوزع « مرتو الا زا ايلا: كاهطإ ايثايلا ىف :يبظا اوم نهلثم !ث رزقا :بنقو ئرقا قزم

 مك اهتباجا ىناوخارم نوج * منص لهاو قساف رك قح تفك
 لوغ تسدزا تدناهرب تبقاع + لوخشىم وربك تخس اراعدو

 و ركتالف هلا باهذلاب اسما امدعب هلا لوصولا نع ةرابع وه ىذلا هنايتاب اسما ءانأف

 لودحلا هنم نكيمل ناو دصقلا راتعاب لاقيدق نايتالاو معا ”ىجملاو ةلوهسب ”ىحي نايئالاو

 ىئاطلا فرعيل # كيد الوسرانا ف مالا لوا نم 6 الوقف لف لوصملاب ارابتعا ”ىجملاو
 | 2 ئلإ مجو لقوم مدلاسإ للوو ىدو لوفد ةيقنت الاوتمبوا هلع هب اوجب ننتو 'ايكلل اول
 6 غيلبتل ثعب نم افرعو اردان الا تأمل اذه لوعفو لاسرالا نم مسأ ةلاسر ىذ ىنءمي نععلا

 | 86 ليئارسا ىنب انعم لسراف »© ناسنالاب صتخم هناف ىنلافالخب اناسنا وا ناك اكلم ماكحالا

 لاق 5ك [هدوبام ءابا نكسم هك مودزاب هسدق٠ ضراب اربوقعي نادنزرف اماب تسرف سب ]

 | رسسكب نيطسلفو اههنكسم تناكو نيطساف ىلا انعم اوبهذي مهلخو مهقلطاف مولعلارحب ىف
 | ةإمرلا اهنم رصم ضراو ماشلا نيب ىتلا داللا ىه ةلهملا نيسلا نوكسو ماللا حتفو ءافلا

 | ريسقلاو رسالا نم مهقالطا لاسرالاب دارملا داشرالا ىف لاوو * اهريغو نالمقعو ةزنغو

 ىلاعت هلوق هنع 'ىبني5 ماشلا ىلا امهعم اومهذي نا هفيلكتال ةيداعلا دب تحن نم مهجارخاو

 | طبقلا ةكلم تحن اوناك مهتاف باذعلا نم هيلع اوناكام ىلع مهئاقبإب ىا 6 مهبذعت الو ف
 | ةقاشلا رومالا نم اهريغو راجمالا لنو رفحلا نم ةحدافلا ةبعصلا لامتالا ىف مهتومدختسي

 نيب لاسرالا مكح طيسوتو * مهءاسن نومدختسيو ماع نود اماع معدالوا روكذ نولتقيو
 أ نينمؤملا صيلخت نال هب ءانتعالا راهظال اهتم ىلع ةلاد ةيناب ”ىحلا ركذ نيبو امهتلاسو ناس

 | دقو ديدشلا ءاجيالا وه باذعلاو .لبق اك ناميالاىلا مهتوعد نه مها ةرفكلا ىديا نم
 | لكأملا كرت اذا لجرلا بذع مهلوق نم هلصاو باذعلا ف هسيح رثكا ىا ابيذعت هبذع

 عوجم ىا بذعلإ نا ىلع ناسنالا لح وه لصالا ىف بيذعتلاا بوذعو بذاع وهف مونلاو

 لقو هتب دفو هت ءان ىلع هتايح بذع تلزا هتبذعف بذعلا نم هلصا ىلقو رهسو

 #« كبر نم ةياب كامج دق 8 هفرط ىا طوسلا ةيذعب برضلا راثكا بيذعتلا لصا

 نال اهددعت عم ةيآلا ديحوتاو [ وتراكدروريزا هزجعم ىنعي ىناشن مياهددوا هكىتسردب ]
 ءانيعداام ىلع ناهربب كانئجدق لاق .هنأكف ةجمحلا ددعت نايبال اهئاهريب ىوعدلا تايثثا دارملا
 | ةرهاظلا تافآلا نم ىرعتلا ةمالسلاو ةهاملا فيرعتل ماللا 6 مالسلاو ف ةلاسرلا نم
 ١ ةكلالملاو هللا نم نيرادلا ةمالسب ةعشتسملا ةحتلاو ىنءملاف ةبحتلا اما انهدارملاو ةنطابلاو

 | ةيداهلا هللا تايا قيدصتس «* ىدهلا عبتا نم ىل اع قه نيملسملا نم مهريغو ةنجلا ةنزخ ىا

 مسجلاب ةرات كلذو هرثا افق هعبتاو هعبت لاقي 0 مالس ىف تيل ىلع ماللاف قجلا ىلا

 | ةمالبتلااءاو ( مهلع فوخ الف ىاده عبت ن ) هلوق كلذ ىلعو لاثمالاو ماسترالاب ةراثو

 , تاليوأتلاف لاق © ةنعللا مهياع ىا 6 ةنعللا مهلو ) ىلاعت هلوق ىف هسكمك ماللا ىنعمب ىلعف

 ا



 هط ةروس مك موا جس

 | اهموقو اهتدجو) هلوقب دهدهلا متخ هوحنوىوقالا رخؤي راذعالاب كسمتملاناف هب مالكلا
 ىف دحلا زواجي ىا انيلع ىنطي دارملا نؤكيز' زوج نيقفلا لوقي * © سمشلل نودجسي
 هلوق ىف كلذا لوعفملا فذ> م لصاوفلل ةياءر رورحللاو راخلا فذح هناالا انيلا ةءاسالا

 نم فوحلا ققحت راعشالل هنودب ىنملا دادس عم.نا راهظاو 6 ىلق امو كبر كعدوام )ل
 ليقف هيلا امهعرضت دنع امهبر امهل لاق اذاف لبق هنأك ىنايب فاشتسا 6 لاق فه امهنم لك
 ناسنالا ةلبجنع لوز امنا فوخلا نا ىلا ريشي نيسمالا نم (تمهوتام 4“ اذاختال 8 لاق
 ادرب اهايا ّلانيوكتب تناكف 6 مهاربا ىلءامالسو ادري ىنوك راناب انلقإ) لاق 6 نيوكتلا صعاب

 ىونثملا فو :.امالسو

 نافع ىلا ازا“ روخؤدا تشك“ "ناسا لون تتح "تتخلل

 دسك لك اكلنا رقت 152 را
 سرد جاتحوا تنسين ىهددهح سود م. نرتمقوكنوح تسنن لئفوخ كنا

 اسما هنوك ثيح: نم هنال فوخلا نع ىهنلا هم دارملا سل هشاوح ىف خيشلا نبا لاق *
 دعوب ىلستلا هب دارملا لب ءافتناو انومث فدلكتلا تحن لخديال هنف راتخالل لخدمال انعيرط
 ىلاعت هللا ناف ةرصنلاو ظذحلا لامكب 4 امكعم ىنا 8# هلوق هيلع لدي اك ةرصنلاو ظفحلا

 لمفاف لغفو لوق نمهنيبو امكن, ىرجتام ىا 6 ىراو عمسا © ةيناكملا ةيملا نع هزنم
 نم هظفحب هعم هللا ناك نف ريخو عفن بالجو رشو ررض عفد نم اهب قليام لاح لك ىف

 كلها نفاخ اسأو كييك قاد ح رات ينجو زرار انا ا لا نو ركع 2 نك
 ىناذدا ىذلا لاق كجرخا نم لاقو ديشرلا هرضحاف جرفتي ناتسب ىف ىؤر مايا دعفف

 هلماو يبو“ اننتشإلا ثحستفا كديلا نم“ توج ركل نعذلا ناو "تلكم نا اقف قاتشنلا
 هتناها دشرلا :داراو هللا هزنعا لج اذه' هيدي نيب ىدانيو اسرف تنكري نابو :ناسحالاب

 ظفاحلا لاق“: همارتخاو هماركا الا'هّللا ردع ف

 كاب مرادن نانمشد زا ىتسؤد وتمرك * كاله دصق دتكمرك ا نمشد رازه

 هرسسدق ىدعس خشلا لاقو
 ارت درا تسد 0 موي مدر ا نوح اكموشار

 تلحتك 1 نم الا كلذ فرعي الو هنأشب قئاللا روضحلا هدابععم رضاح ىلاعتةّللا نا معاو#
 كلذلو ةعملا دوهش نه ىلعاو متا ةيتاذلا ةدحولا دوهش نكلو دوهشلا رونب هتريصإ نيع

 ماقم ىلا: مالا ءانفلاب اواصتت نا نولطي لب" ةمعملا ”ةّمنع ىف فقوقولا "كمكلا ئضارنأل

 ةيدوعلا لامكي ةنيوبرلا ةرضح ىلا اًئِحَنلا مالسلا امهملع نوراهو ىسموم نا معا مث * ةدحولا

 سانلا عمتجاف دادغبب طحقلا عقو نسحلاوبا هبقفلا لاق *نوعلاو ظفحلاب هللا امهكرادتف

 مكبقساف ءامنب تسل اهرهظ ىلع بتكو اهأرقف ريزولا ىتدع نإ ىلع ىلا مهتصق اَوَعقَرَف

 نسحا نع ىراصتلا ضعب تالا نيعملاوبا لاق * مككراب ىلا اوعجنرا ىفكاف ضراب الو

 كيلع لقا لع لقاو: كذزا ىلركْجاو كيلا يدش عيالك نسم“ لان نلحمالا فا ةنآ
 ا - -

 نامرح ريز ردهتف+ اررمع رصبق لوسر نيفاي نامرد مكيرتفد طساوارد



 مده موو عع ركقع دابا ولا

 كلتل سنلو ىنيلكلا ىمالا هيلا هجوت في.لكتلا دادعتسا ةيملعلا ةرضخلا ىف ةّتباثلا ىصاعلا |

 تاقناف «ةيدعملاو ةفلاخلا عنا اذهلو هبرومأملا هم ققحالف هبرومأملانايثالا دادعتسا نيعلا

 ملعب ام نمل ان قلك ةقافام

 ظفاحلا لاق : ىهتنا ادهلهاو ةواقشااو ةداعسلا رهظتل كلذ دادعتسا هل سيل
 نم لكوبقلا دادعتسا هل نم زيك هندباف تلق * هعوكو 2

|| 
 هام/ /

 : : مه دك ماما ولاد ٍ
 مودى دنهديم .مثرورب هكنانج * ىور دو# شنزرس ممكم نجح نيرد

 نمؤي الن وعرفناب ه.ءاعومواعملل عيت لعلاو هيلع وهام ىلع ىثلك معدق هللان امواعلا رحب ىف لاق+

 هك د هاوثىفو اهنف قفرلاو هتوعدب اهرماكلذلو ناكمالا زيح نع هج رح الهراتخاب

 راوختم نيل هناو هريغ .لاعفا ىو هلامفا ىف ازيثأت دبعلا ةزدقلنا ىلع: ةرهاظ 'ةلالد (ىشخم وا

 كت مالا ورك وع لل ١ لاق وف راقلا): قوقل انانالا لاق كحل ئرتعالا :عزامانيف |
 نا عم امهبلا لوقلا دْنسا داشرالا ىف لاق * 5 اًنيردالاَ 0 ىسوم لوش ةيشخلاو 1

 هلزوراه ةعيتو لعثو لوق لك ىف هتلاصاب اناذيا بيلغتلا قيرطب ىسوموه ةققح لئاقلا

 قيرطااب هلإعال رصم بناج ىلا روطلا نم قلطنا ىمومنا ىودو- رذئاموق اياقا لك ف

 نزاع نم بحسب ايواط تسرو ايداص لظي اصعلاالا را هالو ةلومح الو داز هل سلو

 هجوت رص نوح ] قشاكلا لاق + رصم ضرا درو ىتح الدق أش. درصلا نمو ضرالا |

 قئرط :ىانا:ردرس دوش ناود ندم هارب, ردازب نايقتسساب هكنوراهب 1 دومهرف

 تاوش ردارب ىا تفك نوراه قلب زاب ىعاعب لاوحا حرش ىسومو دندومرف تاقالم

 | ىسوم ندكم بلصو لتقو عطش مكح ىدسس تادف دش هدايز ُهديد هحئازا تمظعو

 | فوخلا د« ىفاخن اننا ه8 [ ام راكدروربىا دنتفك قافتاب ردارب ودرهو دش كانشيدلا

 | ىلاعت لاق ةيورخالاو ةيوسدلا رومأالا قى كلذ لمعتسو نمالا فوخلا داضيو ةمولعموا

 راعشتساكيعرلان م لابلابرطخنام هب داريال هللا نم فوخلاو (هباذعنوفاخوهتححر نو>ريو)

 طرفينا 8 تاءاطلا رابتخاو ىصاعملا نع فكلا هبداري اما لب دسالا نم فوخلا
 ' حالصال مدقتملا ىا ءاملا ىلا طرافلا هنمو دصقلاب امدقت .مدقت اذا طرف نم هي انيلع
 | بولطملا لطعتيف ةزجعملا راهظاو ةوعدلا مامتا ىلا ربصيالو ةبوقعلاب الع لجعي ىاولدلا

 املع دقو ف وخلا اذه فكتلقزاف *ةيذالا ىف طارفالا نم طرفب ”ئرقو .هبلالاسرالا نم
 | م مدا ىب' ةيط ىف لوب وهىذلا فوألا ىلع ايرج تلق « هيلا ةزعلا بر الوسر امهنا

 ةيتسع غابول هنا ىتح ناسنالا ةلبج ىف زوكسم فوخلا نا ىلا ريشي ةيمجتلا تاليوأتلا ىف
 ىنعي 6 انيلع طرشي نافاخت اننا انبرإ الاق م هتللج نمفوخلا جرخال هتاف ةلاسرلاو ةوبللا

 ةلاسرلا ءادال مايقلاب كتيدوبع تاوف فاخت امناو لتقلا ةهجب سيل فوخلا نكلو انلتقمي نا
 ىا د« ىتطي ناوا ا ىهتنا كبسسيو كرماوال داقنيالو هلهجب درمتيوا انثرما م غيلتتلاو ْ

 مل ثيح هقالطاو هتواسقو هتءارج لامكل ىتبنيالام كنأش ىف لوي نا ىلا انانفط دادزي
 مخ امهقح ىف هطارفا نم مظعا هللا قحىف هنايغط ناك الو بدالا ندبح نم كيلع لش |

 (مالعكلا)

| 
|| 

| 
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 كل
 بسحب اروط هبمذيو اروط هب حدمي ةنوشخلاو نيللا نم لكف ىهتنا لاوحالا فالتخاب
 لاعب (طرتستف اواحالو تعتف !ىم ن<ال) مالسلا هلعهلوق وحن لمحيهلعو عقاولا فالتخا

 ابطر نكتال برعلا لاثما نمو هعالتنا هطازتساو هتانارمل كبف نم هتلذا اذا ”ىثلا تيقعا

 مكحلا ةدعاق لاخلا ىضتقم ةياعرو اهطسوا رومالاريخ نال كلذو رسكتف اذيايالو رصعتف

 هرسس دق ىدعس خيشلا لاق :

 ذ فات#و ديدشتلاو فنعلا ه+وتب ذئنُخ دانعلاو درقلا مهنم رهظنا دعبف اولدتسو

 ريسوتزا دنوش ىريك مثخركو *« رياد ددرك مصخ 0

 تقلي مهرعو حارج كنز كدوح * تسهل رد مهب د

 ممظعت ةياهن ىلع هبهبنف هابر ناكدنال ةيبرتلا قحل ةاعارمرفاكلا عم نيللابىسوم هللاصا لقو *
 بضغيملام هظعي لاقف هدلاو ىلع بستحي فيكداولا نع نسحلا لئس ءامحالاو*+ نيونالا قح

 ذملتلا كل ذكس بلو برضلاو فنعتلاب دلاولا ىلع ةيسملا دلوال نسل هن|هنم لعق 596 بضغاذاف

 لوشالثل نوعرف ىلعة ح نوكل نيللاب ىسوم سها لئقو *لءهاعربغ ملاعل ةمرح الذا ذاتسالا عم

 اذهىهلالاقو ىف ةيالا هذه هللاهمحر ذاعم نب ىحي دنع لجر ًارقو *هتوعدفف لوقلا لعظاغا

 [ هريكدنيوا دياش ]  ركذتي هلعل 8 هلالا تنأ لو نع فيكم هلالا انا لوشب ني كقفز
 ىرك 3 نمهامتغلب امركذتي هلعل داشرالا ىفلاق اك[ ىادخ ٍباذعزا دسرتباي] 6 ىشخيوا

 ءاجرلا مهضعب لاقو * ىهتنا ولخلا عملوا ةلكو ىناقع ىئثخيوا هبف هامتبغد ايف بغريو
 فوخةشخلاو مهوتملاةيشحلاو ققحتمال ركذتلاو نوراهو ىسموم لامىلا ناعجار عمطلاو

 هلوق ىف اهب ءاملعلا صخ كلذلو هنم ىثخي امب لع نع كلذ نوكيام رثك او مظعت هبوشي

 قا راكتا ىلع رارصالا كرتي نا نييجار كلذ هل الوق ىا (ءاملعلاهدابع نم هللا شخ اهناإ

 كلذب ىش>ف قح هلا مهوتي نابوا ايلاقو ابلق قحللا لبقبو ظعتيو ركذتي ناباما هبيذكتو
 راكنالا ىلا ةسنلابريخ كلذو نيضالا نيب افقوتمو اددرتم قسو راكنالا ىلع رصينا نم

 كلذو ءاعفني مل نيح ىثحو نوعرف ركذت دقلو لوقلا باسسا نم هنال هلع رارصالاو
 ©( نيملتملا نانا لطآاتسا آنا تتهاىذلاالاأاةملاأل هنا تنم[ لادإل هول غلا هلأ انَخ

 توملابالا هنم عزئيال اكلماور مرولاال "ابانشأ نالككالا !!كلاويقا لع ة كعاوأ« كئومان "الد قاوأتاغ

 كلذ هبجحاف ةنْلا لخد تام اذاف هتوم نيح ىلا حكملاو برمثملاو ماملا ةذل هيلع بيو
 نا تدرا لاقو ىسوم هل لاق امب هربخا مدق املف هنودي ايما عطشال وهو اناغ ناماه ناكو

 نوكت ناءاديزت ثو..ن'آلا: تنا( ايو .الاقعأ كلنا ئرآ؛تتكناماكأ هلا كاقك. ناماهأي .هنم قا

 عطقو ةجحلا مازلا نمّؤيالهناب ىلاعت هملع عمدبلا امهلاسرا ةدئافو . ناعالا نع ىباف ابوبىم

 ىداراو ىنيلكت ىمالا ةقيقحلا بابرا ضعب لاق بيذعتلا مث خدلبتلا هللا ةداع نال ةرذعملا

 ثيح نم قملا ةهدخ ىف ةثرولاو لسرلاف ىنيلكتلا ىمالل ةفلاخم نوكتام اريثك ةدارالاو
 اقلام ةدارالل نيمداخ اوناكولو ىدارالا ىمالا ثدح نم هتمدخ ىف اوسلو ىيلكتلا ه سمح أ

 | نيعل ناك املو دارملاوه هنال هيلع وهام ىلع هنوكرتي لب حسقلا هلعف ىف دحا ىلع اودر امل
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 مهي م/م م رشع سداسلاءزحلا

 مربخ ناقفر دنسربوت قرتصسرو * ةكرشلا ل |

 ريركتو رخآلا اهدحا ةاقالم دعبوا بيلغتلا قيرطباما باطلا اذه 4 نوعرفولا اههذا
 ٍبجاص بعصم نب دلولا .بقل ىممتا مما نوعرفو . هيلع هدعبام بيترتل باهذلاب مالا

 لاقي اك هقلخب قلختونوعرف لمف ىطاسع اذا نالف نعرفت لبقف هتياوغ ربتعادقو ىسوم |
 ىف دلا ةزواجي نايفطلا #8 ىنط هنا ف ةسلابالاو ةنعارفلا ةاغطلل ىلق هنمو سلبتو سابا |

 نوراهو ىسوم هللارما سئارءلا ىف لاق *ةيبوبرلا ىوعدب ةيدو.علادح زواج ىا نايصعلا |

 لكل ديدهت اذهو هاوعد ىف هبذك راهظاو هتح عطقل نوعرف ىلا باهذلاب مالسلا امهيلع ظ

 | انيقرتملا ءانعالا, خلا ءالينالا -لانمرلا عقب ةلكل لاو ماوعمأ ىفانهللا نما ةنيايدمم نوكبأل عدم |

 هسقن ةياده نع زحمي اضياف هريغ ةياده نع زحعل نمو هللاىلا قلخلا هياده نع مزح |

 صاصتخالا نا اوملعيلو اضيا هسفن ةجلاعم نع زجاع هناف ريغلا ةجلاعم نع زجاعلا بيطلاك |

 نم ةرفكلا نيب نم نوداطصي امبرو هفطلب مهيلع عاام هللا اوركشيو بابسالاب نوكيأل |
 نوعرف ةأرصاو نوعرف لا نم لجرلاو راجنلا بيبح لثم بيغلا رظنب دادعتسا هلزوكي |

 لستتي هلا ناذ ةزخسلا ىلإ, ةققملا#توعملاوهون وعرف ىلاةداشالا ءاظعب نتا كاق هتةرجسلاو |

 ثع نكلو هبيسب هءايبنا مهيلا لسريام رطخلانم هدنع هبادعال نكي ملو هثادعا ىلا هءاسنا ظ
 ةرفكلا هنادعا نم نينمؤملا هءالوا رخل مهيلا ءايننالا |

 دشدهاوخ ناور هكشعادوب هن دق * دوجو ملقا ىوس دما ون رهبزا ظفاح

 تناك ةلاسرلا غيلتو نوعرف ىلا امهتلاسرو اههنايتا ةدئافنا ملعا ةيمحتلاتاليوأتلا ىفو © ظ

 نايا الاسر عقر ككلخان ىل اجت هلأ مع ىف نوعرف ىلا ال امهسفنل :نوراهو ىسوم ىلا ةدئاع

 الي نكلو نوعزفب اعزكتلال اهنالادلر ودق نب طقم نافيا قيتو نم نالاوطوءانوك |

 هكانيلالوقهلالوقف لف (ةنيب نع ىح نمىحيو ةئي نعكله نمكلهيلإل لاق كءرفك ققحتل |
 ىابوذرلا) لخ دام اخاف الل تالو رار قيبو تيكتالو ةلؤ دج اوغب نسا قفؤلاوا يللا مالك ىلا |
 ةنوشخو ةبالصو ةدح ىروم ىف ناكو هناشدقوالا ”ىثىف قر الخدامو هناز دقوالا *ىش |
 يحاور خ أل ايلجم قوكللب/ نربلاب هعنوسحوت اةيدخش نايك اوال هجري لقا مدلتسشا يضع اذا تح |
 «مهيلع ظلغاوإ) ىلاعت لاقاك ةظلغلاب عا اذإف ةمحرلا ونيللا ىلع ناكبيبحلا عبط لاق نم لوق |
 اققحننيللا لوقلاب سما اذإف ةبالصلاو ةدحلاو ةدشلا ىلع ملكلا عيطو لالجلا لامكب اتقحت |

 الامح قاختلاب ىمالا باطخ باطخلاف (هللا قالخاب اوقلت) مالسلا هيلع لاق دقو لاما لامكي

 1 سمسم 07 ل 1 طا هالك ا 7 دا ع اس عت جا هو مص ا ا بام مل مص عمم دمع عسل بج مصل

 مهتداع نمو ةربابخلا كولملا نم ناكنوعءرفزا اضياو هماقمي قفوا امهم دحاو لكف الالجو
 ةماعلا ىلع ةظلفلا نا اك ساو عفنا مهدنع نيل ظعولا ىف اونْشوخ اذا اوتع اودادزي نا

 جاص لك نعرف عبط ملح م هحوصحلا كارما كوفى ناكولك ةوعد دشاو 0 قفوا |

 ةمحقملا ةلئسالا ىفو *ىسوم ىلا ةدئاع نيللا ةدئاففلتقوا برضب ىسوم دصمب هلعلف هضغ

 أ رظنل لاهمالاو ٌنيكعلا: يحن لاملا ءادتبا فو ةوعدلا لاخ ءادتنا ناك هنال كلذب ايهما امئا
 اورظنيل مهلهمالبق «نسحاىه ىتلاب مهلداجوإ مالسلا هيلع انيبنل لاق مكهيلاىعدي ايف وعدملا
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 هط ةروس مه نخل

 كركر ري سم ب عسا اسم ودع يع
 ايتكب كطالب كب ) ةلؤقل ةريكاذت اهو هللا نكن: ىف ةرؤتملا اهييعنب تاوتلال !ى درو فالك ع ركرشإالا
 هتءظعو ىلاعت هللا لالج رك ذ نم نا فياكتلا اذه ىف ةمكحلا مهضعب لاق * اريثك كرك ذنو
 لاق + دوصقمىف فعضي الف ركذلا كلذب هحور ىوقتف هريغ ادحا اخ الف هريغ فختسا

 ءاغصال ثعاب ظعولا لبق ديحوتلا هرمس سدق ىبادهلا ةرضح . مجلاب ةينولجلا انتقيرط عج سم

 | كلمنا شحال نعااسغنال سئارعلا ىفو *«ريدقلا كلملا هللان وعب رافأتلل بجومو نيعماسلا

 ةايلللا تافصلا نم ىب قيلن اب ىا ىرك ذىف داشرالاىفو * ىنع ىب نيرتاف انوكن ىتح ىرضاب
 نيمئاغب اوسيل دوهشلا لها ريقفلا لوقي* ىهتنا ىلا ءاعدلاو ىتااسر غيلبت دنع ةايمجا لاعفالاو

 ليقام منو داهتجالاو دحلا ىف نيدلاطال هيشاو داروالا ةماداىلا ةراشا ةيالا ىف *دوهشملا نع

 اهرهمب ىف هللا ئوقتف نمش < .اهناحتى ا ءازولعا ىطاعسماب

 اهريص ىلع سفناا دهاجو + ايناو نكتال اد نكحو
 ىدنحم لا كاقر |

 دوحصقم هوك تفاي ناوتن :تلط ىف هك *' ةوجوب ينك" ذيلك ىفرا !.تنكب اتش وكب
 ش ىاخلا ىلوملالاقو

 اري هدرب نابا_دةار+ رجا تسااميدت:تلودا"#: دهد.قكىرا تفاي تلاصو ناوتن, بلطي
 لظفاحطل!لاقو

 ثسلأ مكح دناهتسي الب مكحب ىب * خد ىل درا رسم شرع ماقم

 كلذ نمقلطنا هلّوس هاطعاو نوعرف نا هلسزاو سدقملاداولاب ىسوم ىدانامل لكامتدنا ور

 اندلا صان ا سمالا هل ض سع اذا نموملاناىلا ةزاشا هنفق *ر صم ىسوم ىلا بيتعش مهل ثعبو هموق

 اهبءامالو رقف ضرا ذئموي ىهو ةكم ضرابرجاه هماو ليعامسا كرتنيح مالسلا هلع مهاربإ

 ةلخل كيلو رف ىلصو أضوت ظقتسا الف ةخطنطسق ةنيدم ىلا ةرجهلاب صاف ةيمورلا دالبلا '

 ظفاحلا لاق : ضيفلا ماب موسوملا انباتك

 | ريسيترد ] هيف مهكرت ىذلا عضوملايف هلها فلخو نواصي ةكئالملا ةتعيش ونوعرف ىلا عضوملا

 ١ ارح نارد دتتفاين ىربخ ىوزا زين زورو دمايثو دندرب راظتنا بش ئموم تانك كدا

 ا للا مهلمخ مهفرعف نيدم ىلها نم عار مل م ىد هنق نيمح.ةم اولازب ف 1 ديدناعإ ريدم

 ١ نوعرف قرغو رحبلا لدارسا ىناب زواحام دعب ىموم ربخ مهغلب قح هدنع اوثكن بيعْقَيل |

 أ زظني مل مالسلا هلع ىمؤم ناب ىرتالا !ىلاعت هنلارضا هتاف اةارخ الالم !..اذاتخم ةزخاالا ساو

 | ىوس هلابب رطخمي لولب لايعلاو لهالا ىلا تفتلي ملو نوعرف ىلا باهذلاب صا نيح هءارو
 هلثمو هروضحو هتيبغ تقو هروما نم يما لكىف هتفيلخ هللازا هيفكيذا لاعفلا ميكحلا

 ١ !ذه.ىفب ةعراسملاب نوكتيراذكهو: ضايشناو نضاتعا, ريغ نجي ىلاعت هلل جالا [.الاثتما, تامالو

 ٍْ نم هءاف ةنيدم ىف امو ىحضلا ةمون مان هنا هريس سدق ىدنسو ىحيش نم تعمسو #* ناللا |

 ّق هانؤوتساام ىلع ناكامرن ك1 ىتح ةنيدملا كلتىف لاعلاو لهالا كرثو الحار جرخ ىتح

 : د ستتم دع 2 يي



 مهي مم زج رشع سد اسلا ءزجلا

 | م ئمومايؤه ةنسملا دصاقملا ف 5 ”ىبشي سيل ءاسنالا ق> ىف نيعبرالا.طارتشاف ىبص وهو مكحلا

 | ىلا ىرخالا ةرملا لاصفت ىه ىتلا ةياكدلا ءاهتنا ىلع اهسنتو مالسلا هيلع هلافيرسشت هررك

 | كتيفطصا ىا كترتخا اناو .هلوقل ريكذت 5 ىسفلل كتعنططداو # ةكحلا ةرملالبق تعقو

 | ؛كلملا بيرقتب ”ىمظفلا ةماركلا نم ىلاعت ءاطعا امل ليث وهف ىالكبو ىنالاسرب نانلا ىلع

 ميديزكرب ارتو] ىفشاكلالاقو * ةلبلجلا هروما ضعبلهحيشرتو هسفنل هعانطصاو هصاوخ ضعب

 | كترتخاىا خيش نبا ىثاوح ىفو *[ متفرك تسود ارت ىعيدوخ تح ىارب متخاس صلاخو |
 | قلاسر غنلبتو ىبح ةماقانم كترما.امب لغتشتو ىبحمو قدارا ىلع فرصتتو ىبحتل |

 | عنصلانم لاعتقا عانطصالاو . كريغلالو كسفنلال ىهجول كتانكسو كتاكرحىف نوكت ناو

 هبيرقتب هيلا انسسحم اعيذص هذاخنا نالف عانطصاو افورعم هلا عنص كلوق ردصم وهو مخلب

 انالف نالف عنطصا مهلوقنم هلصا كتعنطصا لاق لافقلا نع * لالجالاو ميركتلاب هصصخو

 سوماقلاىفو *نالف عرج اذهلاقي اك نالف عند اذه لاقبف هلا فاضي ىتح هيلا نسحا اذا |

 ةأ ص مالنسلا هيلع هلعج هتقيقحو ىهتنا كف كتسا صا ةصاخم كترتخا ىسفنل كتعنطصاو

 تلا اذه ؛لجال  اوقلخ امنا :صاوؤانا ىلا ةراشاهنفو «لاللاو لالا تاغ راونال ةلباق |
 اوصلخت دقو اقخ هللادابع مه صاوخلاف ةرخآالل مهضعبو ايندلل مهضعؤف مهريغاماو صاخلا |

 ديبل لاق ؛ ىلاغت هللا ىوسام وهو لطانلاىلا لملابوش نم |

 لئاز ةلاحال. مدن لكحو * لطاب ةللاالخام *ىث لكالأ

 تازاّزملا عرج يّطلاف (ءافطصا ئضرناوءابتجاربصناف هالتبا ادبع هللابحا اذا) ثيدحلاىفو |
 ةلعجم ءءافطغا هللادارا ”ىذلا ديعلاف ايناضقلا رع :تاقلا رورس ئضرلاو تاسدملا لوزن دنع |

 قا اناا فمي أولت تدع ورنا داس و عد ءا وقد ل موك شاحن دل وانوتاللا ةقؤكف ١
 كداب نايف ماهس كت # ضن انن ابيت نابع عطق هكوكم

 ىضملاباهذلاو ىسوماي 6تنابهذا #نيلصاولا نيضارلا نيرك اهلا نيرباصلا نماناعجا مهللا |

 «ىبر ىلا بهاذ ىلا ال ىلاعت لاقىناعملاو نابعالا ف كلذ ىلتسي وههذاو ”ىثلاب بهذ لاَش

 تيعدتسا|مسح نوزاه كوخا بهذيل و ئا كوخ اوإإل (عورلا هاربا نعبهذ الفإ) لاقو
 نموا نيفرطلا نم ةدالولاىف ةكراشملا ةوخالاو . ذئتقو ىسوم نع ايناغ ناك هنال هيلع فطع

 ةعتصىفوا نئدلاىف وا ةلبقلاىف هريغل كراشم لكل خالا راعتسو عاضرلانم وا اهدحا |

 ةحاضمال ءانلاو قازجعم- 46 قآيآب 92 تابسانلانم كلذ ريغ ىف وا ةدوهىف وا ةلماعمىفوا |
 ةلاسرلا ماكحا ءارجاىف اهب نيكسمتم تايآلاب نيسبتلم نوعرف ىلا امهباهذ دارملاذا ةيدعتلال |
 تاي الاديب امهتعهللا ضر سانع نبا لاق هللا اًمهلاصياو امهباهذا درال ةوعدلا ما لاكاو |

 مظعتلا عما نوكينا لمتحيو ادم انقزتم لعفلاب اهّضعب عوقوناكن او هبلع تازتاىتلا عسنلا
 نتن آلا ىلع تايآلا قالطا نا ىنعي نانثا ليلخلادنع عمجا لقانا املوا .ديلاو اضعلا دارملاو

 وهف انوىت ىو نم'[ دشكم ىسسو ] ةسرافلابو : ارتفتال «اناالو 3» ىدالاىلع دراو

 ةموالم 0 2 13 مرد ديك 3 اروتف 0 ىنعي دعاو وهف ادعو دعي دعو لثم ناو

 ( ىلع )



 هطةروب مهي منو ع

 لماشهللا تلي كاتمنحالواف اهئيمتغ ىلا تنل ايزي الاوز ظلما ىلإ كانك هموم
 هقوقخةدهع نم جورخلل كانقةوف هراحتساو هتكو بنعش ةمدخم كانلتبا اهنمو * ءاسنلل شيلا

 لوافهبءالتبا ام ىلع هربص هسفنىفققحتيل ةريثك نطاومىف هربتخا رابكلا ضعب لاق * هدوهعو
 ةمالع هيف ناك نكلو ماهلالا كلذب ملعي ناو هرسف هللا همهلا اب ىطبقلا لتق هب هللا هالتنا ام
 هتوك ةمالع ىجولا هراظتنا مدع عم هلتقب هتالابم مدعف هلتقب ةالابم هسفنىف دحبمل نا وهو كلذ

 مالسلاهيلع هنا انلق اماو * لعفلا كلذنم ةمرظع ةشحو هيرتعي نا ىتنيالاو رسلاىف هب امهلم

 دنعنم هب ارومأم نكيملو سما ىلا لينا نم موصعم ىبنلانطاب نال ىطبقلا لتقف امهلم ناك
 مالا كلذ ناب ربخم ىنح رعشيلال ثيح نم نطابلاموصعم ىنلا نوكلو رسلاىف ناكتاو هبد
 ١ نطل نه داممام ةيركن مضت نهحام نع هيدت كسر ندير لح 1 وار يتوكل
 ىلع ههبني ىرصانع هتلعفام رضخلا هل لاقف ىطبقلاهلتق رك ذي لو هلتق هيلع ركتاف مالغلالتق

 اضيا هاراو كلذب رعشي+ل ناو سمالا سفن ىف هلتقىف ةكرلا موصعم ناك هنا أبينا لبق هتيرص ١
 توباتلا ةلباقمىف كلذ هل لعج بصاغلادي نم ةاحن هنطابو كله هرهاظ ىذلا ةنيفسلا قرنح

 نم افوخ كلذ هما هب تلعف امتاو ةاجن هنطابو كاله هرهاظ ناف هيلع اقبطم ملا ىف ناك ىذلا
 اهسفنىف تدجوف رعشتال ثيحنم هللا اهمهلا ىذلا ىحولا عم هحبذي نا نوعرف بصاغلادهي
 هب اهنظ نسحل اهيلا هدر ابر هللازا اهنظ ىلع بلغو ملاىف هتقلا هيلع تفاخ اذاف هعضرت اهنا
 تشاعف هدي ىلع طبقلاو نوعرف كلهي ىذلا لوسرلاوه اذه لعل كلذ تمهلا نيح تلاقو
 معوتلا اذهو كلذي معلا ديفي ليلد اهدنع نكيمل ذا اهيلا رظنلاب نظلاو مهوتلا اذهب ترسو

 * ننس تألف 8 مالا سفن ىف ققحتم عقاولل قباطم قد هقلعتم نا رابتعاب لع نظلاو
 ءاروغص هتأب هحكتا اببعش نال مانغالا ىعرل بيعش دنع ىا # نيدم لها ىف اه نينس رمثع
 نيدمو صصقلاةروس ىف ىأي م نالخالا رك ال ءاضق ارششع همدخف نيئس قاعبدم دع نا ىلع

 ىرخا دئادش ةاساقم ىلا ةراشا مهيلا لوصولانود تيلا)ازكك دوأوطَم قم لحنا رم ىناعتورع

 تالف ) ةيمجنلا تاليوأتلا فو ©نوتفلا ليبق نم ناك امم هوحنو هسفن راجياكنينسلاكلتىف |

 لفاحلا لاق : ةلاسرلاو ةوبنلا هتمزالمو بمعش ةسرتب قحتستل ( نيدم لهاىف نينس

 دك سنع تمدعت نا لاس ديكتاتور نام
 قاس ىطسقلا لتق ناف ابويحم اسما هوركملا مالا ىف لعج ىللاعت هللانا فيك رظنا ريقفلا لوشب*#

 مده امم ةوبللا تناك اذاو هادعام اذه ىلع سقو ةوبنال دعتسا نا ىلا اببعش هتمدخ ىلا ىسوه

 سدقملا ىداولاىا ه6 تلج مث ف ةيالولاب كنظ ا انهلا اصاصتخا اهنوك عم ةمدخلا اهل

 كلك ازال هتردق ريدقن هردق ىلع اهوو ةملظملا ةيدلا ف منفلا قرفتو قيرطلالالض دعب
 ءاسنالا ىلا هف ىحوي نسلانم رادقم ىلع وا رخأت مالو نيعملا هتقو مدقتسريغ كئينتساو

 مولعلا رح ىف اك ( ةنس نيعبيرا سار ىلعالا اس هللا ثعبام ) ثيدككا قو هنس نيعيرا ساروهو

 ثالث نبا وهو ءامسلاىلا عفرو "بن مالسلا هيلع ىسيع نال تاعوضوملا ىف ضعبلا هدرواو

 ىوا مالسلاهيلع بحي اذكو ةرشع ىناك نبا وهو ثلا ف مالسلاهيلع فسوي ”ىباو نيئالثو
 عانس“ سب" ناقل كوكود) --



|| 

 أ

 ةيبرتلان المص تخاىشه نامزبةيبرتلا دينقتخيشلا نبالاق*« مالاةقفش نممظعا ةقفشالذا(ىبع

 | اهندن لقف اهت تءاغ نؤراع ىحا نبل من تلاق نبل اهلأ اولاق ىما 'تلاق ىه نم اولاقو |

 | ىا اهدعبام هيلع فطعي اهلبق فوذحم نع ةبرعم ةحيضف ءافلا ه6 كما ىلا كانعجرف ف |

 , «نيلسرملانم هولعاجو كيلا هودادانا) هلوق وهو [ ميدرك افو هدعوبو وتردام ىوسبارت |

 ظ ةملاكملا هذه اهللع دعبتست الف ىجولا ةلزنمب ىذلا ضاوخلا ماهلا نم ناك اهماهلا نال كلذو |

 | هل نالطي امهتأر نيح ةبسآ و نوعرفل ىا 6 لوقتف# هماىلا هددو ىشملا نامذ تمقؤامتا
 | ىا ةيضاملا لاخلا ةياكحل نيلعفلا ىف عراضملا ةغبصو ايد لشال ناكو اهيد لقي ةعضرم

 | ىكرب] # هلفكي نم ىلع# نارضاح ىا'[اذاث مك تلالد:ايآ ] *« مكاداله 9 ت
 1 هع مراسم ا ذعر ةدكك لقا قا ا

 عضريال لبنلا نمامالغ اوذدخا نوعرف لا نا رص ريا اةفدنا ىو راك اهتذن لوش

 2 ةركنم مهتااخ هربخ قرعتل ميم تجرخف ءاسنلا عبتت ىلا اورطضاو ةأرما

 ظ مدينا دركزاب ني ةيسرافلابو : كانددر ىا اهلا كانعجرف كماب تءاخغ اهيلع انلد اولاقف

 | هكدياشات ] 5 اهنيعرقت ىك  ةرشبملاب مالعالا لق نم كلذ نوكي نا زوجحو ةيوذعلا
 | اذا هع ترق لاه كئاقلب اهسف بيطت مهضعب لاقو * [ وت ءاقلب ردام مشخ دوش نشور |

 | مواثلا رن "ىفاك انهه“دارملا “وها ”نوزتسلل“ ريعشلا» مث هللصا اذه“ :تتحيتس :ضيقن "تدرب |

 | رييكلا ىف لاق * [وت قارقب ددركت كانهودناو ] ةيسرافلابو : كدقف ىلع 6 نرحتالو
 | نزحتالو اهيلاكاوصوب اهنيعرقتانلق ةلاحال ماليزي رورسلا نال لضف (نزحتالوإ لبقناف

 ؤ دعب كقارش قر اهلع ًارظنال ىا داشرالا ىفو ىهتنا كناطاب ىلا اهريغ نبل لوصوب

 | ىلع ةمدقتم ةلحتلا ناف نيعلا ةرقب هنع ربعملا رورسلا ىلع مدقه نزحلا لاوزفالاو كلذ
 اولقام دريالف لوالا دكأتل ىناثلا نا اضياو عما قلطمل واولا ريقفلا لوم * ىهتنا ةلحتلا |
 صحصقلا ةروس ىف ىنأي مك هيلع ىيئارسالا هناغتسا- ىذلا ىطبقلا سفن ىم دي اسفن تاتقو |

 نوعرف صاصتقا نمو ةرفغملاب هللا باقع نم افوخ هلتق مث ىا ة ملا نم كانجنف 9 |

 ىلع قشام لكو .ةنحلا نوتفلاو ةنتفلا 6 انوتف كانتفو ف نيدم ىلا ةرجاهملاب هنم ءاجتالاب |

 افرع مذ ةفض هنال هللا ىلع نانتفلا قلطيالو ةنف هدانع هب هللا ىلتبام لكو ناسنالا |
 ديدشت هنفلا انلق * ثلا ركذ دنع نتفلا ركذ زوحب كيا لبق ناف * ةيققوت' هللا .ءامماو

 مالسلا هيلع هلوق ىلا قرئالا مالا ىف هللا ةدع تاوثلا ةقككوتملا ديدشت بجؤا املو ةحلا |

 كاشلتبا ىنعملاو تسفصام لثم ى للشام هلوش ضعبلاهرسف دقو ( تيذ وا املثم ىنئذ ؤاام)

 ةتوباؤدارتىتعيدومزا ارت ميدومزاسو] ةيسرافلابو :انحطءالبلاب:كانحط مهضعب لاقو «ءالتبا
 ةقرافمو نطولا نه هترجاهمو ىطبقلاهلتق هنالتبا نمو [ىدمانوريب ضلاخو ميدنيكفااهالب |

 ةيثاآلا ءافلا ةيضقب نيدم ىلا هلوصؤ لبق عقو امم كلذوحتو دازلاد قفو الاج ارىشملاو بابحالا
 نيدتلانم كاظفخل هموق عم كتببرتو نوعرف عم كتب ةنتف اهنم ةيمجتلا تاليوأتلا فود

 اهنم توجنف ىطبقلا تق ببسب نوعرف نه كرارفو قم اريغب سفن لتق ةنتف اهنمو «مهنيدي

 (اهنمو )
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 / ىنمي لعاف لحاسلاو .كلذ ىف هلاعت توباتلا لعج هيفامتاذلاب دوضقملا ناك امل نكل ةلاصا

 هلو مج مر جم

 ىلع: رشقلا ةلزاع وهام هنع عزنيو هخلسيو هرمشق ىا:ءاملا لحس هنال لحسلا نم لوعفم

 باوج مزجلاب 6 هلودعو ىلودع هذخأي 88# هرمثق هنع تعز دوعلا ترششق لاقي هرهاظ

 قى ىلولا ةسبرت ىلع رداق قاف ودعلا ا ىتح ه.عد ىا ةغلامملل ودع ريركتو ءاقلالاب صالل

 نوعرفلثم نوكي نا زوجي فيكلبق ناف * هيلع هنم ةبح ءاقلاب هرش نم هتياقوو ودعلا رح
 ىف اذك ودنلاك يرض ال نما اخ ىذحأب ءاستت انت < ساودع نس 2 كر ناظم ةفراما

 ليام وهو طسولا لباقام لب ”ىطاشلا سفن لحاسلاب دارملا سيل اولاق * ةءحقملا ةلئسالا

 انظق. توباتلا ىف:تلعج اهنا, ىؤرامل نوعزرف . رهن ىلا هؤام ىرجي ثدح.رحبلا, نم لحانلا

 لخدي ناكو مبلا ىف هتقلاو ءاملا هيف لخدي الث تفزلا وهو ريقلاب هتمكحا مث هيف هتعضوو
 ةمئاسلاس نوعرف ناكو ناتسبلا ىف ةكرب ىلا هب ىناف هيلا ءاملا هعفدق رهذ نوعرف ناتسب ىلا هنم

 ىف هدجو املو اهجو سانلا حبدا ىبص وه اذاف حتفف جرخاف هب سماف محا شم تنب ةيسآ عم
 ابح هبحاو رحشلا وه « اس » و ةيطيقلاب ءاملا وه «ومه» و ىسوم هام رجشلا هدنع ميا ا

 ةنئاك ةميظع 6 ةب كيلع تيقاأو 3 ىلاعت هلوق كلذو هنع ربصلا كلامي داكيال اديدش |

 هار نم هنع ريصن داكيال ةحالام هيلع ىو لامح ةحسم ههجو ىلع ناك هنا -ىور هلاو |

 تسوزا رتانعروت مش ماك هج نيكو منج * تسوزا رئاتيز ون' ىور ىلو تساسز هام

 قيقحتلاب ىنبحا نم ىتح.« كبحيل ىتبحم نم 6 ةبحكيلعتبقلاو) ةيمجتلا تاليوأتلا فو ©
 هنحا نوعرفو قيقحتلا ىلع هللا بحب هتيحا ةاسا نا م ددقتلاب كودعو ىودع كبحبو

 ةكرح قداب تلطبو تدسف ددقتلاب نوعرف ةحم تناك املو ديلقتلاب هتبحم هيلع هللا ىنلا امل |

 ةدارا نوكي اذكهو ,ريعتت لو ءاهبلع 'تتنتا قدقحتلاب |ةيشا .ةيح تناك مبوب ائسوم" نما اها |
 ديرملا ةدارا دسفتالو دإقملا ديرملا عبط قفو ىلع نوكتال ةكرح ىنداب دسفت ديلقتلا لها
 لاوحالا عع ف مسنسم وهو هاوهو هعبط فلاخت ةكرد هكا ئقحلا

 م 0 ناشن نار ريش دن ضد كك تسحدسلتو قشاع اد لها ناشن

 ةقفشلاو ونخلابورتلو كيلع فطعتيل ىاتيقلالةرمضمةلع ىلع طع 6 ىيعىلععنصتلوإل ١
 مهل وق نم هب ىنتعا اذاهنعب ' ىشثلال جرلا ىعارب م”كظفاحو كبعارصو كنقار اناوكللانسحو

 ازاحمنيعلا لعج هلةلصال عنصتل ىف رتتسملاريمضلا نملاح ىنيعو .هيلا نسحا اذا افورعمديلا عنص

 هسرحب 'ىثلا ىلا رظانلا ناف ببسملا ىلع ببسلا مسا قالطا قيرطب ةسارلاو ةياعرلا نع

 هتكردا نم نا ىلا ريشي ةيمحنلا تاليوأتلا فو © هيف ديري امسح هيعاربو هق> ىف ديري الامم

 ايندلا روما نم سما هيلع ىرجبال ةيانعلا رظن روظنم هتالاح عبمح ىف نوكي ةيلزالا ةيانعلا

 ىنمتذا 9 هل ردق اق اماقمو ةجرد هغلبي نا ىلا ةيبرتو ٠ حالص هيف هل نوكي دقو الا ة ةرغتالاو

 تبترئامو نوعرف تدب. ىلا اهيشم هيف مقو تقو هبدارملا نا ىلع عنصتل فرظ محم د6 كتخا

 ىلع عنصتلو ) هلوقل قادصملا وهو ونخلاوربلاب هل اهتبرتو اهماىلا عجرلاو لوقلا نم هيلع



 م مر جم رقع سداسلا يت تعافال يدم

 ديا وتم نقم ةلعف ىلع

 اذه ليقف ءاشالا رئاس نه هانعم ىف امل اراعم لعج- ىتح كلذ ىف املع راصف ةدحتم دارفا

 هبق عقو ىذلا دتمملا تقولا انهه هبدارملاو ةعفدلاو ةراتلاو ةزكلا*اهنم ان ةرقو هذلأ دام

 دارملاو امل فرظ # كما ىلا اننحواذا # ةريثكلا ةميظعلا ننملا نم هركذ 57
 ناف ءاسالا نم تناكام ىموم ما نال ءابدنالا ىلا لصاولا ىحولا سيل ىحولا اذه ن

 كبر ىحواو) ىلاعتهلوق ىف اكماهلالا لب ةوبنلل حاصت فيكف ءاضقلاو ةرامالل حلصتال ةأ 3
 لاق * فذقلاو تواتلا ذاخما نم هتلعفام ىلع ةمزاح ةمبنعاهملق ىثدللا عئوا ناب (لحتنلا ىلا

 رذصز وت ةودلازوتبراو 'فذدصلان ا امكفا ىسوم:دوجو ةرد قدص نوكت اهنا ردق ىلاعت

 ا ردو ا يو

 ا يا ا ا ياو ةارشفم نأ

 ىف رصم لين ملاو توباثالب فذقلا دارملا سيلو ءاقلالا ه؟ ملا ىف هيف ذقاف هلوق ىفو

 ىسوم ءاقلابةمكحلا ام لبق ناف * ميظعلا رهتلاورحبلا ىلع عقب ميلا ناف نيرسفملا مدمج لوق
 نيمحنملاناةمكحلا ناسلب لبق 20 ةمكحلا ناسلب ناباوج هل انلق * هف هريغ نود ملاىف

 ىد نيمحنملا ىلع ىسوم لاحق ىح نا هللا دازاف ه صح مهياع قح ءاكلا ىش ىلا اد

 رحببلا نم هاجنا كلذك ءادتبالا ف رحبلا نم هاحنالبقو اين كيلا هملسا ايبص ىلا هيملسلالا |

 مسجلا اذه ةطساوب ملعلا نم هل لصحام ىلا ةراشا مبلاو ةيناسنالا هتدوص ىا مالسلا هلع
 اهل هللا لعج هريبدتو هف فرصتلاب ترماو مسجلا اذه ىف سفنلا تاصح املف ىرصنلا

 ملا ىف ىرف تواتلا اذه ريب دنا ىف اهنم هللا هدارا ام خلا كي لصوت تالا ىوقلا اذه

 ىتلا ةيلكلا سفنلا نم ىمالا كلذب هدادعتسا ليمكك ىلعلا ناويفر نما ىاوقلا اقنهب؟هلان لمع |

١ 
 | ماهلالا درجمب هحورب رطاخمو رحبلا ىف اهدلو قلتنا اهلزوجب فك ةمحقملا ةلئسالا ىف |

 هللانارهاظلاو ىهتنا نيرشلاريخ هلت راتخافنيرطخلا دحاب وكر ىلاةرطضم تناك باوجلاو

 تسنبا طعأ زون دوجو روط رد د تس ملاع افا حو مديد

 تسنيا ملا ىف ىتلا تر #2 ندب تونا ريسأ د داتفا

 توااتلا ناك ناو لحاسلاب قلملاو رحملا ىف فودقملاو ىسومل اهلك رئامضلاو ربخ هانعمو سما ْ

 " (ةلاصا)

 هلا ادارق 1مل كج وأدرك لكل عاش مث ةمزالوا تناك ةيددت القتل | نم

 ١ نم صاوخلا 0 0 0 هتلاسرو 5 : راونا قل الت نمهىحولا رون اضنا هما

 | [نانلبا اهل" دفا لكما دال كاكا: ف ظل :ناذلا :ناطل 9 تنك زعن اجو رمال

 ١ ىسوم توسان ىلاةراشا تواتلا فراعملا بابرا ضعب لاقو * ءاملاب وعرف قامغاب ءاهتنالا ىف |

 | ايوا لبكف ةنلاقلا تنم < هدادعتسا ذخأي اهنمدلو لكف ىلكلا حورلا هوباو ةيونضملاهما ىه |
 ١ كيا الكل ورراةلقوت هل ةيلكلا سفنلا هجوت نم ءاقلالا كلذب ىلصالا دادعتسالا |

 أ ةدارالا قلعتل عوقولا بجاو 1ما لحاسااب هايا رحبلاءاقلا ناك امل 6 لحاسلاب مبلا هقليلف ف
 | هتروصق سمالا جرخم باوجلا جرخاو كلذب سما عبطم زيمعوذ هن جادا لست ةينابرلا



 تالا جل همت خس د سانا دعس م هكا امص ل وجعل ياش وأ

 هط ةروس مك مرا 2ع

 ىلا ةنبطقلا دوعتو:نةيزلالا ةعم اظااهقتتلا" )واعيا تلال قرت لاا قالك كاني
 نيلداعلا نم ءارزوهلظوهن كلذك ءانمالا ءاملعلا نم ءارزو بطقلل نا امكف ماعلا رادم وه
 هللا مهينحب فيكلا باكا مه ةعيس هؤارزوو ىدهملا نمز ىلا ةدتمم ةارزولا هذهو ءابدالا

 منو ةيناهعلا كوللملل ةعمسلا ءارزولا مهنمو ةيدهملا ءارزولا ةيتر مهب مخي ناكزلا 1 ّق

 تت قاف لا ىف انئاطاس ةراشالا قيرطب ىمومنا عا #2 ةيقلا ءارزو نومس نيذلا

 سير وه نوعرفو سفنالاىف لقعلاو قاف آلا ىف ناكنم ايا ريزولاوه نوراهو سفن الا ىف

 لماكلا لّقعلاب حورلا نراق اذاف ءوسلاب ةرامالا سوفنلاو مهريغو ىراصنلا نم برحخلا لها

 ' نا م اهيدبا نم بلقلا ندح صاخب و اهاوقو سفنلا ىلع بلذي دناعملا لقعوهو ربدملا ريثملا

 فرصتيو ءادعالا ىلع ىلاعت هللا ءاش نا تلغي الداع الاد الحر هيرازول ىنطدا اذا ناطلسلا

 ىونثملا ف مهلوصحو مهدالب ف

 تادخك هان نزهر تدوجو رد #* تساوه بولغم روتسد ون لقع

 دولا ناكر خزود ودره ىاح * دون نا شربزو هكهشنا ىاو

 نيرو كذآ نوجا ناكمدناا دهان ]5 ريك و ازإولا كاتو تاخ

 دوب نإ رون ىلع رونوا مان ه« دونثوأ نيرق نود لدا داش

 ريبع ربا ربثعو "تسراوت رب رولا + ريزو فدا نوجوهاشناماسن وج

 را دبز دوس ارود ره * ريزو شناماه وحو نوعرف هاش

 ضرع زور تاودان وراي درخىإ * ضءب قوف ىضعب تاملظ دوب سب

 نيزو ناظلس فائناسار لكلقع ميك درك كيداو ارا و تن رعت

 زاد ادزإ مككوانا ناعل د رائران نك 2 "تابكم !' داره رارواو اوت"تزك ولت
 دوب نيدلا موب هثيدنا ار لقع * دوب نيب ىلا و صرحرب اوه 1

 ةعامجو هلوسرو هلازاخ دقف هنم ىلوا وه نم هتءعر ىفو المع اناسنا دإق نم) ثيدحلا ىفو

 هريس سدق ىدعس خسشلا لاق : ( نينمؤملا

 كنسو بوح ضد مارح شتسدب + كلج تس ةجاوخاب هكار ا

 دن منا دمسا ان ىاما شر ازا ادع نووقن او نبك دش ككل ع كعب

 نز دباب ةرقا نيج هك + نكوم ناقلات ئداوم تافاكم

 ديد مدل ننعم رك نوج هن * ديرب لوا مه دياب كركحرس
 | ىنمع ةنم هيلع مهلوق نمال هيلع نا ىنعي انم هيلع نم مهلوق نم :« كيلع انثم دقلو

 ماقملاو ذؤم ةنملا ظفلب ملا كلت ركذ ىلق ناف ريكلاىفو * ةعينصلا مدهت ةنملانال هيلعنتما

 ىنعملاو لضفتلا ضحب اهب هصخ امناو هتاذب اهنم أش قحتس ملهنا هفرعانلق فطلتلا ماقم
 | ىف 6 ىرخا ةرم ود انلأينت ناويغا نم تاما رك كات ك1 نعوم كل عا نمنت اادعلا مانو

 | ىف ةرملاو ريغ ىنعم رخا ثينات ىرخا ناف تقولا اذه ريغ اتقو ىا باهذو سمىذ تقو

 ناماه ىنعي نوعرف ريزوب هاش تورم داسفارد نود ريزونبا ىنآردب

 قاطا مث بهذ ىا ارورمو امص رءىم كاوق ردصم وه ىذلا دحاولا رملل مسا .لصالا
 2 د 2

 رتفد لئاورد

 رد مراهج

 ذام ناس

 نسن



 موك مى١٠ زعم رشو سدوالا ء ل

 | [ 6 ] ةيسرافلاب ىنعملاو :ةريخالا ةثالثلا ةيعدالل ةياف 5 ى ماعلا اننن [قيوم اينن :قاج
 | ىلا تافضلاو ل ااعفالا نم كب قلل مع كهز: ىا اليك 0 احدست 0 كحيسن © 5

 هافصتو لاح لك ىلع ىا 6# اريثك وه ارك ذ 46 كرك ذنو 98 نوعرف هعدبام اهتلمس نم

 ىدؤيو تابعرلا جسهي نواعتلا ناف لالحاو لاما تروعنو كامكلا تافص نم كب قلبامي

 قيدصلاوط اصلا سيلجال ناىلا نيشي ةيمحالا تاليوأتلا ىفلاق © هريازتو ريخلا رئاكت ىلا

 كواهلا تابقع ماحتقاىف ةقفارملاو ةقفاوملاو ةعاطلا ةرثكىلع ةنواعملاف اهظع ارثآ قيدصلا

 ظفاحلا لاق : هزوافم عطقو |

 قفد د ار لمع خانك زك “مش منادن نامز نئاان رو غيرد

 انلاوحاب املع ىا لصاوفلا ةياعرل هلع تمدق 7 ةقلعتم ءابلا 46 اريصب انب تنككنا © |

 حصفاو انس ىنم ربك أ هناف هبىتىما امفىل نيعملاو ريزولا ولا معن نوراه ناو انحلصي نواعتلا ناو |

 ىلاعت هللا 46 لاق 88 تاياورلا فالتخا ىلع 7 ويل عبدا ينال

 | ذوبخلا ىنعمب زيخلاك لوعفم ىنعي لعف كبواطمو كلوئسم 6 ىسوماي كلؤس تينوا دق ف
 ىرصيقلا دواد لاق * هلاهلوصحو بلاطملا كلت عوقوبىلاعت هتدارا قلعتن ع ةرابع ءاتبالاو

 مهقزري لب ءالهجلا ةحصب مهيليب النا مهيلع هللاننمو باطقالا تالا ةامح نمو هرم-سدق |

 | كلذو ىهتنا مهلاوقاو مهماكحا نوذفتيو مهلاقثا مهذع نول ءانمالا ءابدالا ءاملعلا ةبح
 | ةفلخو افرصتمو هتقو بطق تناكىذلا مالسلا هيلع ناملسل اريزو ايخررب نب فصآ ناكاك ظ

 | ناورشونا ناكو «نا رقلا ىف ىلاعتهللا :ظاكذتها شرع نادتانم رهظامهنع رهظف ملاعلاىلع |

 | كولملا لعاالو :طوسلا نع باودلا رك ١الو لقصلا نع فؤونسلا دوا ىتغتسال َلْوَه

 | ناو هركذ ىننا احلاص اريزو هلق اريخ كلمي هللا دارا اذا) تيدحلا ىنو ريزولا نع |

 | ىلا) لاق اكءارذو لسوهيلعللا لص هللالوسرا ناكدقو (هفكا ريش ىون ناوهناعا اريخ ىؤن |

 ءامسلا ىف نمناكف (ليفارسساو ليربج ءامسلا ىف نيريزوو سمعو ركبابا ضرالا ىف نيريزو |
 | ىلاعت هللا لاق ةيناهحلا ةهج نم ضرالا ىف نمو ةيناحورلا ةهج نم مالسلا هلع هدع

 | امه ا و1 تما قضوا عواتن ااعاقا( قو هون لذيا' خنلاوعو
 ىشاكلاهرك ذ (روبقلا لهانم اونعتساف رومالاىف متر يحن اذا) ثيدحلا ىفو اقلطم داددمالا

 نوتات و[ وعلا 37 نم اراب اثيدح نيعبرالا حرش ف لامكلا نباو ةلعلا ةلاسرلا ىف |

 ا هيلع ىلا نم ثري. لداعلانا مث * مهفاف ةفطللاوا ةفشكلا داسجالا ىف اوناك ءاوس |

 | لاق. : هماقتناو هللا تضغ 50 وهو ءوس ريزو هللعجبف ملاظلااماو ةرازولا هذه مالسلا |

 هريس س دق ىدعس خسشلا |

0 

0 

 ىار كين لداع ورسخ دهد * ىادخ ددنس ا

 ىلاظ ةح رد كلم دنك #* ىملاع دنكناريو هك دهاوخ وج

 ظفاخلا لاقو :

 هتاف فان تاتا طل حارسا الكراك قعاذ باقزسس هنرك هنامذ

 الور



 هط ةروس مي ىو. ج٠

 |:ىهوملا ذخا ىلا دصقف نخاف تاوقانلاو:”تسط قفا را :لعج ناب قككؤم/ اى دنا نييلارضجاف

 ىلاو ةمحو ةنكل هنم تناكف هناسل قرتحاف هبف ىلا هعفرف را ىلا هذ لساريج لاماف

 ةلاوض ئزش# يدق ناطعلا |اراغاإ ةصتلا'ىزنه

 تسركحارب ناهدؤ ماكام مينوعرف لفط * مياهدنام شتا تشطردزامزنياىءوموج#
 ١ ىسومزاسل قرتحا مل لبق ناف *ىتنلاو ةحللاو رجا ذخال ةلآ تناكامل هدب ضن لعلو |

 ١ هعوجر دعب ةزحعم نوكلل اناق *نوعرف ناحتما دنع را ىلع ضبق نيح هعباصا قرتحي ملو

 ' ماكلا لوقي هناك هذاكاإر ىلع الدي نركفو 36 فتاح يعاشر ةنال يروعدلاو نوع ف لا

 | كلذ ىثرواو املكتم احيصف كيلا ىندر مث ةدقعاذ الواغم نوعرفاي كدنع نم هللا نجرخا

 لوانت ثرواو اريك ىنوكلاج هتريضح عم اهيلكىاعج نا اريغص ىوك لاح ىبد نه ءالتبا
 ةءحقملا ةلئسالا ىفلاق * نسح ءالب لكف مكتعاىفرانلا ةلمثك ءاضرب ةرين ةيا رانلا ىلا ىدي

 لاق اذ اءاف كلؤس تينوا دق لاق هلوق هلع لدي "ىا تلح لهداعدلا اذهب ىسر اعد امل

 نوكي نا زوجي باوجلا نيب داك الو هيف نوعرف لقو اناسل ىنم حصفا وه نوراع ىخاو
 6 رانا ةدناعملا هجو ىلع هب ملكت نوعرف لوقو اهلاوز عم 0 حصفا وه نوراه

 لوقت امي. ايثا/ هش إب ياكل لولاة ور لوقتانر يردوا ور [قر نوال يصل .دناعملا لوس كا
 حج ليوأتلا اذه ىلاو ىهتنا ةنكا ىف انيولق مالسلا هللع انيبناو ةنيب انتئجام دوهل اولاقو

 ةتصاخو هسلج ىا كالملا ءامح ريزولا 3 اريزو ىل لعجاو 0 داهوالا قيدوءيلاونا لولا

 لح هناللقثلا وهىذلا رسسكلاب ريزولا نمهقاقتشاف سوماقلاىف اكهيارب هنعبو هلع لمح ىذلا

 / ىفعيلا أاجليوهيأرب مصتعي ىيمالا نال مصتعملاو أجلملا وهو ةكرحت رزولا نمواهريما نعدلقثلا |

 ىصاوخ نم * ىلهانم 2 هتالكام ءابعا لم<ىف ىتواعي ارزاوم ىللعجاو ىنملاو هروما
 هللا. لهاو (ىكها نما نا ىلاعت هلوق .هنمو. هلا, بسنب ”ىثلا ةصاخ لهالا نفاق ابزقاو

 ةنسملا دصاقملا ىف اك(هللال ها مه ونا نقلا لها, يانا نم نيلهإ هه نا), ثيدللا ىف اك هتساخ
 اريزو وهو قاثلا هلعمدق لعجال لوالوعفم “© نوره © لعجال ةلصوا ريزول ةفص وهو

 4 ىرزا هبددشا 0 نوراه نم لدب 6 ىخا 3 ريزولا بلط مالا هدوصقم نال هب ةيانعلل 0

 هلعجاو 86 ىرما ىف هكرشاو  ىرهظ هبتوقوا ىتوق هبمكحا ىا رهظلاو ةوقلا دزالا '
 دولا هال لاس يمك (لقزقاف سي سواك اجئاداب لغير نواس كوز ةلاسملا سا. ف كن
 للعال اد هللاةباحا ىفننا. تلق «هتلاسر لعجي ثح معا هللا لاق اك ىللاعت هللا رامتخاب ىه امتاف

 لصح النا بلط ةميظع ةجرد نيدلا ىف نواعتلا ناكاملو هنم اماهلاو هللا نذاب ناك هلاؤس نا

 | مهريغ نع الضف ءاينالل بوغرم مهتدزاومو رابخالا ةبحس نا ىلا ةراشا هيفو « هيخال الا |
 | هسفنلل بحنام هنخالبحت ناىنشو هتكوشو هوه ارورغم هيأرب ادنتس رم نيك نا شالو ١

 ىبءاسا رثك اناكدقوهتوم ىفنوراه ةرازو حدقتالو بصانملا روماف كيرشلا«-فنزو#و '

 رضي نوراه ناكو:ةلاسزلا .ليتىف رخآلل انيعمو ارزاوم مهدحا ناكىا كلذك ل يئارسا |
 د تسحسسحس مسح



 ام ملال ريع دانيل ههتافل
 055 اس . مختل صحم ل تشم سس لس

 | ىوملا لفو : لا اصعلا ىلا جاتحاف راما ع

 اصع اررخ ماهدروأ ىرخرو « اهفطل مد ب ٍتيلقع, ارت 5
 مك نو رب ترسو شوك اصعزك * مك نودي ثرخاا نير نابت

 ناما ونت ىئافج زا دْماس ىم * نامدرمو نارخ كل نيردنا

 الا

 هلت زيفاعقوكك | اوه رخل اها تاذاذ: لها ماودراوا/:: اصعا1كي

 اونو لعفرد ةتدك قاهدزاك «ون:نهق رد. دوشبم قاهدزا

 نامما ىاهدزا ركنب كل * ناما ىب وت 'يوك ىاهدزا
 ىشور ردنا زرركب اله هك * ىشاج دمآ خزودزا اصع نيا
 نها نادر دز“ دوم ”كضلخ + نم ناديذرذ ونا :قامرد هنرو

 كفاك ناو خزود 000 تساهدزامد نيادوب ىناصعنيا

 دنك خفو ماد غمرب ارجوا * دنكخ زودادخ دهارخ اكره

 اهدزاو تسخزودؤوكببات + اهدرد ديارب تنادندز مه

 ا املا دك رك يش تليلت 117 كياهذ اللا انعك|إ

 ردق مكح توقىلادبات * دكش !انناط لو انادي دخلوا

 زرتحم ان تبرضزانكركف #« زكم ارئاهنك ىب نادندب سي

 دقحأب | ١ ىغلا مظع فيلكتو لق لمح هنا لع امل هللأب اعتسم يل

 | ادخزا سب درك مئاوت تمواقم هنوكجوا مشل را يا ب مط كح

 [ نمراكدرورب ىاز] * بر ب [ تنك راش "ورز زاغأ هد.لط ”تيوقت

 | انه لادصلاب دارلاو [ ارم هيس نم ارب ”نادزك هدانثثك ]44 قردص :ىل' حرشا 9 |

 مهجاجلو نيدناعملا ةهافسب قيضيال ىتح ىلق عسو ىا بلقلا هيف ىذلا وضعلاال ٍباقلا أ

 | لقو ءاينالا ىلع ىلاعت هللاهن نم ردصلا حرشنا ملعاو * مهترثكو مهتكوش نم فاخالو
 | قشذا هانعمو هتروصب هللصح هنال ىفوالا ظحلا مالسلا هيلع انسن هنم ذخا دقو ءالوالا

 | 01د لاسم دكتور ناكقلا نك لاا نافذ "ذل اولا و هتاوابلل ىاةوذش
 | عستيل جارعملا فو ةلاسرلا لاقثا لمحتل حرشن) نيعبرالا ىلا غوايلا ىف اضياو بهذلا
 كركل ا واصل وو فعلا ما نم فصوتالىتلا ةليلخلا فاصوالل الماح ءافع ىلامكق حلا رارسال

 غيلتلا ما ىلع لهس 46 ىرعا ىلرسيو © كلذ ريغ ىلا :ةحبصنلاو ءاعدلاو فطللاو

 6 ةدقع 8# [ىاشكبو ] ةسرافلابو : حتفاو 6 للحاو عئاوملا عفرو بابسالا ثادحاب

 اهتاق ىلع لدي ةدقع ريكتتو لعفلاب قلعتم ه«ىناسل نم © [ ار ىعرك]] ةيسرافلابو : ةنكل
 | هبلق هيرغصاب ٌؤرملاو ةلثمم ةروصوا ةلسرم ةيمهبالا ناسالا الول ناسنالاام اولاق اهسفن ىف

 غيلتلا نسحي امتاف ةلاسرلا غلبت دنع ىىالك هموقووه مهب ىا ه6 ىلوق اوهقفي »© هناسلو
 | نا كلذو هاف اهلخدا ةرمح نم [ نابز 2 ] ةسرافلابو : ةتر هناسل ىف ناكو غبلبلا نم

 | ىودع اذهنا لاقو بضفف ٌنهاوللاب ةعصرم تناكامل اهقتنو هتبلل ذخاف امو هلم نوعرف |

 ( بواطملا ) 0.

 6< موريحكج ل معتم ديم و 0 مم مخ ةعسيم معإ دج سيدو هج بإسع



 ا

 هطةروس مدهج مى جمس

 فاو لكك رهقور كليحارع نهد قات ةلظيعإل اذ" نلتزم ا تبول
 مالسلا هيلعىسوم نا -ىور_ هنعرفنتو هفاعتعابطلا نا امل ةروعلا نع ةءوسلاب ىنك اكصربلا

 عاعشك عاعش اهللع ناك اهجرخاو رسيالا هطبا تحن ىنعلا هدي .لخدا اذاف نوللا رمسا ناك

 قيريو رونالب لوالا اهذول ىلا تراص هنج ىلا اهدراذا مث قفالا دسيو رصبلا ىشغي سمشلا

 ءاضيب ىف ريمضلا نم ةيلاحلا ىلع اهباصتناو اصعلا ريغ ىرخا ةزجعم ىا  ىرخا ةيا ظ

 نيتي الا نيتاهب كيرئل ءاضب ديلا لعجو ةبح اصعلا بلق نم العفام انلعف ىا #* كيرنل # |

 لاقاكعست هو ىربكلا تاي آلا نم ديلا واصعلا نم لكف ىربكلا اننايآ ضعب ىا# ىربكلاااننايا نمو

 هيلعانت قحف ىلاعتهلوقةي ًآلاريظنو اهئايب قيسدقو (تانيب تان عستىسوم انينا دقلو )ىلاعت
 تاياوىسومتابا نيب قرفلاو «ىزبكلا هبرتايا نمر جارعملا ةليلدمم ىا (ىاردقل زمالسلا

 هدي لخدا مالسلا هيلع ىسوم نا يلعاو * هفرعاف ماقملا اذه ىف حئاللاوه اذه ىنال اك

 دولا ةققح ققحتلا دعب دبلا تامارك نم اذهو ءوس ريغ نم ءاضرب اهجرخاف هج ىف

 تنام كاطع عركلاو :كارتكسلا علتقا ءادتيا ةلؤاظع دولا دنايالااورءاجتسلاؤومركلا
 مالسلا امهلعليربج مهارباىلا لسرا ىلاعت هللا نا -ىور ةلخلا ت# ءاطعلابو هيلا .جاتحم

 نم .مركلا تعمل اعف ءادعالوؤءاذ واللا ىظفت | كاز مهاربااي هللاقف صخش ةروص ىلع

 تاماركنمو * اقح ىليلختنا مهاربااي نا هللا هللا حواف مهعيضاال اناف مهعيضيال هتبأد ىبر
 هنم برش ىتح كويت ةوزغ ىف هعباصا نيب نم ءاملا عين مالسلا هيلع انين نا ىورام ديلا

 لاق : هدي ىف ىصحلا حبسو اومزهناف ءادعالا هوجو ىف بارتلا ىىرو ريثك قلخ هعفرو

 ةزلسب دق“ راطملا
 تاصح ىتفك نازاحيسست شفكرد * تاذ كاب نأ دوب تارذ ىعاد

 اذاف اذه لاثما ىلا بهذوا ةضف نع هدب حتفف ءاوهلا ىف ءايلوالا نم ءاش نم ضقو

 لاح وا لامعالا نم لمع رثا وهف ناسنالا عونلا ىف رهظي لاك لك نا تفرع اذه تعمس

 نيتاهب هئلمو :* نوعرف ىلا 8 ريذحتلاو ةوعدلا قيرطب ىسوماي 46 بهذا © هلحسب هلضف

 نوعرف ىلا كيرنم ناناهزب كناذف ١ صصقلا ةروس ىف ىلاعت هلوقل ديلاو ادعلا نيتي آلا

 ىلاعتللاءاشنا هيف عملا ىنمم ىتأبسف 6 ىنأياب كوخاو .تنا بهذا ) ىلاعتهلوقاماو 6 هثلمو '

 ؤ
 مكبد انا) لاق اك اكارتشاال الالقتسا ةيبوبرلا ىوعدب ةيدوبعلا دخزؤاجىا 6 ىنط هنا

 للادضيقي هلاك ةيئرم غلب اذا قداصلا كلاسلا نا اهدحا . نيضمىلا ةراشا هنو * (ىلعالا

 ريصلا» مهتطلاخمو قلخلا ىلا اوعجري ناىف نيغاابلا لاك نا ىناثلاو .مهتيبرتو هدابع ةلالدل

 نماصعلا نالانلق * اصعلاب هللا هلسرا مل لبق ناف * مهوفعو مهملحكلذب اوريتخبل مهاذا ىلع

 ةلذلع نوعرف ناكاصياو هتلآ عم هللا هلسراف ابعار ناك مالسلا هيلع ىسومو ةاعرلا تالآ |

 | ضرالاو تاومسلا بئاجت انين تاياو طقف ضرالاب ئاحت ىسوم تايا نا:مالسلا امهيلع ان

 / اهدجو بقارملا مكحلا اهيلط اذا ةنطابوا ةىهاظ ةسنانم اما نيئيش لك نيبف لاوحالا نم
 ' انيلع ضفو هلجال ىه تقلخام ىلا ىوقلاو ءاضعالا ىفرصل انقفو» نا ىلاعت هللا لأسن



 مه مى عجم رشع سداسلاءنجلا

 ىوشرتو ىباس قشع يايفيك ان * ىوشبهر نادمموج دوجو سمزا تسد

 ىاجلا ىلوملا لاقو

 شون ىب تيرهز لمحىب لع هك * شوك لمجرد ىدرك لع بسكوج
 اراسرز .دركحن :اردوخ سم * ارابمك قاد تاز لصاح هج

 ىث لك عليي اركذ انابعث تبلقنا اهنا ىور *# فختالو اهذخ 8 ىتايب فاّستسا 46 لاق

 هبل نيب ناكو ديدش فيرص هباينال عمسيو رانلاك نادقتت هانعو رخو رخص نم هب رمي

 اهو الا رم كووهلاو فروخ نال وقت ور فاي كل ذك( ما وناملف نوناقافا ظادذ نؤهبزا |
 نال انلق *رانلا نم مهاربا فخم ملو اصعلا نم ىموم فاخ مل لبق ناف *رششبلا عابط نم

 ىسومه نم فوخلا اذه هللا لازا دقو اهتياهنو لاحلا ةيادب نيب قرفذا انكمت دشا ناكل يلخلا

 مالسلا امهيلع ليلخلا< نيكي لها راصف 11 الا نيك اذلو فخمالو هلوش

 نم ناك مث ادعترم لبجلا نم عجرف هفاخ ليربج هءاجام لوا مالسلا هيلع انين نا ىرتالأ ْ

 ءاردقلو ) ىلاعت لاق اك جارعملا ةليل ةيلصالا هتروص ىلع هتيؤرل دعتسا ىتح ناكام هرما

 ببصنت تدك ىنني( فنحن الو اهذخ) ةمءجتلا تاليواتلا فو © (ىهتنلا:ةردسدنعىرخا ةلزت
 فخنالو اهذخف اهراضم نم فئاخ تناو اهتيأر مث ةيادبلا ىف برااملاو عفانملا اهيف كل نا

 ىوتتملافو : هريغ نمال هيلا هنم كاجرو كفوخ نوكيف عفانلاو راضلا وه ىلاعت هللا نإ معتل

 ديد كو سناو نج ىوزا دسرت * ديرك ىوقتو قح زا ديسرت هك ه

 ىاريسلا نمةلعف ةريسلا ه6 ىلوالا اهتريس ف [ اريو مادرك هكدشابدوز ] 46 اهديعنس ف

 ىلا ذخالا دعب اهديعنس ىاراجلا عزت ىلع اهباصتناو ةئرهلاو ةقيرظلل اهب زول هنم عون

 ىف هديو تناك مك اصع تراصف ةيحلا مث ىف هدي عذوف ةيوصعلا ةئيهلا ىه ىتلا ىلوالا اهتئه

 اذا نوعرف دنع ىفاخي الك ةيآلا هذه ءارأو ًاكوت اذا هيف اهعضي ىذلا عضوملا ىف اهيتبعش
 (نابعث ةروص ىلع لاملا كلذب هتاكزدؤي مل ىذلا لاملا بحاصل ءاحب ) ثيدحلا ىفو ةح تيبلقنا

 نكاقاسلا 0 يعم نادك ممم تحد رمل < | 12

 دشا نم لاملا بح ناكاملو ماعنالا ةروسىف سم ام مهلامعا روص مهل رهظي ىا «نولمعي اوناك

 بحاو لاملا بح نم بلقلاىموم ىزت اذاف هبحاص قنعل اقوط ريصيو ةجزملا ةروصلا اذه

 قاوبلا لاح سقو تاريخلا نم هب لمعامل ةيسائم اهاوهب ةئسح:ةروص ىف ءاج هللا لبس ىف هلذه !

 لصا ىلا هدضعو هبنج ناسنالا حانجو [ لغب ريزرد دوخ ىولهب ىوسب ] # كحانج

 | « جرخت 9 دضعلا تحن كبنج ىلا كدي ممضاو ىنملاو . ناريطلا دنع اهلبي ىا امهحنجي

 نم )

 | قلخو لمعلكلو ايونعم ناكولو احوردسج لكل نا ةفرعملا لها دنع كشال ريقفلا لوقي
 11 نمر لو لاو علا اك تار الإ ف ةسوس» روت لوح ليدل قزةل وقر ةنوص يفعل

 لنجل كي طر ادع دهن من: 1. مسافر لقبر يونا 31٠ مادا: تهل

 واو رباطلا انجب ,نما رامتستم ؛ ءاتجنا< نكسملا ,ىحانج:نا أك هظبا

 | هخايعشلا نفر لم[ دودو ديقساك ىلا: 3 ءاضيب 98 [ باوج ديآ نوريبات ]

 | ىلع رئاربسلا ىليث مون رهظي مرجال راض نابعت ةدوص ىف ىه ىتلا ةدامالا سفنلا تافص



 ارح ةفخاوا ةعيرسلا ىذملا" ىشلا قع كي ةفا اخ 4 ىعست 88 [ دون ئرام ] |

 هط ةروس موج 3/6 جم

 لثم نوسلاج ضرالاىلع ءايبثالا عيمجو هدارفناب هيلع سلاج ملسو هيلع هللا ىلص انين اذاف
 ىسوم بطاخف مهمالك عمساو رظنا تفقوف مالسلا مهملع حونو ىسعو ىسومو مهاربا

 لاقف ادحاو مهنم انراف ليارساىن ءايبناك ىتما ءاملع) تلق دق كنا هللاقو مالسلاهيلع انسن

 ضرتعاف ةيوجا ةرمشعب هباجاف الاؤس ىسوم هلأسف هرس سدق ىلازغلا مامالا ىلا راشاو اذه
 مامالا لاقف ةرشع باوجلاو دحاو لاؤسلاو لاؤسلا قباطي نا ىتش باو+لاناب ىسوم هلع

 تدروافىاصع باوجلا ناكو (كنيمم كلت اموإ) تلئس نيحاضيا كيلع دداو ضارتعالا اذه
 تختلا ىلع اسلاج هنوكو مالسلاهيلع دمم ردق ةلالجىف ركفتم انا انف لاقف ةريثك تافص
 ةسفر هلجرب صخش ىنسفر ذا ضرالاىلع نوسلاج حورلاو ملكلاو للدخلاو هدارفناب

 اوقلخ لكلا ناف بحعتال لاق ىدهقالا ليدانق لعشل مه اذاف توتناف ىرض ىا ةحت نم

 اذه ىموب ىلا هدجا 3 مقلا تبلطو تقفا ةالصلا اوماقا املف ايشغم تررخف هرون نم |

 ةدربلا ةددصقىف لاق اذه نمو |

 مظع ند تئشام هردق ىلا بسلاو »* فرش نم تكساما هاذ لأ بسسناو

 ا لاقو |

 منا اق اثد هاكراب ناطلس « اتا رادهسو ابنا ليخرس

 رطخ ملام اهناشل ل عيار عكا 3 ىسوماي اهقلا 0 0 هي لاق 8 ف

 ىسوم] ىنشاكلا لاق * ,ضرالا ىلع ايقاف دحاو ىنعي حرطلاو ذبنلاو ءاقلالاو كلاب

 ئزاوا'كاللا ىف دوكك ءانقزأ ارت" تكش ترسب ةنكفا كاب ف نعت نوجزتناروا هكدرب ناك

 5 ةيح #3 [اصع أ احنا زا و ادد 0 ديسر ىو شوكب ماظع ٍ

3 

 تماظعو تخفتلا مئاصعلا ظلغ ىفءارفصةيح تيلقنا اهاقلا نيح هنا -ىور_ ةدلل ةفصقلجلاو
 املاك ءاذعلا رابتعاب ىأ «ناج اهنأك ) ىلاعتلاف 5 فيلا وهوتدرات ناجلاب تهبش كلذإف

 اهلاح ءاهتنا رابتعاب ىا «نييمنابعث ىهاذافإ ىلاعتلاق م اهمانعاوهو ىرخا اناعث تنمسو

 صالا لوا نه تيلقنا اهنا ىهاظلاو رييكلاو ريخدلا ىنا نيلاحلل ماعلا مسالاب انهه اهنع ربعو

 ىف ناحاب هش امئاو (نيبم نابعثىه اذافإ ىلاعت هلوق هنعحصشي ام ماقملاب قذالا وهو انابعت

 تالقناىلا ءامياف اناودح اصعلا بالنا اما ةفرهملالها ضعب لاق * ةكرملا ةعرسو ةدالخلا

 ن:الا)ىلاعتلاقاك ةعاط تراصتلقنا اذا ةصعملاو ةيصعملا نهاصعلا ناف ةنسحو ةعاطةيصعملا
 ماقم نم ليدبتلا اذهو 6 تانسح مهتاس هللا لدبي كئلواف احلاصالمع لمعو نمآو بات
 وفعلا ةقيقح نع ةرابعف ( اهحمب ةنسحلا ةئيسلا عبتا) مالسلا هلعهلوق ىف وح ا اماو ةرفغملا

 نايعالا ناف مكحلا ىف ىنعي 6 تانسح مهت ايس هللا لدبي كئلواف ) هلوق ىف ىءاجلا ىلوملا لاق
 اصغلا ٍبالقنا رودي ١١هىلع ريقفلا لو * ىمتنا اهماكحا تلقنت نكلو لدشال اهسفنا
 ةيرشبلا ةروصلا ىف ليربج لثمتو ريسكآلا حرط دنع ةذف ساحناا :اوحمو ءاقلالا نيح ةبح

 ظفاحلا لاق : : ماهوالا نم نما مالا نافر لاب هلخد » نم مظع باب هناف هف سعاف



 مه 8ا/ ع جم سعال

 أ..نم ةريز دار لا كيرب ذك 0 0 مهل 0 هيف قئافلا هعئص رهظي هنا مْ

 ل انشا لوعة ريشااطنولا عاباسلب كير | فيدل .ةرز- كوقتف هام "علل لوقو ”كيادح ١
 رهظينا دارا امل ىلاعت .هللاف درسلا قماو ةعئصلا بحت نم ىرئام ىلا اهتريص ةربزلا كلت

 أ رضنال ةششخالا كديىفام ةقئقح له:لاقف هلع الوا:اهضرع ةفيرسشلا تايآلا كلت اصعلا نم

 ماهفتسا ] ىشاكلا لولو هلكت ةياهنو هكراذق هلاك ىلع هب هسف انظع انامعت اهلق 6 * عفتسالو ْ

 ادهم لب وم نحتما اعا تالي وألا كاقخو ا 5[. ىناببتياحح ان وش رضاح ىعن تسا ةسل نمضصتم

 ىلاعتىلا 00 ا را امساهلنا دنعاصعالنا عبلة هلام: لالا |

 تاطخا هل لق هنأكف ئاصغ ىه لاقو هسفن ملع ىلع لكلا املف براي اهب ملعا تنا لوقبف |

 وهو تيس ل اواعفاضا قر ناتيلاؤرماضعلا ةيوستلاق اههدحا الح 15 اذه ىف |

 انلق * مالسلاهلع دمحل لصح م مو ىسوم عم هللا نملاؤس اذه لق ناف * كاصعال ىنانعأ ظ

 ادحا هل لهؤي مل ارس ناكوداشقاام هناالا © ىحواام هدبعىلا حواف ) هلوقىف اضيا هطاخ |

 (لبسل لايوشلا اذه ناىسوم مهف مهضعل لاقو ( هير ىئحاس ىلضملا ) مالسلا هلع هلاقام ىلع

 ةرجعم اهنا ملعيو انابعتتراصاذا فاخيالىتح اصع اهناىلع ريرقتال هديىف امع هللالأس مهضعب |
 ساتتسالاو طاسنالا ةدايز لصحيل ىنعي ىسوءايدرك !ذاو ىمومنع ةشحولا ةلازالو ةمظع

 عم قلخلا مالك هبشي مل ىذلا .مالكلا كلذ عامسا نم ةرصاخلا :ةشهدلاو ةمءهلا كالت ةلازاو

 باوجلا ف بنطا كلذب تلازامل ةمئنموةكالملا حبست عمسوةرجشلا كلتو رانلا كلت ةدهاشم |

 ىداني ايدانم تعمس شاحتسا ىنقحل امل هنا مهللا جارعملا ةليل ىا تلق مالسلاهيلع ادن لاق

 له نيتاهنه تءحيعف ىلصي كبر ناف فق ىل لاف فكس ىتو مركب قاد ةلطاعفل
 ىلصا نا نع. ىنغلا انا ىلاعت لاقف ىلصينا نع ىنغل ىبد ناو ماقملا اذه ىلا ركبوبا ىنقبس

 مكلعىلصي ىذلا وه دمحاي ارقا ىضغ ىلع ىتمحر تقبس ىناحبس ىناحبس لوقا امتاو دحال
 كل ةمحر قالصف امحر نيئؤملاب ناكو رونلا ةملإ كالعملللا نم مكجرخبل 0ك

 انلق همالك اندرا املف اصعلاب هسنا ناك ىسوم كاخا ناف دمحاي كححاص صااماو كتمالو

 تنا كلذكو ةبيهلا مظع نع اصعلا رك ذب لغشو ىاصع ىه لاق ىسوماي كنب كلتامو

 | كن ملوزيلا_هتغلي ,ئداني هتدوص ىلع. اكلم ءانقلخ ركب قا :كيجاصي كنا" ناك امل دما |
 ىناهفصالا بغارلا ركذو * نوعلا ناسناىف اذك ةبيهلا ماظع نم كحلي امل شاحبتسالا

 دحسملاف تعحطضا رحبلا ب زدملا بحاص هرس سدت 00 مامالا :لاق هنا تارضاحلاىف | 3

 ريثك قلخ_لحدق_ مركلا طنسؤ ىف“ ضقالا را ةتحب لصخذقمانملاو "َتيأَّرَف قدقالا
 اورضحدق مالسلا مهيلع لسرلاو ءايبنالا عم اولاقف عت الاء( دكان علع» غاؤقا اخاؤفأا |

 تّحتلا ىلا ترظنف هنم تعقو بدا ةءاساىف 1+ هلع دم دنع جالخلا نيسحىف اوعفشنل

 . « اذاف ) --

 | تار مون لك 0 دمحم هماق ىسوم نيو هس مالكلاراد ناف اضياو قاخلا ند

 ١ اذلو اهعفانم نم لحب و اهتققح راضدحتساو « كك دعا عل كلذنء هوس اكسال مالاعتسالل |

 | لاقو [دوزعا نارب ىاير ممل دادعت تهحو داد باوج 1 ىنثاكلا لاقو * نتاوحلاىف داز



 هط ةروس هيي ممم دي ل

 لججا ولف هوحنو متاخلا لثم ”ىش هراسيفف نوكينا لامحال كديب لَه ملو ةراشالا ىنءم
 ىسوم 6 لاق اه ىلاعت هللا ءاشنأ ماهفتسالا رس ىقأيسو هابتشالل باوجلاىف ريحتل هيلا

 ليعافالا نم هبقعيامل اديهمتو هني اهنوك هجول اقيقحن هسفن ىلا اهبسن © ىاصع ىه
 لاحو قيرطلاىف ءابعالا دنع اهيلع دمتعا ىا 6 اهلع اوكوتا ف مالسلاهيلع هللا ةيوسنملا

 شهلا 4 ىمنغ ىلع اهب شهاو اذ ىعرملاف عطقلا سأر ىلع فوقولا نيحو ىثملا
 هيرض ىا تاحتيل اصعب هطيخهشميو هشمب قرولا شه لاش [ تخردزا كرب ندئاشفس ]
 ةسرافلابو .هلكأتل ىمنغ سؤر ىلعهطقساو قرولا اهب طبخا ىندملاو . طقسيل اديدش ابرض

 ىهو اهمضو ءارلا حتفب ةبرأم عمج برام اهنف ىلو ف [ اهتخ ردزا كربمزيريمورفو]
 شهلاو ىوتااريغ رخا تاجاح ىا ةلصافلا ةياءعرل رخآ لقي مل #« ىرخا 9 ةجاسحلا |
 اهيلع لمحو هترهطمو هبالحو هتنانكو هسوق اهب قلعو هقتام ىلع اهاقلا راساذا هنا هو |

 لاط اذاف نحو ناتبعش اهل ناكو ا منكر ندس ىسوماب ةاقودل] .ةابصتو كنار

 جرخيف اهزكريو نانس اهلفسا ىفو نيتبعشلاب هاول هرسك لواح اذاو نجح اب هانح نصغلا
 اذاو ءاملا جرخبف ولدلاك اهاتبعش ريصتو را ىف اهيلدي ارو بحا ةرمث ىأ لمحو ءاملا

 [ىدركب رح ىو نمشداب ] ىنعي . هنعبراحتو عمشلاك لبللاب ”ىضتو اهب هلصو ءاشرلا رصق
 ىنيدعقناك اذا اهب لظتسوةظقبلاو مولا ىفماوهلا درطتو اهبل تاق عابسلاهمذغل تضرعت اذاو
 مالسلاهيلعهعارذي اعارذ رسشعىتتا تناكو الظناكف اهيلع هءاسكى لاو اهزكر ةيربلا ىف ناك اذا

 لاقو * ناسنا ةروصىف ةكئالملا نم كلم ترعشدنغ اهعوؤتسا للا ذك نتارللا 0

 واريز ردو هخاشود وارسو زك هدوالوط دوب تشهب درع بوجزا اصعنا ] ىنشاكلا |

 ىسوع وزاو دوب هدي_سر بسعشب ثاريم مدازا هعيناي دوب قيلع شمان هدناشن قايل

 نوجاتحم مئاهبلا لثمقلخلاو قلخلا ةاعرمالسلامهيلع ءادنالا نا ىلا ةراشا اصعلا فو [ديسر
 فوقولاو مهداشراب لمعلا نمديالف سفالا دساو نيطايشلا ٍباَذ نم ةءالكلاو ىعرلا ىلا
 ظفاحلا لاق : مهراد بابدنع ةمدخلاب

 ديك عع تمدخ ناجي لاس دنح 5 دارو دو كورلا ىداو نايش

 تالختملاو تاموهوملل ةةملا ةنئمطملا سفنلا ةروص اصعلا تناك امل ةفرعملا لها ضعب لاق*

 اهلتق نع اوهتو ةيحلا ةدوصف ةنيدملاب نلا ضعب رهظ اناميالل دعتست ةحلا ةدوص نال
 ىلعاهي نيعتسا ىا © اهدلع كوتا ىاصعىهإل مالسلا هلع ىسوملاق كلذل حاحصلاىف ركذ اك
 ىدي تحنامىلعو ىساوحو ىتاضعا اياعر ىلعىا ( ىمنغ ىلع اهب شهأو) رسلاىف ىلاطم

 تالامكلانم اهبالا لصحتال دصاقمىا (ىرخابر اماهفف ىلوإ ةيندبلاوةعطلا ىوقلا نم
 اهب ىلا تباناو تضائراو تدهاج اذاف ةيسفنلا تاضايرلاو ةيندبلا تادهاجملاب ةيستكملا

 هللالدبي ١ نييثاتلا ةفصىف ىلاعت لاق اك ةنسح ىا ةعاط ةئيسلا ىه ىتلا ةصعملا تيلقنا
 انلق هيف ةدئافلا اف مالعلا ىلع لاحم وهو مالعتسالل لاؤسلا لبق ناف ه(تانسح مهتاآيس

 نالف لايف اذهاملوقيو نيرضاحلا ىلعالوا هضردياسيفن ًايشريقملا نهر هظي نا دارا نمنا هتدئاف
 لا + دوس < ةفيرحو وهاس حو دج رو 5 4 انبي هسا ل 0- ففعم /



 امص حبب جج رق ب لسلت

 ]3 هنكل عاملا اخ ىو قرم رفاكلل انهن صهاظلا اذسقع ناكاين 000 هوانا ىا |

 هيدابمو ”ىبثلا بابسا نع ىهنلاناف ك1 هجو غلبا ىلع 5 دادصنالا نع هلىهن ةقيقحلا
 هدام 5 هب هبوه عبتاو © اهلصا نم كلا لاما للا رطلاب هنع ىهن هلا ةيدؤملا |

 نمهسفن هاوهتام داشرالا قو + ىلقع لل الو قيل ناهرب هدضعبال سفنلا ليه ىلع ىلا |

 لافغالا ناف كلهتف ىا كالهلاو توملا وهو ىدرلا نم 34 ىدرتف 8 ةينافلا ةيسحلا تاذللا

 مالا ىهنلا اذهب دارملاو ةلاحال كالهلل عبتتسم اهلاوحا نم ىجحتام, ليصحن نعو اهنع

 تاد اهدعب ةيناآلاو تايآلا هذه نا معاو * هريغ دارملاو هلراطخ وهو نيدلاىف ةماقتسالاب |

 ىسوم لع ”ىش ىأب لبق ناف * ىلاعت 2 هناو مالسلا هيلع وم ملكىلاعت هللازا ىلع ظ
 ددك ىلاعت هك قواخخلا عم هل ا قلل سيق اقلك طقم لبق * هللا مالك هنا

 راصف ءازجالا عيمجمو 3 باوجلا نه مالكلا. عمس هنابو عطقنم ريغ ىنادحو |

 لك نمر ظني ض# عمسو ضحم نيعو ضخ هجو ةرخ الانف نمؤملا"اذكو اعمسهلك دوجولا

 دهاش اذاو ةهج لك( نم. وضع لكب عمسب اذكو ةهج لك ىلع و ةهج لكبو ةهج |

 ةنيلج اكو وره دعا تاننمللا هين ةهجك ى؛ يدل ةجاو نكي“ .دهعي قملا
 ليربج روهظ دنع مالسلا هيلع اين قلخ مكلذب ايرورض املع ىلاعت هللاق اخي نا زوجيو |

 هب مثاق ىنعم وه مالكو ملكا نيع وه مالكف ب كَم مالكا نا عا مث *ءارج راغب

 امهسحم نمو .لاثملا ىملاغىف:وهو اهب.نيعتمو فورا نم نكرم. مالكو ىسفنلا .مالكلاك
 ةيتاض ىلا مث حورلا..ةبنم .ىلا: مالا. ةيتصىف العلا هلب لزنج دق: مالسلا ,هيلع ىسوف |

 ناك ىحولا هلع لز ماذا مالسلا هلع انس نا ىرتالا رثعي مل بتارملا ىلع ىشم نمو سملا

 تلقناف * اذه لثم عنعال ىنطابلا ىلحتلا نافس رجلا ةلصلص لثم نابحالا ضعبف عيسي

 لمعلا سنج نم وهامنا ءازجلا نالتلت ءاينالارئاس نودةللا ياك راصىتحىمومهللا ملك اذامل

 همالك عامسا .هتاجانع هللا ءازاخ ىنوعرفلا ناحتمالا دنع مالسلاهيلع هناسل قرتحادق ناكو

 تخوس مكن ابزوج قحنابزم# دش * دوب ىتحار ةمدقم ىتحم ره

 لك ىل لاقو ىنحرو ىنع هللا ىضز لاقف كب هللا لعفام ليقف مونلاىف مهضعب ىؤر *

 نماي لك هل لقي ل ثيح لم ثيحنم ىزو بري ملا نماي برشاو لك أي مل نماي |

 او عاالعا ةنكللو علاق: ءاوه ىلرخسف هاوهل ىاوه.تكرتت لاقف ةماركلا هذه تلن ظ
 اد فالخ. لش :ىلاعت هللا نا لاق نمو: انمكح انهلا ءاضقو ايلقع ءاضق تابسانملا ةفرعم |

 ىا ىهدملا ةهام نع كلمامب لاؤسلا  كلتامو قه مكحلا عقاوم ةفرعم هدنع سيلف

 نآتتنا هنا. باحبف ظفللا اذه .ىئمسم ةقيقحام ىنعت ديزام كلوقك وه اهبوه ىنلا هتققح
 [ليه دج ناطخ سدقم ىداو رد 1 1و نالعت ىمومنوح ] قشاكلا لاق * ريغال ا

 | زيحىف ةيماهفتسا اف. # ىموه اي كنيع 9 ةذوخأ» اهنوك لاح هذه ”ىش ع عادلا نام

 لالا ىف 'كماعلاو هسكع َنَم تاوحلاب ققؤا وهو اصعلا ىا اهللا راشملا كلتل ةيريخلاب عفرلا

 2 ىنعم )
 ع و و ب و ري وع ع م رج



 هطةروس موي ما/٠ #-

 ١ ىلقص 0 دشاب لهج * ىلجو قالص رش © ندور هنآ:
 لوسر همان نكاسح  دشاب ت تشز * لوبق رد هتسثن شوخناطلس شيب

 ربدتف ىلاعت هللا ىلا لوصولا دعب هبتك عم هرسس سدق ىلبشلا خيشلا ةرضح لسغ اذهلو
 هلزاس فطع ىداولا مسا © ىوط ف ءوسلا نم دعبتملاو رهطملا # سدقملا داولاب كنا #©
 نيونلاب وهو ماشلاب داو ىوطو ماكاوا لالتوا لابج ناب جرفم ىداولا قيوياقلايف لاق *

 هللعىسوم نا ىور- ةفورعملا ةعقبلا ليوأتب فرصنمريغ هكرتبو ناكملا ليوأتب فرصنم
 ةلاسرلاو ةوشال كتيفطصا ىا 6 كترتخا اناو ىداولا ءارو امهاقلاو امهعلخ مالسلا
 ىحوب ىذلل هي ىجوب امل ا[ راد ارفشوكسب ] ع ممتساف # تلات ناو و

 ل 0 لوعفملا ىف ةديزم عمسلاب ةقلعتم ماللا ىهنلاو مالا نم ىنم كيلا |
 ع مدقت ىلع لاد ىحو» نم لديوهو [ كاع ىاذح منع هقسوذ #1 هللا انا ىننا 2

 هلاال © عورفلا 0 ةدابعلاو لوصالا لئاسم نم ديحوتلا ناف عورفلا ىلع لوصالا

 ديحوتلاو ةداعلاب ىنصخف #4 ىتديعاف 8 كلذكناكاذاف [ نم ريغب ىادخ تسين ] « اناالا
 ' هك ىركذل 96 هلضفل ماعلا ىلع صاخلا فطعنم 6 ةولصلا ماو ف ادحا ىندابعب كربثتالو
 ةرابع ىقبني مك هللاركذ ناف ىل ارك اذ نوكتو ىنرك ذتل ىا هلوعفم ىلا ردصملا ةفاضا نم

 هلعاف ىلا هتفاذا نموا اهل ةعماج ةالصلاو ناكرالاو نانْلاو ناسللاب هتدابعب لاغتشالا نع

 لينا دوجولا لذبب بم ةرضاحلاو تاجانملا مدأو ةيمجنلا تاليوأتلا فو © ةباثالاب كركذالىا
 بوجول ليلعت :6 ةينآ ةعاسلا نا 8 ددجتملا كدوجو ءانقال ماودلا ىلع ىلجتلاب كانا ىركذ
 ةقيقح ةعاس اهنال اهب ىمس ةمايقلا هيف موقت تقول مسا ةعاسلاو . ةالصلا ةماقاو ةدابعلا
 ؤ اهلودحل اقبقحت نايتالاب كلذ نع ربع امتاو ةلاحمال ةنماك ةمايقلا ىا مظعرسا اهبف ثدحب
 | نيلالجلا ريسفتىف لاق« ةياهيفخأ داكأ 92 نيبطاخلا وحن هجوتم ققح ما ضرعمىف اهزارباب

 | لكاهنم رذحلا ىلع اونوكل قلخلا نع اهتقو ءافخا ديرا ىنملاف بوجولاو ققحتلا هللا نم

 ىفو * بيرق وهىاهبرش عطقلا (( اسرق نوكيا ىمعلق زل ىلاعتهلوق قديس نإ تف

 راذعالا عطقو فطللا نم كاذب دابخالا ىفام الواو ةينا يه لوقا ناب اهرهظاال داشرالا

 اهمسنو ةنحلا ناو حل اهنامتاو ةعاسلا ىنخا داكا ةيمجتلا تالئوألا ىفو * تلعف ام

 ' نوككلب رانلا فوخو ةنملا عمطب ةبوشم ىندابع نوكتالثل اهميحج باذعو رانلا لاوهاو
 مظع ديدهت كلذ ىفو «نيدلاهل نيصلخم هللا اودبعيلالا اوماامور) ىلاعتلاق ام5ىهجول ةصلاخأ ١

 | اهعسب ىا ةيردصمامو ضارتعا امهنيبامو ةينالب ةقلعتم 46 ىستا سفن لك ىزجتل »
 ناب ناذيالل رك ذلاب ىتسا صيصختو ىصاعلا نم عبطملا زيدمتل ارشوا ناكاريخ اهلمعو

 | رايتخا ءوس تايضتقم نف اهكرتب باقعلا اماو ةدابعلاب ةباثالا وه اهنايثا نم تاذلاب دارملا

 | اهنايتاو ةعاسلا تيفخا اف ىضغ ىتحر تقبس هنا الا هسفنل ةمظعو ةزنع راهظاو دابعلل |

 || هناالا ةبراقمال اعوضوم ناكناو داكمهضعبلاقو *ىهتنا ةلص داكاو مظعتلاو ليوهتلل اهرتسا

 | 6 اهب نمؤيال نم © اهتنقايمو ةعاسلا ركذ نع كنعنميالىا 6 اهنع كن دصيالف 3: ةاصعلا



 جحاساسسمعس سل لا

 | عاوتا ةعبراىه اضرا اولاقو *ىسوم ران ىمو بريشيالو لك يال فنصو .مهج ران ىوبرشو
| 

 أ

 أ

|| 

 أ

 هكوش نق.تمو نكم كش ] ىنعي قيقحتلاو ديكوتلل © اناىنا ىدوماي |

 مك مس. جتم رشع سداسلا ءزجلا

 قارحا هلعونو .ىمومهران ىموقارحاالبرون هلعوتو .محجلا ران ىمورونالب قارحا هلعون

 رولا ريقفلا لوقي «راجشالا ران ىمو رونالو قارحا هلسيل عونو .ايندلا را ىهو رونو
 هقوشو هقشع ران لعتشاو د ىبسوم هجم رون التماو لكم دنعو قشعلل رالاو ةحملل

 ١ [نهناف هللا ةقيلخ لفطوه ىذلا بلقلا دلو هلدلوامل هنال كلذو هطبىفام ةروصب هلهللا لحب

 ىهاماةزوصلان ال ةيتافض ران ةروصف ىف داذ رون هلرهظ ل االجلا هلل ىه ةيئاش ةللىف دوجولا

 ليقف 2 ىدوت 8 :كلذ دنعف نادحولا هجوتلا هللصحو هتينانا عيمج قرتحاو تاةصلا |
7« 

 اة هك كير ©
 1# ن

 101111 كسا كونو د 1 ] # يجن جاو طكةقو نبا |

 نوري هوجو ىفاحلا رشي ناك كلذلو نداالا نتسحو عضاوتلا ىف لخدا ةوفأغا نال كاذب ْ

 أ

| 

1 
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 نيفاح ةنعكلاب نوفوطي نولاضلا فلسلا ناكو ةافح

 ديراد نإاب هنهرب ىزكترد نوح .* :تشوا تلاط نائما نيمز ا

 | ىلع مدقت بيبحلل لبقو * هيلا ضرالا ةكرب لصتتوهيمدق مودقبىداولا دهشم فرشتيلوا |
 ىنوكلا دساي شرعلا رون لصيو كيمدق لاعن رابغب نثرغلا فرشتيل كيلعنب شرعلا طاسب

 ةيتارملا ىلا ةبسنلاب اذهو مهيلع اولخد اذا كولملا ىدينيب لعنلا سبل ىنذيال هنالوا كيلا

 | 55 مدق اذا ناكهنا ةفدح ىبا لئاضف ىركذو «افنا ع م" ىدم#لا هالا نود ةينوتساؤملا

 | نيغاناك اًمهتالوا .هطاسب .اهبأطي لب هتاغب نع لزنيال نا ةفيلخلا هنم ىعدتسا ةرايزال ةفلخلا
 حضا ] ىفشاكلا لاق * ذومرلا لح ىف اكبيذأتلا باطخ باطخلاف راما داج نم نيغوبدم |

| 
 <60 [“ بويع سم ل ىطتم ربو عقم ص هج كا 06

 أ ىلاعت داراف ةجوزلاب ربعي مونلا ىف لعنلا نالوا[ ىهاطو دوبرق داجزا نيلعن هكتسنا

 | ريشفتلا بتئارغ نفاخ ةيدي ادا رسالا ىف لاق + دلولاو ,ةجوزلا ىلا هرطاخم تةتليالنا

 | ريهشلا خيشلا ة ةرضح لاقو * كمنغو د اهي ل وبلم ىنعي «كيلعت علخاف ) هناحبس هلوقفف |

 | ةعبطلا ةدوص ةأرملانا كشال ريقفلا لوقي * سفنلاو ةعببطلا ىندي هريس سدق هداققاب |
 اهنال هسفن لحرلا مكح َْق ةأرملا نا اضراو ايلاق اهاوه نم هح نال نيفنلا ةروص دلولاو

 ركف علخاف ليق هنأكف دوجولل عباتلا شاعملا نم وه امنا هوحنو منغلاو لصالا ىف هنءؤزج
 هما هناك ةرخآلاو ايندلا نيلعنلاب دارملا مهضعب لاقو * لاعتو ناكايا اهعبتامو سفنلا |

 لاقو 2 هن نع ةراهطو هللا لالج س دق سدقملا ىداولاو هندهاشم ؤهلئأ ه هقرعم ّق قازعتشالاب

 لقتنيو, دوصقملا ىلا لصوتي اءهبذا نيلعنلاب اتهبشف نيتمدقع نوكي عئاصلا تايثا نا مهضعب

 سدقلازون ْىف اقرغتسم تلقلا قسل امهبلا تفتلبال نا تحب لوصولا دعبف قلاخلا ةفرعم ىلا |

 نابعلاو ةدهاشملا دعب هيف ةدئافال هناف ناهربلاو للدلا ركف علخاف لق هنأكف |

 دندازا امن هلقزا مرح نائك اس

 ىونلا ىو



 م سسوس هع

 مسي - ا 8000700 دوج

 هط ةروس مه م53, جمس

 بيعش تن, ءايروذص ىليهسلا لاقو ءاروذص جوز مالسلا هيلع ىموم نأ ىور- كدحل |

 جرخف رصمىف نوراه هخاو هما ةرايزا نيدم نم جورخلا ىف هنم نذاتشاق مالسلا هيلع

 نمىبرغلا بناجلاب وهو ىوط ىداو ىتا املف ماشلاكومله نم افوخ قيرطلا ريغ ىلع ذخاو هلهاب
 تاَّوص ىاداصف هدنز حدقف ةعججا ةليل تناكو جلثو ءاتشو درب تاذ ةملظم ةليل ف دلو هلدلو روطلا

 هنم ةريغ راهنلاب مهقراشو ليللاب سانلا بحصي ارورغ الجر ىسوم ناك ليقو اران جرو
 راسي ىلع دعب نم ارا' ىآرذا كلذ ىف وه اذبف قيرطلاو ةقفرلا ًالمخا انف هنأ سما 0 الئثل

 همداخو هدلوو هنا سعال 6 هلهال لاقف #3 ةاعرلا نارين نم اهنا ناغف روطلا بناح نم قيرطلا

 حرش ىفاك عومجلابو باكالابو براقالابو ءامالاو دسبعلاو دالوالاو جاوذالاب ريفي لهالاناف

 سانيالا 6 اران تسنا ىلا 8 ىنوعشالو مكتاكم اومقا * اوثكما 88 كلم نبال قراشملا

 لبق اك مهروهظل سنالاو ”ىنثلا هب نيبب هنال نيعلا ناسنا هنمو هبف ةهبشال ىذلا نيبلا راصبالا
 ايجار  اهنم مك ا يعل 8: اهيلا بهذأف هنف ةهيشال انيب اراصبا اهترصبا ىا مهراتتسال نجلا

 فورا ما نم سبتقم بهل هيف ”ىثب ىا رانلا نم ةلعشب * سيم 8 رانلا نم مكمجا ا

 نسأر ىف !راندهتم تالق لا لعلا ةؤروشف سقلا ٍباهشلابو صصقلا ةروسى ةوذخابةدازرملا |

 فرك رظنا هب ءافولا نقيتي ملام دعي الثل مكسا ىلا لوقي ناب عطقب مل اهريغ وا ةليتفوا دوع |
 نيرسلفملا شكلا: لاق + انوعنم نكي دئنتج اهنافهتومت لتقل ذكلا ةيئالش نع_يلْوِم انركدا |

 ارانهيسح ىسومزال راناا ظذلب ركذ ىلاعت برلا رون ناك لب اران نكيمل ىموم هاارآ ىذلاكا ٠
 | ىهتناءاسنالا ىلعزوجمال بذكلاذا هرب+ىف اقداصن وكيل اران ىأرهنا محصل مامالا لاقو *

 هيلع لبقيل ىزاجلا هبولطم ةروصفف هلاللا ىل ىسوم ةيغب رانلا تناك امل رابكلا ضعب ناق *
 هنف حام عامجال هنع ضرعا هبولطم ةروص ريغف هل لجن ول هناف هنع ضرعيالو

 دب سول نكلو هلالا وهو * هتجاح نيع اهارب ىسوم راثكل

 لعافلا هبىمس ردصم هنا ىلع اهدئعسانو اهل لها نم ولئاملق راناازال قيرطلا ىلع ىادب

 اهالععا ىلا اههذسا نم اهب تطاحا ءارضح ة ةرحش أن هنع هللا ىضر سابعنبا لاق اينفنا] ىلا

 ةدشو رانلا كلت ءوض ةدشنم ابجعتم فقوف ادحا كانهريملو نوكيام ءوضاك دقتت ءاضيب ران

 عمسف رانلا ءوض ريغت ةرجشلا ءام ةرثك الو اهترضخ رنغت راناالف ةرجشلا كلت ةرضخ

 لك أي فنص .فاندا ةعبرارانلا اولاق + راجشالا نم اهريغىالخم اهيفرانال ةرجش ىهوبانعلا
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 لك فتصو. رضخالا رحشلارا ىو لك ًايالو برش فندو .اسدلا ان ىوبرشالو

  ايداه كي ىده رانلا ىلع دجاوا ظ اهبف ملكت لاورونلا ةدوصىف لجتتملا هلالا فرعي سيل ىا

 | ىيخب اهنم مكش ا ىلعل ١ صصقلا ةروسفف هلوقك ةيادهاذ ىا فاضملا هم فذحوا ةغلاسم

 . لهازا ىلعىف ءالعتسالا ىنعمو عما عنمنود وللا عنملنيعض وملافوا ةلكو (رانلا نم ةوذجوا
 | رانلا ىلا ىهتنا ىا 46 اهيتا املف 9 اهللع نوفرشبف ادوعقو امايق ءالطصالادنع اهن وقنتكي رانلا

 ا تقلاف تهب و فاخو هينيع ىلع هيدي عضوف هنع راصبالا لكت اماذع ارون كرو ةكئالملا حسم

 | ةرجشوااقدعؤا ةحسوعوا ءارضخ ةرمس ةرحشلا تناكو ىدون مث ةنينامطلاو ةنكسلا هلع
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 مه م57 ردع رحثع سداسلا ءزخا

 أ ددعت ريغ نم هتافصو هءامسا ةملاعلاو ةيكلاملاو ةينامحرلاو ةيقلاخلا نه ركذام نوكل ناس |

 | اولق نمحراي هللا اي لوقي مالسلا هيلع ىننلا اوعمس نيح نيك ريشملا نا ىور هناف ىلاعت هتاذىف |

 ْ ةثنؤااةدحاولا هب فاصوي نيسجالا كفنأت ىنسملاو 0 اهلا وعديدقو نيهلا .دبعل نا اناهنس أ
 | رئان نلعب نشيل ىفللا ءاسالضقو ئربكلا انئايا وب ىرخا بر 15 ثنؤملاو ركذملا نم ماو

 ةياهلا ىه ىتلا لاعفالاو ةيبويزلاو ميظعتلاو دجمتلاو سيدقتلا ىباعم ىلع اهتلالدل ءامسالا |

 | اهنم ىفالا ةثالث مسا فالا ةعبرا هللا نا لاَ ريبكلا ريسفت ىف لاق + نسحلاو لضفلا ىف

 ةثامالثو ةاروتلا ىف ةثامالثن اهنولعي نينمؤملا ناف ةعبارلا فلالا اما ءاسنالاو هللا الا اهملعبال

 (| نع نك دحاوو ةرهاظ نوعستو ةعست نا رقلا ىف هئامو رويزلا ىف ةئاءالثو لحي الا ىف

 سبل نم ىلع لاحم كلذ ناف ةقلخلاو ةروبكلاب قلطني انسح ىمسملا نسح سيل مث اهيناعم

 ىندح تناك لهنا: ةضيرلاو رافغلاو راتساا مسا الثم قابلا ىنعم ىلا محو نسح لب مسج

 لاقف ةيصولا اسعلاو نسجحو حبق هللا بهذايكح نا -ىور ناسحالا ىنممىلع ةلاذ اهتال
 كحبق مظع حسقلا تلعف اذا حسق تنا حيبقلاو حسقلا لعفلا كب قيليالو نسح تنا نسحلل

 ةنسحلا تافصلاو ةئسحلا ءامسالا كلت نم ال رهظت الف ةنسح كتافصو ةنسح كؤامسا انهلا

 | ىفو* باذعلا ةشحوو باقعلا حببق هيلا مضتالف انثريسو انلاعفا حبق اننفكيو ناسحالاالا

 | هجوب اوضق .,تاجاحلا اوضق اذا مهنال كلذو (هوجولا ناسحدنع جاوحلا اويلطا) ثيدحلا |

 ْ ئ ل6 كلا راو قلط |

 دا ال دست لذا :تالوض (يفحا  ةدلام شوو وح ةقفاماز |. هتمك

 مهضعب لاقو

 دهاوشلا ىدحا هجولا نسح لازامو + ههحو نسح هفورعم ىلع كدي

 | حبق انهوجونسح انهلا (ممالا نسب هجولا نسح هوثعباف الجر ىلا متثعب اذا) ثيدحلا فو

 | ال كنلع انلدب تافصحلاو ءاممالا 5-2 حئاوحلا بلط ىحتسن هجولا اذه نق انئايصعب

 لازيال ىذلا لاق :كيلع: مرك ١ قلخ ىأ هلا ىبوم لاق * نب رساخ نينار كناسحا نع اندزت

 ىأف لاق هريغ لع معا ىنا متل, ىذلا" لاق لعا كقلخ أف لاق ىركذ نم اطر هناسل ظ

 لاق امرج مظعا كقاخ ىأف لاق سانلا ىلع ىْضَهك هسفن ىلع ىضقي ىذلا لاق لدعا كقلخ |
 اه لك نأ ِي اناف كمهتنال انهلا هل هتضق اب ىضربال مث جاك ئذلا وهو ىنمهتي ىذلا

 ظفاحلا لاق : انلامعا ءوسب انذخاؤتالف لدع وهف هلعفتالام لكو لضف وهف تنسحا |

 , ىياقرفوتهجلا كح ىشيدناوت هجن ا فطل * مميلست ةطقام تمسق هاد رد
 ناف ىموم سما نم هب هللا ربخا ام لوا نوكي نا ل.ءتحم د“ ىسوم ثيدح كيتا لهو

 | هتصقو ىسوه ريخ نآلا ىلا كتأيل ىا راكتالا ماهفتسالا نوكؤ لزئام لئاوا نم ةروشلا

 | لمتحيو او ديحوتلا سما نم هبفام كموقل ركذاو هليهنتت ىحولا قيرطب ن آلاكاتا دقو

 | فرظ 6 ادان ىأرذا ) إف كانا دق لاف 0-5 ويرقت ماهفتسا نوكيف اقباس كلذ هانا دق هلا
 ديشخا سلسل 21-لا اااالل نيس د تعج عب يصمم محتصد

 ” ( تيدحلل



 ن6 يا ا ا ا

 هلط ةروس مج 7057 جم

 هلع ىنلا ىهن امنا ريقفلا لو * نوبعلا ناسنا ىف اذك اهب اوقفرا ىا مكسفنا ىلع اوعبدا
 لاوحا بابرا اوناك هباحصا رثكا نالو ودعلا نع ءىمال ءافخا توصلا عفر نع هباحصا مالسلا |

 كشالو مهل ابيهت صوصللاوا وذعلاءازا ىف ام ةيوق ةرورضلالا ءافخالا لب لادتعالا مهنأشف |
 امهل انهت ركذلا رهجم ةيفوصلا داتعا اذلو ناطيشلا صوصللا دشاو سفنلا ودعلا ىدعا نا

 هعماسل بيها نوكل همالك ىف توصلا ةراهج ناطلسلل ءامكحلاراتخا دقو ةسوسوال ادرطو

 قيقحتلا لها حالطصاب رسلا ةيمحتلا تاليوأتلا ىفو © ديرفلادقعلا ىفاك مهبولق ىف عقواو |
 ةرضخلاو حورلا نيب ةفيطل ىنألاو ةيناحورلا رارسا ندعم وهو حورلاو بلقلا نيب ةفيطل

 ىنخاو رسلا م 3 هلوك سقع لاق اذهلو اهرارساو ةيبويرلا د طرهم وهو ةيهلالا

 ىخاوه ىذلا ىلا وه امتا العلاهتافص ةيهولا رهظم نا ىلا ةراشا ةيالا 6 وهالا هلاال هللا

 ءاهتسالا مدا: معو رس وهوالا ةرضحلا ىلا برقاو فررشاو"ىلغاَو نعاو: كنطلا :ىا ملا ند

 رسسلا ةفيطل نا لعا مث + (هيف ىلحتف مدا قلختللا نا مالسلا هيلع هلوق ةقبق- وهو اهلك

 دنع ”ىشثتني حلاو ىلوالا هتاشن دنع ناسنا لكف ةدوجوم نوكت حورلاو بلقلا نب ىلا: |
 اهتزحو.ةناح وولا'را سا" قد رفاكوا نوف ناش رك كاركجوم ركع نزف هرخالا ةيقف
 تادهاشملا اهتلمحو اهرارساو ةينابرلاراونا طبهم نوكي نا دحوم نِمّوملالا نكعالو تال وعملا

 ركذ اب توعنملا كلذ ىا فوذحم أدتبم ربخ د هللا 8 ةيندللا مولعلا قئاقحو تافشإكملاو
 ىلع لد وهالا ءامسلا ىفالو ضرالا ىف دوبعمال  وهالا هلاال © هللا ةالحلا توعنلا نم

 لزالا ىف دوجوملاساوحلا نع بئاغلاو دوجوم بئاغ نع ةيانك وه ناف لوقلا اذهب ةيوهلا

 نع ةيانكلا مسا قحتسا ىتح ساوحلا كرد نع ىلاعتلا وهو نسح ىنعم هنفو ىلاعت هللاوه

 مهركذ ةفودلا ىب ىنعملا اذه ىلع ريقفلا لوقي * مولعلا رحب ىف اك ةببغ ريغ نم بئاغلا
 رهظملا مسالا مكح ىف نوكف هللاوه هعجرم نا عم ادارفناو اعامجا ارهجو ءافخاوه مسالاب

 تاومسلا قلخ نا لبق ةكئالملانم اكلم قلخ هللانا) ثيدحلا ىنو رباكمالا هيف عزانيالو
 اذاف اهمبالو اهبف سفنتبالو اهعطشبال هتوص اهب ادام هللاالا هلاالزا دهشا لوي وهو ضرالاو

 نكرلا ناهنه مف ريبكلا ريسفتلا ىفاك ( ةمايقلا تماقودوصلا ىف خفنلاب ليفارسا سما اهمتا

 وه اما توف لكو ملاعلا مدهنا كذلا عطقنا اذاف ركذلا وه اما هدوجو ماودو ملاعلل مظعالا
 اهنا لوقتوءاملاىف اهحرطت هتنبا تن كو ةكمسلا دمضي ناك ادانص نا ركذت نكذلا) كنت لجا نه

 (هّللا هّللاضرالا ىف لاقبال ىتحةعاسلا موقتال) ثيدحلاىفو * اهتلفغلالا ةكبشلا ىف تعقوام

 مظعالا عماجلا مسالا اذهب اصوصخو اقبقح اركذ ةلازك ديال نا كشالو ناوككلاب. دكا

 رصع لكفف هللاب ةفرعم قلخلا متاو ةماتلا ةفرعملا قا فرع ىذلاالا ءامسالا عيمجب توعنملا

 ناسنا ضرالا ىفو ةعاسلا موقتال مالسلا هلع لوَه هناكف رصعلا كلذ لماك وهو هللا ةفيلخ

 لقتنا اذاف هلجال كسمملا تاق تش ناف كساملا ىونعملا دامعلا هناب هنلا راشملا وهو لماك

 ضرالا تلرلزو لالا تزيسو: توتناو عوختلا ثردكاو ناخملاةخوؤكو ةاعقلا!كَقْفْما

 « ىنسملا :امسالا هل 8 هريس دق نيدلاردص خبشلا ةرضحل كوكقلا ىف اذك ةفايقلا تءاحو
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 امهيلكىلع لما زوجيو سوماقلا ىف مكضرالاو بطرلا ىا ىدنلا بارتلا ىزنلا * ىزلا |

 ىرثلا .تلقاناف:<لتم باز هلم لسا جامو فاج بارت نطرالاب نهاظ ناف ماقملا: اذه ىف
 تلق * هلاكلام ىلاعتهللا ن 00“ ىذلا اه ملاعلا نه ربخالا حطسلا ىلعالو# ناك اذا ش

 مهضعب لاقو تاياورلا ىالتخا ىلع ءاوهلاوا رحبلاوا ةرخصلاوا توحلاوإ روثلا اماوه

 ىزلا تحنام. لعبالؤ: ضرالا تحن ىذلا نوثلا اهلع ىلا ةرحصلا ت ىذلا ئزثلا دارا
 ةلاينلخ بز[ دلني نيظرلا) تباع اهو غن عانلا م1 طغالا جزدسلا قوات ابحا عيال اك ىللعت هّللاالا
 لاق * نوبعلا ناسنا ىف ام اهيفامو امثدلا رانلا تقرخال كلذ الولو ضرالا تح مام

 خاشرب هرحصو تسياهرخصرب هتشرف نيمدقو تسياهتشرف شودر, نيمز ] ىشاكلا
 ماهجرب رحبو رحب نب تساتباث ىمامو رثوك ضوحزا ىهام تشبرب واك مئاوقو ىواك
 ا ىرئات نيمزو نامسا لها معو ىرئرب باح ناو. تملظزا ىباجخرب عدو حجررب ىبم

 ْ امهنع هللا ىضر سابع نتا لاقو [ ديادت هناحيسس قح زج ىرثلا تحنامو دسر شيب

 | رحبلاو شرعلا تحن نابقتلي هينذو هسار ورحب ىلع نونلاو نونلا رهظ ىلع نيضرالا نا
 ساد هموم ف هدمها ةرذغصلا اخو اهنم ءامسلا ةرضخ ءارضخ ةرخص ىلع

 | ىزثلا تحتامو ىزثلا ىلع دوثلا و روث نرق .ىلع ةرخصلاو 6 ةرخص ىف نكت ) هلوق ىف
 هفوج ىف تلاس ادحاو ارحب راحبلا هللا لعج اذاف هاف حاف روثلا كلذو ىلاعت هللاالا ه.لعبال

 | ىلاعتهركذب نلعت نا ىا ه# لؤقلاب رهجت ناو © ىوغبلاهركذ تسبب هفوج ىف تعقو اذاف
 ه« ىنخاو رسلا معي ىلاعت 46 هناف 88 كنالعاو كرهج نع ىنغ ىلاعت هنا ملعاف * هتاعدو |

 ىف هنم ناسحالا, دوجو داري امتاو كابقتسا الو لاح داريال ءارقفلا ىلا نسحب نالف لاَس ا

 كلذو متاد رمتسم هنم امهملع ©« ىنخاو رسلا معي ) هلوق هنمو تاقوالاو ةنمزالا عيمج

 ملعلا ىلعال مولعملا ىلع رييغتلاف هرساب ناكملا نع هزتهبوه (ك نامزلا نع هزنم ىلاعت هملغ نا

 | ةغلاملل قخا ريكتتو .هافخا اذا ثيدحلا رسا هنمو مكيام وهو دايما نسا ىئيشلا ل ناتي |

 أ ةؤيعا انو كلابب هيرطخا ان وهو كلذ نه ىنخا اشو كريغ ىلا هئررسا ام معي ىا ءافخلا ىف

 | هنقل ام ىا ىبايس اهف هرستسام وهو هنم قخاو كسفت ىف هتررسا امو الصا هب هوفتتنا

 | ىلاعت هلوقك رهلا نع ىهناما اذهو كسفن هب ثدحتس كنا لعتالو دعب نم كلقىف هللا

 رهجلاناىلا دابعلل داشرا اماو «لوقلا نمر هجلا نودو ةف خخ واعرضت كسفن ىف كير ركذاو)إ |

 لاغتشالانم اهعنمو اهف هخوسرو ركذلاب سفنلا روصت نم رخآ ضرغل لب هعاممال سل |
 ىدهيملا تاكربلارشنو ريغلا ظاّقاو راؤملاو عرضتلاب اهمضهو اهنع ةسوسولا عطقو هريغب
 ىلع سانلا فرشا رينخ. ىلا هجوتامل مالسلا هيلع هنا ءاجو كلذ وحنو داهشا ريثكتو هتوص
 (مكسفنا ىلع اوعبدا) مالسلا هيلع لاقف هللا الاهلاال ريكا هللا ريبكتلاب مهتاوصا اوعفرف داو
 نوعدت مكتا اناغالو مصا نوعدتال مكتا) مكتاوصأ عفر ىف اوغلايتال مكسفنأب اوقفدا ىا

 ةيبلتلاب تاوصالا عفرب مالسلا هيلعمرما اذهنيب عملا ىلا جاتحيو ( مكعم وهو ابيرق اعيمس

 مالسلا هلع هلوق ليلدب ىذا امير ىذلا ةداعلا نع جراخلا عفرلا انه هنع ىهنملا لاقي دقو

 . (اوعبرا)



 هط ةروس موي م56 رجم

 هلزاكملا توم ىلعةلادلا رابخالا نه: كلذ وحنو ( ةنمؤم اهئافاهقتعا) لاقف هللالوسر تنا

 ءامسلا صخ اذلو العلا هتافص راثا روهظ لح ىلع ةلومم اهرهاوظ نع ةفورنعف ىلاعت

 ىف هللانا لاق نم نا رهظ اذه نمو ماكحالاو لزاوتلا لحمو راونالا طبهم اهنال رك ذلاب

 اهنال رفكيال رابخالا ىهاظ ىف :ءاجامع ةياكملا هبدارا ناو رفك ناكملا هبدارا ملاع ءامسلا

 تاهيبشتلا هذه لثم نم ةقيلسلاب سحب مهفتال ةميقتسملا لوقعلاو ةءيلسلا ناهذالاو ةلوؤم

 رباكالا ضعت .لزت !نرااللا ىف هتحارد هللا عقر نيمرحخلا ماما نا  ىوري  هيزنتلا نيعالا |

 ههيزنت ىلع ليادلاام لاقف ساجملا لها نم دحاو ماقف رباكالاو ءاملعلا هدنع عمتجاف افبض

 هلع سنوي لوقهلع للدلالاقف «ىوتسا شرعلا ىلعنمحرلا ١ لاق وهو ناكملا نع ىلاعت |

 | نورظانلا هنم ىحعتف ( نيملاظلا نم تنك ىلا كناحتس تناالاهلاالا» توحلا نطيىف مالشلا |
 ىتحهنيد هنع دا مهرد فلاب انويدم اريقف انهه نا مامالا لاقف هنايب ةفايضلا بحاص سعلاف |

 | جارعملا ف بهذامل سو هيلع هللا ىبص هللا لوسر نا لاقف هنيد ةفايضلا بحاص ليقف هنيبا
0 

 ١ ىلتبا الو ( كسفن ىلع تيننا مك تنا كيلع ءانث ىصحاال ) كانه لاق ىلعلا نه هللا ءاشام ىلا |
 ىلا كناحس تناالا هلال» لاق توحلا نطبس رحبلا رعق ىف تاملظلاب مالسلا هلع سنوي

 ا ناكمىف وه ناكولف روذخلا ناطخ وهوتنا هلوشإ تطاخ امهم لكف (نيلاظلا نم تفك

 ترشادق تلق ناكم لك ىف نكلذ تلق ناف *ناكم ىف سيلونا ىلع كلذ لدف كلذ حمام |

 | اهروهظو اهروتبناكم لكف سمشلا نااكهتاذبال هتاذ راوناو هتافصّام اب ناكم لكىف هنا ىلا |

 | ناك نياف كاقف ةفوصتملا ةلهج هدارا ىذلا ىنعملاب ناكم لك ىف ناكولو اهننعو اهدوجواال

 | لولملاب اولق ناو اورفكدقفال اولاق ناف ققحتم دوجو هلنكيملأ ملاوعلا هذه قلخ لقوه |

 5 هنق هنالكروهظو ضيفلاو ريثاتلابالا ثداحخلا نراشال بجاولا نال كلذكف لاقةتالاو

 أ .ناكاذاف تلقناف *مهفاف هنم ضافتسم هدوجو نا ثيح نم لب اقلطم ثداح هنا ثيح نمال |
 || ءاطعتسالا هانعمتلق * ءاعدلا تقوءامسلا ىلا ىديالا عفر ىنعماف ناكملاو ةهجلا نع اهزنم ىلاعت

 | ناوإ لاقو «نودعوتامو مكقزر ءامسلا ىفو) لاق م” 2مل خف ىلاغت» هنقا زخاذالا ةناوللا م

 | ةفصلا ءاوتسسا رهظم شرعلا نا تيثف 4 مولعم ردشبالا هلزنامو هتتازخ اندنعالا ”ىث نم

 هناب نولئاقلا ةفوصتملا ةلهج مهنمو ةمسجلا نم وهف اناكم ىلاعت هلتشر نم ناو ةينامحرلا

 لقعلا قيرط نع نيجراخلا قحلا نع نيغئازلا ءاملعلا نم مهبلي نمو ناكم لك ىف ىلاعت

 ثولتاا نم ىلاعت هللاب ذوعنف هردقو مهبهدأم لققاؤدقو مهبهذم كبف اكمقكلااو لقنللاو

 | ءايشالاو قح قحلاو لابخلاو مهولا نم مصعب امع هيمصتعنو لالضلاو غيزلاو نهار كاولب

 امو تاومسلاف ام هل 8 ءانح ههجو ىف سيل نم الا ءايشالا نيعب قملا ىلا رظنيالو ءابشا

 تادوجوملانم 4 امهنيبامو 8+ امهيف لوالابوا امهنم ةيئزلاب كلذ ناك ءاوس ه# ضرالا ىف
 هريغ نود هدحو ىلاعت هل ىا ريطلاك ايركاوا باحسلاو ءاوهلاك اًئاد ولا ىف ةساكلا

 | تحتامو إف امادعاو اداجاو ةتاماو ءاسحاو افرصتو اكلم ركذام لك الالقتساالو ةكرشال
 ١ دمحتكمم سمسم



 دمجكي 8ع )جم رغاع سداسلا و هنا

 معا ىلوالا داحتالاو | ىهلالا الاب 00 ولا ماع اع نه 5 امفو 1 ا 2 ا

 شرعلا دوهظىف ةيوتسملا ةعبرالا اهناكرا عامجتساو ايت لاكش اهنا ءافيتساب تمي
 ملاوعلا هذه ىف هناحبس قحلا تايلخت ءاوتسا ىف دبال هنال ةيرودلا هةثكرحو هتروصو هجورب

 ةيسحلا تانلحتلا هد نه. ىه لل ةعلرالا روفالا نم ىداحمالا هصاو ىسحلا هل

 رركملا طتيوالاو ربك الاو :نهدالا-دحلا ىلع لدتشملا ىوتبسملا لكشلا ةلزنع ةيداجالاو

 ةيونعملا ةكرحلا نه ةعبرا روهالا كلتو ةحئتللا نم ةعبرالا ناكرالا تاذ ةروسلا هبنئاكلا

 كلتو ةسحلا ةيروصلا ةكرملاو ةلاثملا ةنغبطلا ةكرملاو ةيناحورلا ةيرونلا ةكرحلاو ةيئاهسالا
 لوصح ماها ىوتسا املو ريكآلا دنللا ةلزنعىهو شرعلا ةكرح ىه ةيسحلا ةيروصلا ةكررملا

 نا مث *لاحلاو لاقملاومالكل| ىف ناجلخ الو بارطضا الف هتاذو هسفن ىوتسمال ىداحمالا

 ىلع ىداشرالا قيلكتلا صمالا ءاوتسا .ةلزنم شرعلا ىلع ىداجم الا ىدارالا مالا ءاوتسا

 لككلذكف ىوسلا ىوتسملا هسكعو رخآألا بلق نيرصالا نم دحاو لكنا امكف عرشلا
 هللاداوق ريقفلا لوَش * ىوتسملا ىوسلا هسكعو رخآلا بلق عرشلاو شرعلا نم دحاو

 حاودالاىف هلاماو هتافصي لجتم اعيمح نيملاعلا نع هتاذب ىنغ ىلاعت هللانا كلذو أطخا دقف

 مزايالو ةيتافصلاو ةيشامسالا تاءلجتلا روصالا ناوكالا ىثارص ىف ىريال ثيحب ماسجالاو

 نم لبق هيلع ناكام ىلع نآلا وهذا ناوك الا نم نوك ىن هناذ لحت نا ىلجتلا اذه نم
 ةقلطملا ةققحلا ملاع ىلا لوصولا تتارملا ىلعا ناكاذلو سدقتلاو درفتلاو درحتلاو دحوتلا

 نعبجيتحا هللان!) ثيدحلا ىفو (نورهطملاالاهسمال ) ىلاعت هلوق هللا راشا أك ايناذ اقالطا |

 ةضورلا يف هركذ ( متا هنوبلطت مهنويلطيىلءالا ًالملاناو راصبالا نع بجتحا ام رئاصبلا
 هلوقاماو بلطلا عطقنال ناكولو ضرالا ىنالو ءامسلا ف سيل ىلاعت هللازا ىلع لدي اذهف
 اذا لاق كاضر نم 0 ضرالا ىف نحنو .ءاهللا ىف تنا براي) مالسلا هيلع

 ةمالع وهف مكرارش مكيلع تامعتسا اذاو مكتع ىاضر ةمالع 8 كرابخ مكلع تلمعتسا

 | هلوقو + ةرماسملا ٍباتكىف رهطالاهرس 0 ياها لا رك ذام ىلع ( مكيلع ىطخس

 . (هيلع)

 | نيب ةلزنتملا ةيرمالا ةيداحمالا تالحتلا ىلاعت هللا فشوتب اهلع قوقوملا ةعبرالا ناكرالا

 ا تانلياق بجاوهو ازطعلا ل عا كاذادعتسا تاضتقم ب تنحي عبسلا نيضرالاو.عيسلا تاومسلا

 | هلوقو 6 نهنير مالا لزنتي ) ىلاعتهلوقب هيلاريشا اي نأ لكفف لب موي لك ىف نامزلا باحجسا |
 أ روكذملا رادتعالاب هناحبس قحلا ىوتسم شرعلاناك شرعلاىف ( نأش ىف وه موب لك إ)ىلاعت |

 | هما ىوتسم وه راتعالا اذه ىلا رظنلاب ةقيقحلا ىفو لوالا روبزملا رابتعالابال ىتاثلا

 | ىاثلاو ةدرحلا تاذلا ىلع لدي لوالا نا ثمح نم اقرف ملاعلاو ديز نيبزا كشال ريدقلا

 | ةمحرلا ةفص هبداري ىذلا نمحرلا مسالا ناونع ىلا ءاوتسالا دانساف معلا ةفصب ةفصتملا ىلع

 | اعمجتس» ناكناو تاذلا هبدارب ىذلا هللامسالا نود تاذلا ىلع المتشم ناكناو ةماعلا
 ١ طتخلاشرعلا ىلع ىوتسا: ىذلاناو ءاوتسالا نع, ىلاعت هاذ هزنتي. ,ىداني تافصلا عم
 | ةفصلا ءاوتساو تاذلا ءاوتسا نيب قرفي مل نمو لكلاب ةطبحلا ةمحرلا وه ماسجالا عيمجي

| 
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 ' جرخا ه6 قلخ #8 اليزتتب ةقلعتم 5 نمت  اليزنت نارقلا لزن ىا هي اليزنت هه لكلا

 ةيتاذلا تادلجتلا نال ءاوتسالا اذه لحم شرعلا ناكامناو ىدحالا ىبحلا هيلجنو ىداجبالا |
 ةققحتملا ناوئشلاو ةزرانلا رومالاو ةرهاظلا ماكحالاو ةنيعتملا تايلحتلا طورش ىه ىتلا

 هطةروس مد م٠ يح

 ملاعلا ماوق اههنال امهقلخ صيصخم 4 لسا «تاؤيغنلا» ضرالا ا ىلا مدعلا نم

 :فصضور تاؤاكنلا يما ع ووو وأب انك ل كرتا اهنوكل 0 ميدقتو هلوصاو
 0 فنطعو اهولعي اهقلاخ ةردق مظع ىلع ةلالدلل ىلعالا ثينات ايلعلا عمج وهو ىلعلاب تاومسلا

 | ىنمل كان فاح نالازتم يعبر اور قمت ل ديخ ااجبلا
 | هلعقوطعملاو فوطعملا نيب قياطتلا ةياعر نم ىلوالا كرت مزاي ىتحدرفملا ىلع عمجا فطعنمال

 | | قلخ نم ىلا هباراشم دهعلل هنف ماللاو ًادتموا!:نمحرلاوه ئا د ىلع عنرن عل داب»

 اراك دكا معا 6 ىوتسا إف هلوقب قلعتم ةكئالملا هلمحي ىذلا 4 شرعلا ىلع ف هدعبام هربخ

 كلملا نعةيانكه لع ءالئتسالا ىنعمو ءالمتسالا انهه هبدارملا را ءاوتدالاو كلملا ريرس

 ىلع كلملا ريرس ىلع نالف ىوتسا كلاَغب موزلملا ديداو مزاللا رك ذف كلملا عباون نم هنال
 هتدارا قلعت نايب دارملاف الصا دوهعملا ريرسلا ىلع دعشملناو كلم هناب هنع رابخالا دصق
 قلخ امباو لؤلحلاو لاقتنالا سدقم ىراسلاذا اها ريبدتو تان اكلا داجاب ةفيرشلا

 قلخام ءامسلاف ءاعدلاو ةدابعلاب مهبول نوهجوتي نيا ىلا نودبعتملا لعيل مظعلا شرعلا
 سدق ريكا خيشو ] ضرالاىف ةدابعلا ىف مهنادباب نوهجوتي نيا ىلا اوملعيل ةبعكلا
 اتنيناعا يدي ارو: كاقاا ةوود شرع نب دن نكد وعسل هك داو ززف تاكو تف وو هو

 داقتعا نبا هكملست نطاببو منك لوبق رهاظب تسنايغفط باب نيرد ليوأت هكميوجت ليوأت
 ةديراد رب تسوا 2ك تسوا هدنراد رب شرع هنو ا جاةحم هن هكمنا ديماما تسنايفس

 [«سشرع ةديراذ كنور ناكم

 نا مانا وووتخلا زاك قابل: قا رسصن ناعزا# نييةدنمتف الاانا ب
 تسر رب ملاءز ملو قلاخ * تسرواد مكح قواخم همه نبا

 هزنم هللاناب عطقنانا مهضعب لاق * نوكن م رثالا ىلع الو رثانم نوكلا ىلع سيل مهضعب لاق*#

 ىلاعتهناو ىللاعت هللا ىوس مدق النا ىلع للدلا لددقو ناكملا مدق مزلالاو ناكملا نع

 كلذ نيعتب لغتشنالانا الا رخآ *ىش هبمداسم لبا سؤاحلاو دارقتسالا ءاوتسالا :نمادري مل
 ىلع فب نم ىأروه ا ىلاعت هللا ىلا تااهباشتملا ليوأت ضوفنو أطخلا نم افوخ دارملا

 ةلوهجم ةيفبكلاو مولعم ءاوتسالا دمحاو كلام نع ىور اكفلسلا رثكا هيلعو 6 هللاالا ١)
 انسحادقو لادحلا نم عنملاالا كلذب نيلجالا نيمامالا دوصقم ناكامو ةعدب اهنع ثحبلاو

 اهظع اررض لادجلاباب حتف ىف نال روهملا لعف كلذكو لادجلا باب كلذب امسح ثيح
 هالعف نتهباشتم نينا نع هنع هللا ىضر رمح لأس .الجر نا ىور دقو # هللادابع رثك ١ ىلع
 راتعابال نكل هناحبسهؤا وتسا ءاوتسالا اذهب دارملا ىلاعت للا لها نم نيققحلا راك ض عب لاقو*ةردلاب
 هما رابتعاب لب مهريغو ةمسجملا نم نوملاذلا لو, امع اريك اواع ىلاعت هباذو هنفن

 روح اعدم م عسمسو جسم



 مكي ا يع رعم سداشلا ءزإأ (
 هوما مسسسلا ميس اساسا

 ىدانموهدراهج بش هأم ىا 5 باطخ نيا نمضرد سف دوش لصاح مهدراهحرد

 ءافرعلا ىلَخ قزخيال 5 [ترنضح نأ "تينجماج ينط لامكب تّراشا:تيردبو ٌتستلاسرت رضح

 دون روخ زون تانموا' هكتاو * دوب رونا دوش لماك نوح هام |

 ردص حرش تراكو حورشم وتردد * ردن هاش 7 ىردب هام هاك

 لالج رون' دوش  نشوز تهمزا' * لالضو .رفكو ىيرات بشرد

 اعم هيمدقب ضرالا أطي ناب مالسلا هيلع لوسرالرما هنا ىلع به نزوب هط نسحلازوج
 هيلجر ىدحا ىلع موّشو هلك لبللا ىلصي ناكو ةداسلاىف دهت>ا ىحولا هلع لزئامل هناف

 طوع اكل لسا نيكل باكعتالا لك هسه تعدو مايقلا ولعل" ىرخالا "لع اففخت
 ماع ىنلاب مدا قاخمنا لبق سيو هطأرق ىلاعتهللا نا ) ثيدحلا ىفو «ءاه هتزمه تلق أطي

 لزيي دمم ةمال ىبوطو اذه لمحم فاوجال ىبوط تلاق نآرقلا ةلكك الملا تعمساملف
 سابعنبا نعو * سودرفلا بحاصو ىناربطلا ءاور ( اذهب ملكتت نسلال ىبوطومهيلع اذه

 ةرقيلا اهتفر زك ذ .ىنلا ةيتويلا تيطعا مسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق امهنع .هللا ىضر
 نارقلا متاوف تيطعاو .ىسوم حاولانم نيساوطو هط تيطعاو لوالارك ذلا نم
 رحب و اذك (ةلفاث لصفملا تطعاو :قثرغلا تحوم ءزرقللا اهف تركذ ىلا ةروسلا متاوخو

 قشا نمو بعتلا ىنعمب عاش ءاقشلا * قشنل نارقلا كيلع الزنا ام 8# مولعلا

 هنع لوز“ ناب بوكرلل اخلاص سرفلا دلو وهو رهملا لعجم نم بعتا ىا رهملاضئارنم
 لثلا هب برضي كلذلو ضئارلل بعتو ةقشم لمعلا كلذ ىفو هحاصل داقنيو ةبوعصلا
 كيلع الف تلعف دقو غالبلا الا كيلعامذا شيرق رفك ىلع كفسأت طرفب ٍبعتت ىنعملاو
 ةفشلابالا تئعبامذا قاس ىلع مايقلاو دجهتلا ةرثكو ةضايرلا ةرثكبوا كلذ دعب هباوْم ؤيْنا
 ةطساوبوىتكت باوخبشو ىتقا مرردات ارنا رقوتربام ميداتسرفن ] ةيسرافلابو . ةحمسلا

 «قشنل نآرقلاكيلعانل زناامإ ةيمجنلا تاليوأللا فو ©[:دسر تكرابم ىاسب مدوجلا زامترد مايق
 مظع قلخ ىلع نوكتل هقلخب كقلختب دعستل كبلق ىلع هاثزنا لب ىقعلاوا ايندلاىف

 نوكينا زوخمو' ةداعسلا دض ةؤاقشلا نوكتف ناضزالا لهاو تاومسلا لها كيدعسلو

 نيد تكرت كنال ىتش كننا هل الاق ثراحلا نبرضنلاو لهجاباناف مهلابيذكتو نيكرش.الادد
 اوهنارقلا اذهو مالسالا نيدناب كلذدر ديراف هبّقشتل كلع لزنا نارقلاناو كنابآ
 ةركاذنالا © اهنعب ةواقشلاوه ةرفكلا هففامو ةداعس لك كردىف ببسلاو زوف لك لينولا

 قيرطب هيفن دعب ىنءملا بسحب ىتشت ىلع فوطعم انلزنال هللوعفمدهنا ىلع بصن # ىشخي نإ
 ثدح 'نمالا نيتلع ىلا ىدعتيال دحاولا لعفلاناف عطقنملا ءانثتسالا نم دافتسملا كاردتسالا
 ةظعومو اريك ذن نكلو هغيامتىف بعتتل ناآرقلا كنلع انلزناام لبق هنأك فطعلاوا ةيلدبلا
 لعافلالمف اهنوكلماللا نع ةركذتلا درجدقو فيوختلاو ةركذتلاب ىشخنا هنم هللا لعب نمل

 مهنال(اريذننيملاعا نوكل) ىلاعتهلوقا غيلبتلاوةركذتلا مونع عم مهباهصيصختو للعملا لعفلا
 قوةةركذتلاو ةشخلاىفهاللوسرلا (ىشنلإل هلوق تحت لخديوريكلا ىفلاق *«اهب نوعفتملا
 : تا ح2

 للا )



 دسن | دناس اروكت رك * دئمدوس نت قاف دل 20

 شوكب 1 ارج خوا هك * شورخ درا 34 نامشبإ ادرف 3

 وق وجو . "تيكرازي فاحت « نركب وكل نينك 0

 تسقبال ايلو.ةس هكارىك * تدقبإف ركش نيريش دهش وكم
 شون خلت ىوراد. تدياب افش * شورفوداد زوركي تفك شوخ هج

 ىونثملا قو

 تسسناو ناك قص ىوس_دورمع اتقن و اا |
 نحت نا كيف ركشا ني لامك و نكبر ا ناي

 ركماو ىوزا: يه ”ارابسك ءا رع رسرانكو اك

 نرخ قد نك نت ركل و نيك _ نب كادقلي نال
 مالسلاب وعدي هللا نا هلل نيه * مالغ ىنا اولاعت لق اولاعت لق

 نع كيوت هناا دوطبدلا اةباجالت اقف وب ناب كافتفسأ كلان

 ةدعقلا ىذنم ريشغ عساتلا نينثالا موءنم ىحضلا تقو ميرم ةروس تم

 فلاو ةئامو ل ةنس نم ٍْ

 يآ ةكم ةيآ نوثالثو يبد نا ةئام هط ةروس ريسفن لح

 | ةدوسلامساوا نأ رقلا مساوهمهضعب لاقف *تاعطقملا نم هريغف ١ ارك هيفا هيفاوفلتخا :«هط#
 هيلع هللا ىلصهللالوسر ءامسا نم مساوه مهضعبلاقو * ىداهلاو رهاطلا مسالا حاتفموا هللا مساوا
 رشاحلاو مساقلاو حافلاودمحا اناودمحانا) مالسلاهيلعلاق اك كلذريغو سيو دمحالثم لسو
 ىا افوذحم ءادنلا فرحنوكف كيلع ىف باطحلا هديؤيو ( سيو هطو ىحاملاو بقاعلاو

 هناوا ريشبلا ىداهو سانلل ةعافشلا بلاط مالسلا هنلع هنا ىلا ةراشا ءاهلاو ءاطلاو هطاي
 تسوالد تراهط اطاي ] ىنشاكلا لاق * بونغلا مالع ةفرعم ىلا داهو ٍبونذلانم رهاط

 | هنع هللا ىضر قداصلا رفعج مامالا لاق * [ قح برّدوا تبادهاهو ىلاعت قح ريغزا
 ةيواهلاو ىبوطيوا (اريهطت ؟رهطيو) ىلاعتلا اك مهتيادهو تببلا لها ةراهطب مسق هط

 | نيمرحلا نيذهب مسقا ىلاعت هللاو ةكم ءاهلاو ةمرط ءاطلا ريسملا داز ىفو *رانلاو ةنْلا ىا

 ىفو ©نارينلا بابرا ناوهوناخلا لهايلطوا راذكلا بره ءاهلاو ةازغلا بلط ءاطلاوا

 | ايوه ىلإ تانوكملا <. ىوطنماي اًضِيأو ةوسلا طاش هب :ىوط نماي ةجحتلا [تاليوأتلا

 كع.ةغلب لجراي ءازاب عيوضوم وه لب ةءطقملا فورحلان م ع هنأ مهضعب لاقو * ىهتنا

 هك هدما ريساغ ىضعب ردو] .ةلاسرلا ةرضحهب دارملاو ةينايرسلاوا ةطسلاوا ةشيملا ناسلبوا

 تيردب ةيتصار هام هكت سنا بلاغو دشاب هدراهج عومجو جنباهو تسا هن لغم تابحاط

 مس سمع ةروس مدي 1 اص

 : ار ليذه ناوج ملسو هيلع هتلادص هللالوسر نديئادرك ريما نايبرد مراهج رتفدطساوارد



 ٌقرونلاةلماعم نم اربتعاو رظااف سم ضرالاهجو ىلع اف ةقدانز ءالؤه ناكنا لاقو ةفلخلا ظ

ْ 
 ا

 ا

 مهي 65٠ ج٠ ربع نتداسلا هولا

 5 صولخي هسفن ىلع ةدقلا اح مهرثا هناف هناوخأ عم عم

 شومارف ىراب 2 ىتحسرد 9 شودم لاطب نازا قشع ثيدح

 | هديئادرك ناسا" هك تنسين 'نيازج سي ] ةيسرافلاب و . نا رقلا انلهس ىا 6# هانرسي امئاف ©
 قاتسني نما ليلعتل ءافلاو ىلع ىتعم ءابلاوكتغل ىلع هانلزنا ناب هي كناسلب ه [ ارئآ رق |

 طه

 رذناو هب رمشب و لزأملا اذه خاب ةمي 7501و ءاخحا دعب لق ناك كرفان ظنا هللا |

 ىا امة اج حاربتمات نادت اهي شل و اجنلا نتلا "كاك أ لب اذ

 ىلا! هزننا لاق * هب رذنتو © ىهللاو ىمالانم هنفام لاثماب ىوقتلا ىلا نيرئاصلا

 هب نونمؤيال 86 ادل اموق # سوماقلا ىف م هغالبا ىف هفوخو هرذح و هملعا اراذنا

 ! مصخلا دلالا هللا ىلا لاجرلا .ضغبا ) ثيدخلاىفو: قحلا لا غب زال ىذلا حبحشلا مصخلا دلالا

 | هتاذب ةمثاقلا ةعدقلا ىلاعتهللا ةغفصىع ىتلا نا رقلا ةققحنا ىلا ريشي ةمحتلا تاليوأتلاىفو ©

 | اعاو ةهاتتمالو ةدودعم ريغ ةميدق اهنال ةهباشتملا ةدودعملا ةثدحلا فورا فورظ اهعستال

 | لها مهنال نيقثملا هبرمثبنل نيبملا ىيرعلا ناسللاب هتءارقو مالسلاةللع ىلا بلقب هتيارد هللارسي
 | ةعاطلاب ىصاعملا نوقتي فندو ديحوتلاب كرمذلا نوقتب مهنم فاصق ةثالث فانصامهو ةراشلا

 راذنالا لها مهنال ةموص+لا ىف اذادش ادل اموق هب رذنسو هللاب ىلاعت هللا ىوسامع نوقتي فنصو

 | 'نيذلا ناتكلا: رها مهنم ةقرفو لطانلا ىلع نولئافي نيذلارافكلا .هنمةقرفف قرف ثالث مهو

 نولداحم نيذلا ةفسالفلاو عدللاو ءاوهالا لها ملم ةقرفو ةخ هساملا مهئايدا ىلع 3

 انكلشا ةريثكانورق ىا نرقلا ينعم قبس نرقنم مهلبت اكلعإ و 2: لطابلاب قحلا لها

 0_- لهب هريمدبو هباذع مهورذحو هللا تايب مهؤاسسنا م ا دعب نيدناعملا ءال وه لبق

 مهمه س لهل ىلامت هللالاق [نديدو نكسناد 'ساسح الا رداصملا بي ذهت ىف لاق * هي دحا نم مهنم

 | نازا ىنب ىو ديابى جهز ةيسزافلابو ال ىا ىرتو مهنم دحاب رعشت له ىا لا «دحانم
 | انوص ىا 6 ازكر. #8 [ ارئاشي ام ىونش ىءاي ] مهل عمستوا# [ ارى ناك دش كاله

 نومدملا لاملا زاكرلاو ضزالاىف هفرط ٍبسغ اذا عرلازكر هنمو ءافخ اوه زكرلالصاو ايفخ

 توص مهم عاسبيالو دحا مهم ئىذل ثسىحن مهانلصأتسأو ةلكلاب مح انكلها ىنعملاو ىنح ا

 صحم ناشنآ اول هنا ديد لطم دما دؤوف'ناقفدياك تادعنوتح] ومن ةيسرافلابو .قح

 نكجيهاب ىهلا رهق لكؤم كلب دونشب ىك هك ىاجرب زاوأ هنو دنبب, ىنك هكدنام ىقاب
 [ تخادنا ناسنو لومح مادرد انف تسدي ارهمهحو تخاسنرد

 اونوكيملو اوقلخم مل ناك
 رادجات: ناورسخ زا ناشنوك * 0 جان سم رغم سرر

 راكماك كولم نر كا ىوحاك ناهدش مهلد تخحوس

 ىلع هل ثحو كالهالاب ةرفكلادعو نمضَو هيلع هيلع هللا ىلص هللا لوسرل دعو هب .الافو |

 ةرمس سدق ىدعس خبشلا لاق راذنالا |



 كشسعالا 0 لل ميس ةرزوس مهي 608, زج
 كرسشلاوه راناو رارقالاو ديحوتلاوه رونلاف رانلانم رونلا نابتساو رانملا حالدقو مالسلا
 ديرفتلا تين هيلاعمب لصحاذا وهو ديرحتلا رهظ هقئاقحم ىلحن اذا ديحوتلاو راكنالاو
 هذه ىامو ةمايقلامو مهريغلو رادلا هذهىف نيفراعلل ةاداح و ىلءالارمسلا ةفص ةينادرفلاف

 ديحوتلا نيا كرششلا بابرا ايف دودرم ىرارطضا ةرخاالاىف امو لوبقم ىرايتخا رادلا

 «ادرف ةمايقلاموي هينآ مهلكو ) ديرفتلانيا ديرجتلا باعصسا ايو ديرجتلا نياديحوتلا لهاإي و
 بئاصل' لاق : ةمئتاد نيفراعلا ةمايق ليقدقو

 تخرهناخزانو دود تحرل سرا د5 * ليس جاران زا تيفوخلا هك نك ىدج كرت

 مهل لعحيس © حراوجلا لمعو بلقا!ل نيب اوعمج 6 تاحلاصلا اول معو اونما نيذلانا

 ةبارق نم اهباسسال مهنم ضرعت ريغنم ةدوم بولقلاف مهل ثدحبس ىا 4 ا دو نمحرلا
 نيسلاو حاصلا لمعلاو ناميالانم مهلام ىوس كلذ ريغوا فورعم عاطصاوا ةقادص وا

 ىوق اذا كلذ هللا مهدعوف ةرفكآانيب نيتوقمم ذئنيح نونمؤملا ناكو ةيكم ةروسلا نال اما

 تاليوأتلا فو © هتانسح نم رهظياعي هقلخ ىلا هللامهسحم ةمايقلا موب, كلذ نوكي نا اماو مالسالا
 ىبرتيو و تاحلاصلا لامعالا ءامب ىبرتو بلقلا ضراىف عقو اذا ناعالا رذبنا ىلا ريشي ةيمحتلا

 ىتؤت ) ىلاعتلاق اك اعيمح نينمؤملاو ةكئالملاو ءاسنالا ةبحمو هللا ةبحم هترمث نوكتفرم نا ىلا
 هلولا مث ىتوهلا مث دولا مث ليملامث ةقفاوملا ةحلا نا معاو * ىهتنا « اهبر نذاب نيح لك اهلكا

 ةحماةيلغ ىوهلاو بلقلا نطاب وهو داؤفال ةبحلاو بلقلل دولاو سفنلل ليملاو ع.بطلل ةقفاوملاف
 مث فطللا راخبلا مث ةوهشلا ةرارح مث قشعلا ران مث ةيحارون لاش ىوهلا ةدايز هلولاو

 مف كبحا انا لوب انالفزا رفعجنبا هللادبعل لجر لاق * قيقدلا ءاوهلا مث قيقرلا سفنلا

 لق كدوب هتاف هدوت ناف كبلق ربختسا لاقف هقدص ىلعا
 حابشالا دهاشت لبق دولاب * لئالد بولقلانم بولقلا ىلعو

 هناوخا نيب هدبع بذعي ناىوحتس ميرك ىح مكبر ناف ناوخالا نم اورثك ١ ) ثيدلا فو

 ىتح ف رطب ةنحا هبلق يف نكيملو ةدومرظن هبخاىلارظن نم ) مالسلا هيلع هنعو ( ةمايقلا موي
 رمح لاق * رخ ًالاىلع هينفج دحا قبطا اذا هرصب فرط لاَ ( هيئذنم مدقتام هلهللارفغي
 هوعدتناو سلجلاىفهل عسوتناو مالسلاب هأدبت نا كيخاردصوف دولا نتبثي ثالث هنع هللاىضر
 ةدوملا سار ناف تيقل نم دنع اريخ ةدوملاىذ ىلع نئا طارقس لاقو * هيلا هنامبا بحاب

 دان الا ةدوملا كحم ىرشخلا تاغ نمو تل ناكل ساو ناك تال
 ةيفوصلاب ليلخلا مالغ ىهسال هرسس دق قاقدلاىلعوبا لاقو * ءاخرلا لاحنود ةدشلا لاح

 روب" ىلا بهذم ىلع تفي ناكو هقفلاب رتست هناف دينلا اماف مهقانعا برضب ىما ةفيلخلا ىلا

 مدقتف مهتانعا برضل عطنلا طسف مهيلع ضبقف ةعامج و ىرونلاو ماقرلاو ماحشلا اماو

 ةاسحب ىباكا رثوا لاقف كلحعي امو لاقف معن لاقف ردابت اذامل ىردت فايسلا لاقف ىروتلا

 ىضاقلا ىتلاف مهلاح فرعتيل ىضاقلاىلا مهدرف ةفيلخلاىلا ربخلا ىهتناف فايد اريحتف ةعاس

 ادابع هلل ناف دعبو لوي ذخا مث لكلا نع باجاف ةيهقف لئاسم ىدونلا نسحلا ىباىلع

 ىلا ىضاقلا لسراف ىضاقلا يبا اظافلا درسو هللاب اوقطن اوقطن اذاو للاب اوماق اوماق اذا

 -حكلل



 هبقيلبالف كولملل ديعلا لعفياك نيداقنم هتيبوبر ىلا نوئجتل ىني مهريغو ريزعو سيعو |
 | بلعنزا 9 هبر قكا؟يخلا ترشنام هللاهمحر قارولا ركبوا لاق * ىهتنا مهم دلولا ذاخما

 راهظاو ةمدخلا ماود ثروت ةيدوبعلا ةمزالمه نال راقتفالا راهظاو ةيدوبعلا ةمزالم نم

 ظفاحلا لاق : عرضتلاو ءاجتلالا ماود ثروب هيلا راقتفالا

 زيوا تسد جيه تسي ماوت ىاعدزج هك * ىحر مدمأ تهاكردب هتسخو ريقف

 هءلع ةطبح نم ادحا مهتم جرخم داكيال ثبحب مهب طاحاو مهرصح ىا 6 مهيصحا دقل © ظ

 | مهسافناو مهصاخشا دع ىا ه6 ادع مهدعو 98 مهترثك طارفا عم هتوكلمو هتردق ةضقو

 نم ادرفنم ىلاعت هاا تآ مهنم دحاو لك ىا # ادرف ةميقلا موب هينآ مهلكو © مهلاجآو |

 | ثيدحلا ىفو هب كرمشل هبساننالو ادلو هذختمل كاذنم ”ىش هسناح الف راصنالاو عايشالا ا

 | كادكحا نكي سب ( كلذ“ هل نكيلو») بذكلا ىلا :ىتشت+ ىلا( مذا نبا ىئبذك) ىمدقلا
 | كلذ هلنكيملو ) ءادذاو صقن هيف امب ريغلا فصو متشلا ( ىناتشو) أطخ ناك لب هباقث ال

 سيلو ىنقلخ اك ىتوم دعب هللا ىنينحي نل ىنعي ( ىتأدب اك ىديعي نل هلوقذ ىايا هبيذكت اماف ١
 لب قولخن ا ةداعانم ىا هتداعانم قولخلا ىنعمب قاخلاو لهساب ىا ىلع نوهاب قلخلا لوا

 || ةداغالا نال لثَعلا قيرط ىلع روكذم اذه نا معا « ةينبلا لصا دوجول لهسأ هتداعا
 ةيوعصالو ”ىثشىف ةلوهسالف ىلاعت هللاةردقىلا ةسنلاب اماو ناسنالا نم رسيا :اناوقىلا ةسنلاب

 نع ءز>اناصفناوه دلوتلا نال امش اذه راص امتاو ( ادلو هللاذختا هلوقف ىايا همتش اماو )

 هيكل نال زا كول ع كب جاتحم بكرم لكو بكرملا ف نوكي اما اذهو ومن ثيحب لكلا

 | بيذكت (لاذخلا) هلو" تلقناف * قيلبال امعهللا ىلاعت ءاب آلا ءانقدنع عونلا ظافحتسا دلوتلا ف

 صخ م فزجعلاىلا هل ةبسن هنال اضيا متش ( ىنديعي نا ) هلوقو هلدلوال نا ربخا ىلاعت هنال اضيإ
 | ةفص تاينا دلولا ذاختاو لاك ةفص نت ةداعالا ىنن تلق * بيذكتلاب رخآلاو متشلاب اهدحا
 | (دحالا اناو) لاقف هوجولا غلباب هنع هللا هافن كلذاو بيذكتلا نم شغا متشلاو هلزاصقن
 أ دومصملاىنعع ( دمصلا ) لاحالهيفواولا اهريغو هزنتلاو ءاقرلانم لامكلا تافصب درفتملا ىا |

 اذه (دلوب لو ) ةسناجملاو هببشتلل ىنن اذه ( دلي مل ىذلا ) حباوحلا لك ىف هيلا دوصقملا ىنعي

 ىنتنممزايال تلقناف * هلبقامل ريرقت اذه ( دحا اوفك هلنكي لو ) ةلوالاو مدقلاب فصو
 | نوكيدجوف ىضاملاف نكيجلاذا هنال مزاي, تلق * لابقتسالاو لالا ىف هضن ىضاملاف وفكلا

 ةهولالا نا تبث اذاف كلم نبال قراشملا حرشىف اذك ميدقلل اوذك نوكيال ثداحلاو اثداح
 دعلل ةسوبرملاو ةيدوبعلا تئيث تاقولخملانمىش هكراشنالو هسناحمال هناو ىلاعت هلل ةبوبرلاو

 | تالفسلاو تايولعلا نم *ىثب دنقتبالو حاورالاو ماسجالانم أش ذصيالزا هنأشنم ناو
 هلع ىنلل لق هنع هللاىضر ىلعلاق + هاوهنع هديحوب درحبو ىلاعت هللاب هتدابع صخب لب

 ئذلان ل ف عا .تلذامو آلا لاق طق ارم تبرش له لق آللاق طق انثو تدع.له مالتلا
 نسح راثا نم.اذهف ناميالا الو باثتكلا ام ىردا :تنكام و رفك هلع رافكلا ىا مه
 هيلع ىطصملا هعويتمرلا لقاعلا عستيلف لقعلا عطاقب ناهربلا نع ىنغتسا ثبح ريل

 (مالسلا )
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 | مهللا ءاسمو حابص لكل وش ) لاق كلذ فيكو اولاق ( ادهع هللادنع ءاسمو حابص لك ذخر نا

 | كدحو تناالا هلاالنا دهشا ىناب كيلا ههعاىنا ةداهثلاو بيغلاملاعضرالاو تاومسلارطاف

 قدعابتو ريشلانم ىنب رقت ىمفن ىلا ىتك:نا كناو كالوسرو كدبع ادم ناو كل كيرشال

 اذاف داعملا فلخلال كنا ةماقلاموي هفوت ادهع ىل لعجاف كتمحرب الا قثاال ىلاو ريخلا نم

 | ىدان ةمايقلاموب ناكاذاف شرعلاتحن عضوو) متاي هيلعمتخ ىا ( عباطب هيلع عبط كلذ لاق

 ذا اولقو ريبكلا مولعلارحب ىف اك ةنملا نواخ ديف ادهع نمحرلادنع مهل نيذلانيا دانم

 | لاقف هللاتانب ةكئالملازا برعلا نم معزب نمو ىداصنلاو دوهبلا لاق ىا 6 اداو نمحرلا
 ١ ةيهادلاو عيظفلا ىمالاو بجعلا اهرسكب ةدالاو دالا 5 ادا أيش مج دقل + ىلاعت للا

 اكن اني هوهف دام المادي دحش اكس نإ ملعف ىا سوماقلا ىف مك ميتفلاب دالاك ركنملاو

 اىدروا «قيشردب.] قياكلا لاقوب «اوتديت ندمت كفل سرور نداظك اال

 ا نانم برش ىا دالا ةفص 0 تاق ل ص َ هنابدا ىو شوخان ىعل تشر ىزيج

 ١ ققشتلا رطفتلا نافذ ىمالا كلذ ماغعنم ىرخا دعب ةرم نققشتي 46 هنم نرطفتس ف

 ١ داكتو 2 ضردالاة ثشو 0 تفلكشلا ليفتلا لفاف | ندع ةتفاكشا] ةيسرافلاب وهو

 ظ مدا ونب ناك لاقهنا ةباحصلاضعب نع  ىورو  اهؤازجا عدصنتو ضرالا قشنت

 ١ ترعشقاف ادلو نمرلا دح مدا ىب 0 تلاق ىتح ةعفنم اهم اوباصا الا ةرحش نونايال

 فوذحل دكؤم ردصم ه6 ١ ده لَه مدهتنتو طقستىا 56 لابجلا رخو 98 رجشلا كاشو ضرالا

 ا سوماقلا ىف لاق * 1 تدارك ة راند زاب 1 اك ىا. اذه دهن ىا لابخلا نم لاح وه

 ثمح اهمظعو ءاعنشلا ةءلكلا كلت لوهنا ىنعملاو . دؤدهلاكرشكلاو ديدشلا مدهلا دهلا
 اهتعاظف ناوا اهتدش نم تتتفتوماظعلا مارجالاكيتاه اهب قطتلل ةسوسحم ةروصب تروصتول

 مهحلاعيالهناو ضرالا لها ىلع ىلاعت هملحالوأ ثيحب طخسلا باحيتساو بضغلا بالجتتسا ىف

 بوصنم 6 اداو نرلل اوعد نا لي اهب هوفتن مىلع ابضغ همتاوق ددبو ملاعلا بر باقعلاب

 ضرالاو نرطف تاومسلا داكت ىا اهرامضاب رورجوا داكتب ةقلعتملا ماللا فذح ىلع

 نيل وعفملاىلا ىدعتملا ىمس ىنعع اعدنم اوعدو ادلو هناح.س هلاوعد نال رح لامجلاو قشنت

 لقوا ذا مهوحنو ةكئالملاو ريزعو ىسعنم هل ىعدام لك لوانتيل امهيناث ىلع رصتقا دقو
 نالفىلا ىعدا هعواطم ىذلا بسن ىنعم اعدنموا مومعلا ىلع مكحلا معامل ادلو ىسيع اوعد

 ىغب عواطم ىتشو اولاق لعافنم لاح ه5 ادلو ذَ نا ن>رال ىتشامو 88 هللا بستنا ىا

 هتلاحتسال الثم بلطول هإيلطنبالو دلولا ذا ىلاعت هب قلبام هنا لالاو هولاق ىا بلط اذا

 ىلا جات+لاف فاؤمنم بكرملل دبالو بكسءوهف .دلاولانم ةعضب دلولا نال كلذو هسفن ىف
 ةكئالملا نمدحا مهنمامىا «ضرالاو تاو.سلا ىف نملكنا 8 الان وكينا حاصيال فاؤملا

 ةارككت لك دعب. تعقو 'اهنالا ةفاؤضوما نمو ىلا هزي ا ذتقما لكو 5 وبلا يعفو نإق_نلعتلاو
 دايقنالاو ةيدوبعلاب هيلا ىوأي كوامم وهوالا ىا د# ادع 8 هنوك لاح 6 نمحرلا ىتا الا
 ةكئالملاك ةيدوبعلاب ارقم اليلذ اعْضاح نةحرلا ىلا ةمايقلا موي قئالخلا عيمج ىنأبس نويعلاىفو «

 مي سغ ةروس مه  ةأل زم

١ 



 معي منو و رشع سداسلا ءزملا

 جا اذ انايلنلل نع يلج لقنكةواز#» قار لدن ىف تنك تنيخ ىئازركر معزا: مداره |

 لاقو

 فلت ناكيار نكم فيطل نينج جنك « رهك ىَي ىوذا سفنرهو جنكوت رمع
 ظفاخلا لاقو |

 فك كف ناهجمي ناجح تخر كيزور * دروا ربتلاحخ هنرو مشكىراك

 عذجم موي .بيهزلاو. بيغزتلا .قيررطب :كموقل.دمتاب ركذا ىا' نيقتملا رشحت موب # |
 مهنوك " لاح ةعساولا هتمحرب مهرمغي ىذلامهبر ىلا ه# نمحرلا ىلا 0 ةعاطلاو ىوقتلال ها

 دقاولاو مهماعناو . مهتماركل نيرظتنم كواملا ىلع دونا نياك الم نيدفاو 6 ادفو كي |

 | دفو سوماقلا فو [ تجاحم .ندشريما كيدزنب ] ةدافولاو دفولا بيذهتلا ىفو * ريخلاب ىأي نم

 ىلا نيقتملادفو رشح صخامتا ةيمحتلا تاليوأتلافو ©دفوو دوفو مهو درو مدق هيلعو هيلا |

 تيرقنلاو مركلاو لضفلاو ماءنالاو دوحلا اهنأش نمو تفطللا تافص نم اهنال ةسنامحرلا ةرضح |
 رسشلا عفدو ريخ!لاصيا ةدادا اهب داري تاذلا تافصنم تناكنا ةمحرلاو * ىهتنا بهاوملاو |

 هللاىخد ىلع نعو * مولعلا رحبفف اكريشلا فدو ريخ!لاصيا اهبداري لعفلا تافصنم تناكناو |

 توقاياهجورس ٍبئاحن ىنعو بهذ اهلاحز قون ىلع نكلو .هلجرا ىلع هللاو نورسشحيام هنع |

 | كىلاحرد ] ( ادفو ) قشاكلالاق + ةنلا باب اوعرقب ىح مهب قطني مث دجربز اهتمذاو |
 | هاكردي ارئادقاو هجانتح دنرب تشهِس راوس ارئاشيا ىنعي تشهب ىاهتان رب دنشاب ناراوس

 | ئوقو دنشاب تادا.عو تاعاط تاجر مد ككونأ ىف هللاةمحر ىر يشق ماما + دنرببم كوام

 نانج ةضورب ارئاشبا دسايوج تشهي دنشاب تيل لكل ]دك مانام جاو يمت لكلا نما

 | اي تا 6 اردن تعور انوعمإ 16441 3من اذط عادت د خاب كامن ا هز كتان وهدي
 لا احاردبهلاهحر  ىروتيد.داغمت هكمدزوا نار 1 اكلك دن ةكاما فوك ناعخو و تيظركلم

 أ اروا كمه قواك اعيظراوز ايادخ هكمايك عال داو تكطعنا و تو عي

 روحو تزعو زرياب 16١كم كك تعبان نبأ لفاغ ىا هكدزورب كناب داشمت نك تتلقك

 نرد داود نوتكا انا طفنكتم ورب تاه مشج ةشوك نمو دنهدبم هواج نمرتووكذقو |

 [يع لج تو اكطومإ قال تؤ ةذارثو [ فترك حجو موربم
| 
 اىعدبا راك هحناوضر ُه هضورشأا1> ىب * اع ”دناب# قثن ديد ئارتتزا "سودّرَف عاب

 د

 ناف اناظع ةاغم دك اادرو مهجولا 8 هه ماهبلا ق ةات اك نيصاعلا أ نيمرلا قوسنو

 | ذخاننمالا ةعافحتلا نوكلمال 3 ق ءاملاىلا ريسملا دزؤلاة قةحَو اسأالاهدبإل 000

 لاقت هلال نذالا ىتمع دهعلاو لعافلل ىنملانم اردصم ةعافشلاتتاكنا 13 ركع تل ع 58 ْ

 | ةاصعلل عفشينا ناك نمايا دابعلا نم دحا كلميال ىنعملاف هب هسعا اذا دك لألف ىلا ريمالادهع

 اردصم . تناكذاو 6هنذاب الا.هدنع عّقشي ىذلاذ نمإل ىلاعت هلوقك اهيف انذا هللا نم ذختانم الا
 مهنم ناك نمالا مهل عفشينا هوكي كلغال' ىتملاف ناعالادهع ةدهعلاو لوعفملل ىتملانم

 ؟دحاز رحعلا طر تاذ هباحإل لاق مالا محل ىنااذا هنع هللا ىخر دوعسم نان عو * املسم

 ناد



 ميم ةروس عم هلم

 هيلطت تنإو زعلاب رفظت فيكم هضعب لاق * هللا باذع نم مهل لوح اراصتاو هدنع ءاعفشو

 لاؤسب كسفن تزرزعال اقفوم تنكولاو قلخلا لاؤسب كسفن تللذ ذا هناكمو :لذلا لحفف

 06 الك 98 ةرخآ وايند لاح لكىف ازيزع نوكتف هنم كيلع دربال ىضرلابوا هرك ذبوا قحلا
 ءوس اودهاش :نيح ةرفكلا .كنيس © مهتدانعب نورفكسس 8+ اوئظامأ ىلع سال سيئ
 اوناكن ادعب اهب, رفاك ةهل الل ءادعا 6 ادض مهيلع نونوكيو قه مهل مهتدابع مهرفك ةقام

 مهنالاهنو دحج ىا(مهتدابعي نو رفكيسإل نالالخا ريسفت ىف لاقو * اهتودنعيو للان اهنوح

 رشحب ىلاعتهّللانا كلذو اناوعاىا ادض مهيلع نونوكيو نودبعي مهنا اوفرعيمل ادام اوناك
 كنود نم اودع نيذلا ءالؤه: بدع براي لوقف لوقعلا مهبف بكريو مهقطنف مهتهل |

 6 نيرفاكلاىلع نيطابشلا انلسرا انارتملأ ف ةهلاالل نونوكيو نورفكيفف ريمضلاف ىهتنا
 ىا 6 ازا مهزؤت » نيطايشلا كلت نوك لاح مهرانتخا ءوس بيسب مهيلع مهانطلس ىا
 زهلاو زالاناف تاليوستلاو سواسولا عاوناب اديدش احعسهتا ىحكا_ءملا ىلع مهجهلتو مهل ر غل

 تود عم ةكرحلاوه لصالاىف زالا نويعلا فو * جاعذالا ةدش اهانعم تاوخا زازفتسالاو

 ةرذكلا ليواقانم مالسلاهيلع هللا لوسر بمجعت دارملاو هنالغىا ردقلا زيزا نه لصتم
 دعب قحلا ةقفاو» ىلع عامحالاو دانعلاف طارفالاو لالضلا ىف كامهنالاو ىنلاىف مهيدامتو

 ةلمخاىف اغوسم هلنال ال مهئاوغاو نيطايشلا لالضاب مهنم كلذ عيمجحنا ىلع هينتو هحاضتا |

 نونمؤملاو تنا حيرتست ىتح مهتايانج هيضقت امسح ١ وكلهينأب ىا د« مهبلع لجمتالف

 «ي مهل دعتامتا 9و هنم هتلجعتسا اذا اذكب هملعتاحلاقب مهداسف نم ضرالارهطتو مهرو رش نم

 ةرودعم لاشإاو ةروصحم ماياالا مهل قبيل هناف مهك الهب لجعتالىا 5 ادع و مهلاجا مايا

 كسفن جورخ ددعلار خا لاقو 5 اهارقاذا امهنع هللا ىضر سابعنبا ناكو + اهيمهيزاحبف

 نومأملا دنع هللاهمحر كاملا نبا ناكو .* كربق لوخد ددعلا رخآ كلها قارف ددعلا رخاأ
 فيك ىنارعا لاق ذقتتام عرسااف. ددم اهل نكيملو. ددعلاب سافنالا تناك اذا .لاقف اهأرقف

 منغتسا ىرشخمزلا ةمالغلا لاق * تاف الل ضرعت:ندب ةمالسو تاعاسلا هعطقت رمعب حرفت

 رمحعو دودحم لجاىف كلناف للعلاو ريذاعملا ركذ عطقاو لمعلا ناكماو لجالا سفنت

 ريك الا خيشلا ةرضح * لاق ةموثب ةرخاآلا اسنعب .ةافولا, هتريضج ال دوضنملا لاق.« دودمت
 ناك نمو كلذ قوفام ىلا همكح ىف تاءاسلاف سافنالا ىلع ظفاح نم رهطالا هرس .سسدق
 هتناف ةعملا هتقو ناك نمو تاعاسلا هتناف مايالا هتقو ناك نمو سافنالا هتتاف تاءاسلا هتقو
 ناك نمو رويهشلا هتناف نونسلا هتقو ناك نمو عيباسالا هتاف روهشلا هتقو ناك نمو مايالا

 ةمهب هتمهدعتملو تقو هلن كيل هرمع هتافنمو نوئسلا هتنافذرمعلا هتقو

 هرم عاض ند كسلف ةسفن ىلع

 ةلمو ةنسورهشو ةعمجو موو ةعاس هتقو نم مهنف هححاصروضح بسح رصقبو تقولا لوطيو

 ىىاجلا ىلوملالاق:تاوهشلا ىف هقارغتساو هملع هتيمسهب ةيلغل هل تق وال نم سانلا نموه رمع ىف ةدحاو

 ١ تدهس سكوس دعم مام نت وعما مصصتسسم د 1 07 تك نص ومس 0٠ دز تتلقاها سس ضلال 23 نك هسا ا كس تاع و ع طوتطخ صج 2 ها سس

 ىلاعت هيلا ةلدو مهل اونوكيناب مهباوذز عتيل ىنا ه6 اع مهل اونوكيل ف ىلاعتاللا نيزواجتم



 جد تاخلالملا ةانفانلا وفقهم وكي لاخي نإ لبق ءادزدلا ابان نهتخ علا ةرخشلا هذه

 تاحلاصلا لامحالا 2 تاحلاصلا تاقالا ةيمحتلا تاليوأتلا قو © ( ةذملا 00 صو |
 هيعرس 2 . و 3 |

 لملك ىنعي ٍبوبغلا لها بولق ىلا هللادنعنم درت :ىتلا ةيهلالا تادراولا مئاتن نم ىه ىتلا

 هلوق هيلعلدب تاحلاصلا تابقابلا نم نوكيأل هلقعو هعبط  جئاتن نم دبعلا سفن دنعنم ردصي
 اهتيكزتو سفنلا حالصاىف دهتجي نا لقاعلا ىلعف * ىهتنا 6 قاب هللادنعامو دفني ؟دنعام )

 خيتلما خاكتو_مقعألب لست هلا لطحمب و ةلضافلا لاوحالاو ةيقانلا لامعالا اهنم داوتل
 ثعبلاب رخس نمنف تلزت © انتاياب رفكح ىذلا تيأرفأ 8 نيما كلذ ىف كاياو هللا اناوق |

 دمحمب ناك ىتحال هل لاقف هاضاقتف لام هلع ترالانب بابل ناك لئاو نب صاءلاوهو

 ىل نوكف ىتئج تعب اذاو لاق ثعبن نيحال اتسالو اح دمحم رفكأ ال هللاو ال لاقف

 بجن ثيحح ةعانشلاو ةبارغلانم اهناب ناذيالاو هلا نم بحعتلل ةزمهلاو كطعاف دلوو لام |

 ىدلا تب اردنا ى املا اةنشتمل ردت ابرق '”كفلكت قاف اكشن اه“ ققشو ىرتذا

 ةرجافلانيهلاب همالك اردصم اهبانزهتسم 4 لاقو #9 ثعبلا تايآ اهتلمح نم ىتلا انتاياب رفك |
 بجيعتن دمحاي هيلا رظناىا «©اداووالام# [دنهد نب ] ىنعي تئعبنا ةرخ آلا ىف ني نيتوأل ْ

 مهلوق نم عل ملطأأ هلصاو ماهفتسا هتزمح بيغلا علطا #9 ةعينشلا هتءارجو ةعيدبلا هتلاحنم |

 ىلا قتراناىلا ناشلا ةمظعن . غلب دقأ ىنعملاو . ةنثلا 17 هالعا ىلا تقرا اذا ليلا علطا ظ

 هيلع مسقاو ادلوو الام هلو دا راع افا تو ا عا .

 هيلعلاول لصوتسال هناف كلذب ادهع سغلاملاع نم ذخناوا 0 ادهع نمر لادنع ذخناما 2

 ماسلا ليلو :هداهملا هه ديلا نتفزدفملاب نم تيعو ار ناقل 6 بالا |

 ب 82 لوقبام ىلع ىمالا سيل ه# الك و هيلع قثوملا ٌدهعْلاَك امهئلع باوثلاب هللادعوناف

 هلدمتو 9 هبديزاجتق ءازهتسالاو رتكلاو كوكل ع لوقبام هيلع ظفحتس 6 لوقبام |
 نباذعلا نم هللوطن ىا .دلولاو لاملاب دادمالا نم هسفنل هعدبام ناكم 6 ادم باذعلانم |

 ايندلاىفهيثوااموهو هقادصمو لوّشام ىحسهىا ه6 لوّشإام 0 هوك 3 هنرثو 3 هقحتسلام |

 ءانين !ام عزت ىارك ذامىوس دوجوم قادصم هلوقتامل نسلهناب ناذيا هفو * داولاو لاملانم

 هدلوو هلام ثرونو كلهن ىا لامشا لدب هثرث ءاهنم لدبام نوبعلاىف لاقو * داشرالاىفاك |

 لام ىنعي داد دنهاوخ نمي ادرف هكديوكس هجن ميريكس ثاريمو ] ىشاكلا لاقو * هريغ
 هلزاك دلوالو لام هبحصيال الاخ ادبحو # ادرف # ةمايقلاموي 6 انينأيو 92 [ دنذرفو |

 زارحالا نوعدي رورغلا لهازا ىلا ةراشا ةيالاىفو + اياز ةمث ىتؤينانع الضف ايندلاىف |
 درجتلاب لها ىلع نوركسيو ةرخ الاف تاجردلاو ةاجنلاو ايندلاىف دلولاو لاملا نيتليضفلل |

 باذعىف كلذب نوعي مهنا نورديالو دالوالاو ءاسنلا لازتعاو بسكلا نع ضارعالا ىف
 ىدتححلا لامكلا لاق : الصا مهلدنسالذا دعبلا

 تسنتدابع دصزا هند كش كت *« ناقشاع نيدرد هكروسغ تب نكشب

 . ( نيزواحتم )

 | ةهلآ مانصالا اوذختا ىا ةيلا 1 نود نم ## شرق اوكرشم ىا ه# اوذختاو ضي



 | هت ريخ تاحلاصلا تانقايلاو مهجاردتسا ىف مهدمو الاللض نيلاضلا داز اك ادشرو انهو '

 5 داككلا زيح ىف لخادريغ هل لامع | لضف ناسل لاك هتهح نم دراو 0 مالك

 ا ترخا ردو تيا مهودنراد تياده مه امنثدرد نم ٌوماما كلمات كاكاو لابو ترخآ ردو |

 [ كاكا نسح مهو ملاك دهاوخ باو" مه ا

 | هضوعو هاريخ وهام هيدارا لاك هللازن ال لب هصقنل نسل اهنم. ندهؤملا طح روصق نا 6 هلضفل |

 وبا لاق ةيبطلا تاملكلا اهنمو اهلك ءادكإلا كلام تاطاصلا تائقايلا نا معاو دن ةلم ظ

 ظ ْذ

 ا

 تا #0

 | 000 ا تيا اذا هنال هلهال اهتامثا دب 2 ناكلل ءرا ارمغتلا تاعح مولعلا ر 2 ىف لاق * ْ

 رصنو اولتق ل مهلا كِلَدَو نيلالخلا ريسفت ىف لاق * هنوعدي اوناك © ايدن نسحاأل اراصناو |

 ١ هللا: ود نم هن و رمصمب ةئف هإ] نكتملو د6 ادنح فتفعضا مهنا اوملع مهيلع نونمؤملا ا

 اراصناو نابعالا نم اناوعا مهل نا كوم رب اوناك امل ادر كلذ 0ك اهناو ارمصتنم كك

 ميم ةروس مه مور عم

 |[ قكلنلا ةةلعإ !ىودفلا تازئاالا ام هناف لدلا 7 57 ني هك ةعادلا اماو. ْ

 ْ لاكن اونزلاَنم هبق مهلانيامو ةمايقلاموناماو اوكا الق مهايا مهرس دعت و عهلع مهثالبتساو

 ىا مامالا لاق + لاحب مهنع كفنيال ىورخالا باذعلا ناف عجبا نود ولخلا عم ةقرط ىلع
 ةرخ الاف وااندلا ىف با دعما ىيتيمنا,ىهلا !هلجاف ادلب منتملا لاضلا اذهنا ضرفوأ

 ىددعإ هم ةنكح ةلماو طظاربشلا باوج 2 نوملعبسف - ىلاعت لاَ م ال منا ن نا لعيسنف

 نودعولام اومئاعا اذا ىحا ا ةظورجلا ةجللا دعإ عقو اذلو ةامجا أه دعب ا ١١ ه اهئاف |

 رفلانم :5 اناكم يشوه نم هت + دئنح نوملعيسف طقف ىورخالاوا هويص

 00 * اماقم ريخال اناكم رش مهنا نو.ءلعف هنوردش اوناكام نضع ىلع صالا اودهاشب ناب |

 نانمّؤم ىاح هح ناكم تهحزا 1 صهازإ تس رتدب كان دممادب نس ل قشاكلا ا

 [ ناري تاكد ناشلا ىادابت دشاب نان> تاجرد |

 نكد بيرقو ىداش تسه * ناكمزاو وب و كنر زا راختفا

 ُهْنِق ى 2 0 < ادن فءضاو ؛ 0 هيدر“ ناب 2 هس ول ناب دجلا مهاوقف م هلت يبدقف لحجر ملا

 مالك ني نك ىده اودتها نيذلا هللاديزب و تك لفاحملاو هيدنالاف كلذب نورذتشو راخالا نم

 , المجو اناعا نينم وملا هللادب زب و ىا نيلاضلا لاح ناب را نيدتهملا لاح نال قيس فئناتسم

 أ

 ةبانالا نم مساوهو قرا | دوعي عفن هنال ءازخلا و وها 6 اياون كب ر دنع ىلاعت هلوقل

 | م زانكلاك ارخ قمم كنردنع مك كو قا لامعالاو 5 عيدا

 ممل 1 ملادل ١ معنلاو هللازاوضر اهل منال هيقاعو اعج سم 3 ادرص ريخو : + ةلحاعلا

 داتا لامو داح ايدرد ارئا 7 1 1 ل قدماكلاك قو ق 5 دلل باذعل !و طخعشلا

 دن راكم اكو رادماك ىَقعِب 3 ديرادءانو زارفارش قد

 | وه كءانتم ريغ ريثك عفن هنقعي ىذلا ىهاتملا ليلقلا ررضلا نا ىلا ةراشا ةيلآلا ىنف
 سإل ايندلا ةانحلاب هعشمتو رفاكلا لاهماف نيرفاكلا لاحوهاك هشكع نم رتخ نئمؤملا لاح

 ١ قرولا لازاو اساب ادوع ذخاو موب تاذ مالسلا هيلع هللا كوسر : ساج هنع هللا ىذر ءادردلا

 قر دو طخ أم اياطخلا ل طحيبل 1 ةلدجلاو للا ناحبسو ركل هلأ هللاالاهلاال لوق نا ) كاقم هنع

 00 مس  ناسلا حور 07

 قا 05

 حا

 نابرد مراهجرتفد ر

 ني (كا 50

 نوعءرفاب ار ميس ةدعو مالسل هلع ىسوم د



 مك 07+ جم رفع سداسلاءزمجلا

 مهنم لضفا اوناك ىتلا نورقلا نم اريثك ىنملاو نحطيمل نحطلاك ىرامل ةيؤرلا نم لمف |

 ىا ءالؤهلبق ةيناعلا مثالا نم مهبارضاو دومبو دامك ةيويندلا ظوظحلا نم هب نورختشبابف |
 هيفو * انلمفام مهبانلعفامل انيلع مهتماركل مهانينا ام ناكول باذعلا نونفب مهانكلها شيرق رافك

 لامنا هن]ىفشاكلا لاق *+ كلذلثم اضيا ءال وه رظنلف لق هن اك ىخالام دنعولاو ديدهتلانم |

 [ تشاد زاب ناشيإ زا باذع لامجنا هنو درك عفد ناشيا زا كاله

 خش لل اللا يدار نوتخك را ناكج رع نكس هك ميمي وج لاجخو كلاماب

 انتايا مهيلعىلتن اذاو ) هللاب ةزعلا لهاو راكتالا لها نا ىلا ريشي ةيمحنلا تاليوأتلا فو ©

 | نيذلل ) ءازهتسالاو راكتالاب قحلا اورتس (اورذكنيذلالاقإ دارسالاو قئاقحلانم (تانب |

 نورشبتسم نوكحاض مهسفنا تاوهش اوعبتم نوربكتم نولومتم نوم»اتم مهو نيعشاختم ١
 اعسوتو سانلا دنع ةهاجوو ايندلا ىف ةيثيمو ةلزنم «اماقم ريخإ) مكتمو انم (نيقيرفلا ىأ)
 (نرق نم مهلبقانكلها كو مهباوج ىفىلاعتلاقنامكحوابصنمواسلجايدن نسحا ول ةشيعملا ىف

 | اهصانمززعتلاو اهتاذل ءافدتساو اهتاوهشرحبفف مهانقغاذا اهميعتو ايندلا بحب مهاتكلها ىا
 ١ كراخ) مالسلاهيلعلاقاكمكمةنيدلا تالا. كلا ىف اقاقحتساو ادادعتسا عايسرو اناثا نسحا محال

 هارزا ىرود وا 1 # ةلالضلا ىف له ارقتسم هك ناك ني [ هكره ] ةيسرافلاب ىنعملاو

 هل دمي ىا هي ادم نمجرلا هل ددملف © رومالا فقاوع نع ةلاقغلاو لهجلاب ارومغم | قَح

 | ةطرش 6# نم 2 لاملاو لاملاب نيرختفملا *«لق# ( اوهقف اذا ةلهاجلاف مكرابخ مالسالاىف |

 ١ ناكيدلل ضحلا ةةضرع هجارخاو حافظت رم نيكبملاوب كانا نإ طعاف محلا لوظب هاهو“ |

 رارقتسالا رابتعاو جاردتساللوا ريذاعملا عطقل ةمكحلا ب حومب لعشي نا ىغني امم كلذ ناب |

 ناونعل ضرعتلاو هللا هيدهن لاض بر ذا اهلع نيرصمال الا نوكيال دملا نا امل ةلذلضلا ىف

 هتارير حن ضعب ىف هريس سدق ىدنسو ىخيش لاق « ةيويندلا ةمحرلاماكحانم دملا نإ امل ةينارلا

 ريثكتو هلام عيسوتو هرم دمي اجاردتسا نمحرلا هجردتسيلف ىا 6 ادم نمحرلا هل ددميلف )
 ىت- ناسحالاهجو ىلع هتمعن لاصياو نايغطلا ىلع هتحار دمب الاهما نة رلا هلهملقوا هدلو

 لمشاو لك | هباذعو هباقع نوكف ليجعتلاال جي ردتلا ليبس ىلع باذعلاو باقعلاىف مب
 نا عم ةمقنلاو لحعتلا قيرط ىلع هنم دشا ةمعللاو جيردتلا قيرط ىلع ذخالان ال املاو ارئا

 هريغب الهي ربع كلذلو ةدشلا ادم امهنم الك ن الزابجلاوا راهقلا نود نمحر اوه اقلطم دملا ادم

 هجونكل اهجو نمحرلا ٍباقع ةيدشا تناكناو نة-رلاب ريعتلا هجوىف ىلاس رطاخلاوه اذه

 دعب أردك نوكف ةمعلاو ةحرلا هجو ىلع هب ىأي باقعلا دارا اذا هنال انركذام هباقع ةيدشا

 دملا عوقو روصتيال لطصاخ+ل اور الا .ىوقا اذهف. ءاخزلا دعب: ةدشو ةحارلا دعب املاو ءامضصلا

 اوأر اذا ىتح 8 هحور هللا حور همالك ىهتنا أش نمو هلصا هنال نمحرلا نم الا روكذملا
 ريمضلاعمجو دتمملادملل ةياف [ نادي دنامدش هدرك مس هحن ١ دتدب هكىقو ان ] نو دعوبام
 باذملا اما » اهظفل رابتعاب نيلوالا نيريمضلاىف دارفالانا أك نم ىنعم رابتعاب نيلعفلا ىف

 (اماو ١



 ماج ةروس موب مةهأ ”>جح
 درهم ص جمل ص عع بح م ع نو اح سا لال لا ٠

 ١ ةلحتالا راثاجلف دلواانم ثالثإسمل توميال) ثيدحلا فو دورولا مكحىف رورملاف طارصلا ظ
9 

 ةاكو اهتررباىا نيعلا تال> رددصم ةلحعتااو «اعدراوالامكشم ناو ىلاعت هلوق صو (مقلا ْ

 ةللا ىحنا) ءاحدق و(رانلا نم نفؤم لكظح ىلا ) ثيدحلاىفو ءاملاب (اهودرباف مهج حبق ند |

 راح نءو ( هما هتدلوموك هبونذ نم جرخو رانلان م ةءارب هلذاك اموب مح نمو هيس وامك

 اهبرماف مدلمماتلاق (هذهنم) لاقف مالسلاهيلع هللا لوسر ىلعىملا تنذأتسا هنع هللاىضد |

 محرامهللا ىلوق) لاق ئزملعف تلاق ( كنع للاب هذا نهتلق اذا تاك كتملع تْئش نا نكلو

 ىلاعت هلوق لثءىف اك غيلبتلل ماللاو نينمؤملا ءارقفل ىا هي اونما نيذلل 9 هباحصاو ثراحلا

 ني رسفملا ضع لاق * اعمتحمو اسلجحم ىا هي ايدن نسحاو 8[ تشيعم ٍباسا هو تشاوزب

 شيرق ديدانص همام عمجرد] ىنعي مهراضتاو مهتاوعاو مهموق هوجول عماجلا سلجملا ىدنلا

 مهروعش نولجرب اوناكمهنا - ىوري [  اذعضو ىلاوم همه واسلجردو دناب رع فارشاو

 نع اوز<و نتاداولا تايالا اوعمس اذاف ةرخافلا نيزلاب نونيزتيو نوسطتي و اهلونئهدي و

 قا ىلع تكول نينمؤملا ءارقف ىلع ةيويندلا ظوظملاب نيرختفم اولاق اهيلع لخدلاو اهتضراعم
 باذعلاىف هءايلوا عقوي نا هب قيلبال مكحلا نال نسحا ايندلا ف مكلاح ناكل لطابلا ىلع انكو
 مهنيدنءمهفرص مالكلا اذهب مهدصقو سكملاب ىمالانكل ةحارلاو زعلا ىف هءادعاو لذلاو

 اهماهب الناب نرق نمو انكلها لوعفم 526 نرق نم مهلبق انكلها مو :هلوقب مهيلع للادرف |
 لاقو * اهمدقم وهو ةبادلا نرق نم ذوخأم مهنومدقتي مهنال مهدعب نمل نرك رصعلك لهاو

 نارتقالانم هذخا هن اك ىهتنا [ دحاو نامز رد دندوب عمتحم ارىهورك : نرقنم ] ىنشاكلا

 تيبلا عاتموهو ةبسنلا نع زينمت  اناثا ف مكل ةفص هناىلع بصنلا لىف * نسحا مه

 ةئيهلاورظاملاوه 6 ايئرو ف [ دشاب نادب لزانمشيارآ كتيب. ةعتءا تهجزا رتوكين ] ىنعي

 ١ طرفملا للقلا ىف لثموهف هك ف اارإ 0-00 رادقم هلع مسقاامم فااخلا هلعفنام مسقلا |

 | ئلا) مالسلاهلعهلوقل ايندلاىف هدسج ىلا سموه رانلانمؤملا دورو دهاجم لاقو *ةلقلا

 | ىعدصتالف مظعلاهّللاب تنمآ تنك نا مدلمما اي قيرحلا ةدشنم قيقدلا ىمظعو قيقرلا ىداج
 | (رخآ اهمأا هللا عم ذخلا نم ىلا ىنع ىلودتو مدلا ىرذتالو مدللا ىلك أت الو مفلا ىتانالو سأرلا

 | «ميلعط دوش هدناوخ نوجو ] 46 ىلتن اذاو إذ نويعلا ناسناىف اذك اهنع تيهذف اهتلاقف |
 | ةدكوم لا ىهو ىناعملاو زاحتالا تاحاو هد تانببب قي ةينا رقلا هك انمايا كو ل قل |

 ١ نب رضنك 6 اورفك نيذلا 7» [ ديوك ] 46 لاق 98 حوضولا اهنع كفنيال هللا تايآ ناف |

 | نينمؤملا ىا # نيقرفلا ىأ © مهقح ىف مهلجال ىا لخالا مالوا ( مه مهل كاقو )
 ا 1 ٍ . ”تااناع حل مخ 0 5 5 0 ء

 | ل اذا ل انكشمت نك هي اماةم متاوا نحن د ريخ  انيا اولاق مهن اك نيرفاكلاو

 | ملشنا) لاقت مالك اهللع هيلا اوكشف هللا الا هملعيالام اهنم اوقلف ابق لهاىلا مالسلاهلع

 , تلاقاهعدفاولة(من) لاق كلذ لعفب وأ اولاق (ادوهط مكل ن وكت مئشنا ومكنعاهفشكل هللا توعد |

 | مالسلاةيلع اهل لاق ىلا اهل تلصحاملو هللا ضراىبواىهو ةنيدملا انمدق اهنع هللاىضر ةشئئاع

 ةرومأماهنافاهسسستال) لاقف يشوع هذه هللا ل وسراي ىماو تناىبأب تلاق (اذكه كاراىلام)



 0 ااااا ا 1  727  1 1 1 1 12 ا اماما اي ايي يايا

 و6. 9 22 طك نا 22

 <6 |( ه6 مويع بيس معتم مماج ةقيأ

 | ىوس ةنلا ىلا قيرطال هنال كلذو اهلع دودمملا طارصلا ىلع زاوجلا اهدورو ةداتقو |
 ةردح - شا ت2 هظسوساع# هلل 81

 | مهو ةاصعلا ضعب مهب قحتليو نيدلخم نيقرتحم كانه نوقبيأ ةبهتلم ىمو ةرخ الاف رانلا

 مك معو 6 رعشع سداسلا ءزجلا

١ 

 ا لاحاو دراولاىلا دورولا لاحا:[ خذودزا.ميدا نوريب ىنعي كرشزا دندرك زيهرب هكارئانا
 ءاشزاىوهلا ةيواهىف ةعبطلا مدقب دري دراو لكنا ىلا ةراشاهيفف * ىلاعت هسفنىلا ةاجنلا |
 هك رذنو هدايا ىلاعتهللاءاجحنابالا احن نماجنام نكل ورادبا اهنموجتنالا هتيسظ:ىلا: قخ ولو ىناذاو |

 ونازب ] « امج © مايجىف « اهيف 9 ىصاعملاو رفكلاب مهسفنال هك نيملاظلا © كرتن |
 ريسفتىفو * نيجانلاعم ةنلا ىلا ةكرملانع مهدعاقتو مهناوهىلا ةراشاوهو [ ناكدما رد |

 اهنم جرخمال اهلخدنمنا اولاق ةلزتعملا مهو ةيدبعولانا ملا + ىهتنا اعيحىا ايثج نيلالجلا |
 لهااماف لوخدلاال روضحلاوه انهه دورولازا اولقو طق نمؤم اهلخديال ةئحرملا تلاقو |

 دورولاىنعم اولاقو * اهنممهجر خم مث رانلاب نينموملان م ةاصعلا هللا بةاعينا زوج اولاقف ةنسلا |

 للدبو (نودداو اهلمتنا متهج بصخاإل ىلاعت لاقو رانلامهدروافإ) ىلاعت هلوقك لوخدلا |

 ىلاعتهلوق ١ أ ءاتجنف ) ىلاعتهلوقك اهيف لوخدلادعب نوكت امنا ةاجنلاو (اوقتا نيذلا جننمث

 اهنغ كئلوا ) لو ىلاعت هللاو اهنولخ دي فيك تلق نافذ 6 نينمؤملا جنن كلذكو ملا نم ْ

 ةمحقملا ةلئسالاىف لاق «اهباذعنع داعبالا.هبدارملا تلق : ( اهسيسح نوعمسال نودعبم |

 اهلعجاك امالسو اذرب مهيلع اهلعجب ىلاعت هللا نال اهسيسح اوع.سيالو اهواخدي نا زوجي |
 نا ران ىعو نورفاكلاو مالسو درب ىهو مهي نورمي نونمؤملاف مالسلا هيلع مهاربا ىلع

 ايذع ءام نوكف ىلساربسالاو امد_ريضف ىطبقلا هيرشي ناك دحاولا زوكلا
 يي رم درج هد تناخ ىقدإ ةدوزب لت اك يفق قام هج ناوسف نمو

 وضل ود خبل ًافطادق كرون ناف نمؤماي زج ) ثيدحلاى فو

 ظ مثتا ةومقت !ةمايفقت !) هنو مثتح ىابكبس رانك شديوك

 ْ مهديزينا لوالا + هوجو تلق + هيف ةدئافلا اه باذع نينمؤملا لوخدىف نكيجلاذا تاقزاف *
 نينمؤملادنع مهتحيضف روهظل رانلا لها مت ديزي ىلاثلاو * هنم صالخلا اوملعاذا ارورس

 اهنم اوصلخمدق نيئمؤملا مهءادعا نوري .ثلاثلاو + رانلاب مهنوفوخم اوناك نيذلا ءالوالاو

 | سماخلاو + مهم دادزيف مهوتكي اهف مهعم اوناك اذا نينمؤملانا عبارلاو + ايف نوقبي مهو

 مهد تاح نإ 1 8 اوه نيذلا ىجن مث © هلا هعوفو نم ديال هنأ ىتح * ايضقم 8

 لها دنع كشال ريقفلا لوي + ةنملا معنب مهذاذتلا ديزم بجوت مهباذع ةدهاشمنا

 ننؤملاو ءانلوآلاو ءاس الا نم لك درب امدلا ىف ةناغألا نيقللا ةروص مهجنا ةفرعملا

 ٍ اهنودحم هّشمطملا نم مهس وفن دوو ءاسالا نكل ةعيطلا مدشإ ىوهلا ةيواه نرفاكلاو

 ىدهلا روب اهوئفطي نا ىلا نودهجم مث ةبهتلم ىهو الع نودريف ءالوالااماو ةدماخ

 ءردكرالا ف رانلاب ةللخلا فئاوطلا ءال وه رعالو مهنع وقعم ا مهو نينم ولا ضعب مهل قحتلبو

 | نولخدي مرجالف ايندلاف ىوهلا تيريك مهرفك ناك املف رافكلااماو الصا اهبنوقرتحيالف

 | .نسحلاو دوعسم نبا لاقو * كرشلانع مهاوقت رون بيسب اهنم نوجرخي مهنكل نوبذعملا

 ( طارصلا )



 مص ةروس هوي م4, تيم
 يو و ص د وودكصح ك5 سس سوم سمسم همس سس سس سس سس سس مع تم

 ا ىلع ةيفملا ةلا فطعل واولاو ىعروتلا راكتالل ةزمهلا 15 ناطالا رك ذيالوا راكتا ىلع |

 اوناكاممهو وبس هللختمث لبق نم لع دقاميطلاوه لصالا ىف رك ذلاو . لوي هلع لدي ردقم

 1 ىا ه6لبق نم ءانقلخانا قه ركفتبالو كلذلوَمبأ ىنملاو ركفتلاو ركذتلا انه هبدارملاف نيملاع ظ
 ةراكل اذفخم نونلا تفذح نكيمل هلصا 46 كيمو + ناب ةلا- ىو اهفوهىتلا ةلاخا لبقنم

 ةنغلاىف واولل هباشم نونلاىضرلالاقو * توصلا دادتماىف ةاعلا ف ورحب اهبشتوا لامعتسالا

 عمجم ةداعالا ىلع ردق ةدام ريغنم ءادتبالا ىلع ردق نما ملعبف افرص امدع ناك لب 6 أع
 ةأشنلا سا. كرتىف هلهجو هلع ركنا ثيح سابقلا ةح ىلع ليلد اذهىفو اهقيرفت دعب داوملا
 ةحح داريا ىلع قلخلا عمتجاول لق ةداعالاو ثعبلا ىلع هبلدتسيف ىلوالا ىلع ىرخالا

 ا قحب سب ] ةيسرافلاب ىنعملاو . مسقلل واولا 6 كبروف 3 اوردقام راصتخالا اده ىلع اعتحتلا ف

 دعل ايدل ّلملا قوسلاب نيلئاقلا نءمحتل 7 مهن رمشحلل #3 َ تمايق تقوب 5 راكددورب

 | رفاك لكذا مهووغا نيذلامهو مهعم © نيطايشلاو 8 ءاحا ضرالانم مهانجر خاام
 ا كت َه 20 0 فيو رج : 00 5

 عج # ايدج 92 مهنوك لاح © مهج لوح مهنرضحتل مث و ةللسف ةناظيش عم رشحيس
 ىلع نيسلاجىا سوماقلا فاك هيتكر ىلع سلج امهبف ايثجو اوثج ىثحيو ودجي انج نم ثاج
 سابع نبانعو * مهلجرا ىلع مايقلا اهعم نوقطبيال ىتلا ردا هدنش ند مهض رعبأمل نكررلا

 د نعزنل مث 96 نيلاللا ريسفتىف هراتخاو ةعاملا ىهو ةوثج عم تاءامج ايثج امهنع هللاىضد |

 ايواغ ثعبن ىا تعاش ةقرفو ةما 6# ةعيش لك نه 8 بذجلا عزنلاو ىوغبلا هلق نجرخنل

 ًادتبم ماهفتساوا مهن ذلا نعزتن بوصنم هتلص ردص فذخ لوصوم 4 مهلا 0 ةاوغلا نم

 [رترابسبو رتتحس] هيدشا## مهيا مهللاغ نيذلا نعزنلل ىا ةياكحلا ىلع هعفرف دشا هربخ

 لوا ىنعي تأرجو ىثكرس تهج زا ] 46 ايتع © [ ىلاعت ىادخرب ] 46 نمحر لا ىلع ©

 رظلا ىف دحلا زواج اذا نالف ىلع اتع لاقي [ ميك ادج هدوبررت نامرفان هكارنا ئتمازحزا

 بيترتلا ىلع رانلا ىف حرطي اوعمتجا اذاف ىصعالافىصعالا مهنم ةفنئاط لكنم زيعهنا دوصقملاو

 بجي لضملالاضاا باذعذا مظعا باذعب ادرمت مهدشا صخب مثالوا مهرضح ريبكلا ىف لاق *

 الفاغ هبىدتقي نم باذعك ةيبشلا دروب نم باذع سيلو اعبت لضينم باذع قوف نوكينا
 (نودسفياوناك امي باذعلاقوف اباذعمهاندز هللا ب-نع اودصو اورفكنيذلا) ىلاعتللا لاق

 برعلا كر شم نم عوزنم لوا هناو روكذملاىبال مظع ديدهت ةيآلاىف ريقفلا لوقيا # ىهتلا |
 ريشحلا مثثعبلا مالا لواذا لعاو * ةروك ذملا هتلاقم ةهج نم امتع نهرلا ىلع دشا هنوكل

 6 ىلوا مهنيذلاب ملعا نحنلمث © ىلاعتهلوق وهو رانلاف لاخدالا مث عزتلا مث راضحالامث

 تسبك هك م ناديه ] ىنعي الوخد 6 ايلص 8# [ خذود شت1,] « اهب © [ دنرت راوازس ]
 ىضمو قتلي قلكىلدي ىلصلاقي نوعزتالا مهو [ دننكفا شتا رد تسخم اروا كنا ىازس
 لصاوىا 6 اهدرادالا 8 سانلا اهيا مكلما» و ىا مكه نا و 8 رانلا لخداذا ىضمي

 اذارمالا متح ردصم #* اح كبر ىلع 8 اهانا مهدورو ىا 46 ناك © اهلخادو مهج
 هتاذىلع هللاهبجوااموتحم !يماىنا ريمالا برضو هللاقلخ مهلوقك بجوملا هبىمسف هبجوا



 مكي 3 غر جمس ريع سداسلا ءزأا
 سو م ((|(|(|[|1|[|[|٠|٠|[٠|[([_[([([(ر(ر(([([|[(|(|ص|[([(| لا 6 1 ب سس املس < سمح وعل دمعت امص

 | مولعملا راكتا هيفنو معلا ركنا دارملاو الصا ةلالحلاب منصلا اومسبإل ةرباكملاف مهولغ عم

 1 راثازا ىك ] ىنشاكلالاق * كلذ نكيملو نوكيال ىا هو ْ

 ارىاسمسانيا تيهولا تريغو تيدحا تع دنا هتفكن هللا اردوخ دوبعم كرش لهازانك |
 اراعا كها«نايزاو تكاد ظوفح ناما نيصح نصحرد ناشيا ةلكسلاو رافك فرصتزا

 |[ تخاس ىراح ىمعان ماننا هوك كلا راسو البو تلحمو تممنرد

 نيا تسماع ناحدرو لذزرح *« نبا تسمان هفرط هج هللا هللا

 ٍ ىوعد نبيا هاوك هللا ىدسصح * ىنعم بحاص دز دو سب

 هتعاس نم كلهو هربدنم هنطبىفام رهصف ةلالخلا لخفلب هسفن ىمس ةرباحلا ضعبنا ىور *

 | هللاىوضر' سابع نبا لاق« هللانا لوقنا ردّقلو ىلعالا مكبرانا طبةللرصم نوعرف لاقو |
 ةلالخلا مسالنا ةلمسلا ءامساس رثىف ىرانفلا ىلوملا لاق * هريغو نمحرلا دحا ىمسيال امهنع

 تنعتةملسمل ةماعلا نمحر مهلوقو الامعتسا اصاصتخا نمحرللو الامءتساو ابعضو اصاصتخا |

 مسوهيلع هللاىلص هللالوسرا شيرق تلاق محرلل صاصتخا الوالثم هللادومسولاك مهرفك ىف |

 اونعدقو ادبا نمحرلاب نمؤننل هللاواناو نمحرلا هللاَقب ةماعلاب لجر كملعبامتا كلنا انغلب |
 ظ نمر لاناب مهيلع هللادردقو ةماعلاب دوهمال ناك انهاك اونع ليقو كادكلا ةلماسم نمحرلاب |

 ىعوجرو ىتبوتىا «باتم هيلاو تلكوت هيلعوهالا هلال يروه لقال هلوشب ىلاعت هللاوه هلوعملا
 هلالاو محرلاو نمحرلاكىلاعتةللابالا قيلتال ىتلا ءامسالاب ةيمستلا هركتو نويعلا ناسناىفاك

 نيرسفملا ضعب لاق ( مهومس لق ءاكرش هلل اواعجوإل ىللاعت هللالاق اهوحن و سودقلاو قلاخلاو |

 مسا مالسلاهيلع هللالوسر ريغو مهبقيلتال ىا مهب قيلت له اورظنامأ ىلامساب مهومس لق .

 | 6 ناننالا لوّشو #8: راكفالا راكباىفاك ةناكتسالاو ةلذلا دبعلاراعشو هلل زعلا نال زيزعلا |

 | دمحم معزي لاقف ايلاب امظع تف نيح فاخ نب ىناوهو ثعبال داعبتسالاو راكنالا قيرطب

 « جرخاف وسل 8 امهر تنكو “6 تماماذنأ هه لاخلا هذهىلا ريصنو تومئام دعب ثعبمانا |
 هاذا مولع انوؤرلب دوز هنا هانم ماريع نودلايا -] ةنسوافلابو كك اانحنب وج: قاوك لاح ىبقلا نم |
 هّوالياو فرظلا مده [ 41 نوريب كاخزاو دوش هديز هد سمح هكدوب دناوت هنوكح ىنعي هدنز |

 جرخا هلع لد لعفب هباصتناو ةابحلا تقو توملا دعبام نوك ركن لانا امل راكنالا فرح

 دكأتلل انههو لاحلل لصالا ىف ىهو اهترادصل اهلبقايف لمعيال ماللا دعبامناف هبال ثعيلاوهو

 | يوسع نا طياز اسي جاكم ةراملان[ةلورالا قو ازاكنالا فوغ وع طك أخاها ذر
 | ققحي ف يكفر كم هناف دك أتلل تسيل (قونلا) ىلاعت هلوقىف ماللا ةلمكتلا ىفو * لابقتسالا
 ' نانالانا لاق سوهيلع هللاىلص هناك مالسلاهلع ىنلا مالكا ةياكح همالك امناو نكسام ظ

 | هاكح كلذ ىلع ةيالا تلزتف هلوق ىكحو كلذ رفاكلا ركناف ايح جرخم فوسل تاماذا

 | ةركاؤملا ءادتبالا مالبماللا ةذها تناك ام مواغلا نحيف :لاقا» نآنقلا مظن.:باتكف . قاجرجلا
 نيرا كو اول بازل هدب جور اهيا دزخادلا خانوا ءادتالا مإلو | ةلخجارووبتتمل ١"

 ١ راكناديكوتلا ريركتو اضيا ديكوتلل اماذُ أىنامو ايح جرخا فوسانال هلصا نوكيناو ربخو

 «(ىلعر
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 ميس ةروس هك 240 يح

 نيتدقعلا نيبامو ةمحرب اهدحاو خسولا اهيف عمتج اهرهظ ىلعىتلا دقعلاو عباصالا لصافم

 ناجح رب عبصا لكلف .عبصالا ةبصقوهو اهرهظ ىلبام كلذو بجاور م-خجاو ةبجار ىمسي

 ةبانملا هدف قمف نرديالثل هتقَش ىماف نيتجارو ةمحرب هلزاف ماهبالا الا بجاور ثالثو
 ليربج لوقل ةياكحوه ني رسفملاضعب لاقو *ىطرقلا هركذ ةرشبلاو ءاملانيب نردلا لوحيو
 بيجي فيكرديإف حورلاو نيئرقلاىذو فيهكلا باكا نع لئسامل هللا لوسر هأطتتسا نيح

 ةديدش ةقشم كلذ هلع قشف رسشع ةسمحوا اموي نيعبرا هللع أطباف هيف هيلا ىحوبنا احرو
 تقتشاو ىنظءاسىتح ىلع تأطبا) هللاق كلذ ناس لزئاملف هالقو هبر هعدو نوكرمشملا لاقو
 تاكيتحا :تسحا ناو: كلزتر تغباذا//نومأم طئع ىكل ور قرانا تكتل ليس ناك يتلا
 | ىنءملاو ليزنتلل عواطمهنال لهم ىلع لوزنلا لزنتلاو .ىجضلاو ةروسو ةيآآلا هذه هللالزئاف

 هي هل 98 هتمكح هيضتقنام ىلع هللامابالا تقو بغ اتقو لزئتنامو دمحمل لق ليريجل هللا لاق
 | # انقلخامو # ةيتآآلا ةيورخالا رومالا نم ه انيديا نيبام ب صاصتخالاب هلل ىا
 ىلا تقولا اذهنم ىا نوكسامو ناكام ننبام 6كلذ نيبامو# ةيضاملا ةيويندلارومالا نم

 ربب دتلا نم «انفلخ اموت ىلزالاريدقتلا نم ايديا نيبامدهلف ةيمحنلا تاليوأ2اىفو وةعاسلا مايق

 (مهفلخاهو مهيديا نيبام لعب )) ى اعتهلوق هريظنو * ىهتنا دبالاىلا لزان م6« كلذنيبامو ىدبالا

 ارام دهاوخ هك هاكره تدهاك اون لاحزا ىنعي راكشوما رف] 6 ايسن كبر ناك امو 9

 تمعزام كل اكراتىا كرتلا نعم ناسنلا نم لعافىنعم لصف ريسفتلال ها لاق * [دتسرفوت
 كنعالفاق ىا ةلفغلاوه ئذلا وك ذلا ضن ئعماؤاةحلصل ىحولا !كنعا نخأت ناو ةونكلا

 قلحلانم ه6 امهنيبامو # امهكلاموه ىا فوذحم أدتبم ربخ “6 ضرالاو تاومسلابر ف )|

 | دمحاي هتدابع ىلع تدئاف برلاوه ناك اذاىا 5 هدبعاف 8 برلا ىلع نايسنلا زوجي فيكف
 ةيمجنلا تاليوأتلاىفو © ىهاوتناو ىماوالا لاثتما نم فلكتو هيدعت امي دبعلا مانق ةدايعلاو
 ىهو ةعيرششلا ناكراب هانا كدسج ةداعف كحورو كرسو كبلقو كسفنو كدسحب «هديعافإ)

 ةقفاوم كرت ىهو ةّمرطلاب اد اب كسفن ةدامعو هنع هللاكامامعءاهتنالاو هب هللا سمعا اهب رام الا

 ةرخ آلا ىلع لابقالاو اهفامو ايندلا نع ضارمعالا بلقلا ةدابعو اهاوه ةفلاخم موزلواهاوه
 حورلا ةداعو ةبحو ىلاعت#للاب الاصتا نينوكلا تاقلعتنع هولخ رسلا ةدابعو اههمزاكمو
 ىحولا ءاطباب نزحمالو اهقاشمل ريصاىا 3 هندانعل ريطصاو ع دوهشلا لسل دوجولا لذِس

 ةيدعتو .ةرخ ًالاوايتدلا ىف كب فطليو كيعاريو كنقاريهناف كب مهتتامشو ةرفكلا ءازهتساو

 | ةدابعلل تابثلا ىنعم هنءضتل «اهيلعربطصاو) هلوتىف ام ءالعتسالا فرحال ماللاب راطصالا
 | كيلع دروبامف هلتيثاىا كنرقل ريطصا زرابملا كلوقك قاثملاو دئادشلانم هيلع دروتامف
 الث ىا هينشلاو لثملاو مسالا ىف كي رسشلا ىمسلا # ايمس هل ملعت له هنالمجو هديادش نم

 منابامهنم ذحاو لك ىمي نيلك اشتم لك نال ىمس لثملل لقاماو اهلا ىحابنا قحتسي

 نكرمشملاناف هريغ هللا ىحسي ادحاوا هيحاصل ىمس امهم دحاو لكو ريظالاو هسشلاو لثملا



 تحمس . ممس سما ب

 ىلاعت هللاةيؤر نم (اهبف مهقذر مهلو) ةيمجنلا تاليوأتلا ىف لاق ءاشعلاو ءادغلا نم برعلا
 ىهتلا (اشعو ةودغ ههجونلا رظنينم هللاىلع مهمرك او) ربخلا ىف ءاج اك (ايشعو ةركب)
 اهركّذي تعمسو .اهفصو كغلب ىتلا كلت ديرب ةمدقتملا ةروك ذملا ةنجلا ىلا ةراشا * كلت #

 زوجمو اهلها نيعتو ةنملا نأش ,ميظعتل هب ىج ربخو ًادتبم داشرالا ف لاق © ةنلا »
 امترون ىا 6 ثرونىتلا #9 هلوق هربخو ةراشالا مما وه ىذلا ًادتبملا ةفص ةنلا نوكينأ

 اعيطم ىصاعملاو كرشلان ع اينتجم 46 ايقت ناكنم اندابع نم # ثراولا رايتخا ريغب اهيطعنو
 لاق * هيدعتمتو هثروم لام ثراولا ىلع ين ام اهب مهعتو مهاوقتب مهلع اهيقبن ىا هلل
 كو مل! !مدح زهر لقال دي سلل)او كلوت اللاقر تكة مختتملا_ ةلئتسالابف
 اذكو فلكت الو بسك الب كلم بسنلاك اهل ببس لامعالا نا دارا هييشتلا: هجو ىلع اذهنا
 كلعلاف لمءتسام ىوقا ةثارولاو * ىهتنا ةيردقلل افالخ هنم ةمحرو هللانم ءاطع ةنخلا

 هاشالا ىف لاق + طاقساالو لاطباالو عاجرتساالو خسفل بقعتال اهنا ثمح نم قاقحتسالاو

 اونليبل قيذلا)كاابلظالا اءاهاشيدي . لذ ىو, ىملا: ضاصتخا ةنج ىلوالا+ ثالث, تائتجلانا
 هللأ ىطعبو ماوعا ةحس ءاضقا ىلا اهفراضي ليبط ؛نا ىلا داوبام لوانم مهدحو لمعلادح

 ةنْلاو * لوسر ةوعد مهلا لصتملل نمو تارتفلا لها اهلها نمو ىملعلا ديحوتلا لها

 ىلا نك امالا:ىغو :نينموملانم انركذ, نم ةنلا لخد نم لكاهلانب :تاريم ةنج.ةيناثلا

 اهنف شانلا لزني ىلا ىهو لامعالا ةنج ةثلاثلا ةنملاو * اهولخدول رانلا لهال ةنيعم تناك

 اهءاحتا نيباهيف لضاغالا عب ةنج هلو الا لمع ن٠ اف نكي ملوا لوضفملا نود لاما هذهب |

 تئطواف ةئلساىلا ىتقبسمب لالباي ) لالبل لاق هنا مالسلاهيلعىنلا نع جبحصلا ثيدحلا ىف درو
 امو فاضل لطم )تنتج نان اللا َك وذكر ال :كاقف)ل( تاما: كاتم كم خلاك كسلا: اه ضروم "اهم

 ةضوصخم ةنج تناك اهنا انملعف (امهب) مالسلا كاع هللالوسر لاقف نيّتمكر تيلصالا تأضوت

 ةصوصخ ةنج هلو الا هوركمو مر كرتالوري> لعفالو ةيفانالو ةضلرفنم اش. لمعلا اذهب

 هعمس ف رصيف ةريثك الامعا دحاولان مزلا ىف عمجب نم سانلا نمو. اهلخند نم هلاني صاخميعنو

 كلذ هل سيلنمم هريغ لضفيف ةريثك هوجو نم دحاولا نمزلاىف رجؤيف كرتو لعفنم
 كلملا أطبا دهاجم لاق 46 كبرمابالا لزتتنامو 99 ةعاطلا لها نم انلعحنا ىلاعت هللا لأسن
 مكين | فيك و لاق (لّئاربجاي كسبحام) مالسلاهيلع هلاقف ءانامث مالسلاهيلع هللا ل وسر ىلع
 أرق مث نوكاتستالو مكجحارب نوقنتالو مكبراوش نوذخأت الو ىرافظا نوصقتال متاو

 . (امو]

 | ىلابحا: *ىثالو..نعلا .فارشا ةدا تناك ىتلا كئادالاو مجعلا ةداع ناك ىذلا ريرحلا |

 | تناكىتلا.نكاسملا ةنْطانم نوقتملا ثرود ليقو * ىهتنا هق> لطب قح تكرت ثارولا لاقول
 | معا ةحئافلا ريسف ىف ىرانفلا ىلوملا لاق * تيتنانبكف ةدايز اوعاطاوإاونماول. رانلا لحال

 | اهلها نمو اولقعام نيذلا نيناحلا اهلها نمو ءاخذام صاصتخالا تانج نم هدادعنم ءاشنم

 | لضافلا ناك ءاوس رثكا ةنلا نم هل ناك لضافتلا هوجو ىف هريغنم لضفا ناكنف مهلامجاب

 | هتين نامذف هركذ نامزىف هتالص نامزىف لب هتقدصو هموص نامزىف ىتبنيامف هديو هرصبو
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 هلل ةداصالو ةيانثلاءاهتاذل هففام اهتباجيتسا هو ةوبل ا« .ةرامالا نيقتلا:لمف لق! غو ةموتذتا
 ىدعس خيسبشلا لاق : تاذللا كرتو تاوهشلاو ىوهلا ةفلاخمنم فرشاو مظعا

 تسركيد ”يلق شتعاس ىه هك * تسرب توهش سفن تعاط ريه

 تدهاك ناحروت ب نيكم 5 تدهاوخ+ لد هجره ىبرد وص

 رادم شزيزع ىدنمشوه ركا * :راوخ هراما نسف اردرم: دنكا
 | كاحْفلانعو * داشر ريخ لكف ىغ برعلادنعرش لكناف ارشىا 6 ايغ نوقلب فوسف

 اهتيدواءرح نم ذيعتسي مهج نم داوىئليقو * ماثا ءازجىا (اماثا قلب ) ىلاعتهلوقكىغ ءازج

 الا  ةالصلا كراتو قوقعلا لهالو روزلا دهاشو ابرلا لكأو را براشو ىتازلل دعا

 لمعو © رفكلا ناكم ناميالا رابتخا 45 نمآو 98 ىصاعملاو كرسششلا نم عجر 4 بان نم

 حاصلا ىلعلاو ناميالاو ةبوتلاب نوتوعنملا 5 كئلواف 8 مدنلاو ةبوتلا دعب 5 انك

 دوو نوصقتبال د ناو الو 3 مولا دعولا تحوم 7 ةنطا نولخدي .

 عضوم ىف أيد نوكينا زوجيو هلوعفم أشو او صقللا ىنمعي ملظلاف ةاراضجلا هي أش

 ضعنبلا لدب ةنْلانم لدي * نذعا تاضعاو 0 مظلانم أي انطعدملا نوملظيالو ىا ردصملا

 ارهشكا ةطوطخم ةقلمأرط ندي تانجو ضارتعا امهنيامو ندع تانج الغ نمتقت هتلاال

 باوثلا رادل لع ندع تانج ليبقو ناضمر ءاح لاش ثيح فاضملا فذحن دقو ناضمر

 سودرفلا ةنحو ةصوصخما ندع ةنجناف ماقملا اذه لثع بسنالاوهو ةماقالا ندعلاو اهعيضمح

 اهدعو ىا  هدابع نمحرلادعو ىتلا 98 نييرقملا ماقم امهنال ةلاصالاب ماوعلا امهلخدبال

 امناو اهنوريال اهنع نياغوا ةرضاح ريغ مهنع ةساغ صو ىا 00 بنغلاب #3 ةسيتلم معايا

 ةعس لامكل هزاجتاو اهدعو ناب ناذيالل ةمحرلا ناونمل ضرعتلاو راخالا درج اهماونمآ

 ايندلا دبعيال ةيدوبعلاف هلاصلخم هدي نم دازملازا ىلا ةراشا ةفاذالاىفو * ىلاعت هتمحر

 ةصوصخلا ندع ةنج هلف ىنعملا اذهب لصحي امئا ةفاضالاب فيرشتلا لاكذا ىوهلاو سفنلاَو
 هينأي ىا  اينأم »© ةملاوه ىذلا هدوعوم ىا 6 هدعو ناك 8 ىلاعتللا ىا 6 هنا ©
 ملا انئاح ىا لعافلا ىنمعوا نايثالانم لوعفملا م قأأملاف فلخ ريغب ةلاحمال هلدعو نم

 ةيانكو هو هت لئاطال مالك لوضف ىا 46 اوغل 8 تانملا كلتىف * اهف نوعمسيال ©
 دادلا هذهىف هنع بنت نا ىتيايام وغالاناىلع هش هنقو * اهلهانع وغالا رودص مدعنع

 ماستوا مهيلع ةكئالملا ميلست نوعمسي نكل ىا عطقنم ءانتسا < دلال لميوكبلا

 دارملاو [هاكتابش] ان 9» [ دادماب] 46 ةركب اهيف مهقذر مهلو وه ضعب ىلع مهضعب

 رادقم ىلع مهماعط قون ليقو هنمماودلاداري ءاسمو احابص نالفدتعانا لاَشأك قزرلا ماود

 برعلان ال كلذب ةنملا هللا _فصو امتاو ادبا رونى مهلب ليلالو ةمثراهنالذا ىثعلاو ةركلا

 دوصقملا ليةناف هريسفتىف مامالالاق * ىثعلاو ةركلاب قززلا نم لضفا شيعلانه فرعنال

 لاق الق اهنم انشعو ةركب قززلا لوصو. سلو :ةمظعتسم رومأب ةنلا تفضو تايآلانم

 سبلو ةضفلاو بهذلارواسا ركذ كلذلف ايندلا ف هوبحاامب موقلكبغري نا دارا نسحلا

 مير ةروس مهي "؛ن جم
 1 تاج ل 2 صصسمس هر تحسس كه 13 طتل ت

| 
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 درك ناخير نوخ |

 نا ىنبني اولق « ىهتنا ةبحلاو قوشلا رانىلع دوجولا نابوذب عمسلا ءاكب (ايكبو) ةيلذالا |

 هنم نم بهو لاقو * اهباسح ىنع اولزعا لاقو لسعبدراب ءام برش نه هنعمل در معا |

 ىدب ادسز ربلد راشكب اب د ىدايرد نم كغ اغيرد ىإ

 قلخ دنرادنب كشاو تسرهوك م. قلخبدئراب نا ريزا ناككشا

 ماكحالل ماستلاب (ادجس) ةيدوبعلا ةبتعىلع مهبولقب (اورخ) ةيمجنلا تاليوأتلا ف لاق ©

 مهيلع عملا كدابعنم ىناعجا مهللا » لوقي انههف اهتاياب.قلي اما هتدجسا ىفادجاسلا اوعدي
 نيك الا نم ىناعج ا مهللا »ءارسالا ةبا ىفو « كتابا ةوالت دنع نيك ايلا كل نيدجاسلا نييدهملا

 نيحبسملا كهجول نيدجاسلا نم ىنلعجا مهللا» لوي ةدجسلا ليزغت ةيا ىفو « كلنيعشاخلا كيلا |
 تندمعت ةدجينيمزبا] وعاكلالاقربس ىلإ نما نع نيزيككيتملا نعي نوك|نآب كبذوعاو كدمحم
 قامحر تانآإ توالت .تهج < انودحسوا هريس س دق خبش ترضح هللا مالك تادجس زا

 ةجدل سي ترمامو تحعهب بجومو تسا تفر فطل ىضتقم تدسامحر تمر هج

 حتفي فلخ ريخلا بقعل لاقي هك لَك مهدعب نم فلكم 92 [ بعتو هودنا هن تسبرطوا
 نم ءوس بقع مهدعب ءاجو نيروكذملا ءابنالا بقعف ىا نوكسلاب فلخ ربثلا بقعلو ماللا

 * ىهتنا سوجلاو ىراصنلاو دوهلاىنعي ءوس موق ءالؤه دعب نم ىتب نيلالجلا ىفو + مهدالوا

 هتتسب نوذخأي باكحصاو نودراوح هتما نم هل ناك الا ةماىف هللا هثعب ى نمام ) ثيدحلا ىفو

 نورمؤيالام نولعفيو نواعفبالام نول فولخ مهدعب نم فلخت اهنا مث هيماب نودقتعيو
 وهف هله مهدهاج نمو نمؤم وهف هناسلب مهدهاج نمو نمّؤم وهف هد مه دهاح نش

 اهوكرت # ةولصلا اوعاضا سم ه دك ية زخ حرف اعالا دق كلذ ءارو: دل نمؤم

 اوه توا ااهوختو 0 ةمبعلاب ءادالا دعب اهباوث اوعيضوا اهتقو نع اهورخاوا

 رخلا برش نه * تاوهشلا اوعبتاو 8 عوشخو عوضخالب اهل اوماقو ةينالب اهبف
 مه هنع هللا ىضر ىلع نعو * ىصاعملا نونقىف كامهنالاو بالا نم تخالا حاكت لالحتساو

 انثدلا لثم دواد ىلا هللا ىحوا ) ثيدحلا ىفو روهشملا سبلو روظنملا يكرو ديشملا ىر.نم
 دوادإب مهعم رجتف مهلثم ابلك نوكتنا دفا اهدار ناكل انباع تهيج هني ملكك
 رعاو « ( ادبا ناعمتجمال ةزخ لا ىف ,ةنطلاو.شانلا ىف :تيصلاو»نسانالا نيل: ماعطلا بط

 عنتما ةمث نمو الاوز تاجلا ةمالعو ريخلا ةراما نم سل تاوهشلا بابسا ريس نا

 نم توح قوسب ترما لاسقف نيانم. رخ الل اهدحا لاقف ةعبارلا ءامسلا ىف ناكلم قتلا

 ديانا نالف .ءاهتستا_تيز قازفاب :ترصا .نخالا لاقو ئىدوهيلا نالف ءاهتشا رحبلا
 ةيالآ ىف اهب دازملاو [ ناتساوخب وزرآ ] .ةيسسرافلاب اهابمو: ىلا لصالاف ةوهشلاو
 تاوهشلا ةلمح نم مومذملا وه ىوهلانا ةوهشلاو ىوهلا نيب قرفلاو. ةمومذملا تاهتشملا

 ْ نوكتدقو حالصلا ىلا ناسنالا وعديام ىهو ىلاعت هللا لعف نم ىهو ةدومم نوكتدت ةوهشلاو

 , (ةمومدم )
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 انيبأ ةجرد ىهو هقوفي نم سنالا سنج ىف نوكيال ةجرد لاني نا روصتي من ةكالماو
 تادوجوملا ضعب ىلا ةفاضالاب واع هنال قلطملا ولعلا ىلا ةفاضالاب رضاق هنكلو مالسلا هيلع

 هقوف ناسنا دوجو ناكما هنراه لب بودحولا قيرطبال دوجولا ىلا ةئاضالاب ولع رخالاو

 هنراق ىذلا دوجولا بسحبال بوجولا بسحيو ةفاضالابال ةيقوفلا هل ىذلا وه قلطملا ىلعلاف

 ىونثملا فو : هضقن ناكما

 ىهتملا هلا هك نادين ان * اع ان نبا تبسد ئالابزبا تنسو

 نا" نعم * لساوح الارواج نااركو و غن اكمل يو
 تسال هل انهنا للا الا شيب * كساهدلا رك اهزاجو اهلخ

 سيردتلاو ءاضقلاك تاسايرلا ضعب نه لصاخلا ىفاضالا ولعلا ىلا اوتةتلبال نا ةماعلا ىلعف

 ضعب نم لصاألا ىراشعالا ولعلا ىلا اورظنبال نا ةصاخلا ىلعو اهوحنو ةرامالاو ةمامالاو

 لا يدر ةفضلا تاك" لاح ىلا ىلا مناور 3 و رت زك بام نم كرما
 نيروكذملا ىلا ةراشا ه6 كئلوا 8 هريغب نيرختفملا نم انلعجبال نا ىلاعت هللا لأسن مهنع

 « مهيلع هللا عنا نيذلا 9 هلوق هريخ أدتبم وهو سيردا ىلا يركز نم ةدوسلا هذه ىف
 صخبام ضعب ىلا ريشادقو ةيونعملاو ةيدوصلا بهاوملا فانصاو ةيويندلاو ةيثيدلا عنلا عاوناب

 اولمعو اونما نيذلا هللادعوإل حتفلا ةروسىف هريظنو لوصوملل ناس 6 نيبنلا نم»# مهنمالك
 هنو رك“ كتل "ازد اذلاه زاطبلا هداحإ كا ه# مدا ةيرذنم 88 (ةرفذم مهنم تاحلاصلا

 انلح نم ةيدذنمو ىا :# حونعم انامح نممو ا سوماقلا ىف اك نيلقثلا لسنل ةثلثم ةيرذلا
 نمو © حون نب ماس ةيرذ نم ناك مهاربا ناف سيردا ادع نم مهو اصوصخ هتنيفس ىف هعم

 لشارسا ةيرذزمو ىا ميهاربا ىلع فطع © ليئارساو ف نوقابلا مهو 6 ميهاربا ةيدذ

 تانبلا دالوا نا ىلع لبلد هفو *ىسعو ىحيو ايركزو نوراهو ىسوم مهم ناكو بوقعي ىا

 ةلمح نمو ىا 3 انستجاو انيده نمو 0 بوقعي لسن نم ىهو ميم نمىسع نال ةيرذلا نم

 نيبنلا نم ىلع فطعنا نيستال هيف نم اولاق ةماركلاو ةوبنال مهانيفطصاو قحلا ىلا مهانيده نم

 تايآ  ءابدنالا:الؤه ىلع يمهيلعإ# أرقت «ىلتت اذا مدا ةيرذنمو ىلع فطغناض.ءبتاو
 ضرالا ىلع اوطقس 6 اورخ## ةلزأملا مهبتك ىف بيهرتلاو بيغرتلا تايآ ىا :* نمحرلا

 ايوكب هلصاو كاب عمج نيك اب # ايكبو ف دجاس عج نيدجاس *6 ادجسإل مهتوك لاح
 ىلزلاو سفنلا لاكو بسنلا فرش ىف ةيترئا ولع نم مهلام عم مكلتق ءايسنالا نا ىنعملاو

 نا رقلا اولتا) ثيدحلا ىفو مهلثم اونوكف هللا تأيآ عامسل نوكسو نودجسي اوناك ىلاعت هللا نم

 كبتلف مكنيعا كيت مل نا ىا ءاكلا فلكت اذا نالف ىكايتلاَقب (اوكانتف اوكبت مل ناف اوكباو |
 ىئشاكلا لاق * نينوزحلا ىلع نزح لزن نآرقلا ناف نآرقلا عامم دنع اونزحم ىنمي كيولق |

 هديدزا ددرلا هتخورفا رب لد نوناكرب قوش شتا نوج تسةونش جدهم تسود مالك]
 ل 4

 | ءادنالا تاجرد ىهو اهقوف وهام دوجولا ىف نوكيو الا ةجرد لائسالذا اقلطم ايلع نوكي نا

 | ةلئاز ةقالعو ةيلاف ةفاضا لكنم قرتلا وه قيقحلا لامكآا ناف تافدلاو لاعفالاك تاماقملا

 ا مالساا هيلع ىسوه رداع ندمآ ىحوراب نايرد موسرتفد لئاوارد
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 ىنلانافةعبارلاء(ملاوهو د !لعاناكمءانفرو قي نينمؤاا بتارم ىلعا نيقيدصلا ىتارم ىدأو
 ةثلاثلا ىف فسوبو ةيناثلا ىف ىسيعو ىو ايثدلا ءامسلا ىف جارعملا ةليل مدآ ىأر مالسلا هملع
 | نولئاقلا فلتخاو*ةعباسلا ف مهارباو ةسداسلا ىف ىسومو ةسماخلا ىف نوراهوةعبارلا ف سيرداو

 ءابنالانم ةعبرا اولاقو حبحصلاوهو ىح هنا ىلع روهماف تم مااهف ىحوهأ ءاملا ىف هناب

 فءاك ئشعو 'نشرذا املا ىف ناثثاؤ ىابلاو رضخلا اهو ضرالا ىف نانثا ءاحالا ىف

 ىذود هكدومرف سابع نبا تسه هعونتم رابخا سيددا عفر رد ] ىنشاكلا لاق * مولعلارحب
 باتفا و ن«نامهكدعب رادقمنيا دوجواب ىبلا هكدركت اجانم دركةيلغباتفا ترارح ار سيردا
 دشاب هتشاد لاحدجت تسوا لماح هكهتشرف نا ايا مدش كيدزن قازتحاب واترارحزا تسه

 دوخ تيانع ةياسرد باتقاترارح بائزا الواو نادرك كسسورب تدشو باتا راب ايادخ

 راد ظوفحم
 تنسوا ةءابن ”تباتع قاسا لاك آر! أ .ىزاودع ا زغهجلا كااؤح تاق بانزا

 د اا رف لق وو ركب د زور دوم رف ان اختتم وا[ اند لامك هناحش قح
 هكديسرباطخ دوماعدتسات نع ترضحزا ارثآببس دركتمهف واترارحزا ىريثأتو تفاي
 هك كسار وت كشر ووو و للا لاو جوك عاوسلح وفروا رذأ نع ةدنب

 ناهماب هديناشن دوخرفاب ربي اروا سيرداساعلابو دما نيمزربو تفايتزاجادبا سيدداترايزب
 ديرب ت وملا كامزا ىو لجا تنفيكو رمت تيكس بردا ىاعدتسابو ءديناسر باتقا علطم كيدزنو دأزب

 هكتسنا ىوكيموت كسك نبا ةدابرد ىهلامكحهكدومرف هدركءاكتزاماناويدرد ليسا زنعو
 لج انزاخي ناج دقن تفاي ار سيردا دمازاب هتشرفذا نوجو دوش ىنوتمباتف | علطم كيدزت ىلاح

 كانك ثوم كاقتكك نتا ركيد ئاووو ..دزكز اووي لئادق ناتساركشن نعحاوز ىطوط هدزيس
 نساعلاب ىبلا مانو تفايردار بو هدما نيمزرت ىلاعت قحنذابو دش شراديدقاتشم سيرداتعاط

 ودب خزودو درب ناين اروالشارنعو داد شناح هناحبسقح زابو تشادربشناج سردا

 وهو هناكمولع ىلعو هتفرىلع تلد ةي. آلاف [دما نوريب ركيدو تفر تشهبس احنا زاو دومت
 نم هتحنام راتعاب امهدحا نيهجونف هناكم ولع اماو هناكم ةعبتف هتعفر اما سمشلا كلذ

 كلفنا كلذو كالفالا عيمح ىلا ةبسنلاب ةيترملا رابتعاب امهيناثو ةيرصنعلاو ةكلفلا تاركلا |

 راللا ىا ريثالا ةركو رمقلا كلفو دراظع كلفو ةرهزلا كلف كالفا ةعبس هتحت سمشلا
 ىرتشملا كلفو خعرملا كلف اضيا كالفا ةعبس هقوفو بارتلا ةركو ءاملا ةركو ءاوهلا ةركو

 ةنكمالا ىلعاف.شرعلا كلفو ىمركلا كلفو سلطالا كلفلاو تباوثلا كلفو لحز كلفو |
 ىلا هتيناجور نم. لصي اتا ضفلاذا كالفالا بطق وه ىذلا سمشلا كلف ةيترملاو ةناكملاب
 | ىاندبلا رودي بلقلا ىلع لاقبأك كلذو اعيمح كالفالا رونتي هبكوكنم نا اك كالفالا رئاس
 ثيدح هب رعشباك سيردا ةيئاحور ماقم سمشلا كلف ىفو ندلا رئاس ىلا ضيفلا لصيي هنم

 قدص دعقم ىف نوكملادنع تانوكملا قوف ىلعلا ناكملا ةيمجنلا تاليوأللا فو © جارعملا
 روصتيال دبعلا نكل ةناكملا واع نييدمحملل ىلاعت هللا ىطعا دقو * ىهتنا ردتقم كيلم دنع

 . (نا)
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 ىف لاق * مالسلا امهيلع مهاربا هسا نءذ ىف نمل ٠ لئاق ىلاو قيلامعلا ىلاو يي

 ىلع ناكو هللا نع ربخي * ابن 4 لمعامسا مهبف ف يوزت نعلا نم ىح ذفنقك مهرج سوماقلا

 | بوقعيو قاحساو طول اذكو ءاملعلا عامحاب هيلا لول باتك هل نكي مو مب هاربا هيبا ةعيرش

 نم وهو ماعلاو دالولاو ةجوزلا ةهجن هب لصتا نم وهو صاخلا 03 0 ناكو ص

 لسكَتاب: لجتترلا لهذا مهالا نال لوالا حج رينا زوجيو هموق مهو ةوعدلا ةهجب هب لصتا

 . ةولصلاب كلها سعأو .نيبرقالاكتريشعرذناوإ ىلاعت لاق هلاسانلا برقاوهنمو هسفن ىلع
 حالصلاو ريخلا ىف مهيزب ىبزتو لكلا حلص اوحلص اذا مهناف 6 اران مكلهاو مكسفتا اوق
 ةيلاملا تادابعلا لضفا ىه ىتلا ه«ةوكزلاو# ةيندبلا تادابعلا فرشا ىم ىنلا #ةولصلاب

 ةيدلا ئاوفلاب مهظحيو بناجالاو براقالل حصتينا اصلا قح نم نا ىلا ةراشا هيفو *

 اباون ىف لشنورد .؟ىدقت ىدواز + تمالس ةناركشي تفاركا سام ىا

 هنال ايضرمع نيلالجلا ىفو * لاوحالاو لاصفالاو لاوقالا ىف 4 ايضرم هبر دنع ناكو
 ىهتنا هتعاطب ماق دق

 ديامرفوا هجره دركح دياب نأ * دياب ربلد ءاضر تركحا درم ىا

 ديان هكوكم هدب ناج ديوكحرو * ببس هجزا وكم ىركنوخ ديوكرك
 ىوصوا مهل تاقف لادبانم مهنا تملعو فايضا ىدنع لزن لاق هنا نيملاصلا ضع نغو *
 ةقر ىف عمطي الف همون رثكن م اهلوا . ءايشا ةتسي كيصون اولاق هللا فاخا ىتح ةغلاب ةيصوب
 هنيد ةماقتساىف عمطي الف ملاظ ةبح راتخا نمو .ليللا مايقىف عمطي الف هلث ارك نمو .هبلق

 هطالتخا رثكنمو . ناميالاعم ايندلا نم جر ناىف عمطنالف هتداع ةيغلاو بذكلا ناكنمو .

