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 ١ داك 7 با ع 7 0 5 ظ 95-5 ٍٍ ١ ” ةيطف هوو

 2 -, 3 يهين نزاوخل ا نبا ليرة اني هدردوسأ" ل هزي حي روحو ةدهطا هم قولو مالا ايهمداتو

 هتك بيرام مسام هنارلذ اقةيرتإلا قلن لج ةجياس قا حنرلال
 دلو بل ةيقتتلكر ميلا انيدجسهقما اقبح قي لاعب يسرب الا -#.
 هل يعل لوين ةلالاا ادي يالا لاوز يك 5 "+. هيك 5 2 الل سوت دوما ادلب هلاطانب فزجيرلا اهبسجياعسألا ا < -

 ولا
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 - 1 1 ير .ةرلاعيف

 اكد ا او ياسو رجا #

 وماي جلال حلم اب ناو راسن جنلا وجزلا وشو جدال مع 1 ا ا ا ا رف
 ا *2ازف .نكاكملاب قابشتا ىنلاو ةنانبب ىو دف[ ةيهاننف بحا

 1 را بدا مي جتا م#
 د سر جو تاو اولا

 1000 ديب اجل هيب هشس يلم ني قلل ١ في

 وق . هيف عج امل« دوسان ىرأ

 يل ال نلا ساصتخا للا ةلاسرأو ةوبكلا .راكلا شيب لق

 كن د | را شم تدك د

 ا 0 . 0 : 0 ١
 وع !نيرتأ] (ايدععنس لا دارسألا

 ىادعأ يلب هاهج اعد ا
 :[طييغوقيوكهايتجإ ايت[ نم دشإب كما دا ١

 : معبد 11 يس يف

 ونموت هيعمل ل جتقإا هروا - سو ع يجو سنع م يتانم



 تا هد ئو5 زهح

 تما 0 دهد تدمعت ردنا 5 ىودر ,هل توصع دوب داهل دكا هكذا 2 ىو سصت تهر

 ىوتعلخ تياده ردا دول هللا ىف دهدح نا كت 0 طرشو ىو بيد لصو

 دوب نماب ىور مشاب ىواب نم مداد تياده نود 1 نينا عمل هللازاو ) يك 5و

 هب ىديئايور تمدخ عرز تنوع: ىداد تياده تيانعب ىهلا ديوك هدنب لاح نابز

 مومس هكدزس نونكا ىديلاسر افو و تبحم هوم شيوخ رظنب ىداد لوبق با ماغيب
 ىهاني ارئافعضوت ىهلا ىنكت بارخام مرحب ٌةتشارفا دوخ هكيبانيو ىرادزاب نازا ركم |

 [ ىفاكتو ىبازفا هكدوب هح ىهاوك ارئادجاو ىهار رسرب ارئادصاق

 دابوت فار رد مهاك هلق 2 دايوت ىاضر نم حور ةخور

 دابوت ىاكاش درك دوبات + مي ناهج ديد ٌةمرس
 تابوت ىار .دارعزب (نيرك *0تسنم ىافوت ىزر هادا

 داب ىاوهرد هرذنيا محاد * وهردراو هرذجلد د 1 ا أ 3 2 بس - ٠

 هريس ندق ئدزلا نيدلادبش خبشلا ةريضحل راربسالا تشك ىف اه ىفحا
 «ىناعملا رهاوج نم « ناسلا حو رد, مو-وملا ريسفتلا نم * ىناثلا داحللاىف تعدوا امرخا اذه |

 | * بالالا اولوا هدمحيسو * ىنابرلا ماهلالاو ةراشالاو ةرابعلا اوف نم هكلسىف تمظنو

 | دحالاءوينم ىربكلا ةوحضلا تقو« دمصلا كالملا نوعب مامالا عقوو * باهولا هللا ءاشنا

 ريثعلانم لوالا فصناا نم سماخلا سدسلا نم ىناثلا ثلثلا نم عباسلا رسثعلاوهو *

 , اهبحاص لع * ةيوبنلا ةرجهلا نم قاتلا فلالا'نم ىاثلا دقعلا نم كوالا رسشعلا نم عساتلا
 ةيسرافلاب ت تاقو « ةمح فلا كفل

 رازه دعب ىنعي لاس دصو هل * تساكو كى تشذكت 2

 رازلك زا قرو دنان هح #« مسوم دع ناجح ليف 7

 راز زا تفرك هماخ ىلبل * 1 1 ىادامح رو

 رازاب نإ زور كيراتب دش * مود دلج ذيسر تبياه هب

 راز ىقتح مى كون دش * نيرد هداتفوا هك ىدهحو دج
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 66 مويس معتوج 0 "سو © همر دعو عم ةيمرجج

 مد خ98 زخم نورشملاو ىداحلا ءزجلا

 لحلا نوكي نا ريغ نم ةيكياا ةاحافم نوكت اعرو بولغم نولتم هناف ىناثلا فال مضاه

 ىا 6 انلبس مهنيدهت ) تاليوأ2لا ىفؤ. 5 .ىلاعت هللاب ذانعلاو نونحلاو داحلالل اسس هلاثهتم

 6 زتيسلا لي اوسخ قاس رك دوا ىف اجو ودل رم ال10 لاق« ام انناذجتو ليلتس

 | مال رويز تالك ذا ىضعب ةمح رت رد ىشاكلا لاق *

 ىندحم .ىلطاف .دوصقملا انا » نيدحع :ىنلطاف  بولطملا انا

 دباب زاب . ىدوزب دوخ داره * دباتش نم ىوجو تسجرد ركا

 ىوشملاىفو |
 دوب هدْشاب تسا هدئيوج 5 دوب همن اقلتسيل و نارك كل

 تسريهر وكس هاررد .تلط هك * تسدود رهوت اماد نز بلطرد

 | .نودهاجم مهنا ةقسالفلاو ةمهاربال لئاق لاقولو تادهاشملا ثروت تادهاجلا اشملا تلاق
 اوكرتو اودهاش تادهاحلاب اوماق مهنال انلق ةدهاشملا مهل ثرونالو اهداهج قح سفنلا

 ظ قلخلاو اينثدلاو ىوهلاف اودهاح مهو انلاصااخ ىا ايف هلوق وهو اهنم مظعالا طرشلا

 | نم اماف هللا قلخ .ىلع ريكتلاو ضرالاى ولعلاو:ةسايرلا تلطو ةرهشلاو ةعمسلاو ءايرلاو

 تاقلعتلا عطش مث تالاضفلا كرنب 3 تاتيقشلا كرتب م تامارحلا+كوتركالوا دهاح هللا ىف. دهاج

 | تامومذملا فاصوالان ع هتيلختو تاقوالاعبم ىلع بلقلا لغاوش نع ىتتتلاب# سفنلل ةكزت |
 نيذلاف حورلل ةيلحمن نيرادلانع عمطلا عطقو نينوكلا ىلا تافتلالا كرتبمث بلقلل ةيفصت

 لاصولاو لوصولاب انلبسس مهتيدهنا لاصفنالاو عاطقنالاب رابغالا نع رظنلا عطقف اودهاج |
 | قلعتت ىتلاف ىساكملاب قاعتن ةيادهو تهاوملاب قاعتت ةياده نيعون ىلع ةيادهلانا معا و

 ىف ةقوبسم ىهو ديعلا بدك نف بساكملاب قلعتت ىتلاو ةقباس ىهو هللا ةبه نش بهاوملاب |
 هدهجو د.علادهج ىلع ةقباس ةسهوملا ةيادهلانا ىلا ةراشا اسف اودهاس نيذلاو) ىلاعت هلوق

 دبعلا ةنط ضراىفةياثعلا رظنب اعورزم ةيهوملا ةيادهلا رذب نكي ملولف رذبلا كلذ ةرمث

 | ةيادهلا زا رمثا امل ديعلا دهج ىب م عودزملا نكي ملولو دهللا ةرضخ اهف تن امل |

 ظفاحلا لاق : ةيبدتكملا

 دننكم ردقتب هلاوح ركد ىدوق * تسود لصو دنداهن دهجو دج ىوق

 اهف دبعلا بسكل لخدمال ىهلا صاصتخا ةطلسلاك ةلاسرلاو ةوبنلا رابكلا ضعب لاق *

 نكم كلذك بسكلاب ةرازولا نكم امكف ابف لخدم دبعلا بسكلف ةرازولاك ةيالولا اماو
 باوثلاو ايندلا ىف ةمصعلاو ةناعالاو ةرصنلا ةيعمب 4 نيئسحلا عمل هللاناو لف بسكلاب ةيالولا
 ىفو « هنوري مهن أك هللا نودبعي نيذلا نينسحلا عمل ةيمجنلا تاليوأتلا فو 83 ىقعلا ىف ةرفغملاو
 اوهاب نطاب ردنا داهج كي . تسا لزم هس عضوم نيرد ] (اودهاجإل رارسالا فشك

 | بلطو تح تفاقاب داهتجا نكيد... نيمز دافكو نيد. ىادعا سهاظب :داهج ركيد .سفنو |
 ا دنهع تياعر ردنا دوب نطاب ردنا هخرهو دننوك هاهتجا الونلا نم دشاب تهش فقكو قد

 | دنكداهجج سهاظب هكوا تسلاح هسره نايب (انيف اودهاسإ نبا ديوك دهج ارثآ ىم ىهلا |

 ( ثعحد)



 ةوبكتبلا ةروس مه غ4ر/ زعم

 هللا دعل عقو 5و تاذلا رس ةروص ردا ةيكلاذ ا نيحروك ذم ا ةقارطمل عقو اكبر

 هللا كاست او سل هنا تفرع لاقو نما ماليا هلع ىلا قر نيح هاف مالس نبا

 د اهحلا 3 انف اودهاح نيذلاو 0 صاصتخالا لها تالرعب مقلاو صالخالاو قدصلا هقمقح

 انقحو انناشىف مهعسو اولذبو اودج ىا ودعلا ةعفادمىف عسسولا غارفتسا ةدهاجملاو

 داهحكف لوالا اما ةنطالاو ةرهاظلا ءادعالا داهج ميل ةدهاجلا قلطاو .اصلاخ انهجولو

 ؟ ءاوها اودهاج ) ثيدحلا ىفو ناطيشلاو :نسفنلا داهجكف ىتناسثلا اماو نييزاحلا رافكلا

 : 5 ِ : < | اودهاج ) مالسلا هيلع لاق م ناسللاو دنلاب داهجلا نوكيو ( كءادعا نودداكك

 ا ءاطع نا لاق 3 هوو وحهلاك مالكلا نم مهءاوسلا اعب ىا ) مكتنسلاو م كداب رانكحإاا ا

 ةدهاجلا كرابملا نب هتلادبع لاقو هاوسام لك نع عاطقنالاب هللا ىلا راقتفالا قدص ةدهاحلا |
 ْ طفحو رصللا ضغ ةدهامجلا ىشاوكلاىفو 5 ةمدخلا نم نعا ةمدخلا بدا ناف ةمدخلا بدا ِع |

 ١ ضرغلا اهف لخدبف ىهتنا ةيريشبلا تاداعلا نع جور اهعمجو بلقلا تارطخو ناسالا |

 ١ ليبس عم ليسلاو . بولطملا ىلا لصويام ىلا ةلالذلا ةيادهلا :«اناسس مهنيدهنا + دعقلاو

 ' ليبسلا بغارلا مامالا لاق .اذهلو ةلوهسلا همزليو كواسلا داّتعم وهام قرطلا نم وهو

 ىنعملاو قئالخلاسافنا ددعب هللا ىلا قيرطلا نال عم امتاو .ىهتنا ةلوهس هيف ىذلا قيرطلا
 راصنالاو نيرجاهملا ديرب امهنع ُهللاىضر سابعنبا لاقو#انبانج ىلا لوصولاو الا ريسلا ليس

 ةرفغملاو ةداهشلا ليس مهني دل اك هونت مهواتاقو ناسا اودهاح نيذلاو ىا|

 ديزي ىلاعت هناف اهف ةدايزلاو اهيلع تيبثتلا انهه ةيادهلا ىنعم مهضعب لاقو * ناوضرلاو

 ايفوتو ريخلا ليس ىلا ةياده مهنديزنا ىنعملف ةلالض نيرفاكلا ديزي 6 ةياده نيدهاجلا

 هللا هدو ملعامب لمح نم) ثيدحلاىفو 6 ىده مهداز اودتهانيذلاو ) ىلاعت هلوقك اهكواسل

 ىلع هبلقنم ةمكحلا عيباني ترجفنا احابص نيعبدا هَللصلخا نمإ) ثيدحلا فو ( ملعب ملام لع
 مهنيدهنل ةئسلا ةماقاىف اودهاج نيذلاو هللاهحر ىرتستلا هللادبع نب لهس لاقو * ( هناسل

 ) كاذك مس ىقعلاىف ةنملا لخد نم ىققعلاىف ةنجلا نكاد عسل نتلاق مث ةنخلا ليبس

 | نيذلاو .صالخالا ىلا مهنيدهنل ةبوتلاب اودهاج نيذلاو لاو * ملس ايندلا ف ةنسلا مزلنم

 ىلا مهنيدهنل اناضرىف اودهاح نيذلاو . هب ىلعلا قيرطولا مهنيدهنل معلا بلطف اودهاج

 امم ةاحانملا لبس مهيلع نحتفل انتمدخىف اودهاج نيذلاو .ناوذرلا لحم ىلا لوصولا

 فئاطالامهرارمسا ىلا انلصوا فئاظولاب مهرهاوظ اولغشا نيذلاو . انل ةدهاشملاو انب سنالاو

 هتاقوا ثناك ةدهاجلا هلاح لئاوا نكيمل نمو ةنطابف عمطيو هرهاظ نع زجعي نم بجعلاو

 بستكت دجاردقب هنا لصاحلاو + برقلالمأي ثح نم دعبلا هظح نوكيو ىامالاب ةلوصوم

 دهاج نمو ىدهلا ىلا لصو ةّقيرطلاب دهاح نمو ةنلا ىلا لصو ةغيرشلاب دهاج نمش ىلاعملا

 هيدعامم لل. هتدعاج كه بق عماؤر .ىاقللاو "نامل ان علار لهو ها ىوبطا هالاشاالاو هنن 0
 ىلعهب دهاشم تم دقن نم هج رد ىلعا وهو ابوذح اكلاسو ادام ادب سم راص هيلع ة هيب الإ تلؤاك

 نكمتم هنالو ةيهلالا ةداعلا قفو ىلع هكواس نال اكلاس ابوذجتو اديرم ادام راصو هتدهاجت |

 )»َ نسا 9# نالابود )7 >> ماك 2(



 مد 35 جم زورغملاو ىداحلا ءزجلا

 | ناطلسلا مرحىف لوخدلا نع عونم ىنجالا نا 5 ىنءملا مرحىف لوخدلا نع ىبنجا ىعدملاف

 ىدنحملا .لامكلا كاقو

 إ

 دق بهلوب هبعك مداخ * رايرد مور< تدسن . ع دم

 | ملا باسستك ١و سقنلا .تافص نم امهريغو بذكلاو ىوعذلا نع. باثتجالا تج اولاف

 | ظفاحلا لاق : تاقلا فاصوا نم امهوحنو :قدصلاو

 رنج نوره وح 5 ياذا ةلط ياو + الد قالك مانزل زمام دش« ةدرط
 اماو ولد و ادحا 3 مل ارفس دارا اذا ناك هنا هللا همحر ضاوخلا مهارإ 0 ىس ل

 قتمو.,هلاوكر«كوانت .ءدحسمى هعمنن# اميف'زاودسالا دفا لاق. ىثعو هتوكر دخأي |

 لاق كجبورك تجرد ىديساي تلق نبا ىلا؛دماحاي ىل لاق ةتسسداقلا انفاؤ الف هتعماف

 ظ

 ا
| 

| 
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 "لق باشب اذا. مايا دعي ناك املك ةكم هللا ءاش نا ديرأ: اناو: تلق ىلاعت هللا ءاش نا ةكم ديزاانا |
 اذه نا تلقف مهاربا تفرعف ةدححس ىلاعت هللدحسبال ةلإو اموب انعم ىثف اننا مضنا

 لاق جلا نه .كلع بجوا .ةالسصلاو .ىبدتال كلام مالغاي لاقو سلخ ىبصبال مالغلا |

 قداشا نكلو ىنارصت.لاق تناب“ئىذ ىأف لاق“ال لاق املسم تسلا لاق ةالص ىلع ام خشاي |
 | تعدا اذ اهقدصا مَ كوتا ةكاس' كمكخا تق لها" ىف كعداو لكوتلا ىلا هةساارهلاق

 ندحتماو ىنكاس ريثا دوبعملا ريغ دوجوم اهف سيل ىتلا ةالفلا هذه ىلا اهتجرخا ىتح

 ورم نطب انيفاو ىت> انرياسي لزي ملف كعم نوكي هعد لاقو ىثمو مهاربا ماقف ىرطاخ
 ديعاي لاقف حبسملادبع لاق كمساام هل لاقو سلج مْ ءاملاب اهرهطف هناقلخ علو مهاربا ماقف

 امتاإ) ىلاعت هللا لاق هيلا لوخدلا كلاثما ىلع هللامرحدقو مرحلا ىنعي ةكم زياهد اذه حيسملا

 نم فشكتست نا تدرا ىذلاو اذه مهماع دعب مارحلا دحتملا اوبرشالف سجن نوكرشملا

 ءاثكرتف .دماخ .لاقكتلع انركتا .ةكك كانيار 'ناف ةكم لخدت نا ردح اف“ كل .نابدق كفن

 , نابوث هلع لبقا دق هب اذا تافرعب سولج ني امييف فقوملا ىلا انجرخو ةكم انلخدو

 ١ لاخلا ام هل لاف لدا لش مهاربإا ىلع بكاف انملع فقو ىتح هوجولا حفدتن مرحوهو

 ْ كئثيدح ىتدح مهاربا هل لاقف هدمع حيسملا نه ديع مولا انا تاهه هل لاقف حبسملا ديعاي

 ةعاسف مرح ىلأك نيملسملا ىزىف تركو تمقث جاحلا ةلفاق تلبقا ىتح ىتاكم تسلج لاق
 تلستغاو تملساف مالسالا نيد ىو س نيد لك ىدنع لحمضا ةبعكلا ىلع ىنع تعقو

 قدصلا ةكرب ىلا رظذا دماحاي لاقو مهاربا ىلا تفتلاف ىىوي كبلطا انا اهف تمرحاو |

 | لوش * ىلاعت هللا همحر ءارقفلا نيب تام ىتح اني مث مالسالا ىلا هاده فنك ةينارصتلاف ظ

 كريشف هلخديال ةبعكلا مرح نا اك اهنم . تاراشا ةياكلا هذهىف ريدقلا هللا هحلصا ريقفلا

 نأ امهماو: ىوعدلا ثؤلب"ثولتم. عدم هلخ ديالا لقلا مرح كلاتك كرتشلا ثول ثولتم| |
 ةبحصلا ىلا ءاده ثيح هللا هعبضي ملف ةدوصلا قيرطوف امايا مهاربا بحص روكدملا قارصنلا ظ
 نا اهنمو .لطانلاب رقكو هللاب نما نا ىلا ها دا هم رطىف هقدص نا اهنهو . ىنعملا قيرطىف هب ظ
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 از

1-0 292 
 م < || ٠ | اه 03 2 5

5 1 
 ا ج

0 

 0 ا
9 

 ا



 تو.كنعلا ةروس 1 6 رجم

 ىلا هرحبلا دادوا نءو .دوهشملا لع ريكبكسمو عضومب صتخم نا الا اه يف ىتح كلذ
 اوردقامو . محر روفغلىبر نا اهاسرمو ايري هللامسبإل ةنيفسلا بوكر دنعلوقيو « مويقلا

 ىلاعتو هن احيرس هنيعي تايوطم تاوحسلاو همايقلا مد هتضق اعيمج ضرالاو هرانك قح هللا

 اوذهاشي و كم لها رطب 3 ىا 3 كد مو 2 0 قر ىلا نهد نام | هناك نون محا اع

 الياي ضخ ا تمهل نم انوعم © 034 اما م2 امرت 34 امرد 2 مهدإب ىا 5 ان 0 امج انا 3 م |
3 7 32 7 

 لوحو [ندورز 1 م 7 0 سانلا فطخشو 00 و ع 6 ا

 | نو نوذخؤيو نوسلتخم ابارعلا ناءلاتطاو ىا هللآ.كوجتي نأ هنكع-ىذلا| هيناخ .ةوثلل
 ْ ىا 3 نوئمؤل لطالافأ 2 بهانتو رواغت ىف هلوح برعلا تاكدأ ادسو داق مهلوح |

 قحلا نود نوئمؤي .ناط فلا وا معلا وهو لي لا هف بودل ىذدلا قا روهظ دعب أ |

 0 ةيجوتسملا 3 هللا ة همعامو 0 هلوق ف اذكو هواعفام ةعانتش راهظال ةاطلا ميدو ا

| ٠ ٠ 7 . 7 4 53 ١ 

 ْ  8ىوساموهو «لطابلابفا) ةيمجنلا تاليواتلا فو © هريغ هب نوكرسشي ثرح 6 نورف ؟ |
 قحلا ةدهاشم ىهو (هللاةمعنيو) مهقدص نوفرصي ىا (نونمؤيإ) سفنلا براش«نم هللا | ْ

 ىزاجم لطاب هللا الخام نال هللا ىوس اب لطابلارسف امئا ىهتنا اهوباطيال ناب «نورفكي)

 قالضالا"دوجيولل ذا ضو كر هتاوكلفا هلت ز اعالماو ةليضا ف امدعإ وكما هيواطإ كل |

 سكعلا فالي قاثلا :قراغبالا لوالا نآل هللا _ةمسنب _نفيكلا نك دشا للاب رقكلا نا معاو * ْ

 0 ى رفا نم وه[ رت اك 52 3 مظا نمو رميا اوناكف اهني اوعج رافكلاو أ

 52 * هلنأ معز ناب ها ليلا تكلا :*6 هللا ىلع 9 [ شيوخ سفنزا دركا دب ] |

 | ريغنم 6 هءاج ال #8 نا رقلاب وا لوسرلاب 1 6 قلاب 57 وف ملاظ لكن م !ظا وه ىا |

 7 ارحل ل نيح طق 0 كل اوففوتي 7 ناب 4 هيفست امل ىفف 8 فتون د

 دولخلاوةماقالا نومجوتسيالىا اباحبا راصىنلا ىلع تلخد اذا ىراكت الا ماهفتسالا ةزمه

 واعينشلا بيذكتلا اذه لثم ميرصلا قحلاب بيذكتلاو ءارتفالانم اولعفام اولعفدقو مهجىف |

 نب رفاكمل ىوثم منهج ىف نا اوملعي م ىا بيذكتلاو ءارتفالا ىلع مم 0 داعيتتساو م

 4 ذك هللا ىلع ىرفا نع رمل ولوو ةيمحتلا تالايوأتلا ىو ا هذه 00 ىد

 'ىش كلذ نم هلنكي لو ةدهاشموا افشكوا اتقووا الاح هللا عم هل ناب هسفننم ىري ناب

 اذا اذه اننامز ىعدم رثكاو ةحابالا نا ىلاريشن هب انءابا املع اندجو ةشحاف اولعف اذا اولاقو

 اذهم ان سمعا هللاو هيلع انحاشم اندد وانا نولوش ةعيرشلاو ةئسلا فالخ لع ىش مهنم 50

 انعفنت لب رضتال اهناف انتيالو ةوقو هللا ىلا امير ةناكمل تاكرلا هذه هللا نم انل مسه ىا |

 ( هج شيلا ) ءاجامل مت ريسو خعاشملا ةقيرطو ةعيرشلاب ىا قاب بذكوا) ديفتو

 ةّشرادلاو ةعيرشلاو 0 ةمعت ىرفاكل ىا (نيرفاكللا) سحم (ىوثمإ سفنلا |

 دز مر أ ل بيغ تسد * دارك جالا كنان نا



 ىلخوا ناسنالا ىهوجلا ىف زوكىم اهلا عوجرلا ناف نوكملا ةرضح ىلا عوجرلاو نيئوكلاب ظ

 تساموج تروص ىورزا مهرفاكدك * 2 7 ىالاب 4 دياب ةفقطا وو

 ع حا تا نورشعلاو ىداحلا ءر

 5 ةيقاع :ىا ة«نوملعي 205 مش 1 1 م دعولاو ذيدبلا ءانعمو ٠ لك

 نا ىلا ريشي (كلفلاىف اوكر اذاف ) هلوشو تاليوأتلافو © باذعلا نوري نيح هتلئانو |

 اذهو هئم الا ررضالو عفنال ناب ةقثلاو هللا ىوس ام لكنم باقلا غيرفت صالخالا |

 لكو اذهلو كالهلا ةطروو فلتلا ضرعم ىف عوقولاو ءالبلا لوزن دنع الا لصحمال

 تاقلعتلا دق نه ىهلالا ضفلل لباقلا قالشإلا صولا صيلختل ءالوالاو .ءاسنالاب

 نوكي ناب رفاكلا صالخاو نمؤملا ضالخا نيب قرفلاف (ىجرلا كبر ىلا اإل هلوقا هعبطو
 ءالبلا لوزن لبق ءاخرلا ىف اضلخم هللادبعدق هناو ىهلالا دسأتلاب اديؤم نمؤملا صالخا

 ىدبع نيبو ىيب رس صالخالا ) ىلاءت لاق ىذلارسلاب هللا نم ديؤملا صالخالا ةجرد لائق

 ىضرلاو طخسلاىف الو ءاخرلاو ةدشلاىف ريغتي الف ( لسرم ىتالو برقم كلم هبف هعسبال

 | ىعبطلا عوجرلاب كالهلا فوخو ءالبلالوزت دنع هل لصح دق ىبسط ص الخ ارفاكلا صالخاو

 | ءاعد «نيدلا هل نيصلخم هللا اوعدإ) كلفلا ىكاركتاقاعتلا دومح دنعىهلالا دينأتلاب ديومريغ

 | لازو 0 ىلا مهاجي املفإ كالهلا ةطرو نم ةاحنلاب رطضملا بيحب نم مهباجاف ايرارطضا

 | نوكل ىا (مهانيت| امي اورفكل نوكرتشي مهاذاإ هعبط ىلا موشيملا داعرارطتْمالاو فوخلا

 ١ يشيل وب كادعلا :ناذبلل اي رخمل هللا ةمعئب اورفكي نا مهتواقشنم مهرها لصاح |

 ىدعس خنيشلا لاق : ىهتنا دبالاىلا ةبوقعلا ماود مهرما ةبقاط نا «نوملعي فوسفإل لئالق امايا |

 شوكحم شفالخرد ىلقاع ركأ * شوكو داد ناهدو مشج هلا ارت

 جسهل ئدا. لإ ريض" نيكل . اوؤقرحهك جيبم نم ركشزا يي

 كك رحبلا بوكر م عاب رحلا بزح حرش ىف ىمسافلا قورزب ريهشلا كاما

 ةسم- لاوحاىف عونمم وهف هتقثا ارظن هف فلتخا ناو هزاوجىف مولا فالخ الف وه

 ثيح بكارلا ىلصيالف دمي ىذلل كلام لاق دقف اهصقنوا ضئارفلا كرتل ىدا اذا.اهلوا .

 زوجبال هناذ هف قرغلانم هجاحنراب افوخم ناك اذا قاثلاو . ةالصلا كرت نا ليو ىلصيال

 ءاتشلا رخآآ ىلا برقعلا سمشلا لوخد نم كاذو اولاق ةكلهتلا ىلا ءاقلالا نم هنال هنوكر
 اذأام قالخم هبوْكَر زومعال لاماو سفنلاق ودعا كالهتشاورثسالا هنق تف اذا ثلاثا:
 اذا عبارلاو ٠ كلذ ىنعم ىفامو مهتئاهر ذخاو مهدي ةوقل نيملسملا مكاو نما هعم ناك

 ىلع نمالا عم مهركتم ةدهاشمو مهل للذتلاو مهماكحا تحن لوخدلا ىلا هبوكر ىدا |

 دئارطلا لها عم بوكرلاف مولا نئلسملا ةلاخ هذنهو مهنم نامتسالاب لاملاو نقتل |

 بهذملا زوهشمو برحلا ضرال ةراجتلا ةلأسم ىلع خوبشلا ضعب اهارجا دقو مهوحتو |

 كإذ ىف مهعم ءاحلصلاو ءاملعلا ةمثا بوكر مهفي هيلعو تالا لبق نم ىهو ةهاركلا اهف |

 سماخلاو .هانعم ىفامو جحطاوه ىذلا بجاولا ليصحتن ةلباقم ىف ةهاركلا اوفختسا مهتأكو

 كلام عنم دقف اهرتس هبف اهل عقبال ريغص بكس عىف ةأرملا بوكرك ةدوع هبوكري فيخااذا |

 ( كلذ )



 توبك.ءلاةر مهي عم عجم

 ْ آروارم دراذتا رح روم ناكشرو هبط ةاح زا هك ديا ىبك مشح 55 وهلو بعل تامح نبا 1 |

 ' مو»,تدهاشع نإتآإ ىاكدن زر ادرفور ا هعو تبارك دي نو: ناتنا | نادت كت[ |
 فرط, رك كد اشياز اق ءرات ارزرهم_ىناكدنزو متشنان سنا وع اناكد نادت نتشاتعمف |

 [ دننامت هدنز دننام بوجحم جيهو دنيت بوج# وذا |
 يونا منشق درر كال دريم قران كك ناوي للعدل دك[ درو 5 ا

 ليصحتىف عراسي نب ةليذرلا ةيندلا ايندلا لاغتشاو ىوهلا ىف زيزملا رمعلا عيضيال لقاعلاف |

 ناكل قس فزخ نه ةرخاالاو ىنذي بهذ نم ايندلا تناكول هللا همحر ليذفلا لاق * قابلا |

 | ةحدبستل لاق مالسلا هيلع ناملس نا ىؤر ا" ىف بهذ ىلع قس افزخ راتخم نا انل ىتدأب

 ْ تاومادع ديعلا عم قسالو قم ةحبستلاو بهذي هباف دواد نا ا ا ريخ نم وم ةفصضت ىف

 | قخم الو هلل هبحو هللا رك ذي؛هنليسناو انندلا .تارودك نع ئا بلقلا ءافص تافص ثالثالا |

 الا نك ال ةفرعملاو هف رعملا 0 الا نكس اسدلا سائدا نع هتراهطو باقلا ءافص نا |

 | لد امي لصتم ه4 كلفلا ىف اوبكر اذاف #9 ديحوتلا راكذالا ريخو ركفلاو ركذلا ماودب

 هلوق ىف اك هسفنب دعتم وهو كردحتملا “ىثلاىلع ءالعتسالاوه بوك رلاو . مهلاح حرش هيلع |

 ناب ,ناذيإلل/ىف.ةملكبا هلاثما:يفو ائههإ هلامكتنلاو, عاهوكرتل ريخاو لاتملا وا كح اور كح |

 ١١ لع دافكل اينا,ىعلاو ةيكيداز اقيذ ار سة هلا وحاو هيكمالا ليش نماةكنسف كب اكياس |

 تبرطضاو حايرلا تجاهو مهتافرصتو مهتاراجتل ةنيسلا ف اويكر اذاف كارشالا نم اوفصوام ظ

 رد جوم ببسو ىشكرد نارفاك دنزيثن نوح سب ] ةيسرافلابو : قرغلا اوفاخو جاومالا

 ةروص ىلع ىا © نيدلاهل نيصلخم قه مهنوك لاح © هللا اوعد 8: [ دنتفا بارطضا بادرك |

 نايالا نود صالخالاو رفاكلا قح ىف صالخالا ىنعمام ةمحملا ةلئسالا ى لاقو +وهالا |

 | صالخالاو ةرورضلا سيسم دنع ءاعدلا ىف عرضتلا هيدارملا نا :باوجلاو هدوجو:دودتالا |
 ىلع رارصالاو ةلذغلا ىلا عوجرلاو دوعلا مث قرغلان م ةاجنلا دنع مالسالا ىلع مزعلا ىف

 هيلع لديو ىهتنا زاعالا تارمث نم وه ىذلا صالخالا دريملو ريضلا فشك دعب رفكلا |
 حيرلامهب تدتشا اذاف مانصالا مهعم اولمح رحبلا اوبكر اذا ةيلهاجلا لها ناك ةمركع لآقام
 ١ ىف« براي براي »و طيسولا ىف م « ىادخاي ىادخاي » اوحاصو رحلا ىف مانصالا كلت اوقلا

 هنم قتشاف عسوتلا هنم روصتو رحبلا فالخ ربلا 5 ربلا ىلا مهجن املف يف رارسالا فك

 تاج هك ماكنه نا سب ] ةيسرافلاب ىندملاو : تادرفملا ىف ام ريخلا لعف ىف عسوتلا ىا ربلا

 [تشدو كشخر(ئوملا تماس درا نونو فرعو رحب زارا اشيا للاكل يزل عك

 ىنعي . كرمشلا ىلا ةدواءملا اوأجاف ىا #* نوكرشي هه [ ناشيإ هاكت ١ ] * مهاذا

 اونوكيل ىا ىك مال هيف ماللا 6 مهانيتا امي اورفكل 8 [ شيوخ تداعب دندركزاب ]
 / © اوعتمتيلو ف اهوركشي نا اهقح ىتلا تاجنلا ةمعن نم مهانيت ١ اع مهكرششب نيرفاك |
 صالا مال نوكت نا زوجيو اهيلع مهداوتو مانصالا ةدابع ىلع مهعاّجاِب اوعفتنلو ىا ١

 "سيم حس حصص دصسم صمم
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 «ري[* هوي كهرعن معقب

 مو 65ج ىو م هك ع رك ضرع طعم «عل

 مه 197 عع نورشملاو ىداحلا ءزجلا

 ع و سرع توكلملاو حاودالا ملاع نزع قاع هردتالاو» ىلا |

 عيمج نال ناويح ةرخآلاف ايح هتازجا عيمج نوكف ةايح هلو ابح نوكي ام ناويحلاو
 ناطحلاو فرغلاو راعلاو راجشالانم اهف امب ةملا نا) ثيدحلا ىف درو دقف ىح اهتازجا
 ضارىمالاو نىلاو صصغلا اهنيشتال ىتلا هادم ةامحلاف (ىح اهلك اهاصحو اهبارثىت-راهتالاو

 اهردق نوملعي اوناكول تابرقلاو تانملا لها ةاح ىهل توفلاو توملا اهكديالو للعلاو

 ىف اهكرديال هتناف نف انهه اهاصحم ىف اصرح دشأ اوناكل اهتزنع ةقيقحو اهّميلاك ةياغو
 ةيقيقح ةانا الو ىمب ىحب الو ابف توهيالزا رانلا لعا ةفض نم نا ىزتالأ ةرخآلا |

 لصاح َلفاعر] اذار الا تفك قب لاق'»« ئهتنا نودع الودنوملا نوني منا اهب .عرتسي
 ىكش دبا نك تحرىه ريش نود اك ىزب ىوزرا كو ىزيما ىدا سم تدارش دنشات

 نوح هاكىرب ىدا سم ٌىاَهَه وكاد ككنوج 6 ىم ىنإب هج ره ها وح نك

 ىمءارتو ىزان ىمع ناديوت هك اسد نبا هكىرادنريخ' . ىرج همه وزرا زانغس رد وها

 ةحيزابو ناتلودى ةيامرسو ناكيامرس ىب ىارستسبعلو وهل دشك ىرورغ مادرد ودييرف
 ىندوشد رهمىف ةباو افو ىب ىتسود ناماس ورسىب ىانعرو .تدتاتف ةقوشعم دنبو ناراك ىف

 ىداشب لدز ودكي اركىهو دزادكب هاكئابش دزاوئبدادماب اركره دنفرب ىجعلاوب دئزكري |

 [دزوس ىم كاله شناب لشزوركيدو دزورفس

 عدخبال اهلثه بيبللا نا « لئاز لظكوا مون مالحا

 يوتا قو

 عجب ح6

 #3 داثك ىرهب زا عاب رد و

 لوط دنا دون ود تفلرووف اول
 ذكور ندا نفاس لمحل ة اك

 اوما دعفك | اون حلا نإ

 نويل 3 فالق لقواثا تفك

 ناك نبع براغ روكيو اكل
 بأ ردنا دسشاب : غاب لاتخ نا

 كطتلاو, وذا /(اهزلماو عك اهغاب

 رورعس و ريس ن 1س كع دورك

 لاخ. نيا ىنعي تعش زيفؤغي نا

 هدما سكع نيرب نارورغم هلمج

 اهغاب لوصا زا دزيركح ى

 رمسب ناش دي ١ تلفغ باوخ ةكنوج

 كاف طا .ةيتخ ( 9ع لي يركج (اهق

 درع دل عزا شيب هكارن 1 كنخىا

 داهت وتاز رب ىور هنافوص

 لوضذف شباوخ تروصزالوام دش «
 رت ءازاثااوب ةضيد ناهز لا ةننإ :#

 ووفر تمر" ةاثأ 2

 سبأو هكون نواريسإب ف

 ناوز با زدوج نئسكع نوزرب *
 باَرظِتْس نانا: تفطلا نإ "دتكدك

 اًكانطاو با تبق نا فاعل بكع *

 وورغلا وأد (شازيآ ى ناو نسب
 لاحر ناح لد لكم ذا (تالهشج

 مضل ةيجلا6 زد نيكد لاك باع

 اهغال نآ دننكم كاي رب *

 زظن نا تسدوس هحو دنني تسار »*

 اجل دق اطلخ ل1 تبانقالقر +
 درب ىنوي زر نبا لصا زاوا ناج *

 ني



 توكشلا رود مهي 4١ يح

 نودءاهفسلاو نايبصلا نأشنم بعللاو وهللا نا ىاثلاو * اهيا نوكرثاو اهب بلقلا. نانثمطال
 ددلاو (ىنم ددلاالو دد نهانا ام) لوش مالاسل اهيلع ىنلا ناك اذهلو مالحالا ىوذو ءالقعلا |

 اوهلاغامس مل لبق ناف رازسالا فشك ىف لاق# ىهتنا هنم هسفن نوصي لقاعلاف بعالاو وذللا

 كلذو بلغالا معالا ىلع باطخلا ىن .هناحيس هنا انلق ةحاصمو ةمكحل اهقلخ دو انعإو

 ١ نع لتس نيو عؤتتلا يشن[ نروزو . ىهتناب كعللا ىنياوهلللا لفلان سانلاب تيكر ! نسخ نإ

 ىوتثملا فو ::(كير نع كلغكنام كايثد ) :لاقف:اسدلا

 [ نود دئذ رقي مزق |ىنئاكت د ع ندعش ليظرا دخ ذا اذ تح ْ

 لوسر شدناوخ اص لام نا لزيمت| قما» نيد ريق كاب اهنويلإم

 تبا ىبشل ع ند تدب 5 0 م كالاه تفك د 5 |

 دناو نيكسمزج شيوخ ناماسزاز * دئارب لدزا ار كلمو لام 2

 تنوومإز : زمن نجا نب جلد دارك كن درت ضن صمم نك
 دوب نكاس ناهح تا رب #« دوب ناب رد و> ىشورد داب |

 تب ىةالقا لذ مثجرد كله * تسيو كلم ناهج نبا هلمح هجرك |

 لاقثيح لظلا لاي اههبشنم ندحا امو ايندلاّتح هخاتفمو داوي تدب, ىف هلكريشلا ليق
 قار قئاقجلاب ع قنا ناك نات ةدبع مظعا لاظلا لايخ تا

 قافو. ريغب .لاكشاو ضعبل * اهضعب فلاخي تاوصاو صوخش

 قاب كرحلاو امم ىنضتو *:ةبوا دعب ةبوا ىضشأ و رمت

 كقام ىروتلا تاراشأ نمو

 [5]نارك باوخ نيزا ىزيخرب كرك * نافسوب نيتسسوب هديرد ىا
 ون ىاضعا_.بّصغ زا:دننارد نع * وتىاهاوشي كس _كيناكرك ةكا

 صالخ مايو مد سم هكا وكمولا * صاصقرد تكس دوب ديب نوخ

 تسيزابا نبا ضاصقنإ محزم * تسيزاس تلنج دقن صاصق ,نبا ظ

 ا

 1 2 0 ا ا روسو ويش ست د د... >5 1212 تت 7 ص و ب م حصص م عع عم حسم ع سم

 ترطفرد مدآ تفلخ رلوطا نابرد مراهج رتفد رخاوارد [1] لكون زاار دهج ريش نداد حيجرت نايبرد مكيرتفد لئاوارد 1

 اضيفا نسي تع سنا لد نور دج نا تا
 تساةئتخ نوح نباو تسااصخاو> نا * تساهنفو كنج نيكست ازج نبيا

 نايرط عانتمال ةيقيقملا ةايخلا راد ىهل ةنْلا ناو ىا د6 ناويملا ىهل ةرخآلا رادلا ناو ف
 ةاحلا وذ هام ى> ردصم ناودحلاو . ةغلانملل ةامح اهتاذ ف وش وا اهبلع ءانفلاو توملا

 ْق امل ةاملا نم غلباوهو تاغلالا ىدحا فدحين الل اواو هِساّنلا ءانلا تبلقف ناميح هلصاو

 ماقملا اذه ىف ةاحملا ىلع ريتخا كلذلو ناويحلل مزاللا بارطضالاو ةكرحلا نم نالعف ءانب

 مث ةايحلا مدع اهنصا ىتلا ايندلا الع اورثآ امل 6 نو.لعي اوناك ول ف ةغلابمال ىضتقملا

 ايندلا راد نا ىلا ريشي ةمحتلا تاليوأتلاىفو © لاوزلا ةعيرس ةضراع ةايحلان م اهف ثدحيام

 لوو «ىنوملا عمستال كنا) هلوقب تيملاب ايح ناك ناو رفاكلا ىمس ىلاعت هنال نانوملا ىهل



 م .. يك نورعنلاو ىداحلا ءزحلا

 سو هيلع هللا ىلص ناك كلذلو هدغ ىلا غلض الآول ةيريغ ةظراسما لك ايداع رق ةدلجتااو هقزوتةقاقخ/
 لكلا دياب لوو لاا منك ]46و جورج راكب ةئنالل هنو زاد ازا و الان: افعل اع رميا

 هدش 01007 قزر مدرم ىا اك ةاذوك و ف لتسو هنل هيلع هللا ىلص ملاع ةحاوخ] هلحا هللطياك

 بلطرد د. يك لاونج ندب تسا هدش هتثون' ىو ىارب زا هجن درمهز ا نفك ع زواخت“تشا |

 هزادناو نتفر هنامردو تسا.ىخارف تعانقرد مدرص ى تدصععوهن دييوج تعاطب ىنعن ىزور

 ارىلم هو باسح تفخو تسا تحار دهزرد ويلا تياقكو دبع نكشاد راكب |

 ىئاخلا ىلوملا لاق : [بيرق تا لكو تسييازج
 جنكرسوب كاخ رقف دشوت تقو دقنوج * مرو هصغ جنكر ب شكم هبارخ نردد
 جنسهيفاةدفجو تشك ارسهمغن غاز هك * نيبزاهاش شيع ناوباو ترششع رسعشب

 قءاخ ىمااذعب (ىتعاص ”ناكو لاما نمشي ف ذنعتنا كتل اض وانا تنك" لاق مهضعب نعو *

 تعنتماف هريغ نبل نم ”ىش مهنم انل لصحم هلعل مهلا شمت مقف ودب انبرَشب لزت دق لاقو اموب
 ىلاانم دحاو لك داعو انعجرو مهماعط نم انومعطاف مهبلا انهذف هتقفاو ىتح ىلع حلي لف

 اهترظتنا مث ىتانإف هنف ىنبات تناكىذلا تقولاىف ةمظلا ترظتنا ىنا مث هنف ناك ىذلا هناكم

 اينغتسم تنكنا دعب هتثدحا ىذلا ىنذ مؤشب كلذزا تفرعف ىنع تءطقناف ىتاتوف كلذ دعب
 هنف لخد ناك ىذلا لكوتلا نم هجورخ اهدحا ءاشا ةثالث ركذ ىذلا بنذلا اذهو اهئلب

 اقذر مر اثيخ اماعط هلك ١ ثلاثلاو هءانغتسم ناك ىذلا .قزرلاب هتعانق مدعو هعمط ىناثلاو
 دوحلاضحمب  داجمالا بابىف هتاخداو مدعلا باينم ةيهلالا ةردقلا هتجرخا اضح ايبط الالح

 ئفانلا ةركذ ةداغسلا ىلوا ةثانلوانم ىلول'ةفارك ةداعلا قرح ٍباِب قرط نم اين مزكلاو

 حانج هللادنع نزتال هوال فكو ايندلل ريقحن ةازاشا  ايندلاة وحلا هذهامو 0 ضايرلاىف

 رابتعاب ةايْللا بغارلا مامالا لاق * [ اند ”ىناكدنز نإ تسينو ] ةيسرافلاب ىنعملاو : ةضوعب |

 ةاحلا ىنممي ايندلاةانْلاْنا ىلا ةزاشا ىهف ةرخآلا ةاملاو ايندلاةاللا:نابرض ةرخآلاو ايندلا |
 ةامحلاب دارملاو رخ آل لباقملا لوالا نع ىتدالاب ربعي دق هناف ةرخآلاب ةلباقملا ةّئيرَقن ىلؤالا

 ىهلياموهو :6 وهلالا 8 هرخأتل توملا دعبام ةرخآلابو هبرقىا هوندل توملا لبقام ىلوالا |
 دصق ملاذا نالق بعل لاق # بعلو ف وهلا تالا ىهالملاو همهيو هضيامع ةلغشيو ناسثالا |

 ىنعي ىزابو بعلو ىراكسو ىلوغشم ركم] ( وهلالا ١ ىتشاكلا لاق « احح ادصقم هلعفب
 دندرك جيهتمنادب ىتعاسو 3 عمج احكي هك دنام ناك دوك ىزاس لاوزو اضقنا تعرسرد

 [ كلل نك ذر خبل ةن ته قفا همك ءذئانل لواط انى امز كلدناو

 دنوش التبه نيدب هك نامدسم لقعىب * ىهد عاتم نيا بيرق لفط تسي ةحيزاب
 ةسنلاب ايندلاىف ءرملا اهب شنعي ىلا ةاحلا هذهنا ىلا ريشي ةمحتلا. تاليوأتلافو ©

 بعلو وهل ىلاعت :قحلا راوجو ةرخآلاف ةرخآلا لها: اهب شيعن ىلا ةايحلا ىلا |

 ءاضقنالا عيرس بعللاو وهللا ىمانا اهدحا * نيشعمل بعللاو وهللب اههبش امناو

 ١ حلصت الف ءاّش اهلنوكيال لئاز لظل اهتاوهشو اهتيزو اننذلا نا- ىنعملاف:هلغ مواديال
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 تاتا هيو م م 2

 6 نوكنؤيو 2

 هدر مهرارقا م # هدرفس دارا اع نوف ركل كا هلع فلكل ىقحن ا

 ! خيوتو معلا بجوممب لمعلا مهكرتل داعتساو راكتا وهف ريخستلاو قلخلا نم رك ذايف

 ِي هدانع نم 0 هل دعب نا 3 ءاعل لل دولا طش هللا 0 هنم بيحعتو هيلع عديرشو 1

 نإ رفاكوا نيمؤم '

 تسود هح نمثد هحامغل ناو نيرب 5 تسفا ماع ةهرفس نيمز مدا

 ىلع كاك ا مهن» هلرده نا ءانعب نمل ىا 1 هل 0 ا دزاسيم كك 1 4 ردهو 0

 ىلع ادحاو هيلع قيملاو هلعسوملا نوكينا ىلتو هعجرم ماهبا بسح مهبم ريعضلازا

 قزرلا#طسنيب نسحلالاق * تقاعتلا# يع :هلط سس نال راذقإى ا .بقاعتلا لع نهقلاو .طسلانا

 6 ميلع ىثشلكب هللازا 8 هيلا هللاراذنن1 ىبوطف هل ارظن هيلو ىلع ردو هب 11

 طسلانم "لك نا عفوا هل ضيف هضشإ قلي نم مكي هل طبق قزرلا طس قيلي نه راعبف

 ئردقلا فيلكا هتقاوفا اح هما الك ل اعفق هحاصملاو 20 قفاوب تقوىأق ضل

 حلصيال نم ىدايعنهناو كلذ هدسفقال هترةفاولو ىنغلا الا هناعإ حلطصيال نم ىدايعنمنا 0

 « نم 8» برعلا ىكرسشم ىا  مهتلأس نّملو ف ( كلذ هدسفال هتينغاولو رقفلاالا هنامما

 بهسي ]6 هب 98 [ تخاس هزانو درك هدنز سي ] : ايحاف ءام ءامسلانمه لزن يه [ هك ]

 6 اهتوم دعب نم 8# اهنم راجشالاو تابنلاو عرزلا جارخاب # ضرالا 8 [ با نا

 ةتينعي تسل ىلا ضال لاقيور#: [ درجت اقر كد زار ةسراقتلابو/:اهطحق»و اهلي

 هاب نوفرتعي ىا : هللا له ىحاو لزن هن ناوقيل لو ةتبملاب عفتابالاك اهب مفتنيال هنال ةتبم

 داكيال ىذلا هتاقول#ك ضب هبزوكر شي مهنامت اهعورفو اهلوصا اهرساب تانكيملل خجول

 '”ىرتجيال ثيحب قا لعجنا ىلع #* هللدما لق لي الصا امش ىلع ةردقلا هنم مهوتي

 رافكلا رثكا ىا مهرثكا لب  مهيلع كتحح رهظاذاو دوج ل درا لبا

 هناحعاس هب ا مهلوق ىضتقعي ناك كلذلف ءاشالا نه أش ىا.# نولقعال

 ةيا مث قزرلا ةيا ىلاعت هللارك ذدق ريدتلا هللاءانغا سقفلا .لوش:* 0 ةتاقواغ 6

 قازراطقبال هناحبسدنا ىلع نينمؤملا هدابعل هنم اهينت نييرخا نيتروصفف اهرركمث ديحوتلا
 تاعاطلاو ناميالادوجو عم نينمؤملاقازرا عطَقي كفكف كصانملاو ضدتكلا دوجو عم رافكللا

 ىرادروخ هفدظو اسرتو ريك * بغ ةنازخ زا كا ا

 ىرادب يظن :نانعشرداب هكون .« :مورح ىك اك /ارئاتعسود

 ميركلا هللا ىلع قزرلااهاف لكوتلاو ىوقتلاو ديحوتلا الا دابعلا نم لأسيال هناحبس هناو
 لطرف قدفام و ةنضر فلا نيس ندالإلاو كلوا ا لل قال ل لا ع
 ىلا ايش رخدتال روطلاو. نثوحولا ىلا' ىرتالا [نيدصاقلا دصهب كدشال !لجالاو قزؤلاو

 1 ىلع اه و م 1 ١ لصوام ,ىلاعتهللا لع !لاكت ال لصاوطعاو نواحلا ةئلمم ىلا أطن ..ثرقااضاخ قد دنا

 فرعبالو هدغل 0 رخدبيو هق :ر لحال نادنالا مل كف كك اهقلاخ ةفرعم رون نم اهب واق ىلا

 | ىقلاعموعتو نعم معنا نك مك كل كلو هي علان ميتفلاب كف ألا 6



 مهي ؛ م/م قيم نورففلاو ىداحلا ءزجلا

 ناهدرد همّل جسهو داهم متاوت زاب نيمزب ار نه كرصزا شا 00526 اك هل مشادن ر

 نيلوا كماسس كفا دربورو مااوت دلة عنا شب اردمقل نا نم هك متشادنب الاس - كمداهتم | ا

 | !قارذي لما :لفاغو زؤوغموتاو اذيوكلم ناتج تا نيمزو' ناؤنا نها ىئاذتتماو نيرخاو |

 | انادغبايند| نيا كى راذت:نبخ ةدابت نآانب اكدؤ.هتخاتا ابو راك هلاس دصو ةداهن نشيد
 | طاري ىاريشزدب_ سوا ف 16| رتب وو ؤنتل هلا ,تسدورو شعلان عازر |

 دارتلات ادا نيجاس:ىذاز ملل: زاب ىكان ندع او وزان اد.:نتخاب ىرقاوغلا داادنا ما

 زاذتعالا راذتعالا لاق نادنوادح ىو .* ,رابتعالا رانتعالا لام نادنؤادخ ىا

 راكز دنامو رف نيب تربع مشج نيكن ازا شيب * قطنز دنامور درا رذع ناج نيك ن اذا شيب

 ةيربخلا 5 ىندمي نيثكتلل نياك « اهقزر لمحتال ةبادنم نيئاكو #8 رارسالا فشفكف اذك

 ىلع ىنبم مسا هنآك عومجما راصف ىدارفالا اهانعم اهنع درط ىأ عم هيبثتلا فاك بكر ظ

 نيونتازا عم نون ءالادعب بتكي اذهلو نيكي نيوننال نمىف اك ةنك اس نون هرخا نوكسلا

 ةبادلاو .ةباد ةفص لمحتالو .هريخ اهقزري هللا هلوق ةلمحو .ًادتموهو طخلاف هلترودال

 | هيورسب نتشادرب] حتفلاب لمحاو .لقعيالامو لقعيام ضرالا ىلع كرحتيو بدي ناويح لك
 | احالطصاو هبعفتنيام ةغل قزرلاو .رهظلا ىلعو سأرلا ىلع لومحمال مسا رسكلابو [ تشب

 نينمؤملا ىما امل لسو هيلع هللا ص ىتلازا - ىور هلك أف ناوطاولا هللا هقوسيإل منا |

 تازنف ةشنعم اهيف انل سيل .ةدإب مدقت تيك اولق ةئيدملا ىلا ةرجاهملاب ةكمي اوناك نيذلا |

 حبصتاماوهرخدنالوا اهفعضل اهقزر لمح قبطتال ءاذغلا ىلا ةجاح تاذ ةباد نم ريثكو ىنعملاو

 | نشوكهايشادنا هتفكاو, رومو:شومو تتليمدا نازوناخزا.ةدنتك ريخذو.] افدنع ةششمالا

 ماوهو عايسو شوحوو روبطو باودزا دنراسب ناروناح هعقلا دركم نام دوخ. ىاهلاب

 اهقزر ىطعي ه5 اهقذري هلي 9 [ دنوشن دوخ قذر لماحو دنهنن هريخذ هكىا تاناوحو |

 اهفعض عم اهنا مث ىا متن 1 « كايا 3 قزري هي و 9 تهجون ثيح اموف اموي

 لكلا قزر نال هللاالا 0 اهقزربال هناىف ءاوس ام مكتوق عم ؟ اياو اهلكونو

 ةبرغلاراد ىلا جورلاو ةرجاهملاب رقفلا اوفاخمالف هدحو اهل بيكملاوه باساب

 ريزرد دوج مديد ارىلبلب يكب له ىضعبزا ناتو : دعك تال دهم هريخذ

 دئربيموازا تمسق خلمو روه # اةدوخبيم ناذايزورادكو ءاع

 7 غلابملا قزرلا ىماىف اذه مكلوق عمسيف عمسلاىف غلابملا 25 ملعلا عيمسلا وهو ©

 « ملأس نئلو 9 [ دهداك زا ىوزد ادا < 1 ] ىشاكلا لاقو « كرتامخ إءف

 6 رمقلاو سعشلارخسو ضرالاو تاومسلا قلخ كَ ماهفتسا 6 نم ف ةكم لها 0

 ىلا قوش رطل الل اواو كرجل ليي ريخستلاو ماودلا ىلع نايرجحي ثيح دابعلا لاصمل

 ررةامل راكتالا ىلا مقل ليطسالق ا : هللا 88 نهقلخ ه6 ناوقل 8 ارهق هبصتخلا ض

 | [اع سب #1 ىناذ 0 * دوجولا بجاو دحاو ىلا يكمل ءايعتا بوجو نم كوتا |

 رو تت كعز



 توبكنعلا ةروس عي ا ل

 | كلاسلا نا ىلا ةراشا هفو # ةنيدملا ضرإ ىلا رجاه مالسلا هيلع انو ةسدقملا ضرالا 0 0 ١ : ْ

 لوا قضوا: ىلا قاختا لاوقاوعزو نال ورا نم سابع اؤا

 دوبشماجت ارد نم مانو مدون ىقرهشرد تفكاف همس نعدق زارخ ديعسو ا زا 1 5

 ذاو دنت شاد رب داتفس نم تسد زا هكهزبرخ تسوب هكتانج دنتفرب مظع نم راكرد هدش

 ظ قالو ثسنما قاسيفن. نا مفك دوخاب نيئذوةذا«قمز نادلاون ل تدم ةلخع ل واطاذاداطم رك ذكي

 رايودزور ىهو دنتفكى ع قيدنز اسم هك مداتفا ىاجي مد ا اا ند اكرر"

 ىمشوخو مدقك اوه البو حر 3 و متخاس ماعم ىاح ناه فن ةرركا رو نازابى كنس مز

 ىداشهس امسدرد شيوخ ر< ةمرد تكا ك1 0 هرمس س دق مهدامهاربا زاو_مدوب

 | .ىإب هنهرب مدش هك اطنا رهش رد. مدركرهق از نئيو- سفن ىداش ىلاعت هللا نذابو مديد

 باز | نع « هالوم نم قبا دبع اذه » تفك ىي دز ىمه نهرب ةنعط كيه مف ريم رس هنهربو

 حاص قيرطب هكدماين نأ هاك هديمرو هتخيرك ركأ متفك شيوخ سفناب دمآ شوخ نخس

 . جيهو دوب عج نا نايمرد ٌهرخسم مدوب هتسشن ىدكرد هكدوب نأ ىداش مود .ىنآذاب
 نا .موس ىتشا د نم ىافقرد تثتسدو ىدماس ىتعاس ىه ديد ىك رراوخو رت ريقح ن. زا 27

 | دوح اك ؟ىداو رد مدوب هداهم ترسح ىونازب رس ىدح دم رد هبطم رهش رد هكدوب

 ءامذخ» تفكاو دللكل الاوت رزيق تو نم رد كانو داشكب ريم دنبو دماس قىمرح ىف هداتفا

 ىداش نياو دش داش نادب ملدو تشكب شوخ تراقح ناآءزا تعاس نأ نه سفنو « درولا

 هللا ريس قار وو شب اخي راك هتف )ا ُط ريب . مفاي كداكتسا هنن دوخ قح رد ترنع هاكرابزا

 1 قوذيو هسقن نع تومي نا لقاعلا ىلعف [ قلخ ىاش نوتذمو هللا تمعت رد جردتسمو

 اذر كال هو تييلكض عتم دست عومؤتلها)اءانفلا ناظر اذنذلا'ن اذ[ ءاكولقلا:غاتفلا ل ق» ويلي انانقملا
 هلع هللا تاولص ديس ىقدماشا ىنارشو ىتعذك الفاو ىتفر ىهار تنكر ارتي كفا

 شومارف از. كرم راهنيز (تاذللا مذاه-ركذ اورذكا ) ىدرك تيصو نبا ارتما هتسويب

 ودق ىا هكدندرك لاؤس هرسسدق مهدا نب ميهاربا ذا « ديشابم لفاغ وا ندما زاو دينكم
 دماراديدبونةنيسو لد ىاديوسرد 5 ىنعم هح 5 تقيقح هرمز م ىاوتّش رطل ها

 تحبو ىديشوبرد ىثيورد عق سمو ىديشكرب نئزا اطلس سايلو ىداهتب رسزا هاش جاتات

 تمشح ىشلاب راهحربو مدوب هتسشن اكلم ضو ىزور ىرا ت كك ئم# ؟راشخا تا

 مديدكاخ رد دوخ لزم مدرك هكنهنيارد كيك اد نهىور شي رد ةنبآ كان 0 :

 مديد لدعىضخاقهن تقاط اسمو مديد هتفان ىنادنز هندازا مو شيب رد زاردرفس هن سن ؤم اسمو

 ىراب دريكب فاقات فاقزا ددشك زاب ةشوكوت لما طاسب ركأا هك ىدرع ىا هنتححانمو

 تلكاامو"اهتعذو ىلا تفنطو امدق تمفزام :للاو) ديوك هخ نيموق.تاف:لخاش ةكركتن
 نيمززا ىددق جه هكداتسرف قلخب ايم هكىنادخ نادب تفك (اهتعلتبا ىلا تانطو ةمقل



 مه 185 نورشعلاو ىداحلا ءزجلا

 ا 3 نئضيانا 0 كلذ يلع ثيح ل اورد>اهف مكشد راهظا يلانت و دلي ىف ةدادعلا

 اف مكل ةقياضمال * ةعساو ب اهتةلخ ىتلا جضاوملا دالب ىا ءامسلل لباقملا مرجلا ضرالا
 . 0 . 5 2 5 0 الا

 | باوجءافلاف هريغ ىف اهودلخاف ىا 3 نودبعاف ىاياف قه ىخرا ىف ىل ةداسعلا اوصلخم مل ناف ْ

 صاصتخالا ىنمم ميدقت ةدافا عم لوعفملا ميدقت هنع ضوعو طرشلا فذح مث فوذحم طرش ١

 ىزذوذ دياهدتش مدإب ةتساب دوو لها ىتسود. زا ركاو ] ىتشاكلا لاق * صالخالاو |

 سفن ناك ءاوس سوفنلا نم * سفن لك 8 [ هك اريز دوبدهاوخ ترورض تقرافم

 46 .توملا ةقئاذ 8 مومعلا نم اهفامل ةركنلاب ءادتبالا زاجو أدتبم وهو اهريغ وا ناسنالا
 ىنماذهو قوذملا قوذ قئاذلا دم اك ةقزافملا صصغ ةعرجتمو توملا ةرارم ةدجاو ىا

 مئلاب قوذلا لصا مهضعب لاقو + ٍبغارلا هيلا بهذ مريئكلاو ليلقلل حلصي قوذلا ناىلع

 ناسنالل نا يعاو * توملا نم ارح نديلا ةسلالاك قهزت سوفلا نا اذا ىنءملاف هلوانت له ام |

 هجولا ىلع اقاب راخبلا اذه ماداق ىتاوملا حورلا وه امهنِب افطل اراخو ادسجو احور

 لوز ةيحالصلا نع هحورخو هنافطتا دنعو ةمئاق ةاكاف امه ةقاللع روك نا حاصإ ىدذلا

 روهظة فك فرعي الو ىروصلا توملا وهو ةيرارطضا ةقرافم ندبلا حورلا قرافيو ةامحلا

 انمكح ىلا ىا 6 انيلا مث ف ماتلا خالسنالا لها الا توملا تقو هلهتقرافمو ندبلا ىف حوزلا
 نا كش هتيقاع هذه تاك نودر' ىا درلا وهو عجرلا ند 7 نوعجرت 0 اهياارجف

 اذا اذه انوه ةبرغلا لامحاو ةلهس نطولا ةرجاهم ىربو اهل دادعتسالاو دوزيلا ىف دهتحي |

 عنملاواه ريبغت ىلع ردّسال وهو عدبلاو ىضاعملا ضرا ناكاذا اذكو كريشلا ناد نطولا ناك

 ةعساولا هللا ضرا نم نيعطملا ضرا ىلا رجاهيف اهنم

 تسي كنن نادب نتفر ىاج نيزك * دوب شوخان ون ىاجوج نك رفس
 تست كين ناهدي [تايجترعا د تبر باكا ارو مدرج كتكركو

 « مهتوبنل 98 نيدلل ةرحهلا تاحلاصلا نمو 6 تاطلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاو
 ىباج ار ىمك ] ءوبنلا جاتلا ىف لاق [ ارئاشيإ عدا دورف هنبا ىه ] هيسرافلابو : مهللزتل

 دج ريزلاو ردلا نم ةيلاع ارودق ىا مهن وبنل نان لوعقم 43 افنغ ةنحلا نم [ ندروا رف

 ىلا فرغلا نم رظنلا نالو ةلفاسوف راذلاو ةلاع ةهج ىف ةنلا نال كلذ لاقامماو توقالاو

 ىا هي اهف نيدلاخ إف افرغل ةفص هي راهنالا اهتحن نم ىرجحت 9: ذلأو ىبشا رضحلاو هايملا |
 تسيد نم كين ] ىنعي : ةحلاصلا لامعالا نيلماعلا رجا من ره ةياغ ىلا فرغلا كلتىف نيك |