 ىلاعت هللا ىخر ىف عمطي الف سانلا ىضر بلط نمو . ةدابعلا ةوالح ىف عمطيالف سانلاب

 ها لاك لاك نود لاح للعو هحو نود هوب هنود نم امأو تافصلاو ءاشالا

 تايكلاف " ذاو © نيما نيكمتلاو نوكسلاو نيقيلاو ىضرلا لها نم انلعجي نا هناحبس

 مالسلا هيلع ى لا سير داوهو :خودخا نرخلشوو ةمنب كملنب احون ناف حوت ىبا دج وه## سيردا

 ةثامعع توعنا لبق ىح مدآو دلو مدا نب ثيش نب شونا نب نانق نب لسالهمنب درب نبا

 دصب سرددا هكءدداتا لوصأالا عماجرد ] ىشاكلا لاقو * بيطخلا ةضور ىف انك هي

 حالسلاذختا نم لواو لايكملاو نازيملا عضو نم لوا وه [ هدش دلوتم مدآ تافوزا دعب لاس

 باسحلا ِع ىف رظنو فلاب طخ نم لواو ليباق ب قرتساو ىسو هللا ليبس ىف دهاحو
 هقاقتشاو نطقلا بو“ سبل نم لواو دولحلا نوسبلب اوتاكو بايثلا طاخئم لواو موجنلاو

 ةرتكل هب بقلف كلذ نم ابيرق ةغللا كلتىف نوكي نا دعبيال من هفرص عنم هعنمه سردلا نم

 ىف قدصلل امزالم # اًهدص ناكهنا © ةفص نيثالث هيلع لزنا ىلاعت هنا ىورذا هتسارد
 سابع لاق * اينن قيدص لكسنلذا لوالل صصخم ناكل رخا ربخ 6 ابن ف هلاوحا عيمج
 نيشدصلا بتسمم ىلعا نييدنلا بتا سم ىداو نينلا بتاىمع ىلعا نيلسرملا لزانم ىندا ءاطع نإ
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 ددنكى وو كنار نيردهج رك اهلاس * دش فا حش ؤدندنكى ناكلاس ظ

 تسيل ةوبنلاناىلازيشب (اننن:نوره ةاخا اتخز نم هلائهوو) هلوق ةيدحتلا تاليوأتلا فو ©

 | هتحرنم ةلاسرلاءاشي نا بهيو ةوبللا ءاشي نمل بهي ىلاعت قلاب هاوم نم ىه لب ةيبسكب |
 | ىلاغت قا بهاؤم نم اضيا داهتجالاو بسكلا قفوتنا ىلع مهداهتجاو مهسك نمال هلضفو |
 أتوب (ىحل ىلاثتاهادتع :لونعلاوةبزقلاب انلاضتخاأ دخأ :مالشلاهنلع“ ىو نا خلا ةراشأ'هنفوأ |
 ىسوم ةعافشب ةلاسرلاو ةودلا بهي ىلاعت هللانا:بحعلاو هتعافشب ةلاسرلاو ةوشلا نوه هاخا |

 ! -ىتح ىعافشىلا نوجاتحي سانلا) هلوقل ياسو هلعهللا يصدم لسرلاو اننالا سهل هناومالسل هيلع

 | ركذاو» هتيارو هلاواتح انرشحاو هتعافشب نيدعستسملا نم انلعجامهللا (مالسلاهيلعمعاربا |

 | هداريإب هىصاب ءانتعالالاكزازبال هخخاو هسا ركذ نعاهركذ لصف 4« لعمسا هللاتكلا ىف

 | ناكهنا 8# مهيلا اهغلبو ليعامسا كدج ةصق نا رقلاىف دمتاي كموق ىلع لتاو ىا القتسم |
 ءاداب هللادعو امفةنمجتلا تاليوأتلاف لاق ©ناانلا نين اذكو هللانيََو هنيبابف 4 دعولاقداص

 تفصولا اذهب هدازياو اهعوقو لبق ةعفاملا لاضيإب رابخالانع ةرابع دعولاو * ىهتناةيدوسلا |
 ,١ امهنعب هللا ىضر سابع نبانع * هريغنم دهعت+ل بابلا اذه ىف ءاشاب هلاضتاو هب هترهش لامكل
 ١ ةنسن هرظتناف ناكمىفهرظتنينا هل احاض دعو مالشاةللع ليعممانا

 رتبوخ اقوو قدص ذا ىنروض * نظن بحاضص مدنم رب تدين
 ثح هفو (نيرباصلا نم هللاءاشزاىدحتسإ لاق تيخَىفوف عاذلا لعربصلادعو هنا كهانو

 هتن نمو هاخا لجرلادعو اذا ) مالسلاهلع هلوقل هتين هق لصالاو هب ءافولاو دعولا قدص ىلع

 | :قداص هنوك< ليعاهنا ىلع. ىا ىلاعت هللا نا ملعاو * (هيلع مئاالف داعسملل ”ىجيملو فيرفقينا

 (:نايتاو دعولا قدصبال .دوعؤملاب دعاولا نامتاو دعولا قدّصب ققح اما ءانثلانا ىلا ةراشادعولا

 نم ىلع لب تارضملاو تاف الاهنم ردضينم ىلع افرعوالقع ىتثيال ذا هب دعوت اب دعوتملا
 هللا ىلع زئاج دنعولا ف فاخلانا ىلا ءاَملعلا ضعي يهذ اذه نمو تاربملاو تاريخلاهنم ردصب

 لتي نمو ) ءاسنلا ةروسى ىلاعت هلوقىف طيسولاو ىدحاولا مامالا هحرص دعولان ود ىلاعت

 هلزحنم وهف اباوث هل ىلع دحالدعونم) ثيدحلاىفو ةباآلا ( مهج هؤازخ ادمعتم انمؤم

 | مئارش دحا دعي نا افلخالو اببع دعتال برعلاو ( رابخلاب وهف اباقع هلم ىلع هدعوا نمو

 لبق م الضفو امرك كلذ ىرتلب هلعفال
 ىدعوم زجنمو ىداعتاف لخلل « هتدعووا هتدعوا اذا ىناو

 لفو

 هعئام لقعلاف ءارضلا دعوا ناو * هدعو رح ءارسلا دعو اذا

 ىلع داعلا قح دعولاف قح ديعولاو دعولا لاق ثدحىنعملا اذه ىف ذاعم نب ىحي نسحاو +«

 داصلا قلع هقحت دعولاو هللا نم ءافؤلاب ىلوا نمو اذكمهيطعي نا كلذ اولعف اذا مهل نمضام |
 مزكلاو وفعلا اهالواو هقح هنال ذخاءاشناو افع ءاشناف اولعفف مكبذعاف اذك اولعفتال لاق |
 | نفعا وح 86 الوسر ناكو 8# ىنااودلا لالجلل دضعلا حرش ىف اذك محد روفغ هنال |

 . م1 )
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 صلختلا وهو دحاو باب نم رسكلاب صلخلاو قداصلاا اولاق ةزاشالا لهاناف قيدصلل

 ءايلوالاماقم ةيدوبعلا ف صالخالانا لعا ةيمجنلا تاليوأتلاىف لاق #© ةيريغلا بئاوش نم اضرا

 ةيناسفنلا فاصوالا نع ةيكزتلاب ةيدوبعلا فهسفن صلخ | نم ماللا رسكب صلخلاو الوسد ىنلك

 ةيناحورلا تافصلاب ةيلحتلاب ةكزتلا دعب هللا هصلخا نم ماللا حتفب صلخلاو ةيناونحلا |
 هبلق نم ةمكحلا عيباني ترهظ احابص نيعبرا هلل صلخا نم ) مالسلاهيلع ىنلا لاق 5 ةينابرلا

 ىبالو برقم كلم هيف هعسبال ىدبع نيبو ىنب ريس صالخالا ) ىلاعت لاقو ( هناسل ىلع

 ةقيقلاىفو ( مهل ىلالجو ىلامح تافص ىل<. نيصلخلا بولق ةيلحن ىلوتا ىذلا انا لسرم
 «نيدلاه|نيصلخم للا اوديعبلالا او يصاامو) ىلاعت هلوقل نيصلخلانمالا ةلوبقم ةيدوبعلانوكتال
 ةكرش اهبف للاريغل نوكيأل ةدلاخ هلل ةيدوعلا نوكتنا اهاندا بتارم نيصلخلا صالخالو

 قفاولا فلا ىتم وهو ءاوشامو صئاقنلاو سائدالا نم هللا هصلخا. 6 اصاخم ناك هنا 99 |

 | صلختلاوهو دحاو باب نم حتفلاب صلخلاو قيدسهلاو اقلطم ةيناسفنلا تافصلا بئاوش نم

 | نوكيالو ىبوهو الا الوسر نوكيالو اين صلخ لك نوكيالو صلخبوهو الا ىلو نوكيالف

 ١ نم مهصلخمنا نيصلخلاةجرد ىبعاو هللاىلا هلل دوجولا لذبىف اصلخم دمعلا نوكينا اهطسواو

 ١ قلخلا ىلا هللا هلسرا هايس الوسر ناكو اي هدوجول مهيقسيو مهنع مهني ناب مهدوحجو سيح

 لصاوفلالجال ابين ريخأت ريقفلالوقي * ىلعاو صخا هنوك عم الوسر مدق كلذلو هنع مهأبناف

 فالخ لصالاىف نميالاو نيدمو رصم نيب لبج روطلا © نءالا روط!!بناج نم هانيدانو ب

 الزاى سوم نيع ىلت ىتلا هو ىنعلاهتبحان نم هانيدان ىا بناجال ةفصوهو نءعلا بناج ىاريسيالا

 *ةهجلا كلت نم مالكلا هل لثم منإ:هنم هنا دن ىنعم و نعلا نم نمل اعين نامابنلا ايا ل1
 | نامي ىلع لباب ناجىف تناكو ةرحشلا نه ىدوتف رصم ديور نيدهنمه ليا نيلالخلاىف لاقو

 هافطصاو هتاجامل كللا هبرق نم لاح هلاح لثم فيرشت بيرقت 86 اجي هانيرقو 8 ىسوم

 ةاحاتملاو هانيدان ىف نيريمضلاد خا نمت كاح اجانم ئا اييمرو كلما ةظتسا و رعب هلك تح هسا

 ىا هكانمح ر نم هلانهوو# سوماقلاىف اكهراس ةاحانم هاحان لاق سيذهتلا ىف 6 ! نكفك ذار]

 ١ حال ناب فطع نوراهو انهو لوعفم هاخأ نوره هاخا 0 هب اشفارو انتمحر لجا نه

 (ىلها نم اريزو ىل لعجاوإ لاقف هبر كلذ لأس اكانيعم اريزو هعم نوكيل هنم لاح هكاسن#
 | بجوف ىسوم نم نسا ناكنوراهناف «بوقعيو قحسا هلانهوو) هلوقىف اك أاهىهاظ ىلعةمهلاف
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 | هاني رقو) وا نسا ترابع ( ىكود اللوز وا شور تراغل نشدك مهو دوب شو

 تسب راكواب ار رطخ د.اسر رد شفت نوحو دراد رطخا تسا شور رد. ان. كلاس » احب

 تس تدعمج صح هبذح و تسي هقرش بوش كولسرد ىنعل أ

 أ ىلصاو تديثك وا نوج ىبصاحي ىود دوخ !ب
 : : 4 ا
 نبيا تسس ابر رس نبيا اكذندرب اك نتفر ا

|| 

 | مه ارمالسلاه لع ىموم ترضح درا دا ا[ ا



 لزت نمو مهنع هللا ىضر ةباححصلا عبنا مهدع لز' نهو مالسلا هلع لوسرلا عبنا مهنع لزأ |

 هللا دنع نب ليس نآل عابتالا قيرط هللا ىلا قرطلا ساو هللاب ءاملعلاو هللا ءاملوا عبنا مهنع ا

 مساقلاوبا لاق ةلزءلا اهنمو + ةحارالو سفن هنق سفنلل سيل هناف ءادتقالا سفنل ا ىلعام دشا“كاق '

 ءاداف هنداحب نم دحيم سانلا نع لزتعانف ناسللا تءصل بيس ةلزعلا رابكلا ضعب لاق * |

 نالزتءملا ىلعاف ىوسلا ةيكىلع ىلوملا ةبحراثيا اماو ريغلاب نظلا ءوسنم ىلواس فنلاب نظلا |

 فزرعي+لو هنيغ ىلع هبذ رثا دقف ةطااخلا ىلع ةلزعلارثا نف هبر ةيحصلاراثيا هسفننعلزتعانم

 دقذا تاقلا تقافاالب ناشللا «ةتحبص ىطغت ةلزعلاو رارسالاو تهاوملا نم هللا هيطعلام دحأ |

 دميه ميننرب جم رفع سداكلا 13
 م م م سس يس و سو م م اممم يس و ها سس 2 كك

 ناسل ناف اعفر انسح ءانث الع قدص ناسل مهل انلعجو 0 نيملاعلا نم دحال تهونال امم

 هتوعدل ةباجتسا مهنلع نوش و شانلا مهب رختفب ىا ةفصلاىلا فوصوملا ةفاضانم هتفاضاو |
 قفرلا اهنم * تاراشا تاي آلا ىف نا معا * ( نيوهنالا قب قذاسر نانعنلا نمير الاوز كلاؤك

 برعاا ناسلو مالكلا نم هب دجوبام ناسللاب دارملا نؤكي نا ىلع نسحلا ءاثثلا وه قدصلا

 عمتسملا ضاىعا بجوي فشلا ناف اقيفد نوكي نا بحب قحلاىلا ىداهلا ناذ قاخلا نسحو

 منح نأش لكدت رافكلا عمواو كقاخنسح ليلخاي نا مهارباىلا هللاىحوا ) ثيدخلاىفو ٠

 ظ هتئداو نسدقلا ةريظح هنكساو ئثرع تحن هلظا ناب هقلخ نسح نمل تقس ىتلك ناف راربالا |
 تئاصلا لاق : (ىراوج نم ا

 كتلناالثد (هلاشلا» ناازا>لضاحتاة جارت ا4_.متزن اًودوَخ حالك ئئدركلو رع تهدك

 نمو باتكلا عبتا هتنتم تلع نم ةعباتملا قملاىلا قيرطلا مساقلاوبا لاق ةعباتملا اهنمو «

 ءوسلا نادخاو هولا ءانثرق :لزتعنلف انطاب.و آنهاظ ةرخآلاَو ايندلاىف ةمالسلا ذارانم
 بحا نم عم ًارملاناف مهتقرافمل هقفوبل كلذىف هبرىلا عرضتلاو ءاجتلالابالا كلذ هنكمبالو

 ناققحلاةلعو را.غالا نع ماسجالاب نيديرملا ةلزع نيمسق ىلع ىهو ناسللا تمصولا كلذ
 ةدهاشملا نم اهنف لصاحلا هدهاشوه ىذلا هللا لعريغل الاحم مهبولق تسيلف نااوك الا نع ”تاولقلاب

 ءوسذال والا نه عقراوهو مهبلا ىدعتملا هرش ءاشأ اماو سانلارش ءاقتا اما ةلزعلا لها ةنو

 قيرطلاناكرانم هسأرب انكر تمضلالمح اذهلف هللاريغ عمو للاريغب هسفنىف ٌؤرملا ثدحت
 ىتح ىلاعت هللا عم نيقي بحاص نوكي لزتءملا داكاكلاس فاصوالا نع هيزنتلا ةلزعلا لاحو

 رجاه نم رارشالا نع ةلزعلل بيس ةرجهلاو هتلزع تيب جراخب قلعتم رطاخ هل نوكيال
 ىضرلا ليصحتىف دهتجب:نا لقاغلا ,ىلعف * ةرخ لاو ايندلاىف هللا همركا هللاَىِضَر بلطف
 بئاصلا لاق : اهوحنو ةلزعلاو ةواخلاو ةرحهلاب

 تيكن (رعاج او تنص نإ حن[ رايت شكا وك توا خر كو تولخ نه. تزيتمد
 كلذ نم اريخالدب هل لعجم ىلاعت هللاناف ىلاعت هللا ةاضرمل ءاغتبا هبوح قراف نم نا اهنمو *
 مهللا هللا دام ىلع دقعلاو لحلا لص>بف ىضماهف هب فلا امع شحوتيو. هب سنأف بحاو
 نييلاطلاو ءانفلا ليبس ىلا نيكلاسلاو كاوسامع نيشحوتسملاو كلا .نيعطقنملانم انلعجا

 بوقمبرك ذ نع لصفنيالثل ليعامسا ىلع هركذ مدق «ىسوم باتكلا ىف ركذاو © كاضرل
 . (هنا)
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 تناو ادم هنوك ىلوالاو ماتهالل ًادتبملا ىلع ربخلا. مدق اهنع زيغلا:بيغرتنعب الضف فاعلا
 خبشلا ريسفتىف اذك نعوهو اهب قلعتيامو ةفصلا نيب لصفلا مزليالثل ريخادسم دس هلعاف

 ه كنجرال وه اهتدابع نع ىهنلانم هيلع تنكامع عجرت+ ل هللاو « هتنن:+ل أل وف
 نعللاب يمرملا ميجرلا هنمو مذلاو متثلا ىنعي ناسالاب لبقو ىنع دعيتوا تومت ىتح ةراجحلاب

 هيلع لدام ىلع فطع # ىترجماو © ةراحملا ىهو رسكلاب ماجرلاب ىرلا محرلا لصاو
 ةوالملانمىنملكتالو ىنم املاس اليوط انامز ىا ه6 ايلم ف ىنكرتاو ىنرذحاف.ىا كنمحرال

 موريمىنعي ونرب مالس] 46 كيلع مالس ف ىنايب فانئتساوهو مههاربا «“لاق 9 نهدلاوهو
 مالسإل هلوقك هل ءاعدب سيل هنال ناسحاو فطل مالسال ةقرافم مالسوهف [ مكم عادوو
 حوصنملا ةكراتم زاوج ىلع لدو ةنسملاب ةئيسلا ةلباقم ةقبرط ىلع ( نيلهاجلا ىنتين ال مكلع
 نكلو كيذؤيامب كهفاشا الو دعب هوركمب كببصا الزم تملس ىنعملاو . جاجللا رهظا اذا
 كقفويناب كلرفغي نا هيعدتساىادك أتلا درجلوا لابقتسالل نيسلا « ىبر كلرفغتسأس ف

 «نيلاضا نمناكهنا) هلوقب 6ىبالرفغاو) هلوق ليلعت هب حولي ام ناجيالاىلا كيدهنو ةبوتلل
 روظحلااهتاو هزاوجىفبيرالام رفكلا ىلءتومهنا نيس لبق رفاكلل ىنعملا اذهب رافغتسالاو

 هتوم دعب هلرافذتسالا اماو القنالو القع هلغاسمال امت هناف رفكلا ىلع هلاَقب عم .هل هؤاعدتسا

 همعل لاق مالسلاهيلع هناىلا ىربالأ عمسلا هعنمي ىذلا امتاو لقعلا ةيضق هايأيالق رفكلا ىلع

 اوما نيذلاو ىنلل ناكام ) ىلاعت هلوق لزنف ( هنع هنا ملام كلرفغتسا لازا ال ) بلاط ىبا

 (كلنرفغتسال)هلوق اذكو مهاربانمدعولااذهناىفءابتشاالو ةبإالا « نكرشملل اونفغتشين ا

 هما نيت مدعل هنايانع هناجر عاطقنا لبق ناكاما « ىنالرفغاو إل هلوقنم امهلع بترتامو

 لاَغي فاطلالاو ريلا ىف اميلب ىا هي افحىب ناكهنا ف 6 هنم أربت هلل ودع هنا نييتاملف )
 كموق نعو كنع دعابلا ىا *# مكلزتعاو 88 تغلاب همارك ١ ىف تيفحنو تغلاب هب تيفح

 نودبعت ىا ه6 هللا نودنم نوعدتامو 2 لف مكحف رثؤيمل ثيح ىندب ةرجاهملاب

 مايا ىناعدب ىا 6 ايقش ىبر ءاعدب نوكأ الزأ ىسع © هدحو هدبعا ىا «ىبد وعداوؤ#
 مهتهلا مهتدابع ىف مهئاقشا ضيرعت هفو ىعسلا عئاض اًمناخ

 ممح مانا زا دئادركت هرهب ىب * ارئاجاتحم هكءاوخ ىدكذ تجاح

 نودبعيامو مهلزتعا املف 8 بدالانسح ةاءارمو عضاوتلا راهظا ىسعب مالكلا ريدصتىفو

 ةسدقملا ضرالاىلا ىنوك نم لش راف خيشلاريسفتىف لاق * ماشلاىلا ةرجاهملاب # هللازود نم
 بيقعال ةرفكلا تاب رفقا سم هقرافنم لدب قاحسا نبا 6 بوقعيو قحسا هلاهوو ©
 | © ميلعمالنب ءارسشو ) هلوقل ليعامسا ذئتيح بوهوملانا روهشملا ناف ةرجاهملاو ةزواجلا
 ءاسنالا ةرجش امهتال رثاذلاب !هصصختل ءاو 6 نيحلاصلا نم ىلسح بر إ هلوقب هتاعدرتا
 مهنم دحاو لك ىا © ان انامجالكو # هدارفنا ىلع لضفب لعامسارك ذي نا دارا هنالوا

 ( ةينلاب ال نكل سيصختلل هيلع مدق انلعط لوا لوعفم الكف ضعب نود مهضعبال انن هانلعج
 ىويلدو ىرد ريخ لك « انتمحر نم مهل انهوو و» مهضعب ىلا ةيسنلاب لب مهادع نم ىلا
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 مهي 0 ريشع سدالا ءزجلا

 # مهاربا باتكا 1[قاازك ةلؤلؤي تاؤتمو تو «هتوقو هاو خت 3 الكورال نجكوهافا

 لتاوإل ىلاعتهلوقكمهايا اهغلبو ميهاربا ةصق نارقلاوا ةدوسلاىف كموق ىلع دمحاي لتا ىا

 مهنوكب نورختفي برعلا اوكرشمو هلذغب نوفرتعي اوناكللملا لهانا كلذو ( ميهارب اين مهيلع

 ناك هنا 88 كرشلانع اوعلقيل هديحوتب مهربخنا مالسلا هيلع هبيبح ىلاعت هللا سماف هنانبا نم

 اخرجت ان ف تاقوالا عيمجف امئاق هيف املابم رذيامو ىنأيام لك قدصللامزالم # اقيدص

 ةوسلاوان ةيقيدصلانا كلذو ةوبنلاو ةيقيدصلا نيباعماج ناكىا هلصصخم لوالل دقم ناكل

 بابرالو .انن نوكيناقيدصلا طرشنمسدلو قيدصوهو الا ان نوكيال نا اهطرش نمو

 قافلاوهو هللا ىو هللاي هللا عم همانق ىقدص نم قداصلافقيدصو قودصو قداص بتتارمقدصلا

 اكلم ماكحالا غبلتتل ثعب نم لوسرلانا ىنلاو لوسرلانبب قرفلاو . هءرب قايلاو هسفن نع

 لامشالا لدب مههاربا نم لدب 6 لاق ذا ه8 ناسنالاب صتخم هناف ىنلا فالخب اناسناوا ناك

 ةوعدلاىف افطلتم رزا 6 هبال © هلوق تقو ركذا ىا اهنفام ىلع ةلمتشم نابحالا نال

 كعرضتو كءانم © عمسيإلام دعب م ف ءايلانم الدب تفلآلا نك اع اتبا اي لاشالو ىتااي

 ةماهةتسالاام ىلع تلخد ىتلا ةفاضالاء الو ليث اعلاو روصلان ع ةرابعامو هلكنداع دنع هب هل ا

 فاالا تفذح معو مو مالاو مقو مالعو مب كلوقفف نا قاور نما اهريغ :اهيلع لخذ اك |

 كعوشخو كعوضخ ه6 رص الو 8# لصالا لامعتسا لقو دحاو لمكة ورزطاوءاهنال ١

 ةرخاآلافالو ارندلاىف ال ه6 أش 8 كعفني ناىلع ردغبال ىا 6 كنع ىتيالو © هيدي نيب
 ا هي: كروعتللوا ةتما1 يل ها/اوعلاو ءانعإلا قوش ا واشغإااوهو

 مالا # ىنعماف كنأيملام معلا نم ف ىحولا ى ٍةيرطب ىءاحدقق ١ تبااي © كاك

 ىلعا ىلا الصوم |مةتسم ىا 6 ايوس اطارص ب [ارت ماع امألا (ةلدشا يا نيد 00 5

 لا هسفن فصن ملو هاصقاىف ناكناو طرفملا ديا اهدا لالضلانم احنم تتارملا

 تالا كلذو فىعا 0 نكت هلقفر ووصف هسقن يلعج لب نادل قئافلا

 اهتيزي ىذلا وهذا هل ةدابع مانصالل كتدابعناف 6 ناطيشلادبعتال تبااي قف فطللاو قفرلا
 ةدجسلان ع هؤابا هنامصع ةلمح نمو 46 ايصع نمحرلل ناك ناطيشلا نا هي اهللع كيرغي و كل

 لاك راهظال ةينامحرلا ناونعل ضرعتلاو معلا لاوزو مقنلا ثروت ىصاعلا ةعاط نا مولعمو

 نمحر لانايصعو ناط.شلا ةمباتم نمهيلعتناام ىلعتسمنا 4 فاخا ىلا تبااي هه هناصع ةعانش

 نئاك  باذع 9 [ وس ديسرب ] ةيسرافلابو . كببصي * كسمي 8 نا نم ىا « نا
 0 رد او ب يح تور فوخلا كلذ و * نمحرلانم ف |
 قاس فائئتسا #* لاق ه8 برقلاوهو ىلولانم كليو هلت ابيرقوا احلا نعللا ف هءلاكليقاك] ١

 ىلع ارصم لاق لبقف لوقلا ةجاولا حئاصتلا هذه هنم«عمدامأ ذتع هوبا لاق اذا لق 1

 هجوتب اهنع تنا فرصنمو لسا « معارإا اي ىتهلا نع تنا بغارأ 8# هدانع |

 نط دس الادع قلتع ةيغرالا_نأك ةيمتاوم برض عم ةيغرلا سفن ىلا . .اكنالا |

 - (لقاعلا )

 | لاّقبال ىا ناعمتمال كلذلو ةفاضالا ءان نع ضوع ءاثلا ناف ىبا اي ىا هي تبااي 8 هلالهسم |

 ا

 أ

| 

 ا
 ا

| 
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 هاش م سقما نعي ةيلكللا ىطنلا عمال اراض ! دعك ترد كرديال |
 ل فيحو سودسفاب عياض ن 17 رمح

 شوكب مدركت قح ارج خوا هك * شورخ ىرارب ناميشي ادرف هك
 | نزحت و هيف رسح موب نم ىا 6 ةرسحلا موب 9: نيملاظلا ىنعي دمتاي مهفوخ د مهرذناو قف |

 6 مالا ىذقذا 9 هناسحا ةلق ىلعف نسحلااماوهتءاسا ىلعف ”ىسملا اما ةبطاقنومدنيو سانلا
 نا -ىورو رانلاو ةنملا ىلا ناّيرفلا رداصتو باسحلانم غرف ىا ةرسسحلا موينم لدب

 حيذيف حلمالا شكلا ةروصلا ىلع توملاب ءاجي نيح) لاقف كلذ نع لثس مالسلاهلع ىلا

 ' تومالب دولخ رالا لها ايو تومالب دواخ ةنْلا لها اي ىدانملا ىدانيف نورظني ناّشررفلاو .
 مهب لعفيام ىا 6 ةلفغىف مهو م )ع ىلا ام رانلا لهاو حرف ىلا احرف ةنطال ها دادزيف

 | لالضىفإل ىلاعت هلوقىف رتتسملا ريمضلانم ناتيلاح ناتلمج اهو «نوؤيالمهوؤ» ةرخالاىف

 انال دك أت ه6 نناناإؤ ضارتعا امهنيبامو نيتلالا كنيتىف مهو كلذفف نورقتسم ىا 6 نيبم

 مهلعان ريغ دحال قسرال ىا ءالقعال اسلغت نم 0ك 6 اهيلعنمو ضرالا كلي 4 ثرث و ثا ْ

 نودري ىا # نوعجري انيلاو 8 ةب" الا هذهل قلعتيام رححلا ةروسىف قدس دقو كلمالو كلم ْ ١

 عوجروهو رهقلاب عوجر نيعون ىلع عوجرلانا معا * اكارتشاوا الالقتسا انريغىلاال ءازجلل

 فاللاب عوجرو ةهاركلابالا هيلع مهام نوجر خالف ايندلاب ةئمطم ةيقاب مهسوفن نال ماوعلا

 | نوج رخبف ىلعالا ىلوملابلب ىقعلاو ايندلاب ةئمطم ريغ ةيناف مهسوفننال صاوخلا عوجروهو

 ءاذفلا ليصحت ىف دهتجينا كلاسلا ىلعف .”ىش لكنم مهيلا بحا ىلاعتهللاءاقلو توملاو ايندلا نم

 مويلا كلملا نم رس ناف عج رينا لبق ىلاعتهللاىلا عجربو ءاقللا ىلا قوشلا ليمكتو ءاقبلاو
 اده ىلع راد

 دزربب دابر همه( نيقتو كا كغ خلو ا نبنح ع دياقؤب :كدكتإو نكعزاب ىو رة رصوبف

 دربب دابا مدع ان اردمه تنزع ليس * دوب مانغا, دوجوب ناكما ةصرعرد هج ىه

 اوطح ىتح ليحزلا ىف اودجو اع مهاك راصف اودهضشو انذا مهلك راصف اوبطوخ دابع هللو ا

 ليلجلا كلملا دنع لحرلا

 بعتلا نم سنج ىلعالا لاشت * اهداوف ىربكلا ةحارلاف ترظن

 بعالاو ريصقتلاب كردت فيكف « اههبلطتىف دعب اهنم دجلاو

 رطخف ارساح ايفاح ديرحتلا ىلع ةيدابلا تلخد هللا همحر نيزملا نسحلاوبا خبشلا لاق *

 ىارو نم نانذإ قد قم :مااديرحت دشا دحا ةنسلا هذهىف ةيدابلا هذهب لخدام هنا ىلا

 بتارمىلع قأاىف عوجرلاو درجتلاو كرتلازا رهظف ليطابالاب كسفن ثدحت ؟ماخاي لاقو

 صاوخلا ميهاربا نعو + هلابب بجعلا رطخيالو هلاحب دحا رتغيالف ةوطخ كلاس لكلو

 *ىش ىلخاد ةكم تلخداملف اهترباصو اهتدباكف ةدش ىتباصاف ةيدالا تلخد:لاق هرسأ سدق
 درا ىنال كلكا رف ةيدابلاف كعم تنك ميهارباي فاوطلا نم زوجب ىتدانقباجتالا نم
 هللا هللا ىلا عوجرلل قيفوتلا نا رهظف كنع تاو اذه جرخا هنع كرا ورعسملا و

 ماصعم سعة صع”



 مده اخ ع جم ردع سداسلا ءزجلا

 ظ ىلع نينلاو ءاظلاو داضلاو لاذلاو ءاخلاو ءاثلا ىهو ىداورلا اهومسو اهب اهوتملا مهئامسا |
 ظ * كلذ 8 ىهتنا هريغ لبقو كلذ ىف لبقام صيخلت اذه لما فورح قحلبام بسح
 ايف مهل تيذكت وهو ىراصإلا هفصاامال 3 مم نبا ىسع 0 ةيلجلا هيوعت تلدف ىذلا |

 سكع مث هنوفصيام دادضاب افوصوم هلعج ثدح ىناهربلا قيرطلاو غلبالا هجولا ىلع هنوذصي ! أ

 لاقل دك ْؤم ردصم هنا ىلع بصنلاب وهو قدصلاو تباثأا لوق 5 قملا لوق مكحلا ىلعأ

 ناف نوكشي يا ه6 نورتمي هيف ىذلا #8 ضارتعا يص نباىسيع كلذ هلوقو للا هللادبع ىنا
 ' 6 داو نم ذخي نا 8+ ىلاعت هلماقتساامو حصام 5 هللناكامل+ هللانبا وه نولوقبف كشلا ةيرملا

 ؤزج داولا ناف ازج ىا ةيمحنلا تاليواتلافو ©: ماعلا ىننلا دك انل نمي ءاجو ادلو ىا

 ا ناتهب نع اهيزنت ىلاعتو هزنت ىا 5 هناحعس 0 ىنم ةعغب ةمطاق ) مالسلا هيلع لاق مك دلاولا

 6 اما ىضقاذا 2 هللضفال اواق كلذلو هل ساج الذا سنج ميدقلل سبل هنال ىراصنلا

 لوقلاو باريغ نم ناكف نك ىبيعل لاق 5 نوكف نك هللوش امتاف 8 هنوك دارا ىا
 تدجوو هيلع عئتمت مل ءاشالانيوكت دارا اذا ىلاعت هنا ىنعملاو . داجالا ةعرس نع زاحي انهه |

 صاالا سا هلع درو اذا ىذلا عيطملا رومأملاك كلذ ىف ريخأت ريغ نم روفلا ىلع اهدادا اك
 ىنر هللازاو 5 ىلدعلا ىمس ىذلا زاجملاوهو ءاطباالو سيحال الوعفم هب ر ونأمل ناك عاطملا

 لوقلا تحن لخاد (هللادبع ىلا) هلوق ىلع فطع ىدنع مالك مامتنم 6 هودبعاف مكبرو

 تفاتخاف 98 كلاس لضيال :© مقتسم طارص ف ديحوتلا نم هتركذ ىذلا 6 اذه

 مكبد) هلو, نيبطاخلا سانلا نيب نم ىا 5 مهنيب نم ولف ةعامجا ىنعمي بزح عمح  بازحالا .
 طه هللاوه ةسوقعلاو هللانزبا وه هيروطسنلا تلاقف مهيلا ثوعمملا موقلا مهو © هودبعاف |

 ىا ةيمحللا تاليوأتلاىفو © هنو هللادبعوه ةيناكلملا تلاوو عافلاروللا دعص مث ضرالا ىلا

 تاماقملا ىلع روبلاب ةّقيزطلاو ةعيرشلا ىىدق ىلع ريسلاب هللانود.عي ةقرف قرف ثالث اوبزل |

 ىلع هللازودبعي ةقرفو ةصاخ هللا لها مهو نوشهدصلاو ءالوالا مهو تابرقلا ىلا لوصولاو |

 طويل «قلؤا داير ةقوذإو اةنلعا لنا هوز نواس ا! نونمؤوملا هيو .اننهلانعااو ,ةعيوب غل ار ةدوبض |
 مهدصنام نولوشيو مانصالا نودبعي رافكلانا مهللانودبعي مهنا نومزيو ةعبطلاقفو ىلع |

 ةعمسلاو ءاوهالاو عدبلا لها مهو قحلا لها ىلع ناتيكتي تالق ىللذ هللا ىلا انوبرقيل الا

 ةركتوهو كالهلا ليولاو . نوفلتخلا مهو هي اورفكنيذلل ليوف : رانلالها مهو قافنلاو

 هبلدعهلكلا هلعق بانم .تئاتبوضنم هلصاناف,كنلع مالس هريظنو ةدعبام هريخو ًادتمتعقو |
 هك مظع موي دهشم نم © هلعوعد.ملل هماودو كالهلا تايثىنعم ىلع ةلالدلل ءادتبالا ىلع عفرلاىلا |

 ونش هج ] «رصباو مهب عمسا ف ةمايقلا موب وهو ءازجلاو باسحلاو لوهلا يظعمويدوهشنهىا |

 مهعامسا نأ هانعمو ديمو مهراصباو مهعمس ةدح نم بحعت وهو اني هحو نازفاك دشاب |

 هنم بجعتي ناب ريدج ةمايقلا موي ءازملاو باسحلل اننوتأي موي 98 ىديهلا معراصباو
 هوك لوقت مث هببسب لهملا عم ”ىثلا ماظعتسا بجعتلاو ايمو امص ايندلا ىف اوناكنا دعب

 رهاظ أطخ 'ىف 46 نيبم لالض ىف ف ايندلا ىف ىا 6 مويلا نوملاظلا نكا ل ماظعتسالا |
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 ميم ةروس موي ماد جم

 ود ىدنز ف راها زاس كن ووفاء كارتلاب وز اقل نإ
 ظ نثلاب ضيف "لج "دنس هز. تلا ربل, قوارب تيددكتتيي

 قار دلع لعاط تاور كا وا تروص افك نيعود دنام

 ديد لزنم ريس هكرادننات + ديود ةكيه شدب سفن ىرد

 ةيلغنم ةنس نيتسو نسمح ىضمل فئاوطلاكولم ماياىف مالسلاه لع ىنيعدلو' ةيمكتلا ىف لاق «

 ةئسةرشعث ال ةنبا صو هب سم لمح ناكو كلذ نم نثك ال لنقو' لباب' ضرا قع ازدثكسالا

 هدعب ميم تشاعو ةنس نيثالثو ثالث نبا وهو عفرو ةنس نيثالث نبا وهو ىديع ”ىنو
 كلملا سودريه نم هيلع افوخ ريغص وهو رصم ىلا ماشلا نم هما هب تجرخو نينس تس

 تتاف نابللاو رم لاو بهذلا نم اياده هلهجوف هيج عولطل هدلوع ع سراف كلم نا كلذو

 اس لوك ةهنايو هريخحم هوربخاف هرك م ءارلاذل سودريه ىلع تلخدىت> ايادهلاب هلسر

 لاق هئامز لها ديس وهو عاتملا ديس هنال اولاق بهذلا متدها مل مهل لاقف ايادهلاب هوربخاو

 متدها ملو لاق للعلاو ماقشلا ىنشي وهو رسكلاو حرجلاربح هنال اولاق رملا متدها ملو مهل
 لاقو سودريه هفاخف ءاملا ىلا عفري وه كالذكو ءامسلا ىلا هناخد دعصي هنال اولاق نانللا

 ميرمل ايادهلا اوعفد هودجو املف هيف متيغرابف بغار ىتاف هب ىنوفرعف هناكم متفىعاذا مهل
 اوقلي لو اوعجرف هلتق ديري هنا مهل لاقو اكلم مهل هللا ثعبف سودريه ىلا عوجرلا اوداراو
 ' هيتلكسف راجنلا بوقعي نإ فسوب اهعمو رصم ىلا هب لقتنينا ميرم هللاسماو سودريه
 ا ا يورد ما ماعلا كان حالا سودريه تامو ةنس ةرشع ىتنلا نبا ناكىتح رصم ىف

 اما لاقفال لاق « دحنا »هام ىردتا ىسع لاقف دبا هماعف هملعمىلا ىسع تكلي كري نا

 «زوه » اف تندحا ٍلعملا لاقف هللانيد لادلاو هللا لالج مجلاو هللا ءاهب ءابلاو هللا الان لالا

 | اندعا كيج قارا ىازلاو نيبذكملل ليوواولاو وهالا هلاال ىذلا هللا وه ءاهلا لاقف

 ةرحش ءاطلاو نيينذملا نع اياطخلا ةطح ءاحلا لاق « ىطح » امش تنسحا ملعملا لاقف نيرفاكلل

 لها ءاقل ماللاو هللا مالكفاكلا لاق « نلكد» اف تنسحا لاقف هقلخ ىلع هللادي ءالاو ىبوط
 هللاءاتسنيسلا لاق « صفعس» ام تنسحا لاقف هللارون نونلاو هللا كلم ملاو اضعب مهضعب ةنجلا

 لاق « تشرق هاش تنسحا لاقف هلاوقا ىف هقدص داصلاو هقلخىف هلعف ءافلاو هللا لع نيعلاو

 ظ ممملا هل لاقف نوكرمشي امع هللا ىلاعت ءاتلاو هتئيشم نيشلاو هتبوبد ءارلاو هللا ةردق ىفاقلا

 صصق ىف اذك هفرعا نك ١ ملام ىنملع هناف ىفرصناو كدلو ىذخ مجرمل لاق مث تنسحا

 غظضو ذخلو تشرقو صفعسو نلكو ىطحو زوهو دجبا هو تاملكلا هذه لبق «ءاسالا

 اهعضو تاملكلا هذه لبقو . ةفسالفلا نم ةينامث ءامساىه لبقو . مدقت ايف كولم ةينامث ءامسا

 دّقعلا ىف ةحلط نب دمحلاقو * ميوقتلا ح حرش اذك اهبتارم زيمتو دادعالا طبضل نوينانويلا

 مط نم صاخشا ةتس هماسقاو هفرح عنصو هماقاو ىنرعلا طخلا عضو نم لوا ديرفلا

 صقمسو نلكو ىطحو زوهو دجا مهؤامسا تناكو دو اد نب ناندع دنع الوزن اوناك

 قى تشدلا افو رحت طاتفلالاو اودجو املف مهئامسا ىلع هللا ةباتكلا اوفشوو تقع
 د بوي جبس جا ص جر جس همس
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 لالجلا لاكو ءانذلاو ةقيقحلا بناج ىلا ىلزالا ىدادعتسالا لمملازاالا لامكأا ةطبح تح

 ةيراتخا تسيل ةيلغلا هذهو ةلزالا ةهلالا ةرطفلا بسحب مالسلاهلع ىحب ةيعمجىف بلاغ |

 ليملا اذهو هبلق ىلع لالحلا لاكو ءانفلاو ةقرةحلا ةنطلس ءالتساب ةلصاح ةللزا ةيرارطضا لب ظ

 | ةيهلالا ةرطفلا بسحب مالسلاهيلع ىسيع ةيعججىف بلاغ لامج ءاقبلاو ةعيرسشلا بناج ىلا

0000 

 ءاقبلاو ةعيرسشلا ةلود ءالئتساب ةلصاح ةيرارطخا لب ةيراتخا تسل اضيا ةيلغلا هذهو هلزالا

 ملكتملا ناك اذلو قطالا كرتو توكسلا ةيواحيلا ةيلغلا ىضتقمو هبلق ىلع لامكلا لامحو
 ةيلغلهناسل لك فر عنم لسقنموهو هسفنال ةسغلا قيرطب ىناو ىلاعتهللاوه هلاوحا ناسف

 ةيوسعلاةلغلا ىضتقمو ىح برششم ىلعوهف هللاةف رعهىف هناسل لك نم لكو ءاقبلا ىلع ءانفلا

 نود ةياكملا قيرطب ىنأو هسفن لاوحا نايبىف ملكتملا ناك اذاو توكسلا كرتو قطنا
 هناسل لاطنم لكو ءانفلا ىلع ءاقبلا ةيلغل هناسل لاط هللا فرعنم لبق نم وهو ىلاعتدللا
 ناكرتشماهو هاضرو هللاءاضَب امهنم لك لاحو مالسلاهيلع ىسيع برسم ىلعوهف هللاةف رعم ىف

 ةيلغ نوكتناب ايلعلا ةيلغىف نادرفنمو ىمظعلا ةيلهالا لمىف ناعمتجم ىربكلا ةيعماىف |
 كلتىف اعمتجا ولو ءاقبلا ىلا مالسلاه لع ىسدع ليم ةيلغو ءانفلا ىلا مالسلاهيلع ىحب ليم
 ملاذلو ثبعلانع هللاىلاعت اعون اثبع نوكي لب ةرخ آلانع اهدحا لاح زاتما ١ اضيا ةيلغلا

 ك1 حلو نتا مجلوب ل عع ركل جك نا قي مررنل هن ىاججن ام نيموتج الدلجتت

 ىلحتلا نوكي ىتح ماللاهيلع ىسيع بلق ىف ابلاغ لاماو يحي بلقىف ابلاغ لالجلا ناك
 | اذه ثرو نملكو عملا دعب قرف امهنب دجوبو هلصا ةيدحا عم رخآ هجوب امهنم لكل |

 | مالسلا ماهلالاو ضيفلا قيرطب هللا لو ماركلا هللاءالوانم ةمايقلاموب ىلا اهدعب ماقملا

 | نوبزحي مثهالو مهيلعف وخال هللاءايلوا ناالا ابح ثعبش مويو توم موبو تدلو موب كيلع

 | «ايندلاةويحلا ىف ىرشبلامهل) ىلاعت هلوشب اهبلا ريشا ىتلا ةيويثدلا مهتارسشيم ليبقنم وهو
 ةجاحالو مهل تكي مهتمالسب مهملعو ناتكلاب نيرومأم مهنوكل هلاثما نومتكي مهناالا |

 دبالف نيعراش مهنوكل مهتمالسب نوربخم مهف مالسلا مهيلع ءايبنالااماو مهريغ ملعب مهل

 | ليبلا ىدهي وهو قحلا لوش هللاو مهتوعد لبقغيو نمؤي ىتح مهتمالسب يلعلانم مهريغل
 | نا ) لاق ثيح امهماقمنع ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر ربخا مكحلا ةلئساىف لاق * ىهتنا
 | دق كنأك ىحل ىسع لاقو هللاركم تنمادق كنأك ىسبعل ىحي لاقف انقتلا ىحبو ىسيع

 ةقاح: ناكو (ىانطايكسسح ا ىلا, انيكتح نا:انئؤيلا ىلامت متنا قجواف ةتجعرو هلال ضف نم تسدإ |
 هنم اصاصق. ال نؤعبس: هلجانم“ لتق ىتح :همد ارئاف لزييف لتقنا لالجلا ماقمىف هرما
 الملا ىلا ,ىا ءامسلا ىلا عفرنا لاملاو طسبلا ماقمف ىسسع سما ةبقاع ناكو هناروف نكسف

 ةيمجنلا تاليوأتلافو © ىهتنا نالماك ناز'اف امهماقمىف اههالكف لاما ىهاظم نم ىلعالا
 توملا لباق بلقلا ف قحلا خفننم دلوتملاىنملا ىسعنا ىلا ةراشا هيف «توما موبو) هلوق |

 تومبال ةابحب ىحاذا هناي لصاولا رتنيالثل اهنم ةحتملا تالماعملاو سفنلا تافص تالغ مب

 ريقفلا لوقي « هيلقيف ىذلا ىنملا |
 . 2«ىاو



 نانامغللا ةيناوحل لسوء اقتحم .+/ نأ ىثلا تفحو .طخقف للفلل

 اعافن 4 اكرابم ف كلذ عم 4 ىناغجو ابن ىناعحو لذ ليحتالا د« باتكلا ىناثآ وه
 ليممتالا للامات ا ىسنعنا ىلع روهملاو ىضاملا ةغمصإ ةلاحمال نوكيامع ربخا' ريخغلل املعم
 هنا روهشملا ريقفلا لوَش * مواعلا رحبفاك لاجرلا لقع لقعي ناكؤ ةيلوفطلاىف ةودنلاو

 تدك“ [مطي 3 تنك اغا 0 هنوشن نع 00 هعلااطت ناركلش نيثالثلا دعب هنلا هللا جوا

 4 كلا اذ وقا "عائل ا هي ةولصلاب ىناصواو 8 نيا نودنباب دقتبالهناف

 ىلا ةيسنلاب ىهلب هانغ مزلتسيال اهبدءاصيانا ىهاظلا ربقفلا لوقب * ةنكلم لاملاةكذ ىا

 ءاهتنالاو رات الا ىلع ةمالل احهت ءاسنالا ىلا بوسنم ةنهلالا تاباطخلا مومعو هتما ءانغا

 طقتشبالابخ أ ماذاهادعلا نا يلع ةنمأ:ةلآللد ةفجماواسلا وحلف اق« الثدلا ىف هير اطل قام 9:
 لالضو رفك نيحابالا ضع نع لنا اهطوقس لوقلاف ةرهاظلا تادايغلاو فلاكالا هنع

 ةيدوبعلا ةماقاور سلا ةنقا ص نمدبال ابح دبعلا مادام هناىلا ةراشا هنف ةيمحتلا تاليوأتلا قو ©
 ركشللاماو نيئدتملاك ةرك زئللاما هو ةيدوبع فلاكتلا ةماقا ريقفلا لوش + سفنلا ةك زتو

 رذعدقف هوحنو نونملاب هلاح ريغتاذاف اغلاب ان ديعلا مادام طقسيال نيسمالا الكو نيتنملاك

 افيطل ان_حم اهب اراب ىناعج ىا اكرابم ىلع فطع ه“ ىندلاوب #9 [ نابرهم ] ** اربو ف
 هكملظعتم ىثكت درك ] ةيسرافلابو . اربكتم 6 ارابج ىنلعجب+ و له لحفالبهنا ىلا ةراشاوهو

 ىادخ مالس ] 5 ىلع مالسلاو 9: هبرلابصاع أ ايقشو» [ مئاجن رب ارئاسناو مكربكت ارقلخ

 6# توما موو 2# ناطيشلا نعط نم ىا ىعبط دلاو الب 5 تدلو موي #8 [ تسنمرب
 راللا باذعو ةمايقلا لوهنم ىا لاح 4 انح ثعبا موبو # هدعبامو توملا بادش نم

 ةثالثلا لاوخالا هذهىف ى ىلا تهجواك ىلا تهجو هللانم ةمالسلا نعي ئ< ىلعوهاك

 تايثانافهنادعا ىلع 517 سنحلا هنانلع رهظالاو دهعلل انفرطتانآ 05 ماظعلا

 عنان م ىلع مالسلاو ) ىلاعت هلوقىفاك هدادضال هدض تايثال ضيرعت هسفنل مالساا سنج
 اونا مالكلا اذهب ىسع مهلكاملف ىلوتو بذكنم ىلع باذعلاناب ضيرعت هناف ( ىدهلا
 لاق + مالكلا نس غلب جدا ملكش و ةسرلانم دعبلاو ةمصعلا لهانم اهناو هما ةءاربب

 ةدحاو ةاحرك ذ هنالربقلاىف ةاحالنا ىلع لدي 6 اح ثعبا موب )) هلوق ةمحقملا ةلئسالا ىف
 ةايحنا كشال ريقفلا لوم * ىهتنا ربقلا ةانح فالحب ةققابلا ةمئادلا اهيدازا هنا باوحلاو

 حورلا ةايح ةيناثلاو طقف حورلا ةاحح ىلوالاناف ثعبلا موي ةايحنم فصنلا ىلع خزوبلا

 رك هنا مث مهقاف تايدبالا نم تقةلخذم حاورالا ةاحل عاطقناالو انهه ةدارملاىهو اعم دسجلاو

 كليلق مهضعب« لاق ريثك هنم ليلقلاو هللانم لوالانال ىسدع مالسف فرعو ىحي مالسف
 أ ناهربىف اذك:ليلقلاب نوضار نت ىا (مةتسم اطارص اندها نسحلا أرق اذهلو لدلق هلال

 .ىحيقح ىف ةسغلاقيرطب ىنااءا هرمس سدق هلت ابقربلا باتكىف ىدنسو ىخش لاق« نا رقلا

 ءانفلاو ةقيقألا لها امهئمالك نال مالسلاهيلع ىسع قحىف ةياكدا قيرطبو مالسلاهياع

 نوجردنم لاملاو لالجلاو ءاسقيلاو ةعيرسشلا لهاو لاملاو لالخلا نيب عماجلا لامكلاو
 / 053ج سجس تدعم تمستمم 7 تت وحس سس حسسمس ةكحم تا
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 هكلب دب ىدممنارمجوترديدوبن ]ىشاكلالاق + امهنعهللاىضر سابعنبادلاق ايناز نارمعناكام |

 | دهعتملو 5 ابص © ةماداعتك ل حط ىنعلإ هراوهك رد ] 6 دهملا ف ناك نم # ثدحن |

 أ لئلدب ةصاخ هسرقل انههوهو هديعإو هسرقل اص مهيب ضام نامزف ةلمخا نوءضم عاشها |

 | ةمئادوا ةماتوا ههف نكتسملانم لاح ايصونم ةلص فرظلاو ةدئازؤا بجعتال قوسم هنا |

 ةرجحافلا صخب ال ىلاءةهنال همانعىنزلا ةمهت ةلازا ةدافاعم هللا نع ةمهتلل ةلازاو ىراصنلا نم ٠

 لاقهناهحور هللاحور ىدنسو ىخش ةرضح منه تعمس ريقفلا لوش # ةيدويعلا ةيرتشلا |

 اًماو* ةواصلاىف ةمكحلاب ىحبو مهفلاب ناهلسو دهملاىفقطنلاب ىسعو بحلا ىف ىجولاب فسوب |
 | ةوابصلا ىفمالسلامهيلعو هيلع نيلسرملادبس مرك اىلاعت هللانا ىربكلا ةب آلاو ىمظعلا ةليذفلا |

 امي منع , هجم رشع سوابلا هزجلا

 عمجالو لجرااوا ناسنالا لصولا فلا عم ءرملا # ءوس اسما وه ناري #* كوبا ناكام ب

 ىنعملاوةفصلا نمال امعتسارثك 1ىهودبلا.| سما ةفاضابو نيسلاحتفب ءوسو .سوماقلا ىف اكهظفل نم

 ةيناز 6 ايغب هظذوقاف تنبةنحه«كما تناكامو98[ دوب رابحا فرشا اراصقادجسم هكىدرم

 باكترانا ىلع هيبنتو اركتم ايرف هبت ءاجام نوكل ريرةتوهو جوزريغنم داولا اذهكلن|نف
 لك ىف هللارهظا اذا نامزلا لهانم داتعملازا ملعاو * شحفا نيحلاصلا دالوانم شحاوفلا

 | ةلالضلاو نونملا ىلا هوبسنيو مهرثك ١ هيلع ركتينا ةماركوا ةزجعمب هصخب اءلووا ادن نامز

 | روهما لزنهنع رفاسنمنا نوفرغف نواقالااماو اهلاثماو رحسلاو .بذكلاو ءارتفالاو |
 ْ اهدهاشب+ ولوقعلا اهي فلأيملام هيحعلالاو>الاو ةيرغلامولعلا نم هعمو هرفس نعع.ج روهنأف |

 ىونملاىفو : داقتعالاب لب هلع درلاب نوءجريالف راظنالا

 داب: رازلكذ اسباب ناجم وردك انإ براي راكنا زاب نك ىلاخ: ارزغم

 نميزا ناحر ىوب دمح نوج #« نم رايزا دلخ ىوب ىبايبات

 | ذئئحاهنا ىهاظلاو ىلتحح همالك نوكيو مكسجبل هولك نا ىسنع ىلا ىا ه6 هيلا تراشاف ف
 6 ملكت فك  اماولل نيركشم  اولاق 8 سنالا ةرواحنع لزعمب اهلاو اهرذن تنيب

 | ناكو باوجلادرو باطلا مهف ىلع هلةردقالهنال لقاع ةملكي رجلا ىف اعيضر اهو فلسامف

 ١ ىضاملاذاف هةوابص قيقحتل ناك نا هاا ذ!|ريقفا١ لوش * « اهكح املع هللاناكوز) ىلاعتهلوقىفاك

 ىسسع لاق ليقف كلذ دعب ناك اذاف لبق هن أك ىنايب فانثتسا 45 لاق # ققحتلا ىلع لاد
 هتييوبار مري نم ىلع ادر ملكتام لوا هيدوبعلاب هسفن ىلع رفا هللا دبع ىو حيصق ناسلب

 ءامسا لضفانا ىلا ةراشا هيفو ةوهش دبعالو عمط دبءالو ءوسدبعب تسل ديلا لاق + هلثم دلوب

 هللالوسر لعج اذلو ميركلادبع قوفوهو محرلادبع قوف وهو نمحرلادبع قوق هتلادبع
 ءامسالا ضعب نال اهلثماو ءامسالا ىلعا قملادبعو ىلا دبع اذكو هللادبع سو هيلع هللا ىلص
 ىهوةيناثلانم عفزا ىلوالاو لاعفالا ىلعاهضعبو تافصلا ىلع اهضعبو تاذلا ىلع لدي ةبهلالا

 ءانشاةعبراب نايصلا نم ةعبرا ىلاعآهللامرك ١ دقو ايرك ز ىسسعل قطنتسملا ناكلبق * ةثلاثلا نم

 ٍ دعروملاو ةكئالملاةمدخو ةوبنلا متحو ردصلاح رشو هللالوسر هلاب ةدالولا دنع ةدجسلاب

 | الضفتو اصاصتخاكلذب كو ةوايصلاو ةدالولا لبق حاورالا ملاعىف ةوبنلإب مركاو هتدالو
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 | مهتلقانمو ءاهفسلا ةاداحم ةهاركل كلذب ترما امناو مالكلا ةقيقحاالا نكي مل دكا اذاف
 ىلاعتةللانا كلذو اهتحاس ةءارب ىف بئارلاو نءاطلا نعطا عطاق هنا ىسيع مالكب ءافتك الاو

 نع توكسلا نا هنفو دهملاف وهو هما ةءاربب ملكتف ىسع ةهجنم اهتءارب رهظي نا داوا

 تسمزال هج نادان مدي باوج داد * منت راك شوماخ بل دنكم كنجرد
 لاقو

 تساءداتفا رابتخاىب ادص در رد هوك *« ىونشنات نار,فرحوكم ناناجنا ركاب

 0 ةروس ضارعلا لدي هنانع قلطاامو ضاىعالا لث# هيفسلا عدق ام ىرشخزلا تاغالب نمو

 ةمرطضملارانلاك هيذسلا ةروس نا ىنعي ءاملا اهئفطي ةمرطشملا رانلاو ءاملحلا اهرشكت هيفسلا

 ْ ةيالا ىفو * هلكأت ام دج ل نا اهسفن لكان نانثلااو'ءاملا الا اناا * ىنطيال م يحلاالا اهأفطبالو

 موص هف انلو موب ايندلا رابكلا ضعب لاق اك ىلاعت هللا ربغل تافتلالا نع موصلا ىلا ةراشا
 عطقي و توسائلا ملاءنع عطقني نا كلاسلا ىلعف * لاما ةدهاشم ىلع الا هراطفا نوكيالو

 نا اكو قيقحتلا لزنمىلا لوصولاو قيرطلا عطق لصحي ىتح توهاللا رك ذريغنع هناسل
 ىهو ركذلا ةِلَ تزه اذا باقلا مسمع اذكف اينج ابطر اهدلع تطقساف ةلخلا تزه ميسم

 لصحي هبام ةهلالا تافشاكملاو ةينابرلا تادهاشملا نم اهيلع طقست « هللاالا هلال » ةلك

 تببا ) لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاح ناكاك نيفلالا لاجرلا براشم ىه ىتلا تاعتملا
 اولصوو لاخلا ةقّقح هجو نع اوفشوك نيذلا نم انلعجا مهللا ( ىنقسي و ىنمعطي ىر دنع

 ةعجار اهدلو عم مهتءاجىا عمهىنعمي ءابلاو 46 اهموق هب تتأف # لالجلاو لالا تالحت ىلا

 [:اوئسع مم ارو رخ ١ ] لاق ث.دح ةيدعتلل ئشاكلا اهلعحو اهسافن ن ه ترهطامدنع ملا

 مهتءاجو نيدعلا تقرش نيح مهدنعنم تجرخ اهنا امهنع هللا ىضر سايع نبا نعو * |

 دقتفا ايركز نا  ىور - هل ةاماح ىا لاخلا عقومىف 46 هلمحن ولف ىبص اهعمو لاياغل قع

 جرخف اهبلطيف جرخا فسسوب اهلاخثءال لاقو انيدشاع مغاف اهبارحفف اهدجب لف ميسم ظ

 انركزو نوحلاصض تد::لها مهو اهموق ىلا تعجر املف ةل>للا تحن اهنقل ىت> اهرثا صقب

 فذح ىلع أش تع تثجدتل مرماه يوم وق ط مث اونزحو اوكب هه سلاج

 دلجلا ىرف نم هبذكب ءوطقم اركدم اعيدب اهظعىا 6# ايرف 9: أش تلعف هل امو ًاشنم ءابلا
 ىرش وهو مظعلاوا عونصملا قلتحخلا مالا ىرفلاو بذكلارسكلاب ةيرفلاو . هعطق اذا

 *ىسلاو حلاصلا مالا ىنعمت ”ىجبب دادضالا نم هنا ىرتخالاىفو . هل ىف بحيعلاب أي ىرفلا

 [ هدوبل عقاو نبا لثم تيب لها نابم رد هك تشز اي تفكحش ىزيج ] ىشاكلا لاق *

 مالحتلا ىنلا نوراه هب اونع اما مهنا مالسلا هيلع ىنلا نع ىود 6 نوره تخااي

 ؛ هيخاوا نوراه ت>|نم 0 ناب كلذو ةوخالا ةنصىف هعف ناك نه باقعانم تناكو

 احلاص الجر ناكو اهسانم اهاخا نوراه ناك ل قو ةنس ةئامتامثو فلا هنببو اهني ناكو

 مهنم ادحاواي ىا برءلا خاب لاَش مك هدلو نم اهنال ةوخالاب هيلا تيسن ىسوموخاوه:لبقو



 نارمجتنب ميرمم ىلاعت هللاهمعطال هنم لضفا ”ىث ناكول هناف رمت بطر نكي ناف بطرلا

 ريخضيرمللالو بطرلانم ريخ ىدنع ءاسفنلا ام ماين عيبرلا لاق * ( ىسع تدلو نيح
 هزادق ىلاعت هللاناف كمهاو كنزحاام ا افن ىبطو ه6 اع ىرقو لسغلا نم

 اراراذامهنال اهتقو لبق اهراعاو ةسبالا ةلختلا رارضخاو رهنلاى رج نم قراوخلاب كتحاس

 سفنلا رسبام تار اذا نيعلا ناف رارقلا نم هقاقتشاو لخالب دلو ةدالو اودعتسامل كلذ

 كنعرقف كضربتام كداؤف فداص ىا كتنبع هللارقا لاقي هريغ ىلا رظنلا نم هللا تنكس
 تدرب ازورقو مضيو ةرق حتفلاورسكلاب رقت هع ترق سوماقلا ف لاق * هريغلاراغنلا نم
 ةعمد ناف دربلاوهو مشلاب رقلا نموا * ىهتنا هيلا ةفوشتم تناكام تأروا اهؤاكب عطقناو
 هوركملاو بوبحملل نيعلا ةنخحسو نيعلا ةرق لا كلذلو ةزاح نزحلا ةعمدو ةدراب رورسلا

 ربو تخرد ندش زبسب دوخاي دنزرفب اد مثَح زاس نشورو اننع ىرقو ] قشاكلا لاقو *

 نبا تخرد ذآ امرخ راهطارب تسارداق هكنا ةحث' دزاد ون لاخاب ثبشاتم ةكوا نداد

 دندما ردم ص دركبات داتسرف هكئالمهناحبس قحو ردي ىب ردامزأ دلو داجيارب دراد تردق

 هذي تشبع ريزحردو دتسشب هتفركارف اروا دش دلوتم مالشلاه لع ىسع نو>و

 رشبلانهنيرتاماف © [ ديسر ادنو ] هريغ لهتسي دولومنمام اولاق [دنداهن ميسم رانكرد
 مسقلا مال ةلزتع ىهو ا اك ةدينضمامو ناك نه انتاك ايمدآ ىرث ناف ىا د ادحا

 كلأسى ا كقطنتسانا هل 46 ىلوقف © ةدكؤملا نونلا اهعم تلخد لعفلا ىلع تلخد اذا اهناىف

 ىلع تبجوا # ترذن ىتا © هيلع كمالو [ تساك زا دنزرف نيا دنسرب ىنعي ] كدلو ىلع

 كلاسمالاب ليئارسا ىنب نم نيدهتجلا مايص ناكو امابصوا اتمص ىا © اموص نمحرلل لف ىسف
 تمصلا موصنع ىهت مالسلاهلع هنال ةمالا هذهىف خسندقو ىسب ىتحمالكلاو ماعطلانع

 لاصخلا فرش هعضوهىف قطنلانا م لاحرلا ةفص هتقوف تاركا راكذالا راكبا ىف لاق «

 0 اذا ) ثيدحلا فو سوماقلا اك رمل زاجحلاب ىعو ةوجسلا |

 ةوغك نيود“ 6 نأ تضل كوع“ طع“ تقرا قماش دش ارح نعد هحذكا

 ىشوماخ تقوب نتفك و نتفك تقو» * ناسب ورف مد تسلقع ٌةريط زيجود

 تافص راهظاو سفنلا ظح نه مالكلاىف امب مهملعلف توكسلا ةدهاجلا بامسا راثيا اماو*
 تامصالومالتحالادعب متالدرو امهنعىهنف ةيلهاجلا تمص اماف * قطنلا نسحمىلا ليملاو حدملا

 مالسالاىف اوهنأ تامصلاب ةللو موب فاكتعا ميكن ةلهاجلا لها ناكف لبللا ىلا مون

 اماو .اقلطم توكسلاوههنعىهنلاناريقفلا لومي * ركذلاو رباب ثيدحلاب اورماو كلذ نع
 توكللا ماود لمج اذلو هب رومأم لب لوبقش ركذلا ةمزالمعم سانلا مالك نع توكسلا
 مك أ نلف © هتاوجابو هب لصحت امنا كولسلا ةدئافو عاطقنالا ةحصف ناقلا طئارشلا دحا
 نخس قحاو هكنالماب هكلن 0 جاب رو نأ تفك مهاوخم نخس سب # ان اسنا ا

 ظفالانالةراشالاب كلذ ىلوق ىنعملاف ةراشالاب اهرذنب ربختن اب تيما [ماكم تاجانمو ميوكيم
 ردصملاب دكؤيمل ام لصو قييرط“ أب امالكن اسنالا ىلا لصو لك ىمست برعلا ءارفلا لاق *.|

 0 لأ سل ل وح عملو

 "6 اذاف ١
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 ىفو * ةلجلا, تحن نم صصقلا ىف,لاوؤ هه .الا تحب اهنم لفشا ناكم نر 91 هتبج نفل رت
 | 6 ىنزحالا ف اهادان نطيلا نم جرخامل ىسعهب ىنعي مملا حّتفب ”ىرق ةمدقملا ةلئسالا

 او كرس ىانمو ] طحتقل !ناكميو ىسع ةدالوب فرغلى ىنععم ةرسفم نا |

 لوصحوا عفانتاوف نمهعوقول قحلب مث نزجلاو . ىتزحتال ناب هريدقت ءابلا فذح ىلع
 هرسفام ىلع اريغص ارهذ 86 ايرسس لي كنم لفسا ناكم ىف ىا # كتحن كيرلعج دق هه راض

 نيع ترهظف ضرالاهلحرب برض ليريجنا امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق * مالسل هيلع ىلا

 ىنانا ) هلوش دهملا ىف هتوين نعىسع اينا ةقيقحلا بابراضعب لاقو * الودج رك بذعاءام
 اديسىا 6 ايرس كتحن كير لعج دق ىنرحتال ) هلوقب هما نطي ىفو 6 اسن ىناعجو باتكلا

 كك هه ؟وقلإ رهز# : ىزهو © ددؤسلا وهو ورمسلا نم نك ةونلاب موقلا ىلع

 |. هلوقل عفدلاو 9 قيرطب هنم ناكام انهه دارملاو اكرادتم افنع اكيرحن ةلباقتملا تاهطاىلا

 ' اوقلت الو ) ىلاعتهلوقىف م دكأدب ةلص ءايلا ه# ةلذنلا عذج وله كتوج ىلاىا كيلا ثم

 ةلخنلا طقست ىا ه6 طقاست © هب زهو هزه برعلا لوقت ءارفلا لاق < ةكلهتلاىلا مكيديا

 وهو 46 اينج © [هزان ىامرخ] #* ابطر © زهلا رتاوت بسح ارتاوتم اطاقسا 5 كيلع

 ' لاق + ةياغلا غلبدق ءانتجالل اًلاصىا اينجم ابطر ىا لوعفم ىنععي ملعف هسبي لق عطقام

 ١ بارجلا يف اهقزر دجم ايركز ناك كلذ لبقو انهه ةل>الا زهب اهرما فك ةمحتملا ةلئسالاىف

 | مكحلا ةلئسا ىف لاقو * ةقشملاو ءانعلا تبجوا ةقالعالب تناك ةيلوفطلا ةلاحىف اهذا باوحلاف ظ

 هنمةيا سبابي لحن نم بطرلا اهاراف باريغب دلو نم تبجعت اهنال لبق زهلاب اهرضاىف ةمكطاام ظ

 ةبسنأ اهيفو مدآ ةئيط ن م تقلخ اهنالاف ةلؤللاىف ه هب ل ةرالرغل ماو: هنم كوتتالاك ىلاعت

 هللاىرجا+لاقو ريألا ىمسي ركذ جوزريفباهلوصح مدعل اهريغنود ةيناسنالا ةقيقْل ةيونعم

 كك سكملا

 ببس ءاملاو ةوهشو ءاذغ بطرلانال لبق اهعسب الا بطرلا اهطعي مل و مبسم ىهسريغب رهنلا

 | ىهلالا ضيفلا رس ةروص ءاملاو ىبسكلا لمعلا ةدوص بطرلا ةرمث لبقو ةمدخلاو ةراهطلل
 | هب قلخمو ققحم اذا كلاحسلا لمع ةروضإ ةمارك لكنالإ هماقثتو' ةلؤنمإ لف. لاك ىزرحاف

 | هلزسيل ءاملآو وياتلاوي ىسلاو ني رغلاك لمعتلا باساب كورلا ف ”نلاعتا يلع دانك رجح لقو

 | كلذنم < ىلكف 9 ببسرينب مزمل نهنلا ىزرجازاذاوزىوانن ىهو اوه لب#ليخزا بيس
 | سيو همال ةماركحوا ىسعل اصاهرا كلذ ناكو ىرسسلا ءام نم 6 ىبرشاو 9 بطرلا

 نال لكالا مدق هريسفتىف مامالا لاق * مولعلا رحب ىف ك ىدحتلا وهو اهطرش دقفل ةزجعم

 دشا فوخلاةرضم لبق ناف * ءامدلا نماهنم لاسام ةرثكل ءاملا ىلا اهتجاح نم: دشا هللا اهتجاح

 | طبرر فلعلا اهيلا مدق مث ةاش عبجا هنا لقنو ندبلا ملا شطعلاو عوجلاو حورلا ملا هنال
 د م ملا ناىلع لدف تلوانتف اهلجر رسك و بئذلا دعبا مث لكأت مف بنذ اهدنع
 ظ كك دنلا ىلا جا مذ ليربج ةراشبل اليلق فوٌْلا ناك انلق * هدرمذ عفد 3 هللارخا يف

 | ةيسرافلاب وهو كيشحتلا كلذكو تقولا كلذنم ةداع ءاسفنلل رّقلا اولاق . ىهتناىرخا ةرم

 ضم ناك اولاقو كح هكلدف هريغوا ارم غضم ىف ىصلا كنح لاش [ نديلاج كدوك ماك]

 1 1 2022207 ل جل 01-2 ا ا طن تس تل 7 0 1 ا ان ع ا تلا ا ل يمس فمما تيمدسمسا ١ تسمم م تو م ع ع مح وس ب ع صوم 72 دوم روم سو يع موج ع مس ص عال دل جل

 أ -حسصع



 مي مما جم رقع سداسلا ءزجلا
 ١ سل سطل ل ل سو معسل سس ل مس مك ا كار د كة

 لسكس طب كنا ئذاوبايزهشزا قرشتناجرد تفر ىهوكب اني ؤكا البار عشزرود ناكم 11 |

 ثيدح ىف اسوهيلع هللا ىلص هللا لوس رلاق لاق هنا هلع هللا ىضر نسنانعو 1 الازا دوب رود

 زادلا ئضقاوا'ةولالئالدف ىيبلاو ىأسنلا هاورنسحوا حب ثيدح وهو ( يمنا |
 تجرخ ميسعةدالو تند املءاس الا صضق ىف لاقو «داشرالا ىف كلما ةدمرصقل سنالاوهو

 5 اهءاحاف © هريغال واي ركزاهم معي النا تبحاو سدقملا تيب جراخ ىلا ايركذ لزنم نم ىلإ لا فوج ىف

 [نداز يعم ةدالولا عجو : ضاخلا اهرطضاو.اهب ءاج ىا ةزدهلاب ءاح ةيدعت

 دمتتو هب رتتستل 6 ةلخلا عنج ىلا 9 :جورخلا اهتطبوف دلؤلا كرهتاذا ةأرملا تضخم لاقي |

 ية امخوجتاز اب ةلخم تار نجما لاقو + اهنعت ةلباقاهل نكت مذا ةدالولا دنع هلع

 ةزجعملا راهظال (ةلذنلا عذج ىلا ضاخما اهءاجافإ) ةيمجللا تالي وأتلاىفو «اهلدا دنعتسلغ ظ

 علا هنلع ىذلا سأرلا نودام اهلفسا ىا"نصغلاو قرغلا نيبام عذجلاو * ىهتنا عذجلا ىف |

 نآا:نعو ءاتشلا ىف-ترمثادق اهل سأرال' ىتلا ةسبانلا ةلذنلا ناف اهتعور نكسيإم هنايآ نم

 ءاسفنلا ماعط ءاتلاب ةسرةاواهل'ةقفاوملا ءاسننلا تسرخوه ىذلا بطرلا اهمعطللو نبل ضِسا

 مملا رسكب وهو [ ىدرمنم ىشاك تفك ] :© تم ىتيلاي تلاق ف ةدالولا ماعط اهنودبو |

 عوقونم ارذحو مهتمالم نم افوخو هللا كحل ةهاركآل ةيرشبلا ةداعلا مكح ىلع سانلا نه

 ١ مك مهيلع صالا دادتشا دنع نيكلاصلا ننس ىلع ايرجؤا اهف:اوملكت امب ةصعملا ىف سانلا ظ

 أش نكا ملو ةشتلا"ةذه ىتلاب لاقف ضرالا نم ةئيثذخا هنا هنع هللا ىذر رمع نع ىور
 هما هدلت+ل الالب تنل لاق هن لالب نعو

 قاداتمل تا تنل" ئرخاو «*  ىدز تراي ةراث ىلوقف |

 هللالخدي ىدلوو لمح بيب ةناقللا اذه لبق ىا (اذهلقإ ةيمحتلا تاليوأتلا ىفو ©

 6 تنكو 92 هللا نباب ىدلو مهتي مهضعبو ىّزلاب ىتمهتي مهضعب نال اماظع اقلخ راثلا
 نمدحا لامن رطخمال هكايسنم 8الاصاهب'دتعيالو ىش نا ةناش اريقحأ.ش ايسن 9 [ىدوبو ]
 لاقو .* داخالابسا قركديالءدعلا ف (اسنم اسنإل تاليوأتلا فوهةغلابمال تعت وهو سانلا

 سدقملا تيب رابخا هنهدكتا لاحو ىتشادن باسح نمزاو ىتسنادن ارم سكح هىنعن ] ىنشاكلا ٠
 هنعف -لئاز نم تراك زونهو ماددوب ايركز تلافكرد مناشيا: ماما رتخد هكدتسانش ىم ارم

 [ مك هح مئاد ىلع :ناعاناتاكشزاو ميازىم دنزرف نونكاوأ ءاءدركت ”عرهتاوشو' |

 00 ى؟ دوخوح ٌهدز تنحم ركام رو راك ىورب دنح ره |

 , اهموق, هب تتا ىت >- ملكتي ل ىسع نال 6 دج ميسا سلات ليئاربج ىا # اهيداف وف
8 7775-5 

 (نه)

 | ىسيعدلو ثيح مح تيب تياض تيلصنيا ىردتأ لاقف تيلصف ىلصف لنا ليربج ل لاقف) ءارسالا

 | اهبازل- كلذ اهنمهلا !ىكاعت ةلملاو. ءاثعت تقولا:ناكو ةؤزضخأالو اهل !لئأزال ةسباي ةلخم تناكو |

 'ئش وهو ةلذالا سأر راماو حاقللا دب اهرامح نم وه امنا اهرمثو دربلا ىلع اربص ”ىش |

 | مرمالا اذهوا مونلا 5 اذه لبق 8 تومب تامنم فدك ةعيرفاونةدفخك ناك كام لف

 ءابحتسا مركلا دعولا نم ليربج نيبو اهثي ىرجام ملعت تناك اهنا عم هتلاق ماو نيلالخلا ىف |



 ا د ب و سم ت5 كرو 3 اشكو تو كتف نت الترا تفل ت2 هس ت1. 717 رااح صصص تاتا تسلا

 :فنلادنع ليربج لثمت ملول رابكلا ضعب لاق * مالسلاهلع انين نيد ىلاسانا وعديو لزنسو

 ىلع ةذاعتسالا تقو اهنف خفنولو نيناحورلا ةروص ىلع ىسع رهظل ةيريشلا ةروصلاب

 اهتعقاوم ديري رشب هنا اهليختت اهرجضو اهردص جرحت نم اهيلع تناك ىتلا ةلالا

 هتءادر ىا هقلخ ةساكشل دحا هقيطيال ثيحب ىسيع جر عئارشلا ىف زوجيال هجو ىلع

 ةيناسفنلا ىتاعملا نم. نيدلاولا ىلع ٍتلغام بسحب ن وكتيامتا دلولا نال هنف هما لاح ةيارسنل
 مج همدجورشبلا ةروصهتروص اداوتدلو ةأىما نا رابخالا ىف لقن * ةينامسجلا روصلاو
 عبرا نيعا هل ادلو تدلوةأما ناو + ةعقاوملا دنع ةيح تأر اهنا تريخا اهنعتلئساملف ةيحلا

 | اءافاهجوز دنع اناك نيبد ىلا ةرظان ىهو اهجوز اهعماج ةيطبق تناكو بدلا لجرك ءالجرو
 كلذ نعتطسنا ( اكز امالغكلبهالإ هدنع نمت مج (كيرلوسرانا امنا) ليربجاهل لاق
 اهايا اهبر ةراشب تركّذت امل اهردص حرمشناو اهبردنع نم اهيلا لسرم هنا تفرع امل ضيقلا
 اهيجو ميسم نب ىسع حملا همسا هنم ةملكب كرشيي هللانا ميسماي ةكئالملا تلاقذا ) ىسيعب

 ىسسع جرخف حارشنالاو طاسنالا نيح ىف اهيف خفنف 6 نيبرقملانمو ةرخآلاو ايندلاىف
 لثميو ءايوقالا عاملا دنع ركقتي اولاق اذلو . هيف هما لاح. ةيارسل ردصلا حرشنم اطسينم

 اهنسو هتلمح اولاق لاح لككاو.قلخ لضفاو ةثج موقاو ةقلخ نسحا ىلع لجر ةروص. هينا
 فلتخا امك اهلمح ةدم ىف فلتخاو .لمحتن نا لبق نيتضمح تضاحدقو ةنس ةرمثع ثالثذتتقو

 ةدالولاو لمخلا ةدم تناكسابع نبا نع ةياور ىفف *مالسلا هيلع ىلا ةدلاو ةنما لمح ةدم ىف
 ةقلخلا راودا ىف رودي ةفطن نم نكي لو اعدبم ناك ىسيع نال حصا مهضعب هلعجو ةدحاو ةعاس
 لديدق ءافلا هذهلثم نابلوقلا ريقفل الو * ةيسقعتلا ءافلاب (هب تدَش اف هلوق فطع هديؤيو
 قبساك مهوتم ءامو ققحم ءام نم هنال نالطبلا ىهاظ ةفطن نم هنوكت مدعو مكحلا بيترتىلع

 ىفو «ةداعلا قرخقيرطب هلاو>!عيمح نوكي نا مزلتسيال ريهاظ ببسالب تاعدبملا نم هنوكو

 احادم ةلح ف انيهرك دل ل قل: ناكولذانءاكينلا يكل /نهع نيشاز ةعيك تن اكاهتغ ىلا تار

 نايب ىف ءامكحلا لاق *ىرخا ةبآ كلذ ناكوىسيعالا ةيناكل عضو دولوم شعب ملو ةينامث لدقو

 هتكرحنمىوقا ةفذع ةكرح حورخلل كرت رهشا ةعبسهلامكتسا دنع دلولا نا كلذ بيس
 ةفعضملا ةكرحلا كلت بيقع نطبلا ىف حارتسا جرخي ملناو شاع جرخ ناف سداسلا رهشلا ىف

 جورخلل كرحاذاف رهشلا كلذ ىف نطبلا ىف هتكرح لقت كلذلو نماثلا رهشلا ىف كرحت الف

 ىفو * هفعض عم هل نيتفعضم نيتكرح ءاليدسال شيعنالف فعضلا ةياف فعض دقف جرخو
 ناك اذهلو لزانلا موحن ىف ةروص ةينامثللرا ' هرمس سدق ىبرعلا نب نيدلا ىح خشلا مالك |

 عفتتيال الواعم نوكي شيعي نا ضرف ىلعو شيعبالو تومي نماثلا رهشلا ىف دلو اذا دولوملا |

 توملا عبط وهو سبلاو دربلا ننحلا ىلع هف بلغي نماثا رهشلا نال كلذو هسقنب

 تازتعاف ىا ةيلاحخلا ىلع بصتلا زيح ىف رورجلاو راجلاو ٍةسبال.ال ءابلا د هب تذشاف

 «6 ايصق اناكم و اهبف اهنهدو تبنت ىا نهدلاب تبنت هلوقك اهطب ىف وهو ىا هب ةسبتلم
 قشاكلا لاق * اهلها نم ادسب اناكم تتا ىا قيس اك ناينالا ىنعم نيمضت ىلع تذيشنا لوعفم



 0 - لج

 ه6 حج يسع ل تخرج عوج حجو دتحرصمل ١

 كاكا

 ظ

 مد 0 جم ردع سواشلا ءزجلا

 ٍ | (مافلساويب ناقئاعجا ببضنةمالتإ اذهب هقلاجحلا يانا . ةيكنفت يلكياناو موقلا اىذا

 أ أ "لقد نوبل: نال يخاف زوي ةقفملا يحط نشد |غقلملا جرألا عمات اذاو ةلوقشا

 | دعب ريحتلا اف عمسادق ىعادلاو نال ليدلاو حضاو قيرطلا هريس سدق هيورضح نب دما

 هلل لمعت ناتعطتسا نا.) امهنع هللا ىضر ساع.نبال اباطخ ثيدحلا ىفو ىمعلا نمالا اذه

 | ةيئاطعلا مكحلا حرش ىف لاق *(ريثك ريخهركتام ىلعربصلا ىنف الاو لمفاف نيقيلاف ىضرلاب
 | هفاصواقق< الاةفرعملاتسبلذا اياليلادوجوىف وطئ ةفرعملاب ققحتلا نا كلرهظ تلمأت اذا مث
 ءانغعم ىنغالو هنع عم نع كل قب الف هاديمدنصا وج قش لكك يفاص ول فا فيو ىح /ملاعت

 رهش ةرعشم ضذا ةليلا دوحوب كل ققع اذهو هتوق عم ةوكالو هنردق عم ةردقالو

 دجاو ربصلا ماقم ىف نكملاو لاخلا ةقيقحي ققحتال مكاياو هللا انقفو اذه مهفاف ةيبوبرلا
 ىونثملا ىفو : لاوحالا عيمج

 ديدن مدا ؛نيسص وخم#: ىنابك # ديرفا قخ ايمكك نارازهدص

 تافصلاو ةيهلالا قالخالا لضحم ريصلابو ةيقاخلا ةئيدرلا فاصوالاقرتحم ءالبلاب نال كلذو

 | اهنم اندفليربج لوقا مجرم تنأمطافامهنع. هللا ىضر سابع نبا لاق 6 هتلمغ## ةيقحلا

 ١ نيقفلا لوس ا خفنلاا بقعا قع تام اهنطب ىلا ةخفللا تلصوف اهعرد بج ىف خفنف

 نيح حورلانا ىترتالا هوو مفلاك ذفاملا نم ذفنم ىلا جاتحمال فوجلا ىلا خفنلا لوصو

 قياده 6 ءواطتنا» لسؤتس تكا اذار نقألرلا لباس هاوخو تي نم لخد مدآ تندد ل5

 نا ملعاو هثءالضغالا ساشل ملا مشي مقلا هل مث نيئيعلا ىلا كزت مث ءافلاب ةيدافلا هل لاعب لفطلا

 ةهج ىلا رظن اذاف نيتهحلل عمح ةيدحاو ةيئاحور ةهجو ةيناهج ةهج مالسلا هيلع ىسعل
 ىوملا ءايحا نم اهراثا و ةيناحورلا ةهجىلا رظن اذاو. ميسم ءام نم نوكت هنا نظر ةينامسجلا
 نوكت هنا لاقي اهعمح ةيدحاىلا رظناذاو :ليريج خفن نم هنا مكحم نيطلا نم ريطلا قلخو
 رظنلاب ةذللا ةدشل محلا ىلا اهنم ءاملا لزن ايوسارسشب اهل: لثمت امل كلملا نا قيقحتلاف امهنم

 طقف هماءام نم وهف اهنم ةذلل بجوملا :خفنلا نع دلوتملا ءاملا كلذ نم ىسع نوكتف هبلا
 دق تلق ناف *رخ آلا نودنيجوزلا دحا ءام نم.دلولا دوجو نورك مهناف نيبعبطلا افالخ

 ءاج فيكق مدلاو محللا هنم نوكي ةأرملا ءامو.بصعلاو مظعلا .هنم نوكي لجرلا ءام نا تبث
 وع امنا ءازجالا ماك ةيرشبلا ةروصلا ىلع هجورخ تلق * ءازجالا هذه نم.اكىص ىسع

 ىف لثم امنا هناف رشللا ةروص ىف ليزبج لثمت .لجا نمو ققحم اهءام نال هما لجا نم

 هب ترج ىذلاد اتعملا مكحلا ىلع الا ىناسنالا عونلا اذه ىفنيوكتلا عقبال ىتح رشبلا ةدوص
 دوجوواضيا مهوتملاءاملا لصفسءاملا خفنلا ىف تمهوتدقو نيناسنا نيصخش نمهدلوت مدافن

 ةنوكت لجالو همهوت ىلع عذجلا نع طوقسلا ٍبترتك هلخات داعي لتي ةكزءافععالا فن

 ىسعدلوم نا -ىور ءاقنلا هفصحاورالل نال رشلا ةروص ىف هتماقا تلاط ليربج فن نم

 ده قبادقو منسا نالص>و, سدو ةئايش مالثلا هلع اننا الوش لق ة ناك مالسلا هيلع
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 ىنالحاكتلابوا ىتزلاب اذهدعب رشي ىسسعل 6 اغيب كامو ) اذه لبق «رسشب نسم ملوإ) ةيمجنلا
 هكتسا نينج ىنعي ] ةيسرافلابو .تلق اكرمالا ىا كي كلذكلاق 82 جوزلا ىلع مرحم ةدرح
 ىلاسرا ىذلا 4 كبر لاق  اماف [ تساهدركذ سمارت حافسو حاكتب سكيدهىبوكموت

 ةصاخ 6 ىلع 82 الصا رششب كسمي نا ريغنم مالغلا ةهنم تركذام ىا * وه اه كيلا |
 تالييواتلاىفو ه©طئاسولاو باسالاىلاجاتحاال ىلا اهل ٌةداع المحتسم ناكناو ريسلإ 13 نيه ل ظ

 ءامريغ نم ادلو قلخا نا (نيهىلعوه كيرلاقإ) نكلونيلوقت ىذلا (كلذكلاقإ) ةيمجنلا ؤ

| 

 هقاخ مدآ لثك للادنع ىسيع لثم نا ) ىلاعت لاق اك نك ةلك رون نم هقلخا ىناف دلاو ”ىنم
 | مالغلا بهو لعجنل كلذ لعفنو ىا 6 هلعجلو 98 6 نوكيف نك هل لاق مث بارت نم
 | انتردق مظع هبنيدلوا ةيضارتعا واولاف انتردق لاكىبع اهب نولدتسي اناهربو ه6 سانلةبا ف

 ادلو قلخ انا ىلعرداق ىناب ىنردق ىلع ةلالد ىا  ةيا )ةيمحلا تاليواتلا فود: لا هلمحلو
 ةمظع ةمحرو 0 ماريغ نم ءاوح تقلخو ماو باريغ نم مدا تفلح ىلا مكباريغ نم

 | هلوقو (انمةحرو ١ هلوق نيبو هداشراب نودشرتسو هتيادهب نودتهير مهيلع * انم ف ةئاك

 هلذدبو همح رب هتحرفف اديعلخدا اذا ىلاعت هناوهو مظع قرف (هتمح قءاشإ نملخدي )

 | انيئقح ىف هلوقو «انمةمحرإ هلوق نيب اذكو هتفصب ادصتم هلعجم هنم ةمحر هلعج نمو ةنجلا
 9 جل "1 0 اول

 ةرخ الاىفاماو هنيد خسنيال نابف ايندلا ىفاما ادبا (نيملاعاةمحرالاكانلسرااموإ) مالسلا هملع

 ,تاليوأتلا ىف اذك ادج مهفاف مالسلاهيلغ مهاربا ىتح هتعافش ىلا نيجاتحم قلخلا نوكي ناف

 تء.كحو ىملع قباس ىف هب تيضق 86 ايضقم ايما 8# لخالب هقلخ 46 ناكو 2 ةيمحناا
 ردقلاىف هللارس فرعنم) هلوق ىنعم وهو نزحلا ىف ةدّئاف الف هفالخ عتتمبف ةلاحمال هعوقوب

 هللاف لاوحالا نمهيضتشيام لكف مولعمال عبات لعلنا كلذو ريقفلا لوشب +(بئاصملا هيلعتناه

 ىضاقمي لزالا ىف ناك ةروكذملا ةفصلا ىلع مالسلا هيلع ىسيع قلخو هتمكحم هرهظي ىلاعت |

 ةمكحلا تحت ةلخاد ةفلتخلا لاو>الا نم اهعبتيامو نابعالا عيمأل اردقع ةميدقلا ةمكحلا |
 دوجولا ةعرمىف تدنام لكذا مال آلاو بئاصملا هلع تناه ماقملا اذهرس نع فشوك نف

 ن عرازملا توافتك تادادعتسالا توافن بسح ىلع ىلزالا مكحلا رذب نم وهف ىح راذلا ا

 ظفاحلا لاق : هسفنالا نمولي الف كلذ ريغ دجو نمو هللادمحالف اريخ دجو |

 ىمدادن ناكشت ركج راز تعكب * تسود تمحر ربا نكل ةلكمك ىع

 لاقو : ىناذ ىضتقم نم هناف ىنعملا اذه نه ىتشاال ىا

 موريمو دنهديم مثرورب هكئانج * ىبور دو شنزرس منكم نجح نيرد
 | سدق ىريشقلا مساةلاوبا مامالا لاق «ىلاعت هللا ءاضق نمهناف ىنعملا اذه ىف ىلع بيزثتال ىا
 ْ تاراما نه ةلعلا هب تدتشا دقو هرمص رخا ىف لوش قاقدلا ىلع ابا ذاتسا تجمس هرس

 | هلا نم هيف ناكامل ارسفم هلعفل رسفملاك لاق مث مكلا تاقوا ىف ديحوتلا.ظفح ديبأتلا
 | ىهتنا دماح ركاش تناؤ ةعطق ةعطق ماكحالا ءاضما ىف ةردقلا ضيراقم كضرّش نا وه |
 | ىلع تربصو ةّقيدص تناكاهنال لالا تفىعاذلو ىلاعت هللا ماكحا لح نه مبسم ةصقف# ١



 م م راق هال

 | رتاج هون طتحم نقلا هزيلو و اهلين ليما رج قاما زم تازت هع ا
 ىحور تنا كلوةكابيرقتو هل ةحم ازاجم احور هامس لقو هنف ةاحلا ةيارسب لحعلا راخف

 باصتناف اهاجال هبشتفىنعي [ميرم ىارب ليربجدش لثمتم سب ] 46 اهل لثمتف 8 بحن نمل
 | ناسح نم دقفب مل ةينبلا لماك قلخلا مان 6 ايوس 8 هب لوعفم هنا ىلع 6 اريشب # هلوق

 اهلب ادبولذا:ىلاعت هتالكن م اهيلا -ىلئام:هنم قلتتو:ةمالكب سئأتستل كلذو أش ةمدآلا توعن |

 لثمتفرشبلل جتنا خفنلل ءاج هنالو همالك عاما عطتست ملو هنم ترفنل ةكلملا ةروضلا ىلع |

 ىلا :راشأ هبفو و ةدؤلد .نلغ ىتافع:ءاللاكالملا ةروص ىلعب ءاج واو: ارمشب |
 نون وه حوزلا تاليوأتلا فو: ه5 مهفاف بجا نذا داؤلاو رهطا ماتلا رهطلا دعب نابرقلا نا |
 لاق مك ةتمملا هس هب هنال احور هتلك"ارؤن ىعساعاو نأ " هلوش اهدع ربعي ىتلا هللاةلك

 وقكحورلابدونلا نع ٍ ةدانو رونلاب حورلا نعربعي ةداتف ةيءالا (هانيمخاف اتيفناك نموأ) |

 - اهل لثمتف نك ةلكر ون ميسعملا هللالسراف ةيآلا (انىمانم احوركيلا انخواكلذكو)ل ١

 ةماكلا رون نم ىسعنا ىلع لدي ىذلاو ِهللاالا هلال فورحم ديحوتلا رون لثمت ام ايوس |

 | ريثبلاب ةملكلا تلثمت املف هتاقل نم زون ىا (هنم حورو ميسم ىلا اهاقلا هتلكو) ىلاعت هلوق |
 باشاي هي كنم نه رلاب ذوعاىلا تلاق 8 هنم هللاب تذاعتساف اهفرعت لو مم اهتركنا |

 ا ىتلا.ةضاخلا ةمحرلا راثا :تالختساو ىلاعت هب ذانعلا ىف ةغلاممال ةيئامحرلا ناونعيىلاعت هرك ذ |

 للف ىلا ا تينر اهنا اهعيور الفلا كيبل ذل قل كلزيذا لقوا نعام اع ةيطتلا لع |
 | فوذحم كرشلا باوجو هب ةذاعتسالاب ىلاماو هللاقتن 6 ايقت تنك نا © ةامعا ةروصلا |
 م نم ىعروتمو قتمول ىنعبز ىشاكلا لاقو * هب ةذاع قىلافىا هيلعقايسلا ةلالدب ةقل |

 تلاقامناو هريسفت ىف خيشلا لاق. * * [ ىثاس نينج هك فيكف مريم وع اجواوكس

 لاق 000 فوخم قئانملاو ناطلشلاب :قوخم .قسافلاو قامو هللاب ظعتب قتلا نال

 ىذوعب ىرةتالف نمحرلا.فرعت نيدلا لهانم ام تنك نا كنا ىنت ةيمحللا تاليؤأتا ىف

 6 كبر لوسرانا امنا لاق ل. اهباجاف قلخلاب كنم ذوعتاف نمحرلا فرعتال ايقش تنكناو هب |

 هب تذعتسا ىذلا كير لوسراناامئاو رشلا نم تمهوتام هنم عقوتي نم تسل ىنا ديري |

 بونذلا نم !هاط## اكءز # عردلا ىف خفتلابهتبهىف ايس نوك الىا  امالغ كل بهال ف |

 ةدعتسمالةداعلا ثح نمةيحعتم ىا |ىهاظ اداعتسا## تااق## ةيناسنالا ةيناسفنل |ةملظلا ثولو

 © رشب سس و لف فص وأك هي هي مالغوإل [اصدوب هنوكح] ه4« ىل نوكي ىأ 8م ةردقل ا ثيح نم

 لاقي امئافىنزلا اما لالا “ىطولا نع :ةيان؟ سملا ناف لجر حاكتلاب ىنرشابي مل هنا لاغاوىا

 و 82 ةدالولا ىدابم نع اههزنت ناس ىف ةغلام ريشي ىلق امتاو ىنزوا رخوا اهب ثنخ

 ةيغب لقب ملوهريسفتىف خيشلا لاق اولا هلضا لعافلا ىنمع لوعف 6 انغب كأ ل فه هنا لاحلا |
 ةدسيوجو.راك انز] ةيسزاةلايو .لاحرلا ىئت ةزجافىا ضئاطثنْوملا ىلع بلاغ فضو هنال |

 اهتالف لالا اما مارخلاوا لالخلا حاكتا قاما: للولا ناؤت اقلطم :”يطولا ةوفاديري [ اووف |
 تالاب وأتلا فو © دلولا ىنتنا اعيمجنابسلا ىّسنا اذافانغب كن 5 اهنالاق مار اما ورج ه4 م

 ل ماو
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 هلربب لاق كتبأر ةلسسو ىأب تلق لسلاق كلأ-انا ديرا هل تدقفرضخلا كوخا انا ل
 نييسفنا اقلطم هيدلاوب اراب نوكينا لقاعلا ىلعف * ىواخسلا مامالل ةنسحلا دصاقملا ف م كما

 نامالاو نمالاب لاوحالا دئادشيف رشيو ةماركلارادو ةنملا ىلا ىدهي ربلاناف نينقافا وا
 ةعركلاةروسلاوا نآ رقلاىا 4« باتكلاىف و سانلل دمع اي 6 ركذاو ف ةمالسلا عاوناو

 ريخ ىا فاضملا فذح ىلع *« ميرم # اهيلع هقالطا حصف باتك)انم ضعب اهناف
 ىف ءاملعلا ضعب لاق ةدباعلا ىنعمب ميمو نايعالاب قلعتيال رك ذلا ناف اهتصقو نارمح.تنب

 مهرئارخ نورك ذيال.فارشالاوأ كاولملا نا ءاسنلا ْنَم اهزنغ نود هكا مصكاذ كك

 كلذ وتو كعالاو لالا و! سوفلابا هقول ع قاودكي؟ نإ نعل نول ذعربالو ةافف
 تلاق املف اهب حرصتلاو ركذلا نع نهءامسا اونوصي ملو نهنع اونكي مل ءامالا اوركذ اذاف
 | ادكأت اهنع نكي ملو اهمساب ىلاعت هللا حرص اهنبا ىفو تلاقام ميم قح ىف ىراصلا

 عمو اهئاما ركذ ىف برعلا ةداع ىلع مالكا ءارجاو اسهل ةفص ىه ىتلا ةيدوبعلاو 2اومالل

 مالا ىلا ابوسنم هركذ رركت اذاف بجاو اذه داقتعاو هلباال مالسلا هيلع ىسيع ناف اذه '
 | ةلاقم نع ةرهاطلا مالا هيزنتو هنع بالا ىنن نم هداقتعا اهلع بام بولقلا ترعشتسا |

 | ةفش مكحلا ةلئساىف لاقو*ىل.هسلا مامالل مالعالاو فيرعتلا ىف اذكىلاعت هللامهنعل دوهيلا

 ١ م ايمشابا تكاتف !لماكللا لحازلا ةعاظلا ىءاوعلفت هكتماقالا هل اهعللا] نتناول مم

 | لاق اكءايبنالا بطوخ كتبطوخو مالسلا مهيلع اهوحنو ىسيعو ىسوم نم لاجرلا ركذي
 | #” تذيتناذا هه اهتوشب لق اذلو (نيمكارلا عم ىكراو ىدحتساو'كيررل ىتقاميمايإ) ىلاعت

 اهموقنم 6 اهلهانم ي هنم لاعتفا ذابتنالاو حرطلا وهو ذلا نم فاضملا كلذل فرظ

 نسحلا لاق * نايثالاىنمم نم هنمض ىفام رابتعاب هللوعفم 6 انقرش اناكم 4# تذبتناب قلعتم

 ةاروتلا ءاتياو تاقبملا نال ةلبق برغملا دوهيلا ذخما اك ةلبق قرسشملا ىراصنلا ذختا ةمث نمو

 (سمالا ىسوم ىلا انيضتذا ىبرغلا بناجب تنك امو ىلاعت لاق اكىبرغلا للا بناجىف اعقاو
 عاشبا اهتلاخ راد نم ايقرش اناكم تنأ» اهموق نم تدعابتو تدرفناو تلزتعا نيح ىنعملاو
 تداعترهط اذاو اهتلاخ تدءىلا تلو تضاح اذاف دجسملا ناك اهعضوم ناف ايركز ةجوز

 ةيقرش ةحان ىلا تءاخغل ءاتشلاتقو تقولا ناكو لاستغالا ىلا امون تجاتحاف دحسملا ىلا

 اهلها ناكم ىندا نم تخرا ىا 6 مهنودنم تذختاف 8 سمشلل لباقم عضومو رادلاعرم

 لاق * هبرتستن ارتس # ابا هه [ ناشيا ىوسزا ىنعي ناشبا شيبذا ] ىنشاكلا لاق *
 اهبوث تسباو ترهطت دقو اهلستغم ىف ىه امنيبف [ نديدزا دشاب عنام هك درب ] ىنشاكلا

 اناسراف 9 ىلاعت هلوق كاذو رعشلادعج هجولا ”ىضو دما باش ىمدا ةروصىف كلملا اهانا

 | هبىحب نيدلا نالو هلثم هتقاطلل حورلا هيلع قلطاف ايئاحور ناكمناف ليربجىا © انحور اهبلا
 ةيلاثملا هتروصرابتعاب ازاجم ةدرجما هتقيقحراتعإب ةقيقح حورلاوه لسا ربج رابكلا ضعب لاقو *

 ةيلاثملا دوصلاب لثعلا اهئأش نمو ةايلا ةيتاذلا اهتاةصنهىتلا ةدرجملا حاورالا صئاصخ نمو
 ضبق اذلو هيف ةانخلا اهنم ترسو ىثلا كلذ ىحالا اهلثمت لاح ىف أش سمتال اهنال
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 ديك ناب, دج رسشع سداسلا, زجلا

 ىذلاوه لقو ربكتملا رابجلا مولعلار ىف لاق * هبرل ايصادوأ امهلاقام اريكتم 46 اصع ارابج
 هللا مال عضاوتيال ىذلا مظعتملاوه لءقو بقاوعلاىف رظنيال بضغلا ىلع لتشو برغي

 هذهىف هيلع انملسو هلصا ىحي ىلع 46 هياع © ناماو ىلاعت هللانم ةمالس ه5 مالسو 9
 هرارقتساو مالسلات ايش ىلع ةلالدلل ةيمسالا ةاخساىلا لقن نكلل نطاوملاشحوا ىهو لاوحالا |

 نعطنم هما محرنم 6 دلو موي © هماودو اهيف مالسلاتاشب الا لوزت داكتال اهتشحو نا

 | هدعبامو توملالوهنم ىعببطلا توملاب 6 توي مويو 9+ مدا ب رئاس نعطي اك ناطيشلا
 | زانلا باذعو ةمايقلالوه نم #« اح 8 هنوك لاح « ثعبي مونو © ربقلا باذع نم
 | ءاقبلاب ثعلاو هللاىف ةعببطلا تايضتقم نع هانالاب توملاو ةعيبطلامانم ةدالولا ىلا ةراشا هفو *
 | ناكامم جرخبف دلوموي لاوحالاهذهىف ناسنالانوكيام شحوا ةنيبعىبانبا لاقو * ءانفلادعب

 | ىحي صخف هلثم ريل رشح ف هسفن ىريف ثعبي مويو مهنياع نكي ملاموق ىريف تومي مويو
 ةننادسجلا ةثملا ىلا هتأرصاو ىناسنالا حورلا ىلا ةراشا ايرك زنا ملعاو * نطاوملاءذهىف مالسلاب

 | بلاقلاب قلعتلا نامز لوط ببسب حورلا دعبتتسا دقو بلقلاىلا ىحيو حورلا جوز ىه ىتلا |

 | ىنسي نكلو ىئامءالو ىضرا ىنعسيال) لاق اك ةطساو الب ةيهولالا ضيفل لباق بلق هلدلوتينا
 | ىعاجلا ىلو ملا لاقاك ةكئالملاو تاناورلانم دحاول تؤيمل ىلزالا ض.ةلاوهو (نمؤملا ىدبعسلت

 ظ تع اونو[ ةراحاا ذىمنكا لدلك ولع. كطاط ىاطع زا قواك ةكبلا ا كتكام
 أ لاقلا لمح ةيفك ىلا اهب ىدتهي ةيا بلط رك ذ اب فوصوملا بلقلا ةدالوب رشبامل هنا مث ©

 هللا ريغ بطاخمتال ىا6سبانلا ملكتال نا كتبا )لاق ىلاعت هللارونب ىح ىذلا ىلا بلقلاب رقاعلا
 | تادانعا ثالث ىهو هللاىوسام بتاسم ىلا ريشي اهبو لابل ثالث هللاىوسام ىلا تفتلتالو

 ةهوع ةلا برقي هاوسامئلا تافتل الا مدعب ىلاعت هللاىلا برهاذاف تاءاحورلاو تاناوكلاو ا

 | تافص موقىلع هعبتو هاوه بارحمنم حورلا ايركز جرخف هرونب ىحلابلقلاوه ىذلا مالغلا
 أ :زاهتلا ف ارطاو لنالا ءاث ١ ءاوس امع,نيضرعم هللاىلا نيهجوتم اونوك ل اقف هتنناناو هلقو هسفن |

 ىهلالا ضففلا ٍباتك ذخ ىحاي هل لبق بلقلاى حي هل دلو املف دبالا ىثعو لزالا ةركب لب
 َقازْزلاَوَع هللاناو َلَرَعَت ةوقلا نعوهو افبعتض ناسنالاقلخ هنال ةيناسنا ةّوَسال ةسابر ةوّش |

 ريو ءاقتاو هللاىوسامىلا لملانم ةراهطو ةمحرو ةمكحو لع بحاص ءاغ نحل : وقااوذ

 أ :ىهلالا ضقلارونب هريوتتف حورلادلاوبهرباماءوسلابةرامالا سفنلاك(اصع ارابج نكيلو هيدلاوب |

 | ةئاطلل هكسعال نكلو الوا حورلابيصت ناكناو ىهلالا ضفلا نال ض.ألا لوق لح وهذا
 ١ ضقلال يه ءافصلابف ةفاثكو ءافص هف نال كسميو بلقلاهلبقيو ضيفلاهنع ربعي لب حورلا

 | ةرملااماقءاوهلا ةفاطلل كسعال نكلو ُناذصل ءاوهلا لبق اضف سلا ناىهالك كسعةفاثكلابو |
 | ناسنالا اهلمح ىتلا ةنامالال مح رارسا دحأ اذهو اهتفاثكل هكمو اهئافصي اهضف لبقتف |

 | هيهاونو عرمشلا صاوا قفو ىلع اهلامعتسابف بلاقلا ةدلاوب هترباماو ةكئالملا اهلل ألو |
 ءايلوالا ضعب لاق * راضتخاب ةيمجناا تاليوأتلا ىف اذك ةنجلا اهلخديو ربقلا ب اذعنم اهبجنيل
 | قحلاقحب هل تلقف رضحلا هنا تمهلاو هنم تبجعتف ىنيشامي لجد اذاف ليئارساىنب هيتىف تنك

 - (نم)
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 له هسفأ ةضطوا دعب مالسلاه لع ىحو هقول لاحم سب نم دكرلااوتققنيدتإ ذور

 نو ل مكتتفااوعاذ[حفايز ياوطن ن|تاقالكم وراك راسنا هدم انوا كةكيز هيا ككتاإزك
 [ ىحباي هكديسر باطخ .ىلاعتو هناحيس قحزاو دمآ دورفودب ىحو هكىتقو ان

 نيلالحلا ىف لاق « دسأتلاو قيفوتلاب راهظتساو دجب «ةوقبإل ةاروتلاىا 46 باتكلاذخ
 دادما الو. صوصفل ا رشف ىاجلا ىلوملالاق*اهيفامب لمعلاو اهظفح ىلع كتيوقو اهكتيطعاىا

 اهلرسبتالو هتجوز تحلصام ةداتعملابابسالا نع ةجراخ ةينابر ةيسبغةوشهتجوزو ايرك زقحلا

 هللاق كلذلو ىلا .اءهنم تدعت هتجوزو ايرك زىف قحلانم ةوقلا كلت ترس اك هنا مثلما
 هنا باوجلا ةازتعملا ىلع اهمف لل د:ىأ:ةخحشملا ةلئسالا ف لاق + (ةوشب باتكلاذخ ىحايإ قا

 6 ىمبايإ» لاقف صخيشلا ىدان مث (ىحي همسا) لاق ىلاعت هنالدحاو ىمسملاو مسالانا نفل
 ىلاعت هللا أنآ سا ةوبنلا مكحلا سابع نبا لاق * 86 ايبص 9 هنوك لاح * مكحلااننتاو

 ىحواو هاص ىفهلقع مكحا لامك اهننانال امكح ةوزتاتيمالالاعاإو عبسوا نينس ثالث نبا وهو

 ملاظلا عذب هنال 5 احلاهنمو عملا ىنعمب وهف نيدلاىف هقفلاو ةاروتلامهفو ةمكحلا مكحلالبقو *هيلا

 بعللام لاقف بعللا ىلا نايبصلا هاعد هنا  ىور  هفسلا نم صخشلا عنميام ةمكحلاو ملظلا نم
 | زيزعرمع هكارتلفغ هاكهجيزاب ناربخي تسا مظع ىدني نيس نيرد ]ىشاكلالاق * انقلخ
 [ دئاهدش ديقم 6 وهلو بعل ايندلا ةويحلاامتا ) بيرف ماديو دننارذ كيم ىزايس

 ىربيم ردب هزادناب ىاب * ىرييم رسب هحيزاس رمح
 ىثوخ ىزابب دنح ُهنلفط * ىثكايزاهج ”ىزابز هكهب

 هللادنع نب لهسَق فلا فراعلا خيثلاةموحرملا ةمالاهذهىف مالسلاهيلع ى<يلثهريقفلا ل وق *

 | ىدنسو ىخيش نه تعمس كنينس عسسىلا نينس ثالث نم كولسلا سما دإمتهناف هرس سدق ىرتستلا

 ١ ناكف نيس ثالث نباوهو ماتلا لالا هلرهظو ماهلالاو فاثكنالا هل عقو ىنعي هحورهللاحور

 هتل ازا ىف جاتحف باجمل فيثكن اكن ماماو باجحلا ةفاطل نماذهورداقلا ناحبسف عبس اناكام

 ةدام نا ىنعي هندسب قلعتلا عيرس لماكلا حود نا معاو * ةليوط ةدمىف ةقاش تادهاجم ىلا

 ' نامز لدعاىفو فصو نسحا ىلع ةدالولاو قولعلا لصحنف نيوالاىلا اعيرس لصت ةفطنلا
 ةينارونلاو ةيناءاظلا بجحلا ةلازا ىلع انعا مهللا بوجولا ماكتنا هيلع ابلاغ: نلولا ”ىحنف
 ! مهنالل هتيونتو مكحلا ىلع فطع 6 اندلنم انانحو #8 ةينابرلا راونالل نيفشاكم انلعجاو
 "اي ةفازرلا و١ كفاقللا ف ىل تسسا مث قاتشاو حاترا ىا ”نح لاش قاتشالاو ننحتاوهو

 «ةوكزو)# اهربغو هيوبا ىلع ةقفشو هبلقف ةمحروا انبانج نم ةنئاكه لعةم.ظع ةمحو هانينآو
 ا كرت تثروا امبر ةفارلانال جاو: لالخالا ىلا هتقفش هعدن+ل مامالالاة*بونذلا نم ةراهط ىا

 بفاطعتلا هل انعم ىنعملاف 6 هللانيدف ةفأر امهب 5 ذخأتالو) ىلاعت هلوق ىلا ىرتالأ بجاؤلا
 هبوبا ىلع هب هللاقةدصت ىا ةقدصوا *« ىهتنا تابجاولاب لالخالانع ةراهطلاعم مهيلغ

 مهيإو ةئيطخ لمعي+ل ىصاعملانع ابنجتم اعيطم +4 ايقنت ناكو و سانلا ىلع قدصتلل هانقفو وا
 نكيملو 8: امهيلا انسحم امهب اطل امهب !ّناب ىا ايقتىلع فطع ه6 هيدلاوب ربو 8# طق اهب

 ا



١ 
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 ءافتنا نوكل ديفم ملكت لعاف نم لاح ه# ايوس #© نارمع لا ةروس , اهب خازم

 ىوس كنوك لاح هب قيطتالف مالكلاعنم ىا رايتخالا نود رارطضالا قيرطب ملكتلا |
 اوبرقف هنأرما ىلا ةللللا كلت مجد اولق سرخالو مك ةءاة شان كباق حداوجلا ملس قلخلا

 هنأ سا ل اح ةحببص ه6 ج جرذف ص نانلا مداكلاهلع عن منتما حصا املف اهمحرىف دلولا عقوو ْ

 حتفينا نورظنتي« بار ىلا ارونم اوناكو ةفرغلا نم وا ىلصملانم *# بارحللانم هموق ىلع

 ايرك اي كلام اولاقو'تاص هوركتاف هنول اريغتم مهيلع جرخذا اواصيو هواخدف بابلامهل |
 ىحوال ةرسفم اما نا ه«اوحبسنا» (|نشعرالا) ىلاعت هلؤقل مهيلا موا ىاةمهيلا ىحواف ١

 ىحضلات قو ىلا 1 6 ةركب 8 اولض نابوا اولص ىا ىنعملاو ةيردصم وا |
 ةيلاعلا فا نع «حسدستلانامز اف رع اهو ترتناىلا سمشلالاوز تقونم وه 6 ايشعو

 هلعلو هللا ناحس ١ راهنلا فرط مكبر اوهزنوا رصعلا ةالصو رجفلا ةالص امهب دارملانا |

 نال ضهاظلاوه ريقفلالوق * داشرالاىف اك كلذب هموق صأيو اركش حبس ناب ارومأم ناك

 ناخشلا نم ةعوقو دعبتسي داو قلخ نءزجعلا نع ىلاعت هللاهيزنت عضوملاهذه ىف حيبستلا ىنع» |
 ةمجتلا تالي وألا فو © (هللان احس ةب وجا لكأ) زاك ذالاىف ذرودقوريدق ”ىش لكىلعللانال |

 هذه اركز همناب ءادان ىلاعتةنا اهنم +تاراشب ىلاةراشا(اهشنعوةركبإل ىلا (ايزكزايإ هلوقىف |

 ىهاظف ةروصلاب اماىنعملاو ةروضلاب امس لبق نم ةللعجل لو ىحي هامس هنا اهنماو + هنم ةمارك
 مك اهنرح هلايب رطخ امو طق. ةيصعم ىلا مهيمن ةلعْزيغ نم ةونهشىلا اجاتحم ناكلام هناذ ىنملاباماو
 ىلوتي ىلاعت هناىلا ةراشا © ايمسملةنم هلل 4 ل ١ هلؤق ىفو مالسلاهىلع ىتلاهلا> نع ربخا

 مالسلا هلع ىسبع مهلا ىلاعت هللانا اكللاماهلابالا دحا ىمسامو هقلَخ لبق ناسنالكة مست |

 ةيالا( الغل نوكي ى أت راق هلَوق فو (ذمحاهمسا ىدعي نمىنأيلوسزب ارشبمو 9لاق نيح |
 اف ةمهاالا ةّئسلانم ىهو ربكلاو رقعلاب: نيدلاولانم ةرفم دلولا لوصح باسا نا ىلا ةراشا |

 *ىنثل |قلخي ىلاهتهناةردقلا نمو( ”ىش نم هللا قلخ ا. و) ةلوقك“ى ثلا نم ”ىغلا هللا قلخ ناةنسلا نم

 6كلذكلاقإل هلوقيىلاعتّللاهباجاف ةردقلا نمما ةنسلا نمأىا (مالغىلنوكيىنأ) لاقف”ىشالنم ١
 نبصالاالكنا ىلا ةراشا < نيه ىلعوه كبرلاقإ) هلوق ىفو ةردقلاوا ةنسلا نمواخمال سمالاىا

 مك دلولاب محرلاقتقو عاملا ىلع ةوقلا نم دلولا لوصح نانسا امكملع درا تن نا نيه ىلع أ

 تقلخ ىا اش كت+لو لبق نمكتقلخ اك ةردقلاب ”ىشال نم ادلو كلقلخا تئشناوةنسلاهب ترج |

 لوا.وهو ( ىبرم!نمحورلالقزإ ىلاعتلاق اذهلو نك اب ”ىشالنم كدسج لبق نه كحور
 فوتشلا قو هءةردقلا تقلعت رودقم '

 اهنا غفرت ةنادؤر تحالاوج ناو # لوكا دادرك نمعتدرع موج زا كآ

 مدعازا . نيووكب: ديئايور بآ « مكح نيز نوري بابسا ىب كلب

 :قكيخ ةور قاطخت ا فيرنا زاك ع ديد هينا ق وحك نقط )"وق
 هس ةصقلا ] ىشاكلالاق * ىحي اي هلانقو ىحي هلاننهوو ىا لوقلاةدارا ىلع * ىحباي © |
 ا

 . نهمايا عم 6 لايل ثلث. له نمانلا صيضخم نم موهفملا وه اك حيبستلاو رك ذلاىل اع ةردقلا |عم

 1 ا 11 ا ا سا سا بما ا دما سس جس سممال
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 | «كربكلا نم هانا« تفلب دقووطن ًالاذوجت ىو فيكت ىنابشو اهبايشوف دلت+ 4 ارقاع أما
 سبب اذا دوعلا اتع مهلوق نم سيانلادوعلاك افافجو ةسوبي ه4 ايتع 98 نسلاربك لجانم

 خدش نم دلولا بحعتسا امناو اتع دق . ىهتنا ”ىث لكل لاَغو ىلوو مرهو ربك اذا خيشلا ادعو

 باجعتسا ىتاف ةاغلم قيقحتلا دنع طئاسولاناو هتردق لاك هفرثؤملاناب افارتعا رقاع زوجتو ناف

 ىنا ) هلوش ايركز بجعت+ لية ناف مامالالاق * ةردقلل ثدح نمال ةدابعلا ثح نم داعبتساو
 نيخيش امهكيوا دلولا اهقزري مث نيباش امهلعج نا نم بجعت انلق هيلطهنا عم 6 مالغىل نوكي

 هلاتجتساف نيثراولاريخ تناو ادرف ىنرذتال بر ىلاعت هلوق هيلع لديةخوخيشلاعم نادإيو

 دارا ةمحتقملا ةلئسالاىفو * ىهتنا ةدالولاة وق هلاندعا ىا (« هجوز هلانحلصاو ىح هلاسشدوو

 ةيوامموا اهي جوز: يرخلا رجا سما نم ما قاع ىو ةرلل هذه نما ردلولا اذه هه ضو ك تا نم
 | هكتسا نينجمه] ةيسرافلابو . تلق اك سمالاىا د6 كلذك لَه ةراشبلل غلبملاكلملا 5 لاق ب
 | نيرد تسادنز رف نديرفا هكراك نيا ] 6 وه كبر لاق له [ اما فعضو ىريبذا ىتفك وت
 | [تسناسا ] 6نيهؤل# [ةصاخنم تدقري] 26 ىلع هسفنىف هدعب عم [ صخش ود نيزانس

 نيلالخاريسفت ىف 5 دلولاب كنأرحا محر قتقاو عاما ىلع ىو ىتح كتوق كيلع درا

 ىلع بصتا اهلحف لخي ال كلثم ىف مة.ءدحةم كلذكىف فاكلا داشرالاىف لاقو + ىنشاكلاو

 ١ ىلاال قباسلا دعولا نع ةرابع وه ىذلا هردصم ىلا ةراشا كلذو ىناثل الاقل ىهدشت ردصم هنا

 ةلخاد هزاجنا ىلع ةلادروكّذملا دعولل ةررقم ةل> (نيه ىلعوه) هلوقو هب اذههيش رخآا لوق
 قراخلا دعولا كلذ لثم ىا تلق عيدبلا لوقلاكلذ لثم هّللالاق لبق هنأك لوالالاق زبحىف
 فاكلا لحم نوكينا زوجيو اليحتسم ةداعلاف ناكناو نيه ةصاخ لعوه تدعو ةداعلل

 لاق ىا ىلاعت هدعو نم مدقتام ىلا ةراشا كلذو ىوذح أدتبم ربخ هلا ىلع عفرلا كلذك ىف

 دقو هنومضمل ررقم ىانئتسا «كبرلاقإ هلوقوةلاحال عقاو وهو تدعو مص االع و نع

 افرصام دع لب اللص اد ايش: كاذذا 46 كنتم و لف مدآ قلخ فيءاضت ىف ىحي لبق نمي لبق نمكنقلخ
 ىلع لمتشم جذومعا هنال مدا قلخ دارملاو ادرفم كقلخ نم نوها نيرنشبلا نم ىي قاخف

 فرملا مدعلا نمهةلخناإا (كتقاخ دقو اللا ت هلوقب لالدتسالاهجو مامالا لاق «ةيرذلا عيمجح

 ىلع رداقلاو تافصلا ليدبت ىلا الا جاتحيال نيخيشنم دلولاقل>و تافصلاو تاذلل قاخ

 '”ىثلا ظفلو مولعلا رحب ىف لاق * ىهتنا تافدلاليديت ىلع رده نا ىلوا تافصلاو تاذلا اخ

 سيل مودعملانا ىلع ليلد ةي.آلاف همدعل.ريرقت ”ىثلانوكىنتو سكعلابو دوجوملاب صتخم اندنع
 عوقو ىلع ةمالع ىا ريبصتااىنعمب لبقو ىعادبا لعجلا 6# ةبآ ىل لعجا بر لاق » 'ىثب
 امدعب نوكي نا يني لاؤسلا اذهو اهثودح نيح ن٠ ركشلاب ةلءجلا ةمعنلا كالت قلت ال. لبخلا

 ثالثبوا رهشا ةةسب ىسعنم ربك ناك ىحينا ىور امل نامزلا نم ةهرب ةراشبلادعب ىغم

 ىعو. (هب )ابرك نراعد كلانهر) لاء ةرما ولو نم ص ف ناك ييط نإ يبدو

 ةمحقملا ةلئسالاو داشرالا ىف اذك ةنس ةرسشع ثالثوا نييسسرتفع تنبإىهور ئينعي ثداو اعا
 زي ع ا 107 || نيكل - 11 ل 5
 م دنا ىنع رده النا ىا 2 ىسانلا ملكت ال نا كاتبا 0 ىلاعت هللا 31 لاق 0
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 مسي 705 عم رشع سداسلا ءزجلا

 كلملاناسل ىلع ىلاعت لاق ىا لوقلاةدارا نع *« ايركذإب ,# دارملاىلا 1 )| بايسال

 كريشيب لانا بارحلا ف ىلصي مئاق وهو ةكئالملاهتدانق) نارمع لآ ةروسفف لاق اك ايرك ذاب |

 رهظي اهب رابخالا ءابلا رسسكي ةراشبلاو [ ارث.مهديم تراشيام ] * كرشتنانا 8 ( ىي

 | مسالاىف هلاكيرش ىا [ مانمم ] 5 ايمس لبق نم هل لعجم مل ىحي همسا مالغب 0 ربخلا ىف ارورسس
 تناك اهاياوىمسملل هيونت ةييرغلا ىئاسالاب ةيمسلان اب دهاش وهو ىحب هلق دحا مسي ثىصح

 هن تليضف هجو هكمدومرف ريسملاداز رد ] زينا! نع هزناو هوناو هبنا اهناوكل/ مت الزقلا

 تفاي هجو نيدب عيدلا رايسب هج هدو مسا نيدنئتماىكاوزا شيب تلك نازا

 كوت كوي لاطتوإ قلاختس قيخ فك ثيسكل :تلنسفر رود يقتابا ه داون ةوملشم وألا شيب اكدوش
 هللااهجوز اهنع هللا ىضر نيئمؤملاما كقننل راك[ دركت هلاوح ردافو ردي هب هدومت وا ةيدسل

 رختفت تناك اذلو 6 اهك انجوز ارطواهنم ديزىضق !ءاف) لاق ثيحمالسلا هيلع هسمح تاذلاب

 وذا دعب هكدو٠ءرف نازا لبق ركذ هكمدروا ىلعث ماماو ] ةرهطملا جاوزالارئاس ىلع اذهب

 ماذا اروا “ساسمماو دهد صاصتخا صاخمسا نبدنجم اروا كنك طهاوج ناوهط قاك

 هنعهللاىضر ناسخ لاق أك[ دزاس قتشم دوخ ماجرف نوباه

 دمحم اذهو دومُحم شرعلا هذف * هلحبل همسا نم هل قشو

 تسادخم تماندكتسدشنازادومحم *« ٠ تستمازاكتنقاعدك ةجاوخ ئا

 ىمس ىلق * شيعيو ر.عك لعقلا نع لوقنموهف ايبرع ناكناو ىم#تا مسا حينا رهظالاو
 ةراشا هفو . اهيتوا ىتلاةمكحلاو معلاب حوا هتوعدب هللانيد ىحوا:هما محر هب ىح هنال هب

 هركذ ىح مدا نا ام ايركذ رك ذ هب ىحوا د نشل دوني هللاهيحن ل نم نا ىلا

 دلو ق.ءايب الا نما دجال هللا مام نكل ونوقابلا ءاينالا اذكو ماسي هركاذ يح احونو ثيشب

 ارك رجلا ىنلا كلذ يف ةاداخلا ةفصلا نيبو ىلاعت هنم عقا ولا علا, مسالا ني ىحي ةدالو لبق

 ثيح ىلاعت قا مدقف 6 الو كندل نمىلبهف) لاقذا هب - اهنا ةياّنعلا هذهو هلا هنم ةيانغ
 ءاهسو هيلطابلو هبهو ناب هللاهمرك"اف ىلولاي هنع ربع نيح هدلو ركذ ىلع باطخلا ىفاكب هنع ىنك
 هللا لل جو دق لك الا عل [كاظرانكا هك فرئاج نواب ركاز ةعتط وع ةل دما
 ةجوز ةراسمسا ناكو ابح لوالا باتكلاىف همسا ناكمالعالاو تفيرعتلا باتكى:ىليهسلا

 ليربج كلذب اهام. ةراس اهل لبق قاحساب ترشب املف دلتال ةيبرعلاب:اهريسفتو ةراسإ هاربا
 كلذنا لاقف مالسلا هلع ليئاربل مهاربا كلذ لاقف فرح ىمسانم لصقن+مل مهاربا اي تلاقف

 «لاق» شاقثلاهركذ ىحيب ىمسو ايحمساو ءابدنالا لضفا نماهل نبا مساىف ديز دق فرحلا
 تاذلاب ىلاعت هادان 46 بر إف لاق ليقف ذئنيح ايرك ز لاق اذاف هناك لاؤسلا ىلع ىنبم فاّستسا
 هللا لبتلاىف دجلاو ةاجانلاو عرضتلاىف ةغلابدلل كلملاطسوتب هللا ىلاعت هباطخ لوصو عم
 اكهطسوت ىلع فقوتم هنعردصاب هملعزا مهوتنم كلمللهباطخ مهوب ىسعنامصزارتحالاو ىلاعت
 [ هنوكح ] * ىلا 8 تاقوالاةماع ىف كلذ ىلع فقوتم هناحبس هنع ردصيامب رشبل الع نا

 تناك 8 دق هنا لالا 6 و »© مالغ ىل ثدحي نيا نموا فيكىا 4 مالغ ىلنوكي ف

 . ( ىأرما)



 لااا لاق م6 ىدعي نبدلا سما ىلي ىلص نم ادلو  اياو © ةدالؤلل حلصتال |

 مالسلاهيلع لاقاك لاملا نوناروبال ءادنالا ناف ةوبلاو نيدلاو معلا ثيح نم ىثري ىا ايلول |

 هلبحتسلو ةثارولاب ىلولا فصودقو تلقناف * ( ةقدص هانكر ام ثرونالءاسالا رشاعم نحن ) .

 يحيهبهي نا ىلاعت هلاضق نم ناكدقو ( اهتعنف ضعب سأب مهضعب قيذيالنا هتلأسو)لاق ثيح

 قاحسانا 3 بوقعي لا نمثريو# ىاثلانودلوالاىف هواعد تسحيتساف هن ريال وايش ضم اس

 مخ سها هللا لوؤي نيذلاةهصاخ لجرلال او .ناةل هم ثروو هنرو لاه كلملا مهارب نبا

 نارمصوخا ناثام نب بوقعي وه لتاقمو ىلكلالاقو *نيدلاىف ةقفاوملا وا ةمحصلا وا ةيارقلل |

 لاق *ايرك ز نب ىحب لاوخا بوقعيلا ناكو منسم وبا مالسلاهلع نايلس لست نم ناثام نبا

 دئموي رابحالا سبر ايرك ز ناكو مهكولمو لمشارسا ىن سؤر نانام اونب ناكى لكلا

 بوهوملا دلولا ىا ه5 هلعجاو » مهكلم نانام ىنب نم ثريو هتروبح هدلو ثريذا داراف

 ناكنيب هطيسوتك لعجلا ىلوعفم نيب برطيسوتو العفو الوق كدنع ايضرص 24 ايضد بر وه
 نا ديعلادارا اذا لق كلذلو عرضتلاىف ةغلابملاب ةباحالا ةاساس كيرحتل قيس اهف اهربخو

 دعلانكميال ىلاعت هللانا ملعاو * هتافصو هلامسانم هبساني اهب هللا عديلف هؤاعد هل باجتسسي

 ايرك زل عقو امك اضعبوا الك هتباحالالا ءاعدلا نه

 ]١[ ازج اراهاعد نا صد ون' * اعد ل ون لواز مش

 [91 ةكياوكللا وت لوارأ فق و اهلا كذا كل كو
 ةلذلا راهظا ءاعدلا ىف نال كلذو ( ةمحرلاٍباوبا هل تحتف ءاعدلاباب هل حتف نم ) ثيدحلا فو
 هريس سدق ىناطسلاديزي وبا لاق اذلو راهظالا اذهنم هللاىلا بحا ”ىش سيلو راقتفالاو

 تدرانا:تادابعلا نم ةءوامم ةتيازخ ديزياباان ىل لوشالئاق: تير ف ةتل نيثالث ةذاعلا تادباكا

 ةققحلا ملاع هلوخد دنع لاق اذلو راقتفالاو ةلذلاب كيلعف هملا لوصولا
 ماهدوا زايو نو تحاخو نك ثسين وت جنك ددك اهاش ماهدزوأ ريح راج

 قئاقحلاةضلاخىف اك ءاكلا عييفشلا منو ءافولا ةيطملا منوءاعدلا حالاسلا من ةفرعملا لها شعب نعو *

 نوكيا هللا نم بلط ايركز نا ىرتالأ ل مكلا رظن حطم لوالاوايندللونيدللام اءاعدلان ام«
 حالصلاو لمعلاو معلا ىف ملاعلا ماظن نال لاملاثاريمنم ريخ وه ىذلا معلا ثري نم هتيرذ نم

 هنالاك اهبف رهظي ة[ سه نم ءاماكلل دبال هنا ىلا ةراشا هفو فاصنالاو لدعلاو ىوقتلاو
 رضع لكف:.لفاكلا:ناسنالا "لغو" ىئانطاءءآنلا اف ثبو ملاوعلا قلخ ىلاعت هللانا ى قل

 كيلعف لماكلا ناسنالا ىلا لصنلف ىلاعت هللاىلا لوصولادارا نف هرارسسا رهظمو هراونا ىلحي

 تسمم ممم

 قيفوتلاو دادمالاو ضيفلا دابعلابر هللا نمو دانا موب ىلا كرك ذ هب ىحيل لوالاريخ بلطب

 ىنأ ماو ىناف ةيداعلا بابسالا ةطبساوبال عارتخالا قيرطب كتردقو عساولا كلضف ضخم نم

 | اوناك ناو ءايسنالا تلق * روهشملا وهام ىلع ايركز لبق ايندلا نم يرخ ىحي ناف كلذف

 :4 || ةينبملا ةيهلالا ةئيشملا هضتقت امسح تاوعدلا عيمح ىف كلذك اوسيل مهنكل ةوعدلا ىباجتسم
 : | مالسلا هلع ىتلاةوعد ىلاو هيبا قحف مالسلاهيلع مهاربا ةوعدىلا ىريالأ ةغلابلا مكحلا ىلع

 ميم ةروس مهج "16 زعم

 21 يللي يبيها 2 ا م

 ١ تيادهوريش ىاعد ىلعبق نيساوخرد نايرد مراهج رتفد رخاوارد : ]١[

 0_2 يس سس ئئ2525252 2 2555ئظش تت سيشل 22 22252225222 2222 لا ااا ا ا: ئ م م م ل سا ه١

 ةكشا كن 1 ناب رءوس ند لئادار د

١ 

 نم

 تساوخ نئذك كيبل نيد دنهزاس



 مهي 05 رثع شداسلا ءوجلا

 هتراناو هضايبىف بيشلا هبش «6ابيش» قيس امب ءافتكا فذح ىنم ©« سأرلا لعتشاو »
 ىتح ناآرلا ةلمح "تيشلا:لومشل اراعشاو ةغلاس هتينمو رءشلاىف هراشتناو رانلا ظاوشب

 ىماز“ نيش لغتشا 'لصالاو دوضق.ال احاضيا اًريم بيشلا لعجو ”ىث داوسلا نم قبل |

 ىدعس خمشلا لاق : هت ىف رانلا لعتشا ىلا ةسسنلاب ارانهتب لعتشا نازولصالاىلا ةسنلابهنازوف

 باوخز نكربهديد دشزور تبش * بابش ىورب دمآرد تدشوج
 نفسا ئاشسأ ردنا مداتقا“ دك * دسآ مديري دوخزا زور نآ نم

 ورع كفل اكاد او تاس د ثل ع * تلك رد لها رمع نارودوح

 ريندنح ىد نيا تشك دهاوج ا  نع ا كا هك اغيرد

 رمعلا اذه تاقوا نم تقوفف ايئاخ كايا ىئاعدب نكا ملو * اقش بر كئاعدب نكا ملو # |
 ةاوعدلك دنع ةباحتسالا نم فلس اه هنم لسوت [دهوىل تدحتسا كتوعد الك لب ليوطلا

 0 ا ا ا ا و دعا لتتم تبع"
 - ىؤر  راثفا ةدشو رارطشا.دتع أسأل دنا ةسأل اليوط ارهذ ةباحالاب هدنع د وع

 1 را ا تا ىلا تكس ىلا الا يضع لاق اخ نأ
 ةنياكو هنأ قسنأل جيا لوالا ماعنالا طبح لوبقلا دعب درلا نا ههجوو هتجاح ىُككو |

 اميل نااألا قدك دزاواف كافل ةومخ نعر ةدبلاو" ثلفلا وت تنك ان اج ىددرام لوق |

 اهبرفظ اذا هتجاحم دعس لاَقب هتكاهو ىلق ملا فعاضتل عض ةياهن عم لوبقلا ىتدوع
 ىلاو 8 لاقف نيدلا'ىف هبعفتنم هديربام نا نيب مث مامالا ريسفتىف اذك باخ اذا اًهبَوْعَو

 قاسنإب فوذحمب قلعتم وهو م م ىلدبالف ىنوم دعي ىا * ىتثارو نم ىلاوملا تفخ

 تترتق نَهَو ىلا هلوق ىلع فام 5 ققلا ذاتتفلا"كفححال: لاو دوج ىأ "نعذلا هلا“

 دعب هيما ىلي نم هفوخ ىدابم نم ندلا ريكو ىوقلا فعض ناف اهنومضم ىلع هنومضم
 هتما ىف هتفالخ اونسحمال نا فاخف 1 |”ىوازمش اوتاكو همع' اوت هلاومو هنوم

 بيرقلاو بحاصلاو قتعملاو قتءملاودبعلاو كلاملا ىلوملا سوماقلا ىف لاق * مهنيد مهياع اولدبيو

 8015 الاال ناو  كيرسقلاو) ليلا ملاو نبالاو فيلخلاو رالاو ه هوحنو علا نباك
 ص كك ىأ سما تناكو » ىهتنا رهصلاو عباتلاو بحملاو هلع ماو عالاو رصانلاو برلاو |

 لاقو * م سم مأ ىه ةتحوىربطلا لاق هذوكاف تب هنحتخا ىهولف نب ذوقاف تسب عاشبا

 ىسع ةلاخ نبا ىحب نوكي لوقلا اذه ىلعف نار تنب عاشبا ىم ايركذ ةأصا ىبتقلا
 ةلاخا ا تنقلف) ءازسالا تيدجىفو هما ةلاخ نبا نوكي .رخآلا لوقلا َقلَعَ يطال

 مالعالاو فيرعتلا باتك ىف ىلهسلا مامالا هلا لوالا لوقلل دهاش اذهو ( ىسيعو ىحي

 ناكودلو هلدلوبال نم ءاسنلاو لاحرلا نم رقاعلا ناف اهبامش نيح نم داتال ىا 3 ارقاع ©

 نم ىل 8# [ شخ, سب] * بهف 8 ىشاكلا راتخاام ىلع نيعستو ىتاع ذئنيح, اهنس
 ةياغلا ءادشال نمو هلةاض ماللاف امهنعم فالتخال بهي قلعتم نيراجلا الك © كندل |

 ىطعا كاكا وأقام ناكموا نامز ةباغ لوا ىنعمب قرطا كلكالا ف ندلو ازاخي |

 (نم)
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 رابخالاىف ىورام اذه ىلع لدي *ه غالوإ ل ايربج اهيلع علطبال ق'اقحورارساب ليربج ناسل

 ١ (تملع)ماللا هيلعىنلا لاق فاك لاقاملف 6ص 350 7 لزت مالسلا هيلع ليربج نا
 ' لاقف(تماع)لاقف دادلاقف (تدلع) لاقف نيعلاقف (تءاع) لاقفايلاقف (تملع)لاقفاه لاقف

 | هقلخ نمادحا هيلع للا علط م يع ةثالثنا رقلامولع مكحلا ةلئساىفو * «يلعا ملام تملع فكل 0

 هتافصو هنامسا قئاقح 0 هتاذإ هنكر ةف ننعم نمر هياتك نارسا مولع نمي هةرتاتسااماوهذ

 هؤتحولا نم هان هيف مالكلا دحال زوجلال اذهور وهالا اهماعبال ىلا وش عال صاغ ||
 هلالا هفمالكلا زوخمال اذهوهبوصتخاو باتكلا رارسا نم هيبنهيلع علطاام ىناثلا معلا ٠ .اعامحا |

 كلاثلا معلا ٠ .لوالا مسقلا نم ليقو مسقلا اذهنم روسلا لئاواو هلثزذا ٠ ناوأا مالسلا هلع

 * 00 8 اهيلعتب هرماو ةيفخلاو ةالخلا ىتاعملا نم هباتك عدواام هدن هللا اهملع مولع

 همحر لوعفم 13 هدنع 00 هلوعفم ىلا فاذم ركذ كير ةمحر 8 ركذ واملا اذه ىا

 دالوازا واو ] ا نبا رصهو دع ايركز وهو هنم لدب ه# ايركز 8 ا

 سدقملا تيب رابحا رتهمو ناشيلاع ريمغيب هدوب مالسلا مهيلع دواد نب نابلس نب معجر

 نب ىوال دلو نم اهو ىسوم ىخخا نوراه دلو نم اي 0 مامالا لاق# [ نابرق بحاصو

 نوج] ةيسرافلاب ىنملاو .كبر ةمحرل فرظ 6 ايفخ ءادن هبرىدانذا 9 قاحسانب بوقعي '

 ندناوخو نابرق بيرشزا دعب سدقملا تدب بارحرد اردوخ 0 دناوحو هنا ظ

 رهجلاك ىلاعت هلا ةبسنلاب هنوك عم هناف هتاعدىف بدالانسح مالسلا هلع ىعار دقلو [ناهنب

 مهفاخم ناك نيذلا هيلاوم ةلئاف نم صالخلا ىلا برقاو ءايرلا نم دعباو صالخالا ىف لخدا

 هبقيليال ىدابم ىلع هفقوتل دلولا بلط ىلع سانلا مول نمو هلع اوعلطي+ ىنخا اذا هتاف

 ىشاكلا هراتخاام نلعب نيكس. اعشن .ديسقو ,هنس_ناكو هخوخبشلاو ريكتلا تقو اهيطاعت

 ريقفلا لوس * هافخاف ةالصلاىفاعدتلق *انفنخ نوكي كتر ءادملا طش تلق نان

 وهو ىتخ توص لاشو فعضلاب فصتي دق توصلا ن كل توصلا ىنعع ناك ناو ءادنلا

 رهجلا بتاع ىتدا نم دمعي ةتفاخلا ,ضعب نا ءاهقفلا.نع حصدقو ءادنلا اذكف نسمهلا
 ىلا ءادنلا نإ وهو ةعلاطملا دنع حالىخ هجو هف ىلو *«ىرانفلل ةحتافلا ريسفن ىف هلايصفتو

 توصلا هبضفخمال ساتلا نع الضف ةظذحلا نع ىنخام وه ىنخلا ركذلاك صاوخلا دنع

 ناش وهام هيلا هجوتملا .سمالاىف هجوتلاو لابقالا ةدش ىلاةراشالا ءادنلا ةراع ىف هجولاو

 ءادنلل انايب عقو فاّمتسا لاق »© ءايلوالا لك نم: ةنسح ةوسا مهب هلنمو ءابننالا

 هدنسا اعاو فعضلا ندولا كي ىب د ىلا 8 [ نم راكدرورب ىا ] 6 بد

 هّنيالاص عم فعضل اهياصا اذاف ندبلا تيب دامت هنال [ ناوختسا ] ةيسرافلاب وهو لطب كا

 يوغبلا ىف مكسازرضالا طوق .ىتشا ةداتق لاق * ءازجالا راسب اصا للعلا نم ةرئات تاتو

 جرخل عججواو .هدارفا نم درف لكل نهولا لومش نع “ىلا سنج ىلا دصقلل هدارفاو
 دعب ليصفت وهو مظعلا نم لاح وهو فود>ع قلعتم ىنمو .ن ولا ع نع ماظعلا ضعب |

 | الاجا هللا هتيسن وو مساك 5 الا

 -ح صح حم د تحسم تس حس مل



 ةعابجل ةبأ موش نا١ كحاوأ' اذار :اماهنع هللا ىذر سابع نبا لاقو * لللا ماوق نم هشكيو |

 كلظقوي ّللاناف ةيالا ( ادادمرحبلا ناكول لق ) كعجححضم تدخا اذا ًارقاف لئلا نم تئش |
 ةيدمخا ىواتفلا ف لاق * اعدءاطض» شارذلا 3 ةءارقلا ّق اوءلكتو # للللا سس كيف ىهد

 ىف 5 مظعتإا ىلا برقا وهو أرشبال نا ىلوالاو .ىهتنا نا رقلا ةءارقب عجطض.ال سابال ظ

 احعطضم ةءارقلاب عجاحضملل ساب اال ىنامغرملا نيدلا ريهظ نعو # هيقفلا ىدحعيل هعرمشلا حرش

0 

 طيحلا ىفو * ناخئضاق هلقن الث الاو سالاك ةوكي هنال.فاحللا نم هسار جرخا اذا |
 | هللا لأست *« ىهتنا هسفن ىلا هاجر مضي نكل ضرالا ىلع هيينج عضو اذا ةءارقلاب سأبال
 | راهنلا فارطاو ليالا ءانا نآرقلاب انسنؤيو رامعالا ءاضقنا لبق ةمذغلا نم انظقوب نا ىلاعت
 نيرشلا 7 ثلاثلا.نينثالا' جون ىلاعت تاو وكلا .ةوؤشن تك

 كلو ةئامو و نس نه ناضمر رعش نم

 | 7 ةدحسلا ةياالا ةيكم ىهو ةبإ نوعستو عستوا نامأ ميسم ةروسريسفت قدح

 صعيهك اذه ريدقتلاو فوذحم ًادتبل ربخ هنا ىلع عفرلا هلحمو ةروسلل مسا #* صحهك 8 |
 | حانج ىلع هنوك رابتعاب هنال هركذ نايرج مدع عم هيلا ةراشالا تمص امباو هبىمسم ىا

 ىف لاقو *.داشرالاىف اذك نالف ىرتشاام اذه لاَماك دهاشملا رضاحلا مكحىف اناضةركاذلا

 ضعبف اوارقام هيلع لديو ىنسلا هنامسا نم مسا ىهوا ىلاعت هللاب مسقا مدق خبشلا ريسفت

 ةفص الا اننهنم لكن يشي, فوزرح نما تكرم ةناوا ىقانعتتاي صعنهك.اي مهلوق نم ةيعدالا |

 نم نيعلاو .ميحر نم ءانلاو .داهنم ءاهلاو .رييكو ركن مفاكلاف .ىمظعلا هتاف نم
 مهيديا قوف هدي هدابعل داه هقلخ فاك ىلاعتوه هانعموا قداصلا نه داصلاو .مظعو ملع |

 تريضحرب هكىهلا بهاوم زا نايفوص بهاومرد ] قشاكلالاق « هدعوىف قداص هتيربب ملاع:|

 | ترضخ هتنساروك اذم:اهدمآ 'دورف هريس سدق قانمسس ”ةلودلاةالعا نيدلا نكد خش
 ١ 6 مكلثمرسشب انا امنا ) ىلاعت هلوقك ىرمشي ىكي تستدوص هس سو هيلعللاىلص ارتلاسر
 | هللاعمىل ) لاق اك ىقح مويس ( ىبر دنعتيا دحاك تسل ) تساهدومرفدكزانج يكلم مود

 ْ (قحلا ىأردقف 0 نه) رتتشور نيزاو ( لس ص ىنألو برقم كلم هف ىنعسيال تقو

 ىرمثب تروصرد تساهدش عقاو كيد ةانعب |ندبس راو الهرذاؤ اا ازهناختسإوجو

 ْ ( ضعيهك )) دننامهدرفم فورح ىكلم تروصردو مدحا هللاوه لت نوح هلك ص تالك |

 © ىحواام هدبع ىلا ىجواف ) هك مهبم ىئالك قع تروصردو هناوخاو

 تس هد تاياكح هطقنو فرح ىوسناز * قوذ ناس نشك فرح قاركستو3

 ةعطقملا فورحلا رئاسو (ملا) نوكي نا لمتحي ةرقبلا ةروسىف ةيمجتلاتاليوأتلا ىفو ة: '
 ' هللا اهعضاو دقو مهريغ اهيلع علطيال نييحلا نب فورحلاب تايءءملاو تاعضاوملا لبق نم |

 | ىلع هعم اهب ملكتِل لسرص ىنالو برقم كلم هيف هعسيال تقوف مالسلاهلع هببن عم ىلاعت
 7 6 فلسا ))



 فهكلا ةروس مهي م11
 ام كرفغتساو ملعا اناو أش كب كرمشا نا نم كبذوعا ىنا مهللا اولوق هريبكو كرثلا ريغص
 هلع اوبصيل هاملغ ادعف رهطتي نا دارا ءافلخلا ضعب نا -ىكح_ ىناعملا نيع ىف اذك ( معاال
 ' اذك هنع ّللاوضر بلاطىانب ىلع ىضترملا هنظاو ةيآلا هذه التو كلذ نع .مهدصف ءاملا
 © هنع هللا ىضر ىضترملا ناك ريقفلا لوش * ىرازفلا مساقلا ىبال ةمحقملا ةلئسالا ف
 ىوقتلاىف ةدايز كاذو مظنلا ىهاظ ىلا ارظن هوحن و ءوضولاىف ةناعتسالاو ءايرلا ىلا كارشالا
 ىلاعت هلوق قالطا ىلا ارظن اهوحتو دبلاب ةأرملا سمل نم ءوضولا بجوا ىنفاشلا نا هريظأو
 هيلع لاةلاق هنعهللاىضر ءادردلا ىلا نعو *ىنخيال ام ةميزعلاب لمسحوهو مءاسنلا متسمالوار)
 نبا لاقإسم هاور (لاجدلا نم مصعفهكلا ةروس لوا نم تايآ رشع ظفح :نمإ مالشلا
 ع بذكلا هنم رثكي نم لاجدلا نال سنجلل نوكت نا زوجيو دهعلل هنف ماللا كلم
 مهئامز ةلجاجد عدبلاو ءاوهالا لهاف و1 َناَئولارَدا ف كوك يوكل ىف ءاحدقو

 مهو هدعكلا باضحا ةصق ىلع ةلمتشم ريشعلا تايآلا ةدهانلا هما ةمصعلا 3 يرشلاو |

 ظفح نا ىلاعت هنم وجرملاف هنم هللا مهاجتا رفاكلا سونايقد رش نم ىلاعت هللا ىلا اوأجتلا ا

 ؤ نمرخاوالارشعلا ارق نم) ىناسنلل ةباود ىفو *ميوقلا نيدلا ىلع هتشو لاجدلا نم اهئراق
 هيلعلاف لاق هنعهللاىضر ىردخلا دعسيبا نعو *( لاجدلا 0 مهعفهكلا اود

 رق نمو ةكم ىلا هماقم نه ةماقلا موي ارون هل تناك تلزتا 5 < 1 ارق نم) مالسلا

 رد هاور (هيلع طلسي مل لاجدلا جرخ مث اهر 4 تاع
 | تحن نم رون هل عطس ةعمملا موي ىف فهكلا ةدوس ارق نم) مالدلا هلع لاق لاق امهنع

 نملاق ) ديعس ى ١ نعو *( نيعمجان 'بام هلرفغو ةماسقلا مون هل ئذب اسلاك ناذح املا هيل

 ف ىراأللا ءامر (قشلات بلا نيبو هنيبام دونلا نم هل ءاضا ةعبللا ةامل هقويكلا( از يكاازو

 نادتلا ريسفت ىفو * ىرذنملا مامالل بهرتلاو بيغرتلا ىف اانكدعتس ىبا ىلع افوثوم هدنسم

 اهعش ةدوس ىلع مكلدا الأ ) ماسلا هيلع لاق لاق هنع هللاىضد ةدرف نب هللادبع ىور

 هللا ل وسرايىلب اولاق (كلذ لثماهبلا 7 ضرالا وءامسلا نيباماهمظع الم تل زن نيح كلم فلا نوعبس

 | ارون ىطعاومايا ةثالث ةدايزو ىرخالاة عما موب ىلاهل رفغةعمجام ؤاعأرق نه فهكلاةَرَوُس) لاق

 | هيلعلاق لاق هنع هللا ىضر بمكنب ىلا نع ىدادخلا ريسفتىفو *(لاجدلا ةنت) قوو ءامسلا غلب

 أرق نمو اهيف نوكت“ ةنتق لكنم مايا ةينامت ىلا موصعم وهف ةعاكلا ةهروس 6 ند) مالسلا

 دونلا كلذ: وشح :ةكم ىلا ال التي روت هل ناك هعحتضم دخت ناك« سفارخلا "قا ىقلا"هباآلا
 | "لل التي رون هل ناك اهالتف ةكمب هعحضم ناكناو هعحضم نم موق ىت> هيلع نولصي ةكئالم
 ىتح هل نورفغتسيو هلع نولصي .ةكئالم رولا كلذ وشخ رومعملا تدبلا ىلا هعجبضم نم

 رشبانا امنا لق هنحضم دنع أرق نم ) مالسلاهلع ىنلا نع ىواضيبلا ريسفت ىفو +( ظقتسي |

 ىتحهيلع نواصي ةكئالم رولا كلذ وشح ةكم ىلا ل ًالتب هعحضم ىف رون هل ناك مكلثم
 | مْ ا (تاحلاصلا اولمعو اونما نيذلاذا) مونلاةدارا دنع اند بيرقلا حتفىفو * (ظقتسيا

 هلخفوي هناحعيس هناف كيلا لامجالا بحاأبي ىنلمعتساو كلا تاقوالا بحا ْق ىنظشإ مهللا لاق
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 مد# ٠لسإ ١ جم رفع سداسلا ءزملا

 ا تاع نقولا قلل :نيلهاكلا نه لها اكه, ىدتكلا ءزاوهل رس اذاف ةسنا كفل |
 سانلا حدم درخم هبدارا اذا اماف نارجا هلف تابجاولا نه كلذ ناكذا ةمهتلا هنع ىنتنتوا |

 لمعلا داسفا نع ازارتخا ىدتقملا ىنذف كرشلاو ءايرلا ضحم وهفرك ذلاوتيصلا راشتناو

 تبلصو اذك ترق اريخ ةحرابلا هللا ىقذر لو حبصا اذا ناكهنابلاغ نب هللادبع نعو * |

 | .كبز ةممتب اماو ) ىلاعت هللا لاق لوب اذه لثم لوَش كلثمأ سارفابااي هل لبق اذاف اذك |

 هريغهب ىدتش ناو فطللا هب دصق اذا هلثم زوجمامتاو هللاةمعتب ثدحتال نولوقت ماو (ثدشخ

 اذكى بكل ةعمسلاو ءايرلا ل هاب هشتلا الا هف نكي ملولو ىلوا رتسلاو ةنتفلا هسفن ىلع نماو |

 صالخالاودحوتلااهو لمعلاو ملا ىصالخ ةعماج ةنالاو .:ىعضلاةزاوشا ىف فاشكلا ىف َّق ْ

 هرسسدق ىدعس خسشلا لاق : لمعلا ىف

 تسوبا زغم ىلز دبا هح هل 5 »# 221 تبن ضصالخاب تدابع

 قلخ زادن نهبزا' ىثودرد 5 قلد هج تناسرد غم رانز هح

 تخورف ىاوترد ادخاب شرك « تخود تسلهس هقرخ ايدىوزب
 فوخانا) مالسل هيلع هلوق للدب هتئاريغل.لمعلا تلق ءايرلا ىنعمامتلقنا مولعلا رحبىف لاق*
 انئوالو ارجشالو ارشالو اسمش نودبعي لوقاال ىنا اما هللاب كارشالا ىتما ىلع فاخاام

 عوج ملاذا اذهىهتنامودلاىف ءايرلا لخديالو هابشالاىف لاق # ( ىلاعت هللاريغل الامعا نكلو

 | نب ةذاع نع ىورام ىلع قال اك هب ضرعي لو لَه ملوا ههجو ىف هرثال اراهظا هسفن

 0 ىاري ةالص ىلصنم ) لوشإ مسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر تءمس .لاق هنع هللاىضر تماصلا

 مك ةيآآلا (هبر ءاقلوجريناكنشإ ارقو (كرشا دقفهب ىئاري اموص ماص نمو كرشا :دقف اهب
 ربلا هوجو رئاسو جحلاو قدصتلا هلع سقو ىدادحلا ىف |

 كرشم دتتفك نارا ارىناسم *« دزاس دوبعم ىنكره ىبارم
 ىبلانكلو ىزلاو سانللا نسح ىف ربلا سيل (ىتارص لك ىلع ةنجلا هللامرح امنإ) ثيدحلا فد

 راقولاو ةنكشلل

 دبلك ءديام ار نتخرود "رد ددط ترسو اكيك(اي "هما رك“

 نهريب اسراب قسافزا ه. * نزهار ور بش نم كيدزتب

 ناكنم دانمىدان هيف بيرال مويل ةماقلا مول نيرخآلاو نيلوالاةللا عمح اذا ) ثيدحلا ىفو

 نع ءاكرشلا ىنغا هللا ناف هللاريغ. دنع نم هلع باو .بلطيلف ادحا هتنلمع لمع ىف كرشا |
 ( كرمشلا

 راكب ىثاب ديز ةناخرد وج * رادمت رجا مج رسإ ئا'وارتعر |

 كالذدعا ةىم هئام مون ل ىداولا كلذ ن م ماهج ذيعتست 0

 ثيدحلا ىفو ( ايرلا) لاقرفصالا د رشلا امو لبق (رغصالاكرسشلا اوقتا) ثيدحلاىفو ( نيئارملل '

 نيبدنم حا كرمشلا ناف رئارسلا كزرشو 5 اياف ىلا كرشلاىتما ىلع فاخاام فوخانا) |
 بحذيام ىلعمكلدا القأ ) مالسلا هيلع لاقف سانلا ىلع قشف (ءاملظلا ةيدلا ىف افصلا ىلع لغلا '

 ) ريغص ( ١
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 فهيكلا ةروس مدعي هه, م

 اهنا اهنال بيسلا مسا, بي.ملاةيمستنمتا.ءلكلاب تانكمملا ةيمسةوهيلا ةراشاو هب راعشا بلا ىلل .
 اموقورحبلادافننا مالكلا لصحمو ةيآلا ( دلزا اذا ءىما امنا )) ىلاعت لاقاك نكةملكب تن وكت
 مدعو امطق دفانو هانتم مسج لك ناف الما ادادم ناك اقلطم للعم ريغ ىباذرما اضرفوا

 ةدفانالو ادبا ةهاتشمريغ اهناف الزا للعم ريغ ىلضارما اضرفالو اغوقوال برلا تالك دافن
 دمماي لق مكلثم رشب انا امنا لق ف هحور هللا حور خسشلا ةرضح مالك ىهتنا ادمرس

 6 ىلا ىحوب 9 ةيرشبلا تافصلا ضعب ىف مكيواسمو وغلا ىف مكلشم قس دار الا اناا

 هلكيرشالو هتاذ ىف هلريظنال ةيهولالاىف درفتمالا وهام # دحاودلا مهلا امنا 3 ف ىبر نم

 ىفو © ةلاصرلاو ةوبنلاب مكتب نم ىلع نم هللا نكلو ىتيرشبب فرتعم انا ىنعي هتافصفف
 قاطو تل اة كل ولا قست نال هوا ةعتداط قب ريشا حف مدا يدار يضوتسح لانك زامل
 هلا ناب ةفرعملاو ىحولاو ةوبنلاو ةيالولاو ناميالا ةليضفب مهني قرفلاو رفاكلاو نمؤملاو
 ىدعس خبشلا لاق اك ىهتنا دحا اوذك هل نكي ملو دلوي ملو دلي مل دمص دحاو هلا نيملاعلا

 تسام وبن دنوش ىوذذات عيوداكك > ”ةيشيبلالا فال ةيااذيإ ةهحتقمالا اوأستلا |١
 [ دراديم دما كره نني .] ةيسرافلاب ىتعملاو ٠ هلل امعلف هؤازد - طرش 46 وجري ناك نف ©

 دارملاو ليقتسملا ىف ربخلا لودو عقون ,انكا وار رسام ناكماشؤ الاف لاق * 6 هبرءاقل ف

 ٍبرلا ءاقل اولمح انباا مامالا لاقو * ىلاعتهتمارك ءاحر ىلع مرعتسا نف ىا هتمارك هناقاب

 ليصحتل #8 لمعلف 8 سوماقلا ىف ام مآ رهيضركهمقل لاَ هباوث ءاقا ىلع ةلزتعملاو هتبؤر ىلع
 لاق * [ ىادخ ةديدنسي ىنعي هتسياش ىراك ] دك املاص المح ل: ريزعلا بولطملا كلذ

 ءىنعع نوكي ءاجرلاو هلع ضرعال حلصي المع لمعلذ هللاىديا نيب ماقملا فلخ نم ىك اطنالا

 لاقو * ءايرلا نم صلاخلا وه حلاسلا لمعلا نواوذلاقو * ىوغبلا ىف لمالاو فوخلا

 ءازجو باون' بلط هب الو تافنلا هيلا سفنلل سيل ىذلا عاصلا لمعلا ىشرقلا هللادبعوبا |

 ارهاظ هتتسب ىسأتاو مالسلا هيلع ىنلا ةعباتم طاصلا لمعلا ةيمجنلا تاليوأتلا ىف لاقو # |

 وجا هذا معقع ةديدر ىدب] ىاونس سوقنا عطقو هللا ىلا لّبتلاف هنطاب ةنسس اماف انطابو |

 (ىنطامو رصبلا عاذام ) ىلاعت هللا لاق ا [ ندوشك ان ىلوم ترض>دوهشب زجو نتسبرب
 مديدوت راديدو مسرب همهزا مج مدركوت ىوسو مقانرب همهزا ىور

 دوخ راكدرورب شتسري دزاسن زايناو دراين .كيرش ] :# ادحا هبر ةدابعب كرشالو قف

 ىهتنا هبر ةدابعسبسب ىا هبايىلع نوكينا زوجحيو هبر .ةدابغ ىف ىا ءاقللاونالاق .[ار حي
 اك ايفخ اكارشا الو هلاقلو مهبر تاياب اورفك نيذلا هلعف ا الج اكاريشا .داثرالا ىو «

 كرشالو لق مل امهنع هللاىخر سابعنبانعو * ىهتنا ارجا هب بلطي نمو ءايراا لها هلعفي
 لل بكرشا نيف اذه نسحلا نعو * هيلع دمحم نا بحيو هلمعي يذلا لمعلا دارا هنال هب
 هنلع هللا لص. هللا لوسرل لاق هنع هللاىذر ريهز نب بدنج نا ىورام ىلع سانلاو هب هللاديري

 تلزاف ( هفكروشام لَّشإال هللا نا) لاقف ىرسدحا هيلع علطا أذافهلل لمعلا لمعال ىلا سو

 روع اذهو (ةينالعلا رجاو رسلارجا نارجا كل) هللاق هنا ىورو مالسلا هيلع هلاقدصت



 موج ج٠ م م رشع سداسلا» دحلا

 حرمت * اثرا ترجم علما نكلو حطشلا ىف نطفنلا مهسوفت زك انافلغلا ب ااذه لوح

 ةقوسم مولعلا .لئاواو ةفسلفلا مكح لئاوا نم: اهنافءاهب نارتغالاو 5 ايا مث كاياو كلذب

 ىهتنا روشنم وهو رحهبو ىوطم وهو جوري لئاطب دوعت امله ثحبلا 50

 لثم ميراس زينرك ١و ] ىفشاكلا لاقو * ةئامبىنعي دوجوملا رحبلا لثم ؟ هلثع انتجولو

 مدعل ةدفان ريغ تاملكلاو اضيا دفن ىا ةنوعمو ةدايز ىا نيم هياددس) ١ [ب 5

 اددم هلثع اّمِجولو ريدقتا قريت نا زوو هلع لوالا ةلالدل ناثلا ءاز> 0 اهنهانت

 مالقا ةرجش نم ضرالا ىنام ناولو ).هلوشقفوا هنوكل نسحا وهو هللا تالك تدفنام
 نحبلا دافن ققحن ىلع هب لدي هنالو هللا تاكل تدهاك را ةعبس هدعب نم هدمب_ رحلاو

 ىف لاق * مولعلا رحب ىف ؟ مدل دم ةريثك ةنؤم .ىئكذ احرص تاملكلا دافن قّةحت مدعو

 قيقحتل 3 1 ىحينقلملا مال كلا ىت لخاد ريغ ىلاعت هتهح نممالك « انجلو ) هلوق داشرالا

 هناك مدافن ريغ نم نخل) دغنل ىاااهةربظت لع ةلمغ ا :بطجلا واولاو هلؤاذنمي قيدصتو ةثونمضم

 هاذتم نييهاشملا عومجنالةدايزو انوعدلثمب ةرهاقلا انترده انشِح ولو اددم هلثع 'ىجح مول ىلاعت

 ىهانت ىلع ةعطاقلا ةلدالا مايقل اهانتمالا نوكيأل ماسجالا نم دوجولا تحن لخدياه عومت
 ثودح نا انأوق عم ةيهانتم ريغ تارودقم ىلع رداق ىلاعت للا انلوق مامالا لاق * داعبالا

 ىمتنا كلذدعب داحنالا هنم حصلو الا دح ىلا ئهتدال ىلاعت هللا ةينرداق نا ءانعف لاخم هل ةياهنالام

 هتازيرحم ضعب ىفإ ءرسس هللا .نسدق ىدنتسو خيش .لاق + تانكمملا هان, مدعإهئم مزايالف ىا

 لانك ملا تامكاَعَم 9 اهب نيعي ىلا تاملكلا دازملا نا. رهآظلا هتمكَحَو هءاع.تالك هلق

 داقلا قف اهلا ةناوكل نإ ةنوطروخلا | داط# نع ناخلا قعب لاق ةيلكفر تكصر# قلجتلاماو
 تاملكلا تناك اذا متركّدام متيامتا تلق ناف:* دافتبرلا تاملكل ققحت الو رحبلا دقتبىا
 امم امهنم لكذا متركذام من. فيكف تاعتتمملاو تان كمملاك ةرودقملاو ةموك#للا تامولعملا ىه

 تامواعملا ريغ نه امهنا مزلبف تامولعملا نماسيل امهذا لبق نا هنال لاكشا انههف انتيو.دفني

 ريغ وهف ةيفغلاو لهجلا نم ىلعالا هقح ىف دوقفملاو لاسحملا وهام ىلاعت ىراللا ىلع مزانف |

 تكي نال. تنيعدق هنم.ةرطق لكت ناكو ادادم ناكاذا, رحبلا نا انلق «ىلعلا. هنأش:ىف روصتم |

 هنم قالو هتارطقو هسفن ةياتكي دفتي تامولعملاو .تاملكلا نم اهنوك راعاب اهنفن اهب |
 ع

 نع الضن هانتم ىهاثملا عيمج نال اددم هلثع ىجوأو تاجلكتلاب نمرما دعاس نسكب نع

 ماعلاتامولعملا قلطمدارملا نا انلقوا دذنال ةهانتم ريغاهناف تامولعملا انتو تاملكلا دافت |

 ىتسلا .هءامماو ايلعلا ةتافصو ىلاعت“ ىزاتلا. تاذ .ناك ءاوس .هملع هب قلعتبام لكل لماشلا |

 ىف ىدي ناك ناو انركذام م ذئنخ ةعتتمملا تامودعملاو ةنكمملا تادؤجوملا نم هريغوا |

 تاعنتمملاو تانكمملانم دافنو.هانث هلام تامولعملان م نوكي نا رابتعاب حصيالو متالام ةروص |
 هيلع تامولعملاقالطا ىف سيلام ىلاعت :هملع هب قلعتسام .ضعب ىلع تاملكلا قالطا ىف نا مث

 تاملكلاب اهنع ربعملا تامولعملا نم امهنا عم هتافصو ىلاعت ىرانلا تاذك ءافذ1او .لاكشالا نم

 تاملكلا ةفاضا ىف ذا تامواعملابهنم ىلوا تادودقللاب و وأ تاموكحماب ٠ تاملكلا رسسفن م نأ ىريف |
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 فهكلا ةروس مها ”0.39/ جم

 نيبرقملاماقم نوكي سودرفلا فاصوا نمركذام ىلعف تلق نا * ريقفلا لوق * (قذ ىلعرصم

 لمعلاو ناميالا نيب عمج نمي ناونعلا لوؤي تلق * ةماعلا ىلع ةصاخلا ءازج بترتي فيكف |

 ناابلا صالخاب لع امناهربإ م امدعإ ايناع اناعإا نتن ناب وهو لامكلا هحو ىلع

 نوهانلاو فورءملابزنوص الا هف لخدنف ةشررطلا نوناقو ةعيرشلا قفو ىلع رهاظلا طظئارشَو

 لامالا لضاوف نم رمثلا نم عنملاو ريلطا؟ يق تلالاللا نوبل عنا نم نكسر ع

 نيذلاك لوا ) رافكلا قحىفىلاعت هلوق نم ةينآلا لئقام انزكذام ىلعلدبو .لاحزلا صاوخَو

 ناميالاو هب اوفدتاام دادضاب نيفصتملا نينمؤملا ناس دارملا ناف هناقلو مهبر تايآب اورذك |

 رام ًالاوا؟كيغلاو معلا نم قرتلاب وهو دهاشلاو تايآآلاب ناميالا دعب دوهشملاو ةيورلا ىاءاقللاب |

 6 وجري ناك نف) ىلاعت هلوق نم اضيا ةياالا دعبام هيلع لديو راونالاو ةداهشلاو نيعلاولا |
 ىلجنو لب سودرفلا هللا لأسن لاخلا ةقيقح معا هللاو لابلاب حال اذكهو مهفاف هرخآ ىلا

 ظفاخلا لاق : هلاضو تاساكب ظاطتحالاو ةلامح |

 تشيدازا "كوك ؤدرهزا#وت قالفعا سا 2 تتيكتسم نا كشهرا ا ىو كانوا |
 ريسفت ىف اذك [ تسذرا لماش هكاطبحم ىايرد دشابرك اوكب ] :# رحبلا ناكول لق |

 اربحو اسقن © ادادم اذ رحبلا سنج ءام ناكول ىنعي سنجلا ديري هريغ لاقو * ىنشاكلا |

 دقف ةمكلا تْوِب نمو ) مكباتك ىف بطخانب ىح لاقنيحتازن هب بتكيام ىنعمب ةثالثلاو
 ريثكر يخ ةادوتلا نا ىلاريشيون أك 6 الدلق الا معلا نم ميتواامو) نوأأرقت مث «اريثك اريخىفوا

 هللا تالك رم

 هرذ اهنارو تستيش رود وح نيا * ٌهرطق شملع رحب زا اهملع

 ىوت#نآداث 9 رفلماك لع شيب * دوب نامقل دص لعرد ىنك رك |

 همكحو هتامولعمللىنعي هتءكحو هملع تاملكل 26 ىبر تاملكل © ادادم رحبلا ءام ناكول هنال

 «برخبلا ادفنلاط قيتنا اهنع ”كازاقلا' له": كاكاو نار كحك يو اه كلن ىلا
 نقرأ لق 0 هاشم مسج نك 0 هنق قس لو هتك عم هرمسأب حبلا كد 5 ىعل |

 الف هملعك دفنتال ةهانتم ريغ اهئاف همكحو هتامولعم ىنفت نا ريغ نم ىا #* ىبر تاملك
 اهيبنت ملكلا ىهو ةرثكلا ىلع ةلقلا عجج راتخا امتاو رحبلا دافندعب اهدافن ىلع مالكلل ةلالد |
 ىرازفلا مساقلاوبا لاقو * مولعلا رحب قا رمكلابافكف؛لللقلاب لباهالا كلذ نا نع ١

 باوجلاو هل ةفص ةدحاو هتلكو عملا ظفلب ركذف ىبر تالك هلوق ىنعمام ةمحقللا ةلئسالاىف |
 ةؤسالفلاو ةهانتم ريغ ةدقلا تافصلا تاقلعتم نال اهل ةياهن الف ىنلر تالك ىقاعم لق |

 تدب هنم ةميدق ةيناسنالا حورلا ناب نولوقيو حورلا ىلع نآرقلا ىف تءاج ةلك لك نولمحي
 نوموحيومالكلا ىف قيقحتلا نوعدي نيذلا نيرصاعملا ضعب تافكىف تيأدو . دوعت هيلاو |

 | نم ةرطق هنكلو انلا ةسنلاب ريثك ريخ كلذ. نا ىنعي باطخلا اذهب اهلها تطاخم فبكف

 | ©« قر تاملكل#إل نيالا عفو لاق كالاو اذا نم ككش 6 جيلا هام نم سكت



 سي
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 مي 000 + رشع سداسلا ءزجلا
 نوكي نيتاسبلا ىف نوكيام لك عمجم ناتسبلا سودرفلا سوماقلا ف لاق *« [دوب كانا رثك ١

 66 ب ويضول ةئقاع هي ست سم متيم 26 1/ سسكن 1 يما مع 4

 اهريغ ىلا اهنع الاقتناو الوحن نوبلطبال ىا نيدلاخ بحاص نم لاح ةلمخلاو رغصلاك ردصم '
 اذهو مامالا لاق + بلاطملا لك اهو اهيلعدي نمال ذا رادىلا هقفاوتل اذا واد نم لجرلا لقتني اك

 ١ ةداعسلا ىف تناك ة جرد ىأ ىلا لصو اذا ايندلاىف ناسنالانال لامكلااهياق ىلع لدي بفصولا |

 ناتسود ىارب اذدوح كلو 5 زاس نّوزفا:« ىابلو' والانحو ايطىدادزا» |

 ىفو جارعملا ثحبىف قبس اك ةالص نوسمح لصالا ىف مو سما تاولصلا ىدا الك اهببطو |

 (ثوبدالو رمح نمدم اهلخ ديال ىلالجو ىننعو لاق مثهدس سودرفغلاس ىغ هللا نا) اهدا |

 لاقو م يدا دلما يبس فاك لحال تح اونلا ئه خذلا راةلاف هللا :لوصراي ةيزيكلاام نأ |
 نمةنبل اهانب مث هديب سودرفلا ةنج ةصرع سبك هللا نا ) ٌمالسلا هيلع لاق مولعلا رحيفف |

 رخو ناحبرلا بيطو ةهكافلا بيط نم اهبف سرغو ىرذم كسم نم ةنبلو ىفصم بهذ |

 داملاو تناك بخ « الزن »» ىهتلا ةينيرتسوا تلقن ةيموروا ةيبرمع ثنؤي دقو موركلاهي
 تناكىا لزانلا فيضال ”ىهامو لزتملا لزنلاو الز'نم لاح هنا ىلع فوذحمب قلعتم رورجملاو

 | ةفلابم الزنتانجلا سفن تلعجوا الز" سودرفلا تانج راموا مهل ةأيهم لزانم سودرفلا تانج
 | تددعا ) هلوق نم ةوبنلاناسل ىلعىر جام ىلع مهل هللا اهدعا ام دنع اهنابناذيإ هيفو * مارك |ىف
 | ةيسنلاب لزنلاةلزاع (ريشي بلق ىلع نطخالو تعمس نذا الو تأر نيع الام نيحلادلا ىدابعل
 ْ ظفاحلالاق : ءاقللا اود ىنشاكلالاق «ةفاضلاىلا

 تسوا ىالاو تمه رده لك تعبق * تسود ىورارامواردهاز سودرف تمعن

 ىونملا فو,

 نمش . شهب تبوجم ادن تس .* نما شنب خزود تفه تنج تشه

 ةنجالف اهميعنو ةنحلابىنلغشل ةمايقلاموب هللاىبذعول هرمسسسدق ىاطسلاديزي وبالاق اند نمو

 قارفلاو نارجتهلار ان نم دشا”نانالو:لاضولاو ءاقللاهنج نم: ىلعا

 داشلد مثاب هب مرود وت راديدز نوج * مروخم نوجومروخمهنوخوهصغبشزور

 ه6 الوح اهنع نوغبيال 8تانجلا كلتىف دولخلانيردقم ىا ةردقم لاح 4 اهيف نيدلاخ

 | ريسفتىف اك دولخلا دبك أتو لوحتلا فن دارنا زوو اهنم ىلعا وهام ىلا فرطلاعاط وهف
 اهنسحاو اهالعا ةنملا ىف ءارضخ ةوبر سودرفلاب دارملالاقو ديلختلا نع ةيانك اذهو خبشلا

 ضرالاو ءامسلا نيب م نيتجرد لك نيبام ةجرد ةئام ةنْلا ) ثيدحلاىفو ةلاةرسس اهل لاَ

 اولااق هللا ملأس اذاف نمحرلا شرع اهقوفو ةعبرالا راهنالارجفتت اهنف اهالعا سودرفلا

 ناتتجو ةضفامهفامو امهتينا هضف نمناتنج عبرا سودرفلا تانج) ثيدهعا ىفو (سودرفلا

 تردق درب ار سودرف كاقت ىادخ كك ناسردو ] (بهذامهف امو امهتننا بهذا خم

 هكديامرفصو هدرك رظن ود [تاركزتو 5 اد ىاهزور زا زور سه راديو هدب رقآ دوخ

 نيب قيفوتلا ريقفلا لوقي * ( تارم سمح موب لك اهحتفي ) تاياورلا ضعب ىفو [ نم
 اهنسح دايدزا دوصقم اذا لام الا ماقم نم ةيناثلاو لصفتلا ماقم نم ىلوالا نا نتاورلا

 . (اهف)



 بفقاوع نم ءاردزالا اذه ناك ثمحو ةرملاب تطبحدقو ةحلاصلا لامعالا هرادم نال [ دوب .

 مهلالضو مهئازهتساىفاهوحتنو ةيدعو لهجبا ةثرو مهب نؤزهتسملا كلذكمهلامعاو مهمولعفف |

 لا رو كي ةعخنامح دع

 | مهيد تايإب اورفكنيذلا ل دوبزلا ناكل عم ىبسلا الطن انك ذاع نوناؤكنملا

 | ةرخآلا روما نم هعتيامو ثعبلاب  هلاقلو هه القنو القع ديحوتلا ىلا ةيعادلا هللالدب

 نوباشي الف اياك اطوبح ةدوهعملا ه6 مهلامعا ف كلذب تلطب ه# تطبخ ف هيلغ هام ىلع
 لامجالا طوبح نم سمامب نيفوصوملا كئلوال ىا 6 ةميقلا مون مهل من الف 8 اهيلع

 | دنهاوخ لذتيمو راوخ هكلب ] ارابتعاو ارادقم مهل لع الو مهب ىردزتف ىا 6# انزو

 كلذ دعب 'ىجيسف رفكلا ةيزجا نم وهاماماو عيرفتاا قيرطب هلع فطع لامحالا طوبح

 هلعضويال ىا (ةضوعب حانجنزيالف بورشلا لوكالا ليوطلا لجرلاب ىتؤي ) ثيدحلا ىفو
 لجال عضنالىا ( انزو ةمايقلا موي مهل مةنالف متكش نا اوأرقا ) هبجحتو هرفكوهتساسحرذق

 ربداقم هب زيمتيل نيدحوملا نم تايسلاو تانسحلا لهال عضوب امنا هنال انازيم مهلامعا نزو

 | ةيمكلا قيرطب نيدحوملا ف كلذ نال همدعوا ريفكتا هلع بترتل ىصاعملاو تافاطلا
 | امطق نازيملا مهل عضوي الف ةيمكلا نود ةينيكلا بسحب تانسحلل طابحاف رفكلا اماو
 بسحب نوكياما ةماقلا نازيمىف لامعالاو صاخشالا نّرو نال ةلمحاللا تاليؤأتلا فَ ©
 صالخا هلامعا ىفو هيف نكي مل نمو هنزو لقث داز هصالخا داز نف صالخالاو قدصلا

 صالخاالب ىا (لمعنم اولمعام ىلا انمدقوإ ىلاعت هللا لاق مرادقءو نزودلمعل الو هل نكي مل

 هلوقو كلذ ىمالا ىا :6كلذإ# ةمقالو نزو روثنللا ءايهللز وكب الف «اروثنم ءاه هانلعألا)

 | ببسي ىنبةكاوزه ىلسروىنأيا اوذختاو اورفك ام هل ةنيمتاح هك هج هوا زج ىلاعت
 هللا لسروةلهلالا ىتكلا نمهريغونا ا رقلا مهذاخاوهب مهرارقاو مهناعا بح | مهاكناومهرفك |

 هللا تان ءارهتملالا فروعنا ركنا ةغلاممال ردصملاب ففصولا لق نمءازهتساو ةيرخسدع و

 ءاملكلا نا ملعاو *+ءزهناكموا امهباو زهمىنعملاواءازهتسالا نيع معاياو اهولعج مهأ 1-2 1

 نيلسرملاو ءاسالاةثرو نيلماعلاءاملعلا نا امكف مهمولع نم ةطينتسم مهمولعو ءايبنالا ةثرو

 هللا لوسر فلخ هقو هفناب جلخ ناك هنا سو هيلع هللا ىلد ىنلاب لهج ىبا ءازهتسا نمو ٠

 ءازهتسا نمو .تامنا ىلاكلذك ناكف (كلذكنك ) لاتف اموي مالسلاه.لعدراع علطافهب رخسي

 ١ ههجو ىلع هقاصب داعف متو هيلع هللا ىلص ىلا هجو ىف امي قصب هنا ماللا هلع هب ةبقع

 ىلا هيدي. ىدحا لكل رانلا ىف ىا 6« هيدب ىلع اولا ضع موبور) لزت هقح ىفو اصريراصو

 ثيدحلا ىفو نوعلا ناسنا ىف اذك اذكهو اهلكأف ىلوالا تذتف ىرخالا لكأب مث موكا

 قلغا:اجاذاف همتو هبركب ”ىجف مله ره لاقف ةنلا نمباب مهدحال حتتفي سانلاب نيث د

 ١ انلعجامهللا ةّشرطلا ىناك(هينأب ءافوع مه لايف بابلا هلحتفيل لجرلانا ىت ه> كإذكلازباف هنود

 هيي نا لزحلا نأ رقلا ىف اي ىلءءلل انتفوو لزهلا لهانمال دا لهانم

 4 6 مهل تناك ف هلام ا تناكام ىهو لامعالا نم 3 تاخاصلا اولمعو ص ايندلا

 هكراجشارب لمتشم ىاهناتسوب ىنعيسودرف ىاهتشهب ] 86 سودرفلا تانج ىلاعتللا لعىف

 (اخ 7١ - نايبلا حود )



 مضت 4١٠غ جم رسثع سشدانلا ءزجلا

 ىنبت نموانا . كربخم © 'مككين' لهلق # ىلاعت هلادملاو هدحوندهاوش اودهاشو ىلاعت هللا |
 | ناذيالل._ ممجاو نييمتلا لع بد 6# الاسا نيرسخالاب »© ةرفكلا اهيا. نينمؤملا نم

 راكتايز رب ] ةيسرافلابو .اولمع ايف انارئسخ مهمظعاو قلخلا دشا مهنيذلا موقلاب ىا اهعوتتب

 ا مهنعر دصأ» رابتعاب هلهكل ملال نامن اذهداشرالاىف لاق * اهرادرك ىورزا ناهد لص نت

 ىو.امهوخحمو باقرلا قتعو ءارقفلا ماعطاو محرلا ةل صنم اهسفناىف ةنئسملا لامعالا نم

 نابب بغ اهرانا ةدهاشمو اهباوت لش نّشاو اهب ناحعم اوناك ثحح اضبا مهلايسح

 | لبق هنأك * نيذلا 9 مهنابسح ىف ةنسح اهنوكعم اهنفناىف ةئيسلا مهلامعا رابتعاب مهلاح
 | لظتو عاضئا اهسفناىف ةنسحلا لامعالا ةماقاىف 1 مهيعس لض ِ نيذلامه ليقف مهنم !آ

 | ةويحلا ف © [ىاموكين ىاهلمعب ناشيا نتفاتشتشك عئاضو دش < ] ةيس رافلابو . ةيلكلاب ظ
 | ىا #* مهو © ايندلاب صتخم ريغ مهيعس نالطب نال لالضلابال ىبسلاب قلعتم 6 ايندلا

 | المع نولمعي ىنعي * اعنص نونسحي مهنا ف نوظي 6 نوبسحي ف مهنا لالاو لض
 ؟ عارراكدتتكم وك ناشتا كك دئرادنب ىع ناشاو:] ة.سرافلابو الل مهعفني

 ىناذلا اهتسأل مزاتسملا قصولا اهتسحوهو قئاللا هجولا ىلع لامجالاب نايتالا ناسحالاو

 اوعسيىتلا مهلامجاب مهباجال كلذو قئاللا هجولا ىلع كلذ نولمعءي مهنا نوسحن ىا

 كسلا و ءايرلا لهاو عدلاو ءاوهالا لها ىلا ةراشا هب الاىفو *«اهمل صحت ىف اودباكو اهتماقاىف

 أ © كلمع نطبحبل تكرشانئل ) ىلاعت هلوقك لامعالاطبحم كرسشلاناو كرش ءايرلا نم ريسبلاناف
 | مهلا الا ءايرلاو ةعدبلا لابو دوعبالف لامعالابنوؤاريو ئاقعلاىف نوعدتب موقلا ءالؤهناو

 | ىلا كريشلاب نراقملا لمعلا اذكو ةعاط ناكناو لطاب رفكلاب نراقملا لمعلا نا لصاحلاو

 هعاط هنظي وهو هسفن ىف ةيصعم وه 5 كتظاش قانملا هترواحل ادودرص ةعاط وهام ناكاذاو

 | هفورعه ىلع قلخلا ند ركشلاو ةنملا بلاطو ةعدنلاو ةعحسلاو' ءانولا" نلغالقف اد ىف

 اوسيل ةقاشلا تاضايرلا ىلع اهولمحو عماوصلا ىف مهسفنا اوسبح نيذلا نابهرلا اذكو

 'ىش ىلع
 تاس وارجو نوح وهنا 0 تين موب رد صالخا خب ترك ظ

 ١ د 15و وزر ردم دقات عارفا تيكا دماج نك

 ىلع مهلتاق نيذلا جراوألا مهو ةفوكلاب ةيرق ءارورح لها مه هنع هللا ىضر ىلع نعو#*

 ةعاطانع اوجرخ ةفوكلا داهز نم موق جراوخلاو .ةلمكتلا ىف أك هللا ىضربلاط ىنا نبا
 هللالا ,مكلا نا ميكحتلاب رفك اولاق ةيواعم نيبو هني مكحتلاب هاضر دنع هنع هللاىشر ىلع
 لبا اوعطقو ءامذلا اوكمسو فالخلا ةيار اوبصنو اوعمتجا لجر فلا رشع ىتثا اوناكو

 مهلتقف ناورهنلاب مهلتاقف لانقلا الا اوباف مهعوجر مارو هنع هللاىضر ىلع مهلا جرخف |
 ىف موق جرخي ) مسوهيلع هللاىلص مهيف لاق نيذلا مهو ليلقلاالا مهنم جنبملو مهلصأتساو ظ

 | مهتاميا زواجيال نكلو مهموص بنج ىف هموصو مهتالص بنج ىف هتالص كدحارقحي ىتما |
 | 86 كئلوا  ةقيرطلا حرش يف اذك ( رانلا بالك جراوحلا ) مالسلا هيلع لاقو ( مهبقارت

2-2-2-7 0 
١ 



 ليزئلدعياموهو هك الز »ف نيدوهعملا * نماهل اهانأيه هك منهج اندتعاانا |

 الفلا كلملاانا لاقفهولأسو ةكلمملا كلتلها اها رفةكلمم ىف اهنقلاو ةديدش حيرت جرخف |

 ةردق مظع اوأرام ةكلمملا كلت لحا يساف ةدنشلا نم ىصلخ هللاىلا تعرضتو تملسا اماف

 ةيوكتلا روس معي م8 جم

 0 مهحاوذا كرا نوكملا دهاوشنع نينوكلا ىلا تافتلالا ءاطغىف مهرارسا نيعاو

 نيعلا تحتف ةدهامم لاب ةنطايلا نيعلا تحتفاذاف ىلاعت هللاركذ نع ىلاعت هللا ىوسام راكذت

 عامسق حلا مالكع امسي ا ل ع يل يا كوراشءالارظنبد رهاظلا

 راكتالل ةزمهلا 6 !ورفك نيذلا بحفأ )) نيحلاصلاريسو سو هي هنلع هللا لص ىنطصملا ننس

 ىف مك عوقولا راكتال ابا تبرضأ كلوق ىف اك هحابقتساو عقاولا راكتا ىنعم ىلع خيوتلاو

 ىلا خيبوتلاو راكتالا ههجوت ىلع ةلصلا هنع 6 رادقما للع”لقفطتلل ءافلاو .كاباا تَرَ

 *« ىدابع اوذختينا 9 ارضنا بول مق أد ةلالج عم ىف اورفك أ ىا اعيمح نيفوطعملا

 ىا ىايا نيزواجم 5 ىنودنم 8 2 قوكلمو قاطلط تحن مهو ريزعو ىسعو ةككالملا نم

 ذاخالا نم سيل كلذنا ىنعم ىلع ىس ا مهلو رصني نيدوبعم 8 4 ءايلوا 8 قدانع نكران

 مهلوقل ةرملاب مهتيالو نع نوهزنم مالسلا مهيلع مهو هيفا و 77 هنا ال ىشىف
 مهل اعف أن مهذاخلا وأضف ا واتح ا ىلا هل وعفم لقو مهلود نم انللو تنأ كبياحس

 داشرالاىف اذك ةل+اىف هب ادادتعاو ذاخنالا سفنل امللست اذهىف نال لوالاوه هجولاو

 مهرشفإل هلوقك مهب مكهت هفو فيضالدعملا لزالاك نير فاكلا م منهج ا ىا 3
 نع نيبوجحم مهأ وكوهو هلجذومنا هام باذعلا نم مثهج ءادو مهلنا ىلا ءاعاو 6 ميلا باذع

 لعج ( محل هلا اولاصا مهنا مث نوبو وحمل ذئموب مهبر نع مهنا الك ىلاعتلاق (مكىلاعت داتيؤر

 هللا ىضر سابع نبا هرسفو ةيترلاف اهنتودوهف ةموححملل ةين رملاىف الات لوذدلاىا .ىقصلا

 قازوو دنا ناناهما عا كىباوأمولزنم ] ةيسرافلاب ىنعملاف . ىوثملاو لوزنا| عضومب امهدع

 [ دشابرقحم ىزيجنا شيرد خزود هكدوب دهاوخ اهناذع ارئاشيا كت ١ ربتسا مكهت ىنعم
 عمتجالذا ءاملوا هللانود نم نال ءالوو هللاذحم ىعدانمزا كا ةزاكشا ةءالاقو 5

 دابا عه نيفالالوا هللا نودنم ذكاو ءالواا ةمعنب رقكن مو قلخلا ةيالوو قحلا ةيالو

 ىلاعت هللا بحو هبوحم ريغل ايحم لمعتستنا ةيغلا تبا نيققحلا ضعب لاقدقو * ادبا ةعبطقلاو

 بجوم ىلع نايرجلا هتمالعو تاماركلا عاونال عماج لصاو تاريخا هىلع رودت طق

 كرصاثح كدقشبوا كاهذ ثيح كارينا نم هماخعو كبر 55 مهضعل لاق م ىهنلاو سمالا

 كلملا هللا ىوسام وهو مودعملا .اوديعو مان آلاو رفكلاب مهمايا اوعاضا اورفك نيذلاف

 دوجوملاريغ اوديعامو تادهاجلاو تاضايرلاب اولغتشاو تاءاطلاب هللاىف اودهاج دقف نيئمؤملا

 ةاجنلاو ضالخلاف تايلاعلا تاجردلاب مهيلا هللا ندحا مرج الف تاقوالا نم تقوىف قيقا

 نوملسملا هذخأف رابج كرشم كلم ناك هنا  ىكح  تاجردلا عيفر هللا ىلا هجوتلاىف
 ءاملعلا ترطماف كاكا هللا ىلا عرضتو 0 ةديدشران ف اهوعضوو ةمقشىف ةواعكل



 مديك 3.7 جم رسشع سداسلا ءزملا
 دل كل

 دينكفا 35 مهو و لابخ نيا" « دينز رب اهرس ىنن ىالز نيه

 دازأو ديور“ ناتفاب ناح # داييفو نوكرد هديشوب همه ىا

 او تسلامح ناشز ارهدرص * ايلوا دنقو لقارسا هك نيه

 نفك ردنا ناش زارا ز ديح رب + ,نروكحزا_ةدرم كبره ناح
 تياذخ نادال رك ندركح ىديز + كتبادح اهادإ روزاما كاد دوك

 متساخ رب همه دمآ قح كلاب * متساكح ىلك,و ميدرعإم
 دوب هللادبع موقلح زا هجرك م« دوب هشزا دوخ زاوأ نأ قلطم

 [ متهج] لصالاو برعم 6 ماهج # انرهظاىا هرهظا هلءىثلا ضرع لاب هي .انضرعو ©

 | اهانلعج ثيح مهنم 6 نيرفاكلل 8» ةفاك قئالخلا انعججذا موب 6 ذئموي ل ضعبلا لاق اذك

 ثيدحلاىفو ههنك فرعيال الئاه هي اضيع © اريفزو.اظيغت اهلنوعمسو اهتوري ثيح

 اهبىنؤي ىا ( انور كلم فلا نوعبسمامز لك عممامز فلا نوعبس اهل ذئموب,ماهحبىنؤي )
 (طارصلاالا ةنحلل قيرط قبال ىتح ضراب عضوتف هنفهللااهقلخ ىذلا ناكملا نم ةمايقلاموب )

 | كلمنبال قراشملا رشف اذك هللاءاشنمالا رسشحلا لها ىلع جورخلا نع اهعنمت ةمتزالا هذهو

 ةصاخ مهلجال كلذ نال ةبطاق عما لها نم ىأرمي اهنا عم نيرفاكلاب ضرعلا صيصخخو

 تاليوأتلا فو © مظعلا غلا نم مهلخادتياملسمالا لوا نم مهل باقعلاىرجىرجب ضرعلا اذهو
 | تناك مك ةمايقلامو» لبق نيرفاكلا حاودا ىلع ةضورعم تناكول منهجنا ىلا ريشي ةيمجنلا
 | ءاطغىف مهنيعا نكتملذا اهبزونمؤملا نما اك اهباوم آل نينمؤملا حاورار ىلع ةضورعم
 | # نيذلا 8 ةحوتفم مهنولق ناذانال ىلاعت هللامالكل اعمس نوعطتسي اوناكو هللارك ذ نع
 | تناك ىشاوكلا فاك اضربع ىلع فقوال اذاو لدبوا نيرفاكلل تعن هتلص عم لوصوملا
 ءاطغلاو .بناوحلا عيمحن م كلذبةطاحم ظيلغ فالغ # ءاطغىف © ايندلاىف مهو 6 مهنيعا

 | ةيدؤملا تايآلانع * ىركذنع © [ ششوبوهدرب ] ةيسرافلابو .هرتسيو ”ىثلا ىطغيام
 لبقاك دبجمتلاو ديحوتلاب ىرك ذ ىلا اهبف نيربدتملا راصبالا ىلوال

 دحاو هنا ىلع لدن * ةيآ هلثىش لك ىفف

 راك درك تفرعم تسرتفد قروره * راشوه رظنرد زبس ناتخرد كرب

 لوسرلل مهتوادع لاكو قحلانع مهمياصت طرفل * نوعيطتسال وي كلذ عم « اوناكو
 مصالاناف ممصلا نم مظعا مهلاحنا ىنعيالكو ىرك ذل اءامسا 6 اعمس ف مسوهياع للا ىلص

 ةعاطتسالا :كلت مهنع تلاز ءالؤهو هب حصاذا عيسلا عيطتسي دق

 ممصزا مزاس هدرب ارئاش شوك * ما ردصىا ىناوخنا رقوتنوج

 مهيماعتل ريوصت لوالان اا ةيعمسلا ةلدالانع مهضارعال ليثمت اذهو داشرالاىف لاق « |
 رظن نع ةلفغلا ءاطغىف مهسوفن نيعا تناك رابكلا ضعب لاق «راصبالاب ةدهاشملا تاي آلان ع |

 اهتاكردو ةرخآلا تاجرد ةيؤرنع اهئاوهشو ايندلا بح ءاطغ ىف مهبولق نيعاو ةربعلا

 ( نيعاو )



 فهكلا ةروس مك م.

 ةأشنلاىف اهنم عقبام نيبو لاوهالاو لاوحالانم ىلوالا ةأشنلا ىف عقبام نيب لصفلا
 لوبقل داسجالا روص دادعتسادنعقئالخلا حاؤرا رودلا ف لفارسا خفن ىتمملاو * ةرخآلا
 لكو نورظني ماق مهاذإف اهحاوراب لعتشتف لاعتشالا لوبقل شيشخلا دادعتساك حاورالا

 خزربلا ىلا لقتناو تام نيح ناكدقو ظقبتسملا هلبخت م مانم هيف ناك ىذلا كلذنإ لإ

 هنا خزربلاو ايندلا ىماىف دقتعي ةرخ آلاىفو مانملاك هلت ناك ايندلا ةانْلاناو كانه ظقتسملاك

 لئسو *اهبق مونال ثَحة رح االا رادلافف اهيللعوه ىاىه ةحيحصلا ةظقلاناو مانم ىف مانم

 'ىثالناملعاو 3 ( ليقارسا همقلارون نم نرقوه) لاقف روصلان ع مسوهيلع هللا بصةللا لوسر

 اهعدوا تناك ثيح ةيعيطلا ماسجالا هذهنم حاورالا هللا ضيقاذاو هنم عسوا ناوك"الاّنم

 يام روصلانش ىققح كاردا وهو اهرونيو نرقلاىف اهيثوه ىتاا ةروصلا ناعب هكرديامتا

 اهنوركات اهنمو .ءادهشلاحاوراو 0 اهنمو . فرصتلا نع ةديقم

 ىذلاوهو هبف ىمىتلا لايخلا ةرض>ىفمئانلل ىل#ام اهنمو . رادلا هذهىف ايثدلا ملاع ىلا رظن

 أ ثنح ىطخلا وه اهربعي ىذلا رباعلا نكلو ىطخالو ةقداص ايؤر لكو ادبا هايؤر قدصي

 روصلا' كلتىف اكثعو اودغ زانلا ىلع نوضزرعي نوعرف' موق ”كاذكو' اهعداّرملا ام فرت

 باذعلاوهو باذءلا دشا نولخدي ةمايقلامويو نرقلا كلذف نوسوبحم مهئاف اهنواخديالو

 امدعي قئالخلا انعمح ىا #« مهانعمل ف ىرانفال ةحتافلا ريسفتى فاك ليختملال سوسحملا

 سنالاو كللاانم كرتنمل اسخي 3 اعمج 0 ءازحلاو باسحا دحاو دعدىف مهدادجا تقزمت

 عضب اناكم دج نم عمجا كلذ مولاك لذ ديعسلا ١) ثيدحلافو ادا: تاناوحلاو ناو

 لاكنم ىلاعت لانا ىلاريشي ةيمجتل اتالوأللا ىف لاقو © زاربالا عب رىفاك (هيلجر عباصا هع
 رودلا ىف خفن وإ) ىلاعت هلوق ؟مهتاماكىلو الا ة>فنا اب وة>فنلا وهو هب مهي بيس قالا ىح<هتردق

 روصلا ىف خفنو)هلوقك مهايحاةريخالا ةخفنلابكلذك «ضرالا فنمو تاومسا| ىف نه قعصف
 مهو هيلا اونملدل ”ىشلك ببس عابتاىلا نوجاتحم قاخلانا ىلا ةراشا هفو « اعمح مهانعمش

 تينملاوهيهناحس قلاخأ قي مدتض كلغ خا "ىتل ايطد مل ايس |ولقحينإ ىلع نوردعال
 روصلاىف ةخفا لعج اك نيداضتملا نيثيشلا دوجول ابس دحاولا ”ىثلا لعجينا ىلع رداتوهف

 ىواثلافو : ةاحلاو تامملل ايس

 ازالات نص“ ةنكسوت دع  ناقنا# ا هلانزنر عزتوازوو/ كر سر !احجرفاك

 تساهم ىف تاسمح ناز ارئالاط « تساهمغت مه نورد رد اراينا

 سن ذعار "ند “شوك هنن ! ذك تح ةاهز كح اهم نا دوورعن
 مخ ؟نازلا تارضازأ ةزوصكم# نذ“ . ١ نب لفظة

 تسنم داود“ له زا راب" كو "ةطفن 00 تناول نجزا#” ئآر اية م هحرك

 دشادات نيا نادنز رد ودإ يه + دتنادز ١ ىدااوإ !ىئز' رك

 خلا ناتسس روكردىار>, ىارب رمعدهع رد هكىكتجريي ناتساو نابرد مكيرتفد طساوارد ال ىازجا ىآ ىديوك ا الوا الل وابا نورنا“ 'ىاتيمشت



 مهي م٠. جم ا
 1 ١ جتجككككك تمسم  سسسسس م مسيل سس م ماسلا -

 | ىلاعت هللاءاغشنا ادغ نورفحتسف اوعجرا مهل لوقف ريسلا هلم قس ىتح دسلا نورفدحف

 لكف سانلا ىلع نوجرخيو هنورفحف هللا مب اولوق مهللاق رفحلا ىلا دغلانم اوداءاذاف

 ةلجدءام نوبرشيف هوبرشالا ءامبالو هولك |الا ”ىش ىلع نورميالو هولكاو هوانق هوقكشنم
 ةريح اونأي ىتح باؤدلا رئاسو ةافحالاو ناطرسلاو كمسلانم هفام نولكأيو تارفلاو

 دقل نولوةف ءام ةرطق اهف نودج الف مهرخآ ىنأف نوبرمثدف ءام ةءولم ىهو ماشلاب ةيربط

 دحم ةعيرالا دجاسملا 1 نوعيطتسال مهناالا ضرالا اوفاطو ءام ةىم هذهب ناك

 لبجولا اوهتني ىتح نوريسمث انيسروط دجسمو سدقملا تيب دجسمو ةئيدملا دجسمو ةكم |
 نو.ريف ءاملاىفنم لتقتق له ضرالاىفنم انلتق دقل نولوقيف سدقملاتب, لبجوهو رممخا |
 ليج ىهباحتاو ىسع هللاىن رصحيو امد ةبوضخم مهباشت مهيلع هللادربف ءاهسلا ىلا مهباشنب ظ

 مهبلع وعدبف مويلا ؟دحال زانيد ةئام نم اريخ مهدحال روثلا سأر نوكي ىتح روطلا |
 أ ىسرق نوحضف مهاقرف مهذخأتف فغللا ىمست ادود مهيلع هللا ل سربف مالسلاهلع ىسع
 أ ريش عضوم ضرالاق نودجالف روطلانم هباخصاو ىسع طبهي مث ةدحاو سفن توك

 أ ثيح مهحرطتق مهلمحتف تخبلا قانعاك اريط هللا ل سريا وعدبف مهتتنو مهمهز هألمالا |

 حباصملا نم بحتتم نينس عبس مهلا هحو مهءاشنو مهيسق نم نوملسملا دقوتسو هللاءاش |

 | عسوهلعهللاىلصةللا لوسدنا اهنع هللاىضر نينمؤملاما بنيز نعو * اهريغو نابتلا ريسفتو
 | جوجأب مدرنم مولا حتف برتقادق رشنمبرعلل ليو هللاالاهلاال ) لودي اعزف اهيلعلخد

 | كلهنقأ هللالوسراي تلقف بنيز تلاق (اهيلثىتااو ماهبالا هعبصاب قلحو هذه لثم جوجأمو
 | مدرلاكلذف نكي هنا ثيدحلا اذهب دارملاو ىتزلا ىا (ثسحلا رثك اذا من) لاق نوحلاصلا انفو

 | 0 ةمايقلا برق تامالعنم هنف ةبقثلا حاتفناو ةبقث هبف تحتفنا دقو موبلا اذه ىلا ةقث' |[|

 ,ولاب دارملا بيرقلا حتفىف لاق *لاجدلا جورخ دعب مهجورخو اهنم اوجرخ تعسوت

 4 لاومالاو ةلودلاو كلملانم مهيلع هير اتساامب مالسلاهيلع هيربخاام عقو دقو نزحلا

 م او ناك نا دعب ىداوسلاىف اونت وتشنو مجعلاو كرتلا ن٠ مهريغىف كلذ راصو

 | مهضعب لقب اهورفكو ةمعللا اوركشيملاملف نيدلاو مالسالانم ءاحامو مالسلاهللع هتكربب

 | اولوتناو ) ىلاعت لاقأك مهريغ ىلا اهلشو مهنم هللا اهبلس ضعب لاومأ مهضعب بلسو اب |

 | ىنييو ناطيشلاو ةعببطلاو سفنلا يوجأي ةتفنم زرتحينا لقاعلا ىلعف ( ريغ اموقلدبتسي
 | توهاللاو توكلملاو نطابلا ملقا تك نركب ةتملا ةّقرطلاو ةنصخلا ةعيرشلادس اهملع

 | قئالخلا ضعب 6 مهضعب إ# انلعجو ىا دض هن أك لعملا كرتلا سوماقلاىف 6 انكرتو © |

 ] بارطضالا جوملاو رخآ © ضعبىف جومي 8 هيدابم ضعب ىحمب دعولاءاجذاءوب ه ذئموي ف ظ
 | لوهلا ةدشنم ىرايح مهنجو مهسنا طلتخميو رحبلا جاوما بارطضا نوبرطضي ىا

 ا لاق + [ دئزيما مهرد بارطخاو ريح ىورزا نحو سنا تما زور ] ةسرافقلابو . |

 | اهدنعىتلاةيناثلا ةحفلا 3 روصلاىف خفنو 0 ىلوالا ةخيفنلا لبق كلذ لعل داشرالاىف |

 | عشالث 0 يس م ترا سلو ل ل

 (لصفلا) ٠
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 / وهو هبف خوفملاىا 86 هلعج اذا ىتح © رانلاو ريكلاب ديدحلاربز ىلع 46 اوخفنا #9 ةلمعلل |
 هناعم نينرقلا ىذ ىلا روك ذملا لغجلا دانساو ةئيهلاو ةرارحلاىف رانلاك # اران © ديدحلاريز

 نم ساحنلا ما نولوتي نيذلل :6لافإإ# ةلآلا ةلزنمب مهو كلذىفةدمعل اهنا ىلع هيبنتلا ةلعفلا لعف
 | ىلعبيصا ىابصا |غارفالا هارطق هيلع غرفاهاباذم اساحن ىا ارطقد«ىنوت | 8فاهوحنوةباذالا
 | فن | هيلع تفقو ىذلارسللهسفنى ا غارف الا دانساو هيلع ىناثلاةلال د لوالا فذحفا رطق ىمحل ا ديدحلا

 نير درك فرد ورب * دنحكتارب ىثرف قىور رهب

 لاقو * نيبراقتملا قالت نم ارذحو اهيفخم لاعتنالا ءات فذح 16 اوعاطسا اف

 ريتخاف لوعفمو لعافو للعفو فرح هلوعفم نال لوالاف فيفختلاراتخا نا رقلا ناهربىف

 اوما ام اولعف.ىا ةحيصف ءافلاو *ىهتنا ابقث هلوق وهو دحاو مسا هلؤعفم ىناثلاو فذحلاهبف

 سله ابلص ىأ ادلص البج راصف ضعبب هضعب قصتلاو طلتخاف هيلع غرفاف رطقلاءاتيا نم هب
 هولعينا < دريظدا» اوردق اف هوبقتيو هواعيزا اودصقف جوجأمو جوجأي ءاغل
 هوقر#و هوبقني نا اوردقامو ىا د ابقن هل اوعاطتسا امو #9 هتسالمو هعافترال دوعصلاب

 ةرارح اهبف تالااخا هرقل دا نال ةميظع ةزجعم هذهو هتناخو هتبالصل هلفسا نم

 نع وا رانلاك نوكتزنا ىلا اهيف خفنلانع الضف اهلوح موحم نا ىلع ناوملا ردّشال رانلا
 نيرشابملا كل وا نادبانع ةميظعلا ةرارحلا كلت ريثأ# فرص هناحبس هنأكف اهيلع رطقلاغارفا

 مامالاريسفت نع اذخا داشرالا ىف اذك ريدق ”ىنث لك ىلع هللاو ناكام ناكف لامعالل

 ىرتالأ ل يلا قرطنمقيرطب ديعل نم بصلاو خفتلاب ةرشابلانوكينا ديعبب سيل ريقفلا لوقي *
 نءواهيئمالسلاهيلع مهارباهب اوقلافق.دجنملا اولمتدحا اهنبرشال ثحبتناك املدورمم داننا

 ىبحلادربلاك لاق ( هتيآر فيك )لاقف دسلاب ىا هب هربخا الجر نا سو هلع هللا ىلص هللالوسر
 ءادوسلاو ساحنلا نم ءاربا ةقيرطلان ال كلذو (هتيأر دق) لاق ءارمح ةّمرطو ءادوس ةّقيرط
 46 ىبر نه ةممسج- ةمعلو ةميظعا# ةمحر ةهدسلا# اذه 88نينرقلاوذ ه6 لاق قيديدحلا نم

 قلخلا ةرشانمب ةاصاخلا رانا لسق نم سيل هناب ناذيا هنفو *هيدهاجم ىلع اسال دابعل |ةفاك ىلع

 *6ىبردعو### [ديايب نوج سي 6ءاجاذاف#9ىر شامي رهظ نإو ضحم ىهلاناسحا وه لب ةداع
 مهجورخ نم هب هيدانم / يو هئدح مظتنيام هئحمب دارملاو ةمايقلاموب وهو لوعفملا ىنعع ردصم

 هتناتم عم هلا راش تلاع را كلذ وحنو ىسع لوز'و لاجدلا جورخو

 عافترا دعب طسبنا ام لكو ضرالاب ايوتسم اكوكدم ىا اكد ”ىرقو ةيوتسم اضرا 6 ءاكد ©

 لكوادوهعملاءدعو ىا ه؟ ,بددعوناكوؤإ# هتمح ر ةعس ناس دعب ىلاعت هتردق ملغم ناي وداد ادق

 هب الرخا ىلا «اذه) هلوقىفو ةيمجنلاتالب ,وأتلا فو * ةتيلااعقاو ةلاح الاس ان هكاقح قه هب دعوام

 ىهتنامهزاحتاو ءاس'الان انش نم اذهو هدعو قيقحمو قحلا دعو نءربخا هناف هنو ىلعةلالد

 قجاموي لكيسأاب نورآاحي ! جوجأمو جوجأينا لق * نيئرقلاىذ ةياكح را اذهو «

 هللا هديعتف ناتسؤلو ادغ :نورذحتسف اوعجرا مهيلع ىذلا لاق عاعشلا نوري اوداك اذا

 انهؤما الجر مهيف قلخ مهجورخ هللادارا اذاف لوالاك هنودحتف ادغ. نوتأبف ناك اك

 دسك نصمم مكب اع وعسل ك522 همم



 مجكج مة ع رشع سواسلا ءزملا

 تاحلا نمبرض ننلا ناوحلا اف لاق ة*نراقعلاو تاحلاو د كك

 | نينيعلا رمحا قوح.لا ةلخنلاكليوط وهو حامرلا ةنسا لثم باينا هث ىفو اهف نوكيامربك اك |

 رحبلاو ربلا ناويح هفاخي ناويملا نم اريثك علتبر نينبعلا قارب فوجلاو مفلا عساو مدلا لثم |

 نبلا باود نم لكأت ةدرمتم ةج نوكي. هرصا لواو هتوق ةدنثل رحبلا جومي كرحتاذا
 تناكام: رخبلا باودب :لعفتت رحبلا ىف اهاقلاو كلم اهلمتحا اهداسف رثك اذاف ىرتام

 أ اكلم :ىلاعت هللا ثعسف مظعلا لكك يلكإو نزكي نعش اهندب ملا ١/ باودب لعش

 | اوطخالاو اوصصخ اهب اوفذقاذا ءادنالا صصق ىفلاق * جوجأمو جوجأي ىلا اهقليو اهلمح

 كل هجرخت ارجا ىا انلاوما نم العج 6# احرخ كل لعجم # [ انآ سب ] 6 لهذ #

 ردصملا جرخلاو ةمزلاو ضرالا ىلعام جارخاوا لاونلاو لونلاك دحاو جارخلاو جرخلاو

 كمزلام جارخلاو هب تعربتام جرخلاوا دلبلا ىلع ناكام جارخلاو سارلك ىلع ناكام جرخلاوا |

 نم مهعنع ازجاح 6 ادس مهنيبو اننيب 2 [ ىنكي هكنا طرسشب ] 6 لعجننا ىلع ف هؤادا |
 ىذلا ىا كنلاب ىرقو ماغدالاب ©« ىنكمام #8 نينرقلاوذ # لاق 5 انبلا لوصولاو جورخلا |

 نم ارداق انيكم هيأ ىلعجو © ىبرهيف 92 [ اسم هدادسرتسسد هجن أ ] ةيسرافلابو ىننكم
 ىل ةجاح الف جارخا نم ىلا هولذيت نا نوديرت امن ه5 ريخ 0 باسسالارئاسو لاملاو كلملا |

 | .ةلعفب ه« ةوقب ىونيعاف 8# 6 5 انا امم ريخ هللاىنانا اف ) مالسلاهيلع نابلس لوق هوحنو هلا

 ليل اسوا زعورف نجلا نات طال ننال ديالا عمال رودعلافا ءاعيئ اورنج عانوا
 ناذا ئضعب هيض ىباع /ةسدافلابو .(ظعاباحو انيصح ازجاح 4 امدر مهني ا 0:

 اذهو عاقدقوف عاقد دبع ةيمينيدلا لاش. ارادت نشل وهو [دشاب ا معو |

 هي ديدحلا رز كوبل 0 ىلاعتهل وق ةيمجتلا تاليوأتلاىفو © 8 هنوجريام قوف مهمارع فاغسا |

 طبل بو هف مغ عج فرغك ةربز عج ربذو ٠ تالالا كتيترت) اهياَداَر ملا نوكف ةوقل ريسفلا |

 ةلاآلا ءاسا نالو ةلواثملاو نعلاب ءاسالا هب رومأملان ال مهجارخ هع ةواناتيال ادهولا ةزييكللا ||

 ديدحلانم انلنيا نم اولق .صصقلاىف لاق *لمعلاىلع حارخلانود ةوقلاب ةناعالا ليبق نم

 نود اهب ءاتيالاب مالا صيصخم لعلو ساحتلاو ديدخلا ندعم ىلع مهلدف لمعلا اذه عسيام

 قشاكلا لاق « دسلا ىف. نكرلا نه ذانسما: اهملا:ةجاحلانا امل اهوحنو روخصلا نم تال الارئاس
 | تشخ بشزور همع دندز نت اجياح ىلد غرافي دنتخاسب نهازا اهتخان دومرف هكتسلوقنم]
 ضرع زك جنبو تصشرد دوب مدق زازه راهج ار هوكنا نابمات درك مكحو دندز نها

 رفح يهضعب لاقو *لابما ةثالثهدج وف نيفدصلانيبام ساق صصقلا ىفو + [ديسر باب ان ددنكب |
 نيطلا لدي ٍباذملا ساحنلاو ردصلا نم ساسالا لعجو ءاملا غلب ىتح خيسرفةئام وهو نيدسلا نابام

 ىواس ه [نوجا] 3 اذا ىتح ع محفلاو بطحلا نيتربز لك نيب ديدحار بز نمناشبلاو اهل :
 | اعااك ولاا ىانيدسلا ثا كم نيبو هتيحانوا لبخلا عطقنم دخلا ه6 نيفدصلانيب

 امهتياقا دل وز كعب اميل اياؤاده نيلئللا ىلا ءيزآم لمحت اذا ىح اس ايتو ل دف

 يلا 9في اعاتب عنف كاطع ينل هضرعم ناديذلش : ظ لاقإ نإ هلو عفان ازعجف كتداطا هَ ارذ كام هعافترا ناكو اهالعا ىلا
 . ؟(ةلمعلل )
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 ةبارغل مهمالك سانلا مهشالو دحا مالك نومهغيال ىا 46 الوق نوهقفي نوذاكيال 8 سانلا
 مكبلا مهشباك اهوحنو ةراشا نم ةقشمو دهجالا ( نوهقفينو داكيال ١) ىرسشخزلا لاقو *مهنغل

 مورلاو محعلاوبرعلا وبا ماسف ثفايو ماحو ماس ةثالثحوندالوا خعراتلا لها لاق * كرتلاوهو

 جوجأمو جوجأيو ةلاقصلاو رزخلاو كرتلا وبا ثفايو ةبونلاو حنزلاو شيملا وبا ماحو

 مالسلا هيلع مهاربال تناك ةما اروطنقو اروطنق اونب كرتلا لصا قراشملا راونا. ىف لاقو *
 ضالغلاو ةباكشلا قيرطب مهنامحرت ناسل ىلع 6 اولاق فه كرتلا مهنم رشتناف ادالوا هل تدلوف

 ريخا فيك ةيمجنلا تاليوأتلا ىفو © مهمالك مهفف تاغالا ىتوا دق ناك نينرقلا ىذ نا
 هلوقكلعفلا عوقولت سيل داك ةلك انلق ةيآلا (اولاقإ لاقمث الوقنوهقفينوداكيالا) مهنا مهنع
 امودو>1لاال اهبف لخ داذاو رطفنن نلف راطفنالا تبراقىا (نرطفتب تاومسلا داكتإ) ىلاعت

 اهوحيذيالنذا برقىا ( نولعفب اوداك امو اهوحبذف) ىلاعتهلوقك لعفلا عوقول نوكتفنلا

 نينرقلا ىذبلقه.نيلبالوق نوهقشبال ىا 6 الوقنوهةغينوداكبال ) هلوق كلذكو اهوحبذف
 « جوجأمو جوجأي نا نيئرقلا اذاب ف اولاق ىتح ىلاعت ق+لاماهلاب اوهقفف دسلا مهل لعجبل

 ناملع امهنال ثينأتلاو فيرعتلا امهفرص عنمو نايبرعوا فرصلا عم ليلدب نايمجتا ناهسا
 ىناعملا نيعيف ركذاك مالسلا هيلع مدآ مالتحا نم وا قيساك حون نب ثفاي دالوا نم نيتلسقل
 بالا ةهج نم انب نولصتي. اهنم مهف بارتلاب هتفطن تجزتماو موي تاذ ملتحا مدآ نا هريغو

 ملعاو مولعلا رحب ىف لاق اذكو هللصاال اذج ركنم اذه قراشملا راونا ىف لاقو .* مالا نود
 ف نم تعمس ريقفلا لوق * ىهتلا (طق ىبن ملتحاام) مالسلا هيلع هلوقل فلاخم اذه نا
 هيلع مدا انوا مالتحالاب ىلتبا نم لوا:نا لاق هنا هحور هللا حور ىدنسو ىذحش ةرضح

 روكّذملا ثيدحلاو ةيلع ةمكحل وهسلا ضعبب مالسلا هيلع انين ىلتبا م ةيفخ ةمكحل مالسلا
 ىف نودسفم # ادج مهفاف بدالا ةياءرلوه امنا هيف مالكلا نع عنملاو هادع نع صوصخم
 الفعسرلا مايا نوجرخب اوناكو عورزلا فالتاو بيرختلاو لتقلاب انضرا ىف ىا :#* ضرالا

 نم أش اودحم ملاذا نمانلا اًلكا:امبرو اهولمتخا:االا: انانبايالو ؛ةولك ١ الا: زضخا ناوكاتي
 حالسلا لمح دق مهلكه لص نم ركذ. فلا رظني ىتح مهنم دحا توميال ناكو اهوحنو ماعنالا

 مهرشع مدا اونب امهنع هللا ىضر سابع نبا لاقاذلو

 دوبكهديدو خرسخ رو درز هرم * دوجو 0 ناكئيزوب وج

 رازه ديازت ان ىكب دربمأ » راكجيه روخو باوخ زج دنرادن

 ىلع مهدق مهنم فنصو اعازذ" نوزشعو ةئام مهنم لجرلا لوط مهنم فنص فانصا مهو

 ا دحا مهدحا شرتفي ناذآلا راك مهنم فنصو ءاوس مهضرعو مهلوط دحاوربش

 الف دربلاو رحلا نم مهشامو مهيراوبام مهداسجا ىف رعشلا نم مهلو ىرخالاب فحنلبو

 ركذلا دفس لاقي مثاهبلا دفاستك نودفاستيو باثذلا ىوع نووعي نوحسنيالو نولزغي

 ةكرك ةكرح اهل عمسي بايلاو عابسلا سارضاك سارضاو مهيذيا ىف بلاخم مهلازن ىثنا ىلع
 مهنم تام نهو هولكاالا ريزتخالو نيعاوالاو لجالو لش نورعال لبالا قواح ىف سرخلا



 هم ؟و5 ججح رشع سداسلا ءزجلا

 15 ار" نو © تيلط اناط كنك ١ كلع تعد

 ىلاعت هللا ىلا بتوربجتلا كنع عد كلملا اهيا هللاقف املاص انيررق هل هللا ضيقف هريكتو |

 اكلم هيلا هللا ثعبف مايا ةثالاث سيحللا ىف نك هسلو د لا هيلع بضغف توم نا لبق

 ىلا ءاغ كلذب ردنكسالا ربخا حبصا املفهلزنم هب ىناو هنم هجرخاو سحملا فقس فشك

 لجرلا ىلا عرضتو ىلاعت هللا ىلا بان قافا املف هيلع ايشغم ردنكسالا رخو مهتقرحاف |

 لوا ددعىنغال ىتش هنا ىلا ةراشا هفو «عارذ ةثام ءاوهلا ىف هعافتراو اعارذ نورشعو نانا |

 ليكو هعبط هيهتشيام ىلا الريخلا هوجو نم هجو ىلا هلام نم ارطش فرصي نا هما
 ديدج نبال اذكو:هوحنو دحوتلاب قلعتي ام ءاوتف ىف دبي ردصت اذا ىتفملانا م هسفن هللا

 هجوتلاو بابسالا كرو ءانفلا ىلع ىنم هلوصغل :ىونءملا حتفلااماو ددعلاو ددعلا ةرثكبالا |
 بئاصلا لاقإ اك انسالا بيتم ىلا

 ار لاوز ىف تكل #2 ىذه ناس ودروس درثك سكه

 اضرتعم انلاث ايرط ذخا ىا # ابيس عبتا مث وف ريدق ءاشتام ىلع كنا ةيئوهاللا

 كرتلا ضرا عطقنم ىف نايلاع نالبج اهو امهنيام دس نيذللا نيلبجلانيب  نيدسلا نيب ف
 | لبجلا ىنمي دحاو مضلاو حتفلاب دسلاو .جوجأمو جوجأي امهئارو نه قرشملا ىلي امم
 لوعفم ىنعع لعف نال هللاقلخ نم ناكام مغلابو قلخلا لمع نم ناكام حتفلاب وا زجاحلاو

 ىتلا فورظلا نم وهو غولبم هنال ةللوعفملا ىلع نيب باصتناو هقلخو هللا هلعف امث وه ىا

 قارف اذه ) هلوقىف رجاو( مكن عطقتدقل )ىلاءتهلوقىف عفترا 6ك اوورطإو دانا لمعت

 ىشاكلا لاقو *[.هنع ازواجي امهئارو نمونيدسلا ماما 5 امهنود نم دجو 99 (كنيبو ىنب

 نم ةما «اموق ظ اهدنع هلوقب اضيا نيلالجلا ريسفتف هرسفو [ هوكود نا شيبرد تفاي] |
 . ايمانا

 | هربجم مظعف هناكم ىلو هوبا كاله املف ارابج اكلم نينرقلاوذ ىا ناك .ناددتلا ريسفت ىفو * |

 | دنع فيض هكلم نا ملعو ردنكسالا دلج رعشقاف بهذ دق نجسلا فقس ىأرف نجسلا
 | سلاط ليج ىلع ىلصي امئاق هدجوف سوبحلا لجرلا بلطو ابجعتم فرصناف ىلاعت هللا ةردق |

 اران مهملع هللا لسراف هيهدونج يماو هذخاب مهف هللا ىلا: بت نينرقلا ىذل لجرلا لاقف

 | هللا ةعاط ىلا سانلا اعدو مهرهقو ةربابجلا كولملا دصقو هتريس حلصاو هللا عاطاو حلاصلا

 | طئاخلا ضرعو عارذ ةئامعبرا هلوط اعساو ادحسم ىن نا هما لوا نم ناكو هديحوتو

 | ءالخلا تيبو قوسلا ىلا جورحلابال اهوحنو ركذلاو ةالصلاو دجسملاب ادبي لوسفموا |

 | ابلاذ ريخستلا لصحي الذا ةيروصلا بايسالا ىلع ىنب اا ىروصلا حتفلانا مث .اهوحنو

 | ماكحاب هرهاظدبا نم وه ىلاعت هللاالا هيدلاع طبحبالو كلم لوزيال ىذلا قيقا ردنكسالاف
 | دن هناف ةسوبرلا تالخنو تادهاشملا راوناب هنطابو ةيدوبعلا تالءاعمو تاعاطلا

 | ونتج رهظيو .بلقلا. ةعلق نع ةرهاقلا .ةيداعلا اهدي لوزتو ةرامالا سفنلا توم
 | دادمالاو ةيتوكلملا راونالاب نيديؤملا نماناءجا مهلا اهترثكل وه الا اهملعبال ىتلا هلل

 | [ ديسر نوجات ] 6 غلب اذا ىتح © لامشلا ىلا بونجلا نم اذخآ برغملاو قرشملا نيب



 فيهكلا ةروس -- اا جم
 دو

 | ةلصلصلا ةئيهك انعمسذا كلذكن حن امنيف لق شمشلا علطت ففكرظنن انج هلاولاتف ىلاذلل اف مها |

 ءاملا قوف وهذا ءاملا ىلع سمشلا تسلط 20 نهدلاب وحس مهو تقفا مث ”ىلع ىشغف ْ

 كمسلا نوداطصي رحبلا ىلا اوجرخ راهنلا عفترا املف مهل 8 انولخداف تيزلا ةئمهك |

 علطم دنع نادوسلا نم بالا سيال ن مدهاح نع * مهل حضلب# سمشلا ىف هنوحرطيو

 [ دندوب لسنم موق ناشيا رب قكاكلا| لاو * حنزلا مهو ضرالال ها عيمح نم رثكا سمشلا

 نيبابلكنيب باب فالا ةرشع اهل ةنيدمىهو متفلاب قلباج لها مه هللاهمحر ىيهسلالاقو *

 مالسلا هيلع دوهب اوما نيذلا داع موق ىنمؤم لسن مهو اشدقرم ةينايرسلاب اهل لاَ خسرف

 ليقاثو لسن نم مهو مثا قلباجءادوو هب ىرسا ةليل مالسلا هيلع ىبلاب الاقناع لغااو

 نال راش آلا ف ةيمحنلا تاليوأتلا ْق لاق © مالسلا هيلع ىنلاب اوُسْوي ١ مهو سرافو

 | ناالا دصاقملا نم دصقم ىلا الو ءاشالا نم ”ىث ىلا دحا غلبي مل بابسالا ملاع ملاعلا اذه
 عابتابف بيسلا كلذ عابتال هقفوو دصقملاو ”ىثلا كلذ غالب ببس هانآو ىلاعت هللا هنكم
 | هانفصو اكنيئرقلا ىذرما ىا « كلذك 9: اهعلطمو سمشلا برغم نينرقلاوذ غلب ببسلا

 رابتخالاو ريختلا نم برغلا لها ىف هماك مهبف هيماوا كلملا ةطسبو لحما ةعفر ىف كل

 رسيا رطق بناحبو درك برغم لهااب هك ناشيااب ردنكسا درك نانجمه ] ىنشاكلا لاق *

 اطحادقو © [ دومت كواسناه ناشيابو دنئاوخ ليوأتاد ناشيا هكدسر ىوقبو دش ناور

 كيدزت هجم اب متشاد هطاحاام هكىتسردبو ] ةيسرافلابو . ددعلاو بابسالا نم 46 هيدلاع
 ىنعي [ ىفاكأ ىورزا ] ةيسرافلابو .هايافخومسهاوظب قلعت املعىا زيد ه6 اربخ 98 [دوبوا
 ىلاعت هللا فطا ةعس ىلا رظناف ريبلا فيطللا لع الا هب طيحيال ثيحب ةزثكلا نم كلذ نا
 لها نم الجر ناك نينرقلا اذ نا هم نب بهو ركذ هناف هدابع نم ءاش نمي هدادماو

 نكي ملو هموق نع اجراخ ناكو هريغدلو اهل سيل مهزئاجت نم زوج ةأرما نبا ةيردنكسالا

 ناك ندإ نم ةفعو ةءوصضمو محو لاو نسح تلاع ظن 1 انسنالو اسح مهلضفاب ا

 رومالا ىلاعم ىلا ومسيو قالخالا مراكب قلخت, أشن ذنم لزيإلو الجر علب نا ىلا امالغ
 ثدحذنا ىلا صالا هب داز هنا مث ةسهلا هيلع ىلاعت هللا لاو هموقىف نعو هتيصالع نا ىلا

 اوملساف مالسالا ىلا هموق اعد مث مساف مالسالا هيأ هيلع عمجاام لوا ناكف ءايشالاب هسفن

 هجب ٍبَرعَمَو قرش دئدسرب ارردتكسا ] ناكام: ءسعا نم ناك م مهرخآ نع هنم ةونع

 نوعب تفكدشن رسم حتف نينح دوب ونزا ششي ركشلو ناازخ ار نيشيب كولم كىتقرك
 ىبوكش زج ارئاهاشداب مانو مدرزايت ارشتعر مققركة كار تكلم ه :كلجو نع ىادخ

0 
 درب ىتشزب ناك رب مان هلل« دّرخ' لها دتناوخمانثكرزب

 مهضعب لاقو

 اعضاو ءرملل وحلا لثمرا لو « امفاد ءرملل لدعلا لثمرا ملف
 ادغ نوملالا اناف تمقس ناف * مقسىف كنمانكو حبحصلا تنك



 م1 5941 ج- رشع سداسلا. زجلا

 لايل ىنامتو الك مايا ةينامث ةملظلا ىفام ىلع ىشم مث مهريغب لمف اك مهب لعفف هباتك ىف
 ىلع ضباق كلمي اذاو اهلك ضرالاب طصخحوه ىذلا لبحلا ىلا ىهتنا ىتحنورظتني هبااو

 ىلا اينادلا لوا نم ىبر ناحبسو ىهدلا ىهتنم ىلا لزالا نم ىبر ناحبس لوقي وهو لبحلا
 ىلا ةملظلا ىهتتم نم ىبر ناحبسو ىبر شرع ىلا ىنك عضوم نم ىبد ناحبسو اهر ل

 00 مفدي م هلل ادجاسرخ ننرقلاوذ كلذ ىار املف رتشبال ديدش عيفر توصب رونلا |

 فك كلما هللاقف هيلع ضباقلا كلملاو لبجلا كلذ ىلا رظنلا ىلع هناعاو هللا هاوق ىتح |
 كاوق ىذلا هللا ىاوق لاق كلبق مدا دلو نم دحا هغلس مو عضوملا اذه غلبت نا ىل لع تيوق ظ

 لبج وهو هب لكوم ىلا لاقف لبلا اذه ىلع كضبق نع ىنربخاف لبخلا اذه ضبق ىلع '
 لبج ضرالا رهظ ىلع سلو اهلهاب ضرالا تأفنكتا للا اذهالواو ضرالاب طنملا فاق
 كنمهبال نيئرقلا اذا كلملا لاق ىنصوا كلملل لاق عوجرلا نينرقلا وذ دارا املف هنم مظعا

 اربكتم اراج نكتالو قفرلاب كىلءو كتافامىلع نزحتالو.دغل مولا ل معرخؤتالو .دغ قزر
 تسردنا لحب تمدح هكدنادن < تسر تمشح 5 كك

 درخ اناد روتسدو ناطل_س ون * ديو كيئرب 3ك هش و نكح و

 زاوا دوسو ات نرد * زارف ندرك :ناود كانا

 نادؤ د ااقم © لام ١ انكيد ١ نادزاب دمك (كيانع "نافاس وح

 بوكم مدرع زغم نارك زركب * بوجينكبداكدوكوجاردوخ وت
 اهقرمشم ىلا الصوم سمشلا برغم ند اعجار اًهرط كلسو عبت ىا ه6 اببس عبتا مث »

 ازتملظز كو درك نور نسر اًررْوثن كسل ةدريدوخاب ازكاسامت ْمَوَق'] شاكلا لاق.#

 رخسم دوب نميا رطق ةكآر ليواه موق هدش هجوتم بونج باجيو تشادب سيزا
 ؤ 6# غلب اذا ىتح 98 [ داهن قرسشمي ىور سب دش روكاذم كسانرد :كقيرط نامهب درك

 | ةرودعم نم الوا سمشلا هيلععلطت ىذلا عضوملا ىنعي 8 سمشلا علطم وف [ديسرنوجان ]
 | عضوم غلبي نا هنكعالذا [قرش بناجذا تستارامح ادم كىضوم ] ةيسرافلابو .ضرالا
 | هنا نم رك ذام ىلع ءانب كلذ نم لقاىف لئقو ةس ةرشع ىتنثا ىف هغلب لبق سمشلا عواط

 | مهل لمج مل © ةارع * موق ىلع علطت اهدجو 8 بابسالا هل ىوطو باحسلا هلرخس

 هبزورتستي سايل مهأ سيل ىنعي ءانبللاو سابللانم 46 ارتس وه سمشلا ماما نم 4 اهنود نم
 بارسااهبو اهتواخر ةياغل ةينبالا كسمتال مهضرا نال هبف نولظتسي ءانبالو سمشلارح نم
 ىنعي اوجرخ مهنع تعفترا اذاورحلا ةدشنم رحبلا وا بارسالا اواخد سءشلاتعلط اذاف.

 هدمآ نؤريب نيمز ريزذا ىتثكرود ناشيا سأر تمسزاو ىتفريذي عافترا باتفآ هكىتقو ]
 الو مهسؤر ىلع سيل ىدادحلا لاق.* [ ىذدئدروخ هدرك نايرب باتفاآابو ىدنتفرك ىهام

 داب 212 نت تاكل وتو تحلم اكو: تلال لول ةركلاو لمع ”متدانجلأ لع
 مهنييو كني اولاقف ءالؤه نع تلأسف نيصلا تزواج ىتح تجرخ مهضعن نع - ىكحو -

 فرعي بحاص نمو ىرخالاب فحتليو هنذا شرف مهدحا اذاف مهتفليف ةليلو موب ةريسم
0 
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 عيزوتالاماوامانوكينا زوجيو لتقلاةلباقمىف اناسحااهامسو رسالاواوفعلابكناسحااماواوبا نا

 _فيكلا ةروس هد. تشين شسسلا
 اارظنف انف 2ك رملا نايرج نكمت مل اعضوم رحخبلا ىف غلب نا ىلا هك يرغول ت02 .رحبلا ىف علينا ىلا .هكرح يرجاو برقلا |

 ناكاذا مهضعب لاق * ىهتلا ةمح نيع ىف ه هرظني برغت اهدجو اهبو مغ دنع «يضفلا وللا

 ىثاجنلا مالسلاهيلع ىنلا ىأر ام اهيلع ىهام ىلع ءاشالا ىرب بقاث ىنلارظنف اس نينرقلاوذ

 ىايدد لحاسرب همشج نا كيدز تفاي ] ة.سرافلابو . ةرامعلاةياهذ نهدي نيا كا دنع

 تب دندوب ىىوق ناشيا هكتساروك ذم كسان رد ارىهورك] 6# اموق لف [ ىبمغ طبخ
 ما ناويح تشوك ناشياءاعطو تاناويح تسوب ناشناس ابل ىوم م ريس مج ليس تس رب

 بوجو سانلاعمسل اهلها تاوصا الو باب فلا رمثع انمثا اهل ةنيدم ىف اموق مهضعب لاق

 اهل لاقي ةنيدم ىهو حتذلاب صلباج لها مه ىلهلا مامالا لاقو * بن نيح سمشلا

 دوك لسن نم موق اهنكسي خسرف نيياب لك نيب باب فالا ةريثع اهل اسيجرج ةينايرسلاب
 ارسالاة ليا مهب عامل مالسلاا هيلع ىبنلاب اونمآ صلباج لهاومالسلا هءلعإاصب اونمآ نيذلا مهتسشب

 ناسنالا نم امهناوججارعملاةليل اءهيلاها ناعاو اقلباجواصلباج ثيدحاما مكملا ةلئساىف لاقو *

 لاق اك مهعم لاتقلاب ارومأم هنوك هتوين ىلع لديو ماهلالا قيرطب 46 الق 2 روهشف لوالا

 نكميال ىدادحلا لاق * تاليوأتلا فاك (هللاالا هلاال اولد ىتحسانلا لتاقا نات صا) مالسإ اهملع
 ارما كي انسح مهيف ذَح نا اماو بذعت نا اما نينرقلا اذاي و ىبطق ليلدب الا ةورن تاينا

 لتقلاب كبيذعت اما مالسالا ىلا ةوعدلادعب مهرما ىف ريخم تنا ىا فاضملا فذ نسح اذ

 هلاح ىلع ىتب نالوالاف ناسحالا اماو بيذعتلااما مهعم كنأش نك ىا ريبختلانود ميسقتلاو
 زايمالا هدف 4 مظ 9> [ كىمك اما ] 6 نماما وه نينرقلاوذ # لاق 98 بان نا ىناثلاو

 ةداتق نعو + لتقلاب ايندلا ف ىبم نمو انا  هبذعن فوسف 9 ىنم ناميالال بش ملو رفكلا ىلع
 ةرخ آلاف ؟ هبرىلا دري مث لف هاسكو هاطعا نما نمو رودقلاف رفكنم خبطي ناك
 26 نما نماماو 8: رانلاباذع وهو هلثم دهعي مل اركنم ه6 اركت اباذع ف اهيف 6 هبذعبف ف
 نيرادلا ىف## هلف 9:ناميالا هضتقب امسح 6 اخلاص قب المع ا“ لو 8 ىوعد بجومي

 هلفؤوا لاح ءازخل اهب ايزم هنوك لاح ىنسحلا ةبوثملا هلف ىا ه« ىنسحلا ءازج

 *« ارسي » هب صمأنامم ىا # انمانم هللوقتسو ا ةنخلا ةرخآلا دادلا ىف
 رسباذ هريدشو [ واتثاطروخارف ناسا ىراك] ةسرافلابو .قاشريبغ اريستم الهس ىا

 هدرا 1 ىنشاكلا لاق * لهسامب لب هيلع بعضنا رع ىنعل ةغل ام زدصملا هيلع قلطاو

 دتساوخ راهنزو دمآ رد نهدو شوكبات تشاك كسان موقرب اسم .تملظ ركشل هكدنا
 اهاعدالا ةمايرمي الق برغماوحن نينرقلاوذراس ءاسنالا صصق ىف لاق *[ دندروا ناعا ىوبو

 مهارقو مهتايدم تسبلاف ةملظلا مهتيشغ هوسحم مل ناو مهنم لبق هوباحا ناف ىلاعت هللا ىلا
 نولازيالاف مهفاوجاو مهئاذ آو مهفوناو مههاوفا تلخدو مهراصباو مهتوسو مهلوصحو

 ' 4 اهدنع دجوو هن اسد بسحم نادجولا كلذف اسن ا هنلع ىلصو ةنيدملا نم

 | هللا م هركذ نيذلا موقةلا اهدنعدجو سدشلاٍ ب رغم هك هلاوسحتس ىتح نيريحتم اهنم



 مه 59 رشع سدادلا ءزجلا

 ىتثم ءاش اذاو ضرالا هل تيوظ دار+:ولفا هل ةرذسم ايندلا تناكو:نابعالا ب ل1 ىلع ارداق داص |
 ةفالخلابهل اروده. راصف  رودقم لكاببس عبتاف رانلا لخديو ءاوهلاىف راطبحا اذاو ءاملا ىلع

 برغملاىلازيسلاب ادي.امب اريقفلا لو * ىهتنا ضرالاوءاملاىفةلاصالابانل ارو دقم ناك امض رالا ىف

 | حاودالاىلا قرمشملاو ماسج الا ىلا ةراشا برغملاناف احوىع كولسلا كفرت نوك ىلا ةراشا ْ

 | ىتحو» ةقيقحلاملاع ىلا مث حاورالاملاع ىلا قرتلا لصحال ناوك الانم ماسجالار يس متل ماداش

 ثيحب برغملاةهج نم ضرالا ىهتنم ىا * سمشلا برغم © [ ديسرنوج ان ] 4 غلب اذا
 سيل ةهجف اموق غابىا خيشلالاق «طيملا رحبلاةفاح ىلع فتووهزواحمنم دحا نك مال

 نينرةلاوذ لصو املو نادتلاىف لاق#«سمشلاٍب وىغ عضوم غانا هنكمال هنال دحا مهءارو ٍْ

 كإلسيزنا دازا املو ةملظلا ضرا فلخ ىه خش هل لاق ةاا نيع بلطي سءشلاب رغم لاا

 لاقف ثانالا اولاق رصبا لخلا ىأ لاقف لبخلا اولق رصبا لبالاف باودلاىأ لأس ةملظلاىف |

 هارتو كامرلا اويكرف كلذكس رف فال | ةتس هركسع نم عمش ةراكباا اولاق رصبا ثانالا ئأ

 ةمدقم ىلع ناك هنال نيعلا رضخلا باصاف ةللو اموب اوراسف تاملظلا اواخدف هركسع َةيَقب

 لقفاخلا:الاق!-. (ةنرقلاةذاًامخلَو. كستغاو .اهنما ترتغف.ازيكلالا ناولا 'جاَض اهشدج |

 قدك نذتكما .ةناكبلت رضحخ كا * تسدي عدم رارز 0 لزا ضف

 هذه نم اوذْح ردنكسالالاقف اهنع هؤلأسف ىهام نورديال ةراخ نم صاخصح ىلع اوراسف
 كل: نم مهب او دىلاخماو المو اوذخاف مدن اهنمرثك !نمومدن | ينم لقا نم هناف معطتسا ام ةراححلا

 مهتوكل مهاكاومدنق رضخا اد مز هودجوف مهيلاخم ىفام ىلا اورظن اوجرخ املذ ةراححلا

 ةأ> تاذ ىا 13 ةح نععفف برغت 0 ةييكلا كار ا 3 اهدجو 0 كلذ نم انكم

 | هلعلو اهتأجح تدك اذا رثبلاتُم نم [ زيما ىال ردكم با ] ةيسرافلاب .دوسالا نيطلاىهو
 اهدجو)إ) لاق كلذلو رحبلا بك اننكءاملا ريغ د رظن حمطم ىف سيلذا كلك اهآ ررحبلا حاس غلب امل

 دجو برغملا باج ىف ةرامجددعب قري مل اعضوم غلب امل مهضعب لاقو * برغت تناكلش مو «برغت
 طشلار يمل اذار حبلا فبرغت اهن اك اهاري نحبلا بكا رنا مك ةملظمةدهو ىف ب رغتاهن كش مشلا

 كلفلا ىف سمشلاو اهب ةطيحمءامسلاو ةركضرالا نا لع دقفالاو رحبلاءارو بغت ةقيقحا ىف ىو
 لقعي فيكف ةريثكت ار ضرالا نمرثك !نسمشلاو دوحوم ريغ سهشلاٍب رقفف موق سواجو

 ثيدحلا قدرودق لاق نافمولعلار حب ىف هللا هر ىدنقرمسلا لاق»* ضرال انوع نم نيع اهل وحد |

 تاومسلا لهال قرش اههجوو اهندلاىلا اهرهظ . ةعبارلا ءامسلا نه قرشت سمشلانا

 ضرالانوبع نم نيعىف . اهل وخد نك تكف هللا ءاشام وا ةىص ةئامالث ايندلا لثم اهمظعو

 نيضرالاو عيا تاومسلا لخدي نارذاق ىلاعتةللاف ةغلاب هتمكح و ةرهاب ىلاغت هللا ةر دق ناانلق

 لاق نافتاليوأتلا فو  ىهتنا اهريغو نسمشلا نم اهيف اه كنظ افدرقحاو ”ىشردصافعبسلا |
 نوكي فيكف ءامسلاىف اهب رودي صاخ كلف اهلو ةعبازلا ءامللا ىف سمشلان ا. انملعدق انا لئاق |

 نع ربخا اهتاؤ ةئمح نيعيف اهبو مغ ةقيقح نع ريخم مل ىلاعت هللازا انلق ةئمح نيعفف اهبوسغ |

 بكر نيئرقلا اذ ناكلذو 6 ةئمحنيعفبرغت اهدجو)لاقفاهف اهبو مغ نينرقلاىذ نادجو |

-)3520(( 
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 نيكملاو دوعوملاوه امسح دوهعملا رك ذلاةوالتىف عورش * ضرالاىف هلانكم انا قه ةتبلا
 هلعج لوالا ىنعمو هل نكمو هنكم لاعب لوءفملا ىلا جاتحي الف باسسالادبهمبو رادقالا انهه
 لمعتس ىنعملايف امهبراقكو دوجولاىف امهمزالتلو ةوقو ةردقدللعج ىناثلاىنعمو ايوق ارداق

 نيرداق مهانلعج ىا ( مكل نكمي ملام ضرالا ىف مهانكمإل هلوق ىف اك رخ آلا لحم ىف امهنم لك

 ةغسلاو ةوقلا نم مكل هلعج ملام اهيف تافرصتلاعاونا ىلع تال آلاو بابسالاو ىوقلا ثيح نم
 نيزداق مكلعجت ملام ىا اهبف مكل نكمي ملام لبق هنأكف بابسالاو ددعلاب راهظتسالاو لاملاف |[

 ءانب ناكملانم اذوخأم نيكملا ناك اذا اذهو مك نكمع ملام ضرالاىف مهلانكموا اهيف كلذ ىلع
 ىأرلاو ريبدتلا ثح نم فرصتلا ىلع ةردقو ةنكم هلانلعجانا ىنعملاوا ةيلصا هميمنا مهون ىلع
 ءاوس هيلعراهنلاو لبللاناكو روثلاهلطسيو باسالا ىف هلدمو باحسلا هل رخس ثدح با.سالاو

 ماللسلاهيلع مهارباناك امهنعهللا ىضر سابعنب ا نعو#اهقرطهل تالذو ضرالا ىفريسل هيلع لهسو ٠
 لاقف ن>رلا ليلخ مهاربا ةدإلاهذهىف هل لبق حطبالاب ناك املف نيئرقلاوذ اهيلع لبقاف ةكمب
 ىّثمو. ننرقلاوذ لف نمحرلاليلخ ميهاربا اهيف ةدلبف بكرانا ىل ىتشام نينرقلاوذ

 نويعلاناسناىف ام مالسلا دنع قناعزم لوا وه ناكف هقنتعاو ميهاربا هيلع ملسف مهاربا ىلا

 هلمحم باحسلاتناكف هللاهعفر عضاوتنم نال باحلا هلرخس كلذ دنعف ررغلا رددو '

 هيدهي ىرس اذاف ةملظلاو رولا هل رخسو موق ةوزنغ اودارا اذا مهتالا عيمحو هركاسعو ظ
 هنارو نم ةملظلا هطوحنو همامانم دوالا

 [1] ليبس ىبوج اوهرب ىخرو وجمه * ليثربج تافص ونا رد دهن نوج
 كى رنوخا دد تيلعللا ترب دص خب 0 ىاهتفص ونا رد دنهن نوح

 [؟] رود ونزا دش ناكمو اوك تا هال رونب مرح هدش لد مشح ةنوج

 ناك ىب ربارب بشاب وا زور * ناهج ردنا دوش ان هكره

 ىا 6# اببس © هناطلسب ةقاعتملا هدصاقمو هكلم تامهم نم هدارا 6 “ىثلكنم هانا و 9

 تسد] ةيسرافلابو .ةلآ وا ةردقوا مع نم دوصقملا ىلا هب لصوتبام لكوهو هلا لصوي اه 5

 برغملاغولب داراف ىا عطقلاب 6 عبتاف ف [دشيم رسبم نيج نآ اروا ببس نادب هكىزيوآ
 مهتعبت مهتعبتاو سوماقلا ىف لاق « راسو هكلسو انو شقل اما هادو 6 اببس فه عيتاف |
 مهقل ىا (نوعرف مهعبتأف) ىلاعت هلوقو ىريغ اضيا مهتعبتاو مهتقحلفكوقبس اوناكاذا كلذو |

 لوالابقوحللا ىناثلا بلط اذا اعايتاهعبن لاقي لامكلا نبا لاق*عارسالاوكاردالا ىنعم عايتالا ىفف

 ةكرحلا ةاءارمل ءادّتبا برغملاغولب دصق لعلو داشرالا ىف لاق *هعم ىضمو هب سم اذا اعين هعبنو
 تاملظلا رحب دنع ةاملانيع بلطن برغملاةيحان ىلا دصق نايبتلاىف لاقو * ىهتنا ةسمشلا

 32 هلعل تايايلاوح ىنف اناقه ىلا ادبا تعض برشنم ايلا ا هنال

 ىا ةفالخلا نكمت ل هوا لا
 ررخيلق دجا مل [؟] ل دوخ نايمرد قده ار ثوغلادبع نايرب ندرب نايبرد معش رفد رخاوارد [1] ىتحةلاص الاب انتا رو دقم نم رو دقم لكد وجو بيس اك ام ةفالخلاب هاني ا و ضرالا ىانتف الخ هانكم



 1 جدلا وج سم يصوم جس ووس حور حس سس عسسل ٠٠ 1 تجمل م دسم © حصص حا يتم عع مع دل م عسسل كن

 !|!ىف كسفن نيقلتل |

 لأسوا !مبسغو ضرالا قرش. غلب فاوط لجر نع ناحتمالا هجو ىلع هولأس دوهيلا مه |

 ٍباوجلا دورو ىلا. كلذ .ىلع مهرارمتسا. ىلع ةلالدلل لابقتسالا ةفيصو مهنيقاتب شيرق |
 | ,دهاج لاقأك اهرساب.ايندلا كلم ىتاثويلا سوقلتف نب ردنكسا همساو ربك الا نينرةلاوذوهو |

 ١ عز اذاناكف ارامزم اهذتاوا.هدطقف عارامهب زف نيتبصق هتلك نمهللا تيناف نينرق كلمالنا الأ |

 هي هنم 8 نولئاسلا اهنا مكل رك ذاس 5 مكملع واتاس 8 باوجلا ىف مهل دي لق 8 ىلاعت هللا |

 |, ةوالتلا كرتاال ىا ققحتاا ىلع ,ةلالدلاو . ديكأتلل نيسلاو:ان !نق:ىا ارك ذ .ىلاعت هتهج نم أ

 معك 76٠١ جحا رشع سداسلا ءزجلا

 أ -نوهالاوهام راتخم ونال ثيحم.ءاقلالا ناكو. كنلتقالوا لما نموا ران

 6 نينرقلاىذنع كنولأسيو 8 هابشالا ىف اذك لتقي ىتح ربصي اهدنعو مامالا دنع همزيف

 تخو دورمت نارفاكلاو نينرقلاوذو ناملس ناؤملاف نارفاكو نانمؤم ةعبرا ضرالا كلم

 دهعفف دورمأ دعب نينرقلاوذ ناكو رصن تخ .لدب داع نب دادش راونالا ةاكشمىفو رصن

 | ريسفتىفو * اولاقام ىلع ةنس ةئاتسوافلا اليوط .نئاط هنكلو ىنأبام ىلع مالسلاهملع مهاربا

 كلملا نموه ىذلا راشتسملا ةلزاع هشيج ةمدقم ىلع رضخلا ناكو دوم دعب ناكو خشلا

 الداع احلاص اكلم ناك امباو اكلمالو اسن ناكامدهنا حبحصلاو ريثك نبا لاق * ريزولا ةلزنمب

 | امدعب روز رهش ةنيدع تام دالبلا هلتداقناو مهريغو كولملانم اهلها رهقو ملاقالا 'كلم

 غرفاملو ةثامسمح ايثدلا ىف نينرقلاىذ نارود ةدم نادتلا فو اهبف نفدو ةملظلا نم جرخ

 سمشلا ىبرق غلبهنال نينرقلا ىذب ىمسامتاو هبتامو سدقملا تيب ىلا عجر دسلا ءانب نم

 ثيح هرما ذوفنل نيديلا ليوطب ٍدرنلا عضاو ريشدرا ثقلاك اهبنغمو؛اهقرششم اهنناح ىا

 هوبرضف مهاعدمث هللاداحاف تاف نءالاهرق ىلعموبرض هللاىلا مهاعدامل سوماقلا ىفو * دارا

 نينرقلا ىذي هنع هللاىضر. بلاط ىبا نبىلع ىمس ام هللا هابحا مث تاف رسبالا هنرق ىلع

 صصق ىو * هللاهنعل حلم نبانم ةيناثلاو دونب ورمحنماهادحا هسأرىر قىف ناتحش ناكامل

 ضقاملف اهبرغو اهقرشف اهينرشب ذخا ىئتح سمشلان م اندهنا همانمىف ىأردق ناكو ءاسالا
 ةمامعلا نسل نم لوا لئاوالاىف هللا همحر قطوقعلا مامالا لاقو *هبدومس هموق ىلع هايؤر

 لخدهنامث كلذ لجانم اهسبلف ناكرح_ نيفلظلاكنانرق هسارىف هلعلطهنا كلذو نينرقلاوذ

 دحانم هبتعمسناف كريغ هيلع علطي+ سما اذه هيناكللاقو ةءامعلا عضوف هبتاكهعمو ماما
 | ىدانمث ضرالاب هف عضوف ءارحصلا ىتاف توملا ةئيهك هذخاف مامحا نم بتاكلا جرف كتلتق

 |. هللادارا "سما اذه نينرقلا وذ لاقف ةنيدملاف كلذ رشتنافنينرق كاملا نا الأ نيتبصقلا نمجرخ
 | ارخأتم ناكف مورلاهمأياب خرؤي ىذلا ىورلا ردنكسا وهو ىناثلا نينرقلاوذ اماو * هيدسنا

 ةئاع الث نم وح مالسلاهيلع حيسملال بق اذه ناكةئس ىنلا نم رثكأا ليوط ىهدب لوالا نع
 'ىطوو سرفلاكولم كذاو اراد براح ىذلاوهو فوسليفلا سيلاطاطسرا هريزو ناكو ةئس

 قاثلازود لوالاوه نا رقلاف نينرقلاىذب دارملاف ةنس نيثالثو اتس شاع ارفاكن اكو مهضرا

 | مهحاس ىنورلاوه ةيآلاىف روك ذملانا اونظف امه قرفلا ىف ءاسلعلا نم ريثك طلغ دقو

 هنأشىف واتاسوا انايبو اروكّذم أين 6 اركذ 88 .فاضملا فذغ هلا>ونينرقلاوذ ربخ نم ىا

 . (ةثلا )



 هلىلؤ لجرو .هنود اهلك ا ريذلالامو ةتيم هدنعو .رطضا نمو رهظالاوهو م2 نبا:لاق امثاق

 فوهكلا ةروس مه "84 زعم

 0 لا تل رت تلال 7 10221201009 تا 1 5 5ر37 ا اتم ا تنته صج دهسا حت تع حد حر

 ليقف هلابس ىلخو همرك ١ هيلع لخداملف هلتقن دشرلا نوراه مهةيولعلا ٍضعِبْنا ازا كر

 ا ىظفحا اهيبا حالصل نييحلا ىلع كلا ظفح نماي تلقا لاقف ثق هللا كاما ىت> توعدمب

 لمعيالو هلداقنيو خبشلا هلمعتسا امف ديرملا بدأتيل اهنمو * سئارعلا فاك ىثابآ حالصل
 ْ ةحصلا لبح عطشو هلم طيخل ناك ضرىغو ىويذ عماطب هلم بوشالو هللاهحولالا

 ارهاظ هللا ماوا نم سماب نوكيامتا ةيالولا باحصاو ةوشلا بابرا ىلع ىرجبام لك نا ققحتمل
 ١ نطانلااماو .ىنر ماب هتلعف ىا (ىرصا نعهتلعفاموإل لاقاك رضخلا لاحكف رهاظلااما . انطابو

 كلذ ىف ىلامتّللا نم نطاب سما نع املاخ ناكام هتلماعم ف رضألا ىلع ةضارتعاو ىسوم لاحك
 مدق لزناف ديدش مما محاشملا ليعافا ىلع ريصلانا اهنمو « هتعيرش قفو ىلع هضذارتعاناك هنال

 ءارتعاوا خعاشملا لاعفا ضب ىلع راكنا هباا قرطتوا خ.شلا صاوانم صاىف قداص ديم

 ثالث ىلا زوا< و هنع فءيو هرذعلف كلذ ىلع ريصلا هزوعاوا هتالماعم ضعب ىلع ضارتعا

 هليعافا نع هئيني مث ادوكشمو اروذعم نوكي كنببو ىن» قارف اذه ةئلاثاا دعب لاقناف تاسم

 خيشلا ىلعضارتعالا ديرملا رذحيو فراوعلاىفلاق * اربص هيلع عطستملامليوأت كلذهللودبو
 ديم نروكحا كقودنيدت الا اقناقلا متلاهناف هفيراصت عبمجج ىف هنطابنع خسشلا ماهتا ليزيو

 خيشلا فيراصتنم هلع لكشاام لكىف ديرملا ركذيو حلفؤ هنطابب خدشلا“ ىلع ضرتعي

 هلفشك املمث ىسوم اهركشي فيداصت رضخلا نم ردصي ناك فيك رضخلا عم سوم ةصق

 نكشا فرضت لك ناب لدينا دير ملا قنبر ا ذكهف كاذ13تاولا! دجتوا ئابولواج اهانه رع
 ظفاحلا لاق : ىهتنا ةحصلل ناهربو نايب هيف خبشلا دنع خشلا نم هت هيلع

 ريذس تديوكب قفشم حصانكت | ره »* ريكم هناهماو ونشل كنك بي رطوصا

 لق هنافدب ىدتقا نم ىبس عبض» اليك قفشمريغ اداقمال اقفشمو اققحدشرملا نوكينا ىتبنيو

 فابجلا ضرا ىلا مهيدهيس *« موق ليلد بارغلا ناكاذا

 ظفاحلا لاق

 دشتكا ود شدغ ةنازخزاهكدشاب «+ ىعدم نابطز هب هتفهن مدرد

 ئاسلا لاق

 اهب رقع شدناب نيكو نورباب زاراخ هك « اناس نسج دوخدرد جالعزادردىبر

 ريغ دهمت لصا وهو اءهمظعا عفدل اههنوها لمحت بجينا ررض ضراعت اذاهنا اهنمو *

 لسيمل دحيم ناو هحرج لاس دجسول حرج هيلع لجر . هلاثم ةفلتخم هليصافتىف عئارشلانا
 عم ةالصلانم نوها دوجسلاو عوكرلا كرتنال دوحسلاو عوكرلاب وب ادعاق ىلصن هناف

 ادعاق ىلصي ادعاق ىلدزا اهماع ردشو عاق ىلصنا ةءارقلا ىلع ردشإال خبشو . د

 ةعاملا ىلا جرخوال جرو .زمب+مل ةءارقلا كرتو ثدحلا عم امئاق نيلصفلاف ىلصولوةءارقلا

 هتبىف ىلصي ةينملا حر )فو ةصالخلا ىف هحمص ادعاق ىلص هتيبىف ىلصولو مايقلا ىلع ردقبال

 2 او  ناسلا حود )

 | اهمو *حالصدهبف ناك اذا حاصلا د.علل حاصلا لاملا لغفحم ىلاعتهللانا اهثمو * ةقرفلا بجودو |



 هريغ 1 دوعل هعقشن لب هثيدخم ىف ةدافالف ”هملاعت“ أ مهم 4و

 نكات قدما مسه ل عاش ج جيد« مم ميمي ضخ 31 1 ؤبتعم مل 51 ايت مس

 نبال قعاوصلا فاك ةرجهلل ةكمنم ةجورخ دنع مالسلاهيلع ىنلا هيف ىنتخا ىذلا رون داف

 مه "مم ممسدابلا وك

 ىوشلافو :

 اجرودزا ديسرىم شنان ىوب * اربوقعي نادوب فسوب عوج
 ةفانإ ة مدوب نافإر نعون ا < تناكار نهري دس كن )

 وب ديبوبى بوقعي دب هكنوج « واىوبوسنا زكنسرفدصةكتاو
 يلح ىعسكت | تسيملع واح فرريتمصت عى مناد ولاعب أاسن ىأ

 ماع سنجنا عمتتسم دشاب هجرك * ماشم دياب :ىمه ىوزا عمتسم

 تساهيراج ىتاخ نإ تحدي نوح 8 هاربا كا

 تسّيرتشم .ىاربزا وافك رد « تسيرسرس ىساخت شيب هيراج

 | كالاو م اياضغ اسوعي نكمالو شامي نكو .. ارارض نكت الؤاعاف نك . رضخلا اناصو نمو |
 | دعب مهاياطخ نيينذملا ريعتالو .بجت نيغ نم كحضتالو . ةجاح ريغفف شمتالو .ةجاجللاو

 كداعم ف كمهلعجاو .دغلا ىلا مويلا لمح ارح ةلرالاف ١ اح تمدام كتئيطخ ىلعكباو .مدنلا |

 رومالا ربدتو .كفوخ نم نمالا نم سأرتالو.كنما نم فوخل نمأت الو . كينعنالاهف ضخم الو,
 | كيلع هللا مف ةيصولاف تغلبا دق ىسومهللاقف كتردقىف ناسحالا رذتالو . كتينالعفف
 ىسوم هللاقفىموماي تنا ىندوا رضحخلا هللاقف * هودعنم ك'الكو هتمحر فكر معو .هتمعن
 هللاقف رفكلا ىف كلخدتو ناميالانم كجرخم اهنافايثدلا بحنالو .هللاىفالا بضغلاو كايا. |

 تاج لل كيو كاما ىف :ووربدلا كاذاوإ ةتعاطا لع للاكيامإف.ةنصولا ف تغلب ادق يتب, |
 ثعبىفو *هللاهمحر ىلهسلا مامالل مالعالاو فيرعتلا ىفاك نيما هللاق هلضف نم كيلع عسواو |

 ىهاولتلا ىلع ةينملا ةعيرشلا مولع نم لاقتنالاف لامكلا نآ ىلا ةزاشا رضخلا ىلا ئموم
 نيفراعلا ضعب لاق *مامالا ريسفت:ىفك رومالا قئاقح ىلا علطتلا ىلع ةينملا نطابلا مولع ىلا

 | ىتداو ةمتاخلا ءوس هيلع فاخا ىنثكلا ىهولا معلا 3 معلا اذه نم بيصت هلنكيمل نم

 لعوعو اي ا قزربالنا 0 وع لقاو ا هملستو هب قيدصتلا بيصلا

 هتمكح ا هنا اهنم «تاراشا ةي آلا ىفو © مولعلا ءاحاىف اذك نييرقملاو نيقيدصلا

 ةحاصمىف مالسلاامهيلع رضخلاو ىسوم لثم نيسن لمعتسي هدابع قحىف هتمحرو هتفأر ةياغو
 ورجل عا حالصهيف ناك اذا ىومد ىماىف مسا زوجي ءاسنالا لثمنا اهنمو *نيلفطلا

 لصوبوةلبقو اموق اصب ظفحم ىلاعتهللانا معينا اهنمو * هللاىف هريغىلا ةعجار ةدئاف اسال

 لجرلاب ظفحب هللانا ردك لا نب دم لاق *(اًاصاهوباناكو)) لاقأك هنم عباسلا نطبلا ىلاهتاكرب

 هربسوي هللا .طقفح ق نولازيالف هلوح اهلها ىا تاريودلاو هتريشعو هدلو دلوو هدلو حاصلا

 هللا وضرسابعنبانع حصو *ىتالصيف ديزاف ىدلو رك ذاو ىلصا ىلا بيسملا نب د.ءس لاق#

 عقناذافاحالصامهنم رك ذامو امهيباحالصب اظفح لاقهنا (ااصاهوبا ناكوإل ىلاتهلوق ىفا-هنع |
 هتبارق ىلا ةبسنلاب نيلسرملاو ءاسنالا ديس كلاباه ةي.آلاىف لبقاك عباسلا هنا عم ملاصلا بالا
 ىلعاتششع نيتمامح ةيرذنم هنال مركا امنا مرحلا مامحنا لق دقو * ةرهطملا ةبطلا ةرهاطلا
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 ةفوكللا ةراود مي ؟رمو عع

 1 ير ومعم' كد زك ت فلتهتاو +: قتفاوكح تادان«ناوؤد كاع ناد
 ان نارخت ناو هعتاوإ ىةوتسك ءراطسال وداع مدنكءطييوروكتلا

 | اهلا ىلع ةقاي ةهفاضو إو -ةيؤيشالا عصا داشاورقلل !!دوجلاولل يصح (عزاخملا دوجولا ءافا قا |
 | ناءاهتم « تاراشا ةياآلافةمجتلا تاليوأتلا ىفو ع ةتبلا ةمولالا قالخالا زاثآ نهلقنإل
 هف ناكامل هنكلو اىهاظ عرمشلا ماكحا نه سيل ابصغ ذخؤتالثل اهتباعاو ةنيفسلا قرخ

 | نا ىري ايف مكحي نا دهتجملل زوجي هنا ملعيل كلذ زوج عرشلا نطاب ىف اهبحاصل ةحلصم

 ةققحلل اقفاوم ناكاذا عرشلا رهاظىف زوجال ا عرشلا نطاب ىف هداسف نم رثكأ هحالص

 ١ نوامعين يذلا نيكاسملا هدابعقحف هللاةيانعملعي نا اهنمو « ةيآلا 6 مهءاروناكو )لاق اك

 هنعمفد فيكو تايب نم ىني ةيانعلا مهتكردا فيك تاف آلا ن٠ مهءاروامح نيلفاغرحبلا ىف

 ا

 ضعب ةحلصم حجري تاقوالا ضعب ىف ىلاعتهللانا ملعي نا اهنمو + ةفرلا مهنع ع ءالبلا
 ةحلصم نم نمالا نطاب ىف ولخال ناك ناو رهاظلا ىف هتابنانم ىب' ةحاصم ىلع نيكلاسلا
 ةذيفسلا قر خ ىف نيكاسملا ةحلصم ةياعر حجر ىلاعت هللا ناك رهاظلاىف هبناج لاهاىف ىنلا
 ةوعدو ةلاسرلاو ةوبللا اصمل انمضتم هتبحنع هقارف ناكدقو رضملا ةيص هازال قتلك ارهاظ هتحلصمو رضألا ةيحنع هتقرافمه ٍتابسا نم ناك هنال ىسوم ةحاصم ةياءر ىلع

 هللاىلص ربمغيي نداشك هرخ نايبردمجن, رتفدلئاوارد [9] خلا دوب ىهلا ةراثاب ركرزدّص نادك هكت 1 نابرد مكيرتفد لئاوارد []

 ةئفسلا لها نا اهنمو ريقفلا لؤق « ىهتنا انطاب ىموم قحىف مهتسرتو نسا رمان

 مهتنفس ىجت ثدح كلذنم اريخ ىلاعت هللا مهضوع رضخلاو ىسومنم لونلا اوذخأمل م
 ' ناكف #3 روسيج وهو هتلتق ىذلا ه مالغلا اماو 8 لضألا ةليضف هبفو ةيذاعلا دبلا نم

 هللادبحوتب نيرقم 6 نينمؤم ه8 فيرعتلا ف اك ىوهس هما مساو اريذاك هيبا مسا #2 هاوبا

 هاشغا انابغط هقهراو هقشلو هيشغ هقهر *# امهةهري نا ف نم انفخ ه# انيشخف ف ىلاعت |

 ه6 ارفكو ف ةلالض هك انايغط و امهفلكي ىا خس.شلا لاق + سوماقلاىف هب كلذ قمأو هايا
 كلذ نمر ضخلا ىثخ امناو ةيادهلادعب نالضنو نامالادعب نارفكتف هايا امهتيحل هل ناعتي و

 اءهلدبينا قم[ اممتساوخ سب ]6 اندراف # ارفاكقلخ ا عبطونا دلولا لاحب هملعا هللانال

 ةئيدرلا قالخالاو بونذلانم ةراهط ه#ةوكز هنم اريخؤ# ادلو امهقزريو امهضوعي 5 امهبر
 هللا اءهلدبا اموذع هللاىضر سابعنبا لاق * هيدلا وب اربو ةمحر ه6 امحر قه هنم 8 برقاو ف

 انرجودلونيح_ءاوبا هب جرف فزطم لاقا« اين نيغيش تدلوف ءانبلالا نم, ىف اهجيوري ةيداحب |
 هلريخ نمؤملل هللاءاَضآ ناف هللا ءاضقب ءرملا ضريلف ا.هكاله هيف ناكل قب واو لتق نيح هيلع
 بحي اهف هاضق نم

 [1] قلخ ماع دبايئ رد ارنا رس « قلح ديرب رضخ شكااررسي نأ
 تسادخ تسد وا تسدو تساسئان # كشاف ككل 1 دش نك

 [9] دوب ىرامعم هكاهيئارخ سب * دون ىراي نأ هك اهتوادع سب
 ] ناسنالا عافتناو هكع اذكو بح نطالاىف وه ودع-برو ةحم ةقيقطاىف ىه ةوادع برف

 لا مسو هيلع | ىوتللافو : هبويع هيلع ىنخم نهادم قيدصب هعافتنان م رثك] هبويع ركذي رجاشمو دعب
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 مك "84 رشع سدالا ءزجلا

 | اهتوكل مهب اهضاصتخا ىلعةلالدلل ماللا لوقينا مصخال نكل مهلاكلم تناك ةئيفسلان ا تبن اذا
 | ةيافكلابحاص نيهجولا نبذه ىلع صن دقو”ىهتنا رئالاىفدرواكءارجا مهنوكوا هيراع مهدي ىف

 مهزدعل ءارقذ نود نيك اسمها مهامن اعافمهلاكلم تناك ةديفسلانا ل نالوةيادهلاحرشفف

 روهشملا نك للاريغ وهو 0 هلذا ا عشب نيكسملاو مهتنامزلو ماظلا كلملا عفد نع ١

 ىا 3 اهننعا نا 0 هداراو هللا كح 3 تدراف 0 ماقملا قيقحم وه اذه هةقدصلا فرطتف

 نَعَف هلوةك مهماما # مهءارو وه [ته ركنا لاو 6 ناكو 9» برع تاذ اهلعجا

 فئخلانودءامالا انهه هبديرا اهتود ىا اهقوف اف هلوق لثم دادضالانم ءاروف خذرب مهثارو |
 ةدلسس سلدنالا ةريزجب ناك دركرك نبىدناج همسا رفاك * كلم 88 صدقلانم ىنأيام ىلع |

 | ريلاىف رهظ داق لواو ثمالاؤنا هك ذام:ىلع ةءلظ ناك رحبلا ىف .رهظ داسف لواو.ةبطرق

 | «ةتفسلكذخأي # ةياآلا (داسفل ار هظ)ىلاعتهلوآ ريسفتدنع اضياد ركذام ىلع لب اه ليباق لتق

 | ردم هنأ ىلع هباصتناو اهباحا نه 7 ايصغ 0 فذحلا زاجما لق نم وهو ةدمج هةحبت

 بودغااىحدو ارهقو اءلظ 'ىثلاذخا بصغلاو امداغ ىنعمب ةلاحلا ىلع واذخالا عونل نيم

 | ةجنو اهدقم اهنزك ذب ةبانل اًدعضقل اًهتع نزح ااهنكل هع, ةدازال تيس !ٌبصْعلا فوج اصْغ

 ىنبم عفدل ماتهالا ماقملاىضتقا اهلها قرغتل اهتقرخا لاقو اهقرخ ادا ينال

 مولا ىلا رذتعا رضخلانا -ىئورو:- قارغالا دصقلال بيعتلا هصقل قرحلاناب هراكتا

 ١ كلذك مهامتيبف اسنالاصصق ىفو * هريخب نو.لعي اونوكيملو بصاغلاكلملازأش مهلركذو
 | اهيأ نكيمل نا مكتتيفس ذخأي نا ديري كاملا نا اولقو كلملادونج اهف ةنيفس مهتلبقتسا |

 5, 7 00 7 : < - غم
 اودعب املف اوفرصناف احو حوللا 0 و اودج وف اهوفشك و اهللا اودع مت بيع

 ىوتملا فو 2 ةناكفعلا هدرو حوللا كلذرضخلا كاش منعا

 1١[ تاير كال 0 فيوز هس 5 كيلكس ا هيدتكا 4 فذ يعش يكل

 ىونملا ىو : ريمعلا هنطاب و رح هلعف رهاظف ْ

 [] تفاتنرب و درك دايرف ئهلبا + تفاكش ىع ارنيمز دما كي نا

 ىكس ناكعير و“ "قاكش نع.« :قكيما ناتو :هجذا؛اذنيمزإ نك"

 ناد زاب ىبارخ زا ”ترانمع ون * نام نمرب ورب هلبا ىا تفك
 نسر ناي زو#/تشز تدذؤكت ام «عنتل اراز مدكوي رارلك دوت 3

 الز 5 هيبارتسفا لن كفا كنب عه ياك ربو تشكو نات دو

 زغن ديدرك ىو وكيت دوش ى * زغج شير رتسشني ىاكشبت ان
 فلن لادا غول دعا مرزوول بايد ل :تايطلخا دوعن ١
 او ةُمالخ عودا نا: بدن و ! نك هئار ةماغ_ ىذرد درك هدي هداي

 ار هدي ردب مك هج ىديرد رب * ار 000 نسلط نئات] رح 57

 ادعنك ا ناووراوسيكت كوا اكسو عت دك < ناداباك هنمهك اس ره

 (نأ )



 فكل ةراوع موي + مع يح

 راطشلا »لاق: اليفلكلا»:عوزقالا مثلا كطيو يرجإ كلا صلو يلجأ جر اع ن2
 تب ٍبولقلا ىلع عامطالاةملظ تدرواذا هرسسدقدينملالاقو *+هقراف فك ةيآلا (تئشولإ)
 ١) رجالابلط ىسوم زوج فيك تاقذا ريقفلال وم * مكحلا نطاوب ىف اهرظن نع سوفنلا

 هنوؤمال ىذلا ةداعلاقرخ قيرط نم وهو ةراشالا درحمب لصح ىذلا لمعلا ةلاقم

 باحصا بناج ىلا دئاعلا عفالا ىلا رظن امتاو بابسالا ٍبناج ىلا رظني مل تلق * هيف

 ١ ليبقنم سيل وهو اهوو ةافلا ةروسب ةيقرلا ةلاقمب رجالا ذخا روج هنا ىرئالأرا دجلا
 ١ 5 هداشراو هتوعد. ىلع 'ةموق نم ارجا تلظي نا, ئتلل زوجال هناذ ةوعدلا لع ةرجآلا تلط

 | ىنيحاصت الف هلوقب دوعوملاقارفلاببس كلاثلا ضارتعالا اذهو اني قارفلاتقو تقولا اذه
 ١ نيسلا كربخاس ه كئيناس ف اءاستا فرظلا ىلا ردصملا ةفاضا نيبلا ىلا قارفلا ةفاضاو

 هل امىلا 'ىثلاعجر ليوأتلا 8 اربص هيلع عطتست ملام ليوأتب 9 ةئبنتلا ىخارت مدعل دك أتلل |
 ةيداعلا دللانم ةنفسلا صالخ وهو ليوأتلا نود هب أملا وه ذا ةبقاعلاو ل املا انهه هب دارملاو
 لاق زنكلا نيميتللا جارختسساو ندسحالا لدبلاب زوفلاعم هرشنم مالغلا ىوبا صالخو

 هللا نيس ىا (اه ربخ نم اًنلع صقب ىتحربص ناك ىسومزنا انددو ) ملسوهيلع هللا ىلص هللال وسر

 | ضارتعالا نم عونب ديرملا ىتباول هنا خسشلا بادآ نمو. ةيمجتنلا تاليوأتلا فو. © ىحولاب ان
 ١ هنال هحاصي الف ةثااثااىلاداع ناف هقراشالو حفصيو نيتموا ةيمهنعوفعي ةقرفلابجوب امثوا

 | ةبحصلارما لاول هنا اهنمو .كنيبو ىيب قارف اذهرضحلالاق اك لوشيو ارذع هندل نم غلبدق

 هلع ناك امرس نع هئينف ةحصتاا ىلع الا هقرافب الف رارطضالاب وا زاتخالاب ةقرافملا ىلا

 الثل اربص هيلع عطتسي ملام ليوأت هل نيبيو اربخ اهب طخ مل ىتلا هتمكح نع هربخيو ضارتعالا
 نم رابكلا ضعب لوقب دارملاوهو ريقفلا لوي * ىهتنا ادبا اذا حلشبالف راكتا هعم قبب
 | طقسنم اوعد هفلاخ امل هذلل قحىف هرس سدق ىئاطسلا ديزب وبا لاق *حلشممل مل هذاتسال لاق

 نمي وه نياف دهعلاثكت املاذه هدي تعطقف قرسو نيثنحلا نم كلذ دعب ىؤرف هللا نيع نم
 هيف هسفن ىتلاف رولا ىف كسفن قلا هل لبق هرسسدق ىنارادلا ناملس ىبا ذيللا لثم هتعسب ىفو

 ىوثملافو : ءافولا ةجش' هذهو امالسو ادرب هيلع داعف |

 تفل ز "6و ةنح [طنا] 7:1 تنعي هز دكب ]نر كك
 اهتقرخ ىتلا ه6 ةنيفلااما 9 دوهعلاو قيئاوملا قئاقحب نيققحتملانم كاياو هللا انلعج

 | مهنم ةسمح ةوخا ةرشع اوناكو ةملظلا ةعفادم ىلعز وردا ءافعضل 6 نيك اسمل تناكف ف

 | بيلغتلا قيرطب لكلاىلا لمعلادانسا بسكتا ابلط ةرجاؤم اهب 6 رحبلا ف نولمسي ف ىنمز
 | ردق اباصت غلبسال لام هلنم ةعيرشلاىف ريقفلان ا معا * نيلكوملا لمع ةلزتع ءالكولا ىل< نالوا

 | هل 'ىشال نم نيكسملاو الوا ايمان ناكءاوس ةيلصالا هتجاح نع الضاف اهتمنقوإ| مهرد ىتام
 نيكسملانا ليل دة آلاف ىضاقلا لاق * نوسكمي ةيعفاشلاو ةيفنملا دنع يحصل اوه اذه لاملا نم

 البلد نوكي امتا.ىدعس انالوم لاقو * كدلعلا ىلع ماللا لمحو هفكيمل ايش كلي نم ىلع قلطي
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 لاقو

 تسردقم ىزور 21100 * مدإ 0 تعايقو نقف قتلا اق

 نوكيا لع مهامطتن] نعال و دذلا هو: ةيبرقل ةفضونا اعنا لح ىف: اهلها امهطتنسا)هلوق
 حقا اهب نونطاق اهلها مهو ةفايضلا نم ءابالاناف مهعينص ءوس ىلع مهعينشت ةدايزا لهالل ةفص

 ,دادهم ] ةيسرافلاب وهو امهنيضتنم ىا * اه وفيضي نا لف اوعنتما * اوباف وه عنشاو

 مالكلا ةقيقح اذه هلافسض هلعجو هلزنا هفيضو هفاضاو افض هب لزن اذا هفاض لاَش [ ندرك

 ىنلا نعولام اذا ضرغلا نع مهسلا فاض نمهيلالام فاض ةقيقحو ماعطالا نع ةيانك عاش مث

 هرسسدق ىدعس خشلالاق : ( اماثل ةيرق لها اوناك ) مالسلا هيلع

 ا ديرب ملاعب ىبوكن مان هحح #« ديرورب ناجي رفاسم ناكرزب

 تسوكت مان بالج حابس هك * تسودحايسو شابانشا بيرغ
 كطيو ءل انيطاسو وك قرت نع تكلموا وكتبت

 ا زين شابرذحرب ناش بيسآ زو * زينعرفاسمو فيضرادوكت
 | ىرتشناولقو بهذلا نم ىلس<ماللا هلع ىلا ىلا اًواجةي آلا اوعمس امل اهلهانا ةياكحلا ىفو *

 لاقو عنتماف مؤللا عفد انضرغ اولاقواهوفيضينالىا اهوفيضي نا اونأف ىنعيءان ءابلا لعجتنا اذهب
 ه«اهيفادج وف ريبكل اريسفتلا ىفا ذك ة يولالا فحدقل او هللا مالكىف بذكلا لوخ د بجوب اه رييغت
 [ةيدىحاوترد دنفاي سي دنداهت هازبا ئورادادمإب دندوب هيد نوريب هتسرك ناشيا]قشاكلا لاق

 | سفنلاعوزت ةدارالا # ضقنيزنا ديري ف [ فرط كيب هدش لئام ىراويد ]1 * ارادج ف

 برعلا مالك زاحي نم اذهو محلا هه هللانم ةدارالاو همدعوا لعفلاب هيف همكح عم ا

 راد ىلا رظنت ىراد برعلالوقب 5 طوقسلان م اندو برق هانعم اماو هل ةداراال رادجلانال
 ةلالدلل ةةراش.لل ةدارالا تريعتسافطقسنا ىنادبىا داشرالاىف لاق * اهلباقت تناك اذا نالف

 ضقناذ هتضضق لاق ضقلا نملاعفنا وهو طوقسلا ىف عارسالا ضاضقنالاو . كلذف ةغلابملا ىلع
 | رمحاك ضقنلانم لالعفاوه للقو * ةعرسب اهطوقسل يك اوكلاو ريطلا ضاضقنا هنمو
 ناكو مالسلاه لع ىنلانع ىورملاوه ام هديب ةراشالاب رضخلا هاوسف 4 هماقاف ف غرقا نم
 قشاكلالاق * ماعطلا ىلا ةجاحلا ةرورضل ىسوم هل 6 لاق 92 عارذ ةئام ءامسلا ىف رادجلا لوط
 ارئاشيا:راويد ارح سي دنداتسرفن زن ماطو .دندادن ىاج ارام.هيد لها نيا: ىموم تفك ]

 | ذخا دع .ذخمانم لعتفا تبذل تل ول 0 طرشلا ءازج ةلباو [ ىدرك ترامع

 ىرتشن ىتح ةرجا © ارجا كلن ىلع 6 هيلع 2 نييرصيلادنع ذخالا نم سيلو عبتاك

 ريغ نمقرغت ملو رحبلا فتنكس يلأ رضحلالاق « اهلها قرغتلا) هللاقاملمهضعب لاق *اماعط اهم |
 تُنظاول )لاق املو ٍتنذريغي ىطبقلا تلتق سنلأ لاق (سفنريغب ةكاز اسغن تلتقأ )لاق .املو ٌةبيفس |
 تاراواجلا كفئاظل بابن م .اذهو ةرجن| ريغ نم بنعش :تانبل لايق ت يسن لاق( از جا هيلع تذختال |

 نمو ىوشم ريغ ىسوم بناج نم ناعئاجاهو امهنن ىظفقولوقلا اذه ىمسوملاقاملمساقلا لاق*
 سابع نبا لاق * عمطلاىلا هدر ىسومو عمط ريغب رادنلاماقا ريضحلانإلىوشم رمضحلا ب ناج |
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 قيككلا ةووَس مهوب "م١ عع
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 اومكحل اودي امنا ءانالا بلاغ نا ىلع ءاملعلا صن دقو نطابلاب مكحللا ةقيقحلابو رهاظلاب |
 نم هيلع مكحيل رضخلا ثعبو اهقئاقحو رومالا نطاوب نم هيلع اوعلطاام نود رهاظلاب ١

 ١ تئجدقل ) هلوقب مالغلل هلتقىف رضخلاىلع ىسوم ركثا ةمث نمو اهقئاقحو رومالا نطاون

 نمملع ىلع ىلا ىسومل رضخلا لاق ةمث نمو ىرصا نع هتلعفامو رضا :هلالاقف ( اًركك تع
 هللادنع نم لع ىلع تناو ه.لمعلاب اروهام تسل مكانا هب لمعت نا كل ىنشال هللادتع

 ١ ىلع روهماو نائخ نبا ريد فت ىفو *:هنلمعلابارومام تشل ىنال هب' لمعا ناب ىل ىتلتنال

 | ىسوم معو اهب لمعيل ىا هللا تيحوا روما نطاوب ةفرعم هملع ناكو ىل رضخلا نا

 | بلغاىف رهاظلاب مكح مسو هيلع هللا ىلص انيبثو نطابلاب مكتملا نود ىا رهاظلاب مكحلا
 ' نطاب ىلع علطامل ىلصمللو قراسلل مالسلا هيلع هلتق ليلدب اهضعبف نطابلاب مكحو هلاوا
 ا مكحلاذفني نآلا ىلا اتم نا كناشلابرطمب» ركن دقو, همزتفلا كونا اسم معو اهرما

 / قيرطب ةمالا هذهىف وهف كلذ حص ناف مهلتَمب نيذلاوه أك نوتومي نيذلا ناو ةقيقملاب
 ١ مالسلاه لع ىميعنا ام مالسلا هيلع هعابتا نم راص هناف سو هيلع هللا ىلص ىلا نع ةباذلا

 | هيلع هللاىبص هبعمتجا ىسيع نا هيفو . هعابتا نم هنالدنع ةباين هتعيرشب مكح لزنيام دنع
 هجوال ريقفلا لوي * نويعلا ناسناىف اذك ىناح وهف سدقملا تدب افراعتم اعاّمجا سو

 رضخلا كاذك عامجالا كلذ مالسلا هيلع هب عمتجا اك مالسلا هيلع هناف ىسع صيصختا

 فرش نايبهيفو . اضيا نايباحص امهف قبساك افراعتم اعاّجا هباعمتجامالسلا امهيلع سايلاو
 هتما نم اونوكيل ىلاعت هللا نم اوملهمتسا ماركلا ءايبنالا ءالؤه نا ثيح ملسو هيلع هللا ىلص انيبن

 ما ذاق فدان ءاكراب نانفلاككم اع نقتل ةراهيطؤ اناا قلك
 حتفلاب ةكااطنا ىه د ةيرق لها اينا اذا ىتح 8 كلذ اطرش امدمب ابهذ ىا 6 اقلطناف
 روسو نيعا تاذ ىهو مصاوعلاةدعاق ةففخلا ءابلاحتفو فاكلارسسكو نونلا نوكسو رسكلاو

 لهاو] ىنشاكلالاق * سوماقلاىف مالم ريثع انثا اهرود لبجا ةسمحهلخاد رخحص نم مظع

 | ىسوم ماش راع ققواشفكك سكح ف ىاريو ىدتسرد هزاورد ىدش بش نوح هيد

 ارهيد لهاو دو_ثكس هزاورد اك هناك هك كدتنساوخو ديدسر هند نادب رضخو

 ماعط ىراب ديدادن ىاح هيدرد ارام نوح مسه زين هتسسرك ماهديسر بيرغ اغا "ا

 لبق * ةفاض ماعطلا مهنم الط ىاذ اهلها امعطتسا ىلاعت هلوق كلذو [ ديتس رفب ام تهج

 | انهه ىسوم عطتسا ةمحقملاةلئسالا ف لاق * مهنم لاؤسلاك مهدنع اهملوزن نكلو معالأس
 امرجا كيزجل كوعدي ىلا ناز لاق ثيح عطا دقو متعطتساام بنعش تانل قس نيحو عطب م

 حنج لب هلاح هللا ملعب فاكيب مل ثيحي ةضراعملاب يسب ناك نامرحلانا انهه ٍباوجلاو « انل تسقس

 ١ لخدي ملو هلكوت ىلع ىرج كانهو قوسسم ثداحي قوكلسا اذار اف :قؤلخ ىلع دامءالاىلا

 ( يقف ريخ نم ىلا تلزتا امل ىنابر )) لاقف هبابب لحرلاطح لبهبر نيبو نيقولخلانبب ةطاسو
 : ظفاحخلالاق ا

 ليوا تسد جه تسسدن ماون ىاعد زج 0 ىمحر مدهأ تهاكردب هقتسحو ريقف

 02 و7 سو يسم .



 ميك 78٠١ رشع سهاحلا ءزجلا

 | اوعجا مهنا عم هلع هللاىضر ىلع مالسا حص امنا نويعلا ناسنا ىف لاقو * دحا دمي غوابلاب
 لاق هنا هنع هللا ىضر هنع لقن مث نمو محلا غلب ٠ نكيمل هنا ىلع

 ىملح“ ناوا تغابام اريخغص «* ارط .مالسالا ىلا ف

 | ىصلا نع عفر اما ملقلا نال نيفلكم كاذذا اوناك ناببصلا نال نينس ىنام هرمع ناك ىا

 نه تاحببملا رباس نيب نم ركذلاب حببملا اذه ىتن صيصختو داشرالا ىف لاق * رييخ ماع
 5 لاح ىلا ارظن عوقولا ىلا برقا هنال ناصحالا دعب ىنزلاو نامنالا دعب رفكلا

 | مالسلاهيلع لاق دقو اذه ىنعمام تلق ناف *( ارفاك عبط رضٌلاهلتق ىذلا مالغلانا ) ثيدحلا ىفو
 ىفانيال كلذومالسالا لوبقل هدادعتسا ةرطفلاب دارملا تلق *( ةرطفلا ىلعدلوي دواوملك ) |

 ىوونلا لاق « (مكيرب تسلأ ) هللا لاق نيح ىلبمهلوق ةرطفلاب داريوا هتيلبجيف ايقش هنوك
 مالغلا كلذ نا ملعا هللاو هانعم ناب هليوأت بجنف اضيا انمّوم وه ناك نينمؤم هاوبا ناكامل

 نال لوالا نم ركنا اركنم 46 اركن أيش 8# تلعف 6 تئج دقل 88 ارفاك ناكل غلبول |
 كسلا نم مظعا مالا لبقو * هكرادت ىلا ليبسال اذهودسلاب هكرادت نكمي اقرخ ناك كنذ

 نا رقلا فصت ءارقلا نم ةعامح لاق * ةنفسلا لها قاسغا نمزوها ةدحاو. سفن لتق نال
 (اركن.ًاشب'تّثح دقل) ىلاعت. هلوق.دنع

 : تو 2
 5 ا

 1 02 ا لا
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 ىسومل خبوت 4 اريص ىعم عيطتست نل كنا كل لقا ملا 8 رضخلا #* لاق
 نيم دهعلا ضن دق هنال اهكرت ىلع باتعلا ةدايزل انه كل ةدايزو ةصولا كرت ىلع

 لاعفا نيا لثم دوش رداص هكىزيج ىا] ه6 ”ىشث نع كتلأس نا  ىسوم “6 لاق ف

 قراقمو ىحاص نكتال ىا #* ىنحاصتالف إف ةرملا هذه دعب ىا 6 اهدعب 9 [ ءركنم

 كيدزازا ىديسر هكىتسردب ] 46 ىتدل نم تغلب دق ه8 كتب تلأس ناو كنع ىتدعبا لب
 ةيسرافلابو . تارم ثالث كتفلاخ امل ىلبق نم ارذع تدجو دق ىا # ارذع # [ نم

 ةدتماضي# ذةقلل 1 لشاب قو دجم ند تسح !ةلؤئود ةئنالره منك تفلاخم راهس نوح ]

 اذك لجال تلعفوا لعفال لوقي ناب هبونذ هيوحمبام ناسنالا ىرحن لصالا ف نوكسلاو

 وحننع ةراع راذتعالاو . سكعالب رذع ةبون لكف ةبوتلاثلاثلا اذهو دوعا الف تلعفوا |
 ثيدحلا ىفو ةدجوملانم هبلق ىفام تعطق ىا هيلا ترذتعا لاق عطقلا هلصاو بنذلا رثا |

 ىفو *( ببجاعالا بجتا رصبال هبحاصعم ثيلول كلذ لاقف ىحتسا ىسومىخا هللا مت

 نكيملو ةقيقلاو ةعيرمسشلا هل تعمج هنا ملسو هيلع هللا ىلص هصئاصخ نمو ىرغصلا صئاصخلا

 مكحلا ةعيرشلاب دارملاو مالسلا امهيلع رضخلا عم ىمومه ةصق ليلدب اههدحا الا ءاينالل ظ

 ( رهاظلاب )



| 

 ا

 ١ ةبالاؤقو + ىهتنا كلذ قطاال قاف ى صا ىلع قضتال ىاإ (هاونتعا قاضاتمب ىةفسالو |

 | موصعم ريغ بوبعم ىلاعت هريغ ناب راعشالل مالسلا مهيلع ءاسالا ىرتعي نايسنلا نأب حرصت

 | لبق دقو راذتعالا هنراق نايسنب فيكف ايلاف ىنعي نايصعلا نكلو

 ىخذرلاو ملستلاو ربصلا نم دبالف ديدش هنايلوا ناحتماو هللا ناحتما نا مث

 ىدنحتلا لاق |

 ككل | روك مهي ؟0/هب عج

 اروقوا ناو انف" دنع نانا اود كإسا/ ناش ةانطوتربلا

 اضر ردنا نز ملسترد تسد *« ادخ هدناشكو تستفز لفق

 تضيوم ازرع تطيذايا| اب اره اهعادو هانا وقار | نك راورف

 ضارفو بطاط لدن كلغ ةءنور فرع نسدقا كشك نجد ديفا فاس وغزل
 نيعبرا لك ١ ملو لاق هللا ئوسام حارطاو ةدهاجملا ةدشو ةدارالا ةدح ىنعي ةفوصلا ةوخت

 | ةيريلاف اببظ تيأرف ىتراهط ىلع تنكو برشاملو تجرخو دينلا ىلع لخداملو اموي
 قءأللا نانوعأ ىلظلا خلو لا ارم“ توت ذا هرفر ناطقا ةنزفكو ؟لطراا يعلو هوط رابع
 ٌلاَعءاو خخ نم* ! تعقسلعف واحلا اذه لخر الدفع نات اوفو هيفا كيطقتملةيرغلا
 كيوت تتح كنا ناش الو ةوكرالب ءاح ىلظلا نا ءاملا ذخف عجرا ربصت يلف هلا

 كانيظاو اك كا ناالما لا ذاق تحرم 1 ةوككأا

 هرس سدق ددجلا رصب عقو املف عماجلا تلخد جملا :نم تعجر املف ءاملا ذفني+لو ةئيدملا

 لها نم اناعجا مهللا ةعاس ربص تربصول كمدق تخل نم ءاملا عشل تربصول لاق ىلع

 هللع ىموم رذع رضخلا لبقف ىا باهذلا قالطنالاو ةحبصف ءافلا 3 اقلطناف 0 ةيانعلا

 ةيرق جراخ ىف * اقل ف [ نوجا ] ه6 اذا ىتح © اقلطتاف ةننفسلا نم احرخف مالسلا

 [ دريب ىراويد سرد اروا رضخ تماقدنلبو ىوراسز ارىرسي ] # امالغ قع اهب اص

 دوسحوا مجلاب روسيج همساو ءاقللا بيقع هلتقف ىا ءافلاب طرشلا ىلع فطع ه4 هلتقف ف
 ىطسولاو ةبايسلاو ماهبالا ثالثلا هعباصاب راشا هلتق ىنعمو ىلبهسلا هلاق نونحوا ءاحلاب

 ىلعنايثمي اهاهيبف ةنيفسلانم اجرخ مث ) اسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر لاق اك هسأر علقو
 ( هلتقف هد هعلتقاف هسا رضخلا ذخاف ناملغلا عم بعلب امالغ رضخلا ٌرصِنا ذا لحاسلا

 ءازج ةلمجاو ىسوم 6 لاق إف هنع هللا ىضر بمك نب ىنا ةياورب نيحبحصلا ىف اذك

 مثالا ىا ثنحلا غلبت ةريغص اهنال بونذلا نم ةرهاط “ ةككز افن تلتقأ 88 طرمثلا

 ةليعف ةيكذ نوقابلاو ةيكاز ورمع وباو مفانو ريثك نبا أرق .نيرثكالا لوق وهو ٍبنذلاو

 طقرا عبنتمل) ىلا نع كلانا 1نابال ع فيا امهْنن قرفو اهتراهطو اهتاكزىف ةغلابلل

 | اسفن لتقتملا ىنعي ةمرحم سفن لتق ريغب © سفن ريغب ظ تبان مث تينذا ىتلا ةكزلاو
 , ةفلتخم عئارشلا نا هيفو مالفلا ربك ةيآلا نم رهاظلاف داقيال ريغصلا لبق * اهنم صتقف
 | ماكحالانا ةفرعملا باتك ىف قهسلا لقنام مالكلا اذه ديؤيو هتعيرشش ىف داي ريغدلا لعلف

 د طاطا نا .٠ اج كي 5 , ةقلعت» تراص امنا اهناىبسلا نيدلا تت خيشلالاقو « ةرجعهلادعب غولبلاب ةقلعتم تراص اه

 لادن ةراب نام هكشمالغاو ريما تنكح نافذ موش تفند .تاوارد



 ظ

 --- "4 جم رمشع سماحلا ءزخلا

 هبعقدو جاجذ نم احدق رضخلا ذخاو هبانب قرفلا دسي ىسوم لعش ءاملا ىليام نيحول
 مامالا لاقو # ءاملا اهلخدنل ةنفسلا قرخامل هنا _ ىور  ةقرؤم هدسوا ةنئيفسلا قرخ

 قرغلا اهلها ىلا عراستيالو بيعلا ةرهاظ نوكتل اهرادج قرخ هنا رهاظلاو هريسفتىف
 اهقرخ ناف6# اهلها قرغتل 88 رضخاي هك اهتقرخأ ل هيلعاركشم ىسوم 6 لاق 8 كلذ دنعف
 ةرجا ريغب انوامح ثيح انب اوئسحا دق مهو اهلها قىغ ىلا ىضفملا اهبف ءاملا لوخدل ببس

 | لب ليلعتا ىلع لحنا زوجيو ىتالا ىدعس لاقو * ةيقاعلل ماللاف مهءازج اذه سيلو
 ىزيج ] * اما ايش © تلعفو تيتا ىا 6 تئج دقل 8 راكنالا ماقمل بسنالا وه |
 تاغالب | نمو .* حت نكن ىعا..نما: شوماقلا ىف. كاق.*: [: نارك لد زبو عسنش و 0

 تناك ىا ارمع .ديز :برضي :لزي ملك اما !نما نامزلا كبي .ثدحا 5 ىرسشخمزلا

 مكحب راكنالا هيلع بجاولا معلا قح نم ناك ةمحقملا ةلئسالاف لاق * ةصقلا هذه ماود
 ظفاحلا لاق : ةداعلا يلق تقو فقوتلا كلذ عم مزلي ناك هناالا ىهاظلا

 تفكناناح كن خسر هناجيدركلوبق * لبقم هدنب هكمدارح نوجز نزم
 © اربص ىعم عيطتست نل كنا ه8 تلقدق ىا #* لقا ملأ 8 ىسومل رضحخلا 6 لاق #
 ءافولا مدع ىلع راكتالل نمضتم لبق نم هلاق امل ريكذت وهو ةتبلا ىبم ربصت نا ردقتام
 اب ىندخاؤتال 98 [ دوبهتقر مرطاخزا نتءس نأ هكىموم تفك ] 6 لاق  دعوب

 ةذخاؤمال هناف نابنلا لبق لاعفالا ةمكح نع لاّوسلا مادعب كتيصو ىنايسنب * تيسن

 اطرف ىناثلاو انايسن ىموم نم ناك لوالا نا نم ) ىراخبلا حض درواك ىمانلا ىلع

 ظ هايا هعاشا وهو 5 ىرصا نم نم ناك وة ] ىشاكلا لاق قوحالو ظ

 | "ىلع اهرسيو كتعبات» ىلع رسعتال ىا قاهرالل ىناث لوعفم [ ىراوشد ] 6 ارسع 8#.
 ةشقانملا كرتو وفعلاو ءاضغالاب الا اهلا ىلليبسالو كتبح ديرا ىناف |

 ارجو نوج نيدب هدنب خر بازيرم * ارم مرج ىورب ىوفع نماد شوب

 / ىلع صرحيال نإ ةخوخيشلا ف هطئارشو خبشلا بادآ نمو ةيمجللا تاليوأتلا فو ©
 تيدر موف نارام عت ءلادطل قلبو طر ةنوك نرخ واركر نابع لأ سينما لو

 | هبدؤيو دالوالا ةيبر“ هيبريو هالوم لابقا هيلع لبو هاوثم مركيو نسح لوبقب هلبقتي ءاوس ع
 ويشلكب هذخاؤيالو هيلع ةححر ديرما تالز نم نيثكن ع لفافتنإ نا .اهنمو' « :داعلا بادب

 ا لمح نا قاهرالاو هايادقهراو هشغ حرفك هقهرلاَغي 3 ىنقهرثال و 0 ) انرع" كلاثلاو |

 ١ ىفلكتالو ىنشفغتالو  ىا نسوماقلاىف هايا هفلك امش هقهراو هقطنالام ىلع ناسنالا |

 | ةلوازموا. .هءرماوا نمنح ةفلاخم ىلا: ىدؤي امنالا ةلاخ: تفعل .دهع نايسستوا أطخؤا |

 | هيهذخاوي هتاف هلاوقاو هلاعفا ضعب ىلع ضارتعاو راكنا ىلا ىدؤيوا ههاون نم ىمن

 | انع اسرع" ماوه انف 'انغاقو ماعد اهدا: هدو" ناف ارفس!نوكيالو:ارشيما!هل نكي |

 ا نا هعم طرش مدنو هذي فرتعاو همم رفغتساو كلذ نع عجر ناف كلذ نع ههشو

 تيسناع ىذخاؤتال ) لاق ثيح ملكلا لاح ناكاك هيلعىرجامج رذتعيو هلاثماىلا دوعيال

 (الور



 فهكلا ةدوج د ااا

 قادر ماذهو ةتلا ةدمح ةياغو 1 هلف هنع ردصام لك ناب ناذيإ هتفو * ةنايس هىدتبا | |

 دواد ماق غرفاملف هلأ_-لو هسفن كسماف ةمكحلا هتعنف كلذ هلأينا داراف هنم بحعتف
 لأسإف كلذ كأليوا ديريوهو ةنس هللا ددرتي ناك لبقو .برحلل عردلاعت لاق مث اهسلو |

 ىلع كمصلا رانكلا ضعِن نعو * بهذ نم تمصلاف هْضف ند مالكلا ناك نا اك تلاق* |

 ىنوك رطاخ نع باقلاب تمصو ةلمح هللاريغ عم هللا ريغب ثيدحلانع ناسللاب تمص نيمسق |

 ْ هيلقو ةئاكنل تمحصإمل نمو هير هلى 2و هريس هلرهظ هيلقو هلال تةصضنمو ةمكحلا ناسلب |

 تت - - _

 أ هسفنلا ىلع ددسن باد الا نمو ةيمحتلا تال وا أذا لاقو# عودتملا عم 30 ماعلا عم لعتملا |

 | ىهتنا لاحلاباماو لاقلابامأ 07 هنم*هل ثدحب تلح تع _اشتلا لاش الف لولا "باب

 ْ كالذ لش اعار نكيملو اعورد درسسوهو ماللسلا هيلع دواد ىلع لخد قال نإ كا ئىوراك

 قطانوهف هنا تمصيلو هلق تمصنمو هرزو فخ هللق تمصيلو هناسل تمصنُف تلا

 هللانذاب وا دياوخ فجحصعمو انيبان ةصق ةيقب ناميرد موس رتقد طساوارد ]1١[

 مستو ربصلا ناظم دنع ربصيو راكفالا هببعلتالو ىلاعتهللا ىوسام 00

 ىوتملافو : اضوع فلت لك ىفو ةمكح ”ىش لك ىف ىلاعت هللناف رافغلا
 [1] تفزدوقفمزادبا ىضوعنوح  تفرب امزا ضارتعاو ملاسنال
 دنغح ار ءام شتا رك مضار 5 نيب ىقاركلا سمارت نكتاوخا

 ىنكمم ناغفا ا ا رك < :ىشوزوا دهد نوح ىتارجى

 [؟] ءركحزا درك ىو ن3 مرد كاخاب نغم رب ثهناد

 درزو خرسىوبو كنر شدنامات # 5 قلك كاخرد ناشيوخ

 ذنارب اق وطمس عشق داعكارتا# اناظر مح رع نا. كيدز
 | و6 اقلطناف 5 الل ملستلاو لهالاب ةبحصلاو هبةولخلا لها نم انلعجم نا ىلاعتّللا لأسن
 | هفرص دقف عشوباماو ةئيفسلا نابلطي لحاسلا ىلع مالسلاامماع رضخلاو ىموم بهذ ىا

 | ريقفلا لوم * [ تفريم ناشيا بقعرب عشوبو ] ىنشاكلا لاقو * ليئارساىنب ىلا ىموم
 عم هتصق ىلا عشوي عم ىسوم ةصقنم لاقتنالا لجال ىهامتا لعفلا ةنالناف رهاظلا وهو

 ةنيفس مهب ترم) مالسلاهيلع هلوق اذه ىلع لديو رك ذيوف امهلاعبت عشوب ناكف رضا

 ىلا هدرلىضتقمالو قراشملاىفام ىلع (لون رينب اولمأك رضحلا اوفرعف مهوامحنا -

 هي ةنفسلاىف الخد دك كل + لعاشاو مهعمناكمالسلاهيلع نوراهناف لكلا

 ناومملاك ةيدارااما 00 هلو اع ولعلا تروكلا' ىتعم ذؤه ةّرؤسو 'داشرالا ف 'لاقو +

 تبكر لاقنف لالا ظح' هلرفوت .لؤالاى لمعتسا'اذافا اهوحنو"ةلحيشلاو اةتفشلاك ةيرسقوا
 نيلالحلا فو +ةنيفسلاف تيكر لاقيفف ةملكب لوعتملا ةيلحمي حولي ىناثلا ف لمعتسان او سرفلا

 اوفرعف اهحرام المحتساف ةنيفسلاب ايم امهنا -ىور- يل رحبلا «ايكراذا تحل ٠

 اهقشو رضحلا اههبقث < اهقرخ 9 ةرجا ريغب ىا نونلا حتفب لون ريغب اهولمط رضخلا
 اهحإولا نم موقلانم 8 لع ع ىا ةتغب علقف اساف دحا ثيح ءاملا مظعم ىأ ل اوغلبامل

 كلملا هللا مال

 تخرد تفه نا ندش در تفه ناس رد موس رتفد طساوارد [؟]



 مدت 77/5 م ردع سماجلا ءزجلا

 بناه لع ةلاسرلا لعد .يهاظلا ع ا ةيلغ لكلا ىنعل الدجل هيطخمملام لع ريصتق

 باد الانمو ةيمجتلا تاليوألا فو © ىهتنا رهاقلا بلغالل مكحلاذا ةيالولا معو نطابلا |

 هلاثاحتما هلبقيالو تارم دعب تارك خسشلا هدريول ثيحم ةدارالاىف اتباث دي رمل نوكيذا

 هللا ملك لاح ناكاك 5 بذالك هناف بابذنه لقا لكل اهانف ةيتع مزالي ةداوالا اةةضاشلا '

 «اربخهبطحنملا» ىلعربصت فيكو اربص ىمم عيطتستنل كنا ) هللوش ومدرب ئضخلا ناك هناف |

 انطاب هنايثاىف ةمكحلا ىلع هللاكعلطيملو ارهاظ كبهذم فااخي لءف ىلع ريصت فيك ىا |

 مكحانا ىهذمو باتكلا لع نم كيلع هللا لزناام ىلع رهاظلاب مكحن كنا كنهذمو |
 ةمكحىف رومالا قئاقدو ل 0-20 ىدللا لءلا نم هللا ىف مام ىلع نطابلاب

 قطنا هبو عمسا هبو رصبا هبف هتيهولاب هبىناقباو هتيوهب ىنعىنانفا ىلاعتهنا كلذو اهئارجا

 ه6 لاق # ةي آلا قدجتس لوهدناو ملعيملام مل اءاال ىتاف لعا هبو لعفأ هبو ىطعا هبو نحال

 كم 1 ارباص للاءاشنا # [ اسم ىنإي ل د 27 قدجتس © مالسلاهللع ىسوم

 دولا قيلعتو اهتببح ىأإ اذك ىلع ىسفن تربص لاقب نطل كات كلم تاتا |
 ريل اناقه ومصور جالا بعته تياملعو] عباتتتوا:ةتوعمو ىلا قزمعفوتل الطاما ةئيعملاب |

 هنال ىتثتساانا ليقو * ىلاعتللا درأتنالا نوكيال ادج ديدش داسفلا ةدهاشم دنع هلثم نم
 غلبلا | ءايبنالا عبمجج ةجنمانا لاو *نيحلاصلا ةداع هذهوربصلا نم مزتلاامف ةقثأ ىلع ن نكيمل

 ريصنلو هب الا (ىندجتسإل رضخلل ىسوملوق ىنعمامتاقناف * ةرملاناك هجا نم ناف ىسومالا |

 نال ءاملعلا ضعبلاق * ربصف ( نيرباصلا نم هللاءاشنا ىندحتسإ مالسلا هيلع ليعامسا لوقو

 ىلع ضرتعي لب همهفي ىتح أيش ىأراذا ريصيال معتملاو لعتلا ةدوصب رضحلا ةبخ ءاج ىسوم |

 ضيوفتلاو ميلستلا ضرعمىف ناك لب كلذك نكيل ليعامساو نيملعتملا بأد وهاك هذاتسا |
 ماقمىف حيبذلاو ةدحلاو ةريغلا ماقمىف ناك لبقو *ناذةاو امهماقمىف اهالكو ىلاعتللا ىلا
 نيرباصلادادعىف هسفن لخدا نيرباصلا نم حيبذلا لاق نيفداعلاضعب لآ «ربصلاو مكحلا ظ

 لسا درفتلا نم ضيوفتلاو جرخف ارباص لاقو هسفنب درفت مالسلاهلع ىموهو لخدف |

 ىأ .ازباص ىلع بط عوج | ىتخاا كل ئصعاالو ا مارملا لوصوو .مانقملا ليصتتلا قفواو 0
 اذه مدعىفو هبىتماامو كرما كرئاالو ”ىشىف كفلاخاال ىا ضاع ريغو ارباص ند

 ةيمجتلا تاليوأتلاىفو © نايصعلا كرتو نيضلا سفن دعولاف نيدلام ةغلابملا نم .نادجولا |

 هتاتكسو هتاكرح عييجوهلاوحاو هلاوقاو خيشلالاعفا ىلع اضرتعم نوكيالنا باد الا نمو

 اهبهركيالف هعرشو هلقع رظن ةيضرم ريغ ةلماعم هنم دهاشناو هتالا عيمج ف هلادقتتم |

 امتأَو هنارا ىف دهتحم هنالماعمىف بيصمدنا دقتعيو نظلا هنف نسحب لب هف نظلا '”ىبالو ا

 معلا ذخال ىنتبح هك ىتعبتازاف لاق لِع ىملع ةلقو ىلقع ةفاخسو ىرظن روصق نم أطخلا

 ربصال همازتلا نم صام ىلع ةيطرمشلا عبر فتل ءافلاو ىتلاو امتللا دعب عاسالا ىف هلذذا وهو

 ىحتافتال ىا كسفنىف ىنم هركشتو ىلاعفانم هدهاشت #* ”ىثنع ىنلأستالف © ةعاطلاو |
 ىتح 4 اكد هم كلتدحإ تح © ضارتعالاو ةشقانملا نع الضف ةحمكَحت ع كاوجنلاب ١

 ( ”ىدتبا )



 فهكلا ةروس مد 7076 »عم

 اهيف دبعلا عسيالئبلا ةدحولا تابثاو ةينينثالا عفر هبف ناف (كيلا رظنا ىتدا) هلوقب نسال
 جرخم نا ىتبأي لصاو خش ةمدخم دعستسا اذا ديرملا نا اهنمو +لسرم ىنالو برقم كلم

 ىمجتا هنأك هنفن ىربو مولعلاو لئاضفلاو بصتملاو هاجلاو بسنلاو بسلا نم هعمامع
 ةنهاركلاوا فطللا نم قوقعلاوا رافلا نم طقلاوا هربيامت هرهيام ىاربلا نم رهلا فرعنال

 ظفاحلا لاق : سوماقلا ىف م مارك الا نم

 كه داس قؤاور ءدنكارب ا ندهن نا هزكم ها «تاهنف اكان نانو 3س كانك

 ليربج “ىحو ةلاسرلاو ةوبنلا هعنم مل هللا ملك ناف ناك ا هيهاونو هماوال داقنيو

 كرتو هل عضاوتيو رضخلا عبتي نا هب ليئارسا ىنب ءادتقاو هللا ةملاكمو ةاروتلا لازناو

 هتدارا ليذب كمتو يقاملاو بصانملا نم هل ناكام لكو هعاشاو هعابتاو هللاها

 ةعاطتسا هنعىفن 6 اربص ىتم عيطتدت نا كنا 8 رضخلا 6لاق# هيهاونو هيماوال داقنم

 هلوةهيلعلديام ىلع ربصلا ىنن دارملاو مقتسيالو حصيالامت هنأك دكأتلا هجو ىلع هعم ربصلا
 ارج تفكىسوم ] لعفلا عم ةعاطتسالانا ىلع يلد هبفو * هيفن اهفن نم مزايو ربصت فيكو
 ىلمسنمزا هكدياش تسارهاظرب ون مكحو ىربمغيب وت ةكن ١ تهحب تفك درك مناوتن ريس
 نا زن رش نر وو اذنار اكلمك هنو كراع ةضئاخ ارو" كتان مظل د د ل ا

 فرع ىنعمب معو رصنك رب ريخ نم زيمت #* اربخ هبطحمتملام ىلع ربصت فيكو ©
 لجرلاو هاوظلا ةركنم ةيفخ اروما ىلوتيهناب ناذيا وهو كملع ىا كربخ هبطخحمل ىا

 معتملا مامالا لاق * راكنالا ىف ذخأيو كلذ ىأراذا ربديال ةعيرشلا بحاص امسال حاصلا
 ريس لك وه نقلل #لطو اذإ .كوالاو "اكن اعل نمو هوانا! قواف نم 3ك اقف

 لاقلاو ىلققلاب هتفلالوهف اباوص ناكو هركتاابرف امالك عمسوا أش ىأراذاهنال ادج ٍلعتلا هيلع
 اذاو ذاتسالا ىلع كلذ لةثيو عاؤتلا ىلع مدقف هتققحو هرس ىلع فّسالو هرهاظب رثغل

 كنال6 اريصىم عيطتستن لكنا هلوقب رضحلا راشا هيلاو ةرفنلا تاصح لدجلا هنم رركت

 «اربخ هبط 4 حلام ىلع ر بدت تفك 9 لالدتسالاو ضارتعالاو لاطبالاو تايثالاومالكلا تقلا! |

 باتك ىف هحور هللا حور ىدنسو ىخش ةرضح لاق * ىهاك ءايشالا قئاقح ملعت تسل ىا

 و لك دوحوم نطابلاو صهاظلا ىا نيملعلا نم دحاو لك تانقربلا تاخئناللا

 هتلاسر هيلع لدباك ىرهاظلا ملعااوه ىسوم ةأشنف بلاغلاناالا مالسلاامهدلع رضخلاو
 معلا وهامتا ق وللا نم معتملا نال «ادشر ت.ءاعام نملعتنا ىلع كعبنا لهر) رضخلل هلوقو

 نادجولاو قوذلاب لصحتامتا نطابلا مولع عيجنال احبس ماهلاو ءاقلاو ىهلا فشكو

 لماتلا قيرطب تدسنل اهئاف تايرظنال .تاشوذ ىو ناهربلاو ليل دلابال نامعلاو دوهشلاو

 قيزطب اهلوصح راشعا ىلعو تامدقملاو ىدابملا يرتب قحاللا لمعتلا لييسالو قباسلا

 ىنطابلا معلاوع مخ اتاك كلاملاو *ةظيشاولا ذذ قر دلة لظبأل ةطساولاب لاقتنالا

 فيكو اربص مم عيطتسق نا كنا ) مالسلاهيلع ىسومل هلوقو هتوبنب لبقولو هتيالو هيلع لدياك
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 مك 7/4 رشع سماحلا ءزجلا

 لثكب هلماعي نا بلط ةناىلع لدي اذهو لبضل :هالولامىا داشرالل- ىلط (ادشرإ لوقو لا نم
 ظفاحلا لاق : ملا ا لذبلا ناف هيلع هللا عنا اك ملعتلاب عني ىا هبدلا هلماعام

 اراوث ىب خنئناؤرد نكىدقفت قرود +. تمالاع ا 00 ىا

 ةيآلا (كعبتاله) لاق هنكلو ىسوم هللا ىج ىنتكأل لعلا نم ايفتكم دحا ناكول ةداتق لاق#
 لدبام كلذفف ةاحرلاو علا بل للاط ن٠ ءاسالا ةلجا نم وهو ى وسوم لعف ايفو جاح زلا لاقو * |

 نم للا اويلطا) درو اذلو هتباهن غلب دق ناكناو ا بلط كرتي نا دحال قال هنا ىلع

 ىوتثملافو : (دحللا ىلا دهملا
 تسناجو تروص ملاع:هلمح . لع“ تسنايلس كلم متاخ

 هل قلعتي الام رخآ ىب'نم ملتي نا ةعيرش بحاص ةازكوتلا قاوم هوبا قاذيالو /ءاملعلا لاقأ#
 ىدنسو ىخش لاق +هلةلالدالف ه'مزعلا ذخاب هللاصادقو ةفخلا مولعلا رارسا نم هتعيرش ماكحاب

 لماكلاب هتيرتو لكلا ميلعت لببق نم وهامتا رضحلاب هتيرتو ىسوم ميلعت هحور هللاحور
 | اهيلع لكلا علطي نا دارا اذاو لك ألا ن ء اهيفخم رارسسا ىلع لماكلا علطي دق ىلاعت هنال |
 أ لك نوكيا لماكللا طسون' نم مزايالو لماكلا :ةطساوب هعلطي دقو تاذلاب هعلطي دقف اضيا |

 ذيناوك ةساواظطلك ا رطس زرت هوك لكلا انقل زكا اناا و يمال نكت الم
 ىلع تنا ئموماي مالسلا هيلع ىمومل رضخلا لوقو نولاضلا لوب امم كلذريغ ىلا عمستالو

 | بلاغلا بسحب امهنيب ربتعملا ذابتمالا ىلع ءانب وهام هللا ىنملع لع ىلع اناو هللا كملع لع ْ
 | هلم مهفو ظظ0 2 أشن ىف نالصاح نطابلاو ىهاظلا معلاف الاو امهنم لك ة ةأشن ىف ْ

 | هتسلعأ تاثا دارملا نافذ كنم 00 نيرحبلا عمجمب ادبع كنا هلوق نه قسسام باوج |

 قلخلا ملعا مالسلا هيلع انيب' نا ىلع عامجالا دقعنا دقو اهرئاس نود ةصاخلا مولعلا نم مع ىف

 لحاس ىلع اها ءاسالا صصقىفو + ( ؟ ايند روفاب دسم قالطالا ىلع يا |

 راط مث هحانح ىلع هحسمو هجرخا مث رحبلا "ىف ”راقنم نسمع رءاط لتقاذا رحتلا |

 رئاطلا اذه لاقام ىورتأ ىموماي رضخلا لاقف حاصو عجر مث برغملاوحنراطا مث قرشملاوحت |
 ىداقنم رحبلا اذه نم تذخا م رادقمالا ٍلعلا نم مدآ اونب ىتواام لوقي هنا لاق ال لاق د

 مدآ تسبا هطقن هرئاد ناز * ملع تسيا هتكتوت ملعذا

 هنم زيحتسينا هنادجوو خبشلا بلط دعب قداصلا ديرملابادا نم ةمجنلا تاليوأتلافو © |

 كرتو هناطواو هيلادا ةقرافم دعب هخيشل امظعتو هسفنل اعضاون' هتحص ةمزالمو هعابتا ىف |

 نملعتنا ىلع كعتالهإ رضخال لاقذا ىدوم لاح ناك مهنادخاو هناوخاو هعابتاو هصانم أ

 باتكلاوليربج ةطساوالب هللا نم داشرتسالا قيرظىنملعتى ا كل هللا داشراب (ادشر تملعامم |

 بتارملا هذهق وف ةينرم لهف لبق ناف * هلالصاح ناك كلذ عيمح ناذ ىلاعت:قكلا 'ةملاكمو كرما ْ

 !؟ةظساولا ئضتقت ليربِج ”ىئحي نكلو ةللج ةزيزع' تناكناو تتارملا هذه نا اناق * ثالثلا
 | (نتم1*ه15-) قفل دق قسرا دود كرم هت طفلا لخارزبياسكل "الاؤلاو

 بولطم ناك ىذلا هلالجو هلاج ىلحت كلذ ةطساؤ الب هللارون ضيفل الباق هلع نا وه |

 ( ىسوم )



 يك ا ةدوج < الإ « فج

 ا عيج ةيوسيملا ةيالولاب متو تاوبنلا عب ىح ةيدمحلا ةوبنلاب مخ اك ةقحلا |
 ١ ةعدبلا عفادو ةملظلا عفارو ةمغلا 2ك ةمآلا 0 ىمس ايسمش ةيهذمو هب رشم

 | ابرق هيعذموز نشل نشك ةوكلوزخ ملا ونا كاتكلارب وقتا رعلا عفر درر نيالا اممكأو
 | ةقيقأا رارساو ةفرعملا راوناب ىوهلاو ةلفغلا ةملظب ةملظملا عئابطلاو سوفنلاو كارلا |

 | ججارسلا مدقتىفو ارينم ارشو اجارس اهنف لعجو اجورب ءامملا ىف لعج ىذلا كرايت ىدهلاو

 صهاظااو لوالا مسا رهظم وهذا نسحلا ةيترىلع مامالا ةينر م دقت ىلا ةراشا رينملا رمقلا ىلع

 ' هلوق ىف ىهلا ميدقتب نييناثلا ىلع نامدقم نالوالاو نطالاو رخآلا مسا رهظم نسحلاو
 بتارملا بيبر راشعاب وهامتا توافتلا اذهو «نطابلاو صهاظااو ضب لوالاوه) ىلاعت

 | هفرعي ريسل اهافرط نيا ىرديال ةغرفملا ةقلطاكمهف لضفلا ةقرقحو لا.كلا لصا ىفاماو

 سيرو لكلا مظعالامامالا وهةيفنحلا ةيف وصل اركذلا لها سيدو ل ةءإا نمهنع لفغلو فرعي نم

 ةياوصلا ركذلا لها سيرو لضفالا ىتفاشلا مامالا وه ةيعفاشلا ةيفوصلا ركذلا لها
 ىزلا كلام مامالا وه ةكلاملا ةفوصلا ركذلا لها سدو قتلا ىلدحلا مامالا وه ةلسحلا
 ىدتقا مهياب سومشلاك لب راقالاك لب موجنلاكماخفلا ةعبرالا ءافلخلاكماظعلا ةمثالا ءالؤهو

 رتاس نم اضيا مهو تببلل ةعبرالا ناكرالاك قحلا نيدل مهو نيبملا قحلا ىدتها كلاسلا

 | موي ىلا مهدعب نم مهريغل سيلو موجللاو كالفالا نم سمشلاو شرعلاكءالوالاو باطقالا

 | ةقيرطلاوةعيرشلا ىف مهب ىدتقانمو ةيؤرلاو ةنلا قيرطولا ءادتها مهبءادتقالا نودب مايقلا

 كشالف هعسو بسحب ناكمهيأ بهذم ىلع مهباد اب بدأتو مهلامعا لو مهمولعلعو ةقيقطلاو
 | لوسرلا رثا نع لض هنا كشالف كلذىف مهِبدَدَم مل نمو مالسلا هلع هللالوسر رثا ىنتقا هنا

 | حوليام اماو * راصتخا عم ىدنسو ىخيش ةرضح مالك هلك اذه لوبقلا ةرئاد نع جرخو

 ظ انيك د اهنااهيل 2 لماحم هلف ىقشعلا اولاني مل نيدهتجملا نانم خعاشملا ضعب تراك فرم

 اهب رابتعا الف تايلغااو ركسلا ةلا- تردص تاك اهنا رهظي ىذلاو ضيفلا ماب موسوملا

 لاؤس ىلع ىنبم فانئتسا *6 ىسوم هل لاق # مالكلاريخب الا مهنع كسمي نا ماتلا بدالاو

 | ىف وهو نملعت نا طرش ىلع # نملعت نا ىلع قه كبحصا ه# كعبتا له © مالسلا امهيلع

 فرشف اللد كضكيو مياعتلا هجو ىلع هلهعابتاىف هنم ناذئتسا وهو فاكلا نم لاحلا عضوم

 لاق * ريخلا ةباصا دشرلاو ىندىف هبدشرا دشراذ اءلع ىا ه# ادشر تملعام ف عابتالا

 ةياغ مالكلا قوسس ىف ىاردقلو ريخ ةباصا ىنعي [ دشاب دشدرب ىنبم هك ئملع ] قشاكلا
 ىسومنا ىلع لدن هي .آلاو مامالا لاق * هم مع وه نمل عضاوتي نا ءردلل ىتشف هعم عضاوتلا

 ا ةعشلا هده تااىف ا او : كعسا له رف لاقف هلاعش هسفن لعج بدالا عاونا ىعار

 هلوق ىف نمو 6 نءلعت نا ىلع ) هلوق ىف ملعلاب هذاتسا ىلعو لهجلاب هسفن ىلع رقاو
 كمولع نم اسضعي ديررا امتاو: مولسعلا فب كناواسمتلطا ال ئا_ضشيتل ( تيلعاامب)
 ذعخا هناي .كارتعا 4( :تملعإاام ), هوقو ملا خمب اخت, . حلات نم بلطي نينلاكح

 6 اخ ١م ناسلا حود



 ميك 7/7 عجم رع سيمهامجلا ءزلا

 امهسفنا ىف ةلفغلاو لهجلا نا اءكف الصا ناصف امهنم دحاوىف زوصتبال ضخم لاك كلذ |

 تارائتءالا ائاو ىتبدقح لاك ضحب امهسفنا ىف ةفرعملاو ملعلا كلذكف ىتبتقج ناصقن ضخم

 هاشالانبب ةربتعملا بسنلاو تافاضالاىا تارابتعالا الوا لبق اذلو ماكحالا قئاقح لطبت الثل

 ماقمنع هب ربعنام ماقم نع ربع ىتاذلا برقلا ماقم ىنطاللا اذه ماقم ناك املو قئاقحلا تلطبل

 ةفوصلاراكصخ اذلو اهتنئيمو انتاذ ةيدحا ماقمنم ىا 6 اندلنم ) هلوق نم ىناذلا برقلا

 هندل ن٠ ىلاعت هللا يلعت ضحمب لصاحلا ىنطابلا معلا اذهب ىندللا ملعلا ظفل مهتاحالطصاىف

 مهضعإ لاق كل ذلو ةرابع ةطساو ريغب

 توفو وهس الب هانارث * توصو فرح الب انملعت
 ىلوقلا سيردتلاو ىطفللا ملعتلا قيرطبال قاابرلا ماهلالاو ىهاالا ضيفلا قيرطي ىنعي

 قلعتي ثيح نطابلا نم ىهاظلا ةلزنمب ىنطابلا معلا ماقم نم ىرهاظلا ملعلا ماقم نوكلو
 دارانمو تييلانم بابلا ةلزنمب ىنطابلا معلاو اهروصو ةءيرشلا ىهاوظب ىرهاظلا ملا

 تيلا اذه بايو مالسلا هلع ىنلاوه هتدمو معلا .تيبو باب نه. تايلف تييلا لوخد
 ( اهباب ىلعو ملعلا ةتيدم انا ) مالسلاهيلع لاق لاك هنع هللا ىضر ىلعوه ةنيدملاو

 ساز) او وك اتتتز نإ: ةينطتح ريس فاحت قدسي حتا لصفر ةنعتازك
 مءاوه رضخلانم هملعتي مالسلا هيلع ىسومرومأملا علان ماقلا اذهىف قيقحلا قيقحتلانايعاو

 قيرطب ملعتملا ىرهاظلا لعلا الو ةفشاكملاقيرطب ملعتملا ىنطابلا يلعلاال ةراثالا قيرطب معتملاىنطابلا

 ىحولانيما ةطساوب هم.لعتمدعو رضخلا هدبعىلاىسوم هناحبس حلا لاسرا هيلع ليل دلاو ةرابعلإ

 بناج ةيلغىلا رظنلاب ىهاظلا ناك املنكل ةثالثلارومالاب ةراشالا قيرطب رضخلا ملعتو لساربج
 هقنرطو ةراشالا قيرطبال ةراملا قيرطب .هملعت بلطل نا ىموم دوجو َْق نهال دع

 هب طحم ملام ىلع ريصت فنكو اربص ىتم عطتستنل كنا لاق ةرابعلا قيرطال ةراشالا قيرط

 قيررطال ةدابعلا قيرطوه اما كيلع بلافلاو ةرابعلابال ةراشالاب يعتلا قيرط نم اربخ
 لكلق اهيلوفوه .ةهجو لكلو ةراعلا قيرطال ةراشالا قيرط ىلع بلاغلا نا 5 ةراشالا

 ىسوم ةلزام, ىلاعت هللا امهمحر ىرصيلا نسحلا نم مظعالا مامالانا مث * هتلكاش ىلع لمعب

 امهنم لك ةأشن ىف بلاغلاوهام ةهج نم. سكعلاب سكعلا نا مك مالسلا امهيلع رضخلا نم
 ةرايع اهماكحاو ةعيرسشلا راونا بينرتب ديقتو ايلاذ ىرهاظلا معلا مامهلا مامالا دافا كلذلو

 نالخب ةيانكو ةراشا اهقئاقدو ةقيقملا رارسال ضرعتو اردان ىنطابلا معلا دافاو ةحارصو
 مامآلا كلف ناك كلذلو برشملا ىرق نسحلاو برشملا ىسمش مامالاف ىرصيلا نسحلا

 نسحلا ناكو ةماع مومعلا لهال ةمحر مامالا ناكو ىرصبلا نسحلا كلذ نم عسواو مظعا

 ميحرلا مسا رهظم نسحلاو نمحرلا مسا رهظم مامالاو ةداخ صوصخلا لهال ةمحر ىرصبلا

 ةيدمحلا ةوبللا ةلزام بهاذملا عمح نموهو ابرغو اقرش هبهذم راشننا هلكاذه ىلع لديو
 تهاذملا عيمج هب م ثيحو ةيماخلا ةهجنم تايالولاو تاوبلا عيمجنم ةيوسيملا ةيالولاو

 (ةقحلا )



 كيك [ءوّوَح مدي ١/7"

 دوش ىراب دنز لك اوو ملع .* دوش ىراي دئز لذا نوح ملع

 مالكلا ليصفتو ةيندللا مولعلا تافشاكملا ببسب ةيداخلا مولعلا اومس ةيفوصلا نا ملعاو *

 وهو مكحب ةيلع مكحننا اماف قئاقحلا نم ةقرتح انروصتو رومالانم اسما انكردا اذا انا

 ايدورض نوكي نا اماف نيمسقلا نيذه نم دحاو لك و روصتلا وهو مكحن الوا قيدصتلا
 سفنلا ىف لصحت ىهف ةيرورضلا مولعلا اما ادسك نوكي نااماو بلطو بسكر يغنم الصاخ
 ناب انقيدصت لثمو مدعلاو دوجولاو ةذللاو ملالا انروصت لثم بالطو نسكزيغ نم لقغلاو

 كر تانك ال1 نلقارقا موصل م نال لك ده نيرا نعود فر اصر نوكت الإ ىلا
 رظنلا قيرط وهف ةيهيدللا مولعلا بكرتب تالوهجلا مالعتسا ىلا لصوتلا ناكناف مولعلا

 فشكلاو فشكلا قيرطوهف ىلاعت هللاىوسامىلا ليملانع هتيفصتو لح لا ةئيهتب ناكناو
 ىعرتشلا ىهلالا ملعلا وهو هلامقا راثآ و هتاقص راوناو ىلاعت هتاذ رارسا اهالعا عاونا

 مقواموهو ةيرشبلا ةقاطلاىف سلام هنمذا ةيرشبلا ةقاطلاردقب هنم ملاعلا ءاشتناو قلخلانيبو

 رئاخيلا ةئشنلاب للحل معلا اذهو ةفرعملا قحنع زجعلاب اورقاو ةريا ةطروىف لمكلا هف

 ىلع ةدنم هللا لها مولعف تارطقلا ىلا ةبسنلاب رحلاكو تارذلا ىلا ةيسنلاب سمشلاك مواعلا

 ىوقتلا مهقيرط ةيادبو ناهذالاو ةيركفلا رطاوخلانم مهريغ مولعو نايعلاو فشكلا
 موديال ىذلا ماطخلا عججو بصانملاو فئاظولا للصحن مهريغ قيرط ةيادبو حاصلا لمعلاو

 ىماجلا ىلوملا لاقو

 دوهش رحب ةقرغ فراع ناج * لابخو مهو لحاس دهاز ناج

 تاحناللا باتكىف كزلا هرسسدقو برطلا هحور هللا حور ىدنسو ىخيش ةرضح لاق *
 ءانس ةرمحرلاب هنع ربع كلذلو ةعيرشلاو يهاظلاو ةساردلاو ةدابعلا ملع ةمحرلاب دارملا تاقربلا

 ماقم ىرهاظلا ملعلا اذه ماقم نوكلو 6( ”ىثلك ىتحر تعسو )ل لاق ثنح اهلثم هموم لع

 ان دنع نم ىلاعتهلوق نم ىنافدلابرقلا اذه ماقم نع هبربعيام هماقمنعربع ىنافصلا برقلا

 نطابلاو ةثارولاو ةراشالا ملع ملعلاب دارملاو اهبرق ةشرصو انثتافص ةيدحاو ماقم نم ىا

 ىنطابلاملعلا ذا لماكلا درفلا ىلع قلطملاب ريبعتلا ىلع ءانب ملعلا ظفلب هنعربع كلذلو ةققحلاو

 مرجالف ةروصلانم ,وعملا ةلزنعو رشقلاو دسحلا نم بللاو حؤرلا ةلزنع ىرهاظلا ماعلا نم

 ىرهاظلا ملعلاو صقانلا درفلا نم لماكلا درفلا ةلزنمي ىرهاظلا ملعلا نم ىنطابلا ملعلا نا
 ملعلا ىف ربتعملا موهوملا ناصقنلاو لماكلا درفلا نم صقانلا درفلا ةلزنمب ىنطابلا ماعلا نه
 امهنيب زايتمالا بجوي. ىذلا ماقملا رابتعاب ىتطابلا ماعلاىلا ةيسنلاو ةفاضالا بسحب ىرهاظلا
 ملعلاىف ربّسملا لامكلا نا مك هسفنو هنبع ىف ىتيقحلا ىتاذلا هلاك ىف حدقبال ةروصلا ةهج نم
 نم امهنيب قارتفالل بجوملا ماقملا رايتعاب ىرهاظلا ملعلاىلا ةيسنلاو ةفاضالا بسحب ىنطابلا

 ع 2 : : 6 ١ ريف كلا ااماو نتثالا مصن دحاولا ناو ناعفنربالو ناعمتجمال تامالاو ونلا

 | هيب طابترالا ثدح نم ىلاعتو هناحبس قحلاب ملعلاىا قئاقحلا ملع هللا لها برشمىف ىمسملا

 رظنااب وه ثيح نم امهنم لك لب. هتاذو هسفنف قبقحلا ىتاذلا هلك ىف ديزتال نيعتلا ةهج |



 1-5 ”ا/د جوس رفءسداحلا ءزجلا

 ماملا ىفاكالث# ةاغقملا ىف ىف يم لكرسي نكأو كواسلا لها نم ريب كل عقودق ةيلاغاا ةفصلاب حورلا |

 0 اندنع نم همحر ءاَسْيل 0 كلاب يكل 17 لك ىف هللو هتتءقح رهظردقو لاثملا رهظردقف

 وكنا مزلايال نكلو هوحنو ( كبر ةمحر نوءسسش مها 2 ىلاعت هلوقىف اك ةمحر ةوشلانا

 نه هانملعو © هون مدع ىلا به ذم نم لوتىلع رمعلا لوط ىه انه ةمح ر لاو ةوس ة٠حرلا

 ١ هللا ىضر سابعنبا هللا تهذام ىلع ىلاعت هن ذاب اهذع رايخالاو تونغ اعوه انما 0 املع اندل

 ا اهضعب نال هن دل نم اهلك مولعلا نا عم اندل نم لاق امنا مولعلا رحب ىف لاق * ناالا ملعوا امني |

 ريغ نم تلقلا ىف هلزني ىذلاوه ىندللا معلا لب ايندل املع كلذ ىمسالف قاخلا مياعت ةطساوب

 نيضانر ملا ىلاءّثهللا ءالوا نم ريث كلو ىلعؤرمعل ناك اك جراخ نم فولأم,ت يسالو دحا ةظساو |

 ا مالسلا هلع توتا نالوالا كيس لاق مك مهاوس نم لكىلع دهزلاو قوشلاب اوقاف نيذلا |

 هبلق دهاز لجر نم ناتمكر ) مالسلاهيلعلاقو (نيلقثلا ةدابع نمريخ نيقاتشملا سافنا نم سفن) |
 | ليلقو)لاق أ ليللق هنكل قدصدقو (رهدلار خا ىلا نيدبعتملا ةدابعنم هللا ىلا بحاو ريخ |

 ةمقار ةقرمه كل -ناةل انه نمو. (نؤملببال نئانل امك نكل و: لاقو :( روكشلاب ىدابغنم |

 | نيدهازلاو نيقاتشملا ةمْنا مهناف هللا نم اناكمو ةيتر مهماذعو مهنع هللا ىذد ةباحصلا

 نهادبع ادجوف ) ةيمحتلا تاليوأتلا ىفو © ىهتنا مهل نودتهي مهل موحنو نبركاشلا |

 رائغالاةيدويع قرنم مهانر رحا نم أ انرارحا نم انريغ ةيدومع قر نم ار>ىا 2 انداع

 انتافص راونا نم رون ضيفل الباق هانلعج ىنعي ان دنع نم هةر هانا دانخالا نم مهانرفطصاو

 ه.اعتبالا دحا هملعيال ىذلا هتافصوهتاذ ةفرعم معوهو (ا١اع اندلنم هانملعوإ) ةطساوالب

 هللا ريغ نم معلا كلذ اوماعب نا دابعلل نكميو هدابع ىلاعت هللا هلع لعلك نا ملغاو * هانا

 م هانءاعو )هلوق هيلعلدب هريغ ندلن م ملعتينا نكمي هنال ىندللا لعلا ةامح نم سيل هناف ىلاعت |

 | ملعلا هنا لاشالف مالسلاه دلع دواد هللا هملع امم سوبالا ةعئص ماع ناف < مكل سوبل ةعنص

 | ىندللا ملعلا نا اضياو ريغلا كلذ ندل نم نوكف ىلاعت هللا ريغ نم ملعتي نا لمت هنال ىندللا

 هرس سدق دينا لاق * ىهتنا ىلاعت هتافصو هتاذ ةفرعم ملع وهو ىلاعت هللا ندلب قلعتبام

 راونالا تافشاكم هنكل قالخالو هبف نظريغي رارسالا ىلع امكحن ناكام ىدللا ملعلا

 هتاكرح ىنفاو تاقولخلا عبمج نع هحراوج مز اذا دعلل عشب كلذو تابيغملا كابو ك0 ا

 ا توكللملا اذه ةوهش بلقلاىفو حشفم نالاحملا نم فراعملاو اةرروكللملا باب رهطالاه ريد س دق ا

 | توكلملاو كلملاهرساب ملاعلل ةحل بلقلا فو حتفتيالف ةدهاشملا ثمح نهىلاعت هللاب ملعلا باباماو

 ريك آلا خيشلا ةرضح لاق 3 دارمالو نكالب قلع ىدبي ناب احيش ناكو تادارالا لك نع

 متذخا [هتنكىع نادنمشآ اد ىدمحاب هكدنكم لقن هرسسدق .نيفراعلا ناطلسزا تاحونفرد ]

 توعال ىذلا ىلا نع انملع انذخاو تمنع ايم مكملع

 تسمرخ ديور قشع 2 هن تدك انو الها اد

 هءاتحرف او دمد لد نك ير كم هاه دوك انند الكر كقلك

 (ع)



 فوكلا ةروس مهي 579 زخم

 انو ننغ هنعهللا ىضز سنا نعف سانلاب مال.سلاهيلع عمتتجا كورت ةوزنغق ناىرفصلا صئا د1 و#
 ةمانم ىناعجا مهللا لوق_انوص انعمس رححلا دنع ةقانلاجفب انك اذا ىتح مالتلاهيلع ىنلاعم |

 تلخدف(توضلا اذهامرظناسنااي) مالسلا هيلع لاقف اهل باجتملا اهلروفغملا ةموحرملا دمصش ٠
 املف عارذ ةئامثالث نم رثكا هلوط ةيحالاو سأرلا ضيبا ضايب بايش هيلع لجد اذاف لبجلا ْ
 كوخااذه هللقو مالسلاهئرقاو هيلا عجرا لاق منتلق مالسلا هيلع ىلا لوسر تنا لاق ناد |

 هعم اناو ىبثمي مالسلا هيلغءاخ هتريخاف مالسلا هيلع ىنلا ىلا تعجترف كاقلي نا ديري سايلا

 تلكا املف سفركو رمثو توحو نامرو 5 اهنف اذأف اللق امهعم:تلكاف.قاوعذؤ ةرفسلا

 تلقف ماشلا لق هبىوهت اهيف هبايث ضاسىلا رظنا اناف هتلمتحاف ةياحس تءاج مث .تيحنتف تف
 مالسلا هيلع لاق هيلع لزت ءامسلا نم اناكا ىذلا ماعطلا اذه ىعاوتنا ىناب مالسلا هيلع ىتلل

 معز ءامنزغاةب رشا لاح لكى ور ةلكك ٠ اهاوبارنيطبازا ا لكى ليف يام قدا لاتضيع هتلاذلو
 رضخلا ةافو ىلع نيئدحلا نم رثكاالاو (ىتاقس امبرو ٍبرشنفوادلاب الج بملا ىلع هتيأراامرو

 هللالوسر لاق دقو كلذ نوكي فيك لاق ءام>الاىف اهله سايلاورتضخلا نع ىراخبلا لثس
 ىلاعت هللالاقدقو ( دحا .ضرالا.هجو ىلع مويلاوهنمم ةئاملا سأر ىلع قال ) مالنسلا هيلع
 ردانل مكحالو رثكالا ىلعراج مكحلا اذه نا باوجلاو  دللا كلبقنم رشبل انلعجامو )
 نيدوجوم اوناكو ةئاملاقوف لفطوباو برك ىدعمو ناملس شاءدقف ةئاملا قوف شيعي ىذلا

 رضخلا ةانحنا كشالو دسأتلا وه دولخلاب دارملاو مالتسلا هنلع هراخا دنع نامزلا كلذف
 نوكينازوجبال ءاملعلا نم لاقنم اماو . دؤلخلا عنتمبف ةمايقلا لق ةقعصل دنع ةعطقنم هريغو

 هللا هاقبا ىيعك هلبق لب هدعب أبنتي مل هنال همالكل ةربعالف انيئدعيب ىال هنال اقاي رضخلا
 ضعبىف هرسسدق ربك الاخ.كلاركذو * ضرالا هجونم نا رقلا عفر نا ىلا ةمكحو ىنعا

 نم نوكي و دهشتسي و ىدهملاروهظدنع نامزلارخآ ىف فهكلا باكا عم رهظي هنا هبتك
 ىحب مث. الجر لتقي هنا لاجدلا ثيداحاىف ملسم ح كرخا ىفو« ىدهملارك ادع ءادهش لضفا

 هللاوضر سابع نبا نعو رضخلاوهلجرلا اذه نا لاقي لسم بحاص نايفسنب مهاربا لاق

 ناقرفتيو هبحاصسأر اهتم دحاو لك قلحيف مسوملا ف ماعلكىف .سايلاو رضخلا قتلي امهنع
 هللاالا ءوسلا فرصيإل هللا ءاشام هللاالا ريخلا قوسيال هللا ءاشام هللامسب » تاملكلا هذه ىلع

 تايم ثالث نهلاق نم « هللاب الا ةوقالو لوحال هللا ءاشام هللا نش ةمعت نم ناكام هللا ءاشام

 دازو * برقعلاوةملاو ناطيشلا نمو قرمملاو قرغلاو قرحلانم هللاهنما ىنميو حصل نيح

 رضخلا نكسم هنعهللاىضر ىلع نعو * سدقملا تي ىف ناضمر نامؤصي امهنا دهزلا ىف دمحا
 طسبلا نع ةيانك رضخلا ىناشاقلا لاق * طاسسالا باب ىلا ةمحرلا باب نيب اهف سدقملا تبن

 دهعلا اذه ىلا ىنوم نامزنم اقاب اناسنا اصخش رضخلا نوكح اماو ضبقلا نع ساسلاو

 ا

 لثمت ريقفلا لوس * ىهتلا سدقلا حوروا صخشلا. كلذ حودوهو لحمضي مث هلع ةيلاغلا ْ |

 ' هيشيئوشءامنلا نم امهلعال وف الي وطي ادحتفالا تركن وماما ةلجااسينرق انك( اذ انعج

 | ةفصلاب هل هانعم ل2 و لثعدق لب ىدنع ققحيتمريفف هدشرب نمل هتروصب لمع ايناحوروا



 ١ هيءىلصأ مدا نبا رضألا 5 هللا ىضر سابع 50 نعول 2 برشف :: ةانحلا | نيع دجو ١

 | ا ا رصع 537 ْ لاحد لكل نا ل ةراشا هفو لاجدلا نذكي ىت> هلحا ف هل ىو

 ظفاحلا لاق : هرمال الطبمو |

 ديسر هاني نيد ئدهم ةكزوسبوكب * لكش دحلم لمف لاجد 'فوص تساك

 ةتفسلا ىف الكحلا كلذ مض احون هللا ثعب املف مهعم ةزاقملاىف هدسحت ناكف:راغإىف مهعم

 موي ىلا هدالوانم ل لوطب اعد مدا نا نبل لاق اهنم جرخ املف مدا ةيصوب
 مدا نهد ىلوت ىذلا وه ناكف رضخلا مهيف ناكو هونفديل راغلا ىلا هدالوا بهذف ةماقلا

 هنا لبقام برغانمو بيرقلا حتفىف لاق + ىحي نا هل هللاءاشام ى وهف هدعوام هللا زجتاف |

 بحاص نوعرف نبا هنا:ليقام تعا نمو لطاب اذهو .ةككالملاب نم. هنا :لقو ةنلصل مدا نبا
 ءام نم برشو هعم هرفس ىف ناك نينرقلا ىذ ةلاخ نبا هنا لبقو رصم خعراوت ىف مو

 فالا ةثالث شيعي نم مدا ىب نم ناك هناف دعب الو مولملا تقولا ىلا هرمع هللا دم ةايحلا

 ىنلا قاحسا نب وصيع نب اءقلع نب امرا نب نيخلامش نب ليماع نبا هنا ليقو رثك | وا ةنس
 الل ا ف ا اوم ل العروي نكن لفسظإ نكت
 نال ةفوصلا دنع هيلع قفتم انهو, انرهظا نيب دودوم هنا نع نثكألاو :هتاح ىف اوفلتخاو

 ىف ربكالا خبشلا هلقن ىصحي نا نم رثكأ 79 ةفيرسشلا عضاوملا ىف هوأر مهنا مهتاياكح
 نم_كلذ|نيغو .هدداون .ىف/ىدذمرلا ميكسحلاو هتك فركملا كلاطواو ةيكلل تاجوتنا]

 رابخالا درج ءارتفالاو بذكلا ىلع مهعاتجا روصتيال نيذلا ةمالا تاداس نم نيققحملا

 هتوم ىلع ليلد الو ليلدن الا همدع نوكيالف هدوجو تيثدقو كلذ نع مهاشاح ةيلقللا |

 مدر ىلع ةلل لك ناعمتجم رحلا ىف رضألاو ربلا ىف سايلاو ىا سابلاو رضحخلا اهو

 816 ىدعف سيفا ءانعلا وف نانإو امكل او نب هركلا اهلك و ةناسوح_ نيننقلا"ىذ

 ملسو ميلع هللا ىلص هللا لوسر نا هتقوىف ثيدحلا ماما رمت ىنال ديهعلا تانك 5 مالسلا ١

 لك نيءانلح هايف ناذسلا لعاط لع مالسلا لوَش الئاق اوعمس نفكو قانسعمت قيم.

 مهلاعد مث اوبستحاو ا هتدصم لكن م ءازعو فلات لكنم اضوعو كلاه

 تفتاوهلا باتكىفو *.رضحلا هنا هنوري تنبلا لهاو تاحسالاىا اوناكف هصخش نوريالو |
 ةرفقمو امظع اباوث هفركذو ءاعدلا اذه هملعو رضخلا ىتل هنع هللا ىضر بلاط ىنا نب ىلع نا ظ

 لئاسملا هطلغتال نمايو عمسنع عمس هلغشنال نمايه وهو ةالص لك رئا ىف هلاق نمل ةمحرو |

 رضخلا نا ىورهلالاق + « كترفغم ةوالحو كوفع درب ىنقذا نيحاملا حالا نم مربتيال نمايو

 ةرايزلا عوقو عنعالف (ىرازل اح ناكول) مالسلا هيلع هلوق اماو ارارم مالسلاهيلعىبلا ءاجدق |
 ثيداحا هنع ىودو مالسسلا هلع ىنلا بصدق رضخلا نا باطخلا لصف ىف لاق + هدعب |
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 || ةيضزافلا هدشجي جوكي نا] هيض ىضقل ,تيوللاورتطجلا مذاذثا لك, اننا نع جرخاو * |

 | نمز ىف اذك تقو ىف اذك ضراب تام هنا لقن الو عاماالو ةنس الو باتك نم هيف صنالو |
 | ضرالاف نلف ثعبلا موب نإ ءايحا ءاسالا نم ةعبرا ىوغللا ريسفن ىفو « كولملا نم كلم



 ذك رود مه 717 *ج-

 خيشىاهركشلو نوع ىنيبات .« خيش ىاهرباب هكالاربم نيه
 حورلل ءادغلا ىر#م ىرخنام ىلع اهلاخثال ديرملل ءادغ دشرملا خ.شلا هي نا اهئمو *

 ليثو لوصولا ةدئاف الب هسفن بعتا هت زواج ىتمو ةنسحلا لاعفالاو ةبيطلا لاوقالا نم

 ةمدخلا ةمزالم ىلا دوعلاو عوجرلا مزايف نالذخلا ناطيشالا اذه ىلع لمح الو دوصقملا

 نيذلا اهيااي )) ىلاعت هللا لاق مالسلا امهيلع عشوبو ىنوم عجراك قؤوتلا قيفر ةقفارمىف

 ىوتملافو : نيبذاكلا عم اونوكتالو مهتبحىف ىا (نيقداصلاعم اوثوكو هللا اوقتا اونمأ

 اس نيه يهاوخ هارردارب ىاك *« ارث دناوخ ىمه ىلوغ فرطره

 قيمذا مار نرد مورا نم" "ذر “شاب "كهرب مامهر

 وخ هل اك ؟ نا ىوسور © افسوي عر واذناد هو و" تاكسؤو الاف "قا

 سما نم _تركذ ىذلا د6 كلذ © مالسلا هيلع ىسوم ه6 لاق فه قيفوتلاو ةمصعلا هللا لاسن

 | فوذحم لوصوملا ىلا دئاعلا ريمضلاو ىتبت هلصا 6 انك قه ىذلا ىا :# ام # توحلا

 ' اعجر « ادتراف ع السلا هيلع رضخلا ءاقل نم مارملاب زوفلل ةراما هنوكل هبلطنو هيغين ىا

 | ىذلا امهشرط د“ اهراثا ىلع # رحبلا ىلا بصتي رهآ فرط وهو عضوملا كلذ نه
 | ةيسرافلابو . هبقعو هدعب ىا هرثاو هرثاف جرخو رثاو رئا عمح مالعالا زان الاو نما اح

 ناعبشإ ىا اصصق ناصّش ىا فوذحم لعف ردصم 6 اصصق 9 [ دوخ مدق ىاهئاشنب ]

 ىف طقحسو اهدنع توحلا ىد> ىتلا ةرخصلا ايا ىتح اصحف“ ناصحفتيو اعايتا اهراثآ
 ةفناضالا  اندابع نم  مخفتلل ريكنتلا 6 ادبع ادجوف وف ابرس هلدس ذْخلاو رحبلا

 بيسو هبقل وهو داضلا رسكو ةمح[ملا ءاخلا حقب رضخلا هنا ىلع روهملاو . ةدافتسالاو

 ةورف ىلع سلج هنال رضخلا ىمس امنا ) لاق مالسلاهيلع هنا حبحصلاىف ءاجام كلذب هبيقلت
 سبانلا تاننلا ىلدو ةسيانلا ضرالا هجو ةورفلا ( ءارضخ هفلخ نم زتهت ىه اذاف ءاضن

 هكرحن تابنلا زازتهاو ءاضرب نوكت اهنال اهيف سرغال ةغرافلا ضرالا ءاضيلاو عمتجما

 ناكلم نبا تح ةانثم مث ةنكاس مال مث ةحوتفم ةدحوم ءاس ايلب هم-او سايعلاوبا هتينكو
 وبا لاق + حوت نب ماسنب دشخفرا نب طاش نب رباع نب غلاف نبا ماللا ناكساو مملا حتفب

 هنلختسينا هوبا دازاف كولملا نم كلم نبا ناك )لاقف رضخلا ةصق ركذ مالسلاهيلع هنا ثنللا

 باتكىفام ىلع هليصفتو ( هلع ردقيإف رحبلا رئازب قلو هنم برهو لبقي ملف هدعب نم
 | اهمساو سراف تب تناك هما" ناو 61 نع وهو ىلمهسلا| مامالل مالعالاو فئرعتلا

 ةيرقلا نم لجر منع نم مول لكىف هعضرت ةاشو كلانه كرت هناو ةراغمىف هندلو اهناو'اهلا

 بتكل ةلابنلاو ةفرعملا لها عمجو ايتاك هوبا كلملا بلطو بش املف هابرف لجرلا هذخاف
 رضحلا هتبا باتكلا نم هيلع مدق نميف ناك ثيشو مهاربا ىلع تلزن ىتلا فحصلا
 [| هلباهلا.قرعف هزجأ ةلخ نك ةلاتس هتلاحو ةفارتمو ةطخل نيحتتسا املق قرشا وهو
 تالا راك ايندلا ىف دهزو كلملا نه رف رضخلا نا م سانئلاىصا هإلوو هسفنل همضف

 / تهمس ممصو

 تسلا قح نافك كبل !نيع دتم زان نافك تلا ك2 1 ناك رد ماوك رفد" لئازا ارد
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 مسي 505 جعجع رثع سماخلا ءزجلا

 | نم لاتشا لدب 6 ه هركذا نا كلذنع ةلغاشلا هتسوسوب 6# ن ءاطيشلا الا هيناسئاامو # |

 نوكوهو 6 اجت 9 البس 6# رحبلا ف هليس ذختاو فه كل هركذا نا ىناسناامو ىا ريمضلا

 وهو.اههيلاثوا امهلوا نم لاح فراظلاو دخلا ىلوعفم ىناث ابجعف برسسلاو قاطلاك ةكلسم
 ءانتعالل هيلع مدق ضارتعا امهنيبامو رخا فرط نع ”ىنم توما سما نم فرطل ناب |

 | هلوقنا ىنعي : انعهااس هيف هايس دخادتا ,حلاىف عقوو برطضاو ىح لبق هلاك تادتعإلاب

 كلذ عوقول ةلعلاو رذعلا ىرجتىرجام .هبسهيلعفوطعملاو فوطعملانيب ضارتعاهيناسناامو |
 لوصح ىلاعت هللا لعج .ةيبجت ةلاح ةنح ةحلاملا ةكمسلا ٍبالقنا لبق ناف مامالالاق نايسنلا |

| 
 اذهىف ناسنلا لودح لقعي فكف ذ نولطملا ىلا لوصولا ىلع البلد ةببجعلا ةلاخلا هذه
١ 

 يف اريثك ىموم نم :رم ةرهابلا تازجعملا دهاش دق ناك عشوب ناب هنع ءاملعلا باجا ىنعملا
 | وهو رخآ باوج هيف ىدنعو نايسنلا لوصح زاخل مظع عقو هدنع ةزجعملا هذهل قبس

 ْ اهيشا ىردورضلا معلا اذه هيحاص بلق نع ىلاعت هللا لازا ةسفن ع ماخعتسا البةئيمؤم نأ. |

 لاقو * ىهتنا رطاخلا بلقلا ىلع هظفحو ىلاعت هللا مياعتب الا لصحال معلا نا ىلع ىسومل

 ١ سدقلا بانج ىلا هرشارش ٍباذجناو راصيتسالا ىف هقارغتسال كلذ ىسذ هلعل مهضعب

 | مايقو اه لوك ملا هح ولمملا ةاكتلا ةامح ىهو ةرهانلا تايالا ةدهاشم نم هاىع ام

 توح هعمو قفوتلا قيفر ةقفارم همزلي قا قيرط هكلسي لماك خش ةمدخ دصقاذا

 ةيالولا وه نيرحبلا عمج و اهتنيزو ايندلا بح حئاع حلمملا ةساسءلا تاوهشلاب تعمملا هلق

 مهااف هنالو 9 كل لص ملام خيشلا ةيحبصل ديرملا رفظي+لو خ خدشلا نيبو نااطلا نيب

 | توح ىلع عشا نيعلا كلت نم ةرطق لؤامو ةن هش ةقيقحلا احلا نيع ةيالولا عم دنعو اد>ح

 ١ هلو ءرملا نيب لوحم هللانا اهنمو *ابرمس ةيالول ا رحبلا ىف هليبس ذو ىحم ديرملا بلق |

 وعملا قافزت خدشلا دجو اذا ديرملا بلقلا ىسنيو هدقف نيح هلق ديرملا ىبتق |

 || لضنو هسفن تبعسو نم عضل هنأو دساك عاتمو دساؤ نط هنأف تاهوه هيءادتقالاو ا

 دش هتشوسب هدير دوحورد * قت مر دوت رك هد شعرا كتحيعا

 تتر ف ودا ىمالتوو تعك هدم د ,تسشف اود صاب هدير نارمكلو

 هسفن هلت ل وسوةلالكلا هلق تباصاو كولسلا ءانساىف ةلالملا هيلا قرطتول ديرملا نا اهنمو *

 | ةعاطب لغتشاو هتمدخ نع رفاسول نا نظي ىتح هت كرثو خيشلا ةمدخ نع زواجحتلا

 خبشلا ةطساوالب هدوصةم لصحيو هدصق٠ لص هلعل ىلاعت قا بلط ىف هفن دهاجو هبر

 ةباهكل نبع | ينل بةقلؤإلا |ةةيانتلا فكر داع ىأل الز: داطسلا قيدرط نع عننا و داشرزلا ايش
 ىونثملا لكفا ا ةداوزالا :ىفدضص هيلا تدرو ةيدنالا

 هيام نارك زوالق ىب * هقرون اهراب كىعر نا

 2 فاقت ريهزز اهسورم نيه * مجهولا ىتستف ةرث هك ار شل سب
 هد ى حصص سس صمد مسسعمإ

 (نيه)

 | ةيئفنلا اخته ناطشل ةلإ ىلا هبست اعاو هنم برسلا لئثم ىف اهذوفنو قاطلا لثم هباصتناو ءاملا |

 ا قداصلابلاطلانا اهنم + تازاشا تاي الاؤو#© هلاثماب راختفالاو رارتغالا نم هسفن ىضتقمل ىا



 هلل هور دمي 5586 جعجع

 لكك للا 1 نر امن # [ رفس ليجعت:تياغزاو داهن هارب ىور هدو ىهامو عشوب

 راخالا ىسأ هيحاصو هبحاصل توحلا ركذت ىموم ىبذ ىا بولطملا نادجو ةراما :هنادقف
 اناك ةمحقملا ةلئسالا ىفو + همحاصىلا ناسنلا دانسا نم نيححصلا ثيدحىفام هفلاخ الف هضاب

 لاقب مشوي وهو اهدحا ىنانلا ناكناو امهيلا كلذ ةفاضا زا اهرفسل هادوزدت اعيج
 ىلا فيك تلق نا * توما هي ذختاف © مهضعب هلمح امئاو دازلا مهعم اولمحو موق'ا جرخ

 هلع ىوطعملا نوكيا مزليالو ةحبصف ءافلا تلق *ناسنلا ىلع مدقم توما ٍباهذو ءافلاب
 رحلاىف طقسف توحلاىحو ريدقتلاو واولاب لب ءافلاب امس ىلع افوطعم ءافلا هنع حصفي ىذلا

 لاح رحبلا فو ذختال ناث لوعفم ه6 ابرس رحبلاف ا توحلا قيرطىا 6 هلدس ف ذختاف

 ىلع ءاملا ةيرح كاسما ىلاعت هللانا كلذو قفن هلَلاَم ذذنم هلناك اذاو برس هل لاقي ذفن٠هل

 ءاملا باجلا هنا ىنعي الاخ هتحنام تب و ءانبلا ىلعا نم دقعام وهو هلع قاطلاك راصف توحلا

 ثيدحف اك ماقملا اذه سو هيلع هللا ىلديارسف اذكه مثلت ةوك راصف توما كلسم نع

 نانرت” فان ككاسرعت كدر-ناوت نادك ةتادزع نتتارع ]لكون اأو د لكما

 صد لوقل هجوالف [ كا كارت نيمز رد داكدلا ىع عفن م وأ ىالاب قل تفريمه

 «راهنلاب براسو)هلوق نه بهذيو هف كللدب اكلسمىا ابرس هعش نهو ىذاقلاك ني رسفملا

 ادعوم لعج ىذلا نيرحللا عمج ىا ِ ازواح اماف #3 ضرالاىف ههجو ىلع بهاذلا وهو

 رك ذيل عوجلا ىسومىلع ىتلا دغلا ناكاذا ىتح امهتالو امهموب ةّقب اقلطنا ىا ةاقالعلل

 هرخآ هل دعيام ءاشعلاو راهنلا لوا لكالل دعيام وه حتفلاب ءادغلاو باوجلا هنع ”ىني اك

 ءادغلاىسوم بلطيل عوجلاو بصنلا هقحل اما ئوونلالاق * ءايعاو انعت 46 ايصذ ف ني رحبلا

 نيثالث تاقيملا ىلا جرخ نيحو هذه هترفسيفف بصنوىسوم عاج فك ةمحقملا ةلئسالاىفو#

 كلذوةقشم لامحاو لع بلطو بيدأت رفس ناك رفسلا اذه نال لبق بصني+لو مي مل اموب |
 بصنلا رابتعاب اما ءادغلا ءاتياب ىهالل لدعتلا لح ةلماو ىهتنا ىلاعت هللا ىلا ناكر فسلا |

 ام ةحارتسانم ىدغتلا ءانثا ىفام رابتعاب اماو عوجلا نع ”ىشانلا فءضلا بيسب ىرتعي اهنا

 [ىرادربخ]# تيأرأ © هاف 3 لاق ه» 1 دمأ' شداتن ىهامذصقو كاووا نثسب هرفس معشاولا

 فوذحلاكلذو فوذحم هلوعذمو بجيعتلا ىنعمب انهو ىتريخا ىنعي ”ى وه كلم نبالاق# |

 انلزنو ةرخصلاىلا انلصو نيح ىناصاام تسمي ىنعي 6# ةرخضلاوىلا انيواذا 88 هلوقىف لماع 1

 مث ةيحعلا رومالانم هنم تدها_ثامو هرما كلرك ذا نا. توحلا تيسن ىناف # اهدنع |

 لاقف بصللا هلاامو ناكملا كلذ زواجام ىسومل.كلذ رك ذول:هنال هايا ناطيشلا ءاسناب رذتعا
 دحر كح حصو د

 أ نكيمل اذا هنالقفنلا فالخ وهو اهتحن بقثو ضرالافف تدب وهو برسلاك اكدسم ىا هلم

 توحلا وهو هب ىدفتن ا 46 انثادغ اننا هبتفل لاق »9 كلذ دنع: هبلادم ىلا عجربو توحلا

 ' عم ةزواحجم دعب هانرس ىذلارفسلا اذهنم انقل دقل هللاب ىا # اذه انرفسنم انّقادقل وه

 ا نوج مساسأ رب ىدو ميدش هم 514 ميدو ان ارام تشاح ماعط رايب ] ىنشاكلا لاق اك

 هوو
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 ىتحاليوط ارهد ريسا ريسافتلا ضعبىفو «بقحلاىضموا عمجلا غولب اماعقي ىتح ىنءإ بلطملا
 أ نامز موريماي وا لزنمب مسربات موريم ماده هكدومرف ىسوم ] ىنشاكاا لاق * ملاعلا اذه دجا

 مئايب اروا ان مبان ىمت رفسزا ىور ىهجو جبهب ىنعي دشاب لاس داتشه هكزارد
 دبابارب خرم ماكان مرادن, بلط زا تسد

 ىوذللا ىو

 دون هدنب اين تسا اخت قر « دوب هدنناتش 0 نإ كك

 تسربهر 2ك هار رد بلط زك ار اوف ود موب اياد نز بلطرد |

 | ءانعلاو ديدعلا تقلا لمحت ىلع هسفن نطو هناب ىسومنم رابخا اذه هريسفت ىف مامالا لاق +

 ا بلطل برغملا 1 فا والا ملعتملانا ىلع هبنن كلزو معلا تلط لجال رفسلاق مظل

 | ربصه ىلا ةئيدملا نم ءاح لجر بطخلا ةضوز ىف رك رخل كلذبلل "قلك ءزيخأو هلأ

 لكاولاقو ه«هنردعبالا هدصقم لصوالو هتلحر دعبالا الماك دحا دعبل اذإو دحاو 0

 | طيقل نأشلا اذه ىف وهف عانقلا هبلق نع فشدكيو عابتالا ةاسلسب هلصي ذاتسا هل نكي+ نم

 خيش هلنكيل نم ءرسس سدق ىاطسبلا ديزي ىلا مالك نمو * ىهتنا هلبسنال ىعد هل باال
 ىوتملافو : ناطيشلا هخبشف |

 رطخو فوخو كفار سب تسه * راف لري د قبكب اذ س

 مرور( ويسكن بجو ة مس و رو جمر حك هك ل ج1

 5-3 «ي <

 ود رض مكح ليز ىموه وجم * وش ميلستا نيه ريب ىفرك نوج
 ْ ذخأي مثقيفرلا بلطي ناب رفانتملا:ظوشنا اهم. #تاراشا| ةي آلاف ةيمحتلا تاليوأتلا ىف لاق © |

 | ايكو رامات دل اهرئام نانو يدل اعدل (نؤكي نا قاعفزلا ظزتع نم نان اهضاوو قولا ١
 ىلع افتاو قيئرلا نوكل هرج قيةتكم بما قع ربحي و هدصقمو هنع نع قيفرلا معي ن نا |

 هنن نوكيزا قداصلا ىلاطلا طرشنم نا اهنمو*كلذىف هقفاري هلاقفاوم ناكن اف هلاوحا |

 | قحلابلط خيشلا بلط ناف هب رفظيو هدوصقم غلبي ىتححربيالزا هب ىدتق خش بلطيف
 مالسلا هيلع ىسوم] ىنشاكلالاق + اغلب املق 8 هريس س دق همالكىهتنا ةقيقلا ىلع ىلاعت

 | نم ىرأ دومرف عشوب حلاص ةدنب نيا بطرد ىامت تقفاوم نمايوت عشوب ىا هكدومرف |

 مداهش ىم منتغموت تقافرو مقفاوم وتب |

 ظ دنا و فرجع كلر كداولا وت
 | ءافلاو [ دش هناور ىسوم قافتاب هتسشادرب ىهامو نادنج ىهت مالسلا هيلع عشوب سب |

 | هل فيضافرظ امهنيب ه5 امهنيب عمم وف اغلب املف ناشي عشوب و ىسوم بهذف ىأ ةحبصف |
 | هك عمج, ] ىفشاكلا لاق * الوط نيرحبلا نم دتماام طسو قتلي داكي اناكم ىنعملاف اعاسنا
 | مالشلا هيلع ىسوم دئتسنشت دون تاح ُةمْشَح رانكرب ٌةرجصرب امن تسايرد ود نام

 ١ ديكح ناي رب ىهام نارب ةرطقو تخاس وضو همشح نارد مشو و دوهتور باوخرد

 0ر6 ب ويسرا عت جبس عمر وجر هجر عمت هع قم مجسم سك رج هرجع سول صه[
 ا | لاح دققت طدقا رد باوخزا ىمومو دشر يحتم عشوبو داهن ايردب ىور دش هدئز لاخلا:

 ( عشوب )



 فوهكلا ةروس مهي 757 عج

 ىسون ماياىلا قبوربك آلا نينرقلاىذ ةمدقم ىلع ناكوىموهلق لقاعلا لداعلا كلملا نودنرفا أ

 فتكو هلطاننا برايلاقف هخيراتىف ريثالانباهلاق كبسارهلنب فساتشكمايا ىف ثعيدقوهو |
 انوح ذخو ةرخصلا دنع رحبلا نيك ىلع هبلطا لاق هعم عامجأالاو 3 رفاغلا ل ا

 هلع انوح ذخاف كانه وهف كنع باغ ىا هتدقف ثح كل اداز نوكي لكم ىف احوامت

 ا

 نارمع .نب ىسوم لوق تقو:نك اذا يعملو اخ ةواربخلاوا#تاوط !تالقفراذا«ءانفلا#لاقف نتكمزف
 هيلع ىلا فسول نب اشيم نب ىسوموه اذه ىسوم نا ةاروتلا لها معزو ةربعلا نم هفامل

 تازجعملاب صتلا هللا ملك نوكي نا مهداغبتسال نارمت نب ىسوم لبق اين ناك هناو مالسلا
 ضعب لهجينا لماكلا لماعلا نع دعسال اذهلف هنودوهنم ةدافتسالاو ملعتلل اثوعبم ةرهانلا

 مسالااذه قالطاو ةارولابحاص هنم دارملالب هجونم الوضفم نوكيدق لضافلاف ءاشالا

 ةفضشح ىا نع ازيم ىروتيدلا ةفيئحوبا لاق لاه مك هديقل هريغ داراول هنال هلع لدي
 ناكو ىموم تخا نبا وهو فسوب نب ميارفا نب نون نب عشوب وهو 6 هتتفل 8 مامالا |

 دعل لف ىب ماظعا نم ناكو هتعيرشىف هفلخو تاما ىلا هعم لزي مو هباخا ربك نه

 اخيش ناكناو ىتف ذيملتلاو مداخلا ىمسيو هنم لعتيو هعبثيو همدخم ناك ذا هاتف ىمس ىسوم

 هنع تبتكن م ةبعشلاق اك ىمكح ديعوهو «راع لهجلاف ىتفاي ملعت» روهشملا لوقلا ريشي هيلاو ظ

 مالسلاهيلع لاق بدالل اماعت ءاتفل لاق امتاو هديعل لبقو توماناىىلا هدبع اناف ثيداحا ةعبرا

 ناكن الف ىتف انا لاقنم فسوب وبا لاق ( ىتماو ىدبع لقيالو قاتفو ىانف ىدحا لقبل )

 الا رفسلا اذه ةلالج ىبأتو لوالا هجولا وهو روهشملا ريقفلا. لوم * قرلاب هنم ازارقا

 ضري+ل ةرجعهلا دارا امل لسوهيلع هللاىلص انين نا هريظتو رطخلا ىلوا نم بحاصلا نوكيا
 عشوب نا ام هدعب هتفيلخو هباصا نعا هنوكل هنع هللا ىضر قيدصلا الا هرفس ىف هتقافرب

 فذخل ريسا لاذاال ىا لازي لازك صقانلا حرب نم 6 حرباال 8 هدعب ىموم ةفيلخراص

 رك ذ اضيإا هلع لديو رفسلاىلا هجوتلا دنع كإذ ناك ذا لالا ةنيرقىلع اداّتءا ربخلا

 اذهىلع نآرقلا مظن ىف ةلالدال ىتفملا ىدعس لوقف 6 انرفسنم انيقل دقل ) هلوقىف رفسلا
 6 نيرحبلا عمم غلبا ىتح 8 ةي آلادعيامع لوهذ نيخرؤملا رابخان موا رثالا نم مع هلعلو
 هنقرضخلا ءاقلب ىسوم هللادعو ىذلا ناكملاوهو قرشملا ليام مورلاو سراف رحب قتلم وه

 نمحرلا ةروسىف ”ىحسامىلع طيلا ىف نابقتلب امنا مورلاو سراف ارحب ىتفملا ىدعس لاق *

 اهاقتلع دارملاف راحلا عضو فرعي نم ىلع ىنال اك كانه ءاقتلالاناف ىبرغلا طيحملا ىنعا

 ”ىثلا كلذ مكح ”ىنثلا نم برقي امل ىطعيو قرشملا ىلبامم هيف اهؤاقتلا برقي عضوم انه
 امهملع ةرثكل نارحب مالسلا !-فيلعرضخلاو ىسوم نا ىلا ةراشا هيفو * ىهتنا هنع هبربعيو

 اواو لخاتالا و "ةعئ رشا كت[ نهاطلا هلق بلاغل 9+ ترطاتلا 51 عاطلا رقم قف ئاوهتوج نمل
 ةيلغبسحم .السلا مهيلع ءانالا توانتت ذا ةقيقألا ىا نطابلا هيلع ٍبلاغلاو اهرحم رضخلا
 قفتي ىذلا ناكملا اذا امهاقتلف ىلاعت هللا ءاشنا قيقحتلا داك مهتأشن ىلع لالخاوا لاما

 هذفنا هاضماو دفن ىندي ضالاىف ىضم نم * ىضما وا © نيعم عضومال هيف امهعات>ا
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 | كالهلا اهرسكو ماللا حتفب كلهملا نال مهكالهل انعىا مهكاهمل انعجو هه ءرخآ ىلا

 ا قامرفانو كرشداو للزبكُت "تربع نشوف ارح س ] هذع عا ادق « ادعوم ©

 سانلا اهب ىدتهيال ةلكلاب تعمتجا ناو ةيادهلا باسسا نا اهنم * تاراشا تايآلا ىفو © |

 الهج ءاملوالاو ءاس الا نولداحتف مهل وقع ةفاخسو مهبولق 5 نه كلذو اقح لطابلاو ا

 | رفاكلا صخب ٍباذعلاو نمؤملاب ةمايقلا موب صو هوو قزرلا عطش ايندلا ىف اويسك امي |

 ناورشوناىلع لداعلا قالطا ناف ( لداعلا كلملا نمزىف تدلو) مالسلاهيلع هلوق رسس فرع |

 ١ ىدعس خيقلا لاق :مظعيظ كرشلاو سوح هدفت فنك دكاو: هع قاف ًالاوافلا ءافتناىلا ةبسنلاب |

 مهب 7007 زح مام ىنماحلاءزجلا

 | مالك نيا ةجحرترد طاوطو نيدلاديشرو *« « هريغب طعو نم دعسلا 0 ديراد ىمع نان تمس

 | هدوهرف دا

 ظ دريذبب تسارل وكيت هجن * شلد هكدوب كنا تخيبكمل

 251 هرهل كالي نازا وا »* دوش هداد دنيوح ارئاركيد

 ( انياصالو انقدصتالو انيدتهاام هللاالوأ) مالسلا هلع لاق 5 تايانعلا تابذالا نونؤبالو

 ىماجلا ىلوملا لاق

 لور نك 001 تلين نا تو د ءنكمكان ا نزكلا#
 اولوقب ىتح سبانلا لئاقا نا ترما) مالسلا يلع لاق اك فسلابو ىلاعت هللا ةيادوب ءادتهالاف
 الطابقحلا نوري لطابلا لها نا اهنمو * (ةمحلملا ىو فيسلا ىتانا) لاق مو (للاالا هلاال

 | نوملستسيو ءايلوالاو ءاسالل نوداقنف قا لها اماو قا لاطباىف نوعسيو ةلالضو مهنم

 نوريو هنوعبتيو اقح قا نوريف هللارونب نورظني مهنال كلذو لادجو دانعريغ نم مهل

 | هب اوما امب نورمتاف اًوزهال ادج هللا تايا نوذختر مهنا مرجال هنوبنتجيو الطاب لطالا

 | مهذخاؤيال هلال رفاكلاو نمؤملاعت ايندلا ىف ىلاعت هللاةمحر نا اهنمو * هنع اوهنا“ نوهتنيو

 | ناكنا دعب ىرقلا كلت لها انكلها امنا ىا «اوملظ املمهان كلها ىرقلا كلتو)ىلاعت هلوقق

 انتنس نمو ملاغلا مهرفك عم اومض مهنال ايندلا ىف رفاكلاو نمؤملا انتمحر متنا انتنس نم

 لاقو (ملاخلاعم قيبالو رفكلا عم تيب كلملا) مالسلاهياع لاق اك هلمهنالو ملاظلا لهمال نا
 مهؤاعدو ةرئاؤم نيرطظملا نيمولظملاممه نال. كلذو «اضعب نيماظلا ضعب ىلون كلذكو)) ىلاعت
 ماقملا اذهنمو باح هللانيبو اهني سبل هناف مولظملا ةوعد اوقنا) مالسلا هيلع لاق باجتسم

 ناهج دنامت ىم طمت كيرت 57 نايكرب نكم داو ناي

 اك د كك زاز كوالا زرنا اوك ذااوأ ورع ام ناحل

 تقم كر اذا (شْوع هبالكل رد هك * رك داد نرشحم زور: كنلخ

 دعب ليشارسا ىن عم رصم ىلع رهظ الل مالسلاهيلع ىسوم نا ىور- 46 ىسوم لاقذاوؤ#
 | بولقلا اهب تقر ةغيلب ةبطخ بطخف مهيلع هللا ماعنا هموق رك ذي نا هللا هما طبقلا كاله

 مذا هيلع هللا بتعف انا لاق ٍملعانم ىسوماي ليمارسا ىن ءاملعنم دحاو لاقف نوبعلا تقرذو
 ماياىف ناكو رضخلاوهو نيرحبلا عم دذع ىلدبع كنم معا لب هبلا حواف ىلاعت هيلا جعلادرب

 (نوديرفا)
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 فوهكلا ةروس مهي ؟١51 جح

 | مهضعب لاق « كادي هلنيديال نمل لبق ىتحو كادي تلمح امم وهبلقلا لمعىف لق ىتح اهريغب
 اهنعببضيرستق تلا! قئررطت ىريو ءاهب [تييالفو كاتذلا ىدري قم مظلاب ةي ةنمست .ساننلا قحا

 خيشلا ريسفت ىف اك مهلامسا ه6 ه اناعج انا هه اهنع بنتجيالو اهعبتف رشلا عقاوم ىريو

 ىلع عوبطم مهناب مهنايستو مهضارعال ليلعتوهو نانك عج ةيطغا ه6 ةنك١ مهبولق ىلع

 نارقلا رابتعاب ريمضلا دحوتو تاي آلا هنك هلع 6-5 ةهارك 6 ع #8 مهبولق

 ناىلاةراشا هيفو * هعاّمسا نع مهعنع اممصو القث ارقومهناذآ ف ص انعادح م 0

 هرسسدق ىدنحخلا لامكلا لاق : نا رقلا ىلا نو>صبال نايذهلاو وغللا لها

 تسيج ىلوام تقح مالكز نالطابوح * تقو همهرد ريكب نا رق ندينشزا لد
 34 ادبأ اذا اودتهي نلف 3: مالسالا نيد وهو حالفلا قيرطىلاىا ه« ىدهلاىلا مهعدتناو

 دارم ] ىنشاكلا لاق * مهنم لا هنال اهلك فيلكتلا ةدم ةتبلا ءادتها مهنم نوكي نلف ىا

 ىلا لاوئس نعباوج ناو [ دوب قلعتمناشيا ناما مدعب قح لع هكدكم رافك زا دناىعمح

 6( ةنكا مهبولق ىلع انلعجانا )) هلوق نالف اباوج ةناوكا ام 00 ءازجو ملسو هيلع هللا ىلص

 مهوعداال ىلام هلوق ةلزنم مهمالاسا ىلع مالسل هيلع هصرح لزت مْ * ىدهلاىلا مهعدتال ىنعم ىف

 لوسرلا ةاوعدل ءادتهالا' ءافتنا ىلعهنالف ءازد هنوك اماو.ةياآلا (مهعدت ناوإ) هلو. بيجاف

 6 كيرو له هتوعد نع ضارعالاب هلافتنالابس ءا دتهالادوجول ببسوهام اواغج مهام !ع
 الراقملا نإ هقحتسا امحد.علا ةنايص ىهو ةرفغملا ىف غبليلا 46 روفغلا 9 هلوق هرب +

 فوصوملا 6 ةمحرلا وذ 8 » سندلان م هنوصيام ”ىثلا لن لكم رفغلا نه هبونذ نع : والا

 ةمحرلا نود ةغلابملا ةغيص ىلع ةرفغملا دارياو ربخ- دعب ريخ قلخلا ىلع ماعنالا يد ةمحرلاب

 نم ىهاشالام كرت ىلع رداق هئاحتس وهو راضملا كرت ةرفغملا ناو بونذلا ةرثك 5 اعلع هيسنتلل

 هفضل ميدقتو ىهاتامالا دوجولا تحن لخديالو داكاو لعف ىهف ةمحرلااماو باذعلا

 بونذلا نم :© اوبسك امبإ مهتذخاؤم ديرب ول هيمهذخاويول ل: ةيلحتلا لبق ةيلختلا نالذوالا

 لجعي مل هتكلو كلذل مهلامعا باجيتسال لاهما ريغ نم ايندلا ىف 4« .باذعلا مهل لجعل
 ردبموب دارملاو 0 وهف [ دعو نامز ] ةسرافلاب 2 دعوم مهل لب 3 ةتغب ذدخاْوِي لو

 نم 0 هنود ند 3 دعوملا جب نيح ةتنلا # اودجينا ) قف و هف نوبذعبف ةمايقلاموي وا

 افا نودنهلقو هيلا ىا هيلا لأوو امن ىا لأو لاق جامو جنم 2 الئوم قي ىلاعت هريغ

 نم ناف ىجنمالو مهلأحلمال نا ىلع هجو غلبا ىلع ةلالد هبقو ىلوا وه ىتفملا ىدعس لاق *

 | ىنملا نوكينا زوو * ىهتنا ةاجنلاو صالخلا هجو ىري فك باذعلا هأحلم نوكي
 معا هللاو حناللا وهو [ ىهاكزي ركو ىهاني ] ةسرافلاب الثوم دعوملا لولح دنع اودجب نا

 ا فانضملا سدت لور ادتم ىو امهنارلغأ و: دوفإو دا ئرقىا 6 ىرقلا كلتو ©

 ٍظ لثم مهملظ تقو ىا  اوملظ ام مهانكلعا # ىلاعت هلوق هربخ ا كلت لهاو

 فرط اماو روفصع نبا لاق مك فرح اما املو ىصاعملا عاوناو لادجلاو ٍبيذكتلاب ةكم لها

 ملظلا ءادقبا نم نامذ لب ملظلا هبف اولمع ىذلا نيعملا تقولا هب دارملا نسيلو ليلعتلل لمعتسا



 يضخ دم توم هلا 6-0 1 ع ِ

 دكان كب حيي يسع

 نينمؤملل :# نيرششبمالا 96 لوحالا نم لاحب نيسبتلم متالا ىلا 6# نيلسرملا 0 هَ

 كوكملا دقع ليو هبشلا ٍلظ لحمضإ مهناسذا اضيا ىلاعت هللا نم هللاةمحر ليئارسا ىنب |

 انلثم رسثبالا متاام نولوش ثيح [هدوهيب هب ]6 لطالاب هم نيرذنملاو نيرشيملا لسرلا |
 | اولبني 6 اوضحديل 8 اتنعت تازدعملا روهظدعب تايانوحرتقيو ةكئالم لزتال هللاءاشولو

 هك 730١ م رشع سماخلا ءنجلا
00222222 

 ىازاب هدب ع نيزا تسرب نع تقونا - خرق جرت كاف 117 تينا هناا

 ريغلل قيزملاو ضيقناوه هعجرم ناف. لدجلاو ءارملا كرتيو هسفنب لغتشي نا لقاعلا ىلعف

 هلضفبهنم كاياو ىلاعت هللاانذاعا لطيموهو فيكف قمم وهو لادجلا كرت مزل اذاف ( اح ناك
 | ام ارك لوم وخالي اوم اذا و) .ىلاعت لاق. سشلا وعل نع نيضّرغملاو ريخلاب نيملكتللا نم انلْغَجو

 نم ةكم لها 3 1 ىا © نبانلاعنامو اف (امالس اولاق نولهاجلا مهبطاخ اذاوإل لاقوةي "آلا

 00 6 ىدهلا مهءاجذا © هيلع مه ىذلا كرمشلا كرتبو ىلاعتللاب 6# اونو نا 0
 عاونانم 46 مهبر اورفغتسي ف نا نم هو قف ىداهلا تملا نارقلاو ىعادلا ميركلا

 ةضاملا مالا ىف هن داظ و, هللا ةيس ىقأ 14 نيلوالا ةنس مهيتأينا 9 #3 راظتنا 3 الا 3 بونذلا

 راظتنا 0 واه 3 هل نورظتنم ا هيلا ايضفم مهتنعت ناكل لامُتت_-الا وهو

 مهل اناعوا ليبق عج اعاونا ه5 البق © هنوك لاح ةرخآالا باذع باذعلا مهيتأي 8 نا

 ةلئسالا ىفلاقو ه«رذدب موي لتقلا ىنعني نيلالجلا ىف لاق *[ ىوراب ىور] ةيسرافلابو ءانياعم ىا

 مل نمي كلذ لعفي ملو اونمؤي لنا نيتبوقعلا ىدحاب ةيآآلا هذه ىف مهدعو فك ةمحقملا

 ةكم حتف موب مهزكا نمل ف مهلكاعرلا اوكرتنا كلذب م هدعو امبأ باو ا مهنم اومؤي

 ناف تاكردلاو باقعلاب نيداعلاو نيرفاكلا 5 نيرذنمو 8 تاجردلاو باوثلاب نيعطملاو

 هللا فطل نم ناكف لقعلا هن لقتسال ام ىناثلا نع رذاو لوالا ىلا لوصولا قيرط

 ءاسنا ةلزتمب مهنيذلا ءاملعلا نا ىلا ةراشا ريقفلا لوش. * كلذ ناببل.لسرلا لسرازا هتمحرو

 نولداحم ىلإ 0 آورفك نتذلا لداحمو سي كواسلا صا مد ادع الأ كك لصخح مهداشرابو

 ضاحدا نم هولطبيو هزكيصو هرقم نع لسرلا عم ىذلا 46 قحلا ف لادجلاب 6 هب و

 نيدحوملا جم ىرشخمزلا تافالب نمو «قازلا ضحدلاو اهنطوم نع اهقالذا وهو مدقلا
 ىولثملا فو : ههربا مهاربا عقرام عضلي فلك ه شمل هنشب ضحدبال

 وازوب دوود دريم ىعمش # وفي درا ادخ عمشرب كه

 نم هباوفوخ 6 اورذناامو لف اهوحنو ةردقلاو ةدحولا ىلع ةلادلا ه6 ىنإيا اوذختاو 37 ْ

 ةغلاتم ردصملاب فصولا باب نم نوكي ءازهتسا عضوم ىنعي ةيرخس 6 اوزه قه باذعلا |

 ىأ د تاكد نم و» امل شا نمىا خيبوتلا ليبس ىلع ماهنتسا 6 ملا نمو ل

 | 6# هادي تمدقامىنو ف اهركفتيو اهربدس م اهنع ض سعاف 0 ميركلا نإ رقلاب طعو

 | ع نسحلاو ”ىملا نا ىف رظني لو اهتبقاع ىف نكفتن لو ىصاعملاو رفكلا نم
 رشابم ىتلا لامحالا ىلع نيديلاب لابمعالا بلغ هيدي هلامتا قرأ نعاس ناسنالا ناكالو.

 (!هريغب ) 5



 ةشب الف رخآآلا نع اهدحا لصفي اخز رب مهني, انلعج ىا كثلاثلا ىلع ىنعملا نا هاظلا ريقفلا |

 فوكلا ةرو- مد هو, جم
 د«. سس حم سد تا 17 1

 | 0 5 كايهملا سلا قب وما ومالا 5 لاق ب نان لوعفم لوالا هجولا ىلعو انلعحل لوا

 ىاهداوزا ىداو ] ةيسرافلاب ىناثلا ىلع ىنملاف ىهتنا نيئيشلا نيب لاح "ىش لكو ماهج
0 

 لوقب +[ ميزاس بذعم نارد ارئاشياهمهو دشاب مظع ةكلهم هكناشنا نائم مك ادس خزود

: 9 
 ىغق ني رانلا ىف كارتشالاو عامجالا ىنانيال وهو مهريغ اربتو ريزعو ىسدعو ةكعالملا لثم

 قشاكلا لاق * اهيلا قوسلاب اورما نيح هي رانلا نومرجلا ىأرو ف ىنخالاك لوخدلاهل
 هاهوعتاوم مهنا © اونعاف ه6 اونظف 9+ [ ارهلاس لهجزا ارخزود شنا ناكرسشم دن, هبو ]

 نوري مهنا برقالاو مامالا لاق * ةعقاوم تيمستيوقاذا ةطلاخلا ناف اهيفزوعقاو اهوطلاخم

 اهظفت نمن وعم سام ةدشل ةلهم ريغنم ةيؤرلا عم اهوعقاوم مهنا نونظيف دعب نم راثلا

 ةريسم دبعبلا ناكملاو6 اريفزو اظيغت اهل اوعمسد.عب ناكم نم مهتأر اذاو)ىلاعتهلوقك اهريفزو
 قشاكلا لاق + هيلا نوفرصني اناكموا افارصنا 6 افرصم اهنع اودحبملو © ةنس ةئاوسمح

 دقلو + بناج لك نم مهب تطاحا اهنال [ ىهاك زيركاي نادي دئدؤرك ناب داك الن كسلا

 نآرقلا اذه ىف ل مظنلا نم ةريثك هوجو ىلع انرداو انررك دقل امسق مسقا ىا  انفرص

 ايندلا ةامحلا لثمو نيروكذملا نيلجرلا لثك هي لثم لكنه لف مهتعفنمو مهتحلصملا 6« ضان
 ىنشاكلا لاق * هنسحو هتباغ ىف لئملاكوه ناميالا ىلا عاد ىنعم لك نموا اوظعتيو اوركذتيل

 هكهلماك تردق لئالدو دولزك كارب بيس هك هيله حرططفا ا دنجاتحم نار لثم نهزا ]

 [ دوش تريصب دايدزا بجوم

 مدق مكحو ميرك باتكدد * ممع لضف ضحمب ىلاعتقح

 0 2 0 3 راكب ار هلمح م هجن

 رثكا ىا زيكالدج  الدج ”ىث ثكأ 8: هتلبج بسحب ناسنالا سنج 6# نادنالا ناكو ف |
 ةدهاتوم وهو لذا نك ناك ري مكر 2 قا تنل 0 لل ل ناك طا

 مهلداجو )ىلاعتلاق لطابلاب نوكي نا مزلي.اللدجلاف الاؤ ماقملاةيصوصخ ءاضتقال لطايلابةموصخلا
 ىوتلي نيلداحلا نم الكن ال ةاوالملا ةلدالاو لتفلا وهىذلا لدخلا نموهو «ن.حاىهىتلاب

 ىف مةماما وبا هاور (لدجلا اولوا الا هيلع اوناكىده دعب موق لضام) ثيدحلاىفو هبحاص ىلع
 نوعطَمب اهنو ةمصاخلاو ةلداجلا ناسنالا ةعبطنم ةيمجنلا تاليواتلا ف لاق © ثيللا ىناريسفت

 ةراثو .مهنولتاق ىتح ةلاسرلاو ةوبنلابنوابّشال نولداجم ءايبنالا عم ةراتف .مهسفنا ىلع قيرطلا

 اهتاكاخ ىبب ناولذاعفور انوا دار يوك قلقما ةنوناوكأ رز
 اهريسش ىفنولداج ةراثو .اهخوسأمو اهخسانىف نولدا# ةراثو .اهتاهباشتم فنولداحم ةراثؤ.

 اهمدقىف نولداحم ةراتو .اهتءارق ىف نولداحةراتو . اهلوزتباساىف نولداجمةراتو .اهلبوأتو

 ةعزانملا نمو ةلماعملا ىلا ةمصاخلا نمو ةدهاجلا ىلا ةلداجملا نم اوغرشل ىتح اذه ىلع اهثودحو

 نمو ( الدج ”يشرتكا نانسنالان اكو آل ىلا اق “كذهلف.ةلضاؤملاىلا ةزطانملاَن مو ةغواطللاّنلا

 هرسس سدق انالوم تالك نمو ةيآلا © مهرذ مث هللالق ) هلوقب مهجلاع اذه



 م1 764 م رسغشع نس

 سنالا نيطاش مهناو نكلبا ةقط ىف هتكل مدأ رؤس قروش كش عدأ دالوا ىف ايو

 نوعطبالو ناطيشلا نوعيطف هللا نود ا ءاءلوا هتنرذو سلبا نودع مهلا مهل اراماو

 نيب نوكرشالو ءالوالاو ءادالا ن نم مدا ةيرذ نوعسالو ناطمشلا ةيرذ نوعشرو ندرلا

 مهلمهو نيطايشلاب مهيلو وهو هللازوادبيو مهسفنا ىلع نوملظي مهلهجبف ءادعالاو ءابلوالا |
 لاق "اودع ءاؤشام نوذكح وهاوسااع ئلاعت هللا نوادسال نيذلا مه ىلاعت هللا ءالواو ودع |

 عم ةوادعلا ةصىف هللا عم ةاخاةحىأر هنال (نيملاعلا برالاىلودع مهناف) هللا ليلخ مهاربا

 ل الا تالا قل طاق كيما انا كاك .اخا نا" اهمو“# ءاوتتامأ |

 لها لوقاماو دوجولا ىلا مدعلا نم اهجارخا ةينكو ةمودعملا ءاشالا ضع هتردق قلعت |

 | ٍتاذعلا ةنقكو تامودعملاب ةزدقلا قلعت ةفكو ىلاعت ىرالا دوَجَو ةيفك نع ثحيال ر 0

 ٠١ لكلا تتقكلا دنع يرقتسم 'قرحلا 'لقعلا دنع دعشلا ذا هففاتنالق كلذ وو ثوملا دعب |
 بئاصلا لاق : هريغ عمال ةقكلا لها عم انمالكو |

 تسندز اراشدب هد كاراري * نتفكا د02 قشع نخس

 1 لا
 ىونملا ىفو |

 ار ةلاكرأ تست اح لقع' 8 'دلااب دخت لمع هزت 5 ىا
 [ة*+]

 لاقو ةمايقلا مون وهو ازيدعتو احون رافكلا هللا لوس موي ىا لوش مونو 3# ْ

 هللا نا تيئدق هنال لوالاوه رهظالا ريقفلا لوقي * ةكلالملا ةنسلأ ىلع لوس مهضعب

 هودقتعاام بسحب هيورب ىتح ىتشروصب مهرفاكو مهحاسم قلخلل ةمايقلا موب ىلح ىلاعت :

 فرشتلاو ىضراابال خسوتلاو بيعلاب مالك هبال اضيا مهعم همالك دعس الف رادلا هذه ىف ه

 اودان  اهوحتو رجحلا ةروسىف قيسام ىلع درطلاو نءللا دعب سلبا رك اك

 رف (انع نونغم ما لهفاعت مكل انك انا اولاق) ىر ا ةبا ىفمهتوعد ةيفك ركذ ةناعالل

 ةاكملجل تنام مهيلا اولصوا الو ارض مهذع اوعفدي م ىا م هودغِل مف 7 مهل اويحتسي

 ةاوم لق امندلا ىف ناك اذا دعلا عفش ههاوناو هرمأ وأ كايثتما نإ[ اغا هو *(نودسعي ظ

 (ىاكرش اودانإل هلوقناذلامعالاو ناعالا هعفسالف ةرخ الاىفناك اذا اماف ةرخ الاىف هرْهيو |

 اوبيحتسيإل) ءاكرشلاناللاثتمالا مهعفني ف6 مهوعدفر) هلوش هما ايىلتما دعو ىلانت لا قمم ١
 قبو نمردصموأ 5 مسا 34 6 اًهوم نيوعدملاو نيعادلا نيب 3 مهب اناعجو #9 «مهل

 ةوادعوا رانا وهو هف 559 كلهاذا | اف حرفك اع قبو وأ ان ا

 نيلاف ةرخ آلا ىف اكله ايندلا ىف مكلصاوت «انلعجو) ءارفلالاقو *كالهلا سفن ةدشلاىف ىه |

 د اا ا لك ل خ ةقل هايد ةخ يش شارما انحرم

 وثب رصيف ه صعب مهل | ءادّسا ىلزالا هر هءادعا دهشن لام ىلع هنالوا ل دهشل هنا ىلع ليلد | ١

 | مهنا متعدا 6 متدعز نيذلا © مهل اعيرقتو مهب امكهت مهمحز ىلع هيلا مهفاضا « ىئاكرش |

 0 مهودان ىا : مهوعدف ىلاعت هنود نم دبع نم لك مهب دارملاو كل اوعفشيل ؟زاعفش

 | انايا اوناكامإ لوقت اهنا ماتصالا نع ةياكح لاق أم اذفلو 0 ىفانيال وهف كلذل |

 (كوار



 تفيكلاإة رن مد 7 هاب >جح

 لوقيفموقلا ىلا لجرلا بهذيف رباب ربخيف لجرلا ىتايف عمسي ىذلا بذكلا بحاص» ىتنب |
 ةدنروخاب مسادو « اذكو اذك ىتدحر ةبلشا ام: ىرداام هيدر فعالا ياقوت مهلا

 عم لخدي ىذلا وه مساد ناجرملا ماكآ ىفو * [ دنكيم تكرش دشاب هتفكت هللا مسب هكماعط |

 ءاوهارب ارئاشيا هكتسا املعلكوم شيهدمو] مهيلع هيضغيو مهبف بيلا هير هلهاو لجرلا
 ةفصو هفطلةفص روظي نا دارا ىلاعت هللاب قلعتياماهنم *تاراشا نيتي الا ىف مث#[ درادبم هقلتخم |

 صاو نوئسم أح نم لاصلص نم هقلخذا مداب هفظل ةفص نهظاف هتمكحو هتردق لاكو هرهق
 سلباب هرهق ةفص رهظاو هدوجو هفطل لاك نم هدوجسب رونلا نم اوقلخ نيذلا هتكئالم
 ىف اداهتجا مهدشاو مهملعمو مهمدقمو ةكئالملا سيئر ناكنا دعب .مد آل هدوجسب ءضاذا

 ىلاعت هلل دحتس دقوالا ريش عضوم نيضرالا عيسى الو تاومسلا عبس ىف قبب ل ىتح ةدابعلا

 لاقو ارابكتسا مدآل دجسي نا ىباف ادحاريل ىتحهسفنب بججلا نم التما ىتح ةدجس هيلع
 ةردقلا ةياف نم غلب ناب هتمكحو, هبردق لاك سهظاو نهقلل اداهظا «دارطو_ ةلاةتغلف هنمرشيانا

 ةكئالملا عيمج هلدجسي ةيترص ىلا ىلفس فك قاملظ بارت ةضبق نم. قلخ نم ةمكحلاو

 وهو مالسلاهلع مد اب قلعتيام اهنمو * ناحور فيطل ىولع رون نم اوقلخ نيذلا نييرقملا
 احاص نيعبرا هديب اهريمخم دنع هتتنط ىف عدوا ضرالا ىف ةقيلخ هلع نا دارا امل ىلاعت هنا
 هذه هترذو هللا هصتخا دقو ةظساو الب ىهلالا ضيفلا لوف كانوا وهو ةفالخلا رس

 عانق فشك نعمالسلا هيلع ربخااك تاقواخ ا رئاس نيب نم مدا ىنانهرك دقلو) هلوقب ةماركلا

 : نيبرقملا ةككالملل ادوحسمراص ةماركلاهذهلو (هنأ ىلجت مدا قلخ هللانا) هلو رسلا اذه
 هريس س دق ظفاخلا لاق

 زيد مدآ كاب ىبالكو ماج هاوخم * ناو هصق تسج هكدنادن قدَع هتشرف
 دايقنالا مهعبط نم ناك ىولعلا ىناحورلارونلا نم اوقلخ امل مهنا وهو هكمالملاب قلتم اي

 ناحتمالاةياغ كلذو هب اونحتماو مدا دوحسب اورصا املف ةيدوبعلاو ةعاطلاو ىلاعت هللا سماؤال

 ةياغ كلذف هللاريغل دحسي نا دحا نحتما اذاف هللعضاوتلاو ةيدوبعلا بتارم ىلعا دوجتسلا نال

 ادانقلاو الاثتماءاباومركريغ نمةيغرلاو عوطلاب مد آلاودحسو كلذىفاومثعاتن مف لاتتمالل ناحتمالا

 هلا وهو سلب ابقلعتيام اهنمو *(نر م ؤبام نواعفيو مهضاام هللا نوصعن الإ) لاقاك هللا سعاوال

 راكتسالاو ءالعتسالا اهعبطو رانلا نم قلخ ءاوغالاو لالضالاو ةياوقلاو ةلالضلل قلخ ل
 اديلقت مهلاعفاب هبشت دق وهو ةكئالملا ةوسك ءاسكو هقلخ ذنم ةكئالملا كلس ىف هللا همظنناو
 داقتعالاب داشعالاو داهتحالا ىف مهيلع داز لب مهترصز ىف ركذو مهتلمج نم دع ىتح اقيقحتال

 ندحتما املف ةدارالا نود ةءارالاب داهتجالا ىف هدادتغا هنم اوارامل املعمو اسير هوذختاف

 هللازيع ةيهرلاو ةبغرلا لها ةوسك هنع علختاو ةبكتلا ءابكك تبه ةككالملاةلم ىف مدآ دوجسب
 ىلا موشدملا داعو تاردابملا كلت هنم تشالتو تاءداخلا كلت هنع تشاطف ببطلا نه ثينحلا

 ناك هنا رهظو هيغ نم ربكتساو سلبا ىناو ةكئالملا دحسف هيغ نم دشرلا نيب دقو هعط
 هريس سدق ظفاحلا لاق : ارفاك عبط هناو نما نم

 تسد همهنيا ناغم ريدان هموصزا هردك « راهئز تريغ ”ىزاب زا وشم نميا دهاز
 6 صم سوس م

 6اخ  ؟/- نالاعود )



 م 765 رشه نم هاج | ءزجلا

 ةفثلثم ةيرذلا هئمو د نوجسن و 7 هر مادي 0 2-0-0

 مهلوعطتف ىل مهلوادبتسنا « ىلودنم ءالوا اذه ىلعمالكلا ىتأسو ىهتنا نيلقثلا لسنل

 لادبتسالا ىنعمو هنم بحي ناب قبقح راكذالا ةياف ركنم ذاختالا كلذ ىا ىتعاط لدب |
 | « يجبر لادتتسالا نيع وهو مهيلا ىن ىنع نيزوا هانعم ناف هنودنم هلوق نم مهنم |

 ا هبش مهوا اونناال مهوداعتنا مهقخ ءادعا ىا *« ودع مكل هترذو نسلبا نا لاحلاو |

 تاومسلاق الخ اورض < مهنال ب غلا نوملعي نجلاناىعدي نمل درهيفو *مهقلخ لبقاهتقلخ

 72 ,مشلا ىلع ءانب ىلوتلا ىف مهتكرشش مهوتي ىتح ىنوؤش نم نأشىفو قلحلا نأشفف اناوعا
 ىداضعاو ىدضع مهو نيعملاو رصانلا دضعلا سوماقلاىف لاق « ةيبوبرلا ماكحإ ضعب ىف

 سنالاو نجلاو ةكثالملاقلخدقو هلقولخم لكلااو ةيهولالا ىف درفنم ىلاعت هللازا لعا * ىهتنا

 روك ذب اوسيل ةكمالملا بيسملا نيديعس لاق * لاوحالاو لاكشالاو ةروصلا ىف مهنبب نيابف

 ثاناو رركح ذ مهيفو نودلاوتي نجلاو نوب رشبالو نولك بالو نودلاوشسالو ثانا الو
 ايف دلخ ام ايندلاىف نودلخم لب نوتوميالو نودلاودي ثاناو روكذ نيطابشلاو نوتوميو
 نع ةضيبلا قافتف ةطسس ضرف هربدوف هبئذ لخدي هنا لقو ناوبا وه سلباو نسدلبا

 سلبا دلو نم ىقس مالعالاو فنرعتلا باتك ىف ىلبهسلا مامالا لات : نيطامثلان م ةعامح

 هل ل1 لآ فايل ل لا وهو نو راب مس ىو قالا ةماهد ص قالا تيدا

 بج واي زادئارب ار سلبا ىلاعتوهناحيسقحنوج كهدروا ناس رد ] ىفشاكلا لاق *ىهتنا

 وادالوازاو دننادنز رفزاباس ىاهكير رامثب ارواو دي رفاس دراد ماندو هل ارو'ةجوز وا

 موكحضإ و 111 لايمسا ركب نانا علوي ناطيشناولولا» ىنعي تستراهط. سوسوم

 6 تسادنزرف دنح ارن راطيش 5 نيعبرارد هللاهح ر ىلا نغ د.حا ماماو « ءوضوأ ولا

 لوعاو دنكم هسوسو تا عوردب م صواهلا بحاصوا دالوازا روز

 روش, هكبئا هم بحاص ريثو « هنيزيوهب أي ىذلا ىنزلا بحاص» ىندي تسنانز باوبا بحاص

 )2 ىنعي )

 | 6 ممدهشاامو» زيمت هتيرذو سيلبا هللانم 46 الدب نيملاظالسْنب 88 لو.ةااك ةنزاوملل رداصملاب

 ١ هتيرذو سلبا ترضحا ام ىا ةهولالا ىف مهتكراشم ىنو هقلخ نع ىلاءت هانغ ىلا ةراشا

 | ثيح اهرما ريبدت ىف مهرواشاو امهقلخىف مهب دضتعال 3 ضرالاو تاومسلا قلخ 8 |

 | مهضعب قلخ مهضعب تدهشاالو ©« مهسفنا قلخالو 8 ا.هتاببغم ىلع اوعلطي ىتح ضرالاو

 | سانلانولضين يذلا نيطايشلا ىا 6 نيلضملا ذخم تنكاموؤ» (مكسفا اواتقنالو) رلاعتهلوةك

 ْ ««ادضع#» لالضالاب .يلعاليجستو مهلامذ رمضملا عض وي روتلا ضر عدم لس الا نيدلا نع

 ١ برغملا ىف ارشعو قرشملا ف ارشع ةضِرب نيثالث تذاب شاقلا هركذ مهتنضاح ىهلب لبو
 ١ نالبغلاو تيراذعلاك نيطايشلانم سنج ةضِب لك نم جرخ هناو ضرالا طسوفف ارمثعو |

 | مهنم نمآ نمالا ةيآلا هذه صنب مدا ىنبا ودع مهلكو ةفلتخم مهؤامساو ناجلاو ةيراطقلاو

 ا كيرحتااب «ناهلو مو تاولص سوسوم سدقال 0 تسادهتفاي و تك رم 03 ا

 ١ تسفيجارا بحاص طوسمو ديامر يم ةلهاجلا ىوعدو دودخ مطلو بوج قشو هحونو



 فهكيل ةروس م 760 ةع-
 - ع

 | ءاملأ ىقس نم هللا! بحأ هقدص ىبادنع نكيملو ءاملا ىتسإ وهو ضوم ا ريفش ىلع ىبا تيارو

 | تظقيتساف هدي تلش اهاقسس نم الآ قوفنم تيدونف ىا تيقسف ءام نم احدق تذخأف
 هرسسدق ظفاخلا لاق : ىدب تلشدقو

 ىوردت هتشك زا رحم نم مثجرو' ىا * رسباب تفك شوخهجهدروخلاسناقهد
 ةرمس سدق قدعس خشلا لاق

 ىر ”نمزخ اك ١ ىراوذلكما 518 4739 رك" شم تقال و1

 تسشن تلفغب درادن ىهحو 25 ورم تماسق رهشب

 7 فيس تقولاو تسزيزع تصرف هك + فيحو سوسفاب عياض رمع نكم

 م.ركتوةيحن دوجس 6 مدآل اودجسا # مهل انلوق تقوركذا ىا 44 ةكتالملل اننقذاو
 اعمح 1 اودحف 3 مالسلاب خسن مث ةفلاسلا متالاىف اعورشم كلذ ناكو ةدابع دوحسال

 دوجسلاب اويمؤي مل مهنال نولاعلا ةكئالملا دجسي ملاعاو ىمالل الاثتما ةيلاعلا حاورالا ريغ
 هلابام لبق هنأكو ريكتساو ىنا لب دجسيمل هناف ه6 سيلباالا 8 رجحلا ةروسيف قبسدقو
 نم نكي ملو مومسلا ران نم قلخ انج هلصا ناك ىا *6 نملا نم ناك اف ليقف دجسي مل
 6اودجسف)هلوقىف هيلع اويلغف مهعمدوجسلاب سما هنال لصتملا ءانثتسالا حص امو ةكتالملا
 لاجرلا نيب ةأرمال ةنالف الا اوجرخ كلوقك الصتم ءانثتسا مهنم دحاولا ىنثتسي اك ىنثتسا مث
 نملا نالنلا لوا ناك ىا « نانم ناك ) هلوقبدارملا نا لبق ةلءكتلا باتك ىف لاق *

 ىلاعتهّللاناك نجلا مهل لاي موق اياب ناك هنا لبقو * سنالا لوا هنال سنالا نم مدآ نا اك هنم
 هللا مهقلخ موق نم ناك هنا ليقو *ةكئالملا مهتلتاقو ءامدلا اوكفسف مدآ لبق ضرالا ف مهقلخدق

 لاقف كلذدعب ءالؤه قلخمث مهتقرحا اران مهيلع هللا ثعبف اوباف مدآل اودجسا مهل لاق
 ناك ىوغبلا لاق * قلخلا كئلوا ةيقب نم ناك هنال سيلبا ىناو اولعفف مدآل اودجسا مهل
 هنال سلبا ليقف هتروصو همساريغ ىصع املق ثراحلا ةيبرءلابو ةينايرسلاب ليزازع همسا

 هتعاط نع جرخ ىا 6# هير ىما نع قسفف 8 ىلاعت للاب ذاعلاو سني ىا ةحرلا نه سلبا

 هب رومأملا دارملا نوكي نا زوج و هنع اجورخ ىمالل هلاثتما مدع لعج هتققح ىلع صمالاف

 قس مل اكلم ناكولو هقسف بيس نا نم هنوك ىا فطعلاال ةسسلل ءافلاو دوحسلاوهو

 نعقسفف ) ةيمجناا تاليوأتلا ف لاق © سنالاو نا نود موصعم كلملا نال هبر صا َنَع
 لجرلا مركي ناحتمالادنعو 'ىطخمال ليصالانا معيل هقنعنع دياقتلا ةدالق علخو «هبر سما

 نم لوقملا نييت رانلاب انحتما اماف ةروصلا ىف هضراعتو كننملا هباشت ةرعبلا نا م ناهيوا

 هرسسدق ظفاخلا لاقو : دودوملا نم ضوغبلاو دودرملا

 دشاب شغورد هكره دوش ىور هس ان 5 نام ل هن رح كحمرك-أ دوب شوخ

 مدآ فني مكملع بيقع ىا بيقعتلل ءافلاو بجعتلاو راكنالل ةزمهلا « هنوذختتفأ »
 اذاجم هتيرذ اولعج هعامتاو هدالوا ىا #* هتيرذو ع هنوذخ“ سلبا نع قسفلا رودصب

 دننارب رثكاو دوب زاجل سقزا تيرذب ناشيا ةيمستو عاينا ىنعمي دني وك ] قشاكلا لاق *
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 تقال لهال اهدوهلل كمز بونذلا نم 4 هفا 0

 هيسئاح ةماث نأام ىصاعم رب * ةيزعت ىاهمات نوج هيس دش

 ىرفاك زا رب برخلا راد وحجمه *..ىرسكي دب تيصعموقسف هل

 اناث اللد دما نات ديان نيم دد * لاب و رب و دبل همان نانا

 نكرم نادل اشي ذا مج تسمح « تثير ردو مان اجدتما دوخ
 ىكو ريش ٌةرعن اديب تيعرت# ىجاك نادى تسارىثابننوج

 نا بن درب تسد ] لهيب لت * 201 ياو وا تواضجلاب نحرك

 | نيدانم 3 انتابواب 9 هنأش نم ابجعت اريمطقو اريشن هفعاضت ىلع مهفوقودنع نولوشو 2

 هوقالام لوه اوريالو اوكلهيل اهل نيعدتسم تاكلهلا نيب نم اهب اوكله ىتلا مهتكلهل |
 «(باتكلا اذهلامؤإه كناوا اذهف ىلاعتو ىرضحا انتكلهاي ىا ةكلهلا:ةليؤولاو ليولا نافذ

 رك لا ةدشو بعرلا ةوقنم اوراص مهناىلا ةراشاهدحورحلا, مال مسد. ىعاقبلا لاق *

 6 ةريك الو ةزيغص لذ كرتيال 6 رداغبال 88. هنوك لاح هل ”ىش ىأ ىا ةملكلا ضع ىلع

 امهنعهّللاىضر سابعنيانعو * اهطبضو اهاوح ه# اهيصحا الا 9 اهيناج نعردصت للزلا نم
 نزلا ة كلاو قدعمملا ةريغصلا رج نب دءس نعو * ةهقهقلا ةاريكلاو مستلا 2ازالطمل

 .١ ةاحانملانم ناكن او 'ةيناسفنلا ةوهشلاب ”ىثىف فرضت لك ةريغصلا ةمحنلا:تاليوأتلافو © |

 ةئطخ لكس أر :ايندلا "بح نال اهلالخ نم ناكناو اهبحىلع ايندلاف فرصتلا ةريكلاو

 نطب اولز موق لثكك بونذلا تارقحم ناف بونذلا تارقحو ع ايا )> ثيدحلاىفو * ىهتنا
 بونذلا تارقحمو م1يا) ثيدحلاىفو ( مهتزبخا اوذبطىتح دوعب اذءاجو دوعب اذ ءاخغل داو
 | ايندلا ف 6 اولمعام اودجوو قه ( ةقدصلا اهترافك و لاخلا لاثماك ةمايقلا:موي ”ىجت اهناف

 اك ل تالي وأتلا ىقو © مهبانك ىف اتيثم 46 ارضاح. 2::اولمحام:ءازجوا تاسلانم |

 دجوب دقو مهسوفن فئاخ ىف مهلامتا ءوسو مهبولق فناحىف مهلاعفا 5 مهلامعا لاض |

 ١ «ادحا كبر مظبالو له ايناملظوا اينارون حاورالا تاحةص ىلع فئاحصلا 1 |

 | لزالا | ملقلا ةلدعمل اراهظا نوكف هلمعل متالملا هباقعف ديزب وا تاابسلا نم كيكياام تك ْ

 ا 0 ناو ةنحلا لهانم وهف هحور هل ىلع الاف روتلا ناك ناف» ثال .وأتلا و

 نمو تابرقلاو تاجردلا لهانم وهف ةملظلاب هرون' بوشيالنمو كلاه وهف اهلع ةيلاغ |

 دعقمىف وهف تاملظلا نم :قيقلارونلا ىلا يرخاو تانسملاب هت انس تلدبو تابذجلا هتكرذا |

 دح دحأ لك ناف تاانتسلا نع كنكلإو تانمللاب كيلعف + ىهتنا ردتقم كيلمدنع قدص |

 جأسمشلا تءاح ذا مون: تاَذ ةشلاحت تناك اهنا اهنَعب هللا ىضَر ةنثئاع نع *« هلانعاةرحش ةرمث |

 نيضؤملا ما اع ىلا سال تلاق كك خم لدي نيجرخ ال كلاخب ةئئاخ_ كلانا اهك ىف! هدي. :ترتسندف |

 تقدصت اهرا يف ةقدصلا ضغبت تناكف ىءااماو ةقدضلا بحي ىبا ناكو ناوبا ىل ناكها ْ

 نيب عاق ئعلبت لو ةمايقلا تماقدق مانملا ىف علان انام املف اتاخ ابوثو محش ةعطقالا ى |

 هاشطعاو ىدانتو هدحلت ىهو اهديب محشلا تاو اهتروعىلع ناقلخلا ةعضاو 2

 قب
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 ٠ نيرفاكلا نم فصو نينمؤا|نم فصو ءايلوالانم فصو ءايبنالانم فص فوفد ةسمح
 | بذكلاب ءاعدالا معزلاو ثعبال نوركتملا نورفاكلا اهيا # متمعز لب  نيقفانملا نم فدو

 ١ ةصق نم لاقتنالاو جورخال لب 6 ادعو. مكل لعجم نا قه ةلبقثاا نم ةففخم « نا و |

 هفف ز2أ اتقو ادبا مكل لمحت نل هنا ايندلا ىف متمعز ىا عبرقتلاو خيبوتلل اهالك ىرخا ىلا

 راهظاو هتمظعوىلاعت هتنع ىلا ريثت ةيالاو * هعشامو ثعبلانم ءاسالا ةئالا ىلع هاندعوام

 | نولفاغلا بهأتيو مهتلفغ مون نم نومئانلا هئتنيل هلدع راثاو هرهتو هلالج ةفص نم ةظش
 هباوجو ىلاعت قا باضخل مهتينالعو مهتريرس سما اوحملصيو مويلا كاذل ةاجنلا بابساب

 لاق * كولملا لع ضرعك سيل ريك الا ضرعلاوه هللا ىلع ضرعلاو ِباملاو عجرملا هيلاذا

 نضزعلا رك ذ كاد: كب كسام, تلقف هللع ىفغ ىح ىف (مالغلا ةيتخب عدت تاب/طاَوخكل اعلتَع
 ةيناورملا ءافلخ عباس وهو كلملا دبع نب ناياس نا  ىكح  نيبحلا لصوا عطق هللا ىلع

 نوهركتف ةرخآلا مترخو ايندلا مترمم مكتال لاق ةرخآلا هركت اناام مزاح ىبال لاق
 ىلاعت هللا دنع انام ىرعش ترلاف مزاح اباي تقدص لاقف بارا ىلا نارمعلا نم لاقتنالا

 معن ىنل داربالا نا هلو ىف لاقف هدجا نبا لاقفهّللاباتك ىنف كلذ معت تأش نا لاق ادغ

 بئاغلاكف نسحملا اما لاّتف ىلاعتّللاىلعضرعلا نوكي فيكف لاق (« محج ىنل راجنلا ناو
 ءاكب نابلس ىف اروسحم هالوم ىلع مدقي قب الكف ”ىسملا ماو ارورسم هلها ىلع مده.
 هريس سدق ىدعس خبشلا لاق, : اذيدش

 ليك نيماشكا با ةاقككزبو هك 1 ىور 5 | دكا د زيزب

 هاذ لذ ةنملا «نسشو رالكو هاذ اج اةذرك مارا | هنا كك
 كاذلا نزال ةيماطقلابز وكتب للطقت قا لشيوخ ناهاتكاذلا ةراإ

 كا دشورب دباق شتشز وح * كاب ىاح رد هك 1 ىدنلب

 اهديد اذتن. اجو ربرهكخر قايل هاشمي داو قالا ززلوت
 اكلي دازم ان وبلو غزا اكمل ءاهكب ارا ةدن درك لكلا

 زابدن راينا شدنبو  ريجنزب « زاينو قدصب ددرك زابركا
 اديعالو السم ادئالو ابرقم اكلم طغاال ىتالاق هنا هللاهمحر ضانعنب ليضفلا نع -ىور-

 ةمانقلا لاوحا ىربالهنال قلخي نم :طيغاامتاو اهلاوهإو ةمايقلان ونيامي. ءال وه سنل  ااص
 ناعماماقمالو الاح هسفنل ريو هفوخ دتشا هياعوهام ىلع ىمالانياعنمنال كلذو اهدئادشو

 ىؤرهنعهللائضر يي نا ىووا ال ذهلا لارلا أفا ةكلهمو اةيحتمتبانالا قع وخال قملا

 | تشقوب دقو ن الاىملا تاسعا ق تنك كو هنييج حام وهو ةلس ةرسشع ىتّدإ هنومدعل

 طقس ىت> رسما حلصاملو هلءرجامل قاع هلحر ترديكتاف و طقس ىدجىؤ

 «با” كلا عضووؤإلب هلسرافىصنم هتيرتثا روةصع بيس ىنع افعو ىلّللارفغنكاو ىدجلا
 فص عضو اهتقو ريكذتب اهريك ذب ديرا ىتا ةلئاهلا روءالا تحن لخاد اوض ع ىلع فطع

 نيفناخ 86 نيقفشم ف ةبطاق ه6 نيم را ىرتف 2 نازيملاىفوا اهلئامشو اهباحصا نامياىف لامعالا
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 ىدعس خبشلا لاق : مهل ةنتف كلذ نا © نورعشياللب تاريخلا ىف مهل عراسن نيبو

 تسدب نيرز تشخا ىب شداتف. # تسر قحو :تريس اسراب. ىكب ١

 لاوز دباس هر مذا ورد * لامو جنك نيكهشيدنا رد بش همه

 تي[دوب رك انذؤ ليكتب ,ديانر ء تايب اوخت و هبذ) زخم نكتناق ركود
 ماخ دوع هه نشنق_س ناتخرد ا * ماخر شد ىاب مك يىبارس

 ناتسوب ارس' ردنا هرخخرد * ناتسود' ىنزا ضاخ هز 5ك

 0-1 مزغمو مشج ناركيد فت * تخود هعقررب هعقرزا مدوسرفب

 شروريرار حور مهد تخارب * شروخ مدنرب ناتسد ريز ركيد

 مناسك ىرقبع سوس نيز مور *# مرتسي دمت نإ تشثكحب ىتسسب

 كنج كنجرخ هدرب ورف شرغع *» كير هولاكو دك شلاخ

 دناع نثزامو نكيذو تاوحو روخ ! دناتف. نشوازو. تاحانم غارف

 تسيظن مرا ري نتويويسا نا مكرم تيم ودع زا رتزدما وار ادعمب

 تجد حاط دنكل صاح هك *. تشرسسم لكر وكم رس رب ب
 00 رظن 7 ننيفت 0ع 5 رسب تقرأ فرق ىت هش دناب

 تلكازا كا زور كي هك« تاتي رر متن حج نرد ىدنب هح

 لاميأب د هدام يمت ه«هحح * لامو دوس ةعندأ رد لفاؤوت

 كاح 5 رد هدة ىو درو ثان ّح د ل 3-0 ةه رمش ندي د ا 0 0-2 0 :.- 11 -ٍ 8 ها . 5 : . دب 5 2 ٠

- 

 ريم وأ اهنا اه ىلع و ىف ريسناو اهدك, انا“ نم اهءلش نيح ركذا ىا + لايجلا ريست مولو 0

 عا ورللا نمر هيفا ويك ريل ننجح مك نتن داما و انينم ءاع 0 نادم اعؤاردعا

 د رراب 2 اهيماو> م 3 ضرالا © 0 هنو رال حلصي نم لك ايوا دما 3 قير و 0 ْ

 6 # مهابرش *-و وه تاسالو رحشالو ليج نم اهركسام اسهياع 1 ةلهاظ |

 نضر ان > ادحا مهنم 3 الد كرتن+ 4 رداغن مف 0 بناح نم تمد ولل ىلإ نم كللاو ناعالا ا

 ا كا لسلا هر.اغام ريدغلاو ءافولا كراوه ىذلا ردغلا هنءو تاك م قزم رداع لاه

 ا « كير ىلع ف ن رولا ىنعي ةمايقلاموي قئالخلا ىا 1 اودمعو 0 ةراغلا ضرالا ىف

 ىا «الفط مكجرخ مث زل ىلاعت هلوقك عملا ةلزتم لزنم درتم 6 افصإلب هباسحو همكح ىلع |

 لاح مهلاح تهش نطلتخمالو ناقر ذم ريغ صعب ءارو مهذعل فش افوذص ىنعملاو الافطا ْ

 لاف ىا #4 انو.تجدقل له مهفرعبلال دارا امب مهيف مكحبل ناطلسلا ىلع نيذورعملا دنلا
 دلولاو لاملا نم “ىثال ةاررع ةافح 6 ةرم لوا م انقل اك فه نينساك انو.ءتئج دقل ةمث مهل

 ( ةاقحةارع) لاق ةمامةلا موب سانلا رشح تفك( هللا لوسراي تلق اهنع هللا ىذرةشناع نعو *

 ا مهحهلإ نل كلذ نمدشا صالا ةثئاعاي) لاق ىدحتسن هللا كور تاق (من) كافر ءاسزل او تلق

 ءاسالا ن نمافد افص ىا افحص كيرول اع اوضرعو) تالي :وأتلاىفو ©( ضعب ىلا مهضعبر ,رظنس نا ا

 ا ىف. «ةصلوا ؟ انقلخ 2 مهل لاَغو نيقفانلاو نيرفاكلاو نينمؤملاو ءالوالاو |
 حسم سو سم و تاج 20 هم جوع ريس هس هلل 2 صصص

 (ةسمجح )



 ب

 تيكأللا ةروش مهي 70١ زج

 تدرو اما اهعبتي نمو ةيوبنلا سوفنلاف روسأملا ذاقتتساو سوبحلا بارخنال هلخد امر لب هف
 عبتا اذا سوبحلا نا امكف ةزوسأملا ةسونحلا سوفنلا ذاقتتسال داسفلاو نوكلا ملاع ىلا

 لاملا ف انو جرخ مهجئانمو مهتاسف ءاينالا عينا نم كلذكف انو جرخ لخادلا كلذ

 امهن أك ةغلابم لوعفملا ىلع قلطا لصالا ىف ردصم ةنيزلا 46 ايئدلا ةويملا ةنيز نونبلاو
 نونيزتي ”ىش نينبلاو لاملا نم برعلا ءاسؤر اهمال سانلا .هبرختفيام نا ىنعملاو ةئيزلا سفن
 ايند ”ىناكدنز شيارا نارسبو لام ] ةيسرافلابو . بيرق نع مهنع ىنفيو ايندلا ةايحلا ىف هب
 ىونملا ىفو [ دش دهاوخ لاوز فدهو فلت ىتامز كدناب هح داعمءار ةشوتدندما

 تفك شيوخ *ىنافويب دز مه كلاب * تفكش شوخ هجركا ايلد نينجم
 ما ىثالنم ورتفك شداسف ناو * ما ىب شوخ نمايب ديوكى نوك

 نازخ ”ىددزو ىدرسزا ركنب + نازك نل ناراهب ”ىبوخز ىا
 قلك اوس و ردك كساد رفد 0 يح رس دفنا ف كرا 0

 ىأ فوصوملا رك ذي مل اذلو فصوال ريخلا لامعال مسا تاقابلا # تاحلاصلا تابقابلاو
 هللدملاو هللاناحبسو جملا لامعاو موصلاو ةالصلانم داب ًالادبا اهتارمث قبتىتلا ريخلا لامعا

 ىلع جرخ مالسلا هيلع هلا - ىور بطلا ملكأا نم كلذ وحنو ربك | هللاو هللاالا هلاالو

 انتنجامو اولاق (رانلا نملبال) لاق رضحودعنمأ هللالوسراي اولق (مكتنج اوذخ) لاقفهموق

 تانقاب هكدتنارب املع ضعي ] ىنشاكلا لاق * تاملكلا رخا ىلا (هللا ناحبس) لاق رانلا نم

 ثيدحلا ىفو [ دنشابنيدلاو صالخ ببس رانلا نم رتس نه مكحب هك تساتانب تاحلاص

 اهنم دعتامم تانلاو نحل ىف ءالتبالا لامعتسا رثكا نكل ناحتمالا وه ءالتبالا (ىلتنا نم)

 'ىش نملاحاهرورجم عم ةيلايب نم (”ىب تانبلاهذهنم) روكذلا ىف قلخلا ىوه بلاغ نال
 ناسحالا ممعيناهجوالا نكل ءافكاالاب عيوزتلابناسحالا انه حراشلا رسف (نهيلا نسحاف)

 ناسحالابنهرتسي نف ربكلاو رغصلالاخ رثك ١ ناكهبلا نهجاّشحانال (رانلا نم ارتنن هلنك )

 لاملانم تادسافلا تاينافلا نم 6 ريخ قف كلملا نبال قراشملا حرش ىف نارينلا نمرتسلاب ىذاجي

 ثيحءاحر :6الماريخو ةهاهبحاص ىلاد وعتةدئاع كابا ون ةرخ الا قف ئا هي كير دنع نينبلاو

 هلاني لما همحاصل سدلف نينلا و لاملا نم ىضام اماوايندلا ىف هلم وين اك ام لكّدرخ الا فاهتحاصاهب اثني
 وحن. المهضعبلاق * اهب نيرختفملل خسوتو ةيلافلاايئدلا ةانملا ةنيزف نيتمؤمللدبهزت ةيآآلاو *
 هرهاظو قوشلا ناعملو ةبحلا ءاضو ةفرعملا راوناب اني هنطاب ناكنمالا ايندلاة الا ةنيز نم

 اقؤع انيدلا لح ةثيزأ ةنطاب هز لمت لفل واكو ةملهلا و رتكاو ةمدخلا كناذااب اير

 هيلع ىنلا نع كاحضلا نعو * نيزا اهتنيز نال ايئدلا ةنيز هىهاظ ةنيز بلغتو هبرولا هنم
 ةنيز لوضف كرتو ىلللاو ربقلا سني مل نم ) لاق سانلا دهزا نه هللالوسراي لبق هنا مالسلا
 لاق ) ثيدحلا ىفو (ىوملا نم هسفن دعو ادغ همايا نم دعب ملوىنفيام ىلع قسام رثا و ايندلا

 ترتقا ذا نزحيو ىن» هلدعبا كلذو ايندلا نم أش هل تطسب اذا نمؤملا ىدبع حرفي ىلاعت هللا |

 ع

 لامنم هيمهدمت امنا نويسحيإل ةيآلا هذه مالسلاهيلع الت مث (ىنه هل برقا كلذو ايندلاهلع
 تت لل و تحسس مع صد مس 5 صم

 نايبرد مراهج رتفد لئاوارد

 ١ هك ايند لها اند تحيصنت
1 3 



 مه 56٠ ز- رفع سماحلا ءز ا

 هقرفتو هلمحم # حايرلا هورذت © وخرلا ”ىثلارسكوهو مثهلا نم

 | جرلافاهاقت ةطنخلاو هسفنب وه ارذوهتهذاو هتراطا هترذو هترذاو ”ىثلا عيرلا ترذ لاعب

 ىفشاكلالاق * ةيآلا (ءاك ايندلاةوحلا لثم امثا) هلوقنمةرضتخم ةيأآلا هذهو *سوماقلاىف اك أ

 نإيابب ناوفنعزا رمع ةمان هكنينجمه ديآرب شوخ دراد كى زاتو كدنزب ىدا نيتج*] |
 !اتادلن لل قل تو ةزاب كح ان سرعت |روادايب لامع هذكا ردلجا!ىمتقت دينو

 [ دهد رب ىتسين داب
 ىذا.كيمنازخ درادكدوسهجىلو + تببنكتر و ببرفلد ىسب رمت راهب

 ىلع ارداق 46 اردتقم # كلذريغو ءانفالاو ءاقبالاو ءاشنالانم * ”ىثلكىلع هللاناكو #
 ةلئازو اهتدم تلاطولو ةيناف اهناف ايندلا ةاحلاب رتغيالنا لقاعلاىلعف * ”ىبش هزجعنال لامكلا

 هريس سدق ىدعس خسشلا لاق : اهتنيز تسجا ولو

 باوخزنكرب هديد دشزور تيش * بابش ىورب كا تديش وج

 نين دنج ىدنيا تشذك دهاوخب * زيزع رمت تشذكب هكافيرد
 نيمشيربا نثمرك نوحدرك نفك * نينزان, ىي ار محب تفر ورف
 زوسو ىرازب ديرركيب ىوربهل.* زور دنح زا سب دكار همح دي

 ناشيوخاي تفك نينج تركفب * نفك ريرح شديد هديشوب وج
 دربك , امرك نايوذاو ديدك « روز موي مدنكر مرك زأ نم
 راهي ون دفكشي و لك ديورب *« راكد ام ىف 5 د

 نتالي ظل يل ديس( ورا ولست دمي ةيلزالا ةياصلا هتك رد يذلا نإ رعأو *
 هيقلل ديحوتلاو ناميالا رذب هعمو ءاسالاو ءايلوالا نيفاهد نم نكاقهد هيلا هللا ثعسف |

 | هللابرض امك بلقلا ىهو ةبيط ةبرت ىف اهنم عقيف هسفن ضرا ىف ةلاسرلا غيليتو ةوعدلا ديب

 تبنيف (هبد نذاب هتابن جرخي ببطلا دللاو ) هلوقكو 6 ةيبطةرجشك ةببط ةلك الالثم ىلاعت
 لفسا نم حورلا هيواعبف ةعيرسشلا ءامب ناميالا ةرجش هللاالا هلاال ةلك ىهو دححوتلا رذب نع
 لال ىلا ةلوقك ةينايزلا +تايرق لزانم يرقاو ةنباحتوزلاتاحرد للغا ىلا ةيناسنالا .نيلفاس
 لفسا ىف هيفنيؤ هلَذْحم نا ىلع رداق ىلاعت هللاو 6هعفري اصلا لمعلاو ببطلا ملكلا دعصي
 تابذ# هبذجننا ىلعو لضا وهلب ماعنالاكىولعلا حورلا ريصيل ةيناويحلا ةينامسملا نيلفاس
 ىاجلا ىلوملا لاق : نيبرقملا ةكئالملل ادوحسم نوكل برقلا بتارم نييلع ىلعا ىلا ةيانعلا

 تكا عشو كي ةار نيرد هجرك اهلاس *« دلسرت ىباحي تسود عك ناكلاس

 ف تن تهو.نلاق + هتبرقؤي هتعاطب لها نم انتعجم و هتخيلسالسب ايدج نأ ىلاعت هللا لأسن
 | مهيلع هللا تاولص ءايلوالاو ءايبنالاف لاهجلا ةلفغو سايكالا ةمينغ ايندلا . بتكلا ضعب

 | اسوبحم نوكي سبحلا لخد نم لكسيل اولاق اهبف اوبغري لو اهبلا اوتفتلي لو ايندلا ىف اوناك
 (هف)



 فوكلا ةروس مه 749.
 هع حرب دمع سس 5 26

 دون جنك نوج نشور لقعز ىقأ* دون مند هحتن زا تمادن نا

 مدن هول نآ كاخ دزرين ىم * مدعدش تمادننأ ردش هك وج
 اوارد

١ 
 دراما اودامل :اودزا وأ "انللاب# ادرك 11 راو زا كم ْ طمس

 | در ىلعوا كالهلا عفدب هرصت ىلع نورد 06 هنورصنس ف ةعامح 5 ةئف هل 0 00

 | هنكل ريغال كلذب هرصن ىلع هدحو رداقلا هناف :6 هللا نودنم ف هلثم نايتالاو كلهملا |

 | فاس نع وش انتم 4 ارض نك امو وف ةضاسو ريك 01د ناس 1 ل

 ١ هلل ةيالولا 3 [ .تمعن لاوز تقورد | لا كِلَدَو ماقملا كلذىف ىا ه# كلانه 3 هناحعبس |

 هلنكتملو ) ىلاعت هلوقل ريرقتوهو دحا اهيلع ردّقال هدحو ىلاعت هل ةرصنلاىا 4 قحلا |
 رصن اك مهل مقتايو ةرفكلا ىلع نينمؤملا هءالوا اهيفرصني وا 6 هتلازودنم هنورصني ةف

 ىلاعت هلوق هديؤي و اروهقم الوذخم هودع كرثو هنظ ققحو نمؤملا هاخا رفاكلاب لعفامب ||
 ىدعس لاق * هاملوال ىا ةنقاعلا ىنعمي 6 ابقعريخو اباوثربخ 0 ىلاعت هللا ىا 7 وه © ا 31

 ىجري نم اباوث لضفا نيلالخلا ف لاق * ىنخمالاك اضيا ةيويندلا ةيقاعلا لمشي ىقعو ىتاملا || 3

 ةريثكدباوف ىلع ةلمتشم ةصقلا هذهنا ملعاو * هريغ ةعاط ةبقاعنمريخ هتعاط ةبقاعو هباوث ||
 كالاهلل بس ايندلاب حو كرشلاو نرادلافف ةاحنلل بيرس امدلا كرو ديحوتلانا اهمظعاو | 3

 خا ىرافرك تقو قمحا ندرك دعا نايبرد مراهج رتفد . 5 م

 هصق ل ع - .
 ملعلا بتك نم اهودنص نع لما الع عج لاق هنأ هبنم نب بهو نعو * امهيف

 كيعفتال حملاعلا اذهل لق نا نامزلا كلذ ىن ىلا ىلاعت هللا واف اعارذ نوعبس قودنص ل 3 1

 ناطيشا اةقفاىمو ايثدلا بح لاصخ ثإلت كعم مادام ةفعاضم افاعضا تعم ناو مولعلا هذه

 ةسايرلاو ايندلابح هعنم نكلو مالسلا هيلعىسوم ةوبن ملع نوعرف نا كلذو ملسم ءاذياو
 اني لاح دوهلاو مالسلا هيلع مدآ لاح سلبا ملع اذكو درجلا هملع هعفتس ملف ةعباتملا نع |

 اوحنل اوظعوامب اوامعواو ةيقاعريخ اودجوامو مهملع درجمبي اودعسامو ملسو هيلع هللاىلص

 ئّونتلا قاو*
 هنعاو ديابب 3 اردني * هنعاذ دص دوب ار حصان هجرك

 ىهن واهب دنكم تدنب ز وأ * ىهد ىم شدني فيطلت دصب وت
 دنك زجاع ار هدنيوك سك دص #* درو زيتساز عمسم ان نك كي

 رححرد ناشمد تفر هكدوب كك * رتهجول شوخورتحصاان اسنا ز

 ذنب هداشكب از تحد دقل يملأ لدا نار5 كلسون ك6
 هوم دا لب ذكش تاننل "2 دز انو كان كال نا

 برضاو » ةمادلاىلا هتبقاع تل آف هبلق ةوسق ةدايزل ململا هيخا ظعو هيف حمل ىربالأ |
 ةعرسو اهنراضنو اهترهذ ىف اههبشيام نيبو كموقل ركذا ىا  ايندلا ةويحلا لثم مهل ل

5 

7 

 70 ناشيا دسحو 0
 لي

 0 تلا دس عيت اجو

 فاشتسا 4 ٠ م »+ ةيلكلاب ةرخآلا نَع اوضرعيالو اككيلع اًوفكمالو' اوال: اهلاَوَز

 هببشتدارملا سيل [. امم بناجزا اي باحسزا ] 86 ءامسلا نم هانازنا ف ءاك ىه ىا لثملا نابل
2 
 ) فتلا «ضرالا تابن هن طلتخاف وف ةادالا زيحىفام عومجمب كلي ةدحو ءاملاب امدلا كاحن 5



 مك 71م ع نعهع"*رتساناءؤجلا

 اجلثاو |ناتيلا و نال عج ح مغلاب نآس لك ميم اعلا ف .لاقؤ« نانا اهقعاص هي[ دك

 ناجحا نا طوق نارذكلا 0 هملعل هقح ىف هعقوت امنا١ريقنلا لوّش * ةةعاصلاو رشلاو

 همالكف (ميسفناب اماوريغي ىتح موّسام ريغيال هللانا) ىلاعت لاق 6بارذلل بلس اجالا ناو
 ىنعمي انه حابصالا 6*8 حبصتق 8# ادبا هذهديبتنا نظاام ركذملا ههحاصلوقنعب باوج اذه
 ءاسلم اضرا ىا ةغلاس لوعأملا هيديرا ردصم # اتلز اديعص © كتنج ريضت:ىا ةروريصلا

 قلز نم اقلز نوكت نا ىط رقلازوجو اهراجشاو اهتاين لاصئتساب اهتةصالمب اهلع قلزن |
 اناا ورا ماسلا انوفا درا ار اكو تا لهشب قتلا هنانح| ]1و ةقلح .ىأ هساو

 اذه قلطاف ءالدلاالو ىديالا هلاننال ابهاذ ضرالا ىف ارئاذ ىا 1 حبصي وا ف ١

 نعالضف 4# ابلط هب رئاغلا ءامللىا هل » هلادبا ردقت < عيطتست نلف ف ةغلابم ردصملا |
 ردقم ىلءفطع 6 هرم طحاو © هبهبلطت رثا هل تنال نيلالخلا ىف لاق *هدرو هنادجو

 0 وه ب

 0 هأنوحامو هاتنح ىفىلا ةدوهعا ا هلاومأ كلملداو روذحلا نم هعق ون ضعل 00 ا

 بلع 4 راص 6 حيصافإل كلهف هلع ىلوتداو هلغدقف هب طاخا اذا هنال ودعلا هب طاحا

 ىلع ةدحاو هيدي برضي مداألا ناف نيمدانلا د اع وه. و نطبلا رهظ ا

 نانلا لكأو نيدللاو لمانالاو فكلا ضعو نيفكلا بيلقت مولعلا رحب ىف لاق *ىرخالا |

 ىلع ةفدارلا قلطتف اهفداور نم اهنال ةرسحلاو مدنلا ند .تايانكا اهوحنو نائسالا قرحو

 مدنلا ىنمفف هنالو عماسلا لوش نسحلا ديزيو العلا ةورذلاىلا هب مالكلا قةربف فودرملا

 دول هاذا جر ىزج نآرب ] # قفنا أم ىلع مد حمداف لبق هن م ىلعب هتميدعل ىدع

 اوبل" فاو 1: لاملا كم" اهلا انغإو هي اهيف 2# [ لوا

 كك 25 1010 كر لإ راقب ةيلاطخك ندروا نب ردع 2-5-7
 راتتنالا كالا لع نوكي انا 21/11 هنللا نم نآلا كلغام نود هنحدللا صيصخم لعلو
 ةنملا ىلع رسحتلا نع نغم هلامىلع رسحتلاف اهكلعلوه امنا قافنالازا رهاظلا ريقثلا لوش

 دقو الام 1 اذك اذهل تفرصدق 0 اوه" فرعا ف عاش اذهو هلدب اهنال

 ةفوفحلا ٍبانعالا نم ةنحلاىا كي ىهو » فورصملا لاملا ىلع ارسحتم كالهلاىلا هرمع لآ

 ىلع 0 اهاها نم تلو تمدهأ ايوخ رادلا توخ لاه ةلطفاك ةيلاخ # ةيواخ 9 ظ 01- أ

 0 اير ليل درا راش رض تلفتس مودك ةعودصلا اهعاذ < اهعورع
 اران اهلع هللا لسرا لبق ةدمعلا اهنوكل عدزلاو لخنلا نود رك ذلاب اهلا صيصختو

 كرشامل #8 [ نم ىشاك ] 6 ىتبلاب قف بلش ىلع فطع## لوشو ف اهؤام داغو اهقرحاف

 ناك هنأ ىن-ف كرشلا ةهخ نم ىلا امنا هنا معو هخا ةظعوم كا هناك 1 ادحا ىب

 اذه هلوق نكبمل ايندلا بلطل ناعالاىف هتنغر ناك املو ىنعلا هع ذل نيح كرشمربغ ادحوم

 نامبالا ىف ةيغرلا ماعنالا ةروسف خيشلا نبا لاق * صالخالا نع هولخل اديحوناو ةبوت

 كج يم دهم متم ب | ا م مم 5 م

 !' بلطل هيف ةبغرلا اما ةعاطو اناميا هنوكل ةبغر ةيغرلا كلت تناكاذا الا عفنت ال ةعاطلاو |
 ىوتنملا ف وع ىهتنا ةديفم ريغف باقعلا نم فوخللو ناوثلا

 ا اا

 .(نا)



 فئيكلا ةروس م 7 10/ مح

 | هحتانج دهد نمب تشهب 'ادرف كت سنا نم قاقحتسا .ىاضتقم] ىعي. .جاودتسا كلذ نادُذيلَو
 | ىناطعا امث اريخةرخ آلا ىف ىنيطعي محر ميرك هلا لاق نه لوقف [هدادنع غاب نيا زوىما
 | كسغامناسنالا اهياي ) لاقاك ىلاعتةللاب رورغلا ةياغ ههاونو هءيصاوال فلاخم وهو ايئدلا ىف

 ْ 6 محج ىنل راجفلا ناو ) هلوق ىلا ( ميركلا كبر
 كو شيب, تلذو مرجدنامات * مركزا ميزورفرب شوخ ىثتا

 ىا # هروا حب وهو 9 قبساك فاتسا وهو نمؤملا هوخا ىا © هبحاص هللاق

 نمهسنتلا ةيلاخلا ةلمخا هذه ةدئافو داشرالا ىف لاق : هلداجيو هبطاخي لئاقلا نا لاحلاو

 تلق ثيح 6 ترفك أ ةرواحمللقوسم هنأشب ىتعم مالك هولتيام نا ىلع لوالا الا

 قاخ نمض ىف ىا * كقاخ ىذلاب هه هتردقو هللا تافصىف كش هناف ةمئاَق ةعاسلا نظاام
 | الاجا لمتشم جذومتا وهذا هنم هقلي نمضتم هناف 6 بارت نم ف مالسلا هيلع مدا كلصا

 | ملو رفكتنا ىتبني ناكأم ىنعي ناكمالاو ريرقتلل ماهفتسالا ةزمهو سنجلا دارفا عبمجج ىلع

 ١ كيتدامىهو اناث كما محر ف ىو نما ىا 3 ةفطن نم مث هجالوا بارت نمكدجو انع 1

 غلبم اغلاباركذاناسنا 46 الجر لف كنوكلاحةماقلاو قلخلا لدتعم كلعج 46 كيوس مث ةبيرقلا

 هللاوهانكل 8 بشو محا اذاوهامتاوا فور عماهت وكسو ملا مضي لجرلا سوماقلا ىفلاق *لاجرلا

 سايقلا فالخ ىلعلقن نودبوا نكل نون ىلا اهتكرح لقنب ةزمهلا تفذخ انا نكل هلصا 6 ىبد
 صاعن.ا ريغ لصولا ىف اهوفذحو فقولاىف اهفلا ءارقلا عيمج تبثا ماغدالا ناكف نانونلاتقالتف

 نأشلاريمضوهو فقؤلا يرحبلصولاءارجالوا ةزءهلا نه اهضيوعتل .اًضيال صولا ىفاهتنا هنا
 هلوةنم كاردتسالاو ىبرىفريضلا ءاي هللا اهنمدئاعلاو اناربخةلملا كلتو ىب راللاءربخأدتبم
 نتفلنخم نيتلمح نيب نكل عقوف دحوم نمؤم ىنكل للاب رفاك تنا هخال لاق هناك تفك أ

 | كارشالا قيرطب ناك هرفك ناب ناذيا هيف 6 ادحا ىبرب كرشاالو # تايثالاو ىننلا ف
 ةلوصومام 6 هللا ءاشام » كتنج لوخد دنع تاقالهو * تلق كتنج تلخدذا الولو 9

 ىلع هضيضح دارملاو قارخغتسالل. ىمالا ىف ماللاو هللا ءاشام ىمالا ىا فوذحم ادتبم ريخ

 اهلعجو اهانفا ءاشناو ةرماع اهلاح ىلع اهاَشبا ءاشنا ىلاعت هللا ةئيشمب اهفامو اهناب فارتعالا
 اهريب دتواهترامت نم كل رسينامنابو كزجعب افارتعا كلذ تاقالهىا #* هللابالا ةوقال ف ةبرخ

 (ّللابالا ةوقال هللاءاشام لاقفهجاف أش ىأرنم ) ثيدحلا ىفو هرادقاو ىلاعت هتنوعمب وه امأ
 هللا ءاشام هدنع لاقف لاموا لهانم اريخ ىطعا ادحا ىأر نم ) ثيدحلا فو نيعلا هرضت+ل
 لاقف هللابالا ةوقالو لوحال ىنعم مالسلا هيلع ىنلارسفو ( اهوركم هيفريل هللاب الا ةوقال

 ءاؤد اهنا) ئورو (سأب الآ للاةعاط لع وقالو هلا ةمضمب الاهل ىعاعم نع لوخم لوحأل)
 ىنرت نا هلصا * ادلوو الام كنم لقا انا نرث نا له ( مهلا اهرسيا ءاد نيعستو ةعستنم
 اناو ةفوذحلا ملكتملا ءاي لوالاو ناث لوعفم وهف ةيهلع اماو لاح لقاف ةيرصب اما ةيؤرلاو

 نم اريخ ا ىتنتؤي هلصا * نيتؤي نا ىبد ا لعل 6 ىسف وه ءايل دكأت نيريدقتلا ىلع
 ةلمخجاو ةقاب ةيورخالاو ةيناف ةيويثدلا ةنملا نال ,ذاميا ببسب ةرخآلاف هذه 4 كتنج

 اهرب اباذع 6# ءامسلانم انايسحو# ايندلا ىف كتنج ىلع 6 اهيلع لسريو © طرشلا باوج



 .- رتل 0 3 5 . ا 0 0 مم

 ١ ادم مص عمل ا رتل دو دوو ل تال جب ورا هشام تدل ته

 رفلااو ثانالا نود هعم نورفننيذلا مهنال اروكد ادالواو اناوعاو امشح 3 ارهن نعاو 0 ا

 طبتسي هباوجو نمؤملل ةيلقالاو رفاكلل ةيززكآلا انهه تينا دقو قباسلا ناببلا هنع حصشبا# |

 هتاهع هرارتغاو هتلفغ ىدامتو هلما لوطلف ةلطاب ةيهاذ ايندلا لاوحا نا ىلع سدحلاو سحلا |
 | تاحلاصلا تائقانلا ليصحت هرماو اهب رارتغالاو هج ءانفب هريكذتو هبحاص ةظعوم ةلباقم لاق |

 | ىنأسايف ةنئاك ه4 ةمئاق 8 ثعبلا تقو نع ةرابع ىه ىتلا ةهايقلا ىا 6# ةعاسلا نظاامو 8 |

 اريخ 8 ذئموي 46 ندجال ف اهب قيليام ةروس لكىف عقيل مجرلا ظفلب ركذف هتهارك

 م6 745 رشع سماحلا ءزجلا

 | ةهكافلا نمىنلا ىهو ةرم عجنيتحتفب هريسفت ىف خبشل لاقو «ركذ ىذلاهلاه سم نم نيتنملا
 | اهريغو راعلا نم نيتنلا ىف هل لصاحلا  ةرثكبب ناذيا.اهنع ولختال ةنللا» تناكناو. اهركذو
 ضصاصتخاو تشاد ركيد ىاهوسو امرخروكتا زا ىنغيموسهمه] (رمت هلزاكو) قثاكلا لاقو*
 لئاتلا نا لآلاوىا ه6 وهو 98 نمؤملا هبخا 6 هبحاصل لاقف 98 [ هدوب تيبلاغ رك ذب اهنا

 | درك ىم هلداجمواو ] ىنشاكلا لاق * مجر اذاراح نم مالكلا هعجاريو هماكي 45 هرواحب
 رثكا انا هه بحاصلا هيلع قلطا ةيعملاو ةرواحلا هذهلو [ ىهتنا دينادركى زاب نذيسو وااب

 ريئاثد وا مهارد نم سانلا هككمتيام هلك لاملا هللا هر نسحلا نب دمحم نع ه# الام كنم

 بورضملاوهنيعلالاملاو كلذ ريغوا حالسوا بايثوا ناو.>حوا زيخوا ةطنحوا ةضفوا بهذوا

 ىل حال ريقفلا لوش ةرششعلا قوف امف لاّغبالو لاجرلا نم ةرشعلا ىلا ةثالثلا نم نيتحتشإ

 ناروك ملا نالجرلا نوكي نا مزاي لضفتلا ىف هتقتقح ىلع لعفا لمح نا هنا وهو لاكشا انهه

 أ اللصا لام اهدجال نوكيالذا ىضطتقي قيقحتلا ريدقت ىلع هنال .نيوخا نيققحال ؛نيردقم

 | * هتنج و سورطقوهو نيتنْلا بحاص # لخدو © لاحلا ةقيقحب معا هللاو لاؤسلا نم

 امادحا لاصتال ةضالا دعب ىنعي اهد.حوتاو اهب هرخاشو اهم هحعيو اهيف هب فوط هحاصب

 ةضورللة دارا اهدرفا خبشلا لاقو + ةدحاوف ةدحاو ىف و لوخدلا نال اماو ىرخالاب

 وهو داعملاو ًادبملاب هرفكو هلا بجعي اهلراض ه6 هسفنل ملاظ 8 هنا لاخلاو ىا 6# وهو ©
 نظلا نال معلل نظلا راعتسيام اريثك 6# نظام لاق ه كاذ ذا لاق اذا لبق هناك لظلا حبقا
 ىنفت © دس نا ملعلل ةنظملا هنمو ماكحالاو تاذاعلا ىف هماقم موقيو يلعلا ىنادي بلاغلا

 | هباصتناو ىهدلا دبالا ه# ادبا 8 ةنجلا 6 هذه عطقناو بهذاذا داب نم مدعنتو كلهتو

 | ةلالدل لقاغ هظيالذا ديؤملا ماودلا ال هتابح ةدموهو ليوطلا ثكملا انهدارملاو فرظلا ىلع

 تععزام ريدقتلاو ضرفلا ىلع ثعبلاب 3 ىبد ىلا.# تءعجر نل هللاو ه# تددر نئلو س

 لاق * اكريشم ارفاك ناكولا رشالاىف انيال نافرعلا نا عم هبرب افراع ناك هنا ىلع ةلالد هيف سيلف
 'ىثلانعدرلا نال (يبر ىلاتعجر ناو مجىفو (ىبدىلاتددر نّيلوإل ىلاعت لاقناعربلا. ىف
 نظا ىتلا هذه ىتج نع تددر نئلو هريدقت تفيكلا ىف ناك انثو دودرملا ةهارك نمضتي

 ىلع ٌكديام مح ىف سيلو ىلوا ةهاركلا ندضتي ىذلا درلا ظفل ناك ىبرولا ادبا ديبتال نا

 ةرجافلا نيعلاو عمطلااذه رادمو ةقاعو اعج م ىأ زي املقنم 0 ةنحلا هذه نم  اهنم

 هجوب ابا هعموهو هناحبس هيلع ةتمارك و ىتاذلا هقاقدعتسال ايندلاىف هالوا امنا ىلاعت هنا داقثعا

 قرف
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 ناكل نك ولالز"اهنا من ىف نييلقتمل 1 نير نع

 | كانو لاق * ىل 06 نمد نيوخاوا نبردقم نيلحر نم ا الشم رقعلا«قاشللا |

 ماخأ ى رس هنا 4 ةيدت اصللاقف) هل وق نم مرهظلو ناي>وا لاو م كعاذلديا ىف نان تال

 قالط | ححصي نالحرب 0 ريعتلا ذا مالكلا ناونعنع لوهذ اذه ريقه ا لوشإ 23 ىهتنا

 10 3 4 اقكاط هتنح هايا هلاخداو ١ 2 ها دس رفاكلا م اضياو حالا ىل اع بحاصضلا ا

 فاصوالا صخا نم امهنم لكو ةوخالا ةيحضلا هذه ىنانتالذا هاشعدا ام ةد ىلع ىدان امي

 نم اندرو فاقلا مغيب سو رطقه.ساو ارفك رخالاو ادوهب همساو انمؤم نوح الك اناك اولاق

 رانيدفلاب ارادىبو رانيد فلاب اضرا رفاكلا ىرتشاف هامه: اهامساقتف راند فال ةينام امها

 رانبد فلاب اضر راىرتشا انا مهلا ندؤملالاقف فلاب اعاتمو امدخ ىرتشاو فلاب 2اس جورو

 ةنْلا ىف ارادكنمىرتشااناو رانيدفلاب ارادى ىخاناو هب قدصتق ةنْلا ىف اضراكنم ىرتشااناو

 ىرتثاىخاناو هبقدصتف روحال اقادص افلا لدجا اناو فلاب ار جوز ىخا ناو هبودصتق

 ىلعهبخال سلخ ةجاح هتباصام“ هب قدصتق فلاب نينا ا نادل ولا كنم ىرتشا اناوكثفلاب اعاتم وامدخت

 لاةفرب# ئيدتل تيناف ةجاح ىتباصا لاق كنأشا. لاقو هيلا رظنفهلاماقف هعشج عقيد رفدشر ط

 نمل اذا كنا لاق صصقلا هللع صقف هرطش تذخاو الام انمستقا دقو كلاع تلعفانو

 اهدحال انلعج له هلاع قدصتلا ىلع هخيوو هدرطف أش كئيطعا الف بهذا اذهب نيقدصتملا

 اهيلع تانعاإلا قالاطاف 5 ةعونتم 70 كف نانعا نم 0 + نناتسب 0 0 كار ءامكلا وهو

 اتلمخا ئا 5 ل اهانففحو 8 بانعا راحشا ىا 0 ريدقتب نوكي نا زوجحمو ازاجي

 57 ناتو ىلي !ةسكواقتلابلاةاهيماق رككايأ افزومحا ناكل, نلف نزطلل]
 هلوح نيفاح مهتلعج ىا مهل هتففحو اورادتسا ىا هب اوفاط اذا موقلا هفح لاش [ ميدروا د

 انلعجو هه هب هيشغو هتيشثغ لثم اينا' الوعفم ءابلا هديزتق دحاو لوعفم ىلا دعتم وهو |

 انماح امهم لك نوكل اعرز لاذ [غابود نإ نام ميد ركبادس] ىنحي امهطسو 5 امهثلبإ

 نيتنملا اتلك ب قينالا_ نيتةلاذ نا معلا ىلع ل هك اوفلاو تاوقالل

 درفملا ظنفل ىلع لمختل:تنا. ىف نيمشلا دا رفاو لكالل اًاص اغلبم غلبو اهرشب ايكلاختا

 مل دك هنم ملت حو و رعثلا ةرورضلوا ىن عملا ىلع لباب الا الكرخ ىالو تذمر ل

 ىف صقنتو دحاو ماع ىف مثراغلا ناف نيناشبل اهراس ىف دهم اك 6 أ ايش. 2 اهلكا :نم' ضقنت

 هي اهياالخ ا ردو لف ضعب نود ماوعالا لطب افؤتلا 00 راحشالا ضعب اذكو ايلاف ماع ْ

 امهبرش مودل ةدح ىلع 3 ارهن 9 2 اب رجاو انجرخاو نينجا نم لك ناب ايف انققشو

 ىحرالا بيترتلا ن نأ عم نك الا ءامبا جن اقوا يح كلا رعب لعلو اهواهب ديزتو

 نيتنملا نانا !ليمكت لفن زتهتلا اطيح و نكلالا تلت!( نك لذاتتسما نانالا -[اككلا ريع

 عرفتم ل لكألا ءاتنا ناف ضعب ىلع بذا ص اهضعل ةدحاو ةاص> عومجم انا مهفنال سكعولو أ

 اهتيز داك, ) ىلاعت نحل فتوتبأل .لكألا ءاتبا نا ىلا: ءاجا هيفو:ةداع تسلا ىلع
 ريغ لاملا نم عاونا رم نيتحلا بحال ىا هك 6 هل ناكو و9 0 ران هس ل وأ ولو ”ىذب

 ظ
: 



| 

 !اعا١ ةحالص ٍبساني ءازج لامعالاو نامبالا لهال نا ةيمجنلا تاليوأتلا ىف لاق © |

 ةسدبلا تادانعلاو تاعاطلا هو اهفرغو تان ىلا اهب ريسلل حلطعت لامعا اهنذ اهتسدحو |

 هدبع سما خلبب الجر نا -ىكح_ ةطنحدصحيال ريعشلا عرز نم ناف امالاب رتغي الو ةكلسبل |

 © ىرهك مريع كل مع تو قرص دب سك 2

 ىلا جاتحلا هنال امهينإ امهلوا برضال نالو.ةم 6 نيلجر الثم مهلبرضاو.ف ايندلا ىف |
 ١ دكت جس نام سسس ع جيس سو وم تح صج مسع  س ل ل دس صسسم

 مك 4.4 43 جمس رشع سداخلا ءزهلا

 سايلاماو هللا دئسا اذإف اناطلس ناكولو هسفنب ءرملا هلي رتسلاسانلنا كشال ريقفلا لودي
 مظعتلا لدس ىلع هريغىلا دنسا اذلو نسف رعلاو نيطالسلاىف دهاشباك ةداع هبةني زي هريثق ةئيزلا

 ريرتسلاىح الو لاجل ا ىف ريرسا!ىهو ةكيرا عمج 6 كئارالا ىلع ايف نيثكتنإب ةماركلاو

 متل ةنال ءاكتالاصخو سورعلل تاسااي" ناز تد ضو ةاح مح لاححلاو . ةكيزأ هدحو
 تي 7 51 5

 نيداموسدقلا ضايرىف سنالا كئارا ىلع ن تكتم ءاطغت زيا لاق * مر مسا ىلع كولملاو نيمعتتملا

 ىلا ةراشا كلذ  باوثلاعف 88 لاح لكف مكلع نودهاش ةلصولا نيتاسب ىلع مهف ةحرلا

 ىا ه6 [ةفنام 0 كئازالا ئا 0 ت0 #8 ةعاطلا ءازج باوثلاو اه.يعنو ندع تانج |

 موصلانم ىلاعت هللاهجول تناكام ىهو اهل ةدعملا بابسالا نم لاهالا نم تاحلاصلاف اهل

 هرمس س دق قىدعس خيذلا لاق : تاريخلاهوجحو ناو ةالدلاو ا

 دهن وكين ' لامعاب ؛ لزانم *« دنت وم رازاب هك تمايق

 رتسثيب تلزنم قح هاكردب * رتشيب لمت ن بح هكار نك
 لاو دايم شا نءالقم 5 !١ عل والك ادع تعاتب
 رثهدنك اربد ار تسد نمت[ 5 كا كاد رازاباك

 نشيل

 تاعاطلا ىهو ىلاعت هللا ىلا ريسأل حادت لامجا اهمو ةعباتملاو عرشلا قفو ىل اع ةحلاصلا ةنلاب

 ىوس امع ضارعالاو امدلا كرتو دخولا ف صالخالاو قاب لط ىف قدصلا نم. ةساقلا

 طاصلا للعكملا لصاولا لماكلا خبشلا ةدارا ليذب كسّعلاو ةلكلاب هللا ىلع لابقالاو هللا

 نا نط ىل اع اريعش كحعرو لو هلو ءدالطمح تقو 5 رف اريعش عدز# ةطنح عناد ن

 0 هللا ىصعت كف دلال اقف 1 اريعش عدز ادحا 10000 قمحااي لاقف ةهطنح تدشب

 هتمحر وجرتو تنا

 تت تيقاع دورد نا اكره

 هرسسنسدق ءجوارلا نيدلالالج ؛ةريضح .لاق : "ةرخاآلا ةعر زم اندلا' نأ تملع'امأ

 | ىوردب ىزور شيراك ىدح ره و او 5 نبا دماد هيل

 | ةتاضّنم ليصحم ىف ناكو هللا فرع ةلفغلا ةئسنع هللا هظَشا نف. همالغ قتغاو لجرلا ٍباتف
 زكباىلا لذف تيثدقو * اهل ردقالا ةينوكلاتاماركلاو دناغلا ةيتئيش قوف قراءلا ةيترصو

 | ىلح_ هللا نا هناشيف لبق ىتح مهنع هللا ىذد ةباحصلا رئاس ىلع هنع هللا ىضر قيددلا

 | اا ىلحتلا كلذو قر 1 'ىش هنع لقت ل هلا عم ةصاخ .زكب ىبالو ةماع ةنخلا لهال
 ظ ةيبلق ةلجاع ةنج اهلهالو اهقئاةحيب قيقحتلا نحاو هايا هللا اهاطعا ىتلا ةيءاملا هتءاركب وه

١ 
 ( ليصفتا )
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 تاجردلا عافترا قحتسي هبذا لعلانود لمعلاب قحتسي اا رجالانا ىلع ةلالدلل ريمضلا

 فقاو ىنلاو عادولاة مح ىف ملسو هيلع هّللاىلص ىنلاىلا ىنارمعا ماق لاق هنعهّللاىضر بزاع نبا
 ةب آلا (اونما نيذلانا) ىلاعتهللال وق نع ىنربخف معتم لجرىنا لاقف ءاضعلاهتقان ىلع تافرعب |

 تازن ةيالامذه نا كموق معاف مهنع هللاىخر ىلعو نامعو رمحو ركبوبأ بم فوقو
 نوتوعنملا## كئلوا  مالعالاو فيرعتلا ٌباتكفف ىلهشلا مامالاءرك ذ ( ةعبرالا.ءالؤغف |

 ىنعملا نوكينا زوج ةماقالا ةغللا ىف ندعلا مامالالاق +5 ندع تانج مهل وه ليلحلاتعنلاب
 ةنلانم نيعم عضومل امسا ندعلانوكينا زوجيؤ ةماقا راد هذه لاقي كةماقا تانج مها كئلوا

 ناو ) ىلاعت هلاقام دارملان وكي نا نكميف عمج ظفا تانج هلوقو ناكم فرشاو اهطسو وهو

 نيفلكملا نم دحاو لكبيصن نوكينا نكي و «ناتنجا هنود نموإل لاق «ناتنجهبد ماقمفاخ |
 بذعلا ءاماو لتعلاو َنللاو معا نم .ةغيرالا ه6 راهنالا مهتحتنم ىرجن 9غ ةدح ىلع ةنج

 ىا هي اهبف نولحي 0 راهنالااهبف ىرخن ىتاا نيتاسلا ايندلا ىف نيتاسيلا لضفا نال كلذو

 كلذ ريغو ةضفؤايهذ نما لكاس ىو «لطا تسنل اذا هللا كنلح نم تان[ كلت ىف
 [ اهئاتسوب نارد دنوش هتسب هبارب ] ىشاكلالاق #2 1 هباربب ] ةيلحتلاو سهوا نم

 [ ناوتسد ] ةيسرافلاب راوس عمح ىهو ةروسا عمج رواساو ةيئادتبا نم 6 رواسا نم

 لاق * هب ةلاحالا نم هديعبتو اهنسح مظعتل اهريكستو رواسال ةفص ةينايب نم يك بهذنم ف
 ةثالث مهنم دحاو لك ىلحي ريبج نب دعس نع * مظعتلاو ريثكتا رواسا ريكتتو مولعلارحي ىف |

 سانجالاب نودوس مهف توقايو ٌواَول نم دجاوو ةضف نم دحاوو بهذنم دحاو رواسا

 رابكلا ضءب لاق * ىللاعاونا نيب نعمجيو ايندلا ءاسن هلعفت اك عما ىلع وا ةبقاعملا ىلع ةثالثلا
 ثا..هذلاف ةيدحالا ةيذعلاتايلجتلا ىناعمو ىناذلا ديحوتلا قئاقحن م ىلا عاوناب نونيزت. ىا
 ابايث نوسباب وه (ةضف نم رواسا اولحو) لاق اك تايرونلا تافصا!ىه تاضفلاو تايئاذلا ىف
 هللا ىلا اهبحأو ةوارط اهرثك او ناولالانسحا ةرضخلانال كلذو [ زيسىاهماج ] # ارضخ

 هادس ىذلابوثلا جابيدلاو هنم ظلغامو جابسدلا نم قدام 2 قريتساو سدئس نم 32 كاك

 عمج هريتسا برعم لب سانلا ضعب همز اك قربلا نم لعفتساب سيل قربتساو مسيربا هتمحو
 ايندلا له !سابل نا معا * نيعالاذلاتو سفنالا ىهتشتامم امه دبل نا ىلع ةلالدال نيعونلانيب

 سايلاماو ةينآلا (نولحيإل هتفصىف ىلاعتلاقف ىلحتلا ساملاماف رتسلا سايل اماو ىبحتلا نسانل اما
 لعف ىلع ن ولحب ىلا ىفلاق ىلاعتهناىف بسلا ام لبق ناذ *ةي الا (نوسبلب وال هتف د ىف ى لاعت لاقفرتسلا

 سبللا دانساب نوسسليو قربتسالاو سدنسلا ىف لاقو ةكئالملاوا هللاوه ىلحلاو هلعاف مسي ملام

 نوكيناو ىهلالادعولا ىضتقمي مهملعب هوبجوتساام ىلا ةراشا سبللا نارك لمت انلق * مهيلا

 مهتماركب ناذ.ا هيف اضياو دعولارادقم ىلع اياز الضفت مهيلع هب هللا لضفت ام ىلا ةراشا ىلا

 اريقجو اهيرش هسسفنب هاطاعتي هناف نسبللا فالخم هب مهنيز.و كلذ مم لعفي مهريغ نا نايبو 1

 | ايلا نعو (مكلامعاب اهومستقاو ىلضف ةنلااولخدا) ىسدقلا ثيدحلاىف م بترلاو فرشلاو
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 7 تست حصمخطتب سس ْظثًك سم كتل"

 ةلذلار يدش ىلع امهلع رارصالاو ىصاعملاو مظلا نع بانتجالا نم ؤملاىلعف * اهنم هللاب ذوعت |

 دي دشنت رانلارحو ديعل رفسلاف الاو راكذالاو دحوتلاب لاغتشالاو ةمادنلاو رافعتسالاب كرادتلا

 راثنم نيلعنب لعني اباذع راثلا لها ىندا نا) ثيدحلاىفو ديدح اهدنقو ديدصو لهم اهؤامو

 بعليوهو ىص ىلع تررم لاق هنا رانيد نب كلام نع ب ىور  (هلعن ةرارح نم هغامد ىلغب

 ىنلاناك سفناي تلقف ىسفن ىتعنف هيلع مسانا تدراق ىرخا ىكسيو ةرات كححضي بارتلاب |
 كلاما هللاةمحرو مالسلا ك.يلعو لاقف تءلسف رابكلاو راغصلا ىلع مسي سو هيلع هللا ىلص ْ

 توميال ىذلاى حلا ىنفرغف توكلملاملاع ىف كحورب ىحور تفلا لاق ىتةسع نا نمو تلقف

 كضرح ىذلا كلقعو مالسلا نع كتعنم ىتلاكسفن لاقف لقعلاو سفنلانيب قرفلاام تلقف |

 اذا لاق ءاكلاو كخعضلاملو تلقف هبلا دوعنو هنم انقلخ انال لاقف بارتلاب بعلت ل تلقف هلع |

 ىيت 'ئح كل لذ أل دلو از 'تلقف,كحضا .هتجار' ترك ذااذاو: كنا قفو.باذعتاركذ
 كيلمف راغصلاب الا رابكلا بطحلا دقوت+مل ىا تيأر ىف اذه لقتال لاق فلكي تسل كنال ىا
 ىوتملافو : رابتءالاب

 م هناا ايل قر از 1! ,امعاط ؛يهاعط 6 ىوو دا !!ازتف
 مانكطو؛ زلهربا *نوراود ارب ماسقو'» تاحانم + اهبعشبب اتا ى

 سنو شيب تربعي زدركح رظن ىف * سكح رازآ ز نابز ظفح ارت ىت

 نسد نادال 3ع دخلاب هجوم ا نقوش عزب واطلع اداب ًادوب هانت
 شورف وج ىا مدنكح اند ىا « شور ربا هيون يظر اذا

 ازِج ىوزار“ ىبوج نوجت سار * افدو دو جك ون' ىوزارت نوح

 تيباو ةقيدركلا او دبا نوح همأن تساكوردغرد ىدب بح ىاب كن وج

 مه شيب رد دتن جك 00 محون دق ىا تسا هباس ازج نوح

 هيلع ىلا لاق نوللاريغتم مسو هيلع هللا ىلص ىبناا ىلا ليربج ءاج لاق هنا ىئاقرلاديز نعو *
 رانلا خفانمب اهيف هللا ما ىتلاةعاسلا كنئج دمحم اي لامتف (نوللا ريغتم كارا ىلام ليربجاي) مالسلا

 تاقبط عبس اهلعج متهج قلخ امل هللانا دمع اي لاق ( هج ىل فص) سو هىلع هللا ىلص لاقف |

 راثنم داو فلا فلانوعبس لمج لكىفو ران نملبج فلافل انوعس اهنف اهنم ةقطنوها نا

 لكىو راننم قودتد فلا فلا نوعبس تيب لكفو راننم تيب فلافلا نوعبس داو لكىفو

 ريغ اذهو راونالا ةاكشمىف اذك هنم ىلاعت هللاب ذوعن باذعلا نم عون فلافلا نوعبس قودنص |

 نع جراخ مبعنلاو باذعلا نم لكف نانجلا معنب لباقم هنال هتقيقح ىلع وه لب ةغلابملا ىلع لوم
 نيذلانا » ملالا باذعلاّتاجوم نع زارتحالاو ملستلاالا لقاعلل سيلو لقعلاةرئاد |

 صو ةحلاص عمجج تاحلاصلاو .ناكرالال معو بلقلا ل منيب اوعمج 6 تاحلاصلا اوامو ونما

 اهلثمو فوصوم ىلا جتحن لف لامعالا نم عرشلاهنسح ايف اهلامعتسا بلغ مث ةفص لصالاىف
 نسحا نم رجا ف [ندرك © ةعاضالا] 6 عضنال انا له ىلاعت هللا ىلا هب برقي ايف ةنسحلا
 لمعلا ىلع ءازجلار جالا © المت

 © مسج يع يف معاذ نإ عصا صير ص م

 (ريمضلا )

 عضوم صهاظلا عضوو ليلقتلا نيونلاو نسحا لوعفم المو
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 تاليوأتلا ىفو © كالبلاو ةاجحنلا هيف ام ملك ام مكسفنال ؟راتخا..الا قبي لف للعلا
 / ةداعسلا بابرا كلاسمل كولسلا نايبو راذنالاو ريشبتلاف © مكبر نه قحلا لقو ) ةيمجنلا
 2 داعتمللا لها سوفن نم 5 نمبلف ءاغإ نش 0 ةواقذلا باحا كلاهم نع زارتحالاو

 54 نمؤلا ءاش ند  داشرالا ىف لو * ةو'ةثلا لها بول' نم 3 رفكلذ ءاش نمو 3

 | ناعاب ىلإاال © رفكماف ءاسث نمو ) ليلعتا حمدي داكي ال اب للعتيالو نينمؤملا رئاسك
 ١ نيت ام دعب مكناسعيا ءاحرل ؟ اوهل نيدلخملا نينهؤملا درطا الف نياك _ نم رك نما نم

 هرضلالو مكناعإ هعانبال ىلاتت لانا دارا ريخن ال ديعوو ديدهت وهو سصهاالا حضوو قحلا

 , اودلعؤ ملم[ ناو كبذعي هللازا اوملعاف مترفك ناف اورفكاف متشناو ا ونم اف مث ثناف كرفك
 ١ ىذريالو)مكتاعانعىا (مكدعىنغهللاناف او رفك نا ملاعت لاق حيقملا ةلئسالا ىفاكمكبيثي هنا
 هبمهرا رضتسال مويا ةحرب ودا نكلو موضعإ نو هتدارا هبّقاعتناو (رفكلا هدابعل

 | فرص افناعالا ءاشنفمولعلا رحبىفلاق * ركشلا ىا (مك]هضريإل اونمؤتف هللا (اوركشت ناو )

 ١ هللا دنع نم ءاحام ميم هله قددي نا وهو ناعالا تكا ل هتداراو هتردق

 | هناياىف ديعالزا ىلع ةنيب ةلالد هنفو + امهنلكب ىلابا ال ىناف هرتخاف همدع ءاش نمو

 ا هلاذا رئاس اذكو اعم دعلا لعفو هللا قلخي ناققحت نالعف اهف ارايتخاو ٍةّئيشم هرفكو

 ا هلا داحا مانجو الا للدحال ام.عتم دحاو لك ناف "لثو موصلاو ةاللدلاك ةيرايتخالا

 أ داعلا قاقحتسا» :بتوتامل كلذ الواو :ةردقلاوب ربحلا.نيبراط اولا تا وهو دصلا بسكو
 را هس .فن ىلع ملاظ لكلا ىأ 14 نيملا خلل 0 انأه 4 اندتعا انا 0 هلوه كلذ ىلع

 ىضاملاةغيص راثياو مهب طيحب 6 مهب طاحا لف ةبيحت ةحظع 6 اران قه ناعالا ىلع هراتخاو
 رانلانم مهبط بام هب هبش ةءيطاوهو اهطاط_ف ىا ه# اهقدارس له ققحتلا ىلع ةلالدلل

 مال. ا هيلع لاق ديعسىبا نعءو *فقسالاب قَقث نم ةميلالوح راديام قدا ريسا!مولعلا رحب ىفو +

 ' دايرفرك اور «اوثغتسي ناو 9(ةنسنيعبرا ةريس٠ رادجلك فئك ردج ةءبرا رانلا قادرمم)
 , ٍباذملاديدحلاك 6 لهملاكءامب 96 [دنوش سر دايرف] 6# اوناغي © [ ىتشتزا دك اوخ

 اى ميصلاب اوبتعاف مكهتلاىف ىنعي هلوق بولسا ىلعو سوماقلاىف للصفتلاو كلذ ريغ لبقو
 | باتعلاناكم :ةيهادلا ىا مهل ليصل لعج سعاشلانا م هوبلط .ىذلا ءاملا ناكم مهل لهملا لعجي

 ١ مدت اذا 06 هوجولا © |ةدووكتو هكا نايارول *« ىوشي له ةيحالاناب ىرجب ىذلا

 داوسلاو ةفلغلاىف هيدددىا (تيزلاركعكوه) مالسلاهباع ىلا نعو هتزازح طرف ن« برشيل
 دوصقملازال فوصوملا ءاملاكلذ *# بارمشلا سني ف ههجو ةورف تطقبس هيلا برق اذاف

 زيك 46 اقفتسم 9 رانلا أي تءاسو 8 اهظع اغابم قارجالاىف غابي اذهو ةرارخلا نيكست
 ' هلوقةلب قلوه اأو رانااىف كلذىنأو دخلا تحن قفرملا صن قافترالا لصاو الزن.و ًاكتمىا

 وريحان وكي ةحارتسالل نوكيأك قفرملا ىلع ءاكتالا ىتذلاىدعس لاو * (اق:سمتنسحو )ل

 [هاكهيكت] ىند؟ أكنملا ريقفلا لور *ىهتنا ةاكاشملا تيثتالف ىناثل ان ود !سمانهلوالا.افتناونزحتلا
 مهِج هنوكل ةحارت سالانع درجيف لزئملاداري امباو هتقيةح داربال داتءالاو ةيسراذلاب

 اخ 1 5955-0-2
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 م 74. مح رض نيتاقللاء رقت

 طظفاطلا لآ :ضاولسلاَو ةروصلا نحو دسللا ةنيزاال را رسلا

 تسيزاطرنهز هك سكن ١ سلطا ىاق »* دنرحن وج مين هب تقيقح ناردنق

 هرمس س دق ىعاجلا لاقو

 شاب ىىشيحزا نتوكدوبمورز ناجوج *»* ارىنعم لها تروص تصقنم مع هح

 ءر- لاو عا و هس نو مكل تناك ءاوس اقلطم نيلوبقم نونوكت ةحلاص لامعاو نولق

 دال كاست شلز ا كب ينزع مهفاف نطابلاو ىهاظلاىف مكحلا اذكو اقلطم الف الاو الما

 لاملاودلولا و سفنلا نم لغاوش.هلو ةلخلل حاصر فيكهنا براي ةكئالملا تلاق اليلخ مبهاربا
 ةحم ىلا سيلو هلامعاو هيلق ىلا لب هلامو ىدبع ةروص ىلا رظناالانا ىلاعت لاقف ةأرملاو
 طظفحلو ديصللابلك رشع انثثا مالسلاهيلع ميهاربال ناكو ليربج هءاخل هوبرج متكشناف ىريغل

 لاقف ليريج هيلع سف اهتراقحو ايندلا ةساسخمب اناذيا بهذلا نم بلك لك قوطو منغلا

 حوبسلاقن اهثلث ذخو كاك دامكاق ام لذحاَو عس لاقف ىديفف نكلو هلللاقف هذه نمل

 ذخواثلاث رك ذاو اهالث ذخو ايناث هرك ذا لاقمث ثلثلا ىطعاف حورلاو ةكئالملا بر سودق

 ليلخ تيأر فيك ىلاعت هللا لاقف قرلاب كلرقا اناو اعبار هركذا مث اهبالكو اهتاعرب اهلك
 ىبحاص فلخ مانغالا اوقوس منغلا ةاعرل ميهاربا لاقف براي كليلخ دبعلا مذ لاق ليربجاي

 لك و امو ليلخلا فاقواف امو اهلعجمو راقعلاو عايضلا اهنع ىرتشيو اهعس نا مهاربا 0

 رداقلارك ذىلاقاشعلا عراسيلف همظعتو هللارك ذ فرسشب لكلا ءاطعا دعب هسفن ىدف فك

 هريس سدق ىبرغملا خبشلا لاق : بويغلامالع رك ذ بولقلا لقصناف قالخلا

 راثهنيا هشيمهىراددكهحرك ادوسدجح +0 شضحرت ءار ذا ريعراذ هيا هجرك |

 ناكوذإل هداك كانك رع تاراك ف كاذوي يكن رداد وت دويل اما
 رفكلا ةملظ هنع ىننت رفاكلا اهلاقاذا هللاالا هلاال دحوتلا ةلك نا قبقحتلا لها لاق *

 أ
1 

 فلا ةدابعنم ريخ هللانورك ذي ةقلحدنع ةعاس كسواج) ثيدحلاىفو دبالا ىلا ىهتتبال هللاب |

 | مكل تناك اذاىنعي (مكلامعاو مكبواقىلا لب مكلاوماو كروصىلا رظنمال هللا ا)ثيدحلا ىفو +

 | هللاىحواف ىته درتساال هللاللخانا :لاقف هسفن رهظاو كلذ ىلا ىلةجاحال ليربج لاقف اذه

 | ليلخلاناىريالأ رابكلاالا هفرعيال راكذالا ردقنا لعاو * اهنكئنم فيرسشلا هدقرم ىلع |

 | ةيتادحولارون هلقىف تءألو سفنلا ةملظ هنعنتنمؤملااهلاق اذاو دححوتلارون هبلقىف تشتو |
 معلا ماقءناف ىلوالا ةرااىف هعفنت+ل ايش هنع نت ةريمه لكف ةرم فلاموب لك ىف اهلاقذاو |

 ظ
 ؤ
 ؤ

 هدوهشو روك ذملا روضحيللا لصوي رك ذلاو هرس سدق ىبادهلا.ةرضح سلاجبىفاك (ةنس
 هرسسدق ىورلا نيدلاالج لاق: رونلا ماقمىف

 اناس ود | دنت كيدند نا ديد « تستسو», قابو :تسديد عدلا

 1 لقو © كلاصو فرشب نيفرشتملا نمو كلامح رون ىلا رظنلا لهانم انلعجا مهللا +

 هضتشامال هللا 4 ي> نم مكبر نم + نوكيلم 0 قحلا 2 مهاوه نيعتشملا نيلفاغلا كئلوال

 تحازئاو قحلا ءاح دقف مكبر نم انناك قحلاوه ىلا ىحوا ىذلا اذهوا لطابةناف ىوهلا

 --(لاعلا)



 فهكلا ةروس مه مي

 هيلا تفتليالزا بحب احيبق اقافن نوكيلب اناميا هتاميا نكيمل ءارقفلا ةسلاجنم ارذح ناميالا |

 ناك عوطقم ريغ سمعا لجال مهدرطولف مظع ةوبنلا ناش ريقفلا لوس * مامالا ريسفتىف اذك |
 لهانمرباك الاو كولملا نديدنم روك ذملا دوطلانا عم ليلجلا هبصنم ىلا ةيسنلاب امظع اينذ
 رءارشلاو نطاونلا ىلا ارظن عضولا كلذ" لثمت ْنَع نوشاخح .ندلا ءامظعو ضاوطلا

 نديم ىا نوعديىف نكتسملا ريمضلا نملاح ىلاعت :6 ههجو » كلذ مهئاعدب 5# نوديري 8
 مواعم ىضرلانا امهني ةبسانملاو ىضرلا نع زاجم هجولاف ايندلا ضارعانم رخا 'ىثال ءاضرل

 ىا 6# مهنع كانيع دعتالو 8© حيولتلا ىلع ةشسكللا ىشاوحلا ىف طخسلا اذكو هجولاىف

 ادعنم [ ناشيازاون ىاهمشج درذكت هكدياب ] ىنشاكلا لاق + مهريغ ىلا كرظن مهزواجال

 امهبحاص دارملاو نيئنعلل ىهت اذهو دعتال لعاف كانيعف سوماقلاىف م هزواج هنعو مالا

 لاقو * ءاينغالا ىزىملا احومط مهيز ةئاثرل نيملسملا ءارقفب ءاردزالا نع مالسل هلع هبه ىنعي
 هسفنس الع ريصنم ىلع ربصا هللاقو هماعو مالسلا هيلع هبت هللا بطاخ هللاهمجر نوللاوذ

 قران ف ايشعو ةركب ةرضحلا نم صاصتخالا لحم نوقرافيال نيذلامهو هحورو هبلقو
 عفرتالنا نيع ةفرط ىنع مهنيعو دعتالن قحو هقرافتالف هملع ربصتنا قط انترضح

 بلطت ىا 5 ايندلا ةو.حلاةنيز © دمعاي  ديرت 0 لجاعلا ف مهؤازج اذهو مهنع كرلفن

 ةاحلا ىلا ةنيزلا ةفاضاىفو فاكلانم لاح ىهو ايندلا لهاو فارشالاو ءاشغالا ةسلاجم

 انديركر ه اناث رضا هكتسناد دبات“ ] ىماكلا لاق * اهنع ريف و اهتاثلا رت انذلا
 كلئاهأ حاسد تنل لتام توك لمح نكمل تسنلا ثنآ ىعم للي مدور لم نأ تقل

 لابقتسالل فرص لاح دير ريسافتلا ةديزىفو * [ دشاب لبقم انغاربو ضرعم رقفزا ايندب

 ىهنو اهتنيزو ايندلا نع رذح دق وهو ايندلا ةنيز هتداراب مالسلاهيلع ىنلا ىلع مكح هناال
 كسلج نع ءارقفلا ةيخ ىف «عطنالو وف ءاينغالا ىنعي (ىوملااوسلاجنال) لاقامك ءاينغالا ةبح نع

 رومالا ةقيتح ىلع فوقولانم نادنالا عنمي ىنعم ةلفغلا 4 انرك ذ نع هبلق انلفغا نم

 شيرق ءاسؤرك ديحوتلا نع اموتحمو ركذلا نع الفاغ ىلوالا هترطفىف هبلق تلعج ىا

 هاهتشاو هبحااذا هيوه ردصم [ سفن ىوزرا ] ةيسرافلاب ىوهلا * هيوه عبتاو
 عبتا نالف لبقو ذومحلا ريغ َلَع بلغم امومذموا ناك ادومُم ىهتبثملا ىوهملا هبىمس مث

 نالبم هلصاحو ادمعتم ةنسلانع غاز اذا ىوهلا لها نم نالف هنمو همذ ديرا اذا هاوه

 هسفن ىلا دبعلا لءف ةبسن زوج اولق عرمشلا ةيعاد ريغنم هذلتمتو هيهتشتام ىلا سفنلا

 صالاو ءادتعالاو ملا نيتمضب طرفلا سؤماقلاىف لاق * 5 اطرف هما ناكو 0 انفغا

 سرف مهلوق نم هرهظ ءارو هل اذبا' باوصلاو قحلل امدقتم ىا ىهتنا دحلانع هيف زواجلا

 انارسخو اكاله ىوهلا ةعباتمىف (هنما ناكو ) تاليوأتلا فو © لخلل .مدقتم ىا طرف
 اهلاغشاو هللارك ذنع مهبوا“ لافغا دادعتسالا اذه ىلا مهل ثعابلانا ىلع هيبنت ةياآلافو

 ةراهطوبلقلا ءافصو سفنلا ةيلحب فرششلاو ةربعلانا ىلعو يقانلا قا نع ىنافلا لطابلاب

 هنمو هل ادجوم هناوك ثح نه هللا ىلاو ةاوه عباو هنمو هتردّش انورةم ةناوك ةهتَخ خرم



 نولوش و سردلاو ملعلا :(يلطت ا ةيماهلالاب.ن نا و : ةعدتملا ةفوصتملا ق ةرف دللي |

 كلذب اوكلهف راعشالا نوملعتيو نارقلا نوكرتيف ةقيرطلا نآرق راعشالاو باح نآرقلا
 ىدنجخلا لامكلا لاق

 تسج ىلوام تقح مالكز نالطاب وج * تقودهمه تدريكب نا رق ندنشزا لد
 نطنلا ءالخااو ربدتلاب نا رقلا ةءارق ةسمخ هؤاودو ىلقلا ءالج صاوخلا مهاربا لاق *

 | نع هاوهو هتوهشب لغتشا نش نيحلاصلا ةسلاجمو رحسلادنع هللاىلا عرضتلاو ليلا ماققو |

 | هلالهلاذب باهل كوش: نكت هشهن وعلو "اقانتوإزلا هن رج لع ا اةقاطلا رومالا هنعا .

 أ اهتعرتخا ىتلازاعشالاب هلا عجرت فيكف ىلاعت هللاىلا الا عج مالنا بدالا ”ىبماي رظناف
 ةيالتعلاب هاو كلبلا ةأذلسرا ىذلا نأ رقلا.لدب: ئوهلاو سفنلا لغا نم كلاثماو ثنا

 ىدعس خبشلا لاق 5 لوهلا نم مهكر ىلع نوبرقملا وثحي موب كباوجاف
 لوهز دزرلب ن' ارمزعلا ولوا + لوقو دنسرب لعف زكزور نارد

 اس ىراد هج اردهنكك رذدعوب + اسا دروخ تشهد هك ناجم

 قرط ةفرعمو هبلمعلا ةفيكو نارقلا ملت ملء ىدي نيب مولا اذهىف وثمتنا بجاولاف

 رادلا لوخد دارانف ءانلوالاو ءاسالا 5 مولع اهيف ةيهلا ةخسنهناف هش" اتح ىلا لوصولا

 | ماقوهو نآرقلا أرقنم هنع هللا ىضد ىلع نعو * بابلا فرطنم تأيلف باشو خبش نم
 | نوسح فرح لكب هلف ةالصلا ف سلاجوهو ارقنمو ةنسح ةئام فرح لكب هلزاك ةالصلا ف
 فارغ ركزو ةتسل ناوارغفو ليف ءاوتتاو الغؤهو ةالقلا »يق قاوهو أ أرق لكو ”ةنتح
 نيغ نوكيناو ةلقلا رطش سؤولجلاو ءوضولا ىلع ةؤالتلا لضفا اولاق + تانسح ريشعف ءوضو

 هنم مئنحمو هباهينم ىدي نيب سلجيام وحن نكلو ربكتم ةسلج سلاجالو ”ىتمالو عبرتم
 ءافخا نم نامزلا اذه ضعبلا لعفباق + ىهتنا هنوالتنمبوثا نا رقلا عاّتسا هايشالاىفو *

 نسحبال اوه نم موقلا فنال كلذو ىنذيام ىلع سيل عماجلاو عماوملا ضعبيف ىسركلا ةبآ
 ذيزا لبا ةوالتلا باو نوعمتسملا لال نذؤملا اهبرهجينا قئاللاف ةروكذملا ةينآلا ةءازق

 ربصاو 88 فاستعالا باعصا الا دحلا اذه نع جرخيالو فاصنالا بابرا ىلع نهاظ وهو

 راهنلال وا ىف 13 ىثعلاو ةودغلاب مهبر نوعدي نيذلاعم 0 ةيحاصم اهتنلو اهسحا 14 كيف

 قيفوتلا بلطل ةادغلابوا تاقوالا عبمج ىف ءاعدلا ىلع نيموادم ىا ماودلا دارملاو املا

 نيملسملا ءارقف درط رافكلا ءاسؤر بلط نيح تلزن « ريصقتلاوفع بلطل ىثعلاو ريستلاو
 حير مهحير نيذلا ءالؤه درطا اولاقو مهريغو بابخو رامعو بيهصك مالسلاهيلع هسلاخم نم
 درآد ىذأتم ارام ناثيا ىاهقرخ ىوب هكارردقى ناشوب هنيمشب نيا ] ىنعي نانصلا

 ءالؤهالا كعابتا نم انعنامو سانلا لسا انماسازاف كسلاجت ىتح [ زاسرود دوخ سلحزا |

 ءارقفلا درطىف هللانذأي إف (نولذرالا كعبتاو كلنمؤنأ) حونموق لاقاك نولذرا موق مهنال
 مهتم رحطقسإ ءارقفلادرطو مهملاىلع مهالا حجري ليقناف* رافكلا نم عج نمؤينا لجال

 رنا الار كح ل 9 وهاولسا ةعرط ناكل طا جلو عج ران اذعو لاق دق ررضوهو

 ( ناعالا )



 فيهكلا ةروس مهي 780/ ع
 دل 11 ص 013131
 لاجلا ىلع 5 ةقلعتم ىلوالا نءو الالقت_سا. مهرمصني و مهرسما ىلوتي ه5 ىلونم 8: 0

 أ نا اي ادحا همكحىف كرشإلو 3 ام ىلو هنود نم مهلام لبق هناك فارق ةيناثلاو

 ىلزالا هتاضق ىف ةلاعلا هتاذل اكيرش ةيلفسلاو ةيولعلا تادوجوملا نم ادحا ىلاعت هللا لعجمال

 ا دحال سيلف رادقملا اذهوه مهل ١ نا ىكحامل ىىلاعت هنا ىنعملا هامالا لاق «* هانغو هتزعل ديالاىلا

 ضرالاوتاو سلا نيب ةلزئملا ةربدملارومالا هذه رابكلا ضعي لاق * ىهتنا هفالخم لوقه. نا
 راهنلاو ىلإلا ىف جراخلا يف اهباساو اهرهاظم ىدبا ىلع ةرهاظلا عقاولا ىف ةثداطا ةيراخلا

 | اهردق ىتلا ريداقملا اهذال هريغتو ىلاعت قحلا ريغ ليدبت نم ةظوفحلا ةمكحلا رومالا ىه

 ءاشيامةللاوحب )) هاحتام تايثاو هتيثااموحم ىلع هريغ دحال ةردقالو اهعنص مكحاو اهربدو

 | ةمكح قد لات هل كيرشب سيل ذا ئذراو ملستلا ريغ ناكنم اًناك ه ادلب نلحلو كجم

 ١ ىضرلاهلف ىضرنف عندلا تمكحاو ريبدتلا تربدو ريداقملا تردق ) ىسدقلا ثيدحلا فو
 ظفاحلا لاق : ( ىناقلي ىتحىنم طخسلا هلف طخس نمو ىناةلي ىت> ىنم

 تك راّدخا رد وتو نهرب هك * ىاثك دك " نيججزو هدب هدادب اضر

 لاقو

 ىنامر فوت ها مكح ىشيدناوتدجن | فضل 5 مياس ةقاطل' هر تمسف (ةماد هذ

 ريبدتلا كرتو ىضرلاو ميلستلا هل العاو .ءىصاو همكح ىب للوملا علع ,نما عاود سلب غدي

 تطقساو انرلا اهتبقلاولتن5نم تنكهسفنب امومهماي ىلاعت قا ناسل نعرابكلا ضعب لاق اك

 تحرتسال اهل انريبدتىف ةعزانم ريغنم اهل انريبدتب تيفتكاو اهل كريبدت تكرتو اهريبدت

 اونفر نيذلا لاجرلا دارفا الا هللا لصي مل لاع لاقم اذهو هلضفب اذكه ؟ او لا العج

 نامزلا اذهىف مه نيا لجراي نبا لك ىف ىضرلاو ملستلاب اوثمو نيبلا نم سفنلا ةعزانم

 مهنع هللا ىضر نم نك ىتح مهنم دحاوب رفظت كلعل دهتجاف ناسنالل مهلاح نيت فيكو
 لمعلاوهتوالتب ىلاعت هللاىلا برقتلل نا رقلاىا # كير باتك نم كيلا ىحوا ام لتاو ب

 قرفلاو هلدب وا اذه ريغ نارش تعا مهلوقلا عمست الو هرارسا ىلع عالطالاو هجوم

 ةءارقلاو ةفظوملا داروالاو ةساردلاك ةعباتم نا رقلا ةءارق ةوالتلا نا ةءارقلاو ةوالتلا نيب

 هريغ هريغتو هليدبت ىلع رداقال 6 هتاءاكأ لدسمال 8: اهعابتاال ظفللاب فورحلا عمح اهنال معا

 رهدلادبا 6 دحم نلو مهفاق صوصخم ماعوهف 6 ةيآ ناكم ةيا انلدب اذاو ل هلوقك ىلاعت
 ةبلب لوزندنع هيلا لدعت أجتلم م ادحتتم ا ىلا 9 هنود نم 3 بلطلا ىف تغلاب ناو
 ليدتلا كلذب تممعنا هللا أحلت احتلم هباذع نود نم دحن ناو هريسفن ىف خشلا لاقو *

 كك ادمرش ناصقنلاو ةدانزلاب ىينتيالو اذنإ كدش ال تاوقلا نإ معاو * ىهتنا اضرف

 | ملا دوعيف راصعالا لدتب هلها لدتتي امتاو هيناعمو همظني رودصلا ىف ظوفحم هنال هماكحا

 ١ بؤتكمرجحب تررم هللا / حروهدا نب مهاربالاق «ىلاعت هللاب ذوعن كرتلاو لهجلا ىلا لمعلاو

 معت+ل ام بلطت تكف لمعال معتامي تنا هلع بوتكم اذاف هتلقف كمفنا ىنلق هلع
 ىباذكو ىعدمو لمع ىف < دخلا تمل اع 0



 هسسسسسسم هكوسسج يور هسسلا

 اوذخ هناوعال نينمؤملاريما لاقف ثنح مهقنعف نوكيالو كتعبب نم نوجرخيو هللا ءاشنا |

 هوساحو هقنعىف هءادر اولعجو هوذخاف قاحسا نبدمج ىنعل اذه

 قالطا ضيقني دش.التبم * قاحسا دمم دما مزام

 هلوق لامجال نايب ؤهو ةيتنلا ىا  اوثبل و #8 ةلعلا ريغب قحلا لئاق ةلملا ماما مظعت هبفو

 عما لقا نال ةنس ةثامتس ليلا دنع مهثل ةدملقا ناكل الاو زيبمتال ةئامثالثل ناب فطع

 ىلع اماو نيونتلاب ةئام ةءارق ىلع اذه مه دنع هثالث هلثا ا 4اس هريغدنعو تاتي ءالَيع

 درفملازا كلذ هجو درفملاىلا فاضينا ةئاملا قحنال درفملا ماقم عما مقاف ةفاذالا ةءارق |

 زم هناف الامعا نيرسخالاىف اك عما ظذل ىلا هتفاضا نسل عم. ىنعملاف مهرد ةئامثالثف

 ديزي ىرمقلاو. ىرقوهف برتلا دنع اماو ىسمش .باتكلا لها داقتعا ىلع باسحلا كلذ

 ند اهتفراف ىتلا ةطقنلا ىلا نستلا لوصو ةلم ةيسمشلا ةئسلاو اودادزا لوءفموه اعست

 اىوغ زفعاجا ةيرمقلا ةئسلاو موب عيرو اموب نوتساو ةسمخاو ةئامع الث كاذو جربلا كلذ

 لاق * اوثلاع 5 هللا لق [ دشاب زور هدزاون هامودو ىر لاس هنودصتس ىنمش

 «اوثل امب ملعا هلال قو مهبجاف اهيف كوعزان ناف انرك ذاك مهثل ةدمىف صمالانا ىوغبلا

 بيغ #9 ةصاخ ه6 هل 88 لاق كلذلو هب صتخم تايفألا ملع نال هيف اوُدبل ىذلا نامزلاب ىا
 رهب ىلاعتىادخ تساننبهج] ه#هبرصبا 4# ضرالا لهانع ٍباغامىا *ضرالاو تاوءسلا |

 ريمضلا هريسفتىف خبشلا لاق * [ ىعوءسمرهب تساونش هجو ] * عمساو إب [ ىدوجوم |
 ةروريصال 'نيلعفلا ىف ةزمهلاو ةدئاز ءابلاو بجعتلا لعفل العاف:هنوكل عثر هلحم هلل هب ىف |

 ريبكلاو ريغصلاو فشكلاو فنطللا هيلا ةيسنلاب توافتيالو لئاح هنود لوحالو “ىث

 تارصبملا ليبق نم هددصي نحن ىذلا نا ال ىلاعت هراصبا يما ميدقت لعلو ىلملاو ىنحلاو
 لكب عيمسلاوهو دوجوم لكبريصبلاوه ىا «عمساو هب رصباإل ةيمجنلا تاليواتااىف لاق ©

 هيل# نع ةرابع ىلاعت هعمس هللا همحر ىرصبقلا لاق * ئهتنا عمسا هنو رصبا هبف عومسم |

 ارهاظ لصفتلاو عمجا ماقمىف ىتاعالاو عما عج ماقمىف ىناذلا .مالكلا ةقيقحي قلعتملا هملعب

 دوهشثلا قيرط ىلع قئاقحلاب هماع قلعتو هلجن نع ةددابع هرصنو دوهشلا قيرطبال انطابو |

 لاق هداحياون سغلاىفامراهظال ةردقلاو ةدارالا ءقلعت نم لصاحلا ىلحتلانع ةرابع همالكو |

 «هنودنم# ضرالاو تاومسلا لهالىا ه4 مهلامؤ#«ةيآلا 6 ايش دارا:اذا ءسما امنا ز) ىلاعت

 ( ىلاعت ) ١

 | *6نينسقلام ثلث ظهاماين ءايحا هي مهفيكىف ف 6 اددعنينس فهكلااىف مهناذآ ىلع انيرضو )

 | نا ىلا ةراشا وهو نينس عست ىا ه«اعسن اودادزاو  هزيمىلا ارظن درفملا هقحو عم اب

 | كوداذذاو لاقتعاانلو نينكس ثالث ةتل:ةئام لك: ىف .اًمهْسِإ تؤافتلا نال اعست ىنمشلا ىلع

 | لاسدصيس قيقحو ] ىنشاكلا لاق * موب ثلثو امون نوسمحو ةعبراو ةئامثالث اهتدمو ايرش |

 | هللا رصيا ام هانعمو انهرمالل ىنعمالذا ماب نسلو مالا ظفل ىلا ريغ“ عيسو ةللارصب هلصا |

 | هللا ىلعهتل احتسال اهتقيقح ىلع تسل بحعتلا ةغرصو عومسم لكل هعوسأامو دوجوم لكب ا

 | .هبجحبال نكردملا كارذا هيلعابع جرا تاعومسملاو تارصبملاب هملع نأش ناىلع ةلالدلل لب |



 فهكلا ةروس مص مو جم

 ىلد ىسع لوشت نا هنامسسأ 0 17 فاجر 1-1 تسل ا 1| نوكي نا ١

 مامالا لاق * ىهتنا ةعفنمو اريخ قداو ادشرهْم برقا ىبسنملا اذه لدب ردك ”ىثل ىتدهي نا

 .ىالفلا ل عفلا لعفاس لاقاذا ناسئالانا وه لوقلا اذه رك ذنم'دبال هناا بيسلاو هريسفتف

 قاع لعفلا كلذ نم هقوعي نا اح ىتبول اضيا دعبي ملو دغلا “يجن البق تومينا دعبي مل ادغ

 مالسلامهيلع ءاسالاب قللبال كلذو رفنمبذكلاو دعولا كلذفف ابذاكراص هلماشنا لَه ل اذاف
 كلذب ءافولا هيلع رذعتي نا ريدقتب هنا ىتح هللا ءاش نا لوَش نا هلع بجو بيسلا اذهلف

 | هللاىضر ةريرهوبا ىور هللادمحر ثدللاوبا لاق * ىهتنا ريفنتلا لصح ملف ابذاكر صل دوعوملا

 نفوطال) مالسلا امهيلع دواد نب ناماس لاق لاق هنا ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر نع هنع

 | تأتملف هللا ءاشنا لوقي نا ىمتو هللا ل دسىف لتاَغإ مالغب ىتأت ةأ معا لك ةأسعا ةئاَم ىلع ةلدللا |
 لاقول دس ىسفن .ىذلاو) مالسلاهلع ىنلا لاقف ( مالغ قعب ةأرما الا عب نهنم ةدخاو |

 سمالا ىرجن نا هتنسنم نافىلاعت هتثيشمب هلعف قلعي ل نم نا كلذو (كاذ هلدلول هللا ءاشنا

 ديعلا نايا مام نم نا ) ثيدحعاىفو ىلاعت هللالا ةقيقحلا ىف ةششمالنا ملعبل هتيشم فالخ ىلع

 ءانثسالادرجناف طقف باقلاب وا اعم بلقلاوناسللاب كلذ ناكءاوسىا (هثيدح لكى ىتتس نا

 ىونثملا ىفو : ديفم ريغ ناسللاب

 تستلاح ضراع هك نتفك نيم“ ىف «. تسوسق. مدام ءاتتسا كرت
 تح «كماقتشا ؟ناجاناطو ارواح يدينك اذعقا كرز ادي علنا تا

 لبقف ارامح ىرتشال ةسانكلاىلا لاقف نيا ىلا لجر لئسهنا بطلا ةضور فئاطل نمو *
 غلبي ملف ةسانكل ىف نيا 2 مهاردلاف ءانثتسالا ىلا جاتحا تسل لاقف هللا ءاشنا لق

 هللاءاشنا ةسانكلا نم لاق نيانم لجر لاقف عجرف هك نم همارد تقرسىتح ةسانكلا |
 لصفللا ءانثتسالا زوج امهنع هللاىضر ساسع نبا نا معاو * هللا ءاش نا ىمهارد تق ار

 قاتعالو قالطالو رارقا درقت ال كلذ حصول ذا هفالخ ىلع ءاهقفلا ةماعو ةروك ذملا ةيالاب

 اذه ةيآلا ليوأت ىف ؤ ىطرقلالاق * ةلبقتسملا رومالا نع رابخالاىف بذكاالو قدص ملعيملو |
 ىلا: لاكتمالا نؤكيتاف“ كك ةرذما:ذاهتحالا«اناؤ هذال ندخل مدخلا املا دلال بفاكف
 ةفشح ابا دسحمب ناك ىزاغملا بحاص قاحسا نب دمع نا ىور مظعالا مامالا بقانمىف لاق *

 ريمادنع قاحسا نيدمح لاقف ءاملعلا رئاس ىلع ةمدح ابا رفعجىبا روعنملا ليضفتنم ىورامل |

 دعب هللا ءاش نا لاقم“ تك م لجحرى لوشت ام ةفشحىبال روصنملا رفعج ىبا نينمؤملا

 ما ناك اذا هعفش امتاو عوطقم هنال ءانثتسالا لمعيال ةفنحوبا لاقف تكتواهنطأا أ غرشام

 _ كزيايكربب هاشداب ندش قشاع تياكح فاس ارد مكي رثفد لئاوا رد
 1 ت11 ا ا م ب بع جم جب

 2100 ااا 1| | 1 1 11111

 . سابع نب هللادبع وهو نيم وملاريما دج لاقدقو هحانبالا فك قاحسا نبدخم لاقف الصتم

 (ثشناذا كراك ذا > ىاتهتلوتل هت" ناك نوب /ءاعهعللاا لمت سا نفر ةوبأر

 ةفيشحىبال بضغلا هجوىلع روصنملا لاقف من لاقف ىدج لوق اذكهأ نينمؤملاريما لاف
 لاق مث ةحصلا ىلع 0 ليوأت سابع نبا لوقل ةفدخاولا لاقف ةفسشحاباايءىادجتا تفلاخمت أ

 نولوقف ' نوجرخ 3 كنوعيإبب مهنال ةفالخلل الها كنوريالا هءاوضاو اذهنا نينمؤملارب مالا



 مك 384 2 2 جرس 1

 | الو © قالخالامراكم لغات هناف مهل حيضفتو مهله حيرصتريغ نم نآ رقلا فام مهيلع

 نيضئاخلانم ىا *6 مهنم ط مهنأش ىف ىا * مهيف » [سربهىنعب ىوحت ىوتفو] «تفتست
 ىنشاكلا لاق * كلذب مهل ملعاال هنا عم كلذ نع ةحودنمل كيلع صق اين ناف # ادحا 8 '

 | "لاوحا زآ دوم ةصقنا ذئيوك ضنب تساراست ندبس تهت احا تايد ار ليوان لهأ

 | بلكو دوب ناشيا ةناخنواخ فهكو تسمئاق ناشبا دوجوب ملاع ملقا تفه هكتنسا ةعبس ءالدب

 ءاجنلا مه نوعبسو ءايلوالا مه ةئامثالث لاق هنا مالسلا هيلع رضخلا نعو « [ هيناوبح سفن

 دحاوو نوراتخلا مه ةثالثو ءافرعلا مه ةعيسو ءاقنلا مه ةرشعو ضرالادانوا مه نوعبراو

 اوغلب نكلو ةيلخلا ندحو عشختلاو دالكصلاو موصلا هر وخلا اوغلبي ل ثوغلاوه

 هملعي هللا مهافطصا نيلسملا عبمج ةهححرلاو ردصلا ةمالسو هللا ندحو عرولا قدصب |

 نودسحن الو هنورقحالو مهتح نم نوذؤيالو ةنونعلن الوش نّوسد ال مهو هسفنل مهصلختساو |

 مامالل نيحايرلا ضور ىف اذك اسفن مهاخساو ةكيرع مهنلاو اربخ سانلا ببطا مهقوف نم

 هسسدق توقو شيعمو ىرطف لقعو بلتو حورب تستراشا ىبمدزتو ] هللادحر ىهفايلا |

 [ تسأ هراما سفن سوتاقدو دراد ندب كيك ول هكى خو رسو

 رادم شزي نع ا * راوخ هراما 0 1

 تسركيد 'هلبق شاعاسره هك * تسرب توهش سفن تعاطربم

 < كلذ لعاف ىلا لف هيلع مزعت "يش لجال ىا 6 *ىاعلا ف بيدأت ىبن 6 ناوقنالو
 لزت هناف ايلوا الوخد دغلا هيف لخدف اقلطم نامزلا نم ليقتسي امف ىا # ادغ له 'ىثلا

 هولأسف نيئرقلاىذ نعو فهكلا باحسا نعو حورلا نع هواس شيرقل دوهيلا تلاق نيح
 ءانتتسا هتيمستو هللاءاشزا لع مل ىا نئتسي ملو (كربخا ادغ ىنوتنا) لاقفسو هلع هللا ىلص
 لالم رارغ ] ىنعي . هلع قش ىتح مايا ىحولا هيلع أطباف صصصختلا ىف ءانثتسالا هبشي هنال
 الا © هضغباو هير هعدو اولاقو شررق هتناذكو |[ تدولتشل) ترضح نأ لغ ىن لد تا صرب

 لاحالا لاوحالا نم لاح ىق كلذ نلوقتال ىا ىلا نم غرفم ءانتسا #“ هللاءاشينا

 راتخالانا كا ةذاشا هو هللا ءاش نا لاش نا وهو داتعملا هجولا ىلع .ىلاعت هتثيشع هتسبالم

 ركذاو9# (هللا ءاشيناالانوؤاشتاموإ لاق اك هتئيشم ىلع ةينبم اهلك دابعلا لاعفاو هلل ةئيشملاو

 لاق لزن امل مالسلاهلع هنا ىور اك هتركذت مث  تيسن اذا 96 هللاءاش نا لق ىا ه6 كير

 # اذهنم برقال هىنقفويىا «ىبر نيدهي نا 3 [ كدياش ] «ىسعلقووإ# (هللا ءاشنا)
 نيت لع ةلاذلا قتال لا تا الا نع مميكلا" ناتحا امازم ريطاو.تيرثأ قمل ىا
 وهامب تاثملا نم هارا ثح لعف دقو كلذ ىلع ةلالدو سانلل اداشرا ىا 5 دعو 2

 ةلبقتسملا زاصعالا ىف ةلزانلا ثداوحلاو مهمايا ةدعانملا ءاسنالا صصقكن باو كلذ نم مظعا
 ىلع ةلاد فهكلا باحصا نع ةياكملا. دوهللا لعج امل ىتفملا ىدعس لاق * ةعاسلا مايق ىلا
 تبسنح ما2هلوقب مالكلاحتتفم ف ىحلا نوح اك ةيآلا(ىسعلقإل لاقو اهرما هلانوه هتوبن
 رهاظلاو ”مولعلا رحب ىف ىدنقرمسلا لاقو * ىهتنا ةينآلا © ميقرلاو فهكلا بامحا نا

 عال



 فهكلا ةروس م 00

 | ماشتحالا ىلع انالوم ةبرث ىرئاذلو كواملاكعجطضنو كولعصلاكشبعن انالوم لاقف كواعصلاك
 ىماحلا ىلوملا لاق : اههتعافش هللا انقزر نيدلا ردص دقنم نود ميظعلا

 دوب مديز ريز ناهن هىر هماح نيا * قشع تخودهكىهاش سلطاردوجم شلصو

 هيلع هللا ىلص ىلا دهعىف مهتصق ىف نيضئاخلل ةثالثلا لاعفالا ىف رئامضلا * نولوقس

 مهضعب ىلا مهلكىلا اهيف لك دانسا هجو ىلعال نكل نيملسملاو باتكلا لها نم سو
 نم مهنيب ىرجس امي ارابخا تازنف مهيف هيلا ىحوي نا ىلا باوجلا رخاف هللا لوسر اولأس

 مه دوهيلا لوقيس ىا مهبلك مهئمانو ةعبس لوس نم مهنم بيصملازاو مهددع ىف مهفالتخا
 ةعبرا مهلعاج ىا 5 مهبلك مهعباد و صاخشا ةثالث ىا د ةثلث 8 فهكلا بامصا ىا
 وهام ىلع هفطعب ءافتك 1 نيسلاب 'ىجم مل امناو ىراصنلا ىا ه6 نولوّقيو 98 مهبلكمهلا هماضناب

 نوفذقيو) هلوقكءبانايتاو مهيلعىنخلا ربخلاب ايمر ؟بيغلاب امحر مهبلك مهسداس ةسمح لف هيف
 نم ةيلاحلا ىلع هباصتناو نظاذا نظلاب امحر مهلوق نم بنغلاب انظوا هب نونأي ىا («بغلاب
 دوم ري ىا دحاو لوقلاو محرلاناف امهنم ردصملا ىلعوا نيمحار ىا اعم نيلعفلا ىف ريمضلا

 اذه نم نقلتاا قيرطب نوملسملا نوائاقلا :© مهبلك مهنمانو ةعبس نولوقيو 88 بنغلاب امحر
 ةدايزب 1 ريغتو بنغلاب محرلا كلس ىف مظن مدع نم كلذ ىلا مهدشرب امن هيقامو ىجولا

 ةروك ذملا ةلاقملا ىلع مدقم ىحولا نال كلذو اهفرط نيب امف ةسنلا ةداكو ةدايزل ةديفملا واولا

 ىدعس لاق * «(لعا ىبرإ#ل نيلوالا ىلع ادرو قحل اقيقحت 46 لق » ناسلا هيلعلديام ىلع
 نوكينا زوجالو ةوقلاىف ةتوافتم نيقبلا بتارم ناف ةيفكلاىف ديزاو املع ىوقا ىا ىتفملا
 مهددعب 6 مهتدعب » معلا ىف امهل ةكرشال ذا نييلوالا نيتفئاطلا ىلا ةفاضالاب ليضفتلا

 دهاوشلا كلتب داهشتسالل هللا مهقفو دق سانا | نم ليلقالا مهتدع مهملعيام:# ليلقالا مهماعيام وف

 اهبدتعي داع ةدع اهدعب قس مىا ةدعلا عطش او واولا تعقو نيحا .هنع هللا ىضر سانعن لاق #

 هللا ىضر ىلعنعو *ليلقلا كلذنمانا هلوق رادمهيلعو امزج واعطق مهبلكمهنماث و ةعبس مهنا تدنو
 هراسي نع ناكو كلملانيميباعضا ءالؤه انييلشمو انيملثكمو اخيلمب مهؤامسا رفن ةعبس مهنا هنع |

 ىذلا ىتارلا عباسلاو هرما ىف ةتسلا ءالؤه ريشتس ناكو شونزاشثو شونربدو شون سم
 ىشاكلا لاق «*شويططيشيفكو ا شويططشفكهمساو سونايقد مهكام نم اوبره نيح مهقفاو
 باتا ءامسا نا امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ىروناسينلا لاق * شوط هنا حصالا
 رالاطسو ىف اهب ريو ةقرح ىف بتكت قيرحلا ءافطاو برهلاو بلطلل حلمت فوكلا
 ىلع عفرتو ساطرقلا ىلع بتكت ثرحللو دهملا ف هسأر تحن عضوتو بتكت لفطلا ءاكلو
 لوخدلاو .هاملاو ىتغلاو عادسلاو ةثلثملا ىملاو نابرضلاو عرزلا طسو ىف بوصنم بشخ
 لاملا ظفطو ىرسلا اهذخف ىلع دعت ةدالولا رسعلو ئءلاذخفلا ىلع دشت نيطالسلا ىلع

 | عيرفتل ءافلا [ندركهزيتس ] ةارامملا 6 ٍرامتالف 3 لتقلا نم ةاجتلاو رحبلا ىف بوكرلاو
 | ىا * مهيف 8 مهلداحتالف نيلوالا نيلوقلا باحصا لهج تفرع دقذا ىا هلقام ىلع ىهنلا

 | صقت ناوهو هيف قمعتم ريغ ايهاظ الادجالا * !يهاظ ءاسمالا ف9 تفهكلا باحسا نأش ىف
 تك سمعت يت ساو دعست 3-5 00-6



 ا

 امج مال حجم رشع سماخلا ءزجلا

 كبيره انوكب مهنع هللاى ضر ءادردوباو ىضتىمو قررافو قيدصو اع دو لراس ىادر |

 ىامرفب دينادركوت عيطم اروا ىلاعت ىادخ هكبلطب دوب نايلس ردسمهكاردابو دنيشن ةشوكب |

 | هناكرب و هللا ةمحرو مكلع مالسلا دنتف ؟هدما رد ناشيا هاند كدت تراشارمسو داهت راغا ْ

 مهزاكمن وفخم فيكت وملاب اناث هللا مهافوتنيح فهكلا باحصا نأ ريبدت ىا #مهسامهنن 8 |

 بابىلعىا # مهيلع اونبا #9 ةئيدملالهاضعبىا # اولاقن © مهلا قيرطلارتسي فكو |

 ١ كلملا لخد نيدحاحو نيحرتقم ثعبلا ف سوردنن موق كملت 1 هنا ىور - مهناكمي ١

 مهرفاكو مهمل م ةئيدملا لهاو كلملا مهلع علطاو مهربخ ريشتنا املف هللا مهثعب كلذ |

 هبكذعنو هللا كعدوتسن كلملل ةيتفلا تلاق مث ثعبلا ىلع ةلادلا ةي آلا ىلع هللا اودمحو مهوملك |

 هناك ةقعاصلا اهتذخا مث حاولالا نم اولمعف هدق م ىلع ءانبلا هرسس سدق .ىونقلا نيدلا ردص |

 نم تشطو قيربا هلو نونيزتم مادخ هلزاك ىتح ةروص الءءحتم نيدلا ردصو اقلطم ايندلل |

 ْ عجطضنو كولملاك شين انالوم ةرضح امو. لاقو صخشلا بانو نورضاحلا ريحتف هبرقو |

 ددشادرب دوب بس دن دس راغردب هباصو درك نانحت ١ ترضح درب رافنادب هتشادرب ارئاشيااب

 نديئابنج مدديد ارئاشيا ىو مثج نوج اماو دروا هلمحو تفركرد كلاب نشور ناشيا كس

 دتتفك هباح ديدادزاب ماللس باوحو دنتساخ ربان دروازاب زاشيا داسجإحاورا هنأدجس قح

 هللا لوسر دمت ىلعمالسل او دتفكن اشيا هديئاسرمالاس اش ملسو هيلعدللا ىبص هل هلل اديع نب دم هللا ىأ

 دن ديئاسرمالاس ارربمغس ترضحودندوم لوبقناشباو مالاسأ ندب ارئاشإا ديدرت توعد سل

 هدنز مالسلا هلعدمم لها زا ىدهم جورخ دز' ركيدرابو ديدرك هك دوخ عجاضمرد زاب

 ا [رياليدولا ثيوعبم تماقردو ديريع سب دنهد باوجو ديك مالس ناشيارب ىدهمو دئوش

 رهظالاوه ريقنلالوقي * ردقملا رك ذاب قاعتموه ريسفتلا باحا ضعبلاق 6 نوعزاتتيذا و
 سوردنت موق مهنوعزانملاو هلمقا<# الصمم امالك نوك 3 هيلع ةيل الاءافلا بدرتل بسنالاو

 نوكتو مهتبرتدحا معيالىني [ دنوش هديشوب مدرم مشجزا هكىراوبد ] 6# اناينب ف مهفهك
 مهلاحب * مهب ملعا 1 ةريظحلاب هللالوسر ةبرت تظفح اك سلا قرطت نم ةظوفحم

 ميكلمو نيملسملا نم #8 مهما ىلع اويلغنيذلالاق » مهناكمب ريغلا ع ل ؛ةحافلال مهنأشو

 0 رف ىلصي ادحسم نين كوسم قسم

 | ىف ىلاعت هللا لاف قحلا رهظي نا ةبر لأسؤ دامر ىلع سلج احسم سنلو هناب قلغاو .هتب
 دنعف همنغل ةريظح هذختمل ٠ ميكا باب سوناقد هبدسام مدهق مهتانعر نم لجر سفن

 ساو هبايث مهيلع كلملا لاف اونامو اومانق مهعجاضم ىلا اوعجز مث سنالاو نلارش نم
 ىبو جاسلا نم اهلعط بهذلل نيهراك مانملا ىف مهآ رف بهذ نم نوبات دحاو لكل لعخ
 خشلا ةرضح لش مل اذإو ءانالا لها لاح هذه ريقفلا لوَق * ادجشم تفيكَلا ناب ىلع

 نا لاق هنا وهو هحور هللاحور ىدنسو ىخش ةرضح نم هتعمسام هيبسو ءاطغلا لش مل

 اكول ان الوم ناو قولا تحاص' ايالؤم ةرضف كوأملا تالوأ نم ناك ندلآ ردص خبشلا

 0 ل ىلا ىناف قيربالا ىلا خبشلا ةرضح راشاف كلذ ىف صخعش هلع ريغتو ةضف

 (كولعصلاك)
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 هبرخس نمأب اهش تفكاخيلع ىركم يرحل ارا و تسد درس دك اش هلا كاس تيارت

 دنداتسرف ماعط بلطب رهشب ارم زورماو متفر هوك هتخيرك ىوزا ىتعامام زوريد دينكم

 كلم درك ريرقت لاح تروصو دئدروأ كلم كيدزتاروا هصقلا مئادن ىزيِج نيازجم نه

 تروصزا ارئارابو دمارد راغب المو دئدروا راغب ىور دلب:فارشاو نابرقم زا ىتعامحاب

 لاو>اوىاساو دئدناوخرب دون راف ردرب هكحواناو ديسرب كلم روفلاىلعو دادربخ لاح

 هدش ريحتم ون ىاهماجو هزاث ىاهيوراب ديد ارئاشيا هدمارد راغب موقابو درك مولعم ناشيا

 ((كلذكو) [دومرف رابخا لاح نيزا ىلاعتو هناحسقح دنداد باوج درك مالس ناشيارب

 ةمكحلاو ةرهالا ةردقلا راهظا نم كلذ ىفامل ةمونلا كلت نم مهاتشعبو مهانمتا اك ىا
 باتا ىلع ىا © مهيلع لو سانلا انعلطا ىا 6# انرثعا ف مهنيقيو مهتريصب دايدزاو ةغلابلا

 هب معلا ببس راثعلا ناكف هفرعف هيرثعاذا هللا رظني ”ىش نع لفاغلا نا هلصاو فهكلا
 رماد ىسك ندماسر ربا راعالا رداملا_ بدك لو لا لع تلا مسا قلطاف

 برعلا [ ىناهتزبب ىمك نديئناسر رب ] عالطالاو 4 انرثعا كلذكو ) ىلاعت هللالاق [ ىزيج

 هوريال ىتح مهنع باغ مهنع علطاو هوأر ىتح مهلرهظ موقلا ىلع نالف غعلطا لوقت
 ثعبلا اوركنا نيذلا سوردنت موق مهو مهلاح ىلع مهاتعلطا نيذلا ىا 46 اوملعيل

 نال هيف فاخال قدص :© قح ب اعم دسحلاو حورلل ثعبلاب هدعو ىا 46 هللادعو نا ©

 ه6 ةعاسلا ناو 8 .توملا وخا مونلاذا ثعبي مث تومي نم لاك هدعب مههابشناو مهمون
 هياهيف بيرالؤل ءازجلاو باسحلا اعيمح قئالخلا ثعب تقو نع ةزابع ىه.ىتلا ةمايقلا ىا

 .ةئاكالث اهكسماو مهسوفن ىفوت ىلاعت هنا دهاش نم ناف اهعوقو ىفةهبش الو اهمايق ىف كشال

 ىفوتي ىلاعت هنا اني ملع اهيلا اهلسرا مث تتفتلاو للحتلا نم مهئادبا اظفاح رثك او ةنس

 ءازجلاو باسحلل اهيلا اهدريف اهئادبا ريش نا ىلا اهكسميو سانلا عيمج سوفت

 تسيراك قح توقاب اهزجم * تسي راوشد اهراكت ردق 5

 ةردقلا هذه رهظا ثدح مونلا ةدوصب مهايا هداشراو موقلاب هللا فطل نم اذه ريقفلا لوق *

 هلوق ةيمجنلا تالبأتلا فو ةظقبلا لهانم وه نمل لوسرلاثعب ماقم موقي هجوب قحلا نيبو
 ىلع داسجالاب دوشنلاو ثعبلا ىركم ضعب انعلطا اك اناىلا ةراشا (مهيلع انرثعا كلذكو)
 ناو قح قوملا ءايحاو ثعبلاب هللادعو نا مهل ققحتيو اوملعيل فهكلاباما لاوحا
 هلوب هب هللا دعو ناو ةتملا بولقلا ضعب ءانحا ىلع نورداق اناهيق بيزال ةعاسلا مانق

 نيقيدصلا بولق مايق ناو قح 6ءانيبحاف اتيم ناك نموأ) هلوقبو 6 ةبيط ةايح هنييحنلف) .
 هيلع هللا لص لاسر ترضح هكتسا روك ذم ىلعثماما ريسفترد ] ىهتنا هيف بيرال نيبحلا |[

 ارئاشيا ون هللا لوسراي هكدما ليريج دن هب ارفهك باحصا هكدش نا ىوزرا ار سو
 نيدب ارئاشيإا ام تسزفب اذ سكراهج دوُخ باحصا راخازا اما ىكدىهاوخم امثد نيرد

 دومرف ليربج ميامرشب نافرب اردكو مسرف هنوكح ةكدومرف ترضح نآ دننك توعدوت
 1 تت تس همم دوس مصصج س جس ل



 ناك مو هيلع هللا ىلص ىنلا لاح خلك ك١ ىاتوؤلا :ءاذعلا نم لد امي قاما 1001

 ١ ةيدنغملا قخلا ٍةيذعنم اوعجر الفا (ىيقسيو ىهعطي ىد دنع تيبا) لوشو مايالا 0

 | باماو لوصولا. بابرا نا ىلإ ةراشا اماعط ىذا مهبلط ىنف) ا 6« اوئعباف) اولاق مهسوفن ظ

 تافطالمو سنالا ةوالح اودجو لاصو ولا عطاوتاذو ءاهبلاو لاملا كلذ اودهاش امل ةدهاشملا

 | نوللعتف ةيناحورلا مهتيذغاب بولقلاو حاورالا مهبلاطت سوفنلا ملاء ىلا وعجراذاف 9

 | ةفاطاب نولصوتو هللا ءاهب نم ءاهب لكو لا لام نم لاح لك نال ليج لك ةدهاشمت |

 نرزعشبالو)ماعطلاىف ىا (فطلتلو هنمقزرب مكتألف) اولاق اك تافطالملا كلتىلا ةمعطالا ١
 | مهل ناف ةبحلا بابرا لاوحاب ةلفغلا لها روعش نع زارتحالا ىلا ةراشا هبفو 6 ادحا مكب |

 ةافرا هرسس سدق ىبرغملا ناّمع وبا لاق 5 ةيادبلا لها دنع رفك اهن أك الاوحا. ةياهنلا ىف
 | (؟وجر < زةلغلا لها ىنحي (ىللع او رهظي نامهنار» فنلابنيدي رمل ١! قافراو فاغللاب نيفراعلا |

 فرصتلا قاقحتساو اهتوقو ةيالولا ةعسو نم ةفرعملا لها اي كم نودهاشي اهف ةمالملاب

 رصقنف مكلاوحا اهب نودهاشي ةريصب نع لزعمب مهناف مكف امهفرصت مادعناو نينوكلا ف

 مكيف نونئعطي مهرظن

 داداشب كف تمالام | كتكمةزا لوا رع "هناي تدرد رزهببدراس لد هرد قشع

 اهتيزو امدلا تاوهشت.غاوطو ىوهل امامدا ةدامعىهو «مهتلمف ؟ودخ) نا 02--- |

 لم نم راضعالا ولخال هنا لعا ريقفلا لوه + ادبا اذا اوحلفت نلف اهيلا متعجر نان

 هضرعو هداقتعاو هلمعو هنيدو هندب ىف ةمالسسلا دارا 1 رس روس كانا 2 ْ

 ها نمله كال بكل باشا وج انام ورنا مالاو يا
 | امو ايثدلا ام ىرديال نسما بولسم ةناف 0 مهعفر مه ريكو .مجريغص سانا |

 كاذف ريغتبال رحب هنا 0 ىعدا ناو ضايبو داوس نيب قرشال نيئعلا ضومغل اهم |

 عاذرلاك وهو يتكرم واتحجالا ىف ىهتنمللا الا لصخم ال .ريغتلا مدع نالا ضحم رورغ |

 |. نم فما هلأستو كلذ نم للاب ذوعت اهركوا اعوط ىوهلا لها ةقفاوم هتياغو عابطلا ريغي
 - 2 10 ١ 3 1 . . . 1 أ -

 لاق + © كلذكو 3 ىدمرسلا صالخلاو ىدبالا حالفلا هنم وجرتو كلاهملاو عوقولا

 هزاوزديو داهنرهشب ىزر هدوع لوقاهتيسو دوب فوصوم لماك لقعب هكاحسلمي 1 قشاكلا ا

 مدرم ن ناولاو 0 تالحمو رازاب تدار رد, رهشب نوحو ديد نت رن عاضوا ديسر

 | هحناز زا حصحردو دما زا ناكدب صالا رخآ درك هلغ ىورب تريح تفاي ركيد. ىطم رب

 تملا اقدمانسب شقمديدىرز ىاونان دئاتسنان ضوعردات داد ىوب تشاد هارمه

 أ دش عجبا زابرد ربخ ني هظلل كرب ارك ارك 250 ركيدىرازاس اررزنا هتفايجنكد سميا

 | ىنكنم تفك الع درك اه دز قاب باطو دومت ماظعىديدهتهدبلط اراخيلميو ديسر هنحشب

 | اويل لت طا لات ماع رازاسزو او ما هتشادرب ردي ةناخزا اررز نيا زور ىد مادهتفاين

 ايديال عا تتك عمد حااطناؤلاو نيدو معييتكتا زيوت كين ادي ويس لآ ذا قربك فكن وجو
 تيجاقد هكدندزك ا :هتسأ طا نامي اذوب دراد / اك نم  مهمز وأ هكديرب سوناقد
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 ] 46 ةئيدملا ىلا هذه مكقروب ف ايلي :6 كدحا اوثبباف ف قبسايف نيدوهعملا نييزحلا ىلا
 | مه«ةيامىلع الابقاو هملع ىلا مهل ليبسال سيتلم هنال ثحبلا ىف قمعتلا نع اضارعا ه !او

 مساب اهفصوو ةبورنضم ريغوا ةبو رضم ةضفلا قرولاو ءافلا هنع ني م لاحلا بسب

 | للد اهل مهلمحو كلذ مهموب توقاهب ىرتشيل هباا ضعب اهلوان لئاقلا ناب رعشي ةراشالا

 ثادو 'نكاتيضلا :لففا زعبي اهلا اورغ الكولا ةفاقطل_.ءاؤآ نها ]اما داون اتفازلغ
 ىفو : بابسالا ةرشابم دعب نوكي لكوتلاو تاقافنالا ىلع نيلكوتملا نود هللا ىلا نيعطقنملا

 ىونثملا

 ]1١[ 0ك الت هلكت اس نك تشك * | نك راكرد لكم لكوت رك

 نك ود لك ير « وظف هللا كح نساكلا نصر

 اقف رم كسا نما كلا ”ىهبو ةتحر نما كبد ىلزشن ) مهلوق نم يلع نيلكوتم مهنوكو
 نوزلع سوسرط نوماقلا ىف لاق * سوفا 'ةناهاخلا ىف اهمسا نكؤ نتوسرط ةنيدملاو
 ىلع اهلها ىا هي اها رظناف 8 انرصع ىف مالسالا ىلا ديعا مث نمرالل ناك بصخم دلب

 صخراو رثكاو .بيطاو لحا ه4 اماعط ىزا عب ملا لأساو) هلوقكف اذملا فذح
 د هنم# ناسنالاندب هب موقياموهو توقب 6 :6 قزرب 3 [امشب درايب سب] 6 مكلف قه اماعط

 ناعيا هكدندوب ناسك ر هش نارد ناشبا نامز رد ] 5 0 ا كلذ نم ىا

 | فلكتلو © فطلتإو 9 [ دنك اديب ناشيا ةحرذ هكدوب نأ ضرغ دتتشاد ىب خم دوخ
 | نا رقلا تيسح نيمدقتملا ضعب لاق فرعي الثل ءافختسالا ىف وا نيغي الك ةلماعملا ىف ففطللا

 كصتلا ىف ىاثلاةةاللا © تاطلتلاو ) *"كقتهكلا وشف اهل دنع قمل "ع دجتوو افاؤركلاب
 لها نم هي ادحا مكب نرعشي الو 8 ناتسبلا ىف م ىاثلا فصنلا ىف ءافلاو ءاطلاو لوالا

 ىمسف دصق ريغ نم انب روعشلا ىلا ىدؤيام ناعفبال ىا كرابخا عوبش ىعدتسي هناف ةئيدملا

 سم الا كك ىاثلا ىلعو يع لوالا ىلع ىهللاف هق ببس هناآل مهل ةماازاعكما كلذ

 #« مباع اورهلظي نا 2 مهنال راعشالا مدعو فطلتلا ىف غلانل ىا 4 مهلا 0 تكافلتاب

 محرلاب كولتقب 4 كوجج رب 8 اهيا ىف ردقملالهالل ريمضلاو مكب اورفظيو مكيلع اوعلطيي ىا

 وا #8 مهتداع نم ناكو ةلتقلا ثبخا وهو هيلع مثأاه ىلع متدث نا ةراجحلاب ىعرلا وهو
 كر دوعلا نم اهر ؟اهف 2000 لا 0 ىا هك مهتلم ىف ودب 1

 اذه ريقفلا لوش * اوم اف مهنيد ىلع الوا اوناك لبقو (اتلمىف ندوعتاوا) ىلاعت هلوقك
 مهلا ليقل اثداح مهئاا نكيجلول هلال كلذو (مهبرب اونمآ ةيتفمهناإ ىلاعت هلوقل باوصلاوه

 مهدنع ”ئىش دشا وه ىذلا رارقتسالا ىلع ةلالدلل ىلا ةلك ىلع ىف ةلك راثياو نونمؤم ةدتف
 هي ادبا 82 ريخم اوزوفتنل ءاجلالاو هركلاب ولو اهيف ملخدنا ىا اذا | اوحلفتناو  ةهارك

 ةياجالا ىلا كلذب ناطيشلا مكجردتسا امبر مهزكا ناو كمال ةرخآلا ىفالو ايندلا ىفال

 ةنس ةئاعالد اوناكامل مهلا بجعلا لكبجعل اة يءجنلا هي * اهللع رارمتسالاو ةققح

 | اونغتسا دقو ايندلا م الملا اوجاتحا ام مهتيدنع نع نيحراخ قا ةيدنع ماقمىف نيس عستو
 1 11701 11 1 11. 000907157 01111 7 كا اسك 1 2 ا ا ات 15015015007512:9 قس هت سس حس د سم

 لكوترب دهج حيجرت ريش ندرك نا راب ركيد ناسرد مكيرتفد لئاوارد [1]

 لكونرب ار دهج ريش نداب: حبجرت زاب نابرد مكيرتفد لئاوارد [؟]

 مكسو



 ا إب عيسي هير سمس از هيلع ةيكلملا ةلغ عم مالسلا هلع هلا ىرمالا |

 | نهىلا ةيسنلاب مهل الاذتبا مهيلاراذالا ىف ناعم هلع ا.شغم رخ برغملاو قرشملا نيبام هتحونجاب ا

| 

 دسج رشحرد اروا نامز لها رثك او دوب سرتئادخو نمؤم ىدممواو دسرىسوردنت

 للا نم مهبايثو مهداسجا اًنظفحو ةليوطلا ةمانالا كلم معانما كىا (كلذكوإل [ تفك

 بزحتلا ققح_ هبوىلاعت هللا اهملعي امئاو مهبم اهرادقمو ةلواطتم اهنال مكتيل ةدم نوملعتال

 مه 7م خم رشع ساجلا ءزجلا

 ! وه ىدذلا غزربلا 12 روصلاو امندلا ىف 0 ىلاعت هللا ةداع ترجدقو هلها نم سيل

 | كيذك انام ابا ىقارلا سح نوكل خزربلاف وهو حورلا دهاشيال امكف ةرخ آلا ملام ةمدقم

 |  ىكح_ مهفافضرالا هلك أتال اذإو حورلاماقمب الصتم هنوكل سدقملا بيطلارهاطلادسجلا
 هدهاش اءاف طوسلا 1 4س يس وع ءابلوا نم الو ىأر افوص نا

 ماقملا ةّييخْنم كله
 تسب هتحوس رب ةناورب ةقاط ار ماخ

 تك د رات ناشيارت راف رد سوناقد نوح ] ىنشاكلا لاق +« 3 كيذكو 32

 لاموكلم همهناو دنكف مهرذ شتاحىانب لجاداب ارىنامز هك دندما زاب كلملا رادب و
 [ تقل ىدذاتم لذلحو

 دش ريوك ديدن هنامز * دش زيجات و درمشب دنح ىد

 | دئيوكو سوردن اص كلم تبون ان درك رظن كلام نارب ركيد كلام دنح وزا دعبو ]

 ىلاعتو هناحيس قح درك دوس داددنب ارئاشيا كلم دج ره دنئدش ناركمو داتفا ههش
 | ةحلانس درك راد تاوخا ارثهك_بامحإ قئاع ناثدارب دسجر شحوب للد.ك تساوَح

 هي مهني, اولئاستيل 8 مونلا نم مهاظشباىا 6 مهاب له انتردق لاك ىلع ةلاد ةيآ للحتلاو

 ناببل فاتثتسا خي لاق 9 ةفلابلا مكحلا نم لصفام هيلع بترتف اضعب مهضعب لأسسبل ىا
  [تقودنج]:6 59 انيملسكم مولعلارحب ىفو + انيياشكم مهي روه هب مهنم لئاق 9 مهلأست
 | ىا هي اولاق 8 ةلمجاىف ذاجملا هامل 7 4 م ا ثيل ف

 | مههاشاذ 2و ودع انهكلا اواخم لال واق ما لبق 6 موي ضعب وا اموب اننبل 9 مهضعب

 كلذ ناكو موب ضعب وا اولاق دعب برغت+ل سمشلا نا اوأر املف اموب انئل اولاقت راها رخآ

 هدما رب راغي دادماب ناشيا ] ىنشاكلا لاقو * بذكلا ىلا اوبسنيمملف بلاغلا نظلا ىلع ءانب
 ميدرك كندد دتتفك انثيل اولق دنديد هديسر تشاج تقوب, باتفا دتاسير كرد نوج دندوب

 قاردرك ١ دود دا هدايا موي ضعب وأ مشاب هدش باوخرد زورىدرك ١ىزور امون اا

 ءاَغ ىلعلدي مكقروب كدحا اوئعباف هلوق نال هلبقامىلوا اذهريقفلا وق * [ مشابهتفخز ور

 روك ذملاثعبلادعبي ذا بورغلا لبق تقولا ناكولام الخ راهنلا نم ٍبايالاو باهذلا هيف عسيام

 مهنمرخآ ضعب ىأ :4 اولاق ف ةنيدملاو فهكلا نيب ةفاسملا ناكمل ةداع دوعلا ناكما مدعل هبف

 ىاهيومو هدنلاب اردوخ نانخاننوج سي ] ىتشاكلا لاو « هللا نمماهلاب وا ةلدالا نم مهل حسام

 متا ىا # متثبلاعي ملعا مكبد ف [ اريركيد ىضعب ناشيا زا ىضعب دنفك دنقاي زارد اررسس

 كا )
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 هب لتقف رقاف لجرلا اوذخا مث لدتقلا اودجوف عضوملا اورفح نوادر كتل لع
 نامزلا ءانبا مذىف ىماجلا ىلوملا لاق

 تانج اناشيادكزاتسجاوناكمالا سدح * ىنمشد راك ديزاسأ ىشود ساب رد

 باثذ ىف بايث وا بايت ىف باثذ مه * عابس لعف ناش لمفناسنا لكش ناشيا لكش
 هف نوكتنا نمؤم لكل ىثني لاصخ ريثع بلكلا ىف لاق هللاهمحر ىرصبلا نسحلانعو *

 كلذو فورعم ناكم هلدوكيالزا ةضاثلاو ٠ ناحاصلا باد ند ةناث امتاحن وكنا كدالا .
 ةعبارلاو .نيبحلا تامالعنم كلذو اليلقالا لبللانم مانيالنا ةثلاثلاو . نيلكوتملا تامالعنم

 هيرضناوهيحاص كرتيال هنا ةسماخلاو . نيدهزتملا تافصنم كلذو ثاريم هلزوكيال تاماذا

 نكامالا داب ضرالا نم ىضريهنا ةسداسلاو . نيقداصلا نيديرملا تامالع نم كلذو هافجو

 هذهو هريغىلا فرصناو هكرت هناكمىلع بلغت اذا ةعباسلاو . نيعضاوتملا تامالعزم كلذو

 دقحنملو باجا ةرسك هل حرطو هيلعجو درطو برضاذا ةئماثلاو . نيضارلا تامالعنم
 هذهورظني ادعب سلج لك الارضح اذا ةعساتلاو . نيعشاخلا تامالعنم كلذو ىضمام ىلع

 تامالع نم هذهو هللا تفتلبال ناكم نم لحراذا هنا ةرشاعلاو . نيك اسملا لاصخ نم
 مهتنياعول ىا 6 مهيلع تعلطاول هللاهمحر ىبفايلا مامالل نيحايرلا ضورفف اذك نينوزخلا

 ىا 4 مهنم تيلوا ةدهاشملاو ةنياعملاب ”ىثلا ىلع فارشالا عالطالا لصاو مهتدهاشو

 تيلوىا دحاو نه رارفلاو ةيلوتلا ذا هلبقام ىنعم نم ةيردصملا لع بصن 6 ارارف 9 تبره

 "المي افوخ # ابعر مهن 2# [ ىوش هدركري هنا هو ] 6 تئلملو #8 ارارف تررفوا ةيلوت
 مهنبعا تناك ةئيهلاو ةيسهلا نه هللا مهسبلا امل كلذو زييكوا ناث لوعفماماوهو هيعري و ردصلا

 نديد تقاط ارىك هك تسنا دارص ] ىنشاكلا لاق * ملكتي نا ديري ىذلا ظقيتسملاك ةحتفم

 هدم نارد ناشناىاهتوحاو اهن ومو كتبا ماش نامدا فاهم هنا تيك نس نانا
 فهكلاب رف مورلا اننغ هنا هنع هللاىضر ةيواعمنعو [ دنا شحومو ملظم ناكمرد ناشياو
 كلذ كل سيل امهنعهللاىضر سابع نبا هللاقف مهيلا انرظنف ءالؤه نعانل فدك ول لاقف

 ىهتناال ةيواعم لاقف «ارارف مهنم تيلول مهيلع تعلطاولإ لاقف كنمريخوهنم هللا عنمدقو

 تءاج فهكلا اولخد املف اولعفف اورظناف اويهذا مهل لاقو اسان ثعبف مهءلع ملعا ىتح

 ثيح نم انلق * هيلا نم عنملا مهفي نيا نم لبق ناف * مهتجرخاف لبقو مهتقر>اف تس

 ءاصقتسالارظن مهيلارظني نا دحا عبطتسيال ةبيهلا نم ىلاعت هللا مهسبلا امل مهنا ىلع اهتلالد

 صتخم مهيلع عالطالا عاشماو»و ىنعملا اذه نا نط هنال عمسل مو هب ؤاعم هيلط ىذلا اذهو

 هللاىضرسابعنبا اماو . مهقوف دجسملا ءانبو مهيلع راثعالاو مهثعب لبق ىذلا نامزلا كلذب

 ريقفلا لوش * ىتفملا ىدعس ىشاوحيف اذك نامزالا عيمج ىف ماع كلذ نا ملع دقف امهنع

 هل حلصي نم لكل هتراشاو ةلاسرلا ةرضحل هيليامو تعلطاول ىف باطخلا ةرابع نا كشال

 هتحن لئاطال اعئاض اذا مهنعشيتفتلا نوكف باطخلا اذه ةراشا تحن لخاد ةيواعش هتما نم
 رظن لكل رسيتنال ةقراخلا ةببجعلا رومالا نم هلاكشا دحنع جرخام ٍةعلاطم.نال كلذو |



 تاولخ وا :نيتواخوا اموب نيمبرا ةولخم نيفلاسلا لاحر رلا غلبم غلبي 1 خعاشملا ةطساوب |
 ا لاجلا 039 راجشالا نا اك هفطل ةروصو خاشملا ةطساوب هللا ءافل> ءالؤهنا :كلذو ةدؤدعم ا

 | مهتيبرتو نيقاهدلا ةطساوب نيتاسبلا ىف راجشالا رمش اك رمثالف ةطساوالب ىبرت
 أ

 زيك ىلؤدآ حاط" كاّرتف وزب * ريتني كب نبا'تسودئا نئاز
 ا دياتت ارز نعوك' ووكلاء زود ا 00

 لاحةياكح 6 هيعارذ طساب © ريمطق همساو مهنيدىلع مهعبتدق عار بلك وه ه6 مهبلكو

 هلامعا زوج نييرصبلا نم رفعجىناو ماشهو ىئاسكلا دنعو لعافلا مسا لمعا كلذلو ةيضام

 نم بابلا عضومي ىا # ديصولاب ه8 ىطسولا عبصالا سار ىلا 0 عادذلاو اقلطم

 ةتع هل نوكيال تفهكلا ىدسلا لاق * ىهتنا ةّّيعلاو ءانفلا دصصولا سوماقلا ىف لاق * فهكلا :

 نينمؤملاعم ةنملا لخديهنا  ىور  تيبلانم ةيتعلا عضوم هنمبلكلانا دارا امتاو بابالو
 لاما كك مهاربا لجيو حاص ةقان ةنلا لخدت تاناونلا نم ةرشع لتاقم لاقام ىلع

 فيكلابامسا بلكو سيقلب دهدهو ناهلس ةلمتو ريزعرامحو سنوي توحو ىبوم ةرشبو

 ةاكشمىف هركذ ةنْلا نواخديو شبك ةروص ىلع نوريصي مهلكف ملسو هيلع هللا ىلص دم ةقانو

 هريس سدق ىدعس خيبشلا لاق : راونالا

 دش مدرمو تفرك ناكيل ىف * دنح ىزور فهك باحصا كس

 يع 1 ىلعت مامأ ريسفر دو ٠ شلك كفو ل ت2 لا نامد سعاب ] ىنعي

 دسرىوب ىررض كرك دتسرف دورد مالسلاهيلع حون ترضحرب زورئابشرد كلها

 ررضتم كس زا دزاذ دوخاب هتشون' 6 ديصولاب هيعارذ طساب مهبلكو ) تالك نبا هك رهو
 سنج نم ناكفهكلا لها بلك نا ىلع ريسفتلا لها رثكا ناوخلا ةاحّىف لاق * [ ددركت

 مالسل اهنلع ىلا ند ايلك دسالا ىمسيو ادسا ناك لاق هنا مرج نا نع -ىورو - تالكلا

 ىلها ناعون بلكلاو دسالا هلكاف هبالكن م الك هيلع هللا طلسن نا بهل ىنا نب ةبتع ىلع اعد

 بالك اهف نوكي ةناف ةقومللابالكلا اهلا بسني نعلاب ةنيدم ىهو قواسولا ةبسن قواسو

 | ةقوسلان ا ىنعي ؛ ءاوس ةقولسلابالكلاو ةيقوسلا ىرشخم زلا تاغالب نمو * اهب نودصصي لاوط

 أ عبطلاىف نيعونلا الكو ناتيواستم ةيقواسلا بالكلاو ةلماعملا ةءادرو قلخلا ءوس نم مهيفامل

 ظ نم ربخ نما باك امهنع هللاىذر سابع نبا لاق * نانا :ضخو مالتحالا هعبط ىقو ءاوس

 ظ جرخف مهل ةحلا نيد قاكدو مهقراشال ءامدن ةعصعص نب ثراحلا ناكو + ناوخ بحاص

| 

| 

 اعجطضا مث ابرشو الك أف هتجوز ىلع لخدف دحاو مهنمفلختف هؤامدن هعمو هتاهزتنم ضعب ىف

 لو دّشناف صالا فرع نيلشقاهدج و؛هلزنم ىلا ثراحلا عجراملف امهلتقف امهيلع بلكلا ثوف

 ْ نوخم لدخلاو ىس رع ظفحم و * ىطوحب و ىتمذ ىعري لازامو

 نوصي فيك بلكلا اجاب و * ىتمرح ليلحم لخلا اجماف
 | ىربي بلك لوتقمللو رب ىف ءاقلاو ناهفداب اصخش لتق اصخش نا تاقولخلا بئاجت ىفو *

 حبن لئاقلا ىأر اذاو ريشي و اهنغ.بارتلا ىحن و رئبلا سأر ىلا موي لك ىتأي ناكف كاذ |

 ( هيلع )



 هللا هيبري ىذلا ديرملاو لاجرلا غلبم غلسا ىتح نين عستو ةنس .ةئامثالث ةدم هيلآ
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 مساب ةامسملا ةهجلاىا نبل ١ تاذ ةهجلا اهتققحو ا ماك تاكل جاهنم ىلع

 ل ا ؛ىغاذاو

 لبي ىذلا هيناح ىا تيكا لاك تاخ ةهج ىا 1 كامل كاك 0 مهر شاالو مهعطقشت ىا

 مهكرتو مهعطقتو مهزواجو الاث منلخت ىا لامثلا تاذ.مهضرقت' سوماقلاىفو * قرشملا

 ىهؤ رادلا ةحاسو ضرالا نم عستاامو ةجرفلا ةوجفلا 6 هنمةوك ىف مهو © اهلامث ىلع

 مهلوح موخنالو الامثو انبي مهنع لبمت اهارت ىا اعيدب اسما كلذ نوكل ةينبم ةيااح ةلمح
 اهتفرص نا الول اهتباصال ضرعم طسوىف ىا ضرالا ند عستم ف مهلا عم هلك مهراهذ ىف

 عولطلا ىتلاح اهضرقو سمشلا روازت نم مهب هللا عنصام ىا * كلذ » ريدقتلادب مهنع

 هتردقو هملع لاكولع ةلادلا ةيبجعلا 6 هللاتايا نم ل اهعاعش عقومىف مهنوكعم بورغلاو |

 هل قيفوتلاب قحلاىلا « هللادهي 88 [ هكره ] :© نم ف هدنع هلها ةماركو ديحوتلا ةيقحو
 دحا هلالضا ىلع ردقي نلف اهلك ةداعسلاىلا ىدتهاو حالفلا باصا ىذلا 3 دتهملا وهف ©

 عفتملانكلو ةريثك ةيآلا هذه لاثما نا ىلع هسنتلا وا نودتهملا مهناب مهيلع ءانثلا اما دارملاو

 هرايتخا فرصل ةلالضلا هيف قل ىا © للضي نمو # اهب راصتتسالل هللا هقفو نم اهب

 هي ادشرم 0 ان 1 الو 0 ءاصقتسالاو عيتتلاىف تغلابناو ادبا 3 هلدحن نلف #3 اهيلا

 14 مهيسحن و # هناكماوا هدوجو عم هدجنال كناال هفنىف هدوجو ةلاحتسال حالفلا ىلا هيدهيي

 وهو اهرسكو ىاقلا حتفب ظَمب عمج نيهبنتم © اظاَعبا 3 ىرت ىف مك هيف باطخلاو مهلظت

 دقار عمج ماين :# دوقر مهو له رظاناا ةئيه ىلع مهتوبع حاتفنا نابسحلا رادمو ناظقبلا

 دوكر نزو ىلع ىودَحو ىوك لعالاو ثاجو كاب عمج ميم ةروس ىف اشجو انكب لثم

 ناشيارهاوظب نوح تستّقرط نادرمتاوج راكرادومت لاحنيا هكءدروا رارسالا ل
 دنغرافهمهزا هكىبب ىايدد ناشيا راس نوحو لاا ناديم رد ا هكىنبىركذر د

 [ داكرد تروصيو راكس ىنءع راشه رهاظبو تسهم نطاس لالخلاوذ ففعل ناتسوبرد |
 هتخا درباو هلمح زا .ؤطاب * هتخاسرد ناو ناب ئرهاظ

 لاق نامزلا لوط ىلع مهئادبا نم اهيلبام ضرالا لك أت اليكم هلت امى ةهجىا ه«لامثل|تاذوؤلل مهناميىلت ةهجىا ةيفرظلا ىلع بصن «(نيملاتاذإلل ةكئالملاىدياب مهتدقد ىف «(مهبلقنوإل

 ةدحاو هلق امهنع هللا ىضر سانع نبا لاقو + ةنسلا ىف ناتبلقت مهل تناكهنع هللا ىخر ةريرهولا

 مامالا هنم بجعتو ءاروشاع مويىف كلذو مهموْل ضرالا لك أت الثل بناج ىلا بناجنم

 هللاةردقىف بيدال هلوقب ىتفملا ىدعس هنع باجاو بيلقتر يغنم مهظفح ىلع رداق هللانا لاقو .
 ليلا ارايكلاي ضب نلويع ىتنا لإ ودلال بلع ف انسي لكل لد لت ىكلاو
 نم ذوخأم تانيثالا دنع ,رايسلا ,ىلاو ةداهشلا:ةملكب ظفلثلا ,نيح ىنلا دنع نيعلا ىلا
 هيبرب ىذلا ذيرملاناىعو: ةفظل ةراشا هف ةيمجتلا تاليؤأتلاف لاقهي ةغرشلا ةيآآلا هذه
 ةيلكلاب هسقن املسم لاسغلا ىدي نيب تيملك نوكي نا ىلا جاتحي خاشملا ةطساو الب هلل
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 ةداخلا سيكا غو: ل

 | ىلا ةعامج ىدهبن نا هللا ة ردقنم اذهو (ىبدأت نسحاف ىتدا هللا نا) مالسل ا هيلع هلوق ريشي

 ءايلوالا لممو برقلا تاماقم ىلا ةيانعلا تابدجم مهبدجو ىتوا لوسر ةطساو الب ناعالا |

 اوقلخل تافصلا ملا ىف مهلخديو ةيانعلا تايذجمب مهبذحبنا وهو هسفن ىلا ةفاضملا ةصاخلا |

 ٍباطخلا ملضي نمايوا دمحاي « سمشلاىرتو لف ةيمجتلا تاليوأتلا ىف كلاصولاو لوصولا |
 5 هدوكأ قافتا ناناوج اكن يفر 1 قشاكلا كافالي مسعلا 0 اواو ثحح ظ عوقوب رابخالا هبدارملا سيلو ةيؤرلا هنم ىنأتيو |

 امان طك «كصاخ فيش عاب ناكر كفالات ناسا كانفزا جاو افطار ناناوح لاوحا 21 سوسفاب ىزور هسودزا دعل سوناشد دنف# انام تشاك ناشيارت |

 معان ديزا رب كسياززاغرد تفكدنرادسب هكتشادنب تاي هدرك هبكت راغ نورد ارئاشياو |

 غراوزازك لاه ركت [ةهاب دندرك عضو راغ راوند ردو زك نسم كنزا ىحولرب ارئاوج

 مك 74 رس سماخلا ءزجلا

 1” + ئفالكا لاق“

 نإ! تقاو نت شوخ « دوشنع شوخ و صضهد ىاناز

 لم دياي وحاتم ةيسربل ”لصوُم لصاو لمكم لماك خش ةدارا لافناشك |

 ىوتتلا ىفو : فهكلا باكا لاح ناك امك ةياعرلا ةوقو ةيالولا رونس هلق

 ليلذو- ىلالض رد ىنب شروخ * ليلدو هر ئورنوج ىريشهحرك

 خد ىغاغركشل !.نوع ىسات «* خيش ىاهربب هكالا ربم نيه

 | هيلاو ردانلل مكحالو رداوللا نم كلذو مهيد نيوبسم هللانم نيبوذحجي اوناك مهنكلو

 مهتباينو مهتفالخنو لسرلاو ءاسالاب هدامع ىدهيذا هللاةنس نمو برصداهو دش م خشالب

 ةولخلاب ءاجتلالا ىلا ةراشا6 فهكلا ىلا اوأف ) هلوةىفف نيدتقملا خعاشملاو نيخسارلاءاملعلاب
 ةمحرب مكصصخم ىا (هتمحر نم مكبر مكل رش: ةّقيرطلا هذهل ىنعي نيكلسملا خعاشملاب كسمعلاو

 نبي ةكرتشم ةماع ةمحر هلو (هتمحر ىف ءاشي نم لخدي) ىلاعت هلوقكهتافصب اوفصتنو هقالخاب
 قيرط مكل رشني ىا (اقف ع سمعا نم كل ”ىؤيو) ناورعاو سنالاو نحلاَو رفاكلاو نمؤمل

 فيهكلا نوكب ءايثالا لب اقنقحت ةيؤرلا

 تفرب نانا :تقعزا ىمحاب سوناتقد:دندش نصحتم ةوك نيدب هدزت املاوغا ىتلبم كلم

 لاوحاو ىئاسا سوناقد نابرقمزا نمهؤمودو ةلذ ور لاول ارراقرد سي ديريع احن

 روازتنم ةيآلاىف ركذام نوكيف ريقفلالوقي * [ ددرك رادربخ ناشيا لاوحزاو دسراجم
 عاعشب لوخد روصتالذا فهكلا باب .سونابقد دس نا لبق ةيرافو ةعلاط اهضرقو سمشلا

 » رواز تعلطاذا # ىنحال اكضرقلاو روازتلا ىلا جاتحب ىتح دودسملا بالا نه نسعشلا ا

 6# مهنهك نع # ليملاوهو واولاحتفب روزلا نمزوءاتلا ىدحا ىذحب لمتو ىحتتتو روازتتىا ْ
 10 فهكلا نيمي تاذ ةهج ىا #* نيعلا تاذ 8 ةسيالم ىتدال ةفاضالاف هللا اووا ىذلا

 نال مهيذؤيف اسهعاعش مهيلع عّشسالف برغملا ىلي ىذلا هبناج ىا هرعق ىلا لخادلا هجوت |
 اهفرصو مهلع هللا اهر وزوا بونحلا بناج ىف ةلخاد هتحاس تناكىا انونج ناك فهكلا |

 . (ىلع)
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 هريخ 5 هيلا هد » اهتاوهشو ايندلاو ىوهلا ةدابع نم انصلخو ةيانعلاو
 | نابحوبا لاق + مهنم الهج ههلا اهولعجو مائصالا اودبع ىا راكثالا ىنعم ىف رابخا وهو

 اوريص ىنعمب نوكي ناو اهوت مه مانصا اهنال اولمت ىنمب نوكي نا لمتحي انه اوذختا
 ىوتلملا ىفو *

 ]١[ دنهت ىئاهرس نارك ا ىا دننكى ثقن كنس شب و بوج شيب
 مس سس صصص

 [9] دنكم تياده حاملا خيش + دنكوم تباوغ حاحلا وبد

 ليلد هيفو * ىلةعليادالو ىرورض مع اهيف مهلالو عمسلاو ىحولا ةهج نم ىوامس ناهربب

 7 ابذك هللا ىلع ىرتفانم 0 [ رتراكتمست سكس ب ] © مظا نف 0 لاحم نادوالا ةدانع ىلع |

 نم مظعا هباذعو ملاظ لك نم ملظا هنا ىنعملاو * اريك اولع كلذ نعرلاعت هيلا كيرمشلا ةبسأ ظ
 لازتعالا © مهوملزتءا ذاو 5 ملظالل مظعالا نوكيف باذعلل بجوم ملظلا نال باذع لك
 مهضعب باطخوهو ىنامسلا لازتعالا مثدراو داقتعالا ف مهومتةراف ىا [ندشادج] ةيسرافلاب

 هكتشذك نيزا لبق ] ىنشاكلا لاق + مهنيدب رارفلا ىلع مهتميزع تممص نيح ضعبأ ظ

 دود ناشبا رتهم هكاخسلمب دندرك رارف ناشباو داد تلهم ناشبا :ةضراعم زا دعب .سوناقد

 ىرودو كرش لهازا ديدش وسكي نوجو 6مهوعلزتعاذاو) تفك ناشياب قيرط ىانثا رد
 ةيردصم امو بوصنملا ريمضلا ىلع فطع ه4 هللاالا نودي امو #8 [ ناشيازا ديتسج

 نيريدقتلا ىلعو هللاةدابع الا مهتدابعو ىا هللا الا مهيدوبعمو مهوملزتعا ذا ىا ةلوصوموا

 ف مهضحم ريدشت ىلع عطقن»و 1ك لهاك نكي مهتوك ريدعا ىلع لصتم امم كا

 تلعفذا لوقت مذا باوجوه ءارفلا لاق هي فهكلا يلا اوئجتلا ه5 اوأف 6 ناثوالا دابع

 الازتعا مهولزتعاف ايداقتعا الازتعا مهوملزتعا ذا ىا هباوج ىلع ليلدوه لبقو اذك لمفاف
 لازتعالا نا ىلا ةراشا هيف و * فهكلا ىلا ءاجتلالاب كاذ اولعفافمهلازتعا متدرا ذاوا اينامسج

 نع ىنفغتسرلا لك ياواتفلا عما ىف لاق 2 نمو * قامسحلا لازيعالا بحوب ىداقتعالا

 عسوب و مكل طسب كل شنو زوجمال لاقف لازتعالا لها نيبو ةّسنلا لقا نيب ةكاخملا
 ”ىهبيو نيرادلا ف هماعتاو هلضفت نمد 1 هتتحر نم ِ أ كلام 14 مكبر 2 لع

 4 اقفرم © نيدلاب دارفلا نم هددصب متا ىذلا 6 5يمانم #9 مكل لهي *« مل

 ىفو * مهقوثو ةوقو كشلا بوشنع مهن صولخل .كلذب ممر ردو نوقفرتام
 نللاطلاو قداصلا بئاتلا نا ىلا ةراشا ةيالاىفو (ةباجالاب نونقوم ماو هللا اوعدا) ثيدحلا

 هللاالا دسيالنا دقتعاو هتوس ناوخا نع عطقو هت لها كرثو هموق نع لزتعا نم ا

 ىدنجملالاق : هللا ريغ نم هللا لا ارتاف هللا ىلع الكوتم هللاب اًننعتسم هللا ىوسامت ضرعلي

 تينئديربب همه زا تسخم عطق * عطقب زج دوشن رسيم لصو

 | اهتدابع ةحصىف اوكسمت ملةهلا نودبعي ىنعي مهاعدم ىلع ةلالدلا ةرهاظ ةجحب 6 نييناطلسب

 ١ ناطلسلاب نايتالا نال تدكنتو زيحعتو راكتا ةي آلاو دود تانايدلا نههيلع ليل دالامنا ىلع

 1 012307 7 07 3 ت11 10277 5171:1017 50171 د ب عت ا د تس ع تع سا

 1 91 ا 11 ع سس

 مالسااو ةالصلاهيلعو ائيس'ىلع ىسوم هصقىقاب ناسود مراهجرتفد رخاوارد [؟]

 امسزا .سقلب ت2راضحا رد نامإسندرك هراج نابرد مراهج رتفد لئاوارد []



 م[ 779 جم رفع نيفاذنا ةنألا

 داز ( اعارذ هبلا تيرقت اربش ىلا برقت نم ) ةيضق ىلع ىلاعتهللاف مهتبهردقو مهرظن بسحب
 اوناكمهناف ةيادهلا ىف مهام تم ىلع اندز ىا (ىدهمهاندزو) لاق اك امركو هنماللضف مها ده ىف

 هللادازف غلاب اناعاو روشنلاو ثعبلاب و ءاسنالا هيءاحاع و هللاب نام الا ىلا هللا مهيدهبنا ناويع ا

 مهلاوحا تريغتامو ننس عسلو ةثاع الث دعب مهتدقر نم مهلعب نإ> ةيادهلاىف مهانمتم ىلع

 انانعو اع بغلاو اناشا نامي الاراصف مهب ايل تششامو ا

 وا نافعا حرا مابا هكا + كو ناهز ١ رعلا نعل ابأ هؤتم

 نيب ددرتمدهاجللا نال كلذو ( رئاح ناطلسدنع قح ةلك داهملا لضفا ) ثيدحلاىفو رامجلا |
 تطبرساسالاىف لاق *سلغا فوخلاراضصف فلات ضرعتف ناطلسلا بح اص اماو فوخو ءاحر |

 فوبلا ناك املو هريص ىا هللقىلع هللا طبر زاجلانمو لبخلا طيرملاو طابرب اهتددش ةبادلا |

 مهمابق دارملا لبقو نيدلاراعش راهظالمهباصتنا مهمايقيدارملاو انطبرب بوصنم هي اوماقذا »ف |

 نوكي ذبح مانصالا ةدابع كرتىلع مهبناع نيح هب ةالابم ريغنم رابجلا سونايقد ىدي نيب
 هدنعنم مهجوزخ دعب مهنع ارداص هلبقام اعطقنم 6 ءالؤه ) ىلاعت هلووق نم ىقأيسام

 اهفراخزوايندلاىلا .اوتفتليالثل ىنمي 6 اوماق ذا مهبولق ىلعاطبدوإ ةيءجنلا :تاليوأتلافو © |
 | اوعجرننا ىف اويغرو امندلاىف ةاحلا ثعبلا دعب اوراتخاام كلذلو ةيلكلاب هللاىلا اوعطقس و |

 كلامو ملاعلا بر * ضزرالاو تاومسلا بر انبر اولاقف © ,داعت قحلا راوج ىلا
 | ادبا دبعن نل هك وعدن نإ © ةدابعلل حلصيال قولخم وهف ماعلا نم ٌؤزِج منصلاو هقلاخو

 كارتشاالو الالقتساال رخآ ادوبعم ك4 اهلا هنود نم 9 [ ديتسرب مهاوخت ] ةيسرافلاب و

 ١ ططسشلا نيع وه الوق وا فاضملا ريدقت فوذحم ردصمل تءن وهف دحلا نع زواجن

 ةكجر# انططش هتءلشس ىف طش, سوماقلا ىف لاق «ةغلام, ردصملاب فدو هنا ىلع |

 ٠١ لوقال ةمزاتسم ةدابعلا تناك ثححو ىهتنا قحلا نع دعابو هدئاواردكتلا زواح ا

 ءازجو باوج اذاو اناقدقل لبق هيلاعرضتلاو دوبعملا ةيهولاب فارتعالا نع ىرعتال اهنا امل
 هي ءالؤه )9» رظلا ف اطرغم لوقعلادحنع اجراخالوت انلقدقل هللاو املا هنودنم انوعدول ىا |

 | دئاامناكةكمورك نيا ] ىنعي. . هلنايب ف طعهانموق# مهلريقحت ةراشامسابريبعتلا فو ادتبم

 انكىا (انموقإل اولاق امنا ةيمجنلا تاليوأتلا ىفلاقو © [سوسفا لها زا بج ىنعي بسئرد
 ةياعرلاب,مهنيبو انتي قرفو ةفرعملاو ةيادهلاب انيلع هللاعناف مهترمز ىف ةلالضلابو مهتلج نم
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 | هتلباقمىف لبق ( رجانملا بواقلا تغلب ) ىلاعت هللا لاق اك اهراقمنع بواقلا جعزي قلقلاو |
 | لارا ناو دلت نيس او تواقلا كبش :هتنش لم وهوة بو: نكم اذا ههيلقاطب] |

 أ ةيلآ مهمانصا نومسي اوناك ثبح نيفلاخلا در ىلع صيصنتل بدلا نا نع لودعلاو

 |. ىا ططش اذ الوق ه# اططش © [ متسري ار ىركيد هك ماكنه نا ] 6 اذا انلق دقل

00 200-5 

 : 0 يح : َن 2 ِ يل ا امل كيلا 1 زيللط عنكلو رق نا ىلا نأ نم ةءاديلا ادلطو ديلقلا ال ويتحلاب

 ظ

 ناطوالاو لهالار ث ىلع ربصلا قياضم اومحتقاىتح مهانيوق ىا ه# مهبواق ىلع اطبرو © |

 | :سوناقد ىلع درلاو راذحو فوخ ريغنم قحلاب عدصلا ىلع اوارتجاو ناوخالاو ميعنلاو



 قيل نر مي 7١ خج-

 ؛ ىلا 1 مهناف ارارفو سوناقد ءاقل نم اقوخ فهكلاىلا اووا فهكلا باكا ناك ناو |

 | ظفاحلا لاق : ىلا ارارفو ىئاقلىلا اقوش ةولخلا فهك

 دريك ناكم نانا كح 0 تدلل تفاي تضاير راس 0

 راغلانميورخلاو سونابقد رشنم ةاجنلا ةيآلا ( انثآ انير) مهلوق نم مهداسمت ناك ناو
 لوصولادوجولا راف تاماظنم جورلاو مهسوفن رش نم ةاجنلا موقلا ءالؤه دارف ةمالسلاب

 ظفاحلا لاق : ىلالجو ىللامح راوناهللا |

 منك هج نمميا ىداو بش هربت ةراح * روط عدا ةيمكت ىئارج ارك ىذدم

 عرشبالثل مهنطاب ناذآو ةواخلا باكا ىهاظ ناذآ دس ىلا ريشي ةيآلا « اني رضفإ هلوقو

 مهبولق شقن نع مهساوح عيمج لزعني كلذكو هب مهبواق حاولا شقنتف قلخلا مالك مهعماسم
 هللاالادلاال ةلكىهو ةسالطلا ةلك لامعتسا ةمزالمب بولقلا نع ةقباسلا شوقنلانوحمي مهنا مث

 رونب شقتنتو هللارون مهبواق روش هللا الا تايثاب و هللاىوسامع هلاال قس مهب واق وفصت ىتح |

 مهيقب و مهنع هللا مهينفيل هنافص عيمجو هنادي مهبولقل ىلاعتو كرام 1 نال ةيندللا مولعلا

 باتا بزح ىا 6 نيبزحلا ىأ معنل ال انب مهانيحا ىا  مهاننمب مث ال هلوق رس وهو هب
 مهتولخ تيبو مهفهكىف اول ال بوصاو أطخا ىا ىصحا ةولخلا باتا بزحو فهكلا '
 ةروس علطمىف هقاقتشا مدقو كل نينو كربخم ىا *# كيلع صقن نحن © مهثبل ةياغ ادما '

 ىا فوذحم ردصمل ةفص 46 قحلاب مقرلاو كتيلا تاهل 4 مهين 9 فسوب |

 نوديزيو لطابلابن ودمي !ريثك ص اصقلانا ىلا ةراشاهيفو * قدصلاو قحلاب استلم اصق صقن |
 هللاالا قحاب صّبامو هاوهو هعطل اقفاوم هيأرب لمعي دحاولك ةصقلا نوريغيو نودقنيو

 نم ايراوحزا مهناعا ببسةلمكتلاىف لاق 46 مهبرب اونما ف [نابش] 6 ةيتفمهنا له ىلاعت
 دحا اهلخ ديال امد اهباب ىلع نا هل ىلةف مهتري دم لخدي نا دارا مالسلاه لع ىسع ىراوح

 ناكت هبف هسفن رجاف ةنيدملا كل:نم ابيرق ناك امامح ىتاو اهلوخد نم عنتماف هلدجسالا

 هب اوما ىتح ةرخ الاربخو ءامسلاربخ مهرب لعمل ةئيدملا لهانم هبتف هب قلعتف هبق لمعي
 هرهتلافىراوحلا هاهنف ةأرماب مام الوخد دارا كلملازا بنسب ىراوهلا برهمث هوقدصو

 كلملا لاق مث برهف كنبا لتق هنا هل لبقامل كلملا هبلطف ماما ىف انام ةأزملا عم لخداملف

 ناك مهناميا نا ىهاظلا ريقفلا لوقي * فهكلا ىلا اوب رهف ةتفلا اومسف هبحصنإ ناك نم
 تاليوأتلا مالك هيلا ريشياك كلذ ىلعمهلدب ليل دريغنم ىتوهاللا باذجتالاو ىنوكلملا ماهلالاب

 ىسيعناو ميم نبا ىسيع لبق اوناك مهنا سانا ضعب ىورف اوناك ىتممهبف فلتخاو *ىتأسو

 امهيلع دم نيبو هنيب ةرتفلاىف ىيع عفر دعب ناك مهمون نم مهثعب ناو مهربخ هموقربخا
 ىربطلا :لاق * ىسعنيدىلع اوناك مهناو ىتتع دقي ناك مه سها نا مهضعب ىورو * مالسلا

 نيدلا ىلع مهانتيث ناب «ىده# [ ارئاثيا يدوزفيسو ] 6 مهاندزو 8 ءاملعلا رثكا هيلعو
 اونما مهنال ةوتفلامساب مهامم ةيمجنلا تاليوأتلاىفو © هنساحم تانونكم مهل انرهظاو قحلا
 1 ل نوال تاو وص لحب ا سف هج دج هدحس دا را ١



 مكي 7٠١ مس _ ينفع نسال زجلا

 ةقيرط ىلع مهانما ىا اهعامس ماع باح ىا ه مهناذا ىلع انيرضف 8: هللا ءادتهاو بولطملا ىلا

 باججلا برضب ناذ ًآلالا تاوصالا لودو نع ةعئاملا ةايقثلا ةمانالا هببشت ىلع ىنبملا ليثقلا |
 مونلادنع روعشلا نع بحيلاىف اهل ىعاشملا رئاس كارتشا عمركذلاب ناذ آلا صصختو اهيلع

 | هلازتعاو مثالا دارفنا دنع امسال ابلاغ ظقبتلل ةّمب رطلا ىه ذا ةداع بجتملا ىلا ةجاتحلا اهنا امل

 روكح ذملابرضلا ناف ىدان ذا هلوق دعب هل انبجتساف هلوق ىف اك انبرضىف ءافااو قلخلا نع
 | نع ةيفاخ ةيندل ةمحر ءاتيا كلذريغو لامثلا تاذو نيعلا تاذ بيلقا نم هلع بترتامو

 | انيرضا ناكم فرظ # فيهكلاىف © مهتاوعدل ةباجتسا ةيداعلا بابسالاب نيكسمتملا راصبا |
 ى اس اك نينس عستو هثاع الث ىع ددع تاوذ ىا  اددع 0 هل نامر فرظ 4 نينس ©

 | قلالا وهو للقتلل وا ةردقلا لاك راهظاب بسنالا وهو ريثكتلل اما كلذب نيتسلا فصوو
 | :هدنع موت ضعك مهثيل ةده اف ةبجسلا تايآآلا رئاس نيب نم انت ةضقلا نوكاراكتا ماقع
 نا ىلع ليلد هيفو توملاب ةهببشلا ةليقثلا ةمونلا كلت نم مهانظقيا ىا * مهانثعب مث له ىلاعت
 ملعلا 46 ملعنل 8 تادامتاب قاحتلالاو ةالا ليطعتو ثعلا نم مزاوللا ف توملاوخا مونلا

 | رابتخالا ةرورضنم سيلو ببسلا ىلع ببسملا مما قالطا قيرطإ رابتخالا نع زاخم انه

 1 رابعا صف: خاب ادم اها ويرقال ووكر كلب انفو وعنا" ىلتلانرواتم
 طرت لا داق لماع - عاب اهتتلاو انعدام اوحاو (رعاأ د اهإ/ علاق )"كات ةلوقك |
 26 ناك سوملاو ريدقتلاب مهثل ةدمىف نيفلتخلا نيقرفلا ىا *؟ ني راع 0

 | ةنيدملا اواوادت نيذلا كولملا ر آلاو ةتفلا نيبزحلادحا نا امهنع هللا ىضر سابع نبا نع

 ىصحا 32 هلوق هربخ ادم ىابو مهريغل دهعالو دهعلل ماللا نال كلذو كلم دعب اكلم

 ىهننم ىا كدما ام لاَم © ادما هع ةيردصم اق مهثبلل ىا 5 اوثل ل قه طبض ىا ضام لعف

 هللاعتدامو مهلاح اوفرعتيو ريبخلا ملعلاىلا كلذ اوضوشي و مهزجت مهل رهظيف هتياغ ىا كرمج |

 ]| ثعبللارما هب اورصبتسيو هماعو هتردق لامكي انّ اودادزيف مهئايداو مهئادبا ظفحنم مهن
 | مهلوقىف ةياغلاك ىدملا ىنمب دمالاو . مهرافكل ةنيب ةيآو مهئامز ىنءؤمل افطل كلذ نوكيو |
 ؤ ةياغلاب دارملا نا اي ةدملا ىدملاب دارملاف هنع 'ىثلا ةياغب زوحتلا قيرط ىلع ةياغلا ءادّتبا ظ

 | ىصحاف ةركن هتوكل هلع تمدق هم لاح رورحلاو راجلاو ىصحال لوعفم وهو ةفاسملا |

 | "نع لكلا نع راهظا راتخالاب:دوصقملا نال ليضفت لمفإال ححصلا وهو انه نضام لمف |
 | |مهيف ءاصحالا لصا ققحتعم ىتدالا نع هزيمتو نييزحلا لضفا راهظاال اسأر ا
 ا تيسح ناكناىا ماسو هيلع هللا ىبص ىبنل ا ىلا ةراشا «تيسحماإ ةرمحتلا تاليواتلا ىف لاق © |

 | ناف (ابجلدبعلا عم انتاج ات آيآ نم ىا انسانا نمأ وناكمقرلاو فيهكلاباكاإ لاوحا «ناإ

 | نووأي ىذلا مهفيك نيذلا تاولخلا باحصا مهيف نا كلذو مهنم الاح بجعا وهنم كتماىف
 مهبولق حاولاو ىبويحمو ىح مهف ةجحلا قرب ةموقرملا مهبولق مهعبقدو ةولخلا تدب هلا

 ظفاخلا لاق : ةيئدللا مولغلاب ةمو5 سم
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 فهكلا ةروس مدي 7194 دج

 ا كلذل افسووا فاضملا عضوم هلاعضو بحت تاذ ةيآ ىا 46 ابجع » انتردق لئالدو اننآيآ
 لاح انتايا نمو اوناكل ربخوهو هرئاظنو هلاكشا دحنع جرخام ببحعلاو ةغلابم ردصملاب

 تايآلا رئاس ىلا ةبسنلاب ةيجعب تسيل تاداعلل ةقراخ تناكناو مهتصقنا ىنعملاو . هنم
 تبسنبناشيا ةصق ىنعي ] ىنشاكلا لاق * ريقحلا رزنلاك اهدنع مهتصق ةبسجم تايآ ىلاعت لاذ
 لدفيكر الاوت ١ تلت تي ولغو حر قادس ايوه اقارب نت راما ازال زك اما تيلاطف
 دوب سونانقد كلملاراد ا نيش لاو جزا سول اس وكر عقاو مان مريج تسيراغ

 ىحبذم احنآو دسر سوسفا رهشب مور كلام ريخست نامزرد. سونانقد. هكدناةددوا
 نونو هرك ناعيا شتر فلك اررهش لها هتخاس دندوبوا نادوبعم هكناتي ىارب

 زا تسرب ادخ هدسروت ناوج نئكش ديسر ,لتش. دوك درك هكىهو :تفاي صالخ دينشوا

 ىلاعتو هناحبس قدح زاو 0 زامنو اعدب هتفرك هه وك عريش ناداز اكن

 سونابقدضرعب ناشيا مهم هصقلا دزاس نيا رابجنآ ةنتفزا ارئاشيا هكدندومت تساوخرد
 هديزرو خوسر .ديحوتقيرط رب ناشيا دومتراسب ديدهت هدرك صاناشبا راض-ابو هديسر

 عازتلا ناشيازا دنتشادربرد ةكللحو ىلحاتدومرفب سونابقد دندركت لوبقوا نامرف اقلطم
 نار راكردان مداد تلهم ىزور هسود ارامشو لاس درخو ديئاوجاهش تفكو دك

 ركيد ىضومهجوتم رهشنازا سي نا ددرداب تسنملوق لوبقرداهش تحلدم دنس و 2

 ىأروديدوَم/تزواشم دوخ.مهم ابرد, ركيدكيإب هتسناد .تمشغ ايوا نيدد ناناوجو دش
 ىور.هتشاد رب :هقفنو داز تهجم لام ىردق ردب ةناخزا كيره تفاي رارق رارف رب هه

 3 رد ناش.ا نيدب وديسز ناشد اع هارردو 51 دو» رهش كيدز 5

 عنتم دند ركع ممكن ادنج درك ز اغا نديودناشيا بقعربزيننابش كس دومب تقفاوم تا مردو
 تسود اريادخ,ناتسود نمهكديسرتمنمزا تف حبصف نابزياندروا نحس ارواىادخودشن

 نيردنم تفك نابشدن دشءوككيدزن نوجاما منك ىابسإب ارامثنمات ديور باوخ ردامث مرا ديم
 هناحبسقحو .دنداهت راغب ىور قافتا سي تفرك ناوتىهانب نادب هكمتادم ىراغ 0

 لوعفموا انحعل فرظ 4 ىواذا #3 [ دهدبم ريخ هجو نيرب راغب ناشبا نئفرزا ىلاعتو

 مورلا فارشان م ةبتف .ىنعي 46 ةيتفلا 9 أحتلاو مشناو ىناو راص نيح رك ذا ىا ركذال
 مهلبج ىف موريج وه. فهكلا ىلا ف اوبرهو اوباف كرششلا ىلع سوناقد مههركا

 كواعملل راعتسيو ثدحلا ىوقلا باشلا وهو ىتفلا عم ةيتفلاو رام ودخاب 06

 لقيل نكلو ىتماو ىدبع مدحا لقيال ) ملسوهيلع هللا ىلص ىلا نعومالغلاك اش ناك ناو
 اولاقث 2. قرلاب هنم ارارقا ناك نالف ىتفانا لاق نم فسوب ىبا نعو (ىاتفو ىاتف

 ةينادتيإن ف تاداعلا لها نويعنع ةنونكملا ةصاخلا كتمحر نئازخ نم  كندلنم اننا انبر

 0 '”ىهو 9: ءادعالا نم نمالاو قزرلاو ةرفغملا بجوتست ةصاخ 6 ةمحر و انت !ب ةقلعتم
 اة راهظا هئيهتاا لصاو ىنعملاف !ههفالتخ.ال ”ىوب قلعتم ني راجل الك كك ان نها نم

 ةلاغا ىلع 0 لا داسفالا 8 معلا هتحياضاة قتلا ةفأغ عل ءاجبفلا و ٍ

 اطل
 هك حد دس تس تسطر حس تدع نمو حمس مم جح



 < امج رمش سماخلا هزل

 لوزي معنلاو , هنني ر.ملاف . م يوت رج م
 لومحم اهدعب كناب ملعاف *« ةزانج روبقلا ىلا تل اذاو

 | جوحا ىلا لاقف ديدجلا يف كنفك االإو ل هتبجىف نيفكتلاو لسغلاب ىنلاصو ومئ |

 ٍْ ىلا متاخاؤ فحصملا اذه عفدا مْ ىق لامعالاو قى باشا صاعايأ ام. تدملا نم ديدجلا ىل | ا

 !سوهلع |

 هكداتسزف.تبإ”ىلاعتو هتاجبس قحب دنادنا .باوج هك ىوزا تحب تسحب سي ناباوجي هِصق |

 برعلا لئابق ىلع روديو عاتملاو كرايتو مبقرلا ىنعمىف ددرتي ناكهنا.دابع نب بحاصلا نع |

 الاقو نانا ىف راغلا مم ىلع هاللعج مث ساحم نم توبانىف اماعضوو صاضر.نه 3 |

 هين انام ادد نا تاوجرد ىعب ] رهدلانم ةليوط ةدم ةايثلا

 | هناتش تيضقف.صاعوبا لاقبكتملاغ ىلعب نمودتال بيرغلا كدلو ,كللوقي هللقو ديشرلا

 ىنيع ةرق تللعتسا مف لاقو ىف ىرجام تيكحو ديشرلا ىلا متالاو بفحصملا تعفدو

 هللا ىلص هللالوسرب لاصتا هلو كلذىف هتلمعتسا لاق ةراحملاو نيطلاىف تلق ىدك ةعطقو
 دازم هردص ىلع اهلعجو ىدي كلمن رمز مجان نليرغ ونا مث لاق هتفرعام تلقف م

 م ةبقىف مظع ريرس ىلع مانملاىف هتيار مث هربق

 ريملا تيك نإ : هسشنو هاذ اور عقب تاقللع الو تكمس نكلالو تار نعال ام ىباطعا ضار |

 ىتمارك لثم همرك |الا ىجورخك ايندلانم دبع جرخيال ىنقلخ ىذلا هللاب لاق ىا ةفيرسشلا

 تسملاع زا هب اناد شب ىمد « تتبدمد ملا هكت صف راد. ركن

 تشزو 1 مأن رعب نا 3 تشك هجن | دورد سكه ودرب

 تكدر لفك كرا تسعين رك دي دنس نع: ةادال دريزدنا لد
 دارملاو مسو هيلع هللاىص لوسرلل باطخلا # تيسحما وه كيلا نيون اوبك انلعجا مهللا |
 لاطباللال ثيدح ىلا ثيدح نم لاقتنالل ا لِ ةردقم ةعطقنم ماو هتما نايسح راكنا |

 ىعمي تننظو تينحا لب ىئا مهريغ دنع اهدحو لسو روهملا دنع - ةزمهلو

 هسارشنيرق دوهل نوح 5 1 ىشاكلا لاق + تيسحملو بستحم نا قس 0

 هكدنتةكيم ركيدكيإب دئديسوب مسو هيلع هللاىلص تلاسر ترضحزا كد وجا نورا

 فهكلا :؟ فهكلا بامانا [  وت ىرادنبىب اي دنيوكم هكتسنانجهن 6 تبسحما ر)
 - ىوري  مورلا ةغلب مهبلكوه 0 مقرلاو 8 راغف اعساو نكيملناف لبجلا ىف عساولا راغلا

 لبجلا كرايتو عاتملا ذخاو ميقرلا ءاج هلوب ريغصلا اهنبا ببجبو عاتملا نيا كانت ]وا عمسف
 | كرايثناو هبحسمف ءاملب ليياموه عاملاناو بلكلاوه مقرلازا فرو اهنع رسفتساف
 ىداولاوا مهبلكوا مهلبجوا فهكلا باحصسا ةيرق ريماك مقرلا سوماقلاىف لاق + دعص ىنع
 اوبره متو مهنيدو مهؤامساو مهبسن هبف مرو شقت ىرجححوا ىصاصر حولوا ءارحصلاو ا
 كللنا تبن ىفناك ىربطلا لاق: * لوعذم .ىنع .ليعف ىنرع مناديل باب, ىلع لعِجو

 مهباسلاو مهمصقو مهءامسا انتك سانور ند الاد سوردني اهدحار مس نانمؤم .نالج

 ىلع مهئاقب ف انك مهرابخا ملعتف ةمايقلاءوي لبق نينمؤم.اهوق مماعر هظينا هللإلعل
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 تيك[ هك 711 عم
 مك 222222335: م يس ب
 | هلع دواد نعو * شعلا كأنهام انيزح تكول كناف هانزح ةلقاؤ لق تلاقف هانزحاو لاقف |

 كاملا لورد وفشل ءومولاباللاذانا كاد الله1 لكل رقاق مرا لازلت : هاا
 | ىروُجنَر افا زن ماع وا 41 3 تسد

 ظ ندعااو تالاو ناونحلا نم 3 ضرالا ىلع ام اناعج انا 0 ك.هب ىلق عار مهللا

 | ةمءالم قلخال اهتاوهشو ايندلا انيز ىإ ةيدجتلا تاليوأتلا ىف لاق * اهلهالو هماهلةنيز

 / مهيا 98 رهظي ىتح ريت نم ةلماعم مهلماعنل 6 مهولبلل وي ءالتبا لحم اهاناعجو مهعابطل
 | ضارعالاىفالمت حبقامهياو هتاذصو هلل ابلط هسفنىوه ةفلاخمو ايندلا كرف هيالم نسحا

 | تادسافلا تايئاقلا نم اهفدمو ايثدلا ىلع لاقالاو تاخلاصلا تانقالانم هدنعامو هللانع

 ١ لخاف ةلبلاو راع الزعوا هبد نكتاوأ كت الالب ع روع هك ايطتللا لأ دءاسزالا فك لاقيأ#

 | ىدنناربناققحم ] ىشاكلا لاق + هتقاع رابتعاب معلا ىنمنم هففامل ىولبلا لعفل ةقلعم بصتلا
 ١ دحاشيان مز تتيز كنا زق ةظفحلاب املغارن الا داؤنماو تساو: قدا للرالاابةزع/ ان ف مالا
 ناشبا فيرش “دوج وبا ماع ما كئؤز“نازا ؟تكبانشاكاخر نمد العنا ةتيوك ىجو

| 

 ىركتشمو دش روخود هىهزبنامسأ نوج * تسا رونم ناشياتءعلطإ نيمزىور

 | # ازرج 8 ابارت د ادعص اهيلعام ف ايندلار ع ىهانت دنع ىتأسامف  نولعاجلاناو ©

 2 1 هو ككل 4 لاق * اهنف رطمال زرج ةنسو هيف تاينال

 [ديوشم هتفيرفراديإبان تنيزبو ديهنم نآ ربلد سب تخاس ميهاوخ بارخاراهترامع نبا رخ آب
 تريصب بابرا كيدز' ىلو * تريسا دزاسوبو كنرزا ناهج
 ثسرادم اذ شيلد ىوته 214 تسر اع ارا كل 1

 بلاطلاو كلاسلا كسانلاف ةمارغلاو ةمادنلاالا هلل صاحال ازرج ادنعص رابكلا ضعب لاق *
 سانا نيذام ىهو اهلالحو اهمارح اهتتيزو بدلا هسفن ىلع مر<نم قحلا بحلاو قداصلا

 غوسيالهّللابح عمنال 6ايندلا ةومحلاعاتمكلذإ هلوقىلا (تاوهشلابح سانلنيذ ) لاقاك
 دوا دشرلا نؤزاهل ناك هااق يح 2 اهتاجان دو. ةرحم الا يحل لب) اهتاوهكو نذل ك2

 هلوحودشرلا ىلع امون. رف ءابقلا ىبع ءانعلا راتخاو ايندلاف دهزف ةنس ةريثع تس نسفف
 دشرلا نوراه هاعدف ةئيهلاهذهب كولملا نيب نينمؤملاريما دلولا اذه حضف دقل اولاقف هؤادزو

 اهيا لاقف طئاح ىلع اريط ىأرف تفتلا مث دلولا هبجب لف كلاحب ىتحضف دقل ىناي لاقو

 عجرف كناكمىلا عجرا لاقم هدب ىلع راظلا دعقف ىدب 6 تا كقلاخ قحب رب ءاطلا

 دقو ايدل كح ءايلوالا نيب ىتتحض؛ تنالب هسال لاقف تأي مف نينم ؤملاريما ديرىلا هاعدم“

 | ناكوةرصبلا لخدو افحصمو اعاخالا د و هدلب نم و هلا مْ ككفرافم ىلع تهنع

 | هثرجأتسا ىرصبلا صاعوبا لاق توقلل اًقتادو اهردالا ذخأيالو نيطلاىف ت 1

 اهضعب ةداححلا كريو طئاخا ىلعهعضيو ناطلانم اك نك ةريع لمح لمعف امو ا

 : انننحل



 مهي ١١” جم رسع نيماحلا ءزإلا

 ريسفلاو زينك يهلك » تبن ىا تمظع ه تربك © ىنللا دك انل ةديئثم نمو ءادتبالا 207 - ا 5 7-5-5 0 2-5 "نر

 (: اهيلا جور خلا دانسا ىنعي .اهل لماحلا ءاوهلاوه تاذلابجراخلاو اهب هوفتلا ىلع مهئارتجا ماظعتسا

 هذهمهتلاقم تمظعىضاقلالاق * اهب هتسب الا توصلا ةيفيكب فيكتملا ءاوهلاوه جيراخلانا عم

 كلذ ريغ ىلا هفاخمو هنعب دلو ىلا هجابتحا ماهياو ك.رمثتلاو هيبشنلانم اهيف ا رفكلاىف

 ربابكلا ريك ١ ىهو ىلاعت هللادنع اهولق بذكو رفك ةلك تربك تاليوأتلا فو © غبزلانم

 نأشلا اذه نولوشام ىا 5 نولوقينا 3 هوبذكو هيلع اوبذكو هللاىلا اهوسنذا

 | [ركم وت سي] « كلعاف 8 قدصلاناكما تحن لخدي داكيال ابذك الوق الا هي ابذك الا »

 | لاقياك كسفن ميال ىا ىهن هانعم ةيمجنلا تاليوأتلا ىف لات © هك سفنإإل كلهم هي عخابؤ#
 | عناصم نوذخي و) داع ناشىف ىلاعت لاق م كن اكفوا اك لعفتالىا اذك ل عفتنا درت كلعل

 | غلب ىحاهجبذ ىف غلاب ةاشلاب عخبو امع اهلتق عناكهسفن عم سوماقلا ىف لاق * (نودلخت مكاعل

 اصرح اهفف اغلابم اهكلهمىا كسفت عخاب كلعلف ةغلام لكف لمعتسامث هلدا اذه عاخبلا

 ْ نونلاب عاخنلا ريغ وهو هبقرلا مظعىف ىر#م و ردصلاف قرع باتكك عاخبلاو مهمالسا ىلع

 ىنشاكلالاق * مهقارف ىلع ادجوو امن #« مهران ىنع 8 ىهتنا ىرششخمزلا مز اهف

 متو ريك ناسأ دوخرب راك ىنعي ارت ناشي راكنا زا سباي وناذا ناشيا نتشكربزا دعب ]
 اثيدح نآرقلا ةيمست تلقنا « نا رقلاىا © ثيدحلا اذهب اونْؤيل نا ف [هنملغىب كدرب

 فورحلاىلا دئاع هنالو هانعم هل مهعامس دنع ثدحي هلال اثيدح هامس تلق * هثودح ىلع لبلد |

 مدقلادض ثيدا حاحصلا ىف لاق + ةحقملا ةلئسالا ف منا رقلا نع ةرابعلا اهب تعقو ىتلا

 م نزحلا دشا فسالاو عخابل هللوعفم ه« افسا و هريتكو: مالكلا لبق ىف لمعتسو

 دجولا ةدش ىف ٍلسو هلع هللا ىلد هلا لثم ةرسمخلاو بضغلاو نزحلا طرفلذا سوماقلا ىف

 كالها هنم عقوتي نم لاح مهيلع رسحتلا لاكو نآرقلاب ناميالا نع موقلا ضارعا ىلع |
 | ةمالا ىلع ةقفشلاو ةمحرلا ةيا هذهو مهتقرافم ىلع افسأت هتبحا ةقرافم دنع هسفن |

 هبأد نه ناكو ةقاطلا قوف ةيدوبعلا ىلع مادقالاو ةلاسرلا قوقح ءاداب ماسقلا لاكو
 هيلع هللا ىلص هلا اي هنعىهنينا دح ىلا ىما امي مايقلا ىف غلابي نا ملسو هيلع هللا ىلص |
 ىهق انايرع تيبلا ىف دعقو هصيق ىطعا نا ىلا هيف غلاب قافنالاب سما نيح ملسو |
 | نزحلا ف راكلاضءب ملكتف (اروسحم امولم دعمتتف طسنلا لك اهطسدنالوإل هلوقب كلذ نع |

 هماعطو نزحلا هتيبو نزحلا هراثدو نزحلا هراعش ناك نم ىبوط ءابدالا ةالح نزحلا لاقف |
 هلاقىف ةحأان هلّقلا ادبعملاعتهللابحا اذا نودنلاو نوقيدصلا ذتلي هب نزحلا هبارشو نزحلا |

 | قيدص لوقنم عم تام كنرغبالو اهعاونا ىلع ةدايعلا ةذل قدي مل نزحلا ماعط قدي نمو ا

 | عضتيف مولعملاعم علا لثم نوزحمال عبات نزحلانا هداسمناف لزان ماقم نزحلانا نكمتم
 ا نزحلاليوط ياا مهدانب مهارإ تصح راشب نب مهاربا لاق رع هعافن راب عفن رإو طالب |

 ةعيبار دنع نايفس ناكو + اارفا مومهلا هلع تغرفا امنأك هسأر ىلع هدياعضاو ركفلا مئاد

 (لاقف )
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 | اذه ةقرقلا فو مهتاوذو مهسوفن ةكلم تالامكلا ريصتل مهيلع هللاتاوإتص ءايدنالا ناسلب
 هتاذ:هدمح اماو هلاهت رياغم مدع ثدح نم رهاظملاب ىمسملا ىصفتلا هماقمىف هسفن قادم

 ةلامكلا تافضلاب هسفن هتاغبرعتنم هفدو هشكىف هب قطنام وهف الوق ئهلالا نما هماقمىف
 هملع نمو هرهاظ ىلا هنطاب نمو هتداهش ىلا هسغنم ةيلاللاو ةلامخلا هنالك زاهظا وهف العفو

 ىلوالا سدقالا نضنفلاب ةتاذىف هتالخ وهق الاحو. هائلا "تانآ. لاحيو.ةتافضاخلاحتاف ةنيعاوملا

 ىئاجلا ىلوملالاق : المصفتو اعمج دومحلاو دما اوهف ىلزالا رونلاروهظو

 دوبون' ىاطع رحبزا ىمت ملع * دوب ون ىايربك لاك هكاجما
 دوبون ىازس ونا ىانتو دمح مه * دويوتا ىانثودمحدح هحارام

 عبمجج نع ارح ايقيقح اقلطم ادرع نوكينا لهأتسي ىذلادمم ه6 هديعىلع لزنا ىذلا
 لوسرلا نأش ناب راعشا هبفو ىسفن ىسفن ىننلك لوقي موب. (ىتما ىتها) لوقت اذلو هللا ىوسام
 ىا * باتكلا # مالسلاه راع ىسع قح ىف ىراصنلات معز مال لسرملل ادع نوكينا

 اهلينتاهلا زنا للك دخلا قاقحتسا ترو فورحلا عمج ةغللاف وهو باتكلا مساب قيقحملا نآرقلا

 ه6 اجوع 8 نارقلاىا هي هللعج ملو لَه نيرادلاةداعس هففذا هتامعن مظعانم هنا ىلع

 قحلانع لودعوا ىنملاف فانتو مظنلا ف لالتخا عونب جوعلان م أيشىا [ ىذا ىزج ]
 الثل سفنتت ريغ نم ةفيطل ةفقو وهو اجوع ىلع تكسلامصاع نع صفح راتخاو لطابلاوملا
 ني ةيلكلاب عطقلا نسحالذا اندق م ىلع اضيا تكسلاراتخاو هل ةفص هدعبام نا مهوتي
 رمضعب هباصتنا هك اهق قه مهفاف اندقىم ىلا ةراثا اذهنا مهوتب المل لصولا الو مهيلوقم

 ةيويندلاو ةيذيدلا طاصملاب امق وا طيرفتالو هيف طارفاال الدتعم اهقتسم ىا ايق هلعج هريدقت
 مئاقلل ةفلابم ءانب مايقلاو مويقلاو مقلاو 0 5 ليمكتلاب هلافصو نوكف داعال

 اردوخ ُهدنب دادن هكنا ىنعمو تسادبعب عجار هلريمض 3 وا تاليوأترد] ىشاكلالاق *

 باتكلارذنيل لزنا ىا «رذنل# [لاوحا عيمجرد مبقتسم ادوا دينادركو دؤوخ ريغي ليم

 ىلاعت هدنعنم 46 هندلنم 3: ارداص هي اديدش ب اباذغ كي اسأب لف ارفك نيذلاهيف امي دموا

 رانلاباذعوا ايندلاىف لاصئتسالا باذع اما وهو مهبيذكتو مهرفك ةلباقع هللقنم الذان
 [ دهد هدزم ] 46 رشبيو #8 ريغلانود بذعملاوه هنال هندلنم لاق ااو اهالكوا ىقعلا ف

 تناكام .ىهو ةللاصلالامعالا ىا 5 تاحلاصلا نولمعي نيذلا هه نيقدصملا « نينمؤملا 3

 «انسح ارجاؤ#ةروك ذملا مهلامتاو مهتاع ةلباقمىف مهلناب ىا 6 مهلنا له ىلاعت هلادجول
 رجالا كلذىف ىا 6 هيف 9 مهلريمضنم لاح 6 نيثك ام »© معنلانُم اهفامو ةنلاوه
 راذنالا ميدقتو نيثك امل ةفرظلا ىلع بصن لاح ريغتو ءاهتناو عاطقنا ريغ نم ه# ادبا.