 بصف وا نيلماعلل ةفص 6 اوربص نيذلا #8 [ تشهب ىاهكش وك ار ريخ ناكدننك لمع دزم

 قاشملاو نءلانم كلذ ريغو نيدلل ةرجهلا دئادشو نيكرشملا ةيذا ىلع اوريص ىا حدملا ىلع

 ةوق نم لكوتلا اذهو ىلاعت هللا ىلع الا مهروما ىف ندمتعيال ىا :6 نولكوتي مهبد ىلعو 8# |

 اهريغو قازرالاو لاومالاو ناطوالا ةظحالم رفكلا نم س رخ ناميالا ىوق اذاف ناميالا |
 نم هنيدب رف نم ) تيدا ىفو لكلا نم الدب هللا باون' كيو ءاوس نطولاو ةبرغلا .ريصتو |

 و
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 نع مهب طيحتس ىا © نيرفاكلاب ةطيحل هم هقوف باذعال ىذلا ٍباذعلا لحم نا لاخلاو

 ةطاحالا قق ىلع ةلالد ةيمسالاب ”ىجامتاو داشرالاىف لاق * بيرق تاوهام نال بيرق

 متهجلوخدل ةبجؤملا ىصاعملاو رفكلا ناف بيسملا ةلزنم بيلا لاحل اليزنتو اهرارمتساو

 ءانكننلا هذه ودخول يفلان ةنوداناناو كدككرأ ور" قطط رامات * مهب ةطمح

 باذعلا مهرتسيو مهولعي مون ىارهضا فرظ © باذعلا مهششغي موي 8 ةروصلا هذهب

 نم 94 لاقملا هب ىنيالام لاوهالاو لاوحالا نم نوكي مهب منهج ةطاحاب هيلا ريشا ىذلا
 ىاهياب 0 زاو ل 5 مهلجرا كلما نهو 3 ا ناكشإا ىاه رس ربززا ىا 0 3 مهنوف :

 6 اوقوذ #: هرماب ةكئالملا ضعب وا هللا ه6 لوشو ف مهتاهج عبمج نم دارملاو [ ناشيا '

 ريتخاو لك الا هللا رثك ١ اذاف هلوانت لّقبامت هلصاو مفلاب ممطلا دوجو قوذلاو [ ديشحب ] '

 حلصت م وهف ليلقال فراعتلا ىف ناك ناو كلذ نال باذعلا ىف قوذلا ظفل نا رقلا ىق

 متتكام ءازج ىا © نولمعت متلك ام ل» تادرفملاىف اك نيرمالا معيل ركذلاب هصخف ريك ْ

 قشاكلا لاق * ناذعلاب لاحعتسالا اهل نم علا 0 انسلا نم راردتشالا ىلع امدلاىف هن وادعل |

 [ ديوردى اغا دباهتشاك احن | هج ره تسازد راد ىقعو دوب لمع راد امد 1 ْ

 ىوش مرخو داش دو> لودصحمز * ىوردب نوح هك ناثفِس ا

 باذعلالاحء سا نا ىلا ريثي < باذعلاب كنولحعتيو ) هلوق ةمحلا تاليواتلا ىفو © |

 هرملاو را 4 مهج ناو ري ءاحدتسالاب هيلا ةحاحال رفاكلا 0 وهو باذعلا لهال |

 ناالا ةداكلا لوما"( رفاعتلاب طخ ز«وع ازا علا ولك ساو كل ايار ]و

 ظ بضغااو ربكلا 6 مهفوفنم )) تافصلا هذه ةطاحاب ( باذعلا مهاشغي موب ) تقولا دافنب

 ةلفغلا موت مهنكلو ةوهشلاو هرششلاو صرحلا 6 مهلجرا تحن نمو إل دقحلاو دسحلاو

 موي ىنعي (لوبوإل لاق اك باذعلانم هيلع ىرجمب ام قوذ دج هبتنا اذاف ةدوصلا مثان نال
 ىذلاو هب قلاملاو قلحلا نولماعت متتكام باذع ىا 6 نولمعت متنكام اوقوذ ) ةمايقلا

 مهلدوعش الو تقولا ىف ىنعي « محج ىنل راجفلا ناو )) ىلاهت هلوق ليوأتلا اذه دكؤي

 6 نيئانب اهنع مهامو )ل ةمايقلاموي لوخدلاو ىلصلا هبف نوكي ىذلا 6 نيدلاءوي !منولصي )
 جرخيف بلقلا قرشم نم ةيانعلاو ةيادهلا س.ش هلعلطت نف اهب مهلروعشال نكلو مويلا
 متهج ةطاحم هسفن ىرب اهير روني هترشب ضرا تقرشاو نيدلا مون, ىلا .نيدلا لل .نم

 لأسن ىنأي اك ةعساو هللا ضرا ناف اهنم صالخلاو جورخلا دصقب داهملا قوذ دحيف اهقالخا
 نونكمتال نيذلا نينمؤملا ضعبل فيرششت باطخ “6 اونما نيذلا ىدابع اي 8 سالحلا هللا
 لاق « مسالا قيرطلاىلا مهلداشراو دكا هيج قم ةقئاغلل لن: زكا نيدل[:اباؤسإ اةياقا قرع

 ةاقيقنا كو داز تلق تهجزا هدرك تماقا هكمرد نانمؤمزا ىهمح هكدناهدروا ] ىنشاكلا

 [ دندومتادخ نعتسرب سارهو سرتبو دندركم ترجم ناوخا:تيحاي.ناطوا: تنحم :بتسإاب

 مكل لبست مل اذا نينمؤملا ىدابع اي لاقو ةيآلا هذه هللا لزتاف نيدلا ىف نوبذعي اسميرو



 م75 5/5 جم نورشعلاو ىداحخلا ءزحلا

 هنناعالا تحب :ىذلا :46 للاب اورفكو 3ه هب نمتؤيف لظانلا "الا -ىربالا نفنلا نيدي رصبا
 ةيورخالا مهتقفصىف نونونغملا 8 نورساحلامه كئاوا 0 نايالا تابجوم دضاعت عم |

 ناميالل ةجوملا ةيعمسلا ةلدالاو ةلصالا ةرطفلا اوعضو نامالاب رفكلا اورتشا ثمح

 تفلت ناكيار نكم ففبطل نينح ىحتك » رهك لكب ىوزا سفئرهو جنك وترمح

 ءاويتسالا قلترطب؟هلاثماو“ ثراخلا نيرقن لوف ىا'[ ”ناتمناب ندر ادب ارت ”نازفاكا

 ريصل و باذعلا لحيعتسا نهنأ ىلا ةراشا هفو #ء سلا نم ةراج انلعرطماو دعولا أذه ىتم |

 هللاهريصيملول ءارضلاو ءالللا ىلع ريصي فك هتليجىف زوكسموهو هنم قاخ لجعل ةيفاعلا ىلع | 52 . 5 9 - 3 - 0. ا
 الواو © ةيلب لكنم ةفاعلا هللالاسن © هللابالا كربصامو ريصاو ١ مالسلاهلع هيبثل لاق اك

 كلذو «مهدعوم ةغاسلالب) لاق اك ةمايقلاموي وهو مهباذعل نيعم تقو ىا :«ىم لجا

 ةمايقلامويىلا مهباذع رخؤي لب الاصتتسا هموق بذعبالهنا مالسلاهللع ىنلا دعو ىلاعتللانا
 رخأت الو هلمدقتالف الجا نئاك رودقم لكل ةيلزالا ةمكحلاب ةميدقلا ةدارالا تمس دقو
 باطىف لاجعتسالانا ىلا ةراشا هيفو + الجاع © باذعلا مهءاجل 88 ىمسملا بورضملا نع

 تادارص بلطىف لاجعتسالا عفتني فيكف مومذم وهو عقتيال ردقملا هتقو ريغيف باذعلا
 مهل نيع ىذلا باذعلا ه5 مهنيتأيلو 9 امومذم نكي فئكو] اهناوا ريغىف اهتاوهشو سفنلا
 [ هاك ان ] 6 ةتغب 88 [ناشيدب باذعدما دهاوخ كشىبو] ةبسرافلابو : لجالا لولح دنع

 ىنعي : هنايثاب ه5 نورءشيال مهو 0 بستحال ثيحنم 'ىثلا ةأجافم تغبلا بغارلا لاق *
 تلقنا رشقفلا كوَقَب + [ هاك !ان ناشياو ناشيإب دنا باذع هكدتناد: ناعيا دكت لاحو ] |
 تقوىف ىا ةتغب مهينأي توما تلق ءاةثعب قي تكفا ةأجافملا "لق نه سلا ةزخآآلا تاع |
| 

 لزانمنه لزنم لوا ربقلا دع اذلو ةمايقلا نامزب لصتم هنامزو هيف نوتومي مهنا نوظيال

 ناكولو باذع خزربلا ىفو ( هتماق تماق دقف تامن») مالسلاهياع هلوق هيلع لديو ةرخآلا
 وطب مهينأيالنا كاذك هنايثاب دارملا لعل مهضعب لاقو+ طققف حورلا لغ> هنا ثيح نم افصن

 ضعءبىفو *مهروعشو مهيار نايثا كلذناف مهل ومده ىلآ هباحالاو مهلاجعتسا دنع ليجعتلا

 اححصم نكيمل نموا ان ضبقناو ةتغب هتومناكام هتومل ادعتسم هرىمال احيحيصم تامنمراث آلا
 دقو ننملا فئاطل ىفلاق#ب ةئس شارفلا بح اص ناكناو ةأ توم هنوف هنومل ادعتسمالو هرمال

 هللالا هب لغتشي الناو هنف ةنملا صالخا ىعْد هنا ملعلاب لغتشي نه ضعبو انا مالكلا ترواحتن

 ىفو هنوكل ىا هدي نم باتكلا عضب.ال تومت ادغ هللق اذا هلل معلا بلطي ىذلا تلقف

 كلذ (لعأ كوملا“ هنئأي نا بيف هنف وهام لضفا رب مف قوقحلا
 لاعب دق ع نامل 2 لامو دوس ةشيدنا رد لفاغ وت ا

 ىلؤك ىردغو زكئازب ىيبفش * ىوخ ئلضوا: ثسدب قيرط

 نامز رودب دشرب هناع وح * ناما ددش تروص' هظلن كنك ا

 ىا 1 ميج ناو 0 1 دارا باذدحب ارث ةضكتت ليجعت 1 0 باذعلاب كن ولدت 0

0 252 922252522525:5252252 22 22 

 ( لاخلاو )



 ت دى ةروتس مه غم زعم

 قطا برو ع كيك تدك سور جرم ع كان زب تامالع ةيدالجالم طك كالا
 هرمس سدق ىبرغملا لا لاق

 زاصبالا ولوا رب هواج دنك راي هكتازا . *:ناديد ىهكت نسي نك ابلط هذيو تس

 رإظك زا. دوس هحب دهان شوك هك ارت يت دهاشزا ضاحي اةححوشا بت مشج هك ارت

 ران تت هشيم## ىراد هك موش هح ىلو م« ش>ر ىارب زا ىراد هنثلا هح ركا

 داك ناز مدرك كاران هك كرش ةانايغبإ ع. فادكتب ريترو نحو لمعلا اكن

 ' ليللا مانقو .ءالخلاو .ربدتلاب نأ رقلا ةءارق . ةسمح بلقلا ءاود هللاهمحر صاوخلا مهاربا لاق «

 0 جالفلاو ع حالصلا لها نم ؟اياو هللا انلدج نيطلاغلا دع 50000 بالا انا

 ١ هي الول * شيرق 0 هي اولقو #8 حابصمللا قلاخ حابصالا قلاف حاتفلا رداقلا هنا

 ١ < هيلع 88 [ دوشىمن هاتسرف ورف ) «-لزنا ه [ار د قول ىياليسيط# | ْ

 ١ (مالسلا مهيلع دنع هلا ىسوم اصعو حاص ةقاب 9 3 هبر نم تايآ قم دمحم ىلع

 مكين اف اذ ةقدجلا وهلط داق الرا 7 هتردقفف 5 هللا دنع تايآلا امنا لت » 00

 أ 7 تادعن م فيوختلاو راذنالا الا ةنافو 0 هلق 0 نايم ريذنانا امناو ف 5 هنوح رتقتاع و

 كافي دوهظلا عم وعيور [ هيا ار داعش نك تدل مك فروج |]/ ىتدبندتاياآلا نم تطغااع
 | كل ىديؤيمنإ ةجرتتلل تاناالا لان داسل ]هيلع كيلا ةيامصا دوت سك وجر مبلل لسمو

 تاوثلا اوقحت امل اهيلا: مهباساؤاف نامتالا :ىلا مهرطضت تايآ اويلط ءالؤه.ناؤب ىاتيالام
 | ةكربي ةمالا هذه نع عياوفرم لاضتسالا .باذعو:اولصأتسال.اونمؤي, لولو ئهتنا كلذ ىلع

 راكنالل ةزهلا مهفكيلوأ وف لَ مهحارتقا نالطبل انايب ىلاعت لاق مث ماللاهيلع ىنلا

 ىاصالاىف دارملا غولبو ةإَلا دس هنفام ةيافكلاو ماقملا هيضتش ردقم ىلع فطعلل واولاو

 دب قلاب قطابلار# باتكلا كيع انازئاانا قلك هوحرتقا امع ةينغم ةباا مهفكيملو رصقا

 * مهيلع ىلتي ف م ايتعوا دن نم لزعمب تاو ةفواخلا ا قلد قالك |

 لك لوزتاك لحم ةتالو كزورزتاليةخناث رة مهعم لازي الف ناكمو نامز لك ىف مهتغلب
 35 .الااوربإ تيبَحِ مهبواق رصب قساملا هزاع هقو + ناكم نود ناكمىف نوكتو اهز وك دعب ظ

 ريغىف 5 ملا اذه لثم ةءارق ريسيننا كلاو تان كل اودلط ىت- نا رقلا رملا ةحاولا |

 باتكلا 7 كلذفنا 0 ةضئاو 1 هللا هناس ةلاحاو هيدل هظفحو هيلع هلازتاو ”ىراقو نقتاك

 4 تدك تر ةحظع ةمعن ىا 6 ةمحرل 9 نامزالاو روهدلارمم ىلع قابلا ناشلا ميظعلا |

 نايالا مهمه موقل ىا 6 نونمؤي موقا وف [ىتحيصنو ىدنب] ةيسرافلابو : ةركاذت ىا |
 ىوتثملافو : نيحرتقملا كتل واك تْنعتلاال |

 كاخ هروشرد دوب ندنكفا من « كانباخ لوهجاب نتفك دنب

 مكنعو ىنع ردصامي 46 اديهش مكنيبو ىنيب ف ةلص ءابلاو هلاك ىا 6 للاب فك لق »
 ظ نيذلاو لف مكتأشو ىنأش اهتلج نم ىنلا رومالانم ىا 6 ضرالاو تاومسلاىفام مع 8

 ظ نءناولا ةراشا هيفو 5 اه ريغو ناطيشلاو منصلاك هيناعبلا زوجيال ىذلا . لطالاب اروتعلا |

 دركاكسو هك خر سع نال ةصق نايبرد مراهج رفد طساوارد
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 تنال ل را ل ل

 مق عملا »جم نورغعلاو ىداحلا ءزجلا
 ٍ 110 م م ا سم

 لك ناد ثلا ركن[ رانلا دب[ هداك 12 ةقواانللوأ هتوالت نع ةيظاوملاب مالا

 هيك امنذرا ف ملا | كوك“ هلع عبط ع ) مالسلاهيلع ىثلانعو هاسني الك ة ليلو موي |

 لاو 1 نم ةءارقلا هتكمالنا نايسنلاو ( اهيشف مث لجرلا”اهيتوا ةروسوا ظ

 كرت مثالا هب هبلا فاضنو موللا هبحاص قحتس ىذلا نائشعنلانا:ىلا بهذي ةنييع نبا ناكو + 0

 ىلاءتلاقو اك تن الكاب او.ئامافإ) ىلاعتلاق كرتلا برعلاناسلىف ناسنلاو هبل امعلا |

 ةءارقو ةيرزملا حراش لاق * مهتمحر كرتف ىا ,«مهيسنف) هتعاط اوكرت ىا هللا اوتن) |

 نكلو فلان ع روهشملاوه اذه هلفح نم نآرقلا ة. اًرقنم لضفا تفخصملاّ نم نارقلا

 نكسلا نم م نايحالا ضع ىف ريغلا نم نااَوَقْلا عامساو ةدابع فحصملاف رظنلانال 57 ا

 تسيح لولم تقح مالك ز نالطاب وح * تقو همه تادراكب نا رق نددقرا لد

 ىش لكو مهلوأك قئاقحلا نونامتؤ هتييوبر دهاوشو هديحوت كنا داو ءارش

 ١ تفرعم نوناق ناشبا ىاهلد هيلع نافراع ىاهلدزا تيدحا تاذ تفاصوو تقرعم رونو |

 هدانع صاوخ بولق سدق ر ءاظح دنع ةلالخ ةرضخ بللي لب [تافد“ىل َ لحو تسا |

 | مهيوأق ةريسكتملا دنع انا لاق كبلطا نبا ىهلا » لاق مالسلا هلع ىنوه سا لأس 3

 ئاومملا قو“: 6

 تاهمشد دشاوو ىديشوت دنح #2 تايح 1 لد لهاو نَوردزأ

 ىدز اح رب نالد لها ردزا * ىدوخو دجووركس ىاذغ َّش

 قنكددوتل 5

:© نوملاظلاالا قه ركذ 3 اهلوك عم عم 3 ؟ انناياب دحجامو |
 | علام دودحال نوزوادالاىا 

 ١ بهذا انا» نييراوحال لاق مالسلا هلع مم نب حملا نأ 2 < تاسنلاو 5 رباكملاو

 فدصدما كاب ىاهلداردوصقم رهوك + ناكدولا رطاخزا - ا 2

 هنكأو هسفن لبق نم | ءاكشال ىذلاقحلا-ور سو هيلع هللا ىلص ادم ىنعي طلق رافلا كساس

 هل نودع زوفملو بويغلاو ثداوحلاب ىربخيو قحلاب يك 0

 | ىندي . ثداوحلاب ؟ربخم هلوت 1 تنوع تلا ليوأتلاب مكس أيوهو لاثمالا يتج قاف ْ

 0 اينشاوا موتنا ول واطو ةبادلا زوهظو لاحدلا جورخ لثم ةاقتسملا ةنمزالاو ثدحام |

 ليالاو ةاروتلاىفر الا ةنطاو باسحلاع نه ةماقلا تعا بونغلاب ىنعيو كلذ هاشاو |

 | قامررطانا:ىلا ةراشاةيتآلا فوزا رَسألا تفشكو اذك سو هيلع هللا ياي ب رجالا |

 ١ ادضناك اذصق بواقلا ىلع بلغاذا راكتالاو دحجلا نير ةصوصخ نم تايآآلا ةيؤر نم

 ىدتجملا لامكلا لاق : تايآلا ةيؤرنع ىمعتو بوغاا شوقن اهيف رهظتالف 2 رملا

ا كبلاا معو مو ريدتلا هلل اصح هلغفح نم ”ىداتلا ناك نأ لب هقالطا ىلع اذه ى مشل ا
 

 ' 'تفحضملانف ايواشتناو لضفا ظفللا ند ةءارقلا# فحصملا نما هلل محام كا املا

 | تانيو هقح نيهارب اهنف بنغلا نئازخ هللاب ء ءاملعلا نم صاوخلا ٍبولق زارسالا فشكىف لاق «

 | هتطومنم بلطي *

 | لحتزا ىئئصم لسعو كلف جر زا نابان باتفاآو دشوج فدصزا زورفا بشرد ] هلحمو



 تديطلل ا ةدوع < ةندلا 6

 ل درا قد جول دوب * 16 ديسرز: رك مه 0

 تدكش. جيبه دسرت | شلامكب .* :تمسرهدنذرك ١اطخ 0

 مهي عمج مل الو ناونب ىنوكشلا + ِط هربت طخ روبوا دوب ؤ

 ىلا جاطتال 0 ظوفحملا حوللاو همدخم ىلع الا ملقلا ناك نم مهضعب لاق اذلو
 تردص ةيعبط ةوقو ةينهذ ةعنص طخلا نال ةينامسحلا تال لاب مولعلا كنثفو عوللمرلا نيؤلصت |
 ادلخن حا ةلؤوك دعا عماشال#ىنا مالسبلا هيلع ىتاللاداستالا نم كج الان ةكاميملا اه ائتاالثاب ١
 ىابرتسلا و. نييولفلاو نفودلا تاقكللا اظتكجس كواغا ةدوغا عكا هى( كنف نعتسا.) كان ٍْ

 عيردغلاو يطل و وسو لاو تارا ل حج حمم ل التم اخ يق تاجات
 نكرالا كاديماواغلف هحيطم» نيط فزايتكلا ءزاخلا :هانط هدا :صلاو ىذتولاو ئنلدنالاو |

 ءاجام اماو ىرعلا باتك ماللا هيلع ليعامسا باصاف هويتك اباتك موق لك دجو قرفناو |
 باقلا ةءمجنلا تاليوأتلاىفو © لمرلا طخ هيدارملاف (مالسلاهيلع سيردا ملقلاب طخ نم لوا) |

 لاقو جرخاام هنه جرخا ذا ليربج لمعب اطوريشم ةيادبلا ىف مالسلا هيلع ىلا بلق ناكاملو
 ةياتكلاو ةءارقلاب ةيملعتلا شوقنلا نم اظوفحم ناكامل ةياهنلاىفو + كنه: ناطيشلا ظح اذه

 | 6 كبلق ىلع نيمالا ورلا بلد )لق اك ءاب الا ميج نع ادنصتخم هيلع لازنالل الباق ناك
 ١ تاتبان تاحضاو © تانب تايا 0 ل رقلا ىا ١ وهل اب ص + لاقف هيعباتمل هتعشإ هذه تبا مْ

 ظ ردشال ثيح هنوظفحم بات و نم طقتلي ناريغنم ملا اوتوا نيذلا رودصيف ف 90

 لها نانمؤم ىنعي ار لع دناددشهداد 5 اناوةيعدديا ىشاكلا لاق * هش رحت ىلع دحا
 اماو دركح ناوتث فهن رك سكح ج.هان د داي ار هك مارك هاخإ تاكد

 قاروا زا ار همدقم بيتك هح تدساههو> م 5 هما باقلا رهظزا نا رق ندناوخ

 اوناكمدقت نم نال نا رقلا صئادخ نم رودصلا ىف اظوفحم هنوك ىنعي [ دناءدناوخىم

 نوداقنع لقنامو ءاسالا ىوس أيش اهنم اوفرعي ل اهوقبطا,اذاف ارظنالا مهبتك نوأرشال ظ
 مالسلاهيلع, ىماوم هك تساجتيزاو ]تبان ريف بلقلا رهظ نعي ةاذووتلا اَوَع ناك هنا نم
 ارهاظ نوأرقي مهرودصوف مهليجانا ةما ةاروتلا ف دجا ىلا براي [تفكترضح ةاجانمدد
 روهظو مهتوق لامكل مهبول, مالسلاهيلع هعئارش نوظفحم اوناكل طوطخلا ممر نكيملول
 دوهيلا مكتدسحام ران آلاضعيىفو « مهتعيرش تلتخا ةاروتلا مسمر لتخااملو مهتادادعتسا
 لاقو نا رقلاىعو املق .رانلاب بذعبال هللانا ةياباوبا هب لاق: «ناء نقلا رظنع جلع ىداضلاو

 اودهاعت ) ثيدحلاىفو (بارلا تيبلاك نا رقلانه ”ىبث هف سيل ىذلا بلقلا) مالسلاهيلع

 ةلقعملا .ليالا:نم. ىا ( اهلقعنم لبالا نم انلفت,دشاوهل هدس دم نيفن ىذلاوف ' نانىقلا
 | انه دا رملاو هب سمالا ديدجمو ةظفاحلا ىا ظفحتلا دهعتلاو دهاعتلاو اهيحاص اهقلطا اذا

 اوناك تاموهوملا نع هزنت حورلاو. تاموقرملا نع سدقت .ربسلاو تامولغملا نع .درجن اذا
 تا.مهولاو تالاخلاو تانسحلا:نم ةلفسلا  سوفنلا لوَش اولغتشي لو ةرظفلا ىلا برقا |

 | ةيرششب فلكتو بسك ةكراشمو عبط ةجزامم ريغ نم نيلباق تابيغملا نم مهنداص امل اوناكف

 7-0-0 - ناسلا حود )



00 
 هت 48١ تح نورشعلاو [قدأملا ءوبلا

 تايتمألا نيم كلل نع قئو ةيارالا ىررج رح نايت دالابا همهوتي ام 00 عا هف
 قملاضيقنوهو لطابلاب ىأينم لطنملاو «نونؤللاو ىاتكل) اوتو انتا تان ضظإ لاقاكك

 "لا داسفا لاش لاطبالا تادرفملا ف لاق * قمل اضيف لطابلا نا امل قاب 2 اي نموهو

 نمي لاقيدقو 6لطايلاىلادبيو قحلاق حل ) ىلاعت لاق الطابوا ”ىثلاكلذ ناك اقحي هتلازاو

 ثدحو لئاوالا. بتكنم هطقتلاوا هملعت هلعل اولاقو اوبانرال ىتعملاو . هل ةققحال أيش لوقي
 ناراك ءايثىدنداتفا.كشرد] ىنشاكلالاق * الصا بير أشنم كنأشىف قب مل كلذك نكت مل
 انك ااا كا و ارح ىع نوح رك ىدتتك ترع نك تم نعل كاورتسو

 ماددئاوخ دوخ بتكرو هكدنداتفا كشرذ نادوهجاي دناوخ ى امربو درك طاقتاا ناشي

 ولو نيلطملا مهام تلق ناف +[تسا بتاكو ىراق سك نباو دشاب ىتا نامز رخآ ريمتس 37

 قح ىلع اضيا ةكم لها ناكلو نيقحم اوناكل انبتكىف هد ىذلاب سيل اولقو اما نكيمل

 دسعب ىعا وهو هب اورذك مهنال تلق * بتاك ”ىراق لجر هناف هشكوا هملعت هلعل مهاوقف ْ

 ثح بيرلادشا اوناترال اما نكي ملول هب مهرفكى نولطبملا ءالؤه لاق هن أكف بيرلاَّنم

 ل فك ةدحقملا ةلمسالاىق لاق * مهباينرال هجوالق بتاكالو ”ىراش نسل هنا

 ”ذايظاو: لقتل كنق لما ال لامك كك عرف 55 ةباتكلاو ف جدك البال نيم

 ليجالاو ةاروتلاىف .هتعن نم نودجم اوناكباتكلا لها نال ةباتكلاو ظخلا مدعب هفصو امئا

 كلسق نم-ةباضاكلا ناليودفانا هتك ىلع هب مهدعوام قرح داراف اتكيالو ارقال ىعا هنأ

 نع زارتحالا وه طخلاو ةباتكلا نم دودقملا نالو مذلابالو حدملاب فصوت الف تاءانصلا |

 دناقلاو اصعلا نع ةينغ اهب نيعلاك كلذ نع ةينغ هبف امي ىلاعت هللا هصخ دقو ناسنلاو ةلفغلا

 بتكي مل اذ املف اهنع ربخيو طوطخلا معي مالسلا هيلع ناك مكحلا ةلئس[ف “لاقوة, ىهتنا

 هنال تكي ملاهتا ىروباسيتلا ا كيتحح نم ناىقلا وقتل اسكولاهنانالاولاو

 هللإ لاق كلذناك املف هركذو ىلاعت هللا مسا ىلع هعبصاو هملق لظ عتب رصنخلا فقع فيك ماذا

 ىمسا ىلع ملةلا لظنوكي نا درت ملو ىمساقوف كملق نوكي نا درت مل اىبنحاي مرجال ىلاعت

 كلظ 1 بيس عداالو ايظعتو كلاشيرمشت كيوصقوف مهتاوصا اوعفربال نا سانلا ت سما

 ةراشا هفو *«ىلظ دونا نيل وعر هنا ليق * مادقالاب هلظ ًاطوبنا هل ةناصٍضرالا ىلع عشب

 دسحمل اذا كلملا كلذكورشبلا ةروصيىف دسحتم رونوهو ىلاغلا ىنوكلا دوجولا ىنفا هنا ىلا
 تدسحي اذاو ةيسدقلا حاورالا دسجت نيفراعلا ضعب لع كلذبو لظ هل نوكيالرشبلا ةروصب

 ةينوكلا لالالا رئاسنم رثكا ضرالا ىلع هتملظو اهلظ ةفاثك تمقو ةثيبخلا حاورالا
 ربمغس ريغ سم تسأ هدوب تملضف تئارقو طخ هكمدروا ريسهرد] ىنشاكلا لاق * كلذ 0

 هبشو كشوا تيماردو هدشرهاظ هزجعمنوجو هدوب ترضح نآ ٌءزجعم لضف نآ مدعو ارام

 ىبا نءاو دنقلا عل ذيحا# هتشاد ىنازرا ىوبزيت تلضف نبيا رم 1215 ةناحسوج ادناع ا

 كسك َىتح هللا كوسو تاما » هةكدنكم لقن هللا دنع نب نوع قيرطزا دو فنصمرد هبش

 لبقىنامزب هتخاسررقم ثباتك» ىف تياترد هك انيزا سلم نآرق ”ىقانم تروص نباو «أرقو

 تسيرقا باوصت رخآ انرمع لوا زادنئاد ىتا اريو كتان | بهذمو نأ رق لوزن زا

0 

 قا



 توكملا ةبالعيمم مهي عالو ع

 الا كوكل 6 ندعس 0 0 اللا رغب تيكن و اخ رورغم دنادش اط ىتش ل. نلاككت و تيذلك ]

 مالم 0ك رك ناو رسىب هب ارارةثو 15 لن ك1 0 اوادلع تدافتس

 0 , 0 هداف هح ديمرد هدنت كا ا 2ك رك نا و ال ناشيا

 ععط هكره هنرو 001 تا ةتفارن فوكو نادنوادخ لخ رب مو ع ناكر

 دْراَدَب ردرب ناقاعتم هك وكم نآ هبرحتل' انك دنباع نالسكي نتلختو 225 دهتوسكي

 از دم همك شارو ل 217 15 كو كير كا هش تعد ان

 تدي أ رد كر 1 * تشي ىادو ري دو تعور كفع دلتا
 كام كاجو ربا دكا ناخ نزاع تق نأ 5 تيما شك طيار تك 2 مفك

 مربى تنحر ناشيا لاحرب نم هكاتفك دوشنرب ناي ادكم شح دوش. رد نابايب كيد رك ارهك

 وح ا تيرس ناعما لاو رك مفك « اباوث نورتشي الو الام مهل نال ىا»

 د وكن عقدي ىدبارب َّق دس ره راتفرك مهإ ددرهو راتفك نيردام « كل فار د

 5 را لعل تسد وكلا نا دئاع يلد ليعزالا| ةيقاع تار ارد همي تر ةسك دقات

 طقس دو امد دن انت تيوصحت هالك سام رو نتا دب نودي هك دس العاج تنسو

 !نوجس قصات 57 (يماقو ككل نبا قارخأ مكتوم ع زاد ةامكب هبل
 هكناَذب غل انا كاكا سان كقكا لب انو لف ابيكا متر اذ اكل
 ا روفكو دننارك اش ناركناوت ةصزرد نان “رام جنك راسربو تهز تسلك ا> ره

 ْ دناىصالم تسمو ىهاش ل غتشم نا كارت كت أو رودتو دْنارباص ناشرورد ةقلك ردو |

 3 ا تبحاصو ترفغمو دنمان كي تلقت 5 هش 'اطنو دسك نوب ناثنازا ىعوق

 هسولو متشذكر د ىةمامزاو ميداداضر اضق مكح ىاضتقم كك نحس نا نوح ىضاق ظ

 [ دوب تيود نيدب نذخس مخو ميداد رك دمحم ىورو مسرإ |

 ورع قش نوب فتكا 2 15 ا 5

 كتداع تناك امو. ىا هي هلبق نم ولتت تنك امو 8: اهانرضتخا دق ةليوط ةياكملا هذهو |

 | الو 6 ةلزأملا بتكلا نم #* باتكنم ف (فواتت نا نارقلا كيلا انازنا لبق داي ١
 اةلاكلا نع كف لوط هلال لاش 0 طخلاو بتكلانم انك بتكت ناالو #4 هطخم ظ

 هناال نيعلاب اك ةباتكلا ا 0 نا كاكا 5-5 3 دعو 2 لل

 ىدرإ هوك اك 5 رم روح *« ”تسه تارك تو لدوح كك
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 | ىقني سيلف ىهن هطخمالو هلوق نا اولاقو 3 هنع 5 5 6 لَم 00 5 ل ناك