 يادلو ّللاذحا اولق نيذلا# ةصاخ اضيا # رذنيو » ةيلحتلا ىلع ةيلختلا مدقتل ريشبتلا ىلع

 نم ادلو ىلاعت هذاختاب ىا 6 هب مهلام 98 برءلارافك نم دم ىنو ىراصنلاو دوهيلاك
 هتاحتسال ادلو هللاذع نا معلا ىضتشيال ىنعي كلذىف مهودلق نيذلا 6 مهاب الالو ملع

 ظ ىلع عوفرم لعنمو عنتكو هللا ىلع وجي اهف رظنو ركف ريغ نم لهجلاب اولق اعاو هسفنيف
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 دجاسملا ف تاءاماب ضئارفلا راهظا وهو 6 اليبس كلذ نيب غتباو ) ةنسحلا ةوسالاو ةعباتمل

 جوابات تلذم ضضحزا ىو فاطلبان دريك تسود هكلب دسر زعب لدزا ناشبا ددمبات دريكت
 هذهو (رونلاىلا ثاملظلا نه مهجرخب اونما نيذلاىلو هللا) ىلاعت هللالاق اك [دنك رت تع
 هللاءالوانا الأ) ىلاعت لاقو ملعلاىلا لهجلا نم مهبقرتو نينمؤملا عيمج نيب ةكرتشم ةماع ةيالولا
 مهيكرتو كولسلا لها نم هللا ىلا نيلصاولاب ةصاخ ةيالولاهذهو (نونز# مهالو مهيلع فوخال

 نامسق.نيصلخلا هللادابع نا ةيئاطعلا مك لا حرش ىف لاق * قحلا ىلا نيعلا نمو نيعااىلا ملعلا نم

 هتحممب مهصخ موقو داروالاو لامحالالهاو داهزلاو دابعلامهو هم قحلا مهماقا موق

 مهلك ذا هتمرحو هتعاط تو هتمدخ ىف لكو دارملاعابتاو ءافصلاو دادولاو ةبحملا لها مهو

 لكى ماع اذهو «كبر ءاطعنم ءالؤهو ءال ؤهدم الك ىلاعت هللا لاق هلاهجوتمو ههجو دصاق

 ةفصوا دحاو عونىف رصحيوا رجحبف«اروظحم كبر ءاطعناكاموإلقيرف لكفف رهاظو قيرط
 قحلادبص فراعلاو ايثدلا نم قحط ادبص دهازلا هنع هللاىضر ذاعم نب ىحن لاق دقو *ةدحاو

 نكي نم مهنفثابلوا بولقر لا هناحبس هللا علطا هرس سدق ىئاطسبلا ديزي وبا لاقو * ةئْلا نم
 ظفاحلالاق : ةدابعلاب مهلغشف ةفرعملا ل حلصي

 ميوريم دنهديم مشدو رب كنان * ىبوردوخيشئز رس مكن نج نيرد

 فلاأو ةئاماو سمت ةيسنم ىلوالا ىذا ظسواف ءارسالاةروبس تع |

 دي ةيدلا كانت رج اومل و قالا لقو ةكم هيام رعمغ ىدحاو ةثان هز ف وكل ةروع زمام ضخ |

 مد ميحزرأا نمحرلا هللامسإ جو

 *ىش دوجو لك نال هلك ركشلاو ءانثلاو حدملل قحتسملاوه ىا قاقحتسالل ماللا :6هللدملا#
 دم ىلوقلا اما ىلا>و ىلعفو ىلوق دما هللاهمحر ىرصتقلالاق «وهالا مامالف همعن نم ةمعن

 وهف ىلعفلااماو مالسلا مهيلع هتاسنا ناسل ىلع هسفن ىلع قحلا هب ىنثا امب هلع هؤانثو ناسللا

 ميركلاهبانج ىلا اهجوتو ىلاعت هللاهجول ءاغتبا تاريخلاو تاداعلا نم ةيندبلالامعالاب نايتالا |

 لك ىلع لب وضع لك ةلباقم بسحب هلع بحم كلذك ناسللاب ناسنالا ىلع بج اك دما ال
 كلذو (لاح لكىلع هللدملا) مالسلاهنلع ىلا لاق اك لاوجالا نم لاح لكدنعو ركشلاك وضع
 ادابقناو ىلاعت قحلل ةدابع عورمشملا هجولا ىلع هلجال قلخ اهف وضع لك لامعتساب الا . نكميال

 بلقلاو حورلاب سحب نوكي ىذلاوهف ىلاطااماو اهتاضرمو سفنلا ظوظحل ايلطال هسمال

 ( ناسلي )

 |؛ فطاوعو هتيانعلاكنوكيف (اداو ذل ىذلا دما لقوإ توسلاىف انادحو لفاونلا ءافخاو
 | ةباصانم هلاعنامزوكتف (كلملاف كيرش هلنكيملو) هعم هدانعمرحبو هدلوب اصوصخم هناسحا

 | ىغتساام نود هيلع منيف هيلا اجاتحم نوكبف (لذلا نمىلو هلنكيملو) هايلواو هدابع ىلا ريخلا
 | بلطلاو هبحلاب هومظعو هللا اوربكو هداهج قح هللاف اودهاجو اونما .نيذلا هؤااوا لب هنع

 | تسود هناجيس قح هكمدومرف ىدهلا هلع ] ىهتنا (اريبكت هربكو) هلوق ىنمموهو ةيدوبعلاو

 قلختلابنورومأم سانلانال.ةمهلالا قالخالاب قلختتلاو ةيلمعلاو ةيملعلا تالامكلاب فاصتالاك



 ا

| 

 ريزع اولق ثيح لدم ىنو ىراصنلاو دوهيلل ددوهو ريغال ماسجالا تافص نم ةدالولا |

 | رهجلانال فاضملا فذ> هيفف هيفوغالاو هبءاج نمو هلزلا نمو نأ رقلا بس ىلع مهلمحي كلذ
 ءزحلا ةمست نم وهوا راكذاو لاعفا ةالصلاو ريغال توصلا ىلع ناقتعت ناتفص ةتفاحخلاو |

 رهجلا نيب ىا *« كلذ نيب ا بلطا دي غتبار 98 [ نآبرادم ورف زاوأو ] قثاكلا |
 نع ريعتلاو اهطاسوا رومالاريخ ناف اطسو اسما هك البس ف روكذملا هجولا ىلع ةقفاحْلاو |

 بولطملا ىلا مهلدويف نودتتملا همؤيو نوهجوتملا هيلا هجوتي سما هنا رابتعاب ليبداب كلذ |

 هللاىضررمعو ىتجاح لعدقو ىبد ىجانا لوقيو تفخي ناكهنعهللاىضر ركبابا نا - ىود-
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر يما تاز املف نانسولا ظقواو ناطيشلا درطا لوشو اهب ره هنع |

 ءارسالا ةروس 1 ل

 ٠١ لاق نيئمؤملانم كفلخ نم عمسلال ثيحب اهتءارش ىا 3 اهل ٌتفاَحَم الو 0 ازاحم لكلاب

 نال ه4 ادلو ذخت مل ىذلا هللدملا لقو © اليلق ضف نا رمجو البق عفرب نا 35 سو

 كيرش هل نكيملو ': اريك اولع كلذنعملاعت هللا تانب ةكئالملاو هللازبا حيسملاو هللا نبا

 اكيرش نوكي نا حلصيال دعلاو هدسع لكلا ناف ةيهولالا ىا ملاعلا كلم ىف © كلملا ىف
 ودل فاو ::هييلا الل :ناقيعأل ا قدمفلا | ةيوسر ونوع ا مصسإاو هله

 نوال كلون او 52 9 و راها "قرم در اكلك

 مك اج زبرتك نونو كلف دما ب نكي فول
 هنا لاحم هناف هتالاوع اهعفدلل هب ةلذم لجا نم ادحا لاوي مل د لذلا نم ىلو هلنكيملو

 هلالو ةلالد ةلذم هلسيلف اهلك ةزعلا هل ذا ةلذملا هنع عفديو هب ززعتي دحا ىلا جاتحيف لذي

 هللالذل هللاءااوا الول مهلوق ىف نيئبادلاو سوحملل دروهو هنع لذلا عفدي ىلو ىلا جاتحا

 | نا باوجلا دعا قاقحتسا هلع دلولا مدغ لعج فك ةمحقملا ةلئسالا فو« كلذ نع ىلاعت

 رخآلا لوالا للدما لوقت م دما هلمّبنم ناب وه اما دعا بوجول ليلعتب سيل اذه
 لذلاو كيرشلاو دلولا ىنن ىلع دملا بتر فك قاثكلا فو * ىهتنا نيملاعلابر هللدملا

 لكءاليا ىلع ردَش ىذلاوه هفصو اذه نم نا تلق ىراتخالا ليما نه نكي مل هنا عم ىا

 نمربكأ هللا لقوا ايلذعت همظع 6 اريبكت هربكو ف دما سنج قحتسي ىذلا وهف ةمعن

 نافاصاو فصوزا ناد رتكرزب ار قح ىنعي ] ىنشاكلا لاقو * ىلولاو كيرشااو ذاضختالا

 نافراع تفرههو |

 شفال دنزيم هزره اهلقع * شفاصواز تسزجاءاهركف

 وا عادا تدر رب وزك نا * وأ تدسناح ناح سامع لق

 اهيدسي ناكو ةب ًالادذه هلع بلطملا دبع ىن نم مالغلاحدفا اذا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناكو .

 تاذلا مسا هللاذ الا ريشلا «نمح رلااوعداوا هللا اوعدالق) ةمحللاتاليوأتلا ىفلاق هتةزعلاةيا ا

 (ىنسحلاءامسالاهلف )هنو عدتتافصلاو تاذلا مسا نممسا ىأب ىا 6اوعدتام ايا)ةفصلا مسا نمحرلاو ٠

 ىا (كتولصب رهجتال 9 صالخالاب هوعدتنا وهو انسح هوعداف نسح هنامسانممسالكى أ

 اومرحم الثل رظن نع ةلكلاب اهفختالو ىا 6اهب تفاخل الوإ ةعمسو ءاير كتدابعو كئاعدب

 كا درت لتع حاس كك يعود تاواحم نا ردو مرا يفد ظنا



 ا وع ب

 م

 <« كري( وي -كل هقترجنج كى نمج ذرعع «ىمت* هتعرف

 قالطالا نسح ىف ناس امهنا دارملاو ريخختلل واو ىمسملاال مسالا نمحرلاو هللاب دارملاو |

 فقط ريشع سماملا ءزملا

 لد اك ىبجتلا نم ءانفلا نا عن ءانفلا لها لح انآ ىلاعت هنآف هاقآو دوجولا لَذب كّلمف
 عيش قوز نك يملا ىلا هل

 ملكار ثدي فاصو دزوسب سب »*ْ مردف فاصؤوا د ا نوح

 3 هللا ىلس هللالوسرا ااا راك 14 نمحرلا اوعداوا هللا اوعدا لق ف

 اذه اماو اذه اما اورك ذاو اذهبوا مسالا اذهب اومس ىنعملاو . دوصقملا ىلا ءاضفالاو

 نع ضوع نيونتلاو [ ديشاب هدناوخ ارقح نادبو ديئاو ارمادكره ] #4 اوعدتامايا
 متركذو ميمس نيمسالا نيذه ىأ ىا ماهبالا نم م ىأ ىف امدك اتا ةلصامو هلا فاضملا

 عدل ىلاعت هناذ وهو نيمسالا نيذه ىمسمل ةيمستلا نال ىمسملل ىا « هلف 2

 بش كو نامسالا كيد نسح عدت هناسا عيمج نحو © ىنسحلا ءاهسالا © |

 0 اهتلالدل ىنسح اهنوكو ىنسحلا ةعامحاوحن ثنؤملا مكح ءامسالا مكح نال نسحالا |
 سيدقتلا ىناعمي ةلقّسم اهنا ءاممالا نسحا اهنوك ىنعم مولعلا رحب ىف لاق « لاملاو لالجلا |

 تلزت مهضعب لاقو * نسحلاىف ةياهنلا ىه ىتلا لاعفالاو ةنهلالاو ةسوبرلاو مظعتلاو ديجمتلاو

 هنا اولاقف نجراي للاي لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر رس نيح ةيآلا ةذه

 ىلع ناقلطم ا نيغفللا نيب ةيوسنلا وه دارملاف 0 اهلا وعدي وهو نيهلادبعت نا اناهن

 دو.ملاوه ىذلا تاذللوه اعا دمحوتلاو "امهقالطا رابتعاو امام ,تاتخلا"ناو ةدحتاو تاّذ

 ىرانةلا ىلوملالاق *لعاشللاو ريختلا نود نيلعفل ا نيب عملا اهفف زوحب ةحابالا نال ةحاباللواو

 مهلوقو ايلامعتسا اصاصتخا نمحرالو ايلامعتساو ايعضو اصاصتخا ةلالحلا مسال نا هللادمحر

 هللاهمحر ىلهسلامامالا لاقو *ىهتنا الثم هللاوومسول مكمهرفكىف تنعت ةملمسم ةماعلا نمحر
 ىمست هنا لبق دقو نمح لاب ىمستي و 0-3 اميدق ةملسم ناكمالعالاو !ةرعتلا تاك ف

 لتق نا ىلا اليوط ار رع مث لتلسو هلع هللا ىلد ىلا دلاو هللادبع دلوم لبق نمح لاب |

 هسفن ىمس ةربابخلا ضعب نا -ىورو_ىهتنا هنع هللاىضر 2 ةفالخ ىفىثحو هاف هماملاب

 قال لدحلا مسالا اذه نال ةعامكل نم كلهو هربد نه هنطب ىف ام رهصف .ةلالحلا ظفل

 هلاكراشم ىا امس هل لعت لهإل ىلاعت لاقاك دحا هفدكراشي ل اذهلو ىلاعت قحلا بانل الا
 ةرضحلاق *ىلاعتللاانا لوقبنا ردقب ملو ىلعالا مكب رانا طبقلل رصم نوعرفلاقومسالا اذهىف
 ةوبللا متاخ ماقم وه ىذلا نمحرلا مسالا نم ءامسالا عيمح دادمتسا هريس سدق ىثادهلا

 رتصّم النا كلاسلل ىتنف تاذلا مسا نم هدادمتساو ءامسالا لكىمهتني هلاو ةماعلا ةعافشلاو |

 قوق نوكيو ءامسالا عيمج عمجيو ىحسملا ىلا لصي ىتح ءامسالا ضعب بتام ىف ةدابعلاب
 ىونتملا ىفو : لكلا

 نمت 3 هك نادزيان « اك اننيا تسد ىالابدش تسد
 نا شي ىل ابوح اهايرد هل هلمح + ناركو روغىب تسايرد كيناك

 | ناف نيكرششملا عمست عمم مال مرسلا ف" فيالم 0

 ©( كلذ ) تصح سبح دعته دعس د



 ءارسالا ةروس مي 1 6

 نع او و وكلا كا رامأو "يعرف هقسفح انو تو 0 رند هنلاتكلا لكلا 310
 ىثاحتلاو دوهلا نم هعايتاو مالسنب هللادبع وحن لطيملاو قحلاو لطابلاو قحلا نبب زيبعلا

 دنتفس ] © ناقذالل نورخ مهيلع نا رقلا ىأ ه6 ىلتياذا ىراصللا نم هباحاو

 لبس ىلع هوجولا ناقذالاو ىلع ىنم ماللاف يرحم لع نعت ىا [ دوخ ىاهختزرب

 وهو هللارمال امظعت نيدجاس مهنوك لاح ىا :« ادحس 8 ازاج ءزجلاب لكلا نع ريبعتلا
 دقف اوْمْؤَت مل نا ىا كلذب ةالاملا مدع نم اونمؤتالوا هاون هلوق نم يي 1 للا

 نم ّضرالا ىلا. ”ىَش برقا نفذلا نوك انه ءاقللا ىعم ريقفلا لوه * ىهتنأ ءانف عامر
 مث ةكرلا رورخلا لاح ىلا ةبسنلاب ضرالا ىلا برقالاذا ةدجسلا لاح ةهبجلاو فتالا

 بتكلاىف ىذلا هدعو هفلخ نعوا ٍبيذكآلا نم ةرفكلا لعفاامج [ امراكدرورب تسكب ]

 ه6 الوعفمل انير دعو ناك 9غ نأشلا نا ىا ه6 نا © هيلع نآرقلا لازتاو دمع ثعِبي ةفلاسلا

 نم اهلبقامو نوعرفو ىسوم ةصق نم ةيآلا قابس هيلع لدي اك ةرخ الادعو دعولاب دارملا

 ىاثلاو هللا را مظعتل لوالا ناف ببسلا فالتخال ناقذالل رورخلا درك ىلاعت هللا ةيشخ نم

 هللاب انهو املع مهديزب اك 6 اعوشخ ع مهعامسل ناقل ىزناك هنيزف 8 هيل

 وضخ. هك اريزإ تسيلجتم دوحس نتا تقبقحب هل هدومهرفو هدناوخ ءاملعلا دوحس ار. نبا
 [ اح

 ع 6 1 كيل 1 1 |٠ 7 | 6 0 سه .٠

 | عوشخو دوشيم هدايزناشيا عوشخ هكدادربخ نوجو ودرهرباي رهاظرب دشاب ىلحت عوقوزا
 | دوجسنيأ ريدقت نا ربو دشاب ىلحت ”ىدايز ليلد عوشخ 'ىدايز ]سي ىفلا ىلجتتاالا دشاب ىم

 لجتام [ديازفيب واعوضخو دئمهرهب للجن ضيف زا هدحس نيا تكربي هكدياب دجاسو دوب ىلت
 هلعضخالا "ىنل هللا

 مهزدزبر ورف دتفا ثودحري * مدق نأ قلت - ووو“ ةفمل

 تسأىتس نبا بجوم ىدشتو * تساىتسهلاوز احا عوضخ سب

 | ضرالا قلبام لوا هنال نئذلا 0 ىواضيبلا لاق +« مكتم ريخ وهنم نايا نسحا هب نمآ
 | ثحب هف هشاوح ىف ىتفملا ىدعس لاق * هب رورخلا صاصتخال هف ماللاو دجاسلا هجو نم

 | 5 رلأ لاح ىلإ ةفاضالاب ءامثلا ىلا تركدللاو نوذلا ا ءازحا برقاو سأرلا مث نادبلا

 | 46 انير ناحبس © مهدوجس ىف *# نولوشو مهفاف ةهبجلا سأر رأ| ءاذحا برقآو نارل

 ١ نا رهاظلا ريقفلا لوس * ىلاعت هللا ىلع لاحموهو صّمن فاخلا نال ةتبلا اعقاو ةلاحمال انئاك

 | نيكاب مهنوك لاح ىا *6 نوكسي ناقذالل نورخيو معا هللاو ثعبلا راكثا ىف شيرق ةصق

 | هللا لص ىبلا لاق لاق امهنع للاىضررمع نب للادبع نعو* نآرقلا ظعاوم نم مهبف رئاامل

 | نم نوكس موجنلاو يق يما !او ضرالاو تااومسلا نإف اوكا اوعرمتت ) ملَسو هيلع

 عودا كل ا ىجادنالا ناش ند دردلاو عضاوتلا ن ناهعاو +عرضتو [ىورف] ءوعخلاو |

 ( ةيدوسلا اف عفانملا هذه ليصحتل دايسجالا: ىلا حاورالا_تلبسإلا امنآو بانحالا نأش نم

 | هرمس سدق خش ترضحو نإ ١ نق ت تادحس زا تس ١ مراهج ةدحس نبا ] ىنشاكلا لاق *

 | مهل دحس قيرط نا لاشناالا هفناو هتهج دجاسلا هجو نه ضرالا ىقلبام لوانارهاظ هناف



 م١٠07 رع ا

 نينضومللا نملك يف قلاب دارماف,هيلع لمتش]عئىذلا ىطاب استلم الا لزاامؤ هلازتال.ىطتقملا |
 قمع اب هك هدفا نايتتد] ىنشاكلا لاق * لوالل دك أت ىاثلا نا دريالف رخبًالارياغي ىنعم |

 دمحا هدروا كرادمرد . لزن ذم ىلعو ىنعي ملسو هيلع هّللاىلص دمت قحزا دامو تساولع |
 | وكين ىدمم ميدرب ىع اسرت بيبطي وا هْروداق دشرامعب كامم ندم تفك ىراوك ىبا نبا |

 | هكدومرف متفكىوب ديسري لاحت روصو ديسر اهب هدشوب هزيكأب ةماجو ىوبشوخو ىود |
 دادس دمك ع امج ايات نجع درا :ايلاجر عادعتا كو مهم رد هللا ناحبس |

 (لزنقحلابو هانازنا قحلابو)ىوكب و هنب عجو عضومرب دوختسد هكديبوكب كامم نيابو
 ناو داهن عضوم نارب تسد ميديناسر خيش ضرعب هصقو متشك زاب دش بئاغ اممشجزاو

 انيك ا مك نار كوب وامل دنا رهعتلك نب[ اننا ةفكو, تفايافجبن كاكا ف كفك تاك
 هنالب كلذو لطانلاب ال قلاب ناك نآرقلا لازنا ةمجنلا تاليوأتلافو © [ تسهلا نابط |
 لاقلاوهو نيلفاس لفساىلا هدر ةخفنلاب مث ميوقت نسحاىف ةسدقملا حاورالا قلخ امل ىلاعت |
 هب مصتعت لبح ىلا هراوجو قحلا برق نييلع ىلعاىلا عوجرلاىف حاورالا تجاتحا ىناسنالا |

 قحلابو 6 اعيمج هللا لبحم اومصتعاو ) لاقو نيتملا هلبح وهو نآآرقلا هللا لزناف عوجرلا ىف
 | ةمكح لفسالا فقس و هبماصتعالا نع عانتمالاودوحجلاو درلاب و ةواقشلا لها هب لضبل لزت |

 ىلا هبل صيزاولا هقلخي قلختلاو ه.ماصتعالاونامبالاو لوبقلاب ةداعسلا لها هبىدهيو هنم ةغلاب

 باوثلاب عيطملل هارشبمالاكاناسرااموإف (؟الوموهدّللاب اومصتعاو)) لاق كدب مصتعبفهب رق لاك
 ةيمجنلا تاليوأتلافو هت راذنالاو ريشبتلا الا كيلعالف باقعلا نم ىصاعلل 6 اربذنو 37

 ةواقشلا لهال (اريذنو)ن ارقلاب كسعلادنع نافرعلاو لوصولا ةداعسب ةداعسلا لهال(ارسشنم) ١
 هبماصتعالا كرتو نارقلا ليح نع ماصفنالا دنع نارينلاىف دولخلاو نامرحلاو دعبلا ةواقشب |
| - . 0 - 

 ىور كار هدننكمبو ننام كما ىورامزا هكار اددنهد هدم د هرسس س دق ىملس ] ا

 كنا هاكردب ىورات اموفع اكو تَحر تساعد ا تراك ارئاراكدب ىنعي دروا اب ١

 ىداز ىرلاف كك تساود ىإ نكما ىدهإان؟ 8 :تنسست لاناكهكا_ راهب ف1 تح ر_اظفاح
 دنياه داتعا دوُح لامعا ربات لالجو تيه رثازا دنك راذنا ارئاكن |

 تفر مالسلا رادب زايث هرزا هدنر * هار درب تمالس تشاد رورغ دهاز

 ةيسرافلابو . اقرفم هانلزت 4 ءانقرف © ىلاعت هلوق هرسفي رمضمب بوصنم 6 انارقو # |

 ىلع سانلا ىلع هأرقتل 8# [ هوس هروشو تبا تبا عي ارئ ارق محداتسره هدنك ريو ] |

 نيرسشعو ثالث ىف ه6 هانزنو 99 مهفلا ىلع نوعاو ظفحلا رسبا هنافنأتو لهمىا 6 ثكم
 نيذلل « لق © نيلئاسلا تاباوجو ثداوحلا بسحو ةمكحلا نوناق ىلع # اليزنت 98 ةنس
 مكعانتماو الك هديزيال هب مكتاعا ناف *6 اومؤتالوا 98 نآرقلاب ىا * هباونمآ © اورفك
 اصش هيرونال هلع

 ار مارالد ىور تسين هطاشم تجاح

 نيذلا ءاملعلا ىا ' هلبق نم معلا اوتوا نيذلا نا ف ىشاكلا ريسفت ىف ام ديدهتلا مالاو
 ريشا سجل م جيبي بباب نسساسسا

 ( وأرق )



 ءارسالا ةدو- مهي ٠١9 جم

 انجلو ه6 اعيمج ف طبقلا نم 8 هعمنمو له نوعرف ىا 46 هانقسغاف 88 لاصئتسالاو لتقلاب ْ

 | هعوقو ةانؤزفتللاو هركم هيلع انسكعف داشرالا ف لاق« قداصلا هنظ جئاتنْنم هموقو ىموه
 بوقعي دالوا #4 لمئارساىنل 8 نوعرف قاسغادعب نه ىا 86 هدعب نه انلقو 92 قاغالاب |

 هدعب اهولخد مهنا حصنا رصم ضرا ىهو اهنم كزفتسي نا دارا ىتلا «ضرالا اونكسا © |

 (مشمدايب ] * مكبانتج 8 ةعاسلا ةمايق ىنعي *6 ةرخ ًآلادعو ءاجاذاف © اقلطم ضرالاوا |

 زيت [ مث نايم منك مكح سب مهاب هتحيم 1 ىتءاج ] 46 افيفل 88 [ هاك رشي ازئاشياو |
 سوماقلاىف لاق * ضعب اهضعب فلادق ىتش لئابق نم تاءامعا فشللاو * ءانقشاو ءادعس |

 فتي ىا ةيمجتلا تاليوأتلا فو © ىهتنا ةلبق لكزم نيطلتخم نيعمتجي ( ايفل مكباشج ) |
 مويلا اوزاتماو )) ىلاعت هلوَمب نوبطاخبق باذعلا نم مهب نوح مهلعل نيئمؤملاب نورفاكلا |

 ىهتنا (ريعسلاف قيرفو ةنخلا ىف قيرفر) مهل لاقي لب فقلتلا مهعفنسالو 6 نومرخلا اهنا |
 نيقفاثملاو رافكلا عفتيال ىرهاظلا طابترالاو ىروصلا ففلتلا نال كلذو ريقفلا لوقي * |

 ترسكلا نك اوناكف طاصلا لمعلاو صلاحلا داقتعالا نينمؤملا نيبو مهني, عمجم مل ذا
 لحاسلاو قضم رحبلاذا هعفْسال اذه هقلعتف حابسلاب ةحاسلا ندحال نه قلعتف مهتلضس ا

 ىدعس : هريغ فيكف وحال جابسنم مكف دبعب ا

 داب دباس رواتتك :ززرقا# زاك فانت اي ظ

 هطيرفتوا*ىسلا هلم ةرخآآلإىف هرخانمىنعي(هبسن هب عرس مل هلمحدبأطبا نم ) ثيدحلا فو
 عطقني هيسنن ناف هتصيقن هب ربح ملو ايندلا ةهجنم بسنلا فرش هعفني مل اصلا لمعلا ىف

 هتراضغو قابلا ةبوطرو هتسوبيل ةرجشلا نم عطش سبابلا نصغلا نا ىرت الأ كانه |

 اهب اقلعتم ةرحشلا كلت نصغ ناك ناو وهف ةيرطلا ةّضغلا ناصغالا نيبو هيب ةسائمالذا |

 ْ لاق اذا و ىوقتلا ةبسن وه ديفملا بسنلا امتاو عطقلاب ىرح هتسوبنل هنكل اهيلا ابوسنم
 تهل ىناك هل !نمس يلف ةواقنلاو ىوقتلاب افصتم نكي نم لكو (ىلا قتلك ) مالسلا هيلع

 لوصالا عييضتعم لوصولا اونظ موق ةرسحايف ىلاعت هللاىلا ىهتني قيزط هلسيلو هوحتو '
 لاقف ةطساوالب ىلاعت هللا نم ةطع رباك الا ضعب ىلع تضرعو لوضفلا ىف دقنلا لذبو

 تفعوضدتف مثنم هتءاخ وسلا طارصلا ىلع ىنعي ملسو هيلع هللاىلص دم دي ىلعالا اهايقاال

 0 هلع هللاىلص لوسرلا وهو ةطساوب لاصتالا ةحصب ىه اما هللاب لاصتالا ةحص ناب دهاش اذهف

 هرماامل ةقفاوم تءاجناف هع اياطعلاو :بهاوملا برضتف كحم هتعيرشو لوسرلا ناو ملسو

 ' قلل شابلن اسولم ءاج سفنلاو ناطشلا لق نم كلذ نوكل نأ كيس دا تدر الا تلق

 راقولاو تابثلاب هللاف خالا اهيا كيلعف .رومالا بعصا نم وهو يملا نم دبالف افرخزم
 ظفاحلا لاق : راولا ةظروىف عمال ىت> ودغلا كزفتيالو |

 نك شورش ماي لونشوكو ماد, نيه "< تساسإ نمرهإ ةسوسو# قمع .ءادرد

 قلاب استلمالانارقلا انازتاامو ىا 4 لزن قحلابو هانز قحلابو 8. قفوملاو جملا هللاو |



 مك 7 ىلإ #بم رنشع سماألا هزجلا

 | كريثام مهلوق نم "رتل ع اءوبطم ةزيخلا نعبافورضم:# :ادوبثنا نوعرف اي :كنلالا ى فاو » |

 | ةيسرافلاب ىنمملاو . جاعزالا زازفتسالا * مهزفتسينا ف بذاكلا هن مئانننم نوعرف ىا '

 نثر مس إب اني جملا :ىقرل 5 نثرز دئابم ئم ايلا نازا ١

 هتاكج توين !حكار 5ك هو كلا ١ ,نفنكمي ا قاهكمان#إ ليلا >!كبتم

 ٌْ همحو هيو ىلع ةلالدلا تاحاؤو 0 تانبب ف تازحعم 1 تايا عست ىسوم اناا دقلو 3

 | نافوطلاو مدلاو عدافضلاو لمقلاو دارخلاو ءاضلا دللاو اصعلا ىهو هللادنعنم هب ءاحام

 ىسوماي مهلس # مهءاجذا 8 هلاتلةف ىا لا رسا ىن كاان #8 تارْعلا صقنو نوتسلاو

 | سربب سيب ] شاكلا لاقو « بوقعي دالوا ىا لينارسا ى ىتم لسرا هللقو نوعرف نم
 تان ديب دتإو دش عاطل يحل ناكميا -تابفغرا رطل لئاذللا غاز دعا
 | مهءاج ذا مهتريخا ام قفو ىلع مهدنع كوربتخا نيح كقدص رهظبل ىا [ ددرك ىهاظ

 ةيمجتلتاليوأتلا فو © [ نوعرفو ىو نايم تشذك هج هكناشيارب ىسوم دم نوج ]
 | هللا مهلعج نمت قحلا لهاك اونم آو اهب اوادتساو اهوأر له تايآلا هذهب ىسوم مهءاجذا
 ةحبصف ءافلا داشرالا ىف لاق * نوعرف هل لاقف © نونقوي هتاياب اوناك و ءىماب نودهي ةمئا

 | ىلا 8 نوعزرف هل لاقف هب لسراام هغِلب و تانيبلا تايآلانم هانت ام نوعرفدنع رهظاف ىا
 ريغلا تا. اكلا هذه لثع ملكت اذلو كلقع طبخختق ترحس * اروحسم ىسوماي كنظال

 | نوكي نا زوجيو 6 نونمل مكللا لسرا ىذلا مكلوسر نا )) هلوق هبشي اذهو ةلوقعملا
 | اطلا لهانم نوعرف ناكامل ةمجحتلا تاليؤأتلا ىف لاق ك رحسلاىذ ىنعم ةبسنلل روحسملا

 ىتوم 6 لاق 82 ارحس تايآلا ىأرو ارحاس بذاكلا نظلا رظنب هاد نيقيلا لهانمال

 [ وكت وطفل نايزب هج زكا دو لذ قوغرفأ ا: ةتبقاذ ؤتاك ىسردي ] © تملعدقل و

 تايآلا ىنعي ه# ءالؤه لزنا ام ه8 هنا تملعل دا يو ة.محتلا تاليوأتلاىفو ©

 تايآلا نهلاح ه رئاصب ه6 اهربدمو امهقلاخ6# ضرالاو تاومسلا بر الا ف اهرهظاىتلا
 |1115 ود فايحسار ةفلاقلا وأو اك وردنامت كتكلؤ قدح كرزيطس تافوشكم,تانفرىا

 ىهتنالقعلاو :ةريصننا روني ئزت ئا:ةيمهحللا'تاليؤأتلا فو ©[ نه:توبنربتسللد كيره

 هدرط ثبحنمالا ةداعسلل ابلاجسيل علا رهطالا هرسسدق ربك الا .خبشلا ةزضح لاق *

 اوملع دوهللاو مدآ لاح ملع كيلوا ىسوه ةوس لع نوعر ,ف ناف كملعب بححن الف لهجلا

 كلذ انامز مهاقشاف ناميالل قيفوتلا اومرحو هناوخا ىلعو ملسو هلع هللا ىلص دم ةوبن

 ىدنجخلا لامكلالاق 6 اولعو املظ مهسفنا اهتنقيتساو اهب اودحجو ١ ىلاعت لاق ناقيتسالا
 تسب لمح زج دارم ملع زا * تسيب لدج ناققحي مع رد

 ظفاحخلا لاقو

 تسلمت ىب معز مه املع تلالم « «: توله ولما داهجيرذ هل عاج نعد

 1 عما ةريصنالب ىأ ةيمحتلا تاليوأتلاىفو#©كالهلا روشاناف كلاهوا كفرصامىا اذه نع

 6# داراف 42 اقداص ىموم نظو ابذاك نوعرف نط ناكو قداص نطو بذاك نظ نان نظلاو

6 



 ءارسالا ةروس مد[ "ا 2

 | قانا ىلع رداق #8 مهمظع عم ةدام ريغنم ؛# ضرالاو تاومسلاقلخ ىذلا هللانا

 | ريعت لثم ] ىشاكلا لاق * ةداعالا قاخلاب دارملاو محقم لثملانا ىلع رغصلاف * مهلثم

 ظ ني هف بيرال الجإ مهلِلعجو 9 [ تنا ىا اذك لمفبال كاتم كك انعوتجك "يت وعقل

 ١ :ضرالاو .تاومسلا قلخ قعر دق نهنأ اوملعدق ىنعملاو اوار دق ةوقىفهناف اوربهلوا ىلع فطع

 ظ وه هيف بيرال اقتحم الجا مممعبلو مهل لعجو سنالا نم مهلاثما قلخ ىلع رداق وهف

 ١ ناشيا ىانف, ىازب .تسا هدرك ررقم ىلاعت ,ىادخن: هك ىتسردب, ] ىشاكلا:لاق + ةمايقلامود

 هك ءداهت لجا ناشيا: ءداوا_ تهيب تكس نامزر ناو ناذاوا تنشب لكي به مك قذف
  اروفك الا 8 اوضريملو قحال دايقنالانم اوءنتماف * نوملاظلاىناف 8 [ تستمايق

 ىتلادق زرناازخ 3 ىبد ةحر نازح نوكلم ماو 1 ارئارفاكوكي 1 هي لق هبادوحج

 ىلعالا لخدتال اهنال ًادتبمال روك ذملا هريسفي لعفب عفت م ملاو تادوجوملا ةفاك ىلع اهضافا

 | كسمم ليخيلل كلوقنم ملخبل «متكس.أل اذا لج نوكلمت متنا نوكلموا لصالاو لعفلا
 | ني اروتق ناسنالا ناكو ب دافلاوهو هتبقاع ةفاخم « قافنالا ةيثخ © لوعفم هلردشالف

 | هيلا جاتحبامب ةنضلاو ةجاحلا ىلع هما ىنبم نال لخبلا ىف اغلابم اقيض ناكىنعملاو . قيض رتق لاَ |
 | (ةملسىن اي ؟هيسنم) راصنالا نم ىل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلاق لذبي ايف ضوعلاةظحالمو |

 (- وما نب ر مع ديس لب لخبل ا نم ىودا ءادىاو) مالسلا هيلع لا ةف همف لخ ىلع سيق نبدحلا اولاق

 ةعانقلاوءاخسلاب اهتلحنو امهنع سفنا| ريهطتنمدبالف ةمومذملا تافصلا نم ص رحلاو لخيلاف

 أ نولو_ىنسلانع ىأنيو اعيطم ناكولو لبخيلا ٍديعتيس ناطتشااناف :لمالا»: لوط: كرتو

 هدارفانمنا الا بارتلاك ةسوسااو ضرقلا ىلع اقواخم اروتق ناكناو ناسنالا ساجو اتساف

 هللاىضر تباث نب ناسح لاق + هتاذ رارساب نيققحتم و ىلاعت هللا تافصب نيقلذتم صاوخ |

 سو هيلع هللا ىلص ىنلا حدهم ىف هنع

 رحبلا نم ىدنا ربلاناك ربلا ىلع * اهدوج راشعم نا ول ةحار هل

 لخر هلقلا هنع لنا ضق*حتادت اهلا نتزإ نأ كرقواد  ارمقعلا سك راثسلاو ةمكلا حالا

 لاقو هيلع لبقا مث لجرلا ىلع الهم نيدباعلا نيز مهل لاقف ىلاوملاو ديلا هيلا تراثق هبسف |
 هيلع تناك ةصيمخ هيلع قتلاف لجرلا ئجتساف.اهيلع كنيعت ةجاح كلأ رثكا انيمانم رتسام |
 الذب فنا نتن لوورتكإل نش جملا راك ازد عم دوس ءاسك هو |

 ءاخس لها اوناكامتا لاومالا اهنم نوقفني ايثد لها اوناك مهنا رورغم مهوتيالو لسرلا
 لئاقلا لوق قدصي مهو لجاعلايف اهثوجرخف ايثدلا مهيتأت تناك ةءورصو

 رقفلا رخآ ىف ربصلا نوفنأتسيو * ىنغلا لوا ىف لاملا نوقفني مهؤ

 ىزثملا نم لقملا .ردت ملف هلع * اوعراقت بيرغلا ىحلا لزت اذا

 ! هرس سدق ىدعس خسشلا لاق :

 ىرب ىثح ن1 0 هناك ل يراد كن نوراق جنك ر ك١

 مقم ىنك قالالاا تسمسلط * ميسو راندب رخحناو لي
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 ذم حو

 تقولنا

 م ٠١ رك

 وأ تدشم ىل انهزاوا كامشتت تتش 5 تم 2 ها كرا مشي نكم

 مهاشما ىذلاناف اشموا احس يك مههوجو ىلع 2 نساك 3 ةميقلا موي مهرشحتو 0

 عمجو هو مههوجو ريمضن م لاح 6 ات © مههوجو ىلع مهيشعيرنا ىلع رداق مهمادقا ىلع

 5 ةكرحم مهلا نه مصا عمج 6 اصو # سرخالاوهو مكبأ عج 6 امكبو ف ىعا

 اهو )اقل هل و5 ناباو هيلا دهرا عما هجوام ىلبةنا * عمسلا لقثو نذالا دادسنا

 سانعن !لاقتلق# 6« ارو كلانه اوعدر) هلوقو «رانلا نوم رخخاىارو) هلو كو( ارق رأو ااعاغن

 ذلبام نوع تسالو مهم لشاع نوقطنالو مه”رسام نور لا تي هلا كر

 لود شل ذو قلاب نوفطسالاو رعلاو تاي الاب نورصيتسيال ايندلاىف اوناكدق امل مهعماسم

 ذوعن اسمع | كب امص مهعمجاب نورصتق نوملكتالو اهف اواسحا مهل ليقاذا اذه لتاقم لاقو *

 نييكماين دلاىف نوشدعي اوناكمهنال ما (مهرشحتو)إ ةيمحنلا تاليوأتلا فو هت هطخس نم هللاب
 5 قحلاةيؤر نعميايم إ اهتاوهشواهف راخز واين دلا ىف تايلفسلا بلاط ىف (مههوجو ىلعإ)

 اكنمو) حاورالا ىلع شوشرملا رونلاةباصامدعل كلذو قحلا عاّمسا نع (امصوقحلا لوق نم

 تامام' ىلع ريشخم و شاعام ىلع ناسنالا توع) مسوهيلع هللا لص لاقو ةبالا( ىمحا هذه ىف

 اراهنوا ناك الل “ىث هتلا ىوأي ناكم لك ىوأملاو م مهلزتم 6 مهيوأم 9 (هبلع

 ةدحلاوبرحلاو رانلا تبخ لاقي 6# تبخالك 8 فاتثتسا ةلمعاو مهاوأم ربخ * ماهج

 نا مازخم 1 0 اريعس مهاندز ب 2 سوفاقلا فاك تلف ا

 ميمو مهمولو مهدواج 580 اهمهل ع 1 0

 تلقناف + ةرعسمو 1 تداعف اهريغ ادولج مهانل دب ناب ادقوت مهاندز رانلا هب قلعت ام مهبف

 مهييذعت ىف زواجتال رانلاناىلعلدي (اهريغ ادواج هانلدب مهدولج تديضن الك ) ىلاعتهلوق

 ف دا 1 قلطم نع زاجم جضنلا تلق * ءانقالاو قارحالا دح ىلا جا ذنالادح نع

 ىرخادعب ةرم اهريزكب ءانفلادعب داعالا مهراكنا ع مهلهب ومع ءانفالا دعب ديدحتلا نم

 ًادتبم 6 كلذ # هلوق هنع حصفباك اناهرب اهوملعي+ ثيح انايع اهوريف ىرخا 1 ل

 ىلعةلادلا ةيلقنلاو ةلقعلا 4 اننا الر هكا مهلا بيسب 6 مهناب م هؤازج 8 هلوق .ر

 راك تاوهشلاو ل مهجىف ا ان ةحضاو ةلالد 0 - |

 تانيبلا تايآلانع اوضرععاامو اهتاوهشو ايندلا ىلع صرحلا منهج ىلع اوبكا ام رشثنلاو

 كا ردرب دهلد عباق كقدضان 0 ناصن رد -ج 0

 [ ناوخيتسا مدرك هكتقو ناايآ ] # اماظع انك اذن' قم راك: الادغانيركشم 6# اولاقو

 'نوثوعبملاث“ أ 8 ابارتىا انافر دهاجم لاقو+رسكملا تاتفلاوهو ماطحخلا تافرلا # انافدو
 ١ نيقولخم ىا لاحاماو اديدج اع نوثوعبم ىا هظفل ريغنم دكؤم ردصماما هي اديدج الخ

 ا اوملعي+ واو ركفتنملاىا 3 8 وأ 3 اكوا 0 ةياآلا هده ريسفلا قبسدقو نافن أسم

 «(نا)



 ءاربسالا ةروس موي ؟ ١٠و زعم

 1و رووح رو رسام حورس جت |
 ثالثالا توملادنع ديعلا عم تسال هللادمحر ىئللازغلا مامالالاقو * سانلاب ر ل ىووسى شل |

 ءافصو هللهحو ىلاعت هللارك ذب هسناو ايثدلا سائدا نع هتراهط ىنعا بلقلا ءافص تافص

 ' تافصلا هذهو ركفلاو رك ذلا ماودبالاةفرعملا لصحالو ةفرعملابالا نوكيال هتراهطو بلقلا

 ةوبنلابو نارقلاب ه5 اومْوِيْنا #8 نماشيرق ىا ه# سانلا عنمامو ف تابجنملا ىف ثالثلا

 مهلوقالا 85 اولاقزاالا 3 اومْؤِيوا عمل فرظ ىحولا ”'ىحم تقو ©« ىدهلا مهءاجذا ِ

 رشلا سلنج نه هللالوسر نوكيذا نييكسم 3 الوسر 3 م لاح ارشب هللا ثعبأ 3

 دجووأ 6 ناكول قه مهتهبشل اباوج 6« لق 2 لوقلا اذهل مزلتسملا داقتعالاوه عتاملاف

 سانلا ىثمياك مهمادقا ىلع  نوشمي ةكئالم 8 رششبلا لدب © ضرالاىف © رقتساو
 ن# نيّئمطم 3 هملع بجنام اوملعيو اهلهانم اوعمسبف ءامسلا ىلا مهتحنجاب نوريطنالو

 مهل يبا 6 الوسر ظ نم لاح 6 اكلم ءامسلانم مهيلع انازنل ف نيزاق اهف نينكاس
 ضرالا ناكس ناك املو ليك سنجلا ىلا سنجلا نال نيدلاو ايندلا رومانم هبلا نوجاتحام

 ثروب سناجتلانا اولهج مهو ةدافتسالاو ةدافالا نكمل ارش مهلوسر نوح تت
 رفانتلا بحول فلاختاو سناوتلا

 ؟ ودند 0 سنا 3 مكلشم |اردوحو دومرف رشوا

 ثيل اطال ف تسسح يداك * تسود” اح تينح ك0

 | ميذك مكناو مكلا هيتلسراام تغلب ىلا ىلع ه6 اديهش © هدحو. ه6 هللا ىنك لق © ئ

 لسرملاو لسرلا نم 46 هدابعب ناكهنا #9 ةقرافملل اقيقحم اننيب لقيم « مكشبو ىنب ف متدناعو '
 | هاةلت هفو » كلذىلع مهيزاجيف اهتطاوبو مهلاوحا رهاوظب اطي هي اريصب اريبخ ف مهلا |

 ا'ناشنالا لاسرأ نودعتتسي ءالهجلانأ ىلا ةراشا“ ةياالا و *نيرفاكلل ديدهتو مالسلاهيلع |

 ةكئالملل ادوحسم هللاهاعجام عم هنم ةجردىلعا ةكئالملازا نوبسحيو مهسنج ءانبانملماكلا |

 هارارك رهو ] ىنشاكلا لاق + قحلا ىلا ءادتهالا هيف قلخم ىا الا تحن .لخادب سيل

 6 للضينمو ة:ريغال 6 دتهملاوهف ف [ قيفوتووا تيادهب دنك مكح ىنعي ىلاعتىادخ ديامن
 ديامرف مكح ىنعي دزاس هارك اركرهو ] ىفشاكلا لاق « هرابتخا ءوسب لالضلا هنف قلخيىا
 ةدحوولا ةيادهلا بناجىف ديحوتلاب راشا 6 مهلدخحن اف © [ ادوا دراذك ورفووا تلالضب

 رحب فام الاح نوكينا زوو ةفدلا عقومىفوهف ىلاعت  هنودنم له نيناك 6 ءالوا
 لوسراناا1) ردا فاو ةلالضلا مهنع نوعفديو قلما قيرطولا مهأو دهب اراصناىا مولعلا ا

 نيزمم سلب اامتاو ضرالا ف نم لك نمآآل ىلا ةيادهلا::تناكواو- ”ىش ةيادهلا نم ىلا نسلو

 لضي هللا نكلو ضرالاىف نم لك لضال هيلا ةلالضلا تناكولو ”ىثش ةلالذلا نم هلرسسلو

 2 190 7 ا 71205030000 ت5 71 دق ت31 هللا طم لال 67:6 77-7907:7-05009000005175: 63:1 قاض 14 تانغ 051 25:75 همست سس مسا

 ١ الوسر لزت هللازاك ضرالاىف ةفالخال الهاتسم كلملا ناكولو ةفالخلا رسنم هبف عدواو

 | مالك ءادتبا كي هللادهي نمو 2 كلملاو ةفالخلاو ةلاسرلل دعتسمهناب دهاش وهو ةكئالملانم

 | هلها ةرثكو لطابلا لبس ددعت ىلا لالضلا بناجف عمجابو هيكلاس ةلقو قحلا قيرط

 ظفاحلا لاق : ( ءاشينم ىدهيو ءاشينم |



 مك 7١84 تح رشم سماخلا ءزجلا

 نام نايع ىنعي هلباقم رد ] ىنشاكلالاق م رشاعملاو ريشعلاك الباقم © البق ةكئالملاو هاب 9 |

 اهتلالدإ هفوذح 1 الملا لاحو ةلالخلا نم نكاح وهو هنعدنام ةححصإ دهشلا اليفكوا [ ىهتنا

 لاق * هنيزلا هاصاو بهذن»٠ 8 فرخز نم تدب كلنوكيوا 0 البق ةكئالملاو ىا اهذع |

 دعضت © قرتاوا © [ | هرزاب نشورداناو.ىنعنب اجنارد كرز زا ةناخ] قشاكلا

 دعص ىا ايقر ىضرك ةجردلا فو مسلا ف ىقد لاقي فاضملا فذ اهجراعمىف # ءامسلا ىف ف
 ماللاف كدوعص ىا هدحو اهف كنقر لجال ىا كبيقرل نمؤن نلو © اولعو ادوعص العو |

 هيف 5 اباتك انباع » اهنم :لزنتىت- »8 ةلص ماللاف اهيف كبقر قدصن نالوا ليلعتلل
 تاحارتقالا هذه لثمب نودصقب اوناكو كلبق نم قلتينا ريغ نم نحن 46 هؤرقن 88 كّيدصت |

 ابجعت 6 لق 8 تازجعملانم اودهاشام مهافكل داشرتسالا مهدارم ناكولو دانعلاو جللا

 راكدرورب تسكأي ] «ىبر ناحبسإ» ناحبسلا ةحاسل اهيزنتو مهحارتقاو مهتميكش ةدشنم |
 | متسع اي ] ه« تنكله ف [ تردق رد دوشوا كيرشاي ىبك دنك مكحتن ىورب هكن اذانم |

 ادومأم 6 الوسر © هوحنو ءامسلاىف ىقرتلا ىنء روصتي ىتح اكلمال 5 اريشبالا © [ نم 1 > ١ : علا 5 ياو ءكلاوحكمب

 نوتابالا اوناكو يلدسرلا ربابك, سلا ف. ةريج ىلن وكي نا .نيغ نه ةلاسرلا غيلش ىبد لبقنم |

 مهلالو مهيلا تاءآلا نكت مهموق لاح ملال امسح مهيديا ىلع هللاهرهظيامي الا مهموق

 بابرا مهناىلا ةراشا هيفو هتفص الوسرو تنك ربخ ارششب هلوقو اهنم ”ىثب هللاىلع اومكح نا

 قحلادهاوش اهب نورصب ةريصب مهلام تاسوسحلا ىهاظ نم زاجتالا نويلطي ىناودحلا سما

 | سوفنلا ةكزت هيف نوبلطؤ ةينابرلا ةوقلاو ةيناحورلا ةيالولاب ىتاعملاملاع زاجتاو ةوبنلا لئالدو |

 تادهاشملا لم اهنم تين بولقلا ضرا نم ةمكحلا عيباني ريحفتو حاورالاةيلحتو بولقلا ةيفصتو |

 ىنملا لاع ىلالوصولا بلطينا قداصلا كلاسلا ىلعف 3 تالاصاوملا تانحرف تأ انهاكملا نانعاو

 ا لا ةلاحىا عوجر لاو. لمعلاو لاا ىدشإالا هللا لصن ن او كعالا ناطملاوههناف

 كلا كيذك ىسع لاَقف قضرالاف و اولاق ةيحلا تش نيا مالسلا اع ىسع لاق

 00-0 لوش ةراشالا اذه ىلاو ربكلا عفدو عضاوتلا كا ريشلا ضرالا للثه : 3ىالا ا

 ا تاب رك 3-_ جلال اع 0 ةمكملا عسباني تءررهظ) مو هلع هللا ىلص ا

 ' 0 0 ةيعرو ه اناطلسريصبال ادحاو ناف ادبا ةسايرلاو ةيدوبعلا |

 سالب ىعنو.سلطا ىهت هماج دشاب!تشز * تسرد ىهاش تعلخ دياي :رقف سانلاب
 أ بدالا لاك ىلاو مهنع ةلوقنملا تاحارتقالاب نيكرشملا بدا ءوس ىلا تايآلا هذهىف رظناف
 ناؤنلا شنق ءانا :تازيتك الليل نا. د ىح ا ضارتعالا ,كرتو ىدمخالاءانفلاو::ىديمخلا

 | الضفك.انا ترسك دقف كبح ىليانا نظت تنك نونجلا اهيالبقف قوشلا نم مايا ةئالث صقر
 | بلاطلافءانقالا نع ةرابع ءاغولا رسكَنا ىنعي رسسلا اذهل نطفتيملنم نود امنا لاقف ةبحلا نع
 هدوحو ءافا دعبالا هودوصقم كل لصال

 زيركب دوخذ تدباب نه يجزأ صول + راها ىوبدبو كيه ةئاه ري

 ( لقاعلاف )

 دهب 0 0 ا 0-0 -



 ءارسالا ةرو- مع م جم

 : 0 ا ا و ا يا م ب 2 ا
 ىح كل طلا فلظو انلاوما انلاعويالا قطا نف عباتلا نوح اوناكو كيلع بلعدق كيرتاي ا

 | هيمكتتجام مكتتجام نولوقتام ىبام) لسو هيلع للابد هللا ل وسر لاقف كيفرذعتوا هنم كئربت .

 ىلع لزتاو الوسر مكللا ىتعي هللا نكلو مكلع كلملل الو مكيف فرمثالالو مكلاؤما ٍتلطل 0ْ

 ىمم اولبقت ناف مكل تحصنو ىبر ةلاسر مكتفانف اريذنو اريشب مكل نوكا نا ىرمضاو اباتك
 ىنبب هللا مكحم ىتح هللا مال ربصا ىلع هودرت ناو ةرخآلاو ايندلا ىف مكظح وهف هب مكستجام
 | قضا دحا سانلا نه سيل هنا تملع دنقف انضعام:انم لباقريغ تنكناذ دمعاي اولاق (مكدنإو

 لاب اهذه انع .رنسلف كثي اع كثعب ىذلاكبرانل لسف انم اشيع:دشا الو الام لقااالو اذالب '

 ظ ان. كسل و( قاررقلا و اماخعلا:ناهقاك اوريهنازابس: قطر راق551 8 سق تون رضا عشا طلعوا
 مهلأ نق اقودص اخيش ناك هناف بالك نب ىصق مهنمانل ثعبي نميف نكيلو اننا نم ىضمام

 كنب هناو هللادنع كتلزنم هب انقعو كانقدص كانلأسام تعنص ناف لطاب مأ وه قحأ لوقتامح .

 ىتمبامب هللادنعنم مكتجامتا تئعب اذهبام) لسو هيلع هللاىلص هللا وسر لاقف لوقت م الوسر |
 (هّللا مال ربصا هودرت ناو ةرخآآلاو ايندلا ىف ,كظح وهف هوابقت ناف هب تلسراام مكتفلب دقف هب

 ازاوثكو :تانخ كل نفت ناز هلهساو :كقانضي اكلم: ؟كتاتزا كير لت اذه لعفت مل ناف اولاق

 ْ لاق شاعملا سمتلتو قاوسالا ف موقت كناف كاوس امع اهب كسغيو ةضفو تهذنم اروصقو

 / اولاق ( اريذنو اريشب ىتمب هللانكأو اذهبمكلا تمعبامو اذه هبرلأسي ىذلاب اناام) مالسلا هيلع

 ىلاعت هللاىلا كلذ ) مالسلاهملع لاقف لعف ءاشزا كيرنا تمعز ام ءامسلا الع طقشبنا هلس ١

 ىبا نب هللادبع ماقو اليبق ةكتالملاو هّللاب انيتأَت ىتح كل نمؤن نل مئدم لئاق لاقو (لعف ءاشنا |
 مسا مث ماللاهيلع ىنلاةمع نبا باطملادبع  تذب ةكتاع نبا وهو ىموزخلا ةريغملا نب ةيما
 | ىتح رظنا اناو هبف قرتو املس ءامسلا ىلا ْذََخ ىتح ادبا كب نمواال لاقف همالسا نسحو دعب

 كقازيطتافأ لوقتاك كنا/ كل .نواذهلكب ةكتالللا نه رهو ككم رول نسا اةحاتس ناتو اهات |

 هللا لزناف هنع مهتدعابم نم ىأر امل هموق ةعباتم نم هتافامل انيزح هلهاىلا مالسلاهملع هللا ل وسر .
 كتوبنب دمحاي كل فرتعن نا # كلنمؤننل #8 مهؤاسؤرو ةكم اوكرشم ىا «اولاقو)) ىلامآ
 ضرا 4# ضرالانم 5 [ ءام ىارب ىزاس ناور هكىتقو ان ]6# انلرحفت ىتح 8# كتلاسرو

 | عبشي ءاملاةريثكلا نيعلا. ع وبذبلاف [ ددركت < زكرع هكبارب ةمشج ] 6 اعوبني #9 ةكم
 ةصرعلانم اهتحام.هراجشا رتسي ناتسب دك ةنج كل نوكتوا ف عطقنيالو روغيالو اهؤام |

 مسا اهو [ ناتخرد: نارب لمتشم ىنعي روكناو امر ناتخرد زا ] 3 كت لخن نم 0:

 [اهناتسبنا نابمردإ 6 اهلالخ  ةوشب اهيرحن ىا ه راهنالا رحفتف و ةينعو ةلخنل عج

 ١ ءاملا جراخم تاحسلا لالخو اهتوس نيبامو اهرودج ىلاوحام رادلالالخ سوماقلاى لاق

 | "نياك اهئارجا ةماداوا اهيقس دنع اهلالخ راهتالا ءارجا اما دارملاو | ريثك 6# اريحفت هي

 اظفل ةطقو عطقك ةفسكع مج ه افسك انيلع تعز ام ءامسلا طقستوا قي هؤادتناال ءافلا هنع

 اظاقسا ىا فوذ ردصم ةغص هنا ىلع بصللا لحم ىف م ىف قاكلاو ءامسلا نم لاح ىنعمو

 [ىراشإاي] دك أتوا مءاجبنلانْمافسك ّينلع طقسوا) ىلاعتهلوق كلدب نوتعيتمحز امل الثامت ظ
 ' بنصسمم هم حس سس تسل مم
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 هي 7+ ع ريشع سءاخلا ءزملا

 كالض ناك#از دوت بحم نإ * لاق ريغ دن هنرك نارقزه

 دوكح مكثج دبايلى ىرك ريغ * رونز رب باقا عايش رك

 [1] نيط هك زج دندن ار مدآ وند * نيم يىهاظ رسب ىا نآرقز ون

 تسيفخ شناحو ىهاطظ شش وشن 5ك كد صخش وج 3 صهاط

 ةفيحوب|لاق + ةقولخم ريغ ةيلزا اهرساب هتاذصو ىللاعت هللاةفص هنال قولخم ريغ نأ رقلان ا

 ةلادلاهوجولا نه ركذامو هللا رقاكوهف اهف كشوا اهف فقووا ةقولخم اهنا لاق نف للاهمح
 ىلاعتهمالك ناب لاق نك اضيإ ةيروصلملاو ةيرعشالا دنع هبف عزانتلاريغ وهف ظفللا ثود> ىلع
 | ناميدق ةقالعلاو دلجلا مهل وق اذه نم بحتاو ميد كاذ عمو هنادي ناموش تودو فرح

 | نارما افؤرح نا رقلانوكنم موهفملانا اهردصم رس هللا سدق ةنكملا تاحوتفاا ىفو * اضيا

 نا رقلاو اطخو اًمرو اوك نع رخآالا مالاو اظفلو امالكو الوق ىحسإ ذحاولا ىمالا

 ١ مالكل اهب اقوطمم افورح هنوك عجرب لهف ظفللا فورح هلف هب قطنيو ٌقرلا فورح هلف طب

 هناحبس هلا مسو هيلع هللا ىل لص هس انربخا دق هنا اف * هلع محرمللوا هتفد وه ىذلا هللا

 نوكينا دعسال ىلحتلا لقت هتقيقح جاك كو فرعيف ةفاتخم رود ةماقلا موب ىف ل 39 |

 نحت لوقت اكو هلالجب قبلي اك روضلا كلت ضعب امالك ةاهسملا اهب ظفلتملا فورحلاب مالكلا |
 هنع هللاىضر لاقو هلالجم قيلياك توصو فرح ملكت لوقت كلذك هلالح قلياك ةرود ىف

 ىمسملاهب ظفلتملا عو.سملا ولتملا اذه وه هللامالكنا تبثي هانررقام تققح اذاف ليوط مالكدعب

 ْ هب ماق ىنعمو ةمترىف ملكتملا نع هللا مالك مهضعب لاق + ىهتنا اليجحاو اروبزو ةارونو انا رق

 | امهيسحم سجلاو لاث' !ىملاعيف اهب نيعتمو فورحلانم بكرم هناو ىسفللا مالكلاك ىرخاىف |

 | فلالانم دحاوف ةينابرلا تاهت نوهبتتيالو ةيهلالاعنلاردق نوف رعبال سانلا رثك انا اهنمو +
 ىواللا ىفو : هملعتو قل انع اوضرعا نيذلا ءالهجلا مهو رانا ىلا ىتابلا ثعبو ةنجال

 [9] كخهروشرددوبندنكقا مل * كانباوخ لوهجاب نتفك دنب

 وكدنيى ا شهد تمكح مت * وفد دربيل لهجو قمح كاج
 هللاىضر سابع نبا نع ةهركع ىور لوزنا| بايساىف ىدحاولا مامالا:لاق ك# اولاقو ف |

27 

 | اباو ةريغملا نب ديلولاو ىرتذيلا اباو ثراحلا نب رضنلاو نايفس اباو ةبيشو ةتعناامهنع
 لاقف ةبعكلارهظ دنع اوعمتجا شيرق ءاسؤرو فاخ نب ةيماو ةيما ىبا نب هللادبعو لهج

 فرشانا هيلا اوثعبف هيف اورذت ىت> هومصاخو هوملكف دم ىلا اوثعلا ضعبل مهضعب |

 | مهيلع ناكو ءادب هرماىف مهلادب هنا: نظي ؤهو اميرس مهءاخل كوملكل كلاوعمتجا كموق

 الجر معنال هللاو انا ماب اولاقف مهيلا:سلج قت منهبتع هيلع نعيوا مهدسشر بحي اصنرح

 تهفسشو قيذلا :تنعو ءاباألا -تمتشش دقل كفوق: لع تلخذدا امهموق ىلع لخدا برعلا نم
 ناف كنيبوو اننيب ايف هج دق والا حيف سما قبامو ةعانملا تقرفو :ةبلالا تمتشو مالحالا
 امنا تنكناو الام انرثك هب نوكتاف انلاومانم كلاثلمجالام هب بلطت اذهب: تئج اا تنك

 ذلا ىررلا اذه ناكناو انيلع كانلكلم اكلم ديرتتنكّن او الع كاندوس انيف:فزشلا بلطت

 (كيناي)



 ءارسسألا ةروس مهي جمس

 اذه ىف سانلل # نانئمطاو خوسر ةداكوو نايبو ريرقت ةدايز بجوت ةفلتخم هوجوب |

 نا رقلانا اهنم + دئاوف ةي آلافو *راتخا امولبق امو ضري ملو دري مل لثم ىننلاب لوأتم هنال

 ءادا ىلع ظفاحيو هركشب موش نا ظفاحو ملع لك ىلع بجوف اهمظعاو منلا لجا مظعلا

 نآرآلا اذه ناو مهل نيدالو موق نيلصلو ةالصلا نودقفتام رخآو ةنامالا مكشيد نم

 هانتنلاو انبولق ىف هاا دقو كلذ فيك ل جر لاقف ”ىش هنم مكيف امو اموب نوحبصت
 عفرت ءارقف هنم سانلا حبصيف البل هيلع ىرسي لاقف مهءانبا انؤانبا لعيو انءانبا لعن انفحاصم ىف

 ةعاسلاموقتال امهنع هللا ىضر صاعلا نب ورمعنب هللادبع لاقو *بولقلاىفام عزنرو فحاصملا

 كل'٠ ىلا»# برلا لوقيف لحالا ىودك شرعلا لوح ىود هل لزن ثنح نم نا رقلا عفري حا

 نا رقلا ايندلا ىف ءابرغلا مه ةثالث ) ثيدحلا فو ىف لمعبالو ىلتا ىف لمعي الو ىلتا براي لوقف

 ىدعسخييشلالاق : هنم أرقيال تيبىف فحملاو ءوس موقىف اصلا لجرلاو ملاظلا فوجىف |

 ىادات تسين لمح نوج * ىناوخ رتشيب هكتادنج لع

 دنح تاكو ناب راح #4 .ثتشناد هل دوب ققحم هن

 رفد ايو تسمزيبه ورب هك ريخو لع هح أرزغم ىهت نا

 نافاشاصلدناةتنفكمو نسعي اذ ههاجان ناعلفراملا ماع

 ناقئاذتزب انانكارد وجسم سو كلن |كاوك ناار دفاع
 ىلاعت هللا مالكل ثم عماج مالكب ىلأينا هريغ قولخىف الو ناسنالا دادعتسا ف سل هنا اهنمو *

 ةفاظنلاو فطللاة باغ ىف فئاطلو ةقاذحلاو ةقدلاةياغىف ةراشاو ةحاصفلاو ةلا زل اةياغىف ةرامع هل

 ىوتملافو : ءامء“الا قئاقحلاو ءالوالا فئاطللاو صاوخلل ةراشالاو ماوعلل

 ىونعم لاثم نابوجحم رهيب * ىونزغ مكحنا درك ناب شوخ

 | ؟تالايواتازف :لاقهب امضام_طربشلا نوكل مزجت ىيتيا ةلإ اون ناكل اهالؤلرو كر كاوا
 | سيل هنا اكو هتفص همالك ذا لثم ىلاعت هللا مالكل سيل .هنال هلثمب نوتأيال لاق اماو ةيمجنلا

 | تاقولخلا تافصو ىلاعتو كرايت هتاذب ةمئاق ةميدق اهنال لثم هتافصا سبل كلذكف لثم هتاذل '

 ا ناينالا ىف انواعمو ارهاظم  اريهظ ضعبل مهضعب ناكولو © ءانفلاو ريغتلل ةلباق ةقولخم

 ا اردنا دق هللاب ىا 3 انفرص دقلو © ا ناكولو ضعبل اريهظ مهضعل نكي ل ىا هلثع

 ْ ف لثملاك وه عيدب ىنعم لك نم *# لثم لكنه ف ةلضافلا توعنلاب توعنملا * نارقلا |

 | هك اروفك الا سانلا رثكا ىناف  لوبقلاب هوقلتل سفنلا بالجتساو نسحلاو ةيارغلا |

 | اديز الا تبرض حصيال هنا عم بجوملا نم ءاثتسالا زاج اماو قحلل اراكتاو ادوحج ١

 ا نودقشام لوا نا هنع هللا ىضر دوعسم نبا نعو * هدب نم سمالا جرح نا لبق هقوقح

 | نا رقلا ةرابع امهنع هللا ىضر قداصلا دم نب رفعج لاق * ةهازنلاو ةيقحلا ةياغ ىف قئاقحو

 1 12015 0 ج1 جا :٠ 7001002717 37 15-215 تع حم ا و م سس ب دمج وج جيس بوم

 نانءاطو ناءهذ رصاف نديشيدنادب ركذ نايبرد موس رثذد رخاوارد



 مك 7 ٠٠ عم رسثع سماولا ٠ را

 2-5 قلخم نا دارا نيح مث ىتيب هل لاقف ةشفن لا ةفاشالاب هفرشو نقاثلل مو هللا

 مسو هيلع هللا ىلص ىلا حور وهو هيف | فاضملا حورلا نم :.م ىا هحور نم هف خشو

 ادهب مالسلاهلع ىللا حور نم مدا حور ناكف (ىحور نم هيف تخفنو هتيوس اذافإ لاق اك

 هاوس م نيهم ءام نه ةلالسنع هلسن لعج مث ) ىلاعت هلوقل هدالوا حاورا كلذكو ليلدلا
 '(تناحف «انحورنم هش انذشو) مالل هيلع ميم 0 لاقو (هحور نه هق خشو |

 (البلق الالنلا نم مدداامد) ىلاعت هلوق مث (ةمايقلا موب. ىثاول تحن هنود نمو مدا ) هلوق

 دقو نة ةلا مكنا ىني حورلا نع مالسلا هيلع ىبلا اول م كد وعل انعلا عجاد |

 نعو ةرخآلا يي ال فاللم نويفشامر يكل قد لما نم الا مكسجا
 اهملع نع مكناف اهءاعو يح لالا ةيسنلاب لق اهءلعو سحلاو ايندلا لها متاو بغلا

 ىهتنا (نولفاخ مه ةرخ آلا نع مهو ايندلا ةوملانه ارهاظ نوملعي) ىلاعت هلوقك نولفاغ |
 2 ىلوالا ماللا * كلا انبحوا ىذلاب نيهذنل انش نئلو 9» راصتخاب تاليوأتلا ىفام

 رشلاو مسقلا ىناوج دسم داس ٍباوجلا اذهو باوجلا مال ةيناثلاو فوذحلا مسقلل

 تيشوا ر أ هنم كرتن إف رودصلاو فحاصملا نم ءانومحو آراب ايه اًمخا لاو ىنماو

 هضرف حمصي لاحماو ضرفلا لببس ىلع دراو مالكلا اذهو ننام كل )زاك عددا دك مك

 ىشاكلا لاق أك هباهذ دعب ىا نآ رقلاب ه6 هب كل دجال من ولج لاحمب ا

 ارئاهكىلكو ] ه«الكو انياعؤ# [ نا ندربذا دعب ىبام ىنعل 31 ىارب ون تسلا |

  ك.رنم ةمحرالا © الكوب قلعتم انيلعو [درا زاب اهفحصمو اهنيسبو دنك امرب 0 |

 ةلاوو ها لضتم ءاتكسالاف_درلاب:كلع لكوتس ةتحر, ن اك كنلع دريف كي كح ريّنا١آلا .

 ٍباطخ اذهو لاق مث ةمحرلل كيلع ه هاظفح ىا هل لوعفم ةمحرالا ىثا وكلا ىفو + عطقنم ْ

 باتكلا لازناو كلاسراب اريك كدلع ناك هلضف نا هي هريغ دارملاو مالسلا هيلع هل
 ديسارت هك كرزب وترب تسوا لضف هك ىتسردب ] ىنشاكلا لاق * كظفحوف ُهاَماو كللع

 هداتسرف وتب نارقو دادوتب دومم ماقمو دمح ءاولو دينادركناربمغس متو هتخاس مدادلو |

 ليزنتلا ردق ةلالج نوفرعيال نيذلل 6 لق# [ دزاسىم وحمو دراذكم قابون تما نايمرد |
 نا ىلع © اوقفتا ىا # ناو سنالا تعمتجا نبل 8 رشبلا مالك نم هنا نومعز لب |

 رابخالاو مظنلا نسحو ىنعملا لاكو ةغالبلا ىف 4 نآرقلا اذه لثم# [ دنرابب] 6 اونأي |
 نال ل نيلعا ضدمعو ىمصلا لها نابل بايداو ءاثرعلا ترجل يقف .بعلا نأ

 رارسا دجا اذهو ةرضألا ىلا فاضملا مالسلا هيلع ىنلا حور نم اهحورو 11 هل

 | الف الآو اهريغ نمال امهنم هللا دنع نم هنوكل ركملا ذا ةكئالملا عمال امهعم ىدحتلا
 نملكو ةكئالملا لوا نا ظفل ةاحلا نيعىفو «هدحو ىلاعت هللا الا هلثم نايا ىلع رده

 | لبق اذلو هيرتساذا هسرتب نج لاَ رصبلا نع نوروتسم مهنال رصللا سح هكردي م
 _ نيلقنلا نأشنم ناهىلا ةراشا ةكئالملا نود نملاو سنالا ركذ مولعلا رحب ىفو * نحلا 5

 ( نار مل

 || ءاعسالاف [.ادست ىع 5< ودار انكم قايار ا هكون راكدورب ىأ ةتسرمت او نكمل ] ىنشاكلا



 ءارسالا ةرو- مد 21614 ع<

 ؟ةهولالا ءانبب اواو ةيوهلا رحب ىف وذ رسال او لاثك قطا ةيوهب اوتار ةقيفللا نأ |
 | نوكيس امو ناكام تملع لو نم لاح فيكف ىلولا لاح اذه ناكاذاف للاب هللا اوف |
 ١ ةينابر ةفطلو ةينارون. ةرهوج ةردقلا هب تقلعت 'ىش لوا وهو ىناسنالا حورلا نا ملعاو * |

 ىذلا كلملا وه قلخلا ملءو 'ىثال نم قلخ ىذلا تؤكلملا وه صمالا ملءو مالا ملاع نم |
 نم هللا قلخامو (ضرالاو تاومسلا توكلمىف اورظن ملوأ) ىلاعت هلوقك ”ىشنم قلخ

 ةروصلاو بغااو ةداهشلاو توكاملاو كلملاو ةرخآلاو ايندلاب امهنعربعي ناملاع ملاعلاو ”ىث |

 نوكلا رهاظ !ءهبداريو حاورالاو ماسجالاو نطابلاو رهاظلاو ىمالاو قلخلاو ىنعملاو ظ

 نم هادعام ذأ ”ىدال نم قلخ نوكلا رطاب وهأ ىانلا تركللا "نأ الإ كف نلاو
 | قلخام لواو .ةرهوج هللاقلخام لوا ) لو هيلع هللا ىلس هلوق اماو "ىث نم قلخ كلملا
 | لوا ناةمثالا نم ءاربكلا ضعب لوقو *(ا هللا قلخاملواو.لقعلا هللا قا خامل واو .ىحور هللا

 | بحاص ةيمدتك املق هتيمستو لقلا بحاص وهو لقعلا ىمسي ىبوركك ل٠ قالطالا ىلءتاقولخلا

 | مالسالا ىف بقا لوا وهو هللا فيس هلع هللا ىضر ديلو نب دلاخل لبق 5 افيس فيسلا

 , (افصموقي كلم حورلانا) ريخلايف ءاجدقو «افص ةكئالملاو حورلاءوشبموبإ) ىلاعت هللا لوقو
 ْ قواخلا نافذ ىوبنلا حورلا وه تاقواخلا لوا وه ىذلا ميظعلا كلملا اذه نوكيا نإ ديس

 | نا بيرالو رخآ مساب ىمس هيف ةفص لك بسحبف ةفلتخم ءامسا هلو دحاو ىمسم لوالا
 | الصا نوكينا ىلوا وهف (نوكلا تقلخ ال كالول) هلوقل مالسلاهيلع ىلا ناك نوكلا لصا

 غلبو هدشا غلب الف تادوجوملا ةرجش رذب حورلاب ناك هلال هل اعبت 3
 ةرملا نا امكف ىتملا ةردس ىهو تادوجوملا ةرجش ةرم حورلاو مسجلاب ناك ةنس نيعبرا

 نورخ ًآلانحن) لاق اذهلو ىندا وا نيسوق باق ىلا هجورخ ناك ةرجشلا عرف نم جرخت
 نا كلذ نم مزليف رذبلاك قاخلاب نوقبالاو ةرملاك جورخلاب مل ا را

 ءايمالا ىمسماوه نوك ناو ةردقلا + تقلعلا ود كا مسو هلع هللا ىلص هحور نوكي '

 لوا ) ربخلا ىف ءاحاك ةيهوجو ةرد ىمس تادوجوملا فدص ةرد ناك هنا راتءاف ةفلتخلا
 رابتعابو ( اذكو اذك اهم قلذف تباذف اهيلا رظنف ةرد) ةياور ىفو ( ةرهوج هللا قلخام

 هيلع ةيكلملا تافصلا تابلغ رابثعابو القعىمس هلقع روفو رايتعابو ارون ىمس هتيناروت
 افراع نكي مل هنا مالسلأ هيلع هب نظي تنكو اءلق ىمس ملقلا بحاص هنا رابثعابو اكلم ىمس

 تقلخ اهلك حاورالاو (هبر فرع دقف هسفنفرعنم) لاق دقو هسفن وه حورلاو حورلاب

 ما هنا ىا ايما ىمس اذهلو حاورالا لصا اهحور ناو سو هيلع هللا ىلص ىلا حور نم
 اكاهماو حاورالا ابا مالسلا هيلع ىنلا ناك رشبلا ابا مالسلا هيلع مدآ ناكامكف حاورالا
 / لو هللا ناك مالسلا هيلع ىننلا حور قلخ امل ىلاعت هللا نا كلذو اهما اوحو با مدآ ناك

 هللا ريغ هلا فاضي وا هللا هحور بسن ىتح رخآ ىش ناكامو هحورالا 'ىث هعم نكي
 تقلعت "ىش لواو دوجولا ةرحش نم هداجاب ىلاعت هللا اهرمثا ةروك ابلوا هحور ناك !.لف
 تويب نم تبن لوا ىمسك ىحور هامسف ىلاعت هن ىلا هتفاضا فيرمشتب هفرش ةردقلا هب



 معيب اوم سم يق اكل تكفا

 لك ) لاقةةرافملا ةلحو .(ىحورنمهف تخفت و إل لاق قلعتلا ةلاحو .(ةنسىفلاب داسجالا لبق

 لوصحلف مدعلا ةلاح ةدئافاما .«ىلوالا امتريس اهديعنس)لاقةداعالاةلاحو .(توملا ةَغ اذ سفن |

 ةيتاذلا تافصلابهللاةف رعملف حاورالاملاءىفدوجولا ةلاحةدئافاماو .هعئاص مدقو هسفن ثودح ةف رعملا

 ةدافاماو .ةيديرملاوةيملكملاو ةيريصبلاو ةعمسلاوةيدوجوملاو ةملاعلاوةيتالاو ةيرداقلا نم

 ةدئافاماو .تايلكلاو تايئزحلا نم ةداهشلاو بيغلا ملاعىف ةفرعملا لاكباستك الفدسجلاب هقلعت ||

 هيرافغلاو ةياوتلاو ةيفازرلا نم ةلعفلا تافصلاب ةفرعملا لوصحلف ندنلاف حورلا خفن

 ىتلا ثئابخلا عفدلف ةقرافملا ةلاح ةسافاماو .ةيباهولاو ةننحلاو ةنمعتملاو ةيممحرلاوةيئامحرلاو

 ةداعالا ةلاح ةدئافاماو . ةيدنعلا ماقم ىف قوذلا برعشلو ماسدجالا ةبحصب حورال تلصح |

 ةريثكلا ملاوعلا قلخ ىلاعت هللانا ةمءحنلا تاليوأتلا ىفو © ةيورخالا تامعتتلا لوصحلف |

 أ ؛ناملاغاىف ةروضحم انهلمج :ىتكلو ملا فلا: نيتسسو ةئامثالث .قلخ. تاياورلا ضعب ىف
 كرديامو ايندلا ملء نع ريف (ىمالاو قاخلا هلالأ) ىلاعت لاق اك سمالاو قلخلا اهو نينثا

 ربعو قلخلاب سمللاو قوذلاو مشلاو رصبلاو عملا ىهو ةرهاظلا 5 نتاوحلاب |

 ىخلاو حورلاورسلاو بلقلاو لقعلا ىهوةنطابلا سلا ساوحلاب كرديام وهو ةرخ آلا ملاءنع ظ

 | ملقلاو لقعلاو حورلان م ءاقبلل ىلاعت هللا اهقلخ ىنلا تاظعلا تاناوالاوه مالا ملاعف سمالاب

 | نم لكيم ا» كدحتوا![هنالابا يعاد وطالا ملاع. ىمديؤو.ارانلاو ,ةثطاو:ىسركلاو نشرعلاو حوللاو

 3 قازكءاق اعدك اال يل االتا و نبت زج كاطاخ) فلواقك جلع ةلمداأو قاب "شال أ
 | ”ىشنه طئاسولاب هدجوا هنال اةلخ قلخلا ملاع ىمسو ابقاب ناك اثداح ناك ناو مدقلا رمالاب |

 اقلخ هام قولخم *ئش نم ةقولخم تناك طئاسولا نا املف 6 ”ىثنم هللا قلامو ١ هلوقك |
 | نم هنا هانعم حورلا فيرعتل وه مبا (ىبرصانم حورلالق) هلوق نا نيبتف ءانفلل هللا هقلخ |

 ىلاعت هللا نا ةعامج نط 5 ماهبتسالل سيل هناو ءانفلاو قلخلا ملاع نمال ءاقبلاو ىمالا ملاع |

 | هب الا نكي مل مالسلا هيلع ىنلا نا اولاق ىتح هسفنل ياسا قلقا رازغ جورلا لع مهبا |

 هلوقب هيلع هللا نم دقو هللاي ملع هنا عم حورلاب الهاج نوكي نا نع هللا بيبح بصنم لج
 هملعي؛ نكي. ملا امم حورلا اعنا اوبسحا (اميظع كيلع هللا لضف ناكو عت زك للام كلعو)

 | اداظتنا هفقوتو حورلا لاؤس باوج نع هتافكسفاق مع نكي ( ملام .ةملع هللا نا ريخم ملا

 أ ةدالبل اثوهبلا:اهماهفتال ةقدو باول ا عن ىف ىري :ضومغل ناكدقف دوهللا كأس نيح ىحولل |
 | كواسلا بابرا مهو نوملاعلا الا اهلقعي امو هناف مهدئاقع داسفو مهبولق ةواسقو مهعابط |

 | اوقرع بلقلا ميرح ىلا اولصوو اهتافصو سفنلا نع اوربع امل مهتاف هللا ىلا نوُراحعلاو

 | اوقع رسلا ماقم ىلا اولصوو هتافصو بلقلا نع رسلاب اوربع الو بلقلا روس سفنا

 | سلا حورلا روني ,اوفرع حورلا ملاع ىلا اولصوو رسلا نع اوربع اذاو بلقلا رسلا ملعب

 اذاو' حورلا قحلا دهاوشب اوفرع ىنخلا لزنم ىلا اولصوو حورلا ملع نع اوربع اذاو |

 تادهاشم تافص راوناي اوفرع ةققحلا رحب لحاس ىلا اولدوو ىنخلا لزنه نع اوربع

 ' ةل ىلا اولصوو دوجولا ةيناثا نع لالخلا تافص نحن تاوطسب اونف اذاو ىنخلا ليما ظ
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 0 باستك |نافساوملا قرط نم هنوديفتست اليلق املعالاىا كلذ لاثمابهقلعت نكميال 46 اليلقالا

 ا جورلاب اطل لاح ورلا عاتجا نم عب عرفت: ةيئاسنالا لاعفالا |كالذك ةفصلاب تاذلا عامجا ىلع نش |

 هذه دوجو لبق ةيدحالا تاذلا سغ نطابىف تناك ةلامكلا ةمهلالا تافصلانا كو ىتاومحلا

 ءارسسالا ةروس 7- ١ ةراب جم

 لنق كلل تان زلنا تان ف ةد[نتسملا هكايوؤولقلا عام له املا ةيوراحنلا لفووامكإل لقفل
 | هئاذل ةفرعملا لاوحانم ًاشالو سلا هكرديال ءابشالا ثكا لعلو املع دقف اسح دقف نم
 مولعلا رحبفف لاق * هب سيتلبامد زيك ضراوعبالا هتاذ ةفرعمنكمي مل امم حورلاناىلا ةراشاوهو
 اولاق كاذمهللاقام سو هيلع هللا لص هللا لوسرنا ىورام هديؤيو ماع (متينواامو )ف ناطخلا

 ولاقف (اليلفالا لعلا نم تؤنإ متناو نحن لبإ اقف ده هنف انعم تناما باطخلا اذهب نوصتخم نحنأ

 | تازئفاذه لو ةعاسو اريثك اريخ ىتوا دقف ةمكحلا توي نمو لوقت ةعاس كنأش بح اام

 | هولاقامو (هللاتالكت دفنام رحباةعبس هدعب نمهدمي رحبلاو مالقاةرجش نم ضرالاىفام ناولو)

 ظ هل ةيابنال هللالعو هاننتم دانغلا ملعذا ليلق ميدقلا لع بنج ىف ثداحلا مع ناف دودرم لطاب

 معرابكلا ضعب لاق * هلةياغال مظع رحيما ةفاضالاب ة رطقك ىهانتملاريغ ىلا ةيسنلاب ىهانملاو

 | مالسلا هيلع دم انين لع نم ءايبنالا لعو رحبا ةعبسنم ةرطق ةلزنمب ءابنالا لعنم ءايلوالا

 | اريثك ناكناو داعلا هيتوا ىذلايعلاف ةلزأمللا هذهب هناحبس قحلا ملع نه انيبنلعو ةناثملا نهم

 هكدومرف هرس سسدق ىبرغم نيدموبا خش ] نلاعت قحلا لع ىلا ةيسنلاب ليلق هنكل هسفنىف

 قذاستو“ امد زن ؛تستنلام كلن ثلا ناداه :لعزا تسا هداد ىلاعت ىادخ هكىدنانبا
 ىماجلا ىلوملا لاق [ دسرت شئاد ىوعدار لهاجو مينالهاج ماودلا ىلع سي مياهديسربنأ

 اماهلا ان تمهلاو تملع « امالا انثلعال كناحبس

 ىظق للذي هاوعد ىلع مهن ادخلا تأيلو هتهامو حورلاىف اوفلتخا شوكلا ىف لاق

 ناطلش حورلا ريقفلالوش * ىهتنا قبب هلهتمزالعو ناكمالا تع هتكرافع '* ىش هناريغ

 ريبدتلا قلعت هبهقلعتو ندبلا نع هتقرافمل ايا قرافملا هللاقيو صمالاملاعنم لوالاو ىناوحو

 ١ بلقلاوه هنعتلحوندبلاءاضعاىف هفرصت ىفاعاو ندبلا اذه بار ىفالوهو فرصتاو

 سفنلاو لقعلاو بلقلا هللاقيو قلخلا ملع نم ىناثلاو توكلملا ملاءنم بلقلاو ىربونصلا

 لحو هرهاظم ىوقا وهف مدلاف ىوق هناطاس نا الا ندبلا ءاضعا عيمحىف راسوهو اضيا
 نم وهف سوسحلا لكيهلا اذهب ىتاطلسلا حورلا قلعت دعب ثدح امتاوهو غامدلاوه هنبعت

 روتسم برغم سما ةانحلا ناف تاكرملاو لاعفالا ادم وهو قاطلسلا حورلاراونا ساكعنا
 ردصام حورلا اذه الولو اهريغو ةدارالاو ملعلاو ةكرحلاو سحلاك هراث بالا ملعيال ىلا ىف

 | ةيهلالا لاعفالا نا امكف تاذلانم ةفصلا ةلزن# هنال ةفلتخلا راث آلا نم ردصام ناسنالانِم

 هقلعت لبق ىناطلسلا حورلا نطابىف ةوقلاب ناك اولا حورلا اذه كلذك راثآآلاو لاعفالا

 | نواقني لب نوتومال هتل'ءابلوا) مالسلا هلع هلوق ىنعم ىلع تفقواذه تفرع اذاف ندبلا: اذهب

 هللا لاةمدعلاةلاح .لاوحاة سمح حورللو *ماتلا ءانفلا لان السن الاكلاقتنالا نال (رادىلا داد نم
 حاودالا تقلخ )ملاعتّللا لاق حاورالاملاعف دوجول ولا ةلاحو .ةيا آلا «ناسنالا بع الهال ىلاعت



 مهي 1١95 جح رشع سماخلا ءزملا

 | لالجلاو ءاجلاو لاملاو كلملاب كالملا اذه ىلع عنا ال ايترشسأ نإ ل وال[ !كتنوملاةياكمللا دع قف. |

 ىدعس : هياهديشملو اهركش نع صض عاف

 سايس خيمب تمعف دئزودي * سانش تنم ناعبط دنمدرخ

 | هجوتلاو ةبوتلالدب بسلاو نعللاب لغتشا ثدح هللا لضف نم اسؤيناكف توملا هسم هنا ىاثلاو .

 ىدعس : ىغرغل ملام هدبع ةبوت لش ىلاعتهللاو ىلاعت هللا ىلا

 يوكب ىرذعو زيكنا نب ىيفش/ *. ىو ىكلصو رآ تسدب قنرط

 نامزاي رودب مفيش ىلع نضودتط»#: نامإ "ةدقنلا,تانوعلم) هلفكلكم هكا
 هدروا ]© كنولأسو 8 هرينلدادعتسا هلنكيملذارسشلا ىز وخل هتلكاش ىلع لمع هنا ثلاثلاو ٠
 دنداتسسرف هنيدمب ار طيعم ىبا نب ةبقعو فلخ نب ىناو ثراح نبرضن برع رافكةكدنا

 نكت نالعا اعنا اب نود ديك كل مالا للاهل ييغإ, ترض لاير ادنتتاا توياننؤبلولا

 اروهطتن ام هكم!هتسن ادام بوضديداثص ىا تنك ب دعت للكون قولت ديوك ن اير لاوخعا

 تقيجم اهث ادرك ناوتيم . ماهتتلشا رى نادل اود ةخعاو ابك ناجكتؤ او حسك لا يونج

 | ؟نيشينامزرد هكناناوج لاوحاو هدرك هكبرغمو قرششم فاوط هكديسربوزا شيامزا
 باوج ارمادك ج هاي دهد باوجار لاؤس هسرهركا تسيج حورو تسا هنوكج دندش
 تساربمغس ديوكن جيبه حودزاو دهد باوجارود 50 تش راهتسإوا هكدش ادب دهدت

 دادٍباوج ارلاؤسود نا دندرك لاؤس ترضح نازاو دنتخاس سلجم هدما هب ناشبا !

 حوروه ىذلا :«حورلا نعو# هويدا ىا 1 كنوااني وزلا يشغل ل زان! كليا نثا حور ةصقددو

 ىا « ىررمانم حورلالق © هلوقباوسجاف هتقيقح نع هولأس هتايحأدمو ىناسنالا ندبلا
 صالاق رشبلا لوقع اهلوح موحم داكيال ىتلا ةفخطلارارسالان م هملعب هللا رئأتساام  سنج نم

 هف لكلا .كارتشال ىداجيالاال ىملعلا صاصتخالل ةناضالاو نأثلا ىنم: رومالا دحاو
 لصا نم دلوتو ةدامريغنم نكي ةساكلا تانعادبالا نم ىواضسلا لاقو + داشرالا ىف اذك

 هلوصح نوكي نا اماف دوجولا تحن لخدو داحالا هبقلعتامنا ملعا * ىهتنا هدسج ءاضعاك

 لعفلاب هجو لكنم ةدوجوم ىهف تادرجلاك تاعدملاوهف ةدمىالو ةدام نم ال هدوجوو

 نماماو نامزلا ردقتي اهضعب ةكرحب ىتلا ءامسالل رهاظم ىهو دوجولا ةرظتنم ةلاح اهل سلو

 ةدام) نمال.ةدم, ىف:اماؤاهن :تاكرم اوبر ضانعلاىعو _كاثدحلاب تاضسملا' ئهفآةدم ىو ا ةدام
 كاوق» ىقعالا دام نم نوكين ناو دبال بهدم” ىفبالضحامء لك نال مسقلا اذهلدوجوال ىلقف

 ءامسالا رهاظم ةقابلا ماسقالا هذهو ندبلا ثودح دنع ةقطانلا سفنلا ثودحب بهذنم |
 هريس سدق ىرصبقلا دواود هركذ هللا لها هيلع علطا ىذلا هجولا ىلع ماكحالا ةريغتملا
 نيدلاردص خسشلال ةحناقلا ريسفت حرش ىف رهاظلاده-ور هللا ور ىدنسو ىحش ترضح لاق *

 | هلالاو معلا ملء صالاو امسجو احور ثودحلاو نوكلاو نيعلا+لاع قلبا .ءرسوسدق:ىونقلا ]

 ىهتنا دما نم حورلالق هأدبمو هلصا وه ذا سمالا ملاعل عبات قلخلا ملاعو بوجولاو |

 | معلا نم  ىئاوكلا ريسفتف ا نورفاكلاو نونمؤملاا,ما  مثيتواامو و اذهريغ ”ىجيسو

 ال



 ءارسالا ةروس - [ةو هجم

 مايا ةعس هب رشي لخفحمال ىذلا ديلبلا امل كلذ برشو درو ءامي تمحو جاجز ءانا ف كسمب 0

 درو دقو هضرم هب ىواديو نأ رقلاب كسمت نا لقاعلا ىلعف * ممسيام ظفحو هتدالب تلاز |

 نم دبالف (رافغتسالاف ؟ةاود اماو مكبونذف كقاداما مكئاودو , مكئاد ىلع مكلدي نآرقلا) .
 نوفرعي نيذلا مهنا رقلا لهاو ةجلاعملا ستنال هعون فرعي مل مادام هناف الواضرملا ةفرعم

 6 ناسنالا ىلع © [ اممنك ماعنا نوجو ] ه6 امعنا اذاو < ىلوا ةليسولاب كولسلاف كلذ
 سفنبو ] 46 هينا ىأنو # [ امركشزا دئادركب ىور ] * ضرعا © ةعسلاو ةحصلاب

 وهف [ددركف رطرب قح قيرطزاو ديامت مظعتو ربكت ىنعي دريك هناركو دوش رود دوخ |

 هتيأ: لاقي نيريكتسملا نديد نم هجولا ليوحتو بئاجلا ىأتنال مظعتلاو رابكتسالا نع ةيانك
 دانسا ىفو لزاونلانم ةلزانوا ضصضوا رقفنم 1 رششلا هسم اذاو 6 ءاناذكو. :تدعب اهنغو |

 كلذكس يل رمشلا و تاذلاب دام ريخلاناب ناذيا ةلالخلا ريمض ىلا ماعن الا دانسا دعب رمشلاىلا سانتملا |

 هدارفا ضعب رايتعاب سنجلل فصو اذهو هلضفو هللا حور نم سأيلا ديدش هي اسؤي ناك ©

 كلذناف هرئاظنو «ضيرع ءاعدوذف رششلا هماذاف) ىلاعتهلوقهفاننالو ةفصلا هذه ىلعوه نم

 6 هتلكاش ىلع © هلمع د6 لمعي ا نيرفاكلاو نينمؤملانم د لكلق ل مهنه ضعب نأش |
 [ شمول هك فكلنا شكلي تفوت 0 ىدهلاىف هلاح لكاشت ىتلاهتقيرط |

 دياشورزت 11 |

 لكشلا ةكاشلا سوماقلاىف لاق « هنم -تعشت ىتلا 3-5 لعام ون ررط هاوقزومأ

 اذه نم برش اذاف هللانذاب فوع ههجو ضيرملا لسغو رهاط ءامب تيحيو رهاط ءانا ىف |
 تيتكاذاو هملا هنع لازو هللانذاب نكسي اناقفخوا افجروا اكشوا القت هلق ىف دحب نم ءاملا

 | 00 8 . 7 : عج . -ك لاء - 0 ا
 ةفاتحلا عاابطلا هده ىلع 0 ىذلا 3 مكبرف ٍ بهدملاو هه رطلاو ةدلاو ةحانلاو |

 ىزاجبف لاضلاو ىدتهملا لعب ىا اجاهنم نيباو اًهرط دسا :6 البيس ىدها وه نع معا 3#

 ىونثملاىفو : لاوحالا لئالد لامعالا ناىلا ةراشا ةيالاىفو * هلمعبالك |

 تسدو تين نيمزره ناجرلا « تسودوخرواركشينرك نيمزرذ ظ
 قسفو رشىف اهدجو نمو اريثك ىلاعت هللادمحملف ركشو ةعاطوريخ ىف هسفادجو نف

 عساو ةئيز بحاصاكلم نا  ىور  هدينم مالا جرح نا لبق عجريلف ايالاؤرذاوافكمفا |

 [ضرالا اذهاميبنافلغلا هللابقف_ريزسلا الوات مق اابلانتقلكب جرو وال اد لقطر

 0 مكماشطا ىلا, ةحاتس/ن امد: كاقفت كفا نلك انآ ىلكك ةبص !وراقفلا 1اس ةيدالا ىو

 ةحبص حاصف حالسلاب هلا اودصقف لوالا نم دشا ايناث قرطف كلمللو كلام اولاقف كلملا |

 مهاوقو مهساوح تلطبف ءانفلاراد كله حور ضيقا تنجح توملا كلمانا مكناكم لاقو
 رفص تجرخ موبلاف ىلغ هناف لاملا هللانعل لاقو فدأتف ىناف كلملا لهمتساف ةكرلا نع
 ىافكسفننعلا لب ىتعلتال لاقف لاملا لاق .طئاف ىلع هباذعو هباسحو ءادعالل هعفن قبو ديلا |
 تنا:بتذملاو "نوبل بست :ىتح كدايتعال رظلا:كرتت ن الاف اراتخم تنكو كلارخسم نيتك

 | اودارا املف ةبرشالاو ةءعطالا ناولارشحاو هءارماعمجو ةفايض ذخلا ةنيزخلا ريثك ةكلمملا |



 م1914 از س.ءاحلا ءزجلا

 قهزو ذا رجلا مالسالا قمل اج لقو ل» ديصتلا ن ناطلسلا كاَذف 2 ١

 دنئاوخ نآرق هكموق ناذا دزيركب ويد ظ
 | دشابوا ريغب : 1 لطابو دوب ىادخ ىارب تيما قص هدومرف ] هريس سدق ىريشف ماما * |

 لطابو_تسداو' ىلزا هك هناش نع تسجاو تبان دوجو قح هكت بتنا وب تالي وأت بحاص |

 | ددرك رهاظ ىناقح دوجو تاعمل ةعشا نوحو تسانفو لاوز لباق هكىاكما ”ىرشب دوجو

 [ دوش لحمضمو ىثالتم نأ بنجرد نكمت موهوم دوجو
 قر + ( ةاخن ل كقيلحإلاة هك بتينرتكم ازا كتدحت يبرز شت
 دشكَرُذ مدع تنحي ريس ناهج * دقكزب مع تزنع ناطلس وح

 ْ نبا نع *تبان ريغ الحمضم نك نأ ةناغ اا 1 اقوهز ناك 8: ناك انثاك دي لطابلا ناو

 | امص نوتسو ةئامثالث تيبلا لوحو حتفلا موب ةكم لخد مالسلا هلع هنا هنع هللاىضر دوعسم |

 ٍ (لطالا قهزو قحلا ءاح) لوشو دحاو دحاو نيع ََق هد تناك ةرصخم تكف كح

 | ىلعإي ) لاقف رفص نم ناكو ةبعكلا قوف ةعازخ منَ قبو اعيمح ىلا ىتح ههجول بكتف
 ءاؤدا نم رودصلا ىفامل * ءافش وهام نا رقلا نم لزننو ف هرسكف هب ىءرف دعصف (هنمرا |

 ىلع تمدق ةيناب نمو هب نوعفتلي مهناف هب #2 نينمؤملل ةمحرو 88 ماهوالا ماقساو بيرلا |

 ىفاثلا ءاودلاك مهسوفت حالصتساو نينمؤملا نيد ميوقت ىف نادل ! ككاو اغا وكلا

 نيعضاولا هبنيبذكملا نيرفاكلا نا رقلا ديزيال ىا د اراسخالا نيملاظلا ديزبالو : م

 | 'ىينذكتو ٌسرفكب اك العالا ماقال نم ءاقش ةشفن ىف ةنوك عم اهعطاوم ريغ ءانشالل ظ
 | داشرتسالاو ءادتهالا ءانثا ىف مهل ةيرتعملا كوكشلاو هشلا نم نينمؤملاب امزا ىلا ءاميا هفو“# |

 أ "ةعا نم بحت هقو'ةءكداهلاو توما ةلَرم داَملاَو له أن م ةزرفكلابامو ضارمالاةلزتع |

 | معو للا داَدعتْساِب امو ارد نوكيرطملا  ضعبك كالئلاو ءانفتقلل' اراد *نوكي كح |

 ل ل م ظ

 دوشنناج ص وول ْول ىلكو كسره هترو * ضيف لباق دوش هكديابب كاب رهوك 2|
 ريشقلا مساقلا ىلا ذاّتسالل ضرم هنا ىور اضيا ىنامسجلا ضرملل ءافش نآرقلانا ملعاو + |

 0 ولا كف دا تالا لع كلذ قدام رك تحن !ددتتاضوصدلو ةءربس سلفا
 أ هنق لعجاو ءاناىف اهيتكاو هلع اهأرقاو :انتلازدال عما ىلاعت قل 1لاقف هلا اكشف مانملاف ظ

 رودص فشو) تسلا دلل ىف ءافشلا تأياو دلولا ىفوعف كلذ لعفف هايا هقساو ابو رشم |

 دا اوس انعم نا رذل] قو وللا ءانث فر نودصل! ال ناقش نام وم عرفا
 هللاهمح كسلا نيدلاجإت لاق + (ءافشو ىده اونما نيذلل وه لك :نيفشي وهف تضص اذاو |

 انلط ءانالا ىف اهاقسيو ضيرملل تايآلا هذه نوبتكي خعاشملا نم اريثك تارو هناقبيط فا

 ظ

 ضرملل هب ءافشتسالا لمشي للاافشالف نا رقلاب تفشتس مل نم ) مالسلا هيلع هلوقو ةيفاعلل
 | ةححافلا تبتك اذا نا رقلا صاوخ ىف هللادحر ىميمتلا خيفلا لاق رس ناحف اللف ىنامسجلا |

 «(ىفر



 ا

 ىلع نيملسملا هتارصنل مالسالا هللانعاف ( اهلخدف هلتف ىتح اديدش اقلق اهقلقف بالا ةقلحي
 تيس ستاوسب هاج اا ورم تمل ا اس ماع طعما

 ءارسالا ةروس موج ١98 جم

 3 لهتع هللاىذر سابع نا نعو

 ماعطلا هدسفي تلقلا ناف * ىورذخ ماعطلا رثك اذا

 مانملا هصقني رمعلا ناف *: وهن مانلا زك اذا
 مالكلا همدهي نيدلا ناف * وتكشف مالكلا ثكلاذا

 ماكل ينيب تبغا نافيتيودوك در بيتل ارتزك [ذا

 ناف ةدقع تلحتا للا ركدودعق ناف دقع ثالث هسأر ىلع ناطيشلا دقع دصلا ماناذا) ربا ىفو

 سفنلا ببط اطيشن حبصاف اهلك دقعلا تلح تعكر كيم كلف .ىرخإ ةدقع تلح ضو

 باشنع  ىحي  ههجوكهدابع دوني دوتتي مئاقلا.للو (سفنلا ثيبخ نالسكحبصاالاو
 نم نجرخ دق,راوجيب ىف اكو .قشنا دق ياني نأك تنأرفقليل ىدرو نعي تن لاق هنا دباع
 ارظْس اهنم حبقارا مل ةحببق ىا ءاهوش نهيف ةدحاو اذاو نهنم اهجوا نسحا رام تا

 كتلبل ىف تمولف كمون ةلبل. هذهو نيضم ىتلا كبلال نحن ناقف هذه. نملو. نتنا نمل تلقف
 هوضوب حبصلا ةالص ىلصيو هلك لبللا موق نيحلاصلا ضعي ناكو كظح هذه تناكل هذه

 نا نم ىلا بحا اناطش ىتي ىف ىرأ نال مهضعب لاق * هوحنو هللاهمحر ةفشح ىبأك ءاشعلا
 نيظقتسملا بولق ىلع علطي هللا نا نيفراعلا ضعب لاقو * مونلا ىلا وعدت اهناف ةداسو ىدا

 بولق ىلا مهبواق نم رسشتنت مث رينتستف مهبولق ىلع دئاوفلا درتن ارون اهالميف راحسالاب
 ةراهط ىلع ايضرم الاخدا ىا ه« قدص لخدم ف ربقلا 6 ىنلخدأ بر لقو 8 نيلفاغلا
 ايضرص احارخا ىا 4 قَدَص جر ثعبل ادنع هنم 3 ا 3 تايلام بنطو

 جرخملاو لخدملاف . ثعبلارثا ءرك د ىملااذه لع للي طخسلا نمر ايما ةماركلاب قلك

 ىا دولا متاح وحن ةغلابملا لجال قدصلا ىلا ةفاضالاو جارخالاو لاخدالا ىنعيي ناردصم

 جوخو ءوبس لخدت) ةلداقم ىرهنإل هركبام هر كربالو .الاخدا سينا لحاتسا الاختأ
 لديو ةرجهلاب صا نيح اهلوزت نوكف ةكم نم جارخالاو ةنيدملا لاخدا دارملا لو ءوس
 هجارخاو صاوا ناكم نمهسيالياملكىف هلاخداملقو («كنوزفتسل اوداكناو) ىلاعتهلوقهملع

 ىنلمج الو ىنم قدصلاب نكلف ىتجرخاو ىتلخدا اهنح ىنعملاف هجولا: اذه نورثك الا حجرو هم

 ناازخ نم # كندل نم ىل لجاو ف انما نوكي نا زوال نيهجولا اذ ناف نيهجو اذ
 اكلموا نيدلا ءادعا نم ىنرصني 46 اريصن #8 ارهقو اناهرب 86 اناطلس و كته-رو كرصن

 سانلا نم كمصعي هللاو هلوقب هتوعد تببجاف رفكلا ىلع هل ارهظم مالسالل ارصان انعو

 نعزأل هدعوو ضرالا ىف مهئفل>ةسيل هلك نيدلا ىلع هرهظيل نوبلاغلا مه هللابزح ناف

 ةكم لها ىلع ديسا نب باتع لمعتسا هنا مالسلا هيلع هْنعو هل لعجبف مورلاو سراف كلم
 لاقو نمّؤملا ىلع انل بيرملا ىلع اديدش ناكو ( هللا ل هاىلع كتلمعتسا دقف قلطنا) لاقو

 ةالصلا نع فل, ال هناف هقنع تبرضالا ةعامجىف ةالصلا نع فلخ افلختم ملعاال هللاوال

 ايبارعا ديسا نب باتع هللا لها ىلع تلمعتسا دقن هللا لوسراي ةكم لها لاقف قفانمالا
 ذخاف ةنلا باب ىتأ ديسا نبا باتع نأكمئانلا ىري امف تيأر ىنا) مالسلا هيلع لاقف ابفاج

 6غ 1م ناببلا جود )
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 ميكس كو اق ا

 | 6# ادومح اماقم كييبقيف نيقلا نم 6 كيو. كئعبب نا د9 [ دؤي.: نينح هتللاو دياش 1

 نك دارخ ”للمع كانل | ةيناموت نيالا لكل ةماغلا ةعافشلا ماب وهو سانلا عيمج دلعو 1

 ةعافشلل ادم اونأي ىتح هريغ ىلع لمحو اهنع دبحي ةعافشلل ءاسنالا نم دصق نم لكنال
 | دوم ماقم هكمدروأ تاحوتف بحاص ]اهلها نم ناك نءيف عفشيف عفشي مث اهلانا لوقبف
 بابو تسا دمحم ترضح ةصاخ ناو هيهلا ءامسا مات رظنمو تاماقم عيمج عخرم تسيماقم

 دوشدم هداشك ماقم را تعافش

 ديك  تيافمور دق ودب مان * دوجودّوضقم نوك دردون تآذ ىأ

 ةجرد ىلا باوثلل قحتسملاريغ غيلبت اهنا اميز ةعافشلل نيركنملا ةلزتعملاىلع در ةييآلاو * |

 كلذل هللا هلعج نم باقعلاو باوثلل قحتسملا نا اوملعيإو ملظ كلذو باوثلل نيقحتسملا

 هدام م كح ىلع هدابعف فرصتي وه لب هللا ىلع دحال بجاوالو هلدعو هلضفب اةحتسم
 1-5 اذه ىلعف (ىتما نم رئابكلا لهال ىتءافش) مالشلاهيلع بلان ء مث ورةلزتعملا تلاق ناف
 سهاظ ءارغا اذهو ءال وه رئاكلا باكا ناف را برشو ىلزو سفنلا لتق نموهاما ةعاذشلل

 هبرقعم رئابكلا بحاص نا هيف امتاو ءارغا هيف سيل هنا باوجلاف  هسماوا ةفلاخم ىلع هللا قلل
 نيمحارلا محرا هذقنيو ىتانع هيحنو ىتعافش هكردتست هقبوقع هقاقحتساو هللا باذع نم

 ةجردلا نم ىلاعت هللادنع هلام هسفن ٍلسو هلع هللاىلص لوسرلا حدم هبفف ىتاكمو ىتمرح |
 مهاوعدو ةريغدلا بحاصب كنظ فيكف اذه رئابكلا بحاص مكح ناكاذاف ةليسولاو ةعئفرلا

 ملو اهنم هنكمو رئابكلا باكترا ىلع ةردقلا هل قلخو هللا هقاخ سيلأ تاق اماظ نوكي ناب
 اذك ٍلسو هيلع هللا ىلص لوسرلا قح ىف كلذك رئابكلا باكترا ىلع هنم ءاغا كلذ نكي
 ما 5و كا وخلا

 ديوك اراتزغل زا دك ىكأ» - 2 بل
 نارك هجنتكشاز ناش مناهرات + ناب مثاب نابصاع عيفش نم

 دهع ضقنو باتعزا متاهراو * ا ل نا
 دنزك زور نم ىاهتعافشزا «* دفغراف دوخ متما ناطاص ْ

 دورىذفانمكحنوج ناش تفك * هوا كيفاش (واخكشا كل |

 | ديزي ناكام اهنع هللاضر ةشئاع  تلاق تافكر نامث ىهو دجهتلا ةالصل سغرت ةيآلا مث 8

 اعبرا | ىلصي ةعكر ةريشع ىدحا ىلع هريغ الو ناضمر ىف سو هيلع هللاص هللا لوس |

 ١ لاقو * اثالثىلصي مث نهلوطو نونسح نعلأستالف اعبرا ىلصيمن نهلوطو نهنسح نع لأستالف
 ! لبالإ نم ريخالا ثلثلا لخداذا بولقلا جور َّق هرس سدق ىاطسلا نمر ادع خنشلا

 ةالصلإهيلعناكو هب زحنم دازاو ءاشاعاهبة أرقي ةمكر ةرشعىتن' دجهتلا لصيو أضوتيو موقب
 ثيدحلا ىفو ىهتنا نهرخا ىفالا سلجب ال سمج رتوب ةعكر ةرشع ثالث لبالا نم ىلصي مالسلاو

 ( لبللا باحصاو نأ رقلا ةلمحخ ىتما فارسثا )

 تسرادتتحبصتقوةك د رادئدكت ١ تداعس * تسراكرهزهب تعاطدك نك تعاط وزخ ربالد

 تا راشخ ننام اك فاد ىتن ىتسمزا ون' * لفاغلا اهيااي ْم و نانو

 2و



 لساتلالا ل مك ١و١ د

 ١ ىح لحم ةاالاوم للا هب ءجرت رمل راك كإلق فر لااطم“ ةرالؤم ع اقرأوا از طابا
 | علمشو ديعوالا ةَقيَقَح ىلا قوس ىلاعت هللا طانس نم طوس ءالب لكو كالوم نع كلغشي

 طظفاحلا لاق : ملا ةدوص ىف ةذل وهف تاقالعلا باسا

 كلتاففلا نسل ١ 8 2 5 مكحارت لاق رد

 ءاقلاف ىلاعت هللا كيرحت.الا ةنطاب ىف الو هرهاظ ىف ال كر حل مالسلا هيلع ىلا نا ملعاو *

 الا ا نا 5 لا كل ليد ركش روملا هنطاي ىف ارث ويل ةجفلا لها

 | وهوارب حالا ىربال رباصلاو ةنطابو ةرهاط ءادعا ناسنالل ناف رومالا عيج ىف طايتحالاو

 ثيدحلاىفو 4 الئلق الا كفالخ نوئليال ًاذاو )) ىلاعت لاق م ءادعالا كالهو ءالتبالا لاوز

 قالوا نه ادحاو 0 و بضعا نم ىأ ( ةيراحملاب قررا دّقف ابلو ىلناهانه) ىسدقلا

 ١ نف هرصان هللا نوكف هللارصنم ىلولا نال ةبراحلاب ىنزراب دقف ىوقتلا ةقيقح نوقتملا مهو
 أ كولدل ف اهمدا هك ةواصلا ما 4 رهظو هللا ةيراحل زرب دقف هرصان هللا ناك نم ىداع

 "ل ور تب ىغاكولد سمشلا تكلد لاَ اهبوسغوا اهلاوز تقو ىا #سمشلا

 الص تقو وهو هتملط ىلإ 6 لبللا قشع ىلإ 98 سوماتلا ىف اك ءانلا دك نع تلاذزا

 نيملا ايكو ىف ةالص ل ةماقا دا رملاو معا باغاذا لبللا قساغلاو ةريخالا ءاشعلا

 | بصنلاب رجلا ةالص ىا © رحفلا نا رقو © رارمتسالا ىلع نيتقولا نيب امف اهتماقاال

 156 6-0-5 الانس ل ل
 | رجفلا نآرق نا# سما تاواال ةعماج لاوزلاب كوادلا,ريسفت ىلع لدت ةيآلاف ادوجسو
 ءالؤه دعسو ءالؤه لزني راهنلا ةكئالمو ليللا ةكئالم هرضحيو هدهشي ةيادوهشم ناك

 ١ دشكيم هدهاشم اروا بش ناكتشرف ] ىنعي . راهتلا ناويد لواو: ىلإلاناوبد رخو

 لامعا حاتتفاو ديم ادوا زور ةكتالمو دحام رجم تتش لاعب ناو دورت رو

 مونلاو ءايذلاب ةملظلا لدبتنم ةردقلا دهاوش اضيا حابصلا تقو ىفو [ دننكم تبن ذور

 لبللا ضعب داع ةيفرظلا ىلع بصن © ليللا نمو # هابتنالاب توملا وخاوه ىذلا

 وحن ةلاذالل لعفتلا ةغص ناف 200 دوحهلا قلاو لزا ىا ؟ هبدجهتف »

 نا رقلل 0 ريمضلاو دادضالا نم امون دحهتلا نوكيو هلاذاو مثالا تناج .ىا ملأت

 دجيهت ئا ليلا, نموبهلوق..نم:موهفملا:ضعبللوا نجفلا ىلا .هتفاضا::دتشرالاةوه» كحل ند
 ىلا ةذايزلا ىنمع ,لسسصالا, ىف .فنلاب دي كل'ةلفاث' 9 ىف ئنع«ءابلا'نا "لح نضفللا "كاف
 كب ةشئاع تور ام ةمالا نود كب ةصاخ ةضورفملا 1 تاواصلا ىلع 20 ةضلرف

 ةدايزل اعوطتوا (لبللا مانقو كاوسلاو رتولا مكل ةنس ىهو ةضيرف ىلع ثالث) اههنع هللا
 مهضئارف ىف عقاولا لاخلا كرادتو بونذلا ريفكتل هناف ةمالا عوطت فالخم تاجردلا

 تراصف ةمالا قحىف خس اك مالسلا هلع هقحىف خندق بوجولا نا دهاجبو ةداتق لاق اك

 ةيردصملا ىلع ةلفان باصتناو كاع لهم و (كلةلفانإل لاق ىلاعت هللانال ةلفان ةروك ذملا رومالا
 ىشاكلا لاق * بجاولاك هللانم قافشالاو عمطلاو عمطلل ةغالاىف 86 ىسع له لفنت ل



 ميك 1و٠. دج رق سيار
 هم جسمتم» ل مح سمو دل مل ممم همس مس سس. اصتسم عسا ع سس سس سل ١ كك هوس

 هيلع ىنلا ةيناحور نال الللق هاهم اما رابكلاضعب لاق + هتيانعو هللا قيفوتب ةمصعلا نا
 هللا نع بجح ”ىش. هحورل ذئنح نكيملذا هتيرشب ىلع ةبلاف ةقلخلا لصاىف تناك مالسلا

 لها. ىلا نكرم تدك د قل. ةيانملا:رظن نئاو ةيادهلا رونو ةوبنلا ةوقو تيبثتلا الول ىنملاف |

 ةيرشبلا رون دوو ةيناحورلا رون ةبلغل اريسي اردق ةيلاسنالا عفانمل ةيناسفنلا ىوه ءاوهالا

 6 تادملا فعضو ةوبحلا فعض كانقذال ةنكر ىندا مهيلا نكرت نا تبراقول اذا

 نالكريغ لعفلا اذه لثع نيدادلا ىف. هيبذعيام فءض ةرخالا .باذعو ايندلا باذع ىا

 ىنت تامجلا ىف. انش اباذعو :ةادلباب قاف .اباذعب:مالكلا:لصاناكو_نطخبا ريطخلا طخ
 اهفوصوم ةفاضا تفيضا مثفعضلا وهو ةفصلا هماقم تميقاو فوصوملا فذح مث افعاضم

 كلدجت ال ملؤف تامملا ملاو ةايحلا ملا كانقذال لبقولاك تامملا فعضو ةابلا فعض لتقف

 ترضخ تإ نإ كوز زا دعي ةكمدروا ىلعت ماما] «"باذعلا كنع عفدي 46 اريصن انلع |
 [ : نيع ةفرطواو ىتفن ىلا ىتاكتال مهللا : دوهرف |

 ارام ن1 كام سفناب ىمد * ادام راددوخ هررب ىهلا

 هجزا هزفتسا لاش * كنوزفتسيل  ةكم لها براق نأشلا ناو ىا #4 انوداك ناو ©

 لالزتسالاب ذازفتسالا مهضعب رسفو ةعرسب كنوعزنيو مهركمو مهتوادعب ؛كنوجزيل ىا
 ةيرق نم نيأكو ) ىلاعت هلوق ةداهشب هوجرخا نسل تلق نا * 6 اهنم كوجرخل © ةكم ضدا ىهو اهيف تنا ىتلا ضدالا ىا 6 ضرالا نم ظ [ دينازفلي ] ةيسرافلاب
 اهجوتم ةكم نم جرخ نيح مالسلاهيلع هلوقو (كتجرخا ىلا كتيرق نم ةوق دشا ىه |

 ىلع اهمركاو هللا ىلا هللا دالب بحا كلنا معال ىتاو كنم جرخال ىلا هللاو ) ةنيدملا ىلا

 هذه لوزت دعب جارخالا ققح مل تلق * (تجرخام كنه ىنوجرخا كلها.نا الولو هللا |

 ةرجهلا لبق هوقيض دق اوناكو ىلاعت هللا نذاب مالسلا هيلع رجاه ثيح هدعب عقؤ مث ةيآلا
 ترواشم مالسلاو ةالصلا هيلع ترضحن ١ جارخا رد هكم لها ] ىنشاكلا لاقك جرخبل |

 راو رحل كرمحم ] 5 داع طا رقأ دخ تشد ردا تق رك رازق نار نانا" عازل دثدرك |
 «كفالخ نوثليالؤ# تجرخلا نئلو ىا اذاوإ# [ دش لزان تيآ نيا تفر دياب نوري
 ردبب اوكلها مهناف كلذك ناك دقو اليلق انامزالا ىا 6 الذق الا 8 كجارخا دعب ىا |
 ىلع اهيصنو ةداعلا ةئسلا 6 السر نم كلبق انلسرا دق نم ةنس © مالسلاهلع هترجم دعب |

 مهرهظا نيب نم مهلوسر تجرخا ةما لك كلهن نا ىهو ةنس هللا نس ىا ةيردصملا

 ىلاعت هلوق هب قطنيام ىلع مهلجال تنس اهنال لسرلا ىلا اهتفاضاو ىلاعت هلل ةنسلاف

 اريبغت ىا # اليوحم و مهن نم لسرلا ىحرخم كالهاب انثداعل ىا ه6 انتنسل دحنالو 00

 ءاسالا ةيبرت ىف ةغلابلا ةيدقلا ةمكحلا نوناق ىلع ىلاعت هللا ةنس نم نا ىلا ةراشا هنفو

 ةينابرلا ةيئاحورلا مهيهاوج زيربأ صالخا ىف مهب مهيلّس ءادعا مهل لعج نا نيلسرملاو
 ةدكحلا ىلع ىنم هنال لدشال ءالتبالا اذهو ةيئاويملا ةيناسفنلا مهفاصوا شغ نع

 سانلاريخ نم برها رابكلا ضعِب لاق «ريغتيال اهيلع ىنموهامو ةميدقلا ةدارالاو ةحلصملاو

 نالو كندي ىف كبيصي مهرشو كبلق ىف كبنصي مهريخ ناف مهرش نم برهت ام رثكأ |
 6( باصن )



 اال ةروس مي 185 ج>

 فتون ىتلا ءاشالا نا ىلع لدي وهف ( هلع عطقنا مدآ نبا تام اذا ) مالسلا هيلع هلوق اماو
 نم كلذو لصحب دف هت>رو هللا لضفب لصح لب اهيلع فقوتنالامو لصخم آل لامعالا ىبءاهل وصح

 م« ىسامالا ناسنالا سي )ىلاءتهل وقف هرمس سدق ىماخا ىل وملل صوصفلا حرش فاق رتلا بتارص
 ع نوكينا نكمامالا ناسنالل سيل هانعم لب هبعس ىلع روصقم ناشنالل لصحامنا. هانعم سل

 اماو . كلملا ةترصىف ىجسلاك ىلاعت هللا نم لضف قايلاو هنعس وهف هعسب نوكت نا َنْ اف

 لقاعلا ىلعف «ةيدو.لا تاعقاولا ىف كىهسلل هيف لخدمالف هللا كضف ضحمالا نكميالف توكلملا
 هللا نودهاشي نيذلا نم ن ناوكلو امندلا نم جرح ناةعل : انف ةريصلا ليصح ىو

 وسلا ف 0 لك

 [1] ها هدرب ورقرس ةهتشهبوا * هام رونو باتف ارب ناهج نبا

 ند ءاركك هاحزا دآ دوس 0+ قعطوو ناوك تسنح "رك هك

 تفائوترب دهاوخم ىهاج ردوتات ثفايكاون نإ بريغاو قرش اءهلمج

 موش حجللاك نادب انا رسل موركو ناوباب ور نك اهر هج
0 
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 رصب دص دياثك ري ديسحيرك * رسهشج دراد و راديبلد هكناو

 شاب راكي ردو ناب لد بلاط * شاب راد هن لد لها وترك
 ششو تفهزا ترظاث بئاغ تنس *+ شوخ بسخ ىدشرادستلدرو

 نسويردا لد ,دنسح قي * نم مشج ديسخ هك ريمغيب تع

 ريصصب لد ناكتفخ ىادف ناج * ريك هتفخ سراح تسراديب هاش
 ريسسقت ىقام ادار اعرحت بالا هذه لوزت تنسف 0 5 كيونتفل اوداكن او 0

 ةيآ ناكم ةمحر ةبآ لعجم نا مالسلا هيلع ىلا نم اوبلط نيكرششملا نا نم ىثاوكلا
 وحتنو هنع نكاسملاو ءافعضلا درطيو رجلا مالتسا دنع مهتهل ١ سمو سكعلابو باذع
 ةددثملا نم ةفنخلا نه ناو, لزتف كلذ نطفي ىلا. لاش اولاق مهمالساىف هوعمطاو كلذ

 نأشلا نا ىا ةفانلا نيبو اهنيب ةقرافلا م ماللاو فوذحم اهمساوه ىذلا نأشلا ريمضو

 نعوم [ ارث دننادركب ] ىنشاكلا لاق + كوعدخيو لالزتسالاب ةنتفلا ىف كوعتوي نا اوبداق

 قلتؤتل .ىا 5 اناع ىرتفتل 0 دعولاو دعولاو ىهنلاو نصالا, نم 4 كلا انحوا ىذلا

 مهاوها 0 ىا 6# اذاو 8 مدقت م كلا انحوا ىذلا ريغ 14 5 هريغ ا انيلع

 تجررخو,. ايلو مهل 57 0 وو 0 ىا ه# الدخ كوذخنال قه كنم 7 تاعفو
 تدك دقل 0 انتمصعو قحلا ىلع كايا انتسألا الولو ىا 5 كانتيت نا الولو 0 ىنالو نم

 تبراقل ىا ةيردصملا ىلع هبصنف ليم ىتدا وه ىذلا نوكرلا نم 4 اليلق أيش عينا نكن

 نكلن عيلاتيإ ةدشبو عهعدخت ةوقلا قبلا ,لملا قفا انهي هذا زع عايتا ىلا لبمت نا

 سفن نع الف مهلا نوكرلا بتارم ىتدا نم ٍترقت نا نم كتعنف ةمصعلا كتكردا

 ىلع ليلدو اهيلا ىعادلا ةوق عم عا مهام مالسلا هيلع هنا رف خررص وهو نوكرلا

 اوارد ]١[

 هم قشاع نفاي نايرد موس

 رعود رس

 شوقرا١
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 3 نايرد موس راذد لئاوارد 0
 هم 0

 ا

 ب

 مالسلاهيلعو انيدن ىلع



 ةريصبلا باحصا مهنال 6 مهباتك نوأرقي كئلواف ) مهباسح نوبساحيال ام مهباتك نوتؤيال ١

 معي امم + رقع سياثلوزملا

 | ريس و تانسسللا. نم هيفا نوعفتابب و. نيرو رسم 8 :ىهاظ : ا ف # مهباتك نوأر 9-7 0

 سيلو ءايحو افوخ هب اوحصدشل اهيفام اوأرق اذا مهنال اضيا مهمتك ن وأرق د اونك ناو ءايقشالا |

 ةمسكرملا مهلامجاروجا نم ناؤوصقنسال ىا 6 نوملظيالو ف هب نوعفتني تاييطا نم“ 1 مهل |

 | خسولا نم نيعبصا نيب لتفيام وهو لبتف ردق ىا 46 اليتف 9 ةفعاضم اهنوتؤي لب مهتك ىف
 | #* نمو ق2 ةراقحلاو ةلقلاىف لثم ليتفلا ناف ”ىش ىنداوا ةاونلا قش ىف ىتلا ةريشقلا وا
 بلقلا ىمعا ه6 ىمعا © ايندلا 6# هذهىف ناك 8 نروكذملا نيوعدملا نم ىا [هكّرِهو ]

 قيرطىريال *«ىتءا ةرخ الا فوهف9» [دش هن باوص هار شلد] ىنعي.. هدشرىلا ىدتهبال
 باو ىلا ىصاعلاو ةنلا قيرط ىلا ىدتهبالرفاكلاف ىناثلل بجوم لوالا ىمعلا نال ةاجنلا
 دادعتسالالاوزل ايندلا ىف ىمعالا نم 5 اليم- لضاو 8 نيلءاكلا تاماقم ىلا رصاقلاو عسطمل
 كل 3 ىو يحل تايوتا ف كت هب يملا نا دقو إل لاو بايسالا لامست
 ىلاعت هللا لها مه نيذلا نيقباسلاناىلا ةراشا هيفو نيعلا بادانم ةداعسلا لهاوهف © هنيع

 لها نا ىلا ةراشثا هيفو ةحلاصلا مهلامحا ءازجىف 6 اليتف نوملظيالو ) ةياردلاو ةءارقلاو

 ناك نموال ةلاهجلاو ىمعلا باحصا مهنال مهباتك نوأر بال لامثلا باحصسا مه نيذلا ةواقشلا
 محتال: اتهناف, ) هلوقل, ايندلا ىف, ىمعا ةريصلاب ةياردلاو ةءارقلا هذه ىف ىا( نما هذهىف

 نف رئارسلا نم هوجولا لمج رئارسلا ىليتموي هال (ىمتا ةرخ آلافوهف ) ةيآلا (راصبالا
 الباق ناك انهه درا نإل ةغلامملل ىمعا هن روصو هب * نوكي انهه ىمسا هارب سس ىف ناك

 لوصولا ىف (>(بس لضاو) قحلا ةيؤرنع ىمحان وكشف كرادتلا نم صالاة مي جرخ دقو كرادتلل

 قتلا :عاصخغ لهر تلق (ناجزيقفلا| لوقا عر ىهتنا عكزادتلا ,ناوغاو»«دادعتسالا ب داسنفل هيلا

 نم رفاس اذا هبلطىف قداصلا كلاسلا نا تلق * ىروصلا توملادغب دارفالا ضعبل ظقبتلاو

 توملاب هدام ىلا لضي نا لبق ىرارطضالا .توملاب ىا قيرطلاىف تا هسفنو هتعببط ماقم

 هتنب نم جرح ' نمو ) ىلاعت هلوَه ةراشالا هيلاو نيلصاوأ !| اج نم بيضن هلف ىرابتخالا

 ظ تام نمرابكلا ضعب لاق اك © هللا ىلع هرجا عقودقف توملا هكردي مث هلوسرو للاى لا ارجاهم
 | قمع اانا زج ارامإل تتكي ,ةينكل (قيورط ف "تاق نم نازءاك هيلا, حم ىدارفرلامكلا خلبك
 تاذلاب وا حاودالانم حور ةطساوب خزربلا ملا ىف هلمكي نا ىلع رداق ىلاعت هللاناىملا داشا
 لكوي ىلاعت هللازا عرمشلا ىف تيثدقو مولعملا لامكلاىلا موهوملا ناصقنلادعب هيما ريصبف

 ريغ اماو . معتلا ءانثا تامدق ناك نا ىا هملعيو نآرقلا هثرقيف ربقلا ف هدابع ضعبل اكلم
 | افشكو القعو اعرش قفتملا نم ذا قا ةفرعم ىلا: ةيسنلاب:ىإ توملادعَت ىقرتلا دجالف كلاسلا

 رادلاىف توملا دعب هل لصحال هناف رادلا هذهو ةأشنلا هذهى ناسنالل لصحبمل لاك لكنا

 هدهىف ناك نهو.)) ىلابعت هلوق نم_توملا دعب .قرتلا: مدغىلع .لدياف كوكقلا ىف اك ةرخآلا

 هلا. الص ,فلةفير علال نهال ىلا ةفربع لا ةيجتينلا, وح اننعلا يك ىعا قرني الاف ويف, ىتعا
 اهيف ىتلا لاوجالاو اهميحج واهميعتو ةرخ الار ادىلاةيسنلاب» ىمعلا عفترا ءاطغلا ف شكبا اذا

 عابلو ١)



 ظ
 ءارتسالا و2 مدي اما/ >>

 عمال زا تافص زا تاذ رس *« عماج و ىلكت شك ىرهظم

 لوا نيعت لاش رب * لمم از:نوك لضافت دش
 دش لوا نيع هطقن ننا رخآ :* دش لمكم ةزلاد'نا"ئوب

 ىذا ارىهوركره] 6 سانا لك © هب لوعفم هنا ىلع رك ذا رامضاب بصت 6 وعدن موي

 ةما اي لاقيف ىبأ نم هب اوم ان ىا 6 مهماماب 88 سوماقلا ىف مك سانلا عم سانالاو [: مدآ

 باتكوا اهونو ىفاش اي و ىننح اي لاقيف نيدلا ف مدقموا كلذ وحنو ىسبع ةماايو ىسوُم

 قاوصتااب 3ع و نانو ملسماي لاقيف نيدوا اهريغو لبجتالا لهاايو نآرقلا لهااي لاقف

 موقف ٠ . مهمامأ و كف 1 ريشي ةيمحتلا تاليوأتلا ىفو © كلذريغو ىسوجم ايو

 اماحردواهمسعتو ة 8 رجل نوعش موقو .ايندلا لها اي نوعدنف اهتاوهشو اهتنيزو ايندلان وعش

 هتفرعموهتبرقل املطو هلل ةحم مسو هيلع هللا لص لوسرلا نوعبت موقو ٠ للا لهااي نوعديف

 لالجامهتاهماو مهتوعديف 0 فافخو فخكما عمج مامالا لبقو *هللالهااي نوعدبف

 امهباسشناراهظا اههماىلا امهتيسنىف ذا امهنع هللاىضر نينسملا فيرشتو مالسلاهملع ىسع

 هرصنموو ىنزلادالوا ىلعرتسلاو امهيباىلا امهتبست ىالخب ابسن سو هيلع للا ىلص هللا لوسروملا
 مالسلاو ةالصلا هيلع ىلا نا امهنع هللاىضر سابع ناو اهنع هللاىضر ةشئاع نع ىورام
 اضيا هديؤيو مولعلا رحب ىف م ( هداعولع هنم ارتسمهتاهماب ةمايقلا مون سانلا وعدي هللا نا ) لاق

 00 مكناوخا نم دحا تام اذا ) ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ثدح نيقلتلا ثيدح

 لوش مث 3 سالو هعمس هناق ةنالف نبانالفاي لقبل مْ هربق سأر ىلع ؟دحا مقيلف بارتلا هيلع

 هللا مح ر هللا كدشرا لو هلناف ةنالف نبا نالفان لوش مث مْ ادعاق ىوتسوءناف ةنالف نبا نالفاي

 هدبعا دم ناو هللاالا هلاالثا ةداهش ايندلا نم هيلع تجرخام ركذا لقلف نورعشنالنكلو

 اماما نا رقلابو ادن سو هىلع هللا ىلص دمحمبو انيد مالسالابو ابر هللاب تبضر كناو هلوسرو

 نع عمل الطن لوح ءهاكاس لاي تمحلاو 1 كنحتاب اذاكتاون اهيكلنم ناساف ةدككاو

 هبسنيلف) لاق هما مسا فرعيمل ناف هللا لوسرايلجر لاقف (امهنود هجبحح نوكف هتح نقل نم

 هترك ذتىفىطرقلامامالا اذكو هديناسابهحدكو ةئسحلا دصاقملا ف ىواخسلا مامالاهركذ(ءاوحرما

 هما مساو همساب ىعدي ءرملا نأ ىناثلاو نيقلتلا'تقؤ مانقلا بابحتسا لوالا نآيش هنم مهفو
 موب نوعدت مكتا ) لاق مالسلا هيلع هنا حيباصملاو دصاقملا ثيداحاىف ءاج نكلو هيبا مسابال

 ريبغتو ءامسالا نيسحنىف اسغرت درو هناف قسام فلاخيال هلعلو ( مكتابا ءامساو مكتاهساب ةهايقلا
 ةيصاعو مرصاو عحطضملا لثم ةيلهاجلا ةداعىلع ةحسقلا ءامسالاب نومسي اوناكذا اهنم حسقلا

 ىلا عطقلا ىنعب مرصلانم وهو مرصاريخف نسحلا ىلا حببقلا ريغي مالسلا هيلع ناكو اهوحنو
 لصتم تينه,تنا لب اعوطقم تسل لاق هنآك عرزلا نم ةعطق نوكسلاو مغلاب وهو ةعدز

 هداد ] :«ءىنوا © [ اردكه ].6 نف 3 ةلمح ىلا ةيصاعو ثعبملاىلا عجطشملا ريغو لصالاب

 كادر وشم هاما ةفمح 6 هباتك و نيو وعدملا كازا ورا. [؟ ةاوش

 نم ىنعم رابتعاب عملا 46 كئاواف 2 ريشبتو هبحاصل فيرشت نيعلا بناج نم باتكلا ءاتبا



 مي 1م5 ع سشع سارا ءاز

 دارفا ع «مح نيب كرتشم ماىف ليضفتلا ناس انيعأ دارملاناف هف خاتما و لقب ةيلضفالا ىلع

 ةبرقلا القل ةجردلا مظعىف لضفلاوه كلذ نوكيزا نكمالو اهحلاطو اهحلاص رشبلا |
 ريثك ىلع اولضف مدا ىننا ىلع ةلالد هيف مولعلا رحبىف لاقو * داشرالاىفاك ىلاعت هللادنع |

 ةلاصالا لضفنم امهيفامل مالسلاامهيلع ءاوح مهماو مدآ مهوبا وهو ليلق مهيلع لضفو
 ركبوباو ىلكلا معز اك نوبرقملا ةكئالملا ال. سانلا رئاس نم امهم عرفت نم ىلع |
 ةكئالملا سما هللازا كلذو تايآلا نيب ضراعتلا مزلي الاو ةلزتعملا ةلاثحو ىنالقابلا |

 قدالل مالا ةمكملا ىضتقمو ميركتلاو مظعتلا هجو ىلع ملال داوجسلاب [ مهلك
 نم دحا لك هم مهفيف 6 اهلكءامسالا مدآ معو )لاق ١ اضياو سكعلا نود ىلعالل دوجسلاب |

 مظعتلا هقاقحتساو هملع ةدايز نايبو ةكئالملا ىلع مدا ليضفتىلا ىلاهْتآ,!ددصق ناسللا لها |

 ةكئالملاو ( نيملاعلا ىلع نارمعلآو ميهاربا لآو احونو مدآ ىنلعصا لانا ) لاقو ميركتلاو
 رشبل | ىلع كلملا لضفتنه اومعزام ىلع اهددصب نحن ىبلا ةيآلا لدن نا لاح ملاعلا ةلمح نم
 نيلسرملا لضف هللا نا ) !سوهيلع هللاىلص ىلا لوق اومتزام نالطب ىلع لديامم اضياو مهلك
 ل هرفنةيلع خلف يوسع دو نمت كلم يت ةعباسلا ءامسلا تغلب امل نيبرقملا ةكئالملا ىلع

 ندعقت الف نموقتل ىلالجو ىننعو هيلا مقن لف ىباو ىفص.كيلع لس هنلا هللا حواف مالسلا

 لضفا ءاشالا نا قحلا لها بهذمنمروهشملا ةمحقملا ةلئسالاىفو *ىهتنا ( ةماقلا موب. ىلا

 هكنا تسازاردو رود ثحابم ريشي ليضفترد اراملع ] ىنشاكلا لاق * ىهتنا ةكئالملا نم

 دنلضفا هكئالم.لسرو هكبالم لسر زا دنرت لضاف مدا ىنب هك دنئا رب تنس لها روهمج

 ارئاميا لها ىاحاصو هكئالم ىالوازا دنرتفيرش مدآ ىنب ىايلؤاو مدا ىنب ىايلوا ذا
 ةيمجنلاتاليوأتلا فو © [ نانمؤم قاسم زا دنرتهب هكئالمماوعو ةكئالمماوعرب تسا لضفا
 هللا قلخ نم ريثكلا قلخلا مهنال ةكئالملا ىلع ىنعي ( اليضفت انقلخ نمت ريثكى بع مهانلضفو ))
 هدادعتسا نسح وهو ميوقت نسحا ىف قاخ هناب كلملا ىلع لماكلا ناسنالا لضفو ىلاعت

 ىلاعت لاق 5 تاقولخلا رئاس نع ناسنالا هب درفتآدقو ةطساوالب هللاروث ضيف لوبقىف

 هلوقىف هب حرص امك هللا رون ىه ةنامالاو 6 ناسنالا اهلمحو )) هلوقىلا 6 ةنامالا انضرع انا )

 مهفاف ( ءاشي نم هرونل هللاىدهي رون ىلع رون ) لاق نا ىلا « ضرالاو تاومسلارون هللا )

 لاق + ىهتنا برغم ءاقنع نم برغاو رمحالا تيربكلا نم نعا نابملا اده ناف منتغاو ادج

 قاص تام تاقولخ همهزا هك تسنافنا تيعماجو تلبضف لبلد تبا نبا ةإما ىلعو] قشاكلا

 ناوتمهف تامسقئاقح تاا نيا نومضمزا هجنانج سيو تسوا همهىبملا تافص ىماكعتا تهج

 [ دومرف

 ىلج .دهركحن هني وجمه *« ىلو نوك هلج هني دمآ
 لاخفالاو لالخلاوذ تروص * ل هجوب ورد دندوكهب

 ىدحاو عماج رس زا عنام * ىددع قرفت نيادوب ةكتاز

 تافص هلمحم وا تاذ نابعدش تا ص نبا ىالج هداك
 : - هك

 . ( ىرهظم )



 نع انوطلا هننع كايا اهلاقو "نال اهلكيل و هديا طار مزعل |

 ( ىريشق ماما 1 هيوهلا ءاشو ةينانالا ءانف ع ةيعلالا قالخاب قلخالاو ةسوهاللا تايذحب ا

 0 فررعلا نمؤملان1) مالسلا يلع وق ليلدب حاصلا لمعلاو ناميالاب مهيركت اندنع صهاظلا |

 | مسوهيلع للاىلص دمم ترضح ءكتلفاسا[ن امنا ؟تمااك كفو هنفؤسا يد لفك تبا |

 ْ مةشادربو ديحوتو تفرعمب ارئاسصدا ميتخاس ئازكل د هدما باوفلط ىئاتجو وأو مشااولا] |

 مارسإالا ةرود مدي أمه ا

 ١ ةحوساتلا نع: قارتلاو 'تاماقملا

 | هلاف هللا نك 3 نمل 3 صن ارئاررفاك هح دنا وم مدا ىبذا دا هي ظروف هرمس سدق

 / قفوتب ار ار ا الع 500 نانم وم مقيركشيا تسيب. ىيصت 6 ميركتزا (مركم

 ١ مولعلا رحبفف لاقاك | 0 تادهاشم قيقح ارئاشيا نطاو تساراس تادهاجم

 | كرز لهنا ع كوش كل ركل ىلع مرك ١ هناو هدلوو .هلها لجرلا فرعتاك ءامملاف

 [م عطينا

 وس ملاع ةديد ”ىتخواراا ألد وح مدا هدافداا» كرثشا/1 قا

 اثنا لفظ ازَخ نيازي عشك ره ةشانو لاك يت ة يراك

 اع تمره ا تدل 0 : دمار تكلل ىبالص وزا

 1 راهج رب 2 ناباسرد 1 : ىربلاىف 0 مدرك راوسو ارئاشيإا متشادربو 1 3 مااا 2

 تاقؤاخلا نم "(نئنلاو 0 هلتلعجاذا هتامح نم [ اهدشكب ايردردو ] 6 رحبااو 6# [ نايا

 || لحاسولا ةيناحورلارحبو ةينامسلاربنع مهانربع ىا ةيمجنلا تاليوأتلاىفو إكتب ذكاةنيغ

 ا هنضنداب نحو تام زا زاد 2زؤيط كشف ليزا ةتةكفر ىلق رصف قل ولم 71رتااقتفلا

 ١ 8 تايبادلا نم ب 0 لانا مداد ىزورو 1 4 © مهاتقزرو 8 2 تاذقئاقحزا ت علسا[) روكسم

 | ىافو لدهل حلاو ديزلاو نمسلاك مهعشد ريغلو مهعمصل لصحا# ةفلحللللا معنلا نوف نم

 11 كيم ا نم اهب عطيف ثودحلان م اهنبط قل بهاوملا ىو ةيمحتلا تاليوأتلا فاو تاىؤارطأ

 ا قملا ةكمالملا اهنم قذي+ل ىتاا تافشاكملا بار دو تادهاشملا ماعط هو اهبهيقسيو هدنع

 نيلاعلا نع اهب معهدرفأ ةحا تا كف اهبمهاقسو ةفرعملا قاواىف هدابع سخا اهبعطا

 هرسسدق ىعاخلا ىلوملا لاق : نيبرقملا ةكئالملا ملدحسا اذهلو

 كحراوارت هدأ رب قثع سشضميفوح * تعاط نسحزادوس هج ار كنالم

 لظفاحلا لاقو :

 زيد مدآ كاخب ىبالكو ماج هاوخي * ناوخم هصقتسج هكدنادنقشع هتشرف

 تيل اج انكراج تاك اردالاو 2 ؤىا [ ارئاشيا مدادووزفاو] 6 مهانلضفو

 مهو 6 انقلخ نمت سيثك ىلع لب حبقلانم قلبا لطابلانم قحلا اهبزمم ىتلا ةكردملا

 اهور م هللا عن اك !نامهيلع قحف اماذع 6 اليضفت 9 مالسلا مهيلع ةكئالملا ادعام

 دحاهلّشاال ىذلا را هلع مهام. اوضفريو ةقللا كاقعلا ليصخت ىف مهاوق اوامعتسو

 ىئتساامناو ةضحلا 2 مهنيذلا ىل !ءالااؤلاملا ادغنم ىلع لضف نه الضف زيت ىندا هلم

 ةلالد هف سيلو للخلا او أطل نع ةيراع همئاد مهمولعنال ليظفتلا اذهنم ةكمالملا لج



 م5 امل جمس رمكع سهءاخلا ءزإلا

 هوو رحم ىلع روبعلا معلا رسام كلفلا اذه نكيمل واذا مقل ريىف كإفلاك

 ا خللا للا ديرب نم ىلعف ىللذضفلا لو نم لن لب قلخال 1 تسهل ضذا ةيانعلا هب دج ةيم

 ا . - - . .٠ ىئاوتتلارف !لاقب ليك وا ازعل ضذقن نكثننا ةئدجلا نه
 و

 دورى م تعلرش ماكحاب 0 دون نبا تّفررط هاروىهر

 قادص لئقاول دينا لاق د نارسخلاىل ا ىدؤل نارغ كلا قحلاع نع ضان انعآلان | انوا

 ناملاعلا نم ادحا ا باذعب ىلاعت هللاهب ع هنع د م لطف

 شاب ملا ىل م ١ رهرزاورب »* شاب مدق تبان امئاد هرنرد

 دم فيج 5 3 نادر. وو هحولا رازابز

 هللانافذاك ثمح فاوحلا عيجيف هللانم هفوخ ىوتسينا دبعلا ىلعف هلاالا هنم جنمالو

 ثدح نم كلدال ءاشول ىلاعت هللان اذ ىلاعت هللا ةطاحا يتلا لاحو لاح نيبو نياو نيا نيب

 دسالاك هيردقىلا ةيسنلاب ضوعنلا ن ناكف ضوعنلاب د ورغلا كلها هنا 0 لاللاب رطخال

 بابسا ن نم اي علا عم ةمقللا كلت ناىث رظناف تاق ةعقلب صعغ نم تن 1 اعرو المالا هوجو

 ةسح ماعلا اذهىف ىلاعتهللا نوؤش

 كيك راب باكو لزيت تبدل مدت كلن)ا د نع انك ارك م

 يا

 مدا ىتدوع لاو اىلوملا لاق 3 ازمدا ناد رف م عدول 0 هبا هو ةيسر داقلاب ١ ىعملاو

 ىوتس ةماع ل ةماركلاف هماحورو ةمنادسج نيبرض ىلع ىهو كارتشالا ٌرنَح نه

 ىلاعلهناو هسفنب مح تاك هريوضتو احابص نيعبرا هدِس ةتنيط ريمخحت ىهو رفاكلاو نمؤملا اهيف

 مقتسم طا رص ى ل اع ايوس ءاشمو هكر ءاشام هووض 2 وسو هنرود نسحاف هروص

 ةمأ 11 ل عاوتاب اعناص بن ءاوذدلاو ىجحللاب اننْص هعناصاب داك هيدس اذخا هماَق اهتلا مقتسم

 ةعوساو مكبدب تملأ هلوه هقلخنا لق ةلكو اهلك ءامسالا هملعو هحور نم هف هحفن

 لسراو ةرطفلا ىلع هدلواو ةيدونعلا ىلع هدهاعو ىلب اولاق هلوش هباوحم هقطناو هباطخ

 هلرهظاو رانلا هفوخو ةنجلا هدعوو ةرضحلا ىلا هطدو بتكلا هياع لزناو لسرلا هلا

 هءالواو ةلسرو ةءاينتا هبءرك ام ةصاخلا ةيئاحورلا ةمار كلو تازحمملاو تالالدلاو .تايآلا

 | مقتسملا طارصلا ىلا ةيادهلاو مالسالاو ناميالاو ةيالولاو ةلاسرلاو ةوبنلا نم نينمؤملا هدابعو

 ( وهو )

 | هللاىلا اهرط فرع نم لوق وهو ماملاف م سس وهيلع هللا ىبص هللا لوسر تنآز ىزارشلا

 كي وكلا أ قودرل للك زف كلا ةيبنلني يوان اهايلكتو !كتاؤدلا عيجنا اهنمو *

 أ نوقرشال هلا ةظقنلا لها ناك اذلو تاسالا عدم ق هلالحو هلامح الدعم 3
 - 521 هه وس 2 . . 2

 تدجول رظنلا تنعَماَولَو هب هناح ىردي ثيح نم هللاةناماذ تامملا خب ند تناك ةايحلا

 ةمأ ركل هنم مسالاو نعم :يملاو مركتلا مدا ئنءاننم 5 دقلو الا هللالاق

 0 مهجر ةماركب مهانصصخ ةيمجللا تاليؤأتلافو 5 مه رجئاقوا عازب الماش امب زكي ةطاق

 | ةيركنا هو رفاكلاو نمؤملا اهيف ىوتسي اًضيا ةماعلاف ةماعو ةصاخ نابرض ىلع ةيناحورلا

 ظ

 | هللادبعوباهتقوىف خعاشملا دحوا لاق *هلاناممرثك ١ هتافامناف ةظح هنع ض معا مث ةنيب بنل | هللا ىلع
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 ةيويثدلا ةمحرلا دارملاف هبابسا نم رسعيام مكلع لهسو هيلا نوجاتحتام مكل أه ثَح
 داش نوختو»] 96 مكسم اذاو # ةريقحلاو ةليلخلا ىلا ةمسقنملا ةلجاعلا ةمعللاو

 نع بهذ ىا هك« نوعدت نم لض # هيف قرغلا فوخ # رحبلا ىف رضلا 8 [ اداش

 نا ريغ نم هدحو ىلاعت هي هايا الا ه8 نوثيغتستو مكتداوح ىف نوعدت نم لك ؟رطاوخ

 ءاشتسسالا نوكي نا زوجي و اكارتشا وا الالقتسا هفشكل هوعدتو مهنم دحا مكلابب رطخم
 مكتوع نم مهريغو ةكئالملاو حيسملاك ةهل آلا نم هنودبعتوهنوعدت نم لك لض ىا اعطقنم
 [هكماكته نأ سي ] 46 اءلف 8 مكدعلزاوللا فرصل هنوجرت ىذلاوههللا نكلو مكتوغو
 ولا + متشرماإ ناي ىوسب و ربا ىلا مكسواو قرت م 6 مكين

 غبلب  اروفك ناسنالا ناو # قي اهب مجرفكو ةمعنلا ميسنو نابوالا ةدامع ىلا متدعو

 1 كاوا اوك جس ل5 نا يديم اوفك كوول ملو نارفكلا

 بناج مكب فسخي نا © نم متنمأف متوجنأ هريدقت فوذحم ىلع فطعلل ءافلاو راكنالل ةزمهلا

 هللا هبل ىا هب لوعفم ربلا بناجو لاخلا عضوم ىف مكبو نوداقك مكنمأم وه ىذلا 46 بلا
 ىا ىتفملا ىدعس لاق * هبف كوك ببكي هلهأ كلا تقي اء ازوكك نا ذوع ول م4
 بناج فسخ نم مزايالف الاو مككالها هفسخمب لصحف هيف مت ىذلا ربلا بناج بلقب

 نميا ىنعي ديدما ارحصب ايردزا هكديدش نما ايا ] ىؤشاكلا لاقو *+ مهكالها مهببسب ربلا

 دربورف بارد ارامث هكتسارداق ك١ ىنعي نيمز زا هناركب اراشدرب ورف هنآ زا ديشانم
 ضرالا ىف هذ افوسخ فسخ ناكملا فسخ سوماقلا ىفلاق *[دنكناهنكاخرددكت ربت سناوت

 ندربورف نيمزب فسخلا بيذهتلاىفو * دعتمو مزال اهيف هببغ ضرالا نالفب هللا فسخو
 احر ه«ابصاح مكقوف نم 46 مكلعلسريوا 8 (شرالا هرادبو هبانفسحف) ىلاعتةللالاق

 لبقو رحبلاف قرغلان م لع دشا نوكف اهبمكمحري راغصلا ىصحلا ىهو ءاصحلا ىرت

  الكو مكل اودجتالمث # لبفلا باصاو طول موق ىلع اهلسراك ءابصح مكيلع رطمي ىا
 رحبلايف 4 هف ؟ديعينا مت منمأم ا بلاغلا هسمال دارالهناف مكنع هفرصنو كلذنم مكظنح

 مكئجلت عاود قلمي 4« ىرخا  ةرم 6# ةراث ف كتمالسو لبلا“يللا مكجورخ دعب

 كلتقلخ رابتعاب مهرابتخاب هيلادوعلانا عم ىلاعت هبلا ةداعالا دانساف هوبكرتف اوعجرتنا ىلا

 ةداعالا الو ثحىلوالا ةراتلاىف ه 52 لوه ةدش لام ىلا ءاميا هفو + ةئحلملا ىعاودلا

 هفف مهرارقتسا ىلع ةلالدال ءاهتنالا درجمنع ةئبنملا ىلا ةلك ىلع ىف ةلك ترثواو اوداعامل
 هتفصقالا ”ىشب رمثال ىنلا هو *# حيرلانم افصاق © رحبلاىف مثناو 6 مكلع لسربف

 ىثشاوكلا فاك ضئاح ى رجم ىرخ رك ذ هتاذاب سيلهنال افصاق رك ذؤ ممرلاك هتاعجوهتر مسك ى ا

 بيسي 6 مترفك اب 8 فصقلا ناونع هنع يراك ككلف رسك سب ه6 مكقرغف
 اعدت 8[ ندركق سغن 1/] © هبانيلع مكلاو دجال“ 3 ءاجنالا ةمعنل كنا رفكو مكك ارشا
 ىلاست هلو هنمو عباتلا ريماك عيبتلا سوماقلا ىف لاق * فرصوا راصتناب_انعبقي ابلاطم

 ةعيرشلانااهنم *تاراشاتاي الافو ©:ىهتنا ابلاطالو ارئاثىا (اعسةبانلعمكلاو دجال )
 تنس دي. >3 <: ت90 فحل: ءءالفااوالكلا يف يقوم م نص ةحصاو لد ست
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 اثيدح ىل لعجا لاق مثولا لاق اباتك ىل لعجا لاق رعشلا لاق نإ رك 1. :نامجنإ لاق يسمازملا

 | مولعلا رحبفف اك (ءاسنلا لاق دئاصمىل لعجا لاق ةنهكلا لاق السرىل لعجا لاق بذكلا لاق
 ا ريخأتو ءاب آلا ةماركىبعلاكتالاو ةهلآلا ةعافشك ةلطابلا ديعاوملا 6 مهدعو 8 ىدنقرمسلل

 #*« ناطيشلا مهدعيامو 8 كلذ وحنو رانالو ةنجال نا مهرابخاو لمالا ليوطتب ةبوتلا
 | *6 اروسغالا © (ناطيش هلوالادحانم مكتمام) مالسلاهيلع لاق سنجلاو دهعلا لمتحي مالا ظ

 | رحب ىف لاق هباوض هنا مهوي.امب أطخلا نييزتوهو [ديارآ ىب باوث تروصرد اراطخ] ىنعي |

 2 و»يى 2
 >2 | لا . ب ابسا 5 »ل هك - 9 وى 6 مح -

5 
 و3ى 2 8-3 ءٍالأ ىلا ام 6ك غعءا|

 | لسسىلع لبقو ملشام اولمعتا ةأاصعلل هلوقكديدهتلا قبرط ىلع ةدراو صاوالا ةذه مولعلا |

 | سيل هعبت نمنا هيفو نوصلخلا مهو فيرسشتلل ةفاضالا *# ىدابع نا © ةيلختلاو نالذخلا

 | [هيلمرف داطخ |حعو ا نش | زويغ هنن ودرع تسلا قح مدني لك هداؤهرف ىريشق ماما 0 مهن |
 قد ىثشاب هكىزيج ره دنب ردونهك * ىثابزوجهدنب ارادخ ىزيح دصدنب ردوتوح ظ

 ىلع ناطلس هل سيل هنا ) لاق اك مهئاوغا ىلع ةردقو طلستى ا 6 ناطلس مهيلع كل سيل 00

 هنودمتسيو هيلع نولكوتي مهل 86 الكو كبري ىنكو 8 6 نولكوتي مهب ىلعو اونما نيذلا
 رارحالا مه هللادابعناىلا ةراشا هيف ةيمحنلا تاليوأتلا ىف لاق © كئاوغا نم صالخلا سالبااي
 | مهلضيف مهب قلعت ناىلع ردقبالو ناطيشلا مهدبعتسالف نينوكلا تاقلعتو نينوكلا قر نع

 مهتداعس بابسا بيترتىف 6 مهلالكو كبري ىتكو ) هنع هاوسامب مهيوغيو قحلا قيرط نع |
 مزايال ريقفلا لومي * نمحرلا ىلا ةيادهلاو ناطيشلا نم ةسارحلاو مهتواقش بابسا تيوفتو
 مهسماذا اوقتا نيذلانا) ىلاعتهلوقهدري كلذناف الصا ناطيشلا مه طسقبالنا.طلستلا ىنن نم

 مهنكلو عوقولاو قيقحتلا ىلع لدتاذا ةلكهناف (نورصبم مهاذاف اوركذت ناطيشلانم فئاط |
 ىنلا ىلا ىدوهي ءاج هنا  ىكح  ىلاعت هللادنع نم نيديؤم مهنوكل عابتالانم ظوفح

 نم عمسنو ناطيشلا ساوسو الب بلقلا روضحب دبعن نحن دمحاي لاقف سو هيلع هللا ىلص
 ىدوهباي لاقف (هبجا ) هنعهّللاىضر ركب ىب أل مالسلاهيلعلاقف ساسولاب نولصي مهنا كباحصا

 سيل لاخ بارخ تببو ةسفنلا ةشقالاو توقاللا و ردلاو ةضفلاو بهذلاب ءولمت تدب ناب

 دصقبما ةسيفنلا ةثقالا نم ءولعملا رومعملا تيبلا ىلا صللا دصنأ تاروك ذملا نم ”ىش هبف
 هللاىذر ركبوبا لاقف كاذب ءوامملا رومعملا تننلا ىلادصَت .ىدوهلا ناقق بارا :تييلا ىلا

 اهريغو ناسحالاو ىوقتلاو نيقللاو ناميالاو ةفرعملاو ديحوتلاب ةءولمم اسولق هنع ىلاعت

 ' ناطيشلانا رهظف ىدوهيلا مساف اهيلا سانخلا دصقيالف هذهنع ةيلاخ مكيولقو لئاضفلا نم

 [ امث راكد دوري, ] 46 مكبر # هءابلوا ظفحم هللا ناف هدارم ىلا لصاوريغ هنكلو دصاق
 لاقي [ندنار ] ءاجزالا *« ىجزي 3 ىذلا مكحلا رداقلا # ىذلا له هلوق هربخ اديموه» |

 © كلذلا 9» مكعنامل 6 مكل 8 ةلماكلا هتردقب ىرحيو قوسي ىا هقاس هاجزاو هاجز
 # .اوغتبت 88 ريثكلا ءاملا رحبلا سوماقلاىف لاق *[ ايرد رد ]6# رحلا ىف وف نفسلا ىا
 # امحر 8 ادباو الزا مكب ناكهنا لع هلبق نملضف وهقزرنم # هلضفنم #8 اوبلطتل

 ( ثيح)



 ءالسالااةوود مي 141

 | لقت سابع نبازا ىدهاز ماماو ] *هدنجو سلبا .بز> نم وهف هللا ةيصعم ىلا عاد لكو
 لاقؤن«[ ةسئاطتم ناوآ ذا قاورأل نام دازأب لاعتا ىادخ اشار روش كد ااوزوإج كدنكلا
 ىلع ديعولا ربخلا ىف درودقو سلبا دنَج نم-نونمازلاو--نونفملاف ريمازملاو ءانقلاب دهاجم

 ةفورعم ةلا وهو دامزم عم ريمازملا (ريزانخلا لتقؤ ريمازملارسسكل تعب ) ثيدحلا فو صمازلا

 نع ةغلابم لب هتقيقح ىلع سيل رسكلاو ايات اهلك ءانفلا تالا دارملا لعلو اهب برضي

 مالسلاهيلعهلوق نمرهاظلاو رامزملا حبق ىف حيرص روك ذملا ثيدحلات لق ناف * ةنيرقل ىهنلا

 برض تلق :هفالخ (دواد لآ ريما نم نم اذهىوادقل 2 ارد وهو ىرعشالات وذ عمس نيح

 اهب صرب ريم| نص هقلح ف 01 هتمغل ةوالحو مالسلا هيلع دواد توص نسحل الثم ريما زملا

 تاليوأتلا فو © لاك نبال اثيدح نيعبرالا حرش ىف اذك صخشلا ءانعمو محقم لالاو
 ةيرهدلا تافارخو عدبلاو ءاوهالا لها تاهببشتو ةفسالفلا تاهيومب لزتساو ةيمجتلا
 -مهيلع بلجاو © ةعيرشلل افلاخم ةعببطلا لها تالاقم نم اهيسانيامو ةيحابالا تاماطو
 دناون نواعم هكىناوبد ىنعي ناكدايتو ناراوسب ناشيارب :نازيكتاربو ] د كلجرو كل

 دحاو بلجاوبلج ىثاوكلا ىفو * [ناشيارب طلسترد نك عجحار همه اوغاو هسوسورد
 داسفلا لها نم لجازو تكار نم. كراصناو كناوعاب مهيلع حص ىا حايصلاو ثلا ىنعمب

 ( ىكرا هللا ليخاي) مالسلاهيلع هلوق هنمو لوبخلا باععا ىهو ءانلا ديدشتب ةلاخلا لبخلاو

 دهاجمو سابع نبا لاق * هيكري رهظ هل نكيهل نم وهو لجارلا ىنمي نوكسلاب لجرلاو *
 نم وهف هللا ةيصعم ىف لتاَش, بكار نم ناكاف سنالاو نا نم الجرو البخ نا ةداتقو

 نوكينا ذوجيو سلبا لجر نم وهف هّللاةيصعم ىف لتاقي لجار نم ناكامو سيلبا ليخ
 ىلع عقو اراوغم هن أكف هيوغي نم ىلع هطلستل اليثمت هلجرو هلي هبالجاو هتوصب هزازفتسا

 هدنجب مهيلع بلجاو مهزكاسم نع مهعلقيو مهنكاما نم مهجحزب وص مهب توصف موق
 مولمحم «لاومالاف © [ناشياب هد تكرش] © مهكراشو ف مهلصأتساىتحةلاجروةلانخ نم
 ,ةاكزلا عنهو فارسالاو ابرلا نم ىتيأي ال ام ىلع اهف فرصتلاو مارا نم اهعمجو ا اهيكى لع
 كارشالاو دأولاو ةمرحلا بابسالاب مهيلا لضوتلا ىلع ثحلاب ه6 دالوالاو 3 كلذ ريغو
 لملاب ليلضتلاو . كلذريغو رادلادبعو سمشلادبعو ثرالادبعو ىزعلا دبعب مهتبمستك
 عدبضتب ةيمحنلا تاليوأتلا فلاقو + ةحيقلأ لاعفالاو ةميمذلا فرخلاو ةغئازلا نايدالا ىلع
 اهتكزتو مهسوفن ثيذهت نع نيلفاختم اهتسايرو انندلا كلط ىف مهدادعتسا داسفاو مهئامز“

 ننسلاو ضئارفلا مهءلعتو ةدومحلا تافصلاب اهتيلحتو ةمومذملا تافضلانعاهقوتو اهبيدأتو

 تاكردلاو رانلا نم ةاحنلاو ىلءلا' تاجردلاو ةرخآلا بلط ىلع مهضيرحنو ةيئيدلا مولعلاو
 هللا مساب لهي ملاذف لجرلا رك ذ ىلع دعم ناطيشلا نا دم نب رفعج نعو * ىهتناىلفسلا

 اننطن ءاضالا نم رثكف ل للا لمجانقزو نككإللا نوب كاك و الا قتإ قا ةنلاكوراللا

 لعجاف امجر ىتلعجو ضرالا ىتلزنابراي لاق ضرالا ىلا لزنا الن سلبا نا ) ثيدحلا ىفو
 اماعط ىل لعجاف لاق قرطلا عماجمو قاوسالا لاق اسلجم ىل لعجاف لاق ماا لاق'اتيب ىل
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 عدز ؟ 4 ي7 ويست ل معرس هماج م4 كرب بختم

 [ق]1 ؟منمر جك ويكسر كتم مر ورمل هك تسع كا

 رع دعوا 540 : 6 1 9 هك عسا

 :6 ةميقلاموي ىلا 88 [ تسدوعوم هكنانج ىكريخأت |ىمدلم ] ىنعي + اح «نترخانئل ١

 | مهنيوغأل كتزعبف ) لاق اك ءاوغالاب ايوق ءالبتسا هلسنو هدالواىلع نيلوتسالىا 5 هتيدذ |

 معي 18م١ جيس د نيا ول

 نعللاب ىلعالا الملا نيب نم هجو رم رمالا ىلع عرفتملا رالظتسالا ىلع بترتملا راظنالادعب لب ىلا
 ا : ِ_

 مدعلناديالل ناعللا ىمالكنيب لاق ط.سون' ناف رخا عضوه ىف رك ذامب ءافتك ١ حرص امناو ديؤملا

 | © ىلع تمرك ىذلا اذه.كتنأرأ 4 هريغ ىلع لب هنلع هتانتبا مدعو لوالاب ىناثلا لاصتا

 لب تيأر لوعفم هنا ىلع بصنلا لحيفف نوكي ىتح مساب سيل ىا باطخ فرح ىاكلا
 أ لوعفماذهو ٍبارعالا نم هللح الف دائسالا. ديك أتأ بطاخلا لعافلا ريمض هبدك ١ فرحوه

 ١ لعجناب ىربخا ىنعمب انهه تياراو هلع ةفصلا ةلالدا فوذحم ىناثلا و هتفص لوصوملاو لوا

 ؤ عماجب ىمالانع ازاجم ماهفتسالا لعجينإبو رابخالانع اذاجم رابخالا ببسوه ىلا ما
 ظ هتلضفو "ىلع هتمرك مل هلدوجسلابىنتماناب ىلغ هتمرك ىذلا اذهنع ىنربخاىنءملاو . بلطلا

 ا ىونثملا ىو : راننم تقلخو ناطنم قلخ هلال هنم ريخاناو دوحلاو ةفالخلاب

 [9] نيط هكزج دنيب هن ارمدآ وبد * نيبم ىهاظ رسب ىا نالبقد ىت

 | نكتحال #.هلوق هباوجو ةئطوم ماللاو أدتبم مالكوهو لالضالاو ءاوغالا ةفص ىلع ىنعب

 0 9 4 7 1 3 2 1 ا 1
 | ةبادلا تكتح مهلوقنم داشرالا ف لاق + سوماقلا فاك هيلع ىلوتسا هكذتحا لاق, (نيعمحا

 ارظر) دن ءاءاوعالاب يل اجسالؤإ ناهد وم رواتح لقسألا اهكش و تليد اهدكدتحاو

 مهلوقنم [ دنوش لصأتسموت باذعب همك نانجو اوغاب اروا نادنذرف ماكرب خيبزا هنبآ
 تاوهش مهيفذا سيلب | لع ةءحقملا ةلكالا ىف لاق + الك ١ اهيلعام درحاذا ندر الا دا زل قاعخإ |

 1 هنووشلةرحعلا 1 نيح مهيبأ ىلع اسايق لطانلا ىلاق للا نع مهام باس ىهيذ ةيكم أ

 ١ ىنشاكلا لاق * كسفنل ترتخا ام ىلع نكو بهذا كنمليقبالنمل لوقت ديدهتلاو ةناهالا |

 ىلاعت هللا لاقت ىلاعت هللا مهمصعنيذلا نوصلحلا مهو مهنم اليلقالا + كلذريغ لبقو ىهتنا

 ا ضيق وه ىذلا باهذلا نم سيل مواعلا رحب ىفو *لالضالاوءاوغالابءوسلا كتفي رط ىلع بهذاوإ#

 | هجو ىلعوهوا هسفن هلتاوسام نيبو هنيب ةيلختو هلدرطوا هتدصقامل ضما هانعم لب ”ىحلا

 0-2 2 : يدي حا 24 وردوخ د تفكو كنا دل كك وأ تنال اكول م نا داكلو ب ةتتسااتاهارعا

 دربون نامركو ان دكا ةكره 1 ىنشاكلا لاو 3 ةلالخلا ىلع 3 مهمع كعس ند 0

 ءازج 0 ةيعودملا قرع ةياعر بطاخلا نلخو مهؤازجو كؤازجىا 3 ؟ ٌقازج متهجناف 0

 ١ لاق +,هلعف رامضاب ردصملا ىلع هصنو دلؤكم ءِإََح نوز# ىا لك رفو نم 1 اروذوم

 هنمو كرحو فخيتسا 2 3 ززةتساو 00 1 ماودرب ىباذع ىعل مات ىبازح 1 قشاكلا

 ىعيجكرحو كلزتسإو مولعاارحب ىفو ل1 1 1 زازفتسالاو هفحتسا تبضغلا هزفتسا

 ىنداكلالاقو *هتيرذ نم هزفتستناتردق نم 6 مهنم تعطتسا نم 8: نازغلب و نابنحب ىاجزا]

 ةيضعملاو رمشلاىلا كيئاعدو كتسوسوب « كتوضب » [ ناشيازا ديئازغل اون اردكره
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 6 مهفوختو # ىلاعت هللانذاب رانلا حدقنتف ىتاوهو .رافعلا ىلع ركذ وهو خرملا قحسيف

 كلام سيلباايإ) هلوق.ىلاعت هخيوامدنع اراكتاو اربكتو اجو اضارتعا د6 لاق 8+ الصتم ءانثتسا

 ارسال ةدوس مه -> ١7/9

 انايغطالا له فيوختلا  ,مديزياف قي فيوختلل لكلا ناف تايءآلا' نمر ةاوانظتنوأكلذب
 اولعفام اهب اولعفل تايالا نم هوحرتقا أب اناسراانا واف دحلا نع ازواجتم اوتع 6 اريك

 ةماطلا ىلا ةمالا هذهل ةماعلا ةيوقعلا ريخأتب انيضق دقو مهعايشاب لعفام مهب. لعفو اهرئاظني

 ندبو حبصق ناسلو حببص حبلم هجو نم أك مالسلا هيلعئىميع ىلا هللاجواو * ىربكلا

 مهريغي كنظاف نوفاخم نيفراعلا ناف فوخلا نم ديالف حصب نارينلا قابطنبب ادغ حسي

 تحيبصا فك هل تلقف هنف تام ىذلا هضرم ىف هللادمحر ىبفاشلا ىلع تاخد ىزملا لاق *
 ايراش ةيمملا س أكلو ابقالم ىلمعلو اقرافم ىتاوخالو الحار ايندلا نع. ت>بصا لاق ىذاتسااي

 | لوقاانا مث ران .ىلا ما ةنج ىلا. ىحورأ ىردااف ادراو هللا ىلعو

 تيم تنا ىتم ىردتال/كناو *« ىتونت نيتاملا ىأزدا مو

 ظ ىوتملا قو :

 نافاخ ارت زآ روخرد تتسع © ناتماحا لزن“ تدع وفات

 هناا 1 اا ار "ل1 ا تك 1 ار ار

 سرد حات#وا تسيل ىهد هج سرد * سزتم ىبوكن وج تسي شف وخ كن ١

 ةيطلا ةبرتلانالنيقيلا باب ىف مهيوقتو اناا نينمؤملا ديزت اهعامساوتايآلا ةيؤر نا لعاو#
 قحتسالو دعتسالذا ءام هباهل لصحال ةثيخلاو هعيطنع هجرخنالو لالزلا ءاملا ريغتال
 هي ةكئالملل انلقذاو 9 موهفلاىف انديزيو مولعلا لاجس انيلع ضيفنا ىلاعتهللا لسن مقعلاالا

 روعشال نيذلا ةميهملا ةكئالملا مهو ةلاعلا حاورالا ادعام ةكئالملل انوق تقو ركذاو ىا

 6 مدآآل اودجسا 8#: ىلاعت قا دوهش ىف مهقارغتسال هريغبالو مالسلا هيلع مدا قلخم مهل
 مدآ قلخ لانا ةيمجتلا تاليوأتلا ىف لاق © كلذل ةجوتسملا لئاضفلا نم هلامل ايرككو ةمحن

 دوحسلا ةلبق ةيعكلا ةباثمب مدآ ناكو ىلاعت قحال ةقيقحلا ىف ةدحسلا تناكف هف لحتف

 صاواب هرامتتا لدف ىمالل الاثتماو مالسلا هيلع قمل ءادا مثعلت ريغ نم هل : اودجسف

 ةفلاخلا لدف ربكتساوىبا هناف ه6 سيلباالا ةةةيلزالا ةداعسلا ىلع ههاون نع ءاهتنالاو قمل

 ةداعس لاحلا ةروص اهنف رهظي لزالا ةآ سع دبالا ذا ةلزالا ةواقشلا ىلع ءابالاو رابكتسالاو
 مهعم دوجسلاب يصادق هنالىنجوهو ةكئالملا نم سيمبا ىتتتسا مولعلا رحبف لاق * ةواقشو

 مهنم دحاولا ىتتسا مث ةنالفالا اوجرخ كلوق ىف ةأرملا ىلع لاجرلا بيلغت هيلع اوبلغف

 نامرخ ريزرداررمع رصيق لوسر نفاي نايرد مكيرتفد طساوارد

 قشاكلا لاق *رانلاوهو ىلاءلارصنلا نم قولخاناو 8 دحمسأ #23 (نيدجاسلا عمن وكتال ا
 راكنالا هب ىنعملا ماهفتسالا نال دحسا نا"لاحتساو ىنم حصن ملو [ مك ديت 2ك هيلا

 راتخاو ثم نيط نم ىا ضفاخلا عزت ىلعبصن 6 انبط تقلخ نا ل ىنثلا ىنمب نوكي
 نعلام دعب سلبا 3 لاق 0 دعبلاو درطلاو نعللا قحتساف هموق نم ىأ هموق قسوم

 همالكب يقعال نكل سلبا لاقوداشرالا ف لاق كدسحلا ىلع امادقاو ةوادعال اراهظا دعباودرطو



 مك 1م ع رقع نشاخل ا ءنلبا

 ةلاسرلا ىف ىنشاكلا هرك ذ(روبقلا لهانم اونيعتساف رومالاىف متريحت اذا) ثيدحلاىف درو دقو |

 توملا لبق رايتخالاب تانك روبقلا لهاب دارملاو اثيدح نيعبرالا ىف لامكلا نباو ةيلعلا

 ظفاحلا لاق :.زارطضالاب |

 33 ىناطخ هك ادابم تسعص ناك * قرو لد ىا بلط نادئر رطاخ زا ددم ْ

 ةيايقلا جو مهيف نوكي هنن نال ةارخت الاى هللا هب ذعيال هناعا ىف قداصلا نمؤملا نا ملعاو * ٌْ

 قران ًافطا دق: كرون ناف نم ايزج مهج مهل لوشو هللا مهب ذعي ال ةمالا نيب وه مادامو

 | انحواذا ركذاو هي« كلاالقذاو ف د دواخلاال ضصواخلا ةهجم كلذفنانلا نومرحلا لخد ناف

 ادحا فخنالو كرمال ضماف هتضبقيف مهف ةردقو املعىا *# سانلاب طاحا كبر نا كلا

 روصب هللحت نع ةرانع اهلك تادوجوملاب نيفراعلادنع هناحبس هللا ةطاحا رابكلا ضعب لاق *
 ةردقو املعو ةايحو اناذ اهلك تادوجوملاف ناس هنامساعبمج ةيدحاب هناحسسوهف تادوجوملا

 تاومسلا ىف ةرذ هنع,بزغيالو ةياّرشلا هذه ىلاعتإةتطاحاب دارملاو :تافصلا نم كلذ ريغنىلا ١

 فورظملاب فرظلا ةطاحاكتسيل ةظاحالاهذه اولاقو مدعلاب قحتلب هنع ٍبزعيام لكو. ضرالاو ظ

 77 للا عفري ,ئام ىوقتلاو حالصلا لهاب نارتقالاف هل ةفلخو هنع ٍبئان وهذا هتعيرش

: 

 تانعتلاناف همزالب موزلملا ةطاحاكلب هتامز ىلكلا ةطاحاكالو هءازجاب لكلا ةظاحاكالو |

 حدشالو طرش ريغبوا طرشبو ةطساو ريغبوا ةطساو» هلمزاول ىهامتا ةقلطملا هتاذل ةقحاللا

 © سانلل ةشفالا كانيرا ىتلا ايؤرلا انلعجامو © اهنفانثالو موزلملا ةدحو ىف مزاوالا ةرثك |

 ايؤرلاب كلذ نعريبعتلاو ءامسلاو ضرالاٍبئاجت نم جارعملا ةلل مالسلاهيلع هنياعام ايؤرلاب دارمل

 ليللاب تعقواهنالوا ةيؤرلاك ةظّش واموت نوكت ايؤرلا ىشاوكلا ىف مةيئرلانيوهنب قر ,ةفالهن الاما

 جوتكيلا لوقىلع ايؤر اهتمستف ايؤر اهلعل اولق ةرفكلا نالوا مانم اهنأك ةعرسلاب تضقتو

 ١ قراوخلانم اهيف امل ةراعتسالاو هنبشتلا هجو ىلع ايؤر اهتمستلاشدق ةيدعسلاىشاوحلا ىف لاق *

 | ءارشالا ةلل اهكانيراىتلا ايؤرلا انلعجامو ىا . ىهتنا تاداعلا ىراجمىف قبلا ا اهلل |

 ةتتفالا ةريصب ىندا هاما اهقيدصتىف مثعلَسسال ناب ةقبقح ةميظع ةيا اهتوكر وكعم انابع

 | ايؤرلا ىلع فطع © 6 نآرقلا ىف ةثوعلملا ةرجسشلاو 9 مهضييدترا ىتح سانا اهب. نتقا |

 ةرحشلا كلت ناف ا اهداعباوا ىزاحلا دانسالا ىلع اهمءاط نعل هنق اهنعلب دارملاو

 مهل ةقالا اهانلعج امو ىا ةمحرلا نم ناكم دعبا ىف محجلا لضصا ىتشا موكزلا م ىتلا

 | رجشلا اهيف تبني لو مث ةراجحلا قرح محملا معزي ادم نا اولاقو كلذ اوركتا ثبح

 رجا علتبت ةماعنلا نوري مهناف مهلوقع ةيضق اورباك ثيح اديعب الالض كلذ ىف اولضدقلو |
 | رانلاب ىف قلت لدتمسلاربو نم ةذختملا ليدانملا نودهاشيو اهرضيالف ةامحلا ديدحلا عطقو |

 | لاق مدتفركبم شت انيس تخردزا هكدوب ناشيا ذا بجو ] ىنشاكلا لاق + اهيف رثؤتالو |
 تتفقد م ا كنا دال رضخالا رجشلا نم مكل لعج ) ىلاعت

 بلغا ىف نادجوب رافعلاو خرملا وهو [ دنايورب لمكا قد تخرد هكابج هح دهأذ تعبدو

 ءاملا امهنم نطَم نارضخا اهو .نيكاوسلا لثم .نينصغ امهنم لجرلا عطق برعلا ىداوب |

 (قحسف)



 ءارسالا ةروس مك اب جم

 | يم ديا 001 : 5 5 9
 ْ ىنف ريسلا قى مهدوجو هياذاب نيرباسلا ءاذباو لجو هلع هللاىلص ىذوا ام لثم هللاب ريسلاو ا

 ١ تاذلا نابوذ هللاب ريسلا ىو تافصلا نابوذ هللا ىف ريسلا ىفو لاعفالا نابوذ هللا ىلا نيل ْ

 ىدعس : ادجح مهفاف ل

 تسرتشوخ ىوباكتب لد ماكليصحن *« راي ردقوت ىناد هج هدرب: افج 0

 ا
 تيقكت ىف 007 ىتحارب * بلط قنرطرددككتياكش هصغز نكم

 ا

 لاقو

 قىلاشفا ناج ٌةويش دسر' ارئاك زان * .تسين .هتخوسرب ةناورب تقاط ارماخ

 لسرنا انعنمامو 8: ءالولا لها مئانغ نم انقزراو ءالبلا ىلع ربصلا لها نم انلعجا مهللا

 ءابحا نع شيرق اهحرتقا ىتلا.تايآلا» لاسرا :نع' انفرصامو ىا ةّديْنم ءابلا 46 تايآلاب
 راهنالا ءارجاو ةعارزلل حلصتو ضرالا طسنت ةكم لاجج عفدو ابهذ افصلا بلقو قوملا

 ءايشالا معا نم غرفم ءانثتسا 6 نولوالا اهب يبذكنا الا 26 كلذ وحنو قئاذملا !نصخل

 انتنشاهءءتضمامالعا كاضتتشالا ااويح و تشاو كلو كك دكت ااواذكلل تاو اولا انين لا دؤأل
 ةكلهملا مثالا ضعب ركذ مث نمؤي نم دليوا نمؤي نم مهبف نال مهلصاتست ال نا انيضق دقو

 مظنلا هنع حصفبام ىلع فاءوهو : ةقانلا دوم انيثا و اه لاقف ةحرتقملا تايآلا بيذكتب
 اوحرتقاام مهانيتا ثيح نولوالا اهب بذكناالا تايآلاب لسرننا انعنمامو لبق هن اك ميركلا

 ىلع راصبا تاذ ةنيب 6 ةرصبم 8 مهباؤسب ةقانلا دومث انيآو اهوبذكف ةرهابلا تايآلا نم
 اهباورفكف هكاهب اوملظف 9 ازا اهدهاشي نم لاح اهيلادتساوا ةغلامال ءاتلاف ةيسنلل نوكينا

 اهوضرعو مهسفنا اوملظو رقعلا نم اولعفاماهباواعف لب اهب رفكل ادر حم اوفتكيمل ىا نيملاظ

 مهلاحب ملعلانم مهل ناو مهلثم برع دوم نا امل رك ذلاب اهصيصخم لعلو اهرقع ببسب كالهلل
 ةحرتقملا ه6 تايآلاب لسرئاموزز ارودصو ادورو مهك الهراث ا نودهاشي ثرح هيلعدي م ال ام

 تازدعملاكةحرتقملاريغبوا لزنا وفا مناف هل ةعيلطل اكلصأتسملا باذعلا ل وزن نم ياش والا لف

 كاةمارك ةمايقلا موب ىلارخؤم مهيلا كشعب نه سما ناف ةرخ آلا باذعب ايوخالا نا رقلا داثاو

 اهوتاما اذاف ةنقاب هتتس تمادامو شاءام مظعالا نامالاوه مالسلا هلع لوسرلا نا لبق *
 رخاوا ىف كلذو مهلاح ردقب ايندلا باذع نم بيصن ةمالا هذهلذا مكلهاو هللامهتاما
 لهال رجز هناف نوعاطلاو فواخلاو لزالزلا هنمو . قباسلا -شلخلا ىف«قنس اك نامزلا

 ىوقتلا قيرطىلا عراسي نانمؤملل ىنذيف * باذع ىأ باذع هناف ةملظلا طلستو قسفلا
 ىنحا دقف ىنابحا نمو قاايحا دقف ىلس ىحانم ( ثيدخا ىفو ىرولاريخ هيكل ءامحاو

 ةبحلا لاصخ عبراب هللاهمركأ ىتس ظفح نم) ثيدحلا ىفو (ةنْلا ىف ىمم ناكىبحا نمو

 هيلعلوسرلانا 5 (نيدلاب ةقثلاو قزرلا ف ةمسلاو ةرجفلا بولقىف ةببهلاو ةدرباا بولقىف

 « اخ 17  ناسلا حود

/ 

 ١ دامك عبطلا ىف مهلاثما مهنيذلا نيلوالا بيذكتالا ءابشالا نم ”“ىش اهلاسرانعانعنمامو ىا

 عابتاو كوسرلاب ناجبالاكهتقيرط عابناو هداقتعا ناف لكالا راو اذكف شاعام ناما مالسلا
 : ت2 ا ا ل. ٠١ 7 60: 7 15159109099712 ا 2 1: ت1 ا ت71 تق تا نا تك 11 ركل ج:2 07 دة 1 190 ت20 20 90117 17 0105952-000 1 12165 1 و سس سس ع



 مهي 17 جم رشع سماملا ءزجلا

 هنلع هلوق هدازيا هيلع لدي ةيرقلا مولعلا رح ىف ممحو توملا نم دشا ىه ىتلا ةنللا عاوناىلع |

 هبلع“ هلوقو ( نئقلاو لزالزلاو لتقلا ىف اهباذع لعج امنا ةموحرم هما ىتما نا ) مالسلا

 ناذعلاو ةحلاصلا ىرقلل كالهلا ليقدقو (ضرالات حن اهالب راثلأنم ىتما ظ>نا ) مالسلا

 قرغلانم ةرصنلا بارخو عومطلا نم ةنيدملا بارخو ةشيملا نم ةكم تارخ اولا ةحلاطلل ا

 نسزاف ٍباَرْخَو مورلانم سلدنالا باَرْخو ربربلا نم ةيردتكسالا بارخو لبنلا عاطقتا ن 75 زصم بارخو مورلانم ماشلا بارخو لبجلا نم ةريزجلا بارخو قارعلانم ةلبا بارخو
 نم ناسارخ ٍبازرخو كيلا نم دنواهأ بارخو لاحدلا نم ناهفصا بارخو لزالزلا نم
 رزان م نمرالا بارخو نمرالا نم ليدلا بارخو ملدلا نم ىرلا بارخو ليلا رفاوح
 تارخو نيل نما دنتلا كارخو ئءاوصلا نم كرتلا "قارخو كرا نم زول ناك

 نم ةما ةريزجلانا ا - ىودو - جوجأمو جوجأو دسلا لهانم دنهلا |

 ةقركلا كو 1-0 رسوم د ةنمآ ةنمراو ةنمرا برخت ا

 ةنطنطسق تحتذ ىربكلا ةمحلملا تناكاذاو ةفوكلا بر ىتح ىربكلا ةمحلملا 0

 باتكلا ىفإ# بيذعتلاو ا نمرك ذ ىذلا 6 كلذ 000 نم لجرىدي ىل

 لاا قت هك نوطالا' اوه“ رداغي ل ايوتكم هك اروطسم #8 ظوفحملا حولا 9

 )ا
 هللاقلخاملوا ) ثيدحلاىفو 0 هللا نع مكفلب امب اوةدصف اهسبايو اهبطر اهرجافو

 ا ىلا نءاكوهام و ناك ام 0061 امو لاَقف 1-2 لاقم“ ة ةاودلاوهو نونلا 530 هدرب مقلا

 ا اع هللا ىخر سابعنبا هاور ) ةمايقلا مون ىلاقطتس الو قطن 3 ب و ىلع مخ مث ةمبقلا مو

 | 6 اهوكلهم نحنالا ١ ناسنالا بلاق ةيرقىا 6 ةيزق نم دو لا كوالا

 هتماق تماقدقف تام نم ناف بلاقلا توم لبق ىا © ةميقلا موي لقت هحورو هبلق توم
 سف الاو لاومالا ىف صقنلاو بئاصملاو للعلاو ضاممالاو نملاو ءالابلا بص «اهوندعمواز

 كاني 1 ذيكف 1 رارطضالاو راتتخالاب ىوهلا تافلاخمو تادهاجلاو تاضايرلا عاوناو

 | انو ريد و ةءاب ريكو ةمظع ةمظعوةنعلزالا نم(اروطسمباتكلا ىف كلذ ناك جديدش تاذ ولأملا نم ماظفلا

 دوؤكلا ةمقعلا لعروعلادعبالاهلامحىلا اقوش هلالج تاقدا رس لا بحلا قداصلا رئاسلا لصيالف

 قشبالاهمغلاب اونوكت+ل)هلوق هتببىلا غوابلا لاحناكاملف (ةبقعلاام كاردااموةبقعلا محتقاالف)
 لثمن ىذوا ام ) ملسو هيلعهللا ىلصلاق اذهلو هللا لوصولا لها لاح ن وكي فنكف(سفنالا

 هللا ريسلاو هللاىلا ريسلا ىف دحاىذوا املصو ىذلا هماقمىلا دحا لصرمل املف ( تيذواام

 ( ريسلاو )

 جاب هلقد ةيرارلا عقلا نم اةنكو ةمانقلا ماو“ ةداقتسرم ءكالغألا هنن نع قلطلم
 ومع ند - نم -. 2 2 عم هب تك 0 هيف ا

 ميمعتلا اذهناىنيال ريقفلا لوقي *« هللادحر دوعسلاوبا ىلوملا هيلابهذام اذه ةمايقلاموي ىلا |

 ديدتسلا ناذعلا قانيالوهو اضيا'ىاثلا قشلاف ربتعم ةيلبقلا دقو ةيآلا_ قوس بسانيال |

 | هيدي اتلكو هن هذخاف رون نم ا د 14 زاهر تكول هاا هكوردإ

 ا اهربةمايقلام 0 ىلا نتاكوهاع ى «هةعرحلاما مقل لاقثهلثم 8 وللاو ماع هاه 2 ةريسم مةلاو نيعي



 ءارسالا ةرودصس 1 او عم

 اولسوتف هيلا برقا: مهيدوبعم ىا اورظنإلا,ىلاعت'هيلا:بر آلا نويلطيىتعملاو م نوعديت لطف
 نوفاخم و ف ةلسولاب هي هتححر نوجريو ةجىلاعت هيلابرقلا نوبلطي اضن مهتهل ١ هصيخلت هب
 باذعزا ف ةيهل الان ع الضف رضلا فشكن م مهنباف دايعلا رئاس بأدك اهكرتب < هباذع

 ةاصعلا هرذحب مل ناو ةكئالملاو لسرلا ىتح دحا لكهرذحب ناب اقيتح ه6 اروذحم ناك كبر

 ىلعف * باذعلا نم ريذحتلا ماقم ماقملانا امل ليلعتلاب هصيصختو هل نوضرعتيلب مهتافغلامكل
 امهنع ىلاعت هللا ئضر سابع نب. ةللادبعن ع « ناهقلا نئظب نم ردو زاذتعالا' كرتين |لقاغلا
 سانلا رفكنيح تملسا نينموملا ريما اي [: هدز. هزين ] ىتعي نعط نيح هنع هللائضزرمعل لاق هنا |

 ضار كنعوهو هللال وسر قوتو ساناا هلدخ نيح سو هبلغ هللا ىلص هللا ل وسر عم تدهاحو

 ىلناول هللاو هوك رس غنم رؤرغملا هنع هللا ضر رمح لاق اديهش تلتكو ناكا كيلع فلتحي مو ْ

 هيف علطي ءرملا نال توملادعبامو ةمايقلاىا عاطملا لوهنم هبتيدتفال سمشلا هيلع تعلطام ٠
 بونذلا عنه فوخلاو ماعطلا عنه نزلا ءامكا ضعب لاق * ةلئاه اروما تاي و هلمت ىلع

 نانوكي اما ءاجرلاو فوخلاو لوضفلا نع دهزي توملا نكاذو. تاعاطلا لع؛ىوه ياعإلاو |

 هللانيب طئاسوف لمكلا مهتثروو ءابنالا اماو . دوجلاو ريا ضيغم دوبعملا نال ىلاعت هللازم |
 ليصحتل مهلا برقتلانمو ,هتلاروو مهتوبن ثيحنم مهتعاط نم دبالو قلخلا نيب و ىلاعت
 ىونملاىفو : ىنلزلا

 تاز هده جمحتسو ا تو اكينك م اعمال دمار تبلت متظزجسا سلكت
 ماف درز ارئاوخ راتسد سنا ديد * ماعط دعب زك درك تياكح وا

 هفايكيب | نكوج ندر نكفل جهدنا تلق داحس طا[ تنك لانا درو كان
 دنمشوه ارئاوخراتسد نامز نان + قيكف لوف قفين نيا يح ود

 دندب ىرودنك رود راظتنا *. دندش ناريح نارد نانامهم هلمح

 رود خاسوا نازاو ديبسا و كاب * رونت ذا دروارد تعاسكي دعب
 زين تشك قنمو ديزوس هن نوج * زب نع ”ىباح ىا دنفك موق

 ناودييزاتسف ني درسا ادنلاعر ينير بنر ناقذرو [تلكد قططمو كاز كمكا

 بارتقا 0 ىلو. تسد نانح اب: * باذعو ران زا هدنسزت لد ىا

 دافك دهاوج اهجبارر قمن اهو هألا اشو نيدلا راح رك
 دربثرد ناخ- ىا شاب ناد, كا *ب؛درك هلبق ناوج,ار.هبمك خاولكرم

 دوعسلاوبا ىلوملا لاق * [ ىرهشو ىهبد ] #2 ةيرق 8: ةيقارغتسا هك نم قه ةيفان ه6 ناو 9:

 اهوبرخ ىا ه# اهوكلهم نحن الا ةيرافكلا ةيرقنمامىا ةرفاكلا ةيرقلا اهبدارملا هللادحر

 لبق قه كلذل ةجوملا ىصاعملا ماظعنم اونكدرا امل ةلكلاب اهلها كالهاب وا اهب فسحلاب ةتبلا

 وهاماو ةيوقعلا قيرطب وهالو ةرفاكلا ىرقلاب صتخمريغ ذئموي كالهلا نال ه# ةميقلا مو

 هي اديدش اباذع ع ى زاحلا دانسالا ىلع اهلها اوبذعم ىا وي اهوبذعم وا ب ايندلا رمع ءاضقنال

 تيذعتلا نال ةيورخالا تابوقعلاو ةيويندلا ايالبلا نم اهوحنو لزالزلاو طحفقلاو لتقلاب
 ناحوسانو كلام نب سنا نيءادنا روسرد ليدن» تياكح رد موس رتفد رخاوارد



 مع فصمس

 | ةموجرملا هتماومالسلاهلع ان هللا تعندقو * ىهتنا روبزلا ىلع. نا رقلا لضف رده دوادىلع |

 مضي ١/4 د رشع سماألا ءزجلا

 ةمدقملا بتكلا عييمج ىف

 دواد روب بز رد 5 تءعل .ىروو * .ىسوم تكاتك ونت فصو ىا

 دوجو :تيسن ,لتيفطب ٠ ىقاب «ا:نشاينفاا لا ىاوت, دويصقم

 نونامهْ ف ص ةئامو نورشع ةنجلا لها ) مالسلا هيلع لاق اك اضيا عابتالا ةرثكب هللا هلضفو |

 نان سلج لاق امهنع هللاىضر سابعنبانع ىرهزلا نع لوصالا عماج ىفو * ( ىتما اهنم

 اند ىت> جرخف هجورخ نورظتلي مهو 5 لد سو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر باكا نه

 االخ هقلخ نم ذخما ىلاعت هللازا اجي مهضعب لاقف مهثيدح عمسف ثوم مهنمسفا حم

 بجاباذام رخآ لاقو املك هلك ىسوم مالك نم بجمجاب اذام رخآ لاقو اليلخ مهاربا ذختا
 سف مهيلع هللا هافطصا مدا نم بجاب اذام رخآ لاقف هخودو هللا ةلك ىبسدع لعج نم |

 رخفالو ةماقلا موي دما ءاول لماح اناو رخفالو هللا يبح اناوالأ كلذكوهو هللا هافطصا |

 هرس سدق ىماخلا ىلوملا لاق : مولعلا رحب ىف م مهنع هللاىضد (ايلعو
 داد ,نشيرال اس اعيسا لييخ ذ. *, داد نثيزتادربس,نارورش رباادخ

 شراي راجزإ نكر راج اروا دش ه شراك دوب ناميا راويد ىب

 هلع لاق كلذلو ةعبرالا ءافلخلاب موق نيدلا اذكف ةعبرالا ناكرالاب موه تبيلا نا امكف |
 مهادع نموها ةيسنلاب لوصا مهنال (ىدعب نم نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ىتنسب مكيلع ) مالسلا ظ

 هي اليوحتالو 94 طحقلاو رقفلاو ضرملاوحت ةلازا  مكتعرضلا فشك و نوعيطتسإالف |

 هتفص ًادتبم كئلوا 46 نوعدي نيذلا كئلوا © لئابقلا نم ك ريغ ىلا مكنم هلقنو هليوحالو

 ««نوغتبي 96 نيروكذملا نم نوكرمشملا مهنوعدي نيذلا ةهل آلا كئلواىا نوغتبي هربخو نيذلا ١
 ةدابعلاو ةعاطلاب ةيرقلا ىا ه5 ةليسولا وف مهروما كلامو 6 مهب ر ىلا #8 مهسفنال نوبلطي
 وا ترضحب وا تدابعو تعاطب ديكو برش ىنعل ا تسدو ىتللسو] ىنشاكلا لاق *

 برقا وه نم ىنتبي ىا ةلوصوم ىاو نوغتيي واو نم لدب 6 برقا مهبا ف | هلالج لج
 دنهاكر د نابرقم هك اهنا .ئنعي ] برقالا ريغ نم, هنود نم بفيكف ةلدسولا مهنم هللا ىلا
 دمك لأ نيراطتد وج اني روج نع سب هناحديس قحح مسكس _لدووت ناتي ريعورهكتالعرإ
 ىتاوكلا ىف كاقر#:[. درو .ترضح. نادي هجو»

 ( بصن )

 | ةهلا مهنا  متمز نيذلا ف[ كم ناكرششم ىا ٍديناوحي ] 6 اوعدا لق ظ نينمؤملا نم
 ٍْ هي نوكلميالف لف ريزعو هماو حبسملاو ةكئالملاك ىلاعت هللا نيزواحتم ىا 6 هنود نم ف |

 ةلماو ترقا هريخ در ماهفتسا مهياوا

 ا

 | هللاليلخ مهاربا نامكسجتاو مكمالك تعمسدق ) لاقو هباحصا ىلع ٍلسو هيلع هللاىبص هللالوسر |

 ا مدا ناو كلذكوهو هتلكاو هللا حود ىسع..ناو كلذكوهو هللا ىحت ىموم ناو كلذكوهو |

 | هللا حتفيف ةنجلا ةقلح كرحي نمه.لوا اناو رخفالو هللا ىلع نيرخآآلاو نيلوالا مركأ اناو
 راتخاو ءايسنالا ىلعىنراتخا هللا نا ) ثيدحخلاىفو ( ر>فالو نيرجاهملا ءارقف ىبمو اهلخداف |

 | ناتعورميوركب ابا اعبرإ ىباحانم راتخاو نيلسرملاو نييبنلا ىوس نيملاعلا عيمج ىلع ىباحصسا |



 ءارسالا ةرود مهو 177 جم ٠

 | فئاطلاو ةكم نيتيرقلا ىدحانم ىا 6 مظع نيتيرقلا نم لجر ىلع نارقلا اذه لزن
 ْ لعاوه تاليوأتلاىفو © اهريغ لقو ىئتللا دوعسم نب ةورعو ىوزخملا ةريغملا نب ديلولاك

 | ةكئالملاك تاومسلاف هرهق ةفص رهظم مهنم لعج نمو هفطل ةفص رهظم مهنم لعج نم
 لاق * ضعب ىلع نيبلا ضعب انلضف دقلو 8 نيرفاكلاو نيئمؤماك ضرالاو سيلباو

 ةرثكبال ةينامسملا قئالعلا نم ىربتلاو ةيناسفنلا لئاضفلاب ىا دوعسلاونا هعمتو ىواضنلا
 | ىهتنا كلملانم ىتوا امبال باتكلان م هيلا ىحوا امب هفرشهناف دواد ىتح عاينالاو لاومالا

 | اطخوهو ةينامجلا قئالعلانم ىربتلا ىنممىف نواضافنم مهنانف حرض اذه ريقفلا لوقب
 هقرقحتو ءاينالا مهئاوخا ىلعال ةمالا دارفا نم مهادع نم ىلعوهاما كلذفف مهل ذافتناف

 اذلو سدقلا ملاعنم ذخالاو ىلاعتهللا ىلا لوصولا اهتافانا ةيناحورلا قئالعلا مهيف سيلدنا

 | ةيلامملا قئالعلااماو توكاملاو كلملا هرساب ملاعلل ةحنل بلقلاىفو حتفنمال هللا ملعلا باب اولاق
 ىحيو ىسيعف مهيلا ةسنلاب ءاوس اهمدعو ىهف كلذ وحنو دالوالاو جاوزالا ةرثكو كلملاك
 ناماسو دواد ىلع كلذ ا٠كلةلايذفال درحتلاو دهزلا نم هيلع اهام عم مالا امهملع

 سيل ةروصولو مهيلا ةثالعلا دانساو جاوزالا ة رثكو كلملانم هلع اهام عم مالسلاامهملع

 ةيؤرلاو جارعملاو ملكتلاو ةلخلاو ةلاسرلاو بات كلاب وهامتا ليضفتلانا هجولاف بدالا نم

 | ةيآلا6 هللا اكن م مهنه ضعب ىلع مهضعب انلضف لسرلا كلت ىلاعت لاقاك كلذو<و. ةعافشلاو

 | ناماس لضف رهطالا هرس سدق ربك الا خيشلا ةرضح لاق «اضعب هضعب رسفغي نارقلاو

 ءابحاو سدقلا حورب دييأتلاو دهملاف مالكلاب ىديعو كلملا عودج؟ روهظلاب مالسلاهيلع

 رحبلا قرفو اصغلاو دلاو ملكتلاب ىسومو كلذ وحنو نذالاب اريط نيطلا قاخو ىنوملا

 مقعلا حيرلاب دوهو اهو<و ردا نم ةقان جور حلاص لضتأو اهوحو رجلا راحشناو

 مهدادعتسا للافتاملو ايؤرلا لي وأتو لاملاب فسوبو“ كلذ وحنو' راثلا نم ةاحتلاب مهارباو

 هللا لضفدقو قوزرم ذغتمالا دوجولاف سلهناذ اذيا اوللذافت ةودنلا ثمح نم ىلحتلا ماع

 ثيح نماماف مولعلاك حاورالل ىلقعو موسحلل ىسح قزرلاو ضعب ىلع نيقوزرملا ضدب
 لاق اذلو لوضفمالو لشافالف ةدحاو سفن مهف ىلاعتللا ىلا مهدانتساو ةيتاذلا مهتبالو

 ةئام دواد روبز ناكهلاليضفت هي«اروبز دواد انت! وه (ءاسنالانيب ىواضفتال ) مالسلا هيلع

 ركن ءاعدو درمحتو ديح؟لب دودحالو ضئارفالو مارحالولالخ اهنف سل ةروسنيسمخو
 | ساعلاو سامك دحاو امهنال6 روبزلا ىف انتكدقلو ري لاق ثد ءاسالا ىف هفرعو انهاروبز

 عافتراتضتقا ةيازالا ةمكحلان الا ريشي ةيآآلا (اناضفدقلوإ هلوق ةيمجلل !تاليوأتلا فو ©
 دحاو لكاو رهقلاو فطللا ةفص رهاظم اههناف نيدودرملا تاكرد عاضتاو نيلوبقملا تاجرد

 اناضف ودب الا ىلا لزالا نهروقلاو فادللا تالا كراهظاىف ةغلاإةمكح هنم سيصن رهقلاو فادالا نم

 , هتيارسٍسح ىلع ةياذعلا رظن را لوبقو ةبرقلاىف ناكلا عافتراب ضعب ىلع مهضعبءايننالا

 | هباتكو متالاريختما تناك ءاسنالا لضفا ناكامل مالسلا هيلع هنا ىرتالأ اهتيريخو ةمالاىف
 | عوسو هيلع هللاىص ىنلا لضف ناىلا ةراشا 6 ارونز دواد انيثآ و ) هلوقىؤف بتكلا لضفا



 مسك ا1ا/" تم رشم سماحلا ءزجلا

 ظ نهفيقناسلا نظناكيثأت ىلإ دوت هسفناىلا؛ةفاذالا :فيردشتي, داضلاب ضعي. صاصتخبانا ىلا
 ءاعدلا وهف نسحالا لوقلااما . نسحالاقاخلاو ندحالا لعفلاو نسحالا لوقلا مهن. جرخف

 باداو ةعب رمشلا نوناق ىلع اكرام ويف نسحالا لعفلااماو . اداخم هللاالا هلا الب هللا ىلا

 انييتحم :هللاههذعو ميزاب هللا عم وهف نسحالا قلخلااماو . ةقيقحلا ملاع ىلا اهجوتم ةّشررطلا

 مهتناسانع ذواخو مهنم نكشلاو ناسحالا ىف عمطالب مهلا نسحيناب قلخلا عمو هبلطيف

 ةحيضف الب ركتملانع مهاهنيو فنعالب فورعملاب مهرمأي ةحيصنلاب مهيف شيعبو هيلا

 رشلا جيميو دسفي ىا سوسوو ىرغاو دسفا مهنيب غزن لاقب # مهنيب غزي ناطيشلانا
 ناطشلانا ) تاليواتلاىفو © داسفلا دايدزاو دانعلا ىلا ىف مهبةلشاخللا لعلف مهني ءارملاو

 بادضالا لثم ةحصنلا بابىف اونوكينا نامز لكءالقعل ىنخيف ةحصنلاب اوشيعيملاذا ( مهني غني

 اوناكول مهلاح. ىلع توافتيال مهئامز ىلاها عم مهتلماعمو مهلاخنا ثيحب مهنع هللا ىغر

 «6 انيم اودع ناسنالل © امدق « ناك ناطشلانا » لسوهيلع هللا ىله لوسرلا نمزىف

 مهابا جرخاذا مهل هتوادع نابادقو نياق ديرب لب الصا مهحالص ديزيال ةوادعلا ىهاظ

 ًاشينا  انم #* مكبرلعا ف نوكرسشملا اهيا 6 مكبر © رونلا سايل هنع. عزنو ةنللا نم
 ىتلل ريسفت وهف رفكلا ىلع ةتامالاب 8ك مكب د دعلإ 0 3 نامميالل قفوتلاب 7 30

 لها نم مهناب اوحرصتالو اهلك اشيامو ةءاكل هذه مهل اولوق ىا ضارتعا امهيامو نسحاىه

 اذه ناميالا ىلا مهيدهي ىف هللاالا هملعيال امم ةبقاعلانا عم رشلا ىلع مهجييامتدناف رانلا

 دارملا روهمجالاقو + للاامهمحر دوعسلاوباو ىواضيللا هعيتو قاشكلا بحاص هبلابهذام

 مهاذاو ةكم رافك نم ءاجنالا ةمحرلاو ىنعملا بسحب ةن-للا ةرواحلا ىه نسحا ىه ىتلاب

 هِلعج نع لعاوع تاليوأتلا فو © نينمؤملل مكبر ىف باطخلا نوكف مهيلع مهطيلست بيذعتلاو
 هلعج نميو هباوغاو ناطيشلا لالذانم هصلخو هج ريف هتمحرو هفطل ةفص رهظم مىكنم

 ا 6 الكو مهيلع كانلسراامو د هاوغاو هلالضاب هبذعف هباذعو هرهق ةفص رهظم كم

 ”ىش مالا نم كلسيل ١ لاقأك ناميالا ىلع مهربحت اذوفمو مهروما دمتاي كيلا الوكوم
 هنعو ةمصاخلا كرتو لامحالاو ةارادملاب كباحاسمو مهرادف اريذنو 6 اريشب كانلسرااماو

 ظفاح : ( ضئارفلا ةماقاب صا مك سانلا ةارادمب ىنسما هللانا ) مالسلاهيلع

 اماينير نر اقرت ةف ناكبلد ا واكد وول نشا كوة وقاتل

 ريزابو .رهقب سفنابو . فاضتابقلخابو . قدصب ادخاب ] لماكلا ناسنالا شيعىف مهضعب لاق اك
 عضاوتياملعأبو . اراده نانمشدابو . تحيصنب ناتسودابو . تمرحب ناكرزبابو . تقفشب ناتسد

 ليصافتو * ضرالاو تاومسلا ىف نمي رعاكبرو لف ى يوما نالغاجلاب و ايجي اعتز دابو ٠
 هتيالووهتوبنل مهنم راتخبف ءابتجالاو ءافطصالا نولهأتسي.اهبىتلا ةنطابلاو ةرهاظلا مهلاوحا

 هبا عوج ا ارعلا نوكيتاو ادن بلاطىنا مم 3 نوكيا شرق داعشسال دروهو هقحتسي نم

 !!!نمركلا ذاو ديدائصلاو ترده كلذ 6 نود مهريغو بابخو لالبو 25

 ؟لزن )

 ١ الوا) مهلوقدرل ضرالا ف نمرك ذو «ةكك الع لزنا الول) مهلوق لاطبال تا راومسلاف



 ءارتسالا ةروس مهيب -* ١7١

 | # البق الا ل ايندلافوا دوبقلا ىف متثيلام ىا 5 6 متبلنا 2+ ةلئاهلا رومالا نم 21210
 نتعواو اندلاوو هناك انه رطققلل 1ع لفل « دبالاىلا ءابحالا دعب مكشيل ىلا ةبسنلاب

 كلت نع لهذي ةماقلاىفو هلمأ ليوطل رمعلا ةدع معلا عم راصقتسالا كلذ اذق *رامحالا لوطا

 نسيني تنسن*دي رمش" كذا ايندرو ازاوخي ”قكدنز-ئمنا] قغاكلاك اق + لولا ةدلعل“ةَدلا

 |: ارىاق كذنا نناو درمس كدنا: ئقعا ”5دنز؟كتجعرو زانت“ تادخاؤمن هاك مؤ رخع كنار

 لاق « [ دئامرد تمادنو ترسح باذعب زور ناردا دنك فرص قاب راسسب ناراكرد

 هريس سدق ىدعس خبشلا

 ىروخ َت ريش هن زاو نم اور هيل ىلا لوقو كل زتل اخ

 دربب ىقعب ىبلصت دوخاب 254 درب 1 تلود ليو اك

 نيصي بيرقامعهناق ىصاعملا نع بانتجالاو ةقئاصلا لامعالاب ةمانقلا وبل دادعتننالا نم اذنالف
 هنال ةماقلا ما نياع دقف تاماذا ناسنالانال كتمايق تماق دقف تماذا كنا ملعاو * انيعرملا

 ةماقلامون رضح نم ةلزنم راصف لامجالا نم لمع ىلع ردقبالو ةكئالملاو رانلاو ةنا ىرب
 لاق * ريخي هتهاخ ناك نمل ىبوطف هيلع تامام ىلع ةمايقلاءوب. موقبف توملاب هلمع ىلع متحف

 ةلودو . ىلاعت هللاةعاطىف شيعينا ىهو ةاحلاىف ةلود . ثالث ةلودلا للاهر ىطساولاركبوبا

 ريشنلاهس أي ناوهو ةمايقلاموي ةلودو . هللاالاهلاالزا ةداهشب هحور رحنا ىو توملادنع

 ديالف رانلاب ريذنلا هينأي ثعبلا ركتمو ىصاعلاناىف ببرالو هربق نم جرخي نيح ةنلاب

 ىوتملافو : روشنلا ىلع ليلدوهو اهتوم دعب ضرالا ىحي ىلاعتللاناف رارقالاو ةعاطلا نم

 اد دراد ىمح ام مشح شي * اردخخطم و ارهفطن و ارئلاخ

 تيشرف> ئه دبا نانا" #1 تيندب ىأ تمدروا اع زك

 نامدلا ىدو“ لصف نا كركم 2 ناو ند 500

 ت2 555 سد كك نام هك + تسقراكنا نآ عفد نوح مركنيا

 ورام نال دج 2 دياود ناز+ هو نراكتلا" "دنع 2 تح

 اخ زآ دامو يضع“ [نةنلدت “هلت وكر ## رك يااا رطل الاخ
 ىدب ركشم ارراكتاو تركحف * ىدبرس ىبو لدى مد نارد نوج

 تسرد دلت ترءدح ا نيزا مم دعا تس تراك ةكتنوج ىدامحزا

 تسيدجاوخ ديوكهجاوخ شنوردزك ٠ تسيناز هفلح نآوجوت لاثم سب
 تسد جه درادن,رب هتاخز سب * تسهدكدبايرد تسينيز نزهقاح

 1 ندَدَص رمق رشح.وا داح 2 دنكح. نيم تراكنأ مه سل

 مهعم مهترواح 06 ناكر مشملل ىا هي © اولوش : 8 نينم ْوملا ىا 6 ىدابعل 3 دمحاي ه6 لقو

 ىلع ديزاب كلوقىف ءادتلا ف نكمتلا ( الاى 1 + ناك امل نونلا قدح ىبع ىن

 ' ىلاعتهلوقكمهونثاالو نك نسحا ممل : ىنلا ةملكلا ىا 6 ىتلا 25 دعبو لبق هبشاامل ةمضلا
 | ةراشا هف ةيمجللا تالب ,وأتاا ىف هلاق © 6 نسحا ىه ىتلإبالا باتكلا لها اولدابتالو ) |
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 ١ كلم زا سيقلب ندش داز5 نايبرد مراهج لئاوا رد



 د 100- رشم سململا» نجلا

 اوت نم 13 مانجا مافعيإ 0 6 ؟رودصف ر ريكي اقلخوا 5 1 نها 3 14 ايدو ف 8 1 ع 1

 رصقتال ىلاعت هتردقناذ ىا ةلاحال نوداعمو نوثوعبم مكناف اهذه ”ىث دعبا 5 ةاسجلا
 تناكدقو ةتوف م اماظع منك اذا فيكف ضارعالا لوبقىف ماسجالا كارتشال مكئابحا نع
 ىنعي لشعلا ىلع دراو مالاو دهمبجلامم هذ دهعامل لقا ”ىثلاو لبق ةانحلاب ةفوصوم ةضغ

 ضاوه ىئثاوكلاىف لاقو * ىنشاكلا ,ريسش اك [ نها ان كنس دوخ نتب ديدرك ] لثثاف

 كلذىلع مهتردق مدعل اديدحوا ةر ام مهنوك بلطال مهب ةالابملا ةلقو مهتناها دوصقملانال

 م ديعإ ىأ 3 © كرطف ىذلا, لق 0 مهديءدم نابسن مهمزاف مهن دبم ادعت دقو.( كسيرا#رس

 اهناوك رحس ىلا كرح ضقغنا دك مهسؤر كنلا نوضغنيسف © |[: تاجودرتخاس ةناوت هدير

 كلذ * نوكينا ىسع 8 مهل * لق 9 ثعابلا نييعت دعب ثعبلا تقونع لاؤسوهف
 ئا.مولعلارحبىف لاق + هلقا قبو نامزلا رثك ١ ىغم. هنالؤوا بيرق تا لكن اف # اسرق

 دقف هتقو برقهنا ىنعي بجاو ىلاعت#للا نم قافشالاو عمطلل لصالا ف ىسع. نال بيرقوه

 مدعلانم 5 اعدك ثادجالا نم 6 موعدي موي 8 باقعلاو باسملانم هيف نوكيام برق
 انقل رفحا دكم | غيرت مكشعس مول اورك ذا ىا ءابحالا ةباحتسا اهنم هك« نوسجحتستف

 ا و ا

 ىنعمو (بيرق :ناكمنم دانملا ىذاني موي ) لاقاك ةريخالا ةخفنلاوهو :مكعمسي ىذلا ءادنلاب

 ةخفرد لفارسا ارامث دناوخي ] ىشاكلا لاق اكهبلا 5 اعدابف ىعادلا نوقفاوت نوسجتستف
 اهنم دوصقملا مهضعب لاقو.* [ ازليفارسا دينك تباجا امش :سب روبقزا مانق تهجم هريخا
 ءاعدو رشنلاو ثعبلا ءاعدف ةددعتم ةوعدلانا ىنخال ريقفلال وش * ءازحلاو ةيساحمالراضحالا

 ةما لكىرتو إل ىلاعتلاق كباتكلا ءاعدو نيعرسسم ىا 6 عادلا ىلا نيعطهمإ) ىلاعت لاق اكرشحلا
 ثعبلاىف مالكلانالىلوالا ةوعدلاوه ماقملااذهىف دارملاو «مويلا اهباتكىلاىعدت ةمالك ةيناج

 ديعش لاقاك ثعبلا ىلع هتردق ىلع ىلاعت هلل نيدماح ىا نوبجتست لعافنم لاح 6# هدمحب

 هنوسدقف كدمحبو مهللا كناحبس نولوشو مهسؤر نع بارتلا نوضفني مهناريبج نبا

 قشاكلا لاق م هماو هتداراب ىا هدمحم ىشاوكلاىفو * كلذ مهعفنيال نيح هنودمحيو

 دل مم طمس ممم ا دمع عجم

 ا ا

 ا
 ا
 أ
 ا
111 

١ * 
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 أ زاجملا ىلع لب هتققح ىلع انهد يجءالاع 5 مولعلا ف لاقو + مازلا عادل خسوتو زيجيعت

 اك و اعقل ساد 5 لع نوي :لاطإو تاوتبلا معرودصف نيكداهو

 | هكدشاب دوذ سب ] 6 نولوقيسف 9 مكعب الو مكتيم ال هنيعب توملا متكول ىا توملانم

 | ارام دزاس هدنز ] ىنعي . توملادعب اناءبن 5 اندبعي ردك تس 6 نم © [ دنيوك

 | مشام ابارت متكو لاثم ريغنم # ةرم لوا ف ٠ 1 اشناو يعز خا .ىذلا ميظعلا رداقلا

 ا اركاخ مه تيادب رد داذ. ناحدباون ارداخ كن سب“ ىنعي + دنعملاو '”ىديملاوهت ةامحلا ةحأر

 ا ةداعالا نم ترك نام ىا 5 وه ىم 0 ءازهتسا 3 نولوشو 00 اراكناو ابدعت كوم

 | كوعديىا ةقيقحءاعدلانا ىهاظلاو نابحوبا لاذع قا هلو ييزلامك, نادي ةباحالاو ءاعدلا

 ٍ هما لدىا كبد دمحب حيسف تيارد هحنانج تشاد سما ىنعمي اردمح رئاصب ريضتدد ]

 ٍِ 45 نوناذ آو »* [ ادوا دينك تباجااو وا ماب دناوخب ارامثئىادخ هكدوب نينجتبإ “ . نعم سي



ْ 

 هل و مهي -> 1١9

 مسا اوعضو مهملظ وف ” ند رس ىأ 4 اروحسم الجرالا ف اضرف عابشالا كلن دجونأ

 رحاسلاو ىعاشلاب كواْم ىا هي لاثمالا كل اوبرض ففكرظنا 98 ثوعبملا عضوم روحسملا

 5 انبتو؟ ناوتحم ؟ دنلؤكل ا تفس اوتلادرتو "اليا تمأو اوه دنقلا 0 لاق + نونحلاو

 7 السدس نوعيطتسإاالف 3 ةحاحلا جاهنم نع كلذ عمم ىف 6 4 اولضف كك [ عاشو نهاكو

 نونأيو عنصيام ىرديال ىماىف ريحتملاك نوط#و نوتقاهتيف دحا هلبَعْنا نكمي نعط ىلا

 اوغلاب مهنال هيلا اليس نوعيطتسلالف داشرلاو قحغلا نع اولضفوا دحا هنالطبف تامر الاع

 اوعمتساواو رعشلاو رحسلاو ريطاسالان وعمتسف ىوهلابنيعمتسم اوناكو راكنالاو ةلالضلا ىف

 || نوزفتياوناك مهبواقف ضرملا لوصحو مهجا م فاركالو هتافصو هللا ءالك ا وعمتسال هللاب

 نودجي لب دحوتلا ةوالح نودحمالو ةدحولاو ةيئادحولاب دحالا دحاولا 5 عامسا دنع

 عاّمسا ىلع رصع. لك ىف ىوهلا لها بانك ١ ليبقلا اذه نمو . جازملا ءوسل ةزارملا هنم

 ةثداحلا الا ديربال مهرثك اولب ريبكلا ىلعلا كلملا هللاءالكنع نيضرعم ريطاسالاو صصقلا

 ساوسولا هب سوسوبام ىلا عابتالاو سانلا ضارعا ىلا ىدعتلاو ةيفرعلا ةرك اذملاو ةيويندلا

 ةاروتلافدرودقو «ركتملا ن عنيهانلاو فورءملاب نيم آلا قالها ناشف حدقلاو سانخلا

 ىثمت قيرطلا ىفتناو كناوخا ضعب نم باتك كيتأياذا ىنمىدتستامأ ىدبعاي . لاق ىلاعت هنا
 اذهو ”ىش هنم كتوشالىت> افرح افرح هربدتتو هأرقو هلجنأل دعش و قيرطلا نع لدعتف

 هلوط لمأتتل كيلع هيف تررك 5و لوقلانم هيف كلتلصف ٍكهرظنا كيلا, هازل قيتكا
 ضعب كيلادعش ىدبعاي . كناو>اضعب نم كيلعز وها تكد نض رغم, تن م هضرعو

 ١ كلغشوا ملكتم ملكت ناف كيلق لكب هثيدح ىلا ىتصتو كهد>و 8 هيلع لبقتف كناوخا

 ضرعم تناو كلثدحمو كلع لبقم نذاانا اهو فكنا هلا تأموا هثيدحىف لغاش

 ءابحالا ىف اذك كناوخا ضعب نم كدنع نوها ىتلعغأ ىنع كبلَق

 مثاق وارماب لد زا دوش « مثاد دنك قح مبظعت هكره

 اوقلخ مهلا مهقلخ ةيادب اوسن ةكم لعا نم“ ثعلا :نوركتملا ةرفكلا ىا هي اولقو

 راكنالا لبس ىلع اولاقف (ًا يش كن و كتقلخ إل ىلاعتهاوقك ”ىشالنم اوقلخ مهنا لب. بارتنم
 © اماظع وف [ نامز رورعي كسمزا دعبام موش هكماكنون ا يآ ] © انك اذلا 8 داعبتسالاو

 هت>كنا ربايآ ] 46 نوثوعبملان | ف هتيتفتو هقدفف غلوبام وه © انتافرو © [اهناوختسا]
 قلخلانا ىلع ةيلالا ىلعوا هظفل ريغنم ردصملا ىلع بصن © اديدج اقلخ 9 [ يوثناكدش

 هسفن ال نوث وعبم هيلع لدام اهنف لماعلاو رهظالاوهو ةيفرافلل ةضحمتماذا هلوق . قولا تدع

 ىا راكتالل عجرملا وهو داعتوا ثعينوهو اهلتقاهف لمعيال ماللاو ةزءهلاونا دعبام نال

 تقولاب هديبقتو ىفانتلا نم مبمرلا ةسوبيو ىلا ةضاضغ نييامل نعش كاع نازل لاا ة ويحل

 نب ةلاغب لع ندتلا "ناك ناو ثول دعب انشا عواركتس هنو 9 هليطقتلا جيدا زركمقلا
 | «دءانوو 9+ مهلاباوج * لق قه هلةففانم ةلا-ىف هيلا ههيجوتب ثعبلل راكنالا ةيوقتل

 اا 6 يصح

 ا نوط قا 7 نوعتتتنا ) 4 يج دنع نءرخ الل مهنه ل نك لورق النا هب وعمتسلام ريغ



 معي 14 ع 00

 نشكو اهكيينطلا ززرلا 3 ةمايلطلا كيلا نق نرد دن نوكيا دهو: هللا قالخأب اعلختم كوكي

 هنماعضومىف هكالهنوكف هسفنبوا هملعب نصحت نم هنقول عبضملاو نيصح نصح ىفوهف هباتكب ْ

 | ةسسلل نوكت نا زوجيو ةسيالملل ءابلاذ نيئزاه ىا ٌؤزهلاب نوعمتسي لوقتا# لاح هبلحف
 نالجر أرق اذا د هيلع هللا ىلد هليمم نع موش ناك هنا عوار كا هبداسل ىا |

 | نوعمتسذا 8 راعشالاب هيلع نوطلخيو نورفصيو نوقفص ف نالجر هراس نعو رادلادبع نم '

 لصاولا نوكيف لصاولا نع مطقنملا رتسيالو عطقنملا نع لصاولا رتسي ٍباجحلا نال ارتاس |

 ىأر ىلعوهو الق رسال ههنك ىلع نارقلا اومهشْنا ةهارك ىا هللوءفم |

 ىفاجتل لش# اذهو فاضملا فذح ىلا ةيسنلابال فذح ةلقل نوبرصبلا هاضريالو نيؤوكلا |
 عنمتو هنيبو اهني لوح ةطغاو فلغف اهنأك هداقتعاو هلوبق نع اهوبنو قحلانع مهبولق |

 رون للا 0 لاو كا ردالاو هقفلل ةنضتقم تناك ناو ةيلصالا ةرطفلاو باقلا ىلع ةيونعملا |

 هداك انلكتعلا ةروصق ادراو ناك ناو مالكلاف كلذ نع هعئام بححلا كلت ةماظ نكل معلا |

 ناك املو هعامسنع عنمي اممص اهينأك هللا ءافصالا نع اهوبنو قحلل مهعامسا جمل ليثمتوهو |
 كارداو همهف قح ىنعملا مهف نع عنميام .هيركتمل تيثاىنعملاو ظفللا ثيحنم ازجعم نأ رقلا

 وسما ةضراكجلاو ىا 4 و نا رقلاىف كبر تركذ اذاو ٍِظ هك اردا قح ظفللا |

 لقيملو اروتسماباح ةرخآلاب نوسؤيال نيذلانيبو هنبب لعج ىذلاوهف ردتقم كيلم دنع قدص

 نسخن نمنا هلأ اضنا هواش هقو »* ةيمجتلا تاليواتلاىفاك عطقنملا نع اروتدسم باحجام اب

 اذحت نتمتح زا دغر راو ناح «* ادخ نصحزا دش نورسبوا هكىه

 نإ دبا ؛اذخ ذا نوح اضق يبس قدح در

 | # هويتشينا » ءاطغلاوهو نانك ع. - ةريثك ةيطغا 4 ةنك ١ مهبولق ىلع انلعجو و

 | بجلا مك ارتنم وهامنا وبنلاو ىفاجتلا كلذ ريقفلا لوقي * مواعلارحبىف اك اهف هذوفن نم

 هب قئاللا هعامس نع اعئام القو اممص 13 ارقو مهئاذا ىفو 0 الا سفن ىف هتةيقح ىلع

 ادحاوىنعي هدحو هدحمل هلصا لاخلا عقوم عقو ردصموهو هللاالاهلاال تلقاذا ىا هنا

 | 46 مهرابداىلع اولو  هماقم ردصملا مقاو لاطاوه ىذلا لعفلا فذحف ادرفنم ىا هدحو

 | دوءقلاك ردصموه #* اروفن 98 اورفنو اوبره ىا [ دوخ ىاهتشبرب نارفاك دندركزاب ]
 | بيذهتلا فك [ نديمرب] روفالاو نيرفان مهنوك لاح اوعجرو اوضرعا ىا رفان عمجوا
 نا رقلابو كيؤرهلاو فافختسالاو وغللا نم هي هب ف نيستلم 26 :نوعمتسياعي معا نحن قه

 هب قلعت مهنم روبزملا عامسالا عساك هناي راخالاب دعوا دك أت هتدئافو ملعال ىرظ د“ كيلا

 | ثيحنمال نكل © ىوجم مهذاو إف ىلاعتهلوق اذكو دحانم كانه دافتسي مع ءلا نال علا
 نوع.تسيىذلاب معان < ىنعملاو . مظنلا قاسي هيلعلولدملا ىجانتلا هبامب لب عامسالا هبامي هقلعت
 ىلع عوف ىوجنو مهني اهف هبنوجاش ىذلابو ةروك ذملا دوم م هبق ريخ الام هب نيسيتلم

 | نوملاظلا عضوو مهذانم لدب 6 نوملاظلا لوقيذا 8 ىوجمن اووذ ىا فاضملا ريدقتب ربخلا
 ه.نوجانتيامنا ىلعل يل دهيفو «دحلا نع زواجتو /ظمهنم لوقلا اذهنا ىلع ةلالدللر مضملا عضوم

 (ديغ )



 0 ير و ا ل

 ءارسالا ةروس مهب /١1 زعم

 ىقزرام ىلع هدمحا لوَش قزرلا دوجوبو ىتقزرا قازراي كوب قزرلا بلطىف ناودللا نا

 ١ ههزئتو هحست عنيسلا تاوءسلاف محرل را ىنتحراو فّورا ١! ىفأرا لوش هدلو ىلع هقافشابو

 نابو ةسوبرلاو كلملاو ءاقيلاو ةردقلاو ريئاتلاو ولعلاو هيموميدلاب هاجم ءاقلإاو زدعلا نع

 ١ كلذ لاثماو ةعاطلا لوو ةيقازرلاو ةيقالخلاو تاشثااو ماودلاب ضرالاو نأش ىفوه موب. لك

 معلاو ةايححاب ةكئالملاو

 ةلكك ةفصإ هدم ام ل ناف نبدماح هل نيس دقم ءايا نادعسم مهنوك عم مهنم كا دام عمم ا

 نيع َْق هن ودبس مه هلباشإ 00 هدمحم ناضقت نع حدسم كد اهلباقع هحعسل و هه زن

 ا ١ ل ىلا كَ 6 . 55 / 5 -
 0 بوجولاو ةداملاب قاعتلا نع لا مهره تادرعاو ةردقلاو

 ا ىف ركفلاو رظالا ةاَقا مهحع حسا نوهةفنال نوكللو حيستلا نيع َْق هيودمجحلو ديمدتلا ٍْ

 ' ديحوتلا روني رونم باق هلزاكنم هقفب امناو ةلفغلل مهيلا ءاغصالا مدعو ءايشالا توكلي

 | حبيل هقشإ ديحوتلا روس رون اذاف تاوككلملا ماع نم باقلا ناف ديهشوهو عمسلا قلاوا

 زاهظاو مكتالاك بلطيف حبستلا كرت ةبوقعب مكلجاعيال ايلح ناكدنا هملاعف هنال ءايسشالا

 مكلاها و مكتالفغرفغي اروفغ هؤدحو اك هديحوتو ءاشالا حست مهف اهنمىتلا مكضاؤخ

 ديحوتلاو حببستلا ةقدقح قورطىلا ىداهلا هللاو ةدايزو تارييغت ضعب عم همالك ىهتنا

 *6 كنب اناعج © [ ارئآ رق قاوخى نوجو.] :6 نارقاا تأرق اذاو ف دير كلاس لكل

 شيرق رافكمهو ٠6 ةرخآلاب نونمؤيال نيذلا نيبو قه [ ونا نام ميرا ىو. ميزاس ى
 سهو ركل هتلع ؟تناام لاعب كرك دنت قف مهيحح ه6 اباخ 8 ثعبلا ائاركمرا كو

 3 0555 26 اروحسم الجرالا نوعبّش , نا اولَوَس نا ىلع اع كلذلو ليلحلا كردق

 ةمسفلل كل لوعفم ةغصف نكس 3و هعوبجاوم عل اع 5 دهاشم ىسح ريغ ىنعم سما نع

 دوعسلاوبا ىلوملا هللا تهذام اذه هنا الم 1 انالا تمعفانم ماعفا وذ ىا مم ليس مهلو 2

 انلصم سو هي هيلع هللا ىلص ىنانوُدْؤي نوكرشملا ناكىثاوكلاىف لاقو# ةيآلا هذهىف هللا همحر

 اذاو نا رقلا تأر ٠ اذاو امل ىنعم نوكنف ىهتنا  لزف هحخضرتل رح بهل ما تءاحو

 هلوقفف لاوقالا ضعب ىلع هب ةططا نع ربع ام هلع اهلاّمشال نا رقلاب ةالصلا نع ربع تلد

 ةداملا صوصخ ىلع ةيآلا لمحتنا مزلف ةبنآلا (اوتصناو هلاوعمتساف نا رقلا ”ىرقاذاو) ىلاعت

 م ائاد كلذك نكي ملو مهاذا ن م لسيف هب بحتملا نوريالف باححلا اوربي ل اذا مهف

 تلزت اهنا ىورام ىلع 05 ىلوالا نعل ىتفملا ىدعس لاقو * عطاوقلا هيلع لدي

 هللالوسر نوذّؤي اوناك بهل ىنا أنما لمح ماو لهج ىباو ريضالاو نافس ىبا ف

 هنوريالو اهب نور اوناكو ًازقاذا“ مهراضبا للا تِحَْش نآنقلا قاذا سو هيلع هللاوص
 عم ىنأي اك 6 هب نوعمتسيام ملعا نحت ) ىلاعت هلوق نم ةفالادجب عاوز رطق ىغاورإ ها علا

 نا رقلا أرق نمناىلا ةراشا ةبأ الاىفو © ريظحلاماقملا اذهىف ريمضلا,حاللاوهو ةياورلا نم هفام

 جرد ددعىلع نا رقلا ىآ ددع نا رئالاىف ءاج كب رقلا بتارم ىلعا ىلا قترا هتءارق قح
 نا رقلاىا عم ءافيتساو (ةنملا جرد ىصقا ىلع ىلوتسا نارقلا ىا عسمح ىفوتسان ف ةنلا
 هقالخاب قاختملاو هتافصو هّللاقالخا نم نال نان ةلا قالخاب قلختلا وه ةَق ةيقطاف



 ممر ني ل60 ذو هونج هع وتو رع يك ىسمت*

 حورلاو مسجلا هب ىوقتيف حورلا ىلا عجربي ١ : 3 ا

 مْ اي طلو 11 لغالا لطفل ديوو ج1 راطفالل فرعا ضع هحور لاح قد ليسو

 هحورو دنيا ىلا عجدي ةرهااف"قانتح حور هل زب طااذه لاقف دغلا ةشعالا لظوأ 2

 قاقعوا قى :اويحاما حور دوجوم لكلو اعبمج

 قطنلب ةقطناول .ىلاعت هللا .نا .ىئرتالأ هقراف ىذلا هحور ريغ ىا ىناقح حور هلثسملا دِنُخ

 وهامو هدمحمب حدسي ”ىثلك نا ءاجدقو ايناقح احور  هلنالوه امنا ىلاعت هللا قاطناب هقطنف

 ىونملا فو : كلذ ريغوا ارجوا ارم ناكولو حوراذ حبسملا نوكبالا
 ديوشي نوجت ناذاج نات مرح« ديور يم ئداج ئوسانث نوح
 ديونشب ملاع ىازجا لغلغ * ديور اهناج ملء ىدامح زا
 تدباب رب اهليوا# هسوسو * تدبا تادامح حييل شاف

 الوات ةدرك شام رهب * اهلادنف ون ناح درادن نوح

 دوي تو لانج نديد:يوعد. *. دوي ى نهاظ ليوأت .ضرغ هك
 ناوخ حييبست دن كس تربعتقو * نا راديد ارودشب ه هك 3

 9 3 تع « ال دون ىم نتفك ىو تلالد نإ دهدىتداي حست زاوح س

 كاوون تزادنوك نيكنا ىاو «. .لازتءا:. لها, ليوأت دوب . نا

 ىمجتا ىبيغ ريوصتزا دشاب * دار دماك نور يجز نوح

 نولوشامعههزني ىا؟نهفنمو ضرالاو عبسلاتاوءسلا هلحبسي) ةمحتا تاليوأتلافو ©

 هقش امث اذهو هتغلو هناسلتق حدر هل ند تاقولخلا ءازجاو تانوكلاب تارذ ةصش كك نم

 ١ هدم ىا 2 دمحن حبسالا 00 ناو ل /ا 3 ىو ىكلملا ناسل تادام ااماو ءالقعلا

 1 ٍلعاو * م كحدست سنج نم سيل هنال © مهحست نوهقش ال نإ 596 لاو داحالا ةمعت ىلع

 ورع يع ماع ا ما ركلات تادوجلوملا تانتدنم وذ 0

 8 رخآلا دادلاز او ىلاعتهلوقل دامح ال ناوح ودلال رك الاوعو نو !١نطاب توكملاو

 اقطان انتركلم انامل تادؤكحوملا,تارذت نم :ةرذ,لكل,نا ليلدلا: اذه: تيثد < ن اولا ىهل ْ

 قطت ناسللا اذهبو همعن نم هالواام ىلع هلادمحو هيرابو هعناصل اهيزنت دملاو حبستلاب |
 ثدحن ذئموب ) لاق 5 ةماسقلا موي ضرالا قطنت اذهبو ملسو هيلع هللا ىل د 0 ْ

 ىذلا. هللا انقطنا نولوشو همايقلاموبإ هضاعباو ناسنالاءازجا دهشت ناسالا ادهنو «اهرابخا

 ادج مهفاف (نيعئاط انينا انلاقإ) نيح ضرالاو تاومسلا قطن ناسللا اذهبو 6 ”ىش لك قطنا

 | را ةهل | هللا عم ذختي نا هنمدلوّدي نم مدعلا نم جرخاذا لزالا ىف الح ناكمنارإ متغاو

 هكراشنيال ةصاخ ”ىش لكل نا عا ىناشاقلالاقو « ىهتناتالاقملا هذهلثم نعباتنمل (ادوفغإل

 لضحاذا هحيو هظفحبو الصاح نكي ملاذا هبلطيو هقاتشي هادعام نود هصخبال اكو هريغ اهف

 نال لوش هناكف كيب رشلا نع ىلاعت ههزنب ةصاخلا كلت هدحوتو هتصاخ راهظاب وهف

 الا هلاك بلطبو اه ادحوتم اهب ادرقتم نك كك الإو و ىدحوام ىل اع هدحوا دارا

 ىتح ىلك 7 ىلع « دع قوطو نجع هلاك ر 1 لئماكايا ل اوه هن أك ص

 (نار

 عسسل ل حا سلا سس ج22 ا سس مسصسلا



 ءارسالا ةروس مدي ١56 »جم

 ىلا ”نكرشلاو) ناملشملل ماك ناووتنتال ةلوق ف عقلا ؛ لع كيعبابر الطقي اها ةنمتا طق و: نك
 5 هف ربدتلا كلت ادرج لغفالا عامس دوصقتملا نيكل هنا مهحبسلا نوهقش الف نوعمستال

 مكتغلب سيل هنال (مهح. دست نوهقفتال نكلو) ىشاوكا ىف لاق + هحبسك حبسف ظفاللاىداام

 اءيلع ناملسو 0000 تادامخا ضعب 0 هدابع ضعل ىلاعت مهغب نا زوجيو

 حبوا اضيا هل تدثا دقو وم نع ل نمو ةعومسم ا هقفنال

 تاغل فاللتخاب تارك ماع هكدنكم لق 5-9 سدق ىّرعَم نامعوبازا لس 1 هقفاف أ

 [ دوب هداثكوا لد شوكةكق ابد ملا ركم دنكت مهثو دوتشنارن ا اما دتيوكم ىهلا حيبست
 لاقام 5

 تيسمتوك# اذ تاو ديدن ثرال د رل # كدش و قو كتنر تا هج ره شرك ذب

 تستتابز نشحن شت ىزاخ له ةكا **؟ تتتفاةوخم حتت ب نشلكزب: كالبإ هن
 ىلص هلاهتداهشيبو رحشلا مالكبور ,ححلا , مملسَتِب مالسلا هيلع صخو ىرغصلا صئاصخلاىفو *

 انورقمي امدلكر خل 1130 نقاوكتلا نوني ننقل لاق * هتوعد اهتباجاو ةوبنلاب لسوهيلع هللا

 سدق ربك الا خيشلا ةرضح لاقؤ# ةايحب نرتتم رع ادرج انوص نوكيذا لمتحيو معو ةايح |

 رمل مهرصب دنع اوفقوق لقعتال' تاد الا نا نولوش مهلك لب ءالاقعلا !ةكا نهطالا هرمس |

 ةايحلاو معلا هبف هللا قاخ نول اوه الثم هلك ارخذا كلا( نجح نما ببلذلق كلزكود دل انذنع

 قس
 ننالا راصياب هللاذخا دقو لع نمالا دهشيالو هلدهشي سيايو بطرنم نذؤملا توص عمس |

 كاذىف ليلد ىلا جياتحمال اناف انبارضاو نحنك هللا ءاشنم الا داما ةابح كاردا نع نملاو

 كاكدنا كزذكو ءايدطنوناهتناتءاعمكلاو, اناعا هتان نعال كي فكدق هاجت ىلا: نوكلل

 ةمظعلا نه هدنعام الواو ىلاعت هللا ةمظعي هتفرعمل هنم كلذ ناكاما ىلحتلا عقو امل لجلا

 هكمدزشدوخ نسوكلاو دكة داوم: ر فاز ثاخيلوتشي ند انة تليزاآيرسعي لف .انالاندب 0 هادكدتامل

 ارآ ناتخسو نافراع ةيطاخم نوح درك ٍتاطخامابو تفكلاعتم كلم ركاذ لاق نابزب كنس

 نيلغتشم ملاوملا ءالؤه تيأراذا هل ةّقيرطلا باتكىف لاقو * [ دبايئرد ارثا ىمدا ىه هكمدومت

 تادوجوملاف كلميقا كلابخ كلذ امئاو حي ريغ ىلابخ كفشكف هيلع تنا ىذلا رك ذلاب
 مولعم لكرابكلا ضعب لاق + ححصلا فشكلا وهف راكذالا تاعونت ءالؤهىف تدهش اذاو

 هبىحي هتاذل ىلا كاذكق هاري نم.لكروني سمشلارون نا امكف ملاعلل معلا ليصل ىل

 كل درو دقو ملاعلا عبمج ىف راس ايفا 5 كلذك اندتع صالاو: تقول ١ كلذ ىف

 نا هريس سدق هداتفا خدشلا ةرضح .لاق * دهش وهو عمسلا قلاوا تلق هلناك نم ةعمسلا

 ةرضح هتفيلخ لاقو ةيضاير ةوقب كلذو هكولس ءانثا ىف كالفالا تاكرح عمسي كلاسلا |

 اذعهب؛ كوم ةئرافكا داكملا كف فادح علا تاو ون ءؤيضوللا ثيل ايس جودت ىفادتملا

 .مالكو كسك تابزا دنع ةاحح نهل تاداجلاو راح ش الاف ىح هب ب كف هاري ند لك

 0 ةرضحت اعد ريقفلا لوب * ىصخنال ةريثك هرئاظنو مئاداي مئاداي مئاداي مئاداي ند

 8 تم 8 2ايك 29 25 0 22 64 02 كا
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 نك لنا وايزب ييحري تكمات نارينت يدان كرب كل 0 يي ل

 م ٠١ 6 ردع سه احلا ءزملا

 لوقع بابراو>ه دز ىم هلاب « لوسر رغغ زا هنانح ناسا

 نوختشك تقارفزا ماج تناك * 2 هيا معاي

 ىتخاس ددسم ونا ريم رس ربإ * ىتخات نم زا مدوب نم تدلسم
 دس ةوم اهناز غو قرشا« دتتك قلم ارث كهاوخ تفك

 ديرك قاب هزاورث ان «بدنك ىورس ارت لا 5

 ششابم ىبوجزا 5 لفاغئا ونشب * شاقبدش ماد هكهاو> نأ تفك

 نيدموب 5 مدصوح ان * نيمز ردنا درك نفد و

 داطعا هلا وا« قيدضت< د نككى ب ءاددأ زاعما نا ؟دوك :اروآ ككل

 5 رمجوركيونا هعم ناكمىف سلج لشو هلعللا لص هللا لوسر نا هنع هللاىخز زد نانعو»* |

 ندحعبسف ل نهعضوف ام م مالسلا هن هلع ينال )هاف مهنع هللا ىذر نامعو

 0 ىباديف نهعضوف نهل وانس مث ندر ,خف نيتضوم ل 2 0 ّنهَل تعم س ىتح

 نهعضو م“ لحنا نا ان 1 تعمس ىتح 00
 م ورا نامعديىف مث 0

 لاق 0 دواد نا ىطر ملا هللا دبع ركدذو + لحلا 0 اننح نإل تمس

 ١ ةقاس نم عدفض هتدانف هقلخ نم دحا هب هحبسام احدست ةللا هذه ىلاعت هللا ن>بسال |

 | 2 1 ند د اعل فجام ةنس نيغسىل ناو كحستب هللا ىلع رخفأ ةرادق
 انك كنا ناكل كب احبسماي» تلاق اهامو لاقفن رتملكب لاما كن رع لاو" تيحطاك لايل |

 بيسو رمجوبا خ كلارك ذو « اذهنم غلبا لوقانا ىسعامو هسفنل دواد لاقف « ناكم لكب |
 0 نهادحا . تامامح سمح َتنأرق ءامسلا ىلا اهجوتم ىرهظ ىلع ةلل 0 و

 ا ىطعا نم ناحءس لوش هماثلاو : مولعمردشألا هلؤياعو 1 هدنع نم ناحبس
2 

 د مولع لضفو هقاخ ىلع هحح ءاسالا ثءب نم ناحيس لو ةثلاثلاو ٠ ىده مث هقلخ ”ىث لك

 هلوسراو هلل ناكام الا لطاب ايثدلاىف ام لك لون ةعبارلاو . مسو هلع هللا ىلص ادخت |

 | مظعلا بنذلارفغيو ليزحلا ىلعي ميرك بد مكبدولا اوموت ةاقنلا نها طلال و هيما 2

 املق امدلا َتَح نع املاخ | ىلفق تدجو ل تحل لاول ىنع تبهذ كلذ تءمس املف

 دع راقوو ةسهاذ اخءيش تعلق تم نس لإ كيس مسا نا ةِينب اهرط تكلس تحبصا

 سلاخ علا ِدَنَع تنك ذك نا رضتل ل[ ع ني نرخ نإ[ شابا تمنفا ملقا

 م م ياورد ول تامل نا ل كاشف ل ولا نراك نيب رهو ةناقلا ١
 اقمث هب ىتناف خيشملا هسفنوسي نأ ىلع هللادهاعو ىدبع كبابح م ءامسلا قوف نم ىدونو
 انحرم ىللاقف رداقلادبع خيشلا تيقلف دادغسب ىسفن تدجو مث هتمزالع كيلعف رضحلا ىل

 | تاذاجلا نم عنتم ريغ حيبستلاف ةلمخعابو ريا نم اريثكدل عمجو ريطلا ةسلأب هالوم هبذج نم
 هك ني تا وكوواو ا فادانلا نزوح, لكتالا ءاركتيالا كلتسكتلا نك تاكو لب

 | نويخل ةكو 1ز شيوايمفوك للا قش ناشر دك تننآ اوت نيزالازا ماركا
 | ةلالدلال حيدتلا ةققحوه دارملا نا ققحي لسا ن نكلو هلوق نا ىنعي [ دشاين هاف مهحيست |
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 ءارسالا ةروس ديك 1م مس

 مهرارقا عم ةهل ١ هعم اولعج امل مهنا الا للا اولاق ضرالاو تاومشلا قلاخ نع اولثس اذا
 | هيلع اوناكام فالخ تباثلا دارقالاو حبحصلا رظنلا ةجتن نال اورقيهلو اورظنيل مهنأكف

 م رخال كا 5 ل نئالدلاف ةيقت وكبلم اعمل جودملط متنا عم ةبوقعلاب ظ

 ارد قواخلا ىلا ةيدنلاب بضغلا ةروس دنع ةنينأمطلاو قلاخلاىلا ةيسنلاب ملاظلا ةأفاكم |
 / نمو دوعلاوباو ىواضيلاو ىرشخزلا هيلع ام اذه ديحوتاا ىلا عجرو مكتم بات نمل

 ىدنقرمسلا ىلع خيم لا * دحاو عمس و ةدحاو نيع مهل نيذلا مهو صاظلا لها نم مهبلي ا

 ىلع لوم نيلخلا ىف ةيءالاىف حيبستلا نا ىلا اصلا فلسلا بهذ. مولعلار حم ىف هرس سدق

 لاق * املسم اضيا هحيدست نوكي ناىنينإو املس داما مالك ن اكن ا هناف حصالا وهو هتقيقح
 هفرعال ىلا .ثعبا نا لبق ىلع ملسي ناك ةكحب ار قيرعال ىتا) لسو.هللع هللا لص هلال وسر

 نا ىلع 1 وهو م اعطلا حبست عسل انك قلو هلع هللاىضر دوعسم نبا نعو * (ن آلا

 هلوقى امهنع هللا ىضر سابع نبا لاقو * ميركلا 5 هلا هب قطنامت دولخلاو حراوجلا داي |

 لابلاهتيواج حبساذا دواد ناك < قارشالاو ىثعلاب نحسب هعم لابجلا انرذس انا ال ىلاعت |

 «هدمحل و هللا ناحعس» اهحيبستو ادامحو ا ناك ايح هللا حم 5 ءاشالا لكدها<لاقو #3 حيبستلاب

 نم عقرتإلام حبست 2 لتي لام ح 0 نا ب نا 2 دادقملا نعو *

 كرت خستا اذاف اديدج مادام بوثلاو ايراج مادام ءاملاو رجشلاىلع مادام قرولاو اهعضوم |
 دطصا ام ) ثيدحلافو حبستلا تكرت تنكس اذاف تحاص اذا ريطلأو سحولاو حستنتلا |

 ىمحنلا لاقو * كرادملاريسفتىفاك (هللا ح بست نم عضي اهيالا ريطي رئاطالو ا 5

 1 لاقو * فقسلا ضيشنو بالا ريرض ىتح ا حبسل 0 دام نم اك ىد 15

 لاق + اطر مادام حبسا عطق اذا تانلاوا رحشلاو حع بسلا . ةناوطسالاو حبسا ةرحشاا

 بطخلا عطق هركي ةضالخلا راج رك دو # ةردقو ًالقع نكمل اذهو ئتاوكلا ف |
 نمقبسول ةعدق ةربقم طقتلملافو * حبس هلال ىا ةجاح ريغنمربقلا نم بطرلا شتشحلاو |

 لاق * اهديشخف ةباذلا لاّسراب الل اهف:ءاتلابالو اهي 'اومقتاي نا نءانل نسل ”ىث اهتزاثآ |
 راكذالا فرشا وه ىذلا نآر قلاف داما حدسستب ةكربلا تلضح اذا ببجلا بيرقلا حتف ىف |
 نارقلا ةءارق ءاملعلا بحتسا اذهلو طاض لجر نم ناكاذا امهسالو ةكربلا لوصح ىلوا |

 هنا باوحلا . دحالا ةيفاقىلعوا ربقلا لزنم بابىلع ديرلاوا ناحيرلا سرغي لهو . ريقلادنع |

 بطخي مالسلاهيلع ناكو .ربقلا ىف سرغ عضوم ىأب دوصقملا لصحبف اقلطم ثردحلاف درو
 ىلع مون نا مال سلا هيلع ىتاا داراو تاحرد ثالث اربنم لحجر عنصف عدج لا ادنتسم

 كسرىغا نا رتخا) لاقو هلع هدب عضوو هلا مالاس || هلع ئنلا 5 عذجلا تن 2ث ربما

 اهراكينانع رافت كتل ىف كلوا شعل نأ 0 تيك ئذلا ناكل

 ىلع ةرخآلا رادلاو ةنملا راتخاف ( كرمت ن. هللا ءالوا لكأبف رمثو كتنننسحبف اهنونعو
 م نفد لقو ةضرالا هتاكاو ىنفف ناكم ىلا عفر مالسسلا هيلع ىنلا ضبق املف ايندلا
 ىونثملا ىف لاق



 مهي 119 جس رو نيمار زا

 نهي < رفا 9 ادعابتم 6 ىلاعتو » هبايقبقح اهزنت هتاذب هزنت ىا 46 هناحبس قف ىتفمل 9

 كلملاهإنمدعبا امىا مهلوق نم بيجمتو هيزنتوه مولعلا رب ىف لاق# تانب هل ناو ةهلا هعمنا | ّح
 نم مكتبنا هللاو ) ىلاعت هلوقك ايلاعت مقوم عقاو 4 اولع 9 نولوقيامح هالعاامو ةيبوبرلاو |[.
 تاياغ ىصقا ىف هنا>بس هناو ال فيك هءارو ةياغال 6 اريك يو اناينا ىا # اناث ضرالا 0

 مدعلا بتايم دعباىف ادالواو ءاكرش ل ا ا 0 لا وعلا ديه وياما 3
38 

 مهوتاانم ”ىجياعا كريشلاو هتافص ىف دحاوو هتاذىف دحا ىلاعت هللانا ٍلعاو * عانتمالا ىنعا

 م مهتلفغو مهلهج بسحب نينمؤملا ءافعضل اذكف مهمهون بسحب ةهلا نيكرشملل نا امكف
 ىلاعتل اق هسفن همصنم مهنم 6 مانصالادبعت نا ىو ىنبنجاو ) ىلاعت هلوقىف ىرونيدلا لاق |

 همصنم مهنمو ةعاطالاو ةبحلا ىف هتجوز هملصنم مهنمو 6 هاوه ههنلا ذا نم تيأدأ ) ١

 ناك هللاهمحر رانيد نب كلام نا كح  اهلجال هللا ةعاط كرت تح اهيلع لكتا ناب هتراخم

 انسفنادبعنو دبعن كايا لوقن لاقف ل سف هيلعىثغ «نيعتسن كإاو دبغن كاياإ ةالصلاىف أرق اذا

 ا هريغ باوبا ىلا عجرنو نيعتسن كايا لوقثو ىوهلا ةعاطاب ىا

 ]١[ ناهجهجاوخ ارشيوخىبوك دنج ٠ #8 «4 نا يوك ناهجنبيا هدنب ون ىا

 [؟] مالغ ار ق>ح نم 7 ب كر * ماشو حبصره نكينكد تمدخ

 مقتسم داقتعاو صولخاب + مقم دشاب شرد رد قح ٌهدنب

 ببس هناف دنلا شرعلاىذ نيو هش ىذلادهعلا ددجحم و د دو الكا د ةرككنا لقاعلا ىلعف

 سانع نبا نعو * نيقللا بابراىلع خيال م نيرقملاو راربالا تاجردىلا قرتلاو ةرفغملا

 ظ هللا رهظاف ماعفلا نيرشعو ةعبرا برطضاق واخ مظعاوهو شرعلا هللا قلخامل امهنعهللاىضر آ

 [غ1] رمي هرم ةكهركل عت وص هسمعص وع رج <" 6و“ 4 ! ءاعفلانيرشعو ةعبرا نكسف ( هللالوسر دمحللاالا هلال ) لوقوهو افرح نيرسشعو ةعبرا

 ا نثرعلا برطضاف هللالوسردم هللاالا هلاال لاقف ديحوتلاب هاو قلخ لوا هللا قلخ ىت>

 | ىف ىلع تلا ىتاف نكسا ىلاعت لات اهلئاقلر فغتال تناو نكسا فك لاقف نكسا هللالاقف

 | نارفغلاو وفعلا هللا لأست هل ترةغالا دبع ناسل ىلع اهي رجا ال نا ماع ىنلاب كتقلخ نا لبق |
 صئاقت نع هديعبتو قحلاهيزنت حسستلا © نهيف نمو ضرالاو عبسلا تاومسلا هل حبست © |

 هيردقوقلاخلا. دوجو ىلعلادلا لالا ناسلب ضرالاو تاومسلا حيبستو ثودحلاو ناكمالا |

 مهنه عمس اع قطانلا لاقلا ناسلب سنالاو ناو ةكئالملا نم نهيف نم حيسستو ةقلر ككاو

 ظ زاحلا مومع قيرطب لاخلا .ناسلو :لاقملا ناسل هب قطشامل مظتنم ىنعم حببتلاي دارملا نا ىلع

 ناكمالاو ثودحلا لثم نيبوهيلع لادلا ظفللا نيب كرتشمهناف هيزنتلا ىلع لديام ىلع لاعشالاوهو

 | 6 'ىس نم الهام ىا ةفان كن راو ثودللا عياونو ناكمإلا مزاول نع ىلاعت هللا هب زن ىل اع لادلا |

 | لاق.* كلذب قطن اهناف 0 هتردقو عناصلا ىلع لدي انابنوا ناك اناوح ءايشالا ن

 | حالا 8 د 1 ناك تافصب ديامم نياحاكسو ناصه تامسزا اروا دنكم هب زلت 9

 | ىا همالك نم ملكتملا ضرىغ مهف نع ةرابع هقفلا مهحعبللت نوهقش ال ن كدب ا

 ظ اوناك ناومهو عخسمسلا مغ 0 ىذلا حبلا رظنلاب مكلالخال كول ر < سنملا اهي نومهشال ١

 ( اذا )



 ءارمالا ةرود- مد املا عم

 ا ازور ناوصوا هب ايخا ذاك دوور اراك ديزكرب ايا ] ىنشاكلا لاق * تاداسلل اهتوداو اهادرا |

 هكمدشأب ىراخلا نا ربا ني كذاءاك علال كاك ناو ةكتوافوا رفع حزبا لاك

 ىلاعت هلا دلولا ةفاضاب  نولوقتل مكتا 8 [ ديزان ىنارسب هبو ديرادصم كنن نارتخدزا |
 ةعيرسلا ةسناحتملا ماسجالا لبق نم هنواعجت ثدح دحا هيلع 'ىرتجيال ه6 اميظع الوق ©
 مث نينبلاب مكسفنا هيلع نواضفتو دالوالا سا نم نوهركتام هيلا نوفيضت مث لاوزلا

 | لاق © ناويلا فاصوا سخا ىه ىتلا ةثونالاب قلخلا فرشانم مه نيذلا ةكئالملا نوفصت

 هتيلوهج لاكو ناسنالا ةيمولظ لاكلاريشي ةب.آلا ( مكيفصافأ إل ىلاءتهلوق ةيمجتلا تالبوأتلا ف
 دلاوتلا اهتيداخ نم ىتلا تاناويلا سنج نم هنا.هناحبس هللاب اونظ مهناف هتيمواظ لاك اما

 ىدبا قاب ىلاعت هللا ناف سنجلا ءاقبل دلاوتلا ىلا ةجاحلا نا اوملعي مل مهناف هتيلوهج لاماماو
 هسنج نم ةكئالملا تسنلو سنجلا نع هزنم هللانا اوملعي ملو سنجلا ءاقبل دلاوتلا ىلا جاتحمال

 اوسح مهنا ةيلوهحلاو ةيمولظلا لاك نمو نوقولخلا مهف ةكئالملا اماو ىدبا ىلذا قلاخ هناف
 اذهلف تالا ىلع نينبلا فرمشب هله تانبلا هسفنل راتخاو نينبلاب مهاذصا امنا ىلاعت هللا نا

 مكتلوهجو مكتيمولظ سما مظع نع “أي الوق ىا 6 اهاذع الوق نولوقتل مكناإ) ىلاعت لاق
 راكم مدينا درك ى سردبو ] ىشاكلا لاق * هانيو هانرركو ىنعملا اذه «(انقرص دقلو ل

 عضاوم ىف فيرصتلا نم هوجو ىلع 2 نا رقلا اذه ىف © 3 دلوزا اردو> 0 0

 ىا مهديزبامو 3 3 هنواوشام نالطب ىلع اوذَهو هفام 5-5 ىأ © 4 اورك ذيل 8 له هنم

 لاق « هنعاضارعاو قحلا نع 5 اروفنالا هي غلالا فيرصتلا كلذ مهديزيام هنا لاخلاو

 ةهج نم كلذ نالطب راهظا ىف 3 لق 00 لة عاراو دوا ىكن اين دمر اةوكملب |![ىساكللا |

 لحم ىف فاكلاو ةبطاق نوكرشملا ىا د نولوَم م ةهل ا 2 ىلاعت 6 هعم ناكول لف ىرخا
 ةقفاوملا ةهباشملاب دارملاو نولوشامل اهباشم انوكىا ىفوذحم ردصمل ةفص تعتو اهناىلع بصنلا

 46 شرعلاىذ ىلا ف ةهلّألا كلت تيلطىا 6 اوغتبال له [ هاكنآ ] 46 اذا له ةقبطملاو
 ةلاغملاب هك البس #8 قالطالا ىلع ةيبوبرلاو كلملا هلنم ىلا ىا [ شرع دنوادخ ىوسب ]

 مهضعل كواملا نديدوه مردعلاو بيلا مهسفنا نع اوعفدنو هورهشو هولاغلل ىا ةعئامملاو |

 هنمزودا اوناكوادلاثما اوناكوادنم ريكا اوناكمهنا نم مهىما ولخيال ةهل آلاناىلا ريشا ضعب عم

 كلملا مهل نوكيلةيلغو ارهق كلملا عزنو شرعلابحاص جاعزاىلا اًعيرط اوبلط هنمربكا اوناكناف .
 هنف ىثتسا اًفاشتسا اساقاه ري وص ىلع عناملاناهرب ىلا ةراشاةي الاف هو كولملا نم داتعملاوه ملال

 نولوزءم ةعاب مهو مهاث» ادحاو كلملا نوكي ناب اوضري مل هلاثما اوناك ناو ىلاتلا ضيقن

 اوغتباال اذا ةيهلالل حاصيال 0 هنم نودا اوناكناو كلملا ىف هوعزان اضياف كلملا نع '

 ساق ىلا ةراخا ةبأ الاف. ةئارق او ةيدويعلاو ةمدخلل البيس ةيهلالا ىف لما نموخلا دال

 ةهلا نونوكالا اهب هلا اورقن نم لكو ةعاطلاب هلا اونرقتل ةهلا هعم ضرفول هريوصت قارتقا

 نم ةوعام 9 الاب ةادلاو دعا 8 0 لجيتطوان ةهلا 0 ةهلا ضرفاف |

 حل حود )



 كرم مرجع يضخ

 د9 ١”ييرج سمع نس ءاثبا لإ

 ا دعقتف ) لق ثيح اسندلا ىف كارشالا ةدئاع وهام هيلع بتردقو ملا نم كيا هللا نيد نع

 مولت 85 امولم مثهج ىف ىتلتف 8 0 لبفروتملا انتج 2 :انهق هيلع بترو ( الوذغ امومذم |

 نهو هي عجبا قت اذعتو ادورطم ه6 اروحدم 8 ةكلالملاو ىسانلا كمولتو كئاذكو كين

 | ةفك ىف ذخا اهذخأي ةبشخم هل اراقحتسا هللاب كرشانم هبش ىلاعت هناف ليثمت وهو سيخ لك

 | نا قيقحتلا لهالاق * تايسلا لصا كريشلاو تائسملا لصا ديحوتلاف رولا ىف اهحرطبف

 اهلاق اذاو ديحوتلا رون هبلق ىف تلو رفكلا ةملظ ىننت رفاكلا اهلاق اذا هللاالا هلاال'ةلك
 فلا موي لكىف اهلاق نم ناو ةينادحولا رون هبلق ىف تشاو .سفنلا: ةملظ هنع ىتنت نمؤملا |

 ىلاعت لاق دبالا ىلا ىهتنيال هللاب لعلا ماقمو ىلوالا ةرملا هفنن مل أيش هنع ىننتا ةيملكبف ةرم

 « املع قدز ىبر لقو 2

 تفل هللاب ىس ريم هك اكره د تسنهكاو3 تياهن ىل ردارب ىا

 | آلا ةنلا الو كؤقتبالا ةرخ آلاالو كركاذي الا انثدلا .تباظام هللاهمحز داعم نب ىحن لاق *

 ديحوتلاو( ملعتموا ملاءودالاوامو هللارك ذالا اهيفام نوعلم ةنرعلم ايئدلا) ثيدحلا فو كئاقلب
 | هللاهحر ندحلاونا خيشلا لاق * ةدحولاىلا كلان رش نم لامكلا ىلع هلهاف ةدحولا تاشا

 | كداَنع لضعب نا هلا لوقت هتعمل ةلل هتعموص ناب دنعا تدق لنج ىف ىلوإ فصو تعمس

 حا كه مهتل» هاعم اونسحال لت كا ديرا اناو هدأ سمع هتطعاف قلخلا ريخاسل تكا

 أ ىلا هلال لك اناؤفما|ب انف رلقتو ماعلا لذه" لقجع اوان انقعحب كتشح ىلا الا“ ىجتلاال

 | هيف 5 1 هقرهطظل اما ةمهلا ولع نال هاوسا م ىلع ىلاعت هراثيا رارفلا ىنعم و مالعلا هبانح

 | ناظلسلا داراف هنف اوعطو هودسخل .هريغ نم رثك ١ هتارزو نم ادحاو سحب ناك اناظلس نا |

 | هحماام مكنم ككنخأل لاق مث ةنيزلا عاوناب ةنيرصراد ىف مهفاضاف كش يتق" هلاخ : يلعن نا

 لاقو ناطلسلا دوسحلا ريزولا ذخاو عاتملاو ىهاوجلانم هبجاام مهنم لك ذخاف رادلا ىف

 ظفاحلا لاق : تناالا ىنيجحاام

 او نوكود صزا ون قشع ريسا * تسنغتسمداخ تشهزا وت ا

 3 لكَملَع هريغ ىوه نع ارح ريصنو قوشمملا الا راتخيال قداصلا قشاعلانا غلا

 هللا تانب ةكئالملا ناب نيلئاقلل باطخ 4 اانا ةكئالملا نم ذختاو نينبلاب مكبر مكيفصافأ

 صولخلا هجوىلع دالوالا لضفاب مكصخف هبانج ىلع مكلضفا ىنعملاو . ناوملا فاصواس خا

 ل كلل وو الكف ا( قالا هل قر ككانلا ككل 2: كل اعت ةلاوق رك اهانداو :اهسخنا:ةتاذلزثاو

 ( اهادرا (

 ١ هيلا نوبسمي كلذ عمو روك ذلا مهسفن ال نوراتخف تانبلا نم نوفكتس 0 0

 | كالي ناكتألل 27 اصلاخ هلعج “وثلاب ءافصالاو . مهنم كلذ هللا ركناف ثانالا ىلاعت

 ْ ةثونالا نال نهتساسخ ةهل اراهظا ثانالاب تانلا نغربغو رو تال هريس ردقم ىلع فطعلل

 | نوكيو بوشلا نم اهافصاو ءايشالا دوجأب نورئؤيال ديبعلا ناف مكتداعو مكلوقع هيلعامو

 | ناو يك 6 رده اضتع م مو ل تا مك لك شاد ةلاو هيعس عابض هريغ |

 | مهو م كج ارافسا ةفسالفلاّنع تنغاامو.ءامسلا نانع هخوفاس كحو ءامكحلا نيطاسا اهبف دب |



 ءارسسالا ةروس مدي ١ هةب يمس

 ١ كاعش نأ: ىالخلاب (قلخكل ودا تاسمتلل ده يظن مفتول ةجلد مشوا ذك
 ظ دروخ راكنر وح دريك لقصال * درك هنا ذا ناشف ى هان

 | عقومعقو ردصءوهف حرماذ < احرص ف رب رقتلا ةدايزل ديرقتلا © ضرالا ف شمالو ©

 ْ كنان رع نب لا نتفر احع ] قشاكلا لاق * هز كاما نالف

 ا ضدالا قرخم نا كنا © مظعتلاو ربكتلاب ىنثملا نعاىهتلا 'دارملاو [ دنمارخ ناربكتم

 هيدارملاف كلواطتن 3 الولع لالا غلبت ناو 0 كتأطو ةدشب اضنو اقرخ اهف لقا ؤل

 ةقامح ريكتلا ناب ىهنل للعتو ربكتملاب مكهت وهو لاتخلا هفلكتي ىذلا فاكتملا لوطلا وه

 ريمعلا كاطللا رهان ءايكللا/خئا هنو ةالافلا لماع هفسو ةركاب ان انينالا »اقسم لو نةاكررع

 ةيآلا (قرخ نإ كنا هلوقب عضاوتلاب هلدبف ربكلا نم ءاليخلاب ةيشملا ناف
 كانو خك ىداتفاةةنراعا ةركك هزل ريقا ونا لي خت اك ةيزفا انلاقلز

 (ناضغ هلعوهو هللاّتل هتيثمىف لاتخاو هسفن ىف مظعتنم ) كيذا قو

 ا درخ الاد روتسدو ناطلسون * دبو كينرب تسيرهش ون دو>و

 ذا و“ از وتو" ضلك وع انتراد د1 زف ا ندأك<" نا: ذا
 نادرخ( مياس ” داك نك ذاذبا نك« كيرتقا ناطشماو

 سمشلاامن أك عسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نم نسحا أي أش تيأرام لاق هنا ةزيره ىبا نعو
 دهجت انا هل 5 ضرالاامت كلا ناظم هيشمىف عرسا ادحا تي اذاكر ةيتعف قرم

 نم نيريشعلاو سلا لاصخلا نه ركذام ىلا ةراشا # كلذ لك هه ثرتكمرغل هناو انسفنا

 اهالواوهو رخآ اهلا هللا عم نا داقتعا نع ىهنوهف «رخا اهلا هللا عم لئجتالا> ىلاغت هلؤق

 ةدابعنع ىهنو هللاةدابعب ىماوهف 4 هايا الا اودبعتالنا كبرىضقو) هلوق ةثلاثلاو ةيناثلاو
 ةلصخةرشع عيراوهو هنعىهنملا ىنعي ه؟هئيسزاك قه اونلاو صاوالادعب ةيهاظقاوبلاو هريغ

 دلع مولعلا رح ىف مك ةرهاظ نامتو ةرتتسم ثالث ةرشع ىدحا وهو نسح هيدومأملا ناف

 نا ىلع عطاقلا مايقل دارملا لباقيامال ىضرملل لباقملا ضوغبملا هبدارملا 6 اهوركم كير

 حئابقلا نا ىف مهيهذه ىلع ةلباالاب ةلزعما كتم عفدناف . ىلاعت هتداراب ةعقاو اهلك ثداوملا

 ةهاركلا قلعتمي كلذ فصوو ةهاركلاو ةدارالا نادضلا عمتجال الاو ةدارالااهب قلعتنال

 ءاهتنالا بوج ىف ةيقاك ىلاعت هدنع ةهاركلا درخم ناب ناذيالل رئابكلا نم ضعبلا نا عم
 ىدعت هفرعي مل نمو زارتحالا موزل ىف مار اك ىوقتلا لها دنع هوركملا ناكاذلو كلذ نع

 ةلصفملا فنلاكتلا نم 0 ىذلا ىا د« كلذ  بدأتو ظفحتو ربدتف ةيحابالا ةرئاد ىلا
 لا ي ةمكملا نم 88 هنوك لاح هللة زعل هنم ضعب ىا ه6 كبر كيلا ىحوا امن هه
 هب لمعال ريخلاو اهتدمعو ةيرظنلا ةمكحلا دوصقم وهو هتاذل قحلا ةفرعمو عئارمشلا لع ىه

 لدجتالو 9 داشفلاو سنلا اهيلا قزطتبال ىلا ةفكتحلا:ماكحالا ناموا: ةبملغلا .ةمكتلبا غو |
 هريركتو هنع ىهنملا رودص هنم روصتب نم ةريغ دارملاو لوسرلل باطخلا 6 رخآ اهلا هللاعم

 هكرتوا هلعذي دصق نمو هلع لطب هلدصتال نم ناف هاهتنمو ىمالا ادبم ديحوتلا ناب هسنتلل



 . ىتعا نع ىنع 2 مالسلا هلع هلو ىلا قر الإ 4 ذذاؤي الف دايتخالا 0 لخديالام ان الثم |

 لمعيوا ملكتي | 11 4 دخاؤيال سفنلا اند ريااقتلاو هايشالا ىف لاق * ( اهسوفن ايزكتدحام |
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 سمح ىلع ةيصعملا دصق نه سفالا ىف عش ىذلانا حولاقام لسانك جسم ثيدح ىف اك هب

 مهاموهو سفدا ثيدح م * رطا+لاوهو اهنف هنايرج مْ انف ىابام وهو سجاهلا بنا سم

 كاذ ةرث وهو مزعلا مث كح لأ دصق متنا وهو مهلا مث الوا لعش له ددر ملا نم اهف

 هيل دروا ”ىثوه امناو هلعف نم سبل هنال اعامجا هب ذخاؤيال سجاهلاف هب مزحلاو دصقلا

 ْ لوا سجاهلا قرصب هعتد ىلع ارداق ناك هدعب ىذلا رطاخلاو عنصالو هدر ىلع هإةردقال ١

 ْ ثيدح عشرا اذاو حم صلا ثيدحلاب ناعوف يم سفنلا ثثيادح نم هدعلامو وه 0 هدؤرو

 اذهلوةمركملا ةكعالا ةوفعمرطاوخلا عج رابكأاضءب لاقو * ىلوالاب هلقام عفترا سفنلا

 تناكولثالثلاهذه مث هسفنل اطابتحا فئاطلاب ىنكسلا امهنع هللا ىضر سابع نب هللادبع راتخا
3 8 1 3 : : 
 مهلا نار حيحصلا كد ناب دمف مهلا اماو دصقلا مدعل رجا اهب هل تكمل تانحإ ف

 | ناو ةنسح بتكملاعت هللاهكرت نافرظتنيو ةئيس هيلع بتكيال ةئيسلابمهلاو ةنسح بتكي ةنسحلاب
 | ةدحاو هلوقىعموهو هدحو لمعفلاةيلع بتكي هنا هانعمىف حضالاو (ةدحاو ةئيس بتكاهلعف .

 | ع وفرملا مهلا نم هلعجنم مهنمو بنخاؤي هنا ىلع نوققحلاف م زعلا اماو كي املا ناو

 | مث أي منع ناو هيلع همزع ممصب مل ن نا مث أيال كل 0 0 ةيزازيلا و |

 هلوكنا معاو * رك :ملاذ رحمي ا 0 نا الا حراوجلاب لمعلا مثاال مزعلا مثا

 ةيغلا عامسا ىف هلامعتسا عمسلا مظف (الوثسم هنع ناك كلوا لك داٌؤفلاو رصيلاو جمس

 نا:ىقلا عاتما ىف .هلامعتسا ةلدعو شحاوفلاو ىالملاو فذقلاو ناتهبلاو ثفرلاو وغللاو

 قا لوقو فورعملاو ةحيصنلاو ظعاوملاو مكحلاو مولعلاو راخخالاو
 9 . . 0 9 ا

 شوكم ند.دش لطابو ناتهب هب * 0 دْنسو نارك هاكرذ5

 ٍْ ءاكلعلالا حبو هللاو مولعلاو نا رقل اى راظللا هلدعو اهفراخزو اهتيزو ايندلا عاتم ىلا وي هسد.ا|

 | رابتعالا رظنب ءايشالا ىلاو اهتوم دعب ضرالا ىحي فيك هللا ةمحر رانا ىلاو اسافر
 هند هقوفن م لاو هامأدىف هنود نم ىلاد |

 تسود ورك رذ دد ار تبع هناا ترنروكست ىراب عنص ىب زا مشحيود

 1س هرظن قلعتام دنم ةاوكو هتروعىلارظت ام هنا هنع هللاىضر ىلعزع تيسدقو |

 ىلا راظنت نا اهل قال مالسلا هيلع ههجول ةرظانلا راصبالا نا ىلع ءانب 1 هءلع هللا ىلص |

 رس ال لب مج رويس .: عسا

 تيفو تملسا ذنم تبذك ام هنع هللاىضر ناهع لاقام هريظنو . ار القا

 | هوعال عضووهو 5 اوهو ريشعلا كامتخا عسان ىلا .راشا 7 هب كل سلام تقالو) ىلاعت

 ش

 | دقت دي الو ءاتيد لف هقيون نو موال واخ راسملز وب تامترتللا لا اعنا )وربط نطقودا

 | نإ هلوقب لدعلاب هلدبف هب صام فالخ ىلع ءاضءالاو حراوجلا لامعتساب هعضوم ريغ ىف

 | رظو نآ رقلا تأرق.ذنم هوحنو ثاركلا تلكاالو مالسل اهيلع ىلا تعياب دن نيعلاب ىجر ف

 هتيفصت هلدعو ىلاعت هللاىوسامب قلعتلاو امندلا بحو هرادكالب دسملاو دقحلا لوبق داؤفلا

 (نعر)
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 هلدبف طبل قع اييناقنإ 2 ةضلابر لع دّقف فات قدرا عاب نم هللادمحر ىروثلا نعو *

 تقع دع اريادخ ما ىملس 1 (الوثسم ناك دهعلانا دهعلاب اوفواوإ هلوَش هب ءافولاب

 ناحربو تيشخو ئفوخم وا لدربو ضئارف ءاداب وأ سفنربو اذ تمزالم دا حرا وجرب

 ىدهع هزاو ناك ىوسام ٌهدهاشم كن ابا ؤا رثما زو وشن دود برق ماقم زا كت ابؤا

 ة
 نورادلا ةووخاا د نا انوع ذا طككا#

 ظفاح : 'سانلا قوقحم الو ىلعت هللا قوقحال ءاذو نسل نامزلا ناوخا نا كشالو

 شابه ايميكو غرميس بلاط ز هرهب * ىونش ىمب نخسرو سكز ىوحم اذو
 0 ا متلكاذا ليكلااوفواو إ هلو ةنامالاب اهلدنق ةنانخلا اهتماثو *

 امهدحاب لبكي نالابكم هل ناك اولاقف هلمع نع هلها لئسف زان نم نيلبجران نم نيلبج لوس وهاذاف

 ااا رضمايال لاقف' راحتلا هالو ا انهن ذل قد سا نا نقولا ناكل
 نيمالا ماكلاغياون ىفو ( ةنامالا ىداو لصوو قدص نهالا اراخ ةماشقلاءوب مع هللانا

 لئاقلارد هللو كالهلاىندع نيخلانم وهو نئاح نئاخلاو نما

 ديقلاب قاما لس اريج كم تامر نبراد 2 قمع تنامأا لنك 0 وعز 2 ع
3 

 «لع هب كلسيلامو# ةفاق 0 هعس وفه هرثا انق نم عبتال ىا فتقتالو

 ىلا هلصوي هنا ىرديال اكلسم عبتي ند <لقنوا/ كوت 0 كل يلع الام عابتا ىف نكتال ئا

 ماقادقف معلا نم عون كلذ نال'حصي ملو داهتجالا لطبم هبل دتسادقو ىرس مز زلا لاق + هدصقم

 داقتعالامكحىف حجارلا داقتعالنا ىنعي . ىهتنا هب لمعلاب ىماو يلعلاماقم نظلا بلاغ عرمشلا

 ةيآلاف ليلد الف كلذ وحتو ةلبقلا ف داهتجالاو ةداهشلاب لمعلا بوجو ىلع عام الل مزاجلا

 [ شوك هكىسردب ] © عمسلانا 8 ةيرهاظلاك سابقلاب لمعلاو نظلاعابنا عم نم ىلع
 هذه نم دحاو لك ىا © كئلوا لك ف [ لدو ] 6 داؤفلاو 8[ مشجو ] * رصبلاو ©

 هي هنعناك ةهاهباحتا ىلع ةدهاش اهلاوحا نع ةلوئسم تناكامل ءالقعلا ىرحم اهارجاف حراوجلا

 هكدسرب دنهاوخ ناشيا زا ىنعي هدش هديسرب ]#1 الوئسم 8 هبحاص هب لعق او هسفن نع

 هح تضهر مج زاو التم هوك افتنكك لاول عمسزا 20

 ملعا مولعلا رحب ىف لاق + [ ىتسناد ارجو ىتدناد هج دشن ل ذنرأَو عديم اواو د“

 ىلاعت هنأك بلقلاو رصبلاو عمسلاب قلعتي امم لهج هيفام لك عابتا نع ىمنلاب دارملانا

 زوج الام لك ىلع مزعتالو هراصبا زوجبالام لك رصنتتالو هعامس زوجالام لك عمستال لاق
 اهمظعا نم هنا عم ناسللارك ذي ملو هيزاجيو ىلاعت هللادلأسي اهنم دحاو لكذال هيلع مزعلا كل
 كلتو مهتنسلأ دئاصحالا ماهج ران ىف مهرخانم ىلع سانلا بكيام نال هيلع لدي عمسلان ال
 همزعب ذخاؤم دبعلانا ىلع ةلالد ةيآلافو * عمسلل ةمزاللا تاعومسملالبق نم دئاضملا
 تحن لخدي امث تبسك ام ىا 6 مكبواق تبسك امب كَذَخاْوِي نك ول ىلاعت لاق اك ةيصعملا ىلع
 قافنلاو ريكلاو دسحلاو بجعلاو ءايرلانمو ايئدلا بح نم بلقلا لامعا تئابخ نم رامتخالا
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 ضنا لنا اكءاعلا خلع باطن ا يؤاطم ؟الوئسم ناك دهعلانا فه نزولاو لكلا ءاقاك ملا

 نابكعو وبلا مَيَع لالا نوكلا نع هنع الوسم ناكوا ”ىغلا ةقل ادب نوف الوثفف هب فلو

 هلوقك لومفملا مسا ىف انك اوف نم هبالقثا دعب ريّمضلا لعج ناف لاصنالاو فذخلاب اب نم

 لاؤدكه يثكان اخيوت ةقيقحلأسي وا ىشاوكلا ىفو * هن دوهشم ىا (دوهشم موي كلذو)) ىلاعت
 هللا لاؤلاهجوتي نم ةئه ىلعالثمتم دهعلالعج ىا الش:نوكشف اهلئاقل ايون تلتق مل ةدؤوملا

 ىذملاى دعس! ىشاوح ىف نزوتف ةيلاماظ اماسجا تااسلاو ةيتارون اماسجا تالا لمت اك
 صالادسقتو. نيرتشملل مكايك تقو :« ملك اذاإج هورسختالو هوما ىا © ليكلا اوفاو

 | ىلاعت لاق ليدعتلاب صمالاىلا ةجاح الف سانلا ىلع لامتكالاتقو اماو كانه فيفطتلان ال كاذب |
 | وعو نابقلا ىانوطسرقلا وهو 6 ساطسقلاب.اونزو 8 «نوفوتسي سانلا ىلع اولاتك ا اذا) ظ

 | لاق * ارييكوا ناك اريغص لدعلا نيزاومنم هب نزويام لكوه وامظعلا نازيملا ىنعع ناكناراعم| |

 | ةسرعلا ماكأ | كلاس ىف تابرءملا ماظتنال نارززقلا ةنئارتع كلذ حدشالو ىئور برءمهوه مهضعإ |

 ناكناف حصالاوهو لدعلاوهو طسقلا نم ني ىلع هناىلعروهجاو مولعلا رحى لاقو * ْ

 | 96 مةتسملا# لالعف نزو ىلع ىعابد وهفالاو سالعف هنزوف ةرركم نيعلا تلعجو طسقلانم |

 روصتبال هتماقتسا دنع هنا امل نزولاءاشباب ىمالا نع هتماقتساب ءافتك الا لءلو ىوسلا لدعلاىا

 الار اكتر جر كا ةماعلا لك را ناقكم نات اكل! فال ننام ناونما |
 ا 2 د 6 ع تت ع : هي 8 أ

 11( ىطنت خا نعود ككل مل تسل انو ةورازإو طخ ال مااا زنانالب هبل تيا ىتالا نغمنكلا
 | ىوسلا نزولاو ليكلا ءاغبا ىا هي كلذ 8 (طسقلاب نإزملاو لاكملا اوفوا) ىلاعت هلوقىف |

 هاليوأت نسحاو ليما ركذلاو هتلماعمىف ةنغرلابجوت ةناما وهذا ايندلا ىف مكل 5 ريخ 9#
 | ةمومدملا ريشعلا لاخلا عبار نا معا 3 هيلا لوؤيام دارلاو عجر اذا لا عرف ليعفت ةقاع ْ

 | ثرون يضغلاءالبتسا ناف (قلاب الا هللامرح ىتاا سفنلا اواتقتالو) ىلاعت هلوقىف ىهو بضغلا

 ٠ ثيدحلاىفو «اناطلس هلول انلعج دقف امواظم لتق نمو هلوقىف مكحلاب هلدف قطلاريغي لتقلا |

 | نع هلتاقو هني نع هسأر امواظم لتق ىذلا نمؤملا ةماشلاموب نمحرلا شمع نم قئاللابرق.)

 | هللالوقيف ىناواص نيبو ىنيب لاح مف ىنلتق ملاذه لس بر لوقيف امد بخشت هجادواو هلامش
 | كولملاف لخيلاحبقا ةعبراىف ىو جناب عبرا ناورشونا لاق * ( رانلا ىلا هب بهذيو تسع |

 يطال ءابخاةاق ىهو ءاسنلا ىف ةحاقولاو بضغل اةددش ىا ءاملعلا ىف ةدحلاو ةاضقلاىف ىندكلاو

 | هلوقىف ماوقلاب هلدف فارسالا ث روب ”ىثلكىف طاّزفالاناف فارسالا اهسماخو# تاف الابا#

 دعسلا هللال وسر ص ا .هنع هللا ىضر رمح نب هللا دبع نعو (اروصنم ناكهنا لتقلا ىف فرسالفر ٍْ

 (راج رهن ىلع نكن او منلاق) فرس ءوضولا ىفأ لاقا (دعساي فرسلا اذهام) لاقف أضوتيوهو
 صرحلا نم ميتيلالامف فرصتلاناف 6 متيلا لام اوبرشتالوإ)' هلوق فوهو صرحلا اهسداسو *
 باشلا نم ايندلا ىلع صرحا خسشلالابام مكحل لبق (نسحا ىهىتلابالا)) هلوقىف ةعانقلاب هلدبف

 بئاصلا لاق: باشلا هقذي:ملام ايندلا عطنم قاذ هناللاق |

 ار رس ايثدن دشاب ىتسلد ركاشس د ؛تسرتنوزْؤا ناوجزالاس نيكل ةشير

 ل اج دع جب و سدوصسم روسو مع عصام ع كح نح هدس ال تنم معسل جل ١> مد دم 3-0

 ( نعد )



0 

 ءارسألا ةروس 8 اهم 0

 | هللا تلقف اهلر دكر كلا ني اد سوف 0 ةيراح هنق اذاف ري را لع ة ةميثع هلق هف

 لبقف ىندب و ىهجو هب ت>سمو تطوغتو ءالخلا تاخدو بقاح ىنا تلقف انين يفر

 ىقرعتا لاق<# بوقعي نب فسوب نم تنانيا. ىللاق:الجر ةلدلا .تيارو تصلخف نونجم هنا

 نم ىلع كسملا حوفي تقولا كلذنف ىندبو ىهجو ىلع هدب حسم مث ليربج انا لاق ال تاق

 لاقف مالسلاهلع ىسموم سلبا تلو * ىوقتلاو ةفعلا ةكربب كلذو مالسلا هلع نيزبج ةحئاز |

 مدلا ىرجم كنم ىرجاو كنيعفف ىنعو كبلقىف ىهجو ناف بضغت نيح ىبرك ذا ىسوماي

 هتجوزو هدلو هرك ذاف فحزلا ىتاي .نيح مدآ نبا ىنآ :قاف فحزلا قلت نيخ ىركذاو
 اهلا كلوسرو كيلااهلوسر ىلاف مارح تاذب تسل خللا نسلا# نا كاياو ىلوي ىتح هلهاو

 دهملاب وا مالسالاب اهمصعنأب اهلتق 26 هللامرح ىتلا سننلا اولتقت الو ولم ناجرملا ماكا ناك
 باسسالا نم ببسب اهولتم ال ؛ىا عرفم ءانتسإ 7 قلكإب اللا 2 دهاعملاو ىحذلا ةش لخادف |

 ادم ةم وصعم سفن لتقو ناصحادعب ىبزو ناعادعب نفك كال ىدخا# ىأ خللا تسي الأ

 المج دقن 9 ثالثلا هذه نم ةدحاو بكت ىءريغ ه# امولظم لتق اه [: كره ] :6 نمو وه

 هل ىلوال نم ىلو وه ذا همدع دنع ناطلسلاوا ثراولا نم هتافو دعب ها ىلي نا هن هبلول

 ىا هفرسيالف و ةيدلاذخا ءاش ناو لتق ءاشنا لتاقلا ىلع ءاليتساو اطلت ة# اناطلس هي

 لتي نابوا ةلثملا هيلع ديزي ناب عورسشملادحلا زوا# ناب. لتقلا ما ىف ىا © لتقلاىف 8 ىلولا
 ءاوب نالف لاعب ءاوسىا ءاون لتقلا نك, مل اذا لتاقلا ريغ نولتَش اوناكو هبراقا نم .لتاقلاريغ |

 اروا لتاق ثراو ىدش هتشك ىمك نوج تءلهاجرد ] ىنشاكلا لاق * ءاوسىا نالف مدل

 ةداسك دحاولا ناكم. نيالا, لثقب ناب.ؤا [:.ىدرك لتاق: "هلق اتهم دصق ادكاب: ىقحقكت

 هبراقا نم ةعا هعم اولتَه ناب لب لتاقلاب نوضربال فيررش مهنم لتق اذا ناك ةرهاجلا

 عرمشلا هرمدتي 46 اروصنم ناك ©. ىلولا .ىا هي هنا 5 ةيدلا ةدام ىف لتاقلا لتشي ناب وا

 ءافيتسالاىف هتناعاب .ماك لا صاو ةيدلاواصاصقلا هل بجوا ناب هرصني هللازنا ىنعي ناطلسلاو

 تلق *« ادمع لتاقلا ةبوتام تلقناف * هلرجالا لودصحخو هلتاق لتق هرصنو لوتقلل ءاهلاؤا

 هنعىعي نااماو لته نااما ثالثىف ادمع لتاقلا هبون ) مسد هماع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 هنع هللا ىضر سنا هاور (هتبوت ىهف هب لعف كامتق] ىأف هيدلا هنم ذخؤي نا امأو

 الا #6 نسحا ىه ىتلاب الا وه هيف اوفرصتنت نا نع الضف *# متيلا لام اوبرقت الو ع

 هلماعم ] ىنعي . هراهتساو هظفح ىهو قئارطلاو لاصخلا ندحاىه ىتلا ةّقيرطلاو ةلصخلاب

 فرصتلازاروجلةياغ 6 ىت> ول [دنيشنوا شاعم لصون وا خيرودنامب ىو ىارب هيام لصا هكدينك
 ةنس ةريشع ىلا نياموهو هتوق 6 هدشا غاب 8 ءانئتسالاب هياع لولدملا نسحالا هجولا ىلع

 مولعلارحبىف لاقو * سوماقلا ىف ام امهل ريان الو كن اك عما هانا ىلع اءاج ا دحآَو, نيثالث ىلا

 ةنس نوثالثو ثالث هرخآو اغااب نوكي ناعم دشرلا هنمسنؤي نا لبقو كاردالاب دشالا غواب
 ءاغبالاو سانلانم مكريغنيبو مكتيبوا مكبر نيبو مكتب ىرج ءاوس (دهعلاباوفواوإإ» ىهتنا
 ءاشنالا نيبو هيب اقر : ءابلإبالا كيت داكيالو هي هلع  ةفاحلاب ءاضتقم . مايقلاوه هنءاقولاو دهعلاب



| 

 ال ا ل يما و يت ع اال نال

 00 لب دهزلا ىلع هتب لها 'ىلب نا ىتينيالو اولاق * كربخال ى كناالول لوشوهو |

 لعثو لادتعالا دح نع ء جو رخ ريغ نم مهايندىف مهيلع مسوو مهلك رثالاو اوباحا ناف هلا |

 رظنلاو ةزمغلاو ةلمقلا نم تامدقملا نامتاو رصقلاب * ىبزلا اوبرقت الو قي ءاشام هسفنب |

 ١ وهو دحلا ةزواجتم حبقلا ةرهاظ ةلعف #4 ةشحاف ناك »8 ىتزلا ىا # هنا ياو |

 | هيلا عجر عطقنا اذاف ةلظلاك هسأر ىلع ناكف ناميالا هنم جرخ دبعلا ىنز اذا ) ثيدحلا |

 نم.ةكربلا بهذت ىنعي قزرلا ناصقنف ايندلاىف ىتلا اماذ . ةرخ آلاف ثالثو اينذلا ف ثالث |
 | .ءاهبلاب بهذي هناف سانا بولقىف ضعبلاو رمعلا ناصقنو ريخلا نم امورحم ريصي و قزرلا |

 ىلاعت هللا اهل دف ةمومذملا رشعلا نم ةثلاثلاىه ةوهشلاف ىنزلا ثروت #* ةوهشلا ةيلغنا معا « |

 مي ١64 محل تصمت

 كمت دادعرب اري داراع دسم * معتم هكنانإ انيس 5

 تنك مرهلا لاقف ماشلا ىلا اك توكيل نا ىرمأت نبيا هللا همحر ىبرقلا سيوال مره لاق *

 ناك مهلتق نا #© ةظعلا اهعفنت اش. كنشلا اهطلاخدق بولقلا هذهل فا سيوا لاق اهب ةشيعملا

 ىنعمو انزو مالك *ىطخلاو . كاينلا عطقو هللا ناشي مده نم هنفامل امظع امسذ 3 اريككأظخ

 ىلاعت لون الهامل زعل هل زل نزم نا .لغا+ دملاو ريضقلاب نيتحتفب اخ. "ئرقو ”ىلط> نه |

 ةدو#* لاصخ رشعب ةمومذم لاصخ رشع ليدس ىلا ةراشاوهو تايا رشع (اروحدم امولم )

 | ةيشخ ؟دالوا اولتقت الواب ىلاعت هلوقىف امههو لمالا اهيناثو * لخعلا اهلواف** تامومذملا اما * |

 | ءاخسلاب امهليدبت ىلع مهلدف مهدالوا لتق ىلع مهلمح لمالا لوطو لخلا ناف 6( قالما |

 |! ىتل ته جالا لذا ظكيزايزكا فاق د كيب © ساباو هقذارن: نحو ةلوقب لكوتلاو ْ

 ا نال ئلق “تنكو حم لاق. نخن الإ افلا ىلا مهضفباو لبخبلا نم وملا ىلا ناثلا |

 ىلو مث هلبقيف هاخسىف هيلع هللا علطي نا وخلا ىخسلا قسافلاو هلخب ىنافك دق ليخبلا

 ْ 0 ككمك 1 تا رذسمؤل فاتن قمل ىرقو . هورشام نا نع الضف ةاويفلاب

 | سلب ىا 45 البيس ءاسو افي حسم سن توسل نما اف ثامن الإ عييضآ هيف ناف 6

 لاصخ تسهفناف ىزلاو مب ايا لاق.هنا هنعهللاىضر ةباحصلا ضعي نع  ىورو (  ناغالا

 نانحلا) نخاف و مناتا لوجدااو_ناسللا ةدغو ثرل) تضتف درمالا ف ىلا ثالثلادامادو
 ىونملافو : ( نامزت ناديلاو ناينزت

 دئز حب شهار رود زا مه هناد * دنكسم شوخرظن هناد ناز غرم

 ونربص دوش ى نوزفا تقشع * مسو تسريتنوجرودزا رظن نبا

 | جوفي ناك هنال ىكسملاب فورعملجر ةرصبلاب.ناك هنا  ىكح  ةينزلا نع مهاهن نيح ةفعلاب
 ىبال ليقف ءايح ىل ناكو اهجو سانلا نسحانم تنك لاقف هنع لئسف كسملا ةحئار هنم

 اعاتم تبلطف زوجت تءاخل زازإ توناحىف ىنلجاف سانلا عم طسبنال قوسلاىف هتسلجا وأ
 مظع رصقىف ىتلخدا ىتح اهعم تيضف هنثل ىم تهجوتول تلاقف تبلطام اهل تجرخاف

 0 حس
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 "هياتم لع هنأ شاقل الون نا ع 00 م دق ىل ِ علا لع ندم لماكلا خسشلا 1 نكلذإ ْ
 « ام

 5 عرمضتب و كلمام ىطعيف تقولا ماما لاح نع برعم لوقلا كلذ نال ىلثملا هتيطقو ىلعالا

 هتمحر !تقشي نلف ليكملاو مهيلع ةقفشلاو مهل 4 همح ر لاب هد.دع ىلع هقلذتسا غ نا عرضتلا اذه |

 ةلر الا كانا رارام /):هلوشر عاطقالا:ذينسو ةافلخلا 5 لما لا ةارخأ اك هنضغ ْ

 لماعف هريغسفنو هسفن ني قرف جالخلا لثم لاح بحاص ناك اذا:فراغلا ن نكلو © نيملاعلل

 تحاص ن داك اذإ اماو . همقذشلاو همحر لاو راثيالاب هريغ سفنو باذعلاو رهقلاو ةدشلاب هسفن

 وه عفتراو ةيبزجا هنع هسفن تراص ماقملاو لاحلا نيب قرفلا فرع ناب ةوقو نيكمم و ماقم '

 كيتا نال اهرب ىلع فطعلا همزل اكاهيلع فناطعلا همؤلف ةيلفس اهسنج ءانبا عم تيقبو انولع ظ
 اهعفدي هنأ ةقدصلا عفدل قيل نيكسم لوا ىتاو ةقدصب جرخ اذا هنا ةيالولا ىذنم فداعلا |

 اهئاق هسفن قرشا هبرنم لقتنا دقف لوالل عفديملو رخا ١: نيكسم ىلا هكرت اذاف ةتبلاهللا |

 ىلولاف هللاالا هلاال لق هلو هالي نم لواف صخش نود اصخش ةوعدلاب صخأل ةلاسرلا لثم

 سوفنلا ملاء ىلا هب لسرم هنا لعب اقزد ىلولل ىرالا بهو اذاف لوسرلا ةفلخ لماكلا |

 لواف هبهحو ىذلا ردقلا كلذ مهيلا ىدؤيل سوفنلا ضرا ىلا هلقع نم

 ةقلعتش هسفن اماو . هفرعت الف هب ةقلعتم ت تسيل ريغلا سوفن نال هريغسفنال هسفن هإسقتست نم

 لئاس لوا اهنال ءاطعالاب اهريغىلع اهمدقبف اهتناما بلطتف اهيلعالا هحتشالف هباب ةمزالم هب |

 نوبرقالاو (لوعت نيم كيش ًادبا ) هلوشب سو هيلع هللا ىلص عراشلا راشارسلا اذهىلاو |

 | كلهاو كسفن ةمزالم هل الو كب رغلل ا كباب مهموزلو كب مهقلعتل فورعملاب ىلوا |
 ١ بلق ىأف ةمحرلا باب ىلع قحلا دنعنم يرخىتم ىلاعت هللارارسا رئاسكاورخا اورخأت املف

 ْ كن سشطعتلانم هقارتام ردق ىلع يحلو تارا ل هظح هلا عفد اضرعتم الئاس دجو |

 هللا تاحفنل اوضرعت ) هلوقب عراشلا ضرح ,ماقملا اذهل اعو هللا ةقاا مهو راقتفالاو ةلذلاو |

 « 5 ن ًالارظتاف ىست ىنتنمو رخا رخأتنف عرشلا دامو كثيدحلارس اذهو (ةناخبس |
 عم يهاظلا ىف كرتشا فيك هومسو هولع ىلع ماقملا اذهىلا اضيا رظنا مث نيماقملاو نيتازنملا

 كح تحن مهف رصت امناو اهريغ ىلا مث مهسوفن ىلعف نودوج ام لوا مهئاف ةماعلا لاوحا |

 ثسحل ملاهي بايخ فدل نازشالا هدْهَنَع مهامعلو 3 ل مهو ةقيقملا هذه

 ظ
1 

 ىذلا جالخلا ماقموهو هب اوحدمو راثيالا ىلع اوصرح هّللاعم ملاعلا رارسا عقاوم نوفرعنال

 ! قئاقدلا للح كاحنو قئاقخلا لزغتاف اذكهو ولعلاو قرتلا“ف ةياغادنا 'تننظو هنعركذ

 و اولّشالو 2 ,يطالا ه ريس شد رفذالا هلق ماو عدلا تن ياو 57 اللا خيشلا مالك

 هتفاخم ريغل الو دة 3 : قالما ةشخ 0 اهم نادتززف ] 1 ؟دالوا كيربا زعل

 ىا رقفلا ةفاخم مهتانب مهداو مهدالوا مهاد ارقتفا قلما لازمه كلذ تّضتقا كاخلا:ناءالا |

 نغالا6 كلو ايتن و لاقف مهئازرا مهل نمضو هع ىلاعت هللا مهاهنف ةبح اهنقد

 قير نس ها اانا انك كدي و ناشيا'ئزوو مع سب ]

 ديرفا دنع كنا هضككف َى درادب دنا ءانر رحت ىدبع هك ىراك دنوادخ

 ديعسما دة هع صحم ١ دمع ل صج
 ظ



 3 ع ال ل كل كت
7 

 جحا جهيم مسمن ف عع ١

 تاق انا ا

 همك أ هال >عنم ساخلا ء زملا

 تماقلالب تسشن هنهر نقر ةط صوت يك نون هج نسليدنلا رددت جر ريطت» تتبابش

 دما ىع نوريب ىتهرب ببسب ترضحناو دئدوب ترصح نا جورخرظتنمنار ميكا

 لخ دفءا.ح ةالصا جرخملو ةالصلا تقو لخ دفنا رقلاناهربىفلاق * [ حلا لعجالودكدما تي
 | وهاذهافوشكم اروساموامدعتت ) هللا ل زئاف كلذ ىلعهومالف ةفصل كلت ىلعد 3 رف هباحا هيلع

 ْ اروسحراصف انايرعىتب واموامراصفهومالهباختانال كلذ ورقفلا وشاب نتا .ريسفن نم رهظالا

 داشرالاف ضريلو ةقءئةحدوعقتلا دارين اشسنالا ناك اذه كومة كلا بحل : افوشكم ىا

 | طنس كير نا 5 ىلاعت هللا دنع ملعلاو ة هين ده ةصقلاو 36 ةروسلا نا ىلع ءانب ةياورلا هذه 5 كا 3 ١ 5 | || 2 , ل

 ةمكحلا ةعباتلا هتيشك نيرخا ضعب ىلع هقيضاو ضعب ىلع هعسوب 5 ردشو ءاشن نمل قزرلا

 | .كنتو دهاوخ.ةكره ىئازت !رىزوو :دنادركىع.هذاشكوت راكدرورب هك ىتسردب ] ةسرافلاو

 : رعز ذالك ا و يبت ا ناو دنكاضتقا يدا دانا ص ىازرب دئاسم
 م6 وا

 | ةطسس 5 نافذ هلل 0 ضيروفتو هللا ىلع وع ةيدوملا, اضف ىلا ةسايبنالا

 تاقوالا نضعب ىف اهيلع ردعو طش !! طاس اهل شرفي ل ادارملا ضعس تاقوالا ضعب ىف سفنلل

 ةيلزالا هماكحاو ةغلالا همكحىلا ةاوكوم رومالاف ضبقلا عماجمب اهلاوحا طبضيل اهانءتم |
 4 3504-5 1 دقات فو وو يف نع 5 5 . . : :

 مهيلع ىئ ام مهحاصم نم 2 مهنلعو مدرس معي ىا 24 اريصب اريخ هدانعل ناكهنا ا

 ناو كلذ هدسفال .هترقفا ول ىنلاالا:هناعا حلصيالنم نينمؤملا ىدابعنمناو ) ىلاعت هللالاق
 0 ل١ ا | هت | ةةدلاخلل هنا 4| اركاخلا آل ارم ما كا 5
 ىد دانع:خ نه نك دل كلذ ةاييفحل ةهمدع ول ىقفلاالا هنا حل 0 نام ىد ابع ند

-_ 

 ال نم نينم ول ١١ ىدانعنم ن ناو كلذ 0 ا رع و ةهحمإا اذ هناعا حطصلال نم نع مولا ا

 مات ىلا مهبواغي ىملعي ىدابع .صا ريدا .ىتا كلذ هدنقال هتحيتا ول م لاالا هناا حامي

 مانغا ولو ضّشو طي. راقشو هللاىتغيف مولعلار 2 ىف 5 هنع هللاىخر سلا ا 0

 ارقفو انغطم ىنغ اسمح لامجالاب اورداي) ثيدحلاىفو اوكلهف اول مهرقفاولو اوغطل اعيح

 ىلاعتهللاهف رص انغطم ضعنل ىنغلا ناك اذاف (ازهجت 0 ادنفم امرهو اسسنم

 | هلقو هدمحو هرك ذي هناسل 0 لب” هسشرال *, كاعد ةفلانال هرقفاو هنم كلذ لع نم

 ١ ىو ىلع هنم كلذ لع ن نم هفرص ايسنم مهظعبلر قفل ةااناكاذاو هللا ءاحتلالاو هلع لكلاب

 نائكرا تل 2 نادواحا نإ رخف ق2 عن زا رمق

 دك ذووق هزمت تردق اذ, كك نما داوم صو ناز”و) انغناز

 نامع و.صردلا رب نضن ىالب زا ه ناما دما نقفاو زحح احا

 عقا 00 ءااو ضيقلا دراومف ربعلاو هرافي لع 7 كيت هللا مال ميلستلا ل اقاعلا ىلعف |

 مع اذا هللا همحر ىرقلا-نسيوا ناك ةيدمحلا رارساىف لاق + نكما امهم قافنالاو طسبلا

 ا اعوج تام نم م مهللا لوش مْ باشلاو ماعطلا نم 0 3 هك ام ىدصت ىبما وأ

 هلاح نع اربخم لوقت هلاةفحر جالخلا ناكو هب ىدخا والف انايرنعتام نمو هن ىذخاؤتالف

 هنم كلذىلا جوحاوهنم دالا فذ ١١ فرعف هالللا 5 مث اعئاج امو نيرشع لج رلادعق اذا

 | ارهاظن راوأ كاحولا ةيسنلاب كاك ءاقنإ | دهف هتينر نع طقسدقف جات 0( كلذ هب رول و هلك اف
 1-1 د 1 ا ا لا



 ءارسالا ةرو 1 ١هو١ رجس

 ما 1-0 فلا مهلاوفا) نورذبسو نبالا نوزع شيرق : ناكو ةقعاكا]وا ماا ظ

 ١ هرم ربيخ هوجو ردرز كا هدوهرف دهاجي ] ىهالملاو مانملا نم هنف ٍإ

 .١ لهضلب قطن اذقوا [ا داعابا كارلا هضيامت جارغلل كلظارتند اذن ءاهنؤك! كا طغابنا رخال
 ىدعس : ريطاىف رسال لاقف قرسلا ريخال هحا.هللاقف. رثك افريخ ق ةقفن

 ا

 ْ ترو تقر“ ئرتك* نأ كدا زوال حلوم دلو ةبفكإألو و

1 

! 

 ا

 كرطضا سما كارتعا نا ىا ه6 مهنعإلت [ىنكض اسعا] # نضرعت قه [ركاو] # اماو 0

 ىا ب كيرنم ةمح ر ءاغشا 0 مهريغو ىبرقلا ىوذ نم نيقحتسملا كثل وا نع ضرعتناوىلا |

 1 اهوجرأ 2 ءاغتبالل تيس دقفلان اف بسلا ماقم بددملل ةماقآ كير نم قزر دقفل ْ

 | ةسافكل ا دعوتي زانت ل كلاذأ مالسلاهيلع ناكو ةمحر ةفص ةلمعاو مهيطعتل ىلاعتللانم |
 : ا
 الاهس 13 اروءالوت مهل ل او 8 ليقف اةوكس ةشحولا مهبرتعيالمل كلا لوقلاب صاو ا

 رسلا َّك روسمملاب مهل اعدلا دولنا لوقلا ليقو مهلةحارو رسب هيق دعو مهدعو ان ْ

 اة طعراخ ىور - ع« 1اياو هللاانقزر هلضف نم هللا انغا مهل لقىا لوحذم ىلع ردصم وهف |
 ا

 ا.ضاراربقف تامزهو مايا ة ةعبس هند ةكءداملا ربع هنابنع اح الئاس درنم لاق مالسل هيلع ا

 ىلا ةلولغم كدي لخجمالو : ةهلاطاو اذككهنم. :ئغا دحلا, ةنْلا» لخديالا هرقش ا هللا نم 0

 3 طسلا لك اهطسنت ا ( كاسمازا تكمن ؟انرباو دوخ ند هتسبدب ] 3 كقنع

 عنملناليثمت اه ريسفتلا لها لاق * [ نكم فارسا ىنعي نداشك همه اردوخ تسد ىاشكمو ]
 نيبوه ىذلا داصتقالا نم امهشسام ىلع المحو امهنع امهلارحز فرشملا ءاطعاو حيبحيشلا

 | كاسمالا لك قحلا ىف ةقفنلانع كدي كسمتالو ىنمملاو.دوجلاو مركلاوهو فارس لاو ريتقتلا

 | ىطعتف دوا لك دحنالو 1 ءاطعا ىلع ردش الف هقنعىلا ةلولغم دينك هيب اع رده ال ث جب

 باوج نو دعقتف 2: اهيف'ىش ىتالف طسلا لك هفك طسسب ن 5 هب ”ىشق سالو كدنعام عيمج

 كدب كنج الوز هلوقل عجاروهو نيرادلا ف سالادنعو هللادنع ايو لا

 (« اهطستالو ) هلوق ىلا عجاد وهو كدنع 'ىثشال كب اعطقنموا امدان 4 6 ارودحم ْ

 اهلها شيب هديهوكت تسيتلصخ هك « ندرك رد تسد كاسما رسزا ديم
 اهرَتَسدُز 0 تسع هشه 9 م ناد زين فارسا بنا ع نكم

 اهلا باق [ زا هحخحتتوامت # ىنادنح هارود ره نيا ةنانم ردوح

 اهطسوا رومالا ريخ هك ليلد نادب * روما عيمجرد تسار طسو رايتخا نسب

 رخديال ناكو اردص سانلاحسفا هنال هريغدارملاو ىنلل باطخ اذهنا عملا ىئاوكلا فو *

 ورك هيدوهباب هكسم هكمدما لوزن باسارد] ىشاكلالاق * ماقملاقرقحنى باسو ىهتنادغل أش

 ىخس مالسلاهيلع ماكىسوم زا مالسلاه لع هاني تلاسر ترضح 1<: 1 نهر نومضمو دنتسب

 شوخ نخسباي هدو لضافوزا ا دركمدر ارلئاس هةكدو نا ىمؤم تواخسو تسر

 ذاتسارف ندا وص“ ةنن اتا زدوح حد ضخم داس فز زكي هنعمل 32 دونشوخ اناوا

 نامزات نام ' دومرف ترضح دمام نهاريباهش زانم زدام هللالوسرايمك تفكو ل

 ريزد ةكديلطيم ىنهاديب . نآنمددام ةكدمآ ذاب ىنامذ زادعإ كرتخد ىف ازابركيد ىتعاسوت دسرب '



 مهي ٠6٠ زجح رقف س.احلا مولا

 ميو نكي توق زا 2ع اع توق ا« 1 داك تي رش همهار نالها

 مديى رخ ندرت نب همه نيرز قوط .* نالاب ريزب حورجم هدش ىزات بسا

 معو ةيازقلا ىا 3 ىبرقلا اذ 0 هتمانه دحاو لكهف لخديو قواخلا لضفااي 5 تاو 5

 ١ ةيدالو ريغوا نيدلاولاو دلولاك ةيدالو مهتبارق تناك ءاوس هللادمحر هفينخ ىنأ دنع اقلطم ,راحلا |

 ريقفلا ىلع بجمال هنا معا « ءارقف اوناك اذا ىا ةقفنلا ىحو :؟ هقح © تاوخالاو ةوخالاك |

 ايا وهو ولاول ,ةاكوا ةملسم ةريقنوا هدغ هتجوزةقفنو ءارةفلاراغصلا هدالواةقفنالا |

 امهنكح ىف نمو نيوبالا ةقفن هلع بجفىث ::اوا ناك اؤكذ ةيلصالا اولا علضافلا تاصنلا |

 تلي كين الل يرالا ىوفكو زل سيلا ع لاوتاك مهول طل نقف اةوقلك اذ كابطاو هلوجلالا قمأ |
 نيدلاولا' ىوسامم مرح مر ىذ لكةقفن بجو . نيئمأتسم اوناك ناو بجمال ابرح اوناكناف

 نييالةلع ارداق'ناكناف هقول ىدبكلا ندحالو ئدعاؤا مروا ىئتاوا اريغص اريقق ناكنا |

 نب هي تحضن. ءامظعلاو ءاقرشلا نم هنوكلوا اقافتا |

 ةقف'نافنمزلاكب الا ىلع هتقفن طقدتال بسكلا ىلع ردقبملاذا 0 ش0
 نيوبالا ىلع ةقفنلاف ىتغ نباو ىنغ با يقفل ناك اذاوب الا ىلع اغلاب انمز نبالاو ةغلاب تنبل

 ادا ناملسم ءارقفلا لوضالا ةقفنف دالولاو قساك ةجوزلابالا .نيدلا فالتخا عم ةقفنالو |

 ىلع بجالف ءانغالا لوصالا ىلع الوا.نيملسم ءارقفلا عورفلا ةقفنو ءاينغالا عورفلا ىلع
 ةقفنىفريتعيو امهنيب ءالولا مدعل قارصنلا .هبخا ةقفن ملسملا ىلعالو ملا هيخا ةقفن دارختلا

 ثزالل الها هن نكتب مرلاىذ ةقفنىفو برقالاف برقالا ع الؤضا| .دالولا .ةناززق

 نسحو ةدايزلاو ةدوملاب مهتلص مهقح لب علا ءانباكاقافتا مرحي سيل محرل ةقفنلا بجيالو |

 ةادلاو نبلا) ثيدحلاىفو هيلا عجراف عورفلاىف ةقفنلا بابف لصفتلاو هقفاوملاو ةرشاعملا |

 ةلصلاو: ىبلا ناو: اراخ موقلا ناك ناو ( لاومالا ناريكيو :زايدلا.ناردغيو رامعالا .نالبطت

 قحاهلو .بلقلا برق ىوذنم اهنافسفنلا ىلا ةراشا ةي آلا ىفو © ةمايقلاءوب. بانسملا ناففخيل |

 أ اهداهجو سفنلا ةضاير ,ىف غلابتال ىنعملا (اقح :كبلع كسفنلنا ) مالسلاو ةالضل !!هيلع لاق أك .

 لركن يفر تا ماج انزال ةفيرسملا اضل لحب عر بجسم نلكو ماستاإلتا, |

 ةئمحللا تالبوأتلافاك طيرفتلاو طارفالا فرطنع اهظفحو نكسملاو ثانالاو :سوبلملاو
 نيكسملا . ةاكزلا ةلْزنع ةكع اضرتفم ناك امم امهقح امهتاو ىا «ليدبسلان باو نيكسملاو#

 وح اهل مزالملا ىا لبسلا نباو». .نسكعلاب .لقو باصت .نود ”ىثهلنم ريقفلاو هل'ىثالنم

 مهاوسنمىلا لاملا فرصب هكاريذيت رذيتالو#9 هلامنع عطقنملارفاسملاوهو هعمال لام هلنم

 هفرصّيف دحلا زواج وه ىذلا فارسالااماو هعضوم ريغىف قيرغ ريذشلاناف هقحتسيال نم

 ىدعس( طسلا لك اهظطينالو ) هلوقبهنع ىهن دقف ظ

 كانضوكادكع“ دعاذخ ولاه كج )+ ملا داب :باوازس نك نه هن ْ
 نا نفك ىف مه ارظنو .مهسفنا كالهاىف مهتاوعاىا ه5 نيطابشلا ناوخا ا وناك نيرذملانا ©

 ِْ لاثتماب همعن ركشيال هنرفكلاىف اغلام . 4! دروفكةيرل ناطيشلا ناكوؤلم لاق اق ناصعلاو ةمعلا
 , (هصاوا)



 زج 4:١ -- 1

 قرا لاول لإ دكت لم كرب امض: ىف اه 6 مكسوفن ىف اه معا مكبر #8 ( امهتوم ديرت تناو

 نيدصاق ه6 نيملاص اوتوكك نأ 2غ الاقثتساو ةهارك اءهل رمضي نا ىلع دندهت هناكو

 هيلا نيعاجرلا ىا 1 نيباوالل ردك ىلاعت 0 هناف 0 داسفلاو قوقعلا نود ربلاو حالصلا

 ريصشت ع ون نم ا زن 30 زاعلا هماراطب كهل اف طرؤ امهم كا

 نيدلاولا ةعاسط نا ىلع ءاملعلا رثكا هللا همحر ىلازعلا مامالا لاق * ةيلوقوا ةيلعف ةيذاوا

 م نيدلاواا ىضرو عدا ةهيشلا كرت نال ضحم ا مارا ف بحن ملو تاهبشلا ىف ا

 نخ الا ةاعارج اهدحا ىذاتب ناب اعيمح نيدلاولا ق> ةاعارم رذعت اذا لبق * بجاو ىا

 ايف مالا قح حجو هنم حلا كا مارتحالاو ميظعتلا هلأ مجلي ايف بالا قدح حجري

 ءاطعالا ىف ًادحألا ء.ش ةنم 1 ولو بالل موش 7 الدول ىح هاو ةقسلا ىلا 00

 كاوا نع كيلي ةقفنلا ىف بالا ىلع مالا مدقت ءاهقفلا لاق * ثادآآلا مرنم ىف كمال

 هعضو مث هلمح ىف قاشملا ةاناعمو اهتمدخو اهتقفشو هللع اهبعت ة كلا مدح ةءافكلادلا

 بي رقلاحتف ىف م كلذ ريغو هضيركو هخاسوا ةجلاعمو هتمدخو هتييررت مث هعاضرا مث

 تكساز داما تامدقا نارا تكس ان دام قارس كح

 تسنادذام ئاضو هكىذيح:ا« اازاماىاذدخلائا رك ىروَر

 ًاكوتي خيشاذاف هباعدف هلام ذخأب هناو هابا ٍاسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا لجر اكشو -

 للام نم .ا.5 ةعئماال تنكف ىغر انا [ريقفو | قوق اناوباقعض«ناك هنأ( اقفل الإ اضع

 ١ لاَقؤ مالسلاهدع ى ف هلاعب ىل 1 لخس و ىنغ وهو رقت اناو ىوق وهو فيعذ انا مولاو

 متر) ثيدحلا ىفو (كيبال كلامو تنا) دلولل لاقمث (ىبب الا اذه عمسي ردم الور نمام)
 (ةنلا لخدي مل مث اهالكوا اهدحا ربكلادنع هادلاو كردانم لاقإ هللا لوسراينملبقف (هفنا

 هللا لوسر تعمس لاق هنا هنع هللاوضر باطخلا نبرمتنعو : امهئاسحاو اهرب بيس ىنعي

 اودهشت نا مكترصال ئىدعب مكللع لاوحالا ريذت فاخاىنا الول ) لوس مسو هيلع هللاىلص

 ضار اهجلاوزو ىل اعتهنلا كل 0 اهجوزنم اهقادصتسو ة ةأمامهلوا ٠ ةنحلاب فانصاةعبرال

 نا ىلع بئاتلا ثلاثلاو . لالحلا مهمعطل ىتح مهلجال ةشيعملاف دهجب ريثك لابعوذ ىناثلاو

 دلولا المح النا نيوبالا لعب و (هيدلاويرابلا عبارلاو . ىدثلا ىلا دوعي.النيللاك ادباهيلادوعبال
 ىلذا لاق هنا ءافرعلا ضعب نع  ىكحو - ربلا ىلع هانبعيو ءافحلاو ةلماعملا ءوسب قوقعلا ىلع

 نامزلاد سف ريملا لوش * باذعلا هيلع قحسف ىنصعينا ةفاخح ماب هنماام ةنسنيثالث ذنمانبا

 مهو مهنع هللاىضر ةباحدلا تناك دقو قالخالا ءوسنم انسقنا ىلع كدللو ناوخالا ريغتو

 ٍبونذلاو اياطخلا رحب ىف نوسمغنم نحنو ينال انلاش سفنلا قالخانم امد نوكبي مه
 ظفاحلا لاقام منو ريغلا قحىفالو انسفنا قحىف انلفاصتاال نورعلاو حئابقلا رئي ف نوطدوتم
 ءرسلاب ةرامالا سفنلا نم ”ىثانلا ريغتلا اذهل ةياكح

 مي ى رسوب ارردب هن قوش جبه * دراذ ردارب هب ردارب هن ىحر جه

 مدي ى ردب هاوخدب هم ارئارسب * رداماب لدحو 0ك هضص ارئارتخد



 مي 154 >> رشع سماملا ءزجلا

 محرتلاو ةقفشلاو ةبحل اراظنب امهلارا اهب اولاق امهلا هَللاقلخر قفا ناكنرهىلا:مويلا اهراقتفال |
 ليث(ةرمعو ةحاهب هل ناك الا ةمح م رظن هندلاو ىلاو دلاولا ىلارظنم دلو هام)ك ندا قؤ

 لغو قئاقحلا ةصلاخىف م (فلا ةثام مويلا ىف رظن ناو) لا ةره فلا مولا ىف رظن ناو |

 ماملاف ةحرانلا ةياار كاف قحساىبا ذاتسالاىلا ءاخ الجر نا يح  اعذاون هما لجر

 مدق تحن ىتل تحسم ةحرابلا ىلف تقدص لاقف تيقاولاو رهاوجلاب ةعصرم كتي نا

 سيل هنال.هريغ ىلا اهضوفب الو هدب امهتمدخ رشاسيو كاذ نم اذهف تمن نا لبق ىدلاو
 هنم هقفا ناك ناو ةالصصال همؤي الو هف.يضو هناطلسو هيوباو هملعم 6-0 نا لجرلل راعي

 قيرطلا نع ىذالا ةطامال نوكي نا الا امهماما ىشءالو بالا نه هقفلاب رلعا ىا
 7 تريشالاو لكلا, غلآ تاق امهئاغ ؤسقالو لحلف 0 زان

 لعف هلءحبل اهنم هيلا ثعب اذاو ةعدلاىلا هساب بهذال ءاهقفلا لاق * كلذ ريغو مالكلاو

 ريد خفي يدا درعا اذان كس فاعف اهب ارغاعا هتك يلا اقلب نانا هل واتنإلاو

 افرص هنم هللا لبقيال نيعما سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هلعف ) ماللا هيلع لاق ةنعللا

 قيفرشلا 7 سؤماكقلا,ىف لاق ا ةيدمحلا نارسالا ىف م" ةضيرفو ةلفان ىا ( الدعالو

 لدعلاو نزولاوهوا سكعلابوا ةضيرفلا لدعلاو ةلفانلا وهوا ةيدفلا لدغلاو ةبوتلا ثيدحلا |

 امهمحري نا هللا عداو : امهمحرا بر لتو هي ةيدفلا لدعلاو باستك الا وهوا لكلا

 ىلا اءهيدهي نا ةحرلا نه نال نيرفاك اناك ناو ةينافلا كتمحرب فتكت الو ةقانلا هتمحرب
 دنا نِمؤم زكا. هك تسنا نيدلاو قخرد انلوزا تمر, اعذ:َتقيقح] ىشاكلا لاق. .مالثالا
 لازام سابع نبا لاق + [: نامياو مالدساب ىامت هار دئارفاك ركاو ناسر تشهس ارئاشيا

 ءاعدلا كرت ىنعي هنم ارث هلل ودع هنا هل. نيت املف تام ىت- هبال رفغتسي مالسلا هيلع مهاربا

 ءاعدلا ديعلا كرئاذا) ثيدحلا ىفو ثلا ىلا ريسفتىف اذكر ف كلا ىلع تام امدعب هل رفغتسي لو |

 كلذ لك لاقف تملانع ةقدصلا نع ةطدع نبا لئس ( ايندلاىف قزرلا هنع عطقني نيدلاوال

 بوبالا اق هب تامل سول ضفا ]ىش ناك ولو رافغتسالا نم هل عفنا ؛ ىثالو هلا لصاو

 اذه ىأ براي لوقف ةنحلا ىف دعلا ة ةحرد مف ريل هللا نا ) مالسلا هيلع هلوق هدضءلو

 لاق : اراب ناك ةعج لكىف اهدحاوا هيوبا ربق رازنم ) ثيدحلا ىفو كدنو رافغتساب لوقيف
 هرس سدق ىدعس خشلا

 تردي تبرت ىوس ىنكت * رذك هكدرذكي ون رب اهلاس

 ترسيزا ىراد مشح ناهان * ريخ ىدرك هجردب ىاجب وت

 لثم ةمحر ىا فوذحم ردصم تعن هنا ىلع بصنلا لحم ىف فاكلا 6 اريغد ىتايبر امك ©

 الجرنا -ىور- نيمحارلل كدعوب ءافو ىرغص لاح ىف ىل اهداشراو اءهتبرتو ىلع امهتمحر
 رغصلا يف ىتمابلوام امهنم ىلا ىتأربكلا نم اغلب _ىونا نا ِلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لاق

 | كلذ لعش تناو كءاَب نابحي امهو كلذ نالعشب انك اءهناف ال ) لاق امهقح امهتيضق لهف

0200 

 | بجوتس هناف امهم افاكنتسا هيدلاو ريغوللا بدشإالو مولعلا رحبىفاك دقوا ريزغخلا مح اهفو

 ا

5 

 م ا سس سس سس سس سس



 ءارعسالا ةروس مده 1 5ا/

 2 قيقحلا بيسلا ماظعتب ريخاف ققحلا تيسلاوه للا هلئاو شيعتلاو دوح وال ئرماللا

 اههتسامل هديحوتب نيدلاولا ناسحا نرق ىلاعت هللا ىنعي ىرهاظلا ببسلا ميظعتب هعبنا |

 كنلا هيلا ةفالرلاوتدخدلا اووى ووزلازو طاح 561 ش اك انالرا أره ار تان جنع الم

 ديحوتلا دعل تايجاولا معاف .٠ كلذنع ىنغهللاو امهقوقح ءاضق ىلا ناحاتح امهف كلذ عمو ١

 قاداهساو ةزمعلاو جحلاو موصلاو ةالصلا نم لضفا نيدلولارب ١) ثيدحلاىفو امهناسحا .

 ونا تمدخ جاتحمو دنوش سبات دينزب ىعي ناشيا ودرهاي ناشيازا ىي نسربكو ىلاس كدزب |

 وهو نيدلاولا ىلا ناسحالاب ريكلا لاح هللا صخ فيكتلق نا ةمحقملا ةلئسالا ىف لاق *
 ةحاطلا مدع دنعو كاغلا َق ةحاحلا تكوودادع نا ناوجلاو مومعلا ىلع انكيدخلو بجاو

 ملاو فيفختلا ىلع حتفلاو نافل اعدك هايد كلا رغى نآكءاقلا :ةكررأل

 ماع وهو امهتنوؤم نم لقثتستو امهنم رذقتست اه رحضتنال ىنعملاو .ذاشلاب وهو 1 عاتالل

 ظالاغاب اهرجزتال ىا :,اهرهتتالو لج لسقف هنأشي م كل هضعل صخ نكل ىذا كل

 ليم الوقلاوهو مركاذ 6 اميركالوقإل# فئفأتلا لدب هكامهل لقول تاهت ت1

 كيال ناها ايو اعلا لوقت نا لثم ةءورالا ىلع لوزألا هعدتسلو تادللا فتح هضتش ىذلا

 ءافحلا نم هناف امهث امساب اهوعديالو رفكلا نم هبام عم تبأاي هيبال لاقذا مالسلا هيلعمهاربا
 قوف هتوص عفريالو اولاق م”تكينكلاو وعاد ننوكجؤرادلا ان دما وق

 ماهفالاو معصلا ةردورضلالا عوضخلاو سمهلاب امي ل مالكلاب اههلرهجالو امههتوص

 حانلا هل تيثاف رئاط ةلزنع عضاوتلاو لذلا لعج ةيانكلاب ةراعتسا لذلا حانج ه5 لذلاحانج

 هحانج ضفخ طحني نا دصتاذا رئاطلا نإ كلذو كيناج نيلو امهل عضاوت ىا الي

 ٍ لوا اهو اريخص ازدجاع كانا امهتمرتو كدوج ول امهتمس فق ةسوبرلاو ههولالا ةرصخ

 | وت كيدز: دسرب ركا ] 6 اهالكوا اهدحا. ربكلاكدنع نئليناما م مامالا هركذ ( هللا لنتس

 ] نان قلدفلا :لج !كيذلاوإ اه دكان ةدزازملاب امو ةيلطرتتلا درا ما ةكلط اان[ هلاود اه [ةيديك
 | باطلا ريمض ديحوتو لعفال لعاف اهدحاو كتافكو كفنك ىف كدنع ىنعمو دك اتا

 | ىهن دوصقملا ناف دارملا سابتلا نع زارتحالل عما ىلع قبسام نا عم هدعب اهفو كدنع ىف
 | دارملا اذه لصحب مل ةينثتلاب وا عقاب عما بنوت و (هارايدو» ةينلاوأ ةطفافأتل قع يكتجاظعلك

 ١ اح امين ةكلااؤلا ىا امهل لقتالف 3# ىهسنا ضرف ةجاحلا ةلاح ىفو بدن امهتباحا

 | ”ىرقو رحضلاوه ىدذلا لعفلل مساو رحضت ىلع لدي توصوص و فاز عامجالاو دارقنالا

 ١ نيلو عضاوتلا ىلا اق هحانج ضفخ 0 هعفر ريطي نأ دصق اذاو د

 | سابع نبا لاق# ةراعتسالل احعشرتو لذلا باياىف ةغلابم هضفخب هماو ىضاقلا لاق * بناجلا

 / ىا ظيلغلا ظفلا ديسلل فيعضلا ليلذلا بنذملا دبعلاك نيدلاولا عم نك امهنع هللا ىضر
 ١ امهيلع كقحرأ ةطيرف نه كاايتييتدلا علت . ا نم ا قلعتلاو عما قف |

 | ريثكلاو ف#رءتلادصق ىلعدكرتو قاغو هباو همو هصكريكستل ادصق ىلعنتوتلاف ءافلا تاكرح

| 



 6ع يري كوع ككل معاقرج مج دنع ءءةعوع ج ثم سح
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 مدي ١5:5 جح ريشع نس» ءاحلا ءزملا

 لقْلا ل رانا ل5 لول نمت“ لكلا اكمل اذاف نالقاعلا هللا اهدعا 3 يلو

 قراشملا ناب ”تاجردلا َْق نو ”وافحو مهل وقع ردقىلءموق لك ىزدفد هنيدملا كاتى مهلعشل ا

 عب (مومهلان احا الا اهلانيال ةجرد ةنطاىفنأ ) ماللاهيلع هنعو (فعض فلاب براغملاو

 لداع ماسقا ةثالثالا اهلانيال ةحرد ةنللا قف نا ) مالسسلا هلع لاقو ةشيعملاو ريا لااا

 ىلع دندن لاق لاععلاىذ ريصام هلع هللا ىضرول اع لاقف ( روص لائعوذو لصاو محروذو :

 | ثعبي ىلاعت هللاف معلا اوملعت) مالسلا هلع هنعو هودع ىا ( ةنس نيعبس رمضملا ةديك را

 | ىونثلا فو مواعلار حب ف 5 ( مهتاجرد ىلع قاخلارئاس مث ءادهشلا مث ءاملعلاث ءاينالاةمايقلاموب

 !سوهلع هللا اا د رخا اهلا هللا عم ل اجمال قي نيكمتلاو نيقيلا لها نما دلعج ا مهلا

 نت دوعتلاداردقو ابل !احوا امئاق ن ناك ل او ا 0 دعاق |

 نالذللاو .نينمؤملاو ةكتالملا نم مذلا كسفن ىلع اعماج ىا نالاحوا ناربخ هك الود '

 ىضقو 8 امهءعثو نيرادلا نه هريغ هللا عم بلطيال قحلا بلاط نا ىلا ةراشاو ةرصنلاو
 ا 0 ا ا ىا :« كير

 تاليؤأتلافو © دنحوتلا نيطاخلا ضعب نم عش ملو هعوقو بجي ىضقملانال هل ادق هيف |

 | جرخف هلع هللاىضر مع بات اوعمتجا سانلا نم ةدعزا - ىور - ( مهيلعقفنسام هلها
 1 مهلاف انف نم انا اا ورم ن لدهشل لاف نايفس قا ىلع قع تبيهصو لالبل نذالا

 | ةرخ الا ق توانتا فكف رمت ناب اذهو انأظباو اوعرساف مالسالا ىلا ىنعي انعدو اوعد

 | قو « اامضفش ك1 ”ىرقو * 11 ةنخلا ىف مهل هللادعا اف نم ناب ىلع هوكدسح نلو

 ف قف عكرلاب ةاهاملا ىف بعرتاما اسضدلا سلاخم 3 كتم عفرلاب ىعانملا اهبا مهضعل 3

 ناتج زد لك ناب ةجرد ةئثام دعاقلاو دهاجلا نيب 0( مالسأ اهيلع هنعو لضفاو ربك انهو ةرخالا

 تسارتبا زاوربهب نط ا صقان * تسارب كي 0 ودار ع

 نوزفناي ىناحود درب ربزاب * 0 دّقا دوز رب كي غرم

 ناسا سما رب زن,  ىكخب +7ناك عارم دريم“ ناربخو تفا

 ذوشك رار كلب ا ريود دش * دوهورش ءلعو تسراو نظز نوج

 مقسوا احكم هجو ىلع َْق * مقتسم ايوكم ىتع نارأ دعب

 صح لاج نع لأس نمل لوقت 5سانلا ىف ثكمتف ىاثكملان ع ةرابعواةزو ريصلا ىنعمي دوعقلاو

 اموءذم 0 دوعقلا وهو هلاح كاغب ربعوأ 6 نا لوذخلا مومذملا ن نا

 حدملا نيب عماج دجوملا ناب راغشا هيفو . ةرصنلانع زجاع كيرشلا ناف ىلاعت هللانم

 اذه 1 ه] 5-2 د ةمالاو ةلاكصا هس رتلاب صوصخ 3 ىلإ هيدارأ كير لاق 5 ١و ةيمحتلا

 اودسعتال نابىا 4 اودعتال نا 2 لزالاىف ردقو ع ىاعكبر ىضقو) هلوقو نأشلا

2 
 ىهللاباوج يصن : لاب 3 دعقتف 0 هنبايارتلا قدوه والا لسالاا ولن يضيف ةنادارلاَو ا

 ا

 ةياغهل نملالا قحنالف مظعتلا ةياغ ةدابعلا نال هي هايا الا 2 ةفانالو ةيردصم نا نا ىلع

 ١
 أ. بيلا امهنال اناسحا امهب اوتسحت ناب ىل ه6 اناسحا نيدلاولابو ف ماعنالا ةياهنو ةمظعلا |

 ( ىرهاظلا )



 افلا وعاوأا همر اهلا ىلااو ةرخآآلا ديف ا

 ءارسألا ةزوس نفح 0 1

 3-3 ناب نمو م وهو !ىافلملا]

 ٠ دحاو لكىا دي بوصنم ه5 الك له لزالاف دجوملانم اروكشم دوجولا ىف مهيعس ناك |
 ١  7 3َنح ديرب ىا ِ دمت قه ةر دردعاالا ىدن سمو امندلا ىدنب سم نم ا ١5 مقفناالا ْن 9 كد _ق:زحا

 رح ل دعاأ امو ةلاحاعلا اناطعل ا نم امدحالا لها اموه دادمالا امو هعطش اال فالاسلل ادد

 3 ءالل5 01 2 1 نم لدب 31 ءالؤه 0 ىجيلا ةيروك 33 اهبلا راشملا ةلح هل اياطعل ا نم

 كيبل مناور سيلا تاج جالا: ىررط: شا روكا دادمالان دا لع هنو دادمالا عاق
 أخ

 ل اعوام 34 >> 0 ابوز ,خاو د ا كبير اطع ناك امو 0 لضفتلا ضحك
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 امندلا ىف رجافلا ىلعو ةرخ آلا و اسدلا ىت ربأ || ىلع ضئاف وهل. رجافلاو ريلا ن نم. هديب 0

 ىدءس خبشلا لاق : رفكلاو روجفلاوهو رظحلا ىضتميام هنمدجو ناو طقف

 تسودهج نمشدهحامغيناوخ نيرب د تسسأ ماع هر فس نيمز مدا

 دوح ىالاب دشوب هدربوأ مه * دب ىاخ ولم دي هدارب ,, نسل

 اب نامآ ش نيف تسد رإ 5 تاك هشه 0 ركل
 م

- 
 رظنابال ة ةيل اهل اهلا ىلع انذش بصنلا لو ف 0 2 * صعل ىل 0 مهضعل انذف كد ظنا ٍِظ ْ

 رابتعالا رظنب دما رظناىا مالكلا 0 00 منعا بحي ماهفتسالان ال |

 عيفدو ع و نث ةيويندلا ااطعلا نم مهانددما ايف ضعب ىلع نييمد الا ضعب 5 عكا مشن عدض . 2-1 /| اناطعلا 8 انددمأ ع به ل 3 ن5 : |

 4-3 ةرخ اللو 93 0 ىلاعت هلو فق هنع عتصو ل 5 ىلعالا لاح ىلع قدالا لاح داهشتم الأ ةقرط ىلع ايلها /

 :هع ةحرد عمج ىو زيبعلا ىلع بص 3 تاحرد 0 امدلا نم 34 < بكا 0: اهيفامو ىف ىا |

 5 ة؟اهعسل نم ّوملا قوف ماعلا مقر 0 - ءاح رد معلا ١ ووأ نذلاو 9( لاك ةزيلغان امكيطع ا
 6ع 2

0 

 لضاهت تاو ورح ا 6 كلدب فرعت كولعصو رسومو كولممو كلامو

3 

 ى

 ةلاعلا اهتاحردو ةّنملاِب ةرخ الاف توافتلا نال كلذو 6 الضفت 2 ف ةقبطلاو ةيئرملا

 مهصعل ص طعل الضق فكرظأا ) 3 ؛ محملا َتدايوتلاَف قود © اة فو اك نيبامذال ا

 معاي أثدادمانماهتا كل عل دارملا ةافاومو ةلودلاو ةمعنلا ىف ايندلا لها نم ©« ضل ىلع

 تايد دا لعام (التضق رك او تاجحردرك )١ ةزخ الالهام (ةارخللو)
 لفاخلا لاق : ةصانتم ةيناف اهلها لئاضفو امدل لا ةمعتو ةضانتم ريغ ةيقاب اهلها لئاضفو ةيورخالا

 نع ريغل 0 هناح 6-0 * صد تايئرب نكم دامعا 2 3

 نوبلعو هليلا ةنحلا لعا ريد 01 اة ىفو . ةيقانلا هيو رخالا تاخر مدلا ل لقاعلا ىلعف |

 دياعل ىلع ماعلا لضف) مالم داةيلع هلوق ىلائزنالا القا بانلالا ىوذب دار 5 1 ىوذل

 هللا مئر ساعن ا لاقدكو (فاو 1 ىلا و ىلع ل 0 ) ةباو رىثو ( ند دآ ىلع لضفك
 5 ا

 كلو 08 5 ١11
 ا هل وا هددحعو 4:5 نم

 0 0 ءاطعإن 0 مهيعس نروكشملا ءالؤه و مهل لحعملا ءالؤه دم ىا هيلع ا

 جاع 0 ا ىطعيام مسا ءاطعلا نال هل صاننال ىذلا عساولا هاطعم نم

 ا ةنملا لها تاح 05 ت واق نأ ا د دهأ اولثل 5 ضرالاو ءاعشأتت زل اك نيتجرد ,رك نيب
 ا

 | نه ةئيدم ةنطاىف نا ) مال كاهلغ ل | ا هم .ةحا مهمولعو ةيهلالا مهف راعم تواشت بسحب

 ا جاوزالاو فرغلاو روصقلا نم اهشام عمم للاطع ىنالو برقم كام اهنلا راظني ل روت



 مك رغب شل ودل

 الامي ف | ا اوعللتا) انولتلاب'ءرامألا خي وفللا عهأو .( اهتم رتحأ ان لها) :نموغللا زق نم ا

 ىا«لوقلا اهيلعقشخإ سفالا تاوهش ءافيتساو ىوهلاةعباتمي ءادنالا ةعباتمو ةعب رسل ادبق نع
 ' تراصذاةداعسلا لوبقدادعتسالاطباب ا ريمدت اهان ىمدف) ةعيرشلاةفلاخعةواقشلا اهل تيجوف |

 ظ نسح انلاعباىا(حوندعب نم نورقلانم انكها كو ) ةيدبالا ةواقشلاموقرب ةموق سم سفنلا
 | مذا (هدابع بونذب كبرب ىكو) مالسلا مهللع ءاسنالا ةوعد درب ةداعسلا لوبقل مهدادعتسا

 | هدايع_ ةذاعش باساب دنالا ىلا, زبدملا"لزالا ف ردقملا..هناف:(انيضب ازينخ) ءاسنالاةوعد اوابق
 | هك ديري 2 [ تمه تساسخ ىور زا دشاب كره ] 6 ناكنم 92 ىهتنا مهتواقش بايساو

 ةقسفلاو ةرفتكلا مهو اهبلاطم نونف نم اهيفام ىا طقف ايندلا رادلا 45 ةلجاعلا فه هلامعاب

 ىا ده اهف هلانلجت  ركذلاو ةمدنغلا ضحلل دهاجملاو ايندلل رجاهملاو قافالاو ءايرلا لهاو

 لوصو ئضتقنال ةمكحل| ناف .ديريام لكال اهميعت نم هل هلجعت 5 ءاشنام لف ةلجاعلا كلتىف
 | ىلاكاطلكلوصو ىضتقنال اهناف هل ءاشنام ليجعت دي رث نمل © هاوهيام عييمج ىلا دحاو لك

 | لوصحب هبىلآ» مهضعبو بولطملا لوصح ريغ نم بلطلاب دابعلا ضمب ىلتيب ىلاعت هللاناف هما سم
 تواطملالوصختقو قرافغيدق ىلطلات قو نال هدعباماو هيلظل انراقماما هبطورشملا بولطملا

 باطالب ضيفلا هلا لصيلب بلطلاب ىلتيال مهضعبو تقوىف بولطملاو تقوىف بلطلا لصحبف

 | نيدضل نم لذب (ديرنّن ل ) هلؤق بلطالو ”ئث ثلا او:: ”ىشو تلطقاثناو .”ىشالو تالطلوالاف
 هلانلحعاب ناكم :؟هلاناعج مثل ةرثكلا نع“ىنملا لوصوملا ىلا جاو هناف ضعبلالدب راجلاةداعاب هلفف |
 ة«امرمذم غجرو را ريمضلا نهلاح وهواهلخ دي اهدو قف باذعلا فانصا نماهنفامو 4+ |

 مولتلارحب ىفاك ديمح ريغ ممذ وهو هتمذ لاق دجلاو حدملا فالخوعو موللا ملال امولم |
 | كه ] 6 نمو 8+ داعبالاو درطلا رحدلا ناف ىلا: هللاةمحر نم ادورطم 5 اروحدم © |

 ميعنلا نم اهيفانو ةرخآآلا رادلا 6 ةرخآلا و لامحالاب د داراأ وج[ ته ؛ولع :ىوتزا |
 ىهن ام ءاهتنالاو نما امي نايتالا وهو اهب قئاللا ىلا ىا ه5 اهيعس اهل ىتسو #8 مقملا |

 ضانضتخالل اهناف ضالخالاو ةينلا رابتعا ماللا ةدئافو مهنا راب نوعرتخم اع برقتلاال |
 كسا هناك كك ذكاإلو هعم كرشال احح اناعا نمؤم هنا ناكل 1 نمؤموهو 0 |

 ناءالاو انهل ليلا ىسلاو ةرخآلا ةدازا نم ةثالثلا طئارشلا نوعماجلا *« كئلواف ف |

 | باوتلا هللاركش ناف هيلع اباثم لوبقلا نسحب ىلاعت هللادنع الوبقم 6 اروكشم مهرس ناك ف |
 ىلاعتهللانا معا * اهيف ةدمعلا هنابراعشا هنيرق نود ىعسلاب ةيروكششملا قيلعت ىفو ةعاطلا ىلع
 | هنم ىذختل هلكىلا ةداداو ليم امهنم ءزج كلو ةرخآلاو ايندلا نم اكرم ناسنالا قلخ
 ىوٌّزَح الاه رْجْفَو ناَريتلاتاكرد ىلاقّيزط نفت او هو قوش دلا هنزج ىف ةبلمكتبو ىوقتيو

 نيام ىلا قيرط هلو نيءزملا نيته نم بلقلا قلخو ناذإلا تاجارد ىلا قيرط حورلاؤهو |

 ظ

 هبلق غازا هرهق رهظم نوكينا هبهلادرتنف رهقلا عبصاو فاطللا عبصا نمحرلا ىييصا

 دعبلا منهج تاكرد ىلا هغلس نا: ىلا هسفن اهب فديو ةلاحاعلا ديريف امندلا ىلا ههجو لوحو

 | الملا “ماع ىلا هج 'لوحو ةبلق ماقا هفطل نهظم نوكينا هب هللادري نمو ةعطقلار ان ىلصيو



 ءارسالا ةروس م1 ١24 رجم

 أنس و :تاداعإب انسانا ”قلثل هجقو راند ذا ىا 4 ةيرق كلهن نا اندرا اذاو ف نابصعلاو |
 اهيمعنتم :« اهيفرتم 9: اهلهاىلا ثوعبملا لوسرلا ناسل ىلع ةعاطلاب هك انما له اهلها بذعت
 ةمعنلا مغلاب ةفرتلاو شيعلا ةعسو ةمعنلا هترطبا .نم مركك فرتملاو .اهكولمو اهراكو
 قابلاو باطخلا ىف لوصالا مهنال لكلا ىلا ىعالا هجون' عم رك ذلاب مهصخو برطلا ماعطلاو

 اهيلع قفل و ةيرقلا كلتىف اودرمتو ةغاطلا نع اوجرخىا # اهبف اوقسفف وه مهل عابتا |

 ىنشاكلا لاق * مهنايفطو مهقسف رهظامرا باذعلا لواحب هبجوم قق#و تبن ىا ه# لوقلا |

 تب ومع تحل وتبسم ىلزإ كح رد هتف كو تاق ةييانستك يدلل دوش بجاو سي ]

 رثالا سمط عم كالهالا ريمدتلاو . اهرايد بيرو اهلها ريمدتب ه5 اهان صدق هي [ دئدش
 مهيلع بص ناب هلببستلاو قسفلا ىلع للا نم زاجم صالا ا 36 ءانبلا مدهو |

 نمو انكلها لوعفم 5 ه6 نورقلا نم انكلها كو لف قوسفلا ىلا مهب ىضفاو مهرطبا ام
 نرقلاو انكلها نورقلان م اًريثكو ىا سنجاب ددعلا: زيه اك هلزينكاو < ماهبالا نيدتانورقلا
 ( انرق شع )مالغل مالسلا هيلع هلوقل ةنس ةئام هنا حصالاو ٌؤرملا اهيف مرّت نامزلا نم ةدم

 ممل مده نه نرق رضع لها لكو دحا اهنم قبي لف تكلجتما لك نرقلاو ةئام شاعف

 مدا دعب نم لَه ملو مهدعل نمو دومتو دامك هنمز دعب نم 46 حون دعب نم # مهنومدقتي

 وهو ىمظعلا ةبوقعلا مهب تلح نم لوا هموقو هبيذكت ىف هموق غلاب ى' لوا احون نال

 د6 اريصب اريبخ هدابع بونذب ف كبر ىنك ىا © كبرب ىنك و #8 نافوطدلاب لاصئتسالا

 ةنطابلارومالاو بيغاا ىلا فاضمهناعم ريبخلا ميدقتاو اهيلع بقاعيف اهتطاون و اهرهاوظي طيح

 ىه ىتلا تاءنلاو تاداقتءالا نم هقلغتم مدقتل ديهشلاك ةرهاظلا رومالا ىلا فاضم ريصبلاو

 ليصحتل سيل مهقسف نم اهواتيامو ىمالاو ثعبلانا ىلا ةراشا هيفو * ةرهاظلا لامعالا ىدابم

 ةجحلا مازلاو راذعالا عطقل وه امتاو كلذ لبق لصاح كلذ ناف بونذلا نم مهنعردصامي علا

 هوصعنالو هلوسرو هللا اوعبطي ىل ةكم كر شمامسال ةمالا هده] ديدهت هب 0

 نود.اصتب بلعثو .بتذو دسا جرخ لاق هنا ىعشلا نع كك مهياصاام لم مهبيصيق

 كلملل شحولا راجح لاقذ مسقا بئذلل دسالا لاقف اينراو الازغو شحو رامح اوداطصاف

 لدحينم وهاذاف ةبرض بئذلا 7 برضو هدب دسالا عفرف لاق بلعثلل ينرالاو ىللازغلاو

 لز:ئذلا ءاضقلا لاقف ءاضقلا اذه كملعنم كلاضتاأت كسول لاك كل ف تنرالاو

 هريغب ظعو نم لقاعلا ليق كلذلو بئذلا سا

 تشاذز:_ ذازا زابتعا 5 زهب * نظن" دزكوحب .اهراكارد , ديم

 تشارنكا نون دانه دوسأت هحره * ترك نو ديمة ودينا هج رع

 ةحلا هلا لامعالا نا ىلا نيشي 4 الوسر. ثعين تح نييذعم انك امو ) ةيمجتلا 1

 ءاسنالا ةوعد لوشبالا رثا اهلنوكيال ةواقشلاو ةداعسلا موقري سوفنلا مرت ىبلا ةدسافلاو

 (ةيرق كلهنذا اندرا اذاولاههاونو ةعيرشلا صاواىف ةعدوم ةواقشلاو ةداعسلان اف اهدربوا

 هبىشعتي لازغااو :كلملا هب ىدغتس راخلا لاقف انو هذه ده ميقا بلعثا لق 3 لس ال ىدي نان :



 مست ١17 جم رثع 0 ءنطلا

 ا نيتللا ةئئلسلاو ةعيييطا ءازجناف هلثسبا رريطتو .هسفت ةلسحم .عافتنا ةققطاىف وهف هش

 علا لصإ ءازجال ةدفافع ءازج عفش نمىلا لصي ىذلا امتاو هلمزال لماعلا اهلمعا

 لالضالا ءازجوهاما نولضملا هلمحيامو نيلاضلا بعروصقم لالضلا ءازج كلذكو ةئيسلاو |

 عامطالل اعطق اهب صخ امناو ةيناثلا ةامجال ديك أت لا «رزتالو ) هلوقو لالضلا ءازجال

 مهوداق نيذلا مهفالسا ىلع ةعبتلاف قا ىلع اونوكيمل مهنا نومحزي اوناك ث.ح ةغرافلا
 ]كن اة ١15 لل نايل ومر ىو هاف هذا فعالا

 | نبديلو ] ىنثاكلا لاؤقو 3 هب وقعلا نم هيلع عارمم 1( ةرضملا نم ىشلا ىلع تترتيام ةعبتلاو

 ١ كلاثكق هاحس قح مرادرب اراش ناهانك نمو كك نم تعباتم تفك ارئارفاك هريغم

 دارملا مهضعب لاقدقو + اذه [ىركيد راب هن تشادرب دهاوخ دوخداب ىسشن ره هكديامر غيم

 هنم ثدحم ارشوا اريخ ناسنالا نم ردصي. لمعلك .ناف هلامعا ران اب ةشقتنلا هسفن ةناجكبلاب

 اافتشم نديلاب اقلعتم حورلا مادام ىح نيالا كلذ نا اللا صوصخ نا هحور رهوجح ف ا

 تناك سفنلا نال هتمابق تماق ندبلا نع هتقالع تعطقنا اذاف ىوقلاو ساو+لا تادراوب
 لوزيف ىولعلا ملاعلا ىلا دوعصلا وحن تهجوتو تماق كلذ دنعو دسجلا ىف ةرقتسم ةنكاس
 ىنعم اذهو هرمع ةدمىف هلمع “ ىشلك شقن سفنلا حولى إء,رهظيو  لاوحالا.فشكتو ءاطغلا

 نع ىورام ىنعملا اذه ديؤي لب لقنلاىف دروام ىفانيال هناو لقعلا بسح ةءارقلاو ةباتكلا

 | ةمانقلا ىه ليصفتلا اذهىلع ةمايقلاب دازملا مث امراق ايندلا ف نكي نم موبلا كلذ ارش ةداق |
 ريقفلا لوش * ىتأملا ىذعس ىشاوحىف اك ةفسلفلا دعاوش هبشا مالكلا اذه نك] ىرغصلا

 باتكلا قص قا هلم ةقيحص ناتفك ناسنالاف ىنعملاو ةرودلل ةعماج ةرخ لا نأ ىنكال

 ا ب زا زوج ةيءدتلا تاليوأتلا ىف لاق م هلاحو هلمع نك قطان امهم ك0 دقاق ةفيككو

 ره نويتاكلا ما ةكل احلق ةخسن اهاضحا الا ةرييك الو ةرتغص رداغبالا ىذلا باتكلا اذه

 ب اذهلو هقنعف ىذلا رئاطلا باتكلا نم هسافنا ةفضىف هلامعا

 كلانا لقي ةهوق شع, كسب ناف:( :ابيسح كيلع مويلا كسفنب نك ,اهنتكرتمال كاتباعكا

 | هسفنل ىدتهي اماذ ةطاصلا لامعالا ىلا ىدتهانم ةواقشلا موقرب وا ةداعسلا موقرب اما

 | دقاقعلا,موقزياهق رف :اهنلع للطي اهنا, ةدسلافلا:لابعالاب.اهتعلضّنِمَو'ةداعسلا موقزب اهقرق |
 ا 6 نبي ذعم انك امو هريغ سفن هدازوا لَه ماد مربال ىا (ىزرخا رزو ةرزاو داو

 | نيد بذعت نا ةغلانلا مكحلا ىلع ةينبملا انثداعىف لاحتسا لب انم ماقتسا امو حصامو ىا

 مهيدهل © الوسر 9: مه 0 يل تعم ع رازوالاو لالضلا لها

 ةحيحلل امازلاو ةرذعملل اعطق عئارششلا دهمي و ججح لا مَ و لالضلانع مهعدري و قحل وا ىلا |

 | كلذىضتقت ةمكدلا ةيضق ناىنعم لب هللا ىلع بوجولا ىنعب ال ةمجاو ةئعبلا نا ىلع ةلالد“هنفو *
 | باذعلاتامدقمنموهو ىويندلا باذعلاوه ىفملا باذعلاب دارملاو مكحلاو اصملا نم هيفامل

 | خزربلا وهو اضيا امهنيب امو. نيرادلا ىف باذعلاب ةدئاعملاو نفكلا ىلع اوزوُخ ىورخالا

 ىورخالاو ال فيك اقلطم هعوقو مدعل ال هلردقملا هتقوىف هعوقو ةحص مدعل ةياف ثعللاو

 ىلا زم ا ار ل دما «قطتغالا اضن وتس دلالور ةرمبلاز [نسقع .ةقاوقور نككال

 62 دعو



 كاك مهي ١1١

 ىعدآ نو>] ىنعب . ةماقلا مون كل جرح ىتح كربقيف كعم تلعجو كيتنريص تيوط تماذا
 [دقطاو يو كالرب «ءاداطكك زب ندرك كرفطا نوجتوا دنع دكر اة وق هنت نك اذا كتارا
 مويلا كلذ أرقي ةدانق نع * كباتك أرقا لاقي ىا لوقلا ةدازا ىلع 6 كباتك أرقا »
 0 كسفن ىنك ىا  ايسح كيلع مولا كسفنب ىتك 8: » اًيناللا فان كيلا نم
 قلم هيك ذأ 5 هنال هتلص ىلعو نس يأ ىكل فرظ موبلاو هدأت

 : ب عون هج قدعتسمو ٌةدرك هج هكنبب هب دوخ ] ىنعي .. صخشلاب سفنلا ليوأت
 نسحلا لاق + هفارتعاب هنلع ةحبلا بحتلو مظلاىلا بسنيالثل هيلادبعلا باسح ىلاءتضوفو

 لبق اويساح كهتفك هنع هللا ضر رمع] كسفن بيسح كلءج نم فنا كفصنا نم: فصنا
 نوحو د دبو كينزا الاركك زم هن شم رذ دوخ لامعا رتقد زوما اوساحم نا

 يسكر و ذو دطا رو قالت ااناع نارقدك ان ركض و ةلاانا ل51 كرا ذرات اراك
 ناشيازاه>رهو ىبوك مدرعاب هج ه زو صا يال بو ك1 هد زوال ارا
 تانوانلا نك ةيض ىلع لم شيوخ تاذ و تاكرحو 505 ىك 1 !عرهو ىونش

 تساوخرد لاح نيم رئس.زا ةلكيد ىزور ردب دقن هزو 0ك كاكا ماش زامع ان

 هك راذكب تروص نإ مثكب تعلك“او عر زا ىهاوذ هجره راهتنز ردن ىا ا

 تاسع كقاوقزلاو ا قحاب «ؤا1عهو زاذاط اب ماحد ل اك نورا اون: حلفكا اند زاد
 ىلاعت قحاب رمع همه باسح تست ردباب نداد باسح هزوركي تقاط ارت هك ىوشن لفاغ
 [ داد ضاوخ نوح

 ماه ىنوك نوج رمع ٍباسح سب. * ماسشو زوز .باشح ىناد ىف وت
 ٍباسح تقو ىدنمرش زج تسي « باوص جهن رب هن. ىاهلمس نيز

 ىفامي لمعو نآرقلا ةيادهب ىا.[ دور تسار هارب و دبا هار هكره ] 2 ىدتها نم

 كلا هاذه ادعت دوعلا اباف 0 هسفنل ىدتهي امناف 8 هاه امي ىهتناو ماكج الا نم هفدعاضت

 لضيامتاف 8 اهيلا هيدهي ىلا ةّقررطلا نع ه# لضنمو 8 دتهي+ل نم هريغىلا هاطخخال هسفن
 لمعلا ةقرافم نكي ىت- هرشارب مل نمت هادع نم ىلعال اهيلع ةلالضا لاب و امتاف # اهيلع

 ةرخ الا ىف ىا هاوس هلالض ىدريالو .هريغ ةؤادتها ال ىواضنلا لاقو * هحاض نم

 ىتفملا ىدعس ىشا وح ىف م ريفلا ىلا لالضلا ررضو ءادتهالا عفن ىدعتي ايندلا مكحقف الاو
 | لماو لعمال الار كاب رزولا سوماقلاىف لاق +: :ىرخا دزو ةدزاو رازتالو هه

 ١ ضلع نكمي ىتح ئرخاشفن رزو مالا .ىا رزولل ةلماح سفن لله ال ىا ئهتنا لبقثلا

 امهنم لك لمحت اد لب مزالتلا نم ةلمعو لماعلا. نيبام لتخي و اهرزو نم. ةيناثلا سفنلا

 ءانمزلا نانا لكو ) ىلاعت هلوق ىنعمل قيقحت اذهو هريغ تنذب دحا ذخاؤيالف اهرزو

 اهنم بيصن هلك( ةئسح ةعافش غفشي نم ) ىلاغت هلوق هيلع لديام اماو © هقنع ىف هرئاط

 ةميقا مون ةلماك مهرازؤا اولمحلل ) ىلاعت هلوقو 6 اهنم لفك هلنكي ةئيس ةعافش عفشنب نمو

 هررضتو ةتلسحم هعافتناو ريقْلا رازاواةربعلا ريغلا لم نم 42 لعرب مهنواضي نيذلا رازوا نمو
 مصل مسوس
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 هو -

 © م هك موع سك معارج وسع همتج رج ويكرم كر كج

 مد ١1٠١ عجم سشع سءاكل ءزملا

 أ ترهاظتسا لاق هقفلا ملعتل ةفدح ىلا ىلع لخد ةفدح ىلا بحاص نا نب دم مامالانا

 كللقا ملأ لاق: ةفيح ىلا ىلا عجر مث مايا ةعبس ٍباغفالوا رهاظتسا لاقال لاق ىنبي نآ رقلا

 عجطضاو حيبصلا ىلا تيلصف ةليل هدنع تب هنع هللاىضر ىنفاشلا لاف « ترهظتسا لاق رهظتسا
 كلذ هلت لف“ ”ئشوأ ربت نم رجفلا ىتتكر ىلصو ماقف هنم كلذ تركتتساف حبصلا ىلااوه
 | كافل تلمع نان اقع ملاو اهنا ارا تك تنل جت رحيختل جاكم ىلا, كبنطأ اقف
 اا ةرقامل امنه أؤوأو ةلالتا اكل .ىراطاع ءافصإ نال كمحلوس ا "اقا وا اةقاللا ب غللع_اناو

 | :لوزندنع مهزووظ ىلع ءاببنالا عاجادضا ببسرهطالا هرسسدقربك الا خبشلا ترضح لاق
 نع ناسنالا حور لغتشا مهءاجاذا ةيمويقلا. ةفدوه ىذلا ىهلالا دراواا نا مهبلا ىج

 مف هربب كن ا

 ا ةراشالا لهاو ةراعلا لهل الصفن نا رقلا ىف نا مث 0

 نعيظ,. ريغ. دعس ارمداوبد * نام. نهاظ رسب ىا قالو عاوت

 ضرالاب هقوصل وهو هلدا ىلا عج رف هدوعقالو همايق هيلع طف نم مها

 تسفخ شناجو رهاظ نشكو تقوم ضخشوكب نار رهاظ

 ارح ةيعروا اناطلس اماوا املاع ىثاوا اركذ ارفاكوا ناك انمّوم فلكم #* ناسنا لكو

 هلر دق مسح ةراشخاب هنعرداصل اهله ىا «هراطإ# [ندركمذال] مازلالا ن8 ني ءانمزل ل اتم

 طايترالا لاكو.موزللا ةدشل ريوصت «هقنعىفؤ» ردقلا ركوو بيغلا شعنم لليل هناك |

 لاحم هنعكفننال قذعلل لغلاو ةدالقلا موزل همزايلب ادبا هقرافيال ثيحح هل“ هانمزلا ىا

 د فك د لغ 1 الح دبا نمزا ناكىدبو كينر 1-0

 تامسلا عضوم قنعلا نال باوجلا رئاطلا همازلاب قنعلا صخ فنك ةمحقملا ةلئسالاىف لاق *

 كقنعوو قنعف اذه 00 ىلا :ةّمزاللا .ءاسشالا نوسنف -نيشنزوا .نيزيامت سالغلاو

 | ةحبقلا ةلصللا:نع ةيانك ءاهلا ةماملا قوطاهدلقت اولاق مهنا ناونملا ةايحىفو + ىهتنا

 هلوق لثمو ةمانخلا :قولطلا قزافشبال 5 اهقراشبالو:اهابازال هنال ةماسأعا:قوط دقت ىا
 | كفنيال لغلاو ةدالقلا موزل هلمزال 4ع نا 6 هقنع ىف ئاططخملا ةاشاتالك و التت
 | اًرامقاو لزالاا ق«ناتلتقا لكل ذاظاام ىلا ازيشبإ ةنمحتلا تاليوأستلا ف كاق © -قهشلا :هنع

 | ماكحالا نه هيلع ىرجأامو ةواقشلاو ةداعسلا نم ةمدقلا ةدادالاو ةسيلزالا ةيككلفاب

 | رئاغص نمو لجالاو قزرلاو قلخلاو قلخلا نم مقلا الق رك ىلا:لاؤحالا# درعا

 | جرخا املف هدوجو رظنني هرئاطو مدعلا ىف دعب وهو هل ةبوتاكحملا اهرئاك و لامجالا
 | جر ىتح هتاممو هتايحىف هل امزالم هقنعىف هرئاط عقو دوجولا ىلا مدعلا نم هسأَو ناسنا لك |

 هك ةمسقلا موي 2 نانا لكلا ىا هي هل جر وت 5550 4ةنعىفوهو ةماقلا مون هربق نم

 6 هقلن هيج رخم ا يا هي اباتك فه باسحلل ثعبلاو |
 | "لوالاوا اباتكل ناتفض ايوطم ناك امدعب احوتنم 6 اروشنم قه هاريو هدجم ىا ناسنالا |

 نعو كن نع امهف ناكلم كب لك وو هفد كل تطس علطط لاق.« لاح قاثلاو ةفص ا

 ىح كتأس ظفحف كلاهش نع ىذلا اماو .. كتانسح ظفحبف كني نع ىذلا اماف . كلامش |
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 قاف 3 8 5 نانو ةمهواالا ل ةسوبرلا جملا ةيهلالا '

 نسعشلا هين ص و حورلا ةسم ىلا ةراقا نمقلا ة هلا ع ةسفنالا ةينؤكلار تتازضص او مقلاو |

 هعم سانتلا ال اغلب اناس نارقلا ّق هاش ىا 3 ا>ايصقن كني ١ ش لاك هلوق 5 سس لعشب ا

 ١ ضوفلو هملع .هقلل ىا هكرداام لقاعلا عّدلف انيلع ةج يكل تك مكللع انحدإف |

 ظ تامهملا عيمج ىلع فقو نا رقلا ا ىنريدت اذا لاعلان دارك 0 #2 معلا 5 هنم هلهحام |

 ءارسالا ةروس | نوجا هدم

 مالختن , الا ود هك موشو ةلذلاو ها تفعضلاب عرفلا هنرو ةرزعلاو ةيلغلاو ةوقلاب

 ةلباقملادنع هدلالقتسالا ةتر ىلا ةنعبتلا ةئيص فرطنه ىدعتلاو زواحتلا رهظينا ريغ نم

 مع ند جاو 011 هجولا ىل اع هع ءالتعالاو عملا 0 5 ا

 شرعلا ةيتيمىلا ةراشا سمشلا ةيترصو حوللاو نومك تيب لارعراملاوومقلا يدوم

 هلوش قلبنا اودتبتل اه. ةيناآ نرقلا» «تازابطتالا نم. اكلذا ويغو هزبللا ةيتيماكلا راها

 | اقذد ىا 0 86 راهنلا ضاس ىف مكسفنال اوبلطتل ىا راهنلا ةيآ انلعجو

 بسكلا نعديمتلا فو: ةسوبرل ا كع هضشامتاو هللا ىلع بجمال قزرلا ءاطعا نال الضف هامسو

 06 6 اوملعتلو 8 بلطلا ىوسريثأت قزرلا ليصحتىف دبعال سيلنا ىلع ةلالد ءاغتبالاب
 عم ةءاضالاو مالظالا ثح نم اناذ اهزيموا نيديدحلا فالتخاب اوملعتل ىا نيلعفلا الكب

 مكحلاصم ةماقال ىملع ضرغاهب قاعتي ىتلا اه« نينسلا ددع 8 امهلاوحا رئاسو امهقاعت

 مد تاقوالا نم اهنوضىف ام قلعتللا باسحلا ىا © باسحلاو قم ةيويندلاو ةينيدلا

 نابسح دحا ىلع امل كلذ الواو ةروك ذملا اصملانم ”ىش هب طينامت كلذ ريغو مايالاو ىلادللاو

 اعنيحل نما هلاثللا ةريركتلار هز تفتت ةلكار بف طخ: نالن اووى ةةمك تور( ديركماو كل اقوالا
 ظ در> هؤواصحا دعلاو لقتسم مكحو صاخ مسا هل هم نيعم دح اهبف ةنيعم ةفئاطإ لصح

 مايا ةدعب رهشلاو روهش ةدعب لصح ة'دلاف كلذك ”ىش هنم لص#نا ريغنم هلاثما ريركت

 - لوصو ةده ةيسمشلا ةنسلاف ةيرقو ةسمش ىهو ةنس ممح نيئسلاو . تاعاس ةدعب مويلاو

 موب عبرو امو, نوتسو ةسمحو ةثامالث كلذو جربلا كلذ نم اهتقراف ىتلا ةطقنلاىلا سءشل

 0 موب .ثلثو'اموب نويتمحو ةعبرإاوةئامالث اهتذمؤ اير | رهشرشع !انثا ةيزرمقلا ةنسلاو

 ةندلاب ةالصلا ةيدف بحبو حيحصلاىف ةيرق ةنس مك احلا هلجا لصي لهنا نينعلارقانا

 مهرد ةئامسمح ةطنملا نم ضرف لك ةيدفف مويلا عبر رابتعا ريغنم طايتحالاب اذخا ةيسمشلا

 فال ةئالث ةطنملا نم ةليلو موي ةالص لك ةيدف نوكيف كلذك رثوللو اهرد نورسشعو
 ليكي الك نوفيداو تانثازو ةئايز طحت لكشسفروا هود نرفع عامود مهرد

 نيب ىراجلا باسحلاب ةيوسحب ةطنللا نم رادقملا اذه ةمق نوكيو ةئقوا عبسو ةينطنطسقلا

 بوحصنم وهو داعمللاو نئاعملا ىف د ,ةش د4 ”ىش لكو خخ نامزو دهع لك ىف سانلا

 هيلا نظنلا نال جة طم 5 اورظني و موب ىدع نا نحرك مهنع هللا ىب ذر ةباحصلا ناكو

 تراكتجم كي ةالكل ا هايان ايافخ - روهظ ىلا ىدؤي بدلا نيف رملا ىلع فوقو اضيا ميقا ةدابع
 دعت اا تحصع محو



 مد 1م عع ركل

 | لاقف ىداهلا نآرقلا اهبربخاىتلا ةينيوكتلا ةيادهلا ضمب نايبىف عرش مث « بنذا اذا ةبوتلا
 | ببسي اه اناعج ىا روهشلا رسغ رهظت هيف نال لالا مدق # راهنلاو لئلا العجو ©

 ريدقلا عناصلا دوجو 1 نيتلاد ه نيتيا 8 رصقلاو لوطلاىف امهفالتخاو امهقاعت
 عضوم ىف لاقو نيتبا راهنلاو لدللا انلعجو لاق امناو ريغم نم ريغتم لكل دبالذا هتدحوو

 | نال لقو ميمو ىسع فالخب نادضراهنلاو ليماذال (ةبإ هماو مم نبا العجو)) أ

 ىلا ليبسالو نيتقو ىفاامهنال ناتيا رمقلاو :سمشلاو دحاو تقو ىفاناك< ضو ىسع
 | ىلا ددنلا ةفاضا ىف ام ةيلاب ةفاضالاو ةيريدضت ءافلا 13 لدللا هلأ انوحش 0 اعم امهّنؤر

 ْ انك اواو تاق يملا "ةلازا نسال ىو لبللا ىه ىتلا ةياالا انوحم ىا دودعملا

 ىا لفلا 1 خراب رذص نم هناحبس مهلوق ىف أك ةسومطم ءوضلا ةوحمب اهعادا

 ىا 34 ذاتها انك 0 ائيضم راهنلا لج جول لدللا وحنا ةنيرشب كلذك اهاعنا

 أ زوحن و اهلها هيك را نفس ابق رص هئرضم 0 ؟ ةرصبم قه راهألا ىم ىت كا ةيبآلا

 | 2 فور كفك فلا: زاظقلاو اراتاو ءاذنللاةباي 577 ةيققح نيلحلا ىف ةفاضالا نوكت نا

 | ثالث هحانجب حف ليربج ما مث أ زج نيم سمشلاو رمقلا رون نم الكقلخ ىلاعت هللازا
 ناكذا راهنلا نم لالا ْريمَل سمشلا ىلا اهلوف- ازج نيتسو ةغست رمقلانم احش تارص |

 | داوسلا اذهو وحلا رثا رءقلا ىف ىذلا داوسلاف راهنلاو لبللا فرعيال لوالا نمزلا ىف |

 هلعرهظ ايرق ةيدمحالا ةسبرعلا ةاودلا نامز ناك املو لسمجا هجولا ىلع لاخلا ةلزتمي رمةلاىف

 | ئذلا مركملا رجلا ىلع رهظ اك ناولالا دس هنال داولا وهو موجنلا ىلع ةدايسلا رثا |

 | انروهش هللالعجو مالسلا مهيلع ءالوالاو ءايبنالا ةعيابم ةدايسلا رثا ةنملا نم ضربا جرخب
 | مهنطاوب ىلإ ةفورصم مهرهاوظ نم ةوحمت مهتايا نا نيفراعلل هللا نم اهيبنت ةيسمشال ةيرش |

 ناجيالا مهبول ىف ب ةكرانه لقو + ةصاخلا تايلجتلاب ةيضاملا مثالا عيمح نيب نم اوصتخاف

 | ةيترملا ولع ىف ىا «رمقلا كردت نا اهل بني سمشلا الإ ىلاعت لاق اهنم حلسناف هلوق ةلباقم

 | مث عيدب ليصفت دعب تابقربلا باتكىف هرسس سدق ىدنسو جيش ترضح لاق * فرشلاو
 رمقلا رون نال ةيلالقتسالاو ةللصالا ةينسم راهنلا ةيآآلو ةبعتلاو ةيعرفلا ةينيم لبللا ةيآل

 هلو الا قناع هرمنا رانا بانج ل. !لللا ةبآ وح رسس.مث سءشلا روت نم دافتسم |

 تاصقتلاو فتنعضلا تسحب لزنا نوكي ناب هذوطو.ديفتسملا | دلح, نيفتي ىتح ذانتمالا تانثاو |

 نم ازوبمالا امهنم ليو لامكلاو ةوقلا بسحب عفرا نوكاب هروطو ديفملا دحو

 1 ماظتنالاو ماظنلا ركل 2 همام موزلو 50 لك ف ىعلب هروطو هدح نع زواحمو دعتر يَغ ا

 0 تاريخ كشف اثنا اذه مث لالتخاو لاخ ريغنم ماودلاو مايقلا رمتسيو |

 ا اولا دادمالا نال هلصالاو ة ةلالقتسالا ةين ع لاجل اىهاظملو ةيعرفلاو ةيعشلا ةينرم
 ا الول لقاذلو لامعا ىهااذم نم داقتسم مهئاقبو مهماودو مهمايقل كالا نعاظم ىلا |

 راكفا َلعَجَو ءاظخالا ىلا ةباصالا نع:لالحلا هاشم راكفا وحم ةمكحو ءاحلطلا كلهل |

 مدحت هةر ققح ىدح امه هنيانملا تااو مادا قاوعد هدصم ةرصم لاما !لهاظم



 3 الوحي 0 هتلج بسحب 7 ناسنالا ناكو #3 هنهتشل اعال ىلاعت هللا دنع ريخ وه اع وعدي
 لاقنم هيتس هنح كوزيت ناكر ناك الو قماح وردك هون راع سب كدضورلاذكا

 اسال نر بيك 1ااب دع

 | ءانباو كدبع ءانباو كدبيع انا مهالا » نا رقلا محدنع ءاعدلا ذهب وعدي هللا همحر ىطاثلا
 كسفن هب تيدس كلوه مشا لكب .مهللا كلأس قاض انيف لانغ ,كمكح انفا:ضاها كئانا
 لمجتنا كدنع بغغلا اعف يا ىثىف هتلزناوا كقلخ نم ادحا هتملعوا

 | ىلاو كيلا انئاقو انقئاسو انمومهو اننازحا ءالجو انوودص ءافشو انبولق عيب د نا رقلا

 | نيقدصلاو نيبنلا نم مهيلع تمعنا نيذلا عم مالسلا راد كرادو معنلا تانج كتانج

 | ةءارق ىلع مهعامجاب سأبال ةينقلاىف لاق * « نيمحارلا محرا اي كتمحر نيملاصلاو ءادهشلاو

 هجو *« ىهتنا ىلواوهف نوقابلا عمتساو دحاو ًارقولو نآرقلا متُح دنع ارهج صالخالا
 اهيفاي لمعيل اهيناعم روهظل اهينابم حيحصت وه امنا ةءارقلانم مهالا ضرغلانا ةيولوالا

 ةملكلا ضعس نأ ةيعمج اب نيثراقلا ضعبل نا عم رطاوخلا شوشتب دحاو توصإ ةءارقلا ىفو

 دمو كرها نيكستو نكاسلا كيرحتو ةدايزلاو فرحلا فذح عمي و اهضعبب ارتطالاو
 نوم أنف تاوصالل ةاغارم دملارصقو رصقلا

 تياور هد راج رد ناو رب ز نارق * ظفاحناسب دوخرك دايرفب دسر .تقشع

 هصصقىطاصملاو مكحلا ىلع انعلطيو هرارسساو نآرقلا قئاقحىلا اناصوب نا ىلاعت هللا لأن
 دنع للاوعديو ه«رشلاب نانالاعديو 8# قيفوتلاىلو هنا قيقحتلا لهانم انلعجيو هراخاو

 هبلادنسا سنجلا ناسنالاب دارملاو .هلامو همدخو هلهاو هسفن ىلءكالهلاو نءللاو رمشلاب هيضغ

 فوس ءايك اظفل عدنسو حو عدي واو تفذحو هنابحا ضء؛ىهلاح هنع كح وا هدارفا ضعب لاح

 المح ىنعم ةدارع ىهو !:ةوو نينك اسلا عاّمجال الصو رذنلا نغتامو دانملا داني و هللا توب

 ىثاوكلاىفاك مامالل اءاينا اهتثالثىفواوالب فتولارارطضا اهيلع فقوولو لصولا ىلع فقولل

 *.بيجتساواف هلباجتسيو ةمحرلاو ةيفاعلاو قزرلاو ريخلاب مهل هلاعد لثم 6 ريخلاب هءاعد ف

 نا ىتينف هسانىف رش وهو اريخ ه.سحم امب هوعديوا كلهل ريخلاب هلبا# اك نعللاب ءاعداذا

 امركردهن ارضردهنو دراد لمحت ايسر دةن:ىلاحم قلاخآلا بالقنارد دراذ_ لصعت] ققاكلا
 ىلا ةيضفملا ةئيسلا رابتعاب اماو ةقيقحلا ناسلب اما ءاعدلا نا ٍلعاو ** [: امرسرد هنو سناوكع
 باذعلاو رسشلل ةبجوملا لامعالا ىف ىدامج العفو الوق لوجم ناسنالاف هل ةبجوملا ريثلا

 نوديرت لمع لك هدالوال مالسلاهيلع مدا لاق (ٍتاثو قفامملاو فاقو نمؤملا) ثيدحلا ىفو
 ةلحعلاو ؟ ايا ىنا عا لاق ىتاصاام ىناصا نكي مل ةعاس تفقوول ىناف ةعاس هلاوفقف اولمعت نا

 ئوتتلا تاماذانا مان كت كلعلا ناف

 قتفم ىاادزاوخ كت ودتكو 3 ءااوكفا نا: ةمعل قود كنت زال

 دقثثم  لبقعي نش وب مه.« 'هرخاب اما دنكخاوب !قيلنوا
 ١ تملا نفدو تقولا لخذداذا ةالصلا ءادا عضاوم ةتس ىف الا ناطسلا نم ةلحملا لبق *

 لجعتو لزئاذا فيضلا ماعطاو بجواذا نيدلا ءاضقو تكردا اذا ركلا حيوزتو رضحاذا
 نواس مجرب ب جسم مصحسس < سم مس

 ىزتشو , عيرد ندش نوبغم مفد ةليح نابرد موس رتفد رخاوارد



 بصك مسج جل سماملا زجلا

 أ, ةر :رخ لاب نوم وجال نذلانآو » اهيفامو ايندلا ايد ءأو 3 ا مرو

 ٍ 0 با ] 46 مهل اندتءا  ءازجلاو باسملاو ثعبلانه هيف ةحورشملا اهماكحاو

 ممهج باذع وهو # اعلا اباذع# ةرخ آلانم هدوجو اوركتاو هباورفك اهفىا [ ناشبا

 | اريك أرجا مهل نا ىلع افوطعم نوكي نا زوجم و ربخم رامضاب رمشبي ةلمج ىلع ةفوطعم ةلماو
 هودع هيلي ريشتس ءرملا ناف مهن ادعا باقعو مهباوت نيتراشدب نينمؤملا ريشبب هنا ىنعملاف

 دنك ىراككي ودنيزخرج'ىزاب * ودع كريم اي راي لاصو اي
 | قطانلا هللا باتكمالسلاهيلع ىنلاو تماصلاهللابات؟وهو ىداهلا مسالا رهظمنا رقلانالعاو *

 | وهو هيف اي نيلماعلا نينمؤملا عفنت امنا داشرالاو ةلالدلا ناو هدعب لمكلا هتثرو اذكو

 أ. دوعسم نبا لاق «.الصفتوا الاحا اما هنادي لفكتوالا ايندلاو نيدلا رومانم ايش كرتيم
 هان ىوورتك ب ديلا نيلوالا لع هف ناف نا رقلا اور ف معلا , مثدرا اذا هنع هللاىضر

 نمؤملا حور جرخي ) مالسلا هيلع هلاوقر ىوش# ىث :نابارقلا ىف لحدا ىقز نيف راملا ضعي ركفت

 | هللاىدص ىلا ك5 نجوا ربدتلاب نا رقلا مت ه>ف (نيجعلا نه رعشلا جرحك هدسج نم

 | « نيم ياتكىفالا سبايالو بطرالو ) ىلاعت . لاق هللالوسراي لاقو همانمىف سو هلع ْ

 | ( فسوب ةروسفف هبلطا ) مالسلا هيلع لاقف ىلاعت قاناتك ىف ثيدحلا اذه ىشم تدحواف

 ىا 6 نهيديا نمطقو هنربكا هنيأر املف ) هلوق وهو هدجوف اهأرق هموننم هبتنا املف
 ىأر اذا نمؤملا كلذكو عطقلا ما ندحتى انوه لفت امال اميلعي تحف .كاجر تاذإل

 اهب هلق لغتشا روصقلاو روخلاو معنلا نم اهيفامو ةنملاىف هماعنا ىأرو ةحرلا ةكالم

 لصي ىتح مايربدتب نا رقلا ارهنأ ىتْش ”ىراقلا نا ةياكلا نم مهفناو توملا م دحنالو

 ىا ( هقفيل ) لاقو ثالثنم لقاىف نا رقلا مت نا مالسلا هيلع ىنلا ىهندقو عارض لك ىلا

 ربدتيو ركفتي نا لجرلاردقالىنمي(ثالث نم لقاىف نا رقلا ارق نم) نيدلاىف اهيقف نكي ل

 ثالثىف نآرقلا اره نا ىنني لب دئيحةلحعلا ىلع أره هنال نيتليلوا ةليلىف نآرقلا ىنسف
 هع وسجا اذلو هانم ربدتل غرفتي و اهطاشنو سفن ببط نع ارش ىتجرتك وا. لايل

 متتغيو شتفتلاو ربدتلا تاحرد بسحب ةنسولك مق مهضإ هاو يشد مهذعلو ةعمج لك ىف

 نك ناك نا رقلا ةماخ دهشنم ) ثيدحلا فو باحّتسي هناف نآرقلا متدنع ءاعدال دوضحلا |

 | جاتقالا ىف ( لال يسىفاحتف دهشن؟ ناك نارقلا ةخناف دهشنمو مسقتنيح مناغملا دهش
 حلبنا ىتش ىدزجلا حرشىف لاق + ناطيشلل كالذاو نيتايضفلا نيتاهل زارحا ماتتخالادنع

 روماىف هلك وا كلذ مظعم نوكي ناو:ةبماخلا تابلكلاو ةئهملا,رومألاب وعدي ناو ءاعدلاىف |

 تاعاطعلل .مهقيفوت ىف مهروما ةالو رئاسو,مهنيطالس حالصو نيملسملا روماو ةرخآلا |

 | ىلع مهروهظو هلع قحلاب مهماقو ىوقتلاو ربلا ىلع مهنواعتو تافلاخلا نم مهتمصعو '
 نا رقلابىنحرا مهللا) نآ رقلا مخدنع مالسلاهيلعىنالوقياممو نيفلاخلا رئاسو نيدلا ءادعا

 تلهجام هنمىنملعو تيسنام هنم 0 مهللا ةرو ىدهو ادوهو اماما( لماعجتا و مظعلا

 مساقلاوبا ناكو ( نيملاعلا براي ىل هح هلعحاو راهنلا ىفارطاو للللا ءانآإ هيوالت ىقزراو |

 ( يطاشلا )
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 الأ ذاعاف 'اوداعحدقلو "كتب وقعتىلا 6 اندع 2ج لظنقلا نيا تحت هنوك كاز 1 ر1نلاقلا |
 اردو كومو وادا كاوا . يااا عفل ورلط سعب ةضتا فعلا
 َى ىلجاو ةلغيرق لتقف مهع هطيلستب هللا داعف هلق دصقو -_ هلع هللا ىلص 0 كشك ْ

 يور مهو نوىغاصمهو دينع اهنوطعي مهف نيقايلا ىلع هب زا ردقو ريظنا

 لدعلا ىلا «اندع) ىلهلا ىلا ( « متدعناو  ةيمحللا تالي وأتلا فو © ةما.قلا مون ىلا

 ىوتةملافو : لضفلاىلا

 3 شام نهرا س رتب ىدركدب توج

| 

 نسا تل كدا 0
 زود سرا ل راك نبا يا كك اني اع زرت وا هت كفل ؤ

 لدع رارظا ىن زا دريكح زاب * لضف راهظا ىب دشوب اهراب ظ

 0 نا د اكراقلا ن تا لا اوكا |

 ج ورخلا نوعيطتسال هف نورصحن ارقمو اسخحم ىا # اريصح 0 0 انلعحو 0

 ىنحع رك 0 مهل ةطيحو مهل 5 ةرصاح ىا لعاف ىندم للرعف وهف داباالا انا: اهتم ْ

 ةمالع هيف سيل ذا منهج ظفاىلارظنلاب وا لوعفم ىنعع, ليعف ىلع هلم وا ماتو نبالك ةسنلا ْ

| 

 مظعأ نم اهنم كاياو هلل ا|ىنمصع منهجنا معاو * ضع قوف اهضعب هتاقاط ترصح هنال ريص ا

 صنلا ءاج نم ىهلالا نانتمالاب و ةعافشلاب جرخم مثث نينمؤملا نم رئابكلا لهاو نوقفانملاو

 سوماجلا ةروصف ىلاعت هللا اهقلخ كاذل و روثلا علاطب ىلاعت هللا اهدجواو هؤ ىهلالا

 نوكيالو ىهلالا بضغلا ةفصنف اهيف نولخادلا اهدجب ىتلا مالآلا نم اهيف قلخام عبمجو |

 نوسمغتل هللا ةمحر ىف اهتنابز نم اهيف نمو ىه لب ا سفن ىفالو اهسفن ىف اهو ملأ الف

 ديعتسا و رانلاىلا ةبرقملا باسسالا نع دعاش نا لقاعلا ىلءف * نورشإال هللا زن وحس نوذتلم

 ملستلا ىف هو ىلاعت هللاةمحر وجريو راهنلا فارطاو ليالا ءانآ اهدرب و اهرح نم هللاب
 : 0 : ْ ناسا ةفلاكملا كايا هللا انمصع ةئسلاو ٍباتكلادنع قوقؤلاو ةوننلا نم قلَتلاو |
 نيزرتلاهبانج ىلع نيلقملا هبابىف نيصلخلانم انلعجو نا ونيحلك ةعاطلاو ةقفاوملاب انقرسثو |

 ةقرفال ةفاك سانلا «ىدهي قي دمع اي كانبتا ىذلا 6 نا رقلا اذه نا 9: هباقعو هباذعنع
 ىا «موقاىهل# ىتلا ةّمرطلل 6 ىتلل ف ىسوم هانيثا ىذلا باتكلا بأدك مهنم ةصوصخم
 ثيحيدنوكاهل هتنادهي دارملاو ديحوتلاو مالسالا ةامىنع' اهبوصاو اهدساو قئارطلا موقا

 26 رشي 00 نيم ؤملاب صوصخم هناف لعفلاب ءادتهالا لصحال هبكس“ نم اهبلا ىدتهي

 9 نيذلا 8 عئارسشلاو ماكحالا نم هفيعاضتىف ام أ نينمؤملا # [ ديهدبم هدؤم ]

 هي اريك ارجا قلامعالا كلت ةلباقع مهلناب ىا هني مهل نا هيف تحرش ىتلا # تاحلاصلا
 تقلع يتكرر ىدرْم] ىنشاكلا لاق + ادعاصت تارا :ءاتمسسل) اشو هع كك

 | ىمس اماو جوسنملاريصحلاو لوهرملا ريصحلا طسياك اطاسب ىا اريصح نسحلا نعو * ثين لا

 ١ نورفاكلا ونوكرشملاو عنادلا ةافنىا ةلطعملا هيف نحسي ةرخ آلاىف هللا نحس هو تاقواخلا

 اها نتذنلا اهنا لكي اذا اماؤ+ اهاواخ 5 فاز آل اوال نم ايف قفل لرتلدتص كد
 دنكتاوءدر ل واما كيار ةدنب ىلاعتى> هكذ ١ ناسرد ,مراهج رند لئاؤا رد



 مهي 5*1 جم ردع سماّلا ءزجلا

 نا ىلؤالا .ىتفملا ىدعس :لاق » صاصتخالا وهو اهلصا ىلع ماللاف كريغ ىلا اهلابوو اهباون |
 | لها لاق ىروبانستلا ريسفت ىف لاق * ايثدلا فق باذع مهل . ْق تكا ههنجل ناك ظ

 زوو نلغأ ةجحرلا نانا ىلع لباد هنفف ةرمالا ةءاسالا رك ذي+لو ناسحالا داعا هنا ةراشالا
 | ناح ىا 0 ةوعبإلا دعو 8 [ دباب نوح سي ] 85 ءاج اذاف هو اناجهتسا هن ركت هلوتي نا

 ا اوأوسل ْ [ كاستودو:تشيود ] :نيداسفالا نم ارحل اذرللا ةيوقع نم دعوام تقو |

 | ىأ هيلعقسام ةلالدل فذح لعفب قلعتموهو هركيام هب لعف ةءاسم هءاس لاقن 6مكهوجو
 ضارعالا راثآآو ةيقبقحلا هوجولاب ديرافمكهوجو ةيداب ةب اكلاو ةءاسملا ران ايكيا ناشي

 اهلها دارلاو ا ةءالملاب ءاولولا.نضخبو قئاؤكلا ىو .«هجولا ف نهظن: نقلا ةتئاسفنلا |

 هواخداك © هوبرخيو ىصقالا ه6 دجسملا اواخدبلو #8 اهيلع نزلا نم رهظبام لوا نال |

 اولوتساو هوبلع ”ىش لك اولعام 3 اوكلهيل ىا 4 اوربتيلو ف هوبرخو 6 ةيعلوا |
 ْ ىورلا سوطرط مهب دارملاو فصوبال اعيظف اكالها 3 | 0 مهولع ةدم ىنعيوا هيلع

 | فئاوطلا كولم نم لباب كلم مهازذف سرفلا مهيلع هللاطلس مهضعب لاقو *قبس امهدونجو

 نسدقملا تدب لهاب ترفظاذا ىهلاب تفلح تنكمدونج ءاءظعنم دحاوللاق سودره همسا |
 | ةعقلا ىف ماقف سدقملا ثي لخدف مهلتقينا هماف ىرك كلع طسو مهؤامد ليسيىتح مهئلتكال |

 لاقف انم لبق, مل نابرقمد اولاقف هنع مهلأسف ىلغي امد اهيف دجوف مهنابرقاهيف نوبرش اوناك ىتلا

 ْ اوبن عينيا مهناءلغو مهئاسؤر نم افلا نيعبسمدلا كلذ لع لتقف ىوءتقدصام |

 هانلتتف هقدصن ملف كمأب انريخنو اناهنس نا مدهأ اولاقث ادحا مكنم تك 5 ىبوةدصت+ن نا |

 5 00 اذه لئلجو وهن دح :نوذلا كاع انك روب قع اولاق ةمسا اكرام كاعف ههدرادبيف

 0 اها ايضا هلت لعمل جدنا هلرلاط لأ سباب ين نمي كلج يمحي لق ناك وزخ |
 | مث ادجاسرخ اوقدص مهنا ىأر املف ىسيع عفر دعب ناك حي لتقو ا يتيستلتلا

 لبق هللا نذاب ًادهاف مهنم لتق امو كلجا نم كموق باصا ام كيدو ىبد رعدق يحلي لاق 1

 هنا تشاو لمار اود ل اب تنم لاقو لتقلا مهنع رف ف مهنم ل نر

 ترد ةحوكف لتقا: نا ىنيصا سود سها نا كسار ىنبل لاقو هريغ فد

 | اقدنخ اورفحم نا مه سماق ترا ام لحفا اولا هصعا نإ 5 ب ع طسو

 مهنع عفرانا هيلا لسرا كلذ سودره ىأر املف ,ركسعلا ف مدلا لاسىتح مهباود او<يذيو |

 لباب ىلا فرصنا مث ةنكسملاو ةلذلا مهلع برضو ةسايرلاو كلملا مهنع بلسف لتقلا |

 هللاىخر رمع ةفالخ دهعىلا ابارخ سدقملا تيب قبو لمسارمسا ىنب ىلع ةلزانلا ةريخالا ةعتولا

 نيا ٌهذعو زادعب تاروترد ىلاعتو هناحيس قح ] ىنشاكلا لاق * هصاب نوملسملا هرمعف هنع |
 1 لمسار تارخاب ايغءداك درورب يك نياش نإ 3 مكبر ىلع © [ دوب هتفك ناشيا اب توقع |

 متي نا ةيناثلا ةرملا هيا رهن ادب ذاب و. امري دنك تمحر كنا ] 4 مكمح رينا
 نصاملا ىلا ةثلاث ةرص ه5 متدع ناو © 2 مهمحر ف اوباتف ىضاغملا نع متر رح زئاو ىرخا ةبون

 الا دوعال ءدب لوالاو ناب نم دوعلا ذا هينا 2 لج فاشكلا ىف اك ىلوالا.ىت 2*1 دعتس .لاقع
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 ءاربشالا ,ةرود م مس جم

 ناغلا ىالؤإو كا ومات دنع تعلو شو نمل رانا نكاد راوكيذاو ملف االول كاكا ارك

 دند ماسر لش ارموصعم ىحيو دزرب رسناشياداهنزاتفلاخ نيا ىادوسزاب دنداهندايوزانىور

 هياغ ناشيارب ىعور كيطللل ديسررد مود تب وقع دندرك مالسل ا امهيلع ىسغ كاله دصق:و

 ه6 اج اذافإو ىلاعتلاق اك [دندرب تراغب ارئاشيا ىاوت>ودناو دركبارخ دجسم هراب ركيد درك
 باقعلا لولح تقو ناجح ىا داسفا ىرك ىلؤا ىا هي امهيلوادعو 9 [ ديا نوح سب ]

 دعو هللادابع لايام رثكا د انل ادابع 9 مكتايانجب مكتذخاؤمل « مكراع اننب ف دوعوملا
 لوقب تسارصن تي دارم هج حدم تفاضا هنتسا قلخ تفاضا ] ىنثاكلا لاق * ساناا

 اكراهقلا مقتنملا لذملا مسالا رهاذم مهنوك نايب ةفاضالا نم دارملا ريقفلا لوقي * [ حصا

 مهلوقك # ديدش سأب ىلوا  هلها نم سيل رفاكلا ناف فيرشتلا ال ةمظعلا ماقم هديفي

 اك تفك قطابمذ ]بورما نق ءليظباو توقد عودا ىاك ةدنعلا (ناطححر تءأذلةفال:نلطوألل

 ءابلا مضي وهو لباب سوح نم رصن تخم مهو [ دعر نوج ناشيا ىاهزاوأ دشاب برهم
 2 هدنعدحو مص مسا ةلعهللا ءانلاواةذذشللا ىاقلاو نونلا حش رصنو نبا ىنعع تخوب هلصا

 كلل قارعلا ىلع الماع رصن تب ناكمهضعب لاقو * هيلا بسذي با هلفرعي ملو رصن تب

 تخب هجوف كرتلا لات الغتشم تسارها ناكداوجا كنب تسارهل. نيملا كلذ ىف ملاقالا |
 رودلا لالخ .ددرتااوهو سوحلا نم 3 من 0 كل ودالا للا نكات ل

 للخلا سو.ءاقلا ىف لاق 3 زايدلا لالخ 0 داسفلاب مكلطل اوددرت ىا ةراغلا ىف تولاو

 ا اهردح ىلاوجام اضإا رادلا لالخ و هلالاخيكءاملا جراخم باحسلا نمو نيشلا نيام حيرفنم

 | طاسوالا ىنعمي للخ عمجوا طسولا ىنعمب ادرفم نوكينا زوجي اولاق + ىهتنا اهتوس نيباهو

 0 طواف اوشف ىنعملاو .ةدرعلاو ءانلا عمج لحل اوهو رادعمج رايدلاو .لامجو لج لثم

 ١ ةاروتلااوقو>و مهراكو مهئاملع اولتةف ةراغلاو رسالاو لتقلل اهطاسوا ىفوا لزاثلا

 | ترد ام اضعب نيملاظلا ضعب ةلون لسق نم كلذو افلا نيعيس مهنم اوسسو دحسملا اورخو

 ْ مْ #3 لعفش نا ديال ادعو هي الوعفم ادعو 0 مهباقع دعو 13 ناكو 0 ةهلالا ةئسلا هب

 | دبب اولعفام مكب اولعف نيذلا ىلع ةيلغلاو ةلودلا ىا 6 مهيلع ةركلا مكاؤب اندعا 6 انددر

 ةركلاو ..هب ؟انرفظا مكبمهرفظ دعب هصيخلت ولعلاو داسفالا نم متءجرو متين نيح ةنسآرام |

 اذا نتزوك ناندبيح ال فالك ى ا بنظرك لاق ةنالاايج ويتم ولعاو !ةيئاأومالا ل ١

 جاوز رم ترظما لاق ها يأ كعب جوزتف دادلا نكسو مهلع نهظف لباب لها انغ

 | ذاقتتساو رصنتخم لتقىه ةركلاف سدقملا تيب مهضرا ىلا مهدرف مهضراىلا !موق ةريذا

 هبلع اوناكام نسحا ىلا اوعجرف اهنف اوك مهللا كلملا عوجرو مهاراسا لمئارسائت |
 اددع هرثكو هاوق اذا شيجلا دما لاش ه6 لاوماب ؟انددماو #9 ةيناثلا اوصعف اوداع مث

 ؟ انلعجو كدالوا تيبسامدعب 6 نيبو 5 مكلاوما تبهنامدعب ةريثكلاوماب ؟انيوق ىا
 ٍ متسحأ نا 0 هموق نم لجرلا عم رفي نم وهو ودع نموا متنك امم 010 34 انهدكا

 ىدتتيال مكب صاخب اهالك اهتءاساو لامعالا ناسحا ىا # اهلف متأسا ناو مكسفنال متسحأ



 د ل ا 2 ردو سما عزا

 م طخيس مهرذنا نيح ايمرا سيحو ايعش لتقو ةاروتلا 4 ةفلاخم اهالوا . نيتدافا

 اذن رضوا ةزمهلا مضيو ىرشختزلا ةياور ىلع ةزههلا مض عم .ايلا ديدشتب ايمراو |

 لتق دصقو ىحيو ايركز لتق ةيناثلاو : ىترسكلاب امرا ا ع اور ا

 ديهاوخ شكرس ىنعي] ىلاعت هللا ةعاظ. نع نربكتستلو * اريك اولع ناعتلو ف ىسدع |

 فالتخا هصق نير رد ] ىفشاكلا لاق* ةءارحلاو هللا ىلع وعلا ولعلاو [ نم تعاتطوا ةقرأ

 صحصقلا زاتخمر رد رهشاو حصا لوكو هدوم دار ١, هديسرودب كى 0 تسسراسب

 ىب تنطلس نود :كتسنانج دناهتشوت مالسلا مولع اينا رامخا كا كىتكذ َر ا نا ريغو ريسو |

 كولمدوب ج ىعا و لاح فيعض ى دريم واو املس دالوا زاهديسر هشادص) ماشتيالور مد طا |

 دمهاس لضصوم كلم بيراحتس هلو ك5 بوص نا هجوم هتسب هبليا تيالورد عم عمط فارطا

 5 ةوارقا سقم لت نين نت ليو وعز امو ناخب ودنا ف ءاغيذاب اهلتسو ا كقاحتمو

 ا م1 كرار ل هدو. تف ريدي ١ ناعسا : نايعبا) ”ناكياولا و برقت] "هو زركرز اعالج, ةاراخ

 ا درر د تا

 0 ماع رد كرس قالاص * اك مهرد هنس 0

 تفركيهلال ارنيمز ىور'نوخز * تفركب هلاز ار ىملاع ناكيز
 ناشيا مانغو دنتشك مزهنم ركيدكيزا ركشلو دره هدو دوهظ ىهلا تيه توطس تبقاع

 نكشلاب كنرهسلدنا ناطلسو هيلاقص كلمو مور هاشداي هراب ركيد داتفا ليئارسا نب تسدب

 تنطلسة تر نوجو دندش عمج سدقملا تيب ردرب رادك من غبت هم لانك ار للوع

 دياكوع مادهاو ماق ىنامزا دربنو ىنارا ركشلب هدرك عازن نام ناشيا دياتنرب تق

 لارإ ريشمشو هزين و زركب * نارغ ريش نوحمه ذنداتفا رد
 زاغا« نيماغ نيملاس مهني, نم انجرخاو نيملاظلاب نيملاظلا لغتشا مهللا » ىاعد ليئارسا ىن

 هتلر تدع الار كع مر تلين ازاتكك اح (نآ: مديد ناد قايغ تنك !ئاكتو .دندزك
 ند نا رورك يكينكل ذا تاق تاكد نان راديو

 زيركرد ور ماكان دنداهن * زيتس ىاجهنو رارق ىاج هن
 فرضت هزوحرد ميظعركشل جنب ت مينغ نوجو داتفا نال اثم ىن تسد ه.بزين ناشيالاؤما

 اي ل ناكني رن ( ينس اننا طبل ا مكحدندروادد |
 دنب ارئاشيا ربمغس امرا دنح يهد: داؤخفرطرب ارتاروت ع 2 "نورين نات نسا انا تاغ

 طخلب ضرعمازد ار دوخلودشكم تحالوا داسف نياق 20 او رام َداَد

 زادعب ندوب بيداجنس بتاك هكار ىموجم رضن تحب ىلاعتو هناحبسقح دئدينشن ديرابم ىهلا |
 اردجسمودش نا اغهدركب رح ناشناب و دمايبات تش 5ناشيا ربدسر ىوب كلم تيصو مك 20

 انوا مم وتل لك نت لارا ارىكرازهداتفهو تخوسب اا ار

 لام :تفاي اريح لاح نيرا دوم تساؤل .لشارسا ىجتان ىو" ةكينادمع: :شراوك_نازا تعب دوب

 لاغتشا هيليا تيءالو ترامعب لاسىسو درو كاوا هلع اشو انيوازهىمو تفرك فاعل

 . (دومم)



/ 
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 ءارسالا ةاراوس معي ٠١ زعم

 :ءحيشملا نم ناكدلا الولف «ىلاعتهلاوق ىف ءاجت ةالاّضلا عم -تبستلا قاللاواةويلكل 5-0

 ,قلا ىف ينست لك امهنع هللا ىضر سابع نبا نع ناك 3زا نيلصملا نم ىا ىط نقلا. |

 قدوقتللا فورا تلقلا| ارروكحلأو ةنطانلا ةراهطلا ةالصلا ْف هنيشاروا ةاللص 0

 رويطلابا الا تنكح اةالطالا دةناوحلا ئءَوَز دنس هتدشات ىور

 تررغملا ف مهب نهاطتن امل ماو (دوهطلا ةال ىلا حاتف هم ) هئمو ريهطتلا ىتعع ر دصم حت لاب وهو

 اظفاحلا لق

 زام تنسا تسرد نشقشعا ىذم لوش * قشاع نك 0ك نو هنرا تراهط

 : هانلعجو 36 روطلاىلا هاني 0 ةدحاو ةلمح ةاروتلاىا ه5 بات كلاىمومانيناو 5
 باوضلاو ئ1طاىلانودتهي بوقتن دالؤال ايداع. هي ليما رتساىتل دع 3: باتكلا كلذ قا |

 سمالا نم باتكلا هتءضتب امل ةرسفم نا © اوذخت ال نا ف باطالاو ماكحالا نم هيفا
 ارفايآ هكارتاشيارم متفكو ]ىشاكلالاق + اذكلعفانا هلا تبتكهلوق ىف مكىاىنعي ىهنلاو |

 دوس حروف يعامل ةيراعتزلاب 0 كرنإلا تهافت « لفة روت ناكل
 اع 0 ةيرذاي ىا 0 ةيرذ 00 ةدب ص نمو ازد ىلوءفم دحا ىريغ ىنعع قود نم |

 | هنمو رثك "ىثلاو قلخ أ رذ لاق ىنعا ريدقتب صاصتخالا ىلع بصتوا ةتيقسلا ىف 6 حون عم
 تمر ا

 | مودع هماعتا ريكذتب دنحؤتلا لع لف ادك أت دارملاو .سوماقلا ىفئكنيلقثلا لسنل ةثلثم ةيدذلا
.- - | 

 مهنال سانلا عيج ىلع ةنم اذه ىث اوكلا ف لاذ 5 * حون ةنيفسف قرغلا نم مهاب ءاحلا نمضىف

 اوةقاو مهاثم اونوكف نيئمؤم اوناك ىنعملاو .قرغلا نه ةيفسلاىف ىحنا نم ةيدذ' نم مهلك |

 كل رسأ ١ ىنادج مالاس | هيلع ميهار ا هلت يانإ سلا قشاكلا لاق. < مكنابا ننال |

 رك 0 قاززا 55 هلأ قادرا زان كاش قلن قطب دوا كلا

 ١) هنالاح عماج فر ,كشلا ريثك ؟ ارو 0ك ادع ناك © كم السلا هيلع احون ىا 1 هنا 2 هما ديمو

 ءاشولو ىاقس ىذلا لد (لاق ُطريَش اذاو قداعا ذاع الا اهوحالفإ ىذلا ةدجلا لاقل اك اذانأكو ظ

 | جرخاىذا الدجل لاق طوذت اذاوؤق درج ءاشولاو قاسكىذلا هللدْجْلا لاق ىتتكا اذاو قامظا

 2 نه ىلعهماعطض ىعراطفالا دارا اذا ناكدنا ىورو هسيح ءاشواو ةيفاعف هاذاىنع

 ىلع ةيرذلا ثحو 0 ,كشةك ريب ناكدعم نم .ءاجنا ناب ناذبا هنفو هب كر اهات دو قاف

 ةيمحتلا تاليوأتلا فو © نارفكلا 00 مظعاوه ىذلا كرشلا نع مهلرجزو هب ءادتقالا

 انة هدو ءارضلاىرب اروكش ادبعحونناكىا ماياركسلذلع ناكدنا)

 ءازج ةمعنلا دايدزاىف غلاب كانت اقر تحلم ,كشلاىف غلاب املف اعيمح نيتلالا ىف انركشيف
 ىلا ةيداهلا ةاروتلا راتناب لبثا تلا انام ون عم مهامحن 1 قع منا ىتح حر كشلاىف هتغلابمل

 ىا هغلباو هاهنا هللا ىغق لاق د« لشازسا ىنب ىلا انيضقو + كرششلا نم ةيحنملا ديجوتلا

 لازنالا ناف؛ةاروتلاا ق5 6 باتكلا ىف 86 انبو امزج ابحو مهلا انجواو .مهانملعا

 ضراىف ندسفتل هللاو 4 6 ضارالا ىف ددفتا] 2 مهيلا ىحوو لازئا ئسوم ىلا ىجولاو |

 داسقا دعب اداسفا ىا 4 هل ريغ نم هيف .لماعلاو ردصم هك ' نات 0 سدقللا دو ماشلا '
 هو سعت تمصعم هدم أ

 مالسأا هيلع فسولا ىور زا ىلاعت قد ماج داش مالسلاةيلع توقع ندوب صوصخم نابرد موس

 ذد طساوارد
 لا



 نيحنو رصعلا ايشعبو رجفلا نوحبصت نحو ءاشعلاو برغملا نوسمن نيحب داراو ©( نورهظت

 مسي .١٠ جم رشء سما اءزكلا

 30 ا لج ليل لا فل رج فارطلا| لح ردلا اذهلو سقاماو ارجو
 هفالخم :ةالصلاو .فيرتشلا للاب :ضتخم هناف جالا قحىف الا فاوطلا نم لضفا ةالصلا

 ةالصلا هللا لعج دقو ناسنالا ةأشنىف اهتيعمجو ةعبرالا رصانملل اركس اسمح اهلعج لقو *

 ةعيرالا رصانعلا هذهل اركش نوكتل دوجسلاو دوعقلاو عوكرلاو مايقلا ناكرا ةعبرا ىلع
 راجحالا لثم دعاقو ماعنالا لثم مك ار و راجشالا لثم مئاق فانصا ةعبرا قلخلا نالوا *
 لعجو قاخلا نم دحاو لك لك اشيف مهلاوحاىف عيمجا قءاوب نا داراف ماوهلالثم دجاسو

 ةحنجا قفاوتل عابدو ثالثو ىنثم ةالصلا تاعجو اهلك ملاعلا ةيعمج ةالصلا عاضوا ىف هللا

 هداتفاي ريهشلا خيشلا ةرضح.لاق * ىلاعت هللا ىلا ريطي اهب صخشلل ةحنجا تلعج اهناف ةكتالملا

 ةعببطلا ىا عبرالا بتارملا ىف عبدالاو حورلاو مسجلا ةلباقم ىف حبصلا ةالص هرس سدق

 ظح هلسيل هنال انالث تراص كلذلو ىبيعل تناك برغملا ةالصو حورلاو بلقلاو سفنلاو

 هلوق دنع تايقربلا تاحئاللا باتكىف هرس هللا سدق ىدنسو ىخيش ةرضح لاقو * ةعبطلا

 ةراشا ليللا نا (ةرصيمراهنلا ةياانلعجو لبللا ةيآ انوحف نيت اراهنلاو للا انلعجو)ىملاعت

 قالطالا لا.كل ىدوجولا قيقا ىناذلا ىققالطالا لالجلا ةيترمع ىهو نيعتاللا ةيتىم ىلا

 | ىتاذلا قالطالا لاما ةيتيم ىعو نيعتلا ةيترم ىلا ةراشا راهنلاو ىدوجولا قيقملا ىتاذلا

 ىلءتشملا سما ةاولصلا نم رجفلا ةالض مث هتعن روكذملا لامكلا كلذل ىدوجولاىت.قملا

 ةمكرلاو نيتروك ذملا نيتيترملا نيزيامتلاو ةينزذنالا ىلا ةراشا اهيسكرب راهنلاو لدالا اهيلع
 | عومم ةيدحاو لاما ةيثرم ىلا ةراشا ةيناثلا ةمكرلاو لالا ةبتيم ىلا ةرابشا ىلوالا

 لاملاو لالجلا عامتجاو لاكملا ةراشا عومجلا كلذ ىف اهؤاقتلاو نيتمكرلا عاتجاو نيتمكرلا
 نطبام اهيف رهظيل رجفلا ةالص سكع اهنم برذملا ةالص مث لامكلا كلذ ىف امهئاقتلاو
 | ىلا ةثلاثلاو لاما ىلا ةيناثلاو لالجلا ىلا ةراشا ىلوالا ةعكرلاو ةعماجلا ةيدحالا نم اهف

 | ققحتامل ةوقلا الولو لعفلاة بتم نيعتلاةيتىمو ةوقلا ةبترمنيعتاللا ةبتيمو عماجلا لامكلا
 ظ لضفلا دوجو لعفلا مرك رهظ امل ةوقلا ةنيزخ الولف صفت لعفلاو لامحا ةوقلاو لعفلا

 ا

 ةيتافصلاوةسامسالاو ةيئاذلا ةعبرالا تانرعتلا ىلا ةراشا عبرالا اهتاعكري اهنم ءاشعلا ةالص مث

 | .ىلا ةراشا عبرالا اهتامكرب اهنم رهظلا ةالصو ةوقلاب لالجلاو نيعتاللا ةيترمىف ةلاعفالاو

 | عيرالا اهتاتكرب اهنم رصعلا ةالصو لعفلاب ىهلالا لاما ةيئسمع ىف ةعبدالا تانيعتلا كلت

 | ىهلالا ىناقللا دوجولا ىلا ةراشا ضئارفلا مث لعفلاب ىنوكلا لاما ةيترم ىف اهيلا ةداشا

 | نايلاو ةيصخلا ةينوكلاةنقلخلا تادوجولاىلا ةراشآت اتجاولاو اقلطمناوك الاىلع طسنملا
 | ةبقلخلا تادوجولا ىلا ةراشا تابحتسملاو ةصاخلا ةينوكلا ةيقلخلا تادوجولا ىلا ةراشا

 هدجو هبلط نماليوط امالك باتكلا كلذىف هحور هللاحور خيشلا ةرضح قاس مث ةيماعلا
 التو عن لاقف ىلاعت هللا ب اتك ىف سما تاولصلادجن له امهنع هللاىضر سابع نبا لثسو *

 نيحو امشعو ضرالاو تاومسلاىف دجاهلو نوحصتنيحو نوسمت نيح هللاناحسف)) هلوق

 ( نورهظت )



 2 0 مه |3095 زح

 ناكديلع بيتاملوا راهنلا ع وج رلو ىلبللا ةملظ نم ةاجننلالوصحل ىلاعت هلل اركش نيّتعكر ىلص رجلا
 بورغوقيفوتلارونلاعولطو ةفلاخلالاوزو ةبوتلا لوصحل اركش نيتمكر ىلصف رجفلا دنع كلذ
 اعبرا بصر هظلا دنع هنبا ىدف نيح مالسلا هيلعميهاربا لاوزلادعب ىلص نه لواؤ. ةفلاخاةملظ

 زبصلو ايؤرلا تثدص دق ىدوت نيح هللا نشر ءادفلا لوزللو دولا مت ناهذل اركششت

 نم هاحا نيح مالسلا هيلع سنو رصعلا ىلص نه لواو .هتقشمو حيذلا ىذا ىنع هدلو

 مالسلا هيلع ىاتعا نّرَدملا لص نه لواو توا نطبو ءاملاو لبالاو ةلزلا عبرا تاةلط

 ىلاعت هلل اهتاسثال ةثلاثلاو هتدلاو نع اهيفنل ةيئاثلاو هسفن نع ةمهولالا' ثنلا ىلوالا .ةعكرلاف

 ل ا ب عبدا ىلصي ماقف بورغلا دنع مالسلا هيلع دوادل رفغ لبثو

 نيح مالسلا هيلع ىسوم ءاشعلا ىلص نم لواو .اثالث برغملا تراضف اهف مس ىا ةثلاثلا ف

 هودع نوعءعرف متو نوراه هذا معو ل مت ىف ناكو ىدرطلا لضو نيدم 10 جرخ أ

 ةالصلا هلع انس رولا ىلص نم لواو .اعبرا ىلص هلك كلذ نم هللا هاما املف ةدالوامتو ا

 ءاردنالا ماما ناكف رثولا ىف تاومسلا ةككالم هللا لوسر ما ريستتلا ريَسْمت ىف لاق * مالسلاو
 ضرالا لها ىلع هلضف كلذب رهظف "ىهتنلا ةردس دنع ةككالملا ماَماو نتدقملا 'تنبَف

 راكلا ىف ا ىأر ةثلاثلا ىلا ماق امل لبق ةمدقملا حرش ةمدقتلا ىف لاق * ئهتناءامسلاو
 5 0 اهعاو اهلهاو رانلا نم هلا كاعسا|و تكا 157 هادبإ لحتاو عزفف

 يبرأ  تارعملا ل ناتمكز نيّعكد جار ءملا ىف سمعا تاولصلا تضرف لق *« ارتو تراصف

 قانون يملا او اهيا دن كو اوما ىف عا لكحل تاجا نس د

 اهنع هللا ىضر.ةثأع 7 نر حبصلا ةالض ترقاو ءاشعلا ىف اعبرأو برغملا

 ءاقعلاو برغملاو رصعلاو رهظلاو حيصلا ىف'ىا ناتكر رفساورضخلا'ةالض تقازف

 ريصللا» هالاظإ ف دير ةردك لان م مايا ةريششعو ىلوو رهش دعب ىا هللا لوسر ماقا املف

 تك راو هرقل لا رقلا لوطل ” يد ”انهنلع هرج اق نكجدلا هدا تكتل ناكل 6

 اعبرا' جارعملا ىف نا تصرف لوو نالت تراتصت همر هال اهاقأذ 9 م فردا

 نمكر تضرفف ةعملا ةالص الاو نيتكر تضرفف حمصلا اآلاو انالث تضّرفف' كيرتملا:الا

 ىلاعت هلوقل بساخلا وهو ةرجهلا نم ةعبارلا ةنسلا ىف ىا رفسلا ىف عبزالا ترصق مث

 ف هداتملا لي ىلإ ةقكللاو مهضعب لاق * 6 ةالصلا نم اورصقت نا حاتج م 22 سافا)

 ناوكعلل كان تك عشت ىصاعملاو اسمح تناك الل ا 0 ةليالاو مولا

 كلذ ىلا "زاد دقو سارا 5 ببسب ىأ ىصاعملا نم ةليللاو مويلا ىف عدن امل ةيحام

 س+ ةللاو مولا ىف هنم لستغي رهن كدحا باب ناكول متأرأ ) هلوقب مالثنلا هيلع ىتلا
 لكلا تاولطلا لن كلذهإلا لوس لوستار ذل" اولا اع ةقرا نم و تحن تاج
 لات نلف كفن كي ازاهللا"كاوصنسمك النجع عج لاو كلا نيد ناؤتك

 0 3 000 00 و 0 - اقلاجا ع قالا جي

2 0 



 مه ١٠1م رشع ناحل ءزجلا

 | (سمشلا هلع ددراف كلوسر ةعاطو كتعاطىف ناكهنا مهللا)ءالسلا هيلع لاقف اللاق (رصعلا

 عقوهناركذو * ظفحبلف ةوبنلا مالعا لجانم وهو تبىغامدعب تعلط اهتيأزف ءاهسا تلاق |
 | تطغ ةباحس تءاخ تيبلال ا لئاضفرك ذىف ذخا مثرصعلادعب ظعي ناك دادغرب ظاعولا ضعبل

 مهلاراشاففارصنالا اوداراف تباغ سمشلانا هدنع نورضاحلا سانلا نظو نظف سمشلا

 لاقو برغملا ةحان ىلا ههجو رادامث اوكرحت النا
 هلخمل وبا قلطصللا لااا ىلاكج ان: قيتتي حت“ نبمشاي :قرتنال

 هلسناو هدلوا فوقولا اذه * نكلف كفوقو ىلومللناكنا
 ىكحاك ةينرغلا تاقافتالانموهو ٍتاشااو ىل+ !نم هيلع ىرام ىصخنالف سمشلا تعلطف

 للا ليقا اءلف ردبلا ةيل قوت هنا قفاف نيدلاردس بقلي اباش ىوهل ناك ىانلا ضعبنا

 ردبلا بطاخم دشناو نزحلا ةدشنم هتيؤر ةحم كلا ردلا لمكتو

 هدعب نم ردباي علطتو * هدف بيغ كقيقش
 هدقف ىلع دادحلا سايل * فوسحلا ناكو تفسخالهف

 ةحلانا لاقنم قدصو رمقلاىف اهريثأتو ةبحلا قدص ىلا رظناف هتعاسنم رمقلا فسخف

 ىدنجحخلا لامكلا لاق : بواقلا سيطانغم
 تيتو اع جيرو 5 « هناوربز دوب كرظن لها مثجمب

 لزنجارعملا ةليل ىلإ ىذلامويلا نه سمشلاتلاز نيحونيما دادولاو ةبحلا لها نم انلعجا مهلا

 ةالصلا)هباحسايسيص مثاهتامك ردادعاو اهتكهو تاولصلاتاقواهملعسل مالسلاهلعىنلابماو ليربج

 سانلاب مالسلا هيلع ىلا ىلصف اوعمتجاف ةنيدملاب الاع رشت مل ةالصا/ةفورءملا ةماقالا نال (ةعماج
 دنع وا رحلا ةدش ىا ةريهظلا مايق دنع تلعف اهنال رهظلا ةالص ةالصلا كلت تسمسف

 ليربج هماو ليربج عم هتالص دعب تناك سانلاب مالسلا هيلع هتالصف سمشلا عافترا ةياهن

 مث هللا ةرخصل البقتسم ةبعكلا باب دنع كلذ ناكو هرخا ىف اموبو تقولا لوا ىف اموي نيموي
 نينقولا نيذه نيبام تقولاو كلبق نم ءاسنالا تقوو كتقو اذه دمحايلاقو ليربج تفتلا
 ىلع فقوتي اهب نايتالا نال ءارسالا ةليل دعب ةالص لوا اهنا عم حبصلاب ةءادبلا عقتملاماو

 تبجوا ليق هنأك بوجولا هيلع قلعملا اهتيفيك لع ناب ىلع ىا ةيفيكلاب نايثالا نايب
 ليربج لوق لبق ناف * بجنرف اهتقوف اهتيفيك نييت م حبصلاو هتقو ىف هتيفكنييتام ثبح
 دحاو لكل ةعورشم تناك تاواصلا هذه نا ىضَتَس كلبق نم ءاسنالا تقوو كتقو اذه
 اذه كتقو نا هانعم انلق * ةمالا هذه صئاصخ نم اهنال كلذك سلو هلق ءاسنالا نم

 ىلص مهضعب نا وا نيفرطلا دودحم ناك هناف كلبق ءاسنالا تقو لثم نيفرطلا دودحلا

 هذه صئاصخ نم ةيفكلا هذه ىلع عومجملا نوك ىفانيال وهو اهيليام مهضعبو رجفلا
 ةنللا نم ضرالا ىلا طبها نيح مالسلا هيلع مدآ رجفلا صنم لوا نا  ىور  ةمالا
 قشنا املف اديدش افوخ فاخف كلذ لبق ىرب نكي ملو لبللا نجو ايندلا هيلع تملظاو

 1 دج دع دو حف طس لس تيقا "روس اماه دما رسمة حاسس دلو

 ( رجفلا )
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 هك 6 كلذ اودا اا هكرإب نم هل قددتلل تي انك دعا اولا يا دحسملا هوتعنتساف ١
 راج

 0000 لاق ذيل مالو ةنا وفى مهنال مالسأا هلع 16 هلم ل 0 9 اديدخ اب

 ا تلا 5 0 "ثابإ هنم تحرخو ال هتاخد كك و اهتمنامل ءايشا ل قا ا مهنال

 1 . ىو م ا خت
 ا ا ثاححا مفاروا اء ١م > حانج قى هلاثمو هروص دوجولا ىأ ىلهفشك < ىا ( سدقملاتس ىل هللا ا

 لصي تسمح ىلا هرم اب ناكذا هناكم وهو مالاسل | هلع 5 ىدح سدقملا تيب ناناو هندي
353 

 ع

 ناشوهام ىلع هدوجو همدعب لصَس ثدح نيع ةقرط ةكمىف هداحناو كانه همادعأبوا هبلق هيلا

 ىونتملاف لاقاك ءالوالا ضعبل ةبعكلا ةرايز هنمو ديدلا قلخلا

 اه نذنا ندتهوازا اا ايح و « امورااكطذي ادوطشم ول سشن ىه

 اننسح رانا ةدياسع ب فادتما»+ ةكتام ولولا ىوج نوح رمي

 تسدن بانج نيت لفك دان نوح( تقاويللا نين علا وقح هلا]
 ل 7 5 1 ظلرد « داكف ناني ا! تاكد

 2 ىزيكنا تع مس دياكأ ىئعا# عَ ىزيذا تدم ىزارد ل ء|
 تت 3-5

 ذارد نا: دلعف ف

 5 !اسيلو تحاول ؟لا#» هللا رظنااناو هتاماللعىا هنانآ : نع مهر مخا تلعجى ا (تقفطف) لاق

 أ داب كلذ ةبآا ام اولا باصا دّقف تلا ا هلاَتف كلذ مهل دهعال هنآل ءاملا ىارامع

 كارم ىف كنار لهىا لق اذه لثع عمست غاناف هبت خا ىذلا اذه ىلع ةلادلا ةمالاعلا ام ىا

 نرككنا لمتح سدقملا تبل كلنصو نال ىئا'كقداص ىلع هدوجوب 3 تساهم كقررطو
353 

 ا ىا( اذك ىداوت نالاف ىنب ريعب تدع فا كلذ ةآا) مالاسل ا ه.اع لاف هيلا بهذن« هتاقفح |

 اأو ىا (مهلدقات اولضادتر ناتليل هنيدملا نيب و همن ىا هنبدملا نم تيرق ل وهو ءاح ونا

 برشو كلذنعءع مهولاساف (هنم تب رشف ءام حدقاذاو مهلاح رىلا تيهتناو) بهاذو هجوتم

 انربخاف اولق ليبسلا ءانبانم زاتحم لكل حابيامت نيالا برعلا دنع ناك هنال_ ناخب انثغلل كاملا ١

 مهرب ان دكملا عجار ءاناو ىا ةكم نمسرق لوعو (معنتلاو اهب ترىم) لاق ان ريع نع |

ٍْ 
 ا
 ا
 ا
 ا
| 

 ىلا هضاساموهو (قروا لمح اهمدقتب سوشلا عولط عم مدق اهناو) اهلاوحاو اهلاحددعب

 ططخ قلاوح ىاداوسو ضارب اهفىا (ءاقرب ىرخالاو ءادوس اهادحا نانراسغ هبلع) داوس

 رخآ لاقف تفرشادق سمشلاهللاو هذه مهنم لئاق لاقف لبا ىا ةينثلا موقلا ردتباف ضايس

 نودترملا باتف ناترارغلا هلع دم لاقك قروا لمح اهمدقتي تلبقا دق .ريعلا هللاو هذه

 مالسلاهيلع هلتسيح سمشلانا تاياورلا ضءبىف ءاجو * رحاسهنا اولاقو نكي اتصال

 ةيلكلاب كرا نعىا ريسلانع اهفوقو وخلا حو ريعلا كلت تمدق ىتح عولطلان ع

 تفلختوا اهنال لكشم اهعوجرو اهسح لش اذءاهئارو ىلا اهدر ليقو اهكيحولفب ليقو |

 سابقلل لاحمالو تازحعملا بابنم اهدرو 00 انلق ماظنلادسفو كالفالا تلتخال تدروا

 ىسومو عشوبو نايلسو دوادك ءايبنالا ضعبل سمشلا سيح عقو دقو * تاداعلا قرخىف
 ءامسأ نعف ربمخ ف بوعلام هللا ىلص أ |عف ودقف اهبورغ دعب سمشلا دوعاماو»* مالسلا مهماع

 ىلءعرخف ةهرتملا مجادو هن اردد الس !اهيلع . ناك تلاق اهنع ىلاعت هللاىضز ديب و

 طساوارد

 كيرتفد
 مم

 اب رد

 ا شوكرح ركم ن

 اريذاتو

 نفر ردز



 | سماد لل لاه ةملظلا ةلصاو نايرعوهو لافقنالا بة جرح ىدذلا ”نكلا هلصاو ماج ئا.

 مك 17١ عج سمج ماا

 1 امع ىربخاو (سدقملا ب كلذ نيبابف تيئاو) مدقا 15 "تطرف نكت حصلا ىههنلا

 لخدامل هنا ءاحو ىهنملا ةردسو رومدعملا تننلا غلب و ءاسنالا ىتل هناو بئاحعلا رم ءامسلاىف

 0 هللا ءدلق ىلع لئلد وهام متكينا تبحاامو ةلاو دكت ىانلا نا فرعو مارخلا دحسملا

 ش 8 لهجولا هللا ودع هب 5 زح دعف هعام : لع ثعالا هماقم ولع ىلع للد وعامو

 نااىلا لاق (ةلدللا ف ىرسأ 0 5 دمك نان بطاط لاف مالسلا هيلع هنلارسلج

 مهثدحت كمو وثاح هم تام 4 لاق (من) لاق اننارهط نيب تدحبصأ م لاق (سدقملا تم ىلا) لاق

 لاقف امهيلا اولج ىتح اًؤواحو سلاما هللا تضفنافىولنب 2 لاق «من) لاق ىنالدحام

 ١ ارق دقلا تن 0 5 !| اولاق (ىل ئرسما ىنا) لاذ 0 كم.وق ثدح

 اعانا) مالسلاةللع لاقف انا مهفص ”ىزهتسملاكلهجوبا لاقف (مهتلكو مهب تبلصو ءاسنالا

 ىث)هرعش ىف ىا (رغشل ادعاحردصلا ضيرع) ريضقالو ليوطالى!(ليوطلا نود ةعبرلا قوفف

 (ساعَقنم جرخ 15 دي ئا (مدلا رهاظ)ةرقش هرعشو لعل ىا (ةيهص هاؤاعت اة ككتتو

 طارق عضاولا ليقو مالسلا هيلع نابلسل هتعضو نجا هل عضاو لواو . ىب رع ظفل ماققحاو

 | ءامىف عقوف بصغلا ديقعت هب ناك لجر نم هدافتسا طارق ىلع قباس صخش ,لبقو مكحلا

 | ةلخدنف ماخا هللاقت اي اوقتا ): تيدحلا فو ”ئرب ىتح هلمعتسي زاضف نكسف تجىف ناخ

 متيعلا ضراىف ناكاما 1 زاحملا البف كلذ نكي ملو مامحا مالسلاهلع كخدي لو (رتتتيلف

 ناقل اقلاو انل اع راتتي هنا كو رح ناك ةياوعو ماشا ى ا: جتنا حلك لكسز ماماؤ) ءاكلاو
 01 و ا ا او ماا قو ( 2 وع تلا مم يا نا وط) 16

 ناتَسالا اك ارتم نينعلا لاق رعشلا نيتك )لوطلاب نوفورَعُم دزالا دالؤا نم بسكن“ با

 | هش ةيلهنأ هللاوف مهاربأاماو) سباعنانسالا جراخ ىذلا>للاوهو ( هللا جراخ 00

 مهذعبو قفصل مهضعب راصو كلذ اومظعو شرق حاص ىا ( اوحضطف اقلخو اقلخى ىاتلا

 ١ ارهش ادعصم سدقملا تي ىلا لبالا داك ١ برضن نحت اولاق اركشمو ابجعتم هسأر ىلع هدي عضل

 | ناكنعس ان دنراو كقدصنال ىزعلاو تاللاو ةدحاو ةللى هّدنأ كنا معزتأ ادع !ردحفو

 دقلف كلذ لاودق ناك نا لاقف ىشموا عرضا ىا هنع هللا ىضر ركب ىباىلا كاح اجر ىعسو هب نها

 ١ سدقملا تب ىلإ بهذنا ىا كلذنم دعبا ىلع هقدصا ىبنا "لاق كلذ لع ةفضتا| اىاث قدص

 2 واطو حبصلا ةالص نابام ىعو ةودغ ىف ءامملا ريخىف هقدصا تاف ةكدطا *ةذحازف ةلل ىف

 هنأ 5 دربخيل هنا انه دارملاو ليللا ىلإ لاوزلانم تقولل مسا ىهو ةحورو سمشلا

 ةطساوبءامملان نم هلرخلا“ ىحب ىا اذهف هقدصاف راهنوا لل نم ةعاسيف ضرالا ىلا نال

 مدا ةصسنو ةغلانملل وهف قدصلا رشكلاوهو قيدصلا ىمسف هنم نوحيعتامت دعبا كلملا

 ' اهلك لما قاده قديفلاةعك ى 'ةفلاا مسالا اذهب قدّلا.باوجلا اذه ببسب
 0 ركيىبامسا لزتا هللازا هللا, فلحي هنع هللاىضر ىلع ناكو سانلا رثك ١ هيف بذك ىذلا ماقملا

 ا "دز اركاب فرع نم مهف ن ناكو قلخا ةمشتال تاذلاب هلا !!!ةمستا ىهفاىا ق توجع تسيل

 ( هوتعتساف )



 ءارسالا ةروس مص ١١6 عم

 ىمحالا يملا مرحلاب فرشالا هتيب ىلا لصو ىتح قاربلا ىلع وهو ةكمىلا هجوتو سدقملا

 نامز ناكو ةصقلا رير#ت نم *”ىيام هيلع لدي 5ك .ىلاه, ما تيب ىلا وا:ةمظعلا ةعكلا صحح
 عدبالو ةظحل ردق ناك كلذ نا ىكبسلا مالك ىفو « تاءاسعيداوا تاءاس ثالث .هئيجيو هباهذ
 خيشلا ٍبقانمىف  ىور  ءاشي نمل ليوطلا ىوطي م ريصقلا نمزلا ليطيدق ىلاعت هللا نال

 ةليللاومويلا ىف ادرو هل نا اهرس هللاسدق نيدم ىبا خرشلا بامسا رباك! نم ىناردسلا ىسوم

 ةليلاو مويلانا هيلع مالكلا ىف هرسسدق ىدنسو ىخيش لاق ريقفلا لوقي « ةمتخ فلا نيعبس
 هلال ةمتخ فلا نوثالثو سمح ةعاس ةرسشع ىتنلا لك ىف نوكحبف ةعاس نورشعو عبدا
 نوكي لوالا ريدقتلا ىلعو رثكا ىلا اماو رهشا ةعستو ةنس نيعبراو ثالثىلا طسني نا اما

 نينسلا مايانم ةليلو موي لك ىف نوكيق رهشا ةتسو ةنس نينامثو عيبسىلا اطسينم ةليللاو مويلا
 هيجوتلا لمتحيو ةداعلا وه 5 ةلللا ىف ةمتخو مولا ىف ة.:> ناتمتخ اهيلابلو اهلا هطسنملا

 .هتلبقو هتقدصدقو اذكهىل فشوك دقو قدص هناف اذه ىراقلا ةعرس رابتعاب كلذ نم لقاب
 همظع ىاسمشلا صرقىفرط نيبامزا هسدنهلا ىف تيبدقو * خيشلا مالك ى هنا مظعرس اذهو

 لصي لفسالا اهفرط نا مث ةرص نيتسو افيو ةئام ضرالا ةرك ىفرط نيبام فعض هتعسو

 نم ءزج ةقيقدلاو ةقيقدلا نم أزج نيتسنم ءزج ىهو ةيناث نم لقا ىف ىلعالا اهفرط عضوم
 ةعرسلا هذه تناك اذا: ةعاسلا نعي ازج معو بخ نم وسي ىددتعمتلا مارح نك
 عيمج ىلع رداق ىلاعت هللاو دالبلابر دارا اذا دابعلا لضف ال نكميال فيكف دامجاا ةنكمم
 لاق * هلمحب امأ وا مالسلاهيلع ىنلا دسجيف ةكررلل ايده ثم قل نا نر تسم يجانكتملا

 هربا ءام مت. ملو ءاجو مالسلا هيلع بهذدق هرسسدق ىدنفا هداتفاب ريهشلا خيشلا ةرضح
 نمزلا كلذ رادقم ىف روكذملا ريسلا عوقو نكلو جارعملا ركشيال انمؤم ناكن مو ابابصنا
 دوجولا ىف نا ىربالأ لاكشاالف قيقحتلا دنعاماو ,سهاظلا بسحب لقعلادنع. لكتب ىينلا
 وعود اونا مارا عص لإ دلل قيما نك يللا ا ا
 دوجوأ ةفاطللا كلت لصحتنا زوجحالفأ نادصلاو هلئلاىتح زينت ىتدا هل نم هركسال ىهيدب
 ريسلا نمزلا ىف هنم عقوام عقوف ىلاعت هللا ةردَس ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا

 ةتفر نوج هكدرب ناوتن ىل * هتقدر نورب هزادنا ز هاد

 ذقك ارك اها لي كا تيل ب د
 ىنا)لاقو 'ىئناه ما ىلع ةصقلا صق هتليل نم عجرامل مسوهيلع هللاىبص هللا لوس نا - ىود

 هللاب كلأساىا ةزمهلا حتفب ىا هللا كدشنا تلاقف (كلذب مهربخاف شيرقىلا جرخا,نا ديرا
 ةادغلا ناك املف كقدص نم كيذكف اشيرق اذهب ثدحنالىا ثدحتالنا ىمعنبااي ىا مع نبا

 وه مطحلا ف شيرقنه رفنىلا ىهتناو اهدي نم هعزتناف هنادر ىلع هديب برعضف هنادرب تقلعت

 نبديلوااوماشهنب لوجوباو ىدعنب ماعم رفللا كئلواو دوسالا رححلاو .ةيعكلا باب نيام

 هبتيلصو دجسملا اذهىف) تقولا كلذىف ةالص تعقوا ىا (ءاشعلا تيلص ىنا) لاقف ةريغملا

 ةادغلا ةالص اذكو تضرف نكت+ل ءاشعلا ةالصف الاو تقولا كلذىف ةالص تعقواىا (ةادغلا



 مال ١١4 ريم رشف سفاألا ءزطا
 ةئطا باب ىلع ابوتكم ىف ىرسا ةانل ثيادو) اهئالصل ىا (ةمجلاموي لستغانإ رفغا مهللا)

 لاق ةقدصلا نم لضفا ضرقلال اباه ليربكم تلقف رمشع ةسناهني ضرقلاو اهلثما تعب ةقدصلا |

 ض رقل|مهرد نوكن ناسو (ةجاح نمالا ضرةثسال ضرقثسملاو ' ىث هدنعو ناس كاملا آل

 | تاياورلا ضعب ىفءاج اك ةقدصلا مهارد نم نيمهردب ضرقلا مهرد نا اهرد رشع ةسينامث

 0 هلدب ضرقملل مجري ضرقلا مهردو نيرشع ةلكج اريصت هراقعت دل |

 | ىلخداود بحروى حرفىنا د الف ةنل نزاع َناَوْصَلِترَأَوَو) رفع ةناك كلذ .نيرشع |

 ةياذم يمني نذاالو تار نيعال امث هنالوال اهف هللادعؤام بئاجععلا نم اهبف ىلاراو ةنحلا

 بر انمآ لو وهو انوص اهيف تعمسو نويعلاو راهثالا اهيف تيأرو ىناحا تاجرد اهيف
 وهو رخآ تعمسو مهجاوزاو نوعرف ةرحس مهلاق ناوضراي توصلا اذهام تلقث نيملاعلا
 ةازذلا ءالؤه لاقف ريبكتلا تعمسو جاجحلا حاورا لاق وه نم تلقف مهللا كببل لوقب

 تناكناو دانلا لع تضرعو نيملاصلاروصق تيأرو ءاببنالا ءالؤه لاقف حببستلا تعمسو
 ماللا هيلع لاق ( نيعجا مهدعومل مهج ناو بوتكم اهباب ىلع اذاف ةعباسلا ضرالا ىف

 كحضبجل رانلا نزاخ كلام لاق اذه نم ليريج ىخا ا تلقف ىهجو ىف كحضب+ل اكلم ترصباو)

 | مسن هي هيلع اسف دمحم اذهكلاماي ليريج هللاقف كيلا كحضل دحاىلا كحضولو هللاهقلخذنم

 | هللا 1 اللاب زانلا نرحب ناو. (ررتشلاو ةمارركلا وك هللا. تالضاع, ىانعاو- قع

 تزال ا ىلا موا لاجل وللا نإ زنا اب لبكي سوهيلع

 | اهيف اذاو اهفاع ىلع اهضرعف اهتاكردب رانلا "ىلع ضرءيزا هتلأسف ) مالسلا هيلع لاق نوجان
 | تلقف فجلا نولكأي موق اذاو اهتلكال ديدحلاو ةراجحلا اهبف تحرطول)هتمقن ىا(هللا بضغ

 | نم مهتسلأ عزنتاموق تيأرو سانلا مول نولك أي نيذلا ءالؤه لاقف ليريجاي ءالؤه نم
 هع ابلا نمت ةعاحت ؛ارو نيبذاك هللا نوفلحي نيذلا مه لاقف مه نم تلقف مهتيفقا

 6 نهنم ةعامج انو نهمراحم ريغ نه نرتتسال. ىناللا نه لاق نه نم تلقف نهروعشب

 | هقالخادععم تملا ىلع ةيك ابلا ىهو ةحئان عج (تاحنان لاق نهنم تلقف نارطقلا نم نهسابل
 اياوث مع اذا ناسنالا نال. نآلا ناتقواخم رانلاو ةنخلا نا ىلع جارعملا ثيدح لدو + هنساحمو

 ىصاعملا بانتجاىف دهتجا اقولخم اباقع لع اذاو باوثلا كلذ لصحيل ةدابعلا ف دهتجا اقولخم

 سارغلا ثيدح هيلعلد أك لامعالاب اهترامعو ناعبق نانا نا حصدقو باقعلا كلذ هبيصيالثل
 / تيب, نمو قاربلا ىلع سدقملا تدب ىلا ةكم نم هب ىرسا مالسلا هيلع هنا ملعاو * قبسابف

 | ىلا اهنمو ةكئالملا حانج ىلع ةعباسلا ءامسلا ىلا اهنمو جارعملا ىلع ايندلا 8 سدقملا |

 اذه ىلع ناك لوزنلا نا ىهاظلاو فرفرلا ىلع شرعلا ىلا اهنمو ليربج حانج ىلع ةردسلا

 ناك اماياو قاربلا ىلع ةردسلا ىلا هب ىرسا هنا هللال هانم رباك الا ضعب 0 * بييرتلا
 أ هذهام لاقذ تاوصاو ناخد و جرهب وه اذاف هنم لفسا ىلا رظن ايندلا ءامسلا ىلا لزت املف

 اوركمتيالو تامالعلا ىلا !ورظنيال ىتخ مدا ىنب نيعاىلع نوموحي نيطايشلا هذهلاق ليربجاب ٠
 تيب ىلا مالسلا هيلع لزتو اهوكردا ىا بئاجعلا اوأرل كلذ الواو تاومسلا توكلم ىف |

 يي



 ءارعالا ةروخ مد 17 جم

 هلا ىربالأ نيتكر اه. ةالصلك تناك لئق (ةإبلو موي لكىف ةالص نيسمح ىلع هللاضرف)

 ْ ةللو موب لكى بدي ناك مالسلا هيلع هنا اولاقام هفلاخمو ناك هم زلب ةاللض < ىلع هلل لاق نم ظ

 تامكرلارابتعاب نيسملا هذهنا ىهاظلاف جارعملا ةليل ضرفام قفو ةالص نيسمح ىلا غلببام

 نسمح لفاونلاو ضئارفلا نم ةليللاو موبلاىف ىلدي ناك ىنعي مالسل | هيلع هنع طوضملاوه هناآل

 | نيتمكر ىلع المتشم ناك تقو لكن ا رهاظلاف اتقو نؤسملا دارملاناب مهضعب حرضو ةعكر
 | مالسلاهيلع لاقرفسلا ف ترقاو رضا ىف تديزم“ نتتمكر. نيتك را تناك لصالا ىن:ةالصلانال

 | الع كلر ضرفاملاةف) سداسلا كلفلاىف ىأ (ىسموم تينامث أب اش لَه ف مهارباولا تلزتف)

 ىناو كلذ قيطتال كتماناف ف.فختلا هلأساف كير ىلا عجرا لاق 0 نس تلق كتما

 ةدشلا تمقلو مهتسرام ىنعي (ةحلاعملادشا لشارسا ىب تجلاعو كلبق سانلا تبرجدق هللاو

 ' ىذلا عضوملا ىلا تءجر ىنعي (ىفر ىلا تعجرف) مالسل هيلع لاق ةعاطلا نم مهيف تدرااهف

 ا ىنع طخ ىتما نع ففخ ىبر ىا تلقف ادحاس تررخف )ىهتنملا ةردسوعو هش ىبر تيجان

 ىبد نيب عجرا لزا يف لاق كلذ قيطتال كتمانا لاق هتربخاو ىسوم ىلا تسجل انيع

 لاقءوي لك تاو سمخم ترما تلق ترمامب ىسوم لاق ىتح اسمح اسمح طخيو ىسومو

 ١ ىتعب (لساو ىضرا ن نكلو تيحئسا ىتح ىنر تعحار دق تلقف فنشختلا هلأساف عجرا

 | مهرماو ىرما ساو هللا ىذقاع ىضرا نكلو م !مالو ضار ريغ كك عجراالف

 ْ .”تااؤلس سمح ىه دمشاي ىلاعت هللا لاق ىنعي 0 ,ث تيضما دانم ىدان تزواح املف) هللا ىلا

 | (اهلاثمارمشعهلف ةنسحلاب ءاح نم لاق امك ةالط نوسح كلتفرسشع ةالص »كب ةلئلو مون: لك ىف
 ْ 0 ةريثعلا لباَش بلقلا ةبتيمىف دحاولا ل معلاو بلقلاهجوتب لصحن امنا ةالصلاو

 ىنوناكي | اهلبطب رقت مهنمو ارمشغ هلث دتك اهلمعناف ةْسح هل تيتك اهلمعي يف ةنسحب

 | !ةيولبشلاو نيس ةاللصلا تناك اة هنع هللا وخر ري نبانعو * (ةدحاو هدم كنتك اهلمجناف

 | هير لأسي سو هيلعأللا وص لزيملو تاوم عبش بوثلانم لوبلا لسغو تارم عبس ةبانجلا
 | ىفو ةص بوثلا نم لوبلا لسغو ةدحا و ةّرم ةنانلطلا لسغو اسمح ةالصلا تلعج ىتح

 ءاخو (هنم ئتما"ىلع :طوخا ءاسنالا نم أدحلا تيازاف موه ىلع ةالطلا نم اوكا )تدخلا
 فو مكل ناك عيفشلا عنف تعجر نيح ىلع مهريخو هبت ر رم نيح ىلع مهدثا ىمومناك)

 / ىا مالغ اذه بر لاقف كتكبام ىدونف ىب دوعصلا دنع ىنلا هزواج امل مدقت 5 هناف كلذو
 ا رثك اهتمان م ةنْخا لخدي ىدعب هتثعب ىسوم ىلا ةيسنلاب ن يتلا ث ثيدح ناك ملسو هب هيلع هللا ىلص هنال

 ةلزتعملا و ةنسلا لها قفتادقو غالبلا لبق خسنلا عوقو اذه تلق ناف * ىتما نم لخدب نمت

 خاذاف خسن مث كاذب فلك هنال مالسا اهيلع ىبلا ىلا ةبسنلاب غالبلادعب عقو تلق * هعنم ىلع

 اريدرق ناالا هتما قح ىف تدن ىن لك قح ىف تنئامنا لصالان ال هتما قح ىف خ ا

 هلل تبارك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر سنا نعو * ةيصوضخلا ىلع

 ةءولم ةيمر نيعبس هده 5 ايند لثم ةنيدم لك ةنيدم نيعبس شرعلا تح ءامنسلا ىلا ى ىرمسا

 .اهتالصىإ (ةعمجا دهش نمل رفغا مهللا مهح يبست ىف نولوشو ةرذغو هللا نوحتستن ةكئاالملا نم

 دس تعم حصل عقل ٠ جم اج ب ل سس عسسل



 4 ان 0 ا

 عضوف 0 عطتسا إف ىبد 0 0 0 وهاما

 تدجوف) ةحراجلا نعدزنم هناحبس هنال هتردق دب ىا ( ديدحمالو فيبكتالب ىنتك نيب هدب

 هنا ملعذا هناتك ىلع ذخا معف ىتش امولع ىنملعو نيرخآلاو نيلوالا لع ىثرواف اهدرب

 ىهو ( ىتمانم ضصاخلاو ماعلا ىلا هغلش خرق لعوهنف نيج معو ىريغ هلمح ىلع ردهإل ١

 ' ءافلادلع لدناكبةثالثلا"واغلا :هذهاإ ىشلا مولغلان ناب ىلع كد لصغت !ااذهو ناو سنالا

 ىاثلاو ةفرصلا ةققحلا نتابنم لوالا ميلاف نرخالاَو نيلوالا مولع ىلع دلو صو

 متاوخن |١ رقلا نم نطوملا اذهى ىحواام ةلحن مو * ةعيربشلا بابنمثلاثلاو ةفرعملا بابنه

 - ىلصيىذلاوه ) 8 ىلاعتهلوقو كلحرسشنملا ن ضعلو ىجعذضلاو ةروس ضعءبو هر ,هلا ةروس

 ا عيسف باطخلا ىف ةطساو الاب ىجولاو (روللا الا تاملظلان . كج رذعمل هيك لؤلؤ |

 هئاف ةيؤرلا تابوق مال اهمللع |

 ناو ماج لك نم مالسل هلع داوم هيجان“ ا قحلا ءالك مالسل هيلع

 ديد تهجىب اراهج دنوادخ *« ديششي لقت ىل ىدم رس مالك

 دوينوج هكت فيك تاما سربم. + دوب نور دريد رطخز اعلا ادمن

 | ىتيريقفلا لوش « ةسارئعب هبر ى ايرفنا ىاطلغلا ا دنع حجارلا ىوونلا مامالا لاق *

 هيؤرىهف ةريصللاب رصبلا دحناو اعط هم ءزرح اكل ناكنأن مسحلا ةروصق هحورو هرمسل

 انس نيبوءاسالا نيب قرفلاام تلقناف * لصفتام ةلحهناف مهفاف فنك ا اعم امل

 اند لصحام تلق [دكلال خالسن الا لاح هنودهاشلو هنورب 7

 ىلاعتهشؤراماو طقف ل هاما خالسنالا هنوف ةيورلاذا خالسنالا قوف مالسلاهملع |

 سايقو مهضعب لاق + ةدحاو ةرم ةصاخ ليربج مهذم هاري لشو ةكئالملا هاراال لسقف ةنحلاىف |

 ال مج اج ب مس ل 7 ل م مسسسسل

 دنع فالتخالاهجو لعل ريقفلا لوس + كلذ درو ىلاعتهلنحلا ةيؤر مدع ةكئالملا ةيؤر مدع

 لاما اهو نيحانج ىلع ىنالاو لامجاوهو دحاو حانج ىلع نجلاو ةكئئالملانا ةقدقحلا

 ىلاعت هنودهاثدامتاو ىنالا ىتمؤم ةيترص نم ىلاعت هنو ريالف  لامكما امهللوقملا لالحلاو

 قفناو هوجولا نم هجوب .هلةدعاسمالف اللصا ةدهاشم مهل سبل هنااماو مهفاف مهسفنا ةرن لص نو

 ةفصوهامتا قرملا كلذزال اهعوقو ىا اهتسو مانملاىف ىلاعت هللا ةيؤر زاوج ىلع ءاملعلا

 مانملاف ىبد تير لاقهنا هرسس سدق ىءاطسلا ديزيىبانع - ىور - ىلاعتهللا تافصنم
 ارق "ىراقلا ةزمحنا  ىودو - لامآ مث كسفن كرتا لاقف كيلا قيرطلا فيك هلتلقف
 هللا لاق (هدابعقوف ىماقلاوهوإ) هلوق ىلا غلب اذا ىتح مانملاىف هرخا ىلاهلوانم نا رقلا هيلع

 هخحشنا وبس سيق عدقتو ماك نط تعمس رقفلا لوش * ىهاقلا تناو ةزمحاي لق ىلاعت

 ةلمإإا كلتىف ىأرف هيلع عنتم ةتائايتلج نا دادإ اهجّدر هاي هداز ركااذب ريهشلا هللادبع أ

 اذه راب 1 نم ناكو ىلا و عداو اذه :ذخ هللاقو فخصملا هاطعا ىلاعت هللازا مانملا ف

 أ ةئاملا ىلع ه ءافلخ دازو عر اد | ونشأ للف هللا ىلا ةوعدلاو عل ءامحال هقفو ىلاعت هللا نا مانملا

 ١ مالسلاهيلع لاق زطعلاا عام ماعدا علتلا مادو !ده ةيدت/إو اييغلا قكيغاوم مهلك نييسفاو

 1 للا ت* ”ك-3ل0

 ( ضرف)



 ةارسمالا ةرود مك ١١١ ره
 مايتحلا

 ءداامزاب وذا لئائج ةردساود 5 ىف تاج ةيايقسس لن املك, نانج
 مارخ زثوب ناو لما ىا هك دعب ماوكلا ,كتيي رالاس :تفكحَوري

 ىتفان ارح, تح 5 متانع د ىّتفاي مصلخ ىتسود ردوج

 دنامت ملاب. ىورين هك مدنامي .*« .دنامت .ملا رث, ارق .اتقتكحب

 مري دزوسب نى غورف « مري راب ىومزس كيركا
 ىحانج طسب انا ىلهللا لس دمتشاي لاق كبرىلا ةجاح نم كلله ليربجاي ) مالسلاهملع لاقف *

 | نوعبسيب قرخفرونلافىب جذمث ) مالسلاهيلعلاق ( هيلع اوزوجب ىتحكتمال طارصلا ىلع
 | كلم لك سح ىنع عطقناو ماع ةئامسمح باح لك ظلغ ابا هبشي باج اهيف سيل باجح فلا
 لوي ىا ( ىلصي كبرناف فق ركبىبا ةغلب دانم ىدان كلذ دنعف شاحبتسا كلذدنع ىنةحلف

 دما ايزدآ ةيريلاريخايزدا ) ىلعالا ىلعلا نم ءادن ءاجو ئضغ ىنلعىتمحر تقبس قاحس احس

 هنا ىورو (قداوا نيسوق ناق ناكف ىلدققاندمث لاقاك تنكى تح ىبرىانداف دمج ايندا

 فرفرلا ىلع اهنم مث ليريج حانج ىلع ةردسلا ىلا ةعباسلا ءامسلانم جوع مالسلاهيلع

 | ليربج ىدانو اندنع ةفحلا ريظنوه ىنارعشلا باهولادبع خيشلا لاق * مظع طاسب وهو

 ا ءانثلاب مالسلاهيلع ًادبف همالك كنلوهبالو عطاو عمساف كيلع ىثي هللازا دمعاي هفلخنم
 | ىلاعتلاقف ةلاملاو ةيثدلاو ةيلوقلا تاداعلا ىا (تاسطلاو تاولصلاو هلل تاحتلا) هلوقوهو

 ظ ىلعوانيلعمالسلا ) لاقف قحلا مالسمالسلاهيلع ممعف (هتاكربوهللاةمحرو ىبثااهيا كيلعمالسلا)
 | عيمجهعباتو (هلوسرو هدبع ادمن ادهشاو هللاالاهلا النا دهشا ) ليربج لاقف (نيماصلا هللا دابع

 ءاوهلاوءاملاقارتخاك اهكير حن نع نكستنا ريغنم كالفالاقرتخا رابكلا ضعبلاق * ةكئالملا
 نيمدقلاعضوم زاجنا ىلا راونالاملاوع قرتخاف فرفرلا ىلع دعقف ىهتنملا ةردس لصوا ىلا

 نياعف همسجب كلذ لك «ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا ) هلوقنم موهفملا ىوتسملا ىاشرعلاولا
 ثيح نم شحوتساف هسنج نم سينا هلق سل ريبدتلاو بكرتلا ملا قرافاملف ءاوتسالا لح

 ىذلاوهال كلذ دنعهيلعالتو نكسف (ىلصي كبرنادمءايفق ) ركبىلا توصب ىدونف هبكسم
 باطخو بابحالا نال اذه «رونلا ىلا تاملظلا نم مكجرخيل هتكئالمو مكلع ىلصي
 ءارسالاوهو ىاعملاو تاراشالارحبىف عقتانهن م ةيونعملا باوبالا لوا اذهو بامضالاو ءالخالا

 ملاعىف اهل لخدمال ىتلا ةميهملا حاورالا نابعال ةحراجلابال رصبلاب ةدهاشملا عقتف طيسبلا

 تطخم هتمه ف رفرب رفاسو مسالاو مسرلا نم خلسناو مسجلا ةدهاشمو فرفزلا كرتف ماسجالا

 | ىذلاى مالا ةزعلا باح فلخ نم تكرداامتكردافنياالو ثدحال ثدحىمعلا رب لحاس نيعلا

 عم ىوتسملاب كورتملا اهنوك بكرت ىلا مث اهننع دوهش ىلا ةفاسمالب تداع مث ادبا عفتريال
 | هلوقو عوجرلاو لوزنلا ىلا«ىلدتف)هلوقولوصولاو جورعلا ىلا ةراشا «اندمثإ) هلوقث فرفرلا

 ملاع ىا ةيدحاولا تاذلا ةيترم ىلا لوصولا ىلا ةراشا ةجشنلا ةلزنمب © نيسوقباق ناكف)

 ةيدحالات اذلاة يتسم ىلاةراشا (ىنداوا)) ىلاعتهلوقو (دمصلا هللا )ىلاعت هلو, همل اراشملا تاذصلا

 هنال طوبهلاودوعصلاةروص ىف جارعملا ناكو « دحا#للا ) ىلاعتهلوهب هيلا راشملاتاذلا ملعىا
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 مه ١؟١ »+ ريشع س.امخلا هزم

 | جاب سانلاىف نذاو ةبعكلا ىبىذلاوه مهاربانااك ةكنالملا جحن هبلاو اهيلباقمو امنازاب ىا

 | ماعلا كلذ همم جحو مارحلات بلا ىلا هج ماللاهبلع ىلا لاوحا رخآ نا ةيئاثلا ةمكحلاو
 هيلا ىعادلاهنال جحلابزذوت ليوأتلا لها دنع مهاربا ةيؤرو نيملسملا نم افلا نيعيسنم وحن

 ةردسىلا) ليربج ىا (ىببهذمن ) سو هيلعهللا لص لاق ةجوجحلا ةبعكلا دعاوقل عفارلاو
 ضرالا ل ها لامعاب ةكئالملا ىهتني اهيلا ةنلا ىصقاىف ةعباسلا ءامسلاقوف ةرجش ىهو (ىهتنملا

 عج (ةليفلاناذ اك اهقاروا اذاو) ةينامحرلاراونالاو ةيشرعلا ماكح الا لزنت اهيلاو ءادعسلا نم

 تاياورلا ضعب ىفيقلخلا لظت اهنم ةدحاولاذا ةعسلاىفال ةرادتسالاوهو لكشلاىفىا لئفلا

 نيدادلانيب ىخزربلا دحلاىه ةرجشلا هذهو ةميظعلا ةرجلا هو ةلق عمج (لالقلاكاهرمثو)

 تاحبستلا عاوناب نينح اهتانفالو رانا لهال موقز اهلوصاو ةنلا لهال ميعل اهناصغاف

 اهيفماو لاو>الا اهيلع رهظتو حاورالا اهل برطت ناحلالا ةبجحم تاعجرتلاو تاديمحتلاو |

 دنع ةكئالملا ماماو سدقملاتس ىف ءايبنالا ماما ناكف رتولاىف تاومسلا ةكئال» هللالوسر

 ةرحشلا كلت لصانم جرخن و ءامسلاو ضرالا لها ىلع هلضف كلذب رهظف ىهتنملا ةردس

 ةرجشلا كلتلصانم امهجورخ دعب ةنلاىف ناسغيو نانطيس ىا نانطاب نارهن راهنا ةعبرا |

 لصانم امهجورخ دعب نيرهاظ نارمتسي ىا نارهاظ نارهنو ةمحرلا رهنو رثوكلا اهو |

 لوخدالوامهضعبلاق * ةفوكلا رهنتارفااو رصم رهن ليتلاامهو ةخلانازواجيف ةرجشلا كلت

 ىلعدحا ردقامل نزلا ةريحب ىلا لصينا لبق رضخالا رحبلا هلا ىذلا حلملاف ليلا رحب

 نامرهنا لاق نعبلا لثم نامر هف دجوف نيئسلا ضعبىف تارفلا مو هتوالح ةدشل هبرش

 اهنك امانمراقلا طوقسذا ضرالا نانج. اهللاَه ىتلا نيتاسيلا نم هلعل ريقفلا لوي + ةنلا |
 ىلع تارفلاىف نامرلا كلذ دوجو لاَهنا الا مهللا كلذ ةنحلا راثل سيلو الاخ داسفلا نم |

 ةنلا مالسلاهيلع لخدو راصبتسالا ىوذل ةيآ نوكلو هاما ةنْلا نامرنم نوكيا ريدقت |
 ىلا ىهتناو تخبلاك اهريطو ءالدلاك اهنامرو كسملااهبارتاذاو ردلا ٍبابقىا ذبانج اهفاذاف

 كسملانءةحناردشاو لسعلانم ىل-اوهاذاف هنم برشف ةضفلاو بهذلا ةينا هفاذاف رثوكلا
 دمحم سفن ىذلاو لظنحملا ىتح ةنلاىف ىهوالا ةرمالو ةولح ةرمث ايثدلاىفام)ثيدحلاىفو

 اذهو (اهنم اريخ اهناكمهللا لدبي ىتح هف ىلا لصتف ةنْلانم ةرمث لجر فطّشال هدس

 ةولل امولاءةرم ةرؤس نلعر نوكت ,اهناو:.لكؤت:ةواحب اهلك, ةتللا ةرمثن) ىلا دشرب مسقلا

 ىلا ةلاخلا كلت ريغ نسحلانم اهلراصف ةيهلالا ةرضحخلا روننم ىشثغام ةردسلا ىشغو |
 ىارو ىنارلا,نتهدت_نسحلا ةيؤرنال اهئسحنم اهتعنينا عنيطتسي قلخ نم دحااق اهيلع تناك |

 لك خانج ةئاتس هل اهيلع هللاهقلخ ىتلا ةروصلا ىلع ةردسلا كلت دنع لّئاربج مالسلاهيلع
 -ىوريو- توقالاو ردلا هتحنجانم رئاتبرغملاوقرشملا نيبامىا قفالادسدق اهنم حانج |

 اذه لثىفأ ) مالسلاهلع لاقف زواج يف نات ةماقم عا ةردسلازلا لسؤال لن رجنا

 ةلما توندول ةياود ىفو . رونلاب تقرحال تزواحتول لاقف ( هليلخ ليلخلا كرتي ماقملا
 هريس سدق ىدعس خسشلا لاق : تقرحال |

 ( نانج )



 ءارسالا ةروس م1

 | ناتقرفلا نيرطشلاب دارملا ريقثلا لوي *« مهنم نيعئاطلا ردقب هتما نم ةاصفلا 000
 | ةمكلا نال ةدمر باث مهيلع نيذلا ىلا ةبسنلاب ةقئاط ضب باث مهيلع ىلا ةقرفلاو
 | دوصقملا ذا ةكرتلاو ةعاطلا لها نم رثكأ سفنلاو ناصعلا . لها نوك تضتقا ني

 05323 مظعالا داوسلاوه قحلا ىلع دحاولانا عم لصاح وهو لماكلا ناسنالا 59 ظ

 نيلخادلا عم بلقلا تيب اناخدي نا ىلاعت هللا لأسن نايصعلا لها ىلا ةبشنلات رطشلاك ةعاطلا
 لافطا نا ححصلا ىف تيثدق ىلبهسلا لاق *«نيمالا ىنلا ةهرحب [نتادوجو خاسوا ليزيو
 0 زل لاق هللا لوسر ناو مالسلا هيلع مهاربا بلا اك نيرفاكلاو نينمؤملا

 ١ هللات (اراغم نوتومي نيذلانينمؤملا دالوا ءالؤه لاقل اربجاي ءالؤهنم) مهاربا عممها ر

 لهال مدخ مهنا) اضيا نيرفاكلا لافطاىفىوردقو *+نيرفاكلا دالواو لاق (نيرفاكلادالواو)

 نا مهربخاو مال.لاىنه كتما ”ئرقا » هللا لوسرل لاق مالسلاهلع مهاربا نا ءاجو +( ةذلا

 لاق ا «ريكأ هللاو للاالاهلاالو هللدملاو هللاناحبس اهسارغ ناو ءاملا ةيذع ةبرتلا ةنط ةنلا

 ىئاجلا ىلوملا
 اذه نك !ادكهلا ني سإبا» راق فعول كحد
 مالللم انكر 15 ندي ودلا» كما "هذ ناك لذا للا نظر ىو كتفك
 2 1ك كيل * تشهب نيمز شوخو كاب دوب 5

 هدا اهتحرواتزا »كما كلل« كت ا فالس باازاوا با كلاغ

 لالهت سر تسا هلذمح هلوس .* ليج ىسب ناراحشا .سرغ

 راك دياين نيزج شكى كش وخ « راجشا نازا زين ريبكت تسه
 0 راجشا نازا دوش مرخو زبس. #* راسهنالا اهتحن تانج غاب

 | تلاق نمل ثنا ةيراجاب اهل تلقف ئتبجعا اذقو ءاسفلا ةيراخ ئتلزقتساو ) مالسلا هيلع لاقأ#
 | حل شم كلذو اللق داوسلا ىلا برضت ناكاذا ةفشلا نوا سعللاو ( ةثراح نب ديزل

 بهز تناكو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هانت ىذلا وه اذه ديز ريقفلا لوش *

 هللا لدبا اهب مالسلا هباع ىلا رثا املف هللا لوسر اهجوزتل اهقلطف هحاك: تح

 ارثا عورمشم كرتو ءانك لكل ناف اهب هازاحو ادج ةحبلم روخلا نم هلاحوز مد ظ

 ايندلا ىلا ةيسنلاب نطاب ةرخ الاو نطابلا ىف لقتنا دقو الا هاظلا ىف ”ىش صقتلاا5 ايونعم |

 ةعباسلا ءامسلاف مالسلاهلع ىأرو . رفواو هنمىلعا ةرخآآلاىف هدو اهنف هظح كرت نف
 | جلثااالو جاثلا بيذت رانلاالف جاثلانم اهفدنو رانلانم مهئادبا فصن ةكئالملانم اجوف ظ

 | هل نينم وا كدانع بولاق نيب فلاف جلتلاو رانانبب تفلاك مهلا 0 مو راثلا طي 0

 | امهني لصحو احزتءاف ران هتازجا فدو جاث هتازجا فدتنا ىنعم ىلع رباك الا ضعب

 ءركذ ىذلا ىنملب دادشالا عاتجاناف ةرانقلا ىلع لدا لوالانا 0 دخلا جام ظ

0 
 تعا

 | ماللاهيلع مهاربا ةعباسلا ءامسلاىف هؤاقل مث تابسانملاىف لاق * تايكرملا رثك اىف دوجوم

 | ةمكلا لايح دو.عملاتييلاو هيلا هرهظ انف رومعملا تيبلا دنع هاردنا هادا نيتاكمل



 ىتاباثا:اذاو ) مالسلا هيلع لاق اهيراغم باب نم جورخلاو بكاوكلا علاطمٍبابنم لوخدلاف |

 | هللا لوسر انغ كلذكو مهودع كالها دعب هنم اوجرخ ىذلا دليلا ليئارسا ىب لخداو |

 | هيلع ملف مهاربا كوبا اذه لاق مالسلا هيلع مهارباب انا اذاف ان حتفف عن لاق هيلا ثعب دقوأ |

 | مهو مئاقلا مكحىف ناكو مهيلع ارباع اكهنال لضفاناك نا وءاردنالا ىلع ملستلاب مالاسلا هلع ىبنا | سما ا

 / ىتلا مهروصب ةلكشم ءاسنالا حاوراناك ىئرملاو دعاقلا ىلع. هسب مئاقلاو دوعقلا مك ىف |
 | سلاج ط.شا لجر مهاربا اذاو ) مالسلاهيلعلا هصخشب ىثرض هناف ىسعالا اهيلع اوناك |

 | ىلا هرهظ ادنسم ىسرك ىلع) ةعباسلا ءامسلا قوف ةنجلاف الاو اهتهجىف ىا ( ةنملا باب. دنع |

 | نوعبسموي لك هلخدي ) اهيلع طقسطقسول ثيحبةبعكلل ذاحقيقع نهوهو ( دومعملا تيبلا |

 م 114 رس نيواشل) يلا

 دعش-نايوا)اددواد ار> سلا * دش راديداب كنسو هوك هنركح

 نانج ىدروخارف ارنوراق هجزا * ناجو مشج ىدوبنركار نيمزنيا

 | امالغ نال ىبا لاق كبكسام هل ليقف ىب ىموم نع ىا تزواج املف ) مالسلا هلع لاق *
 نالب مالا راس نمو لب ىاإ( ىتدا:نم لخدي. نمت رك ١ هتما نم :ةنجلا لخدب ىدعب ثعب |

 لاق *نوءبرا مالا رئاسوافص نونامث اهنم ةمالا هذه افدنورشعو ةئام مثالا نم ةنجلا لها
 هيلعادسحال دمحم ةما ددع نع اهددع رصت ثيح هتما ىلع اقافشا ىسوم ىيب اما كلملا نبا

 ىنعم ىلع لب ريقحتلا ليبس ىلع نكي مف ىدعب ثعب امالغ.نا هلوق اماو هب قيلبال هنال
 ةليضفلا هذهب هصخ هير ةدابعف رمعلا ليوط ريغ هنوك عم ادم نال ىلاعت هلل ةملا مظعت

 صمامل اذلو هيلاخ ةريغ هل ناك هنال هماقمل بسانملا وه مالسلا هلع ىسوم ءاكب ريقفلا لوش *

 هنوص عقرب لوش وهو هنم عمس رجالا تككلا دنع هربق ىف نكصن وهو هلع مالسلا هلع

 لأ لل نذل يم ولولا هوا ليألا ىلع كلال ذا تتامإو هو طا هتاذق برك
 لها نا نيبلانمو مهم مزعلا اولوا اصوصخ ءابسنالا فيكف اذه لثم نع نورهطم ةمالا

 ضعب ماقم مهضعل ىنعالف مهلادا دعتسا بسح ىلع تاحردلا نم اونواامع نوضر ةنملا

 اوحارتسا امل الاو ةيونعملا مهتاماقم ىف ءايلوالاو ءاينالا اذكف ةمكحلا نع اجراخ هنوكل
 ةلاحنذوي مالسلا هلع ىمومل ةسداسلا حلا هؤاقلو تاسانملا ف لاق مهتبت لإ لج وهو

 | اهيف اوناك نيذلا ةربالا ىلع رهظو ماشلا ةوزغب ما نيح مالسلا.هيلع ىسوم ةلاح هبشت

 ىلع هحلاض ىتح لدنجلا ةمود بحاص ىلع رهظو ماشلا ضرا نم كويت حسو هيلع هللا ىلص

 | انب جرع مث ) هنم اوجرخ ىذلا دلبلا هباحالخدو ةكم حتتفاو اريسا هب ىلا نا دعب ةيزجلا
 | له دمح لاق كعم نمو ل ليربج لاق اذه نم لد ليريج حتفتساف هعباسلا ءايشلا ىلا

 ١ ىتثيروتلا مامالا لاق + ( حاصلا ىنلاو اصلا نبالاب احم لاق مث مالسلا درف هيلع تملسف

 (رخبآلا بالا نمزوج ريو دحاولا بابلا نمزولخ دي ةيناسنالا سافنالاك نو دوعب ال مث كلم فلا

 | تييلاتاخدف ةدمر بايث مهنلع رطشو سيطارقلا اهنأك ضيب بايث مهيلع رطش نيرطش
 ةدمرلا باشلا مه.اعنيذلا دورخ اللا بححو ضنلا بالا مهطع نذلا ىملخدو رومعملا

 ١ فلل ّرظعلاب دارملا نسل, هلا رعاظلاو .نيسكر ىا:(رومعملات يللا “ىف ىعم نمو.انا تيلصف

 (ىح )
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 هارمسألا ةروس مهي /١١١ ريض ع

 ”ىطخم ىذلاوه كلذ ىف رظانلا ًائاو تيت وادا ةززيلل] حرت لع وهو نك اوكلا نارتقاب

 وهو هعبارلا ءاممسلا ىف مالاسلا هيلع .س هردال هواقل مث تاسانملا ق ألو 0 رظألا هناقيتسا مدعل

 ب ةعاط لإ 7 مهنلا بتكو كؤاملا فاخا ىتح مسو هيلع هللا ىلص ةناشاوعوا ةعئاو

 فوخ نم ىأرام ىأرو ماللاهيلعىنلا باتك ءاج نيح مورلا كلم دنعوهو نايفسوبا لاق

 ىلا قلاب بّتكو رفصالا ىبا نبا كلم هفاخم حبصا نيح هشنك ىلأ نبا ما صا دقل لقره

 ا نداه نم ٠ مهنمو نامت كلمو ىشاحنل اك هنيد ىلعهعنا نم مهنف ضرالا كوام ماب

 اع ملقلاب طخو ىلع ماقم اذهو هب هللا هرفظاف هيلع ىصعت نه مهنمو سقوقملا هفحتاو هللا

 اذهنمليق ليربج حتتفتساف ةسماخلاءامسلا ىلا انب جرع مث ) مالسلاهيلعسيردا قواءاماوحم

 نوراهب انا اذاف انل حتفف عن لاق هلا ثعب دقوأ لبق دم لاق كعم نمو لبق ليربج لاق

 نمموقهلوحواهل وط نمهّترس ىلا ب رضتداكت ءادوسهترل فصن وءاضس هتب فصن ومالسلا هيلع

 تانسانملا ىف لاق هب ىذالا ضعب مهنمهل ذاك ةم نمو مهيلع ةدشلاضعب هىقناكىموم نال ىسوم نه

 هلبرءلا عيمحو شيرق بح نذويهموقيف بحملا نوراهل ةسماخلا ءامسااىف مالسلاهلع هؤاعل

 سانلا عيرمج طعي ش ىلاعت هللا نا اكن فكي دحا ىف تدجو هنن بهو لاق * هن 0 |

 كافر نو ةكالا سو هءلغ هللا خص :هلقعفنج ا لقعلا:نم._,اهئاضقنا كلا: اهدلا-ءذن ْن

 ةناتفلااًةدَوِحْلو ىأألا ةباصاو لئاذرلا بانتجاو لئاضفلا ءانقالقعلا ىلع عرفتي امو ال

 هاوس رف اهغلبب مل ىتلا ةياغلا ٍِضو هيلع هللا لص كلذ نم غلب دقو رييدتلاو ةسايسلا نسحو

 شوحولاك مه نيذلا برعلل سو هيلع هللا ىلد هريبدت نسح بحعلا هنم ىَضَش داكيال امثو

 هلع اوعمتجاو هيلا اوداقنانا ىلا مهاذا ىلع ربصو مهءافج لمتحاو مهساس لفك دزاقلا

 29 مهناطوا هاضرف اورو مهءانباو مه ءابا و مهلها هنود اواتاقو مهسفنا ىلع هوراتخاو

 لاق كعم نمو لبق ليربج لاق اذه نم لبق ليربج حتفتساف ةسداسلا ءامسلا ىلا انب جرع

 )ري ىلاعدو ىف بحرف مالا هيلعىسومع انا اذاف انل حتفف مكلاق هللا ثعب دقوأ لبق دم

 امهنم رعشلا دفنل ناصيق هيلع ناكول هتب الص عم رعشلا ريثك ًالاوط مدا الجر ئسو.» ناكو
 هضغ ةدشل وهيضغ ةدشل هنو.ةلق تاعتشا اميرو هتوسنلق نمهسأر رعش جر بضغ اذا نا

 هناب هجوو هلكارداال هنا عم اعبسوا تابرعض تس هيرضىتح هبرضي راص هبوثب رجحلا رف امل

 رحخلارف امنا ريقفلا لوش * برضلاب اهبدؤي اهيحاصق تحمج اذا ةيادلاو ةبادلاك راضرفامل

 مكح ىف ريصتف رهاظلا ىف اهرثا رهظي امبرو ىلاعت هللا لها دنع ةيناقح ةايح تاداءجال نال

 ةيونثملا تانبإالا هذهب اةزاشالا هنلاو حورلا ىوذ نم ءامحالا

 داع موق ردنا دركىب نوج قرف * دادن شنيب ركا مشج ىف ارداب

 ادشيزكت كعب طبسز انو وطبق طلخا تزيد اوت ن1" ارا زم! فكل

 ١ ةلاحم انذوم كلذ ناكف قلاب املك اكان نم لوا سيرداو الع اناكم هئلاد 8 ىذلا ناكملا

 ؛ مهيلا نيلاناك هن الهم وق ىفابح ن و راهناكو رح ىلاءدو ىنب> رف مهيلع صّش وهو لسا رسا ىب

 -عع
 | شرالا ىف" نوكت ىلا. غلا كدا ا مع ىنا دي 1ع موال 0 لوا وهو د..الاتلا مهماغو

 117101270912019 2222 17 2 22107 2 11 16 0 ل ا ا ل ا حس ع ص ع حو سر موس مول تحتل

 4 تسا ركيد قاكردمزين ىدآ ا اركردم ىلع حل يه كك نابرد مراهج رتذد ر>اوارد



 11 + ريض سوقه لو

 ءايينالا رزواتغ ىدشإ مزال م اكوررإك نبإ تانناهيفنب نوح

 ناحتمالا نه ةيساث ةلا> ىلا راص ةنيدملا ىلا هلاقَتنا دعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو
 هاحنف هولتقل هلع ةرخصلا ءاقلاب اومهو هيلع اورهاظو هوذاو دوهبلاب اهيف هتنحم تناكو

 لاق كهرهبا تعطق ىتح هداعت ةلكالا كلت لزتيلف ةاشلا ىف هومس مث مهنم ىسع ىج اك هللا
 هتنا اذا ةعسللا هتداع لاه هداعت هلوق . ىحيو ىسع ةلاخلا ىناب اولعف ذكهو توملادنع |
 يال كنز اني ا ايلا تلا ل: يدلل قلل تقول ىعارر رابكتللو ذادنلا ١

 تنا ةيدوهيذا كلذو هبحاص تام عطقنا اذا بلقلاب لصتم رهظلا ىف قرع وهو (ىروهبا |
 مكيديا اوعفرا ) مالسلا هيلع لاقف موقلا لك او اهنملكاف ةمومسم ةاشب هللا لوسر

 ةيانللا نشا كي للا ال هلع اولا ةقردق اقعد شب اهنلإ ىلع |لقلاف

 ىلق' ىلع يا ( كيذىلع طلسيل هللا ناك ام ) مالسلا.هيلع لاقف , كلتقا نا, تدرا.تلاقف كلذ
 هداشرا نال راضتحالا ىلا مالسلا هيلع هيف مسلا رثؤي ملاتاو هرسسدق هداتفا خيشلا لاق *
 بتارملا لدعا ىهو حورلا ةيتيم نم ناك هلزنت نا ريغ لزنتلا ملاع ىف ناك ناو مالسلا هيلع
 ىلع, ىرجم امأ توملا نال بتارملا ىندا ىلا لزنت رضتحا املف راضتحالا ىلا هبف رثؤي مل

 ليريج حيتفتساف ةثلاثلا ءامسلا ىلا انب جسع مث ) هبف رثا ةيترملا كلت ىلا لزتت املف ةيرشبلا |
 انل حتفف من لاق هلا ثعب دقوا لبق دم لاق كعم نمو لبق ليربج لاق اذه نم لبقف

 نسحلا فصنىا (نسحلا رطشىطعا وه اذاوهموق نمرفن هعمومالسلاهللع مسوس انا اذاف

 هيلعانس هيثوا ىذلا نسحلا رطش ىطعا مهضعب مالك ىفو مالسل هيلع ان ريغ سانلا هطعا ىذلا

 ىئءاجلا ىلوملا لاق : ضِسا فسوب ناك ناو حلما مالللا هيلع انين ناكو مالسلا |

 كل ةخالملاو نسحلا هك بان كشمب * ون ضراع درك تساتشون عنص ريبد |

 تايلجن نمل لصحام مالسلاهلع هريغل لصحملو تافصلا .ملاعنم ةحالملاو نسحلانا كلذو

 لابلاب حئاللاوهو لك ١ هلىنجتلاف لكلا نم لضفاوهذا ىنعموةدوص لا.ءكلا ىلعتافصلا
 مال اه لع ف سوبل هؤاقلاما تابسانملا ريسفنىفل3 ري ىلاعدو ىنببحرف ) مالسلا هيلع لاق

 امدعي هوخاب رفطظ فسو»نا كلذومالسل هيلع فسوبةلاح هبشت ةثلاث ةلاحب نذوب هنافءاملاىف

 اين كلذكو ةيآلا 6 مويلامكيلع ب يثتال ) لاقو مهنع حفصق مهينارهظنيب نم ٍءوجرخا |
 ليقع همح ناو سايعلا هم مهنف هوجرخا نيذلا هبراقأ نم ةلمح ردب موي رسا مالسلا هيلع |

 لوقا) مهللاقف مهسخل حتفلا مام كلذ دسب مهيلعرهل مث ءادفنم مهنمو هقلطا نم مهنف
 نملبق ليربج حتفتساف ةعبارلا ءامسلا ىلانب جرمعمث ) ( مكيلع بيرثتال فسوبىخا لاقام |
 اذاف ان حتفف هللا ثعبدق لاق هيلا ثعب دقوأ لبق دمم لاق كعم نمو لبق ليربج لاق اذه |

 ىا 6ايلع اناكمءانعفرو هقحىف ىلاعتهللالاق (ريخم ىلاءدو ب بحرف مالسلاهىلع سيرداب انا |

 ىفانيال تاياورلا ضعب ىف م ةنللا ىف هنوكو .هوجولا دحا ىلع هتابح لاح ةعبارلا ءامعلا ْ

 | رادواهنم جرخ نادعيرصم نم ءامسلا ىلا عفر لبق . ةلإلا كلت ةروكذملا ءامسلا ف هدوجو |
 1 مهتغلب موق لكبطاخ ةغل نيعبسو نيتنثاب ىلاعت هللا ىلا قئالخلا اعدو اهلا داعو اهلك ضرالا |

 ©( مهملعو )
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 0 تت تت صو مجرة

 ا كت اوما ند اهقوف 9 ةتاؤرلا اهيلع سس كقولك ءاهالا “ب صعب نم هريغ « هلا . 5 ادا أ

 ظ ءانينالا نا 5 ىلص ىأرام لواف محنلا ةروسىف تانسانملا نيسفت ” ىف لاق * "جيس |
 امهم هودع نيابا هجرخاف هراوجو هللا نما ىف ناك ىذلا مالسلا هيلع مدا مالسلا مهل ظ

 | نم هؤادعا هجرخا نيح مالسلا هلع ىناا لاوحا نم ىلوالا ةلاخلا اههيشن ةصقنا هذهو ا

 ١ ريلا ةتيرذ هيلع ضرعي مدآ نا عم مدإ ةصق اذه ىف هتصق عي هتبب راو>و هللا مرح

 جلتال ءاقشلا لها حاورا نال نيش رفلا ىري ثيحم اينذلا ءامدلا ىف ناكف مهنم رجافلاو |

 ( لب الارفاشك رفاشم مهلالاحرتيارو) مالدلا هيلعلاةىهتنا اهباونا مهلحتفتالو ءاهسلا ىف
 * لم اهنمدحاو لك ىتاا ) ةراجحلا ىا (زاهفالاكران نم عطق " مهيديا فو ) ليالا ةافشك ىا

 لاوما ةلكا لاق ليربجاب ءالؤه نم تلق مهرابدا نم جرن مههاوفا ىف اهنوفذق فكلا

 ضصاخشخالا» ناعيا دانا لفاو ندوالا قروي *ةتفار م ءالؤهو (اهلظ ىءاتلا

 تاصح اهقتوسلا لاثما نوطب مهلالاحر تال 20 ابلاغ ماسالل ءايلوا مهنال كلذب اوصخوا
 نوضرعي نيح ةموهملا لبالاك مهيلع نورك نوعرف لآ قيرطب نوطبلا جراخ نم ىرت

 | .كذ اب نوفوصوملا نوعرف لا معهأطتف ىا (كلذ مهناكم نم اولوخ نا نوردهال رانلا ىلع

 ضرالا ف ميهتف لبالا دا 85 ءادوهو مايهلا اهباصا ىتلا ةمو.هملاو مهل مهئطو ةدشل ىضتقاا

 تلقا طقس ىا (رخ مدحا ضهن امر لور فو . لل دك ماههلاو شاطعلاوا ىعرتالو

 اذهبال ضرالا ىف مهلمالسلاةلاع ةتيؤو تمدقتو ( ابرلا ةلكا ءالؤه لاق ليربجإي ءالؤه نم
 0 عامجا نم علام الو ةرادخلا متلي مد نم ىهأ َّق 06 مهم دحاولا هل لب فصولا

 ا

 مهباذع اذكهو و نم ىلإ رط ىف نوقليو ر هنلا كلذ نم نوج رخعف ىأ مهل نيفصولا

 نولك اي ماناهتلع نتن. ابلغ ىرخلاو"دحأا اهياع شبل" بنط ل اهيلع ةنوخا تيار مث) امئاد

 لاومالان و نيو 1 نولك او اداحلا نكت لينا ما ءالؤه نم لي ربجاي تلق

 نم تأقف نهي.“ كافلعتم اك تو 5 ضرالاىف مهل هير مدقتل ءالؤهو هلق اوت محا

 قست اا نكد سيودلاه هانا خلي ناخدا ىاللا ءالؤه لاق ليريجاي ءالؤه

 اههعيشم نالكلذو ( تارفلاو ليلا ءقيلاوست يآ مالسل !اهلعةنا) ةياورؤو ( نهانز

 لضرالا» ىلا: نابطنتق»ايثدلابءاغشلا# خل!" انينازو اجو _ هنا »ىف" ناوكيو جوهتملا ةزدس تح قم

 هيقمسعلا ولو 0 :م جرم ليتلا نا ) ريغصلا عماخلا ةدايز ىفو .نايزجيف ملاعلا فرط نم
 ةماثلا ءامسلا ىلا ان جامع من 2 قو هءاعدللا 0 نم هيف متدجول حبسإ نيح

 ىنإب انا اذاف انل -- عن لاق نأ ثعلب دق لبق دمحم لاق كعم نمو لق ليريج حتفةساف

 يبات حاطب رادع [ةلعتلا 6 َحيِلْع + نا ىحيو مم نب ىسع ةلاخلا

 ما نا ىاقلاخلا نبا نينو .2 ىل اوءدو ىبابحرف امهموقنم رفن امهعمو ) اهرعشو

 ىأز مث تاساتلا كف سلا د لآ م4 ليشمل نو سلع نا درا لك

 هلتش اومهو هذا ودوهلا هتيذكف ىسع اما: دوهنلاب ناتحتمملا امو ىحو ىسع ةياثلا ىف

 ىونثملايف لاق : هواتقف ىحي اماو هللا هعفرف |
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 ليال ارحل كيفن اينح احا[ اعف زج ملا اا ذخامت لج ادبجلاب تقف هراحبلا نم ثق كيام
 ادهنا الواو ىلاعت هللاالا هتمظعو هرعق .ىز ديالو هف رش هتحب رادع كالو هب قلعتب هقوف

 ايثدلا ءامسلاىلا تءهتنا مث ) لاق م 0 نمعلا رح نمايثدلا ىنام قرتحال الئاح ناك ردتبلا

 | حتفتسا :اهناو: ( تالا حتفا كافر اوما ديا تداشتا» نوح ةكاف مشب اهفعطلاو

 | هتوفرعي اوناكام فالخ ىلع هئيحم نوكإو حتفلا باط امل درفنا ولو هعم ناسنا 20

 لاق هفرعي مل هعم اصخيش 0 جاد ةلمحلا مال لاق كف زعتلاو كناينم نكواطا لاول كبف

 هيلع قحبو مالسلاه.اع هيدالو فرعي نأ زاوحل كلذو 0من لاق دمُح ثعب دقؤؤأ لاق 3

 'ىج لا ملو دما كبابح سم لاق ىلا رظن املف اناخدو بانا ان حتفف هلل دمحا ) لاق هتنعب

 كمودق رظتني وهو ايندلا اكمل تفاحو ل انعامسأ اذه لاق اذه ن ليرتجاب تاقف كئمحي

 | دراي رمثبا لاق هنلا ترص املف هنا مالسلا ىلع 5 تا توندف هاع لس 0 ظ

 ْ عم الا طق ضرالا ىلا طبه كلملا اذهو ( كلذ ىلعللا ده كتما:ىفو كلف ملك زيخا:ناف |

 ١ كن كش تسمن كرا علملا نوعس هدب تحن ةفار مثلا هحور ضيقل لزت امل توملا كلم ا

 ا احوبسس نولوشب حيستملاب لجز مهلو افوفص نوماق هدونج اذاو لاق كلم فلا نوعس

 ظ ناكو مظعالا ميظعلا ناحس ناب رالا كارل انودكق اسودق 2 لاو ةكئالملا ب / رل اح وبس

 | (لبالا ةالصب لاق انه ىلا تغلب م تلقف نافع نب ناّمع ةئرهك اهبفتي ارد فال را ا

 دول ىرحس دروو يش ىاعد نعف ذأ د ظفاحم داد ادخ 1 جك |

 أ لاملاونحلانم ةياغ ىلع ىلا ( ىلاعت هللاهقلخ مون ةئيهكوه اذاف مدآ ىلا تيهتنا مث ( لاق * ]
 | اذاف هدمحو ميظعلا هللا ناحبس ىنغلا عساولا ناحبسل جالا ليلخا ناحبس هحيبست ناكو )

 دسج نم تجرخ ةببط سفنو ةبنط حور لوقيف نينمؤملا هتيرذ حاورا هلع ضرعت وه '

 3 اهواعجأ ثدح كدسح نه تجرح ءامسلا باوبا اهل حتفتال رافكلاحاوراتلق ناف +(نيجس ِ

| 

 ا
 ا ةثبخ سفنوةثيخ حور لوقف رافكلا هتيرذ حاورا ه.اع ضرعتو نيلع ىف اهواعجا بط

| 

 | اهيلع هرظن عشب رافكلا هسرذ حا ورا ضعب دارملاّت لق * ءامسلا ىف وهو هيلع ضرعن 3

 نييلع ىف مهلك نينمؤملا حاورا نوكينا ىضتَعي ركذام تاق ناف *ةفادش اهنال ءامسلا نود ىمو
 نا قيقحتلا تراحم نضيرالاو ءامسلا نيب ةسودخم ةاصعلا ح حاورا نا تدقو ةعباسلا ءامملاىف |

 نم ءانقشالاب تاع ًادسو نيلعولا ةتوافتم تاحرد اعنا ا 0 اك

 بتارف هتيرذو سلبا نكسموهو ةعباسلا تحن نيجسىلا ةفاتخم لزانم ىلا ايندلا ءامسرعقم
 اهراقم ىلا تيذهتلا دعب قحتلت .نينمؤملا ةاصع حاورا بتاسم. نم لزتا رافكلا حاور

 ىنلاَؤ. حاصلا نبالاب ابحسم لاقف هيلع تماسو هيلا تا مالسلا هيلع لاق ةيولعلا

 ريسي رمقلا ناف ةعرسلا ىف هتيسانل جل كلف هرقم 0 هو 1 تقل ىا ( حاصلا
|| 

 ايتدلا'ءاتتلا ف ميفاأل السل 1 هلع ةةتيؤار ىا ةصاخنا ةيورلا ءّدَه بَجاوَمَو ل هنالاقتناو
 كراش نا نأ ىانتالف ةيلاخوأ ةيلعكوا ةدافص ةيسانم مالسلا مهيلع ءاسالا نم هريغ نود

 (مدآ )



 ففلكتلا باي نم حيوعتلاو.ءاوتسالا ناتعاو عيل لئاحال ووو "همنا مالسلا هلع ئنلا
 -ةيقشم دلا» اضيبلا ةرانملا ىلا لزئد ب مالسل هلع ىشعنا تنبدقو ءجار هملا لاح كساس ىدلا

 ىللاقمث) راربالا عبد ىف لاق * انهه ىشعال ىلقعلا باوحلاف ءامسلا باب لاح اهنا دهعبلو

 ال التي توقانلاو ؤلؤللا نم بكرم ةضف نم همئاوق بهذنم مسياذاف تمقف دمعاي ف ليربج

 ناسنا ىف و*(تدعصف دعءصأ دمي ىل ل يقفءامملا فهسأرو سدقملا تيب ةرخيص ىلع هلفقسأ اذاوهرون

 اهحتفو مملارسكب جارعملاو . قاربلاىلعال جارعملا ىلع ةرخصلانم ءامسلا ىلا جرع نويعلا

 نسحا قئالخلار تال جازعملا اذهو بهذ نم ةاقرم هلاسوهو هيف مدآ ىب حاودا جرعت ىذلا
 هبحم كلذزاف هحور جورخ دعب ىا ءامسلا ىلا احماط هرصب قشي نيح تملا تيارامأ هنم

 حتشي نمؤل لانا الا رفاكلاو نمؤملل لماش كلذو هلع جرعتل هحورا بصن ىذلا جارعللاب

 جارعملا كلذو هلاتيكستو ةمادنو ارمسحن اهجوىع دعب درتف رفاكلانود ءامسلا باب هحورل

 هئمينع ضعب ىلع هضءب ولالا هنف لعج ىا ؤلؤللاب دضنم هناو سودرفلا ةنج نم هبا

 دارملاناخعاشملا ضعي مالكىفو * ليربج هعمو ٍلسو هيلعّللا ىبد دعصف ةكئالم هراسوو ةكئالم

 ريسلا ساقيالذا كانه ىنمتال ةل ًالافالاو دوعصلا ليثمتو باذجتالاو بذا ةروص جارعملاب
 ةروصلاو ىنعموةروصوهام ىلع لمتشم توكلملا ملاءْنا رهاظلاو يكلملا ريسلا ىلع ىنوكلملا
 جورعلارذعتل هحورل اعبات هدسج نكيملولهناف ءارسالاو ريسلا بحاص لاك ىنعملل ةعبات كانه

 . هللادجلاو لابلاب حتاللاوهوماهوالا هروصتتام فالخامهنم لكو ىنعم هانعملو ةدوص هتروصلف

 تايريثالااهؤابا ةثالثلاديلاوملاب ىمستت اكرم ناوبحلاو تابنلاو ندعملانا ٍلعاو * لاعتملا كلملا
 رصانعلاو تايرصنعلا اهتاهماو ةريثلا مارجالا نم اهيفاي كالفالا ىهىتلا ةيريثالا مارجالا ىا
 ةفاضالاب لين ءاملاو قالطالا ىلع لق“ ضرالاف رالاو ءاوهلاو ءالاو ضرالا ةعبدا

 واعلا بلطي نيلقثلا ىلا فاضم فينخ ءاوهلاو ضرالا رثكاب طبحموهو زانلاو ءاوهلا ىلا

 هللا ىلص ىنلاو ءاوهلا ةركب طم قالطاىلع فيقخرانلاو ءاملاو ضرالا ةزكب طخحوهو
 اندنعةروكتم ريغ ةيرسقلاةكرخلاو ةيرسقلا ةكرلاب جارعملا ةليل رصانعلاهذهزواج ملسو هيلع
 ءاؤيلا دب يرق اةلؤذتلا نطو علل دع اذهل كلا راحل اةناولاز قاس دو
 ةكرحلا ىضتَ هعبط ناف هعبط فالخم انلوق اما هعبطبو هعبط قالب ءاوهلا ىف هدوعصف

 انلوق اماو اواع هب ىمرلا ىهو ةيرسقلا ةكرملاب ىضرع ءاوهلا ىف هدوعصف زكرملا وح
 الو اهل لعفنا امل هعبطف كلذ نكي ملولو ةيرسقلا ةكرحلا اهب لبق ةعببط ىلع هناف هعبطبو
 دعتسم أيهم ىناسنالا مسجلاو زان وهو ىريثالا كلفلا مالسلا هيلع هقارتخا كلذكو اهلبق
 بجيألا تناك رومالا كلتف مصخلا اهملسيروما قارتحالا نم عئاملا نا مث قارتحالا لوبقل

 سك فاشل لاكش ال[ دانت هذا نكي مف هب ىرسملا ممج ىف هلاحبس هللا اهقلخىتلا
 هقرتخا ىذلا قيرطل' نا وهو رخآ صماوا رانااب قارتحالا نم اهعنمب امي ةيلطملا ماسجالا
 لحو رانا هنع بلسف رانلاب قرلاوه مسجلا كلذ فيطل مسجف ةلوم الا هيف رالا سيل

 . مظعا ميظع ىضخا رحب ىلا تيهتنا )مالسلا هيلع لاق مالسلاهيلع ميهاربا رانك اهدض هب

 6اخ -ه- نايبلاحود )



 اونظي فا وماقاو اونرديإف اوقن داربا موق ءاسن ناسح تاريخ نلف نتنانم لاقف مالسلاهلع
 هنودنمو مدا هل هللا باف 6 تلزنو دجسملا ماللاهيلع لخدم“ اوتوعرف اودلخو

 مهليهك ةيلاثم ةروصفف مهارف دحا مهن ذشلل ىتح مسيل نمو هللا ىمش نم دوال

 | ةيمزنم مهنوكل ةيويلدلا مهداسجاب مها رهناف سابلاو رضخلاو سيرداو ىسعالا ةديعلو

 | ىذلاّس دما اولاقو ةماركلا نم ىلاعتهللا هاطعاامب هوأتهو هيلع اوكسف ىهاظلا وهاك ءامحالا

 دم ايمدقت ليربج لاقمث مالاريخ كتماو تنا خالا نو تنا ىنلا مق ءايينالامتاخ كلعج

 هنيكنعو ميهاربا هرهظ فلخ ناكو نيتدكر مهب ىلصف نيتمكر ءاسنالا نم كناوخاب لصو

 ءاسنالا نم فوفص ةثالاث فوفص ةعبس اوناكو مالسلا هيلع قاحسا هراسإ نعو ليعامسا

 >الضل احنه ا معا هللاو رهظي ىذلا و نوبعلا ناسناىف لاق *ءاسالا راس نمةعبراو نيلسرملا

 ىنلا ةمامااضيا ىتفملا ةينمىفو « ىهتنا اهبف ةعاملا عوقو رضيالو قلطملا لفنلا نم تناك

 تلصوامل ) مالسلاهيلع لاق *ىهتنا ةلفانلاف تناكو ءابدنالا حاورال جارعملاةلل مالسلاهيلع |

 ىذخاامدشاشطعلا ىنذخا ) ةكئالملاوءاسنالاب اماماىا ( نيتعكر هفف تلصو سدقملاتس ىلا |

 | ىب قيفوتب كلذ ناكو نبللا هف ىذلا تذخاف رمح رخ آلا فو نبل اهدحاىف نيءاناب تينأف
 | ةمئالملا ههترطقزال ( دمحاي ةرطفلاتيدا ليربج لاقف رمخلا تكرتو هنم الئلقالا هتنرشف
 | دحالضامل هلك نيللاتبرشؤلو اهلك ك تما توذل رخل :تبرشول كنااما ) ةمكحلاو محاور

 مالا ىضق ليربج لاقف هلك هبرشا ىتح نبللا ىلع ددرا ليربجاي تلقف كدعب كتمانم
 | عيمسل هللازاو ةنيب نع ىحنم ىحيو ةنيبنع كله نم كلهيل الوعذم ناك اما هللاىغقيل

 هنق اهل لاه ىتلا ةيققادنع نم سو هلع هللا ىلص هب مي سع هنا دحا فلتخ هنا مهطعل لاق * ( ميلع ١

 ىلا مدقرلا اهيفو ( ةنطا روخص نم سدقملات», ةرخص)) ءاجدقو ةرخصلانيقينع جارعملا |
 قرفتي مث سدقملاّتِِ ةرخص تحت نم عبنيوالا بذع ءام نمام مكن بىبا لاق * مالسلاهلع
 دق ىصقالا دجسملا طسويف ءاثعش ةرخص اهناف هللا بئاجتنم ةرخصلا هذهو ضرالاىف

 اهتحن نمو هنذابالا ضرالا ىلع عّمتنا ءامسلا كسمي ىذلاالا اهكسعال ةهج لك نه تعطقنا

 ىبرعلانب ركبونامامالا لاق + ضرالاو ءامملا نيب ةقلعم ىهف ةهج لك نم تلصفنا ىتلا ةراغملا
 | نونذلاب ىلع طقستنا, فاخا تنك ىنال اهتحن نم لخدانا اهتبهل تما عطوملا حرشف ْ

 ةاصفنم اهارتف ههح كر نم اهساوح ىف ىشع باحعلا بحعلا تيارف اهتلخد ةدم دعب مْ

 ضعبنم الاصفنا دشا تاهجلا ضعبو 'ىش ضءبالو ؛ىث ضرالانم اهب لصتيال ضرالا نع
 هللاقي ىذلا ءامسلا بابو اليمرشع ةينامثي ءامسلا ىلاضدالا برقا سدقملاتِس مهضعب لاق *

 ىلا مار ادجسملانه مالسلاه لع هبىرسا اذهلو ىا سدقملاتبب لباقي ةكئالملا دعصم
 ىلا ريدقلاهّللا هاقر ريقفلا لوقي + وعت ريغنم ايوتسم جورعلا لصحبل ىصقالا دجسملا

 نوكلةفيرمثلا همدق كربتلاوه سدقملا تب ىلا ءارسالا هجو لعل ريثملا جارعملا ريس ةفرعم
 ايوتسم جورعلا لصحي هنال ال مهنقدمو ءايننالانم ريثك دبعتم اهدجسمو سدقلا ةنيدم

 اهفطلاو ةببطلا حاورالاذا كلملب توكلملا ريدقتو دهاشلا ىلع بئاغلا سابق بابزم كلذزاف

 ( ىلا )



 ءارشالا ةروس مه ١١١ ززجح

 ]١[ تسابرهك نوج ى«هاد دوخسنج *« تسامبو ضرا نيردتك هدذ هدذ ]|
 ركجي ”لفتايا ىلرا هارب دينك( سم و متت لاني باع كح اقل كورونا
 تساهبوب ناتسلك ذا نايوج نغم * تساهيوك نياز ناب باذج مشج

 | دمشاي ريس ليربج لاق دمتاي ف لوس قيرظلانع ايحنتم صخش ىلع مالسلاهللع صو *

 هيلا ليكنا دارا سلبا هللاودع لاق ( اذه نم ) مالسلاهيلع لاق

 (؟] كيلي لقا ندسقإلا 2 تسسب ناهنب نمشد ا ا

 , عفرب لو وهو رمحالا بيثكلا دنع هزبق ىف لصي وهو ىسوم قلع' مالسلاهيلع' نمو *
 لاق مالسلاهيلع نارمتنب ىسوم اذه لاق ( ليربجاي اذهنم ) لاقف هتلضفو هتمرك ١ هتوص

 1 لزت مالسل ا هرلع هنارهاظلاولالدا اهف ةيطاخم باتعلاو .كنف هبربتاعي هللاق (بتاعيبنمو) |

 اذهنم ) لاقف هلادعو خش اهتحت ةرجش ىلع مالسلاهللع سمو + نيتعير ىلصف هربق دنع
 / ىذلا اذهنم لاقف ماللاهلعدرف هياع سف مالسلاهيلع مهاربا كوبا اذه لاق ( ليربجاي

 هلاعدو ىمالا ىبرعلا ىبنلاب بحسم لاق لسوهيلع هللاىلد دمع كنبا اذه لاق ليربجاي كعم
 بكرمث نيتمكر كانه ىلءو مالسلاهيلع لزنف ةرجشلا كلت تحن مهاربا ربق ناكو ةكربلاب
 قراؤلا هو ىنارزلا لثمنع كك مهجاذاف سدقملاتِس ىف ىذلا ىداولا ىلا ىتح راسو

 مالسلاهلع ىغموةمحفلا ىا ( ةمجخا لثم ) لاق اهتدجو فك هللا لوسرايليقف دئاسولا يا

 مح ةكئالملانم هلبقتساو سدقلا ةنيدم رسكلابوهو مالا ضرا نه ايليا ىلا ىهتنا ىتح
 ىلا ىهتنا مث رمقلاو سمشلا لاثه هبف ىذلا ىناعلا بابلا نم اهلخدف مهددع ىصحال ريفغ

 ةقلحلا ةئيهك ناكف هقرخف هف هدي ليربج لخداف رح دجسملا باب ناكو سدقملاتي
 هردق نم طحب رصيقل لاقهنا همالسالبق هنعهللاىضر نايفسىبا ثيدحىفو . قاربلا هبطبدو
 محزيهلا لاق وهامو لاقف بذكيدنا هنم ملعت اربخهنع كلملا اهيا كربخا الأ مسوهيلع للاىلص
 قيرطبلاقف ةدحاو ةليلىف انلا عجرو اذه كدحسم ءاغ مرحلا ضرا انضرانم جرخدلا
 باوبا قلغا ىتح ةللل تيباال تنكىلا لاق اهبكءلعاام رصبق هللاقف ةليللا كلت فرعاانا
 ىنلغ ىنالفلا باملا وهو دحاو ريغ اهلك باوبالا تقاغا ةلدالا كلت تناك املف دحسملا

 ىنأي ىتح دغىلا هوكرتافهيلع لزن ءانبلانا اولاقف دفي إف ىقرضحب نمو ىلامعب هيلع تنعتساف
 باللاةيواز نم ىذلا رجلا اذاف تودغ تحصااملف احوتفم هتكرتف هحم مف نيراحنلا ضءب

 نادزدال سثوا تقافروى هن لغ دومحم ناطاس تياكد نايرد معش رتفد طساوارد ]١[

 لجال عنتمااهناهنا تملعف قالغالا نم هعنعام بابلاب دجاملو ةبادلا طب م رثا هيفاذاو بوققثم
 ىباحصال تلق كلذ دنعو ءامسلا ىلا سدقملا تيب نم دعصي ابننا ميدقلا لعلا ف هدجا تكا

 نوكل ناك امنا بابلا قالغتا مدعنا ىنخيالو + نمالا اذهلالا ةلذلا بالا اذه سنحام |
 ا قاربلاالاو قاربلا ظبرو ظبرملا قرخ اذكو هريغالو قلغم باب هعنبال ليريغالاو. ةبآ

 ىوتسااملو * مالسلا هيلع هبينحلم رخسدق ىلاعت هللا ناف ةيويندلا باودلا رئاسك طبرلا ىلا جاتحمال
 نيعلا روحلا كيريزا كبر تلأس له داي ليربج لاق روكذملا رجتحلا ىلع مالسلاهلع
 نددرف نهيلع مالسلاهيلع مسفنويلعيسف ةوسنلا كثلوا ىلا قلطناف ليرجلات (عن) لف |

 سشنئاد مقانمو تل.ضف ناسو شرك شناد 51 ناسرد مكيرتفد لئاوارد 0



 نوعقيو سانلا موك نولكأي نيذلا ءالؤه لاقف ( ليريجاي ءالؤه نم ) لاقف مهرودصو |

 ظ 7 ادهام) لاقف عيطتسيالف جرخم ثيح نم عج رينا ديري روثلا لع شل مظع روث هنم
 | ه|فييكو « اهدرينا عيطتسالفاهيلع مدنيمث ةءظعلا ةملكلا ملكتي كتما نملجرلا اذهلاقف |

 |! هنت 9نيملاا ى] وي وتكملا حالسلا نع مهسؤر لقاثتت نيذلا ٠ ءالؤه دف الح نكيايرجل)

 عاقر مهلابقا ىلع موق ىلع ىلاف هيلع ةيجاولا ةاكزلا كرتي نم لاح نع هل فشك و + مهيلع |

 | نم سبالا وهو عب :رضلا زولك أبو مغلاو لبالا حرست 0و عاقر مهرابدا ىل اعو |

 0 اع ىتاف ظعّسالو ظعل نم لاح نعدل م ككو 5 ايرلا لك لاف ا

 معي ٠١١ ريح رشه. نماؤلا .زملا

 ا راناىف و امدلاف هرحش فرعنال هنا لبق ةرفز هل صرحش رم موقزلاو كوشلا

 مهج فضر نولكأي و 6 محجلا لصاىف جرخت ةرجش اهنا ١ ىلاعتهلوقف ةروكذملا.رصو
 تاقدصنودؤبال نيذلاءالؤه لاق (ليربجاي ءال ؤهنم) لاقف اهب نوكتىتلا ةامحلا اهتراحىا

 م مهيدنا نيب موق ىلعىفاف لثم برضب ةانزلا لاح نع هل فشكو * مهيلع ةضورفملا مهلاوما
 نوعديو ثينخلا ”ىنلاكلذنم نولكأي اواعغ ثيبخرودقىف اضيا ”ىن مو رودقيف جيضن

 بطلا ل الحلا ةأالملا هنن ناوكيك تما نمل جيزلا اذهلاق (ليربجاي اذهام) لاقف ببطلا جدضنلا

 قاف ايبط 3 اهحتور نعوم موقن ةأرملاو حسدصل ىتح اهدذع تيدنق ةثيخ ةأسعا ىأف

ِ! 
| 

 ظ لاث» برضي قيرطلا عطش نه لاح نع هل فشكو » حبصت ىتح هدنع تببتف اثييخ الجر
 | اذه لاق (ليربجاي هذهام) لاقف هتقرخالا ”ىشالوبوث اهب رميال ةيشخ ىلع مالسلا هيلع ىتناف

 ١
 ا

 ©« نودعوت طارصلكب اودعقتالو) التو هنوعطقيف قيرطلا ىلع نودعَسش كتمانم ماوقا لثم |

 | ةلضملا ةمئالاو ةلجاحدلا مهو بلطلا لها نع قيرطلا عاطقو هيونعملا ةانزلاىلا ةراشا هفو# |

 نوقلياع تاداقتعالاو ”تاداذعتنالا ماحرأ نودسش مهنا ةلحالا ةداعلا :ةذاعلا ةروص قى ا

 ا ربخ مهيلع نوعطش و قيقحتلا قنرط نع نءدلقملا نوفرصيو قحلا فالخ فطن نم اهيف

| 
 هتلاجلا ىااايولا لكي ب ليسوع هل ف شكو + عاطقلاو ةانزلاتعم نورسشحي كئلواؤ قيرطلا |

 ا لاقف ةراجتملا مقل هاي مدنمرهنىف حبس الجر ىأرفءازحلا رادف اهيلع نوكي ىتلا

 نخل هيل ىلا الح كاعن(ليراجات الوهن م)ا لاف تذاع كضزرق الكا ديدح ندا ضي ذاع

 نولعش الام نولوش كتما

 ىرتسمن ادانوت" ىثوكن لمعرذ رك "ار ىوك ريتا ملا: ئوكي .نفزا

 ىربف خاشىنكت كيع كد لعاب م« لمح زج مئادن لع تخزد راب

 مههوجو نوشمخم ساحننم رافظا مهلموق ىلع رف سانلل نيياتفملا لاح نع هلفثكو *

 انوص عمسو كسملا حير هحير ادراب ابيط هدجوف داو ىلع جاف. هيلا .لاوخا نكي لا رع
 أ لاح نع هلفشكو *+ىتدعوام ىنتلا برايلوقت ةنملات ود اذهلاق ( اذهام ليربجاي ) لاقف

 | نامل خجوله هثخاحر دحوو كك دبس رف داو ىلع ىنأف رانلا لاوحانم

 ا ىونملاىفو : ىتدعوام ىتنت ا براي لوقت متهج تود لاق
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 ءارسالا ةرو مدي ٠١9 زج

 رخو هتلعش تئفط نهتلق تنا اذا نيلوقت تالك كملعاالا كيربج هل لاقف هآر تفتلا الك |
 تاماتلا هللا تادلكب و ميركلا هللا هجوب ذوعا ىقليربَج لاقف (ب ):مالنسلاهلعكاقف هنفا

 اددام رش نهو اهبف جرعلام رمش نهو ءانسلا نم كاتم رش ند رحافالو 2 ندزواحال ناللا

 ١ اقراطالا راهنلاو لذا قراوط نمو راهلاو للزلا نكف نءو اهنم جرخإام رش نهو ضرالاق |

 هنلع هللاىبصىا رو * هتلعش تئفطوهنفل بكتاف (كلذ) مالسلاه لع لاقف نمح راي ريخم قرطي

 عاقل !رلاقفا كونكر تلك نلف مهلاخ نعدل تشك ىا هللا ليبسف نيدهالا لاح سو

 ١ لاق (اذهاملمشاربجاي) لاقف ناكاك داع اوددص> كو هتعاس نم نودصحو نوعرزب اموق

 | وهف ريخنم اوقفنا امو فعض ةئامعسي ةنسحلا مهل فعاضتا هللاليمسىفف ن ودهاجلا ءالؤه

 | هبجي ملف كلأسا ىنرظنا دمحم اي همي نع دانم ىدانو * مهل ءازملا ري ركت دارملاو. هسفلخم

 اوكسعل ىا كتما تدوهتل هتجاول كناامأ دوبملا ىعاد اذه لام ( ليربجاي اذهام )لاف |

 (ليريجاب اذهام) لاقف ع تكرذكك زالت نع دانم ىدانو * ةمالا بلاغ دارملاو ةاروتلاب |

 هلع هلفشكو: «لحيالاب اوكسعلئا كتمت ربصنتلا هتتا» وتنام 'خئراضتلا ىعاذ: اذه كانقف

 ضتتقملانأش كلذ نال اهنعارذ نع ةرساح ةأرسا ىأرف كاقم تارخإ اندلا لاح نع مالسلا

 بولقلا باجي ةنيزلانم دحاولا عونلا نا مولعمو ىلاعت هللا اهقلخ ةنيزلك نم اهيلعو هريغل

 ظفاحلا لاق : ةنيزلا عاونا رئاس دوجوب فيكف هيلا

 | 515 قواك نمو ركع اواني قطو يونا وكل كازا د طا ةد اق الا وو

 لاقو :

 دورا ىذ ةلاكحلا و دسكتلا 00-5 روح نا ا ٌهودعل ورم هر زا

 كنا امأ ايندلا كلت لاقف (ليربجاب هذه نمإل لاقف اهلا تفتلب رف كلأسا قرنا نام انك اقف
 مسو هيلع هّللاىدص ىأرو * ةرخ الا ىلع نعول تراتخال اهتجاول

 نم ”ىث قبول هنا لاقف (ليربجاي هذهنم) لاةفاهلا تفتلي ملفىنرظنا دمتم اي تلاقف ازوحت

 قلعت ىنعم زوجت وةباش اهل لاّشدق مهضعب مالك ىفو * زوحعلا كلترم نم ىتبامالا ايندلار مج

 مهارباماياىلا ىناسنالا عونلا اذه دوجو لوانم اهناوهولوالا . اهريغب قلعتي ىنعميو اهتاذب

 ىلا كلذ دعب نمو ةلهك مالسلا هيلع انين ةثعب ىلا كلذدعبامفو ةباش ايندلا ئحست مالسلا هملع

 مالسلا هيلع مدا قلخدقف الاو ىناسنالا نرقلا ىلا ةبسنلاب اذه و ازوجت ىمست ةمايقلا مون

 هلباقمو باسشلا تلق ناف + رابخالا ضعب ىف درو 5 اهتراضنو اهبامش بهذ زوم ايندلاو

 لبقي نم لاح نعمالسلاا هيلع هإتفشنكو * ليثعلا كلذ نم ضرغلا تلق *ناودلا ف نوكي امنا
 عيطتساال ةميظع بطح ةمزح عج لج رىلع ىناف لاثم برب اهظفح نع هزت عم ةنامالا

 تاناما هدتع نؤكي كتنا تلج رلا اذه لاو جرت, ةلانطلا) ةلانفا إل يرإ ارز اهنغأ

 تا.لكأاتالولدم اوقتاىا«تاواولا اوقتادلق * اهيلع لمح نا ديرب واهئادا ىلعردّشال سانلا

 كرت نم لاحنع هلفشكو + ةعيدولاو ةلكولاو ةناضولاو ةرازولاو ةيالولاكواو اهلوا ىتلا

 قيرطلا بناح ىلع

 ١ هلو كن ك1 8 توك مهسؤر خضذرأ موق ىلع قاف ءازحلا رادوف ةضورفملا ةالصلا



 مهي ١٠م يع رفع شالا ءزجلا

 ظ اهقوف ىتلا ءامسلا ىلع عقب ءامسا| ىف نوكي نمرصب نال تاوطخ عبسىف عسسلا تا ومسلاىلاو |

 عمرى ل لاقو + ةدحاو ةلطط قى سيقلب شرع راصحا نيملكتملا نم دعبتسا ع ند ىلع درب هو

 اهلعو نعرفلا ف هك ليفاكعو ريعبلا متاوقك اهمتاوقو نانالاووخككقا ريلاددخ راربالا

 ارو * ال ةلاتن رمحا توفاي نم مال اهءاعو رضخا دج ريز نم ناباكرو ءاضس هْولْوْل 3 سير

 | ةثلاث ةقتقحوهف ثنؤللاو رك ذملا ف ضوب فصول نموىتتاالو ركذال نوسعلاناسنا ىفلاق * |

 كلذنم ةكئالملا تجرخ اك 6 نيجوز انقاخ ”ىش لكنمو ) ىلاعت هلوق نم اجراخ نوكيو |
 اهنلا قاتشمل ىاو اهنم؛نسحا ةباد تيأراف ) مالسلا هنلع لاق « اثاناالو اروكذ اونسل مهتاف |

 ةكعد املا ”ىضعر قاب هللغأ ثك ذا قاربل نع لاف ةباذلا ةانقخام كيوحساب ؟تاقف هتك كم |
 | اهكرا نا ىلا تدصقف اهنلخنملفار ماو اهباكرب ليئاكمو اهماحلب ليربج ذخاف كبر |

 هتلاوف.تلعف امم نيحتبت امأ اهل لاقو .اهكرو ىلع هدب ليزبج عضوف تباو ةبادلا تحمل |

 قاربلا بكري ةبحد نبا لاق * ( ءامْلا نم اقع تح شرف دخم نمهللا ىلع مرك ١ دحا ككرام

 قدصت ةبلاسلان ال هيفاننال كنكرامليربج لوقف ىوونلا مامالا هقفاوو مالسلاه.لع هلبق دحا

 مركآ هنال ةمانقلاءوب ىل عفشي نا نمضيل الا هنم بعصتسامل لب ربجاي تلاقف * عوضوملا نب |

 قرعنهرفصالاو ليربجة ىعنمقلخ ضبالا درولا اولاق . كلذ اهل نمضف هللا ىلع قئالخلا
 رفصالا تينف ىدعب نم ضرالا ت كب ءاهسلا ىلا ىف جرعاملا) هعفر هنع هللا ىضر سنا نعو ه« قاربلا

 ىحئار مشي نا دارا نم الآ رمحا درو تينا ضرالا ىلع قرع رطق تغجر املف اهتانن نم |

 هب ىلاعت هللامرك ١2 ريثك نمريسي ربخلا اذهىاورهتا جرفلاوبا لاق * ( رحالا درولا مشيلف

 مزاتسيال اذهريقفلا لوس * ةنسطادصاقملا ف امك هتلزنم ديوي ىلع لدو مالسلا هيلع هين
 هوك تا كلذ رينا ةمااوكتإا ةحابدارح هكللذ لاا راو ضِسا و رمحا درو اذه لبق نوكيالنا |

 اًولْول راص رحبللا ف اهعو.د تارطق نه عقواف تكب ضرالاىلا تطبها نيح مالسلا اهيلع

 ىا مالسلاهلعمهاربا ناف حلملا هلع سقو رحبلا ىف رد اذه لبق نوكيالذا ٠ ناجل ده ْ

 اذهلق ناكو ةحامم بلقنا معلا وادطا و" تما ةارذ عتو امثل ةاودَك ةنملا روفاك نم كك ا

 (اهتكرف) م 1 لاق + ةباثملا هذهبال نكل حام |

 نّز 5ك مرد *”دنش ”نامازخ *« نيد ةجاوخ نوح ارعم تليود نارأ

 هدعب ىرسا ىذلا ناحيس 2 هدادص نو نايح ويس زا دش

 | هيلعدنال بكري مل هنا ئدتع رهاظلا ىتملابحاص لاق * هعم ليربج اهكر له اوفلتخاو *

 | ىتجةفرط كّددا 0 ,كاح عضل هب 00 ةاربلا قلطناف ءارسالا فرش صوصخ مالسلا |

 | تيلط نيا ىزدتأ ليربج هإلاقف بكر مث لعفف انهه لصف لزنا ليزبج هل لاقف اضرا غلب

 | نت 0 تمن ىموه ةرحش دنع ةزع ءاقلت ةيرق ىو ندع تدص لاق (ال) لاق |

 هل لاَتف بكر مث لف لطف ١ كوبا لربح لاقف ندب وهني قا ريل !«قلطن قالون ىدوم

 | ىسع دلو ثكنح سدقملا تدب ءاقلت هييرق ىهو خب تلم كادص لاق (ال) لاق شلش قتل ىذا |

 ران نمةلعشب هملطي نحلا نم اتنرفعىأر ذا قاربلا ىلع ٍلسو هللع هللا هصوهانو مالسلاا هيلع
١ 

 (اذك )



 ا مه ٠١1 عع

 ناببصلا بعل ىلا ليم رهاطلا هيلقل نكي مل اذكو ظح مالسلا هيلع ىلا بلق ىف ناطشلا

 اذه ىلع ردصلا حرش مهل نكي مل ذا, مالشلا مهيلع ءاسنالا نود هب صتخا امم وهو هوحنو

 | ىف 'ىقلاب دوسالا مدلا: مهضعب نم جر هناف ىنعملا اذه نم ظح لمكلا ةثروالو بواسالا

 طشنيف ةيلكلاب بلقلا لوزي هنال متا لوالاو خالسنالاو ءانفلا لاح مهضعب نمو ةظقيلا لاح

 هلق هب هب متحف هنود نوراظانلا راحروت نم متاحب ةرملا هذهىف ليربج ءاحو تاداعلاك تادابعلل

 هلوح ناكو ةوبنلا ىلعةمالعوه ىذلاىا ةوبنلامتاخ هيفتكنيب اضيامتخو هيفام ظفحل مالسلا هيلع
 ةاحطا رزكوا ةماملا ضدكوا ةحافتلاك ناكو ةرضحلا ىلا ةلئام دوس تارعش اهنف نالبخ

 اهرزو ربلا جاجد ىمسو نيلجرلاو راقنملا رمحا ةاطقلاك ةمامخلا ردق ىلع رئاط وهو

 ىف لخدي ىذلا اهرزو لاحخملا ةدحاو ريرسلا ةلخ باوصلاو ىذمرتلا لاق * اهتضيب

 «نيماىندمم » وا « هللا لوسر دم هللاالا هلال » هلع بوتكم ناونلاةابح ىف ام اهتورع
 ةيسللابوا تايلجتلاو تالاخلا بسحب ظوظحلا عون, تاياورلا نيب قيفوتلاو * كلذ ريغوا

 فيك هيرب نا ىلاعت هللا لأس ءابلوالا ضعينا ىريمدلا مامالا لاق + نيرطانلا راظنا ىلا

 ءادوس ةماش هيفتك نيبو روابإ ةروص ىف ناسنالا لكم قحلا هاراف سوسوبو ناطشلا ىنأي

 موطرخكموطرخ هلريزتخ ةدوصففوهو هبناوج عيمج نم سسك سانخلاءاخ ركولاو شعلاك
 ءءارو سنخف ىلاعتهللارك ذفهيلا سوسوف هلق لبق هموط رخ لخداف نيفتكلا نيب نم ءاخ لبفلا

 ناكىهلالارسلا اذهلو بلقلا ىف ركذلارون لصح امهم هببقع ىلع ضكسنال نياتاهمستاذو

 قيسيضتو ناطيشلاةدام ف.عضتل كلذب ليربج هاصوو كلذي سعأيو هفتكن ب مجتح مجتحم مالسلاهيلع

 هتمصع ىلا ةراشا هيفةكنبب ةوبنلا متاخ ناك كلذلو مدلا ىرحي هتسوسو ىرب هنال هدص م

 هلضفو هفرشو هصخو هبهديا ىهلالا متحاب ىا ريل هيلع هللاىتاعا ) هلوقل هتسوسونم

 ' دنع م ةيناثلا ةرملاو هس كلذاهيلا سوسوف.مدآ نيرق ملسا امو هنيرق ملساف ةيلكلا ةمصعلاب
 ةليل م ةثااثلا ةرملاو هةلاسرلا ءاعال لمحتلاهل لصحبل نيعبرا نس هغولب ىف ىحولا ”ىحي
 ءاجو ةيناب رلا تاملكلاو ةيهلالا:رارسالا ظفل هيلق عستيل نيسمحو نيتنث نا وهو ءارسالا
 اهتعر. لوا اهشرب ةدشل ةدحوملا مب قاربلا اهل لبق ةمنموءاضي ةبادب ةلرلا هذه لي ربج

 هريس سدق ىئاخلا ىلوملا لاق اك مغلا ىف عل ىذلا قربلاك ىهف

 كنيا مدروا ريس قرب قارب * كنيا مدرك تشرع هاد جيسي
 ىله خرق اوهرد  هدئرب * ىبايداب شوخ نيمزرب هدنهج

 و ورا طباع انا جل
 مدروس. .ةتشكا نقلك د( وا ىإ سورس هدوتف_ ءانناع سكر تيد هب

 نكيملو لغب ةئهىلع هنوك ىف ةمكحلا تملا بحاص لاق * لغيلا نودراملا قوف ةبادىهو
 ةيآلا راهظالوا برحو فوخيىف ال نماو مس ىف بوكررلا ناىلع هيبنتلا سرف ةئيه ىلع
 هفرطىصقا دنع هوطخ عضن,ناك هناف عارسالاب اهلكش فصوبال ةبادىف ببجعلا عارنسالا ىف
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 ءامسلا ىلع عشب ضرالاق نمرصب نال ةوطخ ىف ءامسلا لا ضرالانم ذخا ملاادع عزمت دخؤيو
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 دما ماسر رسم نسماقلا ءزألا

 ه.اع هللا بص ىلل انا ىلا ةراشا (ريصبلا عيمسلاوه هنا) هلوقىفو تاليوأتلا ىفو © ترقتلا ىلإ

 ظ اننايا نمهيرنل .هقيتحتف ( رصبب ىو عمسيى ف اعمس هل تنك ) هللالاق ىذلا عيمسلاوه سو

 انع.سبالا انمالكعمسيال هناف انرصبب ريصبلا انعمسي عيمسلاوه هنا انلالجو انلامجب ةصوصختلا

 ارض الا انلاج رضسالاو

 دششو ديد هج اه | هك ميوكح * ديسر ىلاشن ىف انكم ردوج

 قحب نديدو دوب قحم ندشش * قس دش و دّكشوت رد قرو ْ

 اكبجرنم نيرشعلاو عباسلا ةلل نينثالاةليل تاب مالسلاهيلع هنا م6 ةصقلا ليصفتو 26-

 اهجوز برهو حتفلامون ت.ءاسا ةتخافرهشالا ىلع اهمساو بلاط ىناتذب ىلاه ما تيب ىفق بس

 نيتمكرلا ىلص نا دعب كانه مالسلا هيلع عجطضاو هرفك ىلع اهب تامو ارم لاهل رنج

 لفارساو ليئاكمو ليربج لزنو اهتيب فقس نع جرفف مانو ءاشعلاتقو امهيلصي ناكنيتللا |
 لاق مك هحانجب ليربج هظشاو كلم فلا نوعبس مهنم دحاو لك عمو مالسلا مهيلع |
 | ىماجلا ىلوملا |

 ظ يتفوق < نانا تيتيلق )نر فارع دل قينع طيح خاودتمن ايش نيد ْ

 ا ىناهماد :ئارش: كلود. ىولسا,»«باىاهن :ناهاوخ فؤيدش !تلاود وج

 | دركح نينزان. ناجح دهم ار .نيمز * دركح نيمز دهم رب هكبواهإ هب

 | باوخردناوخ نبا تخ مشج هديدن *« باوح ار كترد شءشح راد عرتلاد

 4 1 ل و اوفر نك جوجل سوبا نرالقك ١ هيمإ ند
 ا كك [تلاؤج ادذل|| تفارخ ةنيغفاراك مه زج »رو هج اخ 1عماكىن( هلاموفاوب

 كلوا يتق و لابو |( قلد ومب تخبل زم رنجت كتالوج نز ,ةئاه و كسي ضف
 ىلاعت' د نا ذمتاي لاقف كلام ليربج 'قخا.تلقف :لّيزيج ىلا تمقف:):مالسلا. هلع لاق ظ

 هنت[ ككل زدااق قح ااهجانيركم انةياركك دنا (ذعت كلبا ةمالء نإ زرشإ كيلا: ئتج
 0 هتمظعو كبر باح نم ةلللا هذهىف ىرتو هبلا رظننو كبر ملكت نا ديرت كناف كدعب

 | عضوملانم فيررمثلا هردص ليربجقشو (نيتكر تيلصو تأضوتف) مالسلاهيلعلاق (هتردقو |
 لسي لو ةلآب قشلا نكيف قشناف كلذ ىلا راشاىا هنطب لفسا ىلا نيتوقرتلا نيب ضفختملا

 ءامموم تنطر ءاق كاوجتعملا واوهظأو دذاَملا قورخانماهنالاملا مالنبلا هيلع ةلدجم ملو مد |

 ةراشا هبفو * ىذا نم هيف ناكام عزنو تاره ثالث لسغف مالسلاهيلع هبلق جرختساو مزمز |

 ةمكحو اناعا ”ىلتمت بهذنم تسطب ءاج مث اهريغ وا ةيناتج اهلك هامملا ىلع مزمز لضف ىلا |

 ىلا ٍكلقلاداعا مث ةنكسلا هبف تعضوو نبللا ةروصب معلاكماسجالاب لثمت ىاعملانال هف غرفاف

 ؛ليرج درو مارا وهو هودنط ف :طتخلا زم أك ارم 58 اوناكف فيرشلا ه ويم اناو هناكم

 | وهو دعس ىنىف ناكنيح -م ىلوالاة راو هس تارم ثالث ردصلا قش مالسلاه لع 1ع

 نه ءادوسلا ةقملاا ةرملا هذهىف جرخاو اءهنع للاخر نابنإ هلاقام لع نيس سمح نبا

 نكي مف ىنبنتال ىنلا رومالا نم .هيقلإم لحم ىا هزمت لحمو ناطيشلا ظح ىه ىتلا باقلا

 .(ناطيشلل )
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 وحن هر سرت كجمال >7

 تسرفاكن بدي. "تنسب زقم و * تسرفاو ىل' جارعم دهاش

 كاك: نكلا عدمها[ 2( لاحصو نبا تطال ك5

 نا تسماد هبات لسانش قشع * نيا تسماقم هح دناد هح لّقع

 اشدلاو نيدلا تاكرس [ ا 0 ع هكىدح. منا #1 هلوح انكراب ىذلا 3#

 راهنالاب فوفحو 0 هلع“ ىسؤم-ندل نم<ءابنالادشتمو“ةكئالملاو ىحولا طيهم هنال

 هي اننايا نم هيرنل فه هلوح ىتلا نئادملا نم نيطسلف ندرالاو قشمدف ةرمثملا راجشالاو
 ىلا ىلاثعت هتان. ةضوصخم تاياءءاذا .هنءاسمالاا قف ةجكفلا نانا ءازاتماور ارش الا هن |

 ىلاعتو كرايش هناف نيبنلا متاخو نيلسرملا ديسالا نيرخ آلاو نيلوالا نم ادحا اهتءاراب فرشام

 مهاربا ىرن كلذكو) لاق كتوكلملا هببح دعبهباعقلخلانعا وهو مالسلاةبلع هلاخ ىرأ |

 هبد تايآ نم ىأر دقلا) لاق اكىربكلاهتبوبر تايآ هبببح ىرأو («ضرالاو تاومسلا توكلم
 وه امنا ةلمللا كلتىف ىلاعت هللا ءاراام نال. ةضْعِمَت نا نيبونحلا نيحلانم نوكل-(ىربكلا
 مظع مظعلا ىلا فاضملا نال اهل مظعتلا ليبس ىلع هسفنىلا تايآلا هفاداو ىدلتملا هناا كي

 هيلع انين ىرأو ضرالاو تاوءسلا توكام مهاربا ىرا ىلاعت هللازاب ضارتعالاطةسو ©
 نوكي نان وك دنا تاولسا لسا لضفا مها ربا جا رعم نوكي نا .مزلف هناا ضعب مالسلا

 اك اهلك ضرالاو تاومسلا توكتلم نم فرشاو مظعا ىلاع هللا ىلا ةفاضملا تاياآلا ضعب
 ةريسم لللا ضعب ىف هباهذ ىه .رسسافتلا ف اولاق:« (ئربكلاهبز :تانآ نهب ىأر دقل ).ىلاعت لاق

 ىف لاق * اهوحنو ةلعلا مهتاماقم ىل إاع هفوقوو هلءاسنالا لثمتو سدقملا تيب هيدهاشمو رهش

 تاومشلاو مودل نم مالسلا ةتلغ هنركذام قاف آلاف اهنف :ىربكلا تاي آلا اما مكحلا ةلثسا

 ىمتملا ةزدس هللا ىثغامو حاولالا دوهشو مالقالا ريرصو ىبدالا فرفرلاو ىلعلا جراعملاو

 قاف آلا تايآ نم نيسوق باق ماقمو اهيلا لامعالاو مولعلاو حاورالا ءاهتناو راونالا نم

 (قداوا) هلوقو 6 مهسفناىفو قاف آلا ىف انئايا مهيرتسإ) هناحبس لاق اك سفنالا تأيآ اهنمو ٠
 ةصاسملا ماقم «ىجواام هدعىل! ىحوافإلوهلاب صاصتخالاو ةبحملا ماقموهو سفنالات ايا نم
 داؤفللوةيؤر بلقللو بلقلابلق داؤفلاوىأزام د' فلا بذك امإ) هدياو بيغلاس غ وهلاوهو
 داؤفلاو (رودصلاىف ىتلاٍبواقلا ىمعتن كلو )) ىلاعتلاق اكىمعلا اهكردي بلقلا ةيؤرف ةيؤر

 هزم هوجولا عيمجنم دبع انه دبعلا ناف هديسبالا قلعت هلامو نوكلا ىفرعبال هنال ىمعيال

 هنع تباغ ىتلا هتايا نم هيريلالا ناكم ىلا ناكم نم هدبع لقناف :هتيدوبعيف هيزنتلا قلطيم

 ةيسنو.نامز«ىدهالاو.ناكم, ىدحمال لفاف :ىلا آلا تايألا ةيؤرلالا يتيرمِسااَق لاق ىلاعتاادناكا

 اناو دلل هب ىرمسأ 5 ىدبع بلق ىنعسو ىذلا اناو ةدحاو ةسن ىلا ةنمزالاو ةئكمالا

 وهلع هللا ىبص هلاوقال عيمسلاوه هنا ف ءاوتساو احورعو الوزت ناكابا هعمو هدنع

 8 ريصبلا 8 باقلاوهو معلا ةادا ريغنم ملعيو ناسللاوهو مالكلا ةلآ ريغ نم ملكتي اكنذا الب ل
 !| ءارسالازا ىلا ءاعا هفؤ*« كلذ بسحب هبرّقرو همركف رصقلا هبْدْؤِ اممحرصب الب هل اعفاب

 ةجاح ريغ نم ةلصاح هلاعفاو هلاوقاب ةطاحالاف الاو هتلزنم عفرو هتمركتل الا سيل روكذملا



 1 را داو اهلي تحمي لع علو 00

 نشا: كوز, منح زوز ناز رك 0 اربرط

 رهظيل تلق * نمطو لاكشا نوكيال ىتح اراهن لعج لو السبل جارعملا لعج ملف تلق ناف *
 نئارفلا ظح لللاف بيلا ةواخلا لحن لدللانا اضياو . بدك نم سيذكتو قدص نم قيدصت

 لدللاو:روهظلا رهظم راهاو نوطنلا رهظم لئالاو قارفلاو ساللا ظح راهنلاو لاصولاو

 ىنعي : ةهنسب ةرحوهلا لبق:ءارسالا ناكو رانلا نم تنتلاو تعتراهنلاو ةنلا نم ةحارلاو ةحار

 | ءارسالا نا ىلع تاياورلا حصا ه مارحلادجسملا نه © [ هدون ثعبم زا مهدزاود لاسرد ]

 دودح اولاق . دحيسم هلك مرخلاو مركلانم اسهتبب ناكو بلاظىبا تنب ”ىتاه ما تدب نم ناك

 ةنارعملا قيرط نمو لابما ةعبسىلع قارعلا قيرطن هو لاما ةثالثىلع ةئيدملا ةهج نم مرحلا

 لايما ةريشع ىلع ةدج قيرط نمو لاا ةعبسىلع فئاطلا:قيرط نهو لاما ةعستىلع

 ءاقوهو مرحلا ءانت مارحالل اهنيعو ملسوهيلع هللا ىلص ىبنلا اهتقو ىلا ةسمجلا تيقاوملاو
 | مارح ادجسملاو ةبهلالا تاذلاىلا ةراشا تبيلاف ىلاعت هللاهف رش تديلل ءانفوهو مار ادجسملل

 ناك ءاوس ةكم دصق نمو راث آلا ىلا تقاوملا .جراخو لاصفالا ىلا مرحلاو تافصلا ىلا
 دجاسملا لوخدهيلعسقو اهل اهظعتمرحريغ ةينفالا هذه نمزواجتلا هللحبال اهريغوا ةرايزلل

 امهنم لك ىف نطابلاو رهاظلا بدا نمدبالهناف ةرايزلاو ةالصلل. بولقلابادتا خياشملاروضحو

 امرح ناك هءوض غلب عذوملكف ءوض هلو.ةنْلانم جرخا دوسالا رجحلانا  اوركذ

 ىلاعتهللا لسراف ارذتعم ادجاسرخ ضرالاىلا مدا طهاامل امهنع هللا ىضر سابع نبانعو *

 نتياعلا .فلزولعلا نمي هيلفام جلاعتوتلا ىلإ اكشف رمتيوت ويش همس ملي نام دا يدع :لاوخ |

 . كلذنم ترفنف برغملاو قرسشملا نيبام ءاضاف ءار+ح .ةتوقاي ناكو دومعملا تيلا هل هللا طهاف

 كم. بناجنم وللا ىا هوأراملف.هنورظني وجلاىف اوقرفتو اوعزفو نيطابشلاو نجلا رونلا
 || ,مالعالا ناكمىف مولا ىلاوح اوماقف هتكنالم ىلاعتهللا لسراف هيلا بارتقالا نوديرب اولبقا
 ؛سدقملا تن ىا * ىصقالا دجسملا ىلا 22 مركاب. مرحلا ىمست ةمئنش مهوعنمو مولا

 ناكو 4-3 دجاسملا دعبا وهف دجسم هنو ذئاح نكي هنال دعبالا ىا ىضقالاب ىمسو

 ءرحلا بلقلا ماقم ىلا مارحلا دجعدملاب راشا .نيفراعلا ضعب: لاق *رهش ةريسم نم رثك | امهنيب

 ريغهجحمو اهاياطخو اهشحاوف هيف بكترتو ةيناوحلا ةيندبلا"ىوقلا اوكرشم هبفوط»نا
 دعبالا حورلاماقمىلاىصقالا دجسملاب راشاو . ةيعيسلاو ةيءيهملا تافضلا نم ةيناويخلا ىوقلا

 ىلا مالسلا هيلع ىبنلا جارعم نييدهملا ةيدهىف لاق * تاذلا تاي دوهشل ىنامسجلا ملاعلا نم
 ءامسلا ىلا مث ىتناثلا نرقلا عامحاب دسجلابو ةظقلا يف وهو باتكلاب تباث ىصقالا دجسملا

 ىشاكلا لاق * ىهتنا دحاولار بخ ملاعلا فاوط ىلاوا شرعلا وا ةنجلا ىلا مث روهشملا ربخلاب

 جولعو رف رنا ركتو عمديش | مئات صني سدقملا تس دكمزا ترضح نا نكفد ]

 ثشك تيان رتاوت ذحنإ تندر هكءروهشم ةحح ثيداحاب تبرق:ةيترع لوصوو اهناممآ رب
 : [ دشاب عدتمو لاض دقك نأ. داكن ا كن هو

 . ( دهاش )
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 اًضقانم ىلعالا الملا ىلا مسج هجو ع و ناوك الا نع هخالسناب مالسلا امهملع ميم نإ

 | نيو عضاوتلاو ةاذلا ىتلا ةيدويعلا نيب ةيسانعال ءاملا لذ داو ءاهراوطاو هيرشلا تاداعلإ

 ةيدوعلاماقم قرشىلا ةراشا هيفو «رسكتم ليلذ لك نافرتدكلاو ضفاف رحىه ىتااءابلا

 ىلا قتلخلا نم فرصصني ةيدوبعلابنال ةلاسرلا نم لضفا ةيدوبعلا نا هريسفتىف مامالا لاق ىتح

 لكي نا ةيدوبعلاو قرفلاماقم ىهف قالا ىلا قا نم فرصني ةلاسرلابو عملا ماقم ىهف قحلا

 ناتشو ةمالا ماهم ليفكتلا ةلاسرلاو:هماهم حالصاب لف كتم اوه نوكيف هديسولا هروما

 ةدحاو ةسصنونالثو عبدا مالسلا هيلع هجارعم نا هرمس سدق يكاد خسشلا لاق * امهشبام

 لبق هللصح ىذلا ءارسالا ناكو اهدعب و ةوبنلا لبق ىا اهار ايّؤر هحورب قابلاو هدسحم ْ

 هيلع هناىلع لدي ىذلاو ةقداصلا ايؤرلا هتويث أدب ناكاك هلع ايتو هل ةثطؤت هللائحوب نا
 0 ا ( ل ا رعاك 0 اهم دسحلااو و رالا م) دعلا نا دعت ىرفلا كلوز اقم طيف حلوو نم اع كالا ||

 | لاح حورلاب ناكول اضياو داسجالا لمح امتا باودلا سنج نم وه ىذلا قاريلا نا اضيإو

 مهل لصحي للملا عيمج نم نوثيهتملا ذا ن دارك رووعدللا ركنا خالسنالاوا ءانفلا لاحوا مونلا

 دنناد عئام اردسج لقث هصق نيرد هكنانا ] ىفشاكلا لاق * مهني. هنوفراعتي و كلذ لثم

 [ تردق كفار دنا تعدب بابرا دوعصزا

 دوب ناسآ نب شجو معو ريس #* دوب ناجزا شن تشرس هكا
 ةنملا هايم اهنجسف مسو هيلع هللا ىلص ىلا ةنيط ذخا مالسلا هيلع ليربج نا اوركذ دقو

 | فيرا اهحو رك ىولعأ |ملاعلا نم ناك رهاطلا هدسد ني ةرودكو ةفاثك لك نم اهلكفو |

 | هكشازف قلؤل نم صفق 'ى' ئرتنا ) مشو ةلغ تلا لط ناقاهثللق *اةباىربلا مقف تلقذاف *

 | برعلاناسلىف ءارسالاذا ديك اتوهو فراغلا لع بصن 6 الل 2 مولعلارحبفف 6 (بهذ نم
 ةدم ليلقت ةدافالوا ه-ورب لصح هنا نافيالو اراهث ناك هنا لت الىتح البل الا نوكيال

 كلوق ناف دارفالا ثيحنم ةيضعبلا ىلغ ةلالدلانم ريكلا ىف امل لدلانم ءزج ىف ءارسالا
 ن

 فالح اهنم دحاو درف نم هتيضفب دش ىلاسإللا نه كريس نام ةضعل دش كالي ترمس

 نمو هلافرظال ريسلل اراعم نوكق اعيمج هل ريسلا باعيتسا ديقي هناف ليللا ترس تلق اذاام
 نيزثالا مو دلو ماللسلا هيلع هنأ اولاق سانلا لمت دملعو ننالا ةلل بج ر نم نررشعو عبس ةايل ا

 ننثالاموبةنيدملالخدو نينثالاءوب ةكم نم جرخو نشالا ةليلدي ىرساو ننثالا مون ثعبو

 ةضايفلا ادبموه ىذلاىناثلا نيعتلاىلا ةراشا نينثالا مون نا هرمس لعلو نيئثالامون تامو

 فلالا ناكف نينثالا موب اذكف ىناثلا نيعتلا هل ةيئاحهلا فورا نم ءايلانا ام ءالا رينو
 ْ مهفاف تافصلا نيعت ةلزنج امهنيعتىا نينثالا موي و ءابلاو تاذلا نيعت ةلزن دحالا مونو

 هرس سدق ىعاخلا ىلوملا لاق : ةلدلا هذه فصو ىفو

 ردبلا ةليل ىتارب وا روت ز * ردقاا ةلل ىلاثشم وا ودق ز |
 رون ىلع روت شا هسغ ضاس * روحود تلحبش شادرطداوس

 هدرك هنادميِش كشا شياوه * هدركهناش لينسدعج شمست
 ا 1 ت0 0 1 نجم - اسوم سيعمل تح



 مدي ٠١ تح رشع عيارلاءز زخلا
 سس صم ل سس

 تئايفلا ىلع لاو نزلا كرتو ا 1000 حارشتإلاو رحلاو ربصلاو وهذعلا ةقيقحم |

 ةعملاو ةيالولا ةمالع هسفنل لعجدقف هعاوناب 00 اهينارم ىلع ىوقتلاب و ٠ 3 .الاو أ

 متخاو ريغلاو ىوسلا ىلا لبملا نم كظفحامهللا ةبقاعل ا ريخو ةمئاخلا نحو لماكلا ناعالاو |

 براي ريخاب انبقاوع
 نابعشنم ريثععساتلا تبسلا مويىف لقنلاو لقعلا دهاوشنم هيوتحناب, لحنلا ةروس تم ظ

 فلاو ةئامو عبدا ة هنسروهش ةكللَسَف 0 كيابألا

 7 0 د ع
 0 0 5117 رشع سماحلاءزجلا 0
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 لا رار
 نمالا ىئاوكلاىف لاق * ةكم ادا ةرششع ىدحاو ةئام ىهو ءارسالا ةروْس ريسفت لن
 ىنلخدا بر لق ) نم ىتدملانم اهوا 6 اريصن ) ىلا ( كنوزفتسل اوداكي ناو )

 اوداكناو . سانلاب طاحا كبر ناو . هلبق نم ملعلااونوا نيذلاذاو ٠ ةقدص (]- كم

 هي ىهتنا اهيل ىتلاو © كان ناب الاول كبيونتفل

 لعفب هباصتناو بحععتلا ىنعم نمضتمو هيزئتلا وه ىذلا حيستلا ع مسأ 6 ناحبس ا

 ةلزتم لزن مث احدست ىنعم اناحعس نيقولخلا تافص نع هللا حسسا هريدقت هراهظا كورتم رمضصه

 هزنتلا ىنعم نارفغكردصموه لبقو . كلذريغو كنارفغو هللاذاعم مهل وقكهبانم بانق لعفلا
 تاليواتلا ىف لاق بحعتلا ىاسالوهو هدعب 00 امع زحعلا نع هيزتتلل هب مالكلاريدصتو

 هبيبح نيو هني, ىرجرملاعت هدوما نم سما بجتا ىلا ريشي اهب بجعتلل ناحبس ةلك ةيمجتلا
 نمو مهولا .بحاصو لقعلاوذ كلذي ىتتل حسستلاب ءأرسالا نارتقا اما مكحلا ةلئسالاىفو *

 دحلاو دسجلاو ةهجلا نم قلاخلا قحفف هليخي ام ميسجتلاو هيبشتلا لهانم هلايخ هيلع مكحب
 ىلاعت قحلا هدصقم ناك جرع امل هنال مالسلاهملع هلوزت نود هجورعب بحعت اءاو . ناكملاو

 بحتا ه+و رع نا اضياو . هجورعب بجعتلا بجعتلا نم دوصقملاو قلخا ىدصقم ناكلزت املو

 ىشاكلالاق * 6 هدبعب ىرسا ىذلا ف بئاجءلا نمولعلا ىلا فيشكلا جوسعنال هلوزت نم

 [ عشوهيلع للاىلص تسادمم هك اردوخ ُهدني دربب تمارك تهجب هكارنأ ىبعفو ك!]
 ةدحاول ةيرسلا هنمو اليل راسئىا ىرسو ئرشا لاش ىرسلاك ةصاخ ليللاب ريسلا ءارسالا ا

 تاضارتعالاو لاؤسلا طقس رضنلالاق * البل هريسىا هب ىرساو ةنفخ ىف ىرسن اهتال ايارسسلا

 ( ثالث م ايندنم ىلا ببح ) مالسلا هيلع هلوق هريظنو راس نود ىرسا هلوقب جارعملاىلع |

 ىسيعف اومهوتاك ةهولاو ةوين هيفمهوتيالثل هيبني نود هدبعب لاق امئاو . تببحا لقي ثيح
 (نا) 5



 لالا روس 59 مهي ٠١١ زم

 نكئاودتل الز هاكات دازمقلا الساس اخ هز عاف زدو اقع 6 هللابالا كربصامو ع

 هللاصا هنع هللا ىضر قداصلا رفءج لاق * ةفصلا كلَس قلك ناب هالاىا هتافصإ فص نا

 هسفنسال هللاب هريص لمح ث.ح سو هيلع هللا لص ىزلل هتمىلعألا ظحملا لعجو ريصلاب هءاسا

 مهناعا نم سأبلا عوقوب نب رفاكلا ىلع ىأ 6 مهيلع نرزحتالو 8 (هللابالا كريصامو) لاقو

 تفادح+نكتأل هللا ه4 كنالو © ( نيرفاكلا موقلا لع سأت الف) وحن كل مهتعباتمو كب

 مهنا لامعتسالا مع اموملو نلملو نديم فالخم هلامعتسا ةرثبكل افيفحم نوللا

 تلصو ناف ساحب ديز ناكو لوقي ديز ناك نولوقبف لاعفالا لكن ع نوكيو ناكب نوربعي
 0 بلو نال دشلا نكينمو) وحن تكرحمو نونلا تدر نكااس

 نذا دنع هيلع عجسن ىذلا بواقملا مالكا نم وهف مهركم نه ردص قيض ىف نكتال ىا
 ىرخا ةفطل هبفو . هنف ناسنالا 0 ٠ ناسنالاف نوكي وهف فصو قيضلا نال سائلالا

 ىا # نوركم/ام ) 37 0 هب طيحلا ”ىثلاك راص ىوقو مظع اذا قيضلا نا ىعو
 مئأتلا نع ىناثلاو تاف مهلبق نم بولطمي مئثأتلا نع ىهن لواف لبقتسيابف كب مهركم نم
 ةيالولا ةيعملا ىنعمو ىصاعملا اونتجا # اوقتا نيذلا عم هللازا 8 تا مهتهجنم روذحمب

 مهنيذلاو "ىلا ةافاكم اوشا نيذلاعم لاغيو مهلامحاىف ه6 نوئسحم مهنيذلاو لضفلاو

 8 انسح اليمح 'ىبثلا لعج ىنعمب لوالا هجولا ىلع ناسحالاف مهيلا ىداعي نم ىلا نوئسحم

 بتجي و هللا ةعاطىف ردابي تامالع ثالث نسحملل نا ) ثيدحلا ىفو ةءاسالا دض ىاثلا

 ( هلا ءاسانم ىلا نسحب و هللا مراح

 ددرك نرد ةناخ ئوقتب * داش دوش مدرمم رطاخ ناسحا ْز

 ىنايود ره قلاخ و قلاخ ىاضر * ىباتش د كلا كررئركب

 الا كلاه وهف هللاعم ناكن م لك ىل لو ةكئالملا ن» اكلم تيأر ىرونيدلا داشمت لاق *
 مهنيذلاو ٠ اوشان ,يذلا عم عم هللانا ) هلوق وهو هعم هللا ناك نم لاق وه نم تلق: دحاو 1

 لاقالاو ىضرلاب رعشب وهذا بحملا عم وا ةارتكت ةاوطفملا نال كلذو © نوكسحب

 ناب> نب مرهنعو * هرابداو بوبحلا طخسعم لصحندقف بوبملاعم بحلا ةنونكاماو

 ةروس متاوخم 0 | لامالو لاملانم ةيصولا امنا لاقف صوا رضتحا نيح هل لق هنا
 ىكش عجرب ردت هلع لا نورا ليبسى ا عدا) نم ىا لحلا

 :> ىللامال هنا باخالا ابا اوءلعا لاقف موس هنافو لق هءاضا هحور هللا حور مم

-_ 

 دأب |

 ىي

 قوفىعاف ةقتقحو ةفرعمو ةقيرطو ةعيرش ةعاجلاو ةّئسلال ها تهدم لع ىتكلو هب ىصقا

 هناىلا اذهب خيشلا ةرضح راشاو ىتيصو اذهف ةرخآألاو ايئدلا ف اذهب ىلاودهشاو اذكه

 ولا لع تقزرشت فوصتلا لها نأ ا ولاَق مهناف الصأ هشرطقشو هداقتعا ُّى داحلا الو غيذال

 علو .٠ نوبعدب قاوبلا و ءاملعل | مهيلع اناث 'ذلا مهز نويكس مهلم ةدحاوف ةقرف ةرشغع

 كوالا نطابلاو ةعئرمشلا , 2 صا ناطاي 0-0 رهاظ اهدحا . نيدهاشب ىنسلا

 : لهجلاو كاملا و ىمعلا لعال ماو ةظقللاو ةريصالا ىلع



 مضت ٠٠١ جس رع مبارلا ءزطلا
 - ووو

 نوطب نم هللا كثعبي ىتح كتكرتل ىدعب ةنس نوكيوا ءاسنلا نزح نا الول ريختال الاعف , مح رلل |

 للان رهظانا نينمؤملا لاقو (كناكم نيعبسب نلثمال مهب هللا ىرفظا نثل لاو اما ريطلاو عابسلا |

 اعد مث ناعفنلو طق دحاب برعلا نم دحا اهلثمع مل ةلثم ناثعلو مهعلص ىلع نديزنل مهيلع

 رخذالانم ايش هلجر ىلع لعخ هالجر تجرخف ةزمح هجو اهب ىطغف هندربب مالسلا هلع

 نيعبسهيلع ىلص ىتح هناكم ةزحو عضوبف لجرلاب ءاجي لعج مث ارشع هيلع ربكف همدق مث |
 ةريبكت نيعبس ةزمح همي ىلع مالسلا هيلع ىنلا ىلص نايبتلا فو * نيعبس ىلتقلا ناكو ةالص |

 انقر اكان نال خزي ةلالو ات )هل, هناا قرر لكلاب نانا هع ؤزااي .قيقلاز ةالكفا
 قراشملا راونا ىف اك عبرا ةزانجلا تاريبكت ىلع ةيفنملا ءاهقف هب لدتسا ام دحا اذهو |

 | امالغ ناكو ىشدحلا ىشحو هلتق هنع هللاىضر ةزمح نا هلصاحام لوزنلا بابسسا ىف لاق *

 | تراساملف ردب موب بدصا دق ىدع نب ةميعط همح ناكو لفوث نب ىدع نب ععطم نب ريب

 | عيتحللا ةخأف .قدتع تنافب ةميعظ ئجغلا ثم نعي ةزمج تلتق»نا ريجت: هل: لاق ,دحتا .ىلا'نشيرق |
 | ىشحولا مسا مث ناكام ناكف اوفذق نيح ةشدحلا ةبر> ”ىطخلال تناكو اهب هفذقف هتبرح |

 | ههرك مالسلاهلع هنا كلذو « كهجو ىنع بغت نا عيطتست ل ه) ٍدسو هيلع هللا ىلص هل لاقو

 باذكلا ة.ايسمىلا سانلا جرو مسوديلع هللا ىلص هللالوسر ضبق املف جرخف ةزمح هلتقل

 هللا هقفوف سانلا عم جرذف ةزمح هب ىاكاف هلدقا ىلعل ةمملسم ىلا ن>رخال ىشثدحولا لاق

 | هفكو هنمينع مالسلا هلع رفكق ةيآلاهذه تلزن مهنم غرقو اونقد امل ىلتقلا نامث . هلتقل |
 ١ هلوقب هدقن ىف نكل زواج ريغ نم ةلثملا ىف ةلئامملا ةحايا ىلع لدناو صمالاو هدارا امع

 تو ةلثملا روج ىف فالخال مولعلا نحبلاق لاق *اضيرءتوفعلا ىلع ثح © ميقاع ناو

 | متوفعو لثملاب ةبقاعملا نع ىا ه# متربص نّئلو هه روقعلا بلكلا ىتح اهنع ىهنلاب رابخالا

 ] ةاعملاب راصتن الا نم ع ريخ #9 اذه كريصل ىا 14 وهل 36 اضيرعت ملعاع حيرصتوهو

 دنعوريصلاب مهيلع ءانثو مهل احدم 6 نيرباصلل## لبق امناو ماقتنالا نم 00 ريخوفملا ىا |

 ١ ثدنحاي رخآآل لاق لجر ةصالخلا ىف لاق * ( براي ربصت لب ) سو هيلع هللاىل ا[ لاف ةكلذا |

 | زوجي هيدؤِل ىضاقلا ىلا مالا عقرولو بيجالو هنع فكي نان سحالا تنأىل ابتنأ لْوَع» له

 راصتنا هنالزاح هلثع هاز زاك ثيخاي هريغل لاقول ىواتفلا عمجش ىفو ٠ هب ليابحل باجاول اذه عمو | |

 (لدس نم مهيلعام كئلواف هممللظ دعب رصتنان اور ىلاعت هللا لاق هنق تاك كلذو مظلادعب ْ ٠

 ةيجوم ةملكلا كلت تناك ناو هللا ىلع هرجاف حلصاو افعن) ىلاعت هللالاق لضفاوفءلاو ظ

 ىتاترتلا مامالل رادبالاريونتىفو ٠ هسفن ىلع دحلا باجيانع ازرحن هلثع هيك نا ىت.ايالدحلا |

 هب سعأ مث .ىهتنا ىدابلاب ريزعلا ةماقاب ايفون ةوعن كيوربضملا برضو قحربغب هريغ برض |

 دوفوو ىلاعت هنوؤشب هملع ةدايزل رومالا متازعب سانلا ىلوا هنال احيرص ملسو هيلع هللاىلص |

 نم تنياعو ةيذالاو مالاآلا نونف نم مهتهج نم كاصا ام ىلع ه« ربصاو ليقف هبهقوثو
 نبال كاق نم لوقك ةمالا ءادتقال عبتتسم مالسلا هلع هربصو ةيلكلاب قحلا نع مهضاسعا |

 نأرلا ريض دنع ةيعرلاربص امنا نيرباص كب نكت .ربصا ةيزعتادنع امهنع هللاوضر سابع |
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 لحنلا ةروس مدي وو اع>

 ”اراتش اك ءاانتعالا وت هر هتملظ تركيا ىدراقلا اذهل لها دج "اتالم زا
 ا شللاو دعو هلل الودوعير ره الغلا ىف و دعنم 5و راهنل ا ىفليللا جالب ادع راهنلا رونب لل الا ةملظ

 اللا لالضلا .ةملظب هر وتاتتساف يشيد لالضلا هلخادتدق الصا هلادتها ن دوكل

 ةاحتنلا ىلا 'هتمتاخ 0 ىضراعلا لالضلا ىناثلا اذه رضبال 0 ىلا هتباع 0 ْ

 ىطغم ههجو تدنو انبلا :سولملا شكي«لجار .ناكالاق اىلاعت' هللاة فخر قاحتسا' قا نعو *

 نامالا ىنطعتو لاق اذهىلع ىنعلطا ىطغم كهجو فحصنو انلا سواجلا كت. كنا هلتلقف
 تعفرف نيللا ىلا تلصو ىتح تشينف اهريق تدناف ةأرما تنفدف اتا كلا مل تاق

 | ىه اهدمت تلعشخل اهتددق ةفافللا ىلا ىديب تبرض مث ءادرلا ىلا ىدسب تبرض مث نبللا

 ههجو بقشكو ىتمطلف اهدي تعفرف ةفاثالا تدرك ىتكر ىلع تدثك ىنلغت اهازتأ تلقف
 تدر مث اهرازاو اهتفافل اهلع تددر مث لاق هم مث هلتلقف ههجو ىف عباصا سمح آل كاان

 ىعازوالا ىلا تكف ىعازوالاىلا كلذب تيتكف لاق تشعام سبا الذا ىسفن ىلع تاعجو فاققلا

 از وك لاقف كلذ نع هتلأسف ةلقلاىلا ههجوو ديحوتلا ل هانم تام نمعهلأسا كحبو

 تارم ثالث نوعجار هللا اناو هللاثا ىلا تكف ىعازوالاىلا كلذب تبتكف ةلبقلا نع ههجو

 ١ نال كلذو مالسالا ةلامريغ ىلع ىا لا ىلع تام هاف ةلقلا نع ههجو لوح نم اما

 | لع توملا ىلا ةاصعلاّن م اريثك رحب ئصاخملا لع رارصالاو: ةتتشللاو' تاتكلاب ققتعلا) كرت
 هرس سدق ىدعس خشلا لاق : للاب ذاعلاو رفكلا

 تكاخ ىدون ىزور كين ترك *“ تمتام“ تبول دول "ىسو ع

 | اادقا تيثيو لاوزلا رصرمص نم انداقتعا عمشو انناميا رون ظفحبنا هناحبس هللا لا

 ىلع ةبقاعملا متدرا ىا 6 مثيقاط ناو # لاح لك ىلعو تاقوالا عيمج ىف تباثلا لوقلاب

 لثمي ىا 6 هب مقوعام لثع اويقاعف © اليلق لكف تلكا نا ىمحملل بيبطلا لوق ةّقرط

 | نيدت اكوحن بيسلا ىلع ببسملا مسا قالطا ةقيرط ىلع باقعلاب هنع ربعدقو مكب لعفام
 ةروك ذملا ةّقيرطلا ىلع ءازجلا مساب هيلع ىراخا .ندلا ا 205قئ راع نتف 2 ئا فان

 ةلكاغملا باب نم ةققاعم ىتادّسالا ئذالا ةيمست ىنعي ةجوازملاو ةلكاشملا جهن ىلع وا

 ىلع اهقالطا ىلع راج فرعلا مأ لمف بقع نوكت نا ىدتست نكال «يض و قا نانا

 روهمج قبطاىطرقل ةلالاق ه تملا ىدعس ىئاوحوف 5 ل اعف ءاز> نكي مل ناو دحا هب بذعيام

 متع بلطملا ديع نب ةزمح ءادهشلا ديس نأش ىف ت تاز ةسدم ةياآلا اذه نا ريسفدلا لها

 مهنوطب اورشب دحا موب نيملسملاب اولثم نيكرشملا نا كلذو ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر
 بهارلا نب ةلظنح الا هب لوثمم ريغ دحا قبام مهريك اذه اوءطقو مهئاذاو مهفونا اوعدجو

 ىلتت نع نوكرششملا فرصنا املو كلذل هوكرتف نايفس ىنا عم ناك بهارلا سماع هابا نال
 هنطب قشدق ةزمح ىار هءاس ارظنم ىارف مالسلاو ةالصلا هيلع هللالوسر فرصنا دحا

 0 تنككيلع هللاةمحر) كاقف هن هبلقا عجوا ناكأ ش ريإو ةانذا تعدجو هفناٍلطصاو



 مضي وم < رشع عبارلا .زجلا

 ضفخاو ةمحزلاو فطللاب قافولا لها لداجو مهيلع ظلغاو قافنلا نها لدا اهنم ةفئاط |
 هحور هللاحور ىدنسو ىخش ةرضح لاقو * مهلرفغتساو مهنع فعاو نينؤملل كحانج |

 لاوحالا تاضتقم ىف ةسانملاةياطر ىلع ةريصنلاب ىا ةمكحلاب تانقربلاتاحناللاب ىمسملاهباتك ىف

 امتاماقمىف عيرصتلاو ديدشتلاو ظيلغتلاو اهتاماقفىف ضيرعتلاو فيفختلاو نيلتلاب تاماقملاو
 | ةنسحلا ةظعوملاو دسافمال ةلاسلاو طاصملل ةبلالا ةيمك1ا تابساملانم كلذ وحتو |
 تابوبحلا ىلا بولقلل ةيلالاو تاسهرتلل ةلوانتملاو تاسغرتلا ىلع ةلهةشملاو تاتسحلل ةنمضتملاىا |

 ةلغع وللا نع ىلا ةتنسحلاةظعاوملاب قلو نستخمام كلذ زيغو تاخحوقملا نع وفلل ةلاتسلاو أ
 ةظعوملا كلت ناق قملاو لهجلاو سفنلاب ةظعوملاال ماتلاو لقعلاو لماكلا ملعلاو قحلاب |
 اةدسافلا ةماعلا ةلفغلاب ىه امنا ةظعوملا هذهو ةحبحصلا ةلماشلا ةريضبلاب ىه امنا |

 | أ" "تاب ىلدآج لا كلا "تاوتلك“ ةطماحلا ةطعؤللا نع «ةنلسللا "ةظعؤوملا ؟ةقتفللا قو |

 | وفعلاو حفصلاو نيللاو قفرلاب نوكت ىتلا ةيناقحلا ةلداجلا ىهو نسحا ىم ىتلا ةلداحماب |
 راو لمحتلاو ىأتلاو ريصلاو رومالا بقاوع ىلا رظنلاو لوقعلا ردَهب مالكلاو حمسلاو

 | 15 دل رابعا هعيسلاولا قزك زدن قدح قعاولا لذا“ نفاخ قصعل 115 |
 | مامتو ضارعالاو ضارغالا عيمج نع ضارعالا لامكب قدصلاو قحلا بئلاخ نمل قدصلا