 مل هنا حيحصلاو ذاشوهو ىهنلا ىلغ حتتفلاب هطختالو ”ىرق رارسالا ىف ف لآ < للا

 ناكل ايهن ناكول هلطخال نآل دود ةعيشلا لوق ةمجحقملا ةلئسالاىفو * ىهتنا ب ا ا ا

 داتعي نممتنكول ىا [ ماكنه نا ] 6 اذا 8 فيعضتلاقيرطب هططخمال لاقوا ءاطلا بصني

 نا بيلا بغارلا لاق« كشلا ا لاق * 1 4 نولط ملا بانرال 9 0 ا ةدالتلا
 غطا الا مي 2575



 6ع 0 هه

 [د] <« ىيدجوعل عمم اد م يلا ت1 39 جك |

 عز يردي( ىيخصمل متم صورو مع فب 1

 ل ا انما 1 ةيطتفلل  لماذلا | كالعلز اعتز انا زا داع نى -ةلتري ىهااؤط |
 || : اى ار لا 2 2 م ري 5 2 00

 | ىنث دحجلا 6 دحجامو © نا رقلاب ىا 6 هب نمؤينم لِ برعلا نم ىا 45 ءالؤه نمو وف

 مهي خاله جم نورشءلاو ىداحلا ءزمجلا

 | انلا ةفاضالاب مظعملا باتكلاب ىا # انتايآب وه هيفن باقلا ىفام تايثاوا هتايثا بلقلا ىفام
 / * نورفاكلاالا » هللادنعنم هنوكىلعو هيناعم ىلع هتلالد روهظ ىلع هبنتلل تايآلاب هنع ربع
 ١ ةفرعم ىلا مهيدؤي اهف لمأت نع مهدصي كلذ ناف هيلع نوممصملا رفكلا ىف نولغوتلا
 | .نم مهمولع.نيذلا ةنطالا مولعلا باحاو بواقلا بايرا نا ىلا ةراشا ةيآلا ىفو * اهتقح

 ١ هللا همحر نق اراكنا اودادزي و ةيرامالا ةنتفلا جهت الل اهوحنو نوكسلاو نيللاو قفرلاب

 | هللا همرح نمو ىدتهاو قملا ىلا اهتلالد ةيقْلا نيهاربلاو ةيفثكلا لئالدلا قدد مهنم
 ىوتثملاىف و: رافغلا هللا ىلا لوصولا نم. ادعب دازو راكن الاب لمقتسا

 ]١1[ تسيندركوخدب ىوباب  مرجال *« تسين دوس تحيصن كشم اركره
 رك اوراق طيز نانا مكب اقلك وليس اماكك امنا: كرك, كل اعغي .: الزعم

 [م] ىدز زدامرد كنح نالفط وجات * ىدما كاب ليحزا لفط نوج ىشاك

 ىلوزا ىدوبر لد .ىجحو رعت لك 4 «ىدوت 5 لهو ىلعباي

 باتع دراوت ىاسا :ىحو ناح * ناك را شيب وج ىروت نيذجاب

 نامز بطق مداب ىلشت 8 ناد با دوجواب ممن نوج
 سيو ىباب ىهلبا نيز ءر + سيزور ىب عب نك هللا, شيوخ
 رشنلا ناطانش :تستفك نيارهب * ردب ىا هللا ةنملا لها زححا
 ةسيمراولا كادي دل ان ركاب قمنا جا كيج نكن داوكر | نبوج كسذ
 تسوه ناريحو هلاووك ىهلبا »* تسوود كرد 0 ىهلبا

 رذن فسوي خرزو هلبا فكحزا * رب .تسد نانز ناقد اكيطا
 اماو: لطاسا احنورتو اتنعت تناك اذا لامحالا ٍباوث لطت نيدلاف ةلداغلا نا ملعاو#

 قااكرح !كلما:ىلا لاق اًضخيش .هنع هللا ضر ىلع. لداج دقو.هبرومأف هراهظال قحلاب لادجلا
 للا عموا هللا نود اهكلمأ. هنعاهللا ذرب ىلع لاقفا ىتما قتعاو ىجوز قالطو ىنانكسو
 هل تديادّقف هللا -ت اهكلكأ تلق نأو كلام هللا نود تينا دقف هللا نود كك تلق ناف

 ىقفحمرد ناثشيورد تردوصرد 8 ] ىدعس خشلا لاق + فقاوملا حرش ىف دك ير
 فاستماقاركتاوكياياعا مفك زاغا ناراكتاون مذو هدركزاب تياكش رتفدو هتسشن مديد

 انراخابكو نسخ هك تيارتكيدزت ةلويق لخت نانيا تابع دننازفابسم بيكو ,نارئاز |
 ريمغي هكى دنشت نأ تفك (نيدادلاف هجولا داوس رقفلا) تساربخردو رطاخ هدنكارب |

 ِْ هفاط رقفب ملاع ديس تراشا هك شوماخ متفك [ ىرخف رقفلا ] تسا هدومرف مالسلا هيلع
 | رفكب شرقفات ديمارابت تفرعم ىب شيورد اضقريت ملستو دنااضر نادبم نادرم هك تسب

 (ارفك نوكي نا رقفلا داك) ديماحت
 دناتسب ىوقت فكرا نانع سالفا * دنامتريهربو توق ىكتسركاب

 ا

 © يحجب حسم بع عض اع

 كيكو
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 نيالثلا ءا ددمألاب

 م[ ركيدكي ا ندرك تخحس راكب ] لادجلاو ةلداحملا 6 باتكلا لها اولداحتالو 3#

 تادج نم هلصاو ةيلاغملاو ةعزانملا لمس ىلع ةضوافملا لادحلا بغارلا لق * جاتلاىف |

 البوب نملتو اا اياز لفرع للاب انجلو سيخ نيلداحتملا نأكف هلتف تمكحا ىا لسحلا |

 ' ”ةناتك عا: دكا لاادكعنو !نعكك راكسو ] ةيسرافلابو ::ئراصتلاو دوهلا اومصاخت |

 بضغلاو نيللاب ةنوشخلا ةلماعك نسحا ىع ىتلا ةلصخلاب ىا *« نسحا ىه ىبلانالا لله
 ىأتلاب ةلجعلاو هتراثاو ريخلا كيزحتب ىا حصتنلاب هتراثاو ريشلا كيرحت ىا ةيغاششملاو مح
 , اوملظ نيذلا الا هذ ةيندلا اندلا ماظعا ىلا الو: فعضلاىلا ىدؤيال هجو نع طاشخالاو

 نعلم مظلاو قسفلا لثم فصو اذا رفاكلا ناف دانعلاو ءادتعالاىف طارفالاب # مهنم |

 كلذ وو ةيزالا منمو دهعلا ذنب وا ناو لا مهو دلولا تايثاب وا هيفوه ايف ةغلابملا |

 اولوقو 8 نانسلاو فيدلابو ناسللاب ةظلغلانم مهلاحب قيلياع ةقفاوملا ذئاح بج هناف |

 ىا “ مكلا لزناو ف نا رقلا نم هي انبلا لزنا ىذلاب لَك صالخالاو قدصلاب ه5 انمآ

 و 1 لها نا مالسلا هيلع منعش لي الاو ةاروتلا نم مكبلا لزنا ىذلابو

 مهوبذكتالو باتكلا لها اوقدضتال ( لاَقف ماللسالا لهال ةسرعلاب اهتورسسبو ةاروتلا

 لاق (مهوبذكت ل اقح اولاق ناو مهوقدصت مل الطاب اولاق ناف هلسربو هشكبو ةاسلا اولوقو

 ةلمحنم ناكنا هولاقامو مهباتك اوفرح مهنال مهبيذكتو مهقدصتنع ىهن امنا كلملا نبا '
 / قحوه املابيذكت مهيذكت نوكي كلذك نكي مل ناو لطابلاب اًقيدصت نوكي مهقيدصتف هوريغام
 ١ نالطبالو راوحم هيف ىذدهالف مولعلاو رومالا نم لكشي اهف ففقوتلا بوجو قفاللضإ انهو

 ةيهولالاىف هل كيرشال 6# دحاو مكهلاو انهلاو #8 هللا مهمحر فاسلا ناك اذه ىلعو |

 | اوذختا ثبح نيقيرفلا لاحب ضيرعت هيفو ةصاخ هل نوعيطم ىا :6 نوءادم هل ن<و

 | ىا هدعب ىذلا نعفلا ردصم ىلا ةراشا # كلذكو © هللا نودنم ابزا مهنامهرو مهرابحا |

 ىا  باتكلا كلا انلزنا هه بتكلا رئاسس لازنال قفاوملا عيدبلا لازنالا كلذ لثمو

 | نب تلادبع مهب ديرا هي هب نونءؤي 9» نيتفثاطلانم ؛6 باتكلا مهانينآ نيذلاف 8.نآرقلا
 اب اولمعي مل ثيح تادكعلا اونؤيل مهادع نم ل اية صاخ ناقكلا لها نم هب ارضاو مالس

 اودهاش امدح هلوزتب نيقدصم اوناك ثمح مالا هيلع لوسرلا دهع مدقت نموا هبف

 , ءاتياب مهصيصختر مهريغو ةقرو و اروطسنو اريحبو ةدعاس نإ سق مهنمو اهيباتكىف
 مف خسنلاب باتكلا مهنع عزئدق هللا لو_سر ىرصاعم نم مهدعب نم ناب ناذيالل باتكلا

 | روك ذملا هجولا ىلع هلازنا ىلع بترتم هب مهناميا ناف اهلبقام ىلع اهدعبام بيترتل ءافلاو هوتي
 - ندع ا لا ايل ا 5-2-3-0 د يب < -



 مق 27 جم نورشملا ءزجلا

 ذاطعلا:خسشلا' لاق ::( تار كاذلاو اريثك هللا نو كاذلا9 نا لاق نودرفملا امو هللا

 كا عاطقشا 0 1-1 * تساوهش عادو تل 2 ل

 كايقشسم ىدر و دب رهزأ 16 3 ديمأ تادوجومز قدر

 لها لاح لب اه.ذ ةلفغال هلال ىا 6-1 ةنلاىف ى رسل اولاق اذلو ةلذغلا درط ركذلاو

 اسرع تارامإ نم كلو .انحنلا نأ هكاخام 0 تاليوأتلا ىفو © مادلا روضحلا

 ةماقاو نأ نقلا هولي نم _ضرملا اذه .ةلازا ىف ربك | هللا كذو هللا نايسيت هضوعو بلقلا
 ركذلاو ةاللصلا ةماقاو نإ رقلا ةوالت تناك اذا تلق ناف .دضلاب وهاعا جالعلا نال ةالصلا

 ةلازال ايبس اهنم لك نوكيال ناسنالل ىعيبطلا نايسنلاب لواعم ضي رم ٍبلقنم ةدداص

 © ؟ركذا ىنورك ذافإ) لاق امدبعال .هللا ركذ ريدك ١ حرطب .صتخ ركذلا تلق + روك ذملا ضرملا

 هللا 5 ذ.ىف ىف ديعلا و دق ةر وك دملا ةتيصاخل اضاخ !كوتبا ةلمجو هيل وعملا هصاخ ,لطناقا]

 نيكملا دنع قحلا ةالصو ضحملا ءانعلا ماقمىف تاذللا ركذ رابكلا ضعب لاقو « ربك | ناكااذلف |
 ظ هللا همحر ءاطع نبا لاق + تاولصلا عيمج نم مظعاو راكذالا رع ربك ١ ءاقبلا ماقمىف ا

 | ىامالاو للعم ]اب بوشم 3 55 ةلعالب 2 1 لضفلل ه 1 0 3 0 ذ نم 5 هللا نا

 تو ميدقلاب كتداحخا تلباق دعا يم نو | هللا 0 تلق اذا مهضعل لاقو *+لاؤسلاو |

 نايك 0 1 الآ ىرتديإلو ةمدقالا ,ةمدق ئزاوب الو قلخعا نم نما هللا لادم
 وا 1 زي> همهز ا تدان ىاذح 0 1 مهضعل لاقو * نزكعملا تاروطسس قف ا

 لفاحلا لاق :راعالا 9 ديب هفاو يح ناليوف [ تست تعاط واربع نت دور تينعاطا

 دوب ىرنخبو لصاحس همه قاب * حف طرسلب كاساوذ | هكاكوب نا: لموَح' كاقوا

 ا اهب 4 2 هلع ىنكال تاعاطلا ظافر ركذلا ع نم 4 نوعنصتام 4 هللاو © 3

 نف كاوحالاو تاماقملا عيمجج ىف نوعتصتام لع هللاو ابك زعإ لاقو * ةازاجلا 2
 تاعاطلاب تايفلاو هلا ملاع ىلا هحوتاو ت ”نلنلاو ىصاقغملا نع 0 ةعيدلام مع هللا نا ن

 لضفا روضحلاب ةالصف لغاوشلا نع ىلقلا مرفت نم دبالو تاوادلا 500 تاكضنتلاو 0

 ىلصف ةلوشم ةالصل هقفو» نا هللا ىلا عرضتب ناكادحاو نا كح - هنودب ةالص تفلاَنَم

 دق ايؤرلاىف هإ لقف ةالصلا عنا طاف ةءارقلا صح أ نم اهرهاظ ةيحتعإل 1 ىمحيعلا تبليح ْ

 سانلا لضافتي هب ناف مها نطابلا حالصاف اهردق فرعت مف ةلوقم ةالصل هللا كفو

 بجاو دوحن دوجولا سيح نم صال اوه ىجقحلا حالفلا لصخو تاكل" توات

 تادا ةمزالمو ةعلرشلا ناكرا ةرشامع هل دعملا ءازخلا ةللاك كرديال دنعلا رظنو دوجولا

 | ةعيرشلا حاتفم لامعتساب نوءئدتام ملعب هللا نكلو قيقحلا ملاعلا ىلا لوسولل ةّميرطلا

 دوج. ولا نم ىنخلا كلا ىلا لوصولاو ىزاحلا دوجولا مس اط باونا تش ةشرطلا ةعانصو

 عفرالا ماقملاب اندعسرو ليما عنصلاو نسحلا لعفال انقثوي 2 مقا رم مجم
 نليزكلا رحالاو

2 5 -_- - 3 5 -- -- 

 ا



 دكا ةروس مه 1076 اج

 00 لفاوتلابو ىددع ىف ا ضار ا مالسلا هيلع قل 0-1 و

 عر ٍ سفنل اةالصو . ةمولعملا ناكرالا ةماقاب ندبلا ةالصف بنتا رص ىلع ةاللصلانا لعاو »

 تاحانملاب رسسلا ةالصو . ةيقارملاو روطحلاب بلقلا ةالصو .ءاحرلاو ىفولا نيب ةنينامطلاو |

 ماقملاف ةالصالو هفطالملاو ةاغاذملاب ىنخلا ةالصو . ةنناعملاو ةدهاشملاب حورلا ةالصو . ةملاكملاو

 هيدد قالخاو قئالعو لئاذر زا تسعنام سفن زامتو . ىهالمو ىصاعمزا تسيهان نت زامت] |
 تافتلازا ديامت عشم رس زاعو .ارتلاذغ روفوو لوذف روهظزا درادزاب لدزامت و.هملظمت اهو ا

 5ك ىنخزاماو .رابغا ةظحالع رارقتسازا 90 حود زامو .ار ارت رضح ىاوسامع

 [ تقرقح ىورزا هكددرك رهاظورب ىنعي تينانا روهظو تننزنا دوهش زا اركلاس

 شورفم شملاءبو ناب زاب * ملا نيا دقت تس ىييزج

 تاولصلاك رتنمتافام توفناىرأو اتاطم ةحصال و -رهاظلا ةياعر ةقيقحلا بابرا ضءب لاق *

 نوكيامءرملل ضرفولىنءيريدقتلاو ضرفلا لمس ىلءهنا لوالا . نيشعم لمتحب اذهريقفلا لوقي *
 م ةالصلا كرت لبق نه تءاحامنا هلافو ناكف ةاللصلا ةماقا كلذ ناكل ايندلاىف هلاقيل ابس
 وه كلذ ناكل ردعلا هن ديزيام ءرءال ضرفول ىنعي رامعالا ىف ناديزت ةادلاو ةقدصلا نا

 ةالصلا اه نم اصوصخ ةرهاظلا ماكحالا ةياعر هليضف نايس هيفف محرلا ةلصو ةقدصلا

 هنالركذلا نع هعاطقناب كلذ قلع الجا ادامحوا اح“ىث لكل نا ىناثلاو . ةلصلاو ةقدصلاو

 هعاطقنا دنعالا توميالو لتقبال ناوملا اذكو عطَشال رجشلاف هدمحمب حبسيالا ”'ىثشند ام |

 اذاف ةلءاكلا ةظقبلا ىه اهيف ةدمعلا نال هعم روضحلاو ركذلاب هللا ىلا هجوتلا كرت ةالسصلا

 نيركاذلا نيلفاغلاوىلا ةيشتنلاب اذهو اهببسب تتافو اهتايح قرع عطقنا ةلفغلا ف سفنلا تعقو

 نوتوعإل مهناف مهنطاب ىلعال مه رهاظ ىلع أرطب توملاف نومئاد مهلالص ىلع مهنيذلا اماو

 هللا 5 ئءا هللاو متاللاوه اذه راثآلا ضعيف درو اك راد ىلا 0 نولقتي لب

 لاق م" ركذلاوه ركذلا باوث' نال تاءاطلا لضفا هللاركذلو وا تسلا نع ةهان تانسحلا

 همماناو ىب ىدبعنظ دذعانا ىلاعت هللا وش ) مالسلاهيلع لاقو ( كركذا ىقوركذافإ ىلاعت

 نم رثكا ًالمىف هنرث ذ ًالمىف 2 ناو ىسفتىف هت ركذ هسفن ىف ىركذ ناف قد دي نيح

 0 ىلجاو فصاوهو صلاخلا ركذلاوه ركذلا اذهب دارملاف ( مهف ىركذد ىذلا الملا

 ( تالا لاملا ءاطعاو باقرلا ىقدعو قانعالا برض ند ريخوهو ةرهاظلا لامعالاب بوشملا

 ' لوسرا ؛ اولاق ( نودرفملا قبس ) مالسلا هيلع لاق مدي رت مث دب رج مث دبحوت ركذلا لواو

 | كرت ىمفا( نانا نيكول 5 لقا ررعت كاجج] دكا ناز كرين ىو ككل بوغ

 ١ لاست ةلوقكف ل تاءاطلا رئاسنم ربك | ةالصلاو ىا #« ربكا

 | ىلع ةلضفم اهثوكىف ةدمعلاوه ىلاعت هركَذ نم اهفام ناب ناذيالل ( هللاركَذ ىلا اوعساف )

 ْ توملاروهظب هيروصلا ةالصلا هياهذف 3 ةدحولا اعف ةفرصلا ةحلاو ءانفلا ماقم هنال عباسلا ا

 1 ةالصلا هباهنو .٠ تواملاىا (نيقللاكيناب ىتح كير ديعاو]إ ىلاعت لاق م نيقبلا ةرودصوه ىذلا ٌ

 ١ ىنعي : اهتءارمىف ءاشخفلا نع ىهنت ةالص لكف نيقبلا قحوه ىذلا قلطملا ءانفلاب ةققحلا |



 مد 417/4 ا

 | صاف تقرسام اهتعمسولو اهتعمسامهللاو قراسلالاقف (مكح زي نع هللاو هللا نم الاكن اسك ام |

 ْ ارق نم هنع هللا ىذر لع نو * نا رقلا سانلا عمسيل ةعابجلاب م وارتلا نسف 5 هرذءا+ وددب عطش 0

 ٍ فرد لكبهلف ةالصلا ف سلاج وهو ارق نمو ةنسح ةئام فرح لك, هل ناك ةالصلا ىف اق وهوا رقلا

 ' ارقنمو هنسح نورشعو سمخف ءوضو ىلعوهو ةالصلا ريغفوهو ارق نمو ةئسح نوسمح

 ظ ءازج اههيديا اًومطقاف ةقراسلاو قراسلاو :مجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعا) لاقف ىلعلتا لاقف

 ةالصلا ريغىف نا رقلا ةءارق هللادمحر ىرصبلا نسا نعو * تانسح يفق ءوضو ريغ ىلع

 ' دوحسلا ةرثكن م لضفا ماقلالوط ءاهقثلا لاقأك ةءارقلا ريثك اهيف نوكيال ةالص نم لضفا

 | ؛نوكي ناو ةلدقلاوحم ننواحلاو ءوضولا :ىلع ةوالتلا ل ضفا اولاق.. هنمْلْضْفا ةءارقلاو حيبستلا

 | متحيو هباهي نم ىدي نيب سلجتام وحن نكلو ربكتم ةسلج سلاجالو ”ىكتمالو عبرم ريغ
 ْ عجراف راوزشالا و تاد الا نم ةوالتلاب قلعشام صعب لغلا ةروس لزخا مق قيس دقو هنم

 ١ ةادؤملاةبوتكملا تاولصال ةءظتنم ةالصلا تناك ثنحو اهتماقا ىلع موادىا ه5 ةولصلا ماو و

 ظ 26 ةواصلانا ف ىلاعتهلوشب للع اهب ةمالا مال انمضتم اهتماقاب مالسل اهيلع هما ناكو ةعاملاب
 | اهتيصاخو اهنأش نم ىا د ىهنت 8 ةنطابلاو ةرهاظلا اهطئارسشب ةنورقملا ىهو ةفورعملا

 | # ركاملاو هو [ دوب .تشز لقع دزن هكىراكزا] ه ءاشحفلان ع ق# مهعنمتو مهاهنتنا |

 | ىا ةئسالو ةعيرشىفف فرعيال ركذملا طيسولايف لاق * [دشاب ىهنم عرش مكحب هكلنع ذاو]

 هح ىصاعم زا دشاب ىع نذاتعلا زاب بمس زامت 1 ىنعل : هدض فورعملاو العفوأ ال وق ناك ءاوس ا

 زاب ءاككةرأ ارددنب تيصاخبو تلا: كاشخ 6 ثروهمو ركذ ماود بجومو رب تم! َكق

 سما تاولصلا ٍلسو هيلع هللاىبص هللا لوسر عم ىلصي ناكراصنالا نم ىتفنا  ىوراك- [دداد
 ثبليإف ( هاهنتس هتالصنا ) لاقف هللا لوسرل فصوف هكر الا ش-حاوفلان م ايش عدبال مث
 كشال ريقفلا لوس * مهنعو هنع هللاىضر ةباحضلا داهز نم راصو هلا نسحو باننا

 ىصاعملازع ىهنلاو هللا نه ةيشخلا ةراثا ةالصلا ةيصاخف ةصاخ ارشوا اريخ لمع لكلا

 دقف ادمعتم ةالصلا كرتنم) مالسلاهيلع هلوقىف ةالصلا كرت هبل بوق ىذلا رفكلاةيصاخنا اك

 نيذلا بولق ف قلنسإل ىلاعت هلو هلع لد ىضانملا ىلع لابقالاو سانلا نم فولا ةراثا (رفك

 ١ ءاشحألا نع هتالصههنتل نم ) ثيدحلاىفو 6 اناطاش هبلزني ملام هللاب اوكرشاامي بعرلا اورفك |

 ببس هق-ىفبرقلا ببس نوكيو هيلعالابو هتالصن وكت ىنعي ( ادعبالا هللانم ددزي+ل ركذملاو

 وو: داللصلا ةقيقحلا مهضدإألافاك الضلاةقيقخ اةلهعن لا هجاوزخ مدنل كلذا لمل ادمثلا١
 ءاشحتفلا ىهىتلا ةلفغلا درطي ةالدلاىف رك ذلاف ركفلا تعنب ةيقارملاو رك ذلا:تعنب بللقلا

 ! ةالطلا ىف واو, ا هيجان ئهتناككةالضلا ءانهف زكتملا نعلا ةموهادملا نطاوخلا ىرطت زكفلاو' |
 ةالصلا هذه لثمو ضاوعالا بلطو لامعالا ةيؤرنء اهجراخفوهو هاهنت كلالك ركذ امع.|

 لضفا ةلفانوا تناك ةضإرف ةالصلاو ةبباغملا ىلعال ةئياعملا ىلع ةياه اهنال نيفراعلا نيع ةرق |

 ركذملاو ءاشحفلا عييمج أديم ىه ىلا سفالا حالصاىف اهظع اريثأت:اهلنال ةيندبلا لامجالا |

 (فو) 9



 ظ
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 توركتعلا ةروس مص 7+ دج

 ( قلاب ضرالاو تاومسلا هللا قلخ ) ةيمجنلا تاليوأتلا فو © كلذب نوعفتنملا مهنال لكذل
 ةيا ضرالاو تاومسلاىف ىا (ةي آل كاذىف ناإ اهرهظم نوكل ىلاعت قملا تافص هينا رمل

 ملنمو دونلابالا ىريال رونلاناف هللادونب نورظني نيذلا 6 نينمؤملل ) نكلو ةعدوم قح
 رون نم هلاق ارون هل هللا لمحم

 تارذ نلكىف ههجو: ؛دهادو «. تسام دهاش نسج تا ص ناهج

 | جرختسي ىتح هتردق عئادبو هعنص بئاجتىف ركفتلاو هللا ةمحر ران ىلا رظنلا لقاعلا ىلعف
 ١ ركشتف ةريغص ةدود ىأرف هبارعىفلخد مالسلاهيلع دوادنا - ىور  هتفرءم راحبنمردلا

 انام ىلع اناو كسفن كحجعتأ دواداي تلاقف.ىلاعت هللااهقطناف هذهقلخب هللاأ.عياملاقو اهقلخ ىف

 أذام, لاقف ءاكسنج ىاراالجر اكو كسا كاتااام رع كتمازلكلا ,ءزكشاو ةللاوكرذأ7هللارو

 ءابطالا اهنع زج ةحرّشب هللاءالتباف اهحير ببطما اهلكش نسحأ هذه قلخ نم ىلاعت هللاذيري

 ىتح هوناه لاقف بردلا ىف ىداني نيقرطلا نم بببط تود موي عمسف اهجالع كرت ىتح

 هورضحااملف هنهىلدباللاقف ءابطالا قاذح كنعزجيدقو قرطب عنصتام اولاقف ىرماىف راغدي

 لاقف هنمقبسىذلا لوقلا ليلعلا ركذتف نو رضاملا كحضف ءاسفنخلا ىعدتسا ةحرقلا ىأرو

 ىلاعتهللانذابتئربف هتحرق ىلع اهدامر عضوو اهقرحاف ةريصإ ىلع ىل+ رلاناف بلطام اورضحا

 ةابخىف اذك ةيودالا نعا تاقولخلا سخانا ىفرءيزادارا ىلاعت هللازا نيرضاحال لاقف

 ءاوس ةخلظملا لع المتةمااقح لكلا قلخت لب الطاب: انشا قلخلامىلاعت للان ا!ناهظق ناواطا

 ىتح هنم قرتبمث ركفتلا قيرط كلسينا نمؤملا نأشب قئاللاو اهنرعيملوا ناسنالا اهف ع
 ديالف ةدهاجلا ةرمث ةدهاشملا اولاق دقو . ةريضيلا بابرا ناشوهام هيلع ىهام ىلع ءايذالا ىري

 فاشكنالا لصحيو ةمرلا دادزت ةمدخلاف ءاضعالا اذكو ىوقلا رئاسو لقعلا لامعتسا نم

 ىماخلا ىلوملا لاق : نانئمطالا “ىو ةريا لوزتو

 1 ارهدرب ناباب هادزج تسد جح تلود.* دهد ىىرا:تفاي تلاصو ناوتن بلطوب

 نطابلاو ىهاظلا عيمجم داهتجالا لب طقف ىناسللا رك ذلاو ىلقلا دصقلا سيل بلطلا ىنعمو

 ضرالاو تاومسلات وكلم هارا ءاشزا هللاديب حتفلامث ناسنالا ةفيظو وهو ناكمالا ردقب

 ركفتلا لوصح' مالا لتاو ه.ءاق٠ىف هنقوا ءاثناو اد>او اةقحمو انياعمو افشاك» هلعجو

 مهللا نيضرعملا نيلفاغلا ةرئادنع كلذب هجرخا ىلاعت هللاناف هركش مزايو عدوملا لقعلاب

 تاو قلَح متن قرار ومالا ئئاقظلا ن كل ةملاو» ناعما نإ لككتملا ازا نبا
 / ءاحبالاو ىلاوتلا ليبس ىلع ةءارقلا ةوالتلا # ٍباتكلانم كيلا ىحواام لتا فِ نيضرالاو

 دمحاي ًارقا ىنعملاو . ىحو ءابلوالاو ءايننالا ىلا ىتات ىتلا ةنهلالا ةماكتال لاقيو ءافخلاىف مالعا

 ' هَ اقحو هيناعمل اركذتو هءظنا اظفحنو هتءارش هللا ىلا ابرقت نارقلا نم كيلا لزئاام

 ىلع مهلالحو راانلل اريكذتو لبق فشكتيملام ةرم لكىف ه|ف شكت لمأتملا ”ىداقلاناف
 ىتا هنع هللا ىضر رمعنا ىوراك قالخالا مراكمو بادآلا نساحمو ماكحالان م هيفامب لمعلا

  هياتكىف هللا سماامب رمع هللاقف ماكحالاب الهاج ناكو ىدي عطقت+ لاقف هدي مادّقب صاف قراسب



 < 6رسج مريع ثلا عقم صب ترك مجص رج جيل ب0 بع

 مص 43077 جح نورمثهلا ءزجلا

 لاثءالاكلتنسح مهفي امو ىا +6 اهلقعي امو © هريغىف رهظب هرثا ”ىشركذ وو ةقرطملاب |

 نيذلامهو ىغن امىلع ءاشالاف نوربدتملا معلا ف نوخسازلاىا # نوملاعلاالا 8 اهتافو

 هزجح نم ةقيقحلا ىلع ملاءلاو هطس اوذتجاو هتعاطب اولمعف هنع ردص.ام ىا هللا نع اولقع

 نولقاعلاالا اهملعب امو لق 1 ل.ةناف * ةروصاملاع ناكناو لهاح ىصاعلاف ىصاعملان ع هملع

 لمأتلا نكمي الو اهف لمأتاب ءايشالا ىناعم اهم كردت لآ لقعلا نال انلق «لعلا قب. لقعلاو |
 الا انم ملاع الو لقعلا ىلع معلا ىلضف ىلع ةياآلا تلدو « ملعلاب الا اهقيرطب اهلا لوصولاو اهف ْ

 ةوقال لاش لقعلاتادرفااىف بغارلا مامالا لاق * ملاع ريغ نوكي دقف لقاعلااماف لقاع وهو

 ريما لاق اذهلو لقع ةوقلا كلتب ناسنالا هديفتسي ىذلا ملعلل لاقيو ملعلا لوبقل ةئيهتمل

 لوقا هنع هللاىضر ىلع نينمؤملا
 عومسمو عوبطف * نالل_ةع ىلقعلا

 عومسم كيمل اذإ + عوبطم عفن الو

 عونمم نيعلاءوضو * سمشلا عقنتالا#

 راشا ىناثلا لاو (لقعا!نم هيلع مرك ١ اقلخ هللاقلام) هلوقب ماللاهيلعراشا لوالا ىلاو '

 لقعلا اذهو ( ىدر نع هدريو ىئده ىلا هيدهن لقع نه لضفا اشكل تنكر هلوش |

 ىناثلاىلا ةرااف لقعلامدعب رافكلا هيفمذ عضوملكو «نوملاعلاالا اهلقعياموإ هلو ىنعم اوه .