 نيرئاسلا نيلفاغلا نيلهاجلاو قدصلاو قحلا ليبس نع نيلاضلا نيدناعملا نيفلاخملل محرتلا |
 نع معا وه كبد نا 8 مزاوالاو صاوخلا نم كلذ ىوسامو بذكلاو لطابلا ليبس ىلا |
 | ولك لوف نك نم رعاو [ سس الز اك ىخ هدد ده اره دك كلاب )“4 ليس نعلَس ٠
 | ركذامالا كيلعامىا كلذب < نيدتهملاباعا وهو ف ربعلاو ظعاوملاو مكحلا نم نياع امدعب 6

 الف امهيلع ةازاجلاو لالضلاو ةيادهلا لوصحاماو نسحالاب ةلداجماو غيلبتلاو ةوعدلا نم
 معا كبد نا لبق هناكف هقحتساع مهنم الكىزاجيف نيدتهملاو نيلاضلاب معا هللالب كيلع |

 هنع تزحت هف ريخال نمو ةريسبلا ةحيصتلاو ليلقلا ظعولا هافكريخ هيف ناك نق مهب |
 لور نت ورنا دعب كو كيور فحم نعد ل فراكك ندا |

 هنآ كتسز: ديان نكلو * هنا كنز ندركشاب ناوت
 ظفاحلا لاقو

 دوشن ناحرمو ٌولْول ىلكو كنسره هنرو * ضف لباق دوش .هكدياس كاب ىهوك

 مالسلا مهيلع ءايبنالاك اقلطم مهتماخ نسحب عوطقم فنص . فانصا ةثالث سانلانا لعاو + |

 مهريغو نوعرفو ناماهو نوراقو لهجىب اكمهتبقاع ءوسب عوطقم فنصو . ةرشيملاةريثعلاو

 ةماعكاقلطم مهتماخ ءوسو مهتماخ ندح ىف كوكشم فنصو . اقلطم مهتماخ ءوسب عطقنمت
 نم ةعيرشلا رهاظ ىف نيحودمم اوناك راربالا ناف راحفلا نيرفاكلا ةفاكو راربالا نينمؤملا |

 ةهجلا كلت نم ةعيرشلا زهاظ ىف نيمومذم اوناكراجفلاو لالا ىف لامعالاو دئاقعلا ةهج |

 ريو حلصملا نم دسفملا ملعب هللاو ىلاعت هللا ىلا ضوفم لالا ىف مهرما نكل نا

 هللاب ذوعت ناطبشلل ايلوو هللاودع دوعي رهاظلا ف ىلو نم مكف ةبقاعلاو ةرخ الا ىف امه |

 . (نوكل )



 ىهارك رطخ زا سرتب تستاملظ *«. نكم رضخأ هر مه ىل هلج رم نبا عطق
 لصوملا مالسالاوهو 6 كبر لببسىلا ب ناطرشلا ل دس نم لسرلا لضفا اي سانلا # عدا

 هرس سدق راطعلا خيشلاةرضح لاق * ىنلزلاو ةنلالا

 دوب تاذره ”ىطعم نوج واتاذ * دوب تادوجوم لصا نوح واروت

 شلاهذ و ادب تارذ توعد * شنئاهجود ىه توعد دل بجاو

 قرط نم لصاو ةيهلالا ءامسالا نم مسا ىلا دنتسم ةدوجوملا نايعالا نم نيع لكنا ملعاو *

 ةوعدلالوقن انال* ذئنح ة وعدلاة كاف ام لاَسال د« ءامسالا عيمج ةيدحا هل ىذلاهللا ىلا مسالا كلذ

 ةقحلا دئاقعلل ةديفملا ةيعطقلا ةجحلاب 6 ةمكحلاب 98 لدعلاىلا رئاجلا نمو ىداهلاىلا لضملا نه

 هي ةنسحلا ةظعوملاو ف قئاقحلل نييلاطلاةمالا صاوخ ةوعدل ىهف اهيلا ىعدنم ةهبشل ةحيزملا
 ةظعو اظعو هظعي هظعو لاش . مهماوع ةوعدل ىهف ةعفانلا تاياكحلاو ةيعانقالا لئالدلا ىا

 ىه ىتلاب مهلداجو 0 سوماقلا ىف م ظعتاف باقعلاو باوثلانم هبلق نيليام 001 ةظعومو

 نيللاو قفرلا نم ةلداجلاو ةرظانملاقرط نسحا ىهىتلا ةّقيرطلاب مهيدناعم رظان ىا ه# نسحا

 هلعف م مهبهلل ءافطاو مهبغشل انيكست ةروهشملا تامدقملا لامعتساو رسيالا هجولارابتخاو
 قحلاراهظا اهب دصق اذا ةزئاج معلا ىف ةلداجملاو ةرظانملاناىلعليلد ةينآلاو . مالسل هيلع ليلخلا
 وعدملاناف . ثالث قرف قا ىاوعدملا ىلع هنت ةي ًالاءذهىف هريسفتىف ىدنق رعسلا خسلا لاق *

 لادجلا لها مهو موق ةلداحلابو ماوعلا مهو موق ةظعوملابو .صاوخلامهو موق كا هللا ىلا

 ثخنم ةئيدد تافصب ةسندم ةصقان اهنكلو ماوعلانع اهباوزم# ةساك اووذ ةفئاط مهو

 رش ةصقانلا ةسايكلاناذ مهكلهتو ىلا كاردا نع مهعنم لاض ديلقتو جالو بصعتو دانعو
 لمعتساول هناف اهيساني عم اهتم لك لمعتسيلف هللا ةنملا لها رثك ١نا عمست ملا ريثكب ةهالبلا نم
 مهتنطف مدعو مهتدالب ءوسل اهومهشمل ثمح أيش دل ماوعلل ةمكحلا
 تسارخ شد. نار مهاوجزادنج ىرهوج * ناكىن تمكحز نامهف زك شيب نتفكهتكت
 ىوتثملافو

 ركوتسر دندز» ظبارت قاوتوكا#ن دغش -نتفك ةقطياب ناو“ كك

 لفطلان يلب عاضرالانم لجرلارفنت هن» اورفنت ةمكحلال ها عم لادا لمعتسا ناو

 افوخ مهبد نوعدي مهنال ءاجرلاو فوخاوهو ةمكحلاب ةنطاوهو كير ليبس ىلا ماوعلا ءاعد

 عبرت الملا ىلع حصنلا ناف الملا نود الخلاىفو حررصتلا

 تسي تحصت ٌةويش نيا زج هك :٠+ نك تولخمإ' ىنك ؛ تحبضت نك

 تنين تحيطف زب تحصن نآ * دشاب الم رب هكت حضن ره
 مهيعاود رفوتو مهيلا هللاببحت نا ىهو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب هللا ىلا صاوخلا ءاعدو

 ارينم اجارسو اللد مهل نوكتو هف كلت هللا طارص ىلا مهيدهتو مهدشرتو بلطلا ىف

 6 اخ  ا/- نابلا حود )

 لعبت ا! ةووس ميك هيام زج
 دهس ووك ٠-1 صم - دهام

 | نا ىلا ةراشا 6 ةنسحلا ةظعوملاو ةءكيلاب كبر ليبسولا عدا هلوق ةيمجنلا تال,وأتلاىفو *

 ' نود ضيرعتلاو مالكلانيلو ةارادملاو قفرلاىه ةن.لا ةظعوملاو ةنْلا ىف اعمطو رانلا نم

 لكل ( نسحا ىعهىنلاب مهلداجو)ل نيب رقما بتا مولا مهايا كتيكزتو كتمباتمىف اوادينا ىلا ا د.ؤس اردوخ مالغ هحاوخ ندد تناكح نايب رد موس رتفد طساوارو



 مه 65 2 رشعمبارلا ءزجلا
 -_و لا سس ع سس سس ع سس سس

 | كتهل كلذو [ دندروخ ىمواىاشحاو ازجا زور لهح راو> راد ناغ سم هكدن دمك

 لمعلا كلذ لث هتعيرم# ةمردع

 كاب "ا ىرادنات الا « كالهرب دهدىوتف عرش مو

 هيلع ىموهنا كلذو قحلل فلاخلا ف رطلا وه فالتخالا أشنم 4 هف اوفاتخا نيذلا ىلع 9

 | ةعماموبب كلذ نوكي ناو ةدامعلل ادحاو امو. عوبسالا ىف اولعجينا دوييلا ما مالسلا
 | الا تيلاوهو ضرالاو تاو.سلاقلخ نه هيف هللاغرف ىذلا مويلاديرت اولاقو هيلع اوباف |

 | هللارما عاطاف هيف ديصلا مرح مهالتباو تيسلا ىف مهل للان ذاف ةعملاب اوضر دق مهنم ةمذرش |

 نود ةدرق هللا مهخسف ديصل نع اوربصي ملف مهريغاماو نوديصيال اوناكف ةعملاب نوضارلاىلاعت |
 مهنطاب ءانقو ىلاعت هللا مال مهداشنال اوحنف ةقفاوملا ةقرفلااما ريقفلال ودب * نيعطملاكئاوا |

 مهئاقب و ىلاعت هللا مال مهتفل خخ اوكلهف ةفلاخلا ةقرفإااماو ىلاعت هللا نم ثعش#ل ىتلاةدارالا نع |

 كير ناو #3 هسفنىلا لكو هتداراب هرم نموا قفاوا 'رثخا نم[نا كنشالو“ةزامالا مهسوفنب |

 لصفي ىا 6*8 نوفلتخي هيف اوناكايف ةميقلام وب ل هيف نيناتحلا ني رفلا نيب ىا دكمهنب مكحبل
 قوام نا ىلا ءاعا و باقعلاب فلاخلاو باوتلاب قفاوملا ىزاجو فالتخالا نم امهنيبام |

 هب دّتعبال ”ىش ةرخ الاف عقيسام ىلا ةيسنلاب رخ الاءاحماو نّسرفلادحا خسم نم ايثدلا ىف

 مهموي اذهنةعملامويىنعي ( مهدسب نم اثيتوا ةمايقلاموي نوقباسلا نورخ آلا نحن ) ثيدحلا فو
 ظ ةياالافو«دغ دعب ىراصتللو ادغدوهللو مولا انلف هل هللاانادهف هف اوفلتخاف مهلع ضرفىذلا |

 ىماونلاو سماوالانم ميةاسملا طارصلاىلا سانلاهب هلادشرا اهف فالتخالانا ىلا ةراشا

 | هيف ديدشتلاناكناو ىوهلاو عبطلا قفو ىلع مهنم اعادتبا اهضعب 526 اهضعب لالحتسال

 | تادابعلا ىف دابعلا ىلع بجاولاف . مقّتسملا طارصلانع الالضو مهيلع الابو نوكي مهسفنا ىلع

 مكيلع ) مسو هيلع هللا ىلص لاق اك عادتبالا كرتو عابتالا قا بلطو تادهاجملاو تاعاطلاو |

 ا ناف رومالا تاند#و ك او دجاونلاب اهاع اوضعو ىدعب نم نيشازلاءانلقحا هنو قلسب |

 | لاقف هرسس سدق شيشي نب مالسلادبع دمحم ىبا خ.شلل لجر ءاجو * ( ةلالضف ةعدب لك |

 | تابجاولا بجواف انا لوسرا لاقو خيشلا بضغف ادارواو فئاظو لع فل وفجتلاب

 | كبلق ظفحاو اضفار ىصاعمالو اظفاح ضئارفلل نكف ةروهشم ىصاعملاو ةمواعم ضئارفلا

 |:اركاش هب هلل نكف ىضرلا جرم كل جرخ اذاف كل مسقامي هلك كلذ نم عنقاو ايندلا: دارا نم
 | راش ب آلا ( مكحيل كيرناو ب ىلاعت هلوقىشو ارباصهلاعنكف طخسلا جرم كل جرخ اذاو 0

 أ ىلايا الو ىلضفب ةنملا ىف ءالؤه لوقف عدبلا لهاو ةنسلا لها نيب هل دعب مكحم ىلاعت هللانا ىلا |
 | ةرشغىدحاو مهاوظلا لهانم ةقرفزوعبسوناثنت ةعدبلا لهاو ىلابا الو ىندعب رانلاىف ءالؤهو |

 ظ ةبجانلاةقرفلاو رانلاىف مهلكو داقتعالا يح نم قحلا فالخ ىلع مهلك نطاوبلا لها نمةقرف

 | اظفحمي نا ىلاعت هللالأن المعو ادقع ةنسلاو باتكلل نوقناوملامه مهريغو ةفوصتملا نم
 نيتملاق حلا ىلا هشيم نيقلاقيرطىف لماك نيدلاف حصان خا نم ديالو لالضلاو غيزلانم |

 هريس سدق ظفاحخلا لاق

 (عطق)



 كيلا ةؤوح موج هو ز2-

 دناوت لل ءومجو ىهاشوت * دناوت ليفط قابو: لضاؤت |

 7-7 ١ فا ورم كهف وباقى 5 ةوبدلا نت نيد لع ميسو هتلع هللا ىل اص ناكو |

 ا اوناك مهناف دحاوتلا اماو:مهبلاناو« عهغاؤسوا عهكاتماو أ خاف مالسلا كلا كارلا

 | هللعدللا ىلص ىنأا كلس امل ةينمحتلا تالي وأتلا ىف لاق هته لعالا نكيمل مالسلاهاع ىنلاو.هولديدق |

 ىد كاينغانيف 4 ب مهارب ,آ تهذ 5 < هللاىلا نهذيل هل هللدهحو و هتعب أتم قيرط 0

 اهاذ- نكول ىلدخلا نا اءكتمب قرفلاف اح تناو الاخ ناك ميهاربا نادر ندا

 اهدنع :ىلاخلا 00 ىهتملا ةردس غلب املف هبىزسا اكار نوكي بينللاف هسفنب ىثع
 واعلو ىثغيام ةددسلا ىشغيذا كلاهنيزتل اهب تيضرول ليلخلا ماقم ةردسسلانا هل لف

 نيسوق باق ناكف ىلدتف اند مث اهدنعلزناذااب ىتطامو اهيلا رظناابرصبلا غاذام ةيسيلاهتمه

 برقم كلم هنق ىعسالا تورو هللا عم 1 وهال عم قف د تينحلا ماقم وهو قداوا

 *اعوتم راص هعباتملادح زوايا زامل هذ هّسوط وهو ل ىنالو ليربج وهو

 احاتحم ةرخ آلاف ن وكي للخلاف :لدخلاةعباتم ىلا اجاتحم ايندلا ف سو هيلع هللا ىلص ناكناف

 تاليوأتلا ىف ام ىهتنا (مهاربا ىتحةمايقلاموي دامك نوجتدع سانلا) لاق م هتعافش ىلا

 كنلظاق ةعباتملاب:اراومأم ناك اذا مهظعلاهف رمش عم بيبان اف ةعباتملافرش ىلع لذت ةيالام“ »*

 ىربالا ىمظع ةداعسو فرش ءاحلصلاو راخالا ةيو ةعباتملاوف ةمالادار فا نم هريغب

 ناولس ةلمو لعامسا:شيكو اص ةقان5نءرقلا فرشب ةنملا لها نم تاناومأا نم ةرشعنا

 لاق نم رد هللو للف كل [ناكا بلكو

 قالفلا دعلا ف رغتأ ىدنعاي هللا لوقف ءالفألا نم ار ل ود الكور ادع !اهيلعىتلانعو

 نيدلاءاهب خ شلانعو * ( هل كتهو دق قاف بهذاف هللال وذ أ لوقف يالغلا ذاك

 ناؤسفف هدنع اثني دل | ئرشت اس رغم الحر ناك هريس سدق تالا ىبا خب بشلامداخ نا

 اودعقا لاقذ كلذ لعين مو هل اولاقف امهل ناوقال الأنا هللاو ىرغملالاقف ريكذو كتم

 نوع وتطول 0 ىلع اوسلج: ىبرغملا كت: اعلن ومعلم ىتح ىربق ىلع

 ضرفىأ 13 تبسلا لعج اهنا 0 ا اضف ىدع ىلع ديزي ى با ةورف تامح دقو ا

 ضرف ىنعم هئمضتل ىلعب لعج ةيدعتف هف دصل اكرثو ةدابعلل هنف ىل>تلاو بيسلاموب مظعت

 رخآ وهذا هدنع مايالا عاطقنال هب ىمسف ةحارلاو عطقاا ىنعمي عوبسالا مايا نم موب تبسلاو

 لاغشالا نم هيفنوحيرتسي دوهيلا نالواضرالاو تاووسلاقلخ نم هللا غرف هيفو عوبسالا مايا

 | مالسالا رئاعش نم تيسلانا نوعدي دوهلاناكو اهتنش تمظعااذا دوهبلا تتنسا لاعبو ةيؤويتدلا |

 ظ اهغايتابدم اي ترها ىتلا هتلمر ءاعشو ميهاربارثاعش نم تبسلا سبا ىاءيلع اظفاحناك مهاربا ناو
 ْ كات اىنل كلذ عرش امباو ةلمخا ىف ةقالع ناك رشملاو رضع ناب و مسو هيلع هللا ىلصهنب نوب

 | مالتلا لع يلوم تارشخ زوز نا هكدزو اد راقت ة ادد يغاكلا:لاق-# لوطا هداك دق
 | ل دندزب شندرك انا دومرغب درببم ىباحي هتشادرب ار ىعاتم هكديد ادى |



 م ه4 رع ميارلا ءرجلا
 م كس سل عسا

 اهماقم ةلح وم وا .مالان مةنأ ىنعم جيباصملا 2 (طاسالا نم لبس 0 كل

 ىضر, نيسحلا نب نيدياعلانيز لسن نم تاداسلاذا, ةريثكلا عورفلا هنم بعشتي هنا ىنعكوا

 هللايذوعناذه اننامز ىف نيرتفملا ضعب هاعدا كنيس ةوين ىلع ثيدحلاىف ةلالدالف .امهنع هللا

 هنودصشيو سانا همؤي ىا مومأهىنعب ةمالاقيو .مالكا ارحب ىف اكرفكي ىب انييثدعب لاقنمو |
 ةودقو .ديحوتلا لها سير مالسلاهيلع.وهو نيدلاىف ماما ريخلا عمو هاب هنم اوذخأيل

 نيهاربلاب مهبهاذم لطباو ةنهاب تاني رجحلا مهمقلأو كريشلا لها لداح قيقحتلا باد

 يقل ىلا لطاب نيد لك نع الئام  !ةتحرج هىماب امئاق هل اعطم انو » ةعطاقلا

 ىف شيرق رافك ىلعدر هيفو . اعرفو الصا مهنيدروما نم ىما ىف هي نيكرشملا نم كيملو

 هنا _ىور ةمال ةئلاث ةفص ةءعتعمج 6 همعنال اركأش 9+ ميهاربا انيبا ةلم ىلع نحت مهلوق
 رشبلا ىز ىف ةككالملا نم جوف هءاغ هءادغرخاف افيضمويتاذ دج ملو فيض عمالا لك اا

 ىافاعزا ىلع اركش مكتاك اؤمتبجون آلا لاقف اماذج مهبناديلا اوليخف ماعطلا مهل مدقف
 لك ىلعرداقتناو زجاع ىلا لاقو اهلجال هللااعد مثدم ةمال ةفاضلا دارادنا لاعبو ىالتباو

 هلصواف هرثنو سيبق ىلا لبج ىلا دعصف ميهاربا ذخاف ةنلاروفاكنم فكب ىناف ليربج ءاخ”ىش

 ةفايض حلملا راصف حلملا ندعم ناك هتارذ نم ةرذ تطقس اميَخ ايثدلا راطقا عيبمجملا هللا
 هرمس س دق ىدعس ْح : شلا] لاق و : مالسلا هيلع مهاربا |

 اتش الويززا ىزادزاةكي ا كتلس 017 ىاشخ نثوب و رو>

 كما ؟انيرشتا ب لتعير مازع ع عنا قر دال ةنايداضتر يع

 مالسالا ةاموهو هبلا لصوم :# مقتسسم طارص ىلا هيدهو 2+ ةوبنلل هراتخا هي هبتجا ْ

 ركذلا نم ةنسح ةلاح ةاسح ايندلا ىف هانيلا و ملست ىأ اهلست ىوادقؤ ملستلا ىلع درعلا |

 ناو ةعاظلاو لايف ليوطلا رمعلاو راربالا دالوالاو ةبطاق سانلا نيب امف ءانثلاو ليم

 مالسلا هيلع ىنلا ةالصب ةنورقم هيلع ةالصلاناو هلسن نم لسو هيلع هلا ىله ةلاسرلاةرس 598 5
 ع رم ميعاربا لا ىلعو ميهاربا ىلع كيلا ةمالا هذه نم ىلصملا لوَش 5

 نواماكلا داريلاف مالسلا مهيلع ءابنالا مهو ةنملا ىف ةنلاعلا تاحردلا باكا هي نيملاصلانمل |

 كتبنر ومسو كتقبط ولععم © كيلا انحوامم نانلكلا ةياغبوملا نولصاولاو حالصلاىف

 نا هتله لوسرلا عابتا ميهاربا ىواام لجان اىلع هينتلل ةيترلا ىف ىخارتلا نه مث ىف امو

 اذا باتكلا تللما .نم ءاسنالا ناسل. ىلع هدابعل هللا هعرش امل مسا ةلملا هي ميهاربا ةلم عبتا ١
 ميقتسملا طا رصلاب هنع ريعملامالسالا هتلمي دارملاو هلةعاطلا رابتعاب نكل هنعب ندلا مو هتيم

 كلذ. ةعفعضعبلاىرحم هنمىرج هب هلاصتاةدشل فاضملا ناااهللا فاضملا نه لاح 1 1 |

 أ وهو نبدحوملا ةودق ناك لب 3 نكراغشملا نع ناك امو ةعاق دنه هجو تال

 رومأملا ءاءاعلالاق *لمعو دقعنمهيلع مع امع هتهازنل رب 5506 ناي قمسملا 0 |

 انوعبم هوك ببسبهل  هعاّوَتاو راصعالا لديتب ةلدبتملا عورفلا نود لوصالا ىف عاسالا هب ْ

 هللاىلع نيرخآآلاو نيلوالا مركاوهفالاو هدعب |



 لحتلا ةروس - هر

 اوتهب كلذ مهللاق امل مسو هبلعلا سعنا _ىور- نيقداص منك نا اهولتاف ةادوتلاب اوف

 تاسطلا نم مهيلع مرحام رحم نا اهيف نيب دقو فيك ة را اوجرخم نا اوأرجب مو

 ميرحتلا ىف مسريغ نيب و مهني, :قرفلا ىلعه شت هيفو * نايبحضوا اديدشتو ةيوقع مهغيو مهمللتل
 تقاوعرد ركفت مدعو قادانو تلذغ بسب ] ه6 ةلاهجم ءوسلا اولمع نيذلل كير نا مث

 هبوكرنا لمعي ناكناو لهاج وهف اوس لمعي نم لك امهنعهللاىضر نانعن.انعو:* [وومأ
 ريركت ةيناثلاناو روفغلوهو ريخلاب ةقلعتم ماللاو .هريغو للا ىلع ءارتفالا لمتحم ءودلاو .ةئيس

 ( اورجاه نيذلل كبرنا .مثإ) ىلاعتهلوق فما لصفلا عوقوو الكتل لوطا دك ألا ليبس ىلع
 د حيرصتلاو ٠ ءوسلا اولمت امدعب نم ىا # كلذ دعب نم اوبانم ف ةيآلا

 نم ه6 اهدعب نمكيرنا ه» حالصلا ىف اولخدوا مهلامعا د اوحلصاو هي ةغلابملاو دك أتلل

 ىدعسلاق *لعفلا ردبصم ىلا كئءاعريمضلاناىف ( ىوقتلل برقاو» اوادعا الهلوقك ةبوتلادعب

 عم ةيصعم اهنا ثيح نم ةيصعملا ىلع مدنلا اهناف ةبوتلا ليمكت هنال حالصالارك ذيل ىتفملا
 ىا ءوسلا كلذل ه# روفغا قه مزعلا كلذل ققحم حالصالاو دوعلا مدعف دوعبال نا مزع

 ديك كير نا ىلاعتهلوق ريركتو العفو اكرت هتعاط ىلع تثي 4 ميحر 8غ ءاحم هلروتس

 هبلعلبقيو هللا نع ضارعالا نع عجري نالقاعلا ىلعف *هزاخناب ةيانعلا لاك راهظاو دعولا

 خاسوالا ليزي نوناصلانا امكق نوباصلا ةلزن؟ ةبوتلاو لمعلا صالخاو بلطلا قدصب

 ىونتملا فو, ,باونذلاىنعا ةنطانلا خاسوالا ليزت ةبوتلا كلذكف ةرهاظلا

 شييوت ىتسدرك هك اهئاز نك هبوت * شيوخ رمح همانوت ىدرك هيسرك
 تساي م ى.وا نك |: هدّشارردب ىث اهنا | تس. مدننا! شك شاذكب كا لمع
 تانحااب ددرج نم 0-5 تابح تلا هدة اركرمع خب

 دقوج مدرك ن ازا سرا عر 2 تاو يد نو هلي 1
 نم رباكالا ةبوتوتالفغلاو تالزلا نم صاوحلا ةبوتوتآيسلان م ماوعلا ةبوتنا لعاو
 هلمع حلصاو ةئيسلا نععجر اذا دبعلا و اهكرت ال -تاعاطلا ىلا! تاقتلالا و تانمملا' ةيَوَر

 ثيدحلا ىفو هللا الا هلاالب رك ذلاو سفنلا ىوه. فالخ لامعالا لضفاو هناش. هللا حلصا |
 ىلفسلا ضرالايف توما رهظ ىلع هلفساو شرعلا.ندحن هسأر رمحا:توقاي :نم .ادومجهينا)

 دوهعلاو توحلاكرحتف شرءلازتها ةقداص ةيننع هللا لوسردمم َتاالاهلاال دمعلا لاق اذاف
 هللالوقيف اهلئاقل رفغتال تناو نكسا فك شرعلا لوقيف ىشرعاي نكسأ ىلاعت هللالوةف

 اهتينالعواه رس اهريبكو اهريغص بونذلا اهلئاقل ترفغدق ىلا ىناوءس ناكساي اودهشا ىلاعت |
 نا و بواقلا ةيفدتو سفالا ةكزتت لصحمت هبو بونذلا نم دبعلا صلخت .ىلاعت هللارك ذبف

 ةمحةما ىف اقرفتمالا دجوب داكي الام ةيرشلا لئاضفلا نم هنزل ةدح ىلع 4 ةماناكمهاربا

 نبك
 دحاو ىف ملاعلا عيجنا * ركتسمب هللا ىلع .سيل

 همه تالا« رانا ةعومج 1 تاهو تاذىلوةناكيوتاناج

 كزبنكزا دهاز: ندش ادجو هناغنذز نديسر نايبرد مجنرتند طساوارد



 م نب 2 رسشع مبارلاءرجلا

 كلذ لاق امنا وهف. ءادلاب ىلاعت هللا ىلا برقتي ال مالسلا هلع ىنلاف الاو نسحتسم

 مدعلوا زاوجلا نايل نقبلاب ىح هنا خا باوجو .ةسوبسلا كلتل.( ءاد اهمولو ءافشو

 لتقب نمل اولوقت الو ١ ىلاعت هلوق ىفام لثم اولوقت ال ةلص ماللاو ةلوصومام #* مكتنسلأ |

 لالحاذه اولوقتال ىنعملاف هنملدب 6 مارح اذهولالح اذه 2 ىلاعتهلوقو هبلوعفم هنا ىلع

 لوقلا صاصتخال كلذو هنأش ىفىا مارح هنا ذسنال لقتال لاَغبام لثم ةلد ماللاو ةغلابم مارح

 ىشاوح ىف اذك دقع هلع مكحال ناسللاب فدو درحم كلذنا ىلا ءاعا هيفو * هناش ىف هناب

 للاب مك افهللا صاالا سيل ةمرحلاو لحلا رادم ناف # بذكلا هللا ىلع اورتفتل 8 ثبللا |

 دقانا رورغلاو نايسلابسوفنلا تلوقتامىلا.ةزاشا ةي.الاىفو © مهلاض غن كيل ءارتفالا نال

 هيلع مهاهف مهتعفنم ىا فوذحم ادتمربخ 6 ليلق عاتم © اهب زونال ءارتفالا اوبكترا ىتلا |

 4 ميلا باذع 8 ةرخاآلا ىف 6 مهلو 98 بيرق نع عطقنت ةليلق ةعفنم ةيلهاجلا لاعفا نم
 نيرخ ًالاونيلوالا نم مهريغ نود ةصاخدوهيلا ىلع ىنعي  اوداهنيذلا ىلعو وف مهنكهنتكيال

 مهيلع انمرحمنالاو رقبلا نمورفظ ىذ لك انمرحإ) هلو ىا # كيدع انصصق انمرح

 ميرحتلا لبق نموا انصصقب قلتموهف ةيالا لوزن لبق نمىا 6 لبق نم © 2الاام ايديع

 ىناهسح هيلع هب اوبقوعام اولعف ثيح 6 نوءلظي مهسفنا اوناك نكلو 8 مرحتلا كلذب

 لقةاروتلا لزنتن ا لبق نمهسفن ىلع ليت ارمسامرحامالا لسا رسسا ىنيلالح ناكماعطل لك ل ىلاءتهلوف

 ( اوناف)

 | مكلوف ىف ةمر او للاب متاهبلانم مكتاسلا فصتامنأشفف اولوقتال ىا «تاوما هللا ليبسيف

 | ىلع فصولا كلذ بييرت ريغ نم انجاوزا ىلع مرو انروكذل ةصلاخ ماعنالا هذه نوطب ىفام

 | اولوقنالب بصتاي « بذكلا 5 هيلع ىبم ساقوا ىحوولا هدانتسا نع الضف ركفو ةظحالم

 ْ 8 7 0 5 ألذ لونج ذه هن ل يار ينك فتاك ةناع ميقق همر وز لل كيس افكت اهل ,ءاوج نيو

 | ىباريسفتىفاكناسو ةحربغب الوق اولوشالك نيتفملاو ةاضقلل هنت ةيآلاىف لاقيو *ىتةملاىدعس

 | ضرغلاالةنقاعلا مال ماللاو . هنم كلذ نوكي ناريغنم هللا ىلا مرحتلاو ليلحتتلل دانسا ةمرخلاو

 | نورتفف امازح تاللحلا ضعبو الالح ةبعرمشلا تامرحلا ضءب انيلع نوكي ماسقم ىلا انغلب
 | ةمجنلا تاليوأتلاف اذك ةحابالا لها ةداع نم وه. ماقملا اذه اناطعا هنا بذكلا هللا ىلع
 ا مهلاطع نوزوشال ه6 نوحلشإال رومالا نم صا ىف 1 بذكلا هللا ىلع نورتش نيذلانا 0

 | لاطباي لصف اف تامرحلا رصح نم فلس امل قق#و هو انمرحب قلعتم وهف ةمالاهذه ىلع

 | هيلع اسمرح نم لوا انسل نولوش اوناك مهناف كلذ ىف مهببذكتو دوهيلا ةيرف نم هفلاخمام
 | 6# مهانملظ امو ف انبلا ىمالا ىهتناىتح اهدعب نمو مهارباو حون ىلع ةمرحم تناك اعاو

 | رجحلامهمقلا دقلوةيآلا(مهل تلحا تاببط مهيلعانم رح اوداه نيرذلا نم ظرف ) ىلاعتهلوق ىف مهيلع ١ 5 2 2 7 1 : 00 هز ه ه أ

 صير 02 010001 ب 5 59595975757ب7-27-_-75ئ5759595ي5957 222 _ ض1 11 : ل

 ظ ذاجيحلا سبيل اذه ىميلحلالاق * رقبلاب هلاسن نع ىح هنا مالسلاهيلع ىذا نع حصدقو ءاود
 | ليوأتا اذهو هب كلذ صادتخا ىرب هناكف اهنمسو اهنبل ةبوطرو رقبلا ملح ةسوبو

 | ءاود اهتانمسو اهنابلأناف اهمولو كاياو اهنانمسو رقبلا نابلأب مكلع ) لاق اك رقبلا ىف

 | فصتامل ةكم لها اي  اولوقتالو »8 ىواخسلا مامالل ةنحلا دصاقملاف اذك هريغرسيت |



 وح لكا امهللخحت ىف هيحاض ىلع ةفدحىال هج هفو * زيماو لاغبلاو ليلا موحل نع

 ١ ةللهالا ما هو نع ةؤاننلا اهلها قتلا قنا اقرا هتف ثوم از نوره ودل 1 ملفك
 ١ نات لطفل سارعو اذك مرحملل ح تجلارلاو انا تايلطا شرا العال ط يا وذا

 ' ةامح ةرخالل نكي ملولو ةرخآلا رادلاه ناومحلاو ايندلا ةفبج ةتملا نا ةراشالاو + ىناج

 اممم ثروطا ثَنَعَز ىونىادب َُق , دكني وك هفح تك ىارب ارهفج ] ةفجح تناكل |

 ىوتثملا فو :: فرعاف
 ذناهنَدَبَوك ([ندكدو ذقن د تكس ان" طنا كز رة انارذ نول لاجل

 كدا اننا قنالازخ ”كفرفب نيوتن[ كالت لح نأ لهو ؟وتطاألال
 نكوك زودنا“ ةداناوا توه 311 نطو لز» نواه ]ةكق
 نول ناكر سس نطو ارا + دوب نيياع "كان حور ىاج

 ٍ نكس انا هللا ريخأ كهاامو .٠ ماغلاو كقطااو ةسغلا ريزتخلا محو .ءايندلا تاوهش مدلا ناو

 ةمجللا تاليواتلاف اك اهظوظح بلطو سفنلا ىوهل لب هلا برقتلل و هللال حابم ىل< |
 مب رطضاف هأجلاو هجوحا هللا هراهضاو ”ىثلا ىلا جاتحالا رارطضالا « رطضا نمث # '

 ظ

٠ 

 ؟ندروخ ددرك جاتحمو دوش هراحإ هكر ه سب 1 قشاكلا لاق * ةجاحلا ةرورضلاو ءاطلا

 راثكتسالاب رخا: رطضضم ىلع ىا 4 غاب ريغ 0 ةناوكر لاح كلذ نم اش لوانتف [ تامرحم زا

 عوجلا دسو ةرورضلا ردق زواجحتمىا 6 داعالو له ٍلظو داش هباع ىنِي لاقي ىنبلا نم
 همام همس مقاف كلذ هذخا وبال ىا ب 4 محد روفغ 5 نافذ 0 هزواح هنعو مالا ادع لاش |

 | كالخلا كير اترعال اط لثم اهنم ع ون ىلا (رطضا نفإ ةبمجتلا تاليوأتلا ىف لاق ©
 ركملا نع ىهنااوفورءملاب مالاو ةحضانملل قاخلا عم طالتخالاوا لسانتلاو دلاوتلل لهأتلاوا

 (رونغشاناف) 0 زواحمالوقمحلا ناطق 16 ضرءمريغربلا تاونا نم كلذريغو

 ةاثعشم ةرورضلا عض | لعاو « مهدصاقممهفلب ناب نييلاطلا ىلع( محرز هب هنلا اورطضاامل

 ةءاقشدا مب 4 0 أ ىوادتا مدلا 3 لوبا برش ليلعلل روح بيدهتلا لاق اذلو

 اوناكاذا بطلا ىف رفكلا لها ةراشتسا مهضءعب زاجاو . هماقم موشام حاملا نم دحبملو هيف
 ريخالوهللاودعرفاكلاو هللاىلو نمؤملا نال هنع بندتلاىلوالاو .نوسعلا ناسناىف مك هلها نم

 بئاضلالاق : ةبرحتلاو ىفوقولا لهاو سنا اىلا ةعجارملا نم ضارملل دبالف هللاودع نم ىلول

 اهيرقع شراب ا نورانزا 00 دنامز ا!نتسجدوخدردجالعزادددىز

 أ ناخضاق راتخاو نال وقلادحاىلع ر لابو تاساحتنلاب ىوادتلا ضي رملل صخري هانشالاىفو *

 نيخا (ةهدوحلاو ةزوعلل قخا لدفع ظنا ةنئاراز اهاجقتا يطق ذا ةهيقتيأدللا ةطانن اويلي

 رضيامع هب عنتعام رادقم بطلان م فرعن ن' لخلل تحتسلا هللا همحر ثللاوبا هنقفلا لاق

 0 ءافش اهتلو ءاد رقبلا مح لاق هنا 0 هللا مرك ىلع 5 تورو ا

(| 

 | ىغالاو ..هلاريغا 5 ردقم لعف نم لاح ويف هكالله نم ىلواب نسل َنخ آلا كاله ناف هنلع |

 1 نوملعإاون اكول نا ون اىهل مر

 لحالا ةروس مد ةرإ جم
 ١ دعاه دع تع محم ع جلا 2 2 2 دك

 ١ ىهن مالسلا هيلع هنا هنعةللاىضر ديلولا نيدلاخ  ىئورو - عابسلا نم بان ىذلكو رونطلا

 يندر خاوادد

 8 نايرد

 ًالارادلا ناو ذآ
- 

 ص

 ى



 موج و١ ردع ميارلا ءزحلا

 | موي مهذخا مث :هلا'دقزتلاو ماشلار ىلا |١ 0ك ىد مالاسالا لها نم مظع وة اوعقوف أ

 ا ةيرقفترغك 1 ءو وسلاب ةرامالاو تفلاناىلا ةقاعإلاو هن الاىغو 0 تادعلا نم ىدخاام ردن أ

 ةريم عاطقناب تيلتبا اهتاوهشب تعتمو اهاوه تعبتاو قفوتلاو تاءاطل أعين ناسنالا صخش

 قتفناكلاسلل دبالف اهعنص ءودب باذعلا فوخو ثاذإتسملا ةتيمو ايندلا ةفيج.لكاو قحلا

 امهتاف ناطمثلاو سقللاب ءادتقالا كرتي و ىتابرلا ماهلالاب دب ْوملا ىناحورلا نطاخلا لوسر را |

 57 يلا راكملاو (قالخالا, مزاكه: عم الادب وألف 6 ةلطغلا قفاز لع ةدما قالخالا |

 معالتشب قا تاوطاوكانا ةفضلا ةفانغا لبق نم قالخالاىلا هتفاضاو ةحلصم عمج اصملاك

 رسب ثوعبم مهنم دحاولك مالسلا مهيلع ءاسنالا نا كلذو ةندحلا مشلاو ةر ىلا قالخالا

 ممتل ثوعبم مالسلا هيلع انيدنو مهتالخا نيسحتو رشبلا ل.غكت ىلا ةعجار ةيهلا ةمكحو
 تاهج ع. عماج عرشإ ءاج اذهلو ليصفتلا هجوىلع 1 5 و ةيركلا قالخالا كلت

 قخنال اكهتما ءاملعردقؤهردقب لهج هدعب ان ىعدانف (ىدعب ىنال) هلوقرس اذهو نسحلا |

 ا عئاب رفك نم لاح ةكم لها اي مكل نابتسادق ذاو ىا هللا ؤكفزرام اولكف ©

 اوكا نم ديف رع 0 الو ىتااو ايتللانم كلذ ببسب مهب لحامو هلوسر |

 هلوسر اوعطاو هللأ عن 1 قح اوفرغاو مهل لحاام لثم مكب لحالك لوسرا 2 ملا ا

 ىا هي اسط الالح هه ةز كاكا امريغو ماعنالاو ثراا نم هللا ة زر نم اولكو همهلو هنا

 هللا مكقزداف, نم لاح الالخ اهو و رئاحبلا رحت نمنورتفتام اورذو سوفنلا هطتست اذيذل

 قزر' ةقشللا رارساؤ  ةعيرتشلا راوتانا-ىلا' ةراسشاهفو* اولك لوءقم نوكي نا ذوجو

 مارح وهف هيدر امو كنطظ لالح وهف ةققحلاو ةدل رمشلا هتلش امو قدأ ه1 قيعاعلل ىرونعم ا

 لش.ادلو ثدنح ٌ

 ثدخن ددرك نزار دناوخ كره * ثيدحو ريسفتو تسهقف نذ لع

 ا نطاوللاو رهاوظلا عد 3 ه] ىف تدهش ام و مولعلا 36 0 لوضملا معلا ىا ا

 ىلع ةلخاد ىنعملاف ءانفلاو نارةكلاب اه واباقتالو اهقح اوفرعاو د6 هللا ةمعن او ركشاو

 لق هنأكف ركشلا ىلا 45 لالا نوكل لكالاب سعالا ىلع كر او“ كلاب طال

 قالفانم مورلا ىلا بولجلا ديدقلا محللاف [ رادرم ] ةيسرافلابو . ةاكذلا هقحلت+ ام ىهو

 | 45 هب هللاربغل لهاامو رزتخلا ملو © هلسغ ىلوالاو وفعش محللاب طلتخلااماو قورعلا نم
 ءاشالاهذه مرح امنا ىاقزعلاو تآللاب ةلهاجلا لها لق 00 هب مصل توصلا عفر ىا |

 همضام الا اهف تامر لا رطل و "اع رخو بئاو عال راخلا نم ههارح نومحزنام نؤد

 مالسلا هلع هنأ اع ةلهالار ماو عامسلاك ل الد اهلا

 | ماعال ملسوهلع هللاىلد ىلا ثعبدقو ةحسقلا راث الل ةعبتتسآا ةميمذلا قالخالاىلا نارجح |

 | :نوديرتو نوعبطت ىا :* نودبعت هايا منك نا #9: اببطالالح اهلكا بع هللا ةمعن | وزكشاف
 | اهلكا ىا ه6 ةتبملا مكلع مرح امنا هللا مرحام اومرحنو هللا لحا ام اولحتست نا هاضد |

 | نم بلخم ئذ لك انع ىهن



 لجنلا ةزوس موج مو >>

 ربلانم اهيحاون نم #* ناكم لك نم  اعساو * ادغر © رمتسه تبان ةّشمطم ةنمآ
 دادتعالا كرتىلع ةمعن عم همعنب ىا * هللا عناب 9 اهلها رفكىا #*« تزفكق © رحبلاو

 نإرفك نابناذيالل هلا راثياورمتسملانمالاو قزرلا ةمعن اهيدارملاو عدداو غرركيرالا

 لهاا ك ىووتاا ف رتك ك عن نار هاكبا كنظاغ باذعلا اذه بجوا ثيح ةليلق ةمع

 . ةيبل الاعنلا نيب نصالا رهان وا مزقفلا »هله ىشاوكلاىفاك يخل نوجتس اوناك ةليإ

 ملا عيمجم عيمجب رفك دقف هبرفكن ف ةثارحلاب رشبلا لضا وه ىذلا مالسلاهيلع مدآ صا اذلو

 جلل ناي الاه ةعاماو ةنسلا لها هيلع ىذلا حبحصلا داقتعالا اذكو اهلاوزل ضرعتو

 ىلاعت هللا طخحسل ضرعتو هند دسفا هلقف ا دسفان ف ةحلاصلا لامعالا لود هيلع

 ىذا كواعيطا ارا دتوك :ةازإ هفاززب هك نفل ونه أ زان ل4 مسالا "وعزا
 ىا 6 هللا اهقاذاف غىلاعت هللاريغب قلعتلاو ةينالا ثولنع بلقلاو دوجولا ةراهط دوصقملاو
 مث مفلاب قوذلا لصاو [ ارث أ لها ىلاعت ىادخ ديئاشحب سب ] ةيسرافلاب و .اهاها قاذا

 اواكا ىتح 46 عوجلا سايل ف ثيللاىبا ريسفتىف اك رابتخالاو ءالتبالا عضوم عضويف راعتسي
 ىمس ف5 ةمحذملاةبوجالا ىف ةمحقملاةلّئسالا ىف لاق * لمعلا سنج نم ءازخلان ال هوطوغتام
 «فوخلاو# سابللاكوهاملاحلا قيضو نوللا بوحشو لازهلا نم رهظإ هنال ليق اسابل عوم ا

 هلريعتساف سبالل ىشاغلا سامالاب مهب طبحلا اهرضو فوخلاو عوجلارثا هبش داشرالاىف لاق *

 . عامجانم اهيفامي ةباصالا ةدشنع ةئينملا لاصيالا قلطمل ةراعتسملا ةقاذالا هيلع عقواو همسا
 اهنايرج ةرثكو كلذىف اهلا عتسا عويشل اهناف ديرجتلا جهن ىلع ةقثاذلاو ةسمالملا كاردا

 نا نيب مث نارفكلا نم لبقامف # نوعنصي اوناكا © ةقرقحلا ىرجم ترج ةقلسلالا ند

 هللاةححل ةذراعم كلذ ناك لب طققف لقعلا ةيضقل مهنم ةمحا نمنكيل منلا نارفك نم هولعفام
 مهسنج نم ىا ه6 مهنم لوسر ه8ةيرقلا كلت لها ىا 6 مهءاجدقلو #لاقف اضيا قلخلا ىلع

 نارفكلا ةبقاع ءوس مهرذناو ةمعللا ىلع ركشلا بوجوب مهربخاف هبسنو هلصاب هنوفرعي

 كلذ نم ةذبن اوقاذام بغ لصأتسملا 6# باذعلا مهذخاف # هتلاسر ىف 6# هوبذكف 9
 عضو لوالا اولعج ثيح بيذكحتلااو نارف كلاب نيملاظ مهنوك لاح # نوملاظ مهو

 لاقاك ىلاعت هللاةنس ىلع ىرج بيذكتلا ىلع ٍباذعلا بيترتو قدصتلا عضوم ىاثلاو ركشلا
 ةكم لهال لثملا اذه امهنع هللاىضر سابعنبا لاق *:6 الوسرا ثعنن ىتح:نييذعم انكامؤ)

 تناكو فوخلانم فيط مهلابب رميامو مهلوح نهسانلا فطخ و نمآ مرحىف اوناك مهئاف
 هللا ىلص .هللال وسر ا هللا عئاب اورفكف مهنم لوسز مهءاجدقلو ”ىثل لك تازم هنلإ قم

 2 مسكا عسل يلع ى عا مهللا) هلو يس وهيلعةللا ىلص هناعدب  مهياصا سو هيلع

 ةقرحلا ماظعلاو دواحلاو تملا بالكااو فيلا اولكا ل قنا

 مهنم دحاولا راصو رانلا ىلع ىوشيو لبالا رابواب مدلا طلخي ىا مدلاو ربولا وهو زهلعلاو

 ايارتس نم تحر اع ضرالا مهيلع تقاض دقو عوجلا نم ناخدلاك ءامسلا نيبو هننام قري

 | مهلفاوقو مهريعو مهتشاوم ىلع نوريغي اوناك ثيح ةرجهلادعب لسوهلع هللاىلض هللإلوسر



 6 مرا حج رشم مبارلا ءزملا

 ا اق نزلا ان ات !لاقو 1

 | .دراد غاز هكر كشب لبلب نايشآ  برط * ميركب نجح نيرد هكنءهب رباوج مدزس
 أ امفداما ( اهسفن نعل دات ) اهدوجو ءاقبردق ىلع ( سفن لك ) ةيمجنلا تاليوأتلا ف لاق © |

 ملسو هيلع هللا ىلص ادمححالا ىسفن ىسفن نولوش مالسلا مهيلع ءاينالا ىتح اهعفانمل ابذج وا اهراضمل

 ايندلاىف مدقتملا هدوجو باذنم روفغملا هنال ىتما ىتما لوش هناف هيرب قاب هينخت حلف هناف

 هللاةمحرو ىلا اهيا كيلع مالسلا باطخم ههجاوذا جارعملا هلل هلجتفامم ه ةرخ الاىف دجال

 هاكدبإ لسرا ةادههم ةمحر ناكو ةمحرلاب هدوجو» قبو مالسلاب هدوجو نع ىنفف هناكر بو

 انيلع مالسلا لاقاك هيعباتم صاوخ ةصاخ ةفايضلا كلتنم ةلزنملا عفر هنكلو ةفاك سانلا ىلا
 دولا ليثو دوصقملا باطىف دوجولا لذبل اوحلص نيذلا ىنعي نيملاصلا هللا دابع ىلعو

 ىشادغ نولوش سانلا لك مهضعب لاق م قلاخلاو قلخلا عم مهسوفن نع ةلداحت مهل باف

 ظ 0 ىطعت ىا ةرجافوا ةرب « سفن لكى فوتو 7 ىبد ىبد لوقا اناو ىبفن
 ٍْ 01 ل 0 م

 راهظالا راثياو لامعالاو ةيزجالا نيب لاصتالا لامكب اراعشا بيسملا ىلع بسلا مسا

 مهو ف دحاو موبىف اتناك ناو ةففوتلاو ةلداجلا ىتقو فالتخاب ناذيالل رامضالا ىلع

 مهيونذ ىلع مهباقعيف دازإالو بجوم ريغب نوقاعيالو مهروجا نوصقنيال #* نوملظبال
 حورلا مصاخم ىتح ةمايقلاءوي سانلا نيب ةموصخلا لازتام امهنع هللاىضر سابع نبانعو *

 لوقو اهبرصبا نيعالو اهبىشما لجرالو اهب شطبا دي ىلن كيل براي حورلا لوقي دسجلا
 اذهءاخ اهبرصبا نيعالو اهبىشما لجرالو اهب شطبا دي ىلّ سيل بشخلاك ىتقلخ دسجلا

 ىمحا لثم الثم امهل برضيف لاق ىلجر تشثمو ىننع ترصياو ىناسل قطن هبف رونلا عاعشك
 دعقملا ىمحالا 5 عا اهلاسال دمقملاو رالا رصسال ىمحالاذ راك هنقو اطئاح الخد دعقمو

 تلمع سفن لكنا ىلا ةراشا هبفو ىدنقرمسلا ريسفتىف اذك باذعلا امهملعف رْقلا نم اباصاف

 نانا معن نم باوثلاىفوت اريخ تلمع سفن لكو ةيعطقلا رانو محلا ناني: تاذعلا وت أوس

 برضو ف ةيمجللا تاليوأتلا ف اذك ما لها بائيالو مععنلا لها بذعيالف نمحرلا ءاقلو

 ىو سودا ع هنأ ىو 25 ىرقف نير لها ةصق ىا 4 .هيزرق الملا

 درك ادسو] هريسف ىف ىنشاكلا لاق اذلو هلاعاو هعّص للا برضو رصمو عبط ناب دلب

 5-0 لعجلا ىنعم هنمضتل نينثاىلا ىدعامكاو دحاو لوعفم ىلاالا ىدعّسالو 0 ادخ

 اهيلع بترتيامو. اهتفص نيبو اهب ىناثلا لوعفملا لوحي الث الوا الوعفم اهنوك عب /

 ةكي هال الثمإاًهَلِجالَعَح, ىتعملاو م اهيواحو مظنلا فارطا بذا لخ لكلا نع 0

 ةمقن مهتمعتب هللالدبف اولعئام اولعفت ةمعتلا مهترطباف مهيلع هللاهنا موق 1 .ةصاخ |

 لاق * فوخم لك نم نما تاذ #4 ةنما تناك # ايلوا الود ةكم لها مهف لخدو |

 نأ -لهاو هديمزا:] * ةشمطم 9 [ هرباج ةصقو ءرصاقق لوزئزا نميا ] قشاكلا

 تاوقا . اهقزر اهينأي ه8 اهنسمل اهريغ ىلا اهنع نواقتنيال ىئاوكلا ىف لاق * [ هدوم
 اهنوكو ددجتم اهقذز نايتازاامل ىلوالا ةفضلا نع اهكس ريغتو ةيرقل ةيناث ةفص اهلها

 (ةنمآ ) : |



 رضحو ءامسلانم لزن دق ناك لجر ىللاقف .تبجيعتف راط مث هعلتباف ريك ريط ءاخ رضخ
 | ءادهش كلوا ةنملا ىف ىعرترضخ رولا لصا وحى ءادهشلا حاوراناف ثجدتنال ةالضلا |

 داسجالا ىلا ىرست ةفيطللا حاورالا راثاذا حاورا مهداسجاف ةحلا ءادهشاماو فويسلا

 ةيترلا هذه ىلا ىلصي نا دازا نملدبالو ىلمكلا داسحا ىلثال اذلو اضيا اهلةفاطالا لصحتتف
 فاصوالا ل ئاذرو قالخالا فاسفس نع اهكريو ةرامالاهسفن تسعنانه ةيدبا ةامح ىحنو

 عبسلا تاكردلانا لاَغِب هالابحو لاملا بحو دسحلاو بضغلاو ءايرلاو بجعلاو ريكلاك
 | كلتنم صالخلا ببس تافصلا هذه نم صالخلا» سفنلل عبسلا تافضلاهذه ةلباق؟ رانلل
 هريس س دق ىدعس خيبشلا لاق : تاكردلا

 دسجرد ناجوح ودنكررد نوخوج * دسحو صرحو 5 توئهش از

 ةنفاتابوس قرن مكح دافع هضاب قاانسدخي وكح

 رسول مكح ز دحساب را 1 نك نقولا رج باع

 هضيالوت الود كنك نما زعل وادا كح د نك كا لل

 روفغو لاعفالا دحوت ةيتيصنم ةكزتلا لهال ىلح لاعفالا تتح نم روفغ ىلاعتةللانآ مث

 مهل ىلح تاذلا ثيح نم دوفغو تافصلا ديحوت ةيترم نم مهل لبثت تافصلا ثبح ند
 راوناو هلاعفا راثث اب مهيلع منيو مهتاوذو مهتافضو مهلاعفا رتسيف تاذلا ديحوت ينم نم

 تادهاجلا تارمث نودجبو قابلا ىلا نواصيو ىنافلا نم نوصلختف هتاذ رارساو هتافص

 تانحلاو منتلا ىهو تابقاعملا بقاوعو تالصاوملا هو تاقرافملا جئاتنو تادهاشملا ىفو
 ربصلاو ةرحهلا لبيس كولس ىلع انعا مهللا تابرقلا تاماقمف ةعادلا ةحارتسالاو تالاعلا

 قأتموي 8# دادمالاو ةناعالل لهالا تنا كنا داسفلاو ىنبلا لها ةتقنم اظفحاو داهملاو

 ىلا سفنلا ىفاضا ه اهسفن نع لذاحم 3 ةمانقلاء وب دارملاو ركذاب بوضنم 6 سفن لك

 ىلوالا سفنلاف اضيا ”ىشلا ةلمح سفنلاو هزيغ.هضقنلو هسفن ”ىشلا نيعل لاقن هنال. سفتلا

 موي باطخحلل حلصينم لكايو دمشايرك ذا ىنعملاو . تاذلاو نيعلا ىنعم ةيناثلاو ةلمجا ىتعم
 انواضا ءالؤه مهلوقك راذتعالاب هصالخىف ىعسي هتاذنع مصاخيو لداحم ناسنا 00

 ةرفز منهج .ترفذ نيح كاذو ىسفن ىفن لوقبق هريغ ناش همهيال نيكرشم انك امو
 لاقو مالسلاهلع نمحرلا ليلخ ىتح هتكرأ ىلع انحالا "لسرم الو بّوقم كلم قِسالف

 هتبارف “ياش !انناّرتَخ' نم لج تامقروألا دما لاق ىنف اخ ديرا ىأ ىئته كر

 باش ةزفذ مهج ترفزق انتريقمف ىسرملا رشي نفد لاق كتضقام تلقف باش دقو لالا ف

 لاقو. مالكلاب لغتشا هنا الا ىذاقلا فسو.ىنانع هقفلا ذا رششبو ةربقملاف نم 0ك

 ةاطعابو ىناتكلا نيزعلادلع"ةعطقو نومأملا نمر داَدَعَسا اًريثك اقلخ لضاو نآرقلا قلك
 قلخلاب لعفذا:دادغبيف نمل ةفيلخ ناتلطشلا هضن ىتح نتنالا" ناطاش ةلمح نم شب ناك

0 
 ها

 ١ روبطب وحلا ًناتما هلع انلداملف لاق 1 ءاللوأقم لق رص زانع دم ةناماومت عتق
1 



 يو اعددعم هيجرو جكس مرج تكا
 يل

 يع

 نك يبول

 م 2483 «واسخت رس عبارلا ءرملا

 | اهلاهج تعفترا واف اهنع اهتلفغو اهسفنب سفنلا ةلاهجالا باحمالو رباك الا ضب لاق * |

 نيعملاو ريصنلا تنا كنا نيكملاو ققحتلاو نيقبلا ةققح ىلا انلصواو .نيفراعلا |

 توسل يل دب ل دانس لوك برأ ءدنك 15 :ادنح رازايةك.

 راشنب ةبلكف قح هاكردب » رشم ىل< ل اب كا

 أ 3 م 3 3 9 002 ١
 ةراشاهمدو * ةرخ الاى ةراسخلا لها مه امندلاىف ةافغلا لها ىنعي ةيمحتلا تاليواتلاق لاق

 ىتنا ةبوبرلا غاوم نع بولقلا ناسخ ثروت ةيدوعلا نع ءاضعالاب لفاغتلا نا ىهو ىرخا

 هشم نب بهو لاق >اهتياعتو ءامسلاطسو ق سمشلا دهاشت مك هتنباعو صاالا تدهاشل اهتلفغو

 0 ىوتثملافو : هشيع ”ىنهام كلذ الولو ةافغ اذ مدا نبا قلخ
 ؤ تينا داعوعب مزز جوواطو مباح ميشيفما اهناعاوئا ماع قبإ* نكشا
 نم لسا كعللا سا ةلاغ وو تاينايك ناز /ئزايشوه
 خسو ملا نياو كل ىرايشوه * خخ صرحو باق ”ىئراجشا وه

 نيفشاكملاتاماقم انفرشو هاوه ههلا ذا نم انلعجن الو هابتنالاو ةلغقنلا لهانم انلعجا مهللا

 ىتحمالسالا مهنم لبقبال ةكم لهانا ىلاعتهللا لزتااملهنا انلرك ذ ةداتق لاق * © كيرنام“ هه

 مهقحلف اوجرخ كلذ مهءاجا لف ةكم لهانم مهباحصا ىلا ةنيدملا لها اهب تك اورجاهيب

 | اهباوتكم 6 نوتفيالمهوانما اولوَهنا اوككرتي نإ سائلا يحال 2: لزنف مهوذوفانوكرشملا |

 اوجْني ىتح مهولتاق ةكم لها نم نوكرشملا مهقطناف اوجرخنا ىلع مهنبب اوعيابتف مهلا |
 هذه ىلاعت هللا لزناف احن نم مهنمو لتق نم مهن مهولتاقف نوك كرما مهكرداف هللاب اوقحايوا

 ْ ىتاا مهلاح 4 هير نع مهلاح 4 هير دعاس ىلع ةلالدلا مو. . ىدحاولل لوزاتلا كاشإ ىف انك اللا

 لاح همرنعال ةراشالا قيرطب ناذعلاو تضغلا مكح نع جورخا درحم نم ءاشتسالا اهدش

 بابخو تنهصو رام مهو مالسالاراد ىلا 4 اورجاه ندا 0 داشرالا اذن 0ك

 دقي ادع اننا تاتا هنن لع ردوفغلا وهو ريذحاب هقلعتم ماللاو ٠ . مهوحلو لالبو حلاسو ا

 | هك ل ىلع اوهرك او دادترالا ىلع !وبذع ىا 46 اونتفام دعب نم ف مالكلا لوطل ىلرالل |

 2 13 اودهاح مْ 0 مهبولق ناّئمطا عم ل ىا مهيض راع اوظفلتف رفكلا

 دلاو داهجلاو ةرجاهملا دعب نم 6 اهدعب نم كبرنا 1 ايد يعكر نيو ا

 ع معلم * محر 98 مهنم ردصامل ءاح مهيلع روتسل ىا لبقنم اولعفامب 6 روفغل ©
 ةإعافم ةءرجاهلانا معاو * ةيضرملا لاصخلاو ةديخا لاعفالا كان ىلع ءاّرِج ةنملاب دعب نم
 عسولا غارفتساوهو دهجلا نم ةلعافم ةدهاجماو ضرا ىلا ضرانم لاقتنالا مو ةرجولا نم

 52و سفن ةيراحم 0 راحلا ةغللاىف ةدهاجلا: تاغ رعتلا ىف لاق + دوهجلا لذيو

 1-0 ةرجاهملا نم + ىهتا عرشلاىف بولطموهامت اهيلع قشيام اهل ءوسلاب

 ١ اهلهاو هيد ا هش خمسا تاك هدا هضم 2 ةدهاجلا اذكو ةيونعملاو
 ْ براحو تاقولأملاو ىفثلا قافوف قرافنمو ةنحلا هلتسجو اريشولو هنيدل اهنم رجاهف نوملاظ

 ١ ضرافلا نب رمحن عو * ءادهشلا ةبئسمقوف د ,ةلا هلت بجو ةنطايلاءادعالا

 (سدق)



 لدحتلا ةروس معك م6 زوم

 قطب ملف ندللا فمش ناكف رامعاماو مالسالاف نيليتق لوا اهو ارساي اولتقو اهولتقف ظ
 مانصالا 501 ملسو هيلع هللاىلص ىنلابس وهو هيلع هوهر 5 اخ مهاطعاف مهباذعل

 هنرق نم اناعا 26 نا الك) مالسلاو ةالصل اهيلع لاف رفك ا رامع نا هللالوسراي اولاقف ريخم

 ١ حسم هللالوسر نكح ىكب وهو هللال وسر رامع ىأف (همدو همحلب ناعالاطلتخاوهمدق ىلا

 رفكلاةملكب ملكت زاوج ىلع لبلد وهو ( تلق امب مهلدعف كل اوداع نا كلام) لاقو .هيننع

 هاوبا هلعن اك لتقلاو ىذالاىلع ريصيو هنع بنتجينا لضفالا ناكناو ”ىجلملاءارك الادنع

 لاق هللا ل وسر لاق دمم ىف لوقتام اهدحال لاقف نيلجر ذخا ٍباذكلاةملسسم نا ىور اك

 لوقتاف لاق هللا لوسر لاق دمحم ىف لوقتام رخالل لاقو هالخف اضنا تناف لاق ىف لوقت اف

 ذخادقف لوالا امالاقف سو هيلعهّللا لص هللا لوسر غابف لتقف هباوج داعافاثالث داعاف مصاانا لاقف

 ناطلسدنع لدعلاةلك داهملا لضفا ) ثيدحلا ىفوهلاثينهف قلاب عدصدقف ىااثلااماو هللاةصخرب

 له ىرديالو ءاحرو فوخنبيب اددرتم ناك ودعلادهاح نم نال داهحجلا لضفا ناك امتاو (رئاج

 ضرعت دقف فورءملاب هاو قحلالاق اذا وهف هديىف روهقم ناطلسلا بح اصو بلغيوا بلغي |

 راخالا لكشمىف راكفالا راكباىف اذك فوخلا ةيلغ لج ا نم داهحلاعاونا لضفا كلذ راصف فاتلل

 دناشاد تسود ] 6 اوبحتسا 8 مهنا ببسب ىا 2 مهنا 8 8 ناعالادعب رفكلا 6 كلذ

 [ ارايئدىاكدنز] ه6 ايئدلاة وحلا هراثيالاىنعم هندضتل ىلعي بابحتسالا ةيدعتف [ ا

 [ ىلاعتىادخ هكتسن 1 تهب ركيدو ] 46 هللاناوإلل [ ترخآ معن رب ] 45 ةرخ ”ًالاىلع ©

 © نيرفاكلاموقلا 9 ءاحلاو رسق ةياده هيلع تابثلابجوبام ىلاو ناميالاىلا * ىدهيال

 دحا الواو مظعلا باذعلاو بضنلانم هيلا ىدؤيامو غيزلانم مهمصع الف طيحلاهملع ىف

 ناب رسق ةياده نيرفاكلا هناح.سةللاةيادهمدع اماو ةرخ آلا ىلع ايندلا ةاحلاراثبا اما نييمالا

 فااخت ىناثل|نكل كلذ ناك امبرسقةياده ىلاعتهللامهاده نابوا ايندلاةايحلا ىلع ةرخ آلا اورثثآ

 نوفر كولا يتق ىلاعت هلوشب ريشا هلاو عوقولا تحن لخديال ام لوالاو ةمكحال

 هي مهبولت ىلع 98 [ ىلاعت ىادخ ا 1 هي هللاعبط نذلا 3غ حئابقلا نم رك ذاع

 نخسات ناشيا ىاهشوكربو ] ن مهعمسو 8 [ دنفاينرد قح لوق ان ناشيا ىاهلد رب ] ظ

 [ دلديدت قح تردق راثآ ان ناشيا ىاهديد ربو ] 6« مهراصباو 8 [ دنونشن قح ْ

 مرجال قه بقاوعلا ردت ن ع ةافغلا نم مظعا ةلفغلا ىف نولماكلاىا 3 نولفاغاا مه كئاواو 0 ْك

 اذا :6نورساخلامه ةرخ الاف 8. [ ناشيا هكتسين كش جسه نارد هكاقح ] 6 مهل

 نانذأ دك اشنا ركيبا ياريم 0 ةسرافلابو . دلخلا ب ا اهوفرصو مهرامعا 0

 ردراو سلفمو ديدرواس تسدب ىدوس ىئد رازابرد هدرك عياض رد ةيامرمس هج ناكدز

 يدع حبشلالاق" :: [ دوب دهاومب ثمادنو ترشح لدوانهت كسدوح تفاح ريع

 دنع د وكيلا لامعاي .لزانما هنن ديسيفا وفق اذار كا تماغلف

 ىرب ىراسمرش ل # ىرب ىراآ كنا نادي تعاضب ”'



 مد 0/4 >2 ردع مياءزجلا

 هناا بيذكتن م مظعا بذك الذا بذكلا ف نولماكلاوا .سكعلا ىلع هلاح ناف مسو هيلع |
 مهلاراشملا ىف سن ارصق ىعديو ةق.قحلاو سنجل ماللاف .ليطابالا كيئاهلائثماب اهنف نعطلاو |

 بذكلانا كلذف رسلاداشرالا ىف لاق *مهريغبذكب دادتعالاءدعو بذكلا ىف مهلاكف ةغاابم
 ىلاعت هللا قلخي سصماالا سفن ىف عقاو وهام عوقو مدعب راي الا نع ةرابع وه ىذلاجذاسلا

 هلعفىف هناحبس هل ةعفادم بيذكتلاو طقف هلعف ىف ىلاعت هلل ةعفادم كلذك عقب ملام عوقوب وا

 ( كلذ نوكيدق ) لاق ىنزي نمؤملا سو هيلع هللا ىلص ىنا لبق *ىهتنا اعم هنع ”ىبملا هلوقو |

 ناطتيثلانا ب ذكل حبق ىف ىنكيو (ال) لاق ب ذكي نم ملا لي (كلذ نوكييدق) لاق قرسسي نم ؤملا ىلوق
 لاق * مهيف رثؤتال هتسوسو نا معي هناف بذكي لو ءاوغالالها نم نيصلخ ا دامعلا ىننتسا

 | تماصلاو سرخالاو قدصلا قطنلانيزو قطنلاب سرخالا ىلع قطانلالضف سلاطتسرا

 بذاكلا نم ريخ
 رتب مئاهي ذا ىوك هدنك ارب * رشب ايوكو دنشومح مئاهب

 لجر ماةف لاطاف اموب  جاجحلا طخ بذكلاىف كالهلانا 6ك قدصلاىف ةاحنلا اولاقدقو

 | هتنحم رقانا لاق نوني هنا هموقلاقف ةشيحلا ريمااي كرظتنيالو ىضعي تقولا ةالصلا ةالصلالاقو.
 | مهللا ةاجنلل اببس قدصلا راصقهقدصل هنعافعف هغلبف ىنافاعدقو ىنالّسا لوقا ناهتلاذاعم لاقف هل ىل قف |

 ىلاعت هب 6 هناميا دعب نم ف رفكلاةملكب ظفلت ىا 46 هللاب رفك نم فَي نيقداصلا نم اناعجا
 فوذحم ربخلاو ءادتبالا ىلععفرلا اهلحو ةلوصوم نمو مهلاثماو سيقمو ةمعطو لظنح نباك

 بضغ ضرعءمرد ] هلوقب ىنثاكلا هردتو (بضغ مهلع إل هلوقوهو هيلع ىنآلا ربخلا ةلالدل
 ىلادخم او وكلش نقاك كنه ]' هلوش ءراست هيلع لذي" اك ةيطررش نم فج هنكلو [:دسقلاب قار
 اك كيل ارح ب نرالا ايتن وكي نار روجحنو ([ دورك دن عونئياوح ناعا نينا .ىلاغت

 ىلعوا هسفن ىلع ىاخب ىماب ظفلتلا كلذ ىلع ربجا هي هرك | لف [ هكىسك ركم ] * نمالا

 دقعلاو لوقلا عب ةغل رفكلا نال باذعلاو بضغلا مكح نم لصتم ءانثتسا وهو هئاضعانم وضع
 نود لوقلا ىلع هارك الاو داقتعا رفكلانال عطقنم لبقو هاركاب رفك نم الىا نامالاك
 [ دغابهديمرا ] «#ناميالاب نئمطم هبلقو #9 ناسللابرفكلا ىلع هركملانكل ىنعملاو .داقتعالا

 ىلع ليلد هيفو هتديقع ريغتت مل ناعالاب نمطم هبلق نا. لاخلاو ىا ىتتسملا نم لاح نامالاب
 لب كلذك نكيمل * نم نكلو 8 باقلاب قيدصتلاوه هتلادنع ربتعملا جنملا ناميالانا

 دياشكب هكسكىه نكلو ] ةيسرافلابو .اسفن هيباطوهدقتعا ىا 4 اردص رفكلاب حرش
 ( رانلاوه هللابضغ نا ) ثيدحلا ىف ه# هللا نم ف مظع * بضغ مهيلعف ف [ ارهنيس رفكب

 صاضتخالل امهيف فرظلاميدقتو ديدشلا عاجالا باقعلاو باذعلا 5# مظع باذع مهلو

 لاق هدادترالا وهو مرجلا مظعب مهصاصتخال مطل بادو هللا بضغب ءاقحا مهنا ىلع ةلالدلاو

  هوذخا شرق راقك نا: كلذو هنع هللاىضر رامعىف ةيالاتلز' امهنع هللاوضر ساع نبا

 ةيعس اوطبرف هاوبا ىناف اودتريل مهوب ذعف املاسو ابابخو الالبو ابيهصو ةيمسو رساي هيوباو
 مهب قشعتلاو لاجرلا لجأ نم تملسا امنا اولاقو اهلبق ىف ةيرحب برض ىا ”ىجوو نيريعب نيب

 . 5( اهواتقف)



 لجنلا وزود -

 ا مهلااتك نآرقي اناكف [ ىدندذ لقص اراهريشمش ىنعي ] نيلقيص اناكو رج رشآلاو
 ١ نوكرسشملا ناكف امهتءارق عنو اهب رم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو مهتاسلب

 نامالغلا كناذ رشبلاب .دازملاف .مهبذكااو ةناالا نع دهم كاع كرين نا اق امام رب نوع

 ةلامالا داحالاو . مهنعط لاطبال هدعبام اذكو ريخو أدتبم :6ىهحتا هللا نودحلي .ىذلاناسلؤ#

 ةماقتسالا نعةلاما لكل ريعتسا مث هنم قشىف رفش ةماقتسالا نع هرفح لام اذا نبقلا دما نه
 | هلع ملو اهلك نايدالا نع هبهذم لاما هنال دحلملا هئمو هنيد ىف دحلأو هلوقف نالف دحأ اولاقف
 مجمل ىلا :بوضسنلا ىغجسلاو: ايلزرغا ناكاتاو: عطفمالا ىاتلاؤع" ئتحاإلاوأ نذ ىلا نس
 عي هنا هيلا نوريشيو ةماقتسالا نع لوقلاهيلا نولي ىذلا لجرلا ةغل ىنعملاو . احبصف ناكناو

 ةحاصفو نايب وذ :6 نيبم نع نابل لف ميركلا نآرقلا 4 اذهو ا: ةنيب ريغ ةيمجا ادم
 رابخالا ىلع هلامثال هانعمب زجعم هنا ا همظنب زجعم نا رقلانا ىنعي . مجتا نع ردصي فيكف
 لها عيمجج زجتا ىذلا مظنلا اذه هملعي فيكق هانعم هعاعب اريشب نا متمجذ ناف بيغلا نع

 نم هيف هللا عدوا ام ىلاعت هللامالكن م مهغيال ىذلا وه ىمحتالا ةيمجنلا تالي وأتلا ىفو و ايتدلا

 ناسالاوهب مهش امهف هللاهقر نملالا كلذ لصحم ال هناف قئاقملاو قاعملاو تاراشالاو رارسالا

 ىلاعتلاق مهقناقحو هيناعم هلنابو سو هيلع هللا ىلص هس ناسل ىلع ىلاعت هللا رس ىذلا وهىنرعلا

 ىذلاوه نيبملا ىنرعلاف (هنايبانيلعنا مث هن ارق عيتافءانأرق اذاف 2لاقو «كناساب هانرسي اماف)

 نوقدصبال ىا 6 هللاتاي آب نونمؤبال نيذلانا لِ ادج مهفاف انيبم اناسلو امهف ابلق ّللاداطعأ
 ريشبلانم ةملعم ريطاسا ىرخاو ءارتفا ةران اهنومسي نولوّسام اف نولوش.لب هللادنعنم اهنا

 كلذ نوقحتسيال مهنا لع ال بولطملاى لا ةلصوم ةياده :ايتانم ىلا # هللامميدالؤ

 ناشيا رفك تهجي كاندرد ىباذع ] 5 مبلا باذع وه ةرخاآلاىف ه6 مهلو © مهلاح ءوسل

 امنا 9 [ دناشيا ىرتفم كت لاحو ملسو هيلع هللا ىلص ربمغيب ترضخ ءارتفا تبسنو نأ رق
 بذكلاو ءارتفالانب قرفلاو هحبق ناىف ةغلابملل يبذكلاب حعررصتلا 5 نبذكلاىرتش

 هيف ريغا ديلقتلاهجو ىلع نوكيدق بذكلاو هسفن لوقنم بذكلا لاعتفا وه ءارتفالانا

 قيليامتا ىنعي رتفم تناامتا مهلوقل در # هللاتاي اب نونمؤيال نيذلا » هلوق وه ىرتفي لعافو
 | فاخيو اهب نمؤي نماماو هنع عدتريل هيلع اباقع بقرتيال هنال نمؤيال نإ بذكلاءارتفا
 هجو ةيمجتلا تاليوأتلا ىف لاق * ةتبلا ءارتفا هنع ردصينا نكمي الف باقعلا نم هب تقطنام
 هللات اياب نمؤيإل ىذلا رفاكلا سفن ىهو ءوسلاب ةرامالا سفنل|تافص نم ءاَرتفالانا لالدتسالا

 ةنمؤم' فاروتي .ةرطانوملا نك ند ةقمطتلا دبانيعيطرد م ولما كيلا وا عوتوماغل قتل سرر
 اذاف (هللاروْس رظني نمؤملا) سو دلع هللا ىلص لاق 5 هللازودب الا ىرتال تايآلا نال هللا تايب

 هللا لوسز نأش نم نوكي _فاكف .هلاوؤتس رظني' وهاذا يانكلا ,فاتشال1نجوملا نات قايناك
 نم 51 05 ناوفوص هملإ 4 كئلواو 0 هللأب نظن هللا نم رون وهو بدِكلاىرتش ك١

 هللا ىلك هللا لو سر فالي معزلا ىلعال ةقيقملا ىلع 5 نوبذاكل امه ٍِ للا تاي اب ناعالا مدع
1 



 مكي ىلا جمع رسام مبارلاءزطلا

 ناعضو 3 5 ل

 هي اونمآ نيذلا ع ازاج كن ربجوأ ىلاعت هللا ي تشنل © »م 8 قح خ خسنالا.نا ىلع ةلالد

 دال لا ! حاصملا ةباعر نه هشام اور ,دن و خسانلا 0 اذا مهناف همالك هناي نامعإلا

 اوِصو ةمكح وهام الا لعشالف 5 نا ىلع مهب وأك تنامطإو مهداقع تذيسر

 ىلاعت 0 نرداقنملا 5 نامل سملل ِ ةنحلاب 5 ىرشو 0 ةلالضلا نم 3 ىدهو 0

 دادضا لوصحم ضارعن هشو .ةراشبو ةيادهو مهلاتيشا ريدقتلاو تتمايل لح ىلع نافوطعم اهو

 نييادل اوه ىللاعت هللانإ ةيمحنلاتاليوأتلا ف لاق © رافبكلا نم .مهاوس نمل ةروكذملا رومإلا

 نا أك «رودصلاىفامل ءافشو ) ىلاعت هلوقك بولقلا ضرم نم هبإلاعي ءاودلا وه نإ رقلاو
 لدبيو اهتلازال ةلعلاو جازملا بسح ىلع هيودالا نم عوس تو لدي ضررا ىوادي بيطلا ١

 ٍطاعي لجورع هللا كاذكو هريغنم ةجلاعملاب معا وهو رخآ معونب نيجاعملاو ةبرشالا |

 نوملعيال نيذلاف دبعلا هبطاعيو لزني ام معا هللاو اهناكم ةيا لازتاو ةيا ليدتب دابعلا بولق
 أ ناعالا تدش ليديتلاو ليزتتلا ىفو. ءارتفالا ىلع كلذ نؤلمحم تاجلاعملاو .ضارمالا نيناوق |

 ةحصل ىدهو ءافش نارقلا ناف مهبواق نع كوكشلا ضارما ةلازاب نيئمؤملا بولق ىف |

 | مهنيد ةحصل ةجلاعملاو بيبطلل اوملستسا نيذلا نيملسملل ةراشبو بولقلا ةمالسو نيدلا
 ا لمعلا فون ويمي و ةيلورقلا روعلا ضعم نوفتكي مه هللا ئضر ةباحصلا ناكو |

 و هيلع هللا ىلص ىبلا ىلا ءاج الجر نا - ىور  هبلمعلا اقلاع ماوصتملا نإف ظ

 | ىتح (ضرالات لزلز اذا هملعف نا رقلاهملعي للحجر ىلإ هعفدف هللا كماع امم ىنولع لاقو |

 لجبرلا لابقف كمر انشر ةرديلاقثم لمعي نمو. اهون ريخ ةررذ .لاقتم لمعي نش ) غلب |

 خسشلا لاق :.( لجرلاهقف دقف هوعد ) لاقف كلذب مسو .هيلع هللا ىلص كلا ريخاف ىسح

 ىو قى ادعس

 قلدأت تيس رد..نلع نوحوع نارخ سيب كنايح ع

 *دنح ناتكور ىناب رانك :تيكعتإد هد دوب ققح هبإ

 رفد ايو .تسسا مزيهورب هك * ربخو ملع هجارزغم ىهت نأ

 [تخادني رزؤديرخ ىزيج تخايرد رم كه هدئافىب :رادهاعش تسير و كراك يهرب انلاع] لاقو
 ناكم.لكىف .نآارقلاب .لفعلاو .ىوقتال قيفوتلا هللا لأسن, 'ىش ىلع: نكيملو لاملا عاضا ىا

 ديكو نأ ىلا معلا دكوت عجرمو نولوم ام هملعل ادكوت دق لخدا 0ك لعن دقلو 8 نامزو

 ليلقتلا نم عراضملا لع تلخد اذا دق جا مهنا: بجاحلا :نبا نك ذأ مهلديعوا او دعولا |

 0 و تا ىلإ ليلقتلا نم تلقنا حراضملا ىف اعز نا اك قيقحتلا ىلا

 لوزتلا بابساىف ىدحاولامامالا.لاق + هي رشب قف نا رقلا ىا هي هملعي اما نولوقي ةكم |

 | راسي اهدحا مسا رغلا. نع لهأنم: ناينارصن نامالغ انل ناك لاق ةملسم نب دسع نع

 . ((ضصئضا))

 "ا لازنألا ىف عردتلا ناب راعسغا
 ا لاحلا عقوم ىف 5 قحلاب »© كرما نى وتمو يودع ماو ةللاملا يك سق

 | هفو اخسنو ءاشنا اهقرافيال ثح هلةيضتقملا ةمكحلل قفاوملا ت تملا قلب اهنتلم. هلزت ا

! 



 لحللا ةدو- مهي ما عع

 7 6 17 مصق لو مجرلا ةاطعتلا 22075 لاق اذاو انمل تدل لو اناطيش

 هب هللا لكو ناطشلانم تارعارتع مويلاىق هللأب ذاعتسا نم ) ربا ىو * ( رداقلاىلا لحن '

 ظفاحلا لاق : (نيطاشااهنع در اكلم

 لو ماس لذ نئوكو راو ن ئه + تكل ف ان و ا

 طارشلا لاو دب را تامل داتا عرش نم لكىلع ةبجاو ةذاعتسالا نا لعاو#

 ذاتسالا ىلع ذيملتلا أرق اك سردلا وا بتكلا حاتتفا هبدارا ناو اًقلطم اماَرَخا نموا

 ىف ىرانفلالاقو * داشرالا ىف روهْلا هذم بوجولاو : قراشملاراونا ىف اذك ذوعتسال

 لاقو * ىهتنا بدنلل دعتساف ! سصمهالاو روهملا 2- ةيحاو ريغ ةذاعتسالاو ةحئافلا ريسفلا ْ

 راتخابو تسبادحتسا صا روهمج لوش تءارق زا لبق هذاعتساب ساو ] هريسفتىف ىنذاكلا

 لوسر ترضحرب هذاعتسا هكتسع ىلوق ىطرق ريسفترد . باجيا ليبسرب اريك زا ىتح
 [ تسا تنس لسسرب ورب تما ءادتقاو تءارق تقود هدو ضرف اهنن سو هلع هللا ىلذ

 اوعمجا ةهفلشلا نان الا ةمدالا الل ابجحاو نانكك نا ىيْش ةالصلا ّ ذوعتلاو + ىميتنا

 ةمكرلا ىف ناذوعتي هللا امهمحر ىبفاشلاو ةفيتح وبا ىطرقلا لاق * ىناكلا ىف اك هتنس ىلع

 قدرا وا عملا ىذلطا دو ك6 دعا هال اهلك د الصلاةءارقنايربو ةالصلاف ىلوالا

 ذوعتلانا هنع هللاىضر قداصلارفعج لاق * ةءارقلا حاتتفال عرمشف ةوالتلا ىف ةسوسولا قن

 : +1 ةيتعلاو' يهطق نا رقلا ةءارقل اهظعت ناتهبااو ةغلاو بذكلا نع مقلا نيهطت |
 اق بو سلو راك تقسم ا تاكو كتاف

 للا ىضر سابع نبا نآرقلا نامحرت نيرسفملا لاطلس لاق © ةيا""ناكمةيآ انلدب اًذاَو 9 2 ْ

 اهب سانا ذخا ةدش اهف ةبا هلع تلاز اذا ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا سل
 نيلأ وه ام مهيتأرو ةدشلا هذه هللا خدنبف مهيلع كلذ قشيف اولمعي نا هللا ءاشام اولمعو '

 مه ىمأيهباحصاب رخيسي ادمحم نا شررق راك قالو ىلاعت هللا نم ةمحر مهلع نوهاو اهنم |

 ءاقلت نم هلوش رتفم الا وهامو مهيلع نوها وه 3 وهيتأبو اذعهتنع مهاهنيو صاب مويلا | |

 اهانخسن ناب اهنم الدب اهانللعجو هنم 2 َلاكَم نا رقلا نم ةياا انلزنا اذا ىنعملاو .هسفن |

 ىلع ةرفكلاعِسوتل اولاق وهو هاوحو طرمشلا نيب 4 ةضرتعم ةلج # لذي اع 75 هللاو 00

 عئارمشلاو مي ا الوا لزب اع 3 ا مهدنس داسفق ىلع 0 مهلوق |

 هخسنف 3 تقو ىف ةدسفم نوكي تقو ىف ةساصم نوكي "ئش برو طعاصم كيلا

 هللا ىلع © نك تقم كااناعأ ا د ءردلكلا ىا 1 اولاق 8 ل هقلخ ا ةطلطم ناوكلام هن اكس تسمأيو ْ

 ع كقلا اذ ءايشاب سما هللا نا ا نودلعيال مهرثك ١ لب © كسفن دنع نه لوقتم

 ىا 6 هلزن 8 مهيلع ادر 5 لق ف ان نكلو خسنلاىف ةمكحلا ملعب مهلقاو ٠

 نساندالا نم رهطملا سدقملا حورلا ىا ؛« سدقلا حود اج ةبالاب هيلع لوا ل نارقلا

 ملاح ةفاضاك ررطلا وهو سدقلا ىلا حورلا ةفاضاو مالسلا هلع ليربج وهو ةيرشنلا

 حورلا داآرملاف هم عبط هنأك فصولا كلذف ةغلامهلل دوجلا 2 لق ثح دوحلا للا

 اا 5 1 نانا تارا



 مج ٠) جم رشع مبارلا ءزألا

 ْ لهمهضعبلاق * قحاو ىلوا اهب ةمالا نوكتف مجرلا ناطيشلا نم هللاب ةذاعتسالاب امامك

 نمر لا ركَذ نع شعب نمو) ىلاعت هللا لاق نيرقلا ائقحىفهنا رهاظلا طقف نيرقلاواناطيشلكدارملا |
 | نانالازالف نخياما سيلبا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قحىفو «نيرقهلوهف اناطيش هلضيقن

 هيذؤيال نم ديعتسيال لقاعلاو ايش هرضبالف دعبامو هبزرقام الا نيطاششلا نم هيذؤبال

 سيلبا نم ةذاعتسالا نوكي نا نيعت مسا امل هتيرق ناف سو هيلع هللاىلض لوسرلا اماو
 ناعمل مجرلا ناطيشلا نم نآرقلا ةءارق دنع هللاب ةذاعتسالا صيصختو هدونج رباكا وا
 اناطيش راض امنا هنا هيما ىف ركفتيو ناطسشلا ةعقاو ”ىراقلا ركذتي ىكاهلوا اوفو

 ١ 2013 يقل جي نا |ىاو هفلاخبو هارت .وعويسق نال عزك لكتلمت ناك" نا ةةعبا :امجتر

 هتيث ىصيو نا رقلا ةءارق دنع كلذب هتف نيرفاكلا نم راصصف ىا نيرفاكلا نم ناكو |
 ةفلاخلا نع ازارتحا هنع هاهن امع ىهتنيو نا رقلا ىف هللا هما امب دع كنا نص هةارغلا لبق ١

 نال اهيناثو رانلا ىف دواخال ةظم اهناو رفكلاو قسفلاو محرلاو نعللاو درطلا اهنف ناف
 | دبال هلتو هسواسوو ناطيشلا ءاقلا نمو اهسجاوهو سفنلا ثيدح نم والخيال دسلا

 ١ اهيجاوه نع" ننفنلل ةتك تو .ةذاعتسالاب ضاف. هللا: مالك ةوالح دم الف: كلذب شونشتي

 ةكرلا دمي نوكت ةيلجتلا ناف نآرقلا رونب ىلحتيل ناطيشلا سواسو نع بلقلل هتيفصتو |
 0 نايك تاارانعل + قادس ناذعلا :عنالك قم هلك لك “نال اهتلاثواةفشمتلاو |
 كاذو قحلا سافنا بيطي رطعم سواسولاو سجاوهلا تائوات نع رهطم بلق الا اهمهشبال |

 هللالوسر تير اق ممطم نبريبج - ىورو  مهفلال وص اهب رماف .هللاب ةذاعتسالاىف عدوم |

 | اليضاَو ةزركب هللاناحبسشو ا ريثك هللدلاو اريك ربك ١ هللا ) لاقف ىلصي مسو هيلع هللا ىلص

 | هخفت هلع هللا ىضر دوعسم نا لاق (هزممو هثفنو هخفن نم مجرلاناطيشلا نم هللاب ذوعا

 | ىلا ةداشا ةيآلا (ناظلسهلسيلهنا) هلوق ىفو * نونا ىنعي ةتوملا هزمهو رعشلا هئفنو ربكلا
 ناميالا رون رده عطقني امنا ناسنالا ىلع لالضالاو ءا وغالاب هتردقو ناطيشلا فرصت نا
 ا رح آلاف انغار ايندلا"نع:ادهاز نم ؤملا:نوكي لكوتلاو ناغنإلاب ليكن انكي” لكؤتلا ةوقاو,

 | ةلعا كأي نكلو هتاوغاو هلالضا“ىف ناطلس هيلع ناطيشللا قرب الفا ىلاعت هللا:ىلا التم |

 صلخت ال هسفن تافص شغ نع هبلق صالخا زيربا ناف نمؤملا حالص اهيفو ةسوسولا ىلا |
 هسنج نه ةسوسولا نوكت امب هسفن تافص اياَقب ىلع علطي هنال ناطيشلا ةسوسو رانب الا |

 سفنلا تافص هش ىحمتو صقنت اهيف ركاذلا ةمزالمو سفنلا ةدهاجمو ةضايرلا ىف ديزيف

 هللا ىلد ىنللانا رابخالا ضعب ىفو * هلوبقو قحلاةبرقو لكوتلا ةوقو ناممالا رو#' دادزيو

 نف ٌنِطلس مهيلع كلسيل ىدابع نا كبات ىف تلق براي لاق سيلبا نا) لاق مسو هيلع
 ١ مالسلا|مهيلع دمحو مهاربا نيط نم هنبطو ىشثرع نم ههجو رون ناك نم ىلاءت لاقف مه |

 هتعاشب نم, افاخو :ةنذإ ىلع امدان ناك ن م .ىلاعت لاقف مه :نف:سنلبا لاق ئتيزخ هبلقو |

 نمو اههنيظ.نم ةئطقاداعلاا# ريو .ماعطلا: عطب ناك نمو ىثرع رون نم ههَجو دوتق
 نمؤملانعل اذا ) ريخاىفو * ( ىتيزخ هيلقف ىناضرم ءاغتنا ىلا اعراسم ىمكحم ايضار ناك

 ' (اناطيش) ”--9



 هيلع هللا ىلص ىلا صخ

 ا معاجإ قاحا ابل تاكل باير رابخ الا ضب لاقو * مي نماي 5 برش ل :نماي

 تاع جان هسارإ ىلعو ضي ليلك هطعو هاقو دعب مانملا ف 5 ههحر ىزاريشلا فسوب نبا

 نم نا روك ذملا اذه نم لع. لعلانع لاق باتلاو تاق ةعاطلا فرش لاقف ضاببلا اذهام هل

 :اتغ هناو ىللهعلا سنج نم ءازلا ناو هلم ءازِج هيلا لضت نا دبال طاع لع

 قاشم ىلع ريصلاو طاف لاعجلا كاد ردانملا لقاحعلا ىلعف *!ةلماعلا )ناجحا قالتخا

 ظفاحلا لاق ىلاعت هللادعو ”ىحن نا ىلا
 3 55 0 0 ١ ١

 ار مادح ناس داون تيفقاع د بسورور ىدعسإ لظفاح نكربص

 ِع

 قالطا ةشرط ىلع ةءارقلاب.ةدارالا نع نبع هنءاوقب تدوارىا 3 نارقلا تارق اذاف 3 ا

 ىلا. دك للاب ةعتساف 8+ ةءار قلاب: ةلصتملا ةدارالا ىه.دارملا ناب, اناذيا تيذبلا قلع .ثيسملا 4
 ةوجزللا 0 مجر لا 0 ريخا ن رع ديعنأ |! د ناطشلا نم 0 كنفحو كذيعي نا ا هلاك

 قواخم لكنا ناف نرد دنع 1ك سوسوب اليك هبا رطخو هسواسو نم ىا نءللاو درطلاب

 ةطراقلا يقع عبدالا تاياورلا نم راتخاوهو مجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعا لقوا هدِس

 ناشلاوا ناطيشلا ىا هك .هنا كه هرس سدق اسراب هجاوخ ريشا ىف ك2 تاتا لاخلا ف

 ءازوا ىلع < نولكوتي مهيد ىلعو اونما نيذلا ىلع © ةيالوو طلست د« ناطلس هإسنل' ©

 ىلاعت هللا كا ناب ئراقلا ضال مهيف رثوت ال هتسوسو ناف هلع نالكوتملاو هب نيئمؤملا هللا

 ىلاعت هللانيي مهلك مدا ىن ءاوغا ىلع ةيالوو اطلست هانا هنم مهونو هسواسو نم هذيعي نا

 ةداع 6 الانا سه الا ] كيلوا ضر عم ف ا هنأ او نيلكوتملا نيم وما ىلع هإ طلستال نا

 ناإ هلك للسونانلعتا ةوكسنا اذ را نمل دبال لب عفنيال لوقلا درحم نا ىلا ةداشاو

 ل ةباحتسالل ةعشسملا هيوعدب هتلعو هطلست ىا 3 هباطلس اما اكوتلاو نامميالا نيب عمجي |

 11 كةناكامو 3 هنع ةياكح ىلاعت د نش.رغلا نعي فندم هناف ءاحلالاو رسقلاب هناطلسال

 مك هنواوشي نيذلا ىلع ىلاعت هلوق هن حصفا دقو 20 م.حتساف مكتوعدنا الا ناطلس نم

 داعرالاى >اذكك كلذ رع لارجعإ 7 ناقه وعاظي و مت وغم نؤسحتمد وءايلزو متو :ىآإ

 صاصتخالاو رصخلا ىلع مالكلا ءانب ىف نا نو هريسفت ىف ىدنقرمسلالاق امع باوج وهو

 ليتنا هلامدكتو_/ ناطلس نم مكيلع ىكاناكافورإ نهج قت رفكلا هلوق ف نابت ادار

 بيسوا ةيهولالا ىف كيرمشلا نوتيثم < نوكرشم )ل ىلاعتو هناحبس 4 هب مه ه نيذلاو ع

 هذهىف باطخلا ةئخالاتاليوأتلا ىف "لاق: ع. هللاب كارشالا ىلع 1 ك1 نإظيشلا

 هللا ضر ر.© لظ نم نش ناكناظيشلا ن نال مسو هلع هللا ىلص ىلا ى صخ ناو ةمالا | عم ةيآلا

 هللا ىلص هدب ىلع هباطاش اللا اهسديلا رودينا ىلع ردشإ لوكف هيعلاب دحأ وهو هنع

 « نولكوس مهلر ىلعو اوما نذذلا ىلع ناطاس هأ نر هنا 0 هلوق هلع لدي 00 هيلع

 لال اذه ناك اًذاذ !قاطسلا:ةشوسواناظلاطس :لغالتلاخ لكوبل ناعولاؤ و ةناطللجلو
 | امتاو ةمالا كا طلع ياو: ناوقتكإ هعطر ءاؤنلا مة 0 5 ناطيشلا عم ةمالا

 هر
٠ 

 | انهم سو هيلع هللا ىلد ىدل ١ لمع أ ةهششو ةمالا 0 ملسو
 2 . : ا



 1 تس ل ا سا سمس سس سس عسل سس سس سس سس

 ظ اهيلع مقوتملا اماو باوللا قاقحتسا ىف ةر كلا لامعاب دادتعا الذا هبمدق « نمؤم # |
 | متهج ىلا ىخلار ,ةاكلاب نمأي ىلاعت هللا نا ) مسو هيلع هللا ىلص ىبلا لاق" 5 تاذعلا كفنفخت

 ٍ (انندلارادىف ناك ىذلا هتاخس ردقىلع باذعلا هنع ففخو هبذع مهج نزاخ كلامل لوقف

 | رانلا ىلع علطا سو هيلع هللا ىلص ىلا جرع امل هلا لبقام هديؤيو ىدنقرمسلا ريسفت ىف اك

 للا فرص ىط متاحاذه مالسلا هيلع ليئاربج لاقف رانلا هسمنتال لجر اهبف ةريظ> ىأرف
 ايندلا ىف 6 ةببط ةويح هنيحللف 8 ةدحولا سيلا ىف اك هدوجو هلاخسب ميج باذع هنع

 ىذرلاو ةعانقلاب هشيع بيطف ارسعم ناك ناو ىهاظف ارسوم ناك نا هنال ايبط اشنع شعب

 فالخب هليل ميعت ةظحالمي هراهن برطب مئاصلاك ةرخآلا ىف ميظعلا رجالا عتوتو ةمسقلاب

 أتهتي نا توفلا فوخو صرخلاهعديالف ارسوم ناكذاو رهاذف ارسعم ناكنا هناف رجانلا
 مهرجا ةرخآلا ىف مهتطءلاو ىا 6 نولمعي اوناكام نسحاب مهرجا مهنيزجنلو 9 هشيعب
 2 لاك راش قدح هللا كلا تاحلاصلا نم نولمعي اوناكامب مهب صاخلا

 سفنل ا ىلا ىتالابو بلقلاىلا واللاب راق ةساسنلا توليو اتق 3 ©: نيرباصلا قح ىف قس اك

 | ةكزت هه هن رطلا قفو ىلع هقدصو هللا ىوقتب ةعيرشلا لامعتسا سفنلا نم حاصلا 2

 | ةلكئابشا ىلا ةهجون' نسح بلقلانم حاصلا لمعلاو ةيعبطلا اهلاعفاو ةميمذلا اهتاقص ن
 هنحتلف 9 هلوشو هقالخاب قاختلاو هللآ ت تافصب هلحتلل هيفصلا هاوسامت ضاىعالاو هللا تلطل

 ّنَسَحو 4 ةيحالص ردق ىلع ةيبطلا ةانحلاب امهنه دحاو لك ءانحا ىلا ريشن «ةط ا

 قالخاب ةيلحتم اهتافك نع ةاكزم ريصت نا ةبطلا ةانلاب سلا ءانحاف (هلونق ىف داذعتسا |

 ةناظلا ةانحلاب كلقلا ءانحاو ةيضرم ةيضار اهيرىلا ةعجار هللازك ذب ةنثمطم قاخورلا بلقلا

 ياعين نا ملح بالاول ساو ووكيل انداقل "اقاكتسا كاني
 أ معا مْ # انطالا لس الق فاكصاو الا هده د كثنط هللا ناف ثودحلا ثولو ةشدالا

 أ لات ة ىف مهدادعتسا نسسحو تالماعملا ىف مهقدص ردق ىلع نوك ك7 امنا دابعلا لامعا ةححالص

 21 كلا ّق مهني زجلا و كلذ تسحن مهايا هللا ءاحاي مهتايح بط و ىهلالا ضفلا

 | كن ناوإهلوق هنايب مهلامعا ىلع هللامهيزاحب نا نونظي اوناكام رفواب مهن» ةفئاط لك رجا

 لشح نب دحا ماهالا تاكا ضعب نعو * اهظع ارجا هندل نم تؤبو اهفع اضإ ةنسح

 ىخااي هل تلقف هسشم ىف رتذتتيو ىشع وهو مالملا ىف هتبار دمحا تام امل لاق هللا همحر

 ىتسبلاو ىلرفغ لاق كب هللا لعفام هل تلقف مالتلاراد ىف مادخلا ةيشم لاق هذه ةنشنم ىأ
 مدحا اي لاقو قول ريغ لزأملا هللا مالك نا رقلا كلوق ءازج اذه لاقو بهذ نم نالعت

 نمامهب ريطي نارضخا ناحانج هل هللا همحر ىروثلا نانفس اذاف ةنملا تاخدف تش ثيح

 | ثنح ةنلا نم اوت ضرالاانثزواو هدعو انقدصىذلاهلدلا) ةيالاءذهأ رش وهو ةلخم ىلا ةل

 | ىف هتكرت لاق هللا همحر قارولادحاولادبع ريخ *”ىش ىأ هل' تاقف (نيلماعلا رجا منق ءاشي |

 نمو نب ع لاقف هللا هحر ثراحلا نب ريشي لعفام تاقف روفغلا كلملا هبداري رونلا نه رحب |

 ْ برشاو ل اك منماي لكلوبوهو هيلعل اقم هناحعس ل انخلاو ليلطلاىدب ناب هتك لكم

 ( نماي )



 1 1019 707017075017 1 ت1 47 ا شا 1 15052 ا حش دعس هامل ج77: 72 :١ + دحس دسم صم وسع دمسس» نفتصستال معمم ١ و حمم عدس د عع عل تو 02: ل عدم مج وعجل تخصت 26 دعس م حا

 ءافولا اهتلمح نم ىتلا مالسالاقاشمو نيكرسشملاةيذا ىلع 2 اوربص نيثلا 98, نيطعنل هللاو ىا
 لوعفم وهو ةروكذملا رومالا ىلع مهربص ةلباقمي مهب صاخلا # مهرجا وه رقفلاو دوهعلاب

 روك ذملا ربصلانم هنولمعي اوناكامي مهئيزجنل ىا# نولمعياوناك ام نسحاب هه نيزجال نان
 ا (ةرخآلا باو نس>و) ىلاعت هلوق ىف ام هنسح لامكب راعشالل نسحالا هللا فيضا امئاو
 ا هيوسد تازع قاشملا ىلع ربصلاو نامرالا ىلع تاشلاو دهعلاب ءافولل نا تايآآلا م 5 دقف

 هاحلصلاو نيلماعلاءاملعلا نيب اذكو هللا نيبو هنبب ىتا اةدهاعملا ضقني النا لقاعلا ىلعف . ةيورخاو

 املف ىلاعت هللاعم ةولخلا ف ناملكتي نيلجرب اذاف ةصيصملاب تنك ملعلا لها ضعب نعو + نيلماكلا
 منعا هللاقف انباع ةحم نوكيالو ةرم' لعلا اذهل لج لاعت رخ الل اهدحا لاق افرصني نا ادارا

 طرشلاىلع الاقف امكعمانا تلقو !ءهتعبتف لاق عنص هيف قوللام لك ال نا لاقف تئشام ىلع
 لكلعجو هف تلخدف هيفدعتالاقو فهكى لع الدو ماكل لبجادعصفامتط رش طرش ىأ ىلعتلق

 لكل وسوط رطملا ريسأ انا انهه ميقا ىتم ىلا تلقمن ةدم تشو ىلاعت هللا م دق اع 5 دحاو

 ةنس اهب تقاو سوطرط تاخد و تحي رجف نارقلا ”ىرقاو معلا 2 معاو لالا نم

 كنا الأ قاثملا تضّقنتو كدهع ىف تنخ نالفاي كاقو ىلع فقو دق اهنم لجرب انا اذاف

 ىط ءامشا ةثالث لاق امكل بهو ىذلاام تلق انل بهوام كل بهول انربص ا" تربصول

 ١ بجتحا مث انكش اذا ةبجحلاو ءاملا ىلع ىنثملاو دحاو مدقب برغملا ىلا قرسشملا نم ضرالا

 | دعم راخإ تنك ايكإا ىلا رظناف حرصتلا نع لقاعلا ىنغيام ةياكحلا هذه ىفف ىنع

 ضرع يدب ,دهملا ضقت نا كلذوإ تالا-كلاو. تاماركلا نم. هللادنع امن مرش نئانلا

 ١ هنا الا ةيورخالا رومالا نم ناك ناو سانلا ءارقاو ملعتلا ناف ىبد ما ةروص ىف ىويند

 لبق ناف : ةدوصو مسرو مسا لكنع درجتلا نم هعاطقناو هيلخت نيم قحلا بلاطل دبال

 تسيب وهش عون ميلعت 0

 ىوتملا ىفو نوملاعلاالا ماقملا اذه لقعي امو

 ىدب مسر ظورد ثمره * ىدبره ناحتما ىدوبنرك

 ريسا نوج ددركمحزدنيبهبنوج * ريكمديشوب هرز ارا ثنخم دوخ
 / قاذو حضتقا دقف ناحتمالا دنع لز نف ناهيوا لجرلا مركب ناحتمالا دنعو لبقام عنو

 ١ ىزوجتت دارملاب رفظ ةبقاعلا ركفاوريصو تيثنمو قالخ نم هلامو قارفلاو ةعيطقلا عجو

 الو تيمي ذا راو تال نيعالام نيلاصلا هدابعلدعا هتاف دابعلا بر الا هملعيال ءازج

 المع ىا : اخلاص ف [ دنكي ] :*« لم [  كره ] هنتي ومزفإ فق معراج
 أ قرفلاو ,ءايرالو ىوه هنق نشل هاضرو. ىلاعت هللا ةجول ناك اوه: ناك لمع ىا:اطاض
 ' ىا #« ىتاوا رك ذ نم 8 قاخلا ىلا ةبسنلاب ءايرلاو سفنلا ىلا ةبسنلاب ىوهلا نا امهنيب

 مهوتي الو ىنآآلا دعولا امهمعبل نيعوللاب هنيب اال ان جتريوام لال كرو ةؤكلع

 رثكا ىف .نلخديالا ثانالا ناو مهيف نم ظفل لاءعتسا ةرتك ىلع ءانن اروكاذلاب ”صتصخبلا

 ١ لماعلا كلذنا لاخلاو ىا 6 روهو ) 2 ةيعيتلاوا بيلغتلا ولف الا تارواخلاو ماكحالا |

 لكلا ةووع مد 707 يح
 م مس يصمت



 مهي 7 ريش عبارلإ ءزجلا

 ىلاعآ هللاا وقلي ىت> ةمزال ىهو 21 نيلماكلا > خويشلاو نتداطلاى نزلا سرعان فلا"

 ىلع هدهاعو خعاشملاز م ةيالو.بحاص ةدارا ليذب قلعت ىذلا دي رملاىلا ةراشا هب الافو © |

 ىوهلاو نيفنلا .تافلاخم ىلع ربصتلاو.تادهاجلا ديادش ةاساقم.دنع هلع تاشلاو باطلاق دص |

 ءانثاى ف: مهعم بدالاظفحتو ناوخالا ىلع لمحتلاو: ةمدخلل دايقنالاو ةبححضلا تامزالمو |

| 

 ا
|| 
 أ

 ظ ههزع خسضشوو هدهع ضقنف لاقثالاهذه لمح نع فعضتو هسفن مأشتك قاشملامذه لمخت

 | ةمزالمو ةقرخلاس يلو ةدهاجلاو ةدارالا نم هللاسلط باسا ناكام ذختإ مث ىرقهف عجريو

 تاوداو ايندلا بل اط تال | ريسلاو بلطلا| ءانثا ىف هل هللا حتت :نازم علو ةمدخلاو ةيحبصلا

 ةرئفللا سنع اذا ةزعلل اراهظا هَللانم ءالتبا ةعمسلاو ةأارملاو عنصتلاب هسفن تاوهش ليصحت
 | ةيعطقلاو دعبلا هج هبسح اذه لثف اهبلط ىف هّللانع تضرعاو سفنلارظن ىف اهتاووشو

 هناويد هللاَغ لالج .ىلوملانبا نبا لجر انه هرسسدق هداتفاب ريهشلا خبشلاةرضضح لاق *

 هللا ظفح ىهاظملا نم ةقيقملاىلا ارظن هل نا مءزيو تاوهشلاب لغتشيو برشيو لك أي ىلج

 قي, ىعريو قيرطلا ف لعأ ل انتنرتسحت اي لاقو "نفغتسا راضتخالاةلاح- ىف: داخالا نم ىلاعت |
 كلف هكباز ةزطخا نيعبس ةدحاو ةوط عطقو ةلفس قولثك  هلاناكو هعماإتي قدنمل ش0

 سانلاماوعو ناطيشلا نم ىه لب ةلوبقم ريغ ةعيبطلاةبتمىف ناكامم اهلثم ةيلفسلا فوشكلا
 لهجلا ىلع مهنوكل مظعالا ثوغلا لب باطقالا ةيناطيشلا فوشكل اهذه لاثما باححا نودعب
 ضعب ىف هرسسدق ىئاإاىلوملا لاق. مالا اذه ةبوعصلو رشلاو ريخلا نيب نوزيميال ىدامجلا

 هتاعابر |

 مديسوباب هك ارديرمو خيش سب * مديدرك ىبب هقناخو دجسم رد
 مديد دشاب هتسر شيوخزكن ا هن * متسر دوخ ىتسه زا تعاسكي هن

  مكنيبالخد مكناعا اوال 9 ىوقتلالها نم انلعجاو ىوعدلا نم انمصعا مهللا
 نونمؤملااهيا مكمادقا ىا # مدق 98 ىهنلاباوجىف بصت [دزغلب] * لزتف 8 اردغو اركم

 ناذيالل اهريكشو 00 ناميالاب اهف اهخوسرو اهلع «اهتوبن دعب قحلاةحم نع

 ةريثك م ادقاب: فيكف مظع روذحم تناهوا تزنع تناك مدق ىا ةدحاو مدق للز ناب |

 0 جيل مدودصب © متددصامي ىويثدلا ب اذعلا ىأ 2 والو تفدتو | ٠

 ةعبلا ضن نم ناف ناميالاو دوهعلاب ءافولا مظنني ىذلا 6 هللا ل يبس نع ع 5غ مكعنمو ْ

 اورتثنتالوؤج ديدش 4 مظع با ذع وف زحل 4 هريغل هنس كلذ لعج ديراو |

 | اهياولدتستال ىا هي البلق ان 3 هلوسر ةعسو ىلاعت هدهع ةلباقع اون ىا »4 هللادهعب ٠

 1-2 نيملسملاةمءض نودعي شيرق تناك ام ركلو املا هفمع ١

 6 كل ريخ وهج وه وج ود آلاف ناوثلاو انثدلاف مينغتلاو عطل نم ه6 هللا دنعامنا ف ايندلا

 نم © مدنعام لف زيبعلاو لعلا لها نم متثك نا ىا 4« نوبل متتكن ا » .مكتودسيام
 ةنوزخلاةحر عاونا نم 4 للادنعامو اله ىطقنيو ىف 84 دقن ترثك ناو انندلا ضا عا

 *6نيزجلل وه عطقتسسو ىهانتي ةنجلا معت ناب نولوقي مهنال 00 ةحوهو هلدافنال6# قابؤ#

 (ىار 95



 لحالا ةروس مك 2-0 ١6
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 ضتاناا لاح هنبشت . ضقنلا احب حيسقت دارملاو اهلتفا تثكذ تاقاط عونلاو ٠ اليحوا ناك الوض أ
 جراخلا ف دوجو هب هيث.لل نوكينا هبشتلاىف مزليالذا نيبعت ريغ نم ةهاوسمللا هوو ةنح قع ١

 تذختا ةسوسوم ءاقرخ تناكو ةبكملا ةشرقلا <" نب دعس تنب. ةطبر ىه لئاقمو ىلكلالاقو ٠

 ىلع ةملظع ةكلفو لزغملا سأر ىف ةديدحلارسسكلاب ىهو عنبصا لثم ةرائسو عارذ ردق الزغم |

 نع عسيمج ضقنم نه ص أت راهنلا فصن ىلا ةادغاا نم اهيراوجو ىه لزغت 7 تناك اهردق |

 نسر نييك هبار دهع نك ب ديام رده هيشت ىلاعتو هنا حمس قحرا ىقشاكلالاق .* ظ

 دياس افو
 درادهكت ان هتشر رس دا ناع 00 رادلد ك1[ باعه تاكل

 ملو ”ىثلاىف لخدبام لخدلا ل صاو مكب الخدو ةدسفم مكناعا نيذختم مكنوك لاح

 0 كا مهذم رسا دحو ناف اموق فلاح نا ىهن اذهو نيم وملاةعامج نم الام رفواو

 ١ ريخو اذاعي ىراىه كرادملا ىو + ناكريخ بصن ةمانم ىرا ىضلحمو .هلا بهذو فلاح نم

 | نوكت ناب ىا 5 هب ناكل امنا ل ةمان ىهو نوكيي لعاف ةداو ةمال ةفص عقرلاعضوم ىف
 ' للادهعب ءافولا لبحب نوكسمت أ رظنيل مكربتحي نم ةاماعم كلذب مكلماعي ىا ةما نم ىبرا ىه ةما

 لالا هاظ بسحب مهفعضو نينمؤملا ةلقو نيتك وشو قلق ةرثكب نورتغت ما هلوسر ةعبو

 قحلاىلع دحاولاوه مظعالا داوسلاو ريتا عيطق نم ريخ وهف ادحاو ناكناو ىللاو

 لضفاو قحلاىل اع 00 مزلي.الو ةهعومج 0 ضرالا ىطغي هبال الاحد لاح دلا ىمس لاشو

 | اذاف لامعالاو بولقلاىلا لب لاومالاو روصلاىلا رظنيال ىلاعت هللانال ذئموب ضرالاىف نم

 لاوماو ةنسح روص مهل تناكءاوس اقلطم نيلوبقم نونوكي ةحلاد لامعاو بولق سانلل تناك
 هرسس دق ىدعس خ_شلالاق : الف الاو الما ةرخاف

 تساموح ترود قئقدزا مهرفاك هك * تسار ئه ديا :تسارر ءد

 باوثلاب مكلامعا ىلع مك اذاج اذا ايندلا ىف ** نوفلتت هيف متلكام ةميقلا موي مكل ننيببلو
 ىدبالا باذعلاىلا ةيدؤم اهناف قحلانيدو مالسالاةلم ةفااخ نم فوتو راذنا وهو باقعلاو

 هي نكلوؤ# مالسالا ىلع ةقفتم ةةةيحاد ده مكي رالي رسق ةئيشم 6 هللاءاشولو و

 ىلا هراشخا فرصل امسح د 03 0 ىدهيو 0 هيلا قر هراشخا فرص امسح

 و #3 رابخالا الا هفرعيال مظعرسس هفو . راشخالا ىلع نابنبم ةيادهلاو لالضالاف اهليصح |

 دوهعلانمو ةريثكل اهنطاوم دوهعلانا ٍملعاو « هب نوزجتف اهوحنو ضقنلاو ءافولا نم ايندلاىف |

 | اذه اهنأش ةأرماب نيهباشم ىا اونوكتالىف ريمضا!نم لاح 6# مكتيبالخد مكتاعا نوذخت قي

 ا ددع ديز 6 ةمانم ىبرا ىه قش ةعامج نوكتن تسل ى داو لوكنت ب ةنم !إ | 6 ةما ١ امك كرمكك نا الا تك

 ١ لالضلاه ف قلخم ىا هلالضا هك ءاشينم لضي ف لب ةمكحلاةيضقل امحا نم هنوكل كلذ ءاشيال

 / ه«نولمعت متلك امه مهفت لاؤسال ةازاجمو تيكبت لا وس ةمايقلا موب اعبمج 6 نل سنا 8 هللا

 ا هك.اباب لقاع مد سم دنكم عياض اردوخ ةداد تان نسر اقمح نز 31 هجن انج هكديامرفمو

 ْ ءازج ( ؟دهعب فوا ىدهعب اوفواو ) مكححات ديك هان زد يكف كما ةرثلإ ووخريعو نع
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 لاقو + واتش رم ىف اك هك اتناول ا اك اها دوهعلا» انثاىف 1 ا

 0 000 قاثيملامويب هللاعم © متدهاعاذا ) 3 ءايتنلاو 000 - |

 صيد اندهش ىلي 5 ىلع ؟داهشا وهو 6 اهدكوت دعب ا هللاعم |

 مي 6-3 رسثع مبارلا ءز ىلا

 1 فلجنم) 0 اسلاهيلع هلوق ىف اك اهيلع فولحلا ءاشالا ناميالاب دارملانا ىهاظلا ىتفملا ىدعس

 | دقو » لمأتف دكؤملاال دبك اتلاريغ وهف هللامسا رك ذ نيعلاب دارملاناكول هنال ا ( نيم ىلع
 هيلع ةظفاحم هب 00 لاخلا ىعارب نه لب "0 اقر ادهاش # اليفك مكلع للا ملعج

 ةيدأت ءافولانا ملعاو * كلذ ىلع مكيزاجيف دوهعلاو ناميالا ضن نم 6 نولعفتام ملعب هللانا ف
 | نيد لجرل رلا تأ راذا ل ياش لوبقلاب اما نيو تبجواام
 | هنودحم فك اورظنت ىتح .هباورتفت الف ءاوهلاىف نيطيو املا ىلع ىثعي ىتح, تاماركلا نم

 املسم توما ىتح لمحجا 200 كك لق + ةعيرسشلا ةعباتمو دوهعلاب ء انولاو دود ا ظةح ىف

 6 ةفلاخلاب الا نيفيا الم ةيعشلالا قا عمالو 0 1 بحصتال لاق

| 

 لاق اك ءازجلا ىلع كو لع ءافولاب مكنم 200 كتاف كار الفك مكيلع
 ودعم مل د ىدهعب اونوأو) |

 موز مر مرر“ موي ثمل هعاقإو مربص سس تصل سل تلا

 اوبلطيالو ةدايعلاب هوبلطي ىا ( أيش هب اوكرشبالو هودبعينا مهيلع هقح ) لاق "وسو معا |

 نادجولاب مهف رشل لب ةعطقلا و .قارفلا ب اذعب ىنعل (مهبذعيالذا هللا ىلع سانلاقح ناف) لاق |

 | هتلزغام ىا لوزغملا ىنعمي ردصم انهه وهو [ نكسر نامسر ] لزغلا هكاهل نغ وت [نامسرداي
 ةماكككاو لزغلا كلذ مارب دعل نم ىا تصقش قلعت 3 ةوق دعل نم 0 هربغ و فوصنم

 لحي ىا هلتف ثكتيام لكو هو ثوكتملا نم ثكن عج اهل غنم لاح © اناكنا له هتلمخ

 هللاتلق لاق ( سانلا ىلع هللا حام ذاعماي ىردن له ) لاقف هنع هللاى ضر ذاعم ثيدح ىف

 ا هلوسرو هللا تلق لاق ( كلذ ا واعفاذا هللا ىلع سانلا ق قحام ذاعمأي عوج انو ل اق مث هريغ هعم

 ٍ ىوتملافو ( ىندجو ىنيلط نمالأ ) لاق اك لاصولاو
 ]١[ لبو عتب 'ىوعغد رهيب » امذطق ”ىذاق زيلهد . نيردام

 ظ ناييو تسادوهش ام لوقو لعف * ناحتما ز ارنا مفك لينوج
 ميدما ىاوك رون إم 2 ع ميدز 51 ىضاق زلاهد رد هحزا

 دهر ىهاوخ ىزيلهد نيزاوت .* ديهش ىا اوك نا ىهدنهكات
 سس

 رشن -4 1--
 تيتو تنكر[ قادم دوك هر ةسضت ناج اوك كنا: لوكو لعف

 5 تاير كوز تلود دبص دناوت ى * تذيردكس كنآ انوالخد , هع رج

 [4 1 ىسر" دوك لما 0 ا ا ل تك ع
 داوش تر رام دلل رد دن دوترو 3 دوش تراي دبا 0 و

 | ضقللا # تضقن © ىللاةأرملاك < ىلاكؤ دهعلا ضن ىف نوسؤملااهياد# اونوكتالو ف .٠ ه3 ل نخل
 | ندرك زاب مشو ناجع ندكش ] هيسرافلابو .سوماقلا ىف م مارالادض هريغو ليخلاو ءانلاىف

 «الزغ )
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 لحنلا ةروس مهي 7/0 جم

 ديضالانملنعت كنق امنع هللا جر ةننئلاطما لذا ا تعول هد كدلك داك للا"
 لوا لئاوالا ةفارغم ىلا لئاسولا "قناتك ىف ئطاوتشلا مامالا لاقو * مولعلا رح ىفك اهماقم

 ىلاءابط+لااهمزاو زيزعلا دنع نب رمي لا (ناسحالاو لدعلاب صعأي هللاناإل ةطخطارخا ىف ارق نه

 ناكو رهشا ةسمحو ناتنس هتقالخ ةدمو ناعستو عست ةنلس ةفالخلا رمع ىلوت اذه انرصع

 رمعناكو .ةطخلارخا ىفىا ؛ قه أرَش ملسوهيلع هللا ىلص ناكو .عامج الاب ىلوالا ةئاملابحاص

 نافع نبنامع نآكو . ترضخاام ةلوقىلا تالاوك نتشلا اذا" قي هّنَع هللا3َْضَر تاطخلا ن١

 هتعهللاىضر بلاط ىلا نب: ىلغ ناكو ؟"ةيثالا كنوتفتت ءاننلا ةزوشارخا اره هند
 راتخا مهنمالكن ا رظنا ريقفلا لوقي * جالصلا نبا كلذ ركذ صالخالاو نورفاكلا أرقي

 ةوالتىف مالسلاهيلع ىنلاب ءادتقالا مهل ئكلالاو نامزلا فالتخا بسحب ماقملاو احلا بسانيام
 در واهل ةيضتقملاةحلصملا بس تناك اهئافةيلصتلاو ةيضرتلا باحّتسا ف رعبهنمو ©« قا ةروس

 ركنمي اذه سيلف نيدلا تامهم نم كلذ لثمزا كشالو ضغلاىف مهعبت, نمو ضناورلا

 ةياعر همضاومنع ملكلا نوفر ثحم ءابطخلاو ةمثالا نوحلو نينذؤملا تاعيجرت ركتملااهتاو

 ةمغنب رك ذلا ناك اذا ءرمس سدق ربك الا خدشلا ةَرضخ لاق ممل ةيقيسوملا تاماقملاو تامغنل

 | هتكئالموّللانا ةبطخلا يف ًارقنم لواو .رظنلا ف ةنسلاةروصلل اك رثا سفنلا ىف هلف ةذيذل

 ! ةلولتملا "تظخلا ىف 'ىا' ةنامزلا ادعى لطعلا"هةرغوا قنافلا*ئادجلا هبال تلا 2 و

 | جورخ دنع ءأرق. نذؤملا نكل هف كلذ سلف نيفراعلا ضعبلا ةرضتخلا بطخلا ىف 'اماو
 هرس سدق اذو خدشلا ةرضح هراتخاام هدنع ًارّهْنا نامزلا اذهىف طوحالاو + ثبطخلا
 تصنا كبحاصل تلقاذا ) 0 هللا ىلص هللال وسر لاق هنع هللا ىضر ةريره ىلانعوهو

 نينذؤللارثك انال كلذو ( هللامكمحر اوتصتاو اوعمتساف توغل دقف بطخم مامالاو ةعمجا موب

 نيدلا ةيرغ ىلعكسو شحافلا نحللا نم ةينا رقلا نع اهج رخام ةروكذملا ةيآلاىفاوداتعا
 ءاشالا ىلع ورم ىا 6 اوفواو ول نيملسملا نيب عدلا روهظو نقلا لها ةشحوو

 تلاسرترضحاب هكتسعمجج ناشرد تبا لوزن ] ىفشاكلا لاق * [تدرك افو] ةسرافلابوهو

 عزج هدرك ةدهاشم ناناماكم كمذصو هدلرف ةيلغو هاك تكا كدر تع هللا ىلص

 دننكر مغست الهعا ٌنضقنات'ةقسنزهأ "اناملك تاناؤدت ناطنغا مآ دندن" ناَسناَن5اقارطضاو
 [] دنتك افأو دك ءدوميزفو قط اذ رك مق تيا اراك مجدا نيني للطي هاخل رك

 ىلاعت هللةعيابم اهئاف مالسالا ىلع لسوهلع هللاىبص هللالوسرل ةعببلا وهو هي هللا دهعب »

 ثيدخلاىفو هللاب قاب هللاىفناف لوسرلان ال «هللاز وعياسامتا كنوعياس نيذلانا )) ىلاعت هلوقل

 ( هلوسروهللاعيابدقف رجحلاحسف هللالوسر ةعس كردي نق هضراىف هللانيم دوسالا رجلا )
 ةدهاعملا, تيمسو هتعاط مازتلا رخآآلا ةهج نمو باوثاب دعولاو ع لوسرلا ةهج نم ةعئاملاو

 ببسلا صوصخنزال هراششخاب ناسنالا همزتلي دهع يك ماعوهمث هنأاملا ةضواعملاب اهيشت ةعنام

 اوضقننالو  قاثملاو دقعلادهعلاو متقئاوو متدقاعاذا 3 متدهاعاذا 0 مكحلا مومع ىنانال

 * اهديكوت دعي 9 فاجلايف اوثنحتال ىا ةدهاعملا دنع اهبنوفلحت ىتلا 5 نامالا
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 ] ناكامرحم محر لكيىف ماع محرلاو (حورلاو ةكلالملا لزنت) ىلاعت هلوقك اهتلضف ىلع اهسننو د

 ا ربغو تالاختاو لاوخالاو تامعلاو مامحالا دالوانم ثراو ريغ وا ناك انراو مر ريغوا

 ١ ةلصلاو عطاقلا تيب نع ةمح رلا 5 عاطشناو هللا طعس بجوم مارح مح رلا عطقو كلذ

 ءادهالاو ,ةرايزلاب دقنلا اهانعمو ريثاتلا ةعيربس رمعلا ةدايزو قزرلا ةرثك ىلع ةثعاب ةيجاو

 تيقونالو بوتكملاوا مالسلا لاسراو ملستلا هلقاو نايسسألا مدعو لعفلاو لوقلاب ةناعالاو

 لوصفرد ] ىنشاكلا لاق * ةقيرطلا حرشىفاك ةداعلاو فرعلاب ةربعلا لب عرشلاىف اهيف |

 يع ترج يود ررابجلو ياقح تعو يني دوت لدَع ك هدومرف ناعولاادع |
 مهنع هللا ىضر هباحتا ءاعدو [ تسا تبب لها تبحم ىبرقلاىذ ءاتباو ورب تاولص نداتسرفو

 | كلاهملانم اهي نا اهمحر ةلصف كسفن كلا ىبرقلا برقا ةيمجلا تاليوأتاىفو © |
 الوق حبقلا ىف ةطرفملا بونذلا نع 6 ءاشحفلانع ىهنيو »8 كلامملا كلام ىلا اهبم.جرتو

 ىع تاليوأتلاىفو © اهوحتو ةطاوللاو ىنزلاو ةعيرشلاب ةناهتسالاو ناتهبلاو بذكلاك المفو

 عاطقنالانم حبقاال هناف اهوحنوا داووا لامنم ناك امايا هنع كعطقيو هللا نع كبجحام
 هركشامعو © ركتملاو © ىلاعت#للاب ذاعلاو حبقا حبقالا ىلا رحيامناف هبابسا هلثمو هللانع

 ةنسالوةعيرشىف فرعنالاموا كرشل اوهوا مولعلا رفات هيضترتالو ةميلسلا ةيك ازلا سوفنلا |
 لها لالضانم كلع هبركتيام تاليوأتلا فو © ىلاعتهللاطخسااموا بنذلا ىلع رارصالاوا

 ْ مهفوصتم اصوصخ نامزلا اذه ىلاهاىفاك نتفلا ةراثاو عدبلا ثادحاو مهئاوغاو و

 مهتبنغو موبع سسجمو ببسالب مهيلع لواطتلاو سانلا ىلع ءالتسالاو ملظلاو 6 ىغبلاو و

 ةروسنم راثاموه تاليوأتلاىفو © كلذوحتو لطابلاىلا قملانم زواجتلاو مهلع نعطلاو |
 2 كف دانس ل كرما ياو ] كرا زور رشم انا قلك" كشف كادت تافص |

 [ تسا نش نمشد نيرادب كودع ىدعا مح اريز دباب ىتسرد كولس دعاوقات

 ةزاَوِمْم "تبت. نئاوغارذ راهدك ا« 'ءراكد بو موش نسف كس نإ

 ارث ناوختسا زنم دروخ ىم « ارث ناح تسسدصاق نيردي

 تق خد 1000 * تسج ددن اررك ريشي

 نيا ٍتاَرطضاو' دويزيج هسب كلم تماقتسا هك هدروا تيا نيا زيسفرد ريرقتلا فئاطلود ]

 و انث ناسحا ةحيتنتو تترصن لدع ٌهرمك سي هرمث اهنيزا كيرهو هنع ىهنم زيج هسب
 اذعانتحكتاززإ ركتم رو نيدداسف ءاشخل ةحتتناما تفلاو سنا محرثهلض ٌهدئافو تسحدم |

 [ ازامث ىلاعت ىادخ دهدبم دنب ] # مكظعي 98 [ ىنهتمزا ندنام مورحم ىنب لصاحو |

 اوظعتن نال الط 5 نود مكلعل 0 تاح.قتسملا هذه ىهنو تائسدتسملا هده صعاب ىنعل

 | ءاشاةثالثنع ىهنو ءاشا ةثالثب ةيالاذه ىف ىلاعت نا صادقو * ىهناب اوهتنتو ىمالاب اورمتأتف

 ةمومذملاو ةدومحلا لاصخلا عيجو نيرخآلاو نيلوالا لع ةتسلا ءايشالا هذهىف عمجو
 لك اهارَش اذلو رسشلاو ريخلل نا رقلاىف ةيإ عمجا ىه هلع هللاىضر دوعسم نبا لاق كلذاو

 | كرادملافاك ىهنمو رومأم لكل ةعماج ةظع نوكل ةبطخ لك رخآىف ربملا ىلع بيطخ
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 كلت بعل مس

 طيرفتلاو طا 5 م 1707 0000 َّىش 6 فاسق ]1 ةنالإرق تجار ولاو نيملاو روهتلا ٌ

 ا ليخز ادللا مايقو ىهدلا مانضو تهرتلا ىف اريشتسم هلأسن 1 0-00 هللاىله لاقو نامومذم

 ْ | رطفاو مصق اح كنلع كر زلو اقح كيلع كجوزاؤ امَح كللع كسفنلنا ( م دن ١

 | ظقوا لاقف هلاسف هتوص اعفار ارش هلع هللا ضر رم سو هيلع هللاىبص ىاراملو ( منو مو

 | هللاىضر ركباباىناو ( اليلق كتودنم ضفخا ) مالشلاهللع لاق ناظشلا درطاو نانشولا

 ' عفرا) هلمالسلاهيلع لاقف تنجاننم تعمسا دق لاقف هلأسف هتوص اضفاخ ارقي هدجوف هنع
  ثيحب هتوص اضفاخ تفاخالو سانلا ةجاح قوف رهجالهناف .مامالا هلثمو ( اليلق كتوصنم

 | ةيسجللا تاليوأتا فو © '”ىسموهفالاو اطسو اذح كلذ نيب ىعاريف هتوالت مهيلع هبتشي

 | عئارش نموةيويلدلا لاومالا نمو ةيناحورلاو ةينامسملا تالآلا نم للادلاطعاام فرص لدعلا
 لظفاخلا لاق : ملَظ هريغ بلطف هفرصزال هيلا هبكنم ريسلاو هللا بلطي هلامجاو نيدلا

 كر ءاردق نأ ايفر | عد راك هك + غيدد ل م رب مدركت تسود ئادق

 كَ در هللازا) مالسلاهيلع هلوقل اقلطم لامعالا اوئسحنناو 6 ناسحالاو # |
 نكيمل اهيلا ءاساق ةجاحد هلناكو هلك ناسحالا :لجرلا نسحاول لاق هنا لمضف نعو * ( ”ىش

 ارم ننبه تا و ننال كال ئىؤ وراق نوقف ولت
 ١ لبقلا خشلا ةرضحنا ىو - اهفخم ناشطع ابلك تقشنا بس اهلْرذغو للااهقعو

 ايتاخز ةكو اركب هدا اوال 43 ن1 ظوكلللا وذا ود و واكو
 مارا نع وفعلا هيف لخديو ةيالولا ةحرد ىلا هلوصوو هللا دنع هلوق بدس كلذ ناكف

 ادا شعل نافخحلاو

 رم ف نوي 3 2ك

 هربجبف طيرفت هيف عّهنانم دبال ضرفلاناف لفاوناا ءاداو ىصاونلاو سماوالا ىلع ربصلاو |

 نمؤملاةيده ةلفاناا) عوف رملاىفو (مكّضئارف لمكت اهبف مكلفاون اوئسح ) ثيدحلا فو ٍتدنلا

 ةدهاشملاوه ناسحالا اضياو * ةنطادصاقملا فاك (اهسطبلو هتيده ؟دحا نسحيلف هبد ىلا

 تسلؤ' ( هلاززخند 2 كرا وتوت و فتق: نرش ضل نزل ؤركل هيلقأ كاف
 لاكىف خوسرلا دنع لصحم ةلاح اميدارملا لب هاظوهو رصبلاب عئاصلا ةيؤر ةدهاشملا

 هللاربغ همهو هاقو هناسلىف نوكيال ثدحب هترضح ىلا ههجوت مامتو هللاىوسانع ضارىعالا
 هلوَه :نيفراعلا ضع اهلا رام ا ةريصبلا ةدفاقللا ةماعلا لانك اة

 بغت“ نيف  ىلقف كبحو * ىف ىف كرك ذو ىيعف كلابخ

 هللا كاطعااع قلحخلا ىلا نسحننا ناسحالا ةممحتلا تاليوأتلاىفو © ةسسورلا ةلاسرلاف اذك |

 ىلاعت هلوق هلعلدي تاب لوصوللا قا قرط مهب كلستو مهدشرتف داشرلا لبس كاداو

 | لاتقالا ناس>الاو :|ىوسامع ضارعالا لدعلا اضياو + ىهتنا (كلاهللا نسحا«نسحاو)

 | هيلا نوجاتحمام براقالا ءاطعا ىا ةبارقلا ىنعمي ىنرقلا 5 ىنرقلاىذ 'ىاتياو قه هللا ىلع

 ملا ةلص ةلالجل ار ءاهظا رك ذلإب در ,فااخاو ناسحالاىف لخاد وهو ريخلاب 1 لاملا نم
 د _



 مد ا/١٠ تجمل رفع عبارلا ءزجلا

 7 رس لس د دعم حسم

 نار نحل هسا هب صخن ناب قيقحلا ةيباتكلا ف لماكلا 6 باتكلا كيلع انلزتو
 6 0-5 لاوحا كل نمح نءدلا رومأب قاعتب 3 ل كل ب اغيل اسي انا م ةططلا

 فلتخا تاذلو ل رقلاىف ةشيم ريغ ماكحالا زكا اكبر هك اقناف « مهتادنا

 ىلعاصت هيقنأ راشعاب نيدلا دوما ققلتمت ل اكل انا هنوك تلق « ةعاسلا مابق ىل | اهيف ءاملعلا

 هيف لقو هتعاطو عسوهيلع هللا لص ىلا عابتاب صا ثسىح هنسلا ىلع اهضعيل ةلاحاو اهضعب

 لاق ثيح هباحأ عاباب هتمال 11 ىضر دقو عامج الا ىلع انحو «(ىوهلانع قطنيامو )

 اكَف داهج الا قرط اواطوو اوساقو اودهحا دقو ( مدتها متيدتقا مهيابمو ودالاك ىباحا )

 هنوك ىف ءافخلا نم ضعبلا ىف ام رضيملو باتكلا تايثن 0 ساقلاو عامجالاو ةئسلا

 ةلالضلا نم ةيادهلا ىف الماكو د ىدهو ةيفيكلا نود ةيمكلا راشعاب ةغااملاناف اناس

 باتكلا ةهجنمال مهطنرغتنم هراث ا مناغمنم ةرفكلا نامر>ناف نيملاعلل © ةمحرو

 نا تاكلاوف ا ىلإ ةراشا هيو * ةصاخ نيملسملل 0 ةنحلاب ةراشبو 3 ىرمشبو 0

 لاكلا ماقم ىصقا ىلا لصينا ىلا هللا ىلا ريسلاو كولسلا ءانثاىف .كزاسلا هلا جاتحم 'ىش

 هلادهجو يحانمل 3 راشبو ةعوحر , هدانع هللا ىلا ىدهل داه ناتكلإ اذهو ناسنالل ردقملا

 هلع ل لريمل زنملان اكو لالا 5 ريضح و لامكلا ماقد لا لوصولاب مبوولع هللا ىلص ىبلا | عبانو

 لوسرلا ثراووه هلع مهل املا كك دربخ نايل نمإلا دخلا هناسل نم نابلاو لوسرلاوه

 هسف ددعنم ”ىشب كرح لو طئاسولا ةسرتل داغاو !دتساىا !سانمث هريغ ةسرت نمداشرالاو

 تاحردىلا" لصوو ةبنابفنلا ساندالا نع رهطتلا قيرط:ىلا ىدبه, دقف .لاسغلا دي ىلع ,تيملاك

 طظفاطا لاق : نيفراعلا

 مدرك ناهلس غرماب هلح منيا عطق * هارمدرب دوخي هن اقنع لزنم رسب نم

 | نما دف راشاو هب حر صام ىلع ىبشم نم ةقيقحاو ةعيرمشلا لهل تاطكفنإ رتللاو ا رلعاو »ا

 ١ لاق * هالوم طخساو هللا نع دعب دقف هاآوهو ةسفن تا ىلءعلا نع جرخ نمو راثعلا نم

 ىنانعو+هللالوسر هنس ءادتقالاو هللا ناك كسَعلا نينكر ىل , ىلع. نيدلا لوص اهللادمعنب لاهحن

 ةيساحمو بدالا نسحو .ملعلا لامعتسا ةعبسلا ءاضعالا نصح ءاشا ةتسيمو تأ :سدمر ديزي

 ايِهْذَم هرتسسدق .ىدادغبلا:دشج لاقو < ةنسلا ةعباتمو ةدانعلا ةرثكو ناسللا ظفحو. سفنلا

 قلخلاب ىلعةدو دسم .انهلك قرظلا.هنعا هللا ذر ىلع.لاقو ا« ةنسلاو ناتكلاب .دنقم اذه

 © لدعلاب قه نا رقلاىف 6 ىمأي هللازا م اميدلع هللاىلص هللالوسر رثا ىقتقا نم الا

 لاصيإو ملظلا كرتو مكسامف قوقحلاف ةيوسنلاب . ىأ اودوجتالو مريغو كنف هنا اوملظتالناب

 ا طل دحوتلاك اداقتعا رومالا نيب طسوتلا ةاعارم نماثوا همدح عدوك | قح لك

 | هللازاب لوقلا اذكو. ردقلاو ريلا .نيب طسوتملا بسكلاب لوقلاو كيرشتلاو لبطعتلا نيب
 | ىصاعملاب رانلاىف هدلخي هناب لوقلاو ةميظع ةلهاسم بونذلا نم ”ىشب نمؤملا هدبع ذخاؤيال

 | ةطسوتملا تابجاولاو ضئارفلا ءاداب دبعتلاك المتو ةنسلا لها بهذم لدعلاو مظع ديدشت

 | نيب ةطسوتملا ةعاحشلاو ريذتلاو لخبلا نيب طسونلا دوحلاك اقلخو بيهرتلاو ةلاطبلا نبب

 ( روهتلا )



 تحس وصمم موس تا تل

 ١" انتهلآ ىا هي انؤاكرش ءالؤه انبر اولاق وه اهودبع ىتلا مهتاثوا *#مه ءاكرش انكزيسا +تلضنلا .

 | وهو كتدابع نيزواجتم مهديعت ىا 6 كنودنم وعدن انك نيذلا ل ءاكرش اهانلعج ىتلا

 لنا ووك مهي 54
 9 هوس ه7 سس سس تحسس

 ةعيرشلالامعاو ناميالا عضوم ةعببطلالامعاو رفكلا عضونم لكف [ دنراذكن باذعيبو

 ىأراذاو 8 اهدومحمب اهمومذم ليدشل رخؤبالو ةميمذلا قالخالا لانا هنع ففخالف

 مهؤاكرشىا *4 اوقلاف 82مهني, باذعلا عيزوتب ساعلاو كلذىف نيئاخ اوناك مهئاب فارتعا
 مهوباجاف ىلاعت هللا مهقطنا ىا تلق ىا اذك نالف ىلا تبقلا لاقي لوقلا مهيلا ع
 هلل ءاكرش اننا مكئاعداىف * نوبذاكل إف نوكرمثملا اهيا # مكنا 8» مهل اولاقو بيذكتلاب
 لاق اكمكلاوحانعو مكنع نيغراف هتعاطو هللا بست, نيلوغشم انكو انتدابعب م انما امذا
 « يل اذثموي هللاهلا ةنوكرسشملاىا 46 اوقلاو 5 ( هدمحب حبسيالا “ىش نم ناو رب ىلاعت
 ايندلاىف هنع رابكتسالا دعب همكحل دايقنالاو مالستسالا

 ْ دوس هج دايرف تقر تسدز راك نوج

 مهنورصني مهئاو ءاكرش هلل نانم “6 نورتفي اوناكام #9 لطبو عاضىا © مهنعلضو 0

 « اودصوإه مهسفنا ىف 6 اورفك نيذلا يه مهنم اوأربتو مهوبذك نيح كلذو مهل ناعفتيو

 مهدصل  اباذع مهاندز 8 رفكلا لعل ملاو مالسالا نع عنملاب 6 هللا ليبسنع ف مهريغ
 ىناذعارئاشيا ميازفس ] ةيسرافلاب ىنعملاو .مهرفكيهنوقحتس اوناك ىا 6 باذعلا قوف

 وهو داسفالا ىلع مهرارمتسا بيسب مهباذع اندز ىا ه6 نودسفي اوناك اب 8 [ ىباذعرب

 لاشا تابحو لاغبلا لاثما براقع ىه مهباذع ةدايزىف ريبج نبا لاق « ر وك ذملا دصلا

 ىلاعت هللا نولأسي لاقيو افيرخ نيعبرا اهتيمح اهبحاص دجيف ةعسلل نهادحا عسلت تخبلا
 ةياحسلاتلعف رطمت اهنا نوتظبف ةباحس مهل رهظيف.,لا ةدشنم مهزام نكسيلرطملا ةنس فلا

 معا ناك ريخلا لمؤي ثيحنم رسشلا ءاجاذا هنال مهملا دّتشيف براقغلاو تابحلاب مهيلع رظمي
 اهبنوبذعي شرعلا تحن نم لسن رانلاك باذمرفصنم راهنا ةسمح لتاقمو سابعنبا لاقو *

 فرطب هتخادك ىورزا ىوج جنب ] ىنعي : راهنلا رادقم ىلع نانثاو ليالا رادقم ىلع ةثالث

 ودبوايند ىاهبشزا ىش تاءاس رادقمرد دنوش بذعم ناذا ىوجرمبو ددرك ناوز ناشي

 ددعلااذهرس لعل ريقفلال وش * [ ناهجنبا ىاهزورزا ىزور ٌهزادنا تدمرد ركيد ىوج
 ةيراخلا ةسخلا راهنالاك نطابلا ريهطتفف سلا تاولصلانا امسال ةسؤ مالسالا ناكراذا
 باذملارفصلا نم راهنا ةسمخ اهبهللالدب اهوماقاامو ناكرالا هذه اوعاضااملف ىهاظلا رهطتل

 لك ىف فه ديدهتلل ةينثل قبسامل ريركت 46 ثعبن موو 98 قافو ءازج لمص لكلو اهباوبذعبل
 #* مهيلع اديهش وه [ وركره نايمرد ميئازيكتارب هكاريزور دمم ىا نك دايو ] 6 ةفا
 طولو مهنم مهيف مثالا ءايسنا ثعبي ناكهنال مهترذعمل اعطق مهسنج نه مهنسفنا نم 3: اين ىا

 مهئابنا ةداهشزاب راعشا مهيلع هلوقىفو مهنم ناك مهنيبابف نكسو مهيف لهأتامل مالسلا هيلع

 © ءالؤه ىلع اديهش فه [ دمحاي ارتمرايبو ] 6 كبانتجو 9 مهنم رضحمب نوكت مثالا ىلع
 | ( اديهشمالؤه ىلع كبانتجو ديهشب ةمالك ن٠ ائجءاذا فيكف )ل ىلاعتهنوقك مهنا دهشو مالا



 نو.لكتالو اهف اوأسخا مهل لاّمبامدنع وهو ىلكلا طانقالا نع ”ىنملا راذتعالا نع عنملاب |
 06 نوبتعتسي مهالو 9© ىترلا ىخارتلل ىهف مالسلا مهيلع ءاببنالا ةداهشب مهئالتبا نم دشا |

 مسي "م رشع مبارلا ءز ا
  هيسع سلا اذ تضخم ©

 10 يتوكل انامل« إل كبة ,ةاكلا مهرتكاو ) كفب 2 1 ل

 ةهلالا منلا نمريثك نامرخل ضرعت دقفالاو ةطساولا اا دبالف دحا دي نم ةمعتلا

 موهوم ةطقئوج دشاب درخ م دنجرد ىتمعل ون ىنايب وج
 مورحم ىوش هقفاي انز هك «* راذكم ورف هتفاي نأ ركش

 ركل توباز زكخرت# للنل اًيكشلا . جاوا ةنالاز لع” كفل! رس ناد: طل ئرسلا لاق“
 لمعتسيالنا ندبلاركشو . ىلاعت هللا نم اهلك منلا نا دبعلا فرعنا بلقلا ركشف .. ناسللا |

 هلعىسع نا  ىورو  هللادمح ماود ناسللا ركشو ...هللا ةعاط ىف الا ه>راو> نم ةحراج

 | هللا كلضفدقو مالسالاىف كوخا اذه لاقف ريقف ىلا هب بهذف هديب ذخاف ىنغي "يم مالسلا

 ا اريقف تذك نا لاقف ضيم ىلا هب بهذف ريقفلا ديب ذخامث كلذىلع هلل ركشاف ةحسلاب هلع

 ا لاقف رفاك ىلا ضيرملاب بهذ مث هللركشاف اضيرم اريقف كنكرول عدضت تنك ام: لفرع سلف

 أ ةدحاشملا قيراطب ركبتلاىلا'مهادهف هللركشاف ار فاك ايضز عنا ريقق تنك ول عنصت :تنكام
 نارفكلانع اوزرتحي و ركشلاىلع اولبقيل ةلفغلا نم مههينو مهاوس نم لاح مهلاح ةلباقمو
 | سكعلا فالخب ىتاثلا قرافيال لوالا نال هللا ةمعنب رفكلا نم دشا للاب رفكلا نا لعاو *
 | هنيحشت عكا هللاب ناعالا نيب عمجبف هللاب رفكيألو هللا ةمعنب رفكيدق ةرفكلا ضعبنال

 هلع عالاقل نكرر روت نوكاربخم مهوالا هللا مهزثكأ نمؤيامو ) ةراعغ ىلاعت هللا لاق اذاو

 نوحلفملانوطلخلامه كئاواف اقدصو اقحنونمؤملا مهو نودحوم معوالاهللاب مهلقا نمؤيام

 نابمزا ]6 ةمالكنم ف ةمايقلاءويوهو رشحت موي لسرلا لضفااي ركذاىا 6 ثعبنمويو ف
 مث 8 نايصملاو رفكلاب مهيلعو ةعاطلاو ناميالاب مهل دهشي اينن 6 اديهش لف [ ىضوركره
 هبوحعامناسنالا ىرحن لصالاىف رذعلاو . مهلرذعالذا راذتعالا ىف # اورفكنيذلل نذؤبال

 مهءالتبا نا ىلع ةلالدلل مثو دوعا الو تلعفوا اذك لجال تاعفوا لعفا مل لوقي ناب هبونذ

 كلذو ىضرلا ىهو ىتعلا بجويام مهنم بلطبالو مكبر اوضرا مهل لاقيال ىا نوضرتسي
 فياكتلاو لمعلارادال ءازلا راد ةرخآلاو اصلا للهعلاو نامبالاب ثوكي اضواء ازال

 سامو ةسرتلا لوبقل هدادعتسا لطبو ضرالاف دسف رذب لكف ةرخ الإ ة ةعررم اسدلاو |

 ضراىفزوذب حاورالاف هلاوحاريغتل ةسرتلا ناسا هديشال ردم لا ىف لصحو دصح اذا هنأت

 اهريغمو اهلطنمو اهدسفمو ناميالا طرشب ةعيرشلالامعا اهرمثو اهتبنمو اهيبسعو حاشالا |
 ظفاحلا لاق : اهردس ةمانقلاو اهداصح توملاو ةعطلا لامعاو رفكلا اهلاو-ا نع

 عشك نكد ناهج نزح و كرم * دروارب تلاح هيرو م ىراك

 باذعوهو مهءاظب هنوجوتسي ىذلا 6 باذعلا إف اورفك اوملظ نيذلا ىأر اذاو
 دعب باذعلا كلذ #* مهنع ففخالف 98 باذعلا فيفخن كلام نم اوبلطو اوحاص منهج |

 دنهدن تلهم ارئاشبا ىنامزىا ] اوحيرتسيل هلبةنؤاهعالىا 4 نورظني مهالو 8 لوخدلا |
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 لحالا ةروس م / م

 نإ هللا رد عل[ لمك7* 0 قوزح تساقع ارث ص

 دوش ىلغ نو> سفن رب , لكم لَكَ +( تاوكم «٠ ىلكفا نك دارا د2

 كا كرب تاحو 30 نوح * كاب سافناك دوب نا وأ سن

 تشل تسار كيد 50 ناشو.م نا + تشردو منت الوا ثيدح زا

 ريعسزاو ىهحب درسو مرك زان * ريكب شوخ ديوك درس ديوك مرك

 | 11 .تتكاادن !نيعيوأب قادتسا هلام دا سيلا» ةتازدراهب ولن ساو مك“
 تان ذيك ١١ (ل رف ره وم قر تسل اما رن ناتشفا تا راكد

 لإ لضي ىذلا لالاو سأنلاىا 6 د مكسأب مكيقتا» دي دوا نم اعوردو 06 ليبا رسو

 ا ا نيتلاو كر كمال ل و

 ْ مديدملا هلانل أو لاقاكع مشل اكديدحلاهل نالأ ىل اعتهللان ناَف مالسلا هيلعداود عردلا لمت نم لواو

 ا 0ص 9 لاقو اهسبل اها اءلف اهنع هلأسب مف عردلادرمس ناكو اروهش دوا د نامقل بحصو

 0 موم  زدعم نها ىمه * :دواد تسد ردناك ديد نامل وح

 رك سندس ىف 55 تدسناددىزاسيمهح شدسرب هن

 مكلعا 1 شيق 6 :6 مكلع هتمعن مت ا تمدقت ىتلا مللاءذه ماعاك 6 كلذك

 ياض ةقاف 370 لالا ةنطالاو ةرهاظلا م لان اك غبسا ام انف نانا 2 ىا

 00 ناف رن دعو هب كال ع اا

 نوكيال ميرخلاو لا 0 ةيعاد لوألا ةرطفملانا ىلا راش اع ىو

 كتفيظو نال كتهج نم روصقالف ىا 6# نيبملاغالبلا كيلع اماف 8 ةجلاعمو فلكت عونب الا

 هرسس دق ىدعس خيبشلالاق : نوءاست مكاعل سكع

 ميدرب ريس نيرد ىراكزور * مدر ركادوخ ىاخ تح ضنام

 سبو. دشاب مايب نالوسر رب * سك تبغر شوكب ديايت رك

 لاقو

0 

 شوكبمدرك:قحارجخوا 57 شورخ درا رب نامشي ادرؤ 2

 ظ ددسن دباس از 21 1 #3 ا

 | اهنا نوفرتعيو ةرولاهذه ىف ةدودعملا : هللاةمعن وفِ+ نيكرشملاضعب ىا 5 نوفرعي |

 || انتهلا .ةعافشب اهنامهلوشب وا اه.دنم ريغ نودبعي ثيح مهلاعفاب ه5 اهنوركنيت مث »هللا نم ا

 « نورفاكلامهرثكاو و هقرعملا لوصحدعب را طل ا ظ

 ْ نوفرعي ) ةيمجتلا تاليوأتا فو 9 ركذامي - نيفزملا يع مهب واش كور ,كنلاىا |
 ا
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 3 ناي نللا نايم 5

 < مج دج يعمم تمم ل م مصمصومم بال ص هج ا اح منه عسسل

 «© رى دع كوم 3 د سلا دل ل

 مك 1 دهم رستع مبارلا ءزإلا

 | مدالاو عاطنالا نم 1 طال و هي الاف رجانقلاو مانا خو ةد وهلا كيوسلا»
 3 مكنعظ مول 2: اهلشنو اهيلمحو اهضقن مكيلع فل ةفياؤ اهنودحم 7 امومحتسست
7 

 نمو 0 ءانبلاو نرضلاىف م | وزن تقو 5 مكتمافا موبو 0 5 مكلحزت تقو ئا

 ىا 0 ةعجار تانانكلاو نءشو وو "كاوض عمج 0 اهراعشاو اهرابواو اهفاوضا

52 

 ايناق نال قا ةدم 9 8

 ةمقالا ليلو نعملا نم لضفا ناذلانا ىلع اوقفنا ظحاحلا لاق * ةديده ٌةدم قم اهشالصل

 مك اناث © 8 زعملاراعشاو لبالا رابواو ناطلافاوضانم مكل لمحو
 ناح ىف ١ لوب هب. علم ايش ى 6 اعاتمو سشرشو : ا ا ل 5

 اولاقكلذلو ةءحوعأ ف كد اهلل ا ع نم صقشامو ٠ دا اةناخمو نيللاةر أ ناضلا ىلع نوما كش

 انخم رعلادلج هللا قلخ املو هفوص رنغ اقر ةاضلاداح ةازقاخاو هنطل ىف .:ز :ءملا فلز

 اهفاوصاو اهموملو اهدولحم عافشاالل ماعن الاد ده قاح ىلاعت هللاف نا ن ول اةاحىف 00 5 رءش لق

 هللالوسر عمس هلا هللادبع نب راح نعو + هتملا ءودشب عافتالا زوحو اهراعثشاو اهرابواو

 ريزنخاو ةتيملاو را عيب مرح هلوسرو هللازا) ةكي وهو 3 ةفلاماع لوس لسو هيلع هللاىلص ١
 هم ىلطيدهناف هتملا مو وحش تن ر ١ هللا كاضقانللا اقف (مانحالاو

 ةركارف غارج] حابصتسالاو (مارخو هال لاقق اناا 7
 فكرركالااع عشت حا ماولاو ةيناومألا ىوقلا اذكف 5 صحو هوم ناين لااع علب
 ٠.0 -(ل 3-3 - 3 5-1 . -

 اهعتتيامو تاناوحلا.ذهنااكو. [ ن

 نم انوكل هنم دبال امم اهئاف ةسرتلاو ةحارتسالل ةغّولاتقو ىفو ةيطم اهناف هللا ىلا ريسلا ىف

 ئدنجيللا لامكلا لاق: ةنردملا تابسالا

 تفاي ناوتن نديودن هر نإ يك عمم دا تفكاع رمح هار نيا فقاو ىو م ل

 هب للشك ام وهو نظ ع ا اا مكابق نم عي ربع ره 4 لح 2 3 لوح هللاو - 9 اكلنا رك ا بن ير ا

 | 4 كلذب هناحبس نئما اهريغو ليخلاو: رخشلاو :ماءةلاك رعانم اع دونظتست ءاشنشا ىا

 وخد نكاح 7 اهشثشوت ] 2! د انزنك لالا نم 4 نلعجو م :+ ةارآ رخاةبااغ راباذلا كلتا نأ

 لزئاامعا ءاطع لاق *بورسلاو ناربغل اا ةفنمكلا نك اهيف ن 0ك عضا وم ىا هقن ا

 عليج انور «رنابك ال !ايلا نم مك 04 54 يو لاق كاعت هنأ 06 را كا ردق ىلع اع

 لابرعم عجج دك ليبارس يل لعجو 88. لابج باها اوناك مهنك ا ما

 | هكر 56 شخ اه ريغو ىلع ال نات !او 0 َنِم باس 56 لعج ( ىإ ساليام نك

 هسا هل يتم زلازتي البل البز دربلارك 0 و [ امرت لع ار داش درادنم اكن ]

 رجلا لفاذلو ةدوربلا هملاغ امتاف 4 هتمورلا رايدلا فالحب ال .ةحم اريسي دربلان و 32 مهدنع مهالاىه

 مسرلآاورت هريس سدق. ىدتفا هداتفاب ريهشلا خ خيشلاةلز مح لاق *:هلتش دزيلاو لجرلا ىذوي

 ثردحلاىفو انرايد :فالخم الاذتعا : زايدلا كلت درت: ىف.ناف برعلارايدف اذه نكل ريضم

 لمعي هناف فيرخلادرب اوبذتجاو كراجشاب ىلءءياك مكتادباب لمعي هناف عيبرلادر اومشننا)
 ع تو اراب ل ككل

 تشساه:و «تشراهب نيع .ناحو !كقعا + تشاوعو نش :ادخ دز .نازخ نا
3 2 6 . . 

 ص

 حبصتسوو دولخااهب نهديو نفسلا ا 5 | . . 2 |



 لحتلا ةرو مع "و ”*جم

 | نولصيو رك ذ ايف ركفتلا حان ةفرعملاءاوه ىف نوريطي ثبح هب نوعفتنملا مهنال مه كلذ صخ
 ةماركلاركو ىلا

 دسك تار“ هدب اره ئوس 2" دقك ت زالف هاغبا خذا يكف

 ىوذللا ىو

 اهه نوح مم شكرت :تلاود.رتإ ©“ انس" ىوس دوخ ليما تسب ارك"

 نينحزانيشنم جيه نكيه هحون *« نيمزىوس دوخ ليه ىنبدو
 اورثكاو ةقرلامكبولق اودوعو اوس دجاسملا اوذخاو افاضا امندلاىف اونوك) ثيدملاىفو

 هجوا ةسمخ ىلع ةركفلالاق هنا هللا دبعدمم نعو * ( ءاوهالا مكب نفلتخيالو ءاكلاو ركفتلا نم

 ةركفو . ةحااهنم دلوتب هامعنو هللاءالا ىف ةركفو . ةفرعملااهنم دلوتب هللاتايآ ىف ةركف
 ةركفو . ةهرلااهنم دلوتي هباقعو هللادعو ىف ةركفو . ةيغرلااهن+ دلوتي  هباوثو هللادعو ىف
 حاورالا ريطنا ىلا ةراشاةي الا ىفو © مدنلاو ءاطااهنم دلو تياهبلا هللا ناسح ا بنحب سوفنلاءافجىف

 داسجالا لفسفف اهثوكسامت او تايواعحاورالانال هللاالا نهكسمي ال بولقل اءامس وج ىف ةرخيسم

 ناطلك اذهو (نيلفاس لفساهانددرمث لهلوقو(ىحور نمهيف تخفن و)هلوقك اهايإ هللا ريخستتب

 هّللاو 98 ىنال مك هنم مفرا ههاجو كلذنم ىلعا هنأشفالاو ءاضتفالا بسحب بارخىف لزأ
 مهبملالوعجلاكلذل نيد وهو ردملاو رححلا نم اهنونبت ىتلا ةدوهعملا 46 مكتويب نم مكل لعج
 ةيسرافلابو . مكتماقا تقو هبف نونكست اعضوم ىا لوعفم ىنعمي لعف 4 انكس 8 ةلجلا ىف

 ةيدومحلا تاعقاولا ىفو + نكسم ىنعمب نكس هيفوا هيلا نكسيام لكى ثاوكلا ىف لاق * [ىهاكمارا ]

 ةرتفلا نع نامزلا واخ نم دبال هنالف نالوالااما . ناوخالاو ناكملاو نامزلاةثالث طورش كولسلل

 ةروكذملاطئارسشلا نم دب الف اهب ديقتي الثل كلاسلا تا وح كرادتلف ناوخالااماو . ناكملا اذكو

 نامزلا مث كولا مدقا ناكملانا ىهاظلاو . ىهتنا عاطقنا ريغ نم هرارمتسإو كوالا ماودل
 لقاو دربلاو رطملا عفد نكسملا ف ضرغلا ةيدمحلارارسسالا فو * رطاخلاءافص مث ناوخالامث

 رايدلا ىف نكي ىتدالاو لقالا ىلع راصتقالاو لوضفلا نم وهف هيلع دازامو مولعم هنف تاحردلا
 ءانلاف ضر عوا كلهم داكىتح ةفيعذلاناردحجلا نم هذوفنو دربلا ةياغىف ةدرانلادالبلا ىف اما ةراحلا

 رارضتساو رحلا دادتشا دنع فصلا مايا ىف اذكو نيدهازلادح نع هج رخال هماكحاو نيطلاب

 مولا نعت اج زملا لللا ىف ثيغاربلا نمو هيفدرابلا ءاوهلاذوفنمدعل ىلفسلا ىوتشلا تيبلاب هدالوا

 ايفيص مهل ىنيينا هيلع لب لاما هذه ىلع مهكرتيناب دهزلا ىلع مهل ز والف هيف تارسشملا عاوناو
 ىفاساغسرغوا ءادتعاالو مظريغف اناينبىنب ن») مالسلاو ةالصل اهيلعىنلا نع انيورامل ايولع
 طئاح ىلع لوله بتكو*ىهتنا (نمحرلا قل نمدحاهب عفتن|امايراج ارجاهلناكءادتعاالو مظريغ

 نيدلاتعضوو نيطلاتءفر نوراهاي ديش.2!نوراه ةفياخلاهوخا هاني مظع رصق ناطبح نم
 لامن م ناكناو نيف رسملا بحال هللانا تفرسادقف كلام نم ناكنا صنلا تعضوو صملا تعفر

 | [نايليراهج تسوب زا] 6 ماعنالادواج نم مكل لعجو 8 نيملاظلا بحال هللازا تملظ كريغ

 ت0 سل 225ظ5ُ5ُشا2252559-2252 00000( ا

 6 اخ هد ناسلا حود )

 0 ناب رد موس رتفد طساوارد

-_ 



 مه 54 2- رشع عبارلاءزجلا

 اهل. قلخ امي ناريطلل تاللذم 4 تارخسم  ىلاعت هللا ةردق ىلع اهب اوادت_بل 1
 رخ اللاداقنم ”ىثلا لعج ريخستلا نا ثيححنمةغلابمهيفو .هلةدعاسملا بابسالاوةحتجالا نم

 ريخست انه عقاولاو ناسنالل .باودلاو كلفلاو: رحبلا ريخستك ءاشي فيك هيف فرصتي

 نارئطلل هللا اهرخسف طوقسلا ريطلا ةعسبط ىضتقم ناكف ءاشت فيك هف ريطتل ريطلل ءاوهلا

 | اذكو ىلاست هلا ريخيستب كلذ لب ريطلا عبط ىضتقم سيل ناريطلا نا ىلع هيبنت هيفو
 ه6 ءامسلا ّوجىف اذه ىلعو ىلاعت هللا ريثأتب لب امهتاذب اسيل دربلا كالهاو رانلا قارحا

 ١ ىف لاق * رظانلا نم اهيناجىف هنا امل ءامسلا ىلا هتفاضاو ضرالا نم دعاشم ريغ ءاوهلا ىف

 اهطبو نهتحنجا ضبق ني طؤقسلا نع وجلاف * نهكسميام 9 ءاوهلا وملا سوماقلا
 | لقثناف راغدلاو رابكلا شوبرلا نم نهل هريبدتو ةعساولا هتردقب هي هللا الا 8: نهفوقوو
 اهتحم نم ةماعد الو اهقوف نم ةقالعالو اهظوقس نايضتَمب ءاوهلا ماوق ةقرو اهدس>

 هدسج لق عم قرغيالو اهطسيو هيدي ضيق وهف حعاسلل ءاملك رئاطلل ءاوهلاو اهكسمت

 ءاوهلا ىف ريطلا ضءعب شيشسنت ةرهابلا ةردقلا ىلع هنق لداو كلذ نم بجاو ءاملا ةقرو

 ءاوهلاىف باغىت>ولعي لزب ملف بهشا اذاب لسراف دبصلل اموبجرخ هنا دشرلا رابخا نمو .
 لتاقم لاقف كلذ نع مهلأسو ءاملعلا ديشرلا رضحاف ةكمس هعمو هنم ألا دعب عجر مث

 ةنلتخم متي رودعم ءاوهلا نا امهنع هللا ىضر سابع نبا كدج نع انيور نينمؤملا ريماإ
 ةاغلاذ عزعياز تاذز "تسل نخل اهل كيمتلا, ةئه لع .ًايشن هيفإح نفت ضي اود .هيف.قلحلا
 نم ةراحخب .لنفلا باكا تمر ىتلا لسابالا ريطاا كاذ نمو .همرك او كلذ ىلع التاقم

 يدا[ اهل هيمو الاب ف[ لاهاي كلة درع و بي طل اهلنا تح نيك ةؤنلا ارامل قو .قاجم
 نوللا ىركس هنا الا قعقملا ةثجىف وهو لجر هلرسلو هيف خرفبو ضس ءاوهلا ناكس

 نيصل ارئازج ىفريطوهو ملاب خرلا رورطلا اجت نمو .دنهلا ىراكخ قى هناقودعي هدسج دجوب و

 | ىهتنا نادكركلا لمح ريك رئاطوهسوماقلاىف لاق + عاب فال ةرشع دحاولاهحانجنوكي |
 ةريزج ىلا عررلا مهتقلاو نيصلا رحب ىف رفاس نمت راجتلا: نم لجر برغملا ىلا لصو ناكو*

 ناءملاهل عارذ ةئام نم ىلعا ةميظعةبق اوأرف بطحلا وءاملا اوذخأيل ةنيفسلا لها اهيلا يس رخف ةميظع |

 تبقي هحانج ضفنف ووش هحانج شيرب اوقلعتف لبج هن اك رف نع تقشنا ىت> ةراحملاو ا

 | هيلع اوردقام اولمحو هولتقن هقاخ دعب لمكي لو هحانج نم اهادصا جرخ مهعم ةشيرلاهذه

 رح ةعطق هلجرفف ةميظعلا ةباحلاكءاوهلاىف لبقا دق خرلاذا س.شلا تعاط املف هم نم

 | رج !مقوف ةعرسب رجحلا كلذ ىلا. ةنيفلاىذاج الف ةنيفسلانم ربك ١ مظعلاتيبلاك
 | 46 كلذفنا 9 ناوبحلاةايحىف اذك هتحرو هلضغب ىلاعت هللا مهاجتو ةنيفسلا تقبسو رحبلا ىف

 ةحنجا اهل لعج ناي ناريطلا اهعم نكمي ةقلخ اهةلخ ناب ناريطلل ريطلانيخست نء رك ذ ىذلا

 فالخ ىلع ءاوهلاىف اهك اسماو هبف نازيالا نكع ثيحب ولا قلخو كاذك ابانذاو ةففخ |
 اماو اووي نا مهناش نم ىا «نون.ؤي موقلو# [:تسرهاظ اهناشن.] أ تاب الو اهعابط |

 ممم صصص مسمع

 | سوؤفلاو بشحلاب اهنوبرضي اولعخل خرلا ةضِيب ىهاذا اهنم اوند املف اهم اوحمف قيربو

 (صخ)



 لحلتلا ةروس 6 هو 0

 وه بوس سس سسسسسسلا تو رو 1

 روك ذملا لعخلا 0 ع ةلالد هف ا مكجرخا ىل 1 لو هلوق نا كوالا

 رهاغبإال ل اعلا كلذ رثا نا ىلع سسرتلا ال اقلطم عمجا وه واولا لولدم نامل جارخالا ع

 ءااو ةاحملا ىهو ةيئرم اعبس تافص ىلاعت هللا قيقحتلاو . داشرالاىف م جارخالا لبق

 ىنزلا نمو اقافثا حاكتلا نم ىلحلا جوز مرح اذلو مالكلا م رصبلا مْ عحسلا نس

 ناف *(هريغ عرز هءام نيقسبال رخ آلا مويلاو هللابن نمؤيناك نع ) مالسلاهيلع لاق امل افالتخا
 لجلا عمسنأ 2 ريا ىف ءاحدق اذلق * عرزلا ىتس دجوب فكَف ليل ابد سنم محرلا مث لبق

 ماقم ىضتقمو مالكلا وه ةدالولادعب رهظيام وذا انا 1نايادد( ةىطظبلا تسول اجزم تكول

 ىاسالاذهو تاهمالا نوطب نم جارخالا دعب اهر را رهظت اها ىوقلا هذه نا نانتمالا

 هذه اوركشت نا ةدارا *« نوركشت مكلعل #8 لعفلا نم ةبيرقلا ةوقلاب هلبق اهلوصح
 هللا «لولمز داس ذامتاو» قا مؤلك عاتسا نم هلجال تقلخ ايف اهلامعتسا اهركشو تالآلا

 ىلع اهب لالدت سالاو هللا تايا ىلا نظنلا. نمو ئهنم» تاكترا هنف سلامو هنابلوا مكحو

 1 لتالك ةك دقف هلت قلخام ريغف اهلمعتسا ن ند هتردقو هلعو هتدحوو هدوجو

 هرس سدق ىدعسلا خلا لاق : هناناما ف -ناخو ىلاعت

 قئتاوكم ندينش لطابو ناتهب هب * ويد 01 نك“

 تشاود < الد ردارب ببعز + تقتوككا طهران عنص ىبزا مثحود

 بئاصلا 0

 بس رادهاكن ارق ةد تنام تانك 5 داذدخاطا 1 لدره 2

 ليج ؟داديحا 6« ةدئفالاو راصبالاو عمسلا يل لعجو ١ ةيمحالا تاليوأتا فو ©

 كانوا لعجو مهشيو رصبيو ناويحلا عب 0 0 اورضيتو اهباوعمستل تاناوحلل

 هبزومهفت اداؤثو ةكئالملا رصيتام هبزورصبت ارصبو ةكئالملا عم تام هبنوع.ست اعمس

 (قطنيىورصبي ىو عمس ىفاناسلو اهطيؤ اطيل هتك ناس كل ةدافتسمساوخلاهذهو

 كرتوهَللا بلطف اهفرصواهلامعتسابهللا م ركشءاداو هللا من تال ”الادذهب «نوركشت 9

 مدعلا نه ىا , ك1 انوطي لماكج زج ايار يا واق هب الافو * عنملل لب عنلا ىلات

 راصبالاو عمسلا مك كل لعجو ”ىشلك ءامساهنلا مكاعي نا لبق انه نو للمال قفا هالاوجو

 اناسل كاطع ةعمس روف هياونارب مكل ىلحتف م 5 تسلأ هلوقب , كالا نيح ةدّفالاو

 اذهب نورصيتالو همالك الا عمسلا اذهب نوعمست الف نوزكفن اول 517 ىلب اب مكلوش هنوسحمل |

 اوريلأ 9 هعمالا ناسللا اذهب نوملكتالو هاذالا داؤنلا اذهن 0 هلامحالا ٌرصْلا

 اورظنيملأ ئا رئاط عج ريطل ريطلاو .٠ نوناخارق بيحعتو نهبلا رظنن قلل اييرغا نا ورش « ضلاىىلا | ىلا |

 / نكات وه دمدسسوج»- نددسا عساس -- مسسم سم نسجت

 ا انايكلا 1 الا ريصلا مالكلا بلك اذاو مالكلاو رضبلاو عمسلاو ةردقلاو ةدارالاو

 ا اها ةيتاذلا 4 ةيوهل هيلا ىه ةيهلالا تانعتلا لوا:نال مالكلا لامكلا لوا نا مك مالكلا

 ا نينا ىف ودام "لوا نا ىرتالأ قاسنالا رهظملا ف مالا رودي اذه ىلعو اقلط. 07

 1 هللابن وف رعت اداٌؤفو للابن و رص ارصبو هللاب نوعمسل اعمسكرا د لعحو ةكئالملا مهفتام ش



 4-3 اي 2 رسفع ,مبارلا ءزإبا

 22 نإ ة اجاب

 ون ىوردوب نوشد ىور ردوج #* ونا ىوس دنت ردات تسود رظن

 ىارسرد دوب نمشد هكدنإب وجا * ئاب تسود دهن ا ادن

 | ةتامالاو هللا تافص هئاحاو اهفاصوا نع اهتتامانوكي اهبر ىلا سفنلا .عوجر نا معا يح

 | نامز هلقبسال دبعل هللا ىلحت اذاف لاما ةفص ىل< ءابحالاو لالجلا ةفص ىلحت نؤكت
 ١ ىلا فعازفملا نعيتيشبال 7 ىلع هللا نا قحلا ءاقبب قاب هدوجو نع ناف وهذا ناكمالو

 أ ءالقعلا لب ا كلت ةيفيك مهلؤقمب ءاببغالا مهشيمل ناو ريدق هءايلوا اهبزعي
 لقعلا روط نع ةجراخ اهنال كلذو قئاقحلا كلت كاردا نم لزءع ةميلسلا مهلوقعب

 كوت خود لصاو فيعض ليس ا

 | ادشممنوكي نا حصيال خزاربلا باحانم هلهاو ىملعلا ىلحتلا لوالا . ةثالث تايلجتلاو *

 | ةوطقللا ةماعلا نقاب نم اءيلعاو للا: ىلحتلا كلاثثاو. ملا نحتلا قاثلاوأ :ادلقت:الا |
 ١ جذارلاو تلقلاو سفناو ة ةعيبطلا ةلس ىا تتازملا عريمج ىف سانلا داشرا مهلاش نم

 هذه لق )ل ىلاعت هلوق ىف مهلا ريشا نيذلا ةريصبلا لها مهو ةقب ةقيقحلاو ةفرعملاو ةقنرطلاو |

 | تلقناف * مهريعزود مهب ءادتقالاب كنلعف © ىنعسا نمو انا ةريصب ىلع هللاىلا وعدا قدس

 | هلل انهتؤاك نازؤأ اهليكل رغا دس اناهقا تلقا تنلاكلاو“ قالا لكلا: لغا نين قرفلا اه
 مكجر خاو# هدحو ىلاعت ه6 هللاو 9# بءانملا ىلعا ىه ىتلا ىريكلا ةمظقلاب ثلاثلا زيي داشزا

 ١ نوملعت ال قارا نم قارهالا ىف تديزاك اهيف ءاهلا تديز مالا عمح 6 6 مكتاهما 5 نف

 مكحاورا تناكامم الو ةرخاالاو امندلا روما نم الما أنش نيملاع ريغ مكتاوك لاح ىا هكأش

 | مكبرب تسلأ لاق ذا مكبر باطخ مهف نم ملت 1-1 تناكاممالو حاورالا ملاع ىف عت

 | اهئاذغ بلط نم اهتدالو نيح تاناوملا ملت امالو لب ٍتاوحلاب تلاق ذا تئملع امتالو |

 | اهيشمو اهنم نيللا -لصحم قيرطو اهعورض ىلا ءادتهالاو اهيلا عوجرلاو اهما ةقرعمو |

 هبلا ىدتهيالو أش هنم لفطلا معيالو هيلا ىدتهتو ٌتاناولا ملت امم كلذ ريغو اهناخ ]

 ظ هرس سدق ىدعس خشلا لاق

 ظ دو لقعو ريخ - درادب هجن ىعدأ « دلطوز راودبا قورتهضسزآك غنم

 ا ٍءاسنالا 7 ىلتبا اذاو ىحولا ىتلت قورط هنا ١ رصبلا ىلع همدق ه«عمسلا مكأ لعجو##

 | حاتفنا رخأتي ديلولا نا ىرتالأ رصبلا كاردا نم مدقا هكاردا نالوا ممضلا نود ىمعلاب

 ىعو رصي عمج 6 راصبالاو قه لصالايف اردصم هن وك رابعا هدارفاو عمسلا نع هذبع

 للقلاك باقلا نم وهو بلقلا طسو وهو داٌؤف عج 1 ةدئفالاو ب نيعلا سح ةكرحت

 0 قالا نيكل عوج كيم جلا ةلقلا عومج نم وهو.ردعصلا نذ

 ىل لدج ف .تاطخا نال .ةيكلا ىف اهف-تدرو تان يناس قو ةي.آلا هذه ىف تلمعتتا ١

 00 ناب ةفرعملاو معلا اهب نولصحت تال[ ءايشالاءذه مكل لعج ىنعملاو . ماع مكلأشن ْ
 تانانملاو تامل اهنب امل اوهبنتنو مك كبد 1 ءانشالا:ءتاسزخ 00

 لكلا يال رس يليق 0 ةيهيدب مولع 5 ساسحالا رك 1

 «(ملعاور



 لحاا ةروس مه 11 جمس

 ِ لهاجم كنان ذك دلو دوقتماو داقتع؟ةوزاقراق قمع كفاقمل ب تكد

 [ دشاي هاش لج راكددورب ترضحاب تاواسم از زاتعا ىب ناتن-سإ تسد لضاف لماك نبا

 لهجونا وه مكبالا نا :نآرقلا نه مهبا امف مالعالاو فني 1 ىف ىليهسلا ماغالا لاقو#
 ىسنعلا رساي نب رام لدعلاب ا, ىذلاو .مو زخم نب رمت نب هللا دبع نةريغملا نب ماش.- نيو رمي همساو

 مالسالا ىلعهبذعن لهجوبا ناكو لهج ىباطهرموزخم ىنيل افياح ناكو جدم نمىح نولاب سنعو
 هنيحت كنال دء>مب تنمآ اما مون تاذ اهل لاقو لهج نال ةالوم تناكو ةيمس هما بذعيو
 ْ سفنلاناىلا ةراشا ةبالافو «مالسالاىف ةديهشلوا تناكف تناف اهفىف عرلاب اهنعط مث هلام

 حورلاناو اهالوم ةفلاختو اهاوه ةعباتم اهنأش نم نال ريا نم ”ىث ىلع ردقتال ةرامالا
 ةيدوبعو هللا ىداعم حورلامأت سفنلانا اكهتيدوبع نسحو هللا ةعاطب سلا لما اا بقزا
 سفنل براغ ايندلاو ناطيشلاو سفنلا ةثالث نمؤملا ءادعاو جورلا بناج ىف ىؤوتلاف اهاوه
 | ىم هور كصل كسفن ميكح نعو # ةعانقلاب ايندلا ب راحو رك ذل, ناط.شلا ب راحو لاا
 ناكو اكا رشا الو الالقتسا هريغ دحالال ةصاخ ىلاعت هي هلو 8# ةصلاخا ىف اذك اهدهاش كودع

 | تاؤمشلا ع هي ”الادذه ىلاعت هللا لّزناف ءاذز سارت عا وقو نولحعتس شيرق نافك

 | هناحبس هملع ناب راعشا هيف داشرالا ىف لاق * دابعلا نع امهيف باغام لع ىا هي ضرالاو

 تاو.ءسلا بيغ ملع هللو لشي ل كلذلو ىلاعت هلا ةيسنلاب لع اهسفنا ىف بويغلاققحم ناف ىروضح

 | ةففخ ةعاس اهذال اهب ىمس ةمايقلاه يأ موقت تقولمسا ةعاسلا 6 ةعاسلا صاامو ني ضرالاو
 ا حطالا ل اي لا ةعرمس ىف بونغلا نم ىه ىتلا ةما مايك نا اكد ىا مظع ما اهيف ثدحب
 ةورزطا 1 ايلهتب ىلا ةقدحلا ىلعا نم ف رطلا عجرك« ىا ةعرسسب نظنلا اللا 6 رضنلا

 أ اهرمالب ىا هيوهواإل# [ دينز مهرب هديد امش هك اذا تسرتناسا ار تمابق ىمىملاعت ىادخ

 ْ 000100 عرساو رمصبلا حا نع برقا ب ةلوهلاوةعربسلا نم ركذ ايف

 ١ ىتوم ءاحاب تماق عاشاو نا عفدو نذج عضو , تبسالعف ود رصب حلل هج 000

 ريختتلا لب كشلل,تبسلو أو [تكرح نيا نامز فصترد نا عوقوو تسان كمي سي لعف كي

 امتاو برقاوه اولوَد ناو رمعلا حا اهماق ما اوهبشي نا نيب نيبطاخْلا ري ىا

 ىلع رده وهف 5 ر ردك ”ىش ل اك ىلع هللا نا ب هنم لقا ناهز فرعبال هنال لثلا هببرض

 1 0010 01 - 00510 ن5 5 ج1 تست ا سس تست

 - - ع 5 مس

 هحلانح ةعفد قئالخ ءارحا دناون ] ىنعي .٠ 0-5 0-1 قالا ثعبيو ةعاسلا مهب نا
 ًادبم زاان دادربخ ناثنا روهظ .ءادتبا زا سل ىلدسرب :ناشنا ءاحارب ثكسارداق

 نادوه ىنعل [ دما ىو ا 0 مهلا 0 و 0 داعم ريو

 هنع هللا خر كلام نب سنا نعءو * هل'ىهتلا نم دبالف اندنع ادمعب ن5 نأآو اك للاثعا|

 ا لاق( اهل تددعاام ) مالسلا هيلعل اامف ةعاسلاىّتم ٍلسو هيلع هللا ىلد ىنال لاق الحر نأ |

 | نا بحانم عم ءرملا نو م( تدل نم عم تنا) لاقت هلوسرو هللاب>ا ىناالا
 ةيلا ناف تارواخحلا كرو تارومأملا ناينا 16 ف نم و دحو نيدلا ىف 4عم كرت ركل

 عم ا.هبح 0 امهقراذ كتف هس صماو هنا هللا معا كل نش هنالا لد ال ةاماكلا

 هرمس س دق قى ادعس خيذلا لاق َ ةنوشنلا



 مه هرج رشع مئارلا ءزجلا

 | ةيسسر داغلاب :هللاو .٠ امهم قاَئَنشت ناموردال نزولا ذكأ نوينلل نم ةدزوك ذملا فاصوالاب

 نوح سب رادتفا بحاص ناكجاوخاب رايت>ا ىب ن راكد دشاس ىواسم ىن 9 ديرارب انآ 1

 ىلع رداق كيرش دنتاواخم زجعا هكناتب سب تيبس رباز/ ىرضصتم رداق كلاماب زجاع كوامم

 [ دوب دنناول' هنوكح قالطالا '

 ؤ
 ظ نا: 'لدعلاب نعأي نمو 9+ ةروؤك ملا فاصوالا نم هبفام عم .[ مكبا نيا دشاب ربارب ايا ]

 كاخاقذوم ا كنوشؤ لادا هزم والبت ا وونك ا و عاؤ

 جمان تحاّدصب | دوب ءادل 1 جاتحمو تسزجاع هكمدشنا

 ا ساعلاوبأ خيش تواخم ىزور هكمددوأ توحملا كيفك تحئاطَس]ةيابرالا يرو باّويللام

 دهاوخ ايندز ا ثادتيدز ىم ءرغمنو تيلدز كيمو دناوختم تا ١ نيادكمديد اريومدما ردقايش

 ] تناهديسز احر | نم دروان درذكم لاس هدزاي هكدومْزرف تدستلاحهح نبا خش ىا مفك تفر

 [داددناوتنربخ ناو هنكزا نكميودسر ,دناوتيم مدق ند هو دخ ئارا!ثتش كا ما

 00 0 0 ري

 1 6 حرك كب دال ع الضف ه انا اهقاقحيتسا مدعل مانضالل ع هي رعد يلوا نكس
 هريغ ىلا ىاعت هنمعت نوفصضق كاذ 3 قواد 3: [ ناشبا ةمهىنعي ٠ ناك قع 52

 اعاو كالذ نوملعي مهضعل ناي داع مارك 1 معلا ىنت داشرالا قو * اهلجال هنوداعلو

 نور ةاكلا لهؤكااو اهتور كتي مث هللاةمعت نوف رعب رث: ىف ! اعف هلوقك ادانع هجوم نومالعبال

 85 رىوظاو هحو حضوا ل قباسلا لثماهللع ٠ لدناف ىلع لدن ا 3 هاشم هللا در ضو 0

 ةنم لدن قاثلاو لوعقم لوالاالثف نالحر لثكذ (كم“و رب دقت قساإو كلاىف لاق 3 34 نيلجر 2

 نوكوان ا لآل ونس ,حادلو نم يك مفو 3 نيلجر هماقم ع ىاَو قاثلا فد ناس وا

 ءامشالا نه 1 و ع ردشإال 8 - يعول داز زداف كو ههبش | اكل لاق: مدا

 اة وعلل كت لكوجاو جل اكاد : يكبر مبلول ةجاوإلز استهل ىاعباو اع ةةعا قل |

 رك ذ دعي هسفن اضم ةماقا ىل اع هيردق مدعل ناس اذهو هسا ىل !,و هلوعل نم ىلع لايعو ل 5

 ةييسحجم هالوم هارب ثنح ىا ه6 ههجوب اغا ب اقلطم ”ىش ىلع هيردق مدع

 | ازاب] هك ريخ تأبال 3 0 ةريسإ ةحاصم تناكولو هالوم الاب كتبوا علل ترق مدعل ناب وهو

 | #4 وه ىوتسي: له 9ع [ مهشالو 'مهطبال دنكت ىيافكو دزاست ىزاك ىنعي ىبوكيت هن دماين

 عييمج عماتجملا لدعلا ىلع مهثحب سانلا عقتي دشرو ةيافكو ىأروذ مهف قيطنم وه نم
 | "كح املكتم اغلب“ احصق الجر ناك ناتححست ناف لقابو ناحسك اذهو مراكملاو لئاضفلا

 ناو حنحتال و ىرخا ةرابعق لاخلا ئدتقا ولو رركيالو ةللو امون ةدّرتم ولو مالكلا عطشال ا

 ةناتتتل جرخاو هفك حيتفف ةلارتش نحل كف امهرد رشع دحايةاهنظ ةئرتشا الدر ناك القاب

 هعفن نه رك ذ ام عم هسقن 26 وهو 85 ىلا قلثلا هب بزتضف“ ىلثلا تلفناف هنت نان

 ةفرطو عرود ىميقو كيكو ئعاور ] 86 مقتسم طارص ىلع © ماعلاو صاخلل ماعلا

 6 هديدنسي )



 ٍْ دصقااىف مالكلا اهاو 0 نامزريغب لصاو دصاقلانا للا لاك راك لإ تلطف كفي للا

 ا

 أ

 ردصم قزرلا 3 0 ضرالاو تاومسلانم اقزر مهل كاليالام هللاز ود نم نلودسعلو 0

 مهنم قزري نا ىلع ردقبالام ىا ةهل آلا لوصوملا نم دارملاو هنم ةيلوعاملا ىلع بصن ًايسشو
 مهل ةعاطتسا الذا هوكلعن اه« نوعيطتسيالو و اناس ضرالا جرم الو ارطمتاومسلا نم ال ك

 هباوك رشتو هقلخ نم '“ىشب هللا اوهمشت الف ىأ 2 لاثءالا هلل اوبرضت الف 0 دامح مهنال الصإ

 ادباو الزا هل هيشال قيقح دحاو كات هللاو ةصقش ةصقو لاح اا هيكل لثملا ريض ناق

ّ | 
 ثا كشم روصت رد دنا ردان * وك جنك ادوا تاذروصت رد ْ

 الثم هللا ب رضضإل ىلاعتهلوق ىف اهلثممالل اونو ؤشلا نمانأش ىلاعتهنأشي اوهيشتالىاداشرالا ىف كاق# |

 ىلاعتهلوقىف اهلثمال 6 نوعرف ةأرما اونمآ نيذال الثم هللا برضو . حون ةأرما اورفك نيذلل
 ع

 هباء مكبقاعم وهو همظعو نواعفتام هن < لعب هللانا##هرءاظنو (ةيرقلا باحسا الثءمهل برضاوإل

 اطخلاب ملاعلاوهىلاعتهللاف هيلع متارج امل هومتملع ولو كلذ#«نوملعتال متنا وو ماخعلا هي زاؤباع

 هللالاثما مهلعجو نيقؤالا نمدصاقملابلطو ىوهلاوايندلا هتدارعزاسنالا اطخ نموباوصلاو

 اه :لظت كه للك رغألا دكان إو راصد لحس | مةرافلا . تدشن
 50 تا د4 علو ب باج

 لهاف هرون نم نيءوامم ناكملاو نامزلاناك ناو ناكمالو نامز هلرسل ىلاعت هللازال كاذو

 تدضف اذا ىسومأي لاقبراي كدحا نأأ مال..ل اهماع ىسموم لاقو # ءاوس هءلط ىف ضرالا وءامسلا ا

 وه بانلاو سو ِظو بابلا عرق نمو دجو 0 بلط ند نا ىاكلاليملاو ىلا ىنادجولا

 للصحف ةينابرلا ةدهاشملاردص ىلا لصي مث ةيهل الا ةف رعملا تدب قرملا لخدب هنم ناف بلقلاب اب

 ءافحلاو ردكلاو ةلفغلاو ةدحولاو ةريخلاو ةيبهلا عفاريو ءافصلاو قوذلاو روضأاو للا

 | ةصقو لاحم لاح هببشت لثلاب رض ه6 الثم هللا ب رض ©  نيمآ نيلصاولا نم انلعجا مهلا

 دارا نايل وردي اوك رش امني ور باجي ناي نال لي لع كد ب دانا 1
 هلريسفتو الثم نم لدب هد اكولمت ادبع 5 هسسقع رك ذاب هؤاشنا ذارملا لب ىضاملابرض ةياكح
 هقصوو الثم هسفن برذ اهيسحيو ماتلا زجعلاو ةكولمملا نم هل ةضراعلاهتلاح ةقدقلا ىف لثملاو

 هفصو 6 ”ىثىلعردشال 3: ىلاعت هلل ادبع اههنوكىف امهك ارتشال رلاهنع جرخيل ةيكولمملاب

 نه  هانقزر نمو ل ةللاىف فرصت امهل نيذللا نوذأملاو .بتاكملا نع .هْريعل ةردقلا مدعب
 | # انم هه ادبع قباطيل كلملاقيرطب هاقزرارحو لق هناك ادبع ىلع ةفوطعم ةفودوم

 | ىتشاكلا لاق «ايض ص سانلادنع انسح سموا ايبط الالح ني انحاقزر وج لاعتملا ريبكلاانيناج نم

 [ قوز ضم نبا سن ] 3 وهف 0 د1 دنا فرصلت ورد ك محا نم ىبو رابشي ىنعلإ وكس ىذود]

 رساامدقو رهجلاو رمسلالاح ىا ه#ارهج وارسو نسحلا قزرلا كلذ نم ىأ 6# هنم قفني ف

 ١ جرخ دهاوؤذيم هكعون ه عل اراكشا وناهنب ] ىشاكلا لاق * هيلع هلضشب ناذيالل رهجلا ىلع

 كففضتا نم رك ذامم داّرملاناب ناذيالل ريمضلا عج :«نووتسيله#+ [ دسرتممب سكذاو داك ١

 لحالا ةروس- مج 684

 ات اج يوجد. دج دج سا .٠ مج

 رتفد

 ري نادرد

 رىبيغ تل هأ

 لئاوارد

9 
 مم

 اب ند
 ل .

 59[ ل



 مص هر تتم رشم عبارلا مزجلا
 1 2 ل

 | اهباوسنأتلءاسن 6 اجاوزا 9» مكسنج نم 6 مكسفنا نم مك لمج 98 هدحو ىلاعت « هللاو © |

 | عتتمهلا ءاملعلا ضعيذخا انهنمو . مكا اما كدالوا نوكيو مكحلاصم ميمح كلذب اوميقتو
 هيلع لديو هناكما ىلع مهرثكاو ةك انما امني ةسناحيالذا نملانم ةأرما ٌؤرملا جوزتينا

 ةارما جوزتف كواملا ءامظع نم اهوبا ناك ىلكلا نبا لاق * اء.ذج ناك سقلب ىونا دحانا

 ناجرملا ماكأآ ىفرخا تاناكح هنو سيقلب هلتدلوف نكسلاتنب ةناحير اهل لاَ نحلانم
 اهيف امل ةينجلا محر ىف ةيناسنالا ةفطنلا نوكتت نانم عنمت نجلا ىف رانلارصنع ةيلغ ليقناف *

 تلق * ةيسنالا ىنللا حاكت هيلع سقو ةينارينلا ةرارحلا ةدشل ةمث لحمضتف تابوطرلا نم

 لكش هلكشنم تاقوالا ضعبىف ماشلارحبىف نأ ناوبحلا ةايدىف لاق اك املا ناسناو ناسنالا |
 نا - حو - بصحلاب اورشيتسا سانلا, هآراذاف رحبلا خش. هنومسي ءاضيب ةنلهلو ناسنا

 مهفيدلو اهنم هاتاف ةأرما هجوزف هلاح فرعينا كلملا داراف ءام ناسنا هيلا لمح كولملا ضعب |

 ءالؤه لاباف اهلفسا ىف اهلك ناوملا بانذا لومي لاق كوبا لوقبام دلولل ليقف هيوبا مالك
 نهنم دالوالا دلوتو نهايا ناسنالا ةك انمو ءاملا تانباضيا اوركذو . مههوجوىف مهبانذا

 كيلاوتناقلالوقهنموةعاطلاو ةمدخلا ىف عرسي ىذلاوهودفاح عمج 6 ةدفحو و# [نادنذرف]

 دالوالا دالواك مكتونيعيو مكتعاطو مكتمدخ ىف نوعرسسامدخ مكل لعج ىا دنحتو ئجقن

 نيح مههوجو :اداودشلا اونأك مهو نيكر شما عم ةكم ةزاوسلا قوكلل باطخلان ال فيعض ةمدح

 ذئاذللا نم ه6« تاسطلانم مكقزرو © نهيلع اهلمح نانتمالا ماقم بسانيالف تانبلاب رابخالا |

 تاسطلاال ملقالاو ةحانلاو ةدلبلا تاسط ىهو فرعلا بسحن ةمهفنملا تاسطلا دوصقملاريقفلا

 افلا ه« نووي لطالابفأ 8 دابعلا اهب قوزرم تابطلالكف ةنملاو ايندلا اهيلع ةلمتسملا |

 *6 نورفكي مه هللاةمعنبو 88 مارح اهوحنو ئاحلاناو مهعفنت مانصالانا وهو لطابلاب |

 مالشسالا هللاةمعتيو كرشلاىلا ىضشبامو مانصالا لطانلاب دارملاوا مانصالاىلا اهنوفيضإ ثمح

 وهو ىبيقح لطاب نامسق ةقيقحللا لها ع لطابلاو ا ماكحالاو دحوتلا نمهفامو نارقلاو

 ىزاحم لطاب مسو الصا هملاءىف ىهلالا ىلحتلاعّدب ناب هل تويثالو دوجوالو ققحت الام '
 اماو «لظابللا الخام ”ىش لكالأ ههسفن ىفامدع هنوكلف هنالطب اما اهلك ةدوجوملا تانعتلاوهو

 سس تا

 6( كلاس )

 | برمشلاو لك الاب هنع اولاحتسادق لب ىرانلا مهرصنعىلعنيقابب اوسيلف ران نم اوقلخناو مها

 | راننمقلخ ىذلانا ىلعكلذب ىبارتلا مهرصنع نع مدا اونب لاحتسا اك لسانتلاو دلاوتلاو
 | اقولخ سيلف مهسازيع نجلا نم دحاو لكاماو بارتنم سنالاوبا مدا قلخ ا" نجلاوباوه
 | نيب ةك انملازاوج اضيا اورك ذو . بارتنم اقواخم سيل مدا ىتنمدحاو لكنا اك رانلا نم

 / 6 نينب 9 هريغ جوز نمال هجوزنم مكتم لكل لعج ىا :6 مكجاوزانم مكل لعجو و»

 | متاتويبلا ىف هنمدخب نهنا ىلءءانب ضعبلا هلعفاك تانبلا ىلع ةدفحلا لمح ريقفلالوقي * مهوحنو

 | لوش + اهنم جذومتاالا ايئدلا تا.رطامو ةنملاىف تاسطلا لكنال ضيعبتل نمو هوحنو لسعلاك

 أ نونمؤف اذه هنأش ىذلا هللاب نو رفكيأ ىا ردقم ىلع فطعلا ىهو لعفلا ىلع ةلخاد ىنعملا ىف |

 ١ ىلاعتللابرفاك اقلطم لطانلاب نمؤملاو ىزاجلا ق+ او ىفاضالا دوجوللة ا سو.ىليهنوكلف هتيزاجم .



 نانطلاب قمالقلب (ةقارضقا ناتتللاب ذك كلا فااضرلا اوقاو هني علا قاكلرإ) ست ؟:كيعإلا |

 لحدلا ةروس مد ةها/ >جمس

 أ مهقز ر ىدارب قب كيل املا ىلع قزرلاىف اولضف نيذلا ىلاوملا سلف ىا ك«اولضف نيذلا اف

 26 موناعاتكلمام ىلع 9 ةفاضاللنونلا طقسنيدارهلدا هايا مهقزر ىذلا مهقزز ىطعمب ىا
 كيلامملاو كالملا ىا * مهف 8 ةيقوزرملاو ةبقولخلا ىف مهؤاكرش مه نيذلا مهكلام ىلع

 نودربال ىا درلا ىلع ىاواتكملا بتر ىلع ةلالد ءافلا ىف 26 ءاوس #3 قزرلافف 6 هف 3#

 اريسي ًايشهنم مهيلع نودري امتاو رييدتلا ف كراشتلاو فرصتلا ف ىواستلا اعبتتسم ادر مهيلع
 ثيحب ميكلامم نيب و مهنيب ةكرش اهريغو لاومالانم مهانقزرام نولعجمال مهنا لصاحلاو
 اولعج فيك مهلاب اف ةقولخلاو ةيرشثبلا ف مهلاثما مهو مهسفنال مهكلامت ةاواسع نوضربال

 لثمىرت اماذهو . بابرالا برو بارتلا نيأفهولع لاك عم هل ءاكرش هقولخمو ىلاعت ةكيلاسم
 كيرشال كيبل ةيلتلا ىف نولوقي اوناكو مهيلع اعيرقت نوكرشملا هلعفام ةحابق لامكل برض
 ىنملافةلخاد ىهو ردقم ىلع فطعلا ءاغلا ا“ نودحج هللا ةمعئفأ 9 كلوه كيرشالا كل

 هللاوهقازرلاناب مهملعدعبأ ىنعملاو .رفكلاىنعم ةنيمضتل ءابلاو راكتالا دولا و لعفلا ىلع

 مهيلع ةضئافلا هللا مذ اوفيضي نا ىضت كارشالا ناذ هتمعت نودححبف هب نوكرشي ىلاعت

 ىلا ةبتالا» هديب هذاا ع ملل لاقت اذلاف: للا دفتا النعام ينازكمالق ز كك و مهئاكرش ىلا

 صلاخلا ديحوتلاب اوفرشتيو تالظلاو كرششلا نه اوصلخت ىتح كرشلا نو ديحوتلا

 قزرلااماو نافرعلاو ناوضرلا لصح ىلا ىدسلاو ةعاطلا دنعلاىلعف * تانلاعلا راونالاو

 كتقلخ مدآ نبا اي » ةاروتلا نع رابحالا مك اهلّقن ىلا تاملكلا نمو *نانملاميركلا ىلوملا ىلع

 ناف عزل ال هنم لقانمو عمطتال هنمرثك ١ ىفو بعتنالف كقزر تمسقو بعلتالف ىندابعل
 هتنم رتل 'تقك ناد اداوم“ ئداطع» ككاو نانو, كدلقدتتحازا» قل ةقمسفاعإلا تالا تننا

 الااهنم كلانيالو يلا .نعحتولا نضكر اهتف "نضكرت اهندلا كنلع نطلشألل ىلالجو ىو
 نهقلخ ىعا مو.نيضرالاو تاومسلا كلت قاخ. مدا نبااي .امومذه. ىدنع تنكو كلهتءسقام

 نبا ب .ابحمىل نك كيلع ىحبف بحب كلانا مدآ نبا اي .بعتريغنم كيلا هقوسا فيغد ىنيعبأ
 » ىنعاطا نم فيكف قاصع نم سنام قاف دغ لمعي كبلاطاالاك دغقزرب ىنلاطتال مد

 بلطلا ىفهقزر لعج نشف ىلطل ا ىفهقز ر لعج نم مهنم . هوجو ىلع قزرلاب ابى هللا دابعن ا ملعاو 0

 ةغللاف ىهو ةعانقلا ىف هقزر لعءج نممهنمو . الثم ديلا لمتك نيطلا لالا بكي هنلعف

 لعج نممهنمو ٠ تافولأملا . مدع. دنع نوكملا ىه ةقيقللا لها حالطصاىفو ةمسقلاب ىضرلا

 ةدهاشملا ىف هقزر لعج نم مهلمو ٠ سانلا ىدياىناممسألاو هللادنعاع ةقئااوهو لكوتلاىفهقزر

 ةدهاشملا ىلا ةراشاوهو ( ىنيقسيو ىنمعطعي ىبردنعتيبا) لسوهيلعفللا ىلص لاق م ةدهاجلاو

 ىلاعتهنل ةدامعلاو ةدهاجملا ,لقاعل ا ىلعف ةدهاجلا ىلا ةراشاوهو (ىحمز لظ تحن قزر لعج) لاقو

 , ةقيقحلاىف دومملاو ةلولعم اهناف رانلانم صالخلاو ةنملا ىف سفنلا نت لجبال الاصلا-

 ىونثملاىف لاق اذلاو باقعلاو باوثلاوه

 هدمه ع د ا دول خزود تفه تنج تشه

 تاجا تاتا تا اا د ل اه حك <> تحسم هه:

 اىلص رييغي ندوسرب نابرد مكيرتفد رخاوارد
 هلل 52

 ار ديزرم مسخ



 مه 5*6 8 مخع «عاتلعو

 / ىكور -« ةمانقلامؤن هتبي لهال اعفشو ويتم هللا 0 ناكو [ تاس هلم مدشأم هس 5

 يبن كواو و خيش مامل تبشم كلعل ) لاقف رقف ىتاصا مالسلاوةالصل اهيلعى مل لاق الحر نا ا

 ا

 نم دز برلاقف ىروت اذه لاق اذهام براي لاقف مالسل هلع 8 مهارب ل دلو نم باش

 بهونعو * ةنع نونام' هلع أب 0 محال ىلوالا نو رقلا فل اجرلا ناكو كراقوو كرون

 مهرامجا تاكناو ةمالا ده خعاشملا ضعب لاق * هنسىتنام نب مدا دلو نم تامنم رغصا نا ْ

 ةليوط ةدمىف نومدقالا هلانام ريصق نمزىف نولاني مهو ةريثك مهدادما نكل ةإلق اراصق

 هله>- يهذيهرخآ لجرلا رمت ىنصن ريخ نا 1 ادن ادعم ةت يملا نم

 متمرد اهتايل ميكو اهقلخ نسي ل لل نع رمت رشو هيأر عماجبو هلح بوثي و

 لوش « ( مكبايشإ هيث نم يكل وهكرشو مكلوهكب هيقننم مك 0 لا

 | سابللاو دوعقلاو مايقلاو هال لاوحالاو لاوقالا ىف 0 ا

 سابل سيئي نا هلىتننيف اهلك فاصوالان ع ءانفلا هدارم نال ىنعملا ف خش ىنوصلاف اهوحنو |

 نهجتيلف هرش هريخ بلغيمل مث ةنس نوعبرا هيلع ىلانم ) ثيدحلاىفو اباش ناك ناو لوهكلا |

 أ دحاو سفنك ةرخ الا شيع بنج ىف كرمع رادقم هللا هر ذاعم نب ىحي لاف« ( رانلا ىلا |

 ١ ىولافءاقلاو ءانفلاىلا ةراشا ةي آلا ىفو * نرساخلا نمل كنا دبالا ترسخف كسه تعبض اذافأ||

 مسيالبكل ) هلوقو 0-0 دوجوب قابلاوه دودرملاو هدوجو تاثا نع ىنافلاوه أ

 0 ايشنآلا هيريولعإ لب هلك ا هيلع ءانف دعب انذأل نة ينغا:ةنفظ*نوكيل قاري اق اعدعل

 ىا « 00 اع مكضعب لضف © هدحو ىلاعت داو له ةيمجتلا تاليوأتا ىف اك

 هللاهةقوسنام قزرلاو ٠ د 20 مق ل ار مكلعج ١

 تاكل د كر تكلا قعدنا لدفع ىف «تايورتللاو يا ا ىلاعت |
 ىلاعت هللا نم لب همعس ةلقو هلّقع ناصقنو هتدالب نم لقملا رقفالو هعس ةرثكو هلقعروفوو |

 ؤ
 ظ

 تاراشاب ةعيرمشلا ءابعال محو ايالبلاو بئاصملا ىلع ريصلاو تادهاجلا دبادش ةاساقمو ةكَرتلا

 رطلا نا[

 الا با
 اقوزرم هاقات لهاج لهاجو * هيهاذم تبعا لقاع لقاع ؟

 راك نيا تسين رسسم رزو روزب * ىبا دنشخم ردك

 دغشرلاو ةدالللاو ءاكذلا ىف عقاو وه ل اب لاملاب صتخم ريغ توافتلا اذهو خيشلا نبا لاق +

 كلذ ريغو ةماقسللاو هحصلاو هل يتق طال

 داد نبا نايادكب ناهاشب داد نا هكذا * تسدقاب تعانق جنك دويلرك دز جن

 تادّهاعملاو تافسثشالما قزرق بولقلا ىلع حاورالا هللا لضف ةيمحتللا تاليوأتا ىفو 2 |

 ىوقتاو عرولاو دهزلا قزر ىف سوفنلا ىلع 0 لضفو .ءاقللا ىلا درلاو ءانفلا دعب |

 قزرىف نادبالا ىلع سوفنلا لضفو .. ىضرلاو ملستلاو لكوتلاو ناعالاو نيقلاو قدصلاو

 قذرىف نيرفاكلا نادبا ىلع. ناسيؤملا نادبا لضكو د هعمل ئوبخالا كليدتكو هه

 ظ

 ©( لامعالا )



 لحالا ةروس مدي هه تم

 8 مطل 3 نكمل نع راخف واسوا غلباذا ةداتق لاقو * هللا دريم ةئامنبا برو رمعلا
 لاقف هسفنل ىطساولا ىلع نب دم امداذلو اهوحتو وزغلاو جحلاو باستك الاو

 دحا ىلع الكهف 0 * "نمر ىلإ نأ براي

 | ىدِسذخ ماقلادنع هاقلا * نالوقازا لبق ىدسدخ

 | كمون كتكلاقف تفعض تكرت اذا تلقنأ تلككا 1ذ1'كاق كم تنك انش حاجا لأسو"»
 0 0 كمايق فيك لاقف عجهملاف رهساو عمجلا ىف مانا لاق

 | م الكل 85 ةرعبلا ىفرثعتو ةرعشلا ىنلقعت لاق كسشم كفك لاقف ىتمزل تق اذاو ضرالا

 8 ا اءيناو ناسنلاو مهفلاءوسف ةيل وفطلا لاح ةهبش ةلاحمملا ريصبل © 3 8 اع دعب

 ىلع ىلع لع ةدايز معيالذا مزاتسيوهو م ىلا مالكلا دوق هنع لسنا ههلعدالف هن امس ىف

 هام كال م يل ىف ماللأو 0 زي فنكف لعام ىستي ثح ةلاح ناكاذا هنال هملع
( | 

 لودنم 0ر5 رادع ف 250 ماللا مهضعب لاقو . دري يمهل

 | ىراط وأ ىانادرت لهدج>و تس 6 ْز ' ككل لاق * ؟رامعا 15 اقع 4 3 هللانا معا ٍْ

 | تاثلا ا | ديان هاروا 00 زححو تساناوت ] 1 ريدق 0 1

 هرسس دق ىدعس خدشلالاق : ىنافلا مرهلاق سو طبشنلا

 درب لزم ناحأ كرا« * دئاك'هكوررت بتنا سن اى
 5 هدروخ محو دندركن هد 11 رك ل ت5 0

 ىلع مج ضصا 0 مهنيا هع مكح رداق ريدقتنالا سل لاخلا توا نا ىلع ةسلنا هفو

 / ةعبس ناسنالا ناسا اولاق * غلملا اذه توافتلا غلبامل عئابطلا ىضتقم كلذ ناكواو مواعمردق

 هي هو كو اوطيضداشرالا ىو *رمعلا ىهتنم ىلا مرهلام .ةخوخيشلام.ةلوهكلام.

 طاطحمالا نس ةثلاثلاو ٠ بايشلا نس ىهو فوقولا نس ةيناثلاو . ءاعلاو وشنلا نس قا

 "اوسا مالو رفا ان وعر زكا كنور زم هنو ربك" 1 ولا
 ماتا هلدحوال هلالخا ندعو ةوقلاو لقعلا ناصشن ق لفطلا هيكل ىذلا مرهلا رم نم الك

 | لذراو لسكااو لخبلا نم كيذوعا ) وعدي سو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر ناكو ءاودهعنم الو

 ١ قح فر هظناما مرهلامكح مهضعب لاق :(تامملاو الا ةّشفو 'لاعدلاةتفو وقلب اَدَعَورَمَملا
 ظ 0 ا 0 ١) ثيدحلا ىف هو هل ةمأ 0 لوطف ةحالصل هلقع دادزي مل مس رفاكلا

 / كشال ريقفلا لوقب *نويعلا دك ل و ا مالا 10 دريل

 ١ ءالواو ءاقب دا ناقنالا لم تالا ىلاعت هل هللاف نادعتناا تافض نم اهوحنو هتعلاو نونا

 ا | ءاملعلاو ة هر 2-1 لأ ءاملع لمعلا لذراوملا اوغلب ناو هتعلا مهل ضر ,ءبال الخلا نا مهاوش دارملاف أ

 ظ ةيلوفطلا لاحولا هلاح راصنم انئامز ءاملعخم اندهاش دق ذا ىنال مك ءاملعلا قلطمال للاب

 | ىفو ةجردلا ةعفرو 5 ةرفغملا ناوا هلك اعلضاو نامزالا ل قرر القني زارا نايم

 | | هللا رقع ةنس ناعسل غلب اذاو تال تمحو ةتاذح تتنثا دل 0 | خاب اذا ) ثيدحلا



 6 لج رشع ميارلا ءزجلا

 اطار كا كاي ا اسعو ديروخ

 زكره كداب دينا موججي دو> نطو ا زابودنورب يك 0 006 نام رف

 وحجمه دنوش عمج ملاع نايانب همه دك هك عانس نيووخم نازاو دسششن تادوزاقرب

 لصاح نهاظملا ىافش ناثيا لسعزا هحنانخ مه سب تخاس دنناوتن ناشبا سدسم ىاهناخ

 [,دهد تسد تسلهج هك نطاب ضيم ءافش ناشيا لاوحا ركفزا دوش

 دنك نيريش لسع نوج ارئاجماك + دنك نيكمي مهو كينارلد ركف
 دياان دنياك ثا ”ىشاح * دسر ناح ماكيرا كو تبارش

 لعج ريقح ”ئشى زب نع لك ىنخمينا هتلس ىرجا ىاعت هللانا هللا همحر ىرشقلا لاق

 ا ردوطلا 2 وهو لحااىف 09 ءلاو اهفعضاو تاناوحلا رغصأ وهو دودلاو مسرإلا

 ةضفلاو تبهذلا عءدواو رحبلا تاناويح ند ناومح شحواوهو فقدصلاق رذلالعجو

 هيفو ىطخم نم مهبفو نينمؤملا بولقىف ةبحلاو ةفرعملاعدوا كلذكو رجا ىف جزوريفلاو
 سمعا لعجل نم مهتمو فرعي نم مهبمو ىصعلنم

 تسوا مه تيالو بحاص 5 تسول "شط كد 2 يرو

 ا فاللخ رك ل

 اهنرخاكعم ءاشالا ىف ناودح لك[ فعلا نا كا ةناغأ ةبالاق ةيهدتلا تاليوأتلا ىف لاق ©

 ةعدقلا هتداراو هت.كح نوناق ىلع هماهلاو هاا ىلاعت هللا يرعّبوه امنا اهعاونا ىالتخاو

 ١ . . ا ىلا كنت ناك ثح سو هيلع هللا لد ىلا لاح ناك اك ىلاعتهنلاىلا الّتمتو قلخلا نع الازتعا |

 آل كلذك لوك ًاملاو سوبلملاو عضوملا ف ةفاظنلا مهلأش نم ناو ازهشونيعوبساو اعوسا ءارح

 نيط هطلا#ي الثل فظن بشخ ىلعوا ىفاصلا رج اىلع اهنطب ىفام عضت !تفالظظأنم لحنا
 اخ

- 
 تا ركو هنع ناسنالا رج 5 ثولتلا نع ازارت>ا ةساخحل ىلعالو هقبج ىلع دعشالو ب ارثوا ْ

 تارمبو ىوهلا تافلاخمو تادهاجلاو تاضايرلا سوفنلا تارمثو ةحملاصلا لامعالا ندبلا ؛
 قل دِهاوش ناربسالا تارمو .ىلوملا ةربضح ىلا ةحوتلاو ىققعلا بلطو ايندلادكرت بواقلا .

 | ىلك ب لل لاق ىلاعتهللاو حاورالا ةيدغا اهلك هذهف هللا ىلا برقتلاو بوغلاىل اع عاطتلاو ا

 ىدلكب طبخلا دك هللاو 2+ «اًاص اولمجاو تاسطلانماولك ) نيكلاسللهلثملاقو 0

 ءلظزا ] ةيسرافلابو . دوجولا ىلا مدعلانممكجرخاو ؟دج وا د” رق 4# ةردقو املع

 | تاناوملا رئاس نيب نم دشرلاو ماهلالاوهو ىجولاب لحنا صخ امتاو . هاوهو هعبط نمال |
 انوس لاخلا نم اود نا مهاريجمو مهي اد نم ناف كواسلا لهاب امسالا ناسناالاب هيشا اهمال |

 ْ فالَتْخا ىلع مكحاورا ضرش ىا 3 ا ان [دروا دوجو 0 71111

 5 كتف مدقب نا ىلع ةيكلإالوزيرخ ةيفا لع يعقل نةييؤاف( الق يكو ءانانغؤ ا انادبم هقانتمالا
 70 2 - 1 72 4 . .٠

 أ ما 43 ردعلا لذرا لا ْ داعل ىا ةشوب لق 7 3 نم مكنمو د هاف نكاح توم نم

 ةذلا فيعض هتيلوفط ناواىف ىلوالا هتيهك هذ دوعي ىذلا فرخلاو مرهلاوهو هرقحاو
 لذدا يلا ىهتنا نيتسنب ابر هنالةةيقح !اىف م وأدم دح هأ نبل و 24 | كلت لكعلاو ولا كان

000600 



 . 7 8 انسحب ا

 نبدللوا 3 رك كن موقل 2 |

 لدلا ةروم مد ل د

 ثدح 2111117 :كقلامانو همز اينو لولا رارحفل نر + اهلت [ضاافإلا

 ءاح الجرنا - ىور  لسعلاالا ةيودالاو ةيرشالاف لدجم نامزالا نم مدقتاف نكيملو

 هدازافاللسع هاقسف ( السع هقسا) لاقفهنطب يدتشا دق ىخانا لاقف سو هيلعدللا قضىنلا"ىلا

 هدازاه اناث هاقسف (السعهقسا ) لاقف كلذهلرك ذفمالسلاوةالصلا+لعىنلا ىلاداعف اقالطتتاالا

 هللا قدص دقف السع هقساف تهذا) لاقف عفناش لت ا ناجف لاتف عجرم ” اقالطتساالا

 ءافشلا ل عج: هللا نا ) تيدا فو كاقع نم طشنا هناك ”ئراف هللا افشفاقشف(كبخا نطيبذكو

 هللامرك بلاط ىنا ني ىلعىلا لجر ءاجو (ءامسلا ءامو لسعلاو ةماحجلاو ءادوسلا ةبحلا ةعيراف

 اهرهم نم كضعت اهل لق لاقف 3 لاق: .لها ىلا عجرلا لاقف ظفخا ءوس هل اكشو ههجو

 قزر قيرلاىل اع رطملا ءامنم ةبارمشا عم عم امهر رشاو السعوان امهب رتشاف نسف انظ نع نيمرد

 | © اكرابمءام ءامسلا ن ندا زئاوب ل لاعتدلوقن هدذخا لاتف مر اذنا!نبنسملا لثسف *الغفح

 ١ (ائيصاننههولكف ) رهملاىفو «سانللءافشدفف ) لسعلا فو «نيبراشالاغئاس اصلاخ:) نوالاىفو

 1 عفتني نا بج الد غئاسلا صل ااكاو ”ىلر ىملاو ”ىنهلاو ءاقشلاو ةكرلإ تيما اذاف

 ( اكرانم ءامءامسلا نم انلزتاو لاقىلاعت هللاناف ءاع عقاوح ل! لاعف ضر هناي تلامن فرع نع

 عيمجا طلخف ةكرابم ةرحش نم تر ١ لاف مث هنيآلاب ارقو: كيس نوح لاو

 ظ ىذلا لسعل اطلخ اذاو مس ل اك نم هبىوادتتاو لسعلاب لحتكي مهضعإ ناو * ىبْد هب رمش م“

 هب خخاملتلا و نيعلا ىف ءاملا لوزت نم م كح ككملا نما ىشت ناحدالو رانالو :ام هيصنمل ا

 نبدمحع ءالوالا ماما لاق + بلكلا ةضعل جالعهقعل و مومسلل عفان هنم خورطملاو عقلك

 لكم تلكاااو ةعلطم هللتلذ لخلل نال ننال ءامعت لكلا نك اعار هرتس سدق دق ربل لع

 اذه راص هللارصال تاذاعملف اهتاوهشل ا مك ايبوحم اهضو اهولح تالا

 ا همالكراد هأ ه وه ل 3 را واعيطم هللدنعلا كذاذا كل 0 .٠ ماقسالل امش كاد راجف هلللك لك آلا

 , هللا لاق نمؤملاكلذكو ..نيالا و ةوالط ا وءافشلاءاشا ةثالثلسعلا فو *ىهتناةمسقسلا بول قلل انش

 لهكلانم جر>امفالخ باشلانم جرخمو 6 هللارك ذ ىلامهبولقو مهدواج نيلت مث) ىلاغت
 ا لكم ءانش لذعلا هتعهللا ىخر دوعسم نباَنَءو "+ قباسلاو دضتقملا لاح كاذك خسلاو

 لسعلاو نآ رقلا نيءافشلاب مكياعف رودصلاىفامل ءافش نأ رملاو-نادبالاق ىآ ءاذ

 ىبون مداعب ناح ىرواطمم نوح د مروخ 235 سس دا "اخر

 ةينابرلا ةردقلا ىلع ةلاد ةرهالظ د ها ناك و ا 1 0
]- 

 اهتقلخ فعضو اهمسح رغد ىلع ةلحتلانا او.لعف اورككش

 | تارشخلا ماه ريغ ناو اهم كااج يقص عئاصي كلذ ناو 'انبدصتت# لدتعلا هقكصلا ىدتموتال |

 ١ موقل ١) ىشاكلا ٍلاق + هدشالو لكي رشال رداق دحاو قلاخ“ ىلع كلذب لدتساف ءاططلا |

 هقفر روماو هتفد عداتمب صاصتخارد اناا 11 5 ماو رك سمه ] ا ا

 ١ ىروناجرد:تمكح نيدتجت ىانادو :ىاناوت ماسهلا' ذاالا دريكت دؤجتوب اهثياهنيآ ضو |

 | خلت هوم هك ل فرحم نابجرفاةاذزإ هك دنراد داع انو تعلدو فيعض |



 -_ عم

 66ر1" وي كقرج هاورم و 66 بإ* جامو تبصع كو دج عسا

 تاساطلاو ةمعطالا ذيل |

 مك ها” جمس ردع ولولا وبلا

 ليالي تاو لكن اه ذه ىكردقلا”قاك ذاؤ دعنا قيرل قع دراؤن اةلحن غاجنر هبازغ |
 ىلاعت هللا عمج دق ناوحلا ةانحىفو * ءط رطللا هب وحنا هن كل وهام هيلع عمجر لا قاللطان ا ىلع

 لمع كلذكو عمشلاب اجوزممل سملا 5 جرخاو هتردقلاك ىلع البلد لسعلاو ملا ةلحتلاف

 اهريغيالذا واحالا اهم جرخمالو رجشلا نول للك مولع ولولا وأ [قاوظاب جوز نمؤملا

 ىوتثملاىفو : هيرنذاب هناس جر تطلا دإبلاو اهاك ام قالتحا

 دوب 1-7 رومر رآ شح + كورن لابو ؟تساتمزكم كنب

 تسدش' اًولح نارب ساخو *ةناخ كن لحتلاىلابرلاىحوادكتن وح

 لسعو عمش زارب ارجاع درك « لجو نع قح ىحو رونب وا

 محللاو اذباتملا ظاحبف هيف عدوبام ظفح هنال نيمالا ظقاحلا اهنم . ةريثك ءامسا لسعللو
 ةده تلاط لسعلا ىف عضواذا داسفلا هيلا عرساام لكو رهشا ةتس ةيككلاقل او 5ع ةثخات

 رك ذوولح لك انههءاوللاب دارملا ءاملعلا لاق * لسعلاو ءاولحلا بحب مالسلاهيلعزاكو هماقم

 لك ازاوج هو ماعلا دعب صاخلا ركذ بابنموهو هتيزمو هف رش ىلع امنت اهدعب لسعلا |

 أ لطحلاد ا امنسال ةقارملاو دهزلا"فاتنال ؛كلذداو قزّرلان
 ءاششا ةتساسدلا اما هنعهللا ىخر ىلع لاقو * ( لسعلا ضرالان رم عق رت ' ةمعل لوا 2 كيدحلا قو

 نكعلا تاموعطملا فرشاف . مومشمو حوكذمو 0 0 بورشمو موعطم ا كو |١ أ هَ 4

 1 مع : هسه 1 3ص
 زيبرا تاسولملا قرثاو .رجاانلاو ريلا 43 ىوتس ءاملا تايورشملاق رشاو .نابذ ةثدموهاو

 دع 9 2 300 ل تاو لاح ولاا ع ةنلكو نسرفلا تابوت رك كف رخو به دود يف وهو

 نسا نمي تار تاتا ولا ناكجو لا مؤ ارملا :تانطوكتلا "اى ثكاو : قاواح دوك

 رفصالاو لحللا باش ها صم الا "لحلا نس“ فالتحا تسب "دوشاو رمادا "ركخلاو 1

 نانو ميكح ل 0 نول قداح تنل فداحلا لوك 1 اهنشارخالاو "اليك

 كرتتالاهنا لاق اهايالخ ىف لحنلا فكو اولاق اهتوس ىهو ايالخلاىف لحتلاك اونوك هنذمالتل

 كدحلا لمعداماو ل 171 ىّفو ناكملا قضي هل ' هلا نع هتصقاو هتشالا الاطن اهدنع

 اببط عئصتو اببط نك ل نقول زك كافل ضو قعانلا نقو كلا

 17 را 22 سوك هش واكد وو تكن زلدفا عد نوت جاكار
 مغلاو ةملظلااهنم ه2 نع هعطقت تاذآ لحشاناو هريمال هتعاطو هريغ هنا

5 
 هلعأإ مغو ةلقغلا ةملظ هلع نع هريغت تافا هلنمّؤملا كلذكو رانلاو ءاملاو ناخدلاو حمرلاو

 0 أ 5 3 هيي ١
 لا وهو .: رارشلا3 ىلإ 2 وف ىوخا رانو 0 هثللا ءامو ما رخلا ناخدو ةعلا وع رو

0 2 

 ةروؤهتملا ةفشالا ةاج نمد ىعل هنم اه ءاَمَش ف عل ىلا عاحو هأللا ع يا 3 5 نانا اع 2

 ءانشهف) هلوق 00 ةانح لاق مك ضم لكل ءافشهنا د!رملا سلو سانا ضارمال ةعفانلا

 َى وشهناد ١ 1 تاسالا ناكف هرذ : د ناك لكى 1 وو <سانال

 ىلع هنال ف م هلع هللا ىكرارع ناو داوعهفن انو كاح ند كاح ىف هود دالاّهادهرتغ عاومباك

 راس اكد ريغ عموا ةيمغلبلا ضارعالا و اك هسفتإاما ١٠م ىانلء اك اهنند ا !ق:# معلا

 (نضامالا )



 لحنا ةروس- م 65 عم

 ةقفشو | 1 3 ا بيدها ىو . حصل ةمتتلا قف ٠ ةهاطظ ىو ًاهعابناف تئاغ عض

 ' هن عنا ىدلان م زقلا دود 2 زوجنو ل راسو رودزلاك لحلا يلع

 1 كن ويف كاني لحتلانال ثياتلا ةغصو ةيردصمناف ىذخت ناب ىا كسفنل دف ىدخانا 0 |

 / ىوأت نك اسمىا [ سدس ىاههناخ ] © انوي © [ اههوك فاكشزا] # لاجلانم ف

 ! :راكربالبةيواستملا ةسدسملا .هتوسىفامل ناسنالا ءانب اهيئشت اتيب هيف لسعتل هدناَم ىمسو اهنلا

 أ راظناو: تال ابالا_نيسدنهملا قاذح اهيلع وشل رولا ةعنسل اينو نتا ل ل
 ١ ةيلاخ جرف اهب قالو سدخللاو عيرملاو ثلثملا نم عسوأ هنال سدسملا تراتخاو ة هقيؤد

 ١ اذكو لبج لك ىف ىنرتال اهنال ضيعبتلل نمو تاعلضملانم اهاوسامو تارودملا نيب قيتاك |

 ' سن ناتخردنامزاو 1 ةيسرافلاب ىنعملاو .. رحش لك ىىنيال اهنال 1 رحشلانمو 0 هلوق

 / هتشادن ىحاصو علام هكىتقو هوك بناجرد دينك ىاج رجش ىغعيرد ىنعي ديريك هناخ

 هعفري ئا سانلا هثرعيام لكىف ىنبتال اهنال 5 نوشرءيامو و هلوقىف اذكو [ شاب |
 ((افقسوا تل مهضعب لاقو * كالمل ناك اذا اذهو اهيف لسعتل نك امالانم |

 ١ هيىتت لك الا لبقملا مهنم ةحارلا دعب ناويحلل ”ىش مها ناك املو كلذ ريغوا ناردجوا |

 | لاف 0 كلذىف عنصلا بحت ىلاةراشا ىخارتلا فرح هركذ رمث لكىف اماع ناكاملو |

 ١ ىلاعت هلوقك ريثكتلوهف ه تار علا لك نم 2 هلوش قزر لا ةرثك ىلا راشاو ؟ ىلك مث رقه ا

 كلذريغوا هرمو اهضماحو اهولح نم كدنع ذالك أ رْذلا 0 نمد“ ىذ ا هتديواو) |

 غضاوملا ىف راثلا تلك ١ اذاف ىا فوذحت طرش باوج 5 ىكلساف 0 ةداعلاب صوم ماعوهف |

 كير قرط ىئا رحشلا لالخفو نايملا ىف 5 كير ليس 0: نخداف كبوسء نم ةدعللا |

 لسسلا نوك لاج اهنع كدعب دعب ةيلخلا نم كناكم ىلا اهيف .عوجرلا كفرعو ك.هلا ىتلا

 اهلوحام اهبلع بدجا اذا اهنا كلذو ةلهسم كواسال ةاطوم .ىأ لولذ عج ه6 .اللذ 0 |

 فار او سابتلا ريغ نم اهتوس ىلا ع عجرت مث * ةعحلا| بلطيف ةدعنلا عضاوملا ىلا ترفاس

 اطقلاىف لاش أم اذهو كلذ ىلا تدهالل اهب رتىف هناسحا مظع ال ولهنا ىلا برلا مس راخأو

 كرتي هنا كلذو « ةاطق نم ىدها.» لاهو هيادهلا ل ىل 31 هب ب ركن ف ؤءرعم نسال وهو

 |! عولط كاف ,حفلا عولط دعباف هد ريف ك0 مايا ةرششع هريس نم اكل طب م هجن رف أ

 ةعمأ م ءافشلا 2 را اذك ايياو اباهذ ىئا ادر ءاوالو ارد داصاالا ن رطوالف مح - نيموجشلا ا

 ا نوطب ىا 4 اهنوطب نم جربي 1 د كاف 4 اذه نم 0 لاقنمل اباوح كاذ هحش

 | ةةرطللا ءازجالا لكأت لحتلانا كلذو بو ريدم هناا كسع عا تارش ل" ىقل لحللا |

 ١ ءاشالاو ةيطرلا تارْعلا نه نصعو راهزالاو راجمالا قاروا ىلع ةعقاولا 00 هلطلا ا

 ف ا مْ ةرطعلا ْ (.سهط راشا اذه ىلاو.ىلاعت هللانذأب السع دقعنف, ءاتشلل. اراخدا اهتؤس

 هلوش ىبايرافلا
 ف 0 0 1 كك اخ ا نب ١ ل

 روسر ددكححص ى زك ن2 ةيسيسسسلا 2غ صرح تباغر ى:) نو> نهد عمطن ادب |

 قرشاو ةدوهد باعل اهشف مدا نبا سال فرشا ايندلا ريقحن ىف هنع هللا ىضر ىلع لوقاماو * | 1000000 ءالا 7 ه0 ا 5 أ
 ال 0 تت بكل كل
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 مد ن٠ جم ردع ميارلاةربجل

 ا لمأتلاو رظنلاب تاي الاف مه مهل وقع 5 قاوادوتملا 1 هما موقل © 7 ةرهاب ؛ هب ل 2 ءاقسالا

 ا تارك نمألل نودذخت ,ادهاجلا نانعاو تاعالعلا 5 تأ انرك نمو يكول كالبدر 2

 ةيجعلا مهل اوح او بلل الماا بابرا علاقوو تادهاشملاو تاو طاككللا ىو تادهاج ءاو تاعاطلا

 قحلان 2 لنك ة ةراقق نفنلا زكمنفا سفنلا برش اهنم لعجام كلا اني اقذرو كك

 ةعمسو ءاير لاوقالاو لاعفالاب اهتانوعر رهظن ةرانو نا ركسلا ناليم مةتسم ةتسملا طارصلاو

 قدصلاو ةمماوقوشل /|| هم دادز 5 :حورلاو يقل رمش اقنع ناؤكلم تيا قنرلاو هز هو

 ءب لاق بلطلاو

 تيفزامأوا اة كارعتلا دفناُش « نانا 1ع ةاكرعللا تاع

 اولقو
 دادولا نحمي نم نملاسأكب «::ئداؤف ىحا ةبرش ىاقس

 تاليوأتلاىفام ىهتنا اهتومهشو قحلا تاراشا يلعتلاب ناكر ظَي عَوقل ةلالدل راتعالا كلذىفنا
 نمثملا فرش ىلع لاد ل محلا معلا اهرمث ةرجش معلا قدنح تا لها قولا

 ءاسالل فلا ءزج ىنلاب لقعلا مسق ء ءاملعلا ضع لاق * هتماىف ىنلاك هموقىف لقعلا بحاصو

 دحاولا نمو 0 هللا ىلص دمحل ازجا نوعستو ةعتشتو ةئامعستو كتل او لكما

 تلد نحأل ند ءاقتتلا قاس قو ناعلزلا ةئاملاىناككب هنقلا لقت وابب برا

 ليلق ايندلافرمعلا مكح لاق + مهردلاسدس اهرسكو نونلا حتفب قئادلاو . قيتاسرلاو
 لقاع لك ىلعف . للذاماو زي نعاما ةرخ آلا قهسفن لمعي 7 ةليوط ةرخ الف ساو

 سبايو بطر لكن م ةراشا ذخأيو نيقلا هينأيزا لبق هسفن حالصاىف دهتجمب نا بجاو
 ىوتتملا قو ::ىذاهلاو ةفقشلا يرق قلم يارشإاو ىؤهلاو ةلفغلاركس نم وحصلو نيمسو ثعو

 ريزو ناطلسىا زاس ارلك لع + ريكم دوخ ريزو ارىؤزج لقع
 دوب نيدلا موي هشيدنا ارلقع « دوب نإ ا: ىلاحو ضارُخ اوجد 0

 فذقو اهمهلا ىا هروشزو لسعلا بابذ وه 4 رجس لد ده دمحاي كير ىح واو

 هيبنت لكى نع عقب ىحولاو © اهل حوا كبرزاب )ب هلوقلثموهالا هملعيال هجوب اهملعو اهب ولقىف
 ثحنا بارغلا هللامهلادقو هراضم بنتجحيو هعفانم سمتلينا ناوح لك مهلا ىلاعتهلياو ىخ

 ىزوجتلا فاو جوك هما نزار اءاراول للفك نللاد قرن ةقننز آلاف

 0001 رد ارودم غاز دوز * درك تحيكتا نمؤزا لاكخجب سن

 كاتملع دب قحت ماهلا زا غاز « كاخم شدشوس سب شدرك نفد

 ةطعلاةلحنلاذا اهنم جر ىذلا لسعلا سانلا لحم ىلاعتهللانال د تدع جاحزلا لاق *

 لاق + لسعلاباذالارانلاىف بابذ لكو للا ىلاكبرىح واو ىلاغت هللا ل وة اف رش * اهاغكو

 ةعنص لحتلا ىلا كبر ىحوا هشو ةمجرلا مولا رطفلا دنع مو. لاش تاقولخلا تتاح

 ا اير دك م ةيورطل وانا نور وةاططوة ركار اهتيع ناؤنلنا ءااو "لاه نكعلا

 | وهفالاو اهعمج دهاشيزا حيبحصف ةراوكلاىف اهعساماو اهلتق هركبو مارح اهو لالح

 )عم



 ناكر نمو: ةمجللا تاليوأتلا ف اذك مثلت ريغنم مقتسملا طا رصل ا ىلع برشلا اذه |

 ناكل ندخل قزرلا وة ركسلا ةمعنو نيللا ةمعننع كاتشيالا,ىلإ ولظنا مهضعل لاق « مهلاعس |

 لحاا ةروس همك 9 2ج-

 دارملاتلق * مدالو نبا اهثركىف دجوي مل تحيذ اذا مثاهبلا ذا شركلاىف نادلوتيال مدلاو
 نيللاةدام عورضلاىلا ردحيأ لاف مدلاّة دام هالعاو ناللاةدام هطسواو ثرفلاة دام هلفشكا نك

 ١ عرضلا نا ليلدب عرضلاةدوربب انبل ريضيف عورضلا ىلا ردح مدلانا مهضعب لوقو مدلاة دامال

 بيسي مدلانولب نبالا نولتينا زوج هناب عوفدم نيللاناكم .مدلاهنم جرخم ةفا هنف تناك اذا

 ىرشخم زلا تاغالب نمو لابلاب حاللاوهو ةقاالا-

 نبللا امهنم جر مدلاو ثرفلا * نيؤيال نبا نيثيبخلانيب ثدح اك
 هبوشيال ث.ح مدلاو ثرفلااه نيذللا نيثيخلا نيب نم جرح رهاطلا بيطلا نبللانا مك ىا

 ىذلا ىهاطلا:بيطلانبالا سر كلذك فانتك الاو لاصتالا لاك عم امهفاصوا نم ”ىش

 ةثمشلا 0000 ”ىش هيف دجوبال ث ثيحب نيثينحلا نيالا نيب رب نم الصا ”ىشب باعنال

 ىتب .تسلضاح هو« نابنف + موا اوك دوش هروغز: ىئ

 تس وحلو | سم هح شدو دناب هب * تسيوح ا لطابلا ب ةزركم

 مدو ثرفنيب نم ناللازيمهتك تويعلا نم كمءلازيى لاقف صالخالا نع قيقش  لئسو.

 نينصو زا كي ىورد رك ١ ىنعي تسانيل صواخي تمعن ىاع هكءدومرف بولقلاتوقدد ]
 لابادجا ناكدتب ”هلماعم نيدحمه دنكن لوق اروا عبطو دارخ تعش ماهي دشاب مدو ثرف

 لوبق رظن زاو رود صولخ زا . ددرك هتخبما اوه مدو اير ثرف بوشب رك ١ .دوب ضلاخ

 قتماوه بوش بيدب لمع ىافصو تسيفخ كرش ليرد اير هك اريز دوب دهاوخ روجهم

 ست ياذا ازا ىكلاح لع اة جاورها اودماوخلا لك ضر ماوه ارذؤال تدل ةمؤب رات ايدااد
 راكي دامت هدوتس 2 جر كيت ديار هانا! تعال

 كاشي تبدو اكهزاكنا نمي سلا ا ءاجتا يكن رو انكار
 نيب نم ماعنالاك اهناف سوفنلاماعنا نوطيىف امم هللا هاقساعف لقاعلارابتعا ىلا ةراشا ةيآلا فو ©
 | لهال ازئاج ىتابرلا ماهلالا نم اصلاخ اميل ىناسفتلا رطاوخلامدو . ىناظيسشلا رطاوخلاث رف

 [ اهروكتا ناتخردو امر ناتخردىواغومم ةنوكزا ادامش مناماش !ىعو ]  بانعالاو

 هلوقب هفثكو ماعطالاو ءاقسالا هنك نيب مث مكمعطنو اهريصعنم ساللا اهيا مكقسنو
 رجلا ةكرحم ركسلا سوماقلاىف لاق # اركس © اهريصعنم ىا ه هنم نوذخت

 ١ زد مال اكيخلاركا نع ةلاد 5 ميرحن ىلع ةقاس ةيآلف> رّلانم دخت دينو
 00 رقلاك أ اندح اقزرو © انسح نك :نييطا كلنا ةمورا نكن نازل وكلا

 ومأملا بطخ ةضورلاىف لاق * ( مر لخمكلخ ريخ ) ثيدحلا فو لخلاوبرلاو بييزلاو

 0 000 00 لاعس هلزاك نمالأ مهبىدانق سانلا لعسف ورع

 نيبنتإ قذالاد نكيلاناكلخو (مكقسن) هل وش هسفن نعريخا سانلا نمةحلاعم ىلا جاتحال نيالا

 5 كلذىفنا لقيط رز رانوربكللا هنم هذا عينعوبخلاف «(نوذخ لق ةحلاعم ىلا جاتحب

 عوك دس ردو



 مك 48 غ- رشع مبارلا ءزجلا

 ةرانو جراخلاريبكلا نم باتكلاكيلع ولتي ةران ىلاعت قحلاو مهعمسال اريخ مهن هلالعواو
 نقولا نم ظفحتو تنك ماقم ىأ ىف كيلا كالوم باطخل بهأتو عمساف كسفن نم كيلع ولتي
 ربعملا باتكلاوهو ريبكلاباتكلانم كيلع هتوالت كاردا نع كعنمب ةفآ ممصلاف ممصلاو
 ريعملاباتكلاوهو ةرصتخملا كس فن نه كيلع هتوالت كاردانم كعنمب ةفا رقولاو ناقرفلاب هنع |

 مهعامسىف نيققحتملا نيعماسلاةمالعو ريبكلالاءا!ىف قرفت امل عمجا لحي ناسنالاذ] نا رقلاب هلع |

 نذالاىلع هجوتملا فلكتلا نم ىنعا هعامس ةهج نم ىلاعت هللا ىلا برقم لمح لكىلا مهدايقنا

 نسحلالوقلاو ةنسحلا ةظعوملاو ىلاعت قحلا ىلع ءانثلاو رك ذلاو ملعلل هعامبك ىهنوا سما نم ١
 ثفرلاو هللاةيا فضوخلاو لوقلانم ءوسلاو ناتهبلاو ةيبغلا عامسن ع مماصتلا اضيا هتمالع نمو *

 هللاث انآ متعمس اذاو ) ىلاعت هللا لاق ةعامم كيلع عراشلار م مرح لكو تانيقلا عامسو لادجلاو |

 ضئاخل ار فاكلاف(مهلثم اذا مكن اه ريغ ثيدح ىف اوضوخ ىتح مهعماودعقت الفاهبأ زهتسي واهب رفكي

 ةرهطملا مهسلاحيىف نيفراعلاو نيقيدصلا سلاح نم كلذك هضوخل عمتسملاهل سيلجلاقفانملاو |

 ةالصلا هيلع ىلا لاق دقو ىلاعت هللانم نولاني ريخ لكىف مهل كيرش هناف ةسدقملا مهتيدناو |

 تدالاو عاطل اكن[ ىف يلا وس يش ودماوا متقلخل يا وشمال موملا ملينا ) فق ةالتلاو
 اينادلاف ءاحلصلا عم انلعج نا ىلاءت هللالأسن ىدهشملابرقلاو ةنياعملاب ةرخ آلافو ىعرششلا

 كيرحتلاب من عمج ه6 ماعنالا ف ف سانام كي مكل ناو ف باهولا ضايفلاهنا ةرخآلاو |
 دوجو رد ] ةيسرافلاب ىنعملاو . زعملاو ناضلاو رقبلاو لبالاىه ىتلا ةعبرالا عاونالا ىهو |

 ليقف ةريعلا فك لبق هنأك يعلاىلا لهجلانم اهب ربعي ةلالد 6 ةربعل ف [ نابإب داهج |
 لا ةمحقللاةلئسالا فو «دحاو ىنعمب هتبقساو هتيقس باج زلالاق [ارامشمناماشا ىمز هي مكقسن

 نيللاذال ضيعبتلل نم *6هنوطبىف ام هبرش هتيطعا اذا هتيقسو امثاد ايقس هلت لعج اذا هتبقسا
 واإلكللا نوكيال نيللانال_ثانالاوعو ماعتالا ضعب ىلا دوعَي ريمضلاو ' هنوطب ىف امأ ضع |
 ند: هكدجملا ذا ضعي ] ةيسرافلاب ىتتملاو . قاسكلا هلاق انزك دام :نوطبىف ىا روك ذملالا |

 ةقلعتم ةيئادتبانم ه4 انبل مدو ثرف نيب نم [ من سنجزا 6-9 تاؤذ ئايمكحن

 شركلاو هلفثو شركلاف فلعلاةلاضف ثرفلاو ءاقسالا ادم مدلاو ثرفلانيب نال مكيقسنب |

 ترفلاةحئارالو .مدلانول هلع سل افاص هي اصلاخ 8 ناسنالل ةدعملاةلزنب ناوبحلل

 صخب مل لبق مهقلحىف رورملالهس ىا 46 نييراشلل 8 [ هدنراوك ] ةيسرافلاب  اغئاس
 ؟دحا لك !اذا ) مالسلااهيلع هلو ىلا.ىريالأه نم مقنابارمشلاو ماعطلا ف سيلوطق نبللاب دحا |

 | اندزو هنف انل كراب مهللا لقيلف انبل برش اذاو هنم اريخ انمعطاو هنف انل كراب مهللا لقلف اماعط
 ناكميف نببلا هللا قلخ ىنعملا ىشاوكلا ىف لاق *(هنم بارمشلاو ماعطلا ىف عفنا أش ملعاال ىناف هنم
 انبل هطسؤاو اثرف هلفسا راص فلعلا تخبط اذا شركلانا كلذو مدلاو ثرفلا نيب طسو
 رخ لاب اهدحا طلتخيال هللاةردق نم زجاح امهنبو هيو امد ءالعاو ”ىش هبوشبال اصلاخ

 اهمسقت ةثالثلا فانصالا هذه ىلع ديكلاطلست مث لاصتالاةدش عم ةحئارالو ممطالو نولب
 | نيللانا تلق ناف « ردح مث نيركلافعرفلا قو عورضلاىف نإللاو قورعلا فمدلا ىرجتف |

 (مدلاو )



 ىلاعت هلوقك همالك عمسي عمسب هللا همركا نمالا همالك عمسيالو ادبا ىلذا مالكب ملكتم

 لحتلا ةرود مي 47

 بلاط ىنا نب ىلع نعو *.ضرالا عبر ثيغلا نا 5 نمؤملاعيبد نآ رقلاناف مكبولق ىف

 تلق ( ةنقف نوكتس اهنا ) .لوق مسو هيلع هللاىلص للا لوسر تعمس لاق ههجو هللامرك
 مكتبباممكحو كدعب ناك ام ربخو مكَلبق ناك ام أين هبف هللا باتك ) لاق هللا لوسراي اهنم جرخلاام
 مكحلاركذلاو نيتملاهللا لبح وهو ءاملعلاهنم عبشتال لزهلاب سيل لصفلاوهو معلاوهو

 ىده دقف هللا اعد نمو رجا هب ل# نمو لدع هب مكح نمو قدص هب لاق نم مقتسملا طارضلاو

 هللا ىل للا ل وسر اوه امناةةصاخل هنن اقحو ةماعلل نأ رقلاماكحا نييدت نا مث ( ممقتسم طارصولا

 رهاوظلاءاملعف . ةيعبتلاوةةيعرفلاب نرق دعب انرقهدعب هتثرولو لالقتسالاو ةلاصالاب سو هيلع

 مهتوصلخم نطاوبلاءاملعو . يرصلاناببلاب رهاوظلاب قلعتي ايف فالتخالا نم سانا نوصلخم .
 هدراو بيخيال بريشم مهنم لكلو حبحصلا فشكلاب نطاوبلاب قلعتي اهف قالتخالا نم
 دبعلالخدب ةيناآرقلا ظءاوملاب ظاعتالا نا ٍيعاو * نيملسملا نيطالسو نيدلانيطاسا مهو

 مون تاذ رس مهدا نب مهاربا نا كح - ةناسفنلا ظوظحلا نم هصلخيو ةقانلا ةداعسلاىف

 رتغتالو قالا يع ىنافلا رثؤتال بوتكم هيف اذاف اباتكاطعا الجر ىأرف مانمث هتمعنو هتكلممب
 ١ ةرفغمىىلا اوعراسوإل لوش هناف هللا صاىلا عراسف ميدع هنا الو مدجهيف تنا'ىذلان اف ككلع

 هللا ىلا باتق ةمحرو ىدهو ةظعومو ىلاعت هللا نم هببنت اذه لاقو اعزف هنتناق 6 ةنجو مكبر نم
 اربط مدقا تالي انام هك رمل هرمتللاو

 وأ لجو رو عازار نان #1 ذالا تك كتارا” هكرع

 وا لثخاربو ىتدزي ”قيتلسا "+ دلاسشف تهزك ”ركفا قتاد

 6 ءامسلا نم لزتا هللاو 8 ىدهلاٍبابساب كسعلابو ىوهلا نع ةمصعلاب كاياو هللا انفرشش

 | هي ضرالاهبابحاف 8 رطملاوهو ءاملانم اصاخ اعون 6 ءام 98 ضرالا ىلا هنمو باحسلا ىلا

 ىوقلا جهت هبش اهني دعب ىا هياهتوم دعب © تاناثلا عاونا ضرالا ف رطملاببسب تينا ىا

 ةفص ىهو ةاسحلا ءاطعا وهو ءاحالاب تانانلا عاوناب اهتراضن ثادحاو ضرالا ىف ةيمانلا

 بقعتلا نم ءافلاهديفي امو ةاملادعب توملاب اهتراضن دعب اهتسوبي هيشو ةكرملاو سحلاىضتقت
 ءامسلا نم ءاملالازنا ىف ىا 4 كلذىف نا »2 ةلهملانم نيفوطعملاننب ام هفانيال ىداعلا

 مانصالاذاهتمكحو هتردقو هملعو ىلاعت هتدحو ىلع ةلاد 4 ةينآل 9 هب ةتملا ضرالاءابحاو

 نأكف ربدتوركفت عامس هرئاظنو ريك ذتلا اذه 6 نوعمس  موقل 94 ”ىث ىلع ردقتال اهريغو
 ىونثملا فو : عمسيال مصا هذا

 ار هلم نآ درك ىريفص كي * ابس ناغرم ىوس نايلس نوج
 رك لصازادب كنك ىهام وجاي * ربو ناج ىبدب هك صركمزج
 هدا لكعجش ازركك لنور درلغلو دهن رس رك رك هك مفك طلغ ىف

 ةتملابولق هب ىحاف نينمؤملاةاح بيسوه انآ رق 6 ءام ءامسلا نم لزنا هللاو ١ مهضعب لاقو

 ىلاعتهللاناف هللا نم هللامالك هب عمسي عمسب نآرقلا (نوعمسي موقل ةيآل كلذ ىف نا» لهجلاب

 خلاوا ندش تسهو كلهزا سمقلب ندهن نابرد مراه> رتفد لئاوارد



 هتك هم ِ

 دج سس سس سسم مسسع ميسس ل سس

 نامز رودب دشرب , 'هناب وج * ناما و

 امتاو نومدقتال ىا « نومدقتسالو © دنملا هلق قلتم هو "تركو رصقا © ةعاس ©

 همظنب راخيتسالامدعفف ةغلابم لجالا “حم دنع مادقتسالا رودصتيال هنا عم هركذل ضرعت

 «نوهر ,كيام## مهمعز ىف هللازويسنيوةهناحبس هل. نوتيلا ىا  هللز رولعجمو ا ام كلسيف

 مهتنسلأ 8 لوقت # فصت 8 كلذ عم :6 و ف ةسايرلاف كرشلا نمو تانبلا نم مهسفنال

 ىنسحلاةيقاعلا ى| بذكلا نم لكلا لدب *6 ىنسحلا.مهل نا هوهو فصت لوعفم 6 بذكلا
 (ىنسحلل هدنعمل نا ىبر ىلا تعجر نلو) ىلاعت هلوقك اقح ثعبلاناكنا ةنملا ىهو هتلادنع

 هنامهضعي نعو * ريدقتلاو ضرفلا هتف نكي هناقتومي نم هللا ثعبيال مهلوق ىفاني الف
 نيطالسلاىلا عفدام اوناه هللا لاق اذا ةمايقلا موي نوكت فيك ءاينغالا نم لحرا كام

 ىنْؤَف 1 عقد ام لاق اذاو ةرخافلا لاومالا عاوناو باشلاو باودلاب ىؤش مهناوعاو

 هكمرجال# ةيآلا هذه 02 فقوملا كلذ نم ىحتستامأ هل ةنوؤمال امو قرخلاو رسكلاب

 ادرفهكتسانينج قح] ةيسرافلابو .اقح ىتععردصموهو هضيقنل تاماو كلذ مهمالكل در

 مع وباذع اهءارو سبل ىبلا # رانلا 8 ىتسملانم اولما امزاكم 6 مهل نا ف [ تماق

 هتمدق اذا هتطرفانم اهيلا نولجعم رالا ىلا نومدقم ىا © نوطرفم مهناو ف ءوسلاىف

 كلقلح ةجقو ةقلخ لنا تلج طالفإتطرفا نم تالاف نوكوم نويشعواءابلآ يلطف

 ىلا انلسرا دقل هللات 8 لاقف مهاذا ىلع ربصيل ةرفكلا تالاهجنم هلانيامع هلوسر ىلس مث

 , كلذ ىلا اوبجي مف 1 ىلا مهوعدف متالانم كمدقت نم ىلا السر ىا 4 كلبق نه متا 4
 كيلا اوكا باخر راب بيذكتلاو رفكل نم ةحسقلا 5 مهل كاملا يإ رنه

 | مهلنيزموب ىا © مويلا 8# نيرقلا سأبو مهنيرق ىا 0 ف ناطيشلاىا * وهف
 لعخ رورغلاب مهلالضا ىلوت ايندلاىفوا ةيضاملا لاخلا ةياكح ةقيرط ىلع هيف مهلامتا ناطبشلا

 دارملانارهاظلا ربتفلال وش * رصانلا نعي ىلولاو رانلا ىف نيبذعم مهنوك لاح ىف ىا 0

 ةرفكلانم مهباسناو مهباقعا مهيلو ىف ريمضلابو هرصعو ملسو هيلع هللاىلص ىننلاموي مويلاب
 انلزناامو قه رالاباذع وه # ملا باذع وه ال « مهلو ف معا هللاو نب زرضافملا

 # هف اوقلتخا ىذلاه» سانلل ىا ؟مهل نيتلالاه للعلا نم ةلعل نا رقلا ىا © باتكلاكبلع

 ىف كنورفاكلاو نوسؤملا نيفلتخلاب دارملاو مارحلاو لالخلاو داعملا لاوحاو ديحوتلا نم
 | ىذلاإلعف .امهنال امهباصتناو نييتل لح ىلع نافوطعم ه6 ةمحرو ىدهو 8 ىثاوكلا
 ةمحرلاو ةلالضلا نم ةيادهللو ىا لزنمللا لعفال بطاخلالعف هناف نيدتلا فالخم باتكلالزتا

 لستنال هللادبعنبب لهسلاق *نارقلابنوعفتنملا مهنال مهصيصختو «نونمْؤِب موقل 9ف باذعلا نم

 لصتيىتح لوسرلابلصتيالو كوسرلاب لصتيىتحنا رقلاب لصتنالونا رقلاب لصتب ىتح هللابدحا
 نأ رقلا عرز اذامنا نقلا ةلمحايلاق هنا رانيدنب كلام نع -ىكحو_ مالسالااهب ماق ىتلا ناكرالاب
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 | ةياكحمذهف هريغرصني ف يكف هسفن رصن نعزجاءوهو ةمايقلامونزو ايندلانامز نع ةرانعموبلا |



 لجتللة روس م6 40 )جح

 نهللا .ناينتحالايساصملا كل راش عز ريسفاو يادوكمنلا ف: ,ىنط ئرشلبل ا نالت
 فالتخاناف ايلزتعم هنن , جوزبال ءاهقفلا ضعب لاق * ممعي نا هجؤالا ن ل تامكرتلا جوذتلاب

 سناجلا ريغ ةبح نع زارتحالا ىوقتل :1 نأشو نيدلا فالتخاك ىعدبلاو ىنسلا نيب داقتعالا

 هن رهاصمو

 ناتراخ ىوام ادكش مرجالا «:نان رابتخاو مع لور كك ذل

 لاقو ( تانبلا ىنقزرف ةتوؤمالب ادلو ىتقزري نا هللا تامر مسو هيلع هللا ىلص لاقو

 نع هناسلج ضعب ج احلا لأس ةضورلا فئاطل نمو *( تانبلا وبا قاف تانبلا اوهركتال )
 ارش توصلا نسح ”ىراق توص نم قرا انوص تعمسام مهدحأ لاقف مهدنع توصلا قرا

 قارا دك راان نم بج انوض تمسامرش ا ةلاقد نسا كلذ لاف لكلا ىرج سا كاكا

 ةمقلعنةيعشلاقف هانسحاو لاقف مالغب ىقرشيف تا ىنينأف اريكب دجسملاىلا هجوتاو اضخام

 جاححلالاقف ناوخلا ةفخفخ عمساف اعئاج ن ول 1 نأ كم لل يح طف تع سمول ال كتل

 دازلا الا مب م ىلا منيب

 ماطفلا تلمحم نا وح فوس * ماعطلا نهر ىف سوبح لا 9

 ىذا زا كنالم نوجمه هر ام « اذغ نكارقح حبست كلمن وج
 مهرفكب < مهملظب © رافكلا ىا ه6 سانلا 8 لعف ىنعمب انه لعاف 6 هللاذخاؤي ولو هه

 1 ةباد نم 0 هلوشو سانلاب اهيلع لولدملا ضرالا ىلع ىا 3 اهيلع كرتام مهيصاعمو

 نودريف اهتحن نم مركآ نالفو اهلعنم لضفا نالف لوقت .برعلاو ضرالا ىلع بذديام اهنال

 نمو عماسو ماكتم لك ىدب نيب 1-0-1 الا ضرالاىلا ةناتكللا

 اهرهظ ىلع لشملو ديلا نم عباصالا ىنس ةدحاو نم اسمح نهقش ىذلاو ل اقلا اذه

 ىنعملاو .برعلامالكىف لبقث' هناف هباوجو ول وهو دحاو مالك ىف نيءاظلا نيب عجلا نع |

 ىلاعت هلوقك نيملاظلا ملط مؤشب ٌوشِب ةللكلاب اهكلها لب طق ةباد نم ضرالا هجو لع كرئامإ

 سانا كالهو اهلاج اب باودلا كالهف 6 ةصاخ كس اوملظ نيذلا نيصتال ةنققاوقتاو ال

 ىتح هللاو ىلب لاقف هسفن الارضيال ملاظلانا لوقي الجر عمس هنا ةريره ىلا نعو * ةبوقع |

 قئالخلا هللا بذعول هنعهللاىضردوعسم نبانعو * ملاظلا مظب اهرك و ىف توغل ىرانخلا نا

 ١ ءامملا تكسمالو اهرحج ىف نالعجلا ىتح قئالخلا عيمج باذعلا باصال مدا ىتب بونذب
 كلذو ىنعمو ةروصراض مظلارثا ناريقفلالوقي * لضفلاووفعلاب مهرخا نكلوراطمالا نع

 ماوهلاو باودلا هسسب قرتحمو ةدلبلا لب ةاملا توس ىلا كلذ ىرسس هت, قرحا انالذكا خلا

 ا

 دز قافا همهرد شتا هكحاب * دن تشاد اردو هن اهننأ بدا ىب
 ىا # ىمسم لجا ىلا 88 هملحم مهله هي 5 مهرخؤي #9 ل 5 كلذب مهذخاؤيال ه# نكلو

 نوج سب ] 2 اج اذافإ» مهباذع نكي وا اواسانتيو اودلاوتي ىك مهباذعل وا مهرامعال نيعم

 ةغيصو . نورخأتيال ىا لجالا كلذ نع هي نورخأتسيال 9 سل 8 [ دياس
 هل مهبلط عم هنع مهزجعب راعشالل لاعفتسالا |

 ١ قيفوت نيساو>رد نايرد مكيرتفد لئاوارد 15 تسايلوا مج ىادغ تساناج ىاذغ هكىروت 5 نايبرد مجررتف دلئاوا رد
 5 »+ ا



 رخأتيو لبللاب قفتي عضولا رثكأ نال هلك ر اهنلامادىا اراهذ هلعفاذا اذك لعفي لظ لاقي هانم ظ

 أ

 ىدمرشو

 .٠ - 61 . -« قاوعإ | 11 00 ١ ١١ ١ ١
 م ءىلا زعلاوهو :#ناقو ءاخا تافص نع ههازبل او ماجاذو وح ىلاو قلطملا ىغلاو ىف :اذلا 000

 سك 4 5 نبل

 00 يو ده وصال دنا

 وهوا اهانممي ةصقانلا لامفالا رثك ١ لمعتسي اك ةروريصلا ىنعمم لولظلا نم راصىا # ههجو |

 مم 39 هودنازا ةأيسس 1 5 ادوسم ِِه هراهت لظف ىجالاب اصوصخو راهنلاىلا دولوملا رابخا

1 

 احوهف ةمدخلاو ءاقتسالاو لمعلل ناوهو لذ نوه ىلع © هكرتيو دولوملا كلذ كيما

 هجنانج دنكر وكرد هدنز ] ىنعي : داولاب 5 بارتلاىف 9 هيفخم هك هسدي ما 8 هسفن ناوهب

 ةارملا هبف ىذلا تببلا مهضعب رجهي نا ىلا تقملا مهب غلب دقلو [ دئدركمم رضمونب و ميعونب |

 دالكم مكح هجنا ] 46 نومكحمام © [ تسدب هكدينادب ] ه# ءاس الآ © ىنا تدلو اذا |

 نوراتحيو [ دنهدم تدسن ىادخدنادن تمهرحو ردق ناشبإا نتي < اينإب ذأ ودب ناكرشتم

 كَ رمتلااووتؤيلل نيكد دايأ 3 6 هلل كلذ مهلعج أل اظخلا :راذم نينلا هيعمل ا

 ظ ىلا ةجاحلا ىعو حبقل ١١ ىف لثملاك وه. ى كا *“ ءوسلا لثم © مهحئانق تيكشت نم | |

 | ةيشحو راعلا عدل تانلا ذوو مهبد 00 راثباو مهلوم دنع مهماقم موقمل دلولا |
 ا

 غلابلا حشلاو اي يتلاو زحملاب كلذ لك ىدانملا حاكنلا ب تا نهيلا مهج احا 2 قالامالا
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 لوا !لاقإ ع لدي نوكيال تناذ هفالخ |

 ةعفوالعلا نيع درك ام قاس هجره 5 ميا كل فاصودردب

 | اهريكس- ةأرملا ةكرب نم ) ثيدحلاىفو ةللهاجلا ل اهال ةقااختانلاب احرف دادزيو ةعرشلاىفو

 0 نا بهو اننا ءاشي نك بهي ) ىلاعت هلوق عمست+لأ ان اهدلو لوا نوكيىا ( تانباب

 | نك نهيلانسخاف ”ىثب تانبلا هذهنم ىقتبانم ) ثيدحلا ىفو ثانالاب أدب ثح 6 روك ذلا

 دعتدق تانبلاو نحنا ىف ءالشبالا لامعتسا مك 5 ناكيتش الاوز وه ءال هدلخالإو (رانلانم أركس هل

 (اهنم )

 | هاضر عم اًهكشقي ىا"لغافلا نم الا- نوكي نإ لمتحمو ةللذ:ةناهم اهكسع ىا لوعفملا نم

 ا 0 لعشإأم م نأ اك لش ىذلا مكحلاو .١ مهل :دخاؤمىل اعاأ انك هرد لا 1 مما

 | داقني و ىلاعت هللا مال مح لإ لقاعلا لف 2 تانالاو 000 تارت نمو هغلابلا

 أ ديرب نا دنعلل سيلف انش دارا اذا ىلاعت هللاو هتدارابو ىلاعآ هنه - رو لد نان

 | ةسسراقلاب وهو نيوشتلاو ماّمعالا نع ةياثك هجولا دادوشاو.[ موق نامرد

 ابضغ ءولمت 6 مظك وهو © روشتف هنمىحتسي العف هب لعف هبروش لاقي [ ندرك لجخ ] |
 دوسا ههجوناهل ىؤروا ىارنم نوربعملا ذخا انه نمو . ىتنالا اهتدالو لجال ةارملاىلع |

 | [ ناشيوخو نايانشا هورك زا ] 86 موقلانم ل ىنختسي ه6 ىراوتي وه ىثنا دلت هنأ سما ناف

 اهظاقسلال اهب اهنعريبعتلا و مه رييعت لجان مو هب رمشدملا ءووس ل اجا نمىا 5 هب رمشبأم ءوس نه 9#

 | هتأشفف هسفن اثدحمو هماىف اددرتم ىا امرابتعاب ريكذتلا *؟ كسمأ 5 ءالقعلا ةجرد نع

 | وهو اقلطم ولعلاف لثم ىه ىتلا ناشغلا ةبجعلا ةفصلا ىا © 5 0 اثنا 5 9 روفلملا



 لحتلا ةروس مد 28 »جم

 أ :ةهل آلا ياسو -ئرؤهلا قلخ ئذلا:ئا:(.دحاوت هلاوه اا -لاقف.( ىوهلانم هللا ىلع ضغبا |

 مهنافدهل لاو ىوهلاال هنم بهريو هيلا بغري نا قحتسي ىذلا انا ىلاف 6 نوبهداف ىياف )
 ىلع ىتأ ماو اناتيقب و ةنيفسلا انب ترسكتالاق مهضعب نعو *رضالو عفن ىلع نوردقبال ظ

 انلاح ىري اذوه تلقف شطعلا ىنتش تلاقو ىب تحاصف ةيبص ةلاخلا كلتىف تدلودقو حول

 رمح توقاي نم زوك اهبف بهذ نمةلسلس هدي ىفو سلاج ءاوهلا ىف لجر اذاف ىسار تعفرف
 جلثلا نم درباو كسملا نم ةحئار ببطا وه اذاف هنم انبرشو زوكلا تذخاف ابرشا كاه لاقف

 لاق اذه ىلا تلصو مب تاقف كالومل دبع لاقف هللا كمح ري تنا نم تلقف لسعلا نم ىلحاو
 تاراشالا نمو © هنع هللاىضر هراملف ىنع باغمث ءاوهلا ىلع ىنسلجافهتاضرمل ىوهلا تك

 ىزت الأ كزشادقف تبشملا نع ال بابسالا نع هفشك دارا نف ىلاعتةللاوه رضا :تفشاك نا

 عادت انما كلو ةلحفل اوك اخر )تنك ناو ءتبناق .ةحتاح :كل/ئضقل اذا ,ناطلسلا كيكه نتا
 ناطلسلا لبق نم ةقششلاىف تيضق اا كتجاخل اذه لثمل لمعلا دإق ثيح ناطلسلل ةقيقحلا ىف
 ببس نارفكلا نا اهنمو . مهفاق بابسالابال بابسالا باح فلخ اذه لعف نا ثيح نم
 اعاوتتللا فو :ةيمتلا ليقول

 لادك وج وودم نيكتضار ا( وكلا اك( نانو تيعير نإ نفكونا ةيونإب

 ىوشيم هجنر هج ني مجنرب نم * ىث وكيت نيا اسم دبآ ىمت هك
 نك دوجتد تقاع_ مهاوخن نم « نك روداد وكينذيا نكفعا | ٠

 ه6 نوملعيال امل 8 ةكم رافك ىا هك نواعجب و 9 هباذعو رافكلا نم ةمصعلا هللا لأست
 عفتتو رضت امأا اهبف نودقتعي و سيسحخلا اهردقو اهتقيقح رافكلا ملعيال ىتلا مانصالل ىا
 ابرقتاهريغو ماعنالاو عرزلا نم 5 مهانقزر امم ؟ [ ٌةرهب ] 86 ابيصن قه ىلاعتهللادنع عفشتو

 | ريمض دوعي نا ىلءتحيو ماعنالا ف روكذم وهو انناكرششل اذهو مهمعزب هلل اذه اولاقف اهيلا
 تافصي اهوفصو ىتلا مهتهلا نع ةرابع ام نول ءالقعلا عمح ةغبصو مانصالا ىلا نوملعيال
 مهعورزو مهماعنا ىف ظحو ابيصن اهلاواعجأرعشتالو ملعلاب ةفوصومريغ ىتلا ءايشالا ا ءالقعلا
 ةهلا اهناب ايندلا ىف هي نورتفت متتكامع © عيرقتو خيبوت لاؤس 6 نلأستل هللات © الما
 نم هللا مهقز راممزواعجب ءاوهالاو سوفنلا بامصا نا ىلا ةراشا هفو * اهيلا برقتي ناب ةقيقح

 ةلزنم مهدنع اوبستكي و انظ مهقحفف اونسحل مهلاوحاب مهل ملعال نمل ءايرلاب ابيصن تاعاطلا

 مهيلع مهسوفن ىف مهئارتفاو مهمهوب نع نوغراف نولفاغ مهو

 حخواوذت لفالؤت و دقلاما لاند نش ركأ د .تخكود «ةساهسو هقورخت ارز ةعاوأبا

 ىضعب نذسو ] هللا تانب ةكئالملا نولوشي اوناك ةنانكو ةعازخ مهد6 تانبلا هلل نولعجو

 [ هللاب ذوعتا دش ادلوتم هكئالمو دركح .ترهاصم نجاب ىلاعت.قح هك دوت: نبا زاتفك ذا
 [ راد نارتخد ىلاصت ىادخ دني وكم هك ناشيا .لوق زا ىادخ تسكب ].# هناحبس

 ىلع لحما ةعوف مام روكذلا دالوالا مهسفنال نوراتخ ىا نينبلا نم  نوهتشيام مهلو

 لاقف مهسفنال تانبلا مهتهارك فصو مث ةيلاخ ةلماو هربخبمدقملا“فزظلاو ًادتم اهنا



 ١ ©«تاومسلا ىنام## اكلمو اقلخ هدحو ه6 هلو 8نوفاخ 06 نوبهراف 8: ىريغال 6 ىاياف

 م 5 عم رسثع مبارلا ءزملا

 قوف رهاقلا وهو ) ىلاعت هلوقل رهقلاب مهثوف وهو لالجاو ةسه ىو ىلاعت هنوفاخم ىا |

 بلاغلاىنمي ( هدابع قوفرهاقلاوهوال هلوقدنع نايبتلاىف لاق * مهبرنم لا>وهف 6 هدابع |
 لاق © نوفاخإ قلعتم وهف مهقوف نماباذع مهللع لسرب ن نانوفام وا .ىهتنا اطيق فو ةفانع | |

 نواعفو# ه وصعنا(مهقوف نم باذعلا مهينأيىا( مهدنوفاخي ) ىنسةيمجتلا تاليوأتلاف |

 هيف ناونو هنع لقاثت نيغنم تاريبدتلاو تاعاطلا نم قلاخلا مهمأي ام ىا # نورم وام

 ءاجرلاو فوخلا نيب و دنعولاو دعولاو ىهللاو مالا ىلع نورادم نوفلكم ةكئالملا نا هفو

 دعرت ةنابيقلا موي ىلا هللا 0 دحس ةعباسلا 0 و فب

 مهف ضرالاو ةكيالملا عومد ا راطمالا نا ل لاشو © ثللا ىلا ريسفن ىف

 ءوس عم اكحاض انما ىنمي ناسنالا لاياش هلالج ةف رعم نم مهعسوام ردقب ىلا. هللا نوفاخي

 وهاما هديك أن 46 نينثا نيهلا اوذخت ال له نيفلكملا عيمج 6 هللا لاقو 5ىداهلا هللاو هلاح
 هيبشالو هل كيرشال ه# دحاو هلا |

 دياب اوككا ا هن لادل اعب وجعا تاذ:تافض ؤدادعفا

 اك نم دابقنالاو ةعاطلا ىا ه5 نيدلا هلو 88 سنالاو نملا نم ه# ضرالاو ف ةكئالملا نم
 هل لاوزال انياب اجاو ىانيدلا نم لاح 34 ايضاو 0 0 خحوالا و تا وتكلف ف

 ديحوتلا نمتزكاذ اه لنلا دبل عا طقم | ىلع فنطعلل 0 زمهلا 5 نوقتن

 كياالاز ةياا مكبامو #8 نوقتتف نوعبطت هللاريغ اكنامو اتلخ هب لكلا صاصتخاو

 هي هللا نش 0 اهوحنو 3 مسجلا هحو قعلاك تناك ة معن ىأ هك ةمعل نم مكيحاصيو

 هاذا مكتعرضلا ف شك اذا مث هه ةناغتسالا و ءاعدلاب توصلا عفر راؤجلاو .هريغىلا ال هفشك ىف

 هريغ ةدابعب © اورفكيل نوكرشي مهبرب 2 كرافكح مهو 6 مكنم قيرف 8 [ هاكان ] |
 ةءعللا نارفك كرشلا ىف مهضرغ اولعج مهن'اك مهنع فشكلا: ةمعث نم « مهانينا اب ©
 هي اوعتمتف 82 ةققاعلا مال ماللا لقو نارفكلانم اورفكل هلوقو ةيعبت ةراعتسا ماللاىفف

 50 ديدهت سما وهو ةلبلق امايا ايندلا ةابحلا عاتب اوعفتناو اوشيعف ىا مكلاجا ةقب |

 | قلخا زك ١ نا اهم ...تاراشا تايآلافو © ٍباذعلا نم مكي لزنيامو كسا ةيقاع هنوملل.ت

 ا ءاهتشالا درحم :«سفتلا هاوهتو ميلا غلا ىلىام وهو ىضيلارعو نخب اهلا هللا عم اوذخنا

 / لاق اذهلف 6 هاوه ههلا تا ديطعا رداد ىلاغت لاق لوقعم لشدو لوبقم دنس ريغ نه

 | هلادبعام) سوديلعس اد اهلا ةكيذلو .ىوهلاب الا يح هادف تالا لمامور ©ن ءهلاز

01 

 | لويحلل نودتباجإلا دانا اهويعار رغم هنتي ةلئصزتوا طارت هيزا قات[ نم ىبف
 ْ *6 رضلا مكسم اذا مث و هنم اهلوصملال ىلاعت هنم اهناب رابخالل ببس مهب ةمعنلا ةسيالم ناف

 | نوعرضتت هك نورأجم هللاف 8 اريسي اساسم اهوحنو طحقلاو ؟دسج ىف ءالبلاو رقفلا ىا

| 

 ا



 تناكءاوس ةدارالاب ةكر>تملا تاقواخلادوحس ناب ىف عرش هناحبس هل اهروخدو اهزايحاىف

 ةبطاق تايواعلا نم # تاومسلاىنام # دارفالاو بلقلا ملختني رصقلاف اكارتشاو الالقتسا

 ناس و ةباد نم 0 ناكام انساك ه6 ضرالا ىنامو 8 موجحللاو رحقلاو ١" ضلاا هف لخدو |

 ضرالاىفامي ةبادلا صاصتخا ىلع لدي « ءامنم ةبادلك قلخهللاو ال ىلاعتهلوقناف ضرالاىف امل

 لوش ٍِ ا نوريطي ةحينجا مهل لب باد مهل ند داوتلا قيرطب قلخحالا ءامملا ىقام نال

 مزاتسيال هببدو نوبدي اقلخ ءامسلا ىف نا لقن دقو بيردلا ىفانيال ناريطلا نا رهاظلا ريقفلا |
 ضراللاو ءامقلا قال اناس ةياد نم قاركف - لك ءاملا نم ذا دوهعملا ءاملا نم اقواح 1

 دوحس دجحاس هعناص ىدي نيب 0 لكك نوللدتب لب هلدوحسلاو هن دابع نع نومظعتسال |

 ىونتملاىفو : مهلاق ناسل ملعب أك مهلاح ناسا ملعب هللاو لاخلا ناسلب مهضعب

 انين او: نسم ا» كاذ* ه1 كابقج ةدزكا ةلطقن نوي

 ريخىب نيا نأ لاحزا وا ديوك * ركد عون رب حبست ىي ره
 داتسوا ثدابع: ردنا. ةامح ناو دااجا مستقازأ نكتم "ئدآ

 اممس تاداخااذلا تاناؤيللا ف« تاقواتلا تاس 15 نس وفا اق هاأؤا معاو *
 ةراشا مهفي و قحلا ملكي و قحلا دهاوش ربي و قحلا مالك عسي هب امهفو اناسلو ارصيو

 هلوق اتعمس هب اعمس اهاطعا مدعلاىف اهو ضرالاو تاومسلالاحنع ىلاعت هللاربخا اك قحلا

 لكف نيعئاط انبتا انلاق هب اناسل اهاطعاو همالك اًتمهف هبامهف اهاطعاو اهركاوا اعوط اّئا
 ىنلا ةزجعم ىتوكلملا ناسللا اذه نف * عوطلا كلب هلدجس و ناسللا كلذب هللا حبسي ”ىث

 تب زاومالسلا هيلع دواد تلك ةثالثلا راخالا كلذكو . هديىف نست قطط تناك مالئللاةلغ

 6 مهحيدست نوهقفتال نكلو هدمحب حبسالا ىش نم ناو )) ىلاعت هللا لاقاملو هعم لابخلا

 دياب هدحس تبا نيرد ] قشاكلا لاق * هدودعس هقفن ١ كا 2 هللدح سنا دعسالاف

 تاح وف دد ه رمس س دق خش ترضصحو .ىلا رق ىاهدحعس زا تل ماوس د ناو د

 سب دنتكى هدجس اروح فوخو تلذ .ماقمرد هك هدناوخ انداو الاب لاء دوجس ارنا |
 [دهدشياجنك نادجاس ٌهمزب اردوخ دوشموسوم تفص نيدب لحم نيدد هكدياب هدنب |
 . مهقوف نم نوربكتسي ال ىفريمضلا نم لاح ةلجخلاو مه سما كلام أ 3 مهبد نوفاخي ظ

 ١ اهقصوو ىلاعت هتك ةداقتم:ةشغاص ا ةزخاذ مارجالا م اهباحا!نا لامعا ”ىفتلاّنمااهل

 ا هساثلا هلقسلا مارجالا نم لاللغلا دوحعس ناد 8 دعل وو هب اهلالظ فصو نع نغم روخدلاب

 )هع ئىغل دب اك عض ف دو لاتكت هل ىإ 134 دحسا هللو 3 ليقف الما لالظ اهل

 أ تناح بلغف لقعل نم اددع ا لقعي الام ناةمدعقملا هلا ىو *مهريغو ءالقعلل ماع امو ا

 ' ةكالملا لع ليربج فطع تااومسلا قام غ تاطاع 6 ةكئالملاو ف اددعرثكا هناللقعبالام |

 ْ 1 نوركتسإال 0 مهنأش ولع م ةكئالملا نا لاكلكاو ىا 3 مهو 0 الالجاو امظعت ا

 ١ حييستولاقلا ناسلب مهضعب حسستف هلاح مالي احيبست هدمحب حبس ”ىشلك نا اك هلاح مثالي

 | ردق امل ةداقنم اهرادحتاوءسمشلا عافتواب بناحىلا كنا نم لالظلا 5270110
 ل

 1 حاخلاب عدنتك اعدنا ةناعزد ىواك ندبود ناسردموسرتفد ,ائاوارد



 يري ويذوت ضو هكسصج منك عونه ىذ معوعح مع

 ميك 1٠١ رشع ميارلا ءزجلا

 برمطلزا تشك مورحمبداىب * بداو قفوت ميوج ادخزا

 دز قافا- همهرد شتا هكلب » دب تشاد اردوخهن اهنت بداى
 تسوا دصانو دش ناديص نزهر .* تسول هوز داك ىو لس انيكرد

 # اوريموأ 9 هباوجو لاؤسلا موي ىلا هباحاو كبيبح باد اب نييدأتملا نم انلعجا مهللا
 | ةيؤرلاو .تابثا ىنللا ىنوهلىفن ىننلا راكتاو ىلا ىلع ةقيقحلاىف ةلخاد ىهو راكنالل ةزمهلا

 | ىلا 8 اورملو اورظني ملأ ىا ةكم رافكل ريمضلاو ركفتلا ىلا ةيدؤملا ةيرصبلا ىه
 7 31 حالا يح يو هلل نر رو لاك لكل نار كيك كلف تامل دايم اتم! او 15 دق 114 هللا ولام
 عجرت ىا ؟ هلالظ اؤيفتي 88 ىش لكنه ىا ةلوصوملاال ناب #4 ”ىشنم 8: هنم اوفاخسف
 *ىفتلانافقلاخلا ةدارا هيضتقت امسح عضومىلا عضومنم رودتو بناجىلا بناجنم ًايشفايش

 | [ياينا كايمت]ن[ فلانا ندق] قابوزا» ”ئفتلا!نداصملا فيداهت ىف لاق* ةءافالا عواطم

 وهو لظلا عمج لالظلاو . ىهتنا © هلالظ اؤفتي ) ىلاعتّنلالاق ىشملابالا ”ىفتلا نوكيالو

 كذا ن1 رنا داما لملف الى لاف 2 ىلافتس ةلتاو [ هءايب ] ةساراتملاب
 سمشلا عافتراب ”ىفتلا ىوس رثا اهلالظل رهظيال ىتلا راالاو راجشالاو لابحجلا نم

 مج لكو -ابلاورجشلا هبديري ناببتلافو * هكر كرح هلظف ناوحلااماو اهرادحتاو

 دض ر .كاهش عمج لئامثلاو . ”ىفتيب قلعتم هي لئامثلاو نيعلانع له لظ هلمثاق

 شعنلا علطم نموا شعن تانيو سمشلا علطم نيب اهبهم ىتلا خيرلا حتفلابو نيهلا |
 اهناعا نع ةثئفتم لالظ اسهل ىتلا ءايشالا اوري+لأىا سوماقلا ىف كر ئاطلا رسنلا طقسمولا

 هرخا ىفو نيعلانع راهالالواىف ىازابتلا ىفو * هيقشو اهنمدحاو لك اج نع ىا اهلئاشو
 ناسإلا نيك نيف تتا2_مادقلا 11 اجرت تكد انابيلا عتابي وب لاوبلا نع |
| 

| 

! 

 ناتمالع تءمتجا اذا برعلا بهذم نال لئامثلا عمجو نيعلا ديحوب و ”ىثلا ىناس:هلامث و |

 : مهراصبا ىلعو مهعمس ىلعو 0 ىلاعت هلوقك اهدحاب و دحاو ىتلينا دحاو 0

 نا ةراشالاو خ8 ةمحقملا ةلئثسالاف اذك 6 رونلا ىلا تانلظلانم مهجرخي )) ىلاعت هلوقو |

 ديغنمقلخام اهنمو .ماسجلالا ملا وهو قلخلا ملاعك ”ىشنم قلخاماهنم .نيعون ىلع تاقولخلا
 | حاورالاملاعىمسامتاو ( مالاو قلخلا هل الأ ) ىلاعت لاق اك حاورالا ملاءوهو سمالا ملاك ”ىش
 | © أش كتلو لبقنم كتقلخ  ىلاعت لاق اك نامزالب ”ىشريغنم نك صاب هقلخ. هنال مالا
 / لبق حاورالا قاخ هللانا) مالسلا هيلع هلوق هنمو كدسج قلخ لبقنم كحورتقلخ ىنعي
 كلي نوك لاح ىا # هلل ادجس © ةيمجتللا تالي وألا. ىف اذك ( ماع فلا ىنلاب داسجالا
 هلع ةعنتم ريغ اهريغو صلقتلاو دادتمالا ىف هللا دارم ىلع نيرئاد هلل نيدجاس لالظلا

 لذورغص ارخدو اروخد حرفو عنكر خد لاش :«نورخادمهو 0 'ىفتلا نم هل اهرخسامف

 لك.لالظ دارملاذا ىتعملا راتتعاب عمجاو هلالظى ريمضلا نم لاحوهو سوماقلاىف أ هرخداو

 | لقعي نم كلذ ةلمح نم نالوا مهصئاصخ نم روخدلا نال ءالقعلاب ةصاخلا ةغيص دارياو ”ىث |

 ( بلغف )

 | ىوتتلاىفو : اقيقد كبداو احلم كلمت لعجا فيذخ نبال ميور لاقو * لوبقلا ناي

 ا
 ا



 لكلا رع مدهج مو جح
 - تصعد دم مسه

 6 نورعشبال ثيحنم باذعلا مهينأيوا ف لفاغ وهو ضرالا ىلع ىنمي لقاعلا ناسنالا
 مهتلفغ لاح ىف ىا هنايثاب

 دوب لفاغ اضق نيهاش هن رسز هك « ظفاح نامارخ كنك ةقهقنا ىديد |

 فنك فرصت زومالا ف بلقت سوماقلا فو [ نتشكرب ] بلقتلا 46 مهبلقتىف مهذخأيوا
 ىتفملا ىدعس لاقو * مهايئد ٍبابساو مهرجاتمو مهترياسمىف مهبلقت ىتلاحىفىا + ىهتنا ءاش

 ءامسلابناج نم نوكينا مزايالو مهنوكسو مهمون لاح لسا مهيئأيوا هلوق نم دارملانا ىهاظلا

 مها ف (نولئاق مهوا انارباتساب مهءاخإ) ىلاعتهلوقك مهفرصتو مهتظَقي لاح هنايتا ةيناثلا نمو

 بلقتلاهوبام ىلع رارفلاو برهلاب هءاضق نيقباس راهقلا هللا باذعنم نيجانب # نيزجعمب
 هرمع لوطيو لييعل ىا ( هتلشل هذخا اذا ىتح ملاظلل ىلعلهللانا) ثيدحلا ىفو رايدلا ىفريسلاو

 ثيدحلاىفوهللانم دحا هصاخنلو هكرتيمل هذخا اذاف اديدش اذخا هذخأي مثرظلا هله نك لا

 هريس س دق ىدعس خسشلالاق : هلاهماب رتغي الل ملاظلل ديعوو مولظملل ةلست

 ناهج دنام ىمع طمت كنرب 5 نك نكم ئدنم روز "اهم

 نوما تكللت ىزور 5 در> صفا اهلك عانت :

 فول ىلع مهدخايوا هنمو هصقس ”ىتلاو وح سوماقلا ف لاق 5 فو ىلع مهدخايوأ 0

 ريسفنىفاك هتصقنت ىنعيهتف و2 لاقف كنيد لعفام نالفاي لاقف اسبارعا لجر ىتلو . ىهتنا

 اوكلهي ىتح مهلاوماو مهسفناىف ”ىش دعب أبش مهصق:ينا ىلع مهذخأ,وا ىنعملاو . ثيللاىا
 | أقف أش ذخالا اهنمو لاصتتسالا باذع اهلبقام دارملا نوكش ةدحاو ةلا-ىف مهكلهيالو
 رصحلاال ناك هجو ىأب مهك الها ىلع ىلاعتهّللا ةردق ناب ثالثلا لاوحالا رك ذب دارملاو

 | اهل مكقاقحتسا عم مكنع محبو ةبوقعلاب مكلجاعبال ثيح 6 محر فؤرل مكبرناف ٠ اهبف
 | ةيمجللا تاليوأتلا فو © مكيمحت هتحرو مكقت هتفأرامناف هيفام عم ؟ذخأبلاذا هنا ىنعملاو
 ىحكاملاب مهدادعتسا اناا لع مهيلع م ا نسح مهاطعاذا داعلاي فو

 ' ىصاعملانمو لاونلاو لضفلاب مهتبوت لقو لاملاف مهدع بوتيو لالا ف مهذخايالناب

 ىوهلابايثدلا لامعا ىلا ةرخ آلا لامعا نموا ءايرلاب ةرخآآلا لامعا ىلا ايندلا لامعانم تلقنلا

 رومالاف ظقتلا لقاعلا ىلعف * لوصولا تاحرد نم عجرلاو لوقلا مرح نم درلا هباذعو

 لبق نموا ةيويندلا لامعالا لبق نم باذعلا ىنأي نيانم رعشبالهناف دورشلاو تسلا كرتو
 الثم ىوعد راهظاب بدالا ”ىسنا هبر قحنو هسفنم ديرملا لهج نمو ةيورخالا لامعالا

 بجواو دادمالا عطقل بدا ءوس اذه ناكول لوقيف الامها هظنف هل الاهما هنع ةبوقعلارخؤتف

 ددملا عطش دقفالاو اهروت فءضوا هنريصل رون دقفلالا كلذامو ىمالا ىهاظب اراشعا داعبالا 0

 عنمالا ددملا علق نم نكيملواو ريصفلا نيع قيود هنأ نظاعر ىتح "فشلا ثد نم هنع |

 ارهاظ ٍبدالا مزلا مهضءعب لاق * ناصقنىف وهف ةدايزف نكي نم نال اعطق.ناكل ديزملا |
 نطايلاف بدالا دحا ءاساالو ارهاظ بقوعالا رهاظلاىف بدالا دحا ءاسااف انطابو |

 ثيح نم دودرمو برقلا نظي ثيح نم ديعب وهف بدالا عيضنم انطابقوعالا |



 دك م رشم ميارلا زجل

 ١ ا راللا  احاللا ناو نقلا نرمل ركبت « نوركمتب 1
 | نيلوالا.باصاام لثم ىلا ىدؤيامح اوزرتحيو ربعلا نم هفامو قئاقدلل 5 مهراكفا

 ىهو ىرخا ةمكج كيلا ركذلا لازتاىفو ىا مهلعلو ةيمجتلا تاليوأتلا فو © باذءلانم
 تأرقام.ىما كنا ىلع كنم ماكحالاو نا رقلا نايبنم نوعمسيابف نوركفتي سانلا لعل

 | نوبظاويو ركذلا نومزاليف ركذلا روننم مهل نيبتامتاو مولعلا تملعتالو ةلزاملا بتكلا

 مسوهيلع هللا ىلص ىبنلا لئساملو « كتنس ةياعدو كتسباتمىف نيروك ذملا ماقم ىلا اولصنل هيلع

 ةلك راكذالا نيخْنا كشالو ( لع ةالصلاو نآرقلا.ةوالتو هللاركذ ) لاق.بلقلا ءالج نع

 رك ذلالضفاراكفالا راكبا ىفو *نيحلاصلا ةسلاجيو .رحسلا دنع هللا ىلا عرضتلاو .ليللامانقو»

 نيذلااهيااي ) ىلاعتهلوق رك ذتلاو ربدتلا هف بحمام سلاجلا سئافنىفو + ىهتنا لضفا ةءارقلا

 اوددجل) اورواكهديدجتو ىلقلا:دقعراركش ىا نامبالاب نينمؤملا لصالاعتهللاف ( اونما اون
 كلذو ىلا لبقي ناميالانا ديدجتلا ثيدحب معدق رابكلا ضعبلاق +( هنلالاهلاال لوق, مكتاميا

 دوبعملاىوسام ىتنبف تايثالاو ىنللا نم ةيكرم ديحوتلا ةلكو دبحوتلاب هديدجتو بحلا لاوزب
 ةنونكلاو نيقلتلا روني كلذ لوصحو دوهشلا لاك ىلا دحووملا لصي دوصقملا وهام تايثاو

 ةمزالم ىهو ةيروص ةنونيكلاو 6 نيقداصلا عم اونوكو ) ىلاعت لاقاك نيقداصلا عم ةماتلا
 ديالف ةيونملا ةبسانملا ليصحتو رارسالا ذاختاب هو ةيونعمو مهتسلاجمو قدصلا لها
 نيقداصلانم دحاوب .طايترالا نم

 ريك ىلود بحاص كارتف ورب * ريذيبدني كينيا تسود ىا نمز
 ديان نشورو رهوك ةادوركت # هاك ارفددصاب هرطق 5-5

 بجومي لمعلاو نيبملا غالبلاالا مهيلع سيلذا داشرالاو ةوعدلا لها قح نيببتلانا معاو *

 اوعجرو كلذ اولبق اذاف نيمالاىنلا فرطنم ءاجام لوبقالا مهيلع سيلذا دابعلا ىلع ةوعدلا

 ملا لاك ىلا. اولصوو اوملعيملام اوملع لمكلا هتثرونم ثراو ىلاوا هيلا تالكشملاف

 مسوهيلع هللا ىلص هللالوسرب اوركم نيذلا ةكم لها مه 6 تآسلا اوركُم نيذلانمأفأ 9 |

 راكنالاو ردقم ىلع فطع ءافلاو مالسالا لاطباىف اولاتحاو ناميالا نع هباحتا دص اومارو |

 اوركمنيذلا نمافر اور كمتيالأ :ىإ لفوذح ردادملا,تعن تاابسنلاو م. اغم نيقروطتملا|ىلا هجوم. |

 اوافق عا واعف. قنعم ,هنيمضت, ىلع اوركملا هب لوعفمو ا عينقر تبعت ىلا عاجلا تازكملا

 مهيدّوْغيَناىانمال وفم 6 ضرالا مهبةللا فسم نا ف: ىصاعملاو رفكلا اوامعو تاايسلا
 كن اذا ] ةيسرافلابو . هباحساو نورا لعفاك ىلفسلا ضرالا ىلا اهيف اواخدي ىتح ضرالا

 لب ِهمَدَعِ, ضرالا ًاطيال:ىركلان ا: ظفاحلا ركذ,[,نيمزرد ارزئاشيا ىلاغت.ىادخ.دات: وف |

 (ناسنالا )

 | جاع الداب ووتر قا كلا هب ابرق .ةبا كالا ماود نادر _لوماوخلا مهاربا لاق «ديحوتلا

 | لقو اهنملضفا اهنالبقف ةروثًملااماو . ةروثأملا ريغلا ةوعدلا نم لضفا اهناف نأ رقلا ةءازق

 | ناثملا ةيؤرو نانجلاتاجرد مهلف مهل ىبوطف نارقلا لوزننم.دوضقملا دنع اواصحولمعلاو

 لاقي قفا نمر ىلجلا كليا ذاق ىقارالا كج كن أ انو اهناغ دمتي اي ايئطرو ا دافئامهاذخياب .
 2 ته رص دال اننع تتس جج + سس سمس سس سس مس مم هج عمل  فاصخ م مصل دعم دع ل ل ومع عمل مصل :



 مهلعلو 9 نيلعتلاف ليعفتلا ةغص هنع 'ىنياك افاش انايب لليصفتلاهجو ىلع كلذل ةمجوملا ؤ

 لحالا ةدوس ماو مب جم
 حسم

 ادا نع ءايننالا لو صارالاب راعتألا لع اوزبم نذلا ءركش ندور هردك نول
 | (نولكوش مهبرىلعوإ) تالصاوملاوتادهاشملا لين تادباكملاو تادهاجا ىلع اوربص لب

 ١ هللاىف مث اوراط لكوتلابو اوراس ريصلابف هنادجوفف هللا ىلع اولكوتو هلطىف هللاب اوربص

 عطقاو هللا ىلع لكوت نم نا عا * ةيمحللا تاليوأتلا فاك ديالا ىلا اهلةياهنال ةريح اوراح

 / ىلع ردقتال ايندلا لهاناف هسما ميال اهلهاو ايندلا ىلا عطقنا نمو ةنوؤم لك هللاهافك هيلا

 لك أن ل مايا ةثالث ةكمب انْقا هرسسسدق زارخلا ديعسوبا لاق * هللادريملام ريخ ا لاصياو. عفنلا

 هلتلقف ىراوح ارب لك أي هارا اعرو شيش ةاطنم ةوكر هعم ريقف ان اذحب ناكو اش

 انيرتشاف نيم رد ىلوانف ةيراس ىلع هدب حسم ءانقكلا تقو ناك املف 58 لاف كفيض نحب

 كبلق نم قلخلا ردق جرخم دحاو فرح ديعسابا اي لاقف كلذ ىلا تلصو مب تلقف ازيخ

 مسوهيلع هللا ىلص ىبللا مهغلبامل شيرق اكىلفن نا تاو 6 انلسراامو 8 كتجاح .ىلا لصت

 ارسشب هلوسر نوكينانم مظعادللا اولقو كلذ اوركنا ىلاعت هللاةدابع ىلا مهاعدو ةلاسرلا

 انلسراامو لاقت هلوق ك0 هكدع نيذلا ةكئالملا نم ثعبل الوسر انلا ثعس نا داراولو

 ةكئالملا لعاج) ىلاعتهلوقو اكمال نييمدا 6 الاحرالا + ةيضاملا ثالاىا 5 كلبقنم
 | قويطظلاّيضتقت ةؤويقلاوا تسلا نع اهل ل بمد. دأسماالاو :ءاطنالا ىلا ارا كتم | ىلا ىارهاسو

 نيعبرالا طارتشا ىزوحلا نبالاق *صخا ةلاسرلاذا هيئانتال دهملاف ىسع ةوينو اسدالو

 صالارثك او بلغالا ف ةكئالملا ةنسلأ ىلع ه6 مهبلا حوت له ”ىثب سيل ءاسنالا قحفف

 ١ ةراجم مهيهلتالنيذلا لاحرلا بواقىفالا نكسنال ةيالولاو ةوبللاو ةلاسرلان اىلا ةراشا هشو

 هلاك كاع عيبالو

 ردش تدنرو تسلذش تاكل ردصب دشاب راوازؤتس نك نك هنأ

 ءاملع “ ركذلا لها 8 شيرق رشعماي اولأساف كلذ ىف مككش ناذ ىا 6 اولأساف

 مهنورواشي اوناكو ارشبالا ةفلاسلا مالا ىلا ثعبي ىلاعت ازا ؟وربخيل باتكلا لها

 ةيالافو « كلذ © نوملعتال متلك نا # مازلالل ءالؤه ىلا مهلاحا كلذلو رودالا ضعبىف

 أ كللصح نيانم هللاهمحرملازغلا مامالا سو *عبال ايف ءاملعل اىلا ةعجارملا بوجوىلا ةراشا

 لصحامتا ىلكلا معلا كلذنا دافا ىا ةيآلا هذه التف اهعورفو اهلوصا مولعلاب ةطاحالا

 [ اهذخا اهدجواميا نمؤملا ةلاضةمكحلا ] درودقو راعلا كرتوءاملعلا نملوهحلا مالعتساب
 بتكلاوتازجعملاب © ريزلاو تانيبلاب ه5 هتلاض بلطياك ةمكحلا بلطينا نموملل ىتبلي ىنعي

 عج تانيلاو .ربزلاو تانيبلابا واسر ا ليقف اواسرا .لاق نم لاوس نءاباوج عقوردقمبةقلعتمءابلاو
 انلزناو »8 بوتكملاىا روبزملا ىنعمي باتكلاوهو روبز ع. ربزلاو . ةحضاولا هو ةنيب

 قلطافركاذلا بيسدلا ىنعي . نيلفاغلل هنو ريك ذتهنال هبىمساتا نآ نقلا ىا 6 ركذلا كيلا
 ١ ركذلا كلذيف 6 مهيلا لزنام اله مجعلاو برعلا ةفاك 6 سانلل نيبتل 8 ببسملا هيلع
 مهلامعابسح باذعلا نينافاب ةكلهملا نورقلا لاوحانم كلذ ريغو عئارسشلاو ماكحالانم



 هللاناف ضرالا ىف .اوقرفت) مهللاق شيرق رافك نه مهلع ىذالا ىلاوت نم نيملسملاب |
 | لظيال اميظع اكلم اهبزاف ةشبحلا ضرا ىلا اوجرخا ) لاق بهذننيا ىلا اولق ( مكعمجس |
 | ددعوذ سان اهيلا رجاهف ( هيف .متاامث اجرف مكل للا لمجم ىتح قدص ضرا ىهو دجا هدنع ظ

 | هللا ىلا رجاهنم مهنم مهنيدب ىللاءتهّللا ىلا ارارف ةنتفلا ةفاخم نينامث قوف اوناك مهضعب لاق |

 !سوهيلع هللاٍدص ىنلا تنب ةيقر هتجوز هعمو رجاه هنع هللا ىضر نافع نب ناّمك هلهاب |
 ضزا ىلا نعذادم- هيدا رف نم ) ثيدحلاىفو هسفنب رجاه نم مهنمو جراخ لوا ناكو |

 | دمح هيننو مهاربا هللا ليلخ هيبا قيفر ناكو ةنلا هلبجوتسا ضرالا نم اريش ناك ناو |

 ةنيدملا ىهو ةنسح ةءابم ىا 46 ةنسح ايندلاىف 9 مهتزنل 6 مهنثوبلل 9» ( مالسلااهيلع |

 ىلعو 8# كلذوحتو حاورالا لذبورافكلا ةيذانم دئادشلاو لهالا ةقرافمىلع اوربص اذكو |

 | هلك مالا هيلا نيضوفم هاوسامع نيضرعم هيلا نيعطقنم 46 نولكوتي 8 ةصاخ 6 مهبد

 اوناكولايثدلا تانسح نم مهلناك امث ىرماو ىنهاو ىنصاو لجاو مظعاىا ربك ١ اهب اهثولتو

 - اة سب 1 زملا

 ٠ كالاماع) راك | لوداع هللا لت اذه كورال نا[ ىور حالكم ةدسلان اذ اقلطم نورجاهملاال

١ 

| 

 ىلعةيوصنم ىهف لزأملا ةءابمللاو هلزنا الزنم ءأوب لاقي . مهورصنواهلها مهاوآ ثيح ةرونملا

 6 ةرخآلا رجالو © مهنيطعلل ىنعمف مهننوبلل ناكنا ناث لوعفم اهنا ىلعوا ةيفرظلا
 هيلع مزال فقؤلا كرادملافف « ايئادلا ف مهل لجعبام « ربك ا  ةرجفلا ةلباقمف مهلدعملا |
 | ىلاعت نانا اوءلعول ىا رافكلل ريمضلاو فوذحم ه# .نوملعي اوناكوا #8: هلوق باوجزال |

 نيرجاهملانينمْوملا ىلا دوعينا زوجي ونيدلاف مهوقفاول نيرادلاريخ نيرجاهملا ءالؤول عمجم |
 ةنياعملاك ربلاس بلو توملا اوبحاو ريضلاو ةدهاجلا ىف اودادزال ةدهاشملا لع اوملعول مهئاف |

 هللامرح وه ىذلا نطولا ةقرافم ىلع 5 اوربص 88 نيذلامه نورجاهملا ىا # نيذلا

 ملسو هيلعهللا ىلص ىبنلانا - ىور - مهسؤر طق موهموق بولق, فيكف بلقلكف بوبحنا

 ىأو كنم جرخال ىنا هللاو ) لاقو بو ةكم ىلا رظتو فقوةنيدملا ىلا ارجاهم هجونأمل

 | كنم ىنوجرخا كلعازا الولو هللا ىلع اهمرك او ىلاعت هللا ىلا هللا دالب بحا كنا معال

 ظ مامهلا لاق ( تجرخام '
| 

 ا
 ٍْ تتسلم لاش شفلز ةقلحكز ممدود 2 ىاب لي ه1 راع كاتشم

 ا تشلكشم باما لزتمزندش نوري * دور ىمت مايو ول قكتت ليحعت

 أ ١ تلقا كم دتكت ىكاب دنويب * تسيئذيرب ناراي تبجز تبقاع نوج

 نرذلاو هةراشالاو © ةعيدلا مهلكوت ةروصراضحتسال عراضملا ةغبصي ريبعتلاو ىذملا ىلعىنعملاو

 | ةيورخالا طوظحلا نعبواقل اياب َوَر ,حاهو ةعيرشلاب هنع هللا ىهنامع نادبالاب (هللاف اور ا

 ْ داع تاماركلا ةيؤرو ةبرقلا تاماقمنع حاورالاب هللا ىلا اورجاهو ةّقررطلا ةياعرب
 / مهل قب ىتح ققحلا دوجولا رحبيف اكلهتسم ىزاجملا دوجولانع اورجاه لب ةققحلا

 | لاحف برقلا برقا ,ٍدع مهللزنت نيلفالا لفسا ىلا اودر امدعب نم هللاىوس دوجولافف

 أ ةيرمشبلا فاصوا سيحنم صالخلاو ايندلا نم جورخلا دعب ىا ةرخآلا رجالو مهتاح

 ( نوملعي )
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 هللا ثعبي ال مهل وق ىف 13 نيبذاك اوناك مهما 3 مهروبق نم :اوج رخام دنع قحلا هدعو تيذكتو

 زيمملا وهو ةمكحلا ثيح نم هلىضتقملا ثعبلا ىلا ىعادلا ببسلاىلا ةراشاوهو هوحنو توم نم
 ا ًادتم ه6 انلوق 2# ةفاكام ه6 امنا ## باقعلاو باوثلاب لطبملاو قحملاو لطابلاو قاب
 انلوق ىف ىهك غيلتتا ماللانا ىلع انلوَش قلعتم ناهونع امم ناك “ئىش ىأ ئا 6 “ىثل ©

 كلذبهنعريبعتلا تلق * هنوك لبق هامسهنال ”ىشمودعملازا ىلع ليلد هيف تلقناف * ماقف م هلتلق

 ةيآلا ىف ةمجنلا ثاليوأتلا فو © كلذلبق أيش ناك هناال ىلاعتهتئيشم قلعتدنع هدوجورابتعاب

 هللا لعف ىذلا مودعملا فالخب 'ىش هداجيا لبق هداجبا للاهعف ىذلا مودعملازا ىلع ةلالد
 ا نك هللوقننا # هدوجول انمدارا تقو ىا انلوقل فرظ 2 ةادرا اذا © ادبا هم دع

 / ىلع فطع 6 نوكف 8 ماتلا ثودحلا ىنعم ةماتلا ناك نم هنال ثدحا ىا ادتبملل ربخ

 ثدحمو نوكيوهف كلذ انلقاذاف ىا فوذحم طرشل باوجوا نوكف كلذ لوقنف ىا ردقم
 | ارفع او تئاغلا لشتو هللا ىلع هتاوهسو داحالا ةعرمس نع زاج مالكلا اذهو كلذ بيقع

 | فقوتو عانتما ريغنم هبرومأملا لوصحىف عبطملل عاطملا صاوهو دهاشلاب دارملاىف هتردق
 رومأمالو سماالو هللوقمالو لؤق كانه سلو ةل١ لاءءتساو لمع ةلوانم ىلا راقتفاالو

 لك داجمانا ىنعملاو . لصاحلا ليصحتوا مودعملاباطخاما نيلالا دحا مزاي هنا لاَ ىتح
 تارودقملا ضعب نم وه ىذلا ثعبلا هيلع عنته فيك ةلوهسلا هذهب هللا ىلع رودقم

 دش نازا دعب هك دناوت مه «* دش ناجح دوجوزا شيب 5

 دوجوم كا بحي هح * دوجوب مدعزأ درو رد نوج

 ءايشالا نبوكتىف هتنس هللاىرجاناب ةدارص مالكلا ةقيقخنا ىلا هريغو مالسالار خف بهذو

 اذه بقع ثدحبف ثدحاهإلوشي ىنعملاو . اهريغب اهتيوكم عتتعلذا ةملكلا هذهب اهنّوكينا

 | بكرملا ىظفللا مالكلاال تاوصالاو فورحلانع هزنملا ىسفنلا مالكلاوه دارملا نكل لوقلا
 | هللاور ىدنسو ىخش ىندافا ريقفلا لوقي * ىلاعت هتاذب هماق لحتسي ثداح هنال امهنم

 | وهف ثللثتلا ىضتقي ةيدرفلا ماقمزا ( درفلا بحي درف هللازنا ) مالسلاهلع هلوقىف هحور

 ١ "ىثل انلوقامتا ١ ىلاعت هلوقب ةراشالا هيلاو كلذ ىلع ىنبي داجالا ىعاو لعفو ةفصو تاذ

 أ لالعالا دعب.:هيولقم: لؤقلاو لوقو (ةداداو:تاذ وفا (نوكف: نك_هلكوقن ا .ةاندزااذا

 | نايرسو لوعفم مسادجوملاب لعاف مسا دجوملا ءاقلوهامتاو لوق كانه ةقيقللا دنع سيلف اقللا
 لكىف نيعت هلورطملاب لزني حورلا لاق . ةتقدلا هذهمهفاف هيف هلعفو هتفص روهظودللا هتيوه
 | حورلا نيعتنع ةدابع وهو حورلا ىلاعتهّللا خفت محرلا ىف ةقلخلا مامت دنعف هلاح بسانيامب ةأشن
 | هكردنع رصاق لقعلانال ايخفت خفنلاب هنع ربع نكلو دابا ريغنم زانلا روهظك هروهظو

 ياذعلا ةفكو تامودعملاب ةردقلا قلعت ةيفكو ىلاعت ىزايلا تاذنع ثحال ءاملعلا لاق اذلو
 هتعاط نم نيكملاو هقحىفو هاضرو هللانأشىف ىا 3 هللا اورجاه نيذلاو 3 توملا دعب

 | هللا ىلص هللالوسر باحصا نم ةكم لها مهملظ نيذلامه د6 اوملظام دعب نم 8 ههجولو

 نيترحهلا نيب اوعمج ةنيدملا لا مث ةشيمللا ىلا اورجاهف مهرايد نم مهوجرخاو ساو لع

 لحبلا ةروس مهي 0 جح
 همست عت ا - هدم دوو هال 12225 حام



 ««ريأ' ويطول «عترج نك م رك < محع مت 1ع رع جسبل) ع بسبح

 ىهاك لاوحالا ةدهاشم مهل لصحم هنال نيقيلا نيع ةينرم ىلا مهملع للصيف مالا حضتي |

 | راثيالاو لذبلاب ةرخآآلا اوبلطنال مساقلا وبا لاق دقو *امايا لكالا كرتب مهاضرم نووادي
 نم مهل نكماام نونأي مهدابع ناف نامزلا لها هيلعام سكع اذهو . فكلاوكرتلاب اوبلطاو |
 ىلع اورصتقا مهناولف كورتلا باب ىف ةالام سبل ذا تافلاخلا رحب ىف قمغ مهو تاءاطلا |

 مهل اريخ ناكل تافلاخللاو لئازرلا نع فكلا باب ىف اودهتجاو تابجاولاو ضئارفلا

 | ىونثملا ىف لاق اذلو

 ْ لوغ سفن ركم دندوب سمتلم * لوسر زا هءاح ضعب نيا رهب
 ] ناح صالاخارد و اهتدابع رد * ناهن ضاىغا زدزيما هجوك

 | وك هك ىئدنتسجم از رهاظ بع :*:وزا: ىدتنسج ار كعاط_ لصف

 ]مب اركذ از لكن وسكت اطعام ليغ نتاطنإز كمال زجل ةاوذ 4و كك قم

 نيرصان نممهلامو مهقحىف لاق نم لا« !نم انمصعيو نيقيلا قحىلا انيدهينا ىلاعتهللالأسن
 ةيسرافلاب ىنعملاو .. هللاب نيعلا ةكرحممسقلاو [ ندروخدنكوس] ماسقالا هك هللاب اومسقاو

 نيكرشملا نم لج ىلعني لسملا نم لجل ناك ةيلاعلا ىبانع «[ىلامتىادخب دندروخدنكوس]
 تفك هملامءانئارد] ىنعي : اذكلهنا توملا دعبهوجرا ىذلاوهب ملكتامفناكف هاضاقتيءانافنيد

 دعب ثعت كنا معزتل كنا كرسملا لاقف [ مراو دماوا اقلب كصمزا دعب هك ىادخ نادب
 لقاك انا ئارا تفك ان احلتط ئزؤش :مادنز/ ال ضزآ "دعب اك ىزاؤ: دشاوت كفك ىا:]:توملا

 هدنز كرصزا دعب سكحه هكدركداي دنكوس دوب ررقموا شيكرد هكدادشو ظالغ ناميإب

 دهج ىنعي ناشيا دنكوس نيزتخس ] 46 مهناعا دهج 8 ةيآلا هذه ىلاعت هللالزناف [ دوشن
 لاق *دهتجاو غلابو هبف دج عنك اذكى لجرلا دهج لاقي « [ دنكوس ظيلغت رد دندرك
 عقوم ىف ردصم * ىهتنا اودهتجاو نيعلا ىف اوغلابىا «مهناعا دهج) ىلاعتهل وقو سوماقلا ىف

 اهتداكوو اهتدش ةياف اوغلب ىتح مهتاعاىف نيغلابم هللاب اوفلح ىا مهنامياىف نيدهاجىا لاخلا

 مهئاب ابو مانصالاب نوفلحي اوناك مهنال نيفلا دهجوهف هلي فلخ نم لك ثيللا ىبا ريسفتىفو *

 دعبام تايشا 46 ىلب 9 هيلعمسقم # تومي نم هللا ثعبيال © مهناعادهج هللاب نيعلا نومسيو
 فلخلا عانتمال هزاجما هيلع اباث ادعو كلذب دعو ىا « ادعو 0 مهثعس ىلب ىا ىنللا

 نوثعسي مهنا *6 نوملعيال سائارتك ١ نكلو »© اقح قح ىا 6# اقح » ىلاعت هللادعويف

 لامكل اتافصنم اهريغو ةمكحلاو ةردقلاو ملعلا نم ىلاعتهللا نوئشب مهلهجل همدعب لوقلاو

 « مهلنيببل هنمىوصقلا ةياغلاو نيوكتلا رس ىلع مهفوقو مدعو زوجبالامو هيلع زوجامبو
 | .مهل نيسل ارفاكوا ناك انمّوم تومي نم لك هللا ثعسىا كلذ لبق امهبم ناكام راهظا نع ةرامع

 | عيمجو ءازجلاو ثعبلل مظننملا قلانم 6# هبف 9 نينمؤملا عم :* نوفلتخي ىذلا » ناشلا
 لاحلا ةقيقح ةئياعم دنع كلذب نيملاع اوناكناو نونئمؤملاو نيبملا عرششلا هبءاحامم هوفلاخام

 ثعبلا راكتاو كارشالاب ىلاعت هللاب #« اورفك نيذلا لعيلو 2 ةيقيقألا اهروصب اهشاعمو

 ( بيذكتو )



 لحالا ةروس مو ممم جم

 العمق 7 قحلا كا مهودهو اولا ىلع مه وهب نيح لطالاب مهواداجو هلسر اوصعوهلح

 تسي ىا 6 نيمملا غالبلا الا 88[ ناشيارب تسيب ىنعي ناكداتسرفرب تسه سب ] # لسرلا

 | مهءاجلاال هحبقو كرششلا نالطي ىلع قلخلا عالطاو اماو اهلبت ةلاسرلا غيلبتالا مهتةبظو

 ةيسرافلابو . مثالا نم ه# ةمالكىف انشعب دقلو 5 اوناوا اًواش مهلع مهلوق ذيفدتو قحلا لوبقملا

 ىا انئعبل ةرسفمنا «هللا اودبعا نا ف كانعباك مهب اصاخ # الوسر ف [ىهوركرهنايمدد ]

 لكو ناطيشلا وه ه6 توغاطلا اوبنتجاو ف هدحو هللا اودبعا لوسرلا ناسل ىلع مهل انلق
 صاوالاب رعايالنم مهنمزا هملع عم ةرذعملا عطقو ةجحلا مازلال كلذو ةلالضلاىلا اوعديام

 تويغطهلداو كلملاو ربا نم تاوكلملاو تو رباك نابغطلا نم تواعف توغاطلاو : نمؤيالو

 | ىا ةحيصف ءافلاو مالا كلتنءىا هي مهنف 3 ثينأتلا نود ةدئاز هؤانو نيعلا ىلع ماللا مدقف |
 ١ هك هللا ىدنه نم ميلف اوقرفتف توغاطلا بانتجاو هدح و هللا ةدابعل صالا نمههباودعباما وغلبف |

 مهرايتخاو مهتردق فرصدعب توغاطلا بانتجاو ةتدابعوه ىذلاق حلا ىلا ءادتهالا هفقلخ

 ىا [ ىهلا نالذخ بيسب ىهارك ] 46 ةلالضلا هيلع تقحنم مهنمو 9 هلضحت ىلا ىزجلا

 ءادته الاهشض قلخ إف هنردق فرص مدعو اهيلع هرارصاو هدام توملا نا نيج ىلا تتيثاو تنجو |
| - 1 - 

 ضرالا ىف 94 مهعم مالكلا ذا شنرق ريشعمأي اورفاس هي اوريسي ف هلق رهطي نا دري لو |

 رظنلاىلا ةردامملا بوجووىلا ةراشا سقعتلل ةعوضوم ا ءافلا فو اهقانك ١ ىف 6 اورظناف

 دومثو داع نم ه6 نيبذكملا ةبقاع ناك فيك # لالضلا نع عالقالا ىلا نييدؤملا لالدسالاو

 مهرايدو مهل زانم نم ةودقاخ دقو تكل ةلالضلا هيلع تقَح! نم مهل ر يسب راس نمو

 | شرف هياده تلطت نا ا © مهيده ىلع # دم اي ني صرخ نا باذعلاو كالهلا رانا

 ىا ه6 لضينمىدهيال هللاناف #8 [ ىذرو صرحو ىشوكتخسرك1.] ةيسرافلابو.. كدهج

 مهلامو © هراتخا ءوسب ةلالضلا هيف قلخي نميف ارهقو اربج ةيادهلا قاخيال للازا ملعاف

 | ةيعما رابتعاب نيرضانلا ىف عمجا ةفيصو مهنع ٍباذعلا مؤرب مهرصني نم *« نيرصان نم
 ءايمنالاةثعب يلا معاو * داخ“ الا ىلا داح آلا ماسقنا ىضتقت عمجاب عما ةاباقُم ناف ريمضلا ىف

 | : هللا نود نم نو دعيامتو ىؤهلا كوغاط انتج او :هللا ةذاع مهو سمأي نا قلخلا ىلا مالسلا مهملع

 نيذهب اولصيل هللا ىوشامع ٍبانتجالا ةيفكو ٍتئاوشلانم ةضلاخلا ةدانعلا ةيفيك مهوملعيو

 هللا ةدابع ىلوالا ةوطخلاف . تاضح دقو ناتوطخ مهضعب لاق مك لالجلا: ةرضح ىلا نيمدقلا

 هللا ىوسامع جورخلا ةساثلاو . ةنحو اقوشو ايلط ةلكلاب ىلاعت هللاىلا هجوتلا وهو دحوتلاب

 كلكل ىلك لاقف لوغشم كلكب' ىلك- هبرل لاق نم لانام اولانيل اغلب اذاهتخاو اقدص ةيلكلاب
 ةئيشملا ضفرىهو ةيدوبعلا قي رطىف دهتجم نا لقاعلا ىلعف *ةيمجحتلا تاليواتلاف م"  لوذبم

 01 مهدأ نب مهاربا نأ 0 الك اويض كلمعال هنال هل ةيشمال ديعلا نال

 هديب دسم لاق :لجعتقثن ىأ لاق يدييطتاءاناةاملك ان ع ىأ 0

 هسفن مهاربا عجار مث تي ةدارا تنحف دنعلا ةدارا قش نياو لاق ةدارا"كل ”ىش ىأ

 ةعاطلا تاق اذ ةلاط مدن ىلإ ذعر ناك اف قتمؤتع اك كوع اف لانكم 0-0 لاقو

 ) دوحالبسان  *  اخ (6



 قيدصلاهبحاصو توزيجلاراونا ةدهاشمو توكلملارازسا ةفشاكي لصحي اما ناعالا لاكو |

 تانج مهل تناك تاحلاصلا اوللميو اوما نيذلا نإ ) ىلاعت هلوق انلتام ىلع للدلاو ربكالا

 نع نوهانلاو فورعملاب نوم آلا مه اهلها نا ريسفتلا ىف اولاقدق مهناف 6 الز سودرفلا

 ةبترم عفرا ناك نم ذا نانجلا كلتب اودعو اذلو ناميالا قلطم ىلع هئازلا ةماسؤلا اواو وكيملا

 «نورظني لهو# ةنْلاىف ةجردىلعإ ناك ةلضافلا قالخالاو ةمفانلا مولعلا بسح ايندلا ىف

 توملا كلم ىا  ةكئالملا مهينأت نا الا نوزظتنيام ىا ١[ هكمازافك دنربس راظتلا ايا ]

 مهنأكف هللا ةيدؤملا هل ةبجوملا بابسالا ىلع مهتبظاومل باذعلاب مهحاورا ضبقل هناوعاو

 ىنا دقو ىويندلا باذعلاىا * كبررما ىنأيوا ف هدوروا نودصرتيو.هنايلا نودصقي
 «6نيذلا لمفإ# ءازهتسالاو بيذكتلاو لظلاو كرسشلا نم ءالؤه لمعف لثم 6 كلذك قظردب موي
 اوناك نكلو 9 مهباذع نم ىلتيساعي 6 هللا مهماظ امو 98 مثالا نم هي مهلبق نم © اولخ

 لفف هلوق ىلع فطع ه6 مهباصاف # هللا ةيدؤملا ىصاعملاو رفكلاب 6 نوملظي مهسفنا
 ىا 46 اولمهامت ايس © [ لدع مكح ارئاشيا ديسر ] ةيسرافلاب ىنعملاو . مهلبق نم نيذلا
 فاضملا فذح ىلعال هتعاظفب اناذيا هببسمساي ببسملا ةيمست ةقبرطىلع ةئيسلا مهلامعا ةيزجا
 ىذلا قيحلانم كزنو مهب طاحا ىا #* مهب قاحو ف مهت ايسريغ الامعا مهل نا مهوب. هناف
 هبا, اوناكام_ © .هلّعفا ءؤزركم نم ناسنالا لع لطتشي ام قبلا 'نسوماقلا فاكر اقل |ةطاحاوه

 6 هللا ءاشول في ةكم لها ىا د6 اوكرشا نيذلا لاقو © دوعوملا باذعلا نم  نوئزبتسي

 هيانؤابا الو نحن ”ىشنم ف [ىلاعت ىادخز جب ] ««هنود نم اندبعامإإ# هريغ ”ىثل انتدابعمدع
 ىنعي 6 'ىثنم © [ ىلاعت ىادخزجب ] 6 هنودنم انمرحالو #8 اننيدىف مهب ىدتقن نيذلا

 راسو ىصاعملاو رفكلا نا ةنسلا لها بهذمو + ماخلاو ةلصوااو ةيئاسلاو ةريحبلا ميرحت

 مهنكل هللا ةئيشمب هريغو كرششلانا اولاق ناو رافكآاو هقلخو هللا ةئيشمب :دابعلا لاعفا

 كرمشلانا نومحزي و ىصاعملانم نوبكتربام راسو لالحلا يرحم ةحابا ىلع كلذب نولدتسي |
 هيديرا تح مالك اذهف باذع اهلعالو ةيصعم تسل ىلاعت هللا ةئيشع تناكاذا ىصاعملاو |

 اباودناكل اداقتعاهولاقولو ءازهتسا مهنمردص مالكلا اذه كرادملاىفو * الطاب راصف لطابلا

 تقرعمو لالجاو مظعت ىور زا نخس نا تاعك زكا عرب ةعفكو الضف قيلويسأب 3: ىلعتا

 ظفاحلا لاق .:.[: ىدركت .ببع نادي ارئاشيا ىلاتو هناحبس قح ىدنتفك ىهلا ظ

 موريم دنهديم مشرورب هكتانج * ىبوز دوخي شنزرس ماكت نجح نيرد
 كاتي

 موك نك تفك لزا ناطلس هجن * تسلو نم تسدبهن ىدنرو ىروتسم شقن

 بولطملا ىلا لصاولا ظقبتملا فراعلا نيبو بوححلا لفاغلا لهاجلا نيب قرف ريقفلا لوش *

 6 كلذك ف ديحوتىأ ديحوت هناف ىلاعت هللاىلا نساحلاو سقنلا ىلا حاقملا داتسا بدالاو |
 اوم دك وشابا وكل سا اغا متالانم 6# مهلبق نم نيذلا لعن عينشلا لعفلا كلذ لثم ىا |

 د

 ا ما وعلل اهريغو مهب قحلي نمو صاوخلل ندعو سودرفلاف ةيناذملا مهلزانم توافتنت ناعالا ظ



 نيرهاطى ا * نييبط #9 مهنوك لاح مهحاورا هناوعاو توملا كلم ضبقيىا نيقتمال تعن
 ةراهطلاوهىوقتلا ىف مالا كالمناب ناذيالا هتدئافو . هللاةرطف ليدبتب مهسفنال لظلا سند نع
 نييبطل شو ٠ هليصح ىلع مهريغلو كلذ ىلع نيئمؤءلل ثح هنفف . مهشول تقوولا ركود

 قوما فاقع مهنمك اياودللا انلعج سدقلا بانج ىلا ةيلكلاب مهسوفن هجوتل مهحاورا ضف

 نافسوب مسن نوح شوخؤمرت * نافراعاب لجا داب نينحمم

 تاظحالام ةمصو,نع لاوحالا ىبطو : تانعاتغلا نود تاعباطلاب ةثولملا تامومذملا نع

 ريشبتلاو مظعتلا «هجو ىلع مهلنيلئاق ىا ةكئالملا نم لاح *“ نولوقب 8 نينوكلا

 .ءاج نمؤما سفن تيعدتسا اذا ىطرقلا لاق < ءوركم دعب مكقيخال 6 مكبلع مالسإ»
 اواخدا 9+ ةنملاب هرسثب و مالسلا كئرَشب هللا هللا ىلوي كيلع مالسلا لاسقف توملا كلم
 هتقو ىف اهل مهلوخد دارملاو دهعلل ماللاف كل ةدعم اهناف ندع تانج ىا هي ةنحلا

 كك تسهن زد. دما انو لاناوشرقاقؤعسام يما وذ شيول اهازلؤ[تعبا اال لاق

 لاوحالاقدصو لامعالاب لانت اما تاجردلا ناىلع تلد ءابلانا الا هللانم لضف ضخم اهف
 كموب عرز [ دناهتفكو ] لامعالا بسحب لزانملا ماستقا وهامتا ةنْلا لوخدنم دارملاناف |
 هادا او

 ىئابن رداق .ىوج رب ادرف هك *: ىشانب ىمخت ان زوما« شوكب
 ىزرين نزرا زا هب. نمرخ ناردا * ىزروت اذ نانو تفك اهنا |

 روبعلاو مهلامعا حالصال ءازج ءايقتالل ةنملا لوخد نا ىلا ريشي ةيمجتلا تاليوأتلا فو © |

 رطختمو نيع اهرتل ىتلا هللاراد ندع ) ثيدحلاىفو ىلاعت هللا عم :هتلماعم بسحب ماقم قتم

 ةيآلا اضياهيلع لديو «نوقيدصلا مه كئلوا هلسرو للاب اونمآ نيذلاو ) ىلاعت هلوق ليلدب
 درب ندع تانج ىنب ىلاعت هللا ) مالسلا هيلع ىنلا لوق هدضعيو ىنال اك ابف ني ىتلا

 سرغوةضف نم ةنبلو بهذنم ةنبل قلؤللا اهءايصحو اهبارتو كسملا اهطالم لمجو هتردق
 ( كولملا لزنم كل ىبوط لاقف نونمؤملا حلفادق .تلاق ىملكت اهل لاقو هتردق ديب اهسرغ
 لوي * ىهتنا هلسرو هللاب نايالا لها اهناكس ناىلع هسا" نوئمؤملا حلفا دق اهلوق ىفو

 بتاع ىف مهتاجرد توافت بسحب نكل ةنملا نولخدي مهلك ناميالا لها نا:كشال ريقفلا

 - قت دو صب توجت دج لع حس مستمر سلو همكم

 / 6 ةكالملا مهيفوتت نيذلا 98 ىصاعملاو كرمشلا نع قتينم لك ىا © نيقتملا هللاىرجب

 ١ قالخالاىبطو ..تافلاخلاو تاوهشلا :سندنعلامالا:ىبطىا ةنمجتلا تاليوأتلا فو ©

 | ىلع هلخد نمو اهمسعنل ةمدقمو ةنحلا ضاير ند ةضور رقلاو 1 تسااةداما امك قارب

 !آ متكاعي 9 لازبالو لوزيال اهعن دجوو هتنج نكد هةاككإ لاتغالا ورانا !!ةلرحل

 |: لوخدلانال ةنجلل ابجوم نكيل ناو لمعلاو ةعاطلاو ىوقتلا ىلع مكتايث ببسب 4 نولمعت

 / لكلف مهلاوحا حالصال ءازج قدصلا دعقم ىلا جورخلاو مهثالخا حالصال ءازج اهيلع |

 | مهنم دحا نيب قرغرملو هلسرو هللاب نما نم لكقيدصلاب دارملا مولعلا رحب ىف لاق * (كلخد

 لحالا ةروص مهي ١ زعم

 1 دج دوام دم 2 تع ممم تعويم < هج سعت

 رك كاله ةصق نايرد مكيرتفد ,لئاوارد

 ار مالاهبلع دوه موقداب



 أ 4 سي

 ربل“ ويخوت معترو مدعم مج بكدصسع

 | تافشاكملا ٌباونا حتقو ءادعالا ىلع رفظلاو. ءانثلاو حدملا قاقحتساو لاو لاوعالاو ايدل |
 | ىلا ريشي ةيمجنلا تاليوأتلا ىف © ىلعملا ح دقلاب زاف دقف هضوانم ىذلا تادهاشمللاو

 | قلت) كلا !قلؤل ار غا وسال غنالاي..هلاوخآو ولع هقالخاو تاحلاصلاب هلامعا نسحانمنا
 | 6 ةرخآلا رادلو © ايندلا ف نيلماكلا نيلصاولا لزانم هلزنينا وهو هللا نم ةئسح هن
 ىلع ايندلانم ريخ ةرخآآلا رادوا ةبوثملانم ايئدلاىف اوتواامم 6 ريخ © اهنف مهباودلوىا

 1 4 فزخلا ةمبقنم عفرا رهوجلا ةميقو فزخلاك ايئدلاو رهوجلاك ةرخ آلاناف قالطالا
 رس ارئاراكز يهرب سم تسبب اريس زكحو » نيقتملاراد مو 00 الصا امه ةيسائمال

 0 لوش « ةرخالل نودوزتب اهم مهئالاصدلا نقتملاراد نسحلا لاق * [ترخآ

 ىونملا لاقأك ةموهذم رورغلا عاتم اهنا راشعاب اهنا غالب عاتم اهنا راشعاب ايندلل

 نزو نازيمو هرشاو "سانام قه وون لفاغ ادخزا اياد تسح

 07 0 طآص لام مذ « لومح ىثاب نيد رهب كا
 يمر ا وة را ا دنيا تنل ياو كرو
 دس و دنارب لدزا ازكلمو لام توج

 تمراز ك1 وود اقل اقوا زا كفل قذنا ةتفيرتم ةرؤخ

 دوبإ نك اس ناهج با رس نب « دوب نطاي ردوج ىئشيوزد داب
 ةرخآلا رادو امندلاراد ريغ اراد نيلصاولا ءاقتالل نا ىلا ريشي ةيمجتلا تاليوألاىفو ©

 نيتاسب مهل ىا لع ندع 6 ندع تانج ع رادلا منو ةيدنعلا ماقمىف قدصلا دعقم مهرادف

 تحتنمىا 6 راهنالا اهتحننم ىرجت ف اهنوك لاح هي اهنولخدي ا: مهنوك لاح ندع
 « اهبف ف مدقمربخ 5 مهل ل# نم ةداهشب اهيف عبمملا نوكينا ىلع ةعبرالا راهنالا اهلزانم
 عاونانم نوبحيو 6 نؤاشيام 8 هلوق وهو رخؤملا ًادتبملانم لاح تانملا كلتىف ىا
 هديريام عبمج دجال ناسنالانا ىلع هش فرظلا مدهش ىف ىواضسلا لاق + تابهتشملا

 هللا بهذدقو ةطاوللا ةنْلا ىف ىهتشينا ءرملل زوج له تلقزا ريقفلا لومي * ةنللاىالا

 روفغلا ٍبرلا ةمكحل فلاخم روك ذملا ءاهتشالانا باوجلاف لاخلا ةلج ىلع هلفوقوال نم

 هنالطي ىف لقاع بيرتسيالامت هناو ءاهتشالا ريدقت ىلع اهبف تاهمالا حاكن زاخل وه زاجولو

 عيجفف ايندلاىفادبؤم امارح ناك اهوحنو بذكلاو ةطاوللاو ىتزلا اذكو روك ذلانا ىرتالآ :

 ىشاكلا لاق + ةميلسلا عاطلا هتتحتساام سطتسال نم العنا ىلاعتهللا لأ ذف اهيف ةيداجلا

 بتارصو ايلوا لزانمو ابننا تاجردب هكدهاوخ ىتشهب دياش ديوك هك ىك باوجردو ]
 كيه, دكم [ا"تنسنت ”ةشاب اهانم“ تِجتوُم *هكدلسشحو ظبغ تشهزرذ دناهتفكو دز ادهش

 ءاَضالا نما ىلا ريشي ةيمحتلا تاليوأتلاىفو © [ دنا ىض ذاز َكنَراَد هجن أب نايتشهبذا |

 ماقمىف قدصلا دعقم ىلا جورخلاو ةنملا ىلع روبعلا هئيشم نمو اهمسنو ةنملا هتئدشم نم

 ىفوالا ءازجلا كلذ .لثم ىا  كلذك © قدصلا دعقمو ةنلانم نوراتام مهلف ةيدنعلا |

 2 ىزحم



 لحنلا ةروس م 79

 بيقعتل ا ءاف ىلع فطع ءافلا «نيربكتملا ىوثم سئيلف © ةنراقفاهيف نوكلا قاطم ديراناو

 وهو فوذحم مذلاب صوصخ او ماقملاو لزنملا ىوثملاو مسقلا ىرحجم ىرخ دك أتلل ماللاو

 [ مثيج ارئاربكتم تسيهاكمارا دبو ىعاقم دب هنيا ره سبي ] ةيسرافلاب ىنعملاو : مهج
 ديحوتلانع ربكتملا دارملاو مهتماقا ىا اهبف مم اوثل هتيلعب راعشالل ربكتلا ناونعب مهرك ذو
 ءرمم: سدق ئدقؤرمسلا لع تيشلا ةرشحت لاو اب نافلسلا وا ةيكرشلل زم :نيكتتش لا لكروإ
 عاونا ثيخاوهو هللا ىلع ربكتلا . ماسقا ةثالث ىلع مسقني ربكتلا مولعلا رحب ىمسملا هريسفتىف
 اهعفرتو سفنلا ززعتنم لسرلا ىلع ربكتلامث . ضحلا لهجلاالا هأشنمامو اهحبقاو ربكلا
 باذعلا قاقحتساو ةماسقلاىف ىلاعتهللا ىلع ربكتلاك اذهو سانلا راس لثم ريشبل دايقنالا نع

 ىبأيف هريغ رقحتسيو هسفن مظعتسيناب وهو دابعلا ىلع ربكتلا ثلاشلاو . ىدمرسلا
 مهتاواسم نع فكتتسيو مهرغصتسيو مهيردزيف مهيلع عفرلا ىلا هوعديو مهلداقنالانع

 نيلوالا نود ناكناو بتيملول اهظع اطخس لهأتسي ريك لهاج هبحاصو حبق اضيا وهو
 دقف للادابعنم دحا ىلع ربكتنم اضياو 6 نيربكتملا ىوئم ال هلوق مومت تحن لوخدلل
 نظنمهيلع هللاةمحر راصقلا دمحا نبنادمح طاصوبا لاق + هتافصنم ةفصىفو هنادرىفهللا عزان

 ىوتثملافو : ربكلا رهظا دقف نوعرف سفننم ريخ هسفننا
 تسهج نيون ,تاهروثا كلا :تسعوت اردن اذوب نوع ذاك
 تيس نوعارووا ن وعزف نوح كك اذزلزي تالين دوغ مزيكا تجتلا

 هترضحامل مالكا هيلع احوننا) مسوهيلعهللا ىبص هللا لوسر لاق لاق امهنع هللا ىضر ري نءانعو

 تاومسلاناولف هللاالا هلا الب اكس نينثا نع اك اهناو نينثاب كسا ىنالاقف هشا اعد ةافولا
 تاو.سلان اواو نهب تحجرل ةفك ىف هللاهلاالو ةفك ىف نعذو عبسلا نيضرالاو عبسلا

 هدمحبو هللاناحبسي مكرماو هتلالاهلاال نهتمصقل ةمهبه ةقلح عبسلا نيضرالاو عبسلا

 ءابحانا -ىور_ ليقوإلب (ربكلاو رفكلانع اماهناو قلخلا قزرياهب ىنن لك ةالصاهناف
 دفاولا ءاجاذاف مسوهيلع هّللاىلص ىلا ربخم مهيتأينم جملا مسوم مايا نوئعيب اوناك برعلا
 كل اريخ ناك هقلتا نا اولاقو فارصنالاب هوصاو ةكم قرط او.ستقا نيذلانومستقملا هفك

 صاعلطتسانا نود ىوق ىلا :تعجرزا دفاو رشانا لوقبف نونحي باذك نهاك رحاس هناف

 فرطنم ىا لبقو هلوق كلذف هقدصي هنوريخبف مالسلاهيلع ىنلا باحصا قلبف هازاو دمم
 ىأ ىا # اذام 36 نوصلخلا نوئمؤملا مهو كرششلاو رفكلا نع ه4 اوقنا نيذلل #8 نيدفاولا

 « اريخ ل» لزنا هباوجىف 4 اولق » دم ىلع * مكبر لزنا ف هلوق لوعفم وهف ”ىش
 دارم ] ىشاكلا لاق * قح ىنن هناو عقاو لازتالانا ىلا ةراشا لاؤسلاب باوجلا قيبطتىفو

 ىاهوكيتو تسوا تاكربو تانسح عومم عمجتسمو تاريخ عيمج عماج هكتسن | رق. ريخزا
 اولاقو مهلامعا  اونسحا نيذلل 9 [ وزا ىئان ىونعمو ىروص ىاهيبوخو ىوايندو ىنيد

 نيقتملا حدمل هب'ئج فتأتسم مالك وهو تانسملا نسحا هناف هللالوسر دمت هتلاالاهلاال

 ةمصع ىو مهئاسحاب اهيف افاكم ةئسح ةبوثم ىا 5 ةنسح ايثدلا © رادلا # هذهىف »

 هس

 ىلا مالسلا هيلع ىسوم رداع 3ك ىحوزأب نابرد موس رتفد لئاوارد



 مك 78 ع+ رشم عبارلا ءزملا

 ىو غامدردو دوب 31 سرد 0 ديناد ركالتم 11 ع ىلاعت ىادختك هدومرف |

 اراب راع هتسوس تدم نيردو داع احئارد لاسدص زراه>و دش هلرزيو هتف ركااىاح

 هكلألا ريطلا قطنمرد هريس سدق راطع نبدلا ديرف خش . تفاي مادا هللا ىلا ان 1 كيندال

 تشادي شلاس دصراح وارسرد * 5350 نحش5 +رسزتا هشنا مي

 1-1 ار ىوق مصخ تلس * هدمار بعض شمكح دهد نوخ |

 مهيزخي © ةمايقلا مون و ايندلا ىف مهؤازج باذعلا اذه ئا # ةميقلا موب مث

 اميمج مهلبق نم نيذلا نيركاملاو :ن' رثقملا"كتئلاوا: لذي ىا.[:ًارئاعشنا ,دنادرك ىاوسد] |

 نيءازحلانببام توافنل مثو هلم ىحتسي لذ ىزالا لصاو داهشالا سؤر ىلع ىزخلا باذعب |

 مكمعزب 6# قاكرش نيا 8 ءازخالل ناب هرخا ىلا وهف انروتو احيضفت مهل 6 لوقيو
 0 نينمؤملاو ءاسالا نومصاخل ىا نوققاشت هلصا" 0 3

 ةعافشلل اهزاضحتسا ماهفتسالاب دارملاو .اهنالطب مكل اوني, نيح ءاقحا ءاكرش مهناب مهنأشىف
 ةقيقح ميغ بجونال مهناكم نع ناقمفتسالاو تكشلاَو ءازهتسالا قيرط ىلع ةعئادملاوا |

 ناودعنم هنبنوفضتم مهنا نومعزي اوناك ىذا] ناوتلا عدو مدع كلذىف ىنكيلب
 ءايبنالا مهو فقوملا لها نمد معلا اوتوا نيذلا لاق قو اهنك اما الو ءاكرسش كانه سدلف ةسهلالا

 لذلاو ةحبضفلا ىا «ىزخلانا وه مهبةتامشللا راهظاو مهلاخروت نول هلا مي كو

 اوناكمهن "اب راعثاللهدارناو ىزلابقلعتم ه6 مولا [ىباوسروىراوخ ] ةيسرافلابوناوهلاو

 هنايابو ىلاعتهللاب 86 نيرفاكلا ىلع قه باذعلاىا ه6 ءوسللاو © قاقشو ةنعىف كلذ لبق

 مدعل نينمؤملاةاصعل .باذعلاوهو لذلانم.نوكيام نأك ىاعدالا سنجلل رصق وهو هلسرو

 نيرفاكلل تمن هنا ىلع رجلا لحم ىف 5 ةكئالملا مهيفوتت نيذلا ه8 سنجلاكلذ نم سيل هناَقِ

 رخا ىفولو مهنم نما نع نود توملا نيح ىلا هد ان ميرتلإت ىزلا صصخ ةدئافو

 مهحاورا. ضّقي ىا ةكئالملا مهافوتت نا ىلا رفكلا لع نيرا ثرؤفاكلإ لك ئا هترمع

 كاك الا و ةودكلا لك نكومتشم مهتوك لاح ىا 6 مهسفنا ىملاظ © هناوعاو توملا كلم

 ىلع رابكتسالاب اهعضوب دخلا باذعلل اهوض رع ثيح ٍظ ىأو. مهسسفنا لع“ مهنم مل هناف

 ىلاعت رالوق ىلع فطع 6 م لسلا اوقلاف اليدين هللاةرطق اولدبو اهعضوم ريغ راملا كلملا

 الا داقثالاو مالستسالانوقل ىا مالستسالا كيرحتلاب يسلاو( ىئاكرش نا لوقبو)

 نيركنم هولاق كرش نم ىا ه5 ءوسنم ف ايندلاىف # لمعت انك ام » نيلئاق ةميكشلا

 معلا ىلوا لبق نم مهيلع در © ىلب © باذعلانم مهسوفن صيلختل ادصق مهنع هرودصل |
 مكيزاج وهف 6 نولمعت منك امب ملع هللانا 98 نوامعتام نولمعت متنك ىلىا هوفنال تاساو

 ناوبا 88 بيقعتلا ءافلا 6 اولخداف قه مكسفنا ىلع مكيذكو ؟راكنا دشإلف هناوا اذهو هيلع |
 ةردقم لاحلاف هثودح لوخدلاب ديانا ه6 اهبف نيدلاخ جهل ”دعملا هباب فنص لك ىا * ماهج |

 (ناور

 | مهنوأداجبف ديحوتلا ىلا ايندلا ىف مهنوعدي اوناكو دولا را نيذلا نوْمؤملاو ا

 ١ ةدشوواعلاو ربكتلا نم ايندلاىف هيلع ارك اع وارد يلا كيو كادت اوكا نيح
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 لحلا ةروص م1 ”/ زجمم

 بنحب نا لقاعلا ىلعف * هريغىلا ال هللا فاضم هنال هسفئرزو لمح وهف لالضالا رزو لمح اماو
 أ سانلا اعدو ريطاسالاىلع نا رقلا لمح ن ف ةقيقحلاو ةعيرشلا ةيتيمىف لالضالاو لالضلا نم

 ا

 قئاقحلا ىلعال لبطابالا ىلع نا رقلا تاراشا لمح نم اذكو لضاو لض دقف اهم لوقلاىلا ؤ

 باححو لالضلا بام لمشغل رارقالا قيرط نع قحلا بالط لضاو راكنالاب لض هناف

 راثألا ةيقرور قطا ن2 ةرملاظب ار اتتمالا 7 ىةعاضت اول[ كه تاكل ةلالكألا

 ىلا ةمهلملا تاراشالا ىهو ةنسلاو باتكلاب اهتدقحْل دوهشملا ةحصحصلا تاراشالاب دازملاو

 تسيل اهئافمهاوه قفاوبام ةفوصتملا ةلهجو ةدحالملا معدن ىتلا تاراشالاال لوصولا لها

 ئوتنلا قر لان 61 ئن ف تازاشالا ند

 ل ا رتفاا ذيك كيلا #2 كي نا رق ليو اوهرب

 رب تننازفا لمعت ناوتمككوديعت :ياودكلاور فانك كوب الركتكم كل:

 مادادباد ىت هنن[ وكم زو 1! قادهلاةقإ ا ذاق ارح كك انازن وعز كنك ش
 نز ىأرو لغاو نانتثك دم اه .نمو ىشك نياؤرايركن با: كننا

 دحز نوربب ردق نا شدوك ى كا دنار ىمه ايرذ رس و

 سخ ريوصتو رخ لوب وا مهو # سكم نوح لطاب ليو بحاص

 ماع !دنادارك تضنا زر ارتكع ا نأ 8 كا بنوك ليو لكما

 راصو مهلبق نم نيذلا ركم اك ةكملها ركمدق ىنعي ةعيدخلا ركملا 6 مهلئق نم يذلا ركمدق ف

 كرادملاىفلاق « ابكم هبف عقو ابج هخالرفحنم نال مهريغ كالهلال مهكالهل اببس ركملا
 ةسحهلوط اهظع ارصقناكو لباب حرصلا ىننيح ناعنكنب دورمت دارملا نا ىلع روهمنا

 هيلع مهاربا هلا ىلع علطيو همعزب ءامسلا ىف نم هيلع لتاقيل ناخسرف هضرععو عادذ فال ْ
 ةدعاق عم دعاوقلاو ةينبا.عملاو ءانبلا نانبلا ه# دعاوقلا نم مهناشب هللا ىناف ف مالسلا ظ

 | هاناو هساساو هلوصا ةهجنم مهئان بيرخم هللادصق ىا هتطاساوا هساسا تيبلا دعاوقو

 طقسىا 46 رخف 2 تقعض ناب اهملع اونب ىتلا نيطاسالا ةهج نموا ةسأبو همكحو هما (]

 ىنعي : ذئموي عزفلانم نسلالا تابلت حرصلا طقساملو مهلع قابلا رخو رحبلاىف هسأر

 جهو دندرك زافا نفك نذس ىنابزب ىوقره تشك فاتخم ناشيا نسو دماآرب مهب ] |

 برست ا ص 5 تحتك هم كشس لكلا

 | دمآ دورف ناشيارب, ماب لوا ] ىني 6 مهقوفنم 9 مهئانب فقسىا :6 فقسلا مهلع# |

 | تقلاف ةلئاه عر هيلعتسه هنا-ىور_ هتحح اوسلو تيبلاانلع طقس لوقتالبرعلاناف هتح

 ناد ناكوأ باج ةطسا نر نرف اانا نيش ةنؤات ملكك يما نيك نارا كب
 | نورعةيالثيح نم © خعارلاب كالهلاىا ه6 باذعلا مهرئاو ©© ةينايرسلاب كلذ لبق سانلا '

 | نيلئاقلا نيرك املا ءالؤهنا ىنعملاو . نوهتشيو نوديربامت هلباقمناينا نوعقوتب .لبهنه هنايتاب
 | نوبتحبال مهو مه انا ام.لثم باذعلا نم ايندلاف مهينايس نيلوالاريطاسا مظعلا نآرقلا |

 / بالرد . دشطام دورمت ركشلرب هكتساهضوعب باذع نيزا دايم هك هدروآ ىطاسد ]

 تاز كنكرو نكت ليدأت تفايز نايبرد مكيرتفد لئوارد



 مهي 51 مس ركع عبارلاءزملا

 دوفولا لبق نم نيمستقملا نيربكتسملا نيكرمثملا ءالؤهل ىا ( مهل لبق اذاو ) ىلاعت هلوق |
 مكبد لزنا ”ىش ىأ ىنمعي لزناب بوصنم اذام « مكبر لزنا اذام 9 مسوملا ف جاحلادوفووا |

 ىلع نيلوالا ريطاسا اذه اولاقف باوجلا نع اولدع 6 نيلوالا ريطاسا اولاق قي دمع ىلع

 اوقتا نيذلللقو ) هلوق فالخم نارقلا لازئا اوركتا مهنال فوذح اد رن تركيا

 هلزنا ىذلا امىاءادتبالاب عوفر اذام نوكينا ذوو ”ىجاك 6 اريخ اولاقكبد لزنا اذام٠

 نم سيلو مهليلاباو ةفلاسلا مثالا ثيداحا هلوزن نوعدنام ىا نيلوالا نيطاسا اولاق مكبر

 لاق [تسا نيلوالا ريطاسا دناوخ ىدا هخناو هداتسرفن جه ] ىنعي : "كالا

 ءاهلابو روطساو اهرسكب ريطساو راطسا عنج اهل ماظنال ثيداحالا ريطاسالا سوماقلاىف |

 | مهيعاد نكي مذا ةقاعلل ماللاو [ اردوخ ناهانك راب ] * مهرازوا اولمحل 88 لكلا ىف
 هبش هترمثو مهلوق ةجنتن ناكامل كلذ نا ريغ لالضالا نكلو رازوالا لمح لوقلا كلذولا |

 ليلعتلل ماللا داشرالاىف لاقو * مولعلا رحب ىف م لعفلا لعافلا لعذي هلجال ىذلا ىعادلاب |

 ىهو مهب ةصاخلا مهرازوا اوامحبل اولاقام اولاق ىا ضرمغ نوكي نا ريغنم سمالا سفنىف

 وهو دزو عمج رازوالاو .ليلعتلا ريد ىلع مهملع رازوالا لمح محن ىا مهلالض رازوا |

 اهب رفكي اك ايندلاف مهتباصا ةبكس ىش اهنم رفكي مل هك ةلماك © لئقثلا لاو لقثلا |

 نمو ناضمر ىلا ناضمر. نمو ةالصلاىلا,ةالصلا نم مهنعرفكت مهبونذ ناف نينمؤملا دازوا

 ىتح طحقلاوماقسالاو مال آلان م تاهوركملاى١ بئاصملاو دئادشلاب رفكتو جلا ىلا جحلا

 «مهنولضي نيذلارازوا نمو» اولمحيل فرظ ه6 ةميقلا موب ع مدقلا ةرثعو دوعلا شدخ

 ناكيرش امهنال لالضال بييستلاو لالضالا رزو ودو مكالضأب لض نم رازوا ضعبو ىا

 --_-ب

 اهرزو هبلعت ةئيس ةنس نس نم ) ثيدحلا ىفو رزولا نالماحتف هعواطي اذهو هلضي اذه

 ىونتملاىفو : ( ةمايقلا موب ىلا اهب لمع نم رزوو

 ىمعزا قلخ وادعب دفا رد ان * ىتف ىا دب تنس دهنب هك ره
 هنع مد ناشياقر تا ةداوت 57 هزب هلمح نا ىورب هد عمج

 لالضلا قيرط هبلا نوعديام ناب نيملاع ريغ مهنولضي ىا لعافلا نم لاح هيي لع ريغب 000

 ا

 بح تنعم ع

 من لعب ال نم نولضي ىا لوعفملانموا لالضالا ةلباقمىف. دندشلا :بادعلا نم .هنوقحتساعو

 ءاسرغالا مهعبتي اهناو بل ىوذدنع جوريال مهركم ناب داعشالا اهب دييقتلا ةدئافو لالض
 اوزيميو اوثحبي نا مهيلع بجي ناكذا ارذع نوكيال كلذ مهلهج نا ىلع هسنتلاو ةلهجلاو

 لطملا نيب و عيايتالاب قيقحلا ققحملا نيب

 شيوخ رباب در م ىاد ىوس * شيب ماد و زاب شوك و زاب مئج
 هريض امهبم نوكي نا بج هذ ىذلا ريمضلاو سب مكحىف ءاس © نورزرام ءاس الأ قه

 ةيسراقلابو ..مهلعق .هتولمحم ىا هنورزب اش نسب .ىا قوذخم مذلابب صوصخملاو نوززيام
 دحا رزودحا لمحنال هنا معاو * دك ناثنا 1 ل تسود كاايخإدب 1 |

 ةيولالا ةمكللا ئضتقم نم كلذ سيل ذا اهريغ تبسكامال نه تدك ام لمحت سفن لكذا |
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 لحتلا ةرو- مد *ه اج

 اهردق قوف سفنلا عفر رابكتسالاو .نينمؤموا نيكرشم اوناك ءاوس نيربكتسملا سنج ىا
 فاصواىف كقحلا ريكلا راهظال ماع ربكتلا نا ربكتسملاو ربكملانيب قرفلاو قحلا دوحججو

 ربكملا ىلع ربكتلا ) مالسلا هلع هلوق ىفو ربكتملا راجلا ىنحلا هناا ىف ءاج هناذ ىلاعت قحلا
 ,ضرالاىف نوربكتت نيذلا ىنايا نع ف رضاس إل ىلاعتهلوق ىفكلطاباا ربكلا راهظالو ( ةقدص

 ىفام هنمو ( ربكتسا ) نسلبا قحىف ىلاعتهلوةىفامكالطاب ريكلاراهظا زانكتسالاو ( قحلا ريغ

 ثيدحلاىفو كلذءراهظا ربكتلاو هريغنم ريكا هناناسنالا نظ ربكلا فراوعلاىفو + ماقملا اذه

 (ناعيانم ةرذ لاقثم هلت ىفنم رانلا لخدبالو ربك نه ةرذ كاقثم هنلقىف: نم ةنحلا لخاديال )

 ناعالاب هضقنىف هلباق هنا ىرتالأ رفكلا ريك دارملانا اهدحا ناليوأت هبف ىباطتلا لاق“

 لاق « ربكالب اهلخدي ىتحربكلا نم هبلق ىفام عزت ةنلا هلخدي نا دارا اذا ىلاعت هنا رخآلاو
 فورعملا ربكلا نع ىهنلا قاسىف درو ثيدحلاناذ دعب امهف ناليوأتلا ناذه بيرقلا حتفف

 لئقو هازاحنا ةازاحنود اهل ديال لبقو ئللا عفدو مهراقحاو سانلا ىلع عافترالا وهو

 هنا لسوهللعهللا بص ىنلانع هنع هللاىضر ةريرهىبا نعو * ةلهو لوا نيقتملا عم اهلخديال

 ىدابعىلع اوربكتت الف بارتلا ىلا مريصمو ٍتارتلا نم مكتقلخ .مدا ىناي ىلاعت هللالاق ) لاق
 مكباسحابال مكلامعاب ةمايقلا موي نوزت اماو رذلا نم نوها ىلع اونوكتق لامالو بسحفف

 (ايندلا ىف هأطت اهيل تناك مك سانلا مهأطب رذلا لثم ةمايقلا موب مهلعجا ايندلا ىف نيربكتملا ناو
 نالف انا اهدحا لاقف بسحلاو بسنلاب مالسلاهلعىمومدنع نالجر رختفا هنا  ىكحو -

 مهضعب دشناو مهرشاع تناو رانا مه هل لق هيلاىلاعت هللا ىجحواف ةعست دع ىت> نالف نبا

 عفرا كنم ومه موق اهتحم مكف * اعضاوت الا ضرالاقوف شمنالو

 عنما كنمومه موق نه تام مكف * ةعفرو زرحو نع ىف تنكن اذ

 ٍباوبانمباب رخفلاو ةنملا ٍباوبا نمباب عضاوتلا ناف دحاىلع رخفلامدعو عضاوتلاب كيلعق

 سبل ىذلا ىونعملا رقفلا ليصحتو نارينلا باوبا دسو نانملا' باوبا حتف مزاللاو رانلا

 ةيلحإالا ماقملا ةنطلسو لاخلا ةسايرو ىنعملا ةلودب ٌؤرملا قيلبال هناف هبالا ةقبقحلاىف رخفلا

 ظفاحلا لاق : ءانفلا ةنيزو عضاوتلا ةيلحمب هتاذ ظ

 قكابزو ديرفو دشج رهوكزادوخاو « ىاغ ىلناذ رهوك ىلط ىهاش جان

 ولت لف ؟ىدحتلا كاكا ما الع او قلعلا (تايطاع :نم زل مما املا لعل هوانا ا ةيللا

 0 ول مما سف ا
 ةليل عا ىلع ةكم قيرط لك ىف مهوثلاف مكفارشانم اسانا اورظناف هبله 5 الجر |

 موقلانمدفاو ءاجاذا ناكف قيرط لكنم مهنمسان جرخف هنع هودر هديري ءاجنف نيتليلوا |

 هيقريخال نمو دسعلاو ءاهفسلاالا هعيتيام باذك لجروهول اولاق مهب لزنف دمحم لوهام رظني

 لو هللا ءادهنمم دفاولا ناكاذاو مهدحا هعجريف هوقرافم مهفمهرانخاو هموق خابشا اماو

 اذه ىلا نا لبق تعجر موب ةريسم تغلب اذا ىتح تئِجا تنك نا ىىوقل انا دفاولا سْنِب

 كلذف اريخنولوقف مهل وقام مهلأسف نيئمؤملا قلو ةكم لخديف لوامرظناف لجرلا
9-3 



 | *ىثلا نم ناكم ىندا نود ىنعم ناف هللا نيذواجتتم .ىا لاملا ىلع بصن  هللانود نم © |
 ْ دح ىلا ادح زواجت نم لكىف لمعتساف هيف عسنا مث بترلاو لاوحالا ىف توافتلل ريعتسا مث |
 ا | كلذ مهنأش نم ن مدل :ىا الصا ءانشالا نم 6 ايش نوقلخيال و مكح ىلا امكح ىطتو

 ”ىثلل عدملا هتافص ىف قلاخلا سوماقاا ىف لاق * دجوملا ىلا اهتادوجوو اهتهامىف ةرقتفم

 مص 5+ تح رشع مبارلا ءزجلا

 | ةنكمم تاوذ اهنال ةقواخلا مهلاذ ىضتقمو مهنأش ىا  نوقلخم مهو © : ةزج مهنال

 0 تادامحىا لوصوملل ناثربخ تيم عمج ه#تاوم او قبس لاثم ريغىلع عرتخلا

 ؤ لكش ىلع اور دوص مهنال تاوم لّشملو [ دنئاكدرم تقولخم دوجواب ناشياو ] ةسرافلابو

 ايل كلثال ضراواولخي عنودالم باحتبكو بارغكتاوملا سوماقلا ىف :لاق* حورلا هلحتنم
 ىلع تاوما ىهف ةضداو ةفطنلاك ةاحلل نالباق ريغ ىا تملادض ىح عمج 46 ءابحا ريغ ل

 مركو رصنك هبرعش لاقي [ ناسنادب ] روعشلا « نوثعبي نايا نورعشيامو 8 قالطالا |

 | ٍباتكفف ىلبهسلا لاق * ناسللاب زارقالاو بلقلاب داقتعالا وه ةعيرشلاىفو بلقلاب قيدصتلا |

 | ناعالاو ربخ ةلباقم ىف وك نا دبال قيدصتا نا ناعالاو قيدصتلا نيب قرفلا ىلامالا |

 نامزلا ىنعمب نآو ماهفتسالل ىتلا ىأ نم بكرم ناياو .هلقعو هل نطفو هب لع اروعشو امش
 العجو' اكرباملف ناكملا نع الاؤس نيا ناكانامزلا نع الاؤس ىا ىتم ىنعب ناك كلذلف

 ىنعملاو .سوماقلاىف اكمهؤابحا ىا مهرسشن ىنوملا ثعبو كيلعبك حتفلاىلع اينب ادحاو امسا

 امم ثعبلا تقو ةفرعم ناب ناديا هيفو .روبقلا نم مهل دبع ثعبس ىتم ههل الا كئلوا ملعيام

 نوركتم مهو ثعبلا نم مهلدبال توملانم مهلدبال مك مهئاب ضيرعتو ةيهولالا ىف هنم دبال
 "6 0 اك مكيلا 8 حئاللاوهو كلذل

 | ةغللا ىف ناعيالاو كلذ ريغو ءازملاو ثعبلا نم اهلاوحاو 5 ةرخآلاب نونؤيال نيذلاف

 أ اهباتقرعو ةمتضلا فترظن اذاف نظنو ركف نع نوكي دقو قداص ربخ ةلباقم ىف نوكي دق
 | تدع تزررقافوهب: تتم اعنا, ماج اًذافاكانح :نيتنالذ يح لقدضمنكتامو .تنمآ عئاصلا

 ' مضديم هك دلل )تت كر تكرابسر عماوبا كلقلاب نوكيدق_قيزدضتل اان اانا ليك

 | ةينادحولل * ةركتم مهبولق # ىهتنا اعرشو ةغلهيف دقعلا عم ظفللا عاتجانم دبال ناعالاو

 فارتعا نع رابكتسالا لازيإال موق مهو ىا 6 نوربكتسم معو وف ةفرعملابال ةراكتلاب ةفصتم
 هنيبا ره ] مرجال ف مهتبجس راكنالا نا م مهبأد قحلا لوبق نع مظعتلاو ةينادحولا

 | مهيولق راكتا نم ك6 نورس ربط.( للبت ىضتكت[ ] # هللا نا 8 [ تسا.تسار

 أ ءاقلاونا لاق * اقح ةلزنع دكان ىو رحال مهرابكتسا نم « نونلعيامو 9

 | لعف مرجو اومعز ا" الا سيل ىا ضام مالكل درالنا اهدحا . لاوقا ةعبرا مرجال

 | لوقلاو . هب لوعفملا ىلع بصنلا عضوم ىف هدعبام ناو هبق رمضم هلعافو بسك ىنمب |

 | قحل لعاف هناب عفد عضوم ىف اهدعبامو اقح امهانمم راصو ابكر نات مرجال نا ىناثلا |

 | رجوا بصت عضرم ىف لبقو اضيا عفر عضومىف اهدعبام نوكف ةلاحال ىنعم ازا ثلاثلاو .

 | هجوتلاوع :6 نيربكتملا بحال ا ىلامتنا ىا هنا ف عناال ريدا نا عبا رلاو..٠

0 
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 لحتلا ةروس م 00 عع

 اهددع طبضو اهرصح اوقيطتال :«اهوصحنالإ» رك ذي مل ام مكيلع ةضئافلا ه؟هللا ةمعنو#
 باسحلا نا هلصاو سوماقلاىف اكمدع ىا هاسحا لاب اهركشب ماقلا نع الضف الامحا واو

 ةاصح هلعضوتف ةياغ هلدجوتالىنعملاو .ددعلا فنؤتسا مث ةاصح هلتعضو ادقع غلب اذا نآك

 مك ىركش ىومرهي هنوكح » مري وزا وهره تسياطع
 ةمعنلاو ةمحرلا مظع 6 ميحر إل اهركش ىف مريصقت نع زواحت روتس # روفغل هللانا ْ
 مكلجاعيالو نايصعلا نم هيلع متاام بدسب نامراو عطقلل مكقاقحتسا عم مكنع اهعطقبال
 نبالاق «ةيلحتلا ىلع ةيلختلامدقتل ةمحرلا تعن ىلع ةرفغملا فصوميدشو اهنارفكىعةبوقعلاب

 انيحو ءاهتناو ءادتباو ةصعمو ةعاطو ايدو انيدو ةيحوالقعو احورو ابلقو اسفن كلنا ءاطع
 نيقلا بقلا ةمعنو ىلقتت امهيف سفنلاو ناسحالاو تاءاطلا سفنلا ةمعنف الصفو الصاو

 لقعلا ةمعنو بلقتي امهف وهو ءاحرلاو فوخلا حورلا ةمعنو بلقتي امهيذ وهو نامالاو

 ةمعتاو :ثاقتتااههيف» نو ناازقلاةءلزك اذلا] ةفاؤخملةةسعنؤ/ كللقتي راما جف ةةوعجو نازل اول هلكت
 اودعت ناو هلوق ريسفت اذهو بلقتت اهف ىهو.نارحهلا نم نمالاو ةلصاوملاو ةفلالا ةبحلا

 ةماقاو ةحلاصلا لامعالاىلا ناسنالا رمت عيمح فرصول هنا ىلعاو *ىهتلا «اهوصحتال هللاذمعت

 منلا رئاس نع الضف دوجولا ةمعن ًافاك امل ركشلا

 ىبرل ةدحس ىف * ماع فلا تشعول

 ماتا دقو انا ان حرز رمزا نلكع
 موب افلا رهشلاو * رهش فلا ماعلاو

 ماع فلا نيللاو * نيح فلا مويلاو

 هريس سدق ىدعس خبشلا لاق

 راهظتسا تعاطي مرادن هك * مددوا تمدخ- ريصفت رذع

 رافغتسا تدابعزا نافراع.* .دنتك .هبوت هانك زا.نايصاع

 ةعاط تحتال ىلوملا ةعاط تحن نوكي زا دمعلل ىنبنيو لمعلا كرتال لمعلا َةَيْوَر دارملا

 ليئارسا ىب نم ادباع نا  ىكح - نايوتسيال ىصاعلاو عبطملا ناف ناطيشلاو سفنلا

 عم هنا هريخم اكلم هيلا لسراف ةكئالملا ىلع هرهظي نا هللا داراف ةنس نيعبس ىلاعت هللادبع

 هسمال الاثتما انقلاخ دبعت نا ىتذف ةداععلل انقلخ نحت دباعلا لاقف ةنجلاب قيلبال ةدابعلا كلت
 عم نحنف انثدابعزنع ضرعبملااذا ىلاعت هللا لاقف لاق امب ملعت تنا ىهلا لاقف كلملا عجرف

 جارخاو مالا ةاعارص هدصق نوكينا ديعللف هل ترفغدق ىلا اودهشا هنع ضرعنال مركلا

 ىلا ةعراسملاف ةلزلا ريدقت ىلعو ةقيقحلا ىلا لوصولل مظع باحجوهو نيبلا نع سفنلا

 نورمضتام 6 نورستام معي هللاو 3 رازوالاو بوثذلا نرد نم رهطملا من هناف رافغتسالا

 هملع ىلا ةبسنلاب ىوتسي ىا امهنم هنورهظت ىا 6 نونلعت امو #8 لامعالاو دئاقعلا نم

 نيذلاو 88 هاضر فلاخب ام ”ىش ىلع ًارتجبالو رذحيو قتب نا هقخ مكللعو كرس طبخلا
 ريثك نآرقلاىف ةدايعلا ىنعمب ءاعدلاو رافكلا مهدبعي نيذلا ةهل آلاو ىا“  نوعدي



 م # رشع عباوا ءزجلا

 001012 يل لب هكا و موجتلا هدا انولا زيسمسم ,انيرتع اننا
 | [مايمبل ارواج قرزو ىينسو) لاعتيلل ديور كفا ل ادا وهذا فيرشلا عرشلارهاظ |

 | ل1 ررولو حالا ةيفولسم لم ريالف قلل ليها ىلا نكفتلا فرص نكعالو ( ضزالاو
 اهب لدتسيل موجنلا ىف رظنلا فيرسشلا ديسلا لاق 5 حرجلاو نعطلا نع جراخ ردقلا اذهو

 مهقيرطف .نايعلاو دوهشلابابرا اماو تاءاطلا مظعا نم هتردق لاكو ىلاعت هللادبحوت ىلع
 توهاللاو توربجلا رارسا ةفشاكمو توكلملاو كلملا راونا ةعلاطم ىلا نولصي هبو رك ذلا

 ريحتام نطابلاو ىهاظلا ىف نونياعيو نويعلا نع باغام قاف آلاو .سفنالاف نودهاشبف |
 ضرا ىلا ضرانم نيرئاسلل وهو قاف الاملاء مون اما ءادتهالا نا مث نومجنملاو ءامكحلاهبف

 | مهيأبموجنلاك ىباحا) ثيدحلا فو لاح ىلا لاح نم نيرجاهملل وهو سفنالاملاع موجن اماو
 | ثراوتلا بسحب نامزلا رخآ ىلا قاب رمتسم ءادتهالاو ءادققالا اذهو ( متردتها متدتقا

 ةنادهلا ىف فرصتلا لماك ةيالولاو ةريصصبلا بحاصوهو للدلا نم دبالف رصع لكيىف

 ظفالا لاق : ةيانعلاب صوصخلا |

 دحتو ماها دص مدوم# شيوخم نم هك * مدق هار لبلد ىب هم قشع 10

 مكب ليم الثل ةنيكسلاو راقولا :لابج ةيرسشبلا ضرا ىف ىقلاو ةيمجنلا تاليوأتا ىفو © |
 | ةيادهلا قيرطو ةمكحلا ءام نم اراهناو ةّيرطلاو ةعيرسشلا ةداج نع ةيرشللا تافص

 | نودتهي هللانم ةيادهلامخو فوشكلاو دهاوشلا نم تامالعو ىلاعت هللا ىلإ نودتهتمكلعل |
 | ىهتنا يقل ادوجولا رونىلا ىزاجملا ؟دوجو تاملظنم اهب مكجرخيةيانعلا ةبذجوهو هللالا |

 | كابتن ود هللسفل |ةيروطلالا ف .ةبحقملا ةئسالا اباتكاف ب يا امل خشلالاق *

 | لكلا نم دارا ىلاعت هنا ليلد هبف .6 نودتهت مكلعل ) هلوق ىلا ©« ضرالا ىف لاو )

 ظ مهركذينا هبدارملا باوجلاو ىلاعت هتداراب كلذ سلف ىدتهيال نم لكذاو ركشلاؤ ءادتهالا
 | اودعتزاو) هلوق ىلا (ضرالاو تاومسلاقلخإل ىلاعت هلوقىف ركشلا اهيلعقحتسي ىتلاعتا

 | ننس مث ةيادهلاو نكشلا جوت اهلك علا هذه نا ىلاعت ني مث (اهوصحتال هللاةمعت

 ةميظعلا تاعونصملا هذه 46 قلخي نفأ © (نيعمحا ك ادهل ءاشولو )) ىلاعت لاق اك ءاشي نم
 | [ دش,زوك ذه هك ارتاقولخم همه نإ. دئيرفا | .هكىبكايا ] ةيسراقلابو ..ىلاعت هللاوهو

 ةهلا اهومس مهتال ءالقعالنمو مانصالا وهو الصا ”ىشىلع ردقبال نك #« قلخمال نك

 هنطب ىلع ىشمي نم مهنه ىلاعت هلوقكهعم هلعجو قلاخلاب هلباق هنالوا ءالقعلا ىرجم تيرجاف
 ةهباشملا روصتن ديحوتلال امثالد روهظ دعباىا راكتالل ةزمهلاو «نيلجر ىلع ىشعي نم مهنمو

 ناخا- رداق كيرش ارزجا» سي تسين ىتهباشم جيه قولخماب ار قلاخ ] ىنعي : ةكراشملاو

 ههاظب ماقملا ءاضتقا عم قلاخلا ريغب قلاخلا هسشت ريتخاو [ تسلهج تياهنو دانع تياف |

 نوظحالتالأ ىا 45 نورك ذئالفأ ف مدعلا ىلع ةكلملاقسس قحل ةاءارم كلذ سكع
 "ىثىلا رقتفيال ثحب هحوضوب هناف ةكم لهاإي هيلعمتاام داسف نوفرعتف كلذ نوركذت الف |

 ندرمش ] ةيسرافلاب دعلا 45 اودعت ناو. 9: .[ ندرك داي ] ةيسرافلابوهو ركذتاىوس |
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 ارساء رود مي م1 ع

 ةدارا 6# نودتهت مكلعل »8 [ ىضومي ىضوم ره زا اههار نيمز رد يدرك ديدب ] ىنعي |
 ندملا اونكساو تراد ولو قيرطلا اوذخ مهضعب لاق * مكلزانمو كدصاقم ىلا اهب اودتهت نا

 اهنف ريخال ةكلاه ةدساف ىا ارو كلا تناكولو ىا ترابولو يد اوجوزلاو تراحولو

 راكب دياي نيراب ميوقت هك * راهبوت ره تسود ىا نكون نز

 لبج نمراهنلابقيرطلا ىلعةفلتخلا موقلا ىهوةلباسلا اهب لدّتسي ملاعماهف لعجو ىاد# تامالعو وف
 نوفاك مب سر يس عارم ميدو راخشاو هامو لهسو

 ريمضل العلو هريغ ةمالاعال ثنح راحبلاو ىراربللا ف لبللاب نودتهي مه محلب وق تاقرطلا

 مظنلا ف رصو مهرافسا ىف موجتللاب ءادتهالاب نير وهشمةراحتلل ددرتلاى ريتك اوناكيهناف شيرقل

 ءالؤه اصوصخ مجتلابو لق هنأك صيصختال ريمضلا ماحقاو مجنلا مدقتو باطخلا ننس نع

 ايرلاوه وا سنجلا محتلاب دارملاو مهيلع بجوا هيلع ركشلاومهل مزلا كلذب رابتعالاف نودتهيي

 بطقلالوح ا اليل تاهجلا اهب ملعت اهنال كلذو ىدجلاو شعن تانبو نادقرفلاو

 اهفرطقىذلادرفملا مجللا وه ىدجلاو ىرغصلا ش *ءكتانبطسوىف بطقلاو سغتال ىهف ىلاهثلا

 برشو تانلانم ىدحلاو سعنلانم اهو رخ آلا رطلا ىف ناذللا نامجنلا اه نادقرفلاو

 ءازابو تاس ثالثو شعم ةعبرا اضيأ ةعبس هو ىربكلا نثعت تانن ىرخصلا نشعن :تانبنم

 هف نحتم 0 هللا ىضر ةياحسصلا تناك ريغص ىنخ كوك وهو ئهسلا تاذبلا نم طسوالا

 موجنلانم اوملعت هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لاف * ركسع نبال ةلمكتااىف ذك مهراصبا

 لوا لبق مكماحرا هب نولصتام باسنالا نم اوملعتو اوفك مثمكتلبقو كيري نواب

 هقفلاةعبرا مولعلا فلسلا ضعب لاق * مالسلاهيلع ىلا سردا سبب موحنلا ىف رظن نم

 املع سبتقا نم) مالسلاهيلع هلوق اماو ناسلل وحنلاو نامزالل موجللاو نادبالل بطلاو نايدالل

 ٌْ وه موجنلا لع نم يم دقف هنم ةغطق لعتىا (رحسلا نمةيعش ستقام وحنلا نم

 بوبهو جلثلا عوقوو رطملا ىجَك اهنا ندقشاب قلت عقلا لذي ةفازعت ا لا هلع نطديإل

 انهقازتفا و اهنانتقاؤ) لك اوكل 45 انهأ نوكردي مهنا نومحزيو كلذوحتو راعسالا ريغتو حيرلا

 يداك ءزيغادحاا كلك نإ قرون كلا ملع اذهو ضعب نود نامزالا ضعب ىف اهروهظو
 نيناكو ىدحا ةنس نازيملانم ةئلاثلا ةجردلانم ةقبقدىف ةعبسلا بك اوكلانارق عقو الهلا
 مرد كرحجلو رديلاتقو ناكو حايرلا نم نوكسملا عبرلاٍبارخب نومجنملامكح ةئامسحو
 هقارتفا دنع ليمكتلادعب هخيشنم ذيل ىصوتسا اذاو بوبحلا عفر ىلع نيقاهدلا رد ملو
 بحصلالف كف ةذل تت نا تدرا ناو امجنم بحصتالف ادبا نزحمال نا تدرا نا لاقف

 مانشد هتسشن مهب وا نزاب ديد ارهناكس درم دما رد دوخ هناي ىمجنم ] خيشلا لاق + ابببط

 تفكاو دهن فقلاو الاخ يارا دا ةزخ اطار كك وامإ وهيك ؤ تمكه طجل 3
 تسكت ىارسرد هك ىنادن وح د تسليح قاد هح كلف جوا لا

 ؟وىضم؟و ةلبقلاةهجو لاوزلاهب فرعي ىذلا موجنلا لع نم ةدهاشملا قب رط نم كرديام اماف

 لالدتسالاو رظنلا باتا ريقفلالوقي * ةدايز عم ظفاحلا مالكىهتنا ىهنلا ف لخاد ريغ هنافىتب
 كالا كاسات مارا دينا



 نامعو مزلق نوج ديرفا اهايرد نيمززد ىهاظ ىورزا ىلاعتو هناحبس قح هكدنا هدروا 1

 | اهايرد ىدا سفنرد نطاب ىورزاو هدومرفر رقم اهتشكن ارب روع ىاوبو رئازجو طصخحمو |

 ١ اهنتشك نازا روبع ىاربو هقرفتو تلفغو صرحو متو لغش ئاهايرد نوج هدرك ديدب

 ىتثكر داك هو .دسر تغارف لحاس لغش ىايردزا دنشن لكوت يدكاود لح! ةداوع نيعت

 صرح ىايرد زا دنك ىاج تعانق ىتثكرد هكرهو .دسر حرف لحاسب مت رحب زا ديا رد اضر |

 هكرهو :دسر اك ا لحاس ثلفغ ىايردزا دئيشت رك ذ ىتثكرد هكرهو دبا دهز لحاسب
 تيعمجو تساقرد هقرفتتقيق#<و دسر تيعمج لحاسب هقرفت ىايرد زا دبا رد دحوتىتشكب

 ه [ عمج ةيترمرد نادوخيو هقرفت تكلممرد نا دوجواب انفرد

 شكرب ٍلع ىدوخي هدرد * شكرد مق ىدوخ باسحب |
 هللا الا ميرح رد ىسر 5 هارى ور «الد بوراخن ان

 ةينسلابهاوملاو ةيبغلا دئاوفلاهنم اولكأتل مولعلار حب مكلرخس ىذلاوهو ةراشالاو ©
 | مكحاورا اهب سبلت مكبواقل ةلح قئاقارردو قاعملا,هاوج مولعلارحب نم اوج رختستو

 وهو هلضفنم اوغتبتلو مولعلار حب ىف تايراج بهاذملاو عئارسشلانئافس ىرتو ءاهلاو رونلا |
 ةميظعلا تايطعلاو ةميسجلاهمنلا هذه نوركشن مكلعلو نييرقملا ةكئالملا نع تابفلا رارسالا
 ةرهاقلاه«ردقب ىلاعت هللا 46 ىقتلاو 8 ةمجللا تاليوأتلا ىف ا نيملاعلا نع اهب مكصتخا ىتلا

 لكأت ىا ضرأت اهنال ضرالاب تيمسو ملاعلاطسو اهلحم لكتلاةيورك ىه ه5 ضرالاىف
 نهضبق تاصخ اهن اك ر يهظالو ببس ريغنم تباوث الاج ىا «ىساور# مدا ىن. داسجا |

 | هلع وهف ريسع لكناو هتردقل لشعو هتمظغل ريوصت وهف ضرالاف سصذنف هدم ضباق

 لابجلاب تيسرا دقو ضرالا تحبصاف تناكف ىنوك اهل لاق ناب ىساوز اهبف لعجو ىا ريسي |
 | تينأتل ءاتلاو ةيسارعمح تبن اذا 'ىثلا اسر نم تقلخ م دحا ردي ملف اروم دوم تناكنا دعب
 كرحم ادم دنمي دام لاق لملاو ةكرملاديملاو هل لوعقم ة6مكيدنمت نا لابج ةفّض اهنا ىلع

 | نيمزامشب دنكت ىيمات ] ةيسرافلابو.برطضتو مكب ليت نا ةهاركى عملو .ةدئاملا تمس هنمو
 اهنؤكل اة اشتم لضزألا هللا قاخ دقو[ هزاذوكعازلاعاو ددركن لن لطبقماو كزختما وشل

 | لما ووك وش ة دفع اوونفاو هيؤنو .ةقايتنو قالا[ ض1ش سوا انما اهاسرا مث ءاملا ىلع

 | امكف ماظع الب محللاك لابج الب ضرالاف باسسالاب ةطونم ءايشالا لعج ىف هتداع نايرج

 ىرت الأ ىساورلاب موقت امنا ضرالا اذكف مظعلاب كسمتسي اها هدسجو ناونألا دوجو نا |

 | كيمتسيال ناكو نيتأرملا ءام نم هنوكل افقلا ىوس مظع هندبف نكيل نهاكلا احيطسنا ١

 عج 6 اراهناو لف ةضفنم ةفيحص ىلع اعوضوموا ةقرخف افوفلم ةرم ةنسلاىف جرخم امناو
 صوصخ لعج ءاقلالاذا لعجلاىنعم تلاىف نال اراهذا اهنف لعجو ىا ءاملاىرجم كرحبو رهن

 هنذا رهن ناحبجو خلب رهن نوحبجو دادغب رهن ةلجدو ةفوكلارهن تارفلالثم كالذو |

 راهنالا نماهريغو رصم رهن لبلاو ةصيصملارهن ناحبسو دنهلارهن نوحبسو نمرالا دالب ىف

 | حضوامو قيرطلاوهو لبس عمج ةفلتخم اقرطو 6 السسو » ضرالا راطقا ىف ةيراجلا |

 ) .يعنى 



 لدنلا ةروس -- 2 طه احم

 | ةيسرافلاب وهو زمهيالف ةوارطلا نم  ايرط امل و ىشاوكلاىف اك حلملاو بذعلا نم ىأ
 لكالاىفهب عافتنالا راصحتايحولتلل اناوح هنوكعم محللاب هنعريبعتلاو كمسلا دارملاو [ هذان ]

 هفصو خللا وهاك دارا ريغ تاناوبحلا رئاسك عذلل هجاتحا مدعب ناذياللو داشرالا ىف اك

 هبفو ءابطالادنع ررقملاوهاك نوكيام رضا اديدق هلكا ناف ايرط لوانتي نال اداشرا ةوارطلاب
 ظ هبرشقاطبال ظلغلا رملا ءاملا بارةكوهو قاعز ءامىف ايرط ابذعهقلخ ثيحهتردق لامكل نايب

 هلك اب ثنح محللا لك أيال فلح نم نا ىلا ىدوثلاو كلام بهذ هيلع محللاقالطا نمو
 لانا ىرتالأ قالطالادنع محللا نم مهفيال هنا ىف بيرالو فرغلا ناميالا نم نا باوجلاو
 هيوكرب ثخ الو ( اورفك نيذلا هللادنع باودلا رش ناإ لاق ثيح ةباد رفاكلإ ىمس ىلاعت

 رحبلا ىفىتلا تاناو.+لا نم يملا لحب ىتفملا بهذملان اولا ةايح ىفو * ةباد بكري ال فلح نم
 لكا) ثيدحلاىفو ال ما ريزتخوا بلك روص ىلع ناك ء اوس حاسعلاو عدفطلاو ناطرسلااالا

 ناوبحو مدا اونب قشنتس اكءاملا قشنتسي كمسلاو .مولعلا رحب ىف اك(دسحلاب بهذي كمسلا

 كيمتسلاو.ةثارلا ةضق خلا كلذي لطب و:لفونالاب,ءاؤهلا[ىعنسات اربلا تاو نا الارءاويلالا

 نغتسن+و ةاحلاةماقا ىف ءاوهلاماقم هبلق ىف ىناويحلا حورلادلوتىق ءاملا هل موقبف هغادصاب قشنتسي

 ضرالاملام نم نحنو ءاوهلاملاع نود ضرالاو ءامسلاملاع نال هنع ناويخلا نم انهبشا امو نت
 ئونتملا فو. : كهل ةعانش كمتنلا نلَع/ سول ىبلا مسنو

 نورد ةراذكت نمي انتاكاخ .* نورت _.دراذكت نم ارئاصام
 تماس ك١ نيا كاوا كاز حتا تاير

 دارملاو ةضفوا بهذنم ةنيزااةيلخلا دك ةيلج :.حلملا رحبلانم ىا دي هتم اوجرختستو

 مقاس اهب نيزنت 6 اهنوسبلت لي ناجرملا هل لاعب ىذلا رمحالا رححلاو ؤلؤللا ةيلآلا اهب

 6 كلفلا ىرتو 3 مهسابلو مهتنيز اهنأكف مهلجال نهسبلو مهنم نهتوكل مهيلا دنسا امناو

 ةربدمو ةلبقم رحبلا ىف ىراوج 4 هيف رخاوم 9 نفسلا تيأرل بطاخلااهيا ترضح ول ىا
 ترج عنك ةئيفسلا ترخ لاقي ءاملا قش وهو رخلا نه اهموزيحي ةدحاو حيرب ةضرتعمو

 كلفلا ىرج توصرخلا ءارفلالاقو* ةنيفسلار دصوهو مضلاب وج وج عم يا
 اهبوكرب هقذر ةعسنم اوبلطتا ىا اوجرختست ىلع فطع 4 هلضفنم اوغتيتلو 98 حايرلاب
 هلوش ىدعس ةرضح راشا هيلاو ريلاةراحم نم حدا ةنراخت ناف ةراجتلل

 راخ شيوشت ىتسنرك ىدب شوخ لك تب * جوم مي ىدوبنرك ىدوب كينايرد دوس
 جوملا نم هناجبه هجاج راو (ةمذلا هنم ترب قرفف هجاجنرا ىف رحبلان كر نم) ثيدحلا ىفو

 ةكلهتلا ىلا هسفن ىتلا اذاف ظفحلاب ةمذو ادهع هللا نم دحا لكل نا هانعمو ةديدشلا ةكرطاوهو

 هلعاف ىصغو هبوكر رجب مل ديدشلا جوملا نيح ةمالسلا رودنلف هللادهع هنع عطقنا دف

 ديحوتلاو ةعاطلاب اهئاداب نوموقتف ةإءااهمعن :قوقح نوفرعت ىا 6 نوركشن مكلعلو
 باب ىف ىوقا هنال ركشلا بيقعتب هصيصخت لعلو مولعلار حب ىف ةدارالا ىنعمل داعتسم لعلو

 | دا رسالا فشك ب حاص لاق * شاعملا ليصحنو عافتنالل اببس كلاهملا لعجن هلا ثيح نم ماعنالا
 ع يبي تابابتاتبتطفططبيطمربمبلا

 خا دوب هراب زاك هكش.ءهالغو ريما تاكد نايبرد موس رتفد طساوارد



 مي ١م جم رشع مبارلا ءزملا

 ًارذامو اريشافتلا ,رثك ا قوف كلذ.ريغو داوسو ةرمحو»:ضاسو.ةرضخسنم هن ايههناولا افلح |
 نغم مهل قلخلاركذ ناب بقعتو .مكلجال قلخام مكل رخسو ىا راهنلاو لبللا ىلع فوطعم |
 زيزع مهل قلخام نوك زاوجل ايلقع اموزل ىناثلا مزاتسيال لوالاناب رذتعاو ريخستل ار كذ نع
 | ىلع ةلاد ه6 ةيآل 8 اهوحنو تاريخستلا نم ركذ ىذلا 46 كلذىف نا 98 لانملا بعص مارملا
 ركذت ىلا الا جاتحم ريغ كلذ.ناف 46 نوركذتي موقل هل كيرشال دخاو هنأش اذه نم نا ظ

 ةيرشبلا ليل 6 لبللا مكل رخسو ) ةراشالاو © ةيرورضلا مولعلا نم هنع لفغي ىسعام ١
 ( مؤجنلاو ):بلقلارث (زمقلاو) حورلا شمش (سمشلاو) ةيناحورلا راهن ( راهنلاو ١

 | ىلع اهلامعتسا اهريخستو باطخ وهو 6 هىماب تارخسم ) سمخلا ساوحلاو ىوقلا موج |
 | ةيادهلاف فرصتلا ل ماك ةيالولاو ةريصبلا قذاح بيبط ةجلاعمب ةقيرطلا نوناقو ةعيرشلا قفو

 ريغ نم قحلا دهاوشب 6 نولقعي موقل ) تادهاشل 6 تايآل كلذىف نا ) ةيانعلاب صوصخم
 نم مكتلبج ضداىف (ضرالاىفإ) مكحلاصمل قلخامو (مكل ًادذامو ) تانياعملاب لب ركفتلا |
 موقل تاي آل كلذىف نا )ةيناويحاهنهو ةيناطيش اهتمو ةيكلم اهم .(هناولا:افلتخخ)تادادعتسالا |

 | نم لاعلا كلذ نولي ملاع لك ىف اهنولتو ةفاتحلا ملاوعلا هذهىلع مهحاورا روبع «نوركذتي

 ةيمجتللاتاليوأتلا ىف اذكب لاقلا نيلفاسل فسا ىلا تدز ناىلاةيناومملاو ةيناطيشلاوةيكلملاملاوع |

 لضف نيدمم لاق + نكذتلا لها ةلساسب ةسفن طيريو ةلفغلادنق نم صلخت نا لقاعلاىلعف * |
 ادا بينا يمتاز ضأ ومو كهل تالي رقو قلب كلقلا كطيو تانك درو تاراقكن اهلا وكن
 خا اورظنل.: مدا". ىب بولق ىلع نوموحب نيطايشلا.ناالول ):تيدحلاىفو قحلازيساو دسجلا |

 نااو تزكلملا نيبو بلقلا نيب باح ىهىتلا باسالا ىلا ةراشا:هذهىو (ثاونسلا تكلم

 فنصو 6 اهب نوهقفيالا بولق مهل ) ىلاعت هللا لاق ماهبلاك فنص ةئالث سنالا نم بولقلا |
 هلظالا لظال موي ىلاعتدللا لظ ىف فنصو نيطايشلا حاورا  مهحاوراو مدا ىبداسجا مهداسجا

 هرسسدق ىدعسلا لاق : ةدلاخعلا ىف اذك

 شوهىاحلدو راتفك ىاج نهد ع شؤكو ديداهت رسرد هديد ارك

 زادداي تسهتوك نيا هك ىوكن .* زارف ذا ٍبيشن ىناد زاب. ركم
 رخس ىذلاوهو#هلتقلخامف اهوامعتساف ةمكتملاب ءاضعالا نموضعلك قلخ ىلاعت هللا ىنعب
 ىهتنا داحبو ندوحبو رحبا عملاو طقف حلملاوا ريثكلا ءاملا رحبلا سوماقلا ف لاق # رحبلا

 بوكرلاب هب عافتنالان م نوتكم ثيحب هلعج ىا حلملاو بذعلا حبلا رخس ىئاوكلا ىفو*
 ققو لزانلا ءاعلا ءام ضزالا هجو ىلع روحللا 0 مهضعل لاق + داطصالاو صوغلاو

 هعلتم مل ءامسلا ءام قبو اه ءام تعلتباف موقلا كاله دعب ضرالا سما ىلاعت هللا ناف نافوطلا

 هدبز نم ضرالا هللا قلخ نيح. ضرالا نع رزج "وه لب كلذريغف طغارحللا اماو ضرالا

 ؟ ةكلهلاىلاهست ىتلادقف الاو سأرلا نارود مدعو ةحابسلا لع طرشي رحبلا بوكر زوجو «

 | نال ءاسنلل هب وكر هركو روهمجا هلق اك ءاستلاو لاجرلل كلذو ضئارفلا كرتىلع مدقاو
 | هيهنم اولكأتل 9 ةريغصلا ةئيفسلا ىو قووزلاايسال اءلاغةتفسلا ف رسعتماذو رتسلا ىلع نهلاح

 (ىار



 لدالا ةروس م ١ا/ عم

 راقلا دقعلاو مكساعمو مكمانملىا *« مكلرخسو » ةيمكحلا عئانصلا هذهىف لقعلارظنب
 راهنلاو لبللا لعج ىذلاوهو )) ىلاعت كاق اك ةفلخ نابقاعتي 6 راهنلاو لدللا # اهجاضتاو

 رانلا نم راهنلاو ةنملانم لدلاو ءاوك ىثنا راهنلاو مد اك ركذ لبللا مهضعب لاق ( ةفلخ

 ةلاصا امهتراناو اهريس ىف ارخست 6 رمقلاو سمشلاو © رثكا ليللاب سنالا ناك ةمثنمو

 ىرششلا لاق مكعفانمو مكحلاصمل كلذ لك هحالص امهب طين امل امهحالصاو ةفالخو

 ىروخت تلفغب و ىرا فكب ىنان ونا * دئراكرد كلفو ديشروخو همو دابو ربا

 ئرب نام ركون اكعتاكمام كفاصتا, ظررشر# نادر نامزند همك وا ناد

 اهفيرصتنم مهنكمي مهل هذهريخستب دارملا سيلو [ ندينادرك مار ] ةيسرافلاب ريخستلاو
 ىلاعت هفيرصت وهلب هرئاظنو « اذه ان رخس ىذلا ناحبس ) ىلاعت هلوق ىف اك اًؤاش فك

 بسح مهلبق نم فرصتو مهلريخست كلذ نا ال مهحلاصمو مهعفانم هيلع بترتي امسح اهل

 اهعاضواو اهتاكرحىف موجنلارئاسىا ربخو أدتبم 6 ءماب تارخسم موجنلاو 8 مهتدارا

 نقلخاملوا ءاش فيك اهربدو اهقلخ هلل تاللذم ىا تارخسم اهوحنو عيرتلاو ثيلثتلا نم
 اهلقام ةباثمي روهظلاىف مهيلا موجنلا عفانم دوع نكي مل ثمحو هتثيشمو هتداراب ىا هسماب هل

 اهنوك دفب هجو ىلع رك ذ لب صاصتخالا ةاداب مهلا اهريختست بسن نيرمقلاو نيولملا نم

 ىلع ةلادلا ةيلعفلا ةلمطا نع لدع كلذلو رخآ *”ىش ىلع ةلالد ريغنم ىلاعت هنوكلم تحن
 لعجو ريدقت ىلع موجنلا بصنب ”ئرقو . رارمتسالاو ماودلل ةديفملا ةيمسالا ىلا ثودحلا

 لكلا نم لاحت ارخسمو ةّمدقتملا تابوصلملا ىلع ىوطعم هناىلعوا ءماب تارسم موحتلا

 هداجياب هلنقلخامل وا نلت ارخسم اهنوك لاح اهب مكعفن ىا عفن ىنعم نم رخسىفام لماعلاو

 6 تاي الف الصفمو الم ركذامي قلعتملا ريخستلا نمر كذابف ىا 46 كلذفف نا © هريدقتو

 تناك ثمحو نوربتعيو لالدتسالاو رظنال مهلوقع نوحتفي ه6 نولقعي موقل ه ةرئاكتم ةرهاب

 ةينادحولا ىلع ةمكحلاؤ ملعلاو ةردقلا مظع نم اهيفام ةلالدو ةددعتم ةيولعلا راث آلا هذه
 ماعلا لها لاق * ركفتلاو لمأتلا ىلا ةجاح ريغ نم لقعلا درحمب تقلع تايآلا عيمج رهظا

 طئاسولاب تايئاغلا كردي بلقلا ىف هرون لعجو غامدلا ىف هللا هقلخ ”ىضم ىهوج لقعلا
 وهو تبم وهف هللقعال بلق لكف دسحلل حورلا ةلزتم بلقلل وهو ةدهاشملاب تاقيمكلاو

 ىلا عراسملا ) لاق القع سانلا نسحا نم ملسو هيلع هللاىبص ىلا لئسو مئاهبلا بلق ةلزنمب

 نب ناسحلاق روفصعلا نم املح فخا اولاق ( ىلاعت هللامراح نع بنتحملاو ىلاعت هللا ةاض م

 هنع هللا ىضر ىراصنالا تباث

 نيفاصعلا مالحاو لاغبلا مسج * مظع نمو لوطنم موقلاب سأبال
 ىا ردقملا لعمل لوعفم هنا ىلع ابصنو امفر موجنلاو هلوق ىلع فطع ه6 مكل أرذامو

 ناف هفانصا ىا ه5 هناولا افلتخم وه هنوك لاح تاينو ناويح نم *# ضرالا ىف © قلخ امو

 لاوحالاو صاوخلانم ه.قلخا لوا ىلاعت هلل رخسم نوللا فالتخاي نوكي ابلاغ اهفالتخا
 مولعلا ربو «متتش فنص ىأب كلذنم اوعتمتتل فانصالا فلتخم كلذ لعجو ا تارفيكلاو

 0122 كواتلا سدو



 مد 1١ ردع عيارلاءزمجلا

 نعول (تلق وش“ وح انان: مرككل اود ءاذفتملا نش ونام نا ىنعي ( نمؤلابلق مركلا ام ) لا
 وهذا ءاخسالو امركءاطخلا كلذرتنالف هاقعنم ةيلغنع ناركسلات اف رصترثكا ذا را نمال '
 اذكفمزركلا ىلع كاذل محال امكف اريذتو اف رس هلام رثؤيو ءاخسلا ل قعنال ىصكةلاخلا كلتىف ٍ

 اهلضغ راعشالل ركذلاب ةدودعملا عاونالاهذهصصخو + راكفالا راكبا ف ادك نأ كسل اءاطعا

 تارعلا عنيمن ,طملاب جرخت ملهنال اهلكض عب ىا ةيضعبتن م 86 تارغلا لكنه و 8لاقف مح مئاهف رشو

 اهلكنءضرالاىف تيناامتاو ةنملاىفالانوكتال اهلكذال تارعلا لكل شل ىا ةنملافنوكيامناو

 ئعو اهب ىرتاو ةيوينذلا ةأشنلا هذه :اهلمتحم ىتلا"َتاَرْعلا لكن مو دارملا:لعلو ةركذتل |
 ىلاعت هلوقىف كك ةلضص نم.ةلك نوكتف» اهقانتصاو اهعاؤناي» نساتلا دنع ةفّرانعتملا تازؤلا |
 لازناىف ىا  كلذف نا »8 حتاللاوهو ةفوكلا ىأر ىلع 6 مكبونذ نم مكلرفغي )

 | ملعلا لاكىلع هلاتشال ةيهولالاب ىلاعت هدرفت ىلع ةلاد ةميظع 46 ةيآل 9 لصفام تابلاو ءاملا |
 ضرالا ىف عنا ةاوالاو ةبحلانا ىف ركقت نم ناف * نوركفتي موقل ف ةءكلاو ةردقلاو ظ

 ضرالا قاما ىف طسبنت قوىع هنم جرخف اهلقسا قشنف اهيف ذفنت ةوادن اهيلا لصتو .

 قادوالا هنم جرخيو ومشف قاس هنم جرخيو عوقولا يف ةقااكعم كناك نا عاالغ[ىةانو

 ١ ىلعو عئانطلاو صاوخلاو ناولالاو لاكشالا ةفلتخم ماسجاىلع راقلاو بوبحلاو راهزالاو
 عئابطلا ةيسسنت ءاوتساو داوملا داحا عم ةياهنىلا ال ررحلا طعلا ىلغ لاثمالا ديلوتل ةلباق ةاون

 ههبشي نا نكميال هراثاو هلاعفا هذهنم نا لع لكلاولا ةبسنلاب هيولعلا تاريثأتلاو ةيلفسلا
 ةلخؤلالا اا كافل ىاناشالا اخ ةكوامب نا منع الخف“ نأامكلا ”تافكنم ”ققف كوع

 اريك اولع كلذ نع ىلاعت ةداعلا قاقحتساو

 ديرفا اهناكم و نوك ةجفب *# نلف اا ةوتاخا بداح !ةضامو

 ةاكلملا زكي لسع وا! الوقع راو كب هلك هه اعاوهزا دارك

 ةلاسو ركفلاو قيرطرك ذلا اولاق بولطملا كردل ءاشالا ىناعمىف تلقلا فرصت ركفتلاو
 . يعردوجم ةماعلل لضفا رك ذلا مهضعب لاق * تاعاطلا مظعا ىهىتلا ةفرغملا

 | :لضفا"نكفلاو.اننامز ىف :ماوعلا نم سيشكل : كلذ نضرغي 6 مهدنع ةنملا: نكمتو ليطابالا ىف
 ١ 5 اليلد اولطت ة ههبش مهل تضّْنع اك مهئاف م .قتسملا ركفلا نم ناكل دقع معلا بابرال

 هبلاو ركذلا عم غيلنلا ركفلا لوصحن « وك انا ركذلا نم لضفا مهلركفلا ناكف

 هللاىضر نامعنا - ىور - ( هنس نيعس ةدابعن مريخ ةعاسر كف: ) لوم مالسلا هلع راشا

 هرباطت نم نكمل نمل كلذ حبي ملو ركفتلاوربدتلا نم هنكمل رتولا ةفكد ىف نارقلا مت هنع
 هب الا#ىف ةراشالاو © ةعبسلاو ةثالثلاك كلذ نم اهف نك ةدم هل لجاو ههقف ةفرعمو

 ىوة«رجشهنموإلمكبولقل ةبحلا (بارش هنممكلا) ضيفلا 6 ءام ءامسلانم لزتا ىذلا وهز) |
 نوتيزوتاءاطلا عرز هبمكحاوراءاذغل تبني مكسوفنىشاوم نوعرت هيف اهيعاودو ةيرشبلا

 تالوقعملا تارم لك نمو.ةيئابرلا تادراؤلاتانعاو ةذملا قالخالا ليخنو قدصلا
 | 6 نوركقتي موقل ةي آل كلذيف نا ) اهلك لاوحالاو تاملاكملاو تافشاكملاو تادهاشملاو

 ( رظنب )



 أ جوت كح نجم ممص ع هم نسج ب ص دمحم هج

 لحاا ةروس مهي ١6 رجس

 نسانلا )إنخا ثيدح ىفب امل انحلت هنم ناك امهاو# قنباتل وأ طولا نم»ياؤدلا اهتعارام صقل
 ءاملاب دارملا نا 5 نما ىف ال اهثوضو:اهئالطحصاق! ىأ ( رانلاو الكلاو اءاملا ثالث فاةاكرش

 برضيل ضرالا نم اعضوم رجأتسي نا هنفةلبلاو فورظلاىف ذرحلاءاملا ال راب الاو زاهثالا ءام

 لصحبف ىعرلاب هل عافتنالا ىعرملا بح اص حسب وةراجالا حضتقهملغل هريظح هلعجل وا اطاطسفهبف
 ةاءطاو اهروهظ لبق ةرغلا عيبال ةر ,حشلا ىلع قادوالا عيب زوجيو ىقاكلا ىف اذك اهدودقم

 قازوالاىف عيبلل اعيش رغلاىف عببلازوجيف اهدرو نم جرام لوا قاروالا عم اهغسب اكالذ ىف

 لام [ ار همر نتشه نوريب ] ةيسرافلاب ةماسالا 6 نومست هف 8 قراشملاراونا ىفاك

 تامالع ىعرلاب رثؤت اهنال ةمالعلا ىعو مضلاب ةموسلانم اهيحاص اهماساو تعر ةيشاملا تماس

 : 0 ملا نر عسولا وس امك ةيضايرمإ ناوع لانا تناحما | ريقنلا و معتم تحي ةاويصاب علاء دق كشارس نزرع تاك 5

 مكيحلاصا ة«مكل 96 ىلاعت هللا 6 تبني له كاذ ريغ ةعفنم هل له لاق نمل لاقف ء هلا لا نع

 د ةيذغالا لصا وه ىذلا 6 عرزلاه ءامسلانم لزنا ا ىا 5 هب 00 كة

 عرزلا مولعلا رحب ىف لاق + [ دنبكم ت تعارزرهكت سا هيذاغ بويخ .ذارص :]؛ وشاكلا لاق
 مدا ىلاعت هللا طبها امل رابجالابعك لاق *.عورز هعمجو ردصملاب ىمسم رذبلاب تينتسااه لك

 رذيإو ضرالا برضاف م كدالوا قزرو -قزر اذه لاقو ةطنملا بح نم ”ىبثب ليشاكم ءاج

 ضقن سانلارفك ملف ماعلا ةضيبك سيردا نمز ىلا .مدا دهع نم بخلا لزيو لاقرذلا
 سوسحملارادقملا ىلا مث ةصمخلا ردق ىلا مث ةقدنبلا ردق ىلا مث ةماممحاةضيب ىلا مث ةجاجدلا ةضيب ىلا

 قاثلااماو هبرةطنخلابىصع مدا نالف لوالااما ءاملاب رشي الو ةطنللا لك أيالموبلا نالاَقب نا الا
 ىشاكلا لاقوههجو ن.ةهك افو هجو نممادا وهىذلاة«نوتيزلاوولج ءاملاب اوكلعاونموقنالف

 هدازناكو ةنس فال | ةثالثرمعت نوتيزلاة .حثش نويعلاناسناىف لاق * [ارنوتبز تخرد] ىنعب

 اونهداو تيزلاب اومدتْنا)ءاحو تيبزلاو كعكلارتضقلاو دملاب» ارح راغب هيلخت تقو !سوهلعهللا ىل و

 فيرشفف الا تذنت داكتال اهنال ةكرابم اهل ليقو نوتنزلا هو ( ةكرابم رع ماجر هناف هن

 لختلاو لخنلاو [ ارئانبامرخو ] #ليختلاو# سدقملا تيب ضراك اهيف كروب ىتلا عاملا
 انهناف ةلخنلا مكتمجاومرك 1) تيدا ىو رعلاو ةرعلاك ةلخت ةدحاولاو عم ماوهو دحاو ىنعمب

 ان تذلاو ,:رجصتش نم شاجرعب مالكا ةكش ضع وبزلا كلو مد[ ةنط لشن ناممعلا
 ةنسحلا دصاقملا ف 5 (رمتف بظر نكيمل!ناف,بظرلا:دلوا ما

 فانصالا ىلع لاّشالا نم اهيفام ىلا:ةراشالل ٍبانعالا عم [ اراهك انو ] 6 بانغالاو ع
 | ةيلهاملانم ناك هنكلو. عضاولا عضوي نكي مل امرك بنعلاةيمست نا: ىلا ةراشا هبفو * ةفلتخلا

 ىهنق ءاخسلاو مركلا ىلع ثحن هنم ةذختملا را نوكل مركلا نم قاقتشالا هب اودصق مهنأك

 ةراعتسالا كلت حبق نيب مث ( ةيلاو بنعلا اولوق نكلو مزكلا اولوقتال ) لاق ثيح عضاولا

 بلا ةدوس ّْ 2-9
 ءاوس ضرالا نم تينيام هب دارملاو ىشاوملا هاعرت رحش لصحب هسسبو منهو ىا ةيئادتبا نم

 | وهو ًالكلا ىتعي ( تحس هناف رحشلا نك اولكأتال ) ةمركع ثيدحىفو الوا قاس هل ناك



 | ىبا رعت وأ لاقذ هللالوسراي قي. لاقف (اديو اناسلو. ارصيو اعمس هللتنك ادنع تيحا |

 فاعلا اسد لئاقلا ناكل وه ناك هللا سبح كنك اذاذ لاق هللال وسراي ىل 5 لاق هللا بح :

 هما نم ناكف ىتعيرش ف.سب كسفن لتقاف انابرق هلل كسفن برق لاق ىنذ ةرافك اف اذه |

 هيلع هللا لص هللا ]وسر نع بوحح اندلاق راف ثصح نم وهو مالسل هيلع دوه لاق مث ناك ام ا

 ريقفلا لوش *ىهتنا سو هي هءلع هللا لص هللا لوسرولا هل ةعافشلا لجال ةيعملا هده ن .الاوهسو |

 | رهطالا هرسسدق ربك الا خبشلا ةرضح نع  ىكحي - لوبقملا بيملابصغ ىلا ىدؤي
 | انسن ىلا مدا ندلنه مالسلا مهيلع هلسر نايعا هللاىناراف دهشمي ةبطرق ةنيدمب تنقا لاق هنا |
 مهنا وهو مهتعمج بيسو قرخاو مالسلاهيلع دوه مهنم ىيطاخف مالسلاو ةالصلا هلع ا

 لاق ناب .بدالاءاسادق ناك هنا كلذو مالسلاو ةالصلاهيلع انين ىلا جالحلل ءاعفش اوعمتجا |

 سو هيلع هللاىلص هللالوسر نا ةيويئدلا هتايحيىف |

 | ماشلاب ربك الا خبشلاةرضح تامو عستو ةئامالث ةنس رخآ ىف دادغيىف لتق هلا ىاثلاو ءاعفشلا |

 عا هللاو يهاظلاو ةنس نورمشعو عستو ةئاكالث ةدملا نم امهنيف ةئاحمو نيثالثو ناقل"

 مظن:نصخرو ةعيرشلادح زواج نمي كنظاف زومالا نم ىعا:نلكىف بدالا ىعارب نا ىتني |

 86 رجش هنمو © ةيضيعبت نمو هنم لاح ىناثلاو بارمشل مدقم ربخ مكلوهو لوالا فراظلاو.:|

 ا 6 ال رع مبارلا ء ىلا

 وا تيشمىب دهزو تبصعم تسي هك * ٍتسم نم. تماله تراقح شجي نكم

 لاقو

 مور ىو دنهدىم مشرورب ةكنانج « ىلود دوخم شئزرس مكن نم نيدد

 لاقو

 ثلا كك راشخا رد وناو نمرب هك ىاشكبي رك ناستنك هدب هدادب اضر

 هفالخو لوبقلاببس ميلستلاو ىضرلان اف لادجلاو لازتعالا ضفرو لاقلاو لبقل اكرتب كيلعف

 | ّفانال لاق كلذ لو هل ل ليق هبصنم نود هتم* مل

 | ىلاعت هللالش نا الا ىضريال هقح نم ناكو ©« ىضرتف كبر كبطعي فوسلو ) لاق ىلاعت

 | اندم املك.( نما نما راكل الحال يءافتلش ) الا,ناقام هيكل نمو, فاك لكى هعافش

 | تركنا ىذا كليا ارا داما م اناوو عضاوتةوأ [ةاواكلك هللا ىلص هللا ل وسر هءاج لوقلا اذه هْنم
 | اذا ) لجو نع ىبدنع تيكح ىتنا عمست ملأ لاقف كلذ ناكدق هللالوسراي لاقف ةعافشلا ىلع

 ىلوق نم بئان انا هللا ل وسراي لاقف روصنماي ىلع باتع ىأف هدوجوىف مدع اناو هللاعوفشملاو

 نع ملمع ةلالدب هرمس س دق جالطانأش 32 امدحا نارما ةصقلاهذهىف ريدقلا 1

 | ةنلب هنااا نم رثك١ا ملسو هلع هللا ىلد هللالوسر حور نع ابوححم ناك جالخلا حور نا

 روصو ٍبّرقلا طاسب لع ناكنمنافإ ب ذالا ف الخ لك تم تَردٌص ةلكأ سب كاد امره

 ةفاعلا هللا لأفت ماعتالاك الا كئلوا نسلق ماهوالاو تالاخلاب لمعو ةفدطللا هناعمو نآرقلا

 هنمو باح لاما 26 ءامسلا نم قه ةرهاذلا هنردقن 6 لزتا ىذلاوه قه ماعنالاو وفعلاو
ِ 5 

 هناف ءاملاضعب ىا ضعبتلل هريكنت مولعلا رحب ىفو «رطملاوهو هنم اعون ه5 ءام وو ضرالاولا

 هنوبرشتام ىا #4 بارش 8 لزأملا ءاملا كلذ نم ىا 6 هنم مك .4] 92 هلك ءاملا ءامسلا نم لنيل

 نم )



 طارصلاو قيرطلا'نيب قرفلا لامكلا نبا لاق + ثنؤتو رك ذت اهئاف لسسلا نم ضعبوا |

 ىتا لالضلاقيرط وهو هيلا ل1 لك و ا نو قحلا نع لئام ىا 3 اخ 2س |

 لوم «* ىهنا مهادهل ديحوتلل لها مهلك قلخلانا هللا وعول هريشفتىف ثللاوبا لاقو *ءازملا '

 نايعالاهتطعاامالا لاوحالا نم رهظبالف مولعملل عبان مل اعلانا, لع ىرم تفاظل ننعم وهءاربقفلا ١

 *ىش ىلا سيل ولوسرانااما) ثيردحلا ىفو لاح وهو ىلاعت هللا لعىف ريغتلا مزن الاوىرصنعلا هدوجو '

 لكتلاةَوو- مي 18م دج
 كك مكس هس

 مهثاول تو مهعم انرشحو مهداشرو مهلامعال انقفويو مهداقتعاو مهتبحكب انيولق المب نا

 لاش لعافلا ىنعمي ردصمه دصقلا © لسسلادصق هللا ىلعو 0 مهئاقفر نم نحو ةنخلا الخديو

 كلاسلااهمْؤي ىذلا هجولا دصقي. هن اكدبلا كلاس لاح دانسا جهذ ىلع مقتسم ىا دصاقودصق ليبس
 هتمحر بج وكهناحبس هيلع ق>ىا ةيلا دصقلاةفاضا لملدب قيرطلا لدسلاب دارملاوهنع لدعنال

 كلي نم لصوملا مقتسملا قيرطلاناسب نم ”ىثش هيلع بحال ذا بجاوال :موتحلا هدعوو

 هللا سانلا ةوعدل بتكلا لازناو لسرلالاسراو ةلدالا بصنب ديحوتلاوه ىذلاق للا ىلا
 ليبسلاضعب ىافوضوملا ريدقتب اماوهنوءضمرايتعاباماءادتبالا ىلع عفرلا ل<ىف ؟ اهنمو

 اهو ا"كفرطل قرف, انتهت يتلا يف ءاما ؟كدتأسلااو' + ركشتلا ىف. (ةيواطقشاهنإ لكبغلنلاق
 كواشلا داتعم وهام قؤطلا نم ليملاو داتعم ريغوا ناك اداتعم قراط هقرطنام لك قيرطلا نا

 رئاسو ةيسوجملاو ةينارصنلاو ةيدوهيلاك رئاطلاتحن اهلك يردنملا اهددع. ئعح داكيال

 ةنسلاو مالسالانيد وه لسسلادصق نا 3 اذه نمو عدبلاو ءاوهالا لهاو كلا للم

 ١ رئالانم ك اياو اظفحو لمعلاو داقتعالا قيد هلك اص ىلع  اياو هللا انلعج ةعاملاو

 ىناده دوت عيش دس هاب قواك هزات حاخل لاق د للزلاو غيزلاو ا

 نيرشتلاو ننالا ةلمل 0 5 اها مالعا روص كلَ هرمس س دق ىرادكسالا

 نامي الا لها لع اذوه_- ل < هذه هو فلاو ةرشع ىتنلا ةنسل ةرخ ”آلاداج نم

 غاذام ىلعالا ىلوملاهقح ىف لاق نمي ءادتقا ولعلا ىلا هجوتلاب ىلاعت حلا نم مهداد.ءةسا ةروصو

 دوهيلا لعاذه - 44 قلانعمهفار رات روتر هاذي ١ 248 ئنطاموّرصنلا

 هللا ام ىا 5 نيعمجا مكيدهل ءاشولو 0 ىهتا تاقلاب اقتكلا قل نع مهفار كا ةرودو

 كلذ لعفل م سس بر هيلاةاصوم ةيادهدنج وتلا نم رك " ذامىلا مكيدهينا

 رادم ناامل ةئيسثملا كلتىف ةمكحالو اهبلا ةنعادلا ةمكحلل ةعبات .هةششم.نال أشيل نكلو
 طرتاهب ىتلا لامعالا هيلع بترتيب ىذلا ىثزحلا راتخالا وه اا باقعلاو ٍباوثلاو فراكتلا

 ىضتقم ناكنش لامكلاو ناصقنلاو .ناصعلاو ةعالخلاو يكلاو ناعالاك ىهلالا معلاىلا

 هتياده هللاءاشف ملعلل اهاطعا ةتباثلا هننع ملعىف اهلالها تاكا لاتكلازو ةعالملا و نامل هتاذ

 ةيترمىلا لوزنلا نيح هتياده هللاأ شي فالخ هدادعتسا ىنذتق» ناكنمو هتمكحب ةأشنلا هذهىف

 *ىثةلالضلا نمهل سيل و نيم سبلب ااماو ضرالا نملك ن < آل ىلا ةيادهلا تناكولوةيادهلا نم
 ظفاحلا لاقناهذالاحبقلتىفاذك( اديب لكيلا جكلو لعنالا قش لكلضال يل ةلالضلا تناكولو



 مضض ٠؟ جح رام اماعنارلا ل

 لعلو هحح وارق ةلاطاوقو نئاز ا الدنجل ةولخلا وه انك لعف تاوكرا انافل والا نود

 ليلخلا حل 53 اةمرح ىلع ىلاعت هللادمحر ةفشحوا 3 جحا دقوةنبز اهب 0 ىا فوذح

 لك الا ةعفذمو ماعذالا ىف 20 امدعب لكالا ل مو ةنيزلاو كتاوكارللل اهقلخ للع هنال

 هله سسملا ا قا مكحلاب هل او عدل كامل تقلقي الاوأل ئاوقا
 - 7-0 ب 7 ف 7 ى 7 - 2 ور

 دعو فسوب ىنا فالخ لتخلافو .كلام قالخ ةيلهالا را ىفو . كرادملاف اذك اهالعا

 *6نوملعتالام اخي و9 ةيهقفلا بتكلا نم حئابذلا باتكىفليصفتلاو مواعلا رحب ىفاك ىبفاشلاو

 ليج ءاروام تاقولخمو 52 تاناوحو روطلاو ماوهلاو ةارتعللا نم تاقوالا عاوتا نم

 عاونا نمو ريلاىف ةثامعب راو رحبلا ىف اهنم ةئامس ةما فلا قاخ ىلاعت هللا نا) ثيدحاى و فاق

 ةلالازا )يبدل |[ اه رعشل كىزاطلا هكر الاماو اهوزتلا ةوالهل واف اعلا كن طال كنشتلا

 ىصعي ىلاعت هللازا نوملعيال هللا قاخ نم اقلخ ةوشحم ةرمه نيثالث امندلا لدم ءاضس اضرا قلخ

 نيأف اولق ( مدا قلخ هللازا نو..اعنال ) لاق مه مدا دلو نمأ هللاوسراي اولاق ( نيع ةفرط

 ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر أرق 2 ( سلبا قاخ هللانا نوملعيال ) كاق مهنم سلبا

 | شرعلا نيم نع نا امهنع هللاىضر سابع نبا: نعو ناتسنلا ىف 6 نوملعت الام قاخيو رب
 لك ليريج هيف لخدي ةعبسلا زاحبلاو عبسلا نيضرالاو عبسلا تاومسلا لثم رون نم ارهأ
 ةرطق لكنه هللا قاخف ضفتني مث .ظعىلاامظع اعلان رون ىلا اروندادزف لستغف رحس

 | رومعملا تيبلا كلم. فلا نوعبس موب لك مهنم لخدنف كلم ايقونة سووا عقت

 تثلم اذا ) ثيد|ىفو داشرالاىف امك ةمايقلا موب ىلا هنلا نودوعنال ةعكل اكلم فلأ نوعبسو

 | كقلخ ءافعض نمالا ىتالمملو :ةنعارفلاو كولملاو .ةرئانملاب ممهج .تأالم ةنالوقت 1

 ركقم (هرخ 0 د و و ا لعتتا فرةذضامك هللا" شنت

 رصحم فككو (اليلقالا معلا نم متينوا اموز) لاق ىلاعت هللانا ٍلعاو *+ مولعلار هما

 ىلا مالا ئايناو ةناثا هتك رعاظم ىه:ىللا ةروصحلا نيغل | هللا تاقولخم معلا ليلق ناكنم ١
 امن مهبولق: ةطاجاو .مهمولع ةعس عم .زجعلا  مالسلا موملع ءايننالا:رهظا دقو :توكتلا
 ةمالا دارفا قح ىف

 دشام بدا طرش نديد كون اردوخ هلا قس 5 نا ك5 دش روخ هك ىلن< رد

 «نوماعتالامإ) كرقتسم ىلا ةبذجلابمكعوج دعب مكف ( قلخيو ال ةيمجتلا تاليوأتلا فو ©
 ربك الاخبشلا ةرضح لاق * ىهتنا ةطساو الب ىلاعت هللارونت ضف لودق 0 هنلا عوجرلا لبق

 ارو عدلا ةحأايقزب هتما ىف ذا فالختسالا نع مالسل اهملع ىنلا تك 3 < امجاطالا سدق

 | ع عيدسمو عماسو عاوشمو عبات وهف هللال وسر ةفلخ هرهاظ إو هللا ة فخ هنطاس 0

 ا لوسرلا نادس( عنان مو انا ةريصب ىلع هللا ىلا وعداز) هل وش كلذ ىلع هناح سوسن دق و 0

 ىهتنا ةوبنلاة ير نع ؛صقان' كلذك :سل ىلولا ةفلخلاو ماكحالا رهاظ ىف. ةدايزلل ل

 ىلاعت للالأت ع 2 هللا نم نسال كدا كيكاةمالانتع 00 تاع كلا كد

 (نا)



0 
 لحالا ةروس مسي ١١ زعم

 راجاو سرفلا لاق كلا بحا باؤدلا ىأ رصخل] ىسوم لاق ( ةئسح 5 هريعش لكب هل ةلابتك

 دممو بوشو اصو دوه بكم ريعبلاو. لسرلا نم .مزعلا ىلوا بكم. سرفلان ال ريعبلاو

 للاءاحا ايش ثحاال "فيكف (مالتسلا اهيلع ريزتلاو :ىملع تكجرانامعاو مالئنسلا ملغ
 لوا لاو 0 سرفلانم يكس وهو لغب عج  لاغلاو قف رشحلالبق .هتوم دعب

 ةربعمو مهرافساىف كولملا يكسم وهو 0 رامحاريص هلو نوراق اهجتنتتسا نم

 نلكشاش تناك لاغبلا نا هنع هللاىىذر بلاطىبا نب ىلع نعو * مهراطوا ءاضقىف كيلاعصلا

 5 هللا عطقف اهيلع اعدف نه رلا ليلخ مهاربا رانت يطخلا لقنىف باودلا عرمسا اتناكو

 اب ىدوم ىلع مدقم مهاربا نال نوراق لش اهخاتتسا نوكيذلا ىعدتست ةياورلا هذهو

 ا ايحىف اكماوهلارئاسو رأفلاهنم برهركَذلا لغبلا رفاحب تينلار خب اذاو ةريثك

 رصم ىلاو سقوتللا هنلا اهادها لدلد اهل لاعب ءابهش ةلغب اهنم . تس لاغب سو هيلع هللا ىلص

 ةالصلاهيلعبناكو اهمظع ىلوو ذفانقلارك ذ لبقو ذفنقلا لصالا ىف لدلذلاو لقره لبق نم
 تم<و ريعشلا اهل قدي ناكف اهنانسا تهذ ىتح تشاءو رافسالاىفو ةنيدملا ف اهككري مالسلاو

 ىلع دعب اهيكرو هنعهّللاىضر نام اهيكر نا دعب جراوخلاعم اهيلع هنع هللا ىضر ىلع لتاقو

 اهويكر امنا ريقفلا لش * مهنع هللا ىضر ةفينلا نب دم مث نييسملا مث ندحلاهنبا هنع هللا ىضد |

 عبياقولا ريغىف اهوبكري مل مهن! ىهاظلاف رفظلاو ةرصنال ايلط مالسلاو ةالصلا هلع هيك تناكدقو

 حكتيالو هناكمىف دعقبالو هتباد بكري الو هعوبتم باث .سبايال نا .عباتلا بادآ نم نال
 ةمودنمىرخاو .ىرسكهلا اهادها ةلغبو . ةيليالا اهنمو .ةضف اهل لاَعب ةلغب اهنمو .هأ ما
 0-0 ملسو هيلع هللا ىلص هل ناكو رام عم د ريماو الف ىشاجنلا دنعنم ىرخاو .لدنجلا
 ماللاوةالصل اهيلعمرا مما نامالعالاو فيرعتلا باتكىفو«ةربغلاةرفعلاو ريفعو روفعينانثا

 0 هنا وريخ سو هيلع هللا ىلص هدجو اروفعي نإ  ىور  روفعي هل لاّغيو ريفع

 ا ىيكريالف للا تناو ىن مهكر مهلك ازامح نوتس ىثابآ ىف ناكو باهش نب.دايز ىمسا
 1 هللا سدا لع اغانجف هسفن راما ىقلا !سو هلع هللا ىلص هللا ل وسر ىفوت املاف كدعب
 دخا ىلا ةجاح هل تناكاذا هلسري ناك مالسلاو 0 ىنلا نا 0 ذل كا 0

 ةالصلاهيلع ىنلا نا ملعيف هيلا جرخيف باحصلا باب هنيأزرب انزشي نتج راج اناقه اكان

 لاننا ل0 1 هللا قلخ لذا نم راملاو هيلا راملاعم قلطنف هديري 0

 كا ىلا ريعنالذالا الا * هب داري مض نع مهب الو

 دحا هل قر الف حمبشملا اذو * هتمرب طوب ص ف دحلا ىلءاذه

 ىنملاو ربخ تبيباا فلو لذلاةياغىف اه ناذللا نالذالا الا هقحىف هب داري ملظ ىلع ريصيال ىا

 بلحو فوصلا س ) نمإ ثيدحلا فو هنع نيءماببلل ريفنت و ريذحتو لظلا ىلع ربصلا نع ىهن
 ١ هكاهوكرتل## ةراماىهو نانا عج نتالاو (ربكلا نم 'ئش هفوج ىف سيلف نئالا نتكرو ةاشلا

 | اهباصتنا  ةنيزو 8« هققحنىف بيرال امم اضيا لملاب اهب عافتنالاف الاو اهعفانم مظعمب ليلعت

 / هب للعملا لعفلا لعافل العف هنوكل ماللانع هديرحنو افوكرتل لحم ىلع افطع هل لوعذملا ىلع
 2 3 ده ظل كل 2امدما تبعه كانا

 الا ا ا ل يي ا ل ل ا م ا 2 222 22 222 ا ا لا ا ا ا أخ 1 2 1ةآة 7 ل ب ج>ٌْا6ٌٌٌُُمه4ُ©6ُ2ص, ١



 سانلا نموبنذلاو فاك ]زنق زم عا ع عم قارمعالا باودلا نمرةشالاوهن رمح تدشا 1

 مكآ ٠ ' مقا رثع مبارلا ءزجلا

 | ك7 مك بهو ليلا َناَقلخ 23 .ماعتالا ىلع فطع 3 يو 0 لغلا هرقل لسع

 ْ نوذربلا مظعن ا | ءهني قرذالاو نيمو دع ناعون لمخلاو لي التغنا نم هلدحاو ال .شرفلل

 هنم عرتسا سس زفلاو سرفل !نه ىلا نوذربلاو لقناو بلصاسرفلا مظعو سرفلا مشع نم مظعا

 | بويعلا نم هقتغل كلذن ىمسن اب ىعداؤباام قيتعلاف ةاشلاةلزتعنوذربلاو لازغلا ةلزنعقيتعلاو
 ' فعا يحا ات:الشا ىلا تيار ةسكتلا تبا: ةطشتللا'نوئالابددق نكلطلا 'َنَمكةتمالاتبو

 عد نم للا هللاقلخو.ةيمحت هماوىب نع هوباىذلا نيجهلاو . طق كلام اهك1تلهنال قرلا

 موب قلخ مدا و سما موي تقلخ باودلانال ماللا!ةبلع مدا لبق اهقلخ ناكو بونجلا
 لكيم اناؤاورو لوجو عاملا“ مفافلا تالا +لثق قلخ ليلا نم نككذلاو تملا فو ةفجلا
 لخلااوكرا ) ثيداىفو بارعلا اهل لق كلذلو اشوحو تناكو مالسلاةلع ليعامسا للا

 ىلاعتهلوقدنع ةرقبلا ةروسىفلبعامسال اهداقنا ةصق قبس دقو (ليعامنا مكيبا ثاريم اهئاف

 ىنلانا هنع هللاىخر نسنا نعو ةي الا 6 لبعامساو تببلا نم دعاوقلا مهار ربا مقريذاَو )

 نينرقلاوذ دارأ امل) ثيدحلاىفو ليلا نم ءاسنلادعب هللا بحا ”ىش نكيل ل إنو هناع هللا لص

 للا ىأ لاقف للا اولاقف رصبا لئلا ىف باودلاى 5 غلاعس الإ نيع ىلا ناعلاو كيدينا

 سرف فال [ ةّتس هركس_عنم عدش ةراكللا اولاقق ريصبا ثانالاىأف لاق ثانالا اولاقف رصبا

 هبامصتاو ءاملا تشكي هش كسكلا لوألا . سارفا ةعبس 8-0 هيلع هللا ىلَد هلزاكو ( كلذك

 رعشلا نم برضوه ىذلازجرلان م ذوخأم هليهص نسم هبىمس زجنرملا ىناثلاو . هيرج ةدشل
 ءاخلاب وه للقوااهطغنى ا: ةلؤطل هذ ضرالا فلي هناك رييزوا ريماك فحللا تلاثلاو
 واطلب ودب هن اكف هتقدالا ىا هتززال نم ذوخام زازللا عبارلاو . سزو ريمأك ةمحعملا

 ًاقوءونق هب رح طلاخ ىدلاز وكت مكلا رمخالاو تيمكلانيباموهو درولا سءاخلاو.هتعرسل

 دنجلا ميركلا ءاقلابو ءازلا ناكساوةلمهملا ءاطلارسسكب فرطلا سداسلاو . ةرمح هضاسول تنم

 ىرملا عيرس ىاةلهملا: احلا حتفوةدحوملا 0 نيسلا حاف ةحبسلا عباس !او لئخلا نم ٍ

 تلعجو مدا ننال ل د كنا بر لوشو' ابق وعدب سر ,فلاوالا ليل نمام ) ثيدحاىفو

 سرفلانا امهنع هللاىوخر سابعنبانعو مجدزو هلهانم هللا بحا ىنلعجاف مهللا هديىف زر

 |اكف 550 او لا هيلع ينلانعو داني ىف هل ناكو اهبك ارنم

 ليطاطاإبد نمو ةوقنم متعطتساام مهل اودعأو ) لاق ىلاعت هللازال ءريغوا ناك ايبرع
 | لوس حرا لح وعول لاحطال سرفلازنا لاهو هريغو ىنرعلا نيب قرش لو

 | جرحا هبانخداذا !هلبرو مذا ىك تآماملا ىري نرفلاو هل ةَراَسْجال ىا هل ةرآسمال ريعملل

 ا قشعلا سرفلاطبر اذا للاب اتكىف ىطامدلا نيدلاف رش ظفاخجلالاق * ناتبلا نم دلولا
 | لمعتسيالو هيلع ىزغيال ىذلاوهق موش هف ىذلا سرقلااماو ناط.كلا هل ديل تدبىف

 | هلع _ هلع قلعي ىتح هب ءاج مث هسرقل |ريعش قل نم ) ثيدحلا ف و ا ةحادمىف
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 شل مومدم تفطالم ىتشرد ماكنه :كدنكت تعواطم رك دك نشفك زامامز دز“ |

 لحالا ةرو- مه ه رجح

 للا لوسرتافو دعب لك أت ىتلا ىو (هعضوالاايندلا نم ًايش ف ريالن هللا ىلع اقحنا) سوهيلع
 يشوح ] ىدعسلالاق * اهلع رشحت اهنع هللاىىخر ةءطاف هتنبانا ءاحو تتام ىتح برشتو

 دحدت وا تعباتمزا ندرك دربب كنسرف دصو دريك شراهم ىلفط رك ١ تلنمواعم هكنانج

 دكياح.نا .هك دهاوخ ىتاداتي .لفطرو /دشاب كالهب بج وف هك ديا شيب كاتلروهت هد ودركا ا, امل

 َ دك ءدانز عمط كاب 506 تسود :تفطالع (نهشد 5

 داع نك | شففح هدر ددنك فواح امك ذ/ ا نتا ل كاخيوتاب دك فياجل كاك«

 كايناهوس مرنب را هددروخ كنز 50 ىو كف .قوك تيه ودابمزكو فطلب نذعس

 ف طبري هدارقو هعطق لئاسلا مدلا ىلع رذو لما ربو قرحا اذاو ناوبملا ةابحىف لاق*

 ضرالاق شتاهنال قشاذارق نم رقبلاو . عاملا ىا ةءابلاىف ديزيهمحو هقشع لوزيف قشاعلا

 الخ دمهبف لخدو معلا قش هنال رقايلا مهنعهللا ىضر ىلع نب نيسالا نب دمحل ليقو # ةثارحلاب

 رقبلا محشب اهنطاب ىلط دقو اهةلح ىلا ضرالاىف ةرج نفداف ابحت ىرثنا تدرا اذاو اغبلب

 اصوصخ ماوهلا بهذا خيئرزلا عم همحشب تيا رخياذاو اهلا عمتجم اهلك ثيغاربلاناف

 ىحض هنا ىفانيالف ةينقلل رقبلا نم ىا اهنم ايش كلم عسوهلع هللاىلص هنا لقي و براقعلا

 رقبلااذو رجشلا عطاقورشبلا عئاب نوحلفيال ةئالث لاقي *نويعلا ناسنا فاك رقبلاب هتاسن نع

 اهناملانافاهم وحلو : 5و اهنامساو رقيلانابلاب مكلع) ثيدحلاىفو كلذل داتعملاباصقلا دارملاو

 مالسلاو ةالصلاهملعىنلا نا حص دق ىواخسلا مامالا لاق *(ءاد اهموحو ءافشو ءاود اهنامساو

 اهنل ةيوطرو رآللا ٍِح ةسوسو زاجلا سيبل اذه ىميلخلا لاق * رقبلاب هبات نع ىجض

 برقتيالمالسلاهيلع ىبلاف الاو نسحتسم ليروزتلاب اذه كلذ: صاصتخإ ىري هن فايس

 مالسلاهيلع هنا رخآ 0 ةسوسلا كلت رقبلاف كلذ لاقامتا وهف ءادلاب ىلاعت هللا ىلا

 اهفوص ) ثيدطاىفو ىواخسلا مالك ىهتنا هريغ رسبت مدعلو اب زاوجلا نانبل_ نقيلاب حض

 شايرلا بيس اهرهظ ىلعامنا ىنعي رخافلا سابللا شايرلا منغلا ىنعي ( شاعم اهنمسو شاير

 اس لاق هنع هللا ىضر ةريرهىبانعو * دخلو شاعملا بساهظبىفامو اهتدامو

 رقف مغَجاجدلا ) لاقو جاجدلا ذاخأب ءارقفلا ساو مثلا ذاختاب ءاينغالا مسوهيلع هللا ىلص

 5 ءا و ىرشلا كو اياد ججاجدلا ءانغالا ذاخنادنعو (اهئارقف جح ةعمجاو قفل

 لك ٌو يو :صمماعلا ىف دلت ىو منغلاعونىف 0 هللا لعج ناومحلا ةاح ىف لاق*( ( ةكراهناف مغلا

 اهنم ىريالو اعبسو اتسدلت اهناف عابسللا فالح ضرالا فوج اهنم “ىو هللاءاشامأ انهم

 اهاعرت تناك زنعا ةعيسو منغلا نم ةئام لسوهيلع هللا لص هلذاكو ضرالا فارطاىف ةدحاوالا

 مالسلاوةالصل هيلع هلت تامو اهنمل برسشب صتخ ةاش مالسل هيلع هلزاك حطو اهنع هللاىضر نعاما ا

 شيكلادبك ىريمدلامامالا لاق *(اهروهط اهغابدإ لاقةتناهنا اولاق (اهباهاب ملعفام) لاقف ةاش

 اهل زكي ةرحش تحن نفداذا ينكر نرتو اهتضس نانسالا اهب كلدو ةيرط تقرحا:اذا

 هبفو ضال نأضلا فوصب لنزول ىكماداو ل احلا تع هحيعنلا قوصي 5 نال تل كادت



 مه 2م خم ريشع عبارلا ءزمل

 ا حرس نم اه>راسم ىلا اهرئاظح نم اهنوج رخو ىعرملا يف راهنلا لواىفىا ةادغلاب اهولسرت |

 [ ناشهاري ] حورسلاو رداصملا بيذهتىف لاق * ىعرملا ىف اهلسراو اهاعراذا لبالا ىعارلا

 ةاعرلانال نيتقولا نيستو.* ىهتنا ةنشاملا تحربمو ةشاملا تحرس لاق دعتمو مزال حرسو |

 | سوماقلاىفاكرادلا مامانم عستاام ىا اهبةينفالا تنيزت ةادغلاب اهوحرسو ىنعلاب اوحارا اذا

 ْ مهلا رسكب لجف تفخلا تاؤذ ىناثلاو زعملاو ةاشلا توص لوالا ءاخرلاو ءاغثلا بواجنو |

 | اهنوك دنعاماو سانلا دنع ةمرحلاو احلا نوسكيو اهلا نيرظانلا نيعاىف اهلها مظعي ىا

 رظنيالو ءاراهاربال رئاظخلاىف اهنوك دنعو اهبابرا ىلا ةسحلا اهتفاضا عطقتف ىئارملاف |

 روضح ىذا رهظا اهنف لاما نال هدعب تناك ناو حرسلا ىلع ةحارالا مدقو رظان اهيلا |

 | ةلفاح عولضلا ةعفترم نوطللا ئالم ةوكاقب قدح 4ع دلما ذن لاقاو ةسغ دعب |

 ثيداىفوهنيز هامحو نيزت لم و قلخلاو قلخلاىف ندحلالاملا سوماقلاىف لاق * عورضلا

 | (لاعقلا نسَكَع كامكلاو لاقملا؛ تاَوُصلاعا )نر خا كيدخ ىو (هاسل: ةخاضفّنٍِخرلا َلامخ)

 ْ رب ماهذا وك ءدنك ارب * رسب ايؤكو دشونخ متاهب
 3ك لم ىا همشحو رفاسملاعاتموهوىاقلاوءاثلا حتفب لقثعمج 6 مكلاقثا لمحو #

 ماشلاو رصمو نِعلا ىلا مهرجاتم ةكم لها جارخاهبف لخ ديف ناك امايا دعب «دلب ىلا مكلاحاو

 أ اضرقلبالا قل وا ىالبالاالول لاقنالا نعني درج مكسفناب هيلا نيلصا و هيهيغلاباوت وكنمل © ظ

 قشلاو .هيلاروهظ ىلع اهوامحتنا نعىا مكعم اهباحصتسا نءالضف 4« سفنالا قشبالا ف

 'ىثب هغلاب اونوكتمل ىا ءابشالا معانه غرفم ءانثتساوهو ةقشملاو ةفلكلا حتفلاو رسكآاب

 مكيلعماعنالا هظعو مكبةفأرلا مظع 6 ميحر فؤرل مكبرنا ف سفنالا قشبالا ءايشالا نم
 رع نع *مكلع يمالاريستو مكعافتنال مكملع اهمعناو لماوخلا هذه قلخي مكمحر ثيح

 نوريس مهانبف هيزاغم ضعبىف ناك لسوهيلع هللاىلص هللالوسرزا هنعهللاىوضر باطخلانبا

 لاقف خرفلا اوذخا نيذلا ىدياىف طقس ىتح هيوبا دحا لبقاف هدلوىا رئاط خرف اوذخاذا

 هلل هللاو مكيدياف طقس ىتحلبقاف هخرفذخا ريطلا اذهل نوبجعتالأ ) مالسلاو ةالصلاهيلع |
 (هخرفب رئاطلا اذهنم هداععب محرا

 بحي توعدبي ارئانك عرضت * بيرق تمحرب ارئاكدنامورف
 مهعالطا نيحاهبنوعفتني مهناف ناسنالل اعافتناتاناويلا قلخىفنا ىلاةداشا ةياالافو ©

 ايانتجاواهزيح ىف سات> الا نع ازارتحا ةديملعا ةيكلملا تافصلاب ةمسذلا ةيناوشكسا اهتافص ىلع |

 || لمحتل مهيف تقلخامنا ةيناورأعا تافصلاهذهو (لضا مهب ماعنالاك كئاواإب هلوهاههبش نع

 ىلاعت هللا نا ٍلعاو * ( اهب قفرافكتطم كسفن) درو اذلو توربخلاملاع دلب ىلا مهحاورا لاقثا ظ

 لبا مسوهيلع هللا ىلص هللا لوسرل ناك دقو زءملاو مغلاو رقبلاو لبالا قلخب هانعىلع نم

 | ةعوطقمواةمنالا ةعوطقملا ىا ءاءدجلاو اهنذا فرط عوطقملاىا ىوصقلا ةقابلا هو اهكري
 كلذنم ”ىش كلتب نكيملوباقلا هذهو مهضعب لاق *نذالا ةقوقشملا ىا ءاضعلاو اهلك نذالا |

 هللاىلص هللالوسر لاقف نيمايسملا ىلع كلذ قشف تقسف قستال تناك ىتلا ىه ءاضعلاو

 و



 لحنلا ةروس موه 7 ”*جم

 ١ سبل كلذو كسملاةحار مهتالضف نم مش ناك ىناملا ديحوتلا لها نم نيققحلا ةضايرلا لها
 ةروص ةفطنلا نم مهف مهئازجاو مهئاضعا عم ىلا مهلاح راث ا نايرسو مهنطاب ةوفصل ديعرب

 اولصوو ةيبغلا نم اوباغف دوجولاةروصىف رهظ مهانعم نال مهلثم مهريغ سبلو ىنعم رونلا نمو
 اواصوام ىلا لوصولاىف عمطت تنا ناف ةلفغلا بابرا نم مهريغ فالخي دوهشلا ملاع ىلا

 ديحوتلا ةقيقح ناف لدجلاو ءارملا كرو لمعلا صالخاب كيلعف اواصحام دنع لوصحلاوا
 ىهو هننع نكسيدقو م عمج هي ماعنالاو قه ديعب ناكمي هنم ىه لب دينعلا مصخلل لحد

 ىتالاو ركذلل ارامتعا ةيناعلا جاوزالاب ةامسملا ةعبرالا سانجالا ىهؤو زعملاو متعلاو رقبلاو لبالا

 ةينامجاوزالا عومم نوكيف هرك ذب جوز هاثناو هاثناب جوز عاونالاذهنم دحاو لكركذ نال

 | لخلاف نيدثابرقبلا نموبنينثا لب الانمو:نيتثاونطملا نمو نينا نآضل | قيتاراكتعالا اذا
 هرسفي رعضمب اهباصتناو لبالا ىلع مسالا اذه عّدبام رثكاو ماعنالا نم ةجراخ ريمحاو لاغبلاو

 تقلخ اهناف تاقولخلا راس اذكو مدا ىنب اي مك اصمو مكمفانملو 6 مكل اهقلخ © ىلاعت هلوق |
 مكل رخسإ) هلوقو (اعيجح ضرالا فام مكل قلخ ل ىلاعت هلوق هءلع لدي اهل ال مهعفانمو دابعلا اصمل |
 ناسنالاف(ىسفنل كتعنطصا ول لاق ام ى اعت هل قلخ دقفناسنالا اماو «ضرالاىفاموتاومسلاىفام |

 ل هدمت ل تسر ناشياددز هي فد اهنف ف ىضاخالا لجو ىلاعتهللا تافص ١ ل

 ةنوخسلا ىنعي ىا دربلا ةدح ضن ”ىفدلاو * [ ددادزاب امرس هكىومو مشيزا اهعماج

 لبالاربووا مثلا فوصنم لومعم سابل نم هبنخسي ىا هبأفدي ام لك هبىمس مث ةرارحلاو
 ىفاشلا مامالادع دقو ناك فنص ىأ نم ةغابدلا دعب هبسأبالف ورفلااماو اذه زعملا رعشوا
 اهسبلي كنف ةج مس وهيلع هللاىلص هللا لوسرل ناكو اهوركم عابسلا دلج سبل هللاهحر

 عيل اص اهلدعاو اهفرشاو ءارفلا عاونا ببطا اهتورف ةباد كيرحتلاب كنفلاو دامعالاىف |

 | ىنلانا رهتشا دقو ةماعلل مزلتامتا نيخستلا بابسا نا مث سوماقلاىف م ةلدتعملا ةجمالا

 ةرارملانع ىنت مهنطاب ةدارحناف صاوخلا ضعب اذكو راثلاب لطصي+ل !سوهيلع هللاىلص
 تتاصلا لاق: ةَهاظلا

 كا كا ل ار ب را دم كر شعب مرد نشد كن ع
 | 0 نوكأ اهنمو 0 اهترحاو اهنمثو اهب ةثاركلاو ا اهردو اهلسن +6 عفانمو 0

 ميدشو .مارحاهثتاف مدلاو مظعلاو بلصلا عاختو ةناثملاو ةرارملاو نيتيصخلاو رك ذلاو ريدلاو

 لك الااماو مهشئاعمىف سانلا هدمتعي ىذلا لصالاوه اهنم لكالان الوا "ةاصافلا ةياعّرل قرظلا

 رصقلا:نوكف ذذاتااو فتلاوا ىوادتلا هجو قلعف رحبلاو ربلا ديصو روطلان م اهريغّنم

 ةداتعملا تالوك أملا نم هوحنو زيا لثم ضقتنيال ىتح تاناوملا رئاس ىلا ةيسنلاب انفاضا

 سانلانيعاىف ةئيز ىا 6 لاجج و ةيرورضلا عفانملا عاونانم لصفام عم 6 اهيف مكلو © |

 ىثعلاب اهكراسو اهحا ص ىلا اهبعارض نم اهتودرت 5 نوحنرت ناح #3 مهدنع ةهاحوو

 رقبلاو لب الاةحارا عضوموهو ميملا مشب حارملا ىلا اهدراذا لبالا حارا نم راهنلا ا

 5 نوحرست نيحو 00 [تنسوك و رتخا نددو اننا ءاكتاش ] ةيسرافلاب ةحارالاو . مغلاو



 ةفشسا ردع عبارلا هزملا
 ١  2قلع نا "لبق لاقي « ةئلقنلا اناا ةيؤاثلا مارجخالا قا" 'ضزالاو تاومثدلاقلخ 101

 ةئيهك ءارمح ةرير تراصف ةيعكلا عضوم ىف ديزلا عمتجافءام هلك ضرالا عضوه ناك ضرالا

 نيبامو ءامملاعضوم ىلا ىهتنا ىتح ناحدلاةثرهك ءاملاراخ عفترا مث دحالاءوب كلذ ناكو لتلا

 اره قلكقرفاونصح هارد انا لم: برغلاو قرطقملا نو: اك ماق ةلايتسخلةريادلع ضرالاو'دامنلا
 ةوبرلا تحننم ضرالا طسب مث موحنلاو ردقلاو سمشلا قلخ ننئالاءوب ناك املف «امسلا

 ليقام منو ثعبلاو لطابلابال ةحلل هملاو ةمكحلاب ىا 46 قحلاب

 ةققطاف قح وهو * لابخ نوكلا امنا

 حاورالا ٍرعرهظي اهف لعافلا وهفهليعافا ىهالظم ةيلفساحابشالاوةيولعل|حاورالا هللا لعجلاّميو |

 ««نوكرشيامعو» [رتك رزبوىلاعتىادخ تسرترب ] ةسرافلابو .سدقبو ؟ىلاعتإلل حابشالاو |
 ىلاعت هللادحوب نا كلاسلل ىتننف دمعيالو ”ىدببال ىذلا لطابلا نم هب هنوكر شيام ةكرش نع

 وجريناكنفتاذلاب لب طئاسولابال طئاسولا باح قلخ لعافلا وهىلاعتهللاناف العفو ةفصو اناذ |

 هكرشمىفار ل لبقو ادحا هبرةداععب كرشيالو هللادجو.هبديرا اموهو احا دال لمعنلف هب ءاقل

 كرش دشفك نازا ار ىبارم :* دزاس ادوتعم:ىنكنه ىلا سم
 | بارتلانم مدا قلخ لب ةفطنلانم اقلخم مل مهيوبا نال ريغال مدآ ىن ىا 6 ناسنالا قلخ |

 لجرلا ءام ةقطنلا سوماقلا ىف لاق 6 ةفطن نم © هنم رسيالا علضلا نم ءاوحو ٠ ىنعملاو

 دريذيل لكشو عضو كقالوهو مهفو تكرحو س>ىف تديداج هكىن. با ذا ] ةيسرافلاب
 | ءافلاب'ىناو قلخلا دعب ناسنالا ىا [وا اكن سي ] * وهاذاف 98 [ دادلقعو مهفاروا سب

 نيم #3 لذ دك ةموصخلا غلب 4 مصخ ص مهقلخ ءادتبا مهلايست ةعرش ىلا ةراشا 7

 كدعأ ردت اكس ؤظاتم قفل هز كوسم ةكاي زا ةهلقال لما لأ ةيجتلاةرلهما عا
 ىحدقو مومغلا ىلع ةينآلا نا هاظلا ةامكتلا ىف لاق * [ دزاس تباث تح ار دوخ نخس
 لاقف مهر مظعب ملسو هلع هللا لص ىلا ىبا هناف ىلا فلخ نب ىبا هب دارملا نا ىودهملا

 رخآ ىنىتلا ةي الا اهلثمو تازاق مردقام دعب اذه ىحي هللازا نظتأ ىا ىلاعتدللا ىرتا دخماي
 دا مداد قطنو سح ارواامو هدوب ىدا# نا ل هنو سا ةروس

 نيزب ةنبإ ىه دون رذاق ءادبارب هكيه هكمداعارب ءادباب دنكى ع لالدتسا ارح دك هلداجئاماب
 | ملعالو اهل لعفال ةتبم ةفطن نم ناسنالا لعج ىا ةيمجنلا تاليوأتلا فو © [ دراد تردق زين
 قحلادوجو عم اهدوجو انيمم اهقلاخ امصخ تراص ةردقلاو معلا تيطعا اذاف اهدوجوب

 ةحاقولاق ظارفالاب ناسنالا فضصو ةيآلاو + ىهتنا لعافألاو دوجولا ىف هعم ةكرشلا تعداو
 ةفطن نه مث الوا بارتنم ناسنالا ىهوج.ىلاعتهللا قلخ اولاق ةمعنلا نارفكىف ىداعلاو لهجلاو

 ءاملعلا ةماطلوقىف ةسجن ةفطن نم اوةلخنا دعي ربكلاو مهلامو اربكتالا اوداد زااممهو ايناث

 ىنم نكردب رس زا ىدرص ركأ * ىنم بآ ىدوب ادا زد هل
 | * مالسلاهيلمت هصئاصخ نم وهو *ىهتنا ةيهاط شو هيلع هللا ىلص هتالضف نا نوبعلاناسناىفو

 ضعبنا حي اهم فخا اهنال تالضفلا نم لهسا ةفطنلامكحو ريسلابتكىف هباوح رصاك

 ) لها (



 كلذ ىلع مهنم مقتني هنارهاظلاف ةيهولالاب ديتسموهو عقاولا فالخ هودتساام ناك اذاف دادنالاو
 [ دينكم شتسرب ١سم زجو نم ذا ديسرتب سبي ] 6 نوقتاف وف

 ممالومو قناكدنب زا ون * مثم اراد تبا

 هتالاسرو هتك غالباىف اييناو هلسر نيبو هللانيب طئاسو ةكتالملانا ىلع ةلالد ةي.الافو «

 روبزلاو ليحتالاو ةاروتلاب اولزتك دحاو تقوىف ةعفد مهضعب ىلع ىحولاب نولزني مهناو |

 ىلعو لزنا نم لزنيو ورمي ىباو ريثك نبا ةءارق هيلع لادلاو دوادو ىسيعو ىسوم ىلع
 نيرشعف امجنم نا رقلاب وزنك ثداوحلا ءافكو طاصملا بسح: ىلع اعزوم امجنم مهضعب

 | جردناا ىلع ةلالد ليزنتلاىف نال نيقابلا ةءارق هيلع لديام ىلع نيرشعو ثالثفوا ةنس

 ةامح ىجولاب لوزنل!كلذ سبل هناو هنم ميا ىبفدلاو ىجحيردتلا هلومشب لازئالاو زكتلاو

 اهب صتخم هتمحرو للاةيهوم ةوبنلاناو اباوصو اريخ هاريام ىلعو هللا مابالا اقرفتموا ةدحاو

 عيمج ىفهاوقتو ىلاعت هللا ديح وب سانلا مهمالعا كلذىف ىلصالا دوصقملازاو هدامعنم ءاشن نم

 ةوقلا تالاك ىضتقا: وه! ىلاثلاور ةيملعلا ةوقلا لاك ىهتنم, وه. لوالاو., هنع:ىهناو ,هن يما ام

 ةياطر لمشي حنابقلا رئاسو ىصاعملاو رفكلا بانتجاب هللا ءاقتاو مولعلا رحب ىف لاق * ةيملعلا

 نه بولقلا ىيامبو ىحولاب ىا هما نم حورلاب ةكئالملالزنيإ) ةراشالاو © سانلا نيب اهقوقح

 فيلاكش حراوجلا ىلع درإام اهنم هوجو ىلع هسماو هلنا ما نم ىا هما نم ةينابرلا بهاوملا

 ةرضملاةمزالمب حاورالا ىلع دريام اهنمو ةقيرطلاب اهتيكرتب سوفنلا ىلع دريإم اهنمو ةعيرشلا
 (هدابعنم ءاشينم ىلعإل تاوذلا ءانفال تافصلا ل< تايفلاىلع دريام اهنمو تافشاكملل

 | ىتينانا اهل ذب كدوجو فاصوا اوملعا ىا 6 اناالا هلاال هنا اورذنانا )) ءايلوالاو ءاببنالا نم
 | ىخش لا *ةيمجللا تاليوأتلا ىف اذكىتيناناب مكسينانا نع اوقتافىا «نوقتافإ) اناالا هلاالنا
 قحلااماو هناحيسسقوعا نع هسفنب قشينا اما ىقتملا هنارب ر حن ضعب ىف هحور هللاةحور ىدنسو

 لعجف هناحبسس قحلاىلا اهدائسا نع هسفن ىلا صئاقللا دانساب ءاقالاوه لوالاو هسفن نع

 هسفن ىلا اهدانسا نع هناحبس قا ىلا تالامكلا دانساب ءاقتالاوه ىناثلاو ىلاعت هلل ةياقو هسفن

 اوفضتناب هتاقت قح هللا اوتاف لاك دوجولاو ناصقن مدعلاو هسفنل ةياقو هناحبس قحلا لءحبف

 | اقلطم هللا ىلا دوجولا اوفيضتو الصا اهلا دوجولا اوفيضتالو اقلطم مكسفنا ىلا مدعلا

 مدعلاهقحىف زوجال ادمرس ادباو الزا امثاد دوجومىلاعت هللاناف الصا هيلا مدعلا اوفيضتالو

 دوجولااهقحىف زوحال ادمرسو ادباو الزاو اماد ةمودعم ىهىه ثيحنم مكسوفنو الصا

 بجوبال ىلاعت قلانم اهبلع ىدوجولا دوجلاناضيف ثيحنم اهملع دوجولا نايرطو الصا
 اتلطمام اد ىه ثيحنم ىلدالا اهمدعىلع نايرطلا اذه دنعىه ىه ثيحنم الصا اهدوجو
 خيشلا مالك ىهتنا اوعطاو اوعمساو متعطتساام هللا اوعناف

 011 رك مد فاضنا دوخ مه * دوحو ىاضف رد هلمح نوت

 وبنو ند 60 ىرادنب تسدح #* دوهش ل شاب تضف همه 05

 ود هن تسيكي قح هكرطاخ حول * ىنود رابغزا ىاح نكح كأي

 لحنا روع ّْ مدي ه ايم



 مخ 4 اج رشع مبارلا ءرجلا
 اج صم لس سل تس مصصخع سس سنع هم 0 595597-5-225259595252525-بب

 كو ةييكللاو كليرهلابل 1 هلع لت مْ نتلكلاو ةملكلاب عل ناكو نيس 3

 | سو هيلع هللاىلص هتوبنو ةعاسلا م اقو قلخلا كاله هف ىذلا روصلاب لكوملا هنا هب ليفارسا

 ةحناذ ىا دما ةروسب هيلع لزت هنأ 6-0 حي ىفو « ىحولا عاطشاو ةعاسلا برس ةنذؤم

 نانس نبدلاخ ةمثيحىبا نبا رك ذو .عبشب وهو مهضعب لاقاك ليربجاهبلزني+م كلم باتكلا |

 اراننا هتوبن مالعانم ناكو رانلا نزاخ كلام ةكئالملا نم هبلكو هناو هتوبن ركذو ىسعلا

 0 7 رضلاو 0 0 نانو نسا لع جرم ماد رع

 ىس 0 ع ىسسعب ىانلا ىلوا قار 5000 رقلا لاوحا ةركا 0
 أ ١ . تبت 58 2 |

 ىلاعتهلوق دنع ةداملا ةروسى ةصقلا ليصفت قيسو عرشو هللا ىلا قلخلل عادىن ىا (ىن هو

 لزني ناكلبقايز هللاَقي اكلمنا رك ذو .كانه رظنيلف ةيآلا (اننوسر كءاج دق باتكل الهال
 قئالخلا مادقا عقتف اهضشهو ةمايقلاموبإ ضرالا ىوطي ىذلاوه كلملاكلذو نيثرقلاىذ ىلع

 قراشم عطقىذلا نينرقلا ىذب هلكوتل لكاشم اذهوزإءلا لها ضعب هرك ذاهف ةرهاسلاب مهلك

 | اذك هبلكوملا كلملا لاخل ةاكاشم هلرانلا ريخستو ناس نب دلاخ ةصقنا ام اهيراغمو ضرالا

 جمل ىلع نارقلا هتلمحنم ىذلا ىحولاب ىا 4 حورلاب ه# مكحلا ةلئساو فيرعتلا باتك ىف ظ

 حورلانا ىنعي دسملايف حورلا ماقم نيدلاىف موقبوا لهجلاب ةتملا بواقتا ىحي هناف ةراعتسالا
 | اورذنا نا لادبا ةنيرقلاو نيهجولا نيذه دحا ةيمستلا هجوو ىجولا نع ةيقيقحت ةراعتسا

 | ناشدد] ىنشاكلا لاق * ليربج عم ةككاللا لذ ىا عم ىنعمي ءابلا مهضعب لاقو * حورلا نم

 هظفح نابمدا رب هحناتجورب ببقرو تسوااب حور 5 ديايتورف ىكلم جده هك ديوكم
 اضياو هيلع ثعبو دكا هناف ىحولا هيديرا ماعلا ناس * ةءاونو 3 [ دنشاسم

 هتدارا لجاو هسا ببسي حورلاب 0 ىأ (مهت اطخاممإ ىلاعت هلوقىف اهلثم 0
 م هعمل ءآ م 0 2 5

 | هياورذنانا قه كلدل مهله ْوَن تافصي مهصاصتخال مهملع هب مهلزتي نا 6 ددابع نم ءاشيام ىلع ف

 نيذلا ءاسالا هب نوطاخملاو لوقلا اذهب ىا اورذنا ناب نيستلم مهلذعي ىا حورلانم لدب

 ةقفخ ناوهنم لدبملا يف ءابلاهب رعشياك نمالل لعن ةكئالملاو هللاوه سم آلاو مهلع ةكمالملا تلزن
 مكللوقا,نأستلاناب نيسبتلم مهلزني ىا فوذحم اهمسا وه ىذلانأشلا ريمضو ةلبقثلا نم
 | هرذجفهملع حرفك '"ىثلاب رذن نم روذحلا مالعاب صتخم هنأ الخ مالعالا راذنالاو اورذنا

 | سانا, اوملعا ىا سوماقلا ىف اذك هغالباىف هفوخو هرذحو هملعا اراذنا ىمالاب هرذناو

 | ركم تدابع قحتسم ىادخ تسين نك # اناالاهلاال 8 نأشلاىا ه6 هنا 4 ءاسنالا اهيا
 فاصتا ثيحنملي هتاذل. سيل روذحلانع هؤاناو [ما همه ٌةدنهد ىزورو.هدتايرفا هكنم

 هشاوحىف ىتفملا ىدعس لاقاك اراذنا همالعا نوكىف فاك كلذو كارشالا نم هداضيامب نيزذنملا
 | ءاك رمشلا نم ةمي ركل هتاذل قيال ام ىلاعت هل نوتبأي اوناك مهنا ثيحنم اناالا هلاالب فيوختلا
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 لحنلا ةروس مهي 7 جم

 هذه ىف سلو همانق دعب م ذاطنالا كعاو 1 0 انالطاو يحلل 2 اولطتال |

 نانذوطوملا الم سال ا هييناككتلالا نا مثمهنظو مهفوخ لب نينمؤملا لاجعتسا ةياورلا |

 امل مهنا صهاظلا لب (اهنم نوقفشم اوخما[ نيذلاو اهب نوم وبال نيذلا اهب لحعتسي ال ) ىلاعت هللا

 هواجعتستالف هلوَش رافكلا باطخ اوعمس امل مث عقو هنا نظل اوبرطضا ةيالا لوا اوعمس

 حسو هياع هللا ىلص ىنلا لاق ةيدالابيذلعكلازتلالكو 2 تملا "عدل قب دعت كاش

 ىحاسملا ترقلاب ىامزلا برقلا هش ةحيسملا ىلع ىىطسولا لضف زادقم نامزلا نم ىضمامىلا

 سوماقلا ف لاق *(ناهر ىمرفك ةعاسلالدمو ىلْثم) رخنإ ثيدحىفو ةعاسلاٍب رق ةباغ ريوصتل

 نال ءادتبالا ىف هسشتلا اذه نايوتسف ةياغ ىلا ناقبسي نينثالل برضي ناهر ىسرفك

 ثالث تاقيط مهو نوسوبح مدعلا ىف دع هبنوطاخلاو املكتم م هبل زالا ىف هللاناك ميدق مالك

 ىلا نيقاتشم اوناكذا باتعلاب نيلفاغلا عم باطلا ناكف نوقشاعلاو نولقاعلاو نولفاغلا مهنم

 سوفنلا باتا مهو اهتاوهشو اهتاذلو اهفراخزو ايندلا

 ناد:ةدرم اروا :تساسيند.. شادلبق + ناد هدردو: تندك ريز هجرك: سفن

 لامجالاو تادابعلاو تاءاطلا ىلا نيقاتثم اوناكذا باولا دعوب نيلقاعلا عم باطخلاو

 لوقعلا بابرا مهو ةيقابلا اهميعنو ةنلا ىلا مهغلبت ىلا تاحلاصلا

 ىهتاناكما هكا« تيازك وقلت سد هوان ادشإ د دبا اة اقع راق قاطو

 لالخلاىذ لامح ةدهاشم ىلا نيقاتشم اوناكذا بابرالا بر ةلصوب نيقشاعلا عم باطخلاو

 هللا ذاعم نيريش رك أ تنج نزورزا دوس هج

 دنامكت داهرف ةضورا را لفرد دوخ ىوكذز

 دوقفملا بلطو دوصقملا لينل دوجولا ىلا مدعلا نم جورخلل مهنم ةقبط لك حاورا لجعتساف

 لكنمك انا ور) ىلاعتهلوق هيلعلدي مكةوشيالهناف (هولجعتستالفإ ةيلزالا ةمسقلا ىف كتم ةقبط

 هلاحبسإلةمودعملا ؟رئارس تارفخرصبيو ؟رارسا تايفخ عمسيوهو مدعلا ىف ىا (هوقلأسام

 هلت لافعت_ كيزش هل نوكي نا, هتادض ال5 لافتماو] هتاف ”ةزنم اوط"ا لا ناوكرطقلادع ا قات

 هلدب 00 هششوأ

 هابسىإ ناطلسو لداءم ىب نايد * لالم ىب رافغو عزانم ىب راهق

 هاشمان عر طشز هراببوجودكيرب « كنانج دوب ىهاش تفاضاوا ريغاب

 اهظعت اس د ناك اذا عمإجاب ىمسي دحاولانال ليربج ىا هي ةكئالملا 36 ىلاعكنا هك لزني

 مالعالاو فيرعتلا ب تك لبهسلا لاقكىجولا يكلم يروا هردقلا فرأت هنأشل

 عم ىحولاب لزني دق هنال عملاب ةكئالملا لاقو ليربج مهو ىحولا ةكئالم ىنعي «ةكئالملا لزنيإ
 ثالث ملسو هيلعللا لص دمحم ليفا رسال كو لاق حيحتت دانساب ىععشلا صاع نع -ىوروس هربغ

 ا لالا ةعاسلانيبوىتنام نا هانعم ىطسولاو ةحيسملا هيعيصا ىنتعي (نيتا يك ةعاسلاو انا تثعل )

 . «(هواحعتستالف هللا صا ىلا ) ىلاعت هلوق ناىلا ةراشالاو #©ىهتنا ةلاحمال قباسلا نعلن ةياغلا

 | لكل بتكاام ةباصالمدعلا نم بو رحال هللا صا ىنأيس ىا هللا ما ىتاإ هلوقب لزالا ىف هللا ءلكتف
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 11 ا 1
 ا ا 0

 م ةيا نورشعو 0 هئام صو وس

 مد كلان ملا سا د |

 ١ ةيرخس مهل دوعوملا باذعلا ل 8 0 000 00 .ىود 6 ةلارعا أ ) م

 | ذفالا همكحم طؤتم ةققحت نال 1 افلا رع ا م انام غشت
 عقاولا كملس ىف عقوتملا ظن ةفرط ىلع ةبازتقاو هوند نع ةرابع هناشاو بلاغلا هنآضقو ظ

 | هللارماىا ةدولجعتست الن 8 ة رقكلااهيا هبءتدعؤام بزتقاواند ىنملاو .. را عقو دقو

 | 8 121 لا قنرطت ناكذاو , مهلاحعتساو هنم مكل صالخالو هيف مكل ريخالذا هعوقوو

 | 8 هناحبس ف هنيح لق*ىثلا ىلط لاجعتسالاو مك 5 !|نم برضيهنع اوهنو ةقمقحلا ىل اع لمح

 | هتاذب سدقتو ًاربت ى 00 ىادخ تسك ا ]
 أ وه ةللجلا تاذلل هزنملا ناك امو هوجولا نم هجوب مهبداراام عفدبف كيرش هل نوكي نا نع
 ىلاعتوتلالزتا امل امهنع هللاىضر سابع نبآآ َلآَقَو * ىر تلا ىتتم ىلا ةيزتتلا لآ تاذلا سقت |

 ةماّلقلا نا معزي اذه نا ضعل مهب ناَفَكْلأ لق ( رمقلا قشناو ةعاسلا تبرتقا ) |
 انهت زا 1 نار اكلت ناكرع امر ىتح نولمعت متتكام شعب اوكيمات تيرق دق |
 | تدتما املت ةعاسلاب رك او رظتناو اوقةشاف ةيآلا (مهباسحى ,ءانلا ب رتقا لزءاف ا[ نارام ظ

 ماللاهطعىللا بثوق هللا سما ىاإ ىلاعت هللا ل زئاؤهبانفوخم امت ظ ىرئام دمعاي اولاق مايالا

 ىا (هولحعتست الف) لزتف مهسؤر سالاعفرو اهمايق نم سانلا رذحو ةعاسلا ةفاخم امئاق. |

 (اوبلطتال )



 6 )0 راس

 نطاوبلا نيب عماملا لماكلا ريرحتلا خييشلاو لضافلا ملاعلا مامالا كلا

 بابدا ةودقو نيرسفملا ةعاخ رباكالاو لثامالا رخفمو سصهاوظلاو

 مولعلا عيبج عبنم هنامز بطقو هناوا ديرف نيقيلاو ةقيقملا

 ىوسوربلا قح ليعامسا خيشلا مورلا ىلومو انالوم

 ىلاعلا هرس سدق

 هيت - قولا



 1س ب نس

 0 ميلا هيحر الإ كالسرا امو > ا 5 اغالمل اذهىف 5 * نوملاصلا

 دايعلاو داهزلا نم نيحخلاصلا هدايع ثاريم نانجلا ضرا نا ةيلزالا ملعىف ناك ىلقبلا سئارعىف لاق

 جا هيكل ت رخآ مهتبوقع نا ثيح نم اغا رافكلا ةجر ءاح مهضعب لاق خا رايخالاورارءالاو

 ا [دركذ شومارذماقم جيهرذ ارتماهكدوب ىرتمحرزا هكهددوا رارتسالا ف مكرد] ىشاكلالاق

 نم تاديفملا ميمجةاتيمم ةعماج ةاماش ةماعةاماك ةمان ةقلطم ةمحر الا كانلسرا امو رابكلا ضعب لاق
 كلذ ريغو ةقحاللاو ةشاسلاو ةيدوهشلاو ةيدوجولاو ةينيعلاو ةيملعلا ةداهشلاو هيذيغلا ةمحرلا

 ىسيع قح ىف ( انمةجرو ) هلوق نيب ميم ةروس ىف ةيمجنلا تاليوأتلا فو خا نيملاعال
 | سئارع ىف لات حلا ( نيلاعال ةز الا كانلسرا امو ) مالتلاهْيلع انين" قح ىف هلوق نيبو
 ْ لكنا ءاماعلاض٠.لاق لا هقلخام لوا ماللاهيلع دمم رون نا انربخا لانا مهفلا اهيا ىلقبلا
 'لا ( الوسر ثعبن ىح نيبذعم انك امو ) ىلاعت هلوقل ةبوقعلل ةمدقع ناك ىلا

 ه«ياولوتناذ + نوملسم ما لهفدحا وهلا مكهل اامتا "ىلا ىح وبام الق 8 همساكرابتهل وق ريسفت

 خلا ةيدحالا ةرضحلا نوك نم ةيدحالا ةقيقحلا زربا قلخلا داحمباب قحلا ةدارا تقلعت امل هنا

 جلا ( مكل ريخ ىتاممو مكل ريخ ىنايح ) لاق اك ةجر هتاممو ةحر مالسلاهيلع هتاّيحنا ملعا مت

 ام دعب ما بيرقأ ىردا ناو ءاوس ىلع مكتنذا لقف 8 همسا كراش هلوق ريسفت
 مكل ةنف هلعل ىردا ناو * نومتكتام ملعيو لوقلا نم رهجلا ملعب هلا * نودعوت

 « نوفصتام ىلع ناعتسملا"توعَرلا انيرو قلاب مكخا بر لاق * نيح ىلا عاتمو
 | ا دهزلاو ناعالاَو مالشالا ىواعد نم : نو 1 ملعل 03 ةيمجتلاتالن وأتلا ىف لاق

 ا خا ىصاعلاو عيطملاقحىف ععطييالو ىلاعت َللانم بلطإ الهنا ىلا ةراشا ةي الافو خلا فراعملاو

 أ وهن هب ار 5 عا ماع لق ها ١ ا مس بن هك هللاىضر ىل 1ع نينمؤملار بهأ تالك ٠ نمو

 راتند مأ كيلا بحا .مانملاف مم مردأ لجرل هللاهمحر مهدا ن سب مهارب را ءلاق يد« هلقعن ع عودخم

 خا ةظقيلا ىف

 ىلاعت مقيف ود منابلاو رب ريسفل عم ىباثلا دلما تمرر ع
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 ا 2 نيثراولاريخ تناو ادرؤ ىرذتالير هير ىدانذا ايركزو #3 همسا كراش هلوق ريسفت

 انثوعديو تاريخا ىف نوعوأس اوناك مهنا هحوز هلا اصاو ىحخ هلامهوو هلانحتساف

 7 ايهرو انغر

 هللاتاملكب ذوعا ) لق لاق ىانمىف عاورا هللالومراي لاق هنا هنعّشاىئضز. ديلولا نب دلا> نعو

 1 ) قورضح نا نيطابشلا تازهممنمو هدايعرشو هباقعو هيضغنم تاماتلا

 نم اهف انخفنف اهجرف تذصحا ىتااو * نيعشاخ انل اوناكو قه همسا كرات هلوق ريسفت

 1 نيملاعلل ةيا اهنباؤ اهانلعجو اًنحور

 'لا ةبيد اهيودب قلمي مل ىا صيمقلا جرف ديرب للادجر ىليوسلا مامالا لاقو

 هك مهنيب مه سما وعطقتو *نو دبعاف مكب رانا وةدحا و ةما مكتما هذهنا له همسا كرايتهل وق ريسفت
 خلا كتعنص نم ًايشدملعومالغلا اذهدخ هلت لاقو غايصملاهب تبهذهمانا مالسلاهيلد ىسيع بئاخ نهو

 خا نيءعيسو ىدحا مالسا| هياع ىس وه ةماو ةقرف نيع.س دعت اوراص مالسأا هيلع مهاربا ةماناتيبدقو

 نهؤم وهو تاحلاصلا نم لمعي نث * نوعجار انيلا لك لِي همسا كرات هلوق ريسفت

 د نوعجربال مهلا اهتكلحا ةيرق ىلع مارحو دع نويتاك هل انو ةيعسأ نارفك الف

 * بدح لكن م مهو جوجامو جوجاي تحتف اذا ىتح
 لا عرشأ|تافلاخمو ءوسلاداقتعاب ةكلهملا عدبلاو ءاوهالا لهابولقىلا ريشي ةيمجنلاتاليوأتلا ىفو

 أ نيذلاراصيا ةصخاش ص اذاف قحلا دعولاي رتقاو 03 نواسش 0 "ياما كرابت هلوق رتسفلا

 ضعب نءو ا جوجأمو جوخجأت جورخ نع مد ةعاسلا مايق نا ىلع ةلالد كل

 "للا هتزانج فلخ تيمىلع نورتي سانا ىلا رظن هنا ءامكحلا

 ام ةهلا ءالؤه ناكول * نودراو اهل ملا مهج بصح ع هفسا كراش هلوق نيسفت
 مهل تقيس نبذلازا * نوعمسال أبمق مهو ريفز ايف مهل 7 ند لاك اهف لكو اهودرو

 3 نودعبم اهنع كلوا 0

 لا نين وكلا نم دارفنالا . ءايشا ةعبرا ءافطصالا ل هال ةقباسلا ةيانعلا ندح نهاظ رابكلا ضعب لاق

 *للا قيفوتلاو .ءاطعلاو“ةثاداهلاو قانتجالاو ةيانعلا ىسحلا مهضغب لاقو

 « نودلاخ مهسفنا تهتشاام ىف مهو اهسيسح نوعمسيال ص همسا كراش هلوق ريسفت

 ه6 نودعوت متلك ىذلا مكموي اذه ةكئالملا مهقلتتو ربك ألا عزفلا مهتزحال

 لاقو خلا رهقلا نهج سيس> نوعمسي النا ةيازالا ةيانعلاقبس ران نمو ةيمجينلاتالي ءأتلاىفو
 وه ةقيقطابابرا ضعبلاقو لا اهلهاىلع متيج قابطاو نيقبرفلانم ل وااعذ مهضعب

 ىلا لصي ىتح تاعاطلاىف لقاعلا دبتجيلف خلا ( ىلاباالو ةنجلا ىف ءالؤه ) لزالاىف ىلاعت هلوق

 لاق خلا بولط» ايندلاف دهزلانا ىلع ةلملك لها عجا ةيكملاتاحوتفلاف لاق 'حلا تابرقلا
 لا دغل اتوق نورخدبال مهنا نابهرلا دئاوف نمو هللادحر ىوارعشلا باهولاديع خيشلا

 قلخ لوا انأدي اك بتكلل لجسلا ىطك ءامشلا ىؤظن موي 4 همسا كايت هلوق ريسقت
  نيلعاف انك انا انلع ادعو هديعت

 ثلاثلا ءامسلاىف كلم لجسلانا نبرسفملانم ةعامج نع ىرقملانسح نب دمحم ركذ قيبساامامالا لاقو

 | ىف لاق ' مالسلاهيلع ىنال ناك بتاك لجسلادواد ىبال نئسلاىفو حلا دابعلا لامعا هيلا عفرت
 ىفو خلاهنع للا ىضرةثراحنبديز الا همسابدحا مهنع هللا ىضرةباحصلا نمنآ رفلا ىف ركذي 1نويعلاناسنا
 خلا دوجولابتاسم ءانفاىف لالجلاةفص ىلت قاسنالادوجولاءامس ىلعىلا ريشي ةيمجنلاتاليوأتلا

 6# للان ود نم نودبعتامو مكلا * نيملاظ انكلب اذهنم ةلفغىف انكدقءانا وا اورفكا



«٠ 

 هامل ا

| 6 

! 

 هازل

 دمه 7/2

 رادقم ىلع نوخمال ثيحي ةنامالا طرب ةراجتلامث . ةرجهلاو ةوبلادعب مالسلا هيلع هلال وسر

 | رسعبلا مياب نوحلفبال ةثالث لاقي 'حلا ةفحتلاو راتخلا فاك ةعانصلامث .' ةثارحلا مث . الصا ةبح
 'لا رقبلا عاذو .جشلا عطاقو

 | هل نوصوغي نم نيطايسثلا نمو * نيملاع 'ىش لكب انكو © همسأ كرابن هلوق ريسفت
 0 نيظفاح مهل انكو كلذ نود المع نولمعبو
 روءالاكلت ىف مهلامعتسا عه نابلس ةعاط نع نيطايشلا ج رن ملاذ اءلف ةمحقملا ةلئسالا ىف لاق
 نم نيغلابلا لاجرلا غلبم غلب اذا هنأ ناسنالا ةيلاك نم ةيمجناا تاليوأتلاف لاق" لا ةديدشلا
 خا اهسانجا عيج نم مالسلاو ةالصلاهيلع انيبنل رخسو ا هل هتلارخس ءايلوالاو ءايبنالا

 3 بوداو 0 همسا كراش هلوق ريسشت

 بوبا ءالبنا رابكلاض عب لاقدقو . "انا رح لهاىلا هلسراو بوبا اكلت ناقش تازا 01

 'لا ةدود فلا رشع ىنتا هدسجىلع هللاطاس دقو لا ايب' نوعبس هلبق هراتخا

 ه«انفشكف هلانبجتساف* نيمحا رلا محا تناو رمضلا ىتسم ىلا هب ر ىدان ذا لب همسا ك رايته لوق ريسفت

 ةيمجنلا تاليوأتلافو "لا ( اياو كندلنم ىلبه ) لاق ءاعدلا ف ءايركذ حرص سيلأ ليقناف
 "لا ةياكشلاو ككلانم بونرال- ناك املك نا ىلا ندي

 هك نيدباعلا ىركذ زان دنع نمةمحر مهعم مهلثوهلها ءانيت ١ و رض نمهبام قف همسا كرات هلوق ريسفت
 أ ليمكتل ةيندبلاتادهاجلا عاوناو ةقاشلاتاضايرلاب هدوجو ةيفصت هنالتباىف رسلا راكلا ضعب لاق
 أ كناكللاقو 2 اغرش سرع راص فريرشلاو زب زعال ارواح نك اولاق لا ةيلعلا تاعاقملا

 ليبقنم بوبا ءالب نا ملءاو ا ( بهذ نم دارج لجر هيلعرخ انايرع لستغي بوبا اهب ١
 ا هريحص 2 ام زربيل ناحتمالا

 * نيراصاانم لك لفكلا اذو سيرداو ليعمساو © هنسا كرابث هلوق ريسفن

 0 نيىكاصلا نم مهنا انتحر ىف مهانلخداو

 حالصاانا ملعاو "ا ارودقم اردق هللامماناكو لاقف فراعلاىصعيأ هرسسدق ديزيىبال ليق

 حالصلا بتايص نم ربصلا مث خلا مارلاو ىمنلا ضفرو ماكحالاو عئارسشلاب ذخالا و ةيادب

 *ا هراس نع ةاكرلاو هنيع نع ةالصلا تماق ربقلالجرلا لخد اذا لاق هللاهحر ىئاقرلاديزبنءو

 6 هيلع ردقن نانا نظف ايضاخ» بهذ ذا نونلااذو له همسا كرابن هلوق ريسفت
 هيفو لا هلقع هيلك سيتا بضفلاهيلع ىلوتسااذا ناسنالانا ىلا ريدي ةيمجنلا تاليوأتلا فو

 "ملا هدابع ىلع همركو هلضق 06م7 قاعتا هلل نا :نهو ىرخا .ةززاشا

 | «نيملاظلا نم تنكى ا كناحبس تناالاهلا النا تاماظلا ىف ىدانق 8+ تاكرايتهلوق ريسفت
 هيلع لاقاك تسلا تاهجلانمتناك تاملظا!كلتنا ملعاهللاو ىدنعو هريسفتىف ىدنق رمسلا خيشا|لاقو
 تاليوأتلاف لاق ثيدحلا (ةماظهنيع نعوةملظ هفاخ نمو ةءاظهيدي نيب نمىمانمالجر تيا روز مالا
 *41 ءوسلاب ةرامالا سفنلا تو> همقتلاو ايندلار م ىف تلا اذا فيرسشلا حورلاناىلا ريتشي ةيمحنلا

 سدق,ىلقبلا سئارعفو لا هيفقاخم هلعف ناكذاو هيلع لظلانع ههزن ةيمجنلا تالبوأتااىفو
 خلا توحلانطب ىف ةدهاشمو اجارعم سنويل دارا: هلاانا هرس

 ٍ 6 نينمؤملا ىبخ كإذكو غاانم هانيجو هل انبجتساف قه همساكرابت هلوةريسفت
 | ديؤلانمؤملا حور ىن كاذك ماجالا ملاءتاءلظنم هالو سنوي باجا ام ىلاعتهنا ىلا ةراشاهيفو

 لاق خا عب ران ءلفغي فيك عبراب ىلتبن نم تبع لاق ك2 نس رفعج نعو ا اح وتفمهجو ءاملاقوف

 3ك ايندلا ىف ىلهلجعفةرخ "الا ىفدب ىببقاعت تنك اممهللا لاق مالسلا هيلع هللا لو رده ءىلع لج :طركذ ةداتق

 | توملا ريك ناك مهضعب لاقو خا ملظلاب هسفن ىلع هرارقا الا هللاو هاجمام نسأانعو جا هنم

 5 1 يل
| 

 لا
 ا
 ا

 هااأ

 هاء ا

 ةأز+خ

 هأ: ْ

 :١ هاه



1 2 

 ناو

6» 

6.6 

6. 

 ةءا/

 لم6٠

 تناك ئلا:ةبرقلا نم ءانكنوأ اهلعو»اقكح داتا" لمرل ر>لو ةيظ كرار كرار دلتا 17
 ا - .٠ . ءاذ ّة
 5 نيقساف ءوس موق اوناك مهنا ثئايخلا 5ك

 ذاعم نب ى*نءو حا ةراشالاب هريغىلعو ةرايعلاب صالخ الا لها ىلع هن تاي الارخآ نأ ملعاو

 بهاوملانم ءوسلا سيلطانم ةاجنلانا ىلا ةراشا ةيتالافو لا فانصا ةثالث سانلا لاق هنأ

 لا نالذخلانم هعم نارتقالاو

 نم ىدان ذا احونو * نيطاصلانم هنا انتمحرىف هاناخداو ف همسا كرات هلوقريسفت

 اوبذك نيذلا موقلا نم هانرصنو * مظعلا بركلان م هلهاو هانيحنف هل انبحتساف لبق
 3 نيعمج | مهانق ىعاف هوس موق اوناك مهنا انناي اب

 ةباالاب انو رفق نارك ءالوالال كو ءايرنالل ام” باقلا صولخو :ىلاعتهللانذاب ناك اذا ءاعدلان ا ملعا

 3 قئانمدنا لك و فئاطلاىلا ةكمنم لد ع جارح هنع هللا ىذر تدان نب ديز نا - ىور -

 "لا قيفرلانم ةقيرطلا لهال دبال اهتم . روما ةياك ١ ىفف

 منغ هف تشفن ذا ثرحلاىف نامكحي ذا نميلسو دوادو 88 همسأ كرات هلوق ريسفت
 س1 لل رع

 لثع كلملانا اهنمو *ا رطقااهدبع نيعي ىل اعت للان | اهنمو خا ةاجنلا بايسا نه ءاعدلانا اهنمو

 خلا ,وتظقيىف ةكئاللانودهاشي ةيفودلانا لالضا!نم ذقتملاىف ساهمحر ىلازغلا لاق ٠ رسديلا صاوخل

 هي املعو امكح انتا الكو نملس اهاندهفق * نيدهاش © همسا كرات هلوق ريسفت

 ةيمجنلاتاليوأتلاىف لاق خلا امهمم |هدكح ىف نيرضاح انكانا ىلا ريشي ةيمجنلاتاليوأتلاىفو
 حا املعوةمكح ىا ةيمحتلات الب وأتلا ف لاق '”حلا ضعب ىلع ندهتجلا ضب ةجرد ةءفرىلا ريشي

 اليل نا تلخد اذه مخنا اعدحا لاقف نالحر مالسلاهيلع دواد ىلع لخد دنا قر

 ًاطخاو دبتجاو مكح اذاو نارجا هلف,باصاف دحام مالا مكحاذا) ,ثيدحلا وو ” حلا هتدسقاف
 خلا بيصيوا ”ىلخم دهتجلاناىبع اليلد ةي"الاهذهىفذا ىلعاو مولملارعىف .لاق حلا ( رجا هلف

 0 نيلعاف انكو ريطلاو نحس لاخلا دواد عم انرحسو 0 هحسأ كراش هلوق ريسفت

 ا هيلاقاتعيو ميبسقلا ىف طعنيا ريطلاو لايجلا حجل هللا ةعمسل  يصاذا ناك د واد نأإ - ىورإ -

 هدوحو ءارجا نو ركذلا ناطلس هيلع ىف وتسااذا' هل رك اذلانأ ىلإ ريشي ةيمحتلات الي واتلا قو
 لا نيبو ركملل اسناو نينوذجما ةيلست لابجلا لال مج هللاهمحر ىلع نب دمت لاق خلا ركذلارونب
 أو 5 3 ا 5
 4 سوبل ةعيص ف اسملعاو ِ همسا كراس هلوق رياسشل

 دزاكناب ,ناتسرفاك«نايمردب ع, دن زإوا نس تشاد نذومكت ىوتثملافو

 # نوركاش ما لهف مكسأ,نم مكتصحتل مكل 8 همسا كرابت هلوق ريسفت
 ابلاط اركفتم ج رخ دوادزنا ىلبق خلا ةلآو ةاداب ةناءتسا ريغنه كاذ للءفنا هيف ةزجعملاو
 ىف تبن دق ريقفلال وش *ا ىذا ةروص ىلع ليربج ليقت-اف هتكلممىف هنريس نع هلأسي نم

 *عا مموجلو تاداسلاق حو ءاملعلاقح لاملاترب ىف نا هقفلا

 تسفاقوا لامزهب ىلومار> ى كا دادىوتفودو» تسهم ىدهسردمهيقف ظفاحلا لاق

 خلا فلا مالكن مال ظناملامالكنم « هيىلو » هلوقزنا هقيقملوقاو تيبلا اذهح رش ىف حارشلاطاغ
 ةأرملا لزغم ريرص ) ثيدحلا ىفو 'لا ةطايخلا هتيب ىف مالسلاديلع انيبب' لمع رثكا ناكدتو
 (ىزاغلادب ىف حرلاك ةحلاصلا ةأرما سبىف لزغلا ) ثيدحلافو خا ( َساليبسىف ريبكتلا لدعي
 'ا ( اهاعر دقو الا ىب نمام ) لاقو. ثيدحلا

 | كي ابف انكراب ضرالاىلا هماب ىرجت ةفصاع حيرلانميلسلو ف همسا كراش هلوقريسفت ْ
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 |.« مهاربا هل لاقي مهركذي ىف انعمس اولاق»« نيملاظلا نمل هنا 8 :همسا كرابت هلوقزيسفت ؛ة4 |
 ْ * ميهاربلاي انتهل اب اذه تلعف تنأ» اولاق «:نودهشي مهلعل سانلانيعاىلع هب اوتأف !ولاق |

 6 نوقطني اوناكن ا مهولأساف اذه مه ريك هلعف لب لاق

 لصوتلا نكمي دومحم دوصق٠ لكف دصافملاىلا ةليسؤ مالكلا مالسلادبع نب نيدلارع خيشلا لاق
 لا اعيج بذكلاو قءاصلاب هيلا

 اوسكت مث * نوملاظلا ما مكنا اولاقف-مهسفنا ىلا اوعجرف وه همساكرابت هلوقريسفت 4و0 |

 # مهسؤر ىلع
 داسفو هحالص ملعل هلاح ىف رافتو «|ةعىلا عجرول القعناسنا لكل ناىلا ريشد ةيمحالات الن وأتلافو

 جا لطابلاو قحلانيبزيعو داسفلا ن٠ حالصلا ف رء4ناكناو لقعلاناىشوىرخاةراشاهيفو 'لا هلاح

 الام للان ودنم نودبعتفألاق * نوقطني ءالؤه ام تملعدقل ه8 همساكرابت هلوق ريسنت 495 |
 هوقرحاولاق نب نولقعتالفأ هللان ود نم نوديعت املو مكلفا » رع الو اه مكعفم

 -ىكح لا ( نودبعتنأ ) هلوقب هنود امع مهعطقو هيلا هدابع ىلاعت تلااعد ءاط:نبا لاق

 هللادبعو ةتيزم ج رخفقزرلاق ةعسلل الط ةرجالاب لمعي نا هلع تالا ىمحّيعلا بيبح أ سعاّنا
 *لا ليالا ىلا |

 ه6 نيلعاف متتكنا مكتهلا اورصناو 8 همسا كراين هلوق ريسفت ةوبل |
 ةريظحلاك اطئاح هل اود تدبىف هوسبح مالسلاه لع هتارجال هموقو دورعأ عمتجا امل هنأ هتصقو

 قينجنلاعضونم لوا نويعلانامناف لاق لا ىثوكلبج بتجو. كلذو اعارزذوتس هعافترا
 1 نك نك نجار مهل مست ارق هللا ننال ْ

 # مهاربا ىلع امالسو ادرب ىتوك ران اي انلق 8 همسا كرابت هلوق ريسفت 454
 لا مظع قلي هيدفي نيصلخلا هدابعزم ادبع لمكينا ىلاعت تادارا اذا ةي.جنلات اليوأتلا ف لاق ا
 لا رحلاك كلهه طرفملا دربلا نالذ هيلع امالس اهنوك اما ريبكلا ف لاق |

 لا © ملسبلقب هير ءاجذا ) هنعّشاىكح امل هردص ةمالسب رانلانم ميهازبا مالس ءاطع نبا لاق

 اطولو هانجنو *« نيرسخالا مهانلعط اديك هب اوداراو 98 همسا كرابت هلوق ريسفت ٠

 46 نيملاعلل اهبف انكراب ىتلا ضرالاولا

 لها ناكف هنامز لها بسانت ةزجعم ىلا لوسرلك تلق . هسفنىف رانلاب هلاهالتبا ل تلق ناف

 فاخم ناسنا لك نال رانلاب هللاءالدبا ليقو حلا موجنلاو س.شلاو رانلانودبعي نامزلا كلذ
 مييلعضوعبلاطيلستب نيكلاهلانمىا «نيرسخالا مهانلمط ) ليقو "خا رهفلاةفصنم عبطلاب
 ىلا ج رخ هنا نايقس نعو لا قو دورغا عم مهاربا ةعقاو تناك لبق 'لا مهايا هلتقو

 'لا بارجلاهيف "الم دلب ىلا لاقف نيا ىلا هل ليقق ماشلا

 * نيحلاص انلعج الكو ةلفان بوقعيو قحسا هلانهوو 8 همسا كرابت هلوق ريسفت ه١

 ةوكزلا ءاتياو ةولصلا ماقاو تاريخا لعف مهلا انحواو انسماب نودنم ةمئا مهانلعجو أ

 ل نيدباع انل اوناكو

 _ىور- خلا ةرخصلاتحننم هلصا عبشيوالا بذع ءامنمامزال ةكرابم اعامس بعكنب ىنالاقو
 رجاهمىلا مهمزلا ضرالال ها رايخف ةرحمدعب ةرمم: نوكتس ) لاقدنا مالسلاهيلد هلال وسر نع
 قلاب هاومنه دالوالانا ىلا ريشي «انبهوو) هلوق ةيمجنلا تاليوأتلاف لاق لا ( ميهاربا
 *ّلا دبعلا ب-اكم نمال
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 |( را مهسع ىح ايندلاىف ءايلوالا عصنو ءادنالاهيبنتب نوييتنتال ةواةعلاوةلفغلا ل هأنأىلا ةراشاهيفو ؛مو

 ا كسفني_ قفرا 5 كبعتم زوحعا لاق نيحلاصلا ضعبنا - ىور خا توالادعب هللا اذ عرات ١ نم

 خا ةيلختلا باب ند هناف غلب راذنالانا ماعاو "لا ىلولابابنع :ىنبيغي ىسفس قفرنا تلاقف

 4# نيساج اضإ قكو اهراس لكارَح ظ
 | بسحب انزو لامحالا فئاحيىف ثدحي ىلاعت لانا ههجوو ق> نازيملا نادر ىلازنلا مامالالاق

 لها لاق ثيح هريسفب ىف مامالا لاوس مفدني اذهب كيقفلا لوقي , , لا سادنع لامحالا ِتاَجرد ا
 مالسلا هيلع دوادن أ 7 ىور 5 خا ناريملا عض وىلا ةحاحالف الداع لاكش وا اى عنا ةماقلا |

 نمد ناقه نكتار لا ت3

 لا بيغملاو قرشمانيب 5 ةفك لك هاراف نازاملا هيرب نا هبر لأ
 ىف عضو ام ارخآو اولمع اع بتكلا ايف لعحتف' لامعالا نزول ىيذاولا عضون ىراخفلاىلوملا لاق 41

 هباالا طق اريخ لمعي مل صخش هناف تالحشلا بحاص اماو *لا هلل دما ناسنالا لوق نازعلا ظ

 الو هلثاعال ديحوتلاو ديحوتلاةلك هللاالا هلاالنا قيقحتلاو خلا اصاخم للاالا هلال ةملكب امون ظنات
 | كلا ىلاو عملا و .اهريخو اهرش حراوجلا لامعا الا نيزاوملالخدببالو لا *ىش هلداعي

 ا لجرلاو ج رفلاو نطبلاو

 * نيقتثملل اركذو ءاضو ناقرفلا نورهو ىسوم اس اادقلو 0 همسا كرار هل وق ريسفت مى

 ةعاسلا نم مهو تنغلاب مهبر نوشَح نيذلا

 نازيمو لقعلاو باقلانازيمو حورلاو سفنلا نازيم ةئثالث ايندلاىف لدعلا نازيم رابكلا ضع لاق

 'لا تادهاجلاو ةضايرلا نازيع هسفن انهه نزينم مهضعب لاقو :حلا رسااو ةفرعملا

 6 نوركتم هل متافأ هانلزلا كرابم ركذ اذهو * نوةفشم 9 همسا كرابت هلوق ريسفت مه
 ةيمحنا|تاليوأتلا فو ا لهاحلا ةعمسلا مناو كرايم هسفن ىف هناا هللا مالك راكلاض.بلاق

  ىكع خا مدقلاو ثودحلاو قلاحخلاو قاحلانيب لب لطاللاو قملانيب قرفي وه ىذلا رونلا

 *ّلا هللا مالك ةياعرب لصو ام ىلا لصو امتا ةيناثعلا نيطالسلادج ىزاغلانامثع نا

 لاق ذا * نيملاع هب مك لش نه هدشر مهاربا انن ادقلو 0 همساكراش هلوق رسسقلا هيه

 6 نوفك اع اهل متا ىتلا ليثاعلا هذه ام هموقو هبال
 لاق ملا ليثاعلا هذه ام لاقف مع رطشلاب نوريعلي موقب مم هنع هللا ىذر ايلع 0 1

 "لا عنرطشلاو درتلاب بعللا هركي ةيادهلا بحاص

 1 وابا متا منك دقل لاق * نيدباع اهل انابآ اندجو اولاق 8© همسا كرابت هلوتريسفت و١

 4 نيبم لالض ىف
 ىوهلامانصال نيفكاع دشرلارونب ايندلالها نورب مهناف نيدلال ها لاوحاىلا ةراشا ةيب'الافو

 لا تايلمعلاو عورفلاىف زئاج وهو ليلد الب ريغاالوقلوبق ديلقتلانا ملعاو 'لا تاوهشلاو

 جا اقالع» الدتام نوكينا مزيل هي وا لكدنع حبس نهنا ثيحمىلا نامزلا|اذه لهج ىدا ريقفلا لوقب

 تاومسلابر مكب ر لب لاق #4 نييعاللا نه تنأ ماقحلابانتمِجا اولاق# همساك رام وأ وق ريسفت عورال

 « مكمانما نديك ل هللاثو « نيدهاشلا نم مكلذ ىلع اناو نهرطف ىذلا ضرالاو

 | مهلعل مهلا كالا اذادح مهلعش ه نيربدم اولوتنا دعب 8 همساكرابت هلوقريسفت ةوع

 0 انتهل 5 اذه لعق نم اولا #3 نوع>ري هلا

 اوهضوو اهل اودحسف هواخدف مانصالا تيس اوأدبف مهأ ذيع مولىف هب جرخ نو ىود -

 **جلا ازيخو اماعط اهني



 دس صح ل لصعلا

 هي 0٠١

ةنتق ريخلاو رشلاب كوابنو »ب همسا كرابث' هلوق مع 0
 ه6 

 ظ

 ا

 فيلل

 - ىورز 2" '*لا هموث" لاخىف اك ةقيقحت نمؤه ةثوم دعب نمؤم لك قينلل داقتعالا ةدمع ىفو
 ىجسو ؛تامادقو اَّنلالوسرّلء هع ّللاوضر ركبوا نذأتسا: لاق ابنا اهنع للا ىضز ةشئاع َنَد
 'لا هيغدص نيب هيدي عضوو هينيع نيب هف مضوو ههجونع فعكف بوثلاهيلع

 كنوذ# نا اورفك نيذلا كاد اذاؤ * نوعجرت انلاو © همسا كرابت هلوق ريسفت

 4 متيلا ركذي ىذلا اذهأ اوزهالا

 ةقرافملا ةلاخةدئاف مهضعب لاق لا ىرخا رادنم ديالف فيلكتلا راد اهعستال ةازاجلانا ملعاو
 مواسنو )هلوقب ريشي ةيمجنلاتاليوأتلافو "خا ماسجالا ةبحصب حورال تلص>ىتلا ثئابخلا عفر
 ”جلاب ارش !!هنوكلت# ىلإ !تاهواركملاب] ولم انآ يلا, < نيو :رشلإب

 لح نم ناسنالاقلخ * نوؤرفاك مه نمر لارك ذب مهو 0 همسا كرايش هلوق ريش

 0 نواح تست الف ىتابآ مكيرأس

 خلا بويغلا مالع ركذب تاقوالا عيمج ىف لفتثيو بويعلا ركذ نع هناسل نوص»نا لقاعلاىلعف

 خلا كلملا ةطساوب ىلاعت هللاىلا لصت راكذالاو تادابعلا رثاس نا لاقبو

 نيذلا معي ول « نيقداص مكن ا دعولااذه ىتم نولوقيو ف همسا كرابت هلوق ريسفت 41

 كر

5/8 
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 م6

 ب هس -

 ه6 نورصني مهالو مهروهط نعالو رالاةههوجو نع نوفكيال نيح ووفك

 مل نمت ياذكلا لطاق نولجعتلب آلام 0 ناعم لا !ةّراشا هْيفأ ةيمجنلا تاليوأتا] فو
 تاو.لاقلخ ىلاعت لانا اهتمو: "حلا لعنه قلخ ىانالا حوزلانا اهنمو حلا مكلالضو
 خلا تامادنلاما اهينك7برعلاناف ةلجعلاو كايا ىباعا لاق لا. ماياةتسوف !.هنيبامو ضرالاو

 * نورظني مهالو اهدر نوعيطتسالف مهتهبتف ةتغب مهيتأتلب قه همساكرابتدل وق ريسفت

 ه6 نؤزوتسي هب اوناكام مهنم اورخس نيذلاب قاخ كلبق نم لسرب ”ىزّمسا دقلو
 ةراثا هيفو ا هنو كم نع هتلفغو هدنع هلح وهف نوكلا نم ”ىث هتبم نم رايكلاضعب لاق

 لاذ رطالطاب قتيلا! ةاكسلل او :ةميلمفل اا“ مهر اكمال ءاءتا ,عّمفاكب نا لزق ناك الا لها ملعال هناىلا

 ةاكعنلا هددها قب قاكنالل لصح ل لاك لكنا .:اندمكو القعو: اعرتش هيل قفتملا نم نا ملعاو

 'لا رادلإ هذهو

 56 نع مه لب نة-رلا نم رابغلاو لئللاب ؟ٌولكي نم لق 0 همسا كراش هلوق ريسفن

 انم مهالو مهسفنا رصت نوعيطتسال انتود نم مهعنع ةهلا مهل ما * نوضرعم مهبر

 ضرالا ا انا نؤري الفا رمعلا مهيلع لاط ىت> مهعءابا 5 ءالؤه انعم لب *لومحعصل

 اهفارطا نه اهصقنشس

 خلا ةيناحورلا بج نيبوجحلانم احالص ىجرا ةيرسثبلابجحب نوبوجحلا ةيمجاا تاليوأتلا ىفو

 ظ
 | مملاعمي الو ىحولاب كرذنا امنا لق « نوبلاغلا مهفأ لف همسا كرايت هلوق ريسفت
 نورذني ام اذا ءاعدلا

 | اوملاصو ءايلوالاو ءاينالا مهو ىلاعت هلادنجم وهف فيرش بصنم ةرصنلاو ةبلغلانا ملعاو
 ىلا هند هللا ىضر ىلع نينمؤملاريما نعو.. لا ىلاعت هتلادعون قئينا نمّؤملاىلعفق "لا نينمؤملا
 خلا ةتوكلم ةوقب تدبا ىنكل ةيئادغ ةكري الو ةيلاسج ةوقب ربيخ تعلق ام

 انك انا انابو اي ناوقيل كيد ٍباذعنم ةحفن مهتسم لو .# همسا كراين هلوق ريسفن

 ه طسقلانيزاوملا عضنو * نيملاط
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 0200 كي كلا ا ا ا

 مي 14 زون

 نم هلا ىلا مهنم لإ نمو * نوقفشم هتيش> نم معو #9 همسا كرات هلوق ريسفت
 6 نيملاظلاىزجت كلذك منهج هيزحن كلذف هنود
 جايتحالانء نيهزنم اوقلخ مهنا ىلا © لوقلاب هنوتبسيال رف هلوقب ريثي ةيءجنلا تاليوأتلا ىفو
 'لا حوكنمو سوبلعو بورشمو ل ركع
 7 اناك ضرالاو تاومسلانا اورفك نيذلارت وأ : ااا اغلا ناو
 ةماركب ةكمالمللازن ع نوزاتمم مهو ؛© واعد الول ىر مكب اعلام لق )' هلوقب ءاعدلا صا مظعاو

 ناديا رابعا
 ١

 ««نونمؤي الفأ ىح *ىش لك ءاملانم انلعجو اهانقتفف اقتر قه همسا كرات هلوقريسفت
 اهبرفوخنم تدعتراو تباذف ةييهلارافثب اهيا رظنف ةرهوجقلخام لوا ) روهدملا ثيدحلا فو
 تابثلاةي "الاف لخديمهغءب لاقو جلا ناو.حلاوىحلانيب اوقرذدق ريقفلالوقب حلا ءامتراصق

 (امانةففر) ىلا 4 7 مواز هلوقب ريشإل ةيمجتلاتاليوأتلا ىفو ا ةاحلاو ءاملاب ايما رحعشلاو

 'للا ضرالاو تاو.سلالبق تالخ نيرفاكلاو ,نينمؤملا حاورا نا ىلا

 # مدع نا ىماور ضرالاىف انلعجو قه همسا كرات هلوق ريسفت
 ناعالا ةقيق- ىه ةيبلق ةيؤر اهعناص ةيؤر ىلا اهنم لاقتنالا تايآآلا ةيؤر نم دارالاذا ملعاو

 2 شرعلا نود امع نو لاقو امو رباملا دعص هنع هللاىضر العنا - ىدوك

 ءامسلا الجو,« نودتهي مهلعل البس احاخ اف انلعجو 0 همسا كراش هلوق ريسفت

 نوقزريمهب ضرالا لهاف اهداوطاو ضرالاداتوا مه نيذلا لادبالا ىلا ريشي ةيمجنلاتاليوأتلاىفو

 ءايس تانآ ىلا ةراشنا ةي'ألا ىفو إ "حلا: ءانشا .ةررع «لادبالا ,قالخا لاقي رن "للا ,قورزظعي مهباق

 ١* ةيقوذلا تاءاكلاو ةيقملا تايلجتلاىهو فراعلا بلق
.-: 8 : . 5-5: . - - 5 0 

 كلفىف لك رمقلاو سمكلاو راهلاو ليللا قاخ ىذلاوهو 8+ همسا كرابت هلوق ريسفت

 13 ناودحسلا

 برءلامالكىف كلفلا ةدسأ| بت لاقو ا تالوقعملاقيرطىف الا مدق هل سيل لقعلانا ص دقو

 بجو هنال لطاب لوالاىأرلا ةفسالفلالاق لا لزغملا ةكلف هنمو كالفا هعج ريدتسم ”ىش لك
 خلا لطاب وهو كالفالا ىلع ق رحلا عانتما ىلع مالكلا|ذهرا دمنا ملعاو مامالا لاق الاعوهو كلقلاقرخ

 6 نودلاخلامهف تمنافا دلخلا كلبقنه رشبل انلعجامو كغ همسا كراش هلوق ريسفت
 . - ١. . - ىلا 0 . .٠

 ضعب لات خا ؛« نوحبس )ث دو ةقطان ءايحا بك اوكلان وكل ع انيس نب ىلع ولا جتحاو

 لاق "لا بكاوكلاو كالذالانم رصانعلا قوذ ماسجالا ىف ةيكلفلامارجالا ةقيقحلا لها

 تسناف راع ظطشواو ل3 ناكزورو بش تراشا لها درزن كمدروإ رار ءالافشك رد ١] قدا
 1 | درارب وادابنزارامدلالج ناطلس ان درك ض بق ةفيش ارك داك

 26 توملا هاذ سفن لك هه هسا كرات هلوق ريسفت
 .نا ىلع هبنف هعرش ريغتا تامول ذا"توعال هلا ردق ءاسالا مناخ ناك 1 هنا لمتحمو مامالا لاق

 ملعاو لا ايلدلاف ىحب سيلو تام رضلاناب لاقنم ةياآلاب لدتساو توملاىف هريغ لاك هلاح

 لا كردتسملا عيصىف ركذ ام مالسلاهيلع ىنلا ديعيىف اح ناك رمضحلانا ىلع لديبام نا

 لاق جا هنطابو ندبلا ىهاظ نع قاودخلا حورلا ءرض عاطقنا توملانا هنم مهفن ريقفلا لوقب

 هناهوج ثيح نم حورلا نا ملعا هتاري رح ضع هور هلي حور ىدنسو ىح.يش ةرمضح
 حا ناف وذ ءالَتق فاظ نسب نا نه هارحس نم ليف دلتا لاق ا هدر#و *ل) :ان 2 |2510 5 . 0 3 1 4 0



 مسي "/ زعم

 ار ولا هيو جموس تاومسلاىف نم هلو همسأ كا ا ريسفل |

 «6 نورتفي ال راهلاو ليلا نوحبسي * نورسحتسي الو هتدابعنع
 هايأ موسبحم طرغفل ىلاعت هللا لها نع ةيعربشلا فيلاكتلا ةقدنم تلاز قئاقحلا باررا ضع نعو

 رسيشال لوقبي وهو هرس سدق ىدنسو خش هرضح نم تعيس ريقفلا لوآش 'ا هن احس

 جلا هل لماكلا دوهشأاو ,ىلا# شب ةماتلا ةفرعملا دعب الا ةيدورعلا ةوالح

 ةهلآ امهف ناكول * نورششنب مه ضرالانم ةهلا اوذختا ما 8 همساك رايت هلوةرب مسشلا 4 "8#

 6 اندسفل هللاالا

 خلا ( كلهدقف.الاو اجن دقق قس: ىلا رتف نف ةرتف ةرش كلو ةتش لماع لعل )7 كردي فاو

 'ملا ةيهولالاىف ايواستم مهلك نوكي نا اما ولختال ةهل الا هذه نا ةيمجالا تاليوأتلا فو

 هي نوفصي امع شرعلا بر هللا ناحبسف © همسا كرابث هلوق ريسفت 5
 ضعب لاق لا ةيهل الاف هريغل جاتحالاو زدعلا نع هسفن هللاهزن ةيءجنلا تاليوأتلا ف لاق

 ىم امأ ةعقاولا تازيثأتلا عيج ناب نيلئاقلا نييعئابطلاك هريغ ىلا لاَنء نولداعلا ىرتفا رابكلا

 ةيربلا ضراو ةيناحورلا ءامس ىف ناكول قئاقحلا بابزا ضءب لاق: 'لا ةعيبطلا تايضتق٠ نم

 اذخا هسفن ىلع ةنسلا عا نم هرسس دق ىبرغملا نامع ونا خنيشلا لاق خلا لقعلا لثم تاربد
 لا ةمكحلاب قطن اضغبو ايحو اكربو

 04 نولثسي مهو لعفب امع لثسبال #8 همسا كراش هلوقريسفت 56

 ىنلاىلع ضارتعالا اذكو 0:1 هطخسو هباقع بجو»و برلاطخسي موش ضارتءالازا ملعاو
 ىلع ضارتعالا جبقاو م.نشتلا دشا نمو ل1 ىوهلاّنعال قطانع لوقب اما هئاف مالسلا هيلع

 نيلفاغلا ضب سلم ىف تنك لاق هنا داك لب نع ىور ام ملسو"ةيلع 'َساَلَص 'َسالوْسَر
 *ا ىوهلانم دحال -ن كاد لاق نا ىلا ملكت ف

 ب

 اق ةهلا هنود نم اوذختا ما 0 ل كرام هلوق ريس 5

 6 قا نوملعيال مهرثكا لب ىلبق نه ركذو ىعمننم
 | لاق لا ةبحصلا ةكرب عطقبو ريخلا مرحب هناف ءاملعلانم خااشملاو ءايلوالا ىلع ضارتالا اماو
 كلذ دعب ىّؤرف ٌسانيعنم طقس نم اوعد هفلاخ امل هذيل قحىف هرسس دق ىاطسبللا ديزم ونا

 قيتحتلاب ةينادحولات ايثا ناىلا ريشي ةيمجنلا تاليوأتلاىفو لا هدب تعطقف قرسو نيئنكلا مع

 'لا تامافملا ريس ىف ىته مهنيذلا ما نم نيققحما ءاملعلا ةيصوصخ نم نايءلا فشكو

 ىجوت الا لوسرنم كلبق نم السراامو * نوض رعم مهف 0 همسأ كرام هلوق ريسفت ة“ا/

 6 ادلو نمحرلاذااولاقو * نودبعاف اناالا هلاال هنا هللا
 تايثا اعو .نيتحلصملا نيتاهىلء ةروذضقه لسزلاو ءايبنالا عيجج ةثعب ىف هيكل وأ[ ق١ راش ار هنقاو

 لا ةيؤرلاقيرطىهو ةفرعملا قيرط ةدابغلا ريقفلا لوقي. صالخالاب هدبعتو ىلاعت هللا ةيلادحو
 0 . بتارص ةثالثىلع ديحوتلاو ,..'لا ,فرشا ةيورْلاو :تطظلا ةقزرعملا نيفراعلا ضعب“.لاق
 ةيالاف نا مث خلا ةيابنلا لها ديحوفو . لا طسوتلالها ديحونو . لا ةيادبلالها
 خلا لطابلا نم قحلانوزيءالو ديحوتلاو مجالا تاكو قلخلارثك ١ناىلا ةراشا

 .ببلو يدلل هتلاب وقرا ب نوسركس. داعب ال هناحبس #8 همسا كرام هلوتريسفت

 3 ىعنذا نمل الا نوعفشيالو مهفلخ امو 7 نيبام 5 * نولمعل

 | ةلكسالاىف لاق لا هيلا لوصولاو ىلاعت هللاىلا برقتلاب نيمركملادابعلانإىلا ةراشا ةيتالافر
 | ىصاعلا ىغترا دق باوجلاو مهل ىضربال هنال رئابكلا ل هال ةعانشال نا ىلع ليلد اذه ةمحقللا
 "حا هتدايسش و هتفرعمل



 همها 1107 خخ
 لت ككل طل 12010 2 لج قل قا. تاتا الك نانا و01: ها ل عسا كن دشل سسك يستإ

 مهلبق تنما ام * نولوالا لك مك ةياب انتايلف ىعاش وه لب ف همسا كرايتةلوقريسفت 4:0 ّ

 | هي نووي مهفأ اهانكلها ةيرق نم
 سيل هنأ مالكتلاا ذه نم صهاظ هنأ كلذو هب هوهر ايف دصقملا اذه اودصقب مل نيققحم ا صعب لاقو

 "لا هرعشىف اقافم ةجهللا قداص نيدتم ري ءامكحلاضءب لاقو لا رعشلا بيلاسا ىلع
 5 مهلا ىجوت الاحر الا كلذ انلسرا امو 0 هسا كراج هلوق ريسفن < 6

 ىعدم رثكا مث ىهذ رافكلانم ثعبلا ىركنم ىف تازن' ناو ةثكالاو :ةيمجنلا تاليوأتلاف لآ

 جا اذه اننامز ىف مالسالا

 ه6 نيدلاخ اوناكامو ماعطلا نواك أبال
 لل ءاسالا ىلا نق نيغلات الار. نرق لك ىف روطل لاعت هنآ ىلا رككل ةمدنلا تذل رالاقو

 خلا ةكئاللافالخم ماءطلاىلا نيجات# اوقاخ ءاياوالاو ءايبنالاناىلا ريدي ةيءجنلاتاليوأتلا ىف لاق

 خلا ىوهلا جاتنْنم ماعطلالكانا ابنمو خلا ىناومملاخورال ماعطلانا اهنم ةمح كئاوف هيف مهل ناف

 4 ماعلا لك أت طوخ مدآ هللا لع ىلا ءامسالا 1 نم اريثك نا اهنمو

 * ناقرسملا ك1 ءاشن ندهو مهانحاف دعولا مهانقدص مث و همساك رام هل وك سسفت ءءةا/

 ه نولقعت اافأ 0 هنف اباتك كلا اننا هلل

 لا رهشا ةتس اماءط لك أي مل ةيدمصلا ىل# قئاقحم نيققحتملا ةّيفوصلانم ادحاو نا  ىكح -
 ةاأعأ ةنافاو . ىدنج ىوقتو . ىدخ دهز . ةمايقلا مون مهم هللا ايعيال ةعبراشا همر ىفاشلالاق

 ةيأآلا نينمؤملاب ءاثن نه صيصخمل ىهاظلا ذا لاق اذكه ريقفلا لوقي .:حلا ىص ةدابعو ٠
 جا هتصاخىا (َّللال ها مهو نا رقاا لهاس اناا نمنيلها هّسلازا ) ثيدحلاىفو 'لا ةفااساا لسرلا ىف

 " ن رحل اود اعدسب |ناثلاو ةليط تناك نق نهرا ع5 كو 9 همساكرابتهلوقريسفت غ4

 2 مكتكاسم و هيف مة رتاامىلا اوعجراو اوضكرتال *نوضكرب اهنم مهذا انك ١ يدا اعف

 تلاز ام * نيملاظ انك انا اواي اولق * نولاست مكلعل 3 همسا كراش هلوق ريسفت هو

 13 نيدماخ اديصخ مهانلعج ىتح مهلوعد كلت

 ( ةمايقلا موي تاملظ ملظلا) ثيدحلاىفو "لا نارمعلا بارخ ملظلاىف نا ىلع ةيكآلا تلد

 لها نا رايخالاو ريسفتلا لها ضعب لاقو "لا برخ صالخالاو ةفرعملانء باقلا ملظا اذاو

 نب ىسوم همسا ىن مريلا ثعب ماشلا ةيحان نه زاجأ اضراب تناك ليقو نملا ىرق نه روذح

 '”ملا فقكلا ىف م ناشيم

 اندرا وا « نيبعال امهنب امو ضرالاو ءامسلا انقلخ امو 8 همسا كرات هلوق ريسفت

 0 نلعاف انك نا اندل نم هانذخال اوهل ذَح نا

 ام ريذب 0 امو مودع مهيلع هللاطلس الا موق دهعلا ضقن ام سعى سمج ( ثيدحلاىفو

 لاثءانع انترضح سدق هلالج لج ةيمجنلاتاليوأتلاىفلاق ثيدحلا (رقفاامهيف اذالا هللا لزنا

 لا تاسندتلا هذه

 مكلو قهار وه اذاف هغمديف لطابلا ىلع قحلاب ىذقن لب 8 همسا كرات هلوق ريسفت ١
 0 نوفصت امم ليولا

 ١ -قملا تافضرةل هو وللا لاك ةتوط اغار اذكر كنا لخ تذل نذل هيكل تال واتا ااقاو
 هرسسدق ىبرغملا لاق لا ىلاعت قحلا تاذ ةترصو

 لا تك رول زا لاقل ناك كمان اذا ودعا نر نيبلا قطارانإ ا زكسار رس را
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 6 قباو ريخ كبر قذرو 98 همسا كرابت هلوق ريت 07
 مدخلا تاليوأتلافو ٠ اادبع اهل مذختتف اير انتدلاوذخ ال مالسا|ةيلع م لح نب ىسنع نعو

 حا بلفلا نيعو :سارلان يع امو .ةريضبلاو رصبلا ىنيع ىلا 4 كينيع ندع.الو )) هلوقب ريشي
 نحي اقزر كلثسن ال اهلع ربطصاو ةولصلاب كلها ىماو 8 همسا كراش هلوق ريسفت 444 |

 8 ىوقتلل ةبقاعلاو كقزر |
 قزرلانا مث "لا ىنافلاوه ىدلا معنلاىلا تفتلي الو قابلاوه ىذلا قزرلا راتخم نا لقاعلا ىلعف
 دشا ءاظع نبا لاق" 'حلا ةيكحلاو معلانم سدقلا حورال ءاذغ راص ام رابتعالا ةياغ ربتعملا

 | خلا ريغال سفنلاب ريصلاو بلقلاو رسلاب ءالبلا دراوم تحن نوكلا وهو رابطصألا ربصلا عاونا

 لاق .٠ ةي”االاهذه التو ةالصلاب ىهريما رض هلها باصا اذا ناك مالسلاهيلع هنا - ىور

 "لا ةالصلا لثع ىلاعت هللا نم بلطت مل جئاوحلانا هبنم نب بهو

 فحصلاىفام ةنيب مهتأت ملوأ هيرنم ةيءاب انيتاي الول اولاقو قه همسا كرات هلوق ريسفت 5

 06 كنآيا عبتنف الوسرانيلا تاسراالول انبر اولاقتل هلبق نم باذعب مهانكلها انا واو *ىلوالا 0
 هللاةمحر ذاعم نب ىحم لاق ء حسبستلانه ءابوال عفنأ راجل ةب'الادهذه نم اذخا هللاهجحر ىفاشلان عو

 'ّلا موصلا اهتمحو ةالصلا اهادس للادنعزم اهنوسكي ةيدرا نيدباعلل

 اوصبرتف صب رئه لك لق * ىزخمو لدن نأ لبق نه ف همسأ كراس هلوق نرياسبفلا 6+ ا

 © ىدتها نمو ىوسلا طارصلا باحصا نه نوملعتسف

 لاق خلا نيفلكملا هدابعل حاصالاوه ام لعفينا هللاىلع بجي هنا لدب اذه ةمحفملا ةلئسالاف لاق

 ةوقلاو .ةلودلا روهظو داهجلا بيسب توالالبق اما هما ةبقاع رظتنم مكنمو انم لك ريبكلا ىف

 لاعفألاب لذانملا عطقب هيلا .لوصولاب نيدتهللا ىلا ةراشا ةيالافو لا باوثلاب توللادعب وا

 حلا ةغلابلاةجحلا هلق داشرالاو لاهمالاب ةرذعملا عطق ىلاعتّسانا ملعاو خلا هنعزيعطتاملاو هاوامع

 نيثالثلا ءازجالانم رشع عباسلا ءزجلا .

 ١ نوضرعم ةلفغ ىف مهو مهباسح.سانلل برتكا #8 همسا كرات هلوقريسفت 6«

 لا ( سءشلابورغىلا رصعلا ةالص نيب 5 متالازه مكلبق فلس ايف مؤاقب اما ) ثيدحلا فو

 |  469«نوبعلب مهو هوعمتساالا ثدحت مهبرنم ركذنم مهيتايام #8 همساكرايس هلوقريسفت

 ىوجللا اورساو مهبولف ةهال «*#

 داقر نع اوبس ىح مثرجزو باسحلا ىف هتشقانهنم روهلا رذح ىلاعت هللازا ىلق.ء | سئارعلا فو

 : 'لا ايندلا لاوحاب لوغشملا وه ىماللا بلقلا مهضءب لاق :خا تالفغاا

 | رحسلانوتأتفأ مكلثم رشب الا اذه له اوملظ نيذلا 89 همسا كراين هلوق ريسفت 4ه#
 اولاق لب * ميلعلا عيمسلاوهو ضرالاو ءامسلاق لوملا دج ىبر لاق ه8 نو رص مكاو

 هيرتفا لب مالحا ثاغضا #

 ةز>ءمللانم فرعت ةوبنلا ةحذا دساف وهو رحس هب ىلوا امو ريشي هناب هتوسشىف اونعط مامالا لاق

 ا ةروصاانم 3

 1 ريوس



 مي 6
 هي اعيمح اهنم اطيها لاق #3 همسا كرابت هلوق ريسفت 44٠

 لاق ٠ ةمذملا ما مدآ قحلينا اعنم ءافطصالاو ءابتجالازا الا موهذم نايصعلامسا ءاطع نبا لاق

 ايناحور اجاجتحا ( ىسومو مد1 جتحا ) ثيدحلا ىفو ةيئابتجالا ىف رثؤيال نايصعلا ىطساولا
 *لا اينامسج وا

 ىاده عينا نف ىده ىنم مكنينأي اماف ودع ضعبل مكّضعب 9 همسا كرابت هلوقريسفت 1
 6 ىمحا ةميقلاموبهرسشحتو اكنض ةشيعم هلناف ىرك د نع ض عا نذو «قشيالو لضاالف

 لاق ام وه الا بيبح مهل نوكي الثل .ةوادعلا مهنيبب ايف لعج هنا ىلا: ريثي' ةيمجنلا تاليوأتلا ىفو
 ةيمجنلا تاليوأتلافو 2٠1 © نيملاعلا بر الا ىلودع مهئاف )) مالسلا هيلع ميهاربا نع ىلاعت
 :ما هئايلواو هثايبا بولقىف للا هفذقي رون ةقيقْلاف ىدهلا

 كلذك لاق * اريصب تنك دقو ىمعا. ىترشح مل بر لاق 9+ همسا كرابت هلوق ريسفت
 تان, نمؤي موا: فلما نم« وينر اكلك( «ونقت/ فلا كلذك و« اهنيجنخ اًنتايآبل اكلذلا
 :« نورقلانم مهلبق انكلها 5 مهل دهم ملفأ * ىتباو دشا ةرخ آلا باذعلو هبد
 لاتف عجرف اييف اهلهال تددعا ام ىلاو اهلا رظنا لاقف ةنجلاىلا هلسراف لبرج تلاعد درو 3
 خا ىمعااو باذعلابابسا بنتجينا لقاعلاىلعذ اهلخدالا دحا اهب ممسيال كترنعو

 « ىهللا ىلوال تاي آل كلذ ىف نا مهنك اسم ىف نوشمي #9 همسا كرابت هلوق ريفا 44

 *6 ىهسم لجاو' امازأ "ناكل كبر نم تقبس ةلك الواو
 ف مقو 1 ىلاعت هئم ةمحر لالدتسالاو ةريعلا قي رط نم ناعلا ىلع مهض رح ىلاعت ٌسلازا لعاو

 لجر بلق قا ىلع اوناك مكنجو مكسناو كرخاو مكلوا نا ول ىدابع اي ) ةيسدقلا تاداكلا

 لا (أش ىكلح ىف كلذ دازام مكتم دحاو

 ندعشلا عولط لق كيبردمح حيبسو نولوّشام ىلع ربصاف 0 ناك كرام هل وق ريسفت 5

 ه« حبسف لبللا ءانآ نمو امورغ لبقو
 كلذ ىلا ةيبرتلاف جاتحم كنال راكنالاو ضارتعالا لها لوقب ام ىلع ةيمجنلا تاليوأتلا ىفو

 جلا عرشلاو لقعلاهيضتقيامىلع سفنلا سمح ريصلابغارلالاق خلا ىبتنا ربصلا ماقم ىلا غلبتل

 © ىضرت كلعل راهنلا فارطاو له همسا كرابت هلوقريسفت 8
 رهظلا راهناا فارطاو ةرخ“ألا ءاشعلاىه ليللا ءانآ نمو رصعلا ىو اهيورغ لبق ىربطلا لاقو

 نع لا نيبذكملاييع رصنلل حبسلانه راصنتسا حسيبستلاب لاغتشالانا ملعاو "لا برغللاو
 لاقق ردبلا ةليل رمقلا ىأرف سو هيلع هتلالص َللالوسر دنع اسولج انك تلادبع نب ريرج
 نيقفانلاىلع ةالصلا لقثا نا ) ثيدحلا ىفو خلا ( ر.فلا اذه نورت اك مكبر نورتس مكتا )

 ايالبلا مهنع هللا عفدي امناو ةموح ص ةما ىتما ) ثيدحلا ىفو 'لا ( رجفلاو ءاشعلا ةالص
 'لا ثيدحلا ( مهصالخاب

 ةوبلاةرهز مهنم احاوزا هب انعتمام ىلا كتّشيع ندع الو 2 همسأ كراش هلوق ريسفت 5

 6 هف مهتفنل ايندلا
 هل نا ادنمأو هب اباحعاو هيلا روظنملل اناسحتسا هدرب داكيال ناو هليوطت رظنلادم مهضعب لاقو
 هناخردو دما ريهغسب ذاتي هكد نكي لق هنع هللا ىضر عئار ما ىنثاكلالاق “لا هلثم

 ىوقتلال ها نم ءاملعلا ددش دقو لا [دوم ىدناوت نامهم ناش حالصا نادبب هكد وس ىزيج

 اورظنت ال نسحلا لاق يح مهكاىصو مهسالمف ةقسفلا ددعو .ةملظلا نع رضِإلاضغ بوجوىف

 ال 'لا ةقسفلا جيلام ةقدقد ىلا

 2( ا تس 2 5



 #« مدال اودجسا ةكئالملل انلق ذاو * امزع هل دحن ملو هههمسا كرات هلوق ريسفت 4ع

 أ قلعتيالناو الوا نوكينا. لبقنم ئا ( لبق نم مدا ىلا اندهع دقلو ) ةيمحنلا تاليوأتلافو |

 دشانم نا ملعاو ا مهلا ةرثك 5 نايسنلا نثروب ةرشع هنع هللاىذر ىلع لاق “لا انريغب ا

 مآ قايصتلا ناسنلا" تاما

 # كجوزلو كاودع اذهنامدا|ي انلقف » ىلا سيلا الا اودحسف 8 همساكرامتهلوقريسفت موا

 | 'ىهتناتابثلاو ةعزعلاىلوا نم نكي لو ىسن هنا كانيبتل تقولاكاذىف هلاحركذا ىواضيبلا لاقو |
 | خلا ةفالخلا وه مظع يمال قلخ هلال اهنم . ةمج نامل مهدوجسل هقاقحتسا ىلا ةراشا هيفو | ٠

 نسحاىف هحور قلخ هبال اهنمو جا سمالاو قاحلا ىملاع ىرعمم عمج 1 ىلاعت هاذ اهنمو ا

 ْ خا احايص نيعيرا هدي مدأ ةنيط رمخ فيرشن هيلاق ةيوساآىف فرش هلال اهنمو خا موش |

 أ جا ادوسح ناكدنا لؤالا . هوجو هتوادعلو لا هتافص عيمجم هيف ىل# ىلا .تّنباهقلخامل هنال اهنمو

 | اهيف عوج الا كل نا + ىاشتف ةنحلا نم امككتكر لف 0 همسا كرام هلوق ريسفت 5*2

 أ « ىحضتالو اهيف اًومظتال كناو * ىرعتالو

 ءاملازم مدآو رانلانم قولخعدنا ثلاثلاو لا الهاج اخيش سيلباؤ املاع اياش ناك هنا ىتاثلاو

 ةيويند ةداعس نابرض ةداعسلا نا امكو ةداعسلا فالخ ةواقشلا تادرفملاىف لاق "ا بارتلاو

 ةراشا هيفو لا ةرضحلانءع دعبلا ةواقش ىه ةيمجنلاتاليوأت|!ىفو خا ةيورخا ةداعسو

 ةيمجالا تاليوأتلا فو لا بلقلا ةنج نم جارخالل بجوم ناطيشلا لاثتماو نايصعلانا لا
 *خا قحلا راوج ىو ةيقاب تناكناو ةنجلانا ىلا ريثي

 عم ظ

| 
 ا

 أ

 ةيمحنلا تاليوأتلا فو "ملا مدآ ىدعو ةما.قلا موهىلا هيلع ىدوتف اهميعنو ناجل علاط رفعج ظ

 لا هللاىف ءائفلا فرصيب ىوغف 0 ةسفلا تاورش بلطف هتحم فرصب «( هبر مدا ىّفعو:) ا

 3 ىدهو هلع باف هير هنبتجا مث ب همسأ كراش هلوق رست عقب

 ةرجش ىلع كلدا له مدا اي لاق ناطيشلا هيلا سوسوف وه .همسا كرابت هلوق ريسف' ةم7
 نم امهيلع نافصخي اقفطو امها وس امهل تدبف اهنم الكاف * ىلسال كلمو ديلا
 © ىوغف هبر مدا ىصعو ةنلاقرو
 ًامهشال ناك ليقو ملا نفللا امهسابلا ناك ليقود "حلا نوتلا نع انرع اطلت شاننع نتا "لاق
 *لا ةيانجلا ةافاكم نم رايغالا ىلءءالثل اعريغل لدبت ملو امهلتدب ىريصحلالات لا ةلحلا
 فيكف هب ذ>ؤيال أطخاف دبتجانمو دابتجالاف أطخ اذه ناك اذاف لبق ناف ةمحقملا هائسالا فو
 الا قيليالف مذ مسا ىصاعلانال ةريبكلاىلع اذه لد ليقناف ريبكلافو لا كلذب مدآ ذخا
 لوالا . هوجول ايواغ اصاع مدآ ناك لوقيزا دحال سيل اضيا هيفو لا ةريبكلا بحاصب
 لبق تعقوزا ةلزلانا ىتاثلاو 'جلا هطاخو هعطقدق هطاخو ابو عطق لجرال لاقي .ىتتعلا لاق

 واغو صاع انلوقزا ثلاثلاو 'لا هيلع اهقالطا ةلاسرلاب ىلاعت لاف رش نا دعب 01 ةروكلا

 هريغ نم زوجمالام لازم زوجم عبارلاو "خا هللاةفرعم نع هتياوغو رثكالاف هنايصع مهوب
 لاق « نايسنب الا ىصعام هللاو ندسحلا لاق  'حلا ةيضعملا دنع هدبعو هدلو ىف ديسلل زوجي اك

 نالاقف هتيرذنم ريثكى لعرتسو ةدحاو ةيصعع هيلع ىدان' ىلاعت سانا مدا ةصقنع ءاطع نبا لكس

 هنزب غو هسفن ىلا لكو ولنا ع ةراشا هيفو لا هراوج ىف ةبرقلا طاس ىلع تناكمدا ةيصعم

 كؤتن ناب ساس ةواكبإ زتكم ال4 هاو لاق م14 ادن أش, نم ةباوتلا تناك اهالابيلع لبج ىلا
 ْ 4 « نيرقاغلاريخ كنا ىلرفغاف ىف تءلظو اود تدلع دكدمحمو كناحبس تناالا هلاال »

 | مدآ فارتعا, ا :) لصو هلع هللا بص هللالو_-سر لاق .لاق .هنع هنلاىذر باظحلا تن زم ناو

 | بقاعهمركو هفطلنمهنا رابكلاض عب لاق خا ( ىلرغذتنا دق. كاأسا براي لاق ةئيطخلاب

 لا ةرخالاف روهجلا بقاعيو ةيصعملازم هيلع ىرجامب ةريثكلا تادهاجلاب ايندلاف مدآ
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 ىلا ىمتنت ىح ناصقتلاب ”ىدتب" نا بجوف ىنفن ايندلانا ىعدت كلنا اولاق اموق لعل ريبكلا ىفو
 | كولأسناو ةيمجنلاتاليوأتلافو 2'لا ىم اك لابجلاىرثو اناصقن اهيف ىرثال انكل نالطبلا
 'لا افست ىبر اهفسشي لقق مويلا كلذ ىف لابجلا لاو>ا نع

 ثاوصالا تعشخ و هإ] جوعال ىعادلا نوعشي ذئمو» 2 اممأ الو 0 همساك راس هلوق ريسفلا

 رابمالا رجفتتو لابجلا رباطتتف ىلوا ةخفن ىا رودلا ىف خفني ةرخافلا ةردلا ىف ىلازغلا مامالا لاق

 ! )م احوع اهيف ىرال 0 ةيمجنا|تاليوأتلا ىف لاق *لا ءام ءاوهلا ماع 0 ضب ىف اهضعب

 "لا اهاياوز نم ©« اتما الو ث اهاياقن نم

 هل ىضدو نمحرلا هل نذا نم الا ةعافشلا عفنت ال ذئموي 98 همسا كراين هلوق ريسفت

 4 املع هب نوط.حالو مهفلخ امو مهيديا نيام لم الوق

 1 مويقلا ىجال هوجولا كفعاف 2 1 كراش هلوق ريسفلا

 ثداحلانا كلذو ةقيقحلا ىلع رك اذلاو ماع ووهف هاوس 301 الو هريغ هملع ام رابكلا ضعب لاق

 بلطينا ةيفوصلا ةقيرطىف وجم قراشملا راوناىف لاق لا دوجولا ىفاب مدقلاو دوجولا ىتاف

 روط ىف رهظي نا زوج ال باطحلا لصف ىف اسراب دم خسشلا لاق لا هنع لقعلا رصقن ام

 بوجحم هتافصو ىلاع: قحلا تاذ هنك نئدلازع خيشلا لاق خلا هتلاحتساب ىقعلا مكحمام ةيالولا
 ريغل هللا تاذ ةقيقح ف رعم ةلاحتسا مهل فشكشي نا وه نيفراعلا ةفرعم ةياهمو لوقءلا رظن نع

 ىو © "ملا ىلا اهتوكأ تانوكملا هوجو تالذتو تعضخ ةيمجنلا تاليوأتلا فو خلا هللا
 اجو ناك نمي هجولا اكحاص :فرالا قال هوديول] لك اذ هنا تسي هلا ملعلا بحاصاي مهفا نئئارعلا

 'ملا ةهاجىذ لك نه

 هد« اسرع انارق هانلزنا كلذكو * امضه الو املظ فاخي الف نمؤم

 لاق ا كير هز نيئمؤملا ريما اي مل لاق زج+واو ىنظع مزاح ىنال كلاادبع نب ناهلس لاق

 قوقحم مايقلا نع لساكتلاو تاريخلا لفاوت ىلا ةءراسملا ىوهلا عابتا ةمالع نم رابكلا ضءب

 ديرجتلا مدق ىلع تاع تجح لاق: هنا ةلنادمتر :شغترملا دمع ىلا نع كك "- خا تائجاولا

 انلزنا م” ىا ةيمجنلا تاليوأتلا فو لا لع كاذ لقثف ةرج اهل قتسازا ةليل ىنا ىتلأسف
 خلا ءايبنالانم هريغو مدآ ىلا بتكلاو فئاحضلا

 لإ * اركذ مهل ثدحم وا نوقتي مهلعل ديعولا نم هيف انفرصو #8 همسا كراين هلوقريدفت

 :4 املعىفدز بر لقو هيحو كيلا ىضَشي نا لبق نم نا رقلاب لجسعتال و قا كلملا هللا ىلاعتف

 لضفلا نب دمحم لاقو لا نآرفلا ةءارق دنع هتوكس ىلا ةراشا هيف ةيمجنلا تاليوأتلا ىفو
 مهللا لاق اهأرق اذا هنع هللاىذر دوعسم نبا ناكو ا رورحغلا نم هروضت امو ىسفمس املع

 قشاكلالاق ه. ملعلاىف الا ”ىثىف ةدايزلابلطب هلوسر دّتناسعا ام ىلوق خلا كي انيقبو اناعا دز

 2 ا ديبلط لع ةدايز مالسل اهيلب# ىس ومت رضح تسر هللادجحر ىريشق فئاطلرد 1

 هك ىسنف لبق نم مدا ىلا اندهع دقلو قي همسا كرابت هلوق نيسفت
 ذخا انالف نا مهضعب لاقق هرسسدق ىاطسبلا ديزي ىلا سلجع تنك ىورولا مهاربا لاق

 سانلاناكو ءاعنص دجسم تنك مالسلاهياءرضحلا ىللاق ىناتكلا ركبوبا لاق خلا نالفزم معلا
 راونا نم رون ملعلا رهطالا هريسسدق ربك الا خيشلا لاق خلا قازرلادبعنه ثيدحلا نوعمتمي

 'لا هبلق فعضل اما عدوتسا ام طبض نانالاكرث نايسنلا بغارلالاق لا ىلات هِّسا



 مك 87 ع

 | جلا قودلان آله قوشلانارت ا ةرضملا كلت نه يجر ىبود ١ نوياف ىأد 0 ةيمجنلا تالبوأتلا فو

 ْ ابلصتم اديدحناكو هلل هبضغو هظيغ ةدشنع هلامشب هتيحلو هنيع هسأر رعش دا لإ نعد

 | كعابتا نع كيصا ةعاطاو كلوق :بقرت ىنماه ىنعي ةيمجنلا تاليوأتلافو لا ثىش لكف
 ىهتنا كرصا نايصعال

 ١ هي اورصِبي مل اع ترصب لاق * ىرماساب كطخاش لاق > هتساكرابت هلوقريسفلا

 جا هتثيعثباط هقلخ ندحانه طارقسلاق ٠ بولقلا ةبحم زوتكلانشحا هنعهللاىضر ىلع نعو

 | هطبخ مظعىلا ةراشا هيفذ 28 ةيحملا رثكت عضاوتلابو ردقلا مظعي قطنملا ةباصاب قوطسرا لاق

 “لا هيلع كللج الاس تلعف ايف ايلا امو كنأش ام --

 6 ساسمال لوقتنا ا كلناف بهذاف لاق + ىمفن

 تهلاو ليربج سرف رثانه تيأر ايف ةماركب ضصخىنعي ( ترصب )ل ةيمجنلاتاليوأتلا فو
 مالسلاة يلع ىشؤم هكدروا بابلرد ] ىشاكلا لق لا مكنم دحا هب صخاام اناش هل ناب
 خجلا [تسيلاغورب تواخس تفص  هكشكم ادوا دما ادب ىلاغتوةناحبسقخزا دركى نعاس لتق دصق

 تلظ ىلا: كبلآا ىلا رظناو هفلخت نا ادعوم كل ناو لي همسا كرايش هلوق ريسفت ك1

 6 وهالا هلال ىذلا هللا ا هقرحلل افك اع هلع
 ا انلآ اعوبتم اعاطم نوكتنا كشف تلوش ايف كتبو كدصق نا ىلا ريشي ةيمحنل !!تاليوأتلا فو

 *لا انوقمم اتقمم اديحو اديرط نوكتنا ايندلاف كّوازخ افولأم

 «6 قبسدق ام ءابنا نه كيلعصقن كاذك « املع“ىثلكعسو قه همساكرابت هلوق ريسفت 40#
 | بصح نودبعي امو مهناب ىوهلاو سفنلا لع ةدبعىلا ةراشا ةي“الاىف .ةيمجنلا تاليوأتلا ف لاق

 ا حلصمو قم دسفمو لطبم لكل ىا ىموه نوعرف ليك اولاق مهنا ملعا لا مج

 محم .ةناف .هنع ضوغا نم * ازكذءاندلنم' كانا دقو ع همسأ كراش هلوق سسشنت 5*2 |

 يك الل ةميقل امون مهل ءاسو هف نيدلاخ *ارزو ةميقلا موي

 ١ ناميالا ةقيقح تماق هب ىدلا قيقملا ركدلا نع ضرعا نم نا ىلا ريشي ةيمجنلا تاليوأتلا فو
 دكركذ الول ىلبشلل ليقف قسفلا رثكو دادغب ىف ىنزلا رثك هلا - ىور - لا نافرعلاو ناقبالاو
 هللاتقو دقو تابرقلا برقا هللارك ذو تادابعلا لضفا ديحوتلانا ملعاو خا ةدلبلا انقرحال
 لا ركذلاالا تيقاوملاب اهوحتو جحلاو مايصلاو ةالدلاك اهلك تادابعلا

 نوتناح *«اقرز دموي نيهرج لا رشحتو روصلاىف خفني موب 3 همساكرايث هلوقريسفت

 هك اموبالا متثلنا ةقيرط مهلثما لوَش ذا نولوش امب معان < « ارشعالا مثيل نا مهني
 جلا هللاالا هلاال لق ىلاعت ةنالافق هب كركذا أيش ىلع ىهلا لاق مالسلاهيلع ىس ا كح -
 ا عزفلا مون ءافجلا باصاو ءالبلا لها ريشحو روصلاىف خفن اذا هنا ىلا ريشي ةيمحنلا تاليوأتلاىفو

 لا ةيلاثلا ةخفنلا ىف ربك الا

 +6 لابجلانع كنولأسيو 9 3+ همسا كراس هلوق ريسفن 2355 |

 دلو ناطلسلالاق « لا ةموسس ةرخ“آلا انعب ةافولا هترضح امل زوصنملا لاق

 كلو ناقؤد <ىز حجه هك ع3 نيو. < تساو نأ ناوخ هك اراه رادكب
 تسل وناثزا ناش يك نانع هكمانو .. قشع داكع 0ك نايم كانك

 لا ارارق اهاوذخت الف ايئدلا مكلت اراد رحبلا جوم:ىلع ىنبر ىذلا اذنم مالسلاهيلع“ ىسيع لاق

 | «اجوعاهف ىر ل 2 اههنضطوق هربا طقسا د اهفسم لقف 8:همساكر دلوك داش. 1 ا

 لا
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 زاك لودي

 لل

 فلات
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 *6 ىلوق بقرتملو ليئارسا نب نيب تقرف لوقت

 مي < ١

 ا ةيورال ةيدوبعلاب حاحلاس ل نم رلإ ةدابعب 00 2 ىا ةيمجنلا تاليوأتلا فو

 حا ىولبلا ىن ف رص ىلوملا باب ىلع تفقو املكف وو ىرونيدلل لاق ذخر نأ < ىئوز 2

 ةيونو ( تالفغلاو تاللزلا نم صاوحلا ةبونو :٠ ت كلا ماوعلا ةيوتف 5 ماسقا ىلع ةيوتلاو

 ١ نادتءالاو .بقلايمدنلا . ةثالثةب وتلا طئارشو ه تاعاطلاىلا تافتلالاو كالا ةيؤرند رباكالا

 ا خا بنذلان ء كل انوهو حراوجلاب عالقالاو : هللا رفغتس ناب ناسالاب

 ١ لاق * ىضرتل بر كنلا ت تاحتو ىرتا ىلع ءالوا مح لاق همسا كراش هلو ريسفت

 ظ 6 كدعب نم كموق انتف دق اناف
 | 3 هللاىلا ريسلا ف ىناودبنا ىتاثنال رئاسلانا ملعيل اهنم٠1. ةقاتع قلاعم ىلا ةزاشا نيتب"الاىفو

 | خلا هتي'و ىلاءتّساىلا رئاسلادصقنا اهتمو لا ريسلا ف قئاعب قوعتيال رئاسلانا ىتب اهنمو

 أ قيرط نا ىلا ةراشا هيفو ا هلو ةسفن ١" ندر هاضر هللا م رثاسلا بواظم كرك ل اهئمو

 خلا (لثمالاف لثمالا ءايبنالابلكوم ءاليلا) مالسل هيلع لاقاك ءالبلاوةئتفلاب فوفحم .مهيعبتمو ءاينالا

 ١ 5 افسا نابضغ هموقىلا ىسوم عجرف * ىرماسلامهلضا و هت همساكراينهل وق ريسفت
 | نما لاق "ا هباهذ دعي ةلي نبرشع ىدوم هب ىصو ام ىلع اوماقا مهنا 41 ىافاوا

 خا [هدشدلوتموا تثكىب ارئادياىانبا نوعرف هكققوردو تسنالارسسازا وادكت سن حصا ]

 دهعلا مكلع لاطفأ انسح ادعو مكبر كدعي ملا موق اي لاق 95 همسا كرايت هلوق ريسفت

 كدعوم انفلخا ام اولق * ىدعوم متفلخاف مكبر نم بضغ مكيلع لحم نا متدرا ما
 جرخاف * ىرماسلاىتلا كلذكف اهانفذقف موقلا ةنيزنم ارازوا انلمح انكلو انكلمي

 6 ىنف ىسوم هلاو مكهلا اذه اولاقف راوخ هل ادسج الحم مهل
 *ملا دعولاب ءافولانم هلدبال اموق دعو اذا ىلاعت هللازا ىلا ةراشا هيفو

 هك اعفنالو اريخ مهل كال الو الوق مهلا عجريالا نوري الفا قه همساكرايتهلوقريسفت

 لوقعلا وذ بلس ءاضق ىذشي نا دارا اذا ىلاعت هللاناىلا ةراشا هيف ةيمحنلا تاليوأتلا لاق

 ملا لماكلا ناسنالا ةأنعن مذا وأن م نلف تحفل نإ 1م 2 تا راشا تاياالا فو 'ا مهلوقع

 اهئمو جا نوضريو نونساي ءايلوا هل كلو 6 فسابيال هللانا ْ ل هللا دبع وبا لاق

 ىسومع ىلاعت قح تاحوتفلا اياصو ىفوب] 2 دعولاب فلخا' ىلاعت هللابضغ بابسا نه ىا

 *لا [ راذكمهربمىب اروا دنا وند.ماب هكره دركىحو ماللاهّيلع

 ناو هب مذنف امنا موق اب لبق نم نوره مهل لاق دقأو 8 3 هعسأ كراس هلوق نيسفت

  ىرصا اوعبطاو ىتوعيتاف نمحرلا مكبر
 1 مهرارش ن٠ افلا نيتسو مهرايخ ن ه افلا نيعبرا كموقنم كلهم ىلإ عشوا ىلا هللا وأ

 خا ( ىسو:٠نم نوراه ةلزمع ىنهتنا ) مالسلاهيلع هلوقب اك ةضفارلازا هو ةقيقد انههو

 لاق * ىسوم ايلا عجري ىتح نيفك اع هيلع حربننل اولاق ه8 همسا كرايت هلوق ريسفت

 *# ىرما تيصعفا نعبتن ال نا اولض مهتيار ذا كعنمام نورهاب
 اوعي مل ةيمحنلاتاليوأتلا فو ملا انلا رشع ىنثاىف نوراه مهلزتعا ىولاق امل مهنا - -ىئور

 ىلا ةراشا هيف ةيمجنلا تاليوأتلاىف لاق 41 نولوزءا ق 1 عمسلانع مهنال نوراه لوقت

 *لا قحلا دهاوش رحب ىف د تانك نايات كوم نا

 نا تبشخ ىنا ىسأرب الو ىتحلب ذخأت ال مؤنبا اي لاق #9 همسا كرابت هلوق ريسفت



 ميك 5٠١ جم

 نيالا ارب اذه ناكولف ادلع قش تال الا :ثناكور ىبانلا يلقن. انك لاق مهسئر نان - ىور - غب
 | رشابو بيغلا ملاع ىلا رظنلا دادعتسا هل ناكنه كاز لاق لا تال آلانم هانيقلا ام أ
 لا هنع بحتحا سفنلا ظوطظح ا

 لختلا عوذج 7 مكنيلص الو فالخ نم مكلجراو 0 همسا كراس هلوق ريسفت 20

 | ه6 انرطفىذلاو تانبلا نم انءاجاهىلع كرثؤننل اولاق * باو ااذعدشا انيأ نملعتلو |
 هنو لا هتدشو ايندلا باذعب اريص؛ناك هنال (( اباذعدشا ) لاق اعاو ةيمحنلات اليو أتلاؤو

 مروخيه كيكرؤسو 1 ىسرافلا ريسفتلاىفو 04 تايآلا ةيؤر ىف اودهاش موقلانا ىلا ةراشا

 لا مالسالا ةرطف ىلع انرطف ىذلاب ىا تاليوأتلافو [ ديرفآ ارام هكىبادخي
 انما انا ايندلا ةويحلا هذه ىضقمت اما ضاق تناام ضقاف 88 همسا كراس هلوق ريسفت ة٠ا/

 هبر تأي نه هنا * قباو ريخهلاو رحسلانم هيلع انتهرك ١امو اناياطخ الر فغل انيرب
 كئلواف:تاخلاصلا لمع دق انمؤم .هنأي نمو *« ىحنالو اهيف توعال مثهج هلذاف امرح

 5 ىلعلا تاحردلا مهل

 لاصيا ىف 2 ريخ ساو 03 ةيددتلا تاليوأتلافو ا انباع رحاو مكحاف ىا تاليواتلاىفو

 قاع افك نيرئالا تكا مهراقك موقل هللازاحبس نسحلا لاق لا كنم رشلا عفدو ريخلا

 'لا مهدنع مظاعتي ملف نيع ةفرط ناعإلا مهبولق

 كلذو اهنف نيدلاخ راهمنالا اهتحن نه ىرجحم ندع تانج 8 همسا كرات هلوق ريسفت 04

 6 رحبلاىف اًعرط مهل برضاف ىدابعب رسا نا ىسوفىلا انيحوا دقلو * ىز نم ءازج

 لعف نوءرفنا نآرفلاف سيل اولاق *لا مهتم نم مام يل للعلا تاجردلا:لهانا ) ثيدحلا فو
 امهنع هلبا ىذكر سابع ن را نع ل ريبكلا ريسفتلا ىف لاقو ا 4 مثدعوا 1 نينمؤملا كئلواب

 قالخالان ع 50 ىلاعت هللاراتخحمنا لقاعلا ىلعف ا ءادهش هرخآو ةردحس راهنلا لوا اوناك ا

 تاياوراا لك ب ىنام اهقلاغ ريقفلالوقب « "حلا ةيئاطيشلا ةعينشلا فاصوالاو ةيئاسفنلا ةميمذلا

 0 هل بنحت تاق ههوقو نوعرف قح ىف هبر اعد مالسلا هيلع ىئسوه نا نه ةروبشملا

 حا ةنس نيعبرا دع ا

 هدونم نوعرف مهعراف + ىثخل الو اكرد-_لناخإل أس 0 همسا كراس هلوق ريسفت ب !