 ناوالا+- ملا 2ناكشاف "؟نئفلا مدعل ديعلا نع فر.اكتلا هنق عفد عضوم لكو لوالا نود '

 ىوتثملاىفو : ىهتنا
 تدك سراج اعزوما سواك فس كوسم ١ تلميذ قمم

 كيوان زوتكا ا واواواويراوشلا كلا و كاوتو راكم و .ةءاتكواو يآكاذا |
 ناوكا نا لغو : تاو كيل و نا كيد رت وح ! قوزفآ< وك هلع

 تشذكر دنيز وكت سوا ظوفحم حول * تشكو رود ردنا ىثاب ظفاح حول |

 دوب*ناح ناتمرد. نأ ةئتثح + 'دون'نادزي نئشخح ركيد لقع |
 درز ىف هئيربد ّى دك »* در وماوخب كنك 6

 مديهد هناخز دشوج ىهه وك #« مت هج هتلسإ دون"؟نلثعس ةرزو

 اءقركدماتب ةوعروا برايكم كييرجمم لاف نمد هر
 ارهشج نوج نتشيوخ نوردزا « اون ىب دش دش هتسب شبا هار

 ىوش نيب نطابوت لك لقع وجات * ىوش نيدو لقع ريبا' نك دهج
 هلا ىلع اصملاو مكحلل ايعارم اقحم هنوك لاح ىإ د قحلاب ضرالاو تاومسلاهللا قلخ

 ىلع ةيويندلاو ةينيدلا عفانءلل ةعبتتسم هنع ديحال ىذلا قحلاب ةستلموا قلخ لعاف نم لاح

 هتيادحو ىلع ةلاد دهاوش مهشاعم هبقلعتيام عيمح ىلع اهلاّمشا عماهتاف هلوعفم نه لاحدنا ىلع |

 ةلاد 46 ةيآآل 9 امهقلخىف ىا « كلذىفنا © هلوقب هللا راشاك هتافص رئاسو هتردق مظعو
 امهةلخىف داشرالاو ةيادهلا مومع عم رك ذلاب نينمؤملا صيصخمب « نينمؤملل # هنوؤش ىلع |

 هسا مدنا دنا هضاب" و
 (لكدل )



 توكينلا بر مي 0/1

 | دربلاو 6 عفدبال تا رادخو ع اليا هنال ماوهلا ذي اهف هنم نهوا تيبآل

 اهناننل ساال هناف هللاىوسام ةالاومل لصا ال هنا ىلا ةراشا هيفو * لاوزلا عدرس ناك اذلو

 ردي قالثخر نالد."فإ: ريغ يب نيف داويدر دقوتعر كو كلك ا ] ريقفلا لوقي
 اذهام داقتعا نع اودعباو مهلثم اذه نا اومز+ل ءاشالا نم أش ىا هو نوملعي اوناكول ع
 نادنز دنتى دوخرب دنجرها توبكنع ةكمدروا .قئاقللا رحب :بحاص] ىشاكلا لاق + هلثم
 هكريناهت | تسوا سيحم وا 1 سب دهذ ى دوخ ىايو تسدب ىدقو دزاسم دوخ سفن ىارب

 0ك ناطيش تعباتمو امد ىوريبو اوه شتسرب ىنعي دنربك الوا ىلاعت ىاد> نود

 ناري 1 دد !تقاعاو ديرادت ىدالخ ىور ة23ك كفقم لايو رزوو لالغاو للسالس
| 

 ىرابتعا ىب رد ارسفن ىاوه ىضعبو دندرك بذعمو بئاعم هداتفا نامرحو دعب ”كددو
 لبق كه هيمشت تاوكتف اناا

 تركت كرب إب) نوكغا/اوه اذ[ نشروا ذدم تنضاإر هاافار راةتف اور ءندتاكا ل اذكر وعاأزإ
 ٍْ ناقد قاعإ] تفردابلا] ضعب لاق #* ىوسلا هيلع قلطي امم اندلخو ىوه الب اند اًنزرا مهللا

 هكىتدهو ىتس زا تسترابع ديع ود. دك 5 ناك دئكردبع مد دود

 هكىتءاحو . تسا باقلا ىلع دوعي ام حالصا رد دع هج تسا عقاو فراع رظنرد ةظحط ره ْ
 ] تادوحو ىنعل نيكد ردكم تكاةءاه نإزإ, "تواع نازك هك دن راتف رك تانعت مادي |

 تست قيقح دوجو ارايسثا هكدلفاغ لاح تقيقح زاو دنراشثىء ققحتم ارجاع ةمودوم
 هدرك عطق تدسأ نا نو>حو ناكفنا ا تي دوجو تدسأ نأ ترايع انشا تيدوح ومو ا

 ىزابو تساوهل وا لاح زتازسب + !ىرزاخ ن2 ىدهيتنساو اهج
 نيف راعللو جراخلاو لخادلا سفنلا ىلا ةراشا نيديعلا لعل ريقفلا لوقي كد ان حلعاإ عشب لاف اذك
 ' نيذلا داعلاىلا ةراشا بيك انعلاو هدوهشو قمل عم مهتوك رابتعاب ريكأ ديع امهنم لكىف
 أ ىوالخلا لك أي نم ديدقلا لك أي نم نتافا قا دوهش نينه ةزرعابظلاتادانعلابنودقتن
 | نودبعي 6 نوعدي ام ملعب 9١ هللانا اديدهت ةرفكلل لق ىا لوقلا رامضا ىلع 5 هللازا ي |

 هي 'ىشنمإل هللانودنم ىا # هنود نمزج اهنعقلعم معيو نوعديب ةبوصنم ةيماهفتسا امو |
 كلذ هيلع ىني ال هريغ وا اينج وا اكلم وا امن وا امد نوعدي ام ناك ءاوس.ىا نييبتلل نه
 « مكحلا 8 ثادعا ماقتناىلع رداقلا بلاغلا * زيزعلاوهو 8 مهرفك ىلع مهيذاجب وهف
 دم بر نا نولوقي شيرةنم ءاهفسلاو ةلهجلا ناكاملو *ةبوقعلاب ةلجاعملا كرتىف ةدكحلاوذ
 ىلاعت لاق كلذ نم نوكحضيو توبكتعلاو ةضوعبلاو بابذلاب الثم برضي نا ىحتسال
 أ لوالاب رخآآلا هبثآ ندضتي رئاس مالك لثلاو ةلاثماو لثملا اذه ىان « لاثمالا كلتؤنا#
 ابيرقنا مهريغو ةكم لهال اهئيبنو اهرك ذن 86 سانلل اهبرضن 3» لوالاب ىناثلا لاح هببشتىا

 تافاضالا طاقسا ديحوتلا 1 اهو ايشا دوشيم ْ
 ١

 هيرضب اراستعا مهردلا برض نم وه لثملا برض تادرفغملا ىف لاف « مه١اهفا نع دعب امل
 ' ره ماس سس بجسم تهمس ل دس ك0 016 سس لافاح تم 0 .: 5



 متي غا/ ٠ يم نورشعلا ءزملا

 ىر الا هرخآ اب سعالاو هدحو رش وا ريح نم ايش مدق ن4هو ةرخآلا حرف اندلا نّزحو ظ

 1 حس ع دم اح

 اوحموسا قيدصتلا راصولو هلع اوذخوا ىيذكتلا مه نما رخاراصاملانيروكاذملا ءالؤعنا |

 نورشحيو باذ.لا ىلع اوكءاه رارصالاىلع اوشاع امل مهنا لصاحلاو . الوا مهنع ردص اه |

 تايالا هذهب هللاظعو طقف هاليواو مهروبق نم مالا دنع نولوقي اذلو هيلع اوتامام ىلع |
 ىذالاو ملاظلانع اوبنتجيو مهلوقعب اوعفتنيو اوربتعيل ماقلاموب ىلا مهدعب ءاجنمو ةكم لها |

 اما داشرالاو ةيبرتلا نكل دارملاب زوفلاو ةاجنلاو حالصلا هيف ناف داسفالاو رابكتسالاو |
 هرس سدق ىدعس خسشلا لاق : دابعلا نم دعتملاىف رئؤت |

 دشابرثا ورد ارتيبرت * لباق ىرهوج لصا دوب نوج

 انقر يك حلل كالو نطل, لحد كان ادن وكت /لقكبم جيه ظ

 الف بلكلا اماو ناسنالاك كلذ .هنأش نم ناكنم هب رهطتي امناو ردتلاك نا رقلاو

[ 

 دشاب رتدنلب دشارت وح هك *« ىوشم  هناكتةه. ىايردب كس

 دشابرخ زونه دياب نوج * دنرب كب ركحا ىسيع رخ
 لاقف ةئس نيعبرا زيزعلا انالف مدخ هنا يسب لضفلا ىعدا نيخبشتملا ضءب نا  ىكح - |

 ىتح الغب نوكينا نم لزب مف ةنس نيعبرا هكر دق لغب زيزعلا كاذل ناك ءافر علا نم دحاو |

 مْغاف اناسنا هنوكل هدادعتسا مدعل لماكلا ناسنالا بوكر هيف رثؤي مل ىا هلا ىلع كله
 نيذلا لثم #8 سدقلا ةريظحىف ةماقالاو سفنلا نطوم نه جور هللالاسن هرد هللو ىعدملا

 نم لاعتفا ذاخنالاو راتخلا ىف م هتفص نيتحتفب *ىشلا لثم ه6 ءابلوا هللا نود نم اوذختا ظ

 | ادعم هوذختا ايف ةببجعلا مهتفص ىنعملاو . مانصالا ىا ةهل آلا ءاللوالاب دارملاو ذخالا

 لامعتسالا ىف بلاغلاو ثنؤملاو ركذملاو عمجاو دحاولا ىلع عقب كي توبكتملا لثك ©
 اهلثكىا « انب 9 اهسفنل 46 تذختا » ثينأتللال ةدئاز ىا توغاط ءاتك هؤانو ثينأتلا |

 للبقنم ةي.آلاف ةلما ىف اءافتناو ةقيقح هل نال اذهنم نهوا كلذ لب نهولاىف هتجسن امف
 اهعفن ايجار اهلع دمتعاو اهدبعو ءاءلوا مانصالا ْذْحْما نم لاح هببشتل ةئيهلاب ةثيهلا هببشت

 الو ادرب الو ارح اهنع عفديال اهتب نا امكف اب تذخا ىتلا توبكتملا لاحب اهتعافشو
 ارشالو اريخالو ارضالو اعفن اهيدباعل كلمتال مانصالا كلذكف حير ىتداب ضقتنيو ىذا الو ارطم

 دئنىم اهرس نالوكاسب هك * دنكشقن كنس شيبو بوج شيب
 هللاىوس أش دمتعا نمو السم ناك هنا معي ىتح اليلق الا ثبلي مل ابارش بااغتللا نيخت نمو .
 ليبس هسفن نم عطق اريهظ هاوس ذخلا نمو دمتعا ام سفن ىف هكالهو هللصاح ال ءابه وهف |

 اودمتعاو هودبعو امو هللااوذختا نذلاناىلا ةراشا هب الافو هنوقو هلو>ىلا درو ةمصعلا

 دورشلا قرطتنع لوحي طئاحدلصجو رخخ نم اتبب ىب نم لثك مهلثف نونؤملا مهو هيلع
 رخلاو دربلا هنع عفدي لظم فقسو هيف نم ىلا |

 اوتشاود, ىازتس واخ( نقشلاو دياب اكان م. لاك لدا ب بوري مله, همه ئاهتسود ظ
 ا 6 توبكنملاتيئل ف [ اهناخنيرتتسس] ةيسرافلابو : اهفعضا ىا «توبيلانهوا ناو » |



ْ 

 مك

 هبت ا 1 هك رجح

 قيس ميت يا 5 مدقتو ع ىلع قوطعم 3 ناماهو نوعرفو نورافو 0

 دقلو 3 نوراق صل مل ك تاذعلا نم مهدلخال مهعسل افق ناب لدنَرَم نافكل هيبلنا هفق

 اومظعتو اه | نكتسانإ“ د ةرهالا تازدعءملاو ةخاولا تاللالدلاب 7 تانيلاب ىسوم مهءاح

 نيتملثم 3 نيهباس اوناك امو 3 [ن نيكمأا ناذز 03 13 ضرالاق 0 قدا لوكس

 | بغارلا لاق * هكردي ملو هتاف اذا هبلاط قبس مهلوق نم اوكلهف هللاعا مهكردا لب نيتئاف

 | بلاط ىلاعت هللانا مهضعب لاق اك مدقتلا نم هريغ ىف هب زوج مث ريسلا ىف مدقتلا قبسلا لصا

| 

 راكم مْ دنلاب هلصا دذخالا مهضعل لاق * لوعفملا مدش هب رعشل 3--- نود مهضعبال

 ىنععيو ىدهعمتلبق ىا (ىرصا مكلذ ىلعمتذخاوإل هلوقىف اك لوبقلا ىنعب نوكيت عضاومف

 وحل لوانتلاب ةراث كلذو هليصحنو'ىثلا زوحذخالا تادرفملاىف لاق * ماقملا اذهىف بيذعتلا

 بقاعول لاقت هنا نولوش مهناو هينذب الا ادحا بفقاعيإال ىلاعت هنا ىلع لدلو شي هند انذخا

 مهنق م قلطملا كلما مكحب ءاشياملعفب هنال املاظ نوكيال ءادتبا باعوا 5 ىف مالكلا امباو

 ""ناعملا ىصخلا صو ع هنف افصاع احنر ىا دَخالل ليصفت 4 ايصاخ هيلع انلدسرا ن

 | دوعو نيدك ةحصلا هندخا نم مهنمو 0 طول موك مهو اهب مهامر مك مهو

 امال تف رك كباب ةيسرافلابو :مهحاورا تقهزو مهبوأق تمضنواف ةحرص ليريح مهل حاص

 | ه6 ضرالاهب انفدخ 9 [ هكدوب ىسكناشيازاو ] 86 نم مهنمو 88 [ ديقرت ناشبا ٌهرهز ان

 ءاإا قافولا ءازحلا وهو ةيدحتلل ءابلاف فا عاباو نوراق نوح نيمزب اروا مدد ودرف ]

 ا هموقو نوعرفو حوت موقك انف عازم مهنمو 2 كضرالا تح ايلاغ عضاولا ريثكلالاملانال

 هبف لوزتااو لوفسلا ىا ءاملا ىف بوسرلا قرغلاو اتلاف اك [ ندرك هقمغ ] قارغالاو

 نم لاحم كلذ ناف اهعضوم ريغ ىف ةبوقعلا عضي ناب مهب لعف امي © مهملظيل هللاناكامو قه |
 رارءتسالاب * نوءلظي مهسفنا اوناك نكلو هه لسرلالا سراب نيت دق هنال ىلاعت هت

 ىصاعملاو رفكلا عاونا ن نم: ناانعلانجلون امةلع

 2 ىوريم للطاب هار نكست آلا عرش كيل هكا

 ىنكيم دوخاب هلمح اهيدب سي * اداب 0-0-0
 ىو ىو قايد"

 دك يوفر هنادي قاكر رم دودر 0 , هك مش رها زنا :

 ا ةوالل> ايندلا ةراي م ةرخاألا : زا املا وراك 2ك اال تهو لاق # |

 ةرخالا نزح ايندلا عرفو ةرخآلا ًامظ انندلا ىدو ةرخالا ىر اكترلا جزر از متالا

 | مدع هنع ”ئني اا ريسفت 3 اداكف 0 شقا ا وتكن إو نيف اويخف نا رع ءارتع _كتاكم لك
 ا

 تالا
 أ

3017 
 ا

| 

 أ
 ا

!| 

 ١ تي
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 اتا هانقاع ىا  هبنذب |[ 0 نيروكذملا نم دحاو لك ىا ماهبالا قيرطب مهقبس

 | مون الو ةنس ا ال وحر وقلاباةراثو: (ةدنعب انعاتمإاندجو نئالا كيان هللاذاعم ف

 دم الوكرة مج لا ههلالا 0 كور ةعتدل قلذوحأ كقحل يداخاو اول يدخل كزقاو

 مهبنذب نيينذملاو مهرفك ىلع رامعكلا ةيفاقرانا جسر "نكس يوك روفر كفي

 ىوذنملايف دجا مل



 مد 25/8 زخ- نورشعلا ءزجلا

 شرور فاست كر رجزا * شروخ ارمدآ رون ريغ تسب

 ظ عفن نك لذ !ةزيودلاةءازخا نوع ليز[: اذددنا فلا فيقرر

 ١ 2 1 كلا 1اندرف تا فبل م ئااخلم حجما لسا 7 قادعأت

 | الأ ءساىلع بلاغ هللاو ءادعالا نم ماقتنالاو ءاجنالا ىلع هتردق لاكىلع لدت ةيآلانا مث »
 ةاحا بابف ربتعملا نا ىلعو مهيلب نهو ءاملوالاو ءاسالا مهو نوحلفملا مه هللا ب زح نا

 كلذب ىوملا كاضتالا نال عوعاج | نسحو 0 وهو ع رلاَق حالفلا ل اهأ 2. هلو

 رانلا الخدا امهل لبق ثدح حوت ة سموا ثان[ حلا ”ئزتالا اقف :غووصلا طولتخألا

 0 علا خرم نع ناحسف امهئاعال طول اننب تي دقو امهتعاطا 0 اعهتناخ نيلخادلا عم ١

 | مهيسل نم هنأآل 6 ابعش مهاخا ندم لعاىلا انلسراو ىا 1 ندم لاو © 3 تملا نم

 06 موقاي © ةوعدلا قيرطب تدعش 3 لاقتف © 53 ارا ليصفتلا ىلع ةباآلا ريسفلا قبس دقو

 ا ةماقلا موب دارملا 8 رخالا موبلا اوجراو 0 هدحو نك هللا اودنعا 0 [ ن“ 0

 | لامجالانم مويلا اولعفاو لاو>الا نونفنم هبف عقيسامو هوعقوت ىا مالا 0

 مهرمح رخا هنال توملا موب اوجراو لاهو هللا باذعنم نوئماتو ةبقاعلاف هب نوعفتننام

 مكنوك لاح نيدم ضزاىف ه6 ضرالاىف 8 لوالا ٍبابلانم دسفا اثع  اودعتالو قف
 بلغناو هديق امناو ؟داسفا لاح اودتعتال ىا نزولاو لبكلا صقنب 6 نيد-سفم ف

 احالص نءضتيام هنمو هلعفب ئدتعملا ملاظلا ةلباقك داسفب سلام هف نوكيدق هنال داسنلا ف
 داسفلانم اوعنتمي ملو اسعش ىا 6 هوبذكقف 8 ةنيفسلا هقرخو مالغلا رضخلا لتقك احجار |

 دوه ةروسىفو مهرود مهيلع تمدهت ىتح ةديدشلا ةلزازلا ىا 3 ةفحرلا مهتدخاف 0

 ءاوهلل اهجيومتبيسب ةفجرال ةبجوملا اهئاف ليريج ةحصصىا (ةحصلا اوءاظ نيذلات ذخافإ

 مهلزانم وا مهدلب ىا 4 مهرادىف 8 اوراص ىا 3 اوحبصاف 8 ضرالانم هرواجتامو

 نيلبقتسم نيتيم بكرلا ىلع نيكراب 6 نيمتاج لف سبللا نمال مهرايد ىف لاعب ناب عمجم ملو
 نم ءازحلاف مهنطاب لّزلَزتو قحلا 215 لا مهعامسا مدع ببسإ كالذو ضرالا مههوجول

 دوه موق اذاع انكلهاو ىا هلئقام هيلع لد لعف رامخاب بوصنم 46 اداعو 8 ىل.ءلا سنج

 0 م ونكاسم نم مل نيت دتوو# ةلسقلا ليف اتبع فورصم ريغوهوطاص موق دوم و زف

 رجحلاو داع رايد نعلاب مهلذانم هش ةيج نم مهايا انكالها ةكم لهااي كل رهظ دقو ىا

 نم 46 مهلامعا ناطيشلا مهل نيزو هي مراف-اىف اهب مكرورم دنع اهيلا رظنلاب دومت رايد

 ليبسلانع مهفرص #4 ليبسلا نع مهدصف 2 مهنيعايف اهئسحو ىصاعملاو رفتكلا نونق

 اوناكو 9 ديخوتلا ىلع قا ىلا لصوملا ىوسلا ليبسلاوهو هكولس مباع بجو ىذلا
 دق دومتو اداع ىا مهنا لاخلاو ىا ةريصباذ ناكاذا هصاىف رصيتسا لاش 4 نوطتْيم

 مهتعباتمل كلذ اولعفي+لا هنينكلاو هلالذدشسالاو رظنلا نم نانكسش ءالقع ةريصب ىوذ رس

 ىوتلا فو : ناونحلاك اوناكف لطالا نم قحلا زيمك ىف مهلوقعب أوعفنت مل إو ناطيشلا ١

 دلك شااويح تساوطالف رك * درخ شوكو مسج رياح يف

02 

 ١ 4و -
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 توبكنملا ةر مص 100/ ج-

 أ انا ب. "ىث ىلع * نزحتالو قف انيلع كموق نم © فخنال نه [ دنتفكو دنداد ىلست اروا
 أ
| 

 | نولزتم انا نيرباغلانم تناك كتنأرماالا ف باذعلانم موقلا بيصو امب كك كلهاو كوجنم
 6 3 لدر فلا ةئأمعيس ىلع هاعةشم كاكو مودس ىنعلا 4 ةيرقلا هده لها ىلع

 | ىذلا باذعلا زجرلاو بصحلاو فسخلا ىنمي اهنم اباذع 6 ءامسلانم ازجر ه© رارشالا
 |  نوقشي اوناكامب 8# برطضاو شعترا اذا زحنرا مهلوقنم هحزي ىا بذعملا قلي '

 اهلفاس اهيلاع لعل هيحانح دحاي اه امو ةئيدملا ليربج فستناف رمتسملا مهقسف بيسب

 | ىادخ مك سب ] اهنم هتانب عم طول جورخ دعب ىا اناغ ناكنم ىلع ةراحللا تيصناو

 ا ناشا هّذَح بارخ رهشو ديد كاله ةككفرم راقكو تفاي صاللخ دود 'ىلاها|ب طول

 اسرد مراهج رئذد طساوازد ]١[ أ نيبتلل نمو ةبرقلا نم .ىا 46 اهنم انكرت,دقلو وه [ ديامر فم هحئانح, تيشكك نايملاع, تربع

 | [ نشور ُةناشن ] 6 ةنيب ةيا 9: اهلك لب ةيرقلا ضعب سيل قابلا كورتملا نال ضيعبتللال هصق ل 8. - .
 ىتلا ةروطمملا ةراجحلاوا ةبرخلا اهرايد راثا وا ةّشباسلا اهتياكحو ةيجعلا اهتصق ىهو

 | لبقو ةمالا هذه لئاوا اهكرداو اهدعب ةبقاب تناكاهناف اهيحاص مسا اهنم دحاو لك

 ند هت ارب ىانلا ىذأت انتنم ناكو مهل فسخ ني> ضرالا هحو ىلع دوسالا ءاملا روهط

 أ وا 05 اما قلعتم وهو داسعالاق مهل ومع نولمعتس 3 نواقعي مول 0 ةدعب ةفاسم

 | عوقولاو بنذلا نع ناسنالا عدريو ربتعل ىذلاوه هناف لقعلا فرش ىلا ةراشا هفو ةنس

 ىونلافو :نىطبلو

 ]١[ تسلد رهش ؟احو  نابسإب «. تيلداع هنحش وج ىتاعا لقع

 كم ترودم ددشا دكا دش
 : نوع مال ريوس دب

 اد
١ 8 

 شوم وجمه دنام خراوسرد دزد * شوه راديبوا دشاب هبرك ودمه

 تا ل ل
 دوب .نتردنا, هك ىناميا لقع * دون, نكفا ريش نيش نوح هيك
 ناكحدنرج عناموا ٌهرعن * ناكح دنرد كا وان هع

 وتس نايبرد مراهجرتفد طساوارد [؟]

 قماوخ ووك شاب هنعش هاوخ * نك ةيابو تسدزدرب رهش

 ريخلا لاصخم ءانثلاف اوغلاب ىتح هللالوسر دنع لجر ىلع موق ىلا هنع هللاىذر سنانعو *
 فائصاو ةداعااىفهداهتجاب هنع كرب هللالوسراي اولاقف (لجرلا لقع فك) هللالوسر لاقف
 رجافلا روف نم مظعا هقمحب قمحالا نا ) مالسلاهيلع هللاىن لاقف هلقع نع انلأستو ريخلا
 'ىش لك لو ( مهلوقع ردق ىلع مهبدنم ىنلزلا نولانيو تاجردلاىف ادغ دايعلا عشري امناو
 سمشلا هعم تملظال لقعلاروصول ىبارعا لاق * الغ رثك اذا هناف لقعلا ريغ صخر رثك اذا
 نم هف ءوضال هلا عم هيلا ةيسنلاب اًيض» ليلا ناكل ىا ىلا هعم ءاضال قيلجا كوبضلاو
 ئوتثمللا فاو: ,للل هنا ,ثح

 رنمغيب ند

 [*] تسا نزهرو'لوغ تسام ودعاوإا < بيه هكره قمحا راض تقلا ١ نالقاع مالسلا هيلع

 تسام ناحيروا حيرووا حور * تسام ناحزا دوب لقاعوا هك ه
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 ىدغ ارناح شب ىا تيلقع لوني هي اوفو لانادت تحيبلف عر هذللع



 د م مح ا سس سس - تسصخ_ نا م

 الا > مهحنابق مهلع ركنا امل ه5 هموق باوج ناكاش 8 ناومحلا ةاءح ىف كرقفلا ملا قوذي

 باذع رايب ] 5 هللا باذعب اننا ©! د 45 مهاوخ اهلمعنا كرئام ] ءازهتسا هل © اولاق نا

 ذا ] فق نر اوم باذعلا لوزن نم اندعت ايف 6 نيقداصلانم تنكنا 4 9 [امب اريادخ |

 [دش دهاوج لزان امثي باذع نآ ٍتبسبو تسا حبق اهلعف نرا 48 نايوكت تشار

 : َىأ ةعذشلا ةملكلا هدهالا ءاشالا نم 0 مهن عج ند باوج ناكاش داشرالا ف لاو 2 |

 قام اماو باذءلا اهف مهدعوا ناك دقو طول ظعاوم تارم نم ةرملا هذهىف مهنع ردصي

 ردصىذلاوهف لا «ناك 8 هلوق نم لماةروسفامو طل اللا (ناك اش هلوق نم فازعالاة روس

 د 53 مها ةيراخلا تاالواقملا تا ةربخألا : هر 1 ىضو ةة هر ىلا ف دعي 0

 1 قرصنا م[ 0 راكدرورب ئا 1 7 ترا مهذم سد امل ةاحانملا قيرطب طول 5 لاق اا

 مهدعب نميف اهنسو ةشحافلا عادتباب 5 نيدسأملا موقلا ىلع 0 دوعوملا باذعلا لازئاب ىا ْ

 اراثياو دسك تانك وا موقان داةضشرف ناكتش و فاو 1 هءاعد هللا باحتساف اهيلع رارصالاو 1

 داسفالاب مهفصو امتاو أس مك [ ديهد تراشب ارواو يدك مهارباب تاكو

 لحعت ناب ءاقحا مهناب انايلاو مهيلع ناذعلا نا ةغلا ام ىموق ىلع وأ مهيلع لشملو

 رفكلاىف هولغىلع الوم ناك داسفالا وا قسفلاب فدو اذا رفاكلا ىبطلالاق * باذعلا مهل

 هعم نمو ليربج مهو ةكئالملا ىني 6 انلسر 8ع [ دندما هكماكنه نأ ]86 تءاج املو ©

 مالكلا فيعاضتىف مهاربال 3 | ولاَ 0: ةلفانلا دلولاو ةراشبلاب ىا 3 ىرشبلاب مهاربا 0

 لسرلل مهاربا :6 لاق ف تارك 0/1 دولا ا هي نيملاظ اوناك اهلها نا

 ١ د ىا [ تسرهش نارد طول ] # اطول اهبف نا 2: مهنع ةلاعر نتماؤلا ل اع اقافشا ْ

 هبحمب مهاربا ناكو قسعلو قطاعلا# -- هم بلقب يلازم نال زمول ا رمم اههوكتلوتا |
 | ا نالفاغب انسلو 9 اهيف نع © 2+ كنم 13 1 نك 0 ةكيالملا ىا 6 اولاق م اديدش اح
| 0 

 ١ هعايشا هاو 3: اطول ىا 520500 ندهؤم ىلع فيح يذلا واف طول لاحت نع | |

 | ةيرقلا وا باذعلاىف نيقابلا ىا 6# نيربافغلانم تناك هتآسما الا اه هنانب مهو نينمؤلا |

 | دور نوربب ىو ناسك همهو دوخ لهاب ديا نورت موق نايمزا طولا تفك مهاوخ] ام

 نيلعفلا دكأتل ةلد 5 نا املو 82 [ دوش كاله ناشياابو دنامي موق نايمرد هكوا نز ركم

 46 مهب ىس اطولؤي فال ةقرافم دق قة راؤككشلا ةكاناسر تءاحؤله لاصتالانم امهففامو |

 | نوضرعتب اوناك مهنال ةشحافلا ىا ءوسب هموق مهل ض سن ةفاخم مهبسب ةءاسملا هارتعا ىا

 أ ةنط حيدو ناسح باش اناسح ادرم انابش فارق اكن مهنا طول فرعيملو ءابرغلل

 | ىا هعرذ مهرما ريبدتو مهنأشب قاض ىا ه اعرذ مهب قاضو # سنالانم مهنا نظف
 ظ اذكب هعرذ بحر هتازابو هدي تقاض مهلوقك لوزألاب ما جورخلاب مهممأيأ رديف هتقاط

 | «اولاقوإ# عارذلا ريصق هلاني ال ام لاني عارذلا ليوط نا كلذو هيلع ارداقدب اقيطم ناك اذا

 رذوكالططافلح لو كرام نييجرب لالم رثا ناكتشرف ] ىنعي : ةرجضلا رثا هيف اوأر امل

 (اروا)



 تر دكا مده غ6 زيي

 ناو تازيثاكيم (قيررطن ؛ نادزرع فسازكا عودنا قعءاشانا ]| 67:لاجرلا نوتأتل متنا © ْ

: 

 ماهوب هللا, دا سامر فيما نونا ره درو د فراري جود تب دمر
 هبدأ ري ىاثلاو كولسلاو ريسلا هبدارب امهدحا نيهجو ىلع لاش قيرطلا عطقو ةلوهس ظ

 امطق لع قيرطلانع سانلا عاطقنا ىلا ىدؤي هلال قيرطلال نيكلاسلاو ةراملا نم بصغلا
 مكفيرط نع سانلا عطقنا ىتح ةشحافلاب ليبسلا ءانبال نوضرعتن ىنملاو .. قيرطلل

 | ذخاو لتقلاب اهنومطقتوا اهيلع مهثوربيو ءابرغلاب اهثولعشيام نيتك رونا مهنا ب ئعواورخ

 ,| ليبس نوءطقت وا مهرامث نم اولوانتيالو مهدإبىف اولخدي اليكل كلذ نولعفي اوناكو كامل
 . ريغنم نوطاعتتو نولعفت 6 نوتأتو ف ثرحب سنلام نايتاو ثرحلا نع ضارعالاب لسنلا
 / ىدنلاو ىدانلا لاقيال هناف مكباحصال عماجلا مكتدحتمو مكسلجىف © مكهدانىف ف ةالابم
 ا رمسلل موقلا عمم ىدانلا زارسالا فدكىف لاق * ايدان قبس مل هع اوماق اذاف هلها هفاملالا
 ظ هحيبف ةحبحصلا لوقعلا مكحم ”ىثلكركتملا بغارلا لاق*6# ركنملا ف ةيدنا هعجو سنالاو
 عاملا اهم .روما انههوهو « ىهتنا ةدلرمثلا| هحيبشإ مكحنو لوقعلا هحابقتسا ىف فقوتوا

 ١ تضيلا" تعز ! نيد" ارداب 1 ةساقلاب وهو طارضلاو ةسالاعلاب ناك ق ةطاوالاو ا

 ا ابع كلذ نوريالو ةطرض مهسلاج ىف نوسحب الو ءاود هلاسراو 5 طارضلا ندحنا

 ىتفاحايرا اهيف لعجو انادبا قلخ هللا نا سانلا اهيا لاقف ربنملا ىلع حيد ةيواعمنم تتلفاو

 برضو ءءانقلا رارزا لح اهنمو. مكلو ىلإ سازيضاو:ةعاوروانللا نعو ةنس ةاضوتملا ف

 ' ىلع ساللا رشاعتي نا ىغبذيال هنا مالعا اذهىفو مهيرمي نمي ةيرديسلاو ريمازملاو راتوالا
 لاقف,ةي آلا هذه نع هللا هحر .دشللا ب لئسا_ ىهانملاو قرزهلا ىلع اوعمتجمال ناو زيك انلا

 ر رغ ىددات نتابع ني ندوب نجسومتاو عد املا عسي يا عاب وه ةامهتعر هللا كرو ساع ني رع لكتميوهفا] ؟نلرال ار ةلعأ مسنات, بت ىح

 نم هوفدح مهل سم ن ىهح اهف ةفضق دحاو لك دنعو قيرطلا ىلع نوسلجي اوناكو

 مهني ىغَ ضاق مهلو مهارد ةثالث همرغيو هحكتيو هعمام ذخأيف هب قحاوهف مهنم هباصا
 ' لتّشالو اودع ىكتيالهناف فذحلاو مك ايا ) ثيدحلا فو « مودس ىخاق نه روجاوهو هنمو . كلذب
 ١ قهالطاو قدانلاب ىىرلا طول: موق قالخا نه. ناكو(نتلارسسكيو نيعلا. اقف نكلو !ادبص
 ١ ةالصلاف تهركاذلو تودتىتج عباصالا دمىا ةعقرفلاو ءانخلاب عباصالا فيرطتو ريفدلاو

 | ةئاص نكت لنا ةأرملل هركيالو كلعلا غضم مهقالخان هو . مه هبشتلا مزليالثا اهجراخو

 فايف اهئاضعا رئاسك لاجرلا نس نم فعضا اهنس نال نهق-ىف كاوسلا ماقم همايقل
 اذ: لجبرلل مركيتو_كاويملاك, راثللا بشير ورز نان تيس الا روني هذ اين كود كاوا ]+

 1 حازملاف شحفلاو باب.لا مهقالخا نمو .ءاسنلا هيشتن٠ هيف امل رخبلاك ةلع نه نكي ل

 | نانف سنع « ماملاب بعللا مهقالخانمو-. برحلا ةريبكو كريشلا ةريغص بلجم حازملا لاعب
 ىتح. تمي مل ةرابطلا ماملاب بعل نه ناو طول موق لل<نم ماماب بعالا ناك لاق هنا. ىدوتلا

 6 سا م.  ناسلاحود )



 م 256 :- نورشعلا ءزجلا

 وادم ديوك ىدروام ] رهدلار خا ىلا هيلع ةالصلاو ءانثلاو هللا للملا لها ءامتلاو مهف

 توعد طاسب ىو ةلاكانيمارأ ةابح لاحرد ةكانحمه ىنعي تسوا تفادض ءاش امدرد

 ديدنمهرهب هديافرب ةنلاما ناذا ماعو صاخو تسهزين الاح هتخادنا |

 نانتما ىف ديضش لودبم شتةمعت »# ناهح لهارب طوسيم شا هرفس

 مهعايتاو ءاسنالا مهو حالصلاىف نيلماكلا دادع ىنل نيملاصلا نا ةرخ لاى هناو 2 |

 نيعجارلا نم ةرخآلا ىف هناو لكوتلاو ةفرعملا ايندلاىف ءانطعا ءاطغ نبا لاق «مالسلامهملع |

 انطاب و اًرهاظ دئادشلا مهتاساقمب كلذو نيفراعلا ظح ةرخآآلاو ايندلاف نيفراعلا ماقم ىلا

 لاق مك ةكم حتف انيكح عطقنادقو ةيروص نيمسق ىلع ةرجعولا نا معا * اهوحنو ةرحجولاك

 اعت هللا ىلا سفنلا نطوم نم ريسلا صو ةيونعمو ) حتفلا دعل ةرحصال 2 مالسلا هيلع أ

 اذاو ةمايقلا موب ىلا اهمكح ىرحف ىوهلاو كرشلا مانصانم اهصيلختو بلقلا ةيعك مفي |

 ىويئدلا رجالاوهو هللا هطعي هداراام لكف باقلا ماقم للا نلفنلا نطوم نم ناسنالا راد ا

 هعم ريقف انناذحم ناكو أيش لك أن+ل مايا ةثالث ةكمب انقا هللا همحر زارخلا ديعسوبا لاق ام

 ناكاملف عن لاقف كفيض نحل هلت اقف ىرا وح ازبخ كأي هاذا:اعيتو (لقيشحي ءاطقفا ةوكر

 كلذ ىلا تاصو مب تلقف اًربخ انيرتشاف نيمهرد ىنلوانف ةيراس ىلع هدبإ حسم ءاغفلا ,تقاو |

 هللا ناب لعا مث « كتجاح ىلا لصت كبلق نم قلخلا ردق جرت دحاو فرب ديعسابااي لاقف |
 روجالانم هيدلاول وعدي ىذلا حاصلا دلولاو دلولا ةنهم مالسلا هيلع مهاربا ىلع نم ىلاعت ْ

 اهوحنو اهب عفتملا راجشالاو ةولتملا فحاصملاو ةيراحلا فاقو الاك ةعطقنملا ريغلا ةقابلا

 ةيرذىف ةوكيننإ تاداعسلا نم نا هنق ه راشالاو * ةودلا هتنرذىف لعج ناب هيلع نم كلذكو

 تاقرتلا رهظتو نيدلاو ايندلا موعت مهب ناف ءايبنالا ةثرو مه نيذلا ةيالولا لها لجرلا

 نييلع ىلعاو نينرقملا حاورالا تناج ىلا راونالا عطستو نيملسملل ةيونعملاو ةيروصلا

 ىيطلا بسنلا نم اوناكنا ءالؤهو ماعلا عافتنالاو لماشلا فرشلاو ماتلا ردفلا لصحف أ

 هللا ممل نم اقلطم نورهاطلا داف>الاو نوسطلا دالوالاذ ىندلا بسنلا نم اوناك ناو كاذف

 ةللحلا |
 دالوالا ةباجحم نهلجاو « ةريثك دابعلا ىلع هلالا مذ

 ركذا دمحاي كلبق نم اطول انلاسرا دقلو 3 انجاوزانم,انلإ به. اشير

 نونأتل ف [ امش هك ىتس ردب ] 6 مككا و تاكفتؤملا لهانم هي هموقل لاقذا و كموقل

 ىراك دينكم ىنعي دينا ع هشحافب ] ةيسرافلابو : حبقلا ىف ةب ةهاننأ ةلصخلا ىا أ ةشحافلا |

 «6 اهب مكقبسام )ط ليقف ةفحاف ةلصحلا كلت تناك + لق الث نأك[ تسا تشز تياغب هك |
 دحا مدقي مل ىا [ نايناهجزا سكحيه ] 46 نيملاعلانم دحانم #8 ةشحافلا كلتب ىا ظ

 ةثايحل اهيلع متمدقا مثاو عابطلاو سوفنلا يي ألا اهحبق طارفال اهيلع ملف

 نورقلا .نورقلا ةرثكو نامزلا لوط عم ىا طق طول موق لقوة لع نكد ني اولاق ع ككمسل |
 ده تحس مس جا

 1 تاج 0 ا اك ل اس ا ا سس ل مل ل سس ل سس ل دع همس تمس

 لن اانا فعب | ىات ل لملط ةيرزلا وز لاقل اهنا يخاف هالات ءاطعاب 6 ايندلاف 9 انيلا هترجه
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 توكتملا ةروس مك 25“ جم

 السا :ازسان حزما كتم ذح ال اجو« عملا 2 اقمووا فيجول ولطفافلا جلو 5
 دش رهاظ اراشش وراك عدل 0م كعأ 7 ذات نكس تب نوح

 امث تحرو تنجح مرحم دش +« اش ترش ادخزا زكره تس

 ٌداز رهاوخ ] ئنعي : هتخا نبا طولو ىنعملاف براقتم هبنهآو هلنما * طول هل نم اف

 هللا اعدامو هتومىفال هتالاقم عيمج ىف هقدص ىنعملاو [ وا ٌةداز ردارب ىلوشو دوب ميها

 ممهالا اهيلاقتريال ىتلا ىهو هنم ةيلاعلا ةيئرلا ناعالاب داري هناىلعوا انركذام ىلع لمحينا
 تناكو همع ةنبا ىهو ةراسو طولل مهاربا ىا ي لاقو 0 هب نموه لواوهأو دازفالا

 ىا 5 ىبر ىلا 8 بهاذو .ىوقا كرات ىا © رجاهم ىنا ف هحاكت تحن تناكو هب تنما

 هلاك ديالا تكمل هتلون[ ناذلز ب قتكتو او :ندشا ا يسو»رإ ل رجالا نا هناا

 ةقرافم نارحهلاو ر>هلاتادرفملايىف لاق * هل قباطم ريغ هناسال رجاهم هبلق ىا (ارجاهمالا

 ىسفن نم عجار ىتا نيفراعلا ضعب لاق * بلقلاب وا ناسللاب وا ندبلاب اما هريغ ناسنال
 قلعتم وهو هللا عوجرلا دحال حصيالو هنودامع لاصفنالاب هيلا عوجرلاف هيلا نوكلانمو

 ىدنجحلا لاكلا لاق : اهب لصتيالو عمحا ناوك الانع لصفني ىتح نوكلا نم ”ىشب

 تنديربب همهزا تسل عطق + عطشزج دوشن رسيم لصو

 الا لمفبال ىذلا *« مكحلا # ىئادعانم ىنعنميف هرمأ ىلع بلاغلا “ زيزعلاوه هنا 4
 جرذلف هللاةعاط ىلع ةدلب ىف رده لنمو ىحالاص هنفامإالا ا ه0 ل < كل هنفام

 هللا لصي نانم نعا هللا نا ىا (زيزعلاوه هناإ ةيمحتلا تاليوأتلافو * ىرخا ةدلب ىلا
 هتينانا ثولنم اببطالا هتمكح ىضتقم لبقبال ىذلا 6 مكحلا )) هريغل هتقزافم دعبالا دحا
 مالسلا هيلع ميهاربا نا - ىور  ىهتنا (ببطلا الاقبال بيط هللا نا) مالسلاهيلع لاقاك
 داوس نه ةيرق ىشو ىنوكن م رجاه هناف ناثرحه مهاربالو ةرجه ىن لكلو رجاهنف لوا

 مودس طول لزنو نيطسلف لزنف ماشلا ىلا اهنم مث نارحىلا رجاهو ةراسو طول عم ةفوكلا

 لاس نيمهردو دوب هلاس جنيو داتفه ترحه تقورد مهاربا هك هددوأ فاقت لل

 ترضح نأ كرايم نس نوجو دوب نوتاخ هراس كْريدك هكرجاهزاداد ىوب ارليعامسا ادخ
 اًنهوو [ ديام رفيم هحانح دشخ ىدنزرف هراسزا اريو ىلاعت قح ديسر تسيو دصب

 رجاه نم لعامسا دعب نم ىا هبلصل ادلو © قحسا هي ةراس ىهو رقاع زو نم 5 هل

 ليعامسا ركَّذي ل كلذلو ىضاقلا لاق« ةدالولا نم سبا نيحداولا دلو هو ةلفان 5بوقعيو#

 لاش لاقت نأ قر 2 كدا رك انهل ناتمالاو "تانماالا ءاعم ؟ءاقللا ناقل

 اناجو © امهريغنم نيادمو نيدمو رجاهنم ليعامماو ةراسنم قاحشا دالوا ةعبزا
 لاقي ءايرنالا مهنمرثكف 6 ةوبنلا 88 ليئارسا ىو ليعامسا ىنبىف ىنعي هلسنفف 6 هتيرذف
 لواتتملا بدكلا .سنج ىا 6 باتكلاو 8# ءادنالا ةرجش ناكو ىن فلا ةتيدذنم جرخا
 ةلباقمي 46 هرجا ءانيتاو # ناقرفلاو روبزلاو ىللالاو ةاروتلا ىنعي ةءعبرالا بتكلا

 | ىت.إي هقرحت ) رانلا ىأر نيح هلنما هنا لبقامو رفكلا نع اهزنم ناك هناف طقف ديحوتلا ن



 مك 25179 جم نوردعلا ءزجلا
 تحسم 2 سم هم - 1 مص تجد ست مبا سما عع تححعسسم مس تعم سس

 ١ تمس رع هيدي ماع 5 تدور سا 12 . بر 5 ١ دز مدي وع
 9 هواتقا 3 ضعبا مهضعب لوقالا 74 اولاقناالا ا هلوق اهمسداو ناكرب> هنأ ىلع بصئابوهو

 | اذاو .لتق لاقي كلذل ىلوتملا لعفب ربتعا اذا نكل توملاكدسجلا نع حورلا ةلازا لتقلا لضا

 ْ نيب قرفلاو [ نديئازوس كين ] قيرحتلا 84 هوقرحوا :* توم لام ةارلا توفب ربتعا

 | ىتةرحا ريعتسا هنمو ”ىثلاف بهل تاذ عاَشا لوالانا قرحلا نيبو .قارحالاو قيردتلا

 قدلاب بوثلا قرك بيها ريغنم ”ىثلاف ةرارح عاقبا قاثلاو مولب هتيذاىف غلاب اذا همولب
 | لكن ديد اذكهو قرحيوا لتقيناب مهيلع جتحانم اوناجا ثيح مهلهيفست هو تادرفملا فاك

 / نم هللا هائاف رانلا ىف هوقلاف ىا ةحيصف ءافلا 5 رانلا نم هللا هجاف ب بولغم جوجحم

 كلذو الصا عضوم ىف رانلاب دّئموب عفتلل هنا ىور امالسو ادرب هيلع اهلعج ناب اهاذا

 | ىلاعت هلظفح ىه ةجم ةني 85 تايآل م اهنم هناحناىف ىا 6 كلذ ىف نا  اهرح باهذل

 | هبموقثوا ىذلا ليلا قارتجا: بقع ىنعي ريس نامذ ىف اهمظععم اهدامحاو اهرح نم هايا

 ١ «نوسؤيموقل © ناحيرو لكىنمي اهناكمىف ضور 'ىثناو هقاثوالا رانلا هنم تقرحاام هنال

 | متاغع زوفلا نم نومورحمشل نورفاكلا اماو اهيف لمأتلاو اهنع صحفتلاب نوعفتنملا مهنال

 | مهيهتو ىلاعت هللا ىلا اهتافصو سفنلا دورمت حوزلا مهاربا ةوعد ىلا ةداشا هيفو ءاهراث

 مهلوقل مههفس ةياغو مهعبط مول نم هايا مهتباجا ىلاو هللاىوسامو ايندلاو ىوهلا ةدابع نع

 اهب هوقرحو ةميمذلا قالخالاو تاوهشلا ران هيلع اودقوا وا كرشلاو رفكلا فسب هولتقا

 صئاصخلاب هعتمو ةميمذلا قالخالاو تاوهشلا رانلا ةقرح نم ةيحورلا ىهوج هللا صاخف

 ةدافتسالاهذهلو هللاىلا هريسفف اجاتحم هب ناكو ازوك سم حورلاةامج ىف نكي ملاامم اهبف ةعدوملا |

 هللا نود نم متذختا امنا ذِي هموقل ابطاخم مهاربا 6 لاقو 86 بلاقلا نيلفاس لفساىلا ثعب |

| 

 اوداوتتل ىا 0 مين ةدوم 0 لب كلدب تماق ةحملال ةيلال اهومذختا نئا 3 انان وا

 ايندلاىف مكئاقب ةدم ىنعي 46 ايندلا ةويملا ىف لف اهتدابع ىلع مكعاتجال اوفطالتنو مكتب
 اراوكدكل انكي دكا كماودو دشابىىئام>١ ناسا نا تداتعرد اراهشان دهاذعم ] هسرافلابو : |

 ركيدكيلب هللاتدابع رد نانمؤماكنانح مم ديوشيم ركيدكي تسود عابنا نآربو دينكم عاب

 جور ادعب 3 ةمقلا مون مْ 2 [تستفاب .ىسود.نا ديشاب امد رد انو: ىتسودو ديراد رهم |

 6 مكضعب رفكي 8 ثردح انعالم فطالتلاو اضغابت داوتلا لدبتيو رومالا بلقنت ايندلا نم

 قيرف لكمتشيو نعلي ىا 6# اضعب مكضعب نمليو لو ناثوالا مهو  ضعبب ولف ةدبعلا معو
 طخسلا لبس ىلع داعباو درط نعللاو رخ الا قيرفلا هللا اهقطني ثمح ناثوالا نمو م |

 ايندلا تاّووشإ سفنلا 1ك ةيمختلا تالايواتلاى و 2 هربغ ىلع ءاعد تاس نم ومو

 اينالا نع, نملَتو: ةنللا :تاوهبشا نمد اهتامّرَح-نارسخؤ, اهلاٍعَتشا كابو: تدهاست اذا |

 نعلاذا مك دحا نا ) مالسلا هيلع لاق 5 اهيلع ايندلا نملتو اهتواقشل اببس تناكاهنال |
 نودؤيمملاو .نودياملا اعبج هي مكيوامو 9 ( للاناصعا هللا نعل ايندلا تلاق ايندلا

 نوءجرت الو هيلا نووات ىذلا مكلزنم ىه ىا 3 راللا نوعتشلاو نوعباتلاو

 ىومتيقلا ىتلا رانلانه ىبر ىندلخ ام اهنم, مكنوصلخ 6 نيرصان نم مكلامو له ادبا هنم

 ( ايف )



 . 9 2 كلا 5 سم كذا

 توبكتعلا ةروس م 201
 فوفكان ا امهتب قارغلا والك ةءلءاس راك هل لع للاو ناكل 20 الر نحت ةطحلاط
 تلغي تقولا ىف رضاح ماب طسلاو ضيقلاف بويحوا هوركم لمقتسم صعاب ناقلعتن ءاحرلاو

- 

 ةراشالاهلاو دوهلا لذا لذكىلذ لوقبف ضقاا بلغي ةراتفىبغ دداو نم فراعلاب لق لع
 ١ فانا (قياؤرضوالاو كتاؤشلا جبان نقف ةكمرلا كيا ذي نواة كالا ف اهنبألا

 بر تذل إل مال اهلعلاقام لسقلا اذه نمو ةي آلاف ةداعالاب ةراشالا هملاو ىتع نفح ةرعش
 ىلا ةراشا 1لا « اوريملوأ ) ىلاعت هلوقففو ( مدا دلو ديسانا ١ لاقامو ( ادم قلخيمل دم

 ملعنم مهطبها مث حاورالا ملاع ىلا دوجولا ىلا مدعلا نم مهجارخاب قلخلاقلخ ًادباكىلاعت هنا

 كلفو ممالاو كالفالاو ةيوامسلا سوفنلاو توكلملا ىلع نيرباع حابشالا ملاع ىلا حاودالا

 غلبنا ىلا ناوبحلاو تابنلاو نداعملاو تايكرملا ىلع مث ضرالا ةركو راحبلاو ءاوهلاو ريثالا

 | رييدتبىا © نيلفاس لفسا هانددرمث إ) لاق ىناسنالا بلاقلاوهو تادوجوملا نيلفاس لفسا

 | ثيحنم اعجار ةرضلاىلا ةيانعلا تابذجب هدعي كلذكف 6هبف تفنو) لاقاك ةصاخلا ةخيفنلا

 | لزانملا هذه صاوخ ىلا هرظن قلعت عطقب هرم ىلع تناكىلا تاماقملاو لزانملا ىلع ارباع طبه

 اهتمنازلا وجا «ضخباو :اهنطااوس بق الجبلا# ل زاجل عد الرع ةواوعل التراكم اهب عافتنالا كرتو

 هعوخلادنلقو هرعت ىغلا| عطب يودع اطعم اجهاض اذن هدامماإلا دوو لا؟لادكتلالا ١

 ١ كاكا خلاط هدام ةيازاعلاا انا اكتم الزم نك ات |( علك اهدا ةرغلكا لآ

 ىاخلا ىلوملا لاق : هللاىف ءانفلا نعموهو ةياعلا ةيدج فرصتب ةيناناالب مدعلا ىلا

 هِلَحَْص ذنجت ناكمو. نوك ئازو دشاب+ *: داع ةشكنلا هك نوك طاسنب حك" ىط

 ىيرغملا خبشلا لاقو

 قزم اقوا نا ذاقاو م ناطر عاق ا ريناقا وزب ن زودت جى نكت

 ىوتثملاىفو
 مدز رب ناوبحب مدر امتزو * مدش ىما مدرع ىدامح زا
 مدش ند صز ىمسرت هج سب *« مدش مدآو ىاوح زا مدس

 رسواب كنالم زا مرآ رب ان * ريشب زا مره ركحبد لج
 هيجور الإ كلاتخي 3 لك وج ز نتسج مدياب مه كلمزو

 موش نآ ديان مهو رادناا هجن ب موش قايرق :كلظ. ذا: ركيد واب

 نوعجار هللا .اناك مديوك # نونغرانوج مدعمدركمدعسب

 كولسلا باحصاو بلطلا بابرا نم ةفئاطلا ىلا ةراشا لا « اورفك نيذلاو ) هلوقىفو

 را]سالا قضت اًوفعهزك يذلا (ىاطا طازه ثلا نسياشلاةافافارن1نكلجللاءأإ

 | اوفشوكنادعب اوبجف ريغلا ىلا تافتلالاب ةريغلل هللا مهالتباف ةريغلاباححب ةزعلا مهتكردامن
 اوعدنا دعب اودرو اويرقنا دعب اودعبو اوعفرنا دعب اوجردتساو اودر2#نا دعب اورتسو

 ٍباوجناكاف © ةيءجتلا تاليوأتلاف اذك روكلادعي رولا نم هللابذوعت اوراك نادعب اوراخ
 ارئالزاع قشاع نيفك باوج نايبرد موس رتفد رخاوارد لالا 1 فا طعأؤت بتاودح ناك اف هوقناو هللا اوديعا مالسلا هيلع مهاربا لاق ىا 14 هموق

  35+ا ١



 3-2-4 6٠ زتجو نوري ءءلأ اع زحلا

 ا ةقرفشاي يلكعب تفهزالامو تعدي تعداتعاب تعاقو ضرخاي نا 3و تسارند لع كرما

 تمحرو دراذكوااب ارودن ةلونأ) ان ادع 5 ومرف ىريشق ماما . لد تيعججو رطاخ

 [: دوشوا راك 'ىلوتم دوخم ا

 امراك دبيان قئورامراب ىثاسوتان

 [ اردو راكددوزب ناديك حا +نام د سعى أ "ايش دس و 11 نبزحعع متاامو 0

 | ىنعل : اهنف ىراوتلاب ةعساولا 7 لص رالا ف 3 مد .:.يهناو ىلع ةناضقو 0-0 ءارجا نع ىا

 ا معطتس - :طظتشاول اهم عسوأ ىح ىتلا تلا قوت راو اعيننا الو. 2 7 نيمز نيوود“ ]|

 , ةلاحمال 0-0 هنم اونرهتنا نوردّشال ءاملاىفوا طك[ خوال ىنعي . اهنق -قوتلا

 مكلامو 0 دربدقت ماكحا لع ىرجو

 رهظي ءالب نم مكبيصيامت مكسرحي ىلاعت هريغ سيل ىنعي . نيعمو ىراي 6 ريصتالو ©

 م 5 1 تع :
 |[ راس راك تسود. 28 1 هللا لود نم

 عفدي ىذلا ىلواا مهضعب لاق + كلذ مكيدارانا مكنع .هعفديو ءامسلا نم ليوا ضرالا نم

 | رصني فق ذا :ريصنلا نما ضخلاا ىلّولاَو هنع هعفدي سمأيا ىذلا ٌيضنلاو ناتنالا نع ةوركملا
 ىلع ةلادلا: ةليزتتلاو ةقيوكللا هلثالدب ىا 6 هللا تايب 1ورغك -نتنلاو 8 + ىلوي سيل !نم |

 هبةقطانلا تايالاو ثعبلا ققحم ىلع ةلادلا ىلوالا ةأشنلا هف لخدف هلاغفاو هتافصو هتاذ |

 ءازاغ ىلا كشنتو :هيلغ اهبلذشنيالن | هللات اياب رفاكلا رارشالا تن 5 لاق*اانلوا الود |

 | هللاءاقلب يدكلامليقعو» يالالاا كرش قاققت ئذلا دك هناقلو # اهيف ةمعنل ملا ماظن ١

 © كلوا © راثلاو ةنْلاو باسحلاو ةعاسلا ماقو ثعبلا راكتاو هللع دورولا دوحح

 | عمطلا ءافتنا سأيلا “6 ىتحر نم اوسني © هلاقلو ىلاعت هنايآب رفكلا نم رك ذاب نوفوصوملا

 ةءاظؤبةلليقلا مويلاهتض قاؤلطأسلا رداصملا حاتىفاك [ندش ديمون] ةسرافلابو : 0 ظ

 | 3 كئاواو + ءازجلاو ثعبلا مهراكتال ايندلاىف اهنم اوسكيوا هققحم ىلع ةلالدلل

 ةرفكلا رئاس نع كلذب. نوزاتمملا ةمحرلا نم سألابو ءاقللاو تايآآلاب رفكلاب يق

 ماليالاو ةدشلا ىف هردق رداشإال 3 ملا باذع وف 8+ ةحبقلا قاصوالا كلت بيسي 3 مهل 0

 تسا بضغت ريثأتذا شين ناكدتب قحرد هللا تمحر ريثأت ةكتادب ] رارسالا فشكىف لاق * |
 تكه) هك طوس يخيا لو: عتاد :تاقص لكك زا وهب ةكلعختو تاقض ركذ نار قردو ْ

 تسا شيب ىي ىبوك هكدشابن اورو تسا قح تفدودره بضغو تمحر نبا (ىضع ىت> وك

 ركأو ديآ مزال ناصقن ارركيد ىنوك شب ىب ركآ ةكازيت 5 ىو تسا شيب ىلا سكتو |

 ىشيب يسب اككاب ثلاوو نقف اون دا دام سب دي مذال كود ارزكيد يوك شيب ادب |

 انوا"تمحر زا نارفاك ىدسون تسؤا' تضع ايناتار» كلغ :راقأت 2 اا م ةدك أ

 لد واترفغمب نائمؤمدما تسوا تمحر ا «(ىتحرنم اوسكيكئلواز هلالج لج ديل

 سأيي الذا نمؤملل ىتبنو (هللاةمحر نوجري كئلوا» لجونع [ديوكيم ان واثمحررب ندابهن
 رفاكلااماؤاغ اخ اجار 'نوكي لب رفك نمالاوس ألا نمالك ن افاهباذعنم نمأيالناوهتمحر نم |

 ضيقلا:انلاخ هل ضعي ءاعّرلاو قوخلا ةلاح نعادغلا قرتاذاو/فوخالو ءاجر هلان نطالف

 (طسلاو )



 توبكتعلا ةدوس مص عه ج-
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 رابخا وهذ هيلع ةيؤرلا « وفو مدعل 0 0 اورب و ا نع كقطع دوجولا ىلا هد ىا ظ

 هلا كنا دذذا ليقاشنب 'دني ع ؛ففطعلا زنوج دقوا ءاذيالا للع,اسايق قلخلا دمعي ىلاعت :هناب |

2-5 

 ىلع هل لددح اع“ تانح ناف اهربغو ر راحأا و تاس :- نم ةهاسلا ةئسلا فرع 0 ةيمتل 1 لاك ظ

 د رمس نس لق  ىدعش خبشلا لاق :. سير ربغ نم هعوقفوو ثعبلا ةح ْ

 تسه تيسازا ن دكة 0 تسب شقن مدع زادوجو سشس سها

 در ىاردعطصي الا زاو دا ند مدع م 2 هنرككحد

 ةيسرافلابو : هيف بصتال لهس © ريسز هلل ىلع ب ةد يا د ام ىا هك كلذ نا أ |
 اوريسإل# ثععبلا ىركذمل دمع اي 6 لق 28 بابسالا نم. ”ىش ىلا .هلعف ىف: رقتفنال ذا نيالا 1

 تيك ف ءادتنإ مهقاخ 6 قلطا دب 520 رظناف 0 اهراطقاى اورفاس © ضرالاىف ا

 ةاغناعت لاه 0-35 5-5 5 0 لا ىشن هللا م 5-5 لا ا لاعفالاو لاكش فالتخا 6

 كييف كلذ لاَش ام رثك او هتيبرتو ”ىثلا داحتإا ءاشنالا بغارلا لاق * بيشو ابرو ىد

 لماعلا فذدحنو ها ةءاشنالا لصالاو ل رلا فدحم لش كرم ردصم ةاشنلاو ىهتنا

 اسنان بت كاكا ب ناك اهاح اورج ل اهتم ئق/ شرك ,ت آلا ةأشنلا نوأشنف“ ىنثن ١

 اوريس ةاح ىلع ةفوطعم عاف روقلا نما مايقلا ة افتر ةيناثلا ةأعنلا هات هن قحالا ةالقتلاو |

 باىعالا نم لحم هلامف اج ءاشزالا ىلع زانخالا تفطعو لولا زيحىف اهعم ةاخادضرالاىف

 ركفلاناف ىرخالا ةأشنلا ءاشنإ قلع عقاوريغ. رظنلا نال ق احلا ادب هلوقىلع ثفطعت ل امناو |

 دعب .ىا ةيناثلا ةايللا ىيو رخ ا دامغألا دجوي هللا ىنعملاو .ةجيتلاف ال ليدلاف نوكي |
 جارخاو عاق كنا كي نما ) ةداعالا وهناف اع اهو دهاش ىتلا ىلوالا ةأشنلا

 7 ارقلخ ناسي نشا رف اب ادرق زاب هللا سي] ةيسرافلابو : دوجولاىلا مدعلا نم

 هللا ادّسا رد همه قلاخ هك د.ةسنادبو ديديدب ,نووجدكث سنا نحس صخلم ادرك دك دارنا نادك"

 ب1 دناوتم تساقئالخ ”ىدم ركب ناد ترورضبو تداعارد امشرب دوش مزال ت كح تا

 لوبي اعتانكمملا لكىلاهتاذ ةيسنو هنا ذلهتر دقفال :«ريدق ”ىش لكى علا ناؤه [.دشابناشيا دعم |

 [ دناوحب شوخ

 ناروخت ليضف فود اوت كفااس نلت ند دعت قا ودا نبق اديك ا
 قادوت ىلارركو ىناوخ ركا * تسراكدج ندناوخو ندنارابا م

 با دع ىضعيب د ...قلخ شوخح فدو تعيس وكأن تشرب هباذه دكمدروأ ريسملا ٍدادبد ل

 | نم# ةرخ الا ًاشنل ادعب ىادي بذعي 9© ىلوالا ةأشنلا ىلع ردق 5 ىزخالا ةأشنلاىلع ردقفف

 ١ ميدقتو اهب نوقدصملا مهو همحري نا 6# ءاشن نم محريو قي اهل نوركنملا مهو هيذعي نا ٠ ءاشب

 أ نوبلقت 8 هريغىلا ال ىلاعت 6 هيلاو 98 بيغرتلا نم ماقملاب بسنا بيهرتلا نا امل بيذعتلا

 | قشاكلا لاق * ملا ىلع ةازاجم ةمجرلاو بيذعتلا نم ءاشيام مكبل عفيف ثعبلاب نودرت

 | زك نه ب ”ناضن هوانا شتم و. تتلدع.ىودذا نشبادع هكءدروا ناراسالا تشكداد ]

 اكل ا لصف اول نها وج سكاس ا تا شيب زا دنك لدع ىواب دهاوخ



 مث :6هر/ نجم نورشعلا ءزملا

 | كلذ دعب دحأ 50 اللصا كلذ دعب سيكو د كك ل مشن الق هيلع ديال امي غسلتلا دعب

 ماهفالا لبس ىلع سفنلاىلا ىنعملا ءاقلا وه غالبلا ىنعم ةمحتقملا ةلئسالاف لاق * هلمعب ذوخأم

 ىلاعت هللانم ماهفالاو عامسالاو غالبالا كلذ ىنم لصح دق) عماسلا مهش مل ناو |

 ها ا ول الجن اجالزك ثا نهر تازككلرك 17 قحت حو العم
 للا ناءانباقلنك عاما جلع اه هرفاوا رؤن قالب هك قا 4 |

 بيذكتلانم اواعف اف هيفلاغ رجزو ريصلاىلا هلءاعدو مالسلا هيلع لوسرال ةلست ةيآلاىفو ظ

 دازئاريخ .ىوقتلا ناف ىوقالا كلملا صو لوقو ىوقتلاو ةعاطلا نمؤملا ىلعف دوححلاو |

 '' ناجبالانئاتا وهو دحؤتلا ئوقتلا تابسا عظعاو قاززالا ةبلاجو ةاجنلابيسو قالتلا مون |

-- 

 مو هنعهللاىضرد نامعب ص ةنع.هللاىضر رمع نا  ىور  نازيللا قالنمو نانحلا حا اًتفمو |

 لاك نائعللا لسرا مث رذعل هلعللاقف هنع هللا ىضر 47 ىلا اكشف همالس دري مف هيلع |

 اهلك رف انامز ىبلا انبحاص انا وهو سما ىف تنك ىناف همالك عمسا مل لاقف كلذ نع ْ

 ىنلا نم تلاد تيكا تور نر 96 لاققو عورتا كانا «قلطتو) نانا" حتفت

 دم هللاالا:هلاال ىناف بلاط ىلا ىنع ىلع اهتضرع ىلا ةءلكلاىه لاقف لسو هلع هللا ىلص ظ

 دال تلا جراف 9 يرو ا زنا لما فكما اهروك ةوشلا كوسو '
 دس )ع ىلع زج اينحلعم نكلاف ةيالا دج هما كوي لللكا كازو ةيرلا ىاحز تح
 تطري هللاركذ هتلادمحر ىذمزتلا مكملالاق *كتنص كرنك هلا تركذولا كنا اما, نحأ اي"

 ءاضعالاتعنتماو نسيو سعتف ةوهشلا رانو سفنلا ةرارح هتباصا ركذلا نع الخ اذاف نادالا |
 ةراهطلا لصحن ديحؤتلابو رانلادوقو ريصتو عطقال الا حلصتال ةسبايلا ةرجشلاك ةعاطلا نع ظ
 ىلاعت هللاو نيلفاسلا لفسا ىلا ناطيشلا عم ىعدنا نيفلا» وسلا هكرشلاا كونغ ةماتلا]|

 | ايندلاو كرششلاو ناثوالا اوحبقف مهلكءاسنالا اعد دقو نييلع ىلعا ىلا هن ناسلب وعدي ظ
 ةعاسلاىه ىتلا ايندلا ف ةعاطلاو ركشلاىلا اورغدو ىرخالاو دحوتلاو هللا ةدابع اونسحو ظ

 ننكيالو قل ا عادلا ىلا عماتساب لقاعلاف ريخ اهل عمس الو رئا اهل. ىريال رصنلا حملك لب

 ىمظعلا ةحارلاو ىلعلا تاجردلا ىلا ىضرلاو لوبقلاو قيدصتلاب لصيف قدصلا ربخلا

 ظ زيركب دبامغزا زور هسود تنحم * ارىقاب تامح ىناف تحارب هدم

 | ريكذتل مالسلاهملع مهارباذصق ىفرط نيب ضارتعا 4 قلخلا هللا ”ئىدس فنك اوري موأ ص

 | بجبوملا مهتيؤر مدع داكنال ةزمهلاو هلو حوضو عم ثعبلاب مهبيذكت راكتاو ةكم لها
 | نم مث دوجولاىلا مدعلا نم مهراهظا قلخلا ءادباو ردقم ىع فطعلا واولاو اهريرقتل
 ْ اقوسسم نكي مل اذا داحمالا هللا همحر ىلازغلا مامالا لاق * ىنعلا دوجولا ىلا ىيغلا دوجولا

 ظ مهديعل وه مث ناسنالاقلخ ا ىلاعت هللاو ةداعاىمسي هلثع اقوسم ناكناو ءادبا ل

 | قؤعت هللاو ثدب هنن اهلك ءايشالاو محرشحيو دوجولا ىلا مدعلادعب مهدريو مهعجري ىا أ
 | ةيؤرلا ىرحم ايراج املع.اوملعي لو نشيرق رافكو ةكم كها ىا اورظني ملأ ةيآلا ىنعمو . ١

 | 6# مدعي مث ط اوملعدقىا ةدام ريغنمو ةدامنم ءادتبا هللاقاخ ةيفكروهظلاو ءالجلاىف |

 (ىا)



 توبكتملا ةروس مهي هال جم

 [ةنقيلالا انكف ةللا كلا كراش لامك رثغلا ماكجلا لاشتسال لهضداضو اش هللا رهق

 اهيهاظب لدت ةماقلا موب ىلا سانلل ةلالد ىهو اهلماع ىحن ةعيرشلا اذكف اهكل ىح

 لهاو رورس اهتراسشاو رون امترابعف ةلصولاو ةبرقلا قيرط ىلا اهنطاسو ةنْطاقيرطولا

 ظفاحلا لاق : نوصلختم مهلا نوبرقتملاو نوبرقم ةراشالا

 را ىبآب هككواخ تسه * حون ”ىبتكرد هكشاب ادخ نادرم راي

 مهارباو 8 صانملاو أحلملا هيلاو صالخلا دحب ىتح هسفن نافوط ىف عقو نم ”دجيلف

 ني لاقذا و دم اي كايا انلاسرا لبق نم اضيا مهاربا انلسرا دقلوىا اح وت ىلع فطعلاب بصق

 لباب لها مهو 4 هموقل و نه هلوقتقو كموقل ركذا ىا تمهلا اذكه ردقملا ركذاب بصن |

 ىا  مكلذ © أب ه7 اركان ني هوقناو 8 ف هدحو هي هللا اودبعا 3 3 دورك مهمه و ا

 هنا عم ليضفتلا ىنعمو رفكلا نم هيلع مت ام 4 هاو ىوقتلاو ةدابعلانم ركذ.ام |
 نوزيمو رشلاو ريا ىا ه# نوملعت هك لطابلا مهمعز رابتعاب اعطق هيف ريخال

 مكل ة ةعونصم ليثاع اهسفن ىف  ه# اناثوا هللا نودنم نودبعت امبا ## رخ آلا نع اهدحا
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 بهذ وأ ردع نم يع ىذلاوه مصلا مهضعل لاق ي نثو عمج كلذ ريغ فصو ا

 ريغ ىفو ةراح نم هفللأت ناك لب كلذك سيل ىذلاوه نثولاو ناسنالا ةروص ىف ةضف وا
 ىلعالا سانلا ةقك ف لمعتستال قلخلا بغارلا لاق * 5 كفا نوقلختو ص ناسنالا ةروص

 ىرقآ ىآ"قلخاو ”قلخ لاتف" قدا *تادكللا اى ناثلاو زيدقتلا دا فءاهدحا نإيجلاو
 ايذك كفآلا ىمسو كيذكلا أوسا كقالاو .راززتسالا تاك (ممانضالا تحنك"اديراوا انا
 نوعدتو ةهلا امومست ثيح يصح ىنعملاو . ههجو نع فورصم ىا كوفام هنال

 مث لطابو دوز هنا ثيح نم هيلع مهام ةرارش ىلع لالدتسا وهو هتلادنع مؤاحفش اهنا
 هللانودنم نودبعت نيذلانا 8 لاقف لئاطب ىدجال هنا ثيحنم كلذ ةزارشىلع لدتسا |

 كلما “الا توم لود همز هنلع' تردق "اذا"ةقلا تكد "لاما وج وزار بكل «نوكللعلالا]|
 ال ىنعملاو . ليلقتلل هريكتتو ردصم اقزرو ىخاو ىسفن ىلع الا ردقا ال ىا ىخاوىسفنالا
 هلك 6 قزرلا هللادنع 9 اوبلطاف د« اوغتباف 8 قزرلانم أبش كوقزري نا ىلع نوردقي

 نيلسوتم هال ىلع 0 هلاوركشاو 0 هدحو 3 هودنعاو 0 قزرلا لاصيا ىلع رداقتلا هناف

 قزرلا اولطا ءاطع نبا لاق + ديزملا نيلحتسمو ركشلاب ةمعنلل نيديقم هتدابعب مكلاطملا

 لسس اذهو اسف كولا قزرلااودلطا 0 لاقو + ةدابعلا ىلع لاقالاو ةعاطلاب

 هبمكت ما ام اولعفاف ثعبلا مث توملاب نودرت “ نوعجرت ل هريغ ىلا ال 6 هيلا ف ماوعلا
 بذكدتف # نوعجرت هلا مكنا نم هب مكتربخا اهف ىنوبذكت ناو ىا 6 اوبذكت ناو

 دق متالانم مكلبق نم ناف مكبيذكتب ىتورضت الف ىا باوجلل ليلعت :# مكلبق نم مثا
 رص اعاو 0 مهبيذكت مه رض ف حونو مسك تيش مهو لسرلا نم لق ند اوبذك

 غالبلاالا لوسرلا ىلع امو مكبيذكت اذكق باذعلا نه مهب لح امل ببست ثيح مهسفنا

 تجرخدقو ةّتبلا بذكيالو ودقدصإ نا. هملع امو ا قبال ىذلا غيابتلاىا 6 6 نييملا



 نع ةئيفسلاو [ ناروناج عاونا زا دوب هنيفس رد هجرهو نانمؤم زا دوب ىواب كسه ]

 نع رمءلا لوط ىنغي الف سفنلا حاصت ١ اذا هناف ةرامالا سفنلا دب نم صالخلاو ددملا ةاذكك

 مي خ6 زخم نورشعلا ءزجلا

 | ةيداهملا ةدملا هذه قحلا ىعاد ىلا اوعمتسي مل رفكلاو ملظلا ىلع نورمتسم مهنا لاحلاو

 | ىا # ةئفسلا بامحساو ب ةرفكلا قاشمب ءالتبالاو قرغلا نم احون ىا 4 هانجاف

 ىنعي ىنشاكلا لاق + اثاناو اروك ذ نينامث اوناكو هعاتاو هدالوا نم اهبق هعم بكر نمو

 3 اهانلعجو ةلعاف ىنمع ةاعف ىهف هرسشقت ىا ءاملا نفست اهناك هتحنو هرشق هنفسي هنفس

 ةلالد وا اهب نوظعتب ىلاهالا نم مه دعب نأ ةريع ىا 13 نيملاعلل ةبا 3 ةصقلاوا هشفسلا نا

 ىلا ىدولا ىلع ةنفسلا تدق دقو هريسفت ىف ثيالاوبا لاق * هللا ةردق ىلع اهب نولدتسي
 | ىالا ةثالث ةفيرشلا ةرجيهلاو ناقوطلا نيبو مالسلا هيلع ىنلا جورخ تقو نم بيرق

 ١ اهار نمل ةريعو ةمالع كلذ ناكو نمحرلا حتف ىف ام ىلع ةنس نوعبسو عبراو ةئامعستو

 ةيا نفسلا تيقباف ايندلاف ةيفس لوا حون ةنيفس مهضعب لاقو * هغلبدق ربخلا نال اهرب ملنلو
 نا ىود - مهيإ اهانكرت دقلوإ ىلاعت هلوق وهو حون ةئيفسنم ةمالعو قئالخلل ةربعو

 نيس نافوظلا دعب. نشاغو اماع نيسحو :ةئامعست هموق اعدو نيعبرالا سأر.ىع“ ثعِب احون
 ظ ةتيفسلا نم اوجرخ امل مهنال ثفايو ماسو ماح هدالوا نم كلذو اوشفو سانلا رثك ىت- ةنس

 ءاسالا لوطا وهو اماع نيسمحو اغلا هرمع نوكف ناتسبلا ىف مك حون دالوا الا مهلكاوتام

 ايي اوقرالاةةنعا ومن عم كولو خا ة8لدباوزملا انعم ةذانبنالا ىيكاملا دقن كلذ: اوه 1ع
 نيرتذادد ىا هكديسري ىوذا حور ضيق تقوب توملا كلم ] ىشاكلا لاق * مالسلا هيلع
 دشاب هتشاد ردود هك ةناخ دننام مفاي هكدوهرف ىقاي نوج ارايثد رمت تهج زا ناربمغيس

 | [ دنود نوربب قئوكيداو طا رد كي ذا

 ١1 دشاي نامرف هكتانج ىورب رخآ * دغاب نامقلو حونأ رمجونا رمع رك
 دشاب؟ناتشيكيب لا زازهاو ذا كيو: اهنا اةوتغل نوربو :انسد ندون رد

 تلحمضا كنع مث اموي كتلظا * ةياحس لظك ايندلا امنا الأ

 تلو نيح اهب اناطز> كنالو * تلبقا نيح اهب اناحرف كئالف

 هنع هللا ضر دلاخ نب دبع نعو * رمعملا نمؤملا ةمايقلاموي اباوث' سانلالضفا نسحلالاق *

 ةعمجم هدعب رخ الا تام مث هللال بس ىف اهدحا لتقف نيلجرلا نيب با ماللاهيلع ىنلانا

 هقحلبو همح ريو هلرفغينا هللا انوعد اولاق ( متلق ام ) مالسلاهيلع لاقف هيلع اولصف.اهوحن وا

 همأ صدع هماص ) لاقوا ( هل“ دعب هلمعو هنالص دعب هتالص نءاف ) مالسل هيلع لاقف ه.حاصب

 لصاحخلا ضيفلاو (هلمت ندحو هرمعلاط نم ىبوطق ضرالاو ءامسلا نيب ام دعبا امهنيب امل

 ىرطفلا دادعتسالا لامكل ةريضقلا ةدملاىف ةمالاهذهل لصاح ةلواطتملا ةدملاف ةمدقتملا ةمالل

 وعسل لوطا ةئاملاو ليوطرمح نيعبسل اناف ىلوالا نورقلا لامعا قفا ءرملل ىتش الف

 (رهق)



 تاويكتفلا ةروس مق هه جمس

 مقل را كارلا كلين تاتيف الا ىو هالو ذاب ده اهل ع روصلا كف هكا ال نينا لو كال |

 اقاثراأ لبق نم قحلا قيرطو ديحوتلا هللا ةوعدنل 1 انلسرا دقتلو 0 موقلا قيرطلا ىلع

 تنيرعللا ةحاتكوف اه اياز ميلا رم نك د كاسح ابل دبع يفك و 6 احون قي دم اي كايا

 ا هللا فوخ نم هناكيو هحول هك احون ىحسو .٠ نإتدلا ْق ثللا وبا هك م.ركاشلاو

 ١ ددع كحل مالسلا هلع د طوبه نم ةنس نيعبراو نتااو ةئايتلو تفلإ ىخم دعب دلو

 ةلاسر موه نيبو هتلاسر مومج نيب قرفلاو. . اهلك ايندلا لها مهو # هموقولا ثم نيعبرالا .

 ' لواوهو نويعلا ناسناىف ام هدعبال هنامز ىف ضرالا لها عيمج ىلا لسرم هناف حون فالي

 مهاهشب مهيلا هللا هلسراف هموق ف تنثدحام لوا ماندألا ةدابع ندد مانصالا ةدمع ىلا انمغل ىو |

 هدالوا ىلا هللا لوسز لواف مدأ اماو تاحجالاو نراقالا كا ثعب ى لوا اضياو كلذ نعا

 ١ نم حتفلاب كرك فوفو رغصالا انوا مالسلا هيلع ون ىاوهو هعلا رش ملعتو هب ناعالاب
| . >< 

 ١ هلامزالم هب ماقا ناكملاب ثبلو لاسرالا دعب 6 مهبف ثيلف #8 نمحرلا حتف ىف اك ماشلا ضرا
 | دادعالا ناف ةفلؤم هيف دادعالا نوكل كلذب ىهس دوك د كعامل 1 ةشالا ص ا

 "| قازكلم :قوكيف رم دعب مو ملت اقف ثللرألا غلب اذاف فولاو نوئمو تارسشعو داحا ةعبدا |

 ١ ىا انالف تهئاس مهلوقل ةهنس اهلصا ةنسلاو ماظنلا ادبم هنال كلذ نم فلالا مهضعب لاق

 | * اماعنيسمحالا قه فقولل ءاهلاو تاوئس مهلوقل واولا نم اهلصا لبقو ةئسف ةنس هتلماع

 ا ريقي اذهلاوي ندحلاو 'ةديكعلا هيفيوعنلا هلالتا,ىف .ةئسلا ,قمعتست ام اريثك" نكل ةتتلاكءاعلإر|

 ةفيطل ماعلاب ىتثتسملاو :ةنسلاب هنم ىتئتسملا نوك ىفو ءاخرلا هيف اهف ماعلاو ةنشلاب بدحلا نع

 اماع نيسمحو ةئامعست مهرهظا نيب ثيلف ةي آلا ىنعمو . «نوحبسي كلفىف لك ) ىلاعت هلوق
 عماسلا ىلا ةدملا لوطل اليخ ففاالا ركذ امئاو هيلا نوتفتلي الو هللا باذع نم مهفوخمي

 نم دوصقملا ناف ددعلا عومجمل احاضنا نوسمخلا اهنم جرخا مث هنذا ىف مفا نوكيل ىا

 | ىني : ةرذكلان م دباكيام ىلع هتيشو لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ةلست ةضقلا

 || نابزكيديدهتو موقزا ىذا نديشكرب 0 تسا مانا ديس ةيلست تهجب حون ةصق دانا ]

 أ دومرفيم توعد نانحم#و ديشك موق ىافج لاس ةاجنو دصهت حون ىنعي نافوط ركذب
 ءاعدلا ف هلزذاف (ليلقالا هعمنم[امو) هلوقىف مهركذ نيذلاليلقلا الا [ ديوركى م ىدكو
 ىف نم قرغف ةروكذملا ةدملا مام بيقع ىا 6 نافوطلا مهذخاف » كالهلاب مهيلع اعدف
 ةدشو ةرثك ىلع هب ط4و ”ىلاب فوطيام لك ىلع قلطي نافوطلاو : رافكلا نم .اهلك اينذلا



 ا نواح را لل نحال جن ل ا

 6 حج مم

 ' كلذ نع ربع نيدلا ف اهكلسن ىتلا انفي رط اوكلسا ىا ه.انلايبس اوعسا © اودتريل ةلاتسا '

 مك 404 2- نو رشملا ءزجلا

 | لثرش رن ةداب ريشمش 0 داادوكتوز #2 تسود ىزوك,أ زك دون عنبطملا مدق تبان قشاع |

 نينمؤملل نيبطاخم ةكم رافك لاق ىا غيلبتلل ماللا 45 اونمآ نيذلل اورفك نيذلا لاقو # |

 !.لمحللو © هيف كلاسلا ةلزنم كلسملل اليزتت رخآ شام فلخ. ىثملا وه ىذلا عابتالاب ١

 نولودت ا" ةذخاؤمو ثعب ناك ناو اهيلع نوذخاؤت ةئيطخ يل ناك نا. ىا [ اياطخ

 ًاطخعا ,نم. ةئبطخ عمج ىهو مكنع مكماثا لمحت اضرف عقو ناو ةذخاؤم الو ثعبال ىا

 5 'ىش نم مهاياطخ نم نيلماحب مهامو 8+ هلوَش مهيلع هللا درف ةهملا نع لودعلا وهو
 ١ نم نا ىلع اهلك اهولمحي نا اومْرَلا ىتلا مهاياطخ نم أيش نيلماحب اوسيل مهنا لاخلاو ىا

 مهناب لما ىوعد ىف # نويذاكل مهنا 9 قارغتسالل ةديزم ةيناثلاو نييبتلل ىلوالا
 مهيونذ ىا هك مهلاقثا 8غ نولئاقلا ءالؤه ىا ه« نامحللو #8 اودعوام زاجلا ىلع نورداق |

 ىلقثلاف/ لا كحلو جام كفانا هن وكتساا# نيكل اهي لقت عمج ةمايقلا مون كلذو اهولم ىتلا

 ماسجالاىف هلصاو ليقث وه لاش هب رده وا هب نزويام ىلع حجرتءام لكو نالباقتم ةفلاو

 مهطيشو مهاقثت ىتلا مهماث أ ىا مهلاَقلا بغارلا لاق + رزولاو مرغلا هلقثا ىتاعملاىف لاش مث

 لالضإ نوبذعيف لالضالا لاقثا صو *“ مهلاقثا عم قف رخآ # الاقثاو 3غ باوثلا نع

 نيلضملا لاا نوكتف الا ام ”ىش هولضا نم لاَقثا نه صقني نانم مهريغ لالضاو مهسفنا
 | اذكو هوعبنا نيذلا رازوا لمح هيلعف عبتاف ةلالض ىلا اعد نم نال نيلاضلا لاقثا ىلع ةدئاز

 ْ ىوبتملا فو. : عيدللا,ىف موؤراك ةئيس ةيرن:ئست نه |

 ليل لفل ندي صتفا ند اع ىف عا ردو تس دينو كره

 هنغمد ناشياو تسدوب ىرسوك * هزب هلبج نأ ىورب ددرك عج

 اوناكامع ف هوبكترا ةحح ىأالو هواعف مل تيكبتو عيرقت لاؤس :6 ةميقلاموي نلأسيلو ف
 | مهبذك اهتلمج نمو اهب اواضا ىتلا ليطابالاو بيذاكالا نم ايندلا ىف هنوقلتخم ىا ه6 نورتفب

 | "نع ريعتلا 4 ققنع ىف همثاو اذه لعفا هلثل لوَش ثدح ةلهجلا ضعب اذه ىف لخديو اذه

 هريس سدق ىدعس خيبشلا لاق : اولقث ةياغب ناذيالل لاقثالاب اياطخلا

 سرر درايوبب نهخاع< كاع هك < عرتس ع[ اكيد ريذ قرح
 | مث . تابقع قيرطلا ىفو ادب كزنملا ناكاذا:اصوصخ, ليقثلا لمح نع .زجعي لاما نا ىنعي
 عبسوتاواهم عيسنم لقنا “ىبربلا ىلع ةمهتلا ) ربخلا ىفو لقثلاىف توافت ىلع اياطخلا نا

 بنذ كدوجو ) درو ام تاينانالاو دوجولا ليج ( تادوجوملا عيمج نم لقئاو نيضرا

 ا ( رخا بنذ هيلع ساهل
 ا ىتورف زا ريغب ديل ارب هناخ .ناإ # تسينوب ةناخ رد همه اهريخا,تننعج

 ىنمو ىامزجت تيب ديلك ارئاو « عمج تساد هناخكس سابق نيدب اهرش

 | دادعتسا داسفا ٍباذع اذكف دشا ىصاقملاو رفكلا ىلع لملاو لالضالا.باذع نا لاكو |
| 

 ١ ىزلا نم دشا؛داسفالا اذه لثمو قحلا”قيرط كولس نع بهعنمو راكتالا: ىلع هلمحو ربغلا

6) 



 تاونكمتلااهزؤاوس مد 5 قمم جم

 ملعب ىا :6 نيملاعلارودص ىف اهب. ملعاب هللا سيلوأ ف هلوقب كلذ مبدع درف نيتلنلا نأ |
 اح دال راف الوزغ دارا نم نواعفاام اولعفي ىتح قافنلاو صالخالا نه مهرودص اب مهم

 هج 1 ناياناد ةيهزا نئاناد !ىلاعت ئادخ قضينا ] ةيسزافلابو : ةمشغلا لئشل مهنم 4 ظ

 هي اونما نيذلا هللا نءلعبلو 86 [ قافن ترودكو صالخا ىافص زا تسنايملاغ ٌةنيسرد |

 ىلع مهنيزجل .ىا الوا ةرفكلا ةيذاب مهقاقت ناكءاوس ه6 نيقفانملا نملعباو © صالخالاب |

 | قبس م ءازجلا هيلع ىنتس انلاح اقلعت ناحتمالاب ىلاعت هملع قلعت دارالا ناف قافنلاو ا

 م ةنحللاو ءالبلا دنع لزازتلابوا ريصلاب رهظي امنا بلقلاىف عدوملا قافنلاو ناميالا ر

 رانلاب رهظي نيدقنلا 0 0

 دم رهوج تخانش لمحو ربصب ناوث * راهئزورم هرز ناسنا تاهو لكشب
 هركوابعلا و2 ربط كاربون لا ءوذزكوا ]تشق زقاق و اجر[ لان ننزل

 بلق لخد اذا رون ناميالا ةقيقحو * هللاف ىذالا ىلع ريصي نا سم لكل هيبنت هيلا ىفو *

 قيقح رون هناف هللا ىلع لكوتلاو مهاذا: ىلع ريصلاب ديزي لب قلخلا ةيذا هجرخمال نمؤملا |

 اهرون دادزب اعلط اذا امهناف رعقلاو سمشلا روذك ضزاوعلاب ردححت.ال هتاذ ىلصا

 ليقنالاهلاف للاب “ىَتَلا اثفافشلا جتا زوتكو [فروت «اوطب نا دنا" ردشالو  عافترالا
 انوافت ىذالاو  نملاىف نا مث ىضراع ةعمشلا رونو ىلصا هروننال ةعمشلا لثم ءافطنالا

 ارامكو دياز دو ة لمده رت اجالك ندا طيش ترام ل كا
 نوذاؤيزةكم رافك ناكذق ؛ةلثم”لالقاو هرادق' زكراقألاهللا و هن هتنح تناك مو :هلا"شانلا نم

 ىندام ىا(تيذواام لثم ىن ىذوا ام) لاق دقو ريصيف ىذالا عاوناب مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا

 لاح رلارهاوج رهظت ءاللاىف فوقولا ردَهو ناانلا ةوةصل بتسىذالا نال تيفصام لثم ى

 ةيدبعلا هن رهوج هل صاخ ثدح مالسلاهيلع بوياىلا ىرتالأ مهبولق ىثآ سم ردكلا نم وفصتو
 ىذؤت مهنع هللا ىضر بامالا نوذؤي اوناك اذكو هلع ريصلاو ءالبلا مايا ةدم ةيناسنالا ندعم نع

 كلذريغو شطعلاو عواو برضلاو سيحلاب كلذو هنيد نع هنتفتاو هبذعتو اهنم لسا نم ةلسبق لك

 لهجوبا ناكو هب ىذلا برضلا ةدش نم اسلاج ىوتسي'نا ردّقام مهنه دحاولا نا ىتح

 هحنوو هيلا ءاح ةعنمو فرش هل لسا الجر ناب عمس اذا ناكو ىذالا ىلع 0 هعباش نهو

 كلهيو كتراحم ندسكتا هللاو لاق ارجات ناكناو كف رش نفعضيلو كيأر نيلغل هللاقو

 ةلارتلاللا عجرو هنيد نع نتف ءافعضلا ضعبنا ىتح هاذا ىلع كار افبعض ناكن او كلام

 هللاىا دحا دحا الا لوس الو هللا ىف بذعي نم هنع هللا ىضر لالب ناكو ىلاعت هللاب ذوعأ

 ايندلا باذع اوراتخاو مهنيد ىلع اوتنث ةداعسلا لها نم ءايوقالا اذكهو هل كيرشال

 افاعضا ايندلا باذع نمدثا ةرخآالا'ناذع ناف اهحوضفو' ةرخآآلا تاذع' لع 'اَهْنخ وضفو

 ةرارخلا هذهب  ىهو ةرخآآلا راث نيعدسلا ءازجنالا نم ءزج اهناف رانلا اهللغ لذيو ةريثك
 ءاسنالا < و مام رفع 5 افلا را ميرا نقلا نام امنت
 اسال آلا ابق ىذؤيال هللا همحر ىطساولا لاق * ةنحلا راها ضعب ىف تلسغام عم سوم |



 ميك 407 1 نورشعلا ءزجلا

 0 لزعمي اهو نادلولا هل ناك ناف لاجرلا هع هديا داتشلا "لإ ايكوم هلباتخلا ةزيشلا وع

 قلاب لط و خيشلا ةيحنع ناعم دلولا لاح نع امواه امهف ةيدغا و قدصلان م هي هنام

 | ىف جوزنلا ىلع ناثحيو اهلامو اههاج بلط ىف هنايغريو ايئدلا ىلا هب نالبقيو .ضانعالاب
 ا هنتكو توغاط ةيلكلاب كلذ ْناف كلذ نه 0 اءهيعيطنال نا 0 ىلع تجاولاف هناوأ ريغ ١

 | هنادهاج امهو اهل ماصفتا ال قولا ةورعلاب كسحتتل هللاب نمهؤبو توغاطلاب نماكحلا هلعو -

 ةيدوبعلا ةدهع نع جر نا ديري هناو اءهسفنا لاحو هلاحب امهلهخل هللاب كرش نا ىلع |
 م

 امهفامو ةزخالاو انندلانم هنودام دنعيالو هايا الا دعيال نا هبر ىضق ام هبرل ةضلاخلا

 | نإ هيلع تجاولاف هللا ريغ ةداسبع قلل هنا وعدل امهناو ئوهلا ةددع نم امهنا ناءاعامو

 ىلا ) لاقف هيلا عجرملاب عيملا دعوا مث هما قفو ىلع هللانع هعطقبال ايف امهعبطيو

 هللا ىلا ريسلل حلصت الامعا ىا 6 تاحملاصلاولمع )) ناب هوبلط 6 و ) قحلا ةبحمب 6 اونمآ |
 ءايسنالا ماقم مهلخدم لعن ىا ©« نيلاصلاف مهتلخدنل ) هلالج ةرضح ىلا لوصولاو

 هنأشىف ىا 5 هللاىف ىذوا اذاف هللاب انما لو نم ف هلوقربخلاو سائلا ضعبو ىا هتومضه |
 ءاذيا لقتالو ةيذاو ىذا ىذؤي ىذآ لوهجم وهو ناميالا ىلع ةرفكلا مهبذع ناب ىلاعت

 هتانقىف وا همسج ىوا هسفنىف اما ررضنم ناسنالا ىلا لصيام ىذالاو سوماقلاىف 5

 ناحتمالا ةنتفلاو مهتيذا نه هبيصنام ىا يك سالا ةنتف لعج # ايورخاوا ناك ايويند |

 ةنحلا ىلع تقلطاو هتءادرنم هتدوج رهظتل رانلا هتاخدا اذا بهذلا تنتف لوقت رابت>الاو

 هيلع ىلوتسيو لوهلاو ةدشلاىف ةرخآلاىف ني هللا باذعك 8 بلقلا ةداقت ببس اهنال |!

 نيب ىواسيف قللا فوخ هسرتف هتيشخو هللا فوخ ةياحىف نكي مل نم ذا ةيرشبلافوخ
 دتريف عطقنبال .قابوه ىذلا لجآلا لدهيو ةعاسوه ىذلا لجاملا فاخيف نياذعلا ْ
 درا ال ىلاعت هباذع دنع سانلا باذعل ردقال ناو هللا باذع ةدش ملعولو نيدلانع ا

 هنم هللا فوخ هللا فاخنم] ثيدخلاىفو مهباذع نمو سانلانم فاخاملو ابرا ابرإ عطقولو |

 فرصلاىف ساللا ةنتف لعج مهضعب لاقو * [ ”ىشث لكنم هفوخي هللا فخب مل نمو ”ىش لك
 قلخ ناذغ فوخزا دنك ناكا كرت]:ىني.:رفكلانع:فرصلاىف هللا :تاذعك ناميالا نع
 ئا *« كير نم رصن ءاج نّئلو 8 [ ىلاعت ىادخ فوخزا ةركدياب ىرفك كرت هكتانج |

 دارفالا نا نم ىنعم ىلا ارظن ماللامضب 46 ناوقيل 9 ةيندم ةياآلاف نينمؤملل ةمينغو حتف |
 مما ف انوكرشاف نيدلا ىف مكل نيعباتم ىا 6 مكعم انك انا #8 اهظفل ىلا رظنلاب قيسامف |

 هنومتكي اوناكو مهوقفاو رافكلا نه ىذا مهسم اذا اوناك نيملسملا ةفعض نه سان مهو |
 كا أ

 0( نمزز

 | نع جرح نا ىلا فْلاب اههرجزبالو تفاللاب امهدرب نا هلع كلو كلذىف اعهعنطنإال

 | اههمالك عمسيو امهيلا نسحي نا هيلع تجاولا م صالخالاب ةيدوعلا نه هير ىذفام ةديهع |

 | نمو هلل ةصلاخلا ةدابعلان« 6 نولمعت متتكامب ) نادلولاو دلولا اهيا 6 مكتيناف مكعجم ظل ا سرقوا 8 ا[. < 1 2
 | نيذلاو رث هيواهلا ىوهلا ةدبع عج ص نا مكل لوقيل مكئازج ناسسل ىلع ىوهلا ةدانع



 ! تالظا: ىازاخمب ىلا تلدجو ايلاف ةلجيرع تيلفت: انقر لبر" قب" مطق تلاقو قدلاو تلأت
 | ناكو هلجر تطقسف قيرطلاىف دربلا هباصا ليقو ىلجر ترسكناف ةبادلا نم تطقس معلا |

 ١ قوقعلا ىلع دلولا المحال نا نيوبالا ىلع نحو « راخالا ةضورى اذك نشخم شع

 ْ لثعو امهدلع قفني. نا نام> امهو بلا نم وبلا ىلع هانعيو ةلماعملا ءوسو ءافجلا بيسي

 ١ تاوايزؤ اهل: ىدطتا ايي توم رضع ةربلا ساو ا# اي ةةنزطم ف ماتو اة ركشل او قدا ىن انه وكل

 كلذ وحنو اههايناصوو امهدوهع ذيفنتو ةالدصلا رابدا ىف !مهل ءاعدلاو ةعمج لكىف امهربق

 | مظعو ىلاعت قملا ملظعت ىلا ريشي 6 انسح هيدلاوب ناسنالا انيصوو ١ تاليوأتلا ىفو ©

 | قح ةياعرب مالا نال مهمارك او خياشملا ردق نافرعو مهزازعاو ءاسالا ةزعو هنأسث
 ' الكف ةسرتلا ق> امهلنا ىناثلاو داولا دوجو بيست اناك امهنا امهدحا نينعمل نيدلاولا

 | نيك انيعح نال يش قدس مدا مجاور طع واخ داس وركز اولا ماشا ولا
 | دلولا دوجو كيساياك ناو اهتيناو توشلا نع رم ىلاعتا قدك ندر ا عب طا وذ

 هتثيشم ىلا نيجاتحم ةيبيسلاىف اناك امهنال هتداراو ىلاعت قحلا ريغب ةيبيسلاب نيلقتسم انوكي ل |

 | لضحم لب حاكتااب امميست درحم لصخال دلولا ناف دلولا دوجول ابيس اههلعج ناب هتداراو

 تيسلاف»ةيب الا :( نوكذلا ءاشي نمل بهتو انانااء اش نمل تهت )':ىلاعت اق! ك1 ىلاغت هللا اةيهاوك |

 ريغب ءاش ناو نيذلاولا بيدت ةطساوب هدجوب ءاش ناف ىلاعت هللاوه دلولا داحماىف قيقا

 | ”ىش لك بر هناف ةيقيقح ىلاعت هللا ىلا اهتيسنف ةيبرتلا اماو مالسلا هيلع مدا داماك امهبست
 ام ىلاعت هللا ىلا ةسرتلا ةققحو امهيلا ةيبرتلا ةروص نال ةيزاجي نيدلاولا ىلاو هيبرمو

 | اقلح هأشنا مث محللا هاسكمث اماظع مث ةغضم مث ةقلع هلعج ىتح محرلاىف دلولا فطن ىبر

 ١ نيدلاولا قح ةياعر نم ةيدوبعلاب هقوقح ةياعرىف اردق مظعا ىلاعتو كرابت للف رخ' ||

 مدلول صالخخالاب ةيدو.علا قح ةدهع نم جرخب نا دنعلا ىلع بحاولا ناو ناسشحال

 اماو « اناسحا نيدلاولابو هاياالا اودنعت النا كبر ىضقو )) ىلاءت لاق 5 نيدلاولاب ندحي

 | ةمالا بلق مح روف ةيالولاو ةوبنلا ةفطن ءاقلاب ةيناثلا ةدالولا ببس اناكف خيشلاو ىنلا

 مالسلا هيلع ىنلاربخا م" توكلملا ملاعف بلقلا محر نع دلولادلوب نا ىلا اهتيرتو ديرملاو

 دلوي نمالا ضرالاو تاومسلا توكلم جلي نا ) لاق هنا مالسلا هلع ىسيع نع ةياور

 هندالو تنس انك نادلولاو برقلا نييلع ىلعاو حاورالا ملاعىف هندالو تيس اناكو ( نيترم

 اهئ 0و هيلع هللا ىلص ىلا لوشي ناك رسسلا اذهلو دعبلا نيلفاس لفساو حابشالا ملاعىف

 هموقىف خبيشلا) مالسلا هلع لاق دقو ةمالل تاهما هجاوزا تناكدقو (هدلول دلاولاك مكلانا
 هب هصخ ىذلا ميدقلا نانتمالاو دبعلاب ممع'١ ناسحالا ىف ىلاعت هللا ناك املو ( هتما ىف ىبنلاك

 ىب كرشتل كادهاج ناو )ب ىلاعت لاق هيدلاو نع هقوقح ةياعرب ىلواو:قحا دعبو لبق

 اذا قشاعلا نلاطلاو قداصلا ديرملا نا ىلا ةراشا ه.ؤو « امهعطت الف لع هب كل سلام

 هجورخ دعب بلطلا قشعو ةدارالا قدصب لصاو ليلدو لماك خيش ةدارا ليذب كلسمع

 هعنم تاقلعت عطقىف عسولا ردّقب ىىسدقو اهلامو اههاج نع ةياكلاب اهكرتب ايندلا نع



 مد: 66٠ جمس نورشعلا ءزألا

 0 كاوكااوهنا للا عع نبي طيف خم 8 0 اجلا مهما 9 يقم ةجياو ظ

 | الاؤلا كتبا نودتل .ثئذحا نق, ئانلا ل ذه: ؛امزتتغلياروة ما 'نييناتفس ىبا تنب ةنمح هما هلتلاق |

 تيلف هما لتاقاي لاقيف ىبريعتات توما ىتخ برشا الو اكل الو لانل انما حضلا نم لقتنا

 لاو دعس لاَقق عوجلا تبسبل ةقشملاو دهحلا ىف تغفو ىا تدهج ىتح كيذك مايا ةثالث |

 تآر املف ىلك ًاتالف تأش ناو ىلكف ترفكام اسفن اسفن تنجرخف سفن ةئام كلناكول
 ةيصعم و كرش نشل اهف اهيضرتسيو اه سماب موشو اهنلا نسحنا لااعآ هللا ق صضافز تلك ٠ كلذ |

 هرس سدق ىدعس خ.شلا لاق : عزاشلا هركذا امف اهلوق فلاخيو اهنع ضرعيو

 | فاخناو امهترايزو امهتمدخو نيرفاكلا نيوبالا ةقفن ءرملا ىلع بحي نييدهملا ةيده ىفو *

 | ةيكتلا ىف ع نيح وا مسا امل نيلوالا نيقباسلا نم هنع هللا ىضر صاقو ىبا نب دعس ظ

 ىمذلا نا معي هنمو ال تببلا ىلاو ةيصعم اهيلا باهذلا نال اكمل اال كيلا ول 0 نم

 قيرط نع هللا همحر مهدا نب مهاربا لئس « هيلع هلديال ةعسلا قدرط نع املسم لاخذ

 ْ توفع تنك ل اق ةاقعتساو هف ىع من هحشو ىدنحلا هبرضف رباقملا ىلا هدشراف ناطلسلا تيب

 ىلازغلامامالا لاق * ةيزازللا ىف اذك هللا ىصع املاظ اسأر برضا تلقو ةبرض لوا ىف كنع
 ضحل مارا ىف بج ملو تاهبشلا ىف ةبجاو نيدلاولا ةعاط نا ىلع ءاماعلا كا هللا همحر

 ةلفانلا ةالح ىف ناك اذا بجيو . بجاو ىا متح نيدلاولا ىضرو عدو ةهبشلا كرت نال |
 | ةلفانلا ىلصم ىواحطلا لاقو * الثم كيل 0 هتالص عطش ىا هبا ةوعد نود هما ءاعد ظ

 | اماو هي معي ملءناو هسحال ناب سابال هادانو ةالصلا ىف هنا مع نا هيوبا دحا هادان اذا

 عطق نال 'ىشل هثيغتسي ناالا هتالص نم غرف مل ام هيبيال هيونا دحا هاعد اذا ةضيرفلا ىلصم

 أ رانلا هقرحتوا حطس نم لعقس نا فاخ اذا ىنجالا كلذكو ةرورضل الا زوجيال ةالصلا
 ضرعا رفاك هل لاقول اذكو ةضيرفلا ىف ناكن او ةالصلا عطقي نا هيلع بجو ءاملاف قرغيوا

 هيف لفنلاو ضرفلا اهدلو ىلع تناخوا اهردق ترافوا مهاردلا هنم قرسوا مالسالا ىلع
 هرتىف ناكاذا الا لاوزلادعب ةلفانلا ىف. رطشبال ةفحتلا ح رمشىف لاق * ةيزازبلا ىف اكنءاقدفب

 نم لضفا امهتمدخ ناف لفن لع باطوا جحوا وزغل امهكرتيالو نيدلاولا قوقع راطفالا

 مث ةالصلا نع ةأرملا لأستو نيدلاولا قحنع مث ةالصلانع دلولا لأسي ) ربخلا ىفو كلذ
 ىلا هفقوم نع زواج .باجا ناف ىلوملا قحنع مث ةالصلا نع دبعلا لأسيو جوزلا قح نع

 ىلع نيدلاولا ءاعدو ةنس فلا - لكفف بذعالاو ديل هاما لج خا هن وم |

 أ يعاغ ريغملا ةبسنلاب رب هبوحم ىلع ءرملا ءاعد ) مالسلا هيلع هلوقو ( ( دربال دلولا |
 | ا
 | اروفصع رتكسما لاق هلجر عطق ببسنع ءاملعلا ضعب ىرسشخزلا لأس « ةنسحلا دصاقملاف |

 هلاحر تعطقلاف هتبذُخ قر رخ ىف 'ليعافو ىدبنم تاكا هلجديف ظبي زعتطب اف اىابضيف

 (تلاق )



 ةعفاق ءاقلن نيح هللادتع هدو هلع ةيزاحم ”ىلاعت هللاف نا نم ناسنالا هلعغنام لكنا رعاو +
 ةريره ىبا نع لم حيد ىفو * رهاظلا بسحي ريغلا ىلا هعفت ناكناو هسفن ىلا دوعل هريخ

 لاق نيملالا بر تناو كدوعا فنك براي لاق قدعت لف تضرم مدا نبا اي ) هنع هللاىضر

 كتمعطتسا مدا نبااي . هدنعىتدجول هتدعوا تملعافا هدعت ملف ضرم انالف ىدبع نا تملعاما

 همعطت لف نالف كمعطتسا هنا تملع اما لاق نيملاعلابر تناو كمعطا فك لاق ىنمعطت ملف

 براي لاق ىنقست مف ك.تقستسا مدا نبا اي . ىدنع كلذ تدجول هتمعطاول كنا تملع اما

 تدجو هتيقسول كنا اما هقست يلف نالف ىدبع كاقستسا لاق نيملاعلا بر تناو كىقسا فيك

 هاف احاف ةلفاقلا ماما دوسا نابع ضرتعاف جلا قيرط ىف تنك مهضعب لاق + ( ىدنع كلذ

 هيف ىف ةبرقلا مث تعضوو تمدقتو ىنيس تللسو ءام ةبرق تذخاف رورملا نم موقلا عمو

 ةلفاقلا تبهذو مونلا ىتذخاةلفاقلا عم ناكملا اذه ىلا تعجرو تح املف باغ مث برشف

 تذخاو تكرف بكراو م ىلتلاقف ىدي نيب تفقو ىتقان عم ةقانب اذاف اريحتم تبقبو

 تلاقتنا نم كقلخ ىذلا هللاب تلقف لوزنلاب ىلا تراشاف ةلفاقلا انقخو رحسلا تقو ىتقان |

 | ءازج له نآلا كترورض تعقد اناو .ىىرورض تمفد تناف ةلفاقلا ماما ضرتعملا دوسالاانا
 ناسحالا الا ناسحالا

 قوسين تلكذ كفلا دا هاو دن طرت 9 رد دابا

 دسرىريغب ىريخ هدنب زا ى « دسرىريخق فوت هن قحذا رك
 كين مانو دئام لمع ىازج *« كيلو دات ىنامداشو مت ظ

 نابمان ما ىا نسحاذ العف امهئالياو هيدلاو ءاتياب ىا هي انسح هيدلوب ناسنالا انيصوو

 لمعتس هنا ريغ افرصتو ىنعم صا ىرحم ىرحنو ىصو ناف تالماعملا نم نسام اهب لعفل

 ا هدهعس هنرما ورمعي اديز تيصو لاش هريغو زوللالا ىلا كاع عفن هب رومأملا ىف ناك اهف

 انرتقم هب لمعبامب ريغلاىلا مدقتلا ةيصولا بغارلا لاق * [ندركتيصو] ةيصوتلاو . هتاعارمو

 نيدلاو ديامت 102 1 كادهاح نا هلانلكو ىا 4 كادهاح ناو 0 طظعوت

 انهلوقلا رمضيالف انسح امهب لعفا هلانلقو انيصو ىنعم ناك ناو [ وتب نك لوككو كنحو

 ىلع هتبهلاب ىا 6 هب كلسيلام © [ ىريكذابناو نمي ىروآ كرشات ] *« ىب كرشتل »
 ناذيالل اهب لعلا ني ةبهلالا ىت نع ربع * ملع #8 هماقم هلا فاضملا ةماقاو فاضملا فذح

 « امهعطت الف 86 هنالطب لع اهب فيكف ةنالطب ملعب ل ناو هعابتا وجمال هتحص يلعب ال ام ناب

 ريمالاو ذاتسالا:هف لخديو ثيدحلاىف درو اك قلاذا ةيصعم ىف قول ةعاطال هناف كلذفف

 نمآ نم عجرم # مكعج م ىلا © هيلع عراشلا هركتا ام وهو ىورعم ريغب انما اذا

 هراهظا نع بع 4 نهلمعت منك امي مكتبناف 8 قع نمو ه.دلاوب رب نمو كرشا نمو مكنم
 مكملعاو داهشالا سؤر ىلع مك رهظاىا علل نابيس امهناىف ةسبالملا نم امهنيب امل ةثينتلاب

 نيذلاو ف هب قئاللا هءازج هيلع بتراو رارمتسالا ىلع ايندلاف نولعفت متلك 'ىش ىأ
 حالصلا ىف نيخسارلا ةيصز ىف ىا * نيحلاصلا ىف مهناخدنل تاحلاصلا اولمو اولا

 6س اه ناسلا حود )



 م 51/ 22 نورشعلا ءزجلا

 مارت نا 3 تطرأ 3 نع ةم“ كمظع

 ظ اك زانق نم رت نا« 'ناعل“ىكيي ام وأ

 | [ةكرهو] 46 نمو له ناقداصلا نيقماولا نينحم 6 ملعلا ل نيقاتشملا ننال (مبملاوهو)
 | *ةكؤاكو عفدب ناطيشلا دهاجو فيسلاب راقكلا دهاجو هللا ةعاط لع ر بصلاب هسقن كك دهاج ني

 | نال # هسفنل دهاج امتاف قه ودغلا ةعفادمف ةئاطلاىا مغلاب ذهحجلا غارفتسا ةدهاجلاو .

 ا مهما اهئاو مهتدهاجو مهتعاطولا هب ةجاحالف ه5 نيملاعلا نءئنعل هللاناؤم اهلا ةدئاع اهتعفنم
 ( مهيلع عرال ال ىلع اًوخيريل قلخلا تقلخ )لاق 5 ليزحلا' ٍباوثلا اولاتيل مهيلعا ةقحر اهب

 مهنع نءتسم وهو نيراذلا ىف هبلا نوخاتحلاو هللا ىلا ءارقفلا مه نوملاعلاف

 0 ل تلا طلا تكلم ع 12٠ يلج نس تسول ل رتناد 6

 امدح ل رب صحا ع رد 1 يل تت و

 تا اكوا و ا 6 نيكل د < ع الح نأ قسم

 ىف ”ىش ىلا جاتحمال ىذلاوه ىنغلا ىتسحلا ءامسالا حرش ىف قورزب رهتشملا ساعلاوبا لاق <

 ىنعلا هلا فرع نهو ضراع هيرتعبالو ضقت هقحلبال ذا هلاعفا ىف الو هتافص ىف الو هتاذ

 مسالا أذهب ترقتللو "ىش لكى راقتفالاب ةلذاكو ”ىث لك هيلا عجرو 0

 ليف لاقف ءالوم ريقفلا لب اذاج صفح ىنال لق « ادبا هلا رَمْفلاو ةقافلا راهظاب قلعت
 ا نبا لاق كلذلو هرقف كقينسم وهفالاو 5 ف نع ىد هرقش هاقلإ تلق رمملاب الا ىنغلا ىقانإ

 هلدرقف ماعو مظعالا مسالاب هنقلتل كرقف هتقل نال نكس نأ سلا هلأ ةعك نكشس

كف هربغ ْنَع 2-2 متل
 ف 0 ةفاعلا دوجو مسالا ا 1- ةيصاخو 3 ىنغلاب اتلؤعتم نو

 هب ركاكا ش مظعالا مسالا ىتعمو ىنغال رس هفو هنع هللا هيهذا ءالب وأ ضيم ىلع 0

 دعماي ”ىدبم اي ديحاي ىنغاي مهللا » ةعما ةالص دعب لوش نا بحتسي ءابحالا فو * ىهتنا
 0 1 : محراب | اذه ىلع مواد.نم لاقف « كاوس نمت كلضفبو كمارح نع كالالحن ىننغا دودواي م>راي |

 تاخلاصلا اولمعو اونما نيذلاو #8 بستحلال ثيح نم ةقزرو هقلخ نع ىلاعت هللا ةانغا ءاغدلا

 | اهعيتياع ىصاعملاو ناميالاب رفكلا ه5 مهت اس مهنع 8 [ متكوحم هنبآ ره] * نرفكتل |

 ريفكتلا مهضعب لاق + لمعي ملام ةلزامب ريصإ ىتح هتيطغتو هرتس مسالا ريفكتو تاعاطلا نم

 ىذلا نسحا مهنزحتلو 0 اهيلع ةبوقعلا كرتو اهرتسو ةنسحلاب اهلاطباو ةئيسلا باهذا |

 نحا ءازجال رثك 1 وا ارسشع دحاون'ىطعت ناب مهلامعا ءازج نسحا ىا #* نولمعي اوناك
 طقف مهلامعا

 ار جاتحم دسر ىزيح ىنغ زك دشاب مسر

 سلف احلاص ناكامل هنع ىهنولو هرعاب اك اص راص هناف هللا ما ام لك اندنع اصلا ىللاو * |

 بترتيو لعفلا تافص نم كلذ ةلزتعملا تلاقو + هسفنف لعفلا مزاول نم داسفلاو حالصلا

 داسفلاو .حالصلا اندنمف كلذل هبىلاعت هللا ىعأي هسفنىف طاص لمعقدصلاف ىهنلاو صالا هلع

 ا حسقلاو نسحلا ىلع بترتي ىهنلاو مالا مهدنعو ىهنلاو ىمالا ىلع بترتي حسقلاو ةشسلاو

 (لغاو ) 0



 تويكفلا ةدوس م 4407 >>

 ىلا ازد يدور دير صاشداسو دش كرز نود دها وذ ماقتنا ةزايكلسو ضاشدابو

 نادنح ىبو-ج غاب زاو نادرك ريضاح ادوا ورب تفكر ئداغتؤ# دارو اداب اروعم نا ركف
 رضاح دندش هناورود رهانو تفايرد اروغعو درب نامرذوا راضحابو تخرب ا راسدوخاب ْ

 ىنب نوج دوخ ىاج ت تيفكرو:داهن يمعب ىودو دادكير# وا تشادربب دون بو> هارارد

 ىيطل نيب هويم نبا داب زارد ريما 9 عفكو ةووا نونسر مل كيوم يفر تقيم ب

 تساهدوقرف لصاح هكىهاشداب دادعتساو هدم قالخا نيدنحو تنبو>ب نازا ىرادبآو
 دما شوخ نذس نيرا اررصن ريما تسارريما نامرف ىقاب تسادهدوب بوحن نا ندروخزا

 ىا 1 تراسل نولمعي نيذلا بس> ما 0 مادام في تاذدإ رامسب تخاونو فيرشتو

 مدقتلا قيسلا لصا 6 انوقيسي نا ف حراوملاو بولقلا لاعفا مي لمعلا نافىصاعملاو ر 0
 ىلع مهتاذاجب ىلع ردقن الف انوزجسيو انوتوفي ىا مدقتلانم ريغ هب دوجت مث ريسل فق

 لي عع ةعطقنم ماو هبل هللا دنسمو دسم ىلع هلاغنال تسح ىلوعفم دسم داس وهو 00

 خيبوتلا نم لاقتنالل لب لطابب سيل لوالا ناس اراكنا نال قراسلا لاطبال سيل لبو ةزمهلاو |
 لوالا نايسحلانم لطبا وه ام راكناب خيسوتلاىلا نينوتفم ريغ ناك ورتم مهنابسح راكناب

 اوثدحب لو ىلاعت هنوتوفي مهلا اويسسحم مل ناو مهو يابني اوزواحينا مهناسح وهو
 بس نم ةلّرخ اولزن ةبقاعلاىف اوركفتيملو ىصاعملا ىلع اورصا ثيح مهنكل كلذب مهسوفن
 ىذلا مكلا سدي ىا ه6 نومكحيام ءاس 8 6 هدلخا هلام نا تسل ان 2 ىلاعت هلك ىف اك كاد
 هكتساروك ذه تاحوتفرد ] ىنشاكلا لاق :* مذلاب صوصخلا فذ كلذ مههكح هنومكح
 ىلا تت نه تمحر لوءشو ترفغم رب دوخ 507 هك ام ناؤاكينك- كاوادني ايا

 نجوم هكناشبا بونذرب ,تسا هتفرك تقيس نه تمحر هك ارز تسا, هديدتسمانر يكحب ني
 [ دشاب بضغ

 تسا شيب نازا متحر تقبس * تساشيب ددع زا ونامانك_1

 ةرسم هفام لوصح ىضتقي نط .ءاجرلا 5 هللا ءاقل وجري ناك 9 [ هكره.] 46 نم 2
 هبلاريصملا نعو ةمايقلا نع ةرابع هللا ءاقلو نامزالتم فوخلاو ءاجرلا نال فوألاب هريسفتو
 ىدؤيام لاءالا نم هرابتخاب هللا لجال دعت_سلف اباقع وا اباوث' هاَرِ> ةاقالم عقوتي ىنعملاو
 ةرابع لجالا ه6 هللا لجا ناف  باذعلا ءوس ىلا هقوسي امم هبانتجاو باوثلا نسح ىلا

 رهشالاوه لوالاو نامزلا كلذ لك ىلع قلطي دقو رومالا نم يمال تنبع دتمم نامز ةياغنع
 نال ةَتبلا نئاكو ةلاحمال د تآآل لِي كلذل ىلاعت هنيع ىذلا تقولا ناف ىا لامعتسالا ىف

 بجوم هنايتاو نيعملا تقولا نايتا نم ديالف امثاد مارصنالاو ءاضقنالا ىلع نامزلا ءازجا ظ

 لامعالا نم مهلاوحاب 13 ميلعلا ف دابعلا لاوقال 5 عيمسلاوهو 0 ءازجلاو ءاقللا نايتال

 نم ةيمجحتلا تاليواتلا ىفو © توفلا لبق لمعلا اوردابف ام'ىش هتوشالف ةئطابلاو ةرهاظلا

 نم تادهاشملا ثروت اهناف تادهاجلا قناعيو باذعلا ثروت لامجانم "في باوثلا لمتا

 انلامح ىلا رظنلا حت فوسف انّناقل ءاجر ىف هرمع قضم
 | ب و بس سوو صو ص سم مس مصمم ل 22 تت م



 تسقاك تسد ندرك كمر تسوادايرب 11112 ترحم 1 مي 41 زجح نووستلا لف

 نال اا كو نتا ا زع عن زديباعو مهازول اى وعدا

 1 - نأ دج دك7]1 لإ مع : 5 : 0 >
 4 مهلبق نه نيذلا 8 متخادنا هنف ردو مدركن احتما ام هكىسردبو 1 3 انفدقلو 3

 ١ ةنس كالذنا قنعل نوحلاصلا مهاو ءاسالا مه مهلبق ندهو ةمالا هذه مهو سانلا لق نم ىأ

 دقو اهئالخ عقوتي نا ىنشي الف اهلك مثالا ىف ةيراج حلاصملاو مكتحلا ىلع ةنض ةهلا: ةمدق

 هلوق هنع برعي أك اوربصف ءالؤه باصا امم دشا وهام نملاو نّتفلابو رض نم مهباصا

 اوفعض امو هللاليبسىف مهباصا امل اونهو اف ريثك نويبر هعم لتاق ىننم نيكو ال ىلاعت

 كحمرب اركي ره ىوعد دقنو دوب عقاو ما همهرد تروص نيا ] ىنعي : 6 اوناكتساامو

 قرفنيف هسأر ىلع راشنملا عضوبف ذخْؤي مكلتق نم ناك ) ثيدحلا فو * [ دناهدومزاالب

 هفرصن ام بصعو محو مظع نود ام ديدحلا طاشماب طشعو هنيدنع كلذ هفرصنام نيتقرف

 وهو ىلاعت هملع ىنعم هب« نييذاكلا نملعيلو اوقدص نيذلا هللا نملعيلف 88 ( هنيد نع كلذ |

 ىنعملاو . ددو» هلا هدوجو لبق هملع اكهدوجو دنع ادوجوم هعءاعب نا لزيمل اهف كلذب لاع ظ

 مهنيذلاو هللاب ناعالاىف اوقدص نيذلا هب زم ايلاح اقلعت ناحتمالاب ىلاعتهملعنةلعتيل هللاوذ |

 لبق كلذلو باقعلاو ٍباولانم مهتيزجا هيلع بتريو بذكلا ىلع نورمتسم هيف نوبذاك |

 ببسلا قالطا قيرط ىلع ةازاحملاو زيمعلاب معلا رسف مهضعب نا ىنعي نيزاجيل وا نزيعل ىنءمل

 قدص نيس ءاطع نبا لاق «امهل ببس وه ىذلا ىلاخلا هقلعت ملعلاب دارملا نافكتشملاةةازاؤ

 نم وهف ءالبلامايا ىف ربصو ءاخرلا مايا ىف ركش نق ءالبلاو ءاخرلا تاقوا ىف هيذك نم ديعلا

 نييذاكمل ا نم وهف ءاللا مايا ف عار ءاخرلا مايا ىف رطب نمو نيقداصلا

 دننز ىورب ناحتما نارازهدص * دنك ىوعد وا هكره تنبح رد

 الب زا دزيرك بذاك دوبرو * افدراب هلعكا قداخكذ ف نكم

 كفا

 جيه ىنايث ادخ زجو ردنا * جياحب تقو كاد دوب نا

 ريمخحت ىف ن< ىذلا نيذاكلا بذكو نيقداصلا قدص نا ىلا ريشي ةيمحتلاتاليوأتلافو ©
 حئاوفو ربصلا تاور اهنم تدعاصت اهيف حرط اذاف ءالبلارانىف حرط اذا الا رهظيال مهتنط

 رهوج قشو ةمعنلا نايك ىحضلا نم دعصي هدضب وا نيقدادلارهو> دوعنع ركشلا |

 ءامعتلا لاح ىف. ركشيو ءالبلا لاح ىف ريصي نم مهنم بورض ىلع ءالبلا ىف مهناو نييذاكلا |
 نييذاكلا نموهف ءامعنلا ركشيالو ءاليلا ىف ربصنالو رجحعذل نم مهو نيقداصلا ةفص هذهو

 رضلاةاساقم بذعتسيف ءالبلا ىلا حورتسيو ءاطعلاب عتمتسيالو ءاخرلالاحىف روب نم مهنمو |

 ىلاعت هللا نذاب ناسنالا دو>و حلصي حلملاك ءالبلانا ملعاو * ىهتنا ليكلابحلا اذهو ءانءلاو ْ

 ةمدقم ةذحم لكو افده ىا اضرغ ءالبلل هلعج ادبع هللا بحا اذاو ماعطلا حلصي حلملا نا اك
 رد هكدوب ىملعم ارىتاماس دمحا رصت ريما هكدناهدروا ] ةفيرش ةحّدن ةدش لكلو ةحارل

 دوش كدزب نوح هكدوب 22006 دوخاب رصن ريمأو ىديناحر راسي اروا دوك مايا |

 26و
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 ياوكرتي نا 00 [تسادم جنم وكل نايا لن نامدرم دنتشادنب انآ ] ة.سرافلاب كدللو |

 نال ىا هي نا © هيلا دنسمو دنسم ىلع هلاتشال بسح ىلوعتم دسم داس اولمهي ىا ظ
 اهرهظي امب مهاوعد ىف نونحتميال :«نونتفيالإ# مهنا لاحلاو ىا * مهو انما اولودي

 هللانا ىنعي هللا انما اولوّقينا درجمي ناحتماو ةنتف الب نيكورتم .هسفنا اونظأ ىا اهتشيو
 عاوناو تاعاطلا فئاظوو تاوهشلا ضفرو ةدهاملاو ةرجاهملك فلاكتلا قاشعب مهنحتكي

 هفف برطضملانم نيدلا ىف خسارلاو قفانملا نم صلخلا زيتل لاومالاو سفنالا ىف بئاصملا

 ريغ ىضتقيال صولخ نع ناكناو ناميالا درج ناف تاجردلا ىلاوع اهيلع ربصلاب اولانيلو
 باذعلاىف دولخلانم صالخلا

 دك ديابىب زانغا ُةنعظو زايروج :* ديشكدياب ىع راسي لدادرد ارئاقشاع
 اوكرتي نا ) ةلاطنلاو ةلفغلا لها نم :نيسانلا ىنعي (سانلابسحأ ) ةيمحتلاتاليوأ2لا فو ©
 6 نونتفيال مهو ) ىولبلاب ةلاطملا نود ىوعدلا درجمب ةلاههلاو ديلقتلاب « انما اولوَس نا
 نامأوت ةنحلاو ةبحلا ناو بهذلل بهللاك ءالوال ءالبلا ناف ءالولا زيربا صيلختل ءالبلا عاوناب
 اهتحح ءانلا ةطقنك مهسفنا اوعقوا اذا ةيلا لها نا ىلا ريشي هبو ءابلا ةطقن الا امهنيب زيمت الف

 ةطقنلاك ايندلا ف واعلاو ةعفرلا ب لطو ربكت نمو نونلاقوف ةطقنلاك هللا مهعفر هلل اعضاوت
 نف ناهيوا لجرلا مركي ناحتمالادنع لبقو . ءابلا تحن ةطقنلاك ةلذلاب هللا هعضو نونااقوف
 لاقو ( هنيد بس> ىلع لجرلا ىلت ) مالسلاهيلع لاق م هاولب ردق داز هانعم ردق داز |

 ءادلاك اهردق فرعءيال نمل ةيفاعلاف ( لثمالاف لثمالا مث ءايلوالا مث ءابسنالاب لكوم ءالبلا )

 اهشرصتو لسكلاناطوانم اهجارخال سوفنلا ىلع ءالبلاف ءاودلاك هردق فرعي نمل ءالبلاو

 ءالبلاو بويغلا شوقن لويقل نيرلا نيش نم اهتيفصتل بولقلا ىلع هالبلاو لمعلا نسحا ىف |
 فدكلادهاشيف اهفاكتعاىف دارسالا ىلع ءاللاو قئالعلا نعقئاوبلاب اهدرجتل حاورالا ىلع
 دمحوتلادوجو طفح نتفلا دشا ناو هب ايقاب هنف اكلهتسم ريصينا ىلا ىلحتلا راث ! ىلع ريصلاب
 نم.هنا«ئودي الؤ ولج وطن !قاقيف وطاقم تانغ تاقآؤأ ىو ك212 عرج الق
 مهنا قلخلا نظ ءاطع نبا لاف * ىهتنا كلذىلا ىدتم نم زيزعو قحلا هنا لاقبالو قحلا

 بحملا ىلع ءالبلا بص ىه ةبحلا قئاقحو اهقئاقحي نوبلاطي الو ةبحلا ىواعد عم نوكرتي
 هحور قحلي ءالبو هرس قحلي ءالبو هبلق قحلي ءالبو هدسج قحلي ءالبف ءالبلاب هذذإتو
 زيزعلا ىوقلا ةمدخب مانقلا نع اهعنم ةقيقحلا فو نحلاو ضارمالا ىهاظلا ىف سفنلا ءالبو

 قوشلا ؟ ارث بلقلا ءالبو ( نودبعللالا سنالاو نما تقلخ اموإ هلوقب اهايا هتبطاخم دعب
 ةسهلاو ةمرأا عم هلاوقا ىلع ةظفاحملاو هبر نم تقولادعب تقولاىف هيلع دري ام ةاعارمو

 ءالبو هيلا قلخال لوصوأال نم ىلا عوجرلاو هعم قلخلل ماقمال نم عم ماقملا وه رسلا ءالبو

 قاشعلا قح ىفناتسلااىفو :هفدحاالةقاط الاماذهو ةدهاشملاب ءالتبالاو