 © ىده امو هموق نوعرذ لضاو مهشغ ام ملا نم مشق ١

 ا خا كلذب نوعرف ربخاف افلا نيعبسو ةئاتس اوناكو ليللا لوا مهب ج ر> ىسوه نا - ىور - ا

 ىلا ةراشا ةعوق امم نوعرقو ةاوق عم ىسدقلا ح 0 راكم 0 يىس وه ريعفل ريقفلا ل وش

 كلامزت سنا رفحا جاجحلاا ىققثلا نب تلادبعنع  ىكح - خلا اهآوق عم ةرامالا س هلا

 *لا ةلتقرشش كلتقا نا ديرا هل لاقو

 اا 0 لا لسارسا ياي و8 همسأ كراش هلوق ريسف
 6 ىواسلاو نملا مكلع انلزنو نمالا روطلا
 'لا ظعولا 1 حس يف نا ملعاو

 مكيلع لح لحيف هيف اوغطت الو ؟انقزر ام. تاببط ن نم اولك 8 همسا كراس هلوق ريسفت
 اهللاص :لمعو نموا بان نان رافغل ىناو +:ئؤه ادقث  ئضغ هلغ لاحم نءو ىضغ

0 4 
 | ب صل
 | تاكل نماا ولك اننالخا ىراس*ىراللاو انافص: نم نأ ينلع انلونو همس تالتؤالاف و
 ا ا راقغلاو روفغلا نيب قرفلا ح حاصملا حرش .حيتافلا ىف لاق 2-لا مانتزر ام



 لها نم ناكولو: ةريصبلال ها نمال رصبلال ها نم ناك هنال اذه لاق اعأ ةيمجتلا تاليوأتلا فو عوم
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 "لا ناعالا رون ىلا رفكلا تاملظنم هجارخال هئيمي ىأرل ةريصبلا

 ىلوتق * ىو سانلا رمثحم ناو ةئيزلا مو كدعوم لاق 2 همسا كراش هلوق ريسفتا

 5 ابذك هللا ىلع اورتشال ليو ىو مهل لاق * ىنا مْ هديك عمك نوعرف

 اذاذح مانصالا مهاربا لعج هيفو مالسلا هيلع مهاربا موق ديع اهدخا . ةسجخ دافع الاؤإ ملعا

 ةدناملا رخاوا ىف رم 00 موق ديع كلاثلازأ 5 ةنيزلا موب وهو نوعرف موق ديع ىلاثلاو .٠

 ا ةيلهاجلاىف ةئيدملالها اديع سماحلاو . عيارلاو ٠

 معد سمع أ اوعزانتف * ىرتفا نم باخ دقؤ باذعي مكتحسف 0 ا كرام هلوق ريسفلا

 مكضزا نم اجر نا ناديري نارحاسا ناذه نا اولق * ىوجنلا اورساو مهي

 ه افص اوتما مث كديك اوعجاف * ىلثما مكتشرطب ابهذيو اهرحسب
 قلت نا اما ىسوم اي اولق * ىلعتسانم مويلا حلفا دقو قه همسا كرابت هلوق ريسفت

 ه6 اوقلا لب لاق * ىتلا نم لوا نوكن نا اماو
 امندلاىلا هب برق ام هوحنو رحسلاك بايسالاو مولعلا نم ىهنملانا ىلا ةراشثا هيق ريقفلا لوش

 هيفو لا هترحسونوعرفراث5 نوفتقي ديلقتلابابرانا مث لا ةرخ“الاىلاال اهءاطح محو
 ناعالاب ّشلامهرعا ءاقلالاف ريخأتلاو ميدقتلاب مالسلاهيلع ىسوم اورعا ا ةرحسلانا ىلا ةراشا
 خلا مهماقلا رايتخا ىسومه ملعو رييختلا ةرحسلامهلا ىلاعت دتلانا سهاظ'ا ريقفلا لوقب "لا قبقحلا

 * ىتست اهنا مهرس نم هيلا ليخي مهصعو مهلابح اذاف #8 همسا كرات هلوق ريسفت

 كنيع ىف م قلاو د لعالا ما تل ىسوم ةفخ ها سجواف

 6 اوعنص ام فقلت

 'لا ناسنالا ةلبج ىف زوكسم ةيرشبلا فوخ نا ىلا ريشي ةيمجنلا تاليوأتلا فو
 6 ىلا ثيح رحاسلا حلشي الو رحاس دبك اوعنص امنا 98 هسا كزايت هلوق ريسفت
 حالفلا نا ملعاو هلا ىديكو ىعونصم وه كني. ىفام نا ىلا ريشي ةيمجتلا تاليوأتلا فو

 لك خيشلل قراشملا حرش ىفو لا ايندلا ةايح اهب. بيطت ىتلا تاداعشلاب رفظلاوهو ىويند
 ملع اذا لش رحاسلاىف لاق هنا تلادمحر ةفينح ىبا ع كايز نب نسا ع عاجش نب دم ىور

 ىفو لا ىثلا وا اركذ لتقشي رعاشلانا دياقعلا ح ريش ىلع ناضذمر ح رشىفو لا راسها

 هتبوتف بان رفاكلك هابشالافو حلا سيو برضت نكلو ةملسملا ةر>اسلا لتقتال عورفا١
 قيدنزلا ةيادهلا ”ىراق ىواتففو .#لا ىنلا بسب رفاكلا ةعاجالا هةر كلا انتدلا ف ةلوقف

 ىف لاق ا انيبالو املا دقتعيال ىدلاوه رخآ عضوه ىف لاقو لا ىهدلا ءاقبب لوقبنه
 'للا قدو فطل ام لك ةغالاف رحسلا ةقيرطلا حرش

 ه4 ةرحسلا قلاف 8 همسا كراين هلوق ريسفن
 قراخ سما راهظا رحسلا دصاقملا حرش ىفو لا هل ةقيقحال للا همحر ةفينحوبا مامالا لاقو

 عاونا ةسمح رحسلانا مث لا هل ةقيقح الام ةءازا در# وه لب ةلزتعملا لاقو لا ةداعلل
 لا تاريطقلملا اهنمو لا ةيقرلااهنمو جلا جنريتلا اهتمو لا مسلطلا اهم .'رووشلايف

 لصامحلا ريثآتلانا ةيكملا تاحو.فلاىف رهطالا هريس س دق ربكآلا خيشلا لق لا ةذبعشلا اهنمو

 "ل1 تاماركلانسنج نم ىلاعت هللا ءاساو "فورا نم

 هل مثلما لاق * ىسومو نوره برب انما اولاق ادحس 0 همسا كراش هلوق ريسفت

 6 مكيدبا نعطق الف رحسلا مكملع ىذلا كريبكل هنا مكل نذ آنا لبق

 ل



 8 ىنطي نا وا انيلع طرفي نا فاخت اننا انير الاق همسا كراش هلوق يل سو. |

 #« ىراو عمسا امكعم ىتلا افاخال لاق 39ه همسا كرابث هلوق ريسفت سوا |

 مه هل رت

 رص: نوج ] ىنشاكلا لاق جلا هيلع وه ام ىلع “ىث لك ملع دق هللازا مولعلا رحب ىف لاق
 خا [ دوشناود نيده هارب ردارب لابقتساب هكنوراب دمأ ىو دوهرف هجولا

 ديشرلاه سيخ ىهنيد لالا فاك ناش نان ىوم - ااببنسرام دازرلا ةوكينا روع ريفلالوش

 هللانا ملعاو جا دشرلا هر مضحاف ج ج رفش ناتيسؤق ىّدر 0 دعيؤ كلبيل كفانلادسو تدب. ىف

 جا دوبشلارونب هنريصب نيع 0 - نءالا كلذ فرءيالو هنأشب قئاللاروضحلا هدابع عم ضاح ىلاعت

 وبا لاق لا ةيدوبعلالامكب ةيبونرلا ةرضحمىلا ائجتلا مالسلا!.ييلع نوراهو ىس وعنا ملعا مث

 ىكزكشاو "كبح ىلس# تال سم لآقف "نجم الاف هيا نسح ا ننع" ىراصتلا ندب تلاس نيعملا
 خلا «ةرخ الاوايثدلا ف كعطا ايئدلاىف ىنعطاو .كنم برقاىنهبرقاو . كيلعلبقا ىلع لبقاو .كدزا

 الو ليئارساىن انعم لسراف' كير الوسر انا الوقف هاينأف 4 همسا كرات هلوق ب سيب
 0 ىجوا دق انا * ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلاو كبر نم هب 1 كانّتح دق مهذعت

 خجلا هينا هئايبا هبءاجاموهو ىلاعتَّلاىده عبتاو يا ماس ةيمجنل|تاليوأتلا ىف لاق

 6 ىلوتو بذك نم ىلع باذعلازا انيلا ف همسا كراين هلوق ريسفت مورس
  ىكح ألا افلطم ناوهلاو باذعلا ببس قئاقحلاو موسرلا بيذكت نم الكناريقفلالوقي

 دمحم لآ لاحىلا اورظنا لاق ةعاجعم ةعفرو ةينعيف كرابملا نب هللادبع ىأر ام تاداسلا ضعب نا

 خاىسوهبيذكت ببسب .اناوهو الذ ايلقنا هفرشو نوعرف ةرعنا ماعاو "حلا كرابملا نبا ةرنعو
 خا اهرابتعا قحىتلا ىه اهنم ةيملعلاو تامارك ءايلوالل اذكف تازجعم ءايبنالل نا ام هنا ملعا مث

 ه6 ىدع مث هقلخ ”ىثشلكىطعا ىذلاانير لاق *ىسومايامكب ر نف لاقل همسا كرايتهلوق ريسفت
 تاقواخملا نا رابكلا ضعب لاق 'حلا تاماقم ةئالث نع سماوالاب نومئاقلا راصقلا نودمح لاق
 هل قلخ امل ادادعتسا © هقاخ “ىثلك ىطعا )ب ةيمجتلا تاليوأتلافو :'لا احورو ةايح اهلك
 4 هل قاخ ال هسا ارو ده عر

 الاتك و ىبردنع اهءاعلاق * ىلو الان ورقلالاب اثلاق 3 همساكرايث هل وق ريسفنت ”ةه ْ

 مكيلع فاخا ىنا هل لاق دق ناك ىسو» نا انلق مدقتاب قيلبال اذه تلق ناف. ةمحقملا ةلئسالا ف لاق

 مكماعنا اوعراو اولك * ىتش تايننم اجاوزا هب انجرخاف 8 همسا كراش هلوق ريسفت م”و1 |

 4 كديعأ اهفو ؟ انقلخ اهنم + ىبنلاىلؤال تايآل كلذ ىف نا
 خلا مكل ةقولخم اهلك ماعنالاو تابنلاو ءاملاو ءامسلانا ىلا ريثي ةيءجنلا تاليوأتلا ىف لاق

 3 ىرخا ةران مكجرك اهنمو 0 همسإ كراش هلوق ريسفت موال

 ماللاكئرقر كبرنا دمت اي لاقف مالسلا هيلع ىنلاىلا ءاج ليربجنا امهنع هللاىذز سابع نانع

 ن ركل < املا ضرالا ةفص نهنا ملعاو 2'ا اًميزح امو.غم كازا ىلام لوقي وهو
 ءامسلاىلع ضرالا ليضفت ىلع نورثك الا مكحلا ةلك.-ا ىف لاق خلا اهبولطم دوجوب اهزوفل
 خلا اهيف اودبعو ضرالانم اوقلخ ءايبنالا نال

 انج رخل انتجا لاق * ىناو بذكف اهلك اننايا ءانيرا دقلو وه همسا كرات هلوقريسفت "و4

 هفلختال ادعوم كنييو انتيب لعجاف هلثم رحسب كنينأناف * ىسوماي كرحسب انضدا نم
 45 ىوس اناكم تناالو ني
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 دبضلا

 ىنأي اب كوخاو تنا بهذا * ىسفنل كتعطصاو * ىسوماي لف همسا كراين هلوق ريسفت 587

 ءاغصال ثعاب ظءولا لبق ديحوتلا هرسس سدق ىبادهلا .ةرصضض> ميجلاب ةيتولملا انتقيرط مج لاق 540 |

 3 انيل الوقف هلالوقف 2 ىنط هنا نوعرف ىلا ايهذا 0 همس كراش هلوق ريسفتا 5520

 3 شح و] ىف دحت هلعل 3 همسا كرات هلو ريسفت مرق ظ

 ذك توداتلا ىف هنق دق يقارب « ىجحوب ام كبلالا 5 ذأ 3 همسا كرايت الر 00

 © لحاسلاب ملا هقايلف ملا ىف هنف

 حلا ةيناسفالاهتروصىا مالسلاهيلع ىسومه توسان ىلا ةراشا توبا قرانا تان رحل ناقد

 عئصتل و ىنم ةبحم كلغ ت تكا هل ودعو ىلودع 0-1 قي همسأ كرام هلوق ريسفت ممل

 ه6 كتخا ىثم ذا * ىيع ىلع

 تيقلاول ةيمجنلاتاليوأتلافو.. "حلا طولا لياقب املي ”ىطاشلا سفن لحاسلاب دارملاسيل اولاق
 كى ددعلا كودعو ىودع كيحمو قيقحتلاب ىننحا نه قيحع كيحيل قيمي ند 2ع كيع

 *لا هتالاح عيجج ىف نوكي ةيلزالا ةيانعلا هتكردا نم نا ىلا ريشي ها

 ى كما ىلا كانعجرف هلفكي نم ىلع مكلدا له لوقتف 8 همسا كرايت هلوق ريسفنت 5
 6 انوتف كانتفو غلا نم كانيجنف اسفن تلتقو نزح الو اهبنَع رت
 كتييرثو نوعرف عم كتبح ةنتفاهنم ةيمحنلاتاليوأتلاىفو خلا انحط ءالبلاب كانحط مهضعب لاقو
 'لا قحلا ريغي سفن لتق ةنتف ارنمو ه مهئبدب نيدتلانم كانطنخ هموق عم

 6 ردق ىلع تْدِج مث نيدم لهاىف نينس تئيلف له همسا كرات هلوق ريسات "له

 هريتخا راب علا ضب لاق خلا بيعش ةمدخم كانيلتبا اهنءو خلا بيعش قنباب كانيلتبا اهنمو

 تئيلق ةيمجللا تالي و اتلاف و 7001 هنا هداج اه 32 هرم ةشنو قدما هرقل كطاوم ف
 رظنا ريقفلا لوق, "لآ ةلاشرلاو ةوبنلا هتمزالمو' بيعش ةدرتب قحتستل © نيدم لها ننس

 خلا ابوبحم اسما 0 لتحل لاك كن

 1 فر 5 2 اشال

 ايندلل مهضءبف مهريغ اماو صاحلا ىنعملا اذه لجال اوقلخ اما صارحلا نا ىلا ةراشا هيفو

 جا ةزردك الل مهضعب و

 لها ريقفلا لوقب خلا ىرماب امكلافتشاب قدهاشم نع ابيغتال سئارعلافو لا نيعماسلا
 دجلا ىف نيبلاطلل هيبثتو داروالا ةمادا ىلا ةراشا ةيتالاؤف . دوهشملانع نيّئاغب اوسيل دوهشلا
 هاطعاو نوعرؤىلا هلسراو سدقملا داولاب ىسوم ىدان اا ىلاعت هلا  ىورد خلا دابتجالاو

 راتخم ةرخالا ماو ايندلايصا ناسمالا هل ضرع اذا نمؤملا نا ىلا ةراشا هيفف خلا هلؤس
 ةنيده ىف امون ىحضلا ةموت مان,هنا رس سدق,ىدنسو :ىخيش, نه تعمسشو. + خلا ةزخ الا سما

 ثبلي ملف ىلصو أضوت ظقيتسا املف ةينيطنطسق ةنيدم ىلا ةرجهلاب عاف ةيهورلا دالبلا نم هبلف

 'لا ةنيدملا كلتىف لايعلاو لهالا كرثو الجار ج رخ ىح ةظحل

 ىفو خادهتع عمطقل نوعرفىلا باهذلاب ماللاءهيلع نوراهو ىسوم هللامعا سا رعلا ىف لاق

 ىسوممىلا ةدئاعتتاك ةلاسرلا غيلبتو نوعرفىلا اءهتلاسرو امهن ةأنتا ةدئافزا لا ةيمجنلاتاليوأتلا

 2 ةوعدلا لاح ءادتيا ناك هنال كلذب اها اعا ةم>قملا ةلئسالاىفو خا نوراهو

 دلولان ع نسحلالثس ءايحالاىفو خا ةيرتلا قمل ةاعارم دك نيالاب ىسوه هّللارصا ليقو

 خا نوع رفىلعةعن وكما نيللاب ىمومرما ليقو 5 بضغي ملام هظمي لاقف هدلاو ىلعبستحي 5

 هلالا نأ لوق نع كقفر اذه ىهلا لاو ىكف ةيالادذه هتلادجر داعم نب ىحدتعلجر أرقو
 9 0 00 .: 0 ١ يحاك 2 1-
 4 ىداراو ىقيلكت سمالا ةقيقحلا بابرا صعد لاق : ا هلالا تنال لوش نع فبكف
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 ؟ 4 |

 مسرع |

 عما

 #« ىعدت ةيح ىهاذاف اهيقلاف * ىموماي اهقلا لاق هه همسا كرات هلوق ريسفت مالو

 مهي ه0 تح

 تبيبش كلذإلف تمظعو تخفتنلا مث اصعلا ظاغىف ءارفص ةي> تباقنا اهاقلا نيح هنا - ىؤر

 ةيصعملا بالقنا ىلا ءامتاف اناوح اصعاا بالقنا اما ةفرعملا لهآ ضعءب لاق لا ةران ناجلاب

 ا ءاقلالا نيح ةيح اصعلا بالقنا رودي اذه ىلع ريقفلا لوقب "خا ةعاط

 كدي ممضاو * ىلوالا مريس اهديعتس فخنالو اهذخ لاق © همسا كرابت هلوقريسفت

 اهذخ) ةيمجنلا تاليوأتلافو خلا رانلانم ميهاربا فخم ملو ادعلانم ىموم فاخ مل ليق ناف
 .اجي ) ثيدحلاىفو لا ةيادبلاف برت ملاو عفانملا اهيف كانا بسحت تنك وعي ( فخت الو
 لها دنع كش ال ريقفلا لوقي نابعث ةروص ىلع لاملا كلذب هتاكز دؤي مل ىذلا لاما بحاصل

 لا ايونعم ناكولو احور دسج لكلانا ةفرعملا

 * ىربكلا انتايآ نم كيرنل * ىرخا ةيآ ءوس ريغنم 8 همسا كرات هلوق ريسفت

 :* ىتط هنا نوعرف ىلا بهذا
 زوالا هبا كم ؟ىعلا هذي لخدا' اذاه ”نوالا ٌرِمسا "ناك مالكا ةللغ كوم نآ - ور

 ىف هدب لخدا مالسلاهيلع ىسوم نا ملعاو لا سدشلا عامتك عاعش ابيلع ناك اهجرخاو

 ليربج ميهارإا ىلا لسرا ىلاعت هللانا - ىور - خلا ءوس ريغ نم ءاضب اهجرخاف هبيج
 ا وو لاقق ءادعالاو ءادوالا ىطعت كارا مهاربا اي ل لاقف صخش ةروص ىلع مالسلا اةيلع

 هعباصا نيب نم ءاملا عبت مالسلا هيلع انين" نا ىورام ديلا تامازك نعو؟ لا ىر نم: مزكلا
 ا هلاك ةيتيم غلب اذا قداصلا كلاسلانا اعدحا . نيينعمىلا ةراشا. هيفو ملا كوت ةوزغىف

 خلا قلخلاىلا اومجربنا ىف نيغلابلا لاك نا ىائلاو

 ةدقع للحاو * ىرما ىلرسيو * ىردص ىلحرشابر لاق 8 همسا كراش هلوق ريسفت

 4 ىلوق اوهقش د ناكل 0

 مالسلاهيلع انيبن' هنم ذخا دقو ءايلوالا لكو ءاسأالا ىلع ىلاعت للا مننم رددلاحرسشنا ملعاو

 خا ىفوالا ظحلا

 * ىرزا هب ددشا + ىخا نوره 3 ىلها نم اريزو ىللعجاو #:همسا كرايتهلوك ريسفت

 *# ىرما ىف هكرشاو
 تيناوا دق لاق هلوق هيلع لدب ا" ىا تلحتا له ءاعدلا اذبي ىسوم اعد الل ةمحقملا ةلئسالا ىف لاق

 *لا اناسل ىنم حصفا وه نوراه ىخاو لاق اذاملف كلؤس

 لاق * اريصيانب تنك كنا * اريثككركذنو * اريثكك حسن ىف همسا دارابت هلوقريسفت

 # ىسومه اي كلّؤس تينوا دق
 ةيحصب مهملتببرال نا مهلع للازنمو باطقالا -31 ةلا+< نمو هريس سدق ىرصيقلا دواد لاق

 | مهلاوقاو مهماكحا نوذفنيو مهلاقثا مهتع نولمحم ءانمالا ءايدالا ءادعلا ةبح مهقزربلب ءالهجلا

 كلاوكللا وي !ةلآو) لفصلا نع ؛كوتللا دوخا ,ىقتساال لوف ناورشاوا ناكو ٠ لا ىهتتا
 ةرازولاهذه ماللاهيلعىنلانمه ثري لداعلا نا مث *11 ريزولا نع دكولملا ملعاالو طوسلانع

 ا هماقتناو هللا بضغ ةمالع وهو ءوس ريزو هل لعجيف ملاظلا اماو

 7 ىرخا ةرم كللع اننم دقلو 00 همسا كراش هلوق ريش

 ريزولاوه نوراهو سفنالاف انحورو قافآآلا ف انئاطلس ةراثالا قيرطب ىسوم نا معاو
 خا سفنالاف لقعلاو قاف "الا ىف ناك امايا

 0 اسس سلا
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 | قارغتسالاب هما هناث ةرخ الاو ايندلا نيلعنلاب دارملا مهذءب لاقو . جا 2 داردتسالا ةيعآ هاك ءرد او سل هديا لاهو .٠ )قتلا ةراوضلاولا

 منار

 ميك هه ج>

 انهت كيت لحل ة!ازاثك كنسف١ا د | ةااو ككل /هزطنال : كتف 98 همسا كرابث هلوق ريسفت

 ه6 اهيا املف « ىده رانا ىلع دجا وا
 مدلشلاة دلع كعش كل ءانز دع ليما لاقو اروفص جاووزب مالسلا هيلع ىعموهنا - ىور -

 مسفاارثكا لاق "لا رص.ىف نوراه هيخاو هما ةرايزل نيدم نه ج ورلا ىف هنم نذآتساف

 رك فى نص فاض عبرا زائل اولا 3 برلا رون ناك لب ازان 5 ىسوم هآر نيذلانا

 فنصو . رضخألالا ةر>_كلا را' ىهو اك بر فئصو .٠ ايأدلا را' ىو برش الو

 ملا يوم رزان يفور نار مز١ و إ لك( ان الا تنصف 6 موج ران فو برشيو لك أ

 ٍْ ه# كيلعت ملخاف كير انا ىلا ىسوماي ىدوت ع همسا كرايت هلوق ريسفت

 قار>االب رون هلع ونو . محجلاراثهو رون الب قارحا هل عو» . عاونا ةعبرا ىع اضيا اولاقو

 ا نهو روهالو قارحا هل سيل 2 دلارا/ صو ردو قارحا هل عونو ٠ ىسوم ران ىفو

 طابىلع مدقت بيبعا ليقو "خا ق_ععال رانلاو ةنحمال روتلا ريقفلا لوقب .: رادشالا ران

 بئارغىف ءاج ةيدم#ملارارسالايف لاق لا كيمدق لاعن رابغب شرعلا فرست كيلعنب شرعلا
 | خيفلا ةمغ> لاقو . كمنغو كتأرماب كنه ىنعي © كيلعن علخاف ) هناحبس هلوق ىف ريسفتلا

 ةعيبطلا ةروص ةأرملا نا كّش ال ,ريقفلا لوقي 5 سفنلاو ةعيبطلا تي هريس سدق هداتفا رثهشلا

 2 نيلعثلاب اتييشف نيتمدقع 0 عئاصلاتابثانا مهضعب لاقو ا هتدهاشمو هللاَةْف رعمىف

 | ال عمدساف كترتخا اناو * ىوط سدقملا داولاب كنا ف همسا كرايت هلوق ريسفت
 | داك | ةما ةعاسلانا * ىزكذل ةولصلا ماو ىديعاف انا الا هلاال للا انا ىتا + جون

 ١ 03 ام نمؤي ال نم امنع كتدصي الق + ىست اع سفن نك ىزَختل اهفخا

 0 ىسدوم اي كعب كلتامو + ىدرتف هبوه عبتاو 8 د همسا كراش هلوق ريسشت

 عمس هناو مالسلا هيلع ىسوم ملك ىلاعت هللازا ىلع تلد اهدعب ةيتاآلاو تايآلا هذه نا
 هب مناق ىنعم وه مالكو ملكتملا نيع وه مالكف بتاسع مالكلل نا ملعا مث "لا ىلاعت هللا مالك

 ١ ىللاقو ىنحرو ىنعشاىضرلاقف كب هلال عف ام ليقف مونلاىف مهضعبىّور خلا سقنلامالكلاك
 تانمب ءاوهلاىف ىننم ىؤر دقو مهضعبل ليقو خلا برس مل نماي برشاو لك آيل نهاي م

 لا هاوه ىلرخسف هاوهل ىاوه تكرمت لاقف ةماركلا هذه

 اف ىلو ىمنغىلع امشهاو اهلع اؤكوتا ىاضع ىه لاق © همسا كرات هلوق ريسفت
 3 ىرخذخا بر ام

 5 [ هخاشؤود "وا رسو نك درا لوطدوب تشثبم درمم بوجزا كد كر ىشاكلا لاقو

 نال تاليختملاو تاموهودلل ةينفملا ةنئمطملا سشنلا ةروص اًكنلا تناك 6 ةفرعملا لها ضعب لاق

 1 اهلتق نع اوهمنو ةيحلا ةروصىف ةئيدملاب نجلا ضعب رهظ 5 ناعالل دعتست ةيحلا ةروص

 نا اسا للادنع اصعلل نا لعيل هلاهيت لاؤسلا اذهب ىمو* نحتما امنا ةيمحنلاتاليوأتلا ف لاق

 ديحل لصخم لو قنوت عم 2 نم لاؤس اذه لبق ناف *1ا اهنم هملع ام ريغ ىرذا ةقيق>و

 ارس ناكو هاششفا ام هناالا © ىجواام هديءىلا ىحواف ) هلوق ىف اضيا هبطاخ انلق . مالسلاهيلع

 ىلذاشلا مامالا لاق هلا تارضاحلا ف ىتاهفصالا بارلا ركذو 2 41 قلحخلانم ادحا هل لدؤي مل

 جراختحنا بصأ دق مانلاىف تار ىدقالا دعتشملاو تءحطضا رحبلا بزأابحاص 0

 ءايبنالا عج اولاقف عملا اذه ام تلقف اجاوفا اجاوفا ريثك قلخ لخدف مره لاطسو.ىف ىصقالا
 2 هنمتعقو بدا ةءاساىف مالسا | هيع دمت منع جالحلا نيسح ىف اوعفشيل اورضح دقمال.لامهيلع لسرلاو
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 © هط ةروس ريسفت
 ه6 هط © همسا كرابت هلوق ريسفت

 كرهطيو 2 ىلاعت لاق 5 مهتنادهو تيبلا لها ةراوطب مدل هط هنع هللا ىضر قداصلا رفعج

 سيلهنا مهضعب لاقو خلا ةوبثلا طظاسب هب ىوط ناي ةيدجنلا تاليوأتلافو لا « اريهطت
 ") كف اةقلب ؟لحراي ءازاب عاوش و. وه' لب ةعطقملا فورحلاّنِم

 « ىشثخم نم ةركذت الا * ىتشتل نارقلا كيلع انلزنا ام هه همسا كرابت هلوق ريسفت
 خلا اعم ةيمدقب ضرالا أطت ناب مالسلاهيلغ لو_درال سما هنا ىلع به نزوب هط نسحلا زوج
 ةيمجنلاتالئوأتلا فو ثيدحلا ماع ىفلاب مد قاحم نالبق سيو هط أرق ىلاعت سانا ) ثيدحلاىفو

 خلا هفلخي كقلخت دعستل كبلق ىلع هانلزنا لب ىقعلاوا ايندلاف © قدتل نآرقلا كيلع انازنا ام

 ىلع نمحرلا * ىلعلا تاومسلاو ضرالا قلخ نم اليزتت © همسا كرابت هلوق ريسفت
 3 ىوتسا شرعلا

 دارسمو مل رد شرع زب ديوادخ ءاوتسا هكهدوهرف تاحوتفرد هركس س دق ربك ١ خدشو ]

 نوكلاىتلع سيلا مهضعب (ناق 1 تننايفطباب نيرد ليوأت هكعاؤجم ليوأت تسناعا نيدب
 جلا ناكملامدق مزلالاو ناكملانع هزنم هللازاب عطقن انا مهضعب لاق ٠ نوكن مثالا ىلءالو رثا نم
 نيققحلارابكلا ضءب لاقو . ةردلاب هالاوف نيترب اه نينا نع ةنع هللاّىضْرزمعلأَس الحرنا ىور دقو

 جا اريبك اولءىلاعتهتاذو هسفن رابتعاب ال 3ك ةناحيس هؤاوتسا ءاوتسالااذبم دارملا ىلاعت هللا ل هانم

 قائلاوةدرَجلاتادلاّّلعلذب لوألا نأ ثِيَحْنَم اقرفملاعلاو ديزنبب ناكش:ال ريدقلاهّللا هاوق ريقفلا لوب

 *11 زاصبالا نع( بجتحا 5 رئاصرلان غ :بجتحا للازا) ثيدحلافو لا ملعلاةفصب ةفصتملا ىلع

 «« تحن امو امه امو ضرالاىف امو تاو.سلاىف ام هل © همسا كايت هلوق ريسفت
 هدنع مع.دجاف افيض رباكالا ضعبب لزن نيرادلاف هتجرد هللا مفر نيمرلا ماما نا - ىوري -

 لا ناكملانع ىلاعت هبمزنت ىلع ليلدلاام لاقف سلجيلا لها نم دحاو ماقف رباك الاو ءاملعلا
 ه« ىنخاو رسلا يلع هناف لوقلاب رهجم ناو * ىزثلا هه همسا كراش هلوق ريسفت
 هنذو هما ارو رح ىلع نونلاو نونا رهظ ىلع نيضرالانا اع هللا ىذر سابع نبا لاقو

 اوعفرف داو ىلع سانلاف رشا ربيخىلا هجوت | مالسلاهيلع هنا ءاجو 2 حلا شرعلا تحن نايقتلي

 خلا ( مكسفنا ىلع اوعبرا ) مالسلاهيلع لاقف هللاالا هلاال ربكا هللا ريبكتلاب مهتاوصا

 4 ىنسحلا ءامسالاهل وه الا هلاال هللا 0 همسا كراش هلوق ريسشت

 0 جا ودعلانع هلصسمعال ءافخا توصلا عفر نع هناا مالسلا هيلع ىنلا ىهذ اا ريقفلا لوش

 رارسا ندعم وهو خورلاو باقلانيب ةقيطل ققحتلا لها حالط صاب رش" ةئمحتلا تاليوأتلا

 ارهجو ءافخا وه مسالاب مهركذ ةيفوصلا ىب ىنعملا اذه ىلع ريقفلا لوقب لا ةيناحورلا
 خلا ( للا هللا ضضرالاف :لاقبال ىح .ةعاسلا موقتال) ثيدحلافو لا ادارفناو اعاتجا

 3 اوان * ىنوم ثيدح كرتا لهو 0 مس كراس هلوق ردسفلا

 جلا ءايبنالاو ٌساالا اهملعيال اهن.فالآ ةئالث مسا فالآ ةعبرا' هَل نا لاقي ريبكلا ريسفت ىف لاق
 قبيليالو ندح تأ نسحلل لاقف ةيصولا اسعلاو نسحو حيبق هيلا بهذ ايكح تأ قا

 اوبلطا ) ثيدحلا قو خلا كخبق مظع حبقلا تلعف اذا حبق تنا حيبقللو حيبقلا لعفلا كب
 هجولا ندح هوثعباف الجر ىلا متعب اذا ) ثيدحلاىفو *112(:هوجولا ناسح دنع جءاوحلا

 اطر هنابيا كارما ئاذلا لاه كيع كلا قادك ىأإ قولا ئىكوم راقب ل( اخ
 5 نم

|. 
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 يبيت يا

 نو و
 | *لا ( ادهع :تلادنع ءاسمو حايص لك ذخ نا مكحا نحعيا )

 مهي ه8 ع

 « ادلوو الام نيتو أل لقو انتايآب نفك ىذلا تيأرفأ 3 همسا كرابت هلوق ريسفت 4
 باذعاانم هل دمو لوقي ام بتكذس الك + ادهع نمحرلادنع ذأ ما بيغلا علطا

 ِ 7 هللاز ود نه اوذخناو * ادرف اننأيو لوش ام هترثو * ادم

 نأ ىلإ ةراكشا 2: لاف ا تاملاصلا نامالاىه تاحلاصلا تانقابلا ةيمجنلااليوأتلا فو

 حا ةرخ "الاف تاجردلاو ةاحنلاو ايندلاف دلولاو لاملا نيتليضفلل زارحالا نوعد» رورغلا لها

 *ادض مهياعنونوكيو مهتدابعب نو رفكيسالك * انعمهل اونوكيل همساكرابتهلوةريسفت مه
 هي ادع مهلدعت اما يبلع لدستالف * ازا مهزؤت نيرفاكلا لع نيطاشلا انلسرا انا رتملا

 ةمالعلالاق "غلا ددعلاب سافنالا تناك اذا لاقذ ا هأرقف نومأملادنع هللادجر كاهسلازءا ناكو
 رهطالا هرسسدق ربكألا خيثلا ةرضحلاق لا لمعلاناكماو لجالا سفنت مثغتسا .ىرسشحتزلا

 خا سافنالاهتتاف تاعاسلاهتقو ناكنمو كلذ ق وف ام ىلا! همكح ىف تاعاسلاف سافنالا ىلع ظفاحنم

 ىلا نيمرحلا قولو * ادفو نءحرلاىلا نيقتملا رشحت موي 0 همسا كرام هلوق ريسفتن 57

 6 ادهع نم رلادنع ذخنا نم الا ةعافشلا نوكلميال * ادرو منهج
 هللاىضر ىلع نعو . "حلا ةينا»رلا ةرضح ىلا نيقتملادفو سفح صخ اها ةيمجنلا تاليوأتلافو

 لادحر ىريشق ماما لا بهذ اهلاحر قوت ىلع نكلو مهلجرا ىلع هللاو نوري ام هنع

 هكمدروا رارسالاف شك رد ]. . لا[ دنشاب ,تادابعو تاعاط بئاخترتىضنب, هكدومرف ]
 ايادخ 2 اعدو هدات-4ا ىو شيب ىشورد دوب عزت لاحرد كللادهر ىرومند داعمم

 مون تاذ هباعحال لاق مال! اهيلع ىنلانا هنع هللاىخر دوعسم نا نعءعو ا ا 2؟تخجرورب

 ا تاو سا داك + ادا ا مج دقل ادلو نم ر لا ىلا اولاقو 0 دمك كراس هل وق ريسفلا واب

 ىندي امو * ادلو نمحرال اوعد نا * اده لالا رو ضرالا قشنتو هنم نرطفتي

 6 ادع نمحرلا ىلا الا ضرالاو تاومسلاىفنم لكنا *.ادلو ذك نا نمحرلل
 خا ةيدوبعلاب ارقم اللذ امضاخ نءرلاىلا ةمايقلامو» قئالخلا عيمج تانفير نو كلل

 | 6# ادرف ةميقلاموي هيأ مهلكو + ادع مهدعو مهصحا دقل قي همسا كرايث هلوقريسفت مهم
 راهظاو ةيدوبعلا ةمزالمزم هيلع نيزا ”ىغب هيرىلا دحا برقت ام هللاهمخر قارولا ركب ونا لاق

 ( كاذهل نكي لو ) بذكلاىلا ىبسن ىا ( مد[نبا ىبذك ) ىسدقلا ثيدحلافو لا راقتفالا

 نال ليثكلا قيرط ىلع روك ذم اذه نا ملعا خلا أطخ ناك لب هب اقال بيذكتلانكي مل ىنعي
 مالسلاه يلع ىنلل ليق هنع للاى ضر ىلع لاق لا ناسنالانم رسيا اناوق ىلا ةيسنلاب ةداعالا

 خلا ال لاق طق ار تبرش له ليق ال لاق طقانثو تديع له

 يادو نم رلا مهل لعد. س تاخلاصلااولميو اوما نيذلانا ب همسا كرا هل وق ريسفتا م6

 ةقفاوملاةبحلانا ملعاو لا باقلاضرايف عقو اذا ناميالارذب ناىلا ريشي ةيمجنلاتاليوأتلاىفو

 ميرك ىح مكبر ناف ناوخالان ٠ اورثكا) ثيدحلاىفو لا هلولا مث ىوهلا مث دولا مث ليلا مث
 ةدراا كحم ىردممزلا تاغالب نمو خا ( ةمايقلا مو» هناو>ا نيب هدبع بذعي نا ىدحتسي

 ةيفوصلاب ليلخلا مالمث مس امل هريس س دق قاقدلاىلعونا لاقو . ءاخرلالاح نود ةدشلا لاح ءاخ“ألا
 خا روث ىلا بهذم ىلع ىفب ناكو هقفلاب رتست هناف دينجلااماف مهقانعا برضب صا ةفيلخلا ىلا

 * ادل اموق هب رذنتو نيقتملا هب رسشبتل كناساب هانرمس امتاف 8 همسا كرات هلوقريسفت مك.
 1 انيكك مهل عملا وا دحا ند مهتم سحب له نرق ند مهلبق انكلها و

 | هتاذب ةمئاقاا ةعدقلا ,لاعت هلا ةفص ىه ىتلا نآرتلا ةقيقح نا ىلا زيشي ةيمجناا تاليوأتلا ىفو
 ١* ةبياثتملا ةدودعملا ةئثدحلا فورهلا فورظ اهعدتال

 أ
 أ



 سوم(

 سوو

 الات

 عمل

 اناحأ

 منو |

 « انس غتر ناك امو كلذ ندبامو انفل> امو انيدبا نيبام هل 9 همسا كارا هلو نت

 5 امس هل لعت له هنداعل ريطصاو هديعاف امهلد امو ضرالاو تاومسلابر

 | 6هدبعاف) ةيمجنلا تاليوأتااىفو خلا ىلزالاريدقتلانم 6 انبدبا نيبامدل) ةيمجنلاتاليوأتلا فو

 لا كحورو كرسو كبلقو كسفنو كد

 6 اح جرخا فوسل تمام اذا نابنالا لوقو قه همساكرابش هلوق ريسفت
 هتعاس نم كلهو هراد ند هنطب فام رهصف ةلالجلا ظفلب هيف ىجس ةربابجلا ضعب نا ىور

 هللا ىضر سابع نبا لاق . اانا لوش نا ردقبإ و ىلعالا مكبر انا طبقلل رصم نوعرو لاقو

 ١ ةلالجلا مسال نا ةامسلا ءايسأ بْدنرت ق ىرانفلا ىلوا ا لاق . هريغو نمح رلادحا نئمسال اًههنع

 'غلا ايلامعتساو ايعضو اصاصتخا

 كيروف * أش كي ملو لبقنم ءانقلخانا ناسنالاركذيالوأ 9» همسا كرابت هلوق ريسفت

 مهي ةعيش لك نم نعزننل مث * ايثج .متهجلوح مهنرضحتل مث نيطايشلاو مهترشحنل
 اهدراو الا مكنم ناوهج ايلص اه-ىلوا مه نيذلاب ٍملعا نحنل مث * ايتع نمحرلا ىلع دشا

 هي امح كير ىلع ناك

 امدح اهف نيملظلارذنو اوقنا نيذلاىخغ مث « امضقم #3 همسا كراش هلوق ريسفت

 نمّؤملا اهلخديال ةئجرملا تلاقو اهنم ج رخيال اهلخد ن٠ نا. اولاق ةلزتعملا مهو ةيديعولانا ملعا

 مييلع اهلعجم ىلاعت هازال اهسيسح اوعمسيالو اهولخدينا زوم ةمحفللا ةلئسالاف لاق خلا طق
 هوجو تلق . هيف ةدئافلا اف باذع ني:ءللا لوخد ىف نكي مل اذا تلق ناف لا امالسو ادرب

 مهءادعا نوري ثلاثلاو "لا رانلالها مغ ديزن ىناثلاو لا ازورس ممديزب.نا لوالا ٠

 بجوت موباذع ةدهاشمناس.اخلاو "لا اهيفمهعم اونا اذا نينمؤاانا عبارلاو *11 نينمّؤملا
 لا ةرامالاس فنلا ةروص منهَجْنا ةفرعملا لها دنع كش ال .ريقفلال وق ه ةنجلا معنب مهذاذتلا ديم

 اونما نيذلل اورفك نيذلالاق تاس اننايآ ميل ىلحت اذاو © همسا كرايش هلوق ريسفت
 هي ايئرو اناثا نسحا مهنرقنم مهلبق انكلها كو * ايدنندحاو اماقمريخ نيهرفلاى

 | دورو دهاجم لاقو لا ( ملا ةلخمالا 000 يداوم تالت 8 301

 مهروعش .نولجرب اوناك مهنا - ىوؤرن 2 هلا ايندلاف اسم له راثلا ”نمؤملا
 '11تاحضاولا تايدألا اوء.س اذاف ا امر 0 موون 5 هدبو

 !وأر اذا ىتح ادم نجح رلاهلددمسلف ةلالضلا ىف ناكنم لق # همسا كرابت هلوق ريسفت
 باذعلااما نودعوبام

 7 انتايآ مهيلعل ل27 اذاو ) ساب ةزعلال هاو راكذالال عا نا ىلا, ريثي ةيمحنلاتاليوأتلافو

 نحرلاهلد دميلف 03 هتارب رح ضعب ىف هريس س دق ىدنسو خيش لاق 4 رارسالاو قئاقهلانم

 ا هدلو زيثكتو هلام عيسولو 0 0 دمع اجاردتسا ن - مرلا هجردتسيلف ىا © ادم

 + 30 كيقتطاو كاناكم رش وه نه نوملعسف ةعاسلااماو 8 ص همسا كراش هلوق ريش

 ا هك ادصريخو اون كير دنع ريَخ تاملاصلا تآنقالاو ىدع اودتعا نيذلا هللا ديزيو

 تايقابلانا ملعاو خلا ءانتمريغ ريثنك ع فن هبقعي ىذلا ىعانتملا ليلق"ا ررغلاناىلا ةراشا ةي”الاىف

 سلج هنع هللاىضر ءادردلاوب١ لاق + هيي تاءلكلا ابن.و اهلك ةرخ“الا نامعا“ىه تاحلاصلا

 هلاال لوق نار لاق مم ةنع قرولا لازاو اسباب ادوع ذدخاو مول تاذ مالا ةيلع هللا ل وسر

 : خلا ( ريكا لاو لالا



 ميج ه١ زم
 سس ع درع سع همممسج دس وسعسم هَ و وس

 تسيل ةوبئاانا ىلا ريشي < ايي“ نوره هاخا انتحر نه كلانبهوو رثث هلوق ةيمجنلاتاليوأتلا فو *
 رابخالانع ةرايعدعولاو ٠ ىهتلا ةيدو.علا ءاداب هلادعو ايف ةيمجنلا تالي وأتلاف لاق خلا ةيبسكب
 ىقححت امنا ءانثلاناىلا ةراشا دعولا ق داصدهن وكب ليعامسا ىلع ىثا ىلاعتللانا ملءاو خلا ةعفنملا لاصياب
 خلادابعلاقح دعولافقحد.ءولاو دعولا لاق ثيح ىنعملاا ذه ىف ذاعمنب يحب نسحاو جا دعولا قدصب

 هبر دنع ناكو ةوكزلاو ةولصلاب هلها لمت اك 5 ابن همسا كرام هلوق ريسفت 1

 6 ابين اهدص ناك هلا سيردا باتكلاىف ركذاو « ايضرح
 لزن لاق هنا نيحلاصلا ضعب نعو ا براقالا حصتينا حلاصلاقح نم نا ىلا ةراشا هيفو
 ملعاو 'ا هللا فاخاىت> ةغلاب ةيص وبقوصوا مهلا تلتف لادبان ٠ مهنا تملعو فايضا ىدنع
 لاسدصب سيردا هكهدروالوصالاعماجرد] ىشاكلالاقو خلا لماكلانافالاوه قاطملا ىضرملانا
 'لا نييبنلابتايص ىلعا نيلسرملالزانم ىندا ءاطعنب سابع لاق *للا [مدشدلوتم مدآتافوزادعب

 هك ايلع اناكم هانعفرو 98 همسا كرابت هلوق ريسفت ©
 2 ح.يحصلا وهو ىح هنا ىلع روهماف تيم ما ابيف ىح وهأ ءامسلاىف هناب نوائاقلا فلتخاو

 | ناكملا ةيمجنلا تاليوأتلافو "حلا سمشلاكلف وهو هناكم ولع ىلعو هتعفرملع تلد ةيبكالاف
 ىلاعت هللاىطعا دقو . ىهتنا ردتقم كيلم دنع قدم دعقم ىف .نوكملادنع تانوكملا قوف ىلعلا
 خلا ةناكملاولع نيبدمحمال

 / نممو مدآ ةيدذنم نيببنلانم مهيلع هللا عنا نيذلاكتلوا ل همسا كرابت هلوق ريسفت 69
 مهيلع ىلتت اذا انيتجاو انيده نممو ليمارساو مبهاربا ةيدذ نمو حون عم انلمح
 # ايكبو ادجس اورخ نمحرلاتايآ
 لا [ ددركةتخورفا ربل دزوناكرب قوش شت 7 نوجتقوش جيهم تسود مالك ] ىقشاكلالاق

 ١ ه« تاوبشلااوعبتاو ةولصلااوعاضا فاخ مهدعب نم فلخف 8+ همسا كرابتهلوق ريسفت "5

  ماكحالل ملستلاب ( ادجس )ل ةيدوبعلا ةبتع ىلع مهبواقب © اورخ )ل ةيمجنلا تاليوأتلاف لاق
 نوذخأي باحاو نوبراو> هتمانه هل ناك الا هتماىف تلادثعب ىنفام ) ثيدا فو... لا ةيلزالا
 قو روبشلاسبلو روظنملا كر ديشملا ىب ند مه هنع للا ىوضر ىلع نعءو ثيدحلا ( هتنس

 | نا معاو ثيدحلا ( بالكلا ابيلع تعمتجا ةفيج لثك ايندلالثم دواد ىلا هتلايجوا ) ثيدحلا
 | ةعبارلاءامسلاىف ناكلم قتلا هبنمزب بهو لاقو خلا ريخلا ةرامازنم سيل تاوهشلابا,سا ريسيت
 لا ىدويياانالف هاهتشا رحبلانم توح قوسب ترما لافق نيازم رخآلل اعدخا لاقف

 / الاص لممو نمآو باتنم الا * انغ نوقلي فوسف © همسا كراش هلوق ريسفت "و
 | بنغلاب هدابع نمحرلادعو ىتلا ندع تانج .* أيش نوملظي. الو ةنملا نواخدي كئلواف
 | # ايشعو.ةركب ايف مهقزر مهلو امالس الا اوغل ايف نوعمسيال « اينأم هدعو ناكدلا
 لوصو سيلاو ةمظعتسم روماب ةنجلا فصو تايكلانه دوصقملا ليق ناف هريسفت ىف مامالا لاق
 | خلا ايندلاىف هوبحا اب موق لك بغرينا دارا نسحلالاق انلق ابن ايشعو ةركب قزرلا

 ٍ 86 كبر سمابالا لزنتنام وه ايقن ناكنم ان دادع نم ثرون ىتل |ةنملا كالت © همس كراستدل وق ريسفت كم

 فيك ةمحفملا ةلثسالايف لاق لا ىلاعت لاَةيُؤ رنم 4ابيف مهقزر مهلوز) ةيمجنلاتاليوأتلا ىف لاق
 لطب ق> تكرت ثراولالاقول هابشالاىف لاق خلا صخش ىلا صخش نه لقتنا ام ثاريملاو ثروت لاق

 لا ىما| صاصتخا ةنج ىلوالا ٠ ثالث تانجلانا ملعا ةحمافلاريسفت ىف ىرانفلاىلوملا لاق ىهتنا هقح

 سانلا لزني ىتلاىهو لامالاةنجةثلاثلا ةنلاو خلا ةنجلالخ د نملك اهلاني ثاريم ةنج ةيناثلاةنجلاو

 ىلا ىتقبسمب لالباي) لالبل لاق هنا مالسلاهيلعىنلا نع يحصلا ثيدحلاف درو خلا مهلامعاب اهيف
 الور ىلع كاملاأطبا دهاجم لاق 41 ( ىابا كتشةشخ تع.سالا اعضوم اهنمتئطواف ةنجلا

 حلا مرافطظا نوصقتالمت'او مكيت [فيكولاق (ليربجاي كسبحام) مالسلا هيلع هل لاقف هانا مث مالسلا



 قران

 معو

55 

 مغإب

 يسارا

 مهي 6٠١ جم

 ناكام * نورثمي هف ىذلا قالوق ميرم نباوسع كلذ # همسا كرابت هلوق ريسفت

 ىبر هللازاو + نوكق نك هل لوب امتاف ايما ىضق اذا هناح.س دلو نم ذخت نا هلل

 نيذلل ليوف مهذب نم بازحالا فلتخاف * مقتسم طارص اذه هودبعاف مكبدو
 | مويلا نوملاظلا نكل اننونأي موي رصباو مهب عمسا « ميظع موي دهشم نم اورفك

 6 نيبم لالض ىف

 خلا ( ىنم ةعضب ةمطاف ) مالسلاهيلع لاق اك دلاولاؤ زج دلولاناف أزج ىا ةيمجنلا تاليوأتلافو
 ةقيرطلاو ةعيرشلاىدقىلء ريسلاب هللانودبعي ةقرف قرف ثالث اونزحم ىا ةيمجنلا تاليوأتلا فو

 'لا تابرفلاىلا لوصولاو تاماقملاىلع روبعلاب

 مهو ةلفغ ىف مهو مالا ىضق ذا ةرسجلا موب مهرذناو هه همسا كرات هلوق ريسفت

 * نوءجري انيلاو اهيلع نمو ضرالا ثرن نحن انا « نوسؤيال
 لخدامهنا ىلايب رطخف ارساح ايفاح ديرجتلاىلع ةيدابلاتلخد هللاهجر نيزملا نسحلاوبا خيشلالاق

 مهاربا نعو لا .ىئارو نم ناسنا ىَبْذِخ ىنم اديرجت دشا دحا ةنسلاهذه ىف ةيدابلا هذه
 ةكم تاخد املف امترئاصو اهتدياكف ةدش ىتباصاف ةيدابلا تلخد لاق هرسسدق صاوملا
 *لا فاوطلانء زو ىنتدانف باحالانم ءىش ىلخاد

 لاق ذا * ايبن اقيدص ناك هنا مهاربا باتكلاىف ركذاو 9 همسا كرابت هلوق ريسفت
 | قداح دف نأ تبا اي * أيش كنع ىغيالو رصبب الو عمس الام ديعت ل تبا اي هبال

 ناك ناطيشلاّنا”ناطيشتلادبغتال با ايا * اوس اطارص كدعا .ىنعبتاف كنأي ملام معلا نم
 «ءاذو نأظنلا قوكتف«قمحرلانم باذع كس نا فاخاىلا تبا اي « اضع نمحرلل

 46 ميهاربا اي ىتهلا نع تنا بغارأ لاق
 خلا ىنلاو لوسرلا نيب قرفلاو خلا قيدصو قودصو قداص بتاع قدصلا بابرالو
 | كيلع مالسس لاق * ايلم ىترجعاو كنمحرال هتنتمل نأل © همسا كرابت هلوق ريسفت
 ىبر اوعداو هللان ود نم نوعدن امو مكلزتءاو « ايف> ىبذاك هنا ىند كلذ عشان

 ١ هل انهو هللا ود نم نودبعيامو مهلزتعا املف * ايقش ىبر ءامدب نوكا النا 2

 0 انمحر نه مهل انهوو « اسن انلعح الكو بوقعلو قحسا

 هي ىسومباتكلاف ركذاو * ادع قدصناسل مهل انلعجحو 0 همسا كراش هلوق ريسفت

 خا اهفزو نوكت نأ ك2 ىلا ىداهلان اف ىلخلا نسح و, ققراااهنم . تاراشا تان الاف نا ملعا

 دارانم مساقلاوبا لاق ةلزعلا اهنمو لا ةعباتملا قلاىلا قيرطلا مساقلا وبا لاق ةعباتملا اهنمو
 | رابكلا ضعب لاق - "لا ءوسلانادخاو ءوس ءانرقلزتعيلف انطابو !هاظةرخ الاو ايثدلا ىف ةمالنلا

 "لا ىلاعت هللا ةاضرمل .ءاغتبا هبوب قزراف نم نا اهتمو جلا ناسللا تمصل ببس ةلزهلا

 روطلا اح ند هانيدانو اس الوسر ناكو اصاخم تي # اا كرام هلوق ريسقلا

 6 ايم نوره هاخا انتحرنم هلايهوو * ايجي هانبرقو نءالا
 11صاخم رهوالاىلو نوكيالف ءايلوالا ماقم ةيدوبعلاف صالخالانا ملعا ةيمحنلات الي وأتلا ف لاق

 | دعولا قداص ناك هنا ليعمسا باتكلا ىف ركذاو © همسا كرابت هلوق ري سفت

 5 الوسر ناكو



 ماسالا

 نضر

 ضلع

 نيون

 سونا

 دكر

1 

 نم 0 هوك كراس عد

 مي 49

 قرح النا اهتم

 3 ىف راو ىلكف 0 انج ابطر كيلع طفقاشت ةلحلا عجم كلا

 ا 2-0 - ١
 ىزهو + 0 كير لعج دق

 بارلا اهاراف با ريغل دلو نم تددحعل اذن دق ,هلاب اه سا 6 5 ككئانام مكحلا ةلكساف لاقو

 نم كا هلا ابتدءاح نال

 تقولا كلذ نم ةداع ءا_فنال

 لك الا مدق هريسفن ىف

 رقلا اولاق

 ةؤ اد>ا رفللا ند ا اماف انيع ىرقو 00 كس كراش هلوق ريسفلا

 6 اسنا ويلا لك ١ نلف امْوُص نم-نلل

 توكسلاةدهاجلاباحا راثيا اماو لا [دئزرفب ارمثجزاسنشورو انيعىرقو] قشاكلالاقو
 *جا

 م ا

 2| ىلاعت .هئم ةئا سباي ل نم

 لا ءامدلا نه اهنءلاسام ةرثكل ءاملا ىلا اهتجاح
 و مامالا لاق

 ١ نا ريقفلال وشب او حدملات اةصراهظاو سفتلاظ- نو مالكتلا ىفاع مهملعلف قط لاا نسح ن || 1

 | لا اتاطم  ت 2 هنع ىهذلا

 | * ايرف 0 تنِج دقل مىيرم اي اول هلمحم اهموق هب تن 0 همسأ كراش هلوق ريف

 ١ نوره تخااب

 أ هيفسلاةروس ضارعلا
 | كلاسلاىلعف

 لثع هنانع قلطا امو ضارعالا لثع هيفسلا عدق ام ىرثمزلا تاغالب نمو

 *ا ىلاعت اريغل تافتلالانء موصل ىلا ةراشإةياالاؤ وا ) "لا ءاقلملا اهوسكت

 'لا توهاللا ركذ ريغنع هناسل ا توسانلاملاعنء عطقتينا

 هلا تراشاف #3 أ.غب كما تناكااكو ءوس 1 كونا ناك 0: هلعشا كرام هلو ريسفلا

0 
 هللا دمع 1 لاق 2 ايد ديملاق اك ملكت ا اولاق

 هز لكى هللارهظا اذا نامزلا لهانم داتعملا نا ملعاو

 0 اك ليعاالاو عمط دبع الو ءوس ديعل كفل دينجلا لاق
 يا

 ١ خلا ةماركوا ةزجعم هصخن او وا اس نا
 هي رسشيلا ءامسا لغفانا لل 2 راش هةيقو ة

 هللا دمع ىلاعت هنا هحور هللا حور ىدنسو ىحيش ةرضح م ند تعوس ريقفلا لوش .٠ ةيدوبعلا

 3 نم رلادبع قوف

 ا. ءايشا ةعبراب نايبصإا نه ةعبرا ىلاعت هللا مر 1 ايركز

 ص 7 3
 ىسيعل قطنتنملا ناك ليق خا ميركلادبع قوف وهو محر رلادنع قوف وهو

 ا اعا كر ام

 مالسلاو * ايقش ارابج ىناعج ملو ىتدلاوب اربو * انحتمدام ةوكزلاو ةواصلاب فادواو

 ىنلعجو # ان ىتاعجو باتكلا ىتاتا لع همسا كرات هلوق ريسفت

 ه4 ايح ثعبا موو توما موبو تدلو موب ىلع
 ةسال ايحمادام ديعلاناىلع ةنيبةلالدهيف مولعلا رىف لاق

 خزربلا ةايحنا كشاال ريقفلا لوش

 فالكا هد سدق ةاتاقرلاكاك ف

 خلا ةرهاظلاتادابعلاو فيااكتلاهنع ل
 3 اق

 'لا مال.لاهياع ىحي ق-ىف .ةييغلا قي رطلاب
 ىداسو ىحش ا كدبلا 2 ةايح نم فصنلا ىلع

 نا )لاق ثلج هينا مسو هيلع هللاوص لال وسر ربخا مكحلا ةلثساىف لاق نكح و ىدسيع

 كتب ف هلوق ةيمحتلات الب وأتل |قو ثيدلا (شار 2 دق كنأك ىسيعل ىح لاقف ايقتلا ٌ 2 0

 *لا بلقأ ىف قْلا ذل ند دلوتلا ىنعللا ىسيع نا نبا ةراشا هؤ

 0 مايا ف مالسلا هياع ىسنع دإ و ةامكتلا ىف لاق ,ىغل فنا وطلا كك وأ

 لاقف دما هملعف ةملعم ىلا ىسيع تداس مص نا  ىور - لا لباب ضراىلع ردكشالا

 لادلاو هللا لالح مي نلاء اهم ءابلا و هنياعال 15 فلالا اما لاتف ال لاق » دجا 2 ام ىردنت ا. ىميع

 ا هف رح عنصو هل قىرعلا اهداف م لوا ديرفلا دقعلاف 00 نم لاقأو

 ةيلغ نه ةئس نيتسو سم

 لاو :

10 
 2 هللا نيد

 مسطن هاك هس د ةعاشقاو

 ) بسسسش



 مك 1م >>>

 | نآأ كم نمح رلاب ذوعا ىنا لاق هايس ارا اهل لثمتف © هنأ[ كرامت هلوق ريسفتا سباب

 ملو مالغ ىلنوكي ىنأ تلاق * اكز امالغ كلبهال كبزلوسرانا امنا لاق * اقتتنك

 « ايغب كأ ملو رشي ىنسسمي
 حورلا تاليوأتلاىفو ٠ مهفاف ثحنا نذا دلولاو رهطا ماتلا رهطلادعب نابرقلانا ىلا ةراشا هيفو
 قتلانال كلذ تلاق امتاو هريسفتىف خيشلا لاق لا نك هلوقب اهنع ربعي ىتلا للاةلك رون وه
 ١ هريسفتىف خيشلالاق لا سانااب فو# قفانملاو ناطلسلاب فو قسافلاو فاخيو تاب ظعتي
 تاليوأتلا فو ٠ 'لا لاجرلا ىتبت ةرجاف ىا ضئاك ثنّلاىلع بلاغ فصو هنال ةينب لقيإو
 | خلا حاكتلاب وا ىتزلاب اذهدعب رسعي ىنسسعل 6 ايغب كالو ) اذهلبق © رعب نسمي لو ) ةيمجالا

 سانلل ةباا هلعحلل و نيه "ىلع وه 0 لاق كلذك لاق همسا كرايث هلوق نيستا ماي“

 6 ايضقم ل ناكو انم ةمحرو

 خلا ٍباريغنم ادلو قلخا نا ىلع رداق ىناب ىنردقىلع ةلالد ىا « ةيآ ل ةيمجنلاتاليوأتلإ)فو

 حلا هتمكحم هرهظي ىلاعت هاف لاوحالانه هيضتقبام لككف مولعملل عبات 0 كلذو ريقفلاآلوقب

 تدتشادقو هرمعرخآ ىف لوفي قاقدلا ىلعايا ذاتسا تءمس هرس س دق ىريشقلا مساقلاوبا مامالا لاق

 "لا مكحلا تاقوايف ديخوتلاظفح 2 ةلعلاهب

 8 هتلمخل  همسا كرابت هلوق ريسفت مب |
 ديب ربحتلا اف عمسادق ىعادلاو حال ليلدلاو حضاو قيرطلا هرس سدق ةيورضح نب دما لاق |

 دار داق وطن ةنيل اق كلر ن1 كلوؤط تلقأت ذامث ةئاطعلا مكحلا حرشىف لق لا اذه

 خلا هوحتو مفلاك ذفاخلانم ذفنم ىلا جاتحمال فوجلا ىلا خفنلا لؤصو ريقفلا لوقي “لا ايالبلا
 ةه>ىلا رظن اذاف نيتهحلل عج ةيدحاو ةناحور ةهجو ةينامسج ةهج مالسلاهيلع ىسيعلنا ملعاو

 لك نك تاكل ةلع دع دل وكنا 2 ىار د ا ,اص ءام نم نوكت هنا ني ةنايمملا

 "هلا ةنس نيسهوا نشمخو ةئايدحت 210 انين" دلو

 6 ابصق اناكم هب تذبتناف 88 همسا كراين هلوق ريسفت مابه

 0 هرلاةروص ىلع ىسيعرهظل ةيرسثيلا ةرودلاب. خفنلا دنع ليريج لثمتب ملول رابكلا ضب لاق
 اهنع تلئس املف ةيحلاممج همدجو رسثيلا ةروص هتروص ادلو تدلو ة اما نا رابخالا ف لقن

 تيل زنك ءالح رد عبرا نيعا هل ادلو تدلو ةآسمحا ناو. ٠ ةعئاوللادنع ,ةيح تأر اهنا ترخا

 نبأ نع ةياور ىنف لا اهجوز دنع اناك نيبد ىلا ةرظطانىهو اهجوز اهعماج ةيظبق تناكو

 دق ءافلا هذه لثمناب لوتلا ريتفلا لوقب "لا ةدحاو ةعاس ءدالولاو نلخلأ هده تناك ساع

 كلذب بس ناسؤف ءامكملالاق لا نالطبلا الخ ةفطن نم 2ك مدعو ع ا !ءلدب

 نبدلاىحم خلا مالك قو ل ةفشع ةكرد حج ورخأ كارخ روع رونقا ةعيس هلامكتما دنع دلول انا

 رهشلا ىف دلو اذا دولوللا ناك [ذهلو لزانملا موج 3 ةروص ةيناثلل 0 هارعس س دق فر رمان : ,ا

 لة وع ن ١ ماعلا

 2 2 . اذهلبق تم ىتتلاي تلاق هلخنلا عذجولا ضاخلا اهءاحاف و همسا كرام هلوق ريسفت 085

 2 اياذاس م اًكقأ تنتكو

 ىل لاتق.) : ءازشالا ثيدح قف سو هيلع هبا خص هللا وسر لاق لاق هنا هنع هللا ضر سنا نءو

 حا ( عنب ىسيعدلو ثمح م تدريج ام حيلط ءنبإ ؟ىوذ ١ لاقف. تدعذ ل عذا لزتا ا

 | ةيمحتلا تالنئوأتلا قو .٠ اهلصا دنع تلك ليال. فوح ىف ةسباي ةاحم تاو صصقلا ىف لاقو

 ةيمجتلا تالئوأتلاق و ”حلا ىهتنا عذجلا ف ةرجعملا راهظال 6 ةلّكنلا عنجىلا ضاخلا اهءاجاف )
 ٍْ 2-2 لرش كمواد( وتغاؤ ( ْ
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 كك دعب -

 0 هلعجاو بوقعي لا نه ثريو ىتري « الو #8 همسا كرابت هلوق ريسفت

 ثيدحلافو لا ايركزلمقو ام اضعب وا الك هتباجال الا ءاعدلان م دبعلانكميال ىلاعتهّللانا ملعاو
 خلا ءاعدلاحالسلا مث ةفرعملا لها ضعب نعو لا ( ةمحرلا باونا هل تحتف ءاعدلا باب هل حتفنم )
 جلا هتالاك ايف رهظي ةآسمنم لماكلل دبالهناىلا ةراشاهيفو لا ايندالوا نيدال اما ءاعدلانا مث

 لبق نم هل لمج ل ىحب همسا مالغب كرشبن انا ايرك ذ اي ف همسا كرايت هلوق ريسفت

 06 تناكو مالغ ىلنوكي ىلا بر لاق « ايمس
 مسا نيدب ىمسم ىبكوذا شيب هكتسيور نازا هن تليضف هجو هكمدوهرذ ريسملا دازرد ]
 باعك ليبسلامامالا لاق . 'حلا ايبرع ناكناو ىمحيا مسا ىحي نا رهظالاو لا[ هدوين
 خلا ةراسي ميهاربا ةجوز ةراس مسا ناكو ايح لوالا باتكلا ىف همسا ناك مالعالاو فيرعتلا

 لاق كلذك لاق * ايتع ربكلا نم تغلب دقو ارقاع قاما ف همسا كرابت هلوق ريسفت
 لاق ةبا ىللعجابر لاق « أيش كنملو لبق نم كتقلخ دقو نيه "ىلع وه كبر
 هيك سانلا ملكتال نا كتنآ

 'لا هبلط هنا عم 6 مالغىل نوكي ىنأ )) هلوقب ايركز بجعت مل ليق ناف مامالا لاق
 ىحواف بارحلانم هموق ىلع جرخف #* ايوس لال ثلث 8 همسا كراش هلوق ريسفت

 06 يحب اي * ايشعو ةركب اوحبس نا مهلا
 ىلاعت هنا اهئمتاراشب ىلا :ةراشا (انيشعو:ةركب)) ىلا.( ايركذأاي) . هلاوق ىف 'ةيمثجنلكاليوأتلافأو
 لا ىنعملاوةروصلاب ايمس لبق نم هل لمجمملو ىحب هامسدنا اهنهو ه هئمةمازكهذهو ايركز همساب ةاذان

 اندل نم اناتحو « ايبص مكحلا انين و ةوقب باتكلاذخ © همسا كرام هلوق ريسفت

 6 نكي لو هيدلاوب اربو * ايقت ناكو ةوكذو
 لا دحاو ىمسملاو مسالانا ىلع ليلد هنا باوجلا ةلزتعملاىلع اهيف ليلد ىأ ةمحفملا ةلئسالا ف لاق
 ةمكلا مكحلاليقو ٠ عبسو| نينس ثالث نبا وهو ىلاعت سلاهأبنتسا ةوبنلا مكحلا سابعنبا لاق
 'لا انقلخ بعلل ام لاقف بعالاىلا نايبصلا هاعد هنا - ىور - جلا نيدلا ىف هقفلاو ةاروتلامهفو

 هللادبع نب لهس ققحلا فراعلا خيشلا ةموحرملا ةمالا هذه ىف مالسلاهيلع ىحي لثم ريقفلا لوقب
 ل هند قلعتلا عيرس لماكلا حور نا ملعاو ا هرسس دق ىرئدتلا

 موو تومي مويو دلو موي. هيلع مال شو ه ايضع ازابج ف" همسا كرات هلوق ريسشقت
 6 اح ثعبي
 توم موو ناك امم جرخيف دلو موب-لاوحالا هذهىف ناسنالا نوكي ام شحوا ةنييع نبا لاقو
 ةئجلاىلا هنأ راو ىناسنالا حورلاىلا ةراشا ايركذ نا ملعاو لا مهنياع نكي مل اموق ىريف
 ةيآ بلط ركذ اب فوسوملا بلقلا ةدالوب رشب ال هنا مث لا حورلا ج وزىه ىلا ةينادسجلا
 ضعب لاق لا ىلاعت هللاروب ىبح ىذلا ىلا بلقلاب رقاعلا بلاقلا لح ةيفيك ىلا اهب ىدتبي
 لاق حلا قي هلت لقف رضخلاهنا تمهلاو هنمتبجعتف ىنيشاع لجر اذاف ليثارساىب هيتىف كا

 «ايقرش اناكم اهلها نم تذيتناذا ميم باتكلاىف ركذاو ف همسا كرابت هلوق ريسفت
 5 انحور اهيلا انلسراف اباح مهلود نم تذختناف

 نوركذيال فارششالاو كولملانا ءاسناانم اهريغنود اهمساي ميصركذ ةمكح ىف ءاماعلا ضعب لاق

 لجرلاك ةعاطلا ىف اهسفنتماقا اهئالاهمساب نر قلا ىف ص تيمسمكحلاةلثساىفلاقو لا مضهرئارح
 ضعب لاقو خ1 ةلبق برغملا دوييلاذختا امك ةلبق قرشا ىراصنلاذختا ةم/نمو نسلالاق خل 1لماكلا

 | حلا ةيلاثملا هتروص ردابتعاب ازاجم ةدرجلا هتقيقح رابتعإب ةقيقح حورلاوه ليئاربج رابكلا
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 دحاو هلا مكبملا اما "ىلا ىحوي مكلثم رشإ انا اما لق النسا كرام هلوق ريسفلا ال8٠ |
 د ادحا هبر ةدابعب كرعشالاو اذبانم ةدزنع لمعنلف هير ءاقل اوجرب ناك ند

 ىلولاو 7 اوس ةناسنالا د دس ةيرسبلا ىف مدا ىع نا ىلا ريشي ةيمحالا ت اليوأتلا فو

 ىسأتلاو مدانل ابلغ ىنلا ةعباتم حلاصلالمعلا ةيمجنلا تاليوأتلاف لاقو 'لا رفاكلاو نمؤملاو

 "لا سانلاو هب هللاديرب لمعب كرشا نميف اذه نسحلانعءو لا انطابو !هاظ هتنسب
 تيلصو اذك تأرق اريخ ةحرابلا هللاوقزر لو حبصا اذا ناك هنا بلاغ نب هللا دبع نعو ٠*

 مال-!اهياع هلوق ليلدب ٌشاريغل لمعلا تلق ءايرلا ىنعمام تلق نا مولءااري ىف لاق 'حلااذك
 موصلاىف ءايرلالخدي الو هابشالاف لاق لا ( ساب كارشالا تما ىلع فاخا ام فاد نا )

 هللا عج اذا ) ثريدحلافو *جا ( ىنارص لكىلع ةنجلا سا مرح :اعا ) ثيدحلافو 'خا ىهتنا

 ايداو متهجىفنا ) ثيدحلافو "لا (دانمىدان هيفبيرال مويل ةماحالا مودال رخ ”الاو "ا 0

 ا ( .ىداولا كلذ نم منهج ذيعتست

 خلا هوو ءوضولاىف ةناعتسالاو ءايرلاى لا كارشالا ممع هنع هللاىضر ىضترملا 3 ريقفلا لوقت 8١

 فوهكلا ةروس لوانم تايآ رسثع ظفح نه ) مالسلاهيلعلاق لاق هنع .هللاىضر ءادردلاىلا نعو

 مصع فهكلا ةروس نه رخاوالا رشثعلا أرق نه ) ىئاسنال ةياور ىفو لا (لاجدلا نه مص |
 تروس ارق نمأ) مالسلاةتلعا لاق لات امنع "هنأ ىحر مع نأ ّنَعَو 'لا ( لاجدلا ةئتف نم

 هلر ةغو ةمايقلا مون هل * ىذي ءاينلا ناتع ىلا همدق تحن نم روب هل عطس ةمجلا موب ىف فيلا

 مكلدا الآ ١ مالسلا هيلع لاق لاق هنع للاىضر ةدرف نب للادبع ىور :لا ) نيتعما نيبام

 ١ ل اذ كالا كر في لان اجلس 5ك ور ح ناقل اكل نقلا نوقع: اهعيط هووتس (نف
 | ماللاهيلع لاق لاق هنعا هنأ ئضز كعك نت .ىبا نع ىدادحلا ”ريسفت قو 'لا ( كلذ لثم أ

 ثيذحلا :(| ةنتف ,لكنم مايا :ةئنام ىلا موضعم :وهفإف وكلا ةزوش ارق. نم.) ا

 5 مص ةروس ريسفل 0
 3 مم همسأ كراش هلوق رتستم 817 |

 تذدَحا اذا ١] راف ليللا نم تش ةعاس ةيأ موه نأ تدرا "د١ ادع هللا ىضر سابع نبا لاقو

 عجطضملل سأيالا“ةي ىلا ىواتفلاف لاق "لا ةيكآلا © ادادم:رحبلا ناكول لق ) كعجذم

 ترفحرت هكىولا بهاومزا نافوص بهاوم رد ] قشاكلا لاق' ” لا ىهتنا نآرقلا ةءارقب
 ارتكاز (ت رافت هكتس زاوك اذه "هانا د دارف يسود امش تلاودل ءدلك, نبذل _نكك خبش

 ىو. ١01 يكلم زسياانا:اعز١ نيل اعت 00 تدتروص هس ملسو هيلع للايلص
 ليبق نم ةعطقما فورحلا رئاسو 4و تركك نأ لكتب هزقنلا ةروسأ ف ةيمجنلا تاليوأتلا

 'لا نيبحلا نيب فورملاب تايمعملاو د

 «ايفخ ءادن هير ىدانذا * ايركز هدبع كبر تمحر ركذ 8 همسا كرايت هلوقريسفلا اخ

 دك ىنم مظعلا نمو تأ بر لاق

 املف © صعيهك ث ىلاعت هلوقب لزن مالسااهيلع ليربج نا راخالاف ىور ام اذه ىلع لدب
 لاىسومىخا نوراه دلو نم ايركز مامالالاق "خلا ( تملع ) مالسلاهيلع ىنلا لاق فاك لاق
 ةداتق لاق - لا فعضلاب ففدتي دق توصلا نكل توصلا ىنعمب ناك ناو ءادنلا ريقفلا لوقي
 "لا ىوفيلا ىف 5 سارضالا طوقس ىكتشا

 * ايقش بر كئاعدب نكاملو * ايش سأرلالعتشاو 8 همسا كرات هلوق ريسفت 5

 6 كندلنم ىكبهف ارقاغ قاما تناكو ىئارو نم ىلاوملا تفخ ىناو
 ان لهو نع لاقق اذك تقو ىلا تنسحا ىذلا انا مهضعيل لاق اجاتحم نا - ىور -
 'لا نارمع تنب عاشيا ىه ايركذ ةأرما يييتقلا لاقو . ودب هتجاح ىضقو انيلا
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 تناك نيذلا * اضررع نيرفاكلا ذئموي متهج انضرعو هه همسا كرات هلوق ريسفت
 5 0 نوعي طتسال اوناكو ىر د نع ءاطغ ْق منعا

 8 (اهمورحجم كالمفلا نوعيس اس مامزفلانوعيس اهلذتمو مهي قو د ثيدحلافو

 خا ةهايقامو» ل |.ق نب رئاكلا حاورا ىلع ةضورعم تناكول مهجنا ىلا ريشي ةيمجنلاتاليؤأتلاىفو

 بح ع ءاطغ ىف مهب ولق نيعاو ةريعلا ر ظن نع ةلفغلا ءاطغىف مهس وفن نيعا تناك رابكلا ضب لاق

 1 اهتاكردو ةرخ الات اجرذ!ةيؤرنء اهتاوهشو انندلا

 ءالوا ىنودنم ىداع اوذْح نا اورفك نيذلا-سغلأ ف همسا كراش هلوق ريسفت

 4 الز نبرفاكلل من مج اندتعا انا

 ةيالو عمتجال ذا ءالوا للازود نه ذختال ةعالوو اتبع ىعذا نه. نا .ىلا 5 3 ”ةلاىفو

 هللاس>و هب وح ريغل ايحم لمعتسلا نأ ل تبا نيةقحلا ضب لاق دقو خا قاحلا ةيالوو ل

 نوءلسملا هذخاف رابج دكرعشم كلم ناك هنا - كح - لا تاريخلا هيلع رود بطق ىلاعت

 *م١ ةديدش ران ىف اهوءضوو ةنقق ىف هولمغ

 مهيعس لض نيذلا *« الاعا نيرسخالاب مكئيتت له لق © همسا كرات هلوق ريسفت
 8 كلوا + اعنص نوئسحم مهنا نوبسحب مهو ايندلا ةوحاىف

 ناو كرك ءايرلانم ريسيلا ناف ةعمسلاو, ءايرلا لهاو عدبلاو ءاودهالا لها ىلا ةاناشا.ةباالافو
 جراوملا,©و ةذوكلاب ةيرق ءارو رح لها ف هع هللا ضر ىلءنعو * لامعالا طبحم كرمشلا

 خلا ةلمكعلاىف ام هنع هَساىضر بلاط ىبا نب ىلع مهلتاق نيذلا

 مهن الف مهلامعا تطبخ هناقلو مهبز تاياي اورفك نيذلا ع همسا كرابت هلوق

 * اوزهىلسرو اذان اودخاو اورفاك اهب مج مهؤازج كلذ * انزو ةمقلا مول مهل

 6 سودرفلا تانج مهل تناك تاحلاصلااوامعو اونما نيذلانا

 ىفو لا( ةضوعب حانج نزي الف بورشلا لوك الا ليوطلا لجرلاب ىنؤي ) ثيدحلا ىفو
 قادصلا تتح نوكم اعآ ةمايقلا نارم ىف !ل اك الاو ,ضاخقشالا نزرر منال ةسمحا] تدك رؤلا
 *1ل1 مهمول2 نم ةطبنتسم مهءولعو ءايسالا ةئرو ءاملعلاا ملعاو 'لا صالخالاو

 :6 الوح اهنع نوذسبال اهيف نيدلاخ + الزن #8 همسا كراس هلوق ريسفت
 ونا. لاق دانه نمو. ('حلا. ةزوبتلا ناكل لف ير امييرع جيل شا اه دعا اهسسع ايناز فاذا هقذ
 ةنج نم ىلعا ةئج الف اهمعنو ةنجلاب ىنلغثل ةمايقلا مو هَللإ ىنذع نامل لعلب ىاطسبلا ديزي

 لس فضولا اذهو مامالا لاق 2 ”خلا قارفلاو. ناردولا ,ران' نم دشا ران'الوا لاصولاو .ءاقللا

 | عماط وهف ةداهسلاف تناك ةجرد ىأ ىلا. لصو اذا ايندلاف ناسنالا نال لامكلا ةياغ ىلع

 ا ا ( ضرالاو ءامسلا نيب مك نيتجرد لك نيبام 3 ةحرد ةثام ةنجلا ( ثيدحلافو جا فرطلا

 ريقفلا لوقي 01لا [ هديرف1 دوخ تردقدي ازسودرف ىلاعتىادخ هكمدروا نابت ندو ]

 'لا لامجالا ماقم نه ةيناثلاو ليصفتلا ماقم نم ىلوالانا نيتباورلا نيب قيفوتلا

 نا لبق رحباادفنل ىبر تاملكل ادادم رحلا ناكول لق 9 همسا كرابت هلوق ريسفت
 0 ىند ت تاك د

 ةدحاو هتلكو عن لا ظفلب رك ذف ىبرتالكهلوق ةىنعمام ةمحقملا ةلئسالاف ىرازفلا مساقلاوبا لاقو

 *لا اهل ةئابن الق ىبر تاك ىنام لبق باوطاو هل ةفص

 اددم 4 اند ولو 2 8 ةاضالز راس هلوق نيسفنا

 ١ دارلانا صهااذلا ةحوكح و هملع تالك 1 هتارب رح صضعب ىف 6 ىدنسو :ىخش .لاق

 'ملا ىلاعت لات امواعم نع اهم ربعي. ىلا تاءاكلا
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 أ نم "شيلا دحا غابي مل بابسالا ملاه. ملاعلا اذه نا ىلا ةراشا ةي“آلاىف ةيمجتلا تاليوأتلاف لاق "46 |
 نء الجر ناك نينرقلااذ نا هبنه نب بهو ركذ هلاف لا دصافملانم دصتم ىلا الو ءايشالا

 خا هموق نع اجراخ ناكو هريغ دلو اهل سيل مزئاع نم دوز انتج نبا ةيردن ك-الا لها

 ونزا شيب :ركشلو نئازخ ارنيشيب, كوام هكقفركا هجم نرغمو قرشم.دديسرب ارردنكسا ]
 لا [ دشن رسيم تف نياجدوب

 «؟اموقامهود نمدجو نيدسلانيب غاب اذا ىتح * ابيسعبتامث قه همسا كرابتهلوقريسفت 1
 هريكتو هريجم مظعف هناكعىلو هوبا كاله اءلف ارابج اكلم نينرقلاوذ ىا ناك نايبتلاريسفت ىفو

 نم ارطش فرصي نا هيصالوا دنع ىنغلل ىنشهناىلا ةراشا هيفو 'لا احلاص ائيرق هل هللاض يقف

 ا هسفن هيلا لمعو هعبط هيبتشي ا ىلا ال ريخلا هوجونم هجو ىلا هلام

 جوجأي نا نينرقاااذاي اولا * الوق نوهقش نوداكيال ## همسا كرابت هلوق ريسفت وال
 0 ضرالاىف نودسفم جوجأمو

 ا مهنئءربخا فيك ةيمجنلاتاليوأتلافو خلا ثفايو ماحو ماس ةثالث ح ون دالوا خبراتلا لها لاق

 ةرضح مفْنَم تعمس ريقفلا لوقب 'لا ةيتآلا © اولاق ) لاق مث « الوق نوهقش نوداكبال )

 | ةمكحل ماللاهيلع مدآ انوبا مالتحالاب ىلتبانم لوا نا لاقدنا هحور هنلاح ور ىدنسو ىخيش
 مهنم فنصو اعارذ نورشضعو ةئام مهنع لجرلا لوط مهنه فنص فانصا مصو لا ةيفخ

 ا ناذ الا رابك . مهن فنصو ءاوس مهضرعو مهلوط دحاو ربش ىلع م دق

 لاق * ادس مهنيبو انني لعجم نا ىلع اجرخ كل لعجت لهف 0 همساكرامش هلوق ريسفت 594

 ديدحلار بز ةاوقلا «اناذو مهنيو مكشيلا لعجا هوب قوشعاف ريخ ىبر هبق عكف ظ

 لاق نيفدصلانيب ىواس اذا ىت
 0 نام: ايفا نوكيام ربكأك ةايحلاز مآ اقشي نقلا نازولا اح اقل

 ذه مسي ام ديدحلان٠ انل نيا نم اولق صصقلاف لاق لا اوطغ الاو اوبصخ اهب اوفذق اذا
 أ 0 رفةئاموهو نيدسلانيبام رفح مهضعب لاقو لا 7 ديدحلان دعم ىلع مهادق ىلمعلا

 « أرطق هيلع غرفا ىنوتا لاق اران هلعج اذا ىتح اوذفنا قه همسا كراش هلوك ريسغت 593

 دعو ءاح اذاف ىبد ند ةمحر اذه لاق اهنا هل اوعاطتساامو هو رهطظي نا اوعاطسا اف

 3 اح ىنر دعو ناكو 5 هلعح ىر

 ج وجأي نا ليق . "لا هثوينىلع ةلالد ةيآآلا رخآىلا اذه) هلوق ىفو ةيمجنلا تاليوأتلافو
 خلا ادغزورفحتسف اوعجرا مهيلعىذلالاق عاعشل!نو رب اوداك اذا 0 ج وجأمو

 «6 روصلاىف خفنو ضعب ىف يومي ذم مهضعب انكرتو وه همسا كرابت هلوق ريسفت م٠٠ |

 لو اعزذ اهيلع لخد طم هيلع للاىلص للا ل وسر نا اهنع هللاىضر نينمؤملا ما بليز نعو

 هذه لثم ج وجأمو ج وجأي مدر نه مويلا حتف برتقا دق رش نع برعلل ليو هللاالا هلا ال )
 'لا نزحلا ليولاب دارلا بيرقلا تف ىف لاق لا ( اهيلت ىتلاو. ماهبالا هيعبصاب قلحو 0

 هي اعمح هانم قه همسا كراش هلوق ريسفت مىأ
 باكل قيقا أون اد رخاكتت) ا الانف هيل لثتو 7 مارا كرز زف اوداو 0

 ثيح ةيعيبطلا ماس> الاه ذهن 95 كيرتإ هللا ضبق اذاو همم عسوا اوك الازم ا نا لعاو ه

 ميال ا راك ةيلات اور “لا روالا نرةلااذه عومج ىف ةيدسج اروص | 4م اك

 | ملا لاخلا ةرضحف متانلل ىلتام اهنمو ٠ رادلا هذه ىف ايندلا ملاع ىلا رظن اهل ناوك امداَجمَو

 وهو هب مهتمع ببسب قاحلاى محي هتردق لاك نم ىلاعت سانا ىلا ريدي ةيمجتلاتاليوأتلاىف لاقو
 خا لافالا# ءةضفنلابو ةخفتلا

 0 32 « كسل 0
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 | اهنمو "لا هليبس خو همرك ١ هيلعلخد املف هلتقب ديشرلان وراه "مه ةيولعلا ضعب نا نكذو ؟19

 | ظفحم ىلاعت لانا اهنمو لا لادجولالا لمعي الو هل داقتيو خيشلا هلمعتسا ايف ديرملا بدأتيل
 ةوبنلا بابرا ىلع ىرجم ام لك نا ققحتيل اهنمو . حالص هيف ناك اذا حلاصلادبعلل حلاصلا لاملا

 قداص ديره مدق لز ناق ديدش سها خراشملا ليعافا ىلع ربصلازا اهنمو خلا ةيالولا ب احاو
 ليزيو خيشلاىلع ضارتعالا ديرملا رذو فراوعلاىف لاق '*لا خيشلا سعاوا نم سما ىف

 امهنوهال محن بجيب نا ررض ضراعت اذا هنا ابنمو لا هفيراصت عييج ىف هنطابنع خيشلا ماهتا

 خلا حرج هيلع لجر هلاثم ةفلتخم هليصافتىف عئارشتلا نا ريغ دهم لصا وهو امهمظعا عفدل

 6 اركذ هنم مكيلع اواتأس لق نينرقلا ىذنع كنولئسيو © همسا كراينا هلوق ريسفت مو

 نايبتلاىفو *لا راشتسملا ةارنع هشيج ةمدقمىلع رضحلا ناكو دوم دعب ناكو خيشلا ريسفت ىفو

 هنرقىلع هوبرض هللاىلا مهاعد ا سوماقلافو خلا ةقيسج ايندلاىف نينرقلاوذ نارود تدم

 صصقىفو لا ٌللاهايحا مث تاف رسيالا هنرق ىلع هونرضف مهاعد مث هللا هايحاف تاف نعالا
 *11 اببرغور اهقرش ىف اهينرقبي ذحا قت , نسمشلا نم اندر هتان همانم ىف عازب نقر ناكاقأ ةليسألا

 لوالا نع ارخأتم ناكف مورلا هماياب خروي ىذلا ىورلا ردنكسا وهو. قائلا. نينرقلاوذ اماو
 خلا ةنس ةئامتالث هنم وحن, مالسلاهيلع حيسملا لبق اذه ناك ةنس ىلا نم رثكأا ليوط هدب

 هي اببس عبتاف * اببس”ىشلك نم هانيت او ضرالاىف هلانكم انا قههمساكرابت هلوق ريسفت ”9
 ناك املف نينرفلاوذ اهيلع لبقاف ةكي مالسلا هيلع مهاربا ناك امبنع هللاىضر سابع نبا نءو
 ةدلب ىف بكرا نإ ىلىنش. ام نينرةلاوذ لاقف نمحرلا ليلخ ميهاربا ةدلبلا هذه ىف هلليق حطبالاب

 نا ىلا ةيآلا «كنولغيو] هلوقب ريشي ةيمجنلا تاليوأتلافو حلا نهرلال يلخ مهاربا اهبف
 'لا اتيشاو ةيوقثو ةربع بولقلل صصقلاىف ناو دربال لئاسلا

 6 ةئم نيعىف برغت اهدجو سمشنلاب رغم غلب اذا ىتح 8 همسا كرات هلوق نيسفأ

 فلخ ىه خيش هل لاق ةايحلا نيغ بلطي سمشلا برغم ىلا :نينرقلاوذ لصو املو نايبتلاف :لاق
 سمشلادجو برغلابناجىف ةرامع هدعب قبب مل اعضوم غلب الل مهضعب لاقو لا ةملظلا ضرا

 ىف درودق لبق ناف مولعلارحب ىف هتلادجر ىدنقرمسلا لاق لا ةملظم ةدهوىف برغت اهنأك
 تاومسلا لهال قرشي اههجوو ايندلاىلا- اهنرهظ ةعبارلا ءامسلان : قربعت سمشلانا ثيدحلا

 | انملع دق انا لئاق لاق ناف تاليوأتلا فو 'لا ٌشاءاشام وا ةسمع ةئامثالث ايندلالثم اهمظعو
 خلا ءامسلاىف اهب روديو صاخ كلف اهلو ةعبازلا ءامسلاف سمشلانا

 اماو بذعت نا اما نينرقلا اذاي الق اموق اهدنع دجوو 8 همسا كرام هلوق ريسفت «ة#“

 « اركت اباذع هيذعبف هبرىلا ادري مث هبذعت فوسف مظ نماما لاق * انسح مهف ذخت نا
 ه6 ارسي انما نم. هل لوقنئسو ىنسحلا ءازج هلف اًلاص لمعو نما نماماو

 ةريفع اهل اسيجرج ةينايرسلاب اهل لاقب ةئيدم هو: حتفلاب ضلباج لها مه ىليهسلا مامالالاقو
 مكحلا ةلثساىف لاقو لا ذومث لسن نم موق اهنكسي .خسرف نيباي .لك نيب: .باب .فالآ
 خلا روهشف لوألا ناسنالا نم امهناو جارعملا ةليل اهبيلها نامتاو اقلباجو اداباج ثيدخ اما

 هولاجا ناف ىلاعت لاىلا اهاعدالا ةمأب رمي الف برغملا وحن نينرقلاوذ راس ءايبنالا صصقىف لاق

 "لا ةملظلا مهتيِشغ هوبيجم مل ناو مهنه لبق

 علطت اهد .-و سمشلا علطم غلب اذا ىت> * ايس عبتا مث هه همسا كرات هلوق ريسشن 5

  ارتس اهثودنم مهل لعجم مل موق ىلع
 6 اربخ هيدل امب اطحا دقو كلذك هه همسا كرات هلوق ريسفت م
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 | عطتست ملام ليوأتب كئينأس كنيبو ىنب قارف اذه لاق هه همسا كرايث هلوق ريسفت 7#

 ' ه6 رحبلايف نولمعي نيكاسمل تناكف ةئيفسلا اما * اربص هيلع
 نطاونىف اهرظن نع سوفنلاتبح بولقااىلع عامطالا ةملظ تدرو اذا هرسسدق دينجلا لاقو

 امموا ضارتعالانم عونب ديرملا ىلتبا ول هنا خيشلا بادآ نمو ةيمجنل!تاليوأتااىفو 'لا مكحلا

 لاق نم رابكلاضءب لوقب دارااوهو ريقفلال وق 25لا نيتعوا ةيم هنع وفعي ةقرفلابجوت

 نم طقسنم اوعد هفلاخ الل هذيل قح ىف هرسس دق ىئاطسبلا ديزيوبا لاق . حلغل هذاتسال

 ردق اباصن غلبيال لامالنم ةميرستلاف ريقفلانا ملعا خلا نيعحلا لَم كلذ دعب ىٌّؤرف ٌسانيع
 خلا الوا ايمان ناك ءاوس ةيلصالا هتجاح نع الضاف اهتميق وا مشرد ا

 «6 ابصغ ةنيفسلك ذخأي كلم مهءارو ناكو اهبعانا تدراف همسا كرايتهلوقريسفت 8
 ذخأينا ديري كلملانا اولاقو كلملا دونج اهيف ةنيفس مهتلبقتسا كلذك هائنيبف ءايببالا صصقىففو
 "ل1! بيع اببف نكي مل نا نكس

 انانغط امهقهرب نا انشخف نينمؤم هاونا ناكف مالغلااماو 0 همسأ كراس هلوق ريش 6

 ه6 امحر برقاو ةوكز هنم اريخ امهبر امهلدينا اندراف * ارفكو
 'لا ايصغ ذخوت الك اهتباعاو ةنيفسلا قرخ نا اهنم ٠ تاراشا ةيآالاىف ةيمجالا تاليوأتلا فو
 نم مهءارو امع نيلفاغ رحبلا ىف نولمعي نيذلا نيك اسملا هدابع قح ىف للا ةيانع ملعي نا اهنمو
 لا نيكلاسلا ضعب ةحلصم حجرب تاقوالا ضعب ىف ىلاعت هللازا ملعي نا اهتمو لا تافآآلا
 خلا كلذ نماريخ ىلاعتهّللامهض وعرضخلاو ىموهنم لونلااوذخأي مل امل ةنيفسلا لهانا اهنموريقفلالوقب

 6 امهل زنكهتحنناكو ةنيدملا ف نيميتي نيمالغلناكف رادجلااماو قههمساكرابنهاوقريسفت مك |
 اببس اوناكمهنالاقق كلذ نعلئسنمهلاعدوقيرطلا عاطق هئاعدف اعدو ظعوالك - ظعاوناكو - |

 ىف روظحم اهنم مرجالب ةيكرلاسفنلا لتقنا اهتم  تاراشا ةي"الافو ."حلاقيرطلا اذه ىوال
 لبقو لا (مكلريخوهو أيش اوهركتنا ىسع )ىلاعتهلوق قيقحت اهنمو "لا عرشلا هاظ

 حلا «ردقلاب نمؤي ناتبحي ميحرلان محرلاهسامسب » هيف بوتكم ماخرنم وا بهذنم احول ناك
 احرختسو اهدشإ اغلس نا كبر داراف مضت اهونا ناكو 0 همسا كراش هلوق ريس ”م/

 46 اريص هيلع عطست ملام ليوات كلذ ىرما ع هئلمف امو كير نق ةعب اعوك
 حبقلا هاظل هسفن ىلا دانسالاب © اهبيعا نا تدراف ل ةنيفسلا قرخ ليوأتف رصضحلا لاق امنا
 لك هاشخم نا بجي امم رفكلا نال انىلادانسالاو ةيشحلا ظفلب < انيشخ ف مالغلا لتق ليوأت ىفو
 عمج ةدارا كل نوكي ىح تنا نم مهلا © تدراف ]ل رضحلا لاق ال مهضعب لاقو خا ذحا
 ريقفلالوقي . "لا ةدارا امكل نوكي ىح ىسومو تنانم مهلاف «اندراف) لاق ثيح ةيئاثلاف

 قيرطب زنكلا كلذ ناكم امهفرعيناىلع رداق ىلاعت هللازال ملسمريغ هرخآىلا .اوفرعي 1ناوهلوق

 لع تنال تريض وأ يقتل هلا لاق هفرافب نا نارإ آلي يسوم نا - ىور_ . ملا قزطلاوِم

 بلطتال لاق هللا ياي ىنصوا هل لاقو ةقارفىلع ىسوم ىف تيار امم ,بحتا بح لك بحت فلا
 ا هب لمعتل هبلطاو سانلاهب ثدحتل ملعلا

 كاباو . اياذغ اسويع كالو اشاعب 55 : اراإرتح كمال اعافن 0 رضحلا اياصونمو 4

 قحيفف هتخرو هتقأر ةياغو هجيكح لاكن ىلاعت هنا اهنم . تاراشا ةي”الاىفو خلا ةجاجالاو
 صا حالصةيقناك اذا ىويند ضاىفىدينا زوخجم ءاسالال ثمنا اهنمو "لاني لمعتي هدابع

 حاهنمعماسلانطبلاىلا هتاكرب لصوبو ةليبقو اموق اصب ظفحيىلاعتّنانا ملينا اهنمو :”حاىورخا

 خاهلوحاهلهاىاتاريودلاوهنريشعو هدلو دلوو هدلو حاصلا لجرلاب ظفحب سانا ردكتملانب دمحلاق

 | هنال مركا امنا مرحلامامحنا ليقدقو خلا :قالصو ديزاف ىدلو ركذاو ىلصاىنا'بيسملانب ديعس لاق ْ
 جلا ةرجهلل ةكمنم هجورخدنع مالسلاهيلع ىنلاهيف قتخا ىذلاروث' راغىبع اتدهع نيتمامح ةيرذنم -
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 6 اهقرخ ةئيفسلا ىف ابكر اذا ىتح اقلطناف © همسا كرايش هلوق ريسفت

 قح *”ىثنع خيشلا لأ.يالف لاؤسلاباب هسفنىلء دسنا باد آلانمو. ةيمجتلاتاليوآتلاف لاق
 اعورد درس وهو مالسلاهيلع دواد ىلع لخد نانةلؤا 2 ا 0 هنم هل ثدحم

 ءاكملا لاق لا ةمكحلا هتعنف كلذ لاك نا داراف هنم بجعتف كلذ لبق اهار 06 و

 ناسللاب تمص نيوسقىلع تمصلا رابكلاض-»ب نءو ٠ بهذ نه تءصلافةضفن. .مالكلا ناك نا
 ا قول رطاخ نع كقلا تءصو ةلج 2 هللاريغب ثيدحلا نع

 ملأ لاق اما ايم تنحدقل اهلعإ ى ل اهدا 3 همسا كرابت هلوق ريسفت

 ه6 ارسسعى سمان م ىنةهرتالو تيدناع ىنذخا ؤتاللاق * اربص ىعم عيطةستمل كنا كل لقا
 تاليوأتلا فو 2'لا ىهاظلا مكحي راكنالا هيلع بجاولا ماعلا قح نم. ناك ةمحقلا ةلئسالا ف لاق
 ناب هنحتم لب ديرملا لوبق ىلع صر#ال نا ةخوخيشلاف هطئارشو خيعلا ٍبادآ نهو ةيمحنلا

 'لا. هترسعو بولطملا ةزعو بلطلا طارص ةقد نع هربخم

 ةيكز اسفن تلتقأ لاق هلتقف امالغ ايقا اذا ىتح اقلطناف ف همسا كرابت هلوق ريسفت

 06 سفن رغب
 ريغ بورعم ىلاعت هريغناب راعشالل مالكامهيملع ءابنالا ىرتعي نايسنلاناب. عيرصت ةي”الاىفو

 جحلا ادصاق دادغب تاخد لاق هريس سدق فيفخ نب كلادبع ىلا خش علا نعَو ا مو

 لك مو لاق هللاى وسام حارطاو ةرهاجلا ةالعاو ةدارالا ةدح ىنءي ةيفوصلا ةوح ل ىفو

 خ2 امو نيعبرا

 0# ك1 انش نذل ههلتو ع همسا كرام هلوق ريسفلا

 انفيإ

 2 م تتتب77ْللل

 ' كتأسز نا لاق * اريص ىجه -- كا[ لقا ملأ لاق 2 تلات كرام هلوق ريسفت

 3 ارذع قد م تغأب دق ىنيحاصت الف اهدعب ”ىش ىنع

 ا نكي مل هلا ىلع اوعججا مهنا عم هنع لاىضر ىلع مالسا حص اما نويعلا ناسنا ىف لاقو

 لا «ىملح ناو: تقلن ام اريغص-هءارظ مالس الاي 110 هنا هنعهناىذر هنعلقن م نمو

 هصئاص> نمو ىرغصلاصئاصلا فو خلا اضزا انمؤموه ناك نيئمؤم هاونا ناك ال ىؤوتلالاق

 ىسوم ةصق ليادب امدحا الا ءايبنالل نكي !و ةقيقطلاو ةغيرششلا# تعج هنا ملسو هيلع هللاىدص
 5 مالتنلا امويلع م

 6 اهلها امعطتسا ةيرق لها اتا اذا ىتح اتلطناف ف همسا كرابت هلوق ريسفت

 دقو لا روما نطاوب ةفرعم هملع ناكو ى' رضحلا نا ىلع روهملاو نابح نبا ريسفت ىفو
 سصريصخت) هجوال ريقناالوقب خلا ةقيقحلاب مكحلا دفنت ناآلاىلا رضلانا فلسلاض عب ركذ
 َ مالسلا|امهيلعسايلار رمضحلا كلذك عامجالا كلذ مالسااهيلع هب عمدجا ام مالسلا هيلع هناف ىسيع

 خا ممطادقو متعطتساام بيعش تانبل ىقسنيحو مطب م اذ انهه ىموم ملا ةمحقللاةائسالا ىف لاق

 هماقاف ضةنينا ديرب ' ارادد اهيف ادجوف امونرضابا اوباف امد كك كراس هلوق ريسفلا

 1 ارجا 5 تدكإلا تكشف كاق

 ىرتشن اولاقو بهدلانم لجحم مالسلاهيلع ىنلاىلا !.ةاج ةيآلا اوعمس الل اهلها نأ ةياكتلنا ف رو
 3 مؤللا عفد انضرغ اولاقو اعوفيضينال ىا اهوفدنضي نا اونأق ىنعي ءان“ ءابلا لمحم نا اذهب

 خلا ريبكلاريسفتلا ف اذك ةيبتلالا ف حدقلاو هللا مالكىف ككل و دم بجو :اهريبغت لاقو

 م

 #0222 22 226:7 تب اا>ا؟(!/2ءابيبيبيئاطبططمطمطمام/ ا يل ل



 35 ظ

 ا

 يل ظ

| 

 2 ظ

 "ا

 "ا

 ا

 "ا

 ا

 حاهتالاح عيج ىفهلادقتعم هنانكس و هتاكرح عيجو هلاو>اوهلاوتاو خي كا لامفاىلع اضرتعمز وكيالنا
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 6 اندنع نم ةمحر .ءانبنتا هه همسا كرابت هلوقريسفت
 ملا هؤحنو ©( كبر ةجر نومسقي مهأ ) ىلاعق لوق ىف مك ةحر ةوبنلا نا ملسم مامالا لاق
 انرارحانم انريغ ةيدوبع قر نه ارح ىا )ع اندايعنم ادبع ادج وفا ةيمحنلا تالب وأتلا فو

 امكحت ناكام ىتدالا للا هرسسدق دينجلا لاق . خلا رايغالا ةيدوبع قرنه مهانررجتا نمي ىا
 فراعملاؤَتوكلملاٍت اب رهطالا هرس سدق ريكألا خييشلا ةريضحلاق خلا هيف نظريفي رارسالا لع
 ةدهاشملا ثيح نه ىلاعت للاب للعلا باب اماو توكلملا اذه ةوبش باقلافو حتفني نا لالا نه

 اتكردا اذا انا مالكلاليصفتو ةيئدللامولعلا تافشاكملاببسب ةلصاحلا مولءلااومس ةيفوصلانا ملعاو

 هحور لأ حور ىدنسو ىخيش ةرضح لاق ا قئاقحلانم ةقيقح انروصتو رومهالازنم !سما

 صهاظلاو ةساردلاو ةدابعلا لع ةمجرلاب دارملا تايقربلا تاحئاللا باتكى ف ىزلا هرحب سدقو بيطلا

١ 

| 
١ 

 ا

 *حا هموم ىلع ءانب ةمرلاب هنع ربع كلذلو ةعيرسشلاو
 ملاوه وضحا نم ةيلتن مالسلاةيلع:ىس وما نومأملا ملعلانا ماقملااذهىف قيقملا قيقحتلانا ىلعاو |

 ملعنملا ىرهاذظلا معلا الو ةفشاكملا قنرطب ملعتملا ىنطالا معلاال ةراشالا قيرظب ملعتملا ىنطابلا

 ؤ نم ىسوم ةلرع لاقل“ هللا امهجر“ ىرصلا نسحلا نم مظعالا مامالا نا مث خا ةرابعلا قيرطب

 'لا مالسا !.هيلع رضحلا

 نه هقرعي ريل اهافرط نناىرذبال ةغرفملا ةقلحلاك مهف لضفلا ةقيقحو لامكلا لصا ىف اماو |

 ا نسرو لكاالا مظعالا مامالاوه ةيقحلا ةيفوطلاركذلال ها سيئرو لفتي نم هنع لفغيو فرعي
 وه ةيلبحخلا ةيفوعلا ركذلا لها سيئرو لضفالا ىفاشثلا مامالاوه ةيعفاغلا ةبقوصلا ركذلا لها |
 مامالا لاق ' لا ىكزلا كلام مامالاوه ةيكلاملا ةيفوصا١ ركذلا لها سيئرو قتلا: قبنحلا مامالا |

 "ملا هل اعبت هسفن لعج بدالا عاولا ىعار ئسوم نا ىلع لدت ةي'آلاو
 ظ لعق ايفو جاجزلا كاقوا +, "حلا: ىسوم هللا ىجت قدكاال ماعلا م ايفتكم دخا ناكول ةداتق: لاق
 ةوبن ىفاننءالو ءاملعلا لاق . "خا .كلذ ىف ةلحرلاو ملعلاتاطّنم ءايبنالا ةلجانم وهو ىموم

 ظ هحور هللا حورت ىدتسو ىخيش. لاق: لا رختآ ى'نم ملعتي نا ةعيزتش بحاص هناوكو .ىدوم
 ا ضصق ىفو لا لماكلاب هتيبرتو لكالا ملعت ليبقنه وه اما رضحلاب ةتيبرتو.ىسوه ملعت

 ىلع هحس٠وا هجرخأ مث رحبلا ىف هراقته» سمغو رئاط لبقاذا رحبلا لحاس ىلع امامي ءايبنالا |
 "حلا هحانج ٠ زيجتسي نا هنادجوو :خيقلا ل طدمب .قداصلا ديراب ادآنه ةيمجنلاتاليوأتلا فو

 ناف لا هناطواو هيااهاةقرافم دعب ةخيشل  ايظعتو هسفنل اعضاونن هتبحص ةعزالمو هعاتاىف هنه '

 ثالثلا"بتارآ1'ءذها قوق :ةيتيمحن لهف لق 1"

 مام ىلع ريصت. فنكو * اربص يم عيطتتت نا كنا لاق وه همسا كرات هاوق' ريسفت
 اريخ- هب طخ

 هنعو مولعلا سراء نم هثه نايسق ملعتملا مامالا لاق لا لعفلا مم ةعاطتسالانا ىلع للد هيفو

 لك تاّقزبلا تاحئاللاباتكى هحور للاَحَوَر ىدنسو ىخيش ةرضح لاق لا اهسرام ملنم
 *لا نطابلاو ىهاظلا ىا نيملعلا ن٠ دحاو

 لاقإ#+ اما كل ىدعا الو ارباص هللا ءاشزا نب لاق 0 همسأ كراش هلوق ريسفت

 هنم كل ثدحا ىح ىع نع ىلاست آلف ىدعساناف دكر[ 
 عيج ةجُعانا لاقيو *11؟ةدارالا اان سيرا نوكي نا تادءالانمو: ةيمجنا!تاليوأتلافو

 رضحلا ةبحص ءاج ئسوم نال ءاملعلاض.. لاق خا ةزملاناك هجاّصناف ىسونالا مئلبلا ءاينالا |

 باد الان هو. ةيمجتلاتاليوأتلا فو: "حلا هجهفن ىئح أيش ىأرآاذا ريصيال. ماعتملاو_ملءتلاةروضب



 0 اولا

 لاس داتشه هكزارد نامز موريماي وا لزنمي مسربات موريممادم هكهدوهرف ىسوه ] ىشاكلا لاق 14
 خلا ديدشلابعتلا لمحت ىلع هسفننطودهناب ىسوهنمه رابخا اذه هريسفتىف مامالا لاق لا [دشاب
 هلنكي مل نم لك اولاقو حلا دحاو ثيدحلر صه ىلا ةنيدملان م ءاجلجر بيطخلا ةضور ىف لاق

 لاق لا هلباال طيقل ناكلااذهىف وهف عانقلا هبلق نع فشكيو عابتالا ةلساسب هلصي ذاتسا

 6-00 د

 ظ قيررطلا ذخأب مث قيفرلا تلظي نإ نئاسلل طرق نإ اهنم ٠ تاواشإر تب ]ىف هلا | تالاف

 قيفرلا لمينا اهنمو . اعباتمو هل ارومأمىناثلاو ايما اعدحا نوكينا نيقيفرلا ظرش نمنا :اهتمو.ه

 خلاهبىدتقي خيش بلطف هتيئنوكينا قداصلابلاطلاط رش نما اهنمو ٠ "حلا هدصقمو هتعرزع

 ىدومه دنتسن دوب تاي> ةءدج اراك صرب انآ تسايردود نايم هكع مجم 1 ىشاكلا لاق

 ا [ تخاسوضو همثح نازد عشولو دوهتفر باوخرد مالسلاهيلع

 اننث | هيتفل لاق اذواجاملف « ابرسر حبلا ىف هليسذختاف امهتوحايسن 8ع همساكرايتهلوقريسفت
 ه6 توحلا تيسن ىناف ةرخصلا| ىلا انيواذا تيأرأ لاق * ابصن اذهان رفسنم انيقل دقل انءادغ
 ثيدحلافو توحلا عشوب هب ركذتيف ءادغلا ىسوم بلطيل عوجلاو بصنلا هقحل اما ىوونلا لاق
 ا هب هيما ىذلا ناكملا زواج ىح بصئتااىموم دج مل (

 «ابحترحبلاىفهلبس ذخناو هرك ذانا ناطيشلاالا هيناسنا امو قيهمساكرايتهلوقريسفنت 5
 ةبيجعلا ةلاحلا هذه لوص> ىلاعت هلال عج ةبيحي ةلاح ةيح ةحلاملا ةكمسلا ب القنا ل يق ناف مامالا لاق
 دصق اذا قدادلا بلاطلا نا اهنه . تاراشا تاي آلافو 'لا بولطملاىلا لوصولاىلع اللد

 ىلاعت لانا اهنمو . خلا قيفوتلاق يفر ةقفارص هزلي قملا قيرط هكلسي لماك خيش ةمدخ
 ىف ةلاللا هيلا قرطتول د.رملانا اهنمو . 'حلا هدقف نيح هبلق ديرما ىسنيف هبلقو ءراانيب لوي
 "لا خيعلا ةمدخ نع زواجتلا هسفن هلتاوسو ةلالكلا هبلق تباصاو كولسلا ءانثا

 «6اندابع نما دبعا دجوف «اصصقاهراثا ىلعادتراف غنانك آم كلذ لاقوإ# همساكرايتهلوق ريسفت 7
 لاوقالانه حنورال ءادغلا ىرحم ىرجم امىلع اهلاتشال ديرءلل ءادغ دشرملا خيشلا ةبحنا اهنمو

 كلمنبا ناك ) لاقن رضحلاةصق ركذ مالسلاهيلع هنا ثيللاوبا لاق 'لا ةنسلالاعفالاو ةبيطلا
 خا (هيلعردشي لذ رحبلارئاز# قلو هنهيرهولبقب ملف هدعب نم هفلختسينا هوبا داراف كولا نم

 مهعم فيربقلا هدسج .نووكي نا هب !ئطوا توما عض الا! مدنا" .كااسعا نتا! نع جرخاور 4
 اوفلتخاو ىب' ريغ ىلو نيققحلا ةيفوصلادنعو لسص ريغ ىن هنا ىلع روهمجلاو لا راغ ىف
 بانك قرا "لنا ةيفوطلا دنع هلعاونشمادهو آان نهطإ نيثانداوككوسهنا لعااركهلا وا هناء
 اوعمس نفكو لسغنيح مسو هيلع هللالص هللالوسر نا هتقوىف ثيدحلا ماما رمع ىنال ديهملا
 'لا فلات لك نم اضوعو كلاه لكم افلخ هللاف نا تيبلالها اي مكيلع مالسلالوقب الئاق

 (ىنرازل ايح ناكول ) مالسلاهيلع هلوق اماو ارا مالسلاهيلع ىنلا ءاجدق ريض+لانا ىورهلالاق
 *لا مالسلاهيلع ىنلابحص دق رضحلانا باطخلالصفىف لاق . هدعب ةرايزلا عوقو عني الف
 انورنغ هنع هللاىضر سنا نءف سايلاب ماللاهيلع عمتجا كوت ةونغىفنا ىرغصلا صئاص+افو

 د#مةمانه ىنلعجا مهللا لوقب انوص انعمس رجحلادنع ةقانلا جفب انك اذا ىح مالسلاهيلع ىنلا مه
 ىراخبلا لكس رضحلا ةافو ىلع نيثدحملانء رثكالاو 11 اهل ناجتسملا اهل ةروفتملا ةموحرملا
 سأر ىلعقببال ) مالسلاهيلع لاقدقو كلذ نوكي فيكلاق ءايحالا ىف اهله سايلاو رضحلان ع

 رضخلانوكينا زوجمال ءاملعلانه لاقنماماو "لا ( دحا ضرالاهجوىلد مويلاوه نمم ةئاملا
 هبتك ضعب ىف هرسسدق ربك الاخيكاركذو لا همالك ةربع الف اني“ دعب ىبال هنال ايقاب
 ظ ءادهش لضفانه نوكيو دهشتسيو ىدهملا روهظدنع نامزلار ل5 ىف فهكلا باكا عم رهظي هنا

 نايف-نب مهاربا لاق ىي مث الجر لتقبهنا لاجدلا ثيداحا ىف مسه حسيتص رخآآ ىفو , 'ئدهلازكاع

 تيب رصعإللا كك هع هللا ىذر ىلع نعو *لا رضحلا وه لجرلااذه نا لاش 0 بحاص

 لا ضبفلانع سايلاو طسبلانع ةيانك رضحلا ىتاشاقلا لاق لا سدقللا
 مم ل

 كَ
 / تس ١
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 * الدب نيملاظلل سب ودع مكل مهو ىنود نم ءابلوا © همسا كرابت هلوق ريسفلا
 نيلضملا ذختم تنك امو مهسفنا قلخ الو ضرالاو تاومسلا قلخ مهتدهشا ام
 1 ادضع

 ةهاهد .صبقالا ثيدحلاف سسيلبا دلو نم ىعس مالعالاو فيرعتلا باتك ىف قيهسلا مامالا لاق

 نايبترد] ىقشاكلالاق لا ةبطرط مهماو قاؤسالاب لكوم اوهونوزلب .مهنمىوسو صبقالا نبا
 خا [دراد ماندرا هك اروا ةجوز وا بج ىولبي زادنارب از سيلب ا ىلاعتو هناحبس ق> ْن وج هكودروا

 خلا هرهق ةفصو ,هفطل ةفص رهظي نا دارا ىلاعت هلل قلعتب ام اهنم>. تاراشا نيتبكالايف مث "؟ هاب

 اهنمو "خلا ضرالاىف ةفيلخ هلمجمنا دارا امل ىلاعت هنا وهو مالسلاهيلع مدآب قلعتي ام اهنمو

 سيلباب قلعتي ام اهنمو "حلا ىولعلا ىناحورلا رونلاّن م اوقلخ اك مهنا وهو ةكمئالملاب قلعتي ام
 'لا ءاوغالاو لالضالاو ةياوغلاو ةلالضال قلخ الل هلا وهو

 مف مهوعدق .متمعز نيذلا ىلاكرمش .اودان لوس مويو 8 همسا كرات هلوق نيسقت 4

 6 اسوم مهني اناعجو مهل اودجتسي
 هرابخا نا اهنمو .'حلا سيلبا ةفص ىف هنكل مدآ ةروص ىف وهنم مدآ دالوا ىف نا اهنمو
 لا ضرالاو .تاومسلاقلخ نيطايشلا دهشا ام منان ىلاعت

 اهنع اودج لو اهوعقاوم مهنا اونظف رانلا نوهر للا ىأرو © همسا كرات هلوقريسفت هو

 6 الدج ”ئثرثكأ ناستالاناكو لثم لكنم سانلل نا رقلااذهىف انفرصدقلو * افرصق
 مهنفنا ىلع قيرطلا نوعطقب اهبو ةمصاخلاو ةلداجلا نانالا ةعييط نم ةيمجتلا تاليوأتلا ف لاق
 *لا ةلاسرلاو ةوبتلاب نولبقبال نولداجم ءايببالا مم ةراتف

 مهبر اورفغتسيو ىدهلا مهءاجذا اوُمْؤِي نا سانلا عنمامو #8 همسأ كراس هلوق نيسفت | 5٠

 نيريشبمالا نيللسرملا لسرت امو * البق باذعلا مهيتأيوا نيلوالا ةنس مهيتأتنا الا |
 (ا|وركا امو ىنايآ اوذختاو قحلاهب اوضحديل لطاللاب اورفك نيذلا لداجتو نيردنمو

 ل ا ع 00

 1 ا ءآينا ةلزخع

 * ارقو مهتاذا فو هوهقشي نا ةنكآ مهبولق ىلع انلعج انا 88 همسا كرابن هلوق ريسفت
 مم ذخاؤي ول ةمحرلاوذ روفغلا كبرو #* ادبأ اذا اودتبي نلف ىدهلا ىلا مهعدت ناو

 ىرقلا كلتو * الثوم هنودنم اودحننل دعوم مهل لب باذعلامهل لجعل اوبسك ام
 هي اوملظ ال مهانكلها ا

 #« ىنوه لاقذاو * ادعوم مهكلهمل انلعجو 8# همسا كراش هلوق ريض 79 |
 *1لا سانلا اهب ىئدتهيال ةيلكلاب تعمتجا ناو ةياذهلا بابا نا اهتم . تازاشا تايتالافو
 اينالاىف ىلاعت هللاةحر نا اهتفو لا اتح لطابلاو الطاب قحلا نوري لطابلا لها نا اهنمو
 خلا رفاكلاو نمؤملا مت

 © ىضما وا نيرخبلا عمم غلبا ىتح حرباال هتفل هه همسا كرابت هلوق ريسفت 5+
 ىسوم وهو اهدحا امهملع ةرثكل نارحم مالسلا امهيلع رضحلاو ىسوم نا ىلا.ةراشا هيفو |

 ا *ه1 ةعيرصلا ىا مهاظلاه يلع بلاغلاو نطابلاو رهاظلارحم 1

 ه5 امهنيب عمج اغاب املف « انقح © همسا كرات هلوق ريسفت ف
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 ديوك لإ تمس

 * ارصتنم ناكامو هللازن ود نم هنورصن هّنف هل نكتملو 0 همسا كراش هلوق ريسفت

 ءاك ايندلا ةوحلالثم مهل برضاو # ابقع ريو اباوث ريخ وه قحلاهلل ةيالولا كلانه

 6 ضرالا تاين هب طلتخاف ءامسلا نم هانلزتا
 ةاحالل بيس ايندلا كرتو ديحوتلانا اهمظعاو ةريثك اوف ىلع ةلمتغم ةصقلا هذه نا ملعاو
 اقود:نص نيعبس لمارسا ىن ءاملع نم ملاع عج لاق هنا هبنم نب بهو نعو ا نيرادلا ىف

 'لا نامزلا كلذ ىن ىلا ىلاعت هللاحواف اعارذ نوعبس قودنص لك معلا بتك نم

 04 اردتقم 'ئشلك ىلع هللاناكو حايرلا هورذت امثه حبصاف ف هءسا كرابت هلوق ريسفت
 هللاثعبيف ضرالاب ءاملا قلعتك دسجلاب ح ورلا قلعت دعب ةيلزالا ةيانعلا هتكردا ىذلازا ملعاو
 سايك الا ةمينغ ايندلا بتكلا ضءب ىف تيأر بهو لاق خلا ءايلوالا نيقاهد نم اناقهد هيلا
 'لا اهيلا اوعفتلي ملو ايندلاف اوناك مهيلع هللاتاولص ءاياوالاو ءايب”الاف لاهجلا ةلفغو

 ريخ تاؤلاصلا تاقابلاو ايندلا ةويلا ةنيز نونيلاو لاملا 8 همسا كرات هلوق ريسفت

 ه6 الما ريخو اباوث كير دنع
 امم تاتناو ناكل ءالكالا لافتا افك نكلر ناك الاوحد ( لكان ) كيقطل قو
 لاق سانلا دهزا نم تلالوسراي ليق هنا مالسلاهيلع ىنلانع كاحضاا نعو لا اهنم دعت
 ادغ همايا نم دمي ملو ىنغام ىلع قبب ام رثاو ايندلا ةنيز لوضف كرتو ىلبلاو ربفلآ ذي. نه )

 *ملا ( ىنوملانم هسفن دعو

 مف مهانرششحو ةزراب ضرالا ىرتو لابجلا نيسسل مولو 2 هنأ كرات هلو ريسفل

 و ةرم لوا مانقلخ 5 انومتتج دقل افص كبر ىلع اوضرععو * ادحا مهنم رداغت
 نيئمؤااو ءايلوالاو ءايبالان م افص افصىا 6 افض كير ىلع :اوضرعو لا ةيمجنلا تاليوأتلافو
 *ملا نيقفانملاو نيرفاكلاو

 باتكلا عضوو * ادعوم مكل لعج نل نا متمعز لب ل همسا كرات هلوق ريسفت

 6 نيقفشم نيمرج لا ىرتف
 ةبتع لاق لا هرهقو هلالج ةفصْنم ةيظش راهظاو هتمظعو ىلاعت هترع ىلا ريشت ةينآلاو

 كللادبع نع نايلس نا - 2-5 - ا هيلع ىشغ ىتح ىكف مالغلا ةبتع ىدنع تاب صاوحلا

 ليضفلا نع - ىور - 20:1 ةرخآآلا هركت انلام مزاح ىبال لاق ةيئاورملا ءافلخ عباس وهو
 سلا الئاط دنع الو السم اني.الو رقم اكلم طبعاا ىلإ لاقشنا دئلادق را لحاتع نا

 خلا قلخم مل نم طبغا امناو اهلاوهاو ةمايقلا نوني ءالؤه

 ةريغص رداغيال ٍباتكلا اذه لام انتليو اي نولوشيو هيف امم 2 همسا كراين“هلوق ريسفت

 هي ادحا كير مظي الو ارضاح اول ام اودجوو اهيصحا الا ةريك الو
 ةريبكلاو ةاجانملا م ناكناوا ةتالفنلا ةّوهشلابا اوما ا ف ركظت هكا دريت كسلا ةدائ وعلا فو

 مهلاعفا لقب مهلامحا خاص اوبتك مهنال ةيمجنلاتاليوأتلافو 2: اهبحىلع ايندلاف فرصتلا
 ىلعابلاف رونلا ناك ناف تاليوأتلاىفو لا مهسوفن فئاحىف مهلامعا ءوسو مهبولق فئاحف
 تانسحلاب كيلعف "خلا كلاهوهف اهيلع ةبلاغ ةملظلا تناك ناو ةنلا لدانم وهف هحور ةحفص
 *للا كاعا هرم اةارع دعا دالك ناف تكا نك ةفككلإو

 سلبا الا اودجسف مدآل اودج_سا ةكئالملل انت ذاو 8 همسا كرات هلوق ريسفت
 وي هتيرذو ةودجتفا هيما نع ىسفف نك انم ناك
 لا "ىلا ليصالا نااملعيل هققنع نع ديلقتلا ةدالق علو 6 هيراسانعقئشفف). ةئمحتتل|تاليوأتلا ف لاق

 هال سال 0--- .: كني دعا
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 رافةذتسالاب كرادتلاف ةلدلا ريدقت ىلع ( يللا راما ىص .انملاو لظلان ع تائتجالا نمؤؤملا 1

 تريم لاق هنا رانيد نب. كلام نع - ىور - "ا راكذالاو .ديحرتلاب لاغتشالاو ةمادنلاو

 لاق هنا ىثاقرلا ديزب نعو 2 ىرخا ىبو ةرا' كحفي بارتلاب بعلي وهو ىص ىلع

 كارا ىلام لرعج اي ١ مالسلا هيلع ىنلا لاق نوللا ريغتم و هيلع دنيا ىلص قالو ليريج ءاح

 ٍِ 5 خا ) نوالا ريغتم

 نول راهنالا مهتحن نم ىرجم ندع تانج مهل كئلوا هه همسا كرابت هلوق ريسفت
 6 .قربتساو سدنس نه ارضصخ ابا نوسليو بهذ نم رواسأ نم اهنف

 ةينيعاا تايلجتلا ناعمو ىناذلا ديحوتلا قئاقح نم ىلحلا عاوناب نوئزتي ىا رابكلا ضعب لاق

 لا رتسلا سابل اماو ىلحتلا سال اما ايندلا لها سايل نا ملعا “لا ةيدحالا

 * اقفترم تنسحو باوثلا من كلارالا ىلع اهبف نيثكتم ف همسا كرابن هلوق ريسفت
 3 نيلجر الغثم مهل برضاو

 ءاطع نبا لاق لا اناطلس ناكولو هسفنب ءرالا هسباي ا نإ كش.ال ربقنلا لوقن

 ناعالال هال نا ةمجنلا تاليوأتلاف لاق لا سدقلا ضاير ىف سنالا كنارالا ىلع نيئكتم
 عرزب نا هدبع ما خلبب الجر نا  ىكح لا مهلامعا ةيحالص بسانب ءازج لامحالاو
 ا ةطئنح تشر نا نظمىلع اريعش تعرز» لاقو هلأسَو مادامدك تقف هآ رف اريعش عوزف ةطئح

 ىف ليق ى> مهنع هللاىضر ةباحصلا رئاس ىلع هنع للأىضر قيدصلا ركب ىلا لضف تب“ دقو
 *للا ةصاخ ركبىبالو ةماع ةنجلا لهال ىل# هللازا هنأش

 اناعجو لخت اهانفنحو ٍبانعا نم نيتتج اهدحال انلعج # همسا كرات هلوت ريسفت

 6 رع  هلناكو + ارهئام الخا نفسو ايش هنمرظت و اهلك تنانين (انك اعرز امه

 ارو فاقلامغب سورطق همساو ارفاك رخ كلاود يل هما ل نيوخالا دحا ناك اولاق

 'لا راثيد فلاب اضرا رفاكلا ىرتشاف امهنبب اهامساقتف رايد فال ةينامأ امهيبا نم

 ارق واو راع كنم رثك اانا هرواحب وهو هبحاصل لاقف # همسا كراش هلوقريسفن

 اق ةعاسلا نظا امو * ادبا هذه دسنا نطاام لاق هسفنل ملاظ وهو هتنح لخدو

 0 القنم اهم اريخ ندحمل فر ىلا 355 نلو

 | نم كقلخ ىذلاب ترفك1 هرواحم وهو هبحاص هل لاق ه همسا كرابت هلوق ريسفت

 « ادحا ىبرب كرشا الو ىبد هللاوه انكل * الجر كيوس مث ةفطن نه از

 | *« ادلوو الام كنملقا انا نرتنا هللاب الا ةوقال هللا ءاشام تلق كتنح تلخدذإ! الواو

 كنق او نيعلا هرضت مل ) للاب الا ةوقال هلئا كشاف لاقف هيححاف 2 عا ّنح ثيدحلا فو

 | لا (اهوركم هيفري مل َتلابالا ةوقال هتلاءاشام هدنعلاقف لاموا لها اريخىلطعا ادح ا ىأ” نم )

 عبطتست ناف اروغ اهّوام حسصا وأ * اَقلؤ ادعد حبصتق 0 انتو كراس هل وك ريسفن

 اهشوعىلع ةيواخ ىهو اهف قفنا ام ىلع فك ٍبلَغ حبصاف هرم طيحاو + ايلط هل
 ه5 ادحا قرب كرشا مل ىتلاي :لوشو

 لا بارخال بلس باحمالاناو نارسحلاىلا دوم نارفكلاناب هملعل هة>ىف هعقوت امنا ريقفا'لوقب

 خلا ةنجلا ىلع رسحتلانع نغم هلام ىلع رسحتلاف اهكذعل وه اع قافنالا نا.مهاظلا ريقفلا لوقب
 | ةيغرلا كلت ناك اذا الا مفنت ال ةعاطلاو ناميالا ىف ةبغرلا ماعنالا ةروس ىف خيشلا نبا لاق

 خا ةعاطو اناعا هنوكل ةيغر



 مهي مو تتح

 اك اعسن اودادزاو نينس ةئام ثلن مهفهك ىف اوثللو #3 ةّمئسأ كرا هل وق ريسفن باب

 6 هنود نه مهل ام عمساو هب رصبا ضرالاو تاومسلاٍببغ هل اوثبل امب ىلعا
 لكب عيسلاوهو دوجوم لكب ريصبلاوه ىا « عمساو هب رصبا ب ةيمجنلا تاليوأتلا ىف لاق

 هيلجت نع ةرابع ىلاعت هعمس هللادجر ىرصيقلا لاق ٠ ىمتلا عممسا هبو رضينا هيف عومسم

 لا عملا عج ماقمىف ىناذلا مالكلاةقيقحع قلعتملا هءلعب

 كللا ىجوا ام لتاو * ادحا همكحىف كرشبالو ىلونم 88 همسا كرايت هلوق ريسفت ؟م/

  ادحتلم هنود نم دحم نلو هتاملكل لدبمال كبر ٍباتك نه

 عقاولا ىف ةثداحلا 0 ضرالاو تاومسلا نيب ةلزأملا ةربدملا رومالا هذه رابكلا ضعب لاق

 557 ةمكحلا رومالاىه رابنلاو ليالاىف جراخلا ىف اهبابساو اهرهاظم ىدبا ىلع ةرهاظلا
 ىببلق هيلع وك رجحم ترص هللاهمحر مدا سس مهاربا لاق لا ىلاعت قا ريغ ليد

 خلا ملعت ملام بلطت فيكف لمعتال ملعت اه تنا هيلع بوتكم اذاف هتبلقف كعفنا

 4 ىثعلاو ةودغلاب مهبر نوعدي نيذلا عم كسفن ريصاو 0 همسا كراش هلوقريسفت 784

 نعو لا نطبلا ءالخاو ربدتلاب نآرقلا ةئارق ةسمخ هٌؤاودو بلقلا ءالج صاوخلا مهاربا لاق

 ىفو خلا ةنسح ةئام فر> لب هل ناك ةالصلاف متاق وهو نآرقلا أرق نم هنع هللاىضر ىلع

 3( ءافخا نم نامزلا اذه ىف صعلا لعش اق . ىتنأ هتوالث" نم نونا نا رثلا' عايصسا :ةايشالا

 مهلا ىلع مثالا حجرب ليق ناف 'لا ىنذيام ىلع سيل عماجملاو عماوجلا ضعب ىف ىسركلا
 مهرفك ىلع رافكلا ءاقب بجو» مهدرط مدعو ليلق ررض وهو مهممرح طقسي ءارقفلا درطو

 لا مظع ررض وهو

 ايندلاةومحلاةنيز ديرت مهنع كانيع دعت الو ههجو نوديرب 0 همسا كرام هلوقريسفلا 78

 ه6 اطرف هما ناكو هيوه عبتاو انركذ نع هبلق انلفغا نه عطتالو
 هيصنمىلا ةبسنلاب ايظع اينذ ناك ع وطةءريغ ما لجال مهدرطولف مظع ةوبنلا ناش ريقفلالوقب

 نم ىلع ربصا هل لاقو هيتاعو مالسلاةيلع هيبب' هللابطاخ ساهر نوتلاوذ لاقو لا لياجلا

 اك اله ىوهلا ةعباتم ىف ( ها ناكو )) تاليوأتلاىفو "لا هحورو هباقو هسفنب انيلع ريص
 لا ٌساركذنع مهبواق لافغا دادعتسالا اذه ىلا مهل ثعابلانا ىلع هيبنت ةن الاف وءانا رخو

 6 مكبر نم قال قو # همسا كرايت هلوق ريسفت

 -ىور لا ( مكلامجاو مكبولقىلا لب مكلاوماو يروص ىلا رظني ال سانا ) ثيدحلافو
 نم لغاوش هلو ةلخلل حاصي فيك هنا براي ةكئالمللا تلاق اليا> ميهاربا ذا ا ىلاعت هللانا

 رفاكلا اهلاق اذا هّللاالا هلال ديحوتلا ةلك نا قيقحتلا ه1لاق حلا ةأرااو لاملاو دلولاو سفنلا
 *لا ديحوتلا رون هبلق ىف تيثتو رفكلا ةملظ هنع قنت

 اران نيملاظلل اندتعا انا رفكملف ءاش نمو نمؤبلف ءاش ن ف همسا كرابت هلوق ريسفت 0
 بارششلا سب هوجولا ىوشب لهملاك ءام اوناغي اوئغتسي ناو: اهقدارس مهي طاحا

 اقفنت ص تءاسو

 ىلع ةنيبب ةلالد هيفو لا راذنالاو ريشبتلاف « مكبر نه قحلالقو ث ةيمجنلا تاليوأتلا فو
 *كنملا ريقفلا لوقي لا لاقل ناقتح نالعف اءهف ارايتخاوةئيدم هرفكو هناعا ىف دبعلل نا

 ةحارتسالانء درجيف لزنملا دارب اماو هتقيقح دارنال داّتءالاو ةيسرافلاب [ .هاكديكت ] ىمعع

 7 "لا مهج هبوكل

 رجا عيضنال انا ناحلاصلا اوامعو اوما نيذلا نا #8 همسا كراش هلوق ريسفت
 5 لامك نحلل

 ا

 نم



 مه 4 رجم
 د هوب وسل

 اهنأك الاوحا ةيابلاىف مهلناف ةبحلا بابرا لاوحاب ةلفغلالها رومشنع زارتحالاىلا ةراشا هيفو ٠

 نيديرملا قافوإو فطللاب نيفراعلا قافرا هرسسدق ىنرغملا ناثعوبا لاق 3 ةيادبلا لها دنع 35

 نم ىنعمو ةروص رابجلا سونايقد لثم نم راصعالا ولمغال هنا ملغا ريقفلا لوقي حلا فنلاب
 خلاسانلانع لازتعالاو .ةدحولا ىف اهدجيلف هضرعو هداقتعاو هلمعو هئيدو هندبىف ةمالسلا دارا

 دابزوتتب' ىوز هدام لوبق انهتيصو دوتقوضوم لماك لقعب هكاخيلع ] ىقشاكلا لاق

 خلا ديدريغتم ارذآ عاضوا ديسروزا وردبو

 هاف بيزال ةعاسلاناو قح هللادعونا اوملعيل مهيلع انرثعا # همساكرامتهلوق ريسفت *1
 جلا ةردقلاهذه رهظا ثيح مونلا ةروصب مهايا هداشراو موفلاب هللافطل نم اذه ريقفلالوقب

 ىركنم ضعب انعلطا اك انا ىلا ةراشا © مهيلغ انرثءا كلذكو )) هلوق ةيمجنلا تاليوأتلا قو
 ىلعت ماما ريسفت رد ] لا اوملعل فهكلا باعسا لاوحا ىلع داسجالاب روشنلاو ثعبلا
 دنيبهي ار. فهك باحصا هكدشنآ ىوززآ اريسو هيلع هّلادص تلاسر ترضح هكتساروك ذم
 'لا [ ديدمهاوخم ايئد نيرد ارئاشيا ون هللالوسراي هكدمآ ليربج

 ١ مهبد انانب مهيلع اونبا اولاقف مهرما مهنيب نوعزانتي ذا ف همسا كرابت هلوق ريسفت 387 |
 5 ادحسم مهيلع ندختنل مه سما ىلع اويلغ نيذلالاق مهب عا

 قلغاو هتيب كلا لخد نيدحاجو نيتحرتقم ثعبلاف سوردنت موق فلتخا امل هنا - ىور -

 لها لاح هذه ريقفلالوقي لا قحلا رهظي نا هبر لأسو دامر ىلع سلج احسه سبلو هباي
 نه اوملعف هدقمم ىلع ءانفلا هريس سدق ىونقلا نيدلاردص خ.شلا ةرضح لبقب مل.اذلو ءانفلا

 دولملاك شيع انالوه تردللا امو لاقو :لا ءاطغلا لبقي هنأك ةقعاصلا اهنذخا مث حاولالا

 مهلك مهسداس ةسمخ نولوشو مهلك مهعبار ةثلي نولوقيس  همسا كريت هلوق ريسفت الملا |

 « لبلق الا. مهملعيام مهتدعب ملعا ىبر لق' مهلك مهنماثو ةعبس نولوهو بنغلاب اجر
 3 اىهاطظ ءاسمالا مهيف رام الف

 ىروباسيلا لاق لا انيلشمو انيبلثكمو احيلعإ مهوامسا رفن ةعيس هنع هللاىضر ىلع نع

 جلا قيرحلا ءافطاو برهلاو بلطلل حلصن فهكلاباححا ءامسا نا امينع هللاىضر نابع نبا: نع

 قا ؟ىانقل نلوش الو * ادحا مهنه مهيف تفتست الو 88 هنسا كراش هلوق ريسش 75

 ىر نيدهن نا ىسع لقو تيسن اذا كبر ركذاو هللاءاشن نا الا ادغ كلذ لعاف
 5 ادشر اذه نم كتكرقال

 د وع هصقأ ننأ دنس لمدب (تسا راتب اردت عنيك كاس تاير ايزو أ لها ؟] "وطال لاق |
 مالسلاهيلع رضحلانعو خلا [تسمئاقناشيا دوجوب ملاع ملقا تفه هكتساهعبس ءالدب لاوحا زا

 لعق لمفاس لاق اذا ناسنالازا وه لوقلا اذه رك ذم دبال هناف ببسلاو هريسفتىف مامالالاق «*

 ةزيره وبا ىور لادمحر ثيللاونا لاق خلا دغلا *”ىجي نا لبق تو. نا دعبيمل ادغ ىنالقلا

 مالسلا امبيلع دواد نب نابلس لاق لاق هنا ملسو هيلع هللالص هللالوسر نع هنع هللاىضر
 فئاطل نمو ةيدحلا ( 'َساليبَسَو لتاقب مالي ىنأت 21 سعا لك ةأسعا: ةئام ىلع ةليللا نفؤطال )
 لاق تاءاشنالق ليقف ارا ىرتشال ةسانكلاىلا لاقق نياىلا لجر لكس هنا بيطحلا ةضؤر
 صلختلاو ىربتلا كرادتىف اذه ةيتألا ليوأتىف ىطرقلا لاق لا ءانثتسالا ىلا جاتحا تسل

 دسحم ناك ىزاغملا بحاص قاحسا نب دممنا ىور مظعالا مامالا بقانمىف لاق "لا مئالانم
 ا ءاملعلا رئاس ىلع ةفينحابا رفعج ىلا روصتملا ليضفتنم ىور امل ةفيثح ابا
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 3 نيهلا تأ مهفه نع ا مر اذا يل 9+ ةمسأ كرام 1 ريسفلا

 دروآ رد رافب اراثيا نابشو دئدعآرد هوكبمدوع قافتا ناناوج هكدناهدروا ] قشاكلالاق
 نوكيف ريقفلالوقب لا [ تشامناشيارب باوخ ىلاعتوهنا-يسقح تفرك رارةورد نودكو

 'لا ةيراغو ةعلاط اهضرقو سمشلاروازت نم ةيتالاىف ركذام

 نم كلذهنم ةوؤىف مهو لامثلاتاذ مهضرقت تبغ اذاو 2 همسا كرابت هلوقريسفت

 مهبسحتو « ادشرم الو هل دحت ناف للضي نمو دتهلا وهف هللاىدهي نم هللاتايآ
 6 لامثلاتاذو نيعلاتاذ مماقنف دوقر مهو اظاَقبا

 لا مهمومل ضرالا لك أت الثل بناج ىلا بناج نم ةدحاو ةيلقت اهينع هللاىضر سابع نبا لاقو
 تايثالا دنع راسيلا ىلاو ةداهشلا ةملكب ظفلتلازيح ىننلادنع .نيهلا ىلا ليملا رابكلا ضعب لاق

 ىذلا ديرلاناىهو ةفيطل ةراشا ةيف ةيمجنلا تاليوأتلاف لاق . ةفرشلا ةد آلا هذهن» ذوحام
 لا هيلا ةيلكلاب هسفن املسم لاسغلا ىدب نيب تيملاك نوكيناىلا جاتحب غيادملا ةطساو الب هللا هيبرب

 8 ديص ولاب هيعارذ طساب مهلكو مك كرايث هلوق ريسفت
7 

 حل اص ةقان 0 :لا لخدت تاناو هلان 5 ةهرشع لتاقم لاقامىل 1ع نينءؤملا عم ةنلالخدب هنأت 6 -

 كا 4 كبش اوك ذه ىل»ثماما رين ردو ] 35 ىسوم ةرشو ليءامسا شكو مهاربا لحمو

 خا [ دسرتىو» ئررض مددك زا دتسرف دورد مالسلاه لع حوت ترضحرب زورئايشرد

 تئىورو2 نالكلا شح ىف ناك تيكل اه" كلك نا ىلع ريسفتلا لها رثك ١ ناويحلا ةا.ح ىف لاق

 باك امهنع هللا ىذر سا.ع نبا لاق جا الك دسالا ىمسو اددسا ناك لاق هنا خرج نبا نع

 جا مهل ةيعاددش ناكو مي ةراشال ءامد ةعصعص لب ثراحلل ناكو . ناوح بحاص نمريخ نيما

 "لا كىالذ ىر تلك لودةءالو سب ق هاعااو ناهفصاب ع لتق اصخشنا تاقولحلا بئاعىفو

 ه6 ابعر مهنم تئاملو ارارف مهنم تيلول مملع تعلطاول 2 همسا كرات هلوق ريسفت

 نم ا هيف وك 5 ماوه لعل يشي لاص2 رفع تيا لاق سادمحر ارضا مق نعو

 ميلا انرظنف ءالؤه نع انافدك ول لاتف فهكلاب رف مورلا !نغ هنا هنع هللا ىذر ةيواعم نعو

 ريقفاالوقي خا كنم ريخ وهنم هللا عنم دقو كلذ كلسيل ا.هنع هللاىذر سابع نبا هل لاقف

 ا هتمانم هل حاصي نم لكل هنراشاو ةلاسرلاةرضحل هيلي امو تءاطاولىف باطحلا ةرايعنا كش ال

 ملبل 8 مهنم لئاق لاق مهن اولءاستبل مهانثعإ كلذكو #3 هيا كراع هلوق ريسفلا

1 4 . 18 5 5 02 
 2 مثيل اع معا مكبر اولا هو صعل وأ امو انام اولاَق

 5 زاب كلملارادبو تكلا كرت نا رتسا ناعيارب راغرد سوناقد نوح 1 قشاكلا لاق

 لا [ دنكف مههرد شتايح, ىانب لجاداي ارىامذ

 ىذا اهيا رظنياف ةنيدملاىلا هذه مكقروب كدحا اوئعباف © همسا كرابت هلوق ريسفت
 مكيلع اورهظي نا مهنا * ادحا مكب نرعشيالو فطاتلو هنم قزرب مكتأبلف اماعط

 :ي ادبا اذا اوحافت نلو مهتلم ىف ؟وديعي وا كومحري 2 : 06 ًُك 8
 : -- اةروس ىف .هلوق دنع فدصنلا تدجوف فورالاب نآرفلا تبسح نيمدقتملا ضعب لاق

 ا بلا ىف م ىلاثلا فصنلاف امل او الخل او 0 واللا تاع :١!ىف ىاثلا | ماللا ؛ فطات ءلو 7

 أ 0 ةيدنع مأ'هىف نينس عسآ و ةدس 2: الث اوناك المهنا تدعلا لكب حعلا ةيمحالا تالي وأتا!ىفو

 "ا قايسملا ءاذغلا نع اوننتسا دقو اب ا ماعط كل اوجاتحا ام موديدخع نع نيج راخ

 1 كلذكو 0 هحسأ كراش هلوق ريمشا
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 | « ايذك الا نولوقب نا مههاوفا نم جرخم ةلك تريك 9 همسا كرابت هلوق يفت | 90١
 ميك مج ع

  افسا ثيدحلا اذهب اونمؤي ل نا مهراثا ىلع كسفن عخاب كلعلف
 لاق :لا رئابكلا ربك ا و ىلاعت هكلادنع اهولاق بذكو رفك ةلك تربك تاليوأتلا فو

 | نبا يهاربا تبح راشب نب ميهاربا لاق جلا كسفن مخيال ىا ىبن هانم ةيمجنلاتاليوأتلا ف

 أ مومهلا هيلع تغرفا امنأك هسأر ىلع هدب اعضاو ركفلا متاد نزملا ليوط هتيأرف هدا
 ْ "ملا هانزح ةلق او لق تلاقف هانزحاو لاقف ةعبار دنع نارفس ناكو ٠ اغارفا

 | نسحا مهيا مهوابنل اهل ةنيز ضرالا ىلع ام انلعج انا 8 همسا كرابت هلوق ريسفت

 6 اذرج اديعص اهلع ام نولعاجل اناو « المت
 رابكلاضءبلاق خلا مهعابطل ةمءالم قلخلل اهتاوبشو ايندلا انيز ىا ةيمجنلا تاليوأتلاىف لاق
 | نسىف دلو .ديشرلا نوزاهل ناكدنا  ىح خلا ةمارغااو ةمادنلاالا هلل صاح ال اًررج اديعس
 | لا هدارزو هلوحو ديشرلاىلع امو 1 ءابقلا ىلع ءابعلا راتخاو ايندلاىف دهزف ةذس ةرشع تس

 | 86 انتايآ نم اوناك مقرلاو فهكلا باحصا نا تيسح ما © همسا كرابت هلوق ريسفت
 مهءامسا ايتكس انور رخآالاو سوردني اعدحا مسا نانمؤوم نالجركلملا تيب ىف ناك ىربطلا لاق

 | 'لا صاصر نم نيحول ىف مهباسناو مهتصقو

 | كندلنم انت! انير اولاقف فهكلاوىلا ةيتفلاىوأذا * انج 8 همسا كرات هلوقريسفت
 ْ 6 انما نم انل ”ىبهو ةمحر
 ناديج ثسائهاط سو ضرا سئطرفآ رد هك امتردق. تنس ناشيا ٌةَعقا ىتعي ] ىشاكلا لاق

 ا "لا تسي'بيرغو بيت
 | ء اددع ناس تيكلا ف مهئاذآ ىلع انيرضف * ادشر © همسا كرات هلوق ريسفت

 د6 ادما اوثدبل ال ىدحا نييزكلاىا ملعنل معاني 7

 | ١ كبلح قاب كنا ائااّلسو :هيلعب مل ض7: ليتلا ىلا «راسشا :( تيجي ما )) .ةطختلا تاليزوأتلا ف : لاق
 | لا ابعإ دبعلاءم انئاسحا تايآنمىا «انتايا نم اوناكمقرلاو فهكلاباتحا رث لاوحا «نازإ

 مهبرب اونمآ ةيتف مهنا قحلاب مهأين كيلع صقن نحن 3+ همسا كرابت هلوق ريسفت

 4 ىده مههاندزو

 | مهضعبىورو لا ميسم نبا ىسيعلبق اوناك مهنا سانلاض عب ىورف اوناك قم مهيف فلتخاو

 | قيقحتلاب اونمآ مهنال ةوتفلامساب مهاهس ةيمجنلاتاليوأتلافو ا ىسيع دعب ناك مسيمانا
 ا 'لا للاب هللاىلا هشلانم :ةيادهلا اوبلطو ديلقتلاب ال

 تاومشلا بر انير اولاقف اوماق ذا مهبولق ىلع اًضيرو 3 ةمسأ كراش هلوق ريسسقلا

 6 انموق ءالؤه * اططش اذا انلق دقل املا هنود نم وعدن نل ضرالاو
 امنا ةيمحتلاتالئاوأتلا ف .لاقو “ 'حلا ( رئاخ ناطلسس دنع قح ةلك داهجلالضفا ) ثيدحلافو

 خا موت سم ىف ةلالضلابو مهمل نع انك ىا «انموقر) اولاق

 نذ نيب ناطلسب مولع نوتأيالوا ةهلا هنود نم اوذختا هه همسا كرابت هلوق ريسفت
 فهكلاولا اوأف هللاالا نوديعي امو مهوعزتءاذاو # ابذك هللا ىلع ىرتفا نم رظا

 3 امو م 3 ل ”ىهيو هتمحر نم مكبد 0

 بلاطلاو قداصلابئاتلانا ىلا ةراشا ةيالاىفو ( ةباجالاب نونقوممت'او للااوعدا) ثيدحلافو



 دل ا * اعيمج هعم نمو هانق ىغاف ضرالا نم 0 همسا كراش هلوق نيستا 3708

 دك نإ دوج
 ههه صدم

 ءانلزتا قملابو « افيفل مكب انتج ةرخ آلا دعو ءاج اذاف ضرالا اونكسا لّئارسا
 ه# لز' قحلابو
 ىفو لا باذعلانم مهب نوجن. مهلعل نينمؤملاب نورذاكلا تفتلي' ىا ةيمجنلا تاليوأتلا فو

 لا ( هبسن هب عرسي مل هلمج هب أطبا نم ) ثيدحلا
 هأرقتل هانقرف انا رقو * اريذنو ارشبم الا كامرا امو © همسا كرابت هلوق ريسفت
 #هلبق نم لعلااونوانيذلانا اوئمؤتال وا هب اونما لق * اليزنت هانا زنو ثكم ىلع سانلا ىلع
 ىلع ملسو هيلع للاىلص دمحم قحزاد |امصو تساىلع ىنعم اب هكمدما ناس رد ] ىنشاكلا لاق

 ىلاعت هنال كلذو لطابلاب ال قحلاب ناك نآرقلالازنا ةيمجنلاتاليوأتلافو 205لا لزن دمج ىلعو
 هدنهد هدّدم هكهدومرذ هريس سدق ىملس ] لا ميوقت ندحا ىف ةسدقلا حاورالاقلخ ال

 ا ا ناد رك ىورام زا ا

 ناحبس نولوشو * ادحس ناقذالل نور مهلعىلتي اذا © هعشا كرابت هلوق ريسفن"

 7 اعوشخ مهديزبو 0 ناقذالل نوردكو 3 الوعفل انمر دعو ناكنا انبر

 ملا ةدجسلا كاح ةيبجلاو فنالانم ضرالاىلا ”ثىش برقا نفدلا نوك انه ءاقللا ىنم« ريقفلا لوقب
 ار نبا هرس سدق خيش ةرضحو نآرق تادجس زا تسامراهج ةدجس نبا ] ىشاكلا لاق

 لا [ هدياوذ ءاملعلا دوحبس

 ىنشحلاءامسالا هلف اوعدت ام ايا ن+رلااوعدوا هللا وعدا لق له همسا كرات هلوقريسفت

 4 كياللصب 1 الو

 ميظعتلاو ديجمملاو سيدقتلا ناعم ةلقتسم ابنا ءامسالا نسحا موكا مولعلا رحب ىف لاق
 مسال نا تلادمحر ىرانفلا ىلوللالاق 'للا نسحلا ىف ةيابلاىه ىتلا لاعفالاو ةيبلالاو ةيوهرلاو

 ضعب ناات [ىانزود لا ايلامعتسا اصاصتخا ن#هرللو ايلامدتساو اًنعضو اصاصتخا ةلالخلا

 ةرضحلاق لا هتعاسزم كلهو هربد نم هنطب ىف ام رهصف ةلالجلا ظفلب هسفن ىمس ةربابجلا

 لا نمجرلا مسالا نم ءامسالا عيجج دادمتسا هرس سدق قادهلا
 ىذلا لل دما لقو * اليبس كلذ نيب غتباو اهب تفاخت الو ه همسا كدارن هلوق ريسفت

 6 اريبكت هريكو لذلا نم ىلو هل نكي لو كالملاف كيرش هل نكي ملو ادلو ذي م
 ةيمجنلا تاليوأتلاف لاق لا دملا قاقحتسا ةلع دلولا مدع لعج فيك ةمحقللا ةلثالا ىفو
 'لا ةفصلا مسا نجحرلاو تادلا مسا هللانا ىلا ريشي © نمرلا اوعداوا ٌتااوعدالق

 <إ فهكلا ةروس ريسفت
 ه هلل دما لع همسا كرابت هلوق ريسفت
 دابعلا مهو هتمدخل قحلا مهماقا موق نامسق نيصلخلا ٌشاذابع نا ةيئاطعلا مكحلا ح رش ىف لاق
 ىلوقلا اما ىلاحو ىلعفَو ىلوق دملا هللاهمحر ىرصيقلا لاق خلا داروالاو لامعالال هاو داهزلاو
 'ا هيلع هؤانثو ناسللا دم

 اهق * اجوع هل لمح ملو باتكلا هدبع ىلع لزنا ىذلا 8 همسا كرابت هلوق ريسفت

 * انسح ارجا مهلنا تاحلاصلا نوعي نيذلانينمؤملارشييو هندلنم اديدش اسأب رذنيل

 # مهلاب ال الو لع نم هب مهلام * ادلو َتاذخما اولاق نيذلا رذنيو * ادبا هيف نيثكام
 1 1 نج جب ب وجتاتا 70 شا



 دك م. ص

 ؟قرك وعلا ول هرغرالا 10 نأ ركل دع ف ون نل : ةمسأ 0 را

 اك ا اع ا يكشترلا * |ريجفت اهلالخ راهنالا رحفتف بنعو ليخت نم ةنح كل

 4 ىنا# وا اذدك انيلع

 وا فرخ نم تن كل نوكي وا * البق ةكئالملاو هللا #© همسا كراينا هلوق ريسفت

 تنك له ىبرناحبسلقف هؤرقن اباتك انيلع لزنت ىتخ كبقرل نمؤننلو ءامسلاىف قرت

 « .الوسر اريشب الا

 ىدقبالا هيلا لصي نلو ىلعالا بلطااوه هناف ىنملا ملاعىلا لوصولابلطينا قدادلاكلاسااىلعف

 بدا ءوس ىلا تاي”الاهذه ىف رظناف ع مضاوتلاب بازتلا ةلاح ىلا عوجرلاو لمعلاو معلا

 ضارتعالا دارتؤ .ىدمحالا ءانفلاو ىدمخحملا بدآلا لاك ىلاو. مهنع ةلوقنملا تاحارتقالاب نيكرشملا

 لا قوشلان م مايا' ةثالث" صقر نونجلا سيق ءانا ترسك املا ليل نا - 'ىَح

 | اولق نا الا ىدهلا مهءاج ذا اونمْؤِي نا سانلا عنم امو همسا كراش هلوق ريسفن | ٠٠6

 اريبخ هدابعي ناك هلا مكْسو ىتب اديبش هللاب نك لق * الوسر "كلم ءاملانم
 0 01 هنودنم ءايلوا مهل دحم نلف للضي نمو دتهماوهف هللاىدهي نمو * اريصب

 | هتراهط ىععاب بلقلا ءافض :تافض ثالث الا توملادنع دبعلا عم قبال هللادجر ىلازغلامامالا لاقو
 ءالهجلا نا ىلا ةرانشا ةي الا ىفو 2 هلل ةيحو ىلاتغت هللارك ذب :هسناو اينالا سانادا نع

 'لا مهسنج ءاثنا نم لماكلا ناسنالا لاسرا : نودعبتسي

 اصو امكيو ايمع مههوجو ىلع ةمدقلا موب مهر شح و 8© همسا كرات هلوق ريسفت 7٠05

 اولاقو .انتي ب اورفك مهناب مهؤازج كلذ * اريعس مهاندز تبخ انك مهج مهيوأم
 ه6 اوري موأ * اديدج اقلخ نوثوعمل اناء انافرو اماظع انك اذا

 (مههوجو ىلع 5 ايندلاف نوشيعي اوناك مهنال خلا «مهرحتورل ةيمجنلاتاليوأتلافو
 | صرحلا هح ىف اوناك تاليوأتلا فو لا اهتاوبشو اهفراخزو ايندلا ف تايلفسلا بلط ىف
 ا خلا ىرخا ةوبشبلط لافتشاب اهريعس اوداز اهظح ءافيتساب .ةوبش ران تنكس الك تاوبشلاو

 قلخم نا ىلع رداق ضرالاو تاومسلا قلخ ىذلا هللا نا قه همسا كرات هلوق ريسفت ؟
 نوكلمب مت ول لق * اروفك الا نوملاظلاىباف هيف بيرال الجا مهل لعجو مهام

 5 اروتق ناستالا ناكو قافنالا ةيشخ متكسمال اذا ىبر ةمحر نئازخ

 نسيقنب دجلا اولاق 0 ديس نقل )) اراك الا نم ىلا ملسو هيلع هللاىلص هللا )وسر لاق

 لا حج وتا نب رمع ديس لب لخبلانُم ىودا.ءاد ىأو.) مالسلاهيلع لاقف هيف لحم ىلع
 ِء

 ا لشارسا ىب 1 0 0 عسل طوباس دقلو © همسأ كراش هلوق ريسفلا ١

 | لزنا ام تملع دقل لاق * اروحسم ىموماي كنظال ىلا نوعرف هل لاقف مهءاج ذا |

 داراف * اروشم نوءرفاي كنطال قاو رءاضن ضرالاو تاومسلابر الا ءالؤه

 6 مهزفتسي نا

 سدق ربك الا خيشلا ةريضح لاق ٠ ىهتنا لقعلاو ةريصبلا رو. ىرت ىا ةيمجنلا تاليؤأتلافو

 جلا كملعب بجحت الف :لهجلا هدرط تهين الا ةداعسلل ابلاح سيل ملعلا رهطالا هريس



 45 ناكفتوملاهس. هناىتاثلاو "1 كلللابكلما اذهىلعمئاىلا.7 هللانا لوالا .روما ةياكذلا هذهف

5 

١54 

5 

 ٠٠م

 نوما

 ا

 مع ؟4 +

 برعرافك هكدناهددوا ] 'لارشلا ىزوخغ هتلك اش ىلع لهنا ثلاثلاو *لا سلال ضف نم اسوي

 لاحراسفتسا ب رثي دوبم زا اندنداتسرف هئيدع ار طيعم ىبنازب ةيقعو فلن ىتاو ثراحْنب رضن

 حرش ىف هاظلا هحور هللاح ورىدنسو ىخيشت رضح لاق خا دحاع مالسلا هيلع ريمغس ترضح

 'لا امسجواح ورثودحلا ونوكلاو نيعلا ملاعقاحخلا هريس س دق ىودقلا نيدلاردص خال ة<اذلاريسفت

 د الالق الا قه همسا را هلوق ريسفت
 اني ملعنم ءانيناالا ملعو را ةعيسنم ةرطق ةلزتع ءاألا لعزل ءاياوالا ماع 0 لآ

 ا ىلع مهنم ددحا نان مو هتيهامو حورلاىف اوفاتخا ىتاودكلاو لاق حا ةباثأ ١ هذهم مالسلا هيلع دع

 قرافملاهل لاقيو سعالا ملاعنم لوالاو قاوحو قاطلس ح ورلاريقفلا لوقب خلا ىمطق ليا دب هاوعد

 *خلا دوجولا ةلاحو لا مدعلا ةلاح . لاوحا ةسمخ حورالو 1*2 نديلانعء هتقرافل اضيا
 ةدئاف اماو 'لامدعلاةلاح ةدئاف اما *لاةداعالا ةلاحو 'لا ةقرافملا ةلاحو .'لاقلعتلا ةلاحو

 اماو 'لا ندبلاىف حورلا خفن ةدئاف اماو لا دسجلاب هقلعت ةدئاف اماو "لا دوجولا ةلاح
 قلخ ىلاعت سانا ةيمحنا!تاليوأتلا فو ِ ةداعالا ةلاح ةدئاف اماو لا ةقرافملا ةلاح ةدئاف

 نيلاعىف ةروصحم اهلعج هنكلو ملاع فلانيتسو ةئامالث قاخ تاياورلا ضعب ىف زف ةريثكلا ملاوعلا
 لا سعالاو قالا اهو نينثا

 نم ةيئابر ةفيطلو ةناروت ةلهوج ةردقلا هب تقلعت 0 لواوهو ناكل عدلا ملعاو

 | ىمسي ىبورك كلم قالطالاىلع تاقوالالوا نا ةمئالانم ءاريكلا ضعب لوقو لا مالا ملاع

 ناو محا هيلع هللا ىلص ىنلا حورنم تقلخ اهلك حاورالاو لا ملقلا بحاص وهو لقعلا

 1 خا حاورالا لصا اهحور

 هب كل دجمال مث كلا انحوا ىذلاب نيهذل انش نئلو 3 هةوسأ كراش هلوق ريسفلا

 سنالا تءعمتجا نيا لق * اريك كيلغناك هلذف نا كبرنم ةمحر الا * الكو انيلع
 6 نا رقلا اذه لثمي اوتاي نا ىلع ناو

 انف رص دقاو د اريهظ ضعبل مصعب .ناكولو _ نونايال دوا هلوق ريسفت

 « اًزوفك الا نئاتلا كا ىبأف لثم لكنه نارقلااذهىف سانل
 | "ملا هتفص هفالكذا لثم ىلاعت سلا مالكل سيلدنال هلثع نوتأيال لاق اماو ةيمجتلات الب وأتلا ىف لاق
 هنعهللاىضر دوسه نبا نعو خلا .اهمظعاو منلا لجا مظعلا نآرقلانا اهنه . اوف ةيأالافو

 ورمع نب هللادبع لاقو خا ة الصلا نودقفت ام رثاو ةنامالا مك *م نودقفت ام لوا نا

 شرعلا 0 ود هل لزن ثيحْن م نا رفلا عفربب ىدح ةعاساا موشال امكعشإ ى دول صاعلا نبا

 ا لجرلاو ملاظلا فوج ق نا رقلا اح ”دلاىف ءابرغ غلا رمح ةثالث ) ثيدخلافو :لا لحتلا وانك ٠

 | ناسنالا دادعتسا ىف سيل هنا انهو لا ( هن ًارقدال تدبىف فحصملاو ءوس موق ىف حلاصلا
 ا ةلازجلا ةياغ ىف ةرابع هل ىلاعت سلامالك لثم عماج مالكب نانا ةانغأ قوام ف الو

50 : 5 5 1 
 : # اولاقو 2 همسا كراس هلوق ريسفت

 ةفينح وا لاق . ةقولخم ريغ ةيلزا اهرساب هءافصو ىلاعت للاةفص هنال قول ريغ نا رفلانا ملعا

 هللاس دقةيكملاتاحوتفلاىفو "ا كلاب رفاكوهف اريفكشوا اهيإفقووا ةقولخابلا لاقنف هللادحر

 هيلع هللا لص هسا انريخا دق هناملع اف ما نا سحا افورح نآرآقلا 0 موهفملانا اهردصم هرعس

 ىنعمو ةيرفف ماكتملا نيع هللا مالك مهضعب لاق كل ةفلتحم روصب ةمايقلا مول ىف لع هناح.س دنا ماسو

 خلا ةيبملالا منلا ردق نوفوقرعيال سانلا رثكا نا انهو ل1 سفنلا مالكلاك هرخآىف هب بئاغ

 اياو ةبيشو ةبتعنا امهنع هللا ىضر سايع نبانع ةمركعىور لوزنلا بارساىف ىدحاولا مامالالاق

 نب ةيماو ةيماىجا .زب هللا دبعو لهج اباو ةريغملا نب ديلدلاو ىرتخبلا اباو ثراحلا نب رضنلاو نايفس

 2 ةيعكلا رهظ دنع اوعمتجا شيرق ءاسؤرو فلخ



 /4ه١

88 

5 

 اوم |

15 

56 

 تس ات .اطنسلا+ د 5

 اهلل دعاس اجل اع سس صح سس سب بصم ١ ٠ صشصس تحسس مصسلا 000 0 يعاسس ان : 0
 لوش جا نيدلا باحصانم ةداعسلا لها وهف ) هنيع هءاتكى وان 0 ةيمجنلا تاليوأتلا ىف لاق

 مه ؟/ جم

 '*لا ىرودصلا توللادعب دارفالا ضعبل ظقتلاو قرتلا لص« له تلق نا ريقفلا

 | انلع ىرتفت 2 كيلا انحوا ىذلا نع كنونشفنل ايكنادو همسا كراس هلوق ريسشت

 6 اليلق أيش مهلا نكرت تدك دقل كانتبث نا الولو * الياخ كوذخت ال اذاو هريغ

 كي دجال مث تامملا فعضو ةويحلا فعض كانقذال اذا وه همسا كرايت هلوق ريس

 نوثليال اذاو اهنم كوجرخل ضرالانم كيوزفتسل اوداك ناو »* أريصن انلع

 | # اليوحم انتل دج الو السر نم كلبق انسرا دق نم ةنس « اليلق الا كفالخ
 ىلع ةبلاغ ةقلخلا لصا ىف-تناك مالسلا هيلع ىنلا ةيناحور نال اليلق هامس امنا رابكلا ضعب لاق

 30 هللا نع بححم 0 هحورل ذئنيح نكي مل ذا هب رمشب

 ا رحفلا نار 5 لدللار ويسعهملا نع كولدل ةواصلا مما ق# همسا كراش هلوق ريسش

 4 ىسع كل ةلفان هب دحهتف لدللانهو * ادوهشم ناك رجفلا نا رق نا

 | ةنفلا لها ءاقلاف ىلاعتتا كير الا هنطابوف الو هيهاظىف ال كر مل مالسلاهيلع ىنلانا ملعاو

 0 خلا ليمو امركفب رونملا هنطاي ىف رثيال
 « ادومم اماقم كبر كئعس نا 0 همسا كرات هلوق ريسفت
 | نيقحت-!ماةجردىلا باوثلل قحتسااريغ خغيلبت اهنا امعز ةعافشلل نيركتملا ةلزتعل ا ىلع در ةي "لا

 | ملا تاعكر نامت ىعَو دحهتلا ةالصل بيغرت ةيأآلا مث ل باوثلل

 | قدص جرخم ىنجرخاو قدص لخدم ف بر لقو 0 همسا كراس هلوق ريسفت

 ظ © اريضت اناطلس كندل نم ىلعخأَو ث مانا 5 :
 | ( ةدقع تاحما للار“ ذو دعق ناف دقع ثالث هسار ىلع ناطيشلا دقع دبعلا مان اذا ) رخلاىفو

 | ىشنا ادن قارع نزاك '"كنازرفأ هلثل !ئدراو/ نع اذع لاق "ةنااذباع ظالش نع 12 يكعا< :كرادقلا

 ٍْ *ملا بارحلانه نجرخ دق راوجب ىنأكو
 | + اقوهز ناك لطابلا نا لطابلا قهزو قحلاءاج لقو هِي همسا كرايث هلوق ريسفت

 # اراسخ الا نيملاظلا ديزي الو نينمؤملل ةمحرو ءافش وهام نا رقلانم لزننو
 خا [ دشاب واريغب هكت ١ لطابو دوب ىادخ ىارب تا هدوهرف هرس س دق ىريشق ماما ]

 | سدق ىريشقلا مساقلا ىل دا ذاتسالل ضرم هنا ىور اضيا قامسلاضرءلل ءافش نا رقلانا ماعاو

 لا مانملاىف هناحبس قحلا ىأرف ذاتسالاىلع كلذ قشف انم سدا ثيحب اديدش اضرص:دلو ةرسم

 ضير هلل تاي 1 0 اشملا نم اريمك تيأرو هناقيط طىف للادهحر ىكبسلا نيدلا جات لاق

 | *ملا ةيفاعلل ابلط ءانالاىف اهاقسيو

 ] رشلاهسم اذاو هيناحب انو ضرعا ناسنالا ىلع انمعنا اذاو فِ: همسا كرايت هلوق ريسفت
 2 اليس ىدها وه نع معا مكبرف هتلك اش ىلع لمعي لك لق * اسؤلا ناك

 لئالد لامعالانإ ىلا ةراشا ةي”الافو لا هضرم هب ىواديو نآرقلاب كسمت نا لقاعلا ىلعف
 ع 2 ع حو ةفايض ذخما ةمس 31 ريثك ةكلمملا ساو ةئيز بحاص كلمنا“ 263ر1 : مب

 ثدحم بابلا ةقلح لحجر قرط اذا لوانتلا اودارا املق ةبرشالاو ةمعطالا ناولا زنضحاو :هءارص

 ْ 106 9 ءرسلا لزل رك

 | مييواامو ىنر سا نم حورلا ل اق حورلا نع كنولئسيو قه همسا كراس 0 ريسفلا

 0س معلا نم
 ا
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 تاليوأتلافو "لا (ريزانلالتقوريمازملا رسكل تعب ) ثيدحلا ف :صازلا ىلع ديعولاربجلا فدرودقو

 لاقو لا ةيرهدلاتافارخو عدبلاو ءاوهالا لهاتاييبشت و ةفسالفلا تابموتب 0 ةيمحنلا

 نع نيلفاغتم اهتسايرو ايندلا باطىف مدا دعتسا داسفاو مهلامز عييت ةيمحتلا تاليوأتلا ىف

 سيلبانا ) ثيدحلافو لا ةمومذملا تافصلان ع اهقونو اهييدأتو اهتيك لتو مهسوفن بيانه

 ثيدحلا ( ماخلا لاق اتيب ىللءجاف اميجر ىنتلعجو ضرالا ىنتلزنا براي لاق ضرالاىلا لزئا ال

 0 ىدابعنا * ارورغالا ناطشلا مهدعب امو مهدعو 0 همسا كراس هلوق ريسفنا

 اوغتبتل رحبلا ىف كلفلا مكل حزب ىذلا مكبر « الكو كنرب ىنكو ناطلس مهلع كل
 6 احر مكب ناك هنا هلضف نم
 انين وكلاتاقلعتو نينوكلاقرنع رار>الا مم تلادابعناىلا ةراشا هيف ةيمجنلاتاليوأتاا ىف لاق
 الب بلتلاروضحب ديعن نحن دمحم اي لاقف ملسو هيلع هللادص ىنلاىلا ىدوبي ءاج هنا - 5

 املف هايا الا نوعدت نم لض رحبلا ىف رضلا مكسم اذاو ف همسا كرايش هلوق ريسفت

 وا ريلابناج مكب فسخ نا متمأفأ * اروفك ناسسنالا ناكو مضرعا بلاها كح

 ىرخا ةراث هيف كديعي نا متنمأ ما * الكو مكل اودجتال مث ابصاح مكلع لسرب
 6 اعينت هب انيلع مكل اودجال مث مترفكاامب مكقرغف حرلانم افضاق مكيلع لسوف
 دحال رست ام كلفلااذه نكياولذا ةقيقحلا ر2ىف كلفلاك ةءعيرشلانا اهنم ٠ تاراشا تاي الاىفو
 لا ةقيقحلا رحب ىلع روبعلا

 2 مدآ ىب انت رك دقو 2 همسا كراش هلوق ريسفت

 هللاىلع قيدص لبقا ول دينجلا لاق ه نارسألاىلا ىدؤي نارفكلاب قطان ع ضاّرعالان || اهنمو
 هللادبع ونا هتقو ىف خباشملا دحوا لاق . هلان امم رثكا هتافام ناف ةظحل هنع ضرعا مث ةنس فلا
 هكاسف هللاىلا اقيرط فرعنم لوقب وهو مانلاف ملسو هيلعّشاىلص هللالوسر تار ىذاردلا

 ةماركب مهانصصخ ةيمحتلاتاليوأتلافو لا هرهقو ىلاعت هتردقىلا ةبسنلاب ةيواسته تاهجلاو

 "لا ةيناحورو ةينئادسج نيب رضىلغ ىهو كارتشالا زيحنم مهجرخم
 مهانلضفو تابيطلا نم مهانقزرو رحبلاو ربلاىف مهانامحو ف همسا كرايث هلوق ريسفت
 6 اليضفت انقلخ نم ريثك ىلع
 هلاف شانه نءوت صن 1 ارئارذاك هج دننائ هوم مد1 ىبزادا سم هك هدو هرؤ هربس س دق ىريشق ماما ]

 لحاس ىلا ةبناحورلارحبو ةينامسملا ربنع مهانربع ىا ةيمجنلا ةاليوأتلافو لا © مركمنم
 خلا هدنع تيب نم اهب عطيف ثودحلانم اهبيطتلا بهاوملاهو ةيمجنلا ةاليوأتلا فو لا ةيئابرلا

 مهونا وهو ليلق مهيلع لضفو ريثك ىلع اولضف مدآ ىب نا ىلع ةلالد هيف مولعلازحب ىف لاقو
 خلا سانلارثاسنم ابنم ع رفننه ىلع ةلاصالا لضف نه اميبف امل مالسلا امهيلع ءاوح مهماو مدا
 "للا ةكتاللاىلع ىنعي © اليضفت انقلخ نمم ريثكىلع مهانلضفو ) ةيمجنلا تاليوأتلافو

 *6كئلواف هيب هباتك ىنوانف مهماماب سانا لك اوعدن موي » همسا كرابت هلوقريسفت
 اهنيزو آننالا نوعي مؤتق' :'مهئامأ وهو موق لك ةعتتام ىلإ نامت | ةيدجلا "كالبتوأتلا فاك
 'لا ايندلا لها اي نوعديف اهتاوهشو
 يما هذهىف ناكنمو « اليتف نوملظيالو مماتك نؤري 98 هما كرابت هلوق ريسفت

 ١١ هيدالوالاو لاومالا ىف مهكراشو 5 كل مولع بلجاو © همسا كراش هل وق ريسفت ١

 6 البس لضاو ىمعا ةرخ آلاف وهف
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 رمضلا ف شك نوكلمي الف هنودنم معز نيذلا اوعدا لق ف همسا كرابت هلوق ريسفت
 مك 1 م

 5 برقا مهلا ةا.سولا مهلد كا نوغشي نوعدب نيذلاذت وأ »+ اليوحن الو ع

 لوسر بامصانم سان سلج لاق اهبلع هللاىضر سابع نبا نع ىريهزلانعء لوصالا عماج ىفو

 مهعمسف مهم ناد ىتح جارخف هجورخ نورظنتي مهو نورك اذتي ملسو هيلع هلا ىلص هللا
 "لا نوركاذتي

 ناك كبر باذع نا هباذع نوفاخمو هتمحر نوجريو 8 همسا كرايث هلوق ريسفن

 6 اديدش اباذع اهوبذعموا ةميقلامون لبق اهوكلهم نت الا ةيرقنم ناو * اروذحم
 [ هدز هرب / ىنعي نوط نيح ةهنع للاىضر ردعل لاقبهنا اءهنع هللا ىضر سابع 5 هللادبع نع

 هلذخ نيح ملسو هيلع هللاوص لالوسر عم تدهاجو سانتلارفك ني> تملسا نينمّؤملا ريما اي

 :لا لوضفلا نع دهزب تولملا نكرذاو تاعاطلا ىلع ىوق ءاحرلاو بوذلا عني

 هي اروطسم باتكلاىف كلذ ناك قه همسا كرات هلوق ريسفت
 خلا اضيا ىاثلا قعلاىف ريتمم ةيبلقلا ديقو ةنتالاق وس بسانيال مي.عتلا اذد نا قخمال ريقفلالوقي

 ةليا بارخو قرغلانم ةررضبلا ٍتارخأو :عوجلا نم ةئيدملا بارخو ةشبحلا نم ةكم تارخ اولاق
 خلاةينيمزا برختى تح بارحلانم ةنمآ ةريزجلانا هبنم نب بهونع - ىورو - لا قارءلانم

 قاألل/ كيدجلااب( نبيع هدب اتلكو هنيع هذخاف رون نم ملقلا َساقاح ”ىش لوا ) ثندحلا قا

 كوع (ناهاوكلهم نحالا )| ناينالا لاف. ةيرق ىإ ركب ةيرق نم ناو لإ , ةيمجعلا ,تالعوأتا

 'ّلا هحورو هبلق

 انناو نولوالا اهب بذكنا الا تايالاب لسرثنا انعنمو © همسا كرات هلوق ريسفت

 ه6 اهوخم الا تايالاب لسرت امو اهب اوملظف ةرصبم ةقانلادوع
 هللامهتاما اهوهاما اذاف ةيقاب هتنس تهادامو شاع ام مظعالا نامالاوه مالسلاهيلع لوسرلانا لق

 011 ىزولاريخ .ةنس ءايحاو :ئوقتلاقيرطىلا عراسنا نمؤملل ىتديف . "حلا مكلهاو

 | ىتلا ايؤرلا انلعج امو سانلاب طاحا كبر نا كل انلق ذاو #8 همسا كرات هلوق ريسفت

 6 نارقلاىف ةنوعلملا ةرجشلاو سانلل ةنتف الا كانيدا
 مادامو ةمايفلاموي مهيف نوكي هيب نال ةرخألاف تلادبذعيال هناعاف قداصلا نمؤملانا ملعاو
 'لا سلا مهبذعيال ةمالانيب وه
 21 ك0 0 20 1-0 5 5 3
 ةكئالملل الق ذاو * اريك اناغط الا مهديزي اش مهفوحلو + همسا كراس هلوق ريسفن

 ه6 لاق * انبط تقلخ نمل دجساء لاق سيلبا الا اودجسف مدل اودجسسا

 نيب ادغ حيحص ندبو حيصف ناسلو حيبص حيله هجو نم م مالسلاهيلع ىيع ىلا هللا ىحواو
 فيكهلتلقذ هيف تام ىدلا هضيصىف هتبادمحر ىنفاشلاىلع تلخد ىتزاا لاق  'خا نارينلا قابط
 ديزت اهعابساو تايتألاةيؤر نا ىلءاو لا الحار ايندلا نع تحبصا لو ىذاتسا اي تحبصا

 | هيف ىلحتف مدآ قلخ لانا ةيمجنلا تاليوأتلاف لاق لا نيقيلا بابف مهيوقتو اناميا نينمؤملا
 ا ملا ىلاعت قحلل ةقيقحلا ف ةدجسلا تناكف

 | ةميقلاءونىلا نترخا نل لع تمرك ىذلا اذه كتبآرأ 9 همسا كرابت هلوق ريسفت

 | ءازج ؟ٌقازج منهج ناف مهنم كعبت نف بهذا لاق .* اليلق الا هتيرذ نكنتحال

 #4 كموصب مهنم تعطتسانم ززفتساو * اروفود
 | لا اسايقلطاإلاىلا قحلاّ نع مهليمببس ىهق :ةبكسض تاوبش مويفنا سيلا ملع ةمحقملاةلعسالا ىف لاق



 21 سسسسسسسس همسصسسسمسمسلا

 نوئمؤيال نيذلا نيو كني اناعج نارقلا تارق اذاو ف همسا كرات هلوق ريسفت 16
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 "للا برقلا بتاص ىلعا ىلا قترا هتءارق قح نآرقلا ًارةنم نا ىلا ةراشا ةيالاىفو

 اذا٠ ارقو مهناذا ىفو هوهقشي نا ةنك ١ مهبولق ىلع انلعجو وَ همسأ كرام هلوق زيسفت

 هب نوعمتسي امب لعا نحن « اروفن مهرابدا ىلع اولو هدحو نا رقلا ىف كبد تا
 © نوملاظلا لوش ذا ىوجمن مهذاو كيلا نوعمتسي ذا
 *لا باقلاىلع ةيونعملا بجحلا ارت نم وه انا وبنلاو ىفاجتلا كاذ ريقفلال وشب

 كل اوبرض ف5 رظنا * اروحسم الجر الا نوعبتت نا 84 همسا كرات هلوق ريسفت

 نوثوعمل اناء انافرو اماظع انك اذاء اولقو « المس نوعطتسي الف اولضف لاثمالا

 هي ةراح اونوك لق * اديدج اقلخ

 نع نيضرعءم ريطاسالاو صصقلا عاّْسا ىلع رصع لك ىف ىزهلاّل ها بابك ١ ليبقاا اذهنمو

 ىنه ىحتست امأ ىدبع اي . لاق ىلاعت هنا ةارؤتلاف درو دقو 'لا ريبكلا ىلعلا كلملا هللا مالك

 هلجال دعقتو قيرطلا نع لدعتف ىف .قيرطلا.ىف تناو كناوخا: ضعب نِم_باتك كيتأي اذا
 خا 1 هنم كتوشال د افرح افرح هربدتتو أ رقتاو

 انديعينم نولوقيسف كرودصف ربكي امن اقلخ وا اديدح وا ف همسا كراينهلوق ريسفت

 نا ىسع لق وه ىتم نولوبو مهسؤد كلا نوضغنيسف ةرم لوا كرطف ىذلا لق

 3 نوناغتو هدم نويحتستف موعدي موي 0 اسرق نوكي

 نيعطهم ىلاعت لاق ام رجلا ءاعدو رشنلاو ثعبلا ءاعدف ةددعتم ةوعدلا نا نحال ريقفلا لوش

 خلا نيعرسم ىا © عادلا ىلا

 * نسحا ىه.ىتلا اولوَش ىداعل لقو + اليلق الا متبل نا فه همسا كراش هلوقريسفت

 ةنجلا ىرب هنال ةمايفاا ما نباع دقق تاماذا ناسنالا نال كتمايق تماق دنق تماذا كنا ملعاو
 ةلودو خلا ةاحلاىف ةلود . ثالث ةلودلا هللا هحرولساولا ركبوبا لاق خلا ةكئالملاو رانلاو
 صاصتخا نا ىلا ةراشا هيف ةيمجنلا تاليوأتلاىف لاق خلا ةمايقاامون ةلودو خلا توملادنع

 لا هسفن ىلا ةفاضالا فيرست, دابعلا ضعب

 اودع ناسنالل ناك ناطشلانا مهني غزني ناطنشلانا #8 همسا كرات هلوق ريسفت

 « الككو مهلع كانلسرا امو مكبذعي أشي نا وا مكمحري أشي نا مكب معا مكبر « اني

 3 ضرالاو تاومسلاىف نب ملعا كبدو

 نا نامز لك ءالقعل ىنذيف ةحيصتلاب اويمي مل اذا © منيب غزنب ناطيشلانا ) تاليوأتلافو
 هلعج نمي ملعا وه تاليوأتلا فو لا مهنع هللاىضر باصحالا لثم ةحيصنلا باب ىف اونوكي
 ا هتجرو ةهقفطل ةفص رهظم ىف

 4 ارودز دواد اننا و ضعب ىلع نسا ضعب انلضف دقلو 0 همسأ كرا هل وق ريسفنا

 مهما عيرص اذه ريقفلالوقب لا هفطل ةفص رهظم مهنم لءج نع ىلعا وه تاليوأتلاىفو

 سدق ربكآلاجيكلا ةرضح لاق ل1 أطخوهو ةينامسجلا قئالعلانه ىرعتلا ىنعم ىف نولضافتم

 'لا دهملاف مالكلاب ىسيعو كللا عو.جع روهظلاب مالسلا هيلع نايلس لضف رهطالا هرس
 ' عاقترا تضتقا ةيلزالا ةمكحلانا ىلا ريدي ةتآآلا ( انلضف دقلو )) هلوق ةيمجنلا تاليوأتلافو
 ا نيلوبقملا تاجرد
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 شيقن هيف ىثتسا ايئانثتسا اسايق اهريوصتىلع عنامملا ناهرب ىلا ةراشا ةي'الاف 'لا هتيلوهج
 'لا مهلثم ادحاو كلملا نوكي ناب اوضري ل هلاثما اوناكناو ىلاتلا

 تاومسلاهل حبست * اريك اولع نولوقبامع ىلاعتو هناحبس 8 ةمسا كراين هلوق ريسفت

 « مهحيبست نوهقفتال نكلو هدمحب حبسبإلا ”ىثنم ناو نيبف نمو ضرالاو عبسلا
 ةهل1 نيكرشملانا امكف مهوتلانم“ىجم اعادكرشلاو هتافصىف دحاوو هتاذىف دحا ىلاعت لانا ملعاو

 ( نيعتسن كاياو دن كايا ةالصلاىف أرقاناناك ّسآهمحر راتيدنب كلامزا -ىكح_- "لا مهمهونبسح
 ةعبرا برطضا قولخت مظعاوهو 'شرئلاهَّساقلخاملاامه:ء هللا ىضرسابغ نبانتعو ٠ خلا هيلع ىِمغ
 'لا ( هللا لوسز دمع هلاالا:هلاال ) ٍلوقوهو افرح نيرشعو ةعبرا هللا رهظاف ماع فلا نيزشعو

 *6 اروفغ املح ناك هنا » همسا كرابت هلوق ريسفت
 ىف حيبستلانا ىلا لاما فاسلا بهذ مولملار ىف هريس سدق ىدنقرمسلا ىلع خيشلا لاقو
 جلا ادام وا ناك ايح هللا حبست ءايشالالك دهاجم لاقو لا هتقيقحىلع لوم .نيلحلا ىف ةيءآلا
 ركذو. خلا عفرت ملام حبست ةزبرحلو لتبي ملام حبسي بارتلان| بركى دعم نب دادفلا َنعو
 هنال ىا ةجاح ريغ نم ربقلا نه بطرلا شدشحلاو. بطحلا عطق هركي ةصالخلا زانج ىف
 وه ىذلا نآرقلاف داجلا حبست, ةكربلا تلصح.اذا :بيجلا بيرقلا حتف ىف لاق لا حسي
 منصف عزج ىلا ادنتم بطخم مالسلاهيلع ناكو *ّلا ةكربلا لودحم ىلوا راكذالا فرشا
 'لا عزجلا نحل ربنلاىلع موقينا مالسلاهيلع ىنلاداراو تاجرد ثالث اربنم لجر
 رمعو ركب وبا هعم ناكمف سلج ملسو هيلع هللاهص هللالوسر نإ هنع هللاىْصر رذ ىبا نعو
 تاس ىح .نحبشتق ةفك ىف نهعضوف تايصح عبس مالسلاهيلع ىنلا لوانتف مهنع هللا ىضر نامعو

 ىلاعت هللانحبسال .لاق مالسلاهيلع دواد نا ىطرقلاهللادبع ركذو . 'لا لجنلا نين انينح نهل
 هللاىلع رخفتا هراد ىف ةيقاس نه ع دفض هندانف هقتلخ نم دحا هب هحبس ام احيبست ةلدلا هذه

 ىلا اهجوتم ىرهظ ىلع ةلل تنك ىتا هتبونا ببسو ورمحع وبا خيشلاركذو 20ا كحيبستب
 ةناثلاو لا *ىش لك نئازخ هدنعنم ناحبس لوقت نهادجا . ثاماح سم تان كسلا

 ةح ءايبنالاْعب نه ناحبس لوقت ةثلاثلاو . ىده مث هقلخ ”ىث لك ىطعا نه ناحبس لؤقت

 اوهوق ةلفغاالها اي لوقت ةسماخلاو لا لطاي اندلاىفام لك لوقت ةعبازلاو خلا هقلخ ىلع
 ناشيا هكتسن 1حيبست نيزا دام ركا هكتساروكذم تاحوتف رد ]: 'حلا ميرك بر مكبر ىلا

 *لا [ دشابن هدئاف مه>يبت نوهقفتال نكلو داريا رد سيدنيوك لاحلان الب
 تناكناو هقفتال ةفلتخم تاوصا هل ام تاغلنال ةيتآلا مومعل بسانهريغ لالعتلااذه .ريقفلالوقي
 ابتدابشب و رجشلا مالكبو رجحلا لست, ماللاهيلع صخو ىرغصلاص ئاصلافو :لا ةعومسم

 امالك رجحلاقطن نوكي نا لدتحم ىليهسلا لاق . هتوءد اهتباجاو ةوبنلاب ملسو هيلع هللاىبص هل
 مهلكلب ءالقعلا رثكأ رهطالا هرسسس دق ربك الا خيشلا ةرضح لاقو ا معو ةايحم انورقم

 باتكى لاقو "خلا كلذكس يل انذنع صمالاو مثرصبدنع اوفقوف لقعتال تاداملانا نولوقب

 جلا حيحريغ ىلايخكفشكق هيلع تنا ىدلا ركذلاب نيلغتشم ملاوعلا ءالؤه تيأر اذا هل ةقيرطلا
 الر نم لك دج, شقد نا لامككت ملاعال ملعلا ىلمي هنال ىح اراك راكلا نس لا

 كلاسلانا هرسسس دق هداتفا خيشلا ةرصضضح لاق لا هارب نم لك هب ى هتاذل ىحلا كاذكف

 هللا حور ىدنسو ىخيش. ةرضح اعد ريقفلا لوقي لا هكولس ءانثاىف كالفالا تاكرح عمي
 :حلا زيخلاو ءاللىلعالا رطفبال ذكقو ناكو راطقالل ةيفودلاضعب هحور

 نولوقي امع ههزني نا 6 نيبقنمو ضرالاو عبسلا تاو.سلاهل حبس ر) ةيمجنلا تاليوأتلا ىفو
 تارذ نم ةرذ لكل ِتبئا هللازا ملعاو لا تاقولخلا ءازجاو تانؤكملا تارذ ةصيقن لكنم

 ملعا ىتاشاقلالاقو "خلا 2 ”ىش لك توكلم هديب: ىذلا ناحبسق رث.هلوقب انوكلم تادوجوملا
 خلا هبلطيو هقاتشي هادعام نود هصخمال اكو هريغ اهبف هكراشوال ةيصاخ'ىث ليكانا
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 اهب

 ١كا

 مص 27

  كاياو مهقزرت نحن قالما ةيشخ مدالوا اولتقت الو هه همسا كرايش هلوق ريسفت

 ةشحاف ناكهنا ىتزلا اوبرتالو * اريبك اطخناك مهلتق نا ف همسا كرات هلوق ريسفت

 3 اللبس ءاسو

 ةشيعملا فيك" مرهلا لاقف ماعلاىلا اك وك نا قال نإ هللادهحر قىرقلاسيوال مه لاق

 نب ىحينا  ىكم خلا ةظملا اهعفنت اف كلا اهطلاخ دق ٍنواقلاهذهل فا سيوا لأق اهب

 هنع هللا ىخر ةباحصلا حمل نع فرو - ا هتروص ىف نيابا َق مالسلا امهياَع 00

 ةردعلاب ناك لأ 7 ك2 - لا ىنزلا رون ةوهشلا ةلغ نا ملعاو '”لا ىزلاو ع ايا لاقدبا

 *للا ىكملابا قورتم لجر
 امولظم لق نمو قحلابالا هللامرح ىتلا سفنلا اولتقت الو 88 همسأ كرا هلوق ريشفن

 متيلالام اوبرقت الو * اروصنم ناك هنا لتقلا ف فربسي الف اناطلس هيلول انلعج دقف

 دهعلاب اوفواو هدشا غلب عتب خسجلا» نهد (قلازر الا

 اينو متلك اذا ليكلا اوفواو -* الؤسم ناك دهعلا نا © همسا كزابت هلوق ريسفت

 13 اليو" نسحاو ريخ كلذ مقتسملا ساطسقلاب

 الا للامرح ىلاسفنلا اولتقتالو رث ىلاعت هلوقىهو بضغلا ةمومذملا ربثعلا لاصحلا عبار نا ملعا

 اهسماخو خا كوللاىف لخبلا حبقا ةعبرا ىف ىمو حئابق عبرا ناورشوتا لاق حلا © قحلاب
 لا صرحلا اهسداسو . 'لا.فارسالا

 داؤفلاو رصبلاو عمسلا نا ع هب كل سل ام فّنالو 0 ةمشوأ كرات هلوق نيسفلا

 5 الوسم هنع ناك كئاؤا لك

 نم نيليج لوقشب وه اذاق لجر رضتخاو لا ةنايخلا اهتماثو *لا دهعلا ضقن اهعباسو

 خلا رخآآلاب لاتكيو اهدحاب ليكي نالايكم هل ناك اولاقف هلمعّنع هلها لكسف ران نيابج زان
 خلا باقلاورصبلاو عمدلاب قلعتي امم لهج هيفاملك عابتانع ىهنلاب دارملانا ٍلعا مواعلا رحىف لاق

 ضعب لاقو 'لا هب لمعيوا ماكتب ملام هب ذخاؤيال سشفنلا ثيدح العلو ةاننشالا لاق

 سيلام فقت الو رف ىلاعت هلوق نا ملعاو 'لا ةمرككلا ةكع الا ةوفعم رطاوخلا عيج رابكلا

 هنعهللاىضر ىلع نع تبب' دقو "لا ملظلاوهو رقعلا لاصخلا عسل نىلا ةراغلا 4 ىلع هب كل

 هريظنو لا ملسو هيلع هّللاىلص هلال وسزىلا هرظن قلعت ام ذنم ةكاوشاو هنو 52 ىلإ ارظن ام هنا

 نلو ضرالا قر نإ كنا احم ضزالاىف”نشم الو #8 همشا كرايث هلوق ريف
 كبر كيلا ىجوا امث كلذ * اهوركم كيردنع هئيس ناك كلذ لك * الوط لالا غلبت

 6 رخآ اهلا هللا عم لعجت الو ةمكحلا نم

 نينلاب مكبر مكيفصافأ * اروحدم امولم ماهج ىف تلتف ف همسا كرات اهلوق ريسفت
 هي انانا ةكئالملا نم ذختاو
 خلا كن اقلب ىلا ةنجلاالو كوقعبالا ةرخ “الا الو كزكذبالا ايندلاتباطام هللاهمحر ذاعم نن ىئع لاق
 هتعمسف ةليل هتعموص باب دنع تبف لبجىف ىلو فصو تءمس هللاههحر نسحلاونا خسيشلا لاق

 خا هدام هتيطعاف قلخلا ريخست كنم بلط كدابع ضعب نا ىلا لوشب

 نا رقلا اذه ىف انفرمد دقلو * اهظع الوق نولوقتل مكنا # همسا كرابت هلوق ريسفت

 لإ اوغتبال اذا نولوش م ةهلا هعم ناكول لق # ارو الا مهديزي امو اورك ذيل
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 'لا هتبتر نع طقس دقق جاتحملا كلذ هب رؤي م ودلك اف نم

 معك 59

 نه ةدعنا -ىور - "لا ( مومهلاب انا الا (هلانيال ةجرد ةنجلاف نا ) مالسلاهيلع هنعو
 ملا نايفش ىلا ىلعا قعف :تيهضاو لالثلا نذالا جارشت. هنع هللا ىدَر رع ناس .اوعمتجا سانلا

 سلاجم ىف عفرلاب ةاهاجلاف بغرت اما ايئدلاسلاجم ىف كنم مفرلاب ىهابملا اهيا ءيضعب لوق ىفو

 ا | خا ةلاصأ 0 صوصخهنال ى هلا هيدازا كير لاق اماو ةيمجنلاتاليوأتلا فو خجلا ةرخ آلا

 فا امهل لقت الف .امهالك وأ, اهدحا .نبكلا كدنع نذليت اما 9 همسا كزابت:هلوق نيسفت
 6 ةمحرلانم لذلا جانج امهل ضفخاو * امبرك الوق امهللقو اهرهنت الو
 ظ < ارينا قاب ام امنهمحرا بر لقو ا همسا كرابت هلوق ريسفت
 ةعصره كتيحل نا مانلاف ةحرابلا' تيأر لاقق قحسا ىنا ذاتسالاىلا. ءاج الجر نا - .ىكح -

 ملا تعب نا لبق قدلاو مدق تحن قيل تحسم ةحرابلا قاف تقدص لاقف تيقاويلاو“ رهاوجلاب
 خا هنم أربت هلل ودع هنا هلنيبت املف تامىح هيبال رفغتسي مالسلاهيلع ميهاربا لاز امسابعنبا لاق

 «؟اروفغنيباوالل ناكهنافنيماصاون وكتن ا مكسوفن ىفامب معامكب روق همساك رايته وق ريسفت
 اذا ليق خلا تاببعلاىف ةبجاو نيدلاولا ةعاط نا ىلع ءاملعلارثك ١ هتباهمحر ىلازغلا مامالا لاق
 اكشو - 2 *لا بالاقح حجري رختآلا ةاعارع اعدحا ىذأتيناب اعيجج نيدلاولاقحةاعارم رذعت
 اصع ىلع ”اكوتي خيش اذان هباعدف هلام ذخأي هناو هايا ملسو هيلع هللابص هللالوسر ىلا لجر
 مو.لاو ىلاَمب نم ايش هغنما الإ تنكفا ىتغ اناو اريققو, ىوق:اناؤ: افيعض !ناك هنا لاقف.هلأسف
 هللالوسر تعمس لاق هنا هنع هللا ىضر باطخلا نب رمح نعو جلا ىوق وهو فيعض انا

 اودهعت نا مكترسمال ىدعب مكيلع لاوحالا ريغت فاخا ىنا الول ) لوقب ملسو هيلع هشلادإص

 ةئس نيثالث مام انبا ىلنا لاق هنا ءافّرعلاضءب نع  ىكحو - .لا [ ةنجلاب فا'صا ةعبرال

 'لا باذعلاهيلع قديف ىيصعينا ةفاخم سماب هتسما ام

 ردخ الك لمت انف نكلسلاو هعح قرف 13 :تااو #3 همسا كراش هلوق ريسفت

 5 اروفك هبر ل ناطيشلاناكو نيطاشلا ناوخا اوناك نيرذملا نا 03 اريد

 وا ةملسم ةريقف وا ةينغ هتجوز ةقفنو ءارقفلا راغصلا هدالوا ةقفنالا ريققلا ىلع بجمال هنا معا

 وا ىلا وا اريغص اريفق ناك نا نيدلاولا ىوس امم مرح مجر ىذ لك ةقفن بجو حلا ةرفاك
 لاق ا قح اهلو. بلقلا ىبرق ىوذ' نم اهمناف سفنلاىلا ةراشا ةيتالافو لا ىمعا وا انمز

 لا ( اقح كيلع كسفنل نا ) مالسلاو ةالدلاةيلع

 الوق مهل لقف اهوجرت كير نم ةهجحر ءاغتبا مهنع نضرعت اماو 8+ همسا كرايتهلوق ريسفت

 ه6 اروسحت امولم دعقتن طسبلا لك اهطسبتالو كقنعىلا ةلواغم كدي لعن الو * اروسيم

 جا مايا ةعبس هتيب ةكئالملا ربعت مل هباب نع ائاخ الئاس درنم لاق مالسلاهيلع ىسيع نا - ىود -
 هكن ١ نهر نومضمو ننس ووك هب دوري هملكتم هكددما لور ناشا د ] ىفشاكلا لاق

 01 تواجساو تشر ىحس مدام داع ملكى سومزا مالسااهيلع هانيتلاسر ترض»ح

 لا 1 مح دل هكيربج 4 ارلئاس

 هدابعل ناك هنا ردَسو ءاشيب نمل قزرلا طسسب كير نا #3 همسا كراش هلوق ريسفن

 6 اريصب اريبخ

 ةيدوبعلاءاضقىلا ةينانثالا ةيعيبطلاو. ةيزمسبلا ناطوانع جورحلاىلا هب ريثي ةيمجنلاتاليوأتلا فو
 ايغطم ىنغ انجح لامعالاب اورداي ) ثيدحلاف و *غلا هيلا رومالا ضيوفتو هللاىلع لكوتلا ىدقب

 اريخم لوقب هللاهجر جالخلاناكو . ا ( ازهحجم اتومو ادسفم اضرمو ادنفم امرهو ايننم ارقفو

 كاذىلا جوحا وه نم دلبلا ىف نا نقرتت ماعط هل تف مث اعئاج امون نيريشثع لجرلادعق اذا هلاح نع



 نم « انتح كلغ مولا ككسمت ىا كيك ايفا فتم كرام هلوق نيس

 باسحلاو نينسلاددع اوملعتلو مكبر نم الضف اوغتبتل قف همسا كرايت هلوق ريسفت | ١
 هي اليصفت هانلصف ”ىش لكو

 مولع هللا ىضر ةباحصلاناكو تامهملا ميج ىلع فقو نآرفلاىف ريدت اذا ماعلا نا للا "ةاراشاإ) هنفاف

 بحاص نسحلانب دم مامالازا  ىكح - لا فحضم ىف اورظني لو موب ىضعنا نوهركي
 1 الوا رهظتسا لاق ال لاق ىناي نآرقلا ترهظتسالاق هقفلا ماعتل ةفيئحىلا ىلع لخد ةفينحىبا

 ةميقلا مون هل جرو هقنع ىف هرئاط هانمزلا ناسنا لكو قم همسا كرايت هلوق ريسفت ٠

 ه*# اروشنم هلي اباتك
 تركتتساف حبصلاىلا وه مجطضاو جبملالا تيلصف ةليل هدنع تب هنع هللائضر ىفاشلا لاق

 ه رس سدق 0 لاق لا ثىضوت ريغنم رجفلا تءكر ىلصو ماقف هنم كلذ
 ةمحفملا ةلكسالاىف لاق 2:1 ميلا ىجولا 0 دنع مهروهظ ىلع ءايبنالا عاحطضا بيس رهطالا

 تاليوأتلاف لاق خلا دئالقلاو تامسلا عضوم قئعلانال باوجلا رئاطلا همازلاب قنعلا صخ فيك
 'لا ةيلزالا ةمكحلاب ردقو لزالاىف ناسنا لكل راط ام ىلا ريشي ةيمجتلا ْ

 ه6 ىرخا دزو ةرزاو رزت الو اماع لضإ امباف لضنمو هسفنل ىدتهي اماف ىدتها

 هكهتفك" هنع هناا درا عر كش بيسح كلعج نم فصنا كفدنا نم فضنا نحلا لاق

 'لا [ هن شيبرد دوخ لامعا رتفد زورا اوبساحننا لبق اويساح

  الوسر ثعبل ىتح نيبذعم انك امو لِي همسا كرابت هلوق ريسفت 15* |

 اررخناسنالانم ردصي لمع لك ناق هلامعا ران اي ةشقتنملا ةسفن نباتكلاب دارملا مهضعب لاق دقو

 حا ىنعملاو ةرودعال ةعماج ةرخ“ الانا ىنخال ريقفلال وب خلا هحور ىهوجىف هنم ثدحم ارش وا

 70 97 .٠
 4 انس ارسخ ةدانع بوبدب

 نم مهنع,ردص اع :ملعلا ليصدتلا نسنل موقف, نمر اهولت امروإ حالا وزر ثعبلإ نارزألا ةراشبإ هيو

 امعالانا ىلا ريدي (الوسر ثعبنىح. نيبذغم, انك' امورفا ةيمجنلاتاليو هأتلا ىف ا نونذلا

 لا ةوأق لاو ةداعسلا موقرب ميوفلا 7 ىلإ 0 ةحلاصلا

 وهو اهنعس اهل ىعسو ةرخ لإ ارآ نمو 3 اروحدم امومدم 6 ءاصن مهج هإ انلعد

 4 اروكشم عسب نآكك كثلواف ن هه م

 ىلا ةداراؤ ليم :اههنمت ءزج :نكلو١ةرخك الاو انغيلا نم اهيكس .ناسنالاقا> ىلاعت, لانا ملعا
 ا 3 لمككو ىوندتاو فتم ىدتتل هلك

 «اليضفت ربك او تاح رد 0 ل اللو ضعب ل ع ميضعل 00 ,لخنا دن : اروظحي

 ةلودلاو ةكعتلا ىف :اذنذلا لها نم: قضايا لعا ليلعتب 5 0 0000 ها كج لأ تل

 لا ( بايلالاىوذل نويلعو هليلا ةنحلا لها 11 ثيل 'لا تادارمالا ةافاوهو

 3 ا ا ءايا الا ودبل نا كبر 1

 ١5 قح اف :اوقسفف اهفرتم انما ةيرق كلمن نا اندرا اذاو 2 همسا كراين هلوق ريسفنت |

 | مث ديرت نمل ءافن ام مق هل الح ةلجاعلا ديربي ناك. نه هيدا كرام هلوق ريسفلا 1

 ' كير ءاطع:ناك امو كلو ءاطع نم ءالؤعاؤءالؤمماك د هنمساكزاتت هلوقزيشم 146 |

 ىضقو * الوذخم اموءذم دعقتف رخآ اهلا هللاعم لعجتال 32 همسا كرابت هلوق ريس 1

 ا كير ىقكو حو دعل نم نورقلا نم انكلها و * اريمدت اها صدق لوقلا الع



 هي خخ
 5-5 مح ع+ ا هع حس طعم ل سس ةمعل لل بست مصل همسه هج م ماس

 ليبارسا ىنل ىده هاناعجو باتكلا ىسوم اننا و © هنسا كرابت هلوق ريت ١و |

 ىلا انضقو * اروكش ادع ناك هنا حون ع٠ انامخنم ةيرذ * الكو ىقودنم 5

 © .نيتيم ضرالا ىف ندسفتل باتكلا ىف ليئارس

 | ءارضلا ئرب اروكش ادبع حون نا ىا ( اروكش ادبع ناك هنا ) ةيمجنلا تالب ا

 ْ "لا انعم ةمعن ءارسسلا ىرب اك انه ةمعن

 ' « اريك اولع نلعتلو 8 همسا كرابث هلوق ريسفت ١مب
 | لوقو هدوم داربا هديسرودب هكىلقنىرسسفميهو تسرايسب فالت>ا هصق نيرد ] ىنشاكلا لاق

 | دناهتشو مالا يلع ءابينا رابخا رد هكىتك ذا ناريغو ريسو صحصقلا راتخمرد رهشاو حصا

 | "خلا [ املس دالوا زا هديسرهقيدصب ماش كيالو رد ليئارسا ىب تنطلس نوج هكتسنادج

 | ديدشسأب ىلوا انلاداع مكلع انشعب امهلوا دعو ءاج اذاف 9 همسا كراش هلوق ريسفت | #٠
 5 انددماو مهلع - كلك انددر مْ + الوعفم ادعو ناكو رايدلا لالخ ا

 | كك اهلف متأسا ناو مكسفال ملسحأ متسحأ نا * اريفن رثكأ ؟انلعجو نيبو لاوماب
 | نكااسا قت ةأرعاج وراق ؟راذلا نكحاوا مهتلع رهظنا لباب لهآ ءازغا ىاذمهلا :نعراوككنا كانوا -

 ل 0 مهضرا ىلا مدرف مهضرا ىلا اهموق 52 1

 دحسملا اولخدلو مكه مكهوجو اًووسل ةرخ "الادعو ءاحاذاف 3 همسأ كرام هلوق ريسفنا 5 ا

 #« متدع ناو مكمحري نا مكبر ىسع * اريبتت اولع ام اوريتيلو ةرم لوا هولخد اك
 'لا سودره همسا فئاوطلا كولم نم لباب كلم مهازغف سرفلا مويلع هللاطاس مهضعب لاقو ا

 نارقلا اذه نا * ازيصح نيرفاكلل مثهِج انلعجو اندع 32 همسا كرات هلوق ريسفت ١١ه

 « اريك ارجا مهل نا تاحلاصلانولمعي نيذلانينؤملا رشدرو موقا ىم ىتا ىدهي !

 ملعاو :لا لضقلاىلا لب لدعلاىلا < اندع ) لهجلاىلا ( متدعناو ل ةيمجنلا تاليوأتلاىفو
 جلا ةلطمملاهيف نجسي ةرخآلاف هللاندمس ىو تاقواخامظعانم اهنم كاياو هللاىناصع منهج نا

 «ملا رانلاىلا ةبرقملا بابسالان ع دعابتي نا لقاعلاىلعف |

 # اهلا اياذع مهل اندتعا ةردرألا نومونال نكلانإو + همسا كراش هلوق ريسفت 1

 خلا قطانلا هللا باتك مالسا|هيلعىنلاو تماصلا هللاباتكوهو ىداهلا مسا رهظم نآرقلانا ملعاو

 نيرخ ”الاو نيلوالا ملع لف ناف قاعي ةلا اور 3 ملعلا متدرا اذا 0 دوعسم نبا لاق

 6 مالسلا هيلع هلوق ئوش 0 نا رقلا ىف ىله هنا ىف نيفراعلا ضد 0ك هناك | ىويات

 ناك نآرقلا ةءاخدهش نم ) ثيدحلافو خلا ( نيجعلانهرعشلاج رحم اك هدسج نم نعؤالا حور

 حلا ( متاغملا دهش د

 ه الوحم ناسنالا ناكو ريخلاب هءاعد رشلاب ناسنالا عديو قه همسا كراش هلوق ريسفت [| ١
 عمتساو دحاو أرق وأو نآرقلا مخدنع ارهج صالخالا ةءارقىلع مهعامجاب سأبال ةينقلاىف لاق

 ىلا ةيضفللا ةئبْسلا رابتعاب اماو ةقنقحلا ناسلب اما ءاعدلانا ملعاو . "لا ىمتنا لوا وهف نوقابلا

 حلات | لد اذا ةالصلاءادا عضاوم ةتسف الا ناطيشلانم ةلجعلا ليق :ل! هل ةبجوملا رشلا

 هنآ العجو للللا ةيآ نرد راهلاو ليللا اناعجو هي © همسا كراس هلوق ريسف ١٠م

 1 0 هةر راهنلا

 ١ تالث هحاتجم حسف ليربج سما مث زج نيءبيس سمشلاو رمفلاروننم الكقلخ ىلاعت هللازا - ىور -
 تايقربلاهباتك ىف هرسسس دق ىدنسو ىخش ةرض> لاق لا أزجنيتسو ةعست ردقلانم ايا

 حا ةيلالقتسالاو ةيملصالاة ينسج رابلاةب جالو ةيعبتلاو ةيعرقلا هين يع ليالاةي 2 م ميدب ليصفت دعب



 مج 19 رح
 هع همس تعدم ربع عجل لا لن يللا يي

 ةبرتلا ةبيط ةنجلازا مهربخاو مالسلاىنم كتما ىرقا » هللالوسرل لاق مالسلاه.لع ميهاربا ءاحو 9

 تابسانملاف لاق لا « ربكا لاو هللاالا هلا الو هَل دملاو َشازاحبس اهسارغ ناو ءاملا ةبذع

 خلاهيلادرهظادنسمرومعملا تيبلادنعمارهنا اعادحا نيتمكحل مال هيلع ميهارب |ةعباسلا ءامسلا ىف هؤافل مث
 ةريحم ىلا لصي نا ىلبق رضخالا رحبلا هل لاق, ىذلا حلملاىف لينلا رحب لوخد الول مهضعب لاق ٠

 ةرمالو ةولح ةرمث ايندلافام) ثيدحلافو لا هتوالح ةدشل هبرش يلع دحا ردقامل جزلا
 ثيدحلا ( لظنحلا يح ةنجلاىف هو الا

 ىحانج طسا نا ىل هّشلالس دمح اي لاق كبر ىلا ةجاحنه كل له ليربج اي ) مالسلاهيلع لاقف ١
 ةعب اسلا ءامسأ | نم ع مالسلا هيلع هنا -ىورو- "لا ( هيلع اوزوجم تح كتمال طارصلاىلع

 "ملا مظع طاس وهو فرفرلاىلع اهنم مث ليريج حانج ىلع ةردسلاىلا

 ءاماعلا قفتاو "لا 1 ىنيعب هبر ىأر هنأ ءايلدلا ثلا دع حجارلا ىووتلا مامالا لاق <١

 نآرقلا هيلع أرق ”ىراقلا ةز+ نا -ىورو - غلا اهتضو مانلاىف ىلاعت سلا ةيؤر زاوج ىلع

 ىلاعت هللا لاق 2 هدابع قوف مهاقلاوهو رث هلوق ىلا غلب اذا ىتح مانملايف هارخلا لا هلا نم
 ا صهاقلا تناو ةزمح اي لق

 'لا تام عبس ةجانلانمه لسفلاو نيس ةالصلا تناك امهنع ّللاوضر رمع نبا نعو ٠
 ىلا لزن املف ناك اماياو قاربلاىلع ةردسلا ىلا هب ىرسا هنا هللالها نه رباكالا ضءب لاقو 4

 لا هن» لفسا ىلا رظن ايندلا ءامسلا
 نورشعو عبدا ةليللاو موياا نا هيلع مالكلاىف هريس سدق ىدن_سو ىخيش لاق ريتفلا لوقب

 ءاجو مالسلاهيلع بهذ دق هرس سدق ىدنفا هداتفاب ريهشلا خيعلا ةرمضح لاق حلا ةعاس

 هتليلنم مجر امل لسو هيلع هتلايبص هللالوسر نا - ىور 1 لا ابابصنا هقيربا ءام مت. ملو

 خا ( كلذب مهربخاف شيرق ىلا ج رخا نا ديرا ىلا ) لاقو ىناهما ىلع ةصقلاصق

 نكيلو مالا مالسلاهيلع لخدي ملو ( رتتسياف هلخدنف ماخلا هل لاقي اتيب اوقتا ) ثيدحلافو
 لا ماهلاو مجعلاضرا ىف ناك اماو زاجحلا دالب ىف كلذ

 تاياورلاضءبىف ءاجو خلا كلذب مهل دهعال هنال ءامسلاىفىأر امع هولأسي ملو بهاوملاف لاق | 0*٠
 سم#لا سيح عقو دقو ا ريعلاك لت تمدقّ تح عواطا|نع مالسلاهيلع هل تسبح سمشلانا

 لا مالسلا موملع ىسومو عشولو ناهاسو دوادك ءاينالا ضعيبل

 تيبلا لآ لئاضؤ ركذ ىف ذخا مث رصعلا دعب ظءي ناك دادغبب ظاعولا ضعبل عقو هنا ركذو ١٠

 221 ا تباغسمشلانا هدنع نورضاحلا سانلا نظو نظف سمعلاتطغ ةباحس تءاخ

 لا مالسلاهيلغ مدآ رجفلاىلص نم لوا نا
 لا مالسلاهيلع سنو» رصعلا ىبصن.ه لواو خلا ماللاهيلع ميهاربا لاوزلادعب ىلصنم لواو ١؟9 |
 لاق خا مالسلا هيلع ىسوه ءاشعلا ىلص نم لواو خا مالسلا هيلع ىدسيع برغم ا لص نم لواو |

 سهلا تاولداا تضرف ليق خلا رتولاف تاومسلا ةكئالم هللا لوسر ما ريسيتلا ريسفن ىف

 | ىف ةمكللاو مهضعب! لاق ١ !*1لا رضحلا ةالص ىف درز مث بّرغملا ىح نيتعكر نيتعكر, جارغملا ف
 "لا اس ةليللاو مويلاف ةالصلا لعج

 ةرسض>لاقو 'لا حورلاو مسجلا ةلب اقم ىف حبصلاةالص هرعس س دق هداتفاي ريهشلا خيشلا ةرضح لاق ٠٠

 نيتنا رابنلاو ليللاانلءجو ) ىلاعت هلوق دنع تايقربلا تاحئاللا باتكىف هرسهللا سدق_ىدنسو ىخيش
 رجفلاةالص مث 'خلا نيعتاللا ةيت. ىلا ةراشا ليللانا «ةرصبم رابنلاة يآ انلعجو ليللاةبآ انوحمف
 برغملاةالص مث 'جلا ةينينثالاىلا ةراشا ابيتعكرب راهنلاو ليلا اهيلع ىلتشملا سلا تاولصلانم
 ةعبرالا تانيعتلا ىلا ةراشا عبرالا اهتاهكرب اهنم ءاشعلا ةالص مث 'لا رجفلا ةالص سكع اهنم
 ىهلالا لالا ةيتيع ىف ةعب رالا تانيعتنا ىلا ةراشا عيرالا اهتاعكرب اهنم رهظلا ةالصو لا ةيتاذلا
 نبا لثسو ٠ خلا لعقلاب وكلا لاما ةيتنسىف اهلا ةراشأ عبدالا اهتامكرب اهنم رصعلاةالصو لعفلاب
 هللاناحبسف ل هلوق التو من لاقف ىلاعت هَشلاباتكىف سلا تاولصلادجم له امهنع هللاىضر سابع
 | ا 6 نورهظت ني>و ااشعو ضرالاو تاومسلاىف نو نيحو نوسع نيح
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 4696 ةبجاولا ةاكزلا كرتي نم

 "لا ساحم نم رافطا مهل موق ىلع رف سانلل نيباتغملا لاح نع هل فشكو لا ديدح نم

 | ةجلالاوحا نم لاح نع هل فشكو لا لاث» برضب شحفلاب ملكتي نه لاح نع هكفشكو
 رانلا لاوحا نم لاح نع هل مندكو “ا كسلا عر ةحمر اذراب ابيط هدجون داو ىلع ىتاف

 *هلا اركتف انوص عمسف داو ىلع ىأف

 ىلع مالسلاةيلع سعو "خا دمح اي هَ لوقي قيرطلا نع ايحات»ه صخش ىلع مالسا!هيلع سمو

 | خيش ابتحم ةرجش ىلع مالسلاةيلع صو هلا رجالا بيثكلا دنع هربق ىف ىلصي وهو ىسوم

 سدقلا ةنيدم :سسكلاب وهو ماعلا ضرا نم :ايلياىلا ىمتناقح مالسلاه يلع, ئضمو +1 هلايعو
 لبق هنع هللاىضر نايفس ىبا ثيدح ىفو *جلا مهددع ىصخال ريفغ مج ةكئالملا نم هليقتساو

 ىلع مالسلاهيلع ىوتسا امو . لا ملسو هيلع هللايلص هردق نم طم ءرصيفل لاق هنا همالسا
 "لا نيعلا روحلا كيرب نا كبر تلأس له دمت اي ليربج لاق روكذملا رجحلا
 لاق لا قلطملا لفنلانه تناك ةالصلا هذه نا ملعا هّللاو رهظي ىذلاو نويعلا نانا ىف لاق

 فلتخم ل هلا مهضعب لاق خا ( نيتعكر هيف تيلصو سدقتا تيب ىلا تلصو امل ) مالسلاهيلع
 مامالا لاق خا جارعملا ةبق اهل لاقي ىتلا ةبقلا دنع نم ملسو هيلع هللاِدص هب ج يع هنا دحا
 نا نان[ كنك قآل انتعا 0“ لخذا ناءابنتهل تعتم] الن ولا ع وأ ةونرالا "نب كك ذأ
 خلا اليم رقع ةيناش ءامسلاىلا ضرالا برقا سدقملا تيب مهضعب لاق لا بوناذلاب ىلع طقست
 وه سدفملا تين ىلا ءآرسالا هجآو لعل ريثملا جاَروملا رس ةفرعم'ىلا ريدقلا هللا ءاتر.رّيقفلا لوقن
 خلا ةفيرشلا همدقب كربتلا

 | لثم يرضي ةانزلا لاج نع هل فدك و

 | لا لاثئبرسضب قيرطلا عطقينم لاحنع هل فشكو لا حيضن م مهيدبا نيب موق ىلع قاف
 | لك ينم لاحزع هلفشكو "لا .بلطلالهأ نع قيرطلا عاطقو ةيونعملا ةانزىلا ةراشا هيفو
 | ضيراقمي مهافشو مهتنسلأ ضرقت موقىلع ىتاف ظعتنالو ظءينم لاحنع ةلفشكو خلا ايرلا

 | ضعب مالك فو" "لا قاربلاىلع ال جارعملالع ةرخصلا نم ءامسلا ىلا جنسع نويعلا ناسنا ىفو
 | ناويحلاو تابنلاو ندعلانا ملعاو لا باذجتالاو بذجلا ةروص  جارعملاب دارملا نا خاشملا

 'لا تايزيثالا اهّوابآ ةثالثلا ديلاوملاب.ئمست تابكص

 | تلق . ءاتسلاف وهو هنيلع ضرعت تفيكق ايلا باونا اهل :ختفتالا نانفكلا حاوزا .تلق ناف
 لا راتتكلا هتيرذ حاورزا ضع: دارملا

 مالسلا مهيلع ءايبنالانم ملسو هيلع هللادص ىأرام لواق مجنلا ةروسقف "تابشانملا زيسفت ىف..لاق
 ةيناثلاف ىأر مث تابسانملاريسفت ىف لاق : .'للا هراوجو للام ف ناك ىذلا مالدلاهيلع مدآ
 | ٌلاهعفرق هلتقب اومهو هتذآو دوببلا هتبيذكف ىسيع اما دوبيلاب نانحتمملا اعو ىحيو ىسيع
 *لا هولتقق ىحي اماو
 | :تناكو ناحتمالانم ةيناث' ةلاح ىلا راص ةئيدملا ىلا هلاغتلا دعب ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر و

 | ىلا مالسلاهيلع هيف مسلا رثؤي م اعاوأ ءنيراس دك رق ذاتنا خيشلا لاق :خ! دوبلاب ايف هتنحم

 2 حورلا ةيتيصنم ناك هلزنت نا ريغ لزتتلا اعف ناك ناو مالسلاهيلع هداشرا نال راضتحالا

 | هميم ةئثلاث ةلاحم نذوب هناقب ءامسلاىف مالدلا هيلع فسويل هؤاقل اما تابسانملا ريسفت ىف لاق

 لا مالسلا هيلع فسوب ةلاح

 اناكم هلا هامس ىذلا ناكملا وهو ةعبارلا ءامسلاىف مالسلاه يلع سيردال هٌواتل مث تابسانملاىف .لاق

 نذو» هموق ىف ببحلا نوراهلب ةماخلا ءامدلايف مالسلاهيلع هّواقل تابسانملاف لاق: 'حلا ادع
 | خلا ىلاعت هلال ها دنع ةيئاقح ةايح تادامجال نال رجحلا رف امنا ريقفلا لوقي 0 نلا شيرق بحب

 ىف لاق لا ةيلاغ ةريغ هل ناك هنال هماقل بسانملا وه مالسلاهيلع ىسوم ءاكب ريقنلا لوقي
 | مالسلاهيلع :ىسوم ةلاح هبشت ةلاحب نذوب. مالساهيلع ىسومل ةسداسلا ءامسلاىف هؤاقلو .تابسانلا
 خلا ماشلا ةوزنب سمعا نيح
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 < ىوسالا ةروس ريسفل جن

 6 هدبعب ىرسا ىذلا ناحبس #8 همسا كرايت هلوق ريسفت
 هس ىرج ىلاقل هروما نمر صا دعا لآ نيب ان كحل لاح ا هلك 2 [تد( ال1 لإ
 خلا مهولابحاصو لقعلاوذ كلذب قتيل حيبستلاب ءارسالانارتقا اما مكسحلا ةلثسالا فو ه هبيبح نيبو

 هي اليل ص همسا كرامث هلوق ريسفن

 ه6 ىدقالا دحسملا ىلا مارا دحسملا نم فه همسا كراين هلوق ريسفت
 ىلاعت هللا ل سراف ارذتعم ادجاس رخ ضرالا ىلا مدا طرها الل امهنع هللا ذر سابع نبا نعو

 ىلا مارحلا دجسملاب راشا نيفراعلا ضءب لاق لا هتبون لوبقب هماعي ةنس نيعبرا دعب ليربج
 لا ىتامسجلا ملاعلا نه دعب الا ح ورلا ماقم ىلا ىصقالا دج_ىلاب ناششاو خلا مر لا بلقلا ماقم

 "م1 باتكلاب تبا ىصقالا دجسملاىلا مالسلاهيلع ىنلا جارعم نييدهملا ةيده ىف لاق
 6 ريصبلاعيمسلاوهدهنا انتايآ نم هيرنل هلوح انكراب ىذلا له همسا كرايت هلوق ريسفت
 ةلئسالاف لاق حلا ضرالاو ثتاومسلا توكلم مهاربا ىرا ىلاعت هللاناب ضارتعالا طقسو

 سفنالا تايآ اهنمو . لا مالسلا هيلع هركذ ام قاف الاىف اهنف. .. ىربكلا تاي الا اما مكحلا
 ءارسالا نا ىلا ءاعا هيفو جلا © مهسفنا ىفو قاف الاىف انتايآ مهيرتس ف هناجيسس لاق اك
 *ا هتازئم عفرو هتمركشا الا سيل روك ذملا

 6 بجرنم نيرشلاو مياسلا ةليأ نينثالا ةليل تاب مالسلاه يلع هنا م6 ةصقلا ليصفتو زج

 لاق 'لا حتفلا موب تماسا ةتخاف روشالاىلع اههساو بلاط ىبا تذب ىناه ما تيبإ ىف قبس
 (كيلا ىنثعب ىلاعت ىبر نا دمشاي لاف كلام ليريج ىلا تلقف ليربج ىلا تءقف ) مالسلاهيلع
 مالسااهيلع هل عقوو 'ملا اهريغ وا ةينانج اهلك هايملاىلع مْسعز لغفىلا ةراشا هيفو ثيدحلا

 لا نينس س#خ نبا وهو دعسىب ىف ناك نيح هه ىلوالا ةرااو 6+ تاره ثالث ردصا!قش

 ءايلوالاضعب نا ىريمدلا مامالا لاق 'حلا لاجحلا ةدحاو ريرسلا ةلع باودلاو ىذمرتلا لاق
 لا رولب ةروصف ناسنالا لكيه قحلا هاراف سوسوبو ناطيشلا أي فيك هيرب نا ىلاعت هتلالأس
 ا نيعبرا نس هغولب ىف ىحولا *ىمم دنع يه ةيناثلا ةرملاو 64

 لا لغبلان ود راملاقوفةبادىهو لا نيس و نيتن/نباوهو ءارسالا ةليل ه9 ةثلاثلا ةرماو ©©-

 لا اهنم نسحا ةباد تيأر اف ) ماللاهيلع لاق خلا ىثا الو ركذال نويعلا ناسنا ىف لاق
 قرع نم قل+ ضيبالا درولا اول 'لا مال.لاهيلع هلبق دحا قاربلا بكري مل ةيحد نبا لاق
 'لا هعم ليريج اهيكر له اوفلتخاو :'خلا قاربلا قرع نه رفصالاو ليريج

 ءازجلا ريد ىف مهلاح نع هل فدك ىا هلال يبس ىف نيدهاجملا لاح سو هيلع هللايص ىأرو

 دانم ىدانو لا هبجي ملف كلاس ىرطنا دمج اي هنيع نع دانه ىدانف لا لاثك نركب
 تلاقف لا لاثميرضب ايئدلالاح نع ماللاهيلع هلفثشكو ا ةبجملف كلذك هرادي نع
 ىأرو 'لا ايلا كلت لاقف ( ليربج اي هذهنم ) لاقف ايلا تفتلي ملف كلأسا ىتراظنا دمحاي

 فشكو خلا اهيلا تفتليملف ىنرظنا دم اي تلاقف اذوع قيرطلا بناجىلع ملسو هيلع هللاىلص

 اوقثا » لبق لا لاثم برضضب اهظفح نع هزي عه ةذامالا لبق نه لاح نع مالسلا هيلع هل
 ةلاكولاو ةياصولاو ةرازولاو ةيالولاك واو اهلوا تلا تاملكلا تالوادم اوقتا ىا « تاواولا

 *ما ءازجلا راد ىف ةضورفملا ةالصلا كرت نم لاح نع هل فدكو . :ةعيدولاو

 ( سماخلا دلْلا تسرهف - ؟)
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 مه ١١ حج

 « تبسلا لعج امبا ف همسا كرابت هلوق ريسفت
 ١ ليعامساو ميهاربا ثرانم مهيفقب ام ىلع ىا ةوبنلال يق هموقنيدىلع ماسو هيلع هللاىلص ناكو

 | هتعباتم قيرط ملسو هيلع َللاِدِص ىنلا كلس ال ةيمجنلا تاليوأتلاف لاق لا ماللا امهيلع
 | مظعلاهفرثعم بيبحلاناف ةعباتملا فرسشىلع لدن ةيأآلا مث لا هتاىلا ا ل ههجو ملساو

 | نا) ماللاهيلع ىنلا نعو لا ةمالا دارفا نم هريغب كن اف ةمباتملاب ارومأم ناك اذا
 خيشلا نعو ثيدحلا ( ىنالفلا دبعلا فرعت أ. ىدبع اي هللا لوةيف سالفالانه اريحتم قس الجر

 هدنع ثيدحلا ىرخ ايبرغم الجر ناك هرسس سدق ىئاطسبلا ديزي ىنا خيشلا مداخنإ نيدلا ءابب
 اونا يكدر كرك لاوس« ف

 ةمسقلا موي مهنيب مكحيل كبر ناو هبف اوفلتخا نيذلا ىلع © همسا كرابت هلوق ريسفت
 5 نوفلتخم هيف اوناك اهف
 نا ىلا ةراشا ةيآلافو خلا ىلاعت شلارمال مهدايقنال اوجنف ةقفاوملا ةقرفلا اما ريقفلا لوقب

 اهضعب لالحت_سال ىهاونلاو صاوالانم مقتسملا طارسصلا ىلا سانلا هب هللا دشرا ايف فالتخالا

 لجر ءاجو 2 لا هيف ديدشتلا ناك ناو ىوهلاو عبطلاق ذو ىلع مهنم اعادتبا اهضءإ ميرحتو

 ادارواو فئاظو ىلع فظو ىديساي لاتف هرسسدق شيعي نب مالسادبع دمحم ىبا خيشلل

 ْ خلا تابجاولا بجواف انا لوسرأ لاقو :خيغلا بضغف

 | مهلداجو ةئسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلا عدا ف همسا كرايش هلوق ريسفت
 | 5 نسحا' ىهبىتلاب

 خيلا لاق تب ةيهسلالا ءامسالانه مسا ىلا دنتسم ةدوجوملا نايعالانم نيع لك نا ملعاو
 تاليوأتلافو 'لا ثالث قرف قحلاىلا وءادملا ىلع هيبن. ةيآلاهذهىف هريسفتا ىف ىدتقر.سلا

 ىلا ماوعلا ءاعد نا ىلا ةراشا © ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبسولا عدا رف هلوق ةيمجنلا

 خا كير ليس

 6 نيدتهملاب معا وهو هلدس نع لض نع 2 وه كير نا 0 همسا كر راس هلوق رب ريسفلا

 أ ىا ةمكحلاب تانقربلا تاحتاللاب 1 كيرلا برن انو نع ب) او
 | ءايبنالاك اقاطم مهتعاخ نسحم عوطقم فنص . فائنصا ةثالث سانلانا ملعاو لا ةريصبلاب

 | كوكشممفنصو ١ "للا لهج ىنأك مهتبتاع ءوسب عوطقمفنصو . ةرشنملا ةرسضعلاو مالسلامهياع
 *ّلا ناربالا نينموملا ةماعك اقلطم مهتعاخ ءوسو مهتعاخ ندح ىف

 ! هي هب متقوع ام لثم اوبقاعف متيقاع ناو © همسا كرابث هلوق رينسفت

 ْ كناهل تاقف ىطغم ههجو فصنو انيلا سواجلار 0 د ميكر ىلاعت للاهمحر قاحساىبلا نعو

 ْ ةيآلااذهناريسفتلا لها روهجقبطا ىطرقلالاق 'حلاىطغم كهجوفصنو انيلا سولجلا ر كم

 لا ملسو هيلع هللاىبص هللالوسر مع بطلادبع نب ةزمجح ءاديدلا دنس نش 3 تلت يدم

 6 ريصاو + نيرباصال ريخ وهل , متر بص نكلو 0 هةمسأ كراس هلوق ريسقلا

 ا 3 لاق جلا ىهتنا ةالص وا ةريبكت نيعي.س ةهزمج مح ىلع مالا !!4لع ىنلاىلص نايبعلاىفو

 ا لحر ةصالخلاىف لاق 5 قكبملا ىتحو هلتق 4ع هللا ىخر ةز 3 رو نا هاصاح 18 لورنل لا بايسأ

 ا 1 هع فكي نأ نيحالا اننا لب هل لوع له ,ثحدت اي وح ال لاق

 00 قض ىف كي الو مولع نزح الو هللاب الا كريص امو 5 همسا كرا هلوق ريس
 || 58 .٠ -م- 9 01 ل | . َ

 © نونسحم مه نيذلاو اوقتا نيذلا عم هللا نا.* نوركعي

 دحاو لجر الا كلاهوهف هللاعم ناك نءلك ىللوقب ةكئالملا نم 0 ر ىرو:دلاداغمم لاق

 هللا هر ىدنسو ىخيش عج ريدقلا شاهحماس ريقفلالوقب ا هعم هبا اكنه لاق وهنه تلق

 *لا هب ىصوا ىتح ىللامال هنا تاخحالااويا اودلعا لاقف موب هتافولبق هباحا هحور
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 مه 1٠6 زجح

 هك ةايقزز !اهنأيي ةجيطتواة لا [كداك ةيازق

 اهراضا د اما (اهسفن نع لداجن اهدوحو ءاشب ردق ىلع ( سفن لك ف ةيمجنل|تاليوأتاا ىف لاق

 'ملا ةيعطفلاراثو محجلارانب باذعلا فوت ًاوست لمع سفن لكناىلا ةراشا هيفو حلا اهعفانمل ابذجوا

 عوجلا سايل ّللااهقاذاف هللا عناب ترفكف ناكملكنه ادغر و8 همسا كرابت هلوق ريسفت
 باذعلا مهذخاف هوبذكف مهنم لوسر مهءاج دقلو * نوعنصي اوناكامي فوخلاو
 ٍ . ه6 نوملاظ مهو

 ملا نمآ مرحىف اوناك مهناف ةكم لهال لئلااذه امهنع هللاىضر سابع نبا لاق لا ةثارجلاب

 نا هللا تمعن اوركشاو اببظ الالح هللا مكقزر امث اولكف © همسا كرابت هلوق ريسفت

 1 هب هللا ريغل لها امو ززاخلا محو مدلاو ةتمملا مكيلع مرح مبا « نودسعت هايا منك

 تاعاطلا ماب نا_الا صخش ةيرق ىف تفك اذا ءوشلان ةرامالا نسقنلانا: ىلا ةراشا ةي الافو

 نا ىلا ةراثا هيفو "لا قا ةريم عاطقتناب تيلتبا اهتاوهشب تععاو اهاوه تعبتلاو قيفوتلاو

 مالسلاهيلع هلا ىور لا قداصلا قشاعلل ىونعم قزر ةقيقحلا رارساو ةعيرسشلا راونا

 هللاىضر ديلولا نب نا عابسلا نم بان ئذ لكو رويطلانم بلخم ىذ لكلا نع ىهن

 'لا ريمخاو لاغبلاو ليلا مول نع ىهث مالسلاهيلع هنا هنع

 4 محد روفغ هللاناف داع الو غاب ريغ رطضا نفث #3 همسا كراش هلوق ريسفت

 نف ل ةيمجنلا تاليوأتلاف لاق لا ةرخآلا رادلاىه ناودحلاو ايندلا ةفيج ةتءمملازا ةراشالاو
 زاجاو "لا لسانتلاو دلاوتلل لمأتلاوا لالخلا كلاب توقلابلط لثم اهنم عون ىلا © رطضا

 بنجتلا ىلوالاو . نويعلا ناسنا ىف ام هلها نم اوناك اذا بطلاف رفكلال ها ةراثتسا مهضعب

 لاق جا نيلوقلادحا ىلع را تاساحتلاب ىوادتلا ضي رحال صخر هايشالاىفو "ا هنع

 ىهتلا هدب رضي امع هب عنتع ام رادقم بطلانه فرعينا لجرلل بحتسي هللاهمحر ثيللاوبا هقفلا

 ا ءاود اهئمسو ءافش اهنبلو 8 رقبلا م لاق هنا ههحو هللا مرك ىلع نع .- ىؤوو:-

 اذهو لالح اذه بذكلا مكتنسلا فدت امل اولوقت الو 8 همسا كرابت هلوق ريسفت

 ليلق عاتم * نوحلشيال بذكلاهّللاىلع نورتش نيذلانا بذكلا هللاىلع اورتفتل مارح

 مهانملظ امو لبق نم كيلع انصصق ام انمرح اوداه نيذلاىلعو * ملا باذع مهلو

 6 نوملظي مهسفنا اوناك نكلو
 ةيتالاف لاقيو لا اهناسو اهنبل ةبوطرو رقللا م ةسوبيو زاجحلا سهيل اذه ىمياحلا لاق
 ةراشا ةيألا ىفو خلا ثيللا ىبا ريسفت ىف  ةحح ريغب الوق اولوقب اليك نيتفمللاو ةاضقلل هيبنت
 لا روزدلاو ناسشحلاب لسوفالا كلوقت آما نا ىلا

 كلذ دعب نم اوبات مث ةلاهجم ءوبسلا اوللع نيذلل كبرنا مث  همسا كرابت هلوق ريسفت

 ةما ناك ميهاربا أ 3 ع روفغل اهدعب نه كير نا اوحلصاو

 ةيؤر نم رباك الا ةبونتو تالفغلاو تالزلانم صاوحلا ةبوتو تا ماوعلا ةبون نا ملعاو

 خلا تاعاطلاىلا تافتلالاو تانسحلا

 هبتجا همعتال اركاش * نيكرشملانم كي ملو افينح هلل اتناق 88 همسا كرات هلوق ريسفت

 مث نيطاصلان ل ةرخ آلا ىف هناو ةئسح ايندلاىف هاننتاو * مقتسم طارص ىلا هيدهو

 | ا و 4 نا يتلا نبت مدر حاس قط شملا ةاريتاةلماجتبا
0 
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 جلا بولفلا ضيم نم هب ملاعي ءاودلاوه نآرقلاو بيبطلا وه ىلاعت هللازا ةيمجنلاتاليوأتلا ف لاق
 لجر ىلا هعفدف هللا كملع امم امم ىنملع لاقو ملسو هيلع هللاىبص ىنلا ىلا ءاح.الخرانا:تزئافرزل

 نمو هرب اريخ ةرذ لاقثم لمعي نقلا غلب قىح ) ضرالا تلزأاذا 00 هيلعف قا رقلا ةملعل

 2 3 هرب ارش ةرذ لاقثم لمعي

 | * نيم ىنرع ناسل اذهو ىمحتا هنلا نودحلي ىذلا ناسل ص همسأ كرام هلوق ريسفت

 نيذلا بذكلا ىرتفي اما * مبلا باذع مهلو هللامهيدهيال هللاتايآب نونؤيال نيذلانا

 | 6 نوبذاكلا مه كئلواو هللا تانآب نوئمؤبال

 أ لا رارسالانم هيف هللا عدوا ام ىلاعت هللا مالك نم مهفبال ىدلاوه ىمحتالا ةيمجنلا تاليوأتلافو
 حلا ءوسلاب ةرامالا سفنلا تافص نم ءارتفالانا لالدتسالاهجو ةيمجنلاتاليوأتلا ف لاق

 ا نامطم هبلقو ارك نم الا هناعا دعل نم هللاب رفك نم 0 يحن كراش هلوق نياسفتا

 #« مظع باذع مهلو هللانم بضغ مهلعف ازدص رفكلاب حرش نم نكلو نامالاب

 | نوكيدق ) لاق قرسي نمؤللال يق ( كلذ نوكي دق ) لاق ىنزب نمؤملا ماسو هيلع هلاىبص نال لبق
 | خلا قطنلاب سرخالاىلع قطانلالضف سيلاطتسرالاق '*لا ( ال ) لاق بذكي نءٌؤااليق ( كلذ
 هنع هللاىضر رامعىف ةي“آلا تلزن امهنع هللاىضر سايعنبا لاق خلا قدصلايف ةاجنلا اولاقدقو

 *لا مهوبذعف اماسو ابابخو الالبو ابيهصو ةيمسو رساي هيوناو هوذخا شيرق رافكنا كلذو

 ال هللا ناو ةرخآلا ىلع ايندلا ةوبحلا اويحتسا مهناب كلذ ه همسا كراين هلوق ريسفت
 كئلواو مهراصباو مهعمسو مهلولق ىلع هللا عبط نيذلا كلوا + نيرفاكلاموقلا ىدهل

 ه6 نورمماخلا مه ةرخ الاىف مهنا مرج ال * نولفاغلا مه

 ام لاق هللالوسر لاق دمحم ىف لوقت ام اهدحال لاقت نيلجر ذخا .باذكلا ةمليسم نا ىوز امك

 خلا ( رئاج ن اطلس دنع لدعلا ةلك داهجلالضفا ) ثيدحلافو لا هالخ اضيا تناف لاق ىف لوقت

 اودهاج مث اونتف ام دعب نه اورجاه نرذلل كير نا مث همسا كراس هلوق ريسفت

 6# محر روفغل اهدعب نم كبر نا اوربصو

 ىرخإ ةراشا هيفو ه ةرخ“آلاىف ةراسخلال ها مه ايندلاىف ةلفغلا لها ىنعي ةيمجنلا تاليوأتلا ف لاق
 0000 ىهتنا ةيبوبرلا بهاوه نع يبولقلا ناش تاو ةيدويعلان ع ءاضعالاب لفاغتلا نا ىهو

 | ىلاعت هللا لزنا الل هنا انل ركذ ةداتق لق لا اهسفنبي سفنلا ةلاهج الا باح الو رباك الا ضعب
 خلا ةكمل هانم مهباخساىلا ةئيدملالها اهب بتك اورجاب. .ى> مالسالا مهنم ليقبال ةكم لها نا
 ضرافلاني رمخ نعو 4 ضراوملا 6 م لاقتالا ىو ةرجهلان م ةاعافم ةرحاهملانا ملعاو

 رضخ رويطب ولا“ التما هيلع ائيلص املف لاق ىلاعت هللإ ءايلوانم لجر ةزانج 2

 "حلا هعلتباف ريبك ريط ءاغ
 #« اهسفن نع لداجت سفن لك ىنأت موب ف همسا كرايت هلوق ريسفت
 | نم روفغو لاعفالا ديحوت ةيتيم نم ةيكزتلا لهال ىلت. لاعفالا ثيح نه: روفغ ىلاعت للازا مث
 | اننا ريح نم لجر تام قرودلا دما لاق م تافصلا ديحولا ةين لح نع مهل لت تافصلا ثيح

 ا متهج ترفزف انثربقم ىف ىسرملا رشب 5 لاق كتصقام تلقف باش دقو ليللاىف هتيأرف باش

 ا خا ةريقملاىف نم لك اهنم باش ةرذز
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 هللا دهعإ 1 مظع تاذع مكب هللا ليس نع مددص اعب ءوسلا اوقودو

 | هللا دنع امو دقني كدنع ام « نوملعت م مق ال ريح وه هللا دنعاام نا ًالبلق.انم

 ٍ 6 ني زحنلو قاب
 أ بلطلا قديم ىلع هدهاعو ,عراشملا نم .ةيالو بج ا .ةدارا لبذل قلعت ىدلا تيززملاالا ةراشارةينألا فو
 أ لالج ىلوملانبا نبا لجر انه هرسسسدق هداتفاب ريهشلا خسيشلا ةرضح .لاق . لا هيلع تابثلاو

 صاظملا نم ةقيقحلا ىلا ارظن هل نا معزبو تاوهشلاب لفتشيو |برشيو لك ا ىلج هناويد هل لاقي
 *ملا داحلالانم ىلاعت هللا انظفح

 لمع نم * نولمعي اوناكام نسحاب رجا اوريص نيذلا ب همسا كراش هلوث ريسفت
 هي وهو ىثا وا ركذ نم اًلاص

 نا ادارا الف ىلاعت ها عم ةواحلاىف نا.ءاكتشي نيلجرب اذاف ةصيصملاب تنك معلا ما د

 مركي ناحتمالادنعو لبق ام منو حلا ةرمم ملعلا اذهل لعجم لاعت رخ" الل اهدحا لاق افرصني

 *لا ناهيوا لجرلا

 نسحاب مهرجا مهتيزجللو ةبيط ةورح هنيحنلف نمؤم 8 همسا كرات هلوق نيسفت
 :© نولمعي اوناكام
 لامعتسا سفنلان م حلاصلا لمعلاف سفنلاىلا ىئتالابو بلقلاىلا ركذلاب ريشي ةيمجنلا تاليوأتلا فو
 مهقدص ردق ىلع نوكت اما دابعلا لامعا ةيحالص نا ملعا مث , "با ,هقدصو. هنا ىوقتب, ةعي رشلا
 ىف هتيأر دمحا تام 1 لاق ّاهمحر لينح نب دما مامالا باحا ضعءب نعو خلا تالماعملايف
 *لا هيشم ىف رتخمو ىدع وهو مانلا

 هنا * مجرلا ناطيشلا نم هّللاب ذعتسساف نآ رقلا تأرق اذاق إف همسا كرايت هلوق ريفت

 هنواوذت نيذلا لع ةناطلس امنا * نولكوتي' مهيد ىلعو اوما نيذلا ىلع ناطلس هل. سيل
 3 نك 4 7 نيذلاو

 مانالاىف للادحر ىزاريشلا فو نب ىلع نب هاربا قاحسا ابا خيشلا تير زايذالا ضب لاقو

 لا ةهطلاصلا لامعالا ىلا ةردابملا لقاعلا مف ا كر كس ل 1 ل ل

 خا همالا عم 3 18/1 ةذعاى ناطخلا ةيمحتلا تالي وأتلاف لاق

 نمو ىلاعت هللا لاق نيرقلا انق-ىف هنا ىهاظلا 1 نيرقلارا ناطيش لك دارا له مهضهب لاق

 ١ سو هيلع هللاىبص هللالوسر ق> ىفو < نيرق هل وهف اناطيش هل ضيقن 2 نعي
 لاقتف ىلعي ملسو هيلع هلا لص للالوسر ت1 ممطم نب ريبج - ىورو - ا دلل

 1 راخألا ضعب فو ثيدحلا (:اليطاو ةركب للان ايو: اريثكا تن اكل آو اريك نا 3 للا )

 دا مهيلع كل نسأل [ىذابع نأ كلناذك اكل براي لاق سيلبا نا ) لاق و هيلع هللا ىلص

 ثردحلا"( مالسلااءهيلع دممو مههاربا نيطنم هنيطو ىثىعنم ههجوروت 05 ىلاعت لاف مهن 3

 تنا اما اولاق لزني اع معا هللاو 2 000 2 اندب اذاو 0 4ع كراع هلوق ل

 3 سدقلا حور هلزت لق * نو.لعيال مر لد رئفم

 نموا روسلال ئاوا نم آدب ءاوس نآرقلا ةءارق ىف عرش نع« لك ىلع ةنجاو 0 ذا ملعاو

 لاق 1 روه#خ ادنع ةيجاو ريغ ةذامتسالاو ةهتافلا سقت ىراتقلا َلاَمَو ا اقتلظم ابئازحا

 ناطلس لاق خلا ةالصلاىف ىلوالا ةعكرلا ف ناذوعتي للا امهر ىفاشلاو ةفيتح ونا ىطرقلا

 اذا ناك محو هيلع هللاىلص هللالوسر نا امهنع هللاىضر سابع نبا نآرقلا نامحرت ماكل

 6ك اولمك نا هللا ءاش م اوامتو اهم سانلا دخا .ة. ةدق ابق ةياآ هيلع تلزت
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 ىرشرو ةمحرو ىدهو *ئكنكل اناس باتكلاك لع انلزنو ه8 همسا كرات هلوقريسفت

 ن# لدعلاب يماي هللازا * نيماسملل

 الإ شلاو كولا اا قسيعلاسلا هلأ خاتم ىف لك نان تانكلا ىف نا. ىلا ةراشا هِبفَو

 ةعيرشلا لهال فاك نآرقلانا معاد ا ناسنالل ردقملا لايكلا |ماقم ىدقا ىلا ىل»# نا ىلا

 لوصا هللادع نب لهس لاق *جلا 1 5 نما دقف راشاو هن حرص 3 ىلع ىثم ن :-- قحلاو

 ةنع هللا ىضر ىلع لاقو “لا هللا] وسر هئسب ءادتقالاو هللا 26 كسلا نيتكر ىلع نبدلا

 "لا 0 ملسو هيلع هللاإص هللالوسر رثا ىقنقاند الا قلحلا ىلع ةدودسم اهلك قرطلا »

 3 قرقلاىذ ”ىاتياو ناسحالاو 84 همسا كرات هلوق ريسفت

 لاومالان مو ةساعوزلاو ةيئاسحلا ثال الآ نم للا كاطغا ام فَ لدعلا ةيمحنلا تاليَوأْتلا فو

 المار انا ٠ ىو ١ 7 جاتك ناحل لكرلا نشحلا قل لاق هن ليم نعو' "21 هي ومدلا
 قرط ضعِب ىف سم دتلاةمحر ىقبعلا خيشلا ةرضخ نا - ىكحو - خا اهتاي> ةرهىف تبذع

 سماوالا ىلع ريدلاو 0 اهل ةجر هك اهلعحو الف دحأت ءاوهلا درب نم عدرا هرجع دادغب

 ناسحالا ةيمحتلاتاليواتلاىفو ا ةدهاشماوه نادحالا اضياو "ا لفاوتلا ءاداو ىهاوتلاو

 لا داشرلا ليس كاراو هللا كاطعا امي قلخلاىلا نسحن نا

 5 نوركذت مكلعل مكلظعي ىتلاو ركملاو ءاشحفلانءىهتيو ف همسا كراس ةلوقريسفت

 كعطشو ناَنَع كبجامىق تاليوأتلافو " للا كفن كِيلآ ىبرفلا برقا ةيمجتلاتاليوأتلا فو
 4 قكلال دا لالضا نم كيلع هب 0 تاليوأتلاقو ا دلو وا لام 0“ امايا هنع

 ا نا راش رد رب رقتلا فئاطل رد ] :ا كشفن تانض ةروس نه نانام وه تاليواتلاىفو

 ىننوز الإ ةئالثب ةيكاألا هذهيف ىلاعت هللاما دقو: "حلا [ دوهزيج هسب كلل تماقتسا 0
 خا نار ”الاو نيلوالا ملع ةتسلا ءايشالا هذه ىف 0 ءايشا ةمالث ن

 0-تا 4 1
 0 هد وندعب ناعالااودقنم الو مت دهأع اذا هللادهعب اوفواو ف همسا ا

 هللانا::ز) :ةبطخلا خا ىف أرق نم لوا لئاؤالا ةقرءم ىلا:لئانسولا تاتك-ىف . ىطوينلا مامالا لاقو

 توون ]ب رطب ايديقمل] لوو برايم زيدل "بع ني ةرمعأ رجا) اوك .ناكتدلاو ١ ءادقلاب خب
 هريس سدق كلا خيعلاةريض+ لاق "لا: نامزلا فالتخا بسم ماقملاو لالا باني ام راتخا

 ةيل ا اقدم لازلت >> تانلابو ها 9 سفنلا ف هلق“ ةذيدل ةمفتن' ركذلا ناك اذا

 ارم نا 0 طوحالاو لا ىسابعلا ىدهملا 3 03 6 ىنأا ىلع نولعي كامو سانا

 1 وع لاق دنع هللا ىضر ةريه ىبا ند وهو هرس سدق قو خيعلا ةرضح ةزاتخ ا "امه ك2

 اوء.حساف توغل دف بطغ مامالاو ةعما مون تَصنا كيحاصل 0 اذ ( حو هيلع هللا ىلص

 خا ثيدلا ر(يهضوا.ىفدتإ نيقزتد وسالا ىجللر) كحل[ فو ال( هللا مكر اوتصناو
 الو « نولعفتام ملعب هللاذا اليفك مكيلع هللا ملعج دقو #8 همسا كراش هلوق نيسفت

 ه اناكنا ةوق دعب نم اهلزغ تضققن ىتلاك اونوكت
 متأر اذا نيملكتلا ضعب نعو ء رذنلاب وا لوبقلاب اما كسفن ىل» تبحوا ام ةندأت ءافولانا ملعاو

 يكمل 1 ع ةنياز تب دامو لاو ملازا اف ليطلاو ياللا, زع | قع دكت تااركللا نمر عع ا! لجل

 را ترييوألا !ىو ا ةقفاولاب الا هللا عم بحصت الل لاق اعلذم توما ىب < لما 6 ىأ

2 ! 
 1 ههاون 2| او سا عاوا راع 4 ةتاديعي !وفانلوأ ىف

 رت

 نم ىبرا ىه ةما نوكت نا مكتب الخد مكتاميا نودح © هسا كرابت هلوق ريسف
 مكلمجل هللا ءاشولو « نوفلتخم هيف منكم ةميقلا موي مكل ننيبلو هب هللا ؟ولبي امنا ةما
 86 نوامعت متدك امع نلئستلو ءاشي نه ىدهيو ءاشي نم لضيي نكلو ةدحاو ةما



 مكللعجو) ةيمجنلا تاليوأتلا فو 'ملا عرزلا- دجوب فيكف لبحلاب دسنم محرلا ىف ليق ناف
 هللاو ىرخا ةراشا ةيآلا فو خا تاناويحلل لعج اك مداسجال © ةدئفالاو راصبالاو عملا
 لا قيقحلا مالا وهو مدعلانم ىا مكتاهما نوطب نه مكجرخا

 تاي ال كلذفف نا هللا الا نك ءانذلا وحق تاردسم 0 ةمسا كراش هل وقريسفت 5

9 0 
 # نونمؤي موقل
 مث ءاوهلاىف باغ َىَح ولعي لزب ملف بهشا ازاب لسراف ديصلل امو» جرخ هنأ ديشرلا رابخا نهو

 رع ىف رفاس نمت راحتلا ه٠ لجر برغأاىلا لصو ناكو لا ةكحاس هعمو هنم سايلادعب مجر

 ةبق اوأرف بطحلاو ءاملا اوذخأِل ةنيفسلال ها ابيلا ج رخف ةميظع ةريزج ىلا خررلا مهتقلاو نيصلا
 4ك خرلا ةضيب ىه اذا اهنم اوند املف اهنم اويجعف قيربو ناعمل اهل عارذ ةئامزم ىلعا ةمرظع

 لاق هنأ هللادبع نب د نعو 01 ) انويب دحاسملا اوذختاو افايضا ايثدلاىف اونوك ) ثيدحلا فو

 قو لا بولقلا ءامس وحىف ةرخسهحاورالا ريطىلا ةراشاةي"الاىفو 'لاهجوا ةسمه ىلع ةرككلا

 ةيدمحلا رارسالا فو ٠ خلا ناوخالاو ناكملاو نامزلا ةثالث طورش كواسال ةيدو.ح لا تاعقاولا

 هاني مظع رصصق ناطيحنه طئاح ىلع لوابب بتكو لا دربلاو رطملا عند نكسملاف :ضرغلا
 خلاص ن!!تعضوو صجلا تعفر نيدلا تهضوو نيطلا تءفر نوراه 5 ديشرلان وراه ةفيلخلا هوخا

 لايخلا نم مكل لعجو الالظ قلخ ام مكل لعج هللاو * نيحملا اماتمتو انانا, اهراعشا:و

 ه6 را مكيفت ليبارس مكل لعجو اناثكا
 رايد ق اذه نك رغم ريغ عيبرلا درا هرس سدق ىدنئا هداتفاب ريهسشلا خيشلا ترضع لاق

 *ها الادتعا رايدلا كالت درب ىف ناف برعلا

 « نوملست مكلعل مكيلع هتمعن مت كلذك مكسأب مك ليبارسو قههمسا كرابش هلوقريسفت
 ه6 نورفاكلا مهرثكاو اهنوركتي مث هللا تمعأ نوفرعي * نيمملا غالبلا كيلع امناف اولوتناف
 هللاةمعشبو كي (© نورفاكلا مرثك او كفيرعتب “© هللاّتمعن نوفرعي ف ةيمدتلا تاليوأتلا فو

 لا رهقلل اراهظا

 مهالو اورفكنيذلل نذؤيال مث اديهش ةمالكنم ثعبنمويو 98 همسا كرابن هلوقريسفت
 نو نرظني- مهالاو منعت كف الف !تاينعلل ل ملط ,ناألا ىلَر اذا. هنوني
 لا ناسشلا زكشو . ندنلا اركشو . .كثلفلا زكشت !:' هوا ةئالك رع ركشلا طارس سادت ةريدألا وسلا علاق
 لا مالسالا ىف كوخا اذه لاقف ريقف ىلا هب به ذف هدمددخاف ىنغي سم مالسلا هيلع ىسيعنا انا مافواوات

 خلا للا ةمعنب رفكلانم دشا ساب رفكلانا ملعاو

 انقاكرش ءالؤه انبر اولاق مهءاكرش اوكرشا نيذلاى ار اذاو 8 همسا كراس هلوق ريسفت 9

 ذئموب هللا ىلا اوقلاو * نوذاكل مكنا لوقلا مهلا اوقلاف كنود نم اوعدن انك نيذلا

 اباذع مهاندز هللا ليس نع اودصدو اورفك نذلا #23 نورشإ اوناك ام مهنع لضو ا

 مهسشا نم مهلع اديهش هما لك ىف ثعرن مولو * نودسش اوناك اع باذعلا قوف

 هي ءالؤه ىلع ادهش كب انثَجو
 اهبح اص دحيف ةعسلل نهادحا عسلت تخيلالاثما تايحو لاغيلالاثءا براقع ىهموماذع ةدايزىف رييج نبا لاق

 لا سلات اواصلانا امسال ةسخ مالسالاناكرانا ددعلا|اذه رس لعل ريقفلا لوب خلا افي رخ نيعبرا اهتيمح
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 مهف مهناعا تكلم ام ىلع مهقزر ىدارب اولضف نيذلا اف 9» همسا كرات هلوق ريسفت

 « نودحج للا ةمعْتفأ ءاوس هبف
 تءسقو بعلت الف ىتدابعل كتقلخ مدآ نتا اي ٠ ةارونلانِء رابحالابمك اهلقن ىلا تالكلا نمو
 حابلطلاىف هقزر لعجنم مهتم . هوجوىلع قزرلابابىف هللا دابعنا لعاو حلا بعتتالف كقزر
 | هقزرلعجن٠ مهنمو خا لكوتلا ىف هقزر لعج نم مهنهو خا ةعانقلا ىف هقزر لعج ن. مهنمو

  0 0ب ١.

 خا ةدهاشملاو

 مكجاوزا نم مكل لعجو احاوزا مكسفنا نم مكل لمج هللاو » همساكرايتهلوقري#فت

 4 نورفكي مه هللا ةمعنبو نونمؤي لطابلابفأ تاببطلانم مكقزرو ةدفحو نينب

 خا نكسلاتنب, ةناحمر اهل لاقي نجلانم ةأرما جوزتف كولملا ءامظع نم اهوبا ناك ىلكلا نبا لاق
 ( |[ لا ةينجلا محرىف ةيناسنالا ةفطتلا نوكتتنا نم عع نجلا ىف رانلا رصنع ةبلغ ليق ناف

 | ضعب ىف ماكا رحم ىف نأ ناويحلا ةايح ىف لاق ام ءاملا ناسناو ناسنالا نيب ةحانملا زاوج اضيا

 | ناسنا هيلا لمح كولملا ضعب نأ  ىكحو - لا ءاضيب ةيحهل هلو ناسنا لكش لكش نم تاقوالا

 ا هنونا مالك مهقب دلو اهنم هاتاف ةأرسعا هجوزف هلاح فرعينا كلملا داراف ءام

 تاوءتسلا نم اهزر مهل كلعالام هللا نود نم نودبعيو 0 ةمتنأ كراس هل وق ريسقفلا

 | «نو.لعت ال متاو مسي هللانا لاثمالا هلل اوبرضت الف * نوعيطتسي الو ايش ضرالاو
 ! ةنه قس وهف نمل اهرر ام هانقزرنمو "؟ىتلَع رده ال اكولمم ادبع داعم هللا يرض

  نووتسي له ارهجو ارس
 ىلعالا "الملاناو راصرالا نع بحجتحا م رئاصيلا نع بحتحا تسانا ) ملسو هيلع هللا ىلص ىنلانعو

 تدصق' اذا ىسوم اي لاق تراي كدجانبا ماللاهيلعىموهلاقو خلا ( مت'ا هنوبلطت ام هنوبلطي
 '*لا ىلا تلصو دقف ىلا

 ا نيلجر الثم هللا برضو # نوملعيال مرتك ا لب هلل دجلا 00 همسأ كرام هلوق ريسفت

 ىوتس له ريب تأيال ههحوب اغا هيلوم ىلع لك وهو 0 ىلع رده ال مكبأ اهدحا

 يي مقتسم طارد ىلع وهو كدعلاب صعاب نمو وه

 ا هكمديرد اريو مدا رد نايك سابعلاوب| خيش تولخم ىزور هكمدروا بدع المعلا, كح 1

 ا |[ تق كسل دياوخم تن نيا

 رصبلا حلك الا ةعاسلا ما امو ضرالاو تاومسلاببغ هللو ف همسا كرايت هلوق يفت
 0 اا نعم اترا رفا ىهاوأ

 7-1 م .: 2

 ىلا ةراشا ةي”الافو لا نارفلانم مهبا ايف مالعالاو فيرعتلا باتكىف ىلبسلا مامالا لاقو

 لاق الجر نا ةنع هللاىذر كالام نب سنا نعءو ا ربخلا نه ”ىثىلع ردقتال ةرامالا سفنلانا

 "لا ( اهل تددعاام ) ماللاهيلع لاقف ةعاسلاىم ٍلسو هيلع هللاىبص ىنال

 لعجو أيش نو.لعت ال مكتاهما نوطب نم مكجرخا هللاو لَه همسا كرايت هلوق ريسفت
 1 ةدئفالاو راصبالاو عمسلا مكل

 تايلجتلاو 2 حلا تاتافصب اهئايحاو اهفاصوانع اهتناماي نوكي اهبرىلا سفنلا عوجرنا ملعا مث
 ٍبابرا نم اهلهاو قحلا ىلجتلا ثلاثلاو . ىنيعلا ىلجتلا ىتاثلاو :ّلا ىملعلا ىلجتلا لوألا . ةئالث

 *لا لوصولاو نيقيلا

 ؟ ريطلاىلا اوريملا « نوركشت مكلعل ف همسا كرات هلوق ريسفت
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 رم ىف للا تاك :للآ ٌتاورقلا نم 'لمطلا زي ا لاقفا ضالجالا نم ويش اركان,
 نوطب ىف امم هللا ةاقس اهف لقاعلا رابتعا ىلا ةراشا ةياالاىفو 'لا [ تسانبل صواخ كممن_ اماعإ

 لاعس هلناك نمالأ مهب ىدانق سانلالعسف وري نومألابطخ ةضورلاىف لاق خ1 سوفنلا ماعنا

 *ملا ركساا ةمعئو نبللا ةمعن نع رابخالاىلا رظنا مهضفب لاق 4 ريما لح ثريثي_ قادتيلف

 3 لحالاىلا كبر ىحواو * نولقعي موقل 35 5 3 همسا كراش هلوق ريسفت

 تاعاطلا 5 نم نود تادهاحلا نانعاو تاعاطلا ليم تارع نكو ةيحللا تالفألا فذ
 | لقتلاسق ءاملعلا ضم لاق لا ملحلاو ملعلا اهرمث ةرجش لقعلا قيقحتلا لهالاق *1تادهاجملاو
 لا ملسو هيلع هللا ص دمحم 1 نري وة ةئامعستو ةكمئالملاو لسرلاو ءام الل كمل ءزج ىلاب

 'ما مار> :اهخلو لالح اهنبل ةيمد آلاك الالح لسعلاناكناو لح مر< ناويحلا ةايح ىف لاق

 * ناوش در امون ردتسشلا ىو او كاس ما يدخن 6# همسا كرايث هلوق ريسفت

 6 بارش اهنوطب ن نم جرخم اللذ كبر لبس كلساف تارعلا لكنم ىلك مْ

 انندلا ريت ىف هنع هللاىضر ىلع لوق اماو لا رودزلاك لحنلا عض حصل ةقيثح ونا لاقو

 خلا حيبقتلاقيرطىلع دراوف ةلحت عيجر هبارش فرشاو ةدود باعل اهيف مدا نبا سابل ف رشا

 ن# سانلل ءافش هنف هناولا فلتخم 8 همسا كرايت هلوق ريسفت
 ١ لسعلاو 0 هتردق لاك ىلع اليلد ل_علاو مسلا ةلحتلا ىف ىلاعت هللا عج دق ناويملا ةاح ىفو

 ىلع لاقو خا ولح لك انهه ءاولحلاب دارملا ءاملعلا لاق "عا ,نيمالا مقالا اهنا. "ةزراعك ايش

 | 2١ وعدم وك متو كلب زك شو( ساو لمو "كو كم ور ماوعطما |[ لاك دل! اع هنعا سل قدر

 ا اهايالخ ىف لحنلا فكر اولاف اهتوس ىهو ايالخلا ىف لجالاك اونوك هيذمالتا نانو ميكح لاق

 ا ابيط عنصتو ابيط لك أت ةلحنلاك نيرا ادع كا غرام نازعو

 0 نو كت موقل ةباآل كلذ ىف نا ف 3 همسا كراس هلوق ريسفت

 هقسا ) لاقف هنطب ىكدشا دق ىخا نا لاذ ملسو هيلع ّللاىلص ىنلاىلا ءاح داحف" نأ < ىاوز -

 1 سانال ءافش لسلا ناك انا هرسسسدق 8 ىلع نب دمت ءالوالا ماما لاق :لا 2ع

 ءافش لسعلا هنع هللا ضر دوءسه نبا ن «الا نيالاو ةوالحلاو ءافشلا ءايشا ةثالث لسعلا ىفو

 ١ صاصتخا رد كك كش هكار شور 0 كفي موقل ف قشاكلا لاق "ملا ءاد |

 "لا هقيقر روماو هقيقد عياتصب
 «6 رمعلالذرا ىلا دري نم مكذمو مكفوتي مث مكقلخ هللاو فه همسا كرايت هلوق ريسفت
 | ىف مسربالا لعج ريقح ”ىث ىف زيزع لك ىف نا هتنس ىرجا ىلاعت هللازا هللاهمحر ىريشقلالاق

 عه ءايشالاىف ناويح لك فرصت نا ىلا ةراشا ةي“آلاىف ةيمجنلا تاليوأتلاىف لاق لا دودلا
 'لا اهعاونا فالتخاو اهترثك

 0 ريدق ملع ميلع هللانا 2 مع دع ملعيال ل 3 همسأ كراس هلوق ريسفت

 لعاةيش .هفور , لا تفعص تكارت اذاو كلفت تلكرأ م لاق كمعط فنك اخيش جاجحلا لأسو

 ةيلوفطلا روط 5 ةعبسناسالانانسا اولاق خلا مكحرداق ريدقتب الا سيل لاج آلا توافت

 مرهلا مكح .مهنضعيب لاق خا عبرا ىف رمعلا بتارم اوطبض داشرالا ىفو حلا نينس عبس ىلا
 لا نادقنلاتافصنم اهوحتو هتعلاو نونجلا نا كش ال ريقفلا لوقي خلا رفاكلاقح ىف رهظي امنا

 :* قزرلا ىف ضعب ىلع مكضعل ىلضف هللاو 0 همسا كراس هلوق ريسفت

 لاق خلا ةريمك ,ثدادما نكل ةليلق ارابصق مهرامعا تناك ناو ةمالا هذه غاشملا ضعب لاق

 ىلا ةراشا ةيتالافو ٠ خلا هملح بوثيو ةلهج بهذي هرخلآ لجرلار مع ىنصن ريخ نا ميكح
 ١ حاورالا سالضف ةيمج'ا تاليوأتلاىفو خا هدوجو تاثا نع ىنافلاوه ىوتملاف ءاقبلاو ءانفلا

 لا ءاقبلاىلا درلاو ءانفلا دعب تادهاشملاو تافشاكملا قزر ىف بولقلا ىلع
 ع لك دخت تكبح 2
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 ةيجم ةلالاكلتف تدلو دقو حولىبلع ىأرماو انا ترقبو ةنيفسلا انب هيريلكجا قاع اهم نءو
 | هفشك دارا 53 ىلاعت للاوه نضلاف علك نأ تاراشالان هو 4 سشطملا ىناتقي تلاقو ىنبت اصف

 ىوةكلاىفو : ةمعالا لاوزل بيس نارفكلانا اهنمو 'جلا كرشا دقف بيسملانعء ال بايسالان ع

 ]1١[ لا ٠ لادجوت دوخ نسحم اب ىتك هك . لاثم رد تنعن نارفك نادشاب

 نمل ءايرلاب ادصن تاعاطلانم للا مهقزر امم نولمجم ءاوهالاو سوفنلا بامسا نا.ىلا ةراشا هذو

 "حلا انظ مهقح ىف اونسحيل مهلاوحاب مهل ملعال
 | * مظك وهو ادوسم ههجو لظ ىنالاب مهدحا رشب اذاو © همسا كرايت هلوق ريسفت

 ام ءاسالا بارتلاىف هسدب ما نوه ىلع هءام.| هيرشب ام ءوس نم موقلانم ىراوتي
 | «مكحلازيزملاوهو ىلعالالثملاهللو ءوسلا لثم هرج الا نوم و نذل ن1

 ىو ا ىلاعت هنه وه امنا روهظ لكن اف همكحل داقنيو ىلاعت هللارمال .ملتسي .نا لقاعلاىلعت

 'لا ةيلهاجلال هال ةفلاخم تانبلاب احرف دادزيو ةعرشلا

 | نكلو ةباد نم ايلع كرئام مهملظب سانلا هللا ذخاؤي ولو ف همسا كرابت هلوق ريسفت
 #* نورخأتسيال مهلجا ءاج اذاف ىمسم لجا ىلا مهرْخْؤي
 | نعو خجلا ( تانبلا ىنتقزرف ةنوؤم الب ادلو ىنقزري نا ا تا ملسو هيلع هللاىبص لاقو

 ىتح قئالخلا عيج باذعلا باصال مدآ ىب بونذب قئالخلا بذع ول هنع هللاىضر دوعسم نبا

 'ملا اهرحج ىف نالعجلا

 ا افضتو نوهاركي اك هلل نولعحمو * نومدقتسي الو ةعاس 0 همسأ كراش هلوق ريش

 انلسرا دقل هللا * نوطرفم مهناو راتامهلنا مرج ال ىنحلامهل نا بذكلا مهتنسلأ

 أ امو « ملا باذع مهلو مويلا مهملو وهف مهلامعا ناطيشلا مهل نيرق كلف نم مثاىلا

 6 نونمؤي موقل ةمحرو ىدهو هيف اوفلتخا ىذلا مهل نيل الا باتكلا كيلع انلزنا
 ىلا عفد ام اوناه هلا لاق اذا ةمايقلا موي نوكت فيك ءاليعإلا نق «نخل لاق“هنا ١ مهضقانَعاو
 هللادبع نب لهس لاق لا ةرخافلا لاومالا عاوناو بايثلاو باودلاب ىنؤيف مهناوءاو نيطالسلا

 نآرقلاةلمحاي لاق هنا راثيد نب كلام نع  ىكحو - لا نآرقلاب لصاي ىنح هللاب دحا لصتيال
 _ لا نمؤلا عيبر نآرقلا ناف مكبولق ىف نارقلا عوز اذ ام

 ىف نا اهتوم دعب ضرالا هب ايحاف ءام ءامسلا نه لزت! هللاو ق» همسا كرايت هلوق ريسفت

 4 نوعملسإ موقلا ةيآل كلذ
 ميهاربا نا  ىكح لا ةيقابلا ةداعسلا ىف دبعلا لخدي, ةينآرقلا ظءاوملاب طظاعتالا نا ملعاو
 | ونال بوتكم هيف اذاف اياتك هاطعا الجر ىئأرف مان' مث هتمعتو هتكامع موه تاذ رس مهدا نبا

 ا نينمؤلاةايحبيسوه اناآرق 6 ءام ءامسلازنم لزنا هتلاورل مهضعب لاقو 'حلا قابلا ىلع ىنافلا
 2 9 5 تنل 1 . 5 . 26 - - .-
 ٌثرف نيب نه هنوطب ىق امن مكيقسن ةربعل ماعنالا يف مكل ناو 8م همسا كران هلوقريسفت

  نييراشال اغئاس اصلاخ انبل مدو
 | ثفرلاو هللا ةبا ف ضوحلاو لوقلانم ءولاو ناتهبلاو ةبيغلا عامس نع متاصتلا اضيا هتمالع نمو

 *جا تانيقلا غامسو لادجلاو

 اقزرو 0 هنم نوذخح بانعالاو لختا تابع نمو 0 هيكل كرام هأوق ريسقلا

 #« كلذ ىف نا انسح



 مدي /٠ »جم

 ركذلا لها اولأساف مهملا ىحون الاجر الا كلبق نم انلسرا امو 95 همسا كزايش هلوقريسفت مب
 ة«مهلعلو مهلا لزنام سانا نيش ركذلاكيلا انلزتاو ربزلاو تانيبلاب *نوملعتال متتكنا
 ةوكر هعم ريقف انتاذحم ناكو ايش لك أن مل مايا ةثالث ةكمي انقا هرسسدق زارخلا ديمس ونا لاق
 ةب الافو ا ”ىهب سيل ءايسالا قح ىف نيدب رالا طارتشا ىزوجلا نما لاق *لا شيشح ةاطخم

 'ملا ةيآلا هذه التف اهعورفو اهلوصا مولعلاب ةطاحالا

 هللا سل نا تايسسلا اوركم نيذلا نمأفأ * نوركتفتي 2+ همسا كراين هلو ريسفت مم

 3 ضرالا م4

 ىنلا لكس الو 2'لا.ىرخا ةمكح كيلا ركذلا لازنا ىفو ىا مهلعلو ةيمجنلا تاليوأتلا فو

 مهاربا لاق لا ( ىلع ةالصلاو نآرقلا ةوالتو للاركذ ) لاق باقلا ءالج نع ملسو هيلع هللا لص

 'لا نآرقلا ةءارق ركذلا لضفا راكفالا راكبا ىفو 2 *خلا ةنمخ باقلا ءاؤد هللادهحر صاوحلا
 لاق لا ياوغمآ اونْمآ نيذلا اهيا اي ) ىلاغتهلوق نكذتلاو ربدتلا هيف بم امم سااجلا سئافنفو
 نييبتلانا معاو ا بحلا لاوزب كلذو ىلبلا لبقي ناعالانا ديدجتلا ثيدحم ملع دق رابكلا ضب

 *لا دايعل ىلع ةوعدلا بجو؟ لمعلاو نييملا غالبلاالا ميياع سل ذا داشرالاو ةوعدلال ها قع

 ىف مهذخأي وا * نورعشيال ثيح نم باذعلا مهين أي وا #9 همسا كراش هلوق ريسفت مو

 1 محر فؤؤرا مكبر ناف قاوح لع مهدخأب وا نبزحعع مهاش مىلقت

 دابعلاب فور .ةيمجنلا تاليوأتلا فو ا ( هتلفي مل هذخا اذا تح ملاظال ىلعل للازا) ثيدحلا فو

 مزلا مهضعب لاق ا ىصاعملاب مهدادعتسا داسا دنع مويلع محد دادعتسالا نسح مهاطعا ذا

 "لا انطابو !سهاظ بدالا

 نيعلا نع هلالظ اًوفَس 0 نم هللا قلخ 5 ىلا اوربي موا ص ةمسأ كرام هلوق ريفا ٠

 3 نورخاد محو هلل ادححس لئامثلاو

 ةراشالاو/ *21؟بناحىلا :تناعن نم نيكي لاعلان 2دمارعلا واو نقلا نع ناين لوا مؤ . ىا ةناكتلا عفو

 | قلخبام اهنمو . ماسجالا ملاع وهو قلخلا ملاعك 1 ْنه قلخ ام اهنم ٠ نيعون ىلع تاقولألانا

 لا سمالا ماع, ىش ريغ نجد ا

 ةكئالملاو ةباد نم ضرالافف امو تاومسلل اى ام دحسل هللو 0 مهيأ كراش هل وق ريسشت ١

 ه مهقوف نم مهبر نوفاخي « نوريكتسيال مهو
 ازنصياو اعمسشي تاداملا لاا .تاناؤئيملا نشا تاقولْحملا#فانطا, ومر. وما ءعرمتلا للكعا ةىلاعتءّسانا ملعاو
 لا هدي حبست ىدالاتناك مالسلاهيلع ىنلا ةزجعم ىتوكلملا ناسالا اذهن مف 2 *حلا اىهفو اناسلو

 اما نتا نيهلا اوذختال هللالاقو * نوصؤوي ام نولاعشو 0 همسا كراس هلوق ريسفتا 4

 هللا ريغفأ امصاو نيدلاهلو ضرالاو تاومسلاىف ام هلو * نويهراف ىاياف دحاو هلا وه

 رضلا ف شك اذا مث * نورئجحهيلاف رضلامكسم اذا مث هللا نف ةمعن نم مكب امو * نوقتت

 لاقبو ثيدحلا ( ةمايقلامو» ىلا سلا مهقل> فنه دجس ةعباسلا ءامسلاىف ةكئالم هش نا ) ثيدحلاىفو

 موعسوأم ردعب لاعت هللا نوفاحم مهف ضرالاو ةكمالملا عومد هاملاو راظمالان ا ةراشالا ناسل نم

 ١ خلاىوهلاوهورخت اهلا للاعم اوذختا قلطلا كانا ام .تاراشإ تان الان و 1 هزاع وم

 | امع ناكستل هللا ان مهانقزر امث امدت نوملعيال امل نولعجمو 0 همسأ كراس هلوق ريسفت ع8 ْ

 ا

 # نوهتشيام مهلو كاحبس تانيا لا نولمجيو ,«نورش منك
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 نولوقي نيبيط ةكئالملا ميفوتت نيذلا * نيقتملا هللاىزجب ف همسا كرابت هلوق ريسفت ما |

 6 نولمعت متلك امب ةخلااولخدا مكلع مالس
 ةيمحنلاتاليوأتا|ىفو لا تافلاخلاو تاوهشلا سد نع لامالا ئقبطتقا ةيمحنلات الي وأتلا فو

 قيدصلاب دارملا مولغلار حم ىف لاق 1 مهلاما حالصال ءازج ءارقنالل ةنملا لوخد نا ىلا ريشي

 مهلك ناميالا لها نا كشال ريقفلالوقي لا مهنم دحا نيب قرفي ملو هلسرو للاب نمآنم لك

 "لا نامرالا بتايم ىف مهناجرد توافت بسحب نكل ةنجلانولخدي |

 | كلذككبر سما ىنأي وا ةكئالملا مهيتأتنا الا نورظني له » همسا كرابن هلوق ريسفت م
 ام تايس مهباصاف * نوملظي مهسفنا اوناك نكلو للامهملظ امو مهلبق نم نيذلا لعف
 ا ند ندع ام هللا ءاش ول 0 نيذلالاقو 03 نؤزهتس هب اوناكام مهل قاحو اوامع

 هك مهلبق نم نيذلالعف كلذك ”ىثنم هنودنم انمرح الو انؤابا الو نم ”ىثنم هنود

 كرادملاىفو لا هقلخو سا ةئيثمي دابعلا لاعفا رثاسو ىصاعملاو رفكلانا ةنسلا لها بهذمو

 ]| نيب قرف ريقفلا ل وشب الا ىهنا اياوص نأمل اداقتعا هولاق ولو ءازوتسا مهنم ردص مالكلا اذه

 | "ل1 بولطملاىلا لصاولا ظقتتلا فراعلانيبو بوجحلا لقاغلا لهاجلا

 ةما لك ىف انثعب دقلو * نيملا غالبلاالا لسرلا ىلع لهف هه همسا كرايش هلوق ريسفت مع

 هيلع تقح نه مهو هللا ىده 6 مهنف توغاضطلا اودتجاو هللا ا ودبعا أ الوسر

 مهيده ىلع صرحت نا * نييذكملا ةبقاع ناك فيك اورظناف ضرالاىف اوريسف ةلالضلا
 ني رصان نه مهلامو للذي نم ىدهيال هللا ناف

 ىوهلا توغاط بانتجاو هللا ةدايعب مهو أي نا قاحلاىلا مالسلامهيلع ءايسالا ةثعب رس نا ملعاو

 هللا ةدامع ىلوالا ةوطحلاف . تلصح دقو ناتوطخ مهضعب لاق امك :لا كللازود نه نودبعيامو

 لا ةيدوبعلاقيرطىف دهتجمنا لقاعلاىلعف لا اىوس امع جورخلا ةيناثلاو *لا ديحوتلاب
 خلا ىنمعطتام لاق لك أت *ىش ىأ هل لاقف ادبع ىرتشا ٌتادحر هدا نب عفاش نا 2 32و -

 ادعو ىلب تومي نم هللاثعبال مهئاعا دهج هللاب اومسقاو ف همسا كرايش هلوق ريفت "4 |

 «6 اورفكنيذلالءيلو هيفنوفلتخم ىذلامهلنيببل « نوملعيال سائارتكا نكلو اقخديلع
 خلا فكلاو كرتلاب اوبلطاو راثيالاو لذبلاب ةرخ“الا اوبلطتال مساقلاوبا لاق دقو

 هللوقن نا هاندرا اذا ”ىثل انلوق امنا * نييذاك اوناك مهنا هه همسا كرات هلوق ريسفت مه
 ه اوملظام دعب نم هللاىف اورجاه نيذلاو * نوكف نك
 بهذو لا هداجيإ لبق هداج هللا لعىف ىذلا مودعملاناىلع ةلالد ةي.آلاىف ةيمجتلاتاليوأتلا فو
 اهنوكي نا ءايشالا نيوكت ىف هتنس هلاىرجا ناب ةدارسمع مالكلا ةقيقح نا ىلا هريغو مالسالار خف

 هللانا ) مالسا| هيلع هلوقىف هحور كللاه> ور ىدتسو ىخيش ىندافا ريقفلال وش ا ةماكلا وذهب

 'لا ( درفلابحب درف

 «نوملعي اوناكوا ريكا ةرخ الار جالو ةنسحايندلا ف مهتتولل همسا كرايت هلوقريسفت م

 06 نولكوت مهبر ىلعو اوربص نيذلا |
 نم مهيلع ىذالا ىلاوتنم نيدلسملاب لزنام ىأر امل ٍملسو هيلع هتلايبص ٌشالوسر نا - ىور -
 نيذلاو ) ةراشالاو لا ( مكعمجيس هللاناف ضرالا ىف اوقرفت ) مهل لاق شيرق رافك
 ةيورخالا ظواظخلان ع بولقلاب لاب اورجاهو ةءيرسشلاب هنع للاىهن امي نادبالاب ( سا اورجاه
 1 'ملا ةقبرطلا ةياعر“

| 
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 ا ةيصعمو ةعاطو اذدو 1 ةحمو 0 ع 1 ادن كلنا ءاطع نبا لاق

 | ْنَء الخف دوج ولا ةمعن م ام ركشلا ةماقاو ةحلاصلا لامجالاىلا ناسالاار < م قوص هلاقتا

 ىلعاو ١

 ْ هرهظي نا .كاداراف ةئسنيع.س ىلاعت كاديع ليارسا ىي نم ادياع نار ميت جا ملار اس 117 : 7 0 1 0-0 7

 *لا هريخم اكلم هيلا. لسراف ةكئالملا ىلع

 اح رب تاوما ٍِ نوقاحي محو 1ث نوقلحال هللان ود ند 0 ةمختإا كوات هل وقريسعت

 ةركشم مهبولق ةرخآآلاب نوئمؤيال نيذلاف دحاو هلا مكهلا # نوثعبي نايا نورعشي امو

 ه6 نيربكتسملا بحال هنا نوناعيامو نورسي ام ملعب هللازا مرجال * نوريكتسم لهو
 قرفلاىلامالا تاعكف ىيهسلا لاق ا ةيهولالاىف هنم دبال امم ثءبلاتقو ةفرعمناب ناذبا هيفو

 ا ناعالاو قيدصتلا نيب
5 1 5 1" 7 
 4 مهل لبق اذاو 1 هلع كراس هلوق ريسفت

 | ةاناهنا 2 كلذ هزايظا ريكتلاو هريغنم ريكا هنا ناسنالا نظ ربكلا فراوعلافو

 كاري ند 0 مدا : ىناي ىلاعت ٠ كا لاق ل اق هنأ ماسو هيلع هلبأ ىلص ىنلا نع هةئع لبا ىكر

 خا دجاىلع رخفلا مدعو ا كايلكف ثادللا ( ىذا[ لع اوريكتت الف بارتلاىلا مريعمو

 مهرازوا اوليحمل 3 نلو وألا ريطاسا اولا مكبر لما اذام 2 ةملكأ] كرام هلوق راسفلا

 5 : 0 . 5 ِ 1 نقرر اه ءاسدالا لع رعت مهاواضإ 0 ةميقلاموب ةلماك

 ل1 اهريغ تيك اه الا نها تيسل 4 لك سمن لك ذا ك١ نرو دخلا زد لكنا لاو

 رخف دعاوقلا نم مهئاش هللا ىناذ مهلبق نم نيذلا ركم دق قع همسا كراش ةلوق ريسفت

 5 ا ثمح نه ناذعلا مهيناو مهفوف ن هه || مهيلع

 روهلا كرادملاف لاق 3 قيقا 0 سمح ىف او لالغلا نم بنتجنا 5 إءق

 لئاك) حرقا اذ نيذغ ناهتكد نب 2359 دا !نا لع
- 

 منك نيذلأ قاكرش نا لوف 0 ا ةمبقلا م وب مث 88 همسا كرايت هلوق ريسقت

 مهيفوتت ن ذإإ :ْ نارداكلال 1 وسلاو مويلاىز كو مايك نذلال اا موك نوكاشلا

 0 0 لانا ىلب ءوس نم لمعن انكام سلا ااوقلاف مهسفنا ىلاظ ةكئالملا
 أ 3 ابق 0 مهج ناونا اواخداف 3 نول هع

 د لاي را اذ اما وشها ئردلل ليقو 23 0 ىوُمه سل ف 0 هك كرا هلوق ريسفلا

 © ةنسدح امدلا هذه اودسحا نذال اريخ اولاق
2 - 5 3 

 ىلع م.قحإ ريكتلا مولعلا را ىمتنلا هراسفل ىف هرس سدق قىدتقومسلا ىلع خيدلا ةرضح لاق

 جلا دابعلاىلع ريكشلا ثلاثلاو لا لسرلا ىلع ربكتلا مث لا تلاع ربكعلا . مادقا ةثالث
 رهظا دقف نوعر رف سفن ن هم ريخ ةسقلا نظّنِم هيلع هللاةمحر رادعقلا دما نب ناد 6-3 ودا لاق

 هيلعا اون نا )' ملشو هيل سام اهدنا لات زلاق !لاق“اكبْح ؟دلا[لكذ راب ةرمع" نيا نر *لا ريكلا

 2 االاهلاالب 57 نينا ع 6 اذا نينا امكسع ىلا لاقف هينبا اعد 1 ةرضصخ ال مالكا

 ا امهولخ دي ندع تانج 5 راد علو ري> ةرخ الا رادلو 8 3 ةمسا كرات هلوق ريسفلا

 35 كلذك نؤاشي ام اهف مهل راهزالا بوم نه 2

 بالقنالاب هلاو>او تا هقالخاو تاحلاع لاب هلامعا نسح !نمناىلا ريش ةيمحنلا تاليوأتلاىفو

 ريغ اراد نياصاولاءايتنالل ناىلا ريشا ةيمحنلا تالي وأتلافو ا هذلإ هه ةكسحهلف لقانا قلخلان ع

 ا هللا هذ دقوةط'وللا ةنجلا ف ىمتشينا 5 رملل 7 و له تلقنا ريقفلال وش 4 ةوخ الازادو 0 امندلاراد

 ااه يعن ودع جا تشم نم كدلك م,هناىلا ريشي يمجنا !تاليوأتلا فو. 0 لاحلا ةلج ىلعهل فوقوال نم



 | أ١لختلاو نوتيزلاو عرزلا هب م 1 تش * نومسل هف 0 ةمسأ كا 1 1 هلوق ريسشت 16 |
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 5 ب انعالا و

 كقزر اذه لاقو ةطنحلا يح نه ثىثب ليئاكيم ءاج مدا ىلاعت هللاطبها امل رابحالا بعك لاق

 هنأف هب اونهداو تيزلاب اومدتنا ) ءاجو 'خا زذبلا رذباو ضرالا برضاف مق كدالوا قزرو
 | لفن متاح ايماف' ةلدتلا كحيمع اوهرت )١١ كثدحلا فوري لل(! ةكوابم ةرجدشي نم جوخ

 ١ 1 مآ ةئيط

 ةراشالاو لا ليطابالا ىف عوتقولا فوخ نم ره مهل كا ١ 26 ا يذلا مهضعب 5

 *ا مكيولفل ةبجلا » بارش همم مكل ( ضيفلا ) ءام ءامسلا نم لزنا ىدلاوه 0 3 الاى

  هناولا افاتخخ ضرالا ىف مكل ًارذ امو * نولقعي موقلت اي أل كلذ فنا هرماب تارخسم
 خلا طئاسولابتابئاغلا كردي بلقلا ف هرون لعجو غامدلا ىف هللا هقلخ ”يضمره وج لقعلا ملعلا لهاناق

 بنتجيلاو ىلاعت هلا ةاضرعىلا عراسملا ) لاق القع سانلانسحانم ملسو هيلع هللاىبص ىنلا لكسو
 2 ( ىلاعت هللا مراخحم نع دارس ل

 رحبلا رخس ىذلاوهو * نورك ذي موقل ةيال كلذ ىف نا 0 همسا كراش هلوق ريسفنت 4|

 1 هو || 0

 | نا لقاعلا ىلعف ا ةيناحورلا رابت © راهنلاو ف .ةيرشبلال يل ©« ل نا 2ةراخإلاو

 تاراتك ناسلا "3 لصن قيد لاق ٠ نكذتلا ىلهاب ةلساسب. هسفن طب ربأو .ةلفغلادبق نم اصلخت

.١ 58 
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 ءامسلا ءام ضرالا هجو ىلع روحلا هذه مهضعب لاق *لا تابرقو ىلث باقلا ركذو تاحردو

 'و 41 نافوطلاتقو لزانلا 2 سأأرلا نارود مدعو ةحايسلا 2 الم ربع" 12ج رج 22 5 وج 0

 | كلفلا ىرتو اهتوسلت ةيلح هنم اوجرختستو ايرط ام 0 همسا كرام .هلوق. ريق
 ا 0 د 7 - م

 ص نوركشت مكلعلو هلذف نم اوغتتلو هنق رخاوم

 قرغف هجاجنزاىف رحبلاب كر نم ) ثيدحلا فو لا (”دسحلاب بهذي كما لكا ) "ثيدحلافو

 'لا ( ةمذلا هنم تئرب

 6 البسو اراهناو مكب دك نا ىساور ضرالاىف لاو 8# ه.سا كراش هلوق ريسفت

 لا ةينسلابهاوملاو ةيبيغلا دئاوفلا هنم اولك أعل مولءلارحب ل رخس ىذلاودو ةراشالاو

 # نودتهي مهمجتلابو تامالعو * نودتمن :كلعل ب همسا كراش هلوق ريسفت ١
 لاق للا ,مكتلبقو مكقرط ىف .ةب نودتهت ام موجتلانم اوملعت هنع هللاىضر "تاطخلا نب رمع لاق |

 امك "لا ناسلل وحنلاو نامزالل موجتلاو نادبالل بطلاو نايدالل هقعلا ةعبرا مولءلا فمل-!!ضعب

 نيناك و ىدحا ةئس ناريملا نم ةثلاثلا ةحردلان ,ه ةقيقد ىف ةعبسلا بك | ١/ نارق عقو ال هنا -

 دوخ ةناخم ىمجتم ] خيشلا لاق هل يلا نم كوكل يزلا قل رخ.ناوبجلاا | ك2 ةكاسمسو

 ئىث ةقرعع ل نوجاتحم لالدتسالاو رطل اباحصا ا "حا [ ديداردناك سو داس دك 1 رد

 *ا اهوجنو ةسدنهلاو ةعيهلاو,ةمكحلاو موحنلا ملع نه | ٠

 # اودعت ناو * نوركذت الفأ قاخمال 0 8غ همسا كراش هلوق ريسفت ١

 خلا ةيرعبلا تافد مكب ليع الثل ةنيكسلاو راقولالابج ةيرشبلا ضراىف قلاو ةيمجنلاتاليوأتلا ىفو |

 ا #« نوعدي نيذلاو * نوللعت امو
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 د ن1 1 لفط ركأ تسمولعم هكئانج رتش ملح ] ىدعسلا لاق

 لا هعطقلئاسلا مدلاىلع رذو لحلاربو قرحا اذاو ناويحلا ةايحىف لاق 'لا [ دجيبب واتعباتم
 مكيللع ) ثيدحلا فو لا ملعلا قش هنال رقابلا مهنع هللاىضر ىلع نب نيسحلا نب دن لق
 ةالصلاهيلع ىنلا نا عص دق ىواخسلا مامالا لاق ثيدحلا ( اهموهلو مساياو اهنامساو رقبلا نابلاب

 اهني ةبوطرو رقبلا مل ةسوبيو زاجحلا سبيل اذه ىميلحلالاق . رقبلاب هللاسن نع ىحت مالسلاو

 هللاىوضر ةريه ىلا نعو خلا ( شاعم اهنمسو شاير اهفوص ) ثيدحلافو ا اهنمسو
 ا جاجدلا ذاحتاب ءارقنلايماو منغلا ذاختاب ءاينغالا ملسو هيلع هللاىدص هللا لوسر سما لاق هنع

 اذا شبكلا نرقو اهتضِب نائسالا اهب كلدو ةيرط تقرحا اذا شبكلا ديك ىريمدلا مامالا لاق

 'لا اهل رثكي ةرجش تحن نفد

 .4 ليخلاو © همسا كرايث هلوق ريسفت
 ا بونجلا عير نه ليخلا شاقاخو ا قرلا بيع نم اهتمالسل قيتعلا تيلاي ةيلككلا تيكللاو

 | ىف كللسي نا نينرقلاوذ دارأ ال ) ثيدحلا ىفو حلا مالسلاهيلع ليغامسا ليخلا بكر نم::لؤاؤ
 0 ملسو هيلع هللالص هل ناكو لا رصبا ىللا ف باودلا ىأ لاف ةامل اني ءرالإ ةيالطلا

 (مدآنبال ىترخس كنابر لوقو اهيف وعدي سرفلاو الا ةللنءام ) ثيدحلافو لا سارفا

 | لاناطيعلاهلخدي مل تيبىف قيتعلا س رفلا طب راذا ليخلا باتك ىف ىطايمدلا نيدلا ف رش ظفاحلا لاق ثيدحلا

 ايزو اجركرا ريطاو لالاو ف هسا كراج كرات
 بطحلا لقنىف باودلا عرسا تناك لسانا 52 لاغيلانا هنع هللا ىذر بلاط ىبا نب ىلع نعو

 مهبكر مهلك اراج نوتس انآ ىف ناكو باهش نب دايز ىمسا لاقف ملكت هناو ربيخم ملسو هيلع
 كرو ةاشملا لحو فودصلا سيل نه 0 كتددحلاى و *لا كدعبي دحا 2ك الف هللا ىل لا[ ىل

 *للا ( ربكلا نه ءىث هفوجىف سيلف نتالا

 | اعالعا كرتيو نيتمعالاىندا ةنملا عضوم ىف كفن ميكح لاب قلل الو عفبلا ناكل ؟كعس ندخل

 ةئامعي راو رحبلا ىف اهنم ةئوس ةما؟كفلاب قا لات نانإزز) [ثحدعافو , ١ لإ كرادملاو ذك

 ةيمجنلاتاليوأتلافو لا © اليلقالا ملعلانممتيتوا امو 9 لاق ىلاعت هللازإ ملعاو :ا ربلاف
 | هرسسدق ريكالا خيشلا ةرضح لاق لا كرقتسم ىلا ةبذجلاب مكعوجر دعب مكيف ( قلخيو )

 هنطاس نوكيف هير نع صالاذخأي نم هتما ىف ذا فالختسالانء مالسلاهيلع ىنلا تكس روطالا
 "لا ٌالوسر ةفيلخ هىهاظبو هللاةفيلخ

 كي نيعمحا مكيدهل ءاقلاو رئاح اهنمو ليسلادصق هللا ىلعو 0 همسأ كراش هلوق ريسفن

 خا تينأتلاو ريك ذتلا ىف ةيواستم ابنا ليجبسلاو طارصلاو قيرطلا نيب قرفلا لامكلا نبا لاق

 ترار هرتس سدق ترانا دو خيغلا ةرضح ىنعا مجلاب ةيتواملا ةّقبرط عج سم لاق

 ماعول هريسفت ىف ثيالاونا لاقو 'خا نيرشملاو نيزثالا ةل) ىنرشيمىف نايدالا لها مالعا روص

 ةيادهلا ا ةيادهلا نم 0 للا سيلو لوسر انا اعأ ( د ىفو جا مواعمال

 :جلا ضرالانم لك نمل ل
 ه6 رحش هنمو با_ ث هنم مل ءام ءامملا نم لزنأ ىذلاوه © همسا كرايث هلوقريسفت

 هللاىناراف دهشع ةبطرق ةئيدع تا لاق هلا رهطالا هرسسدق رثك الا خيشلا ةرضح نع - يم -

 مالسلاهيلع دوه مهنه ىنيطاخف مالسااو ةالصااهيلع انيس ىلا م1 ندل نم مالسلا مهيلع هاسر نايعا

 مظع اعدحا نارصا ةصقلا هذه ىف ريدقلا للا هععاس ريقفلا لوقب *لا تعج بيسو قربخاو
 لا ءاعفشلا نأش مظع ةلالدب هرسسدق جالخحلا ناش
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 3 لحنلا ةروس ريسفت 3

 أ « نوكرشت امع ىلاعتو هناحبس هولجعّتست!الف هللا ما ىتأ ه همسا كرابن هلوق ريسفت

 مالسلاهيلع ىنلاب ةيرخ_- مهل دوعوملا باذعلا لوزن نوئطبتسي اوناك شيرق رافك نا ىور
 : للا باذعلا ”ىم نم نولوقي ام. حص نا نولوقيو دعوا ابيذكتو

 | 6 ةكئالملا لزني فه همسا كرات هلوق ريسفت
 أ ةيعبصا ىدي ( قتاهك ةعاسلاو "انا تب ) ملَشو هيلع للام ىنلا لاق ةيآألا هذه تلزن الو
 | هللازاك ميدق مالك «هولجعتستالف هّللارعا 0 ىلاعت هلوقناىلا ةراشالاو :لا ىلعسولاو ةحبسملا

 | .ليفارسا ٍلكو لاق حبجص دانساب ىعشلا يماعزع -ىورو- 'لا هيزويطاخلاو اءلكتمدب لزالا و

 *لا نآرقلاب ليرعج ةيلع لزنمث نيتماكلاو ةملكلاب هيت أي ناكو نينسثالث لسو هيلع سلا لص دمحمب

 هنا اورذنا نا هدابع نم ءاشن ام ىلع هرصا نم حورلاب # همسا كراس هلوق ريسفتا

 هي انا الا هلاال

 | زانلان اح كلام ةكئالملانم هب لكو هناو ةتوشءركذو ىبسعلا نانس نب دلاخ ةمثيحىبا نبا ركذو
 لزني ناك ليقايز هل لاقي اكلمزا ركذو لا ناثثدحلا ران اهل لاقب اران نا هتوبن مالءانم ناكو

 خا نين رقلا ىذ ىلع
 *6 نوقتاف 9 همسا كرايت هلوق ريسفت
 جلا هتالاسرو هبتك غالبا ىف هئايبناو هلسر نيبو تلازيب طئاسو ةكئالملازا ىلع ةلالد ةيتالاىفو
 | سانلانيب اهقوقح ةياعر لمشن حئابقلا رئاسو ىصاعملاو رفكلا بائتجاب هللا ءاقتاو مولعلا رعىف لاق

 | لا ةينابرلابهاوملانم بولقلا ىحماميو ىحؤلاب ىا 6 هيصانم حورلاب ةكتالملا لزني ل ةراشالاو ٠
 خا هناحبس قحلانع هسفنب قتينا اما قتملا هتاريرحنث ضعب ىف هحور هلاهحور ىدنسو ىخرش لاق

 قلخ * نوكرشي امع ىلاعت قلاب ضرالاو تاو 8غ همسا كرات هلوق ريسفت
 6 نييم مصخ وه اذاف ةفطننم ناسنالا
 هاف ىحجلا فاخنب ىبا هب دارملانا ىودهلملا ىسح دقو 0 هب ”الانا صهاظلا ةأ يتلا لاق

 دعب اذهىحم هللازا نظنأ ىا ىلاعت للاى رتأ دمع اي لاقف ميهر مظعب ! ملسو هيلع. هللاىلص ىنلا ىتا

 حلااهدوجوب للعالو اهل لعفال ةتيه ةفطن نه ناسنالا لعج ىا ةقسل تداولا و ا م نايقا م

 ىلاعت َللاقلخ اولاق ”نارتكو ىداعلاو لوجلاو ةحاقولاىف طارفالاب ناسنالا فصو ةيتآلاو

 هلع هللا ىلص هنالؤف نأ نويعلا ناسنا قو "ا اناث ةفطن 1 الوا بارثنم ناسنالا هوج

 مكيناك ىناقحلا ديحوتلا لها ن٠ نيققحلا ةضايرلا لها ضعب نا - ىكحم - 21 ىهتلا ةيهاط ملسو
 خا كسلا ةحبار مهتالضف نم

 ء نوط انيخو عفاتمو ”فد اهف ىلإ اهقلخ ماعنالاو ف همسا كرابت هلوق ريسفت

 #* نوحرسست نيحو نوحيرت نيح لامج اهف مكلو
 | سفنالا قشبالا هيغلاب اونوكت مل دلي ىلا مكلاقثا لمحتو 8# همسا كرابت هلوق ريسفت

 | 3 فؤؤرل مكبر نا

 ,نسح لامكلاو لاقلاباوص لامجلا ) رخآ تيَدَح ىو ( هناسل ةخاصف لجرئالاج ) ثيدحلافو
 | سانا معاو خا ناسنالل اعافتنا تاناوخا واخ قى ن) لاء راش) هي الآقو 21 ( لاغفلا
 | "لا زعملاو مثغلاو رقبلاو لبالاقلخمي هدابع ىلع نم ىلاعت



 نطاوبلا نب عماجلا لماكلا ريرحتلا يشلاو لضافلا ملاعلا مامالا 8

 بارا ةودقو نيرسفملا ةعاخ رباك الاو لثامالا رخفمو ىهاوظلاو

 مولعلا 0 عيم لامر بطقو هناوأ دي رذ نيعبلاو ةقيقللا

 ىوسوربلا قح ليعامسا خيشلا مورلا ىلومو أ الون

 هدد قزومملا

 رم بوريس

 عض بيوس
 ١ مما
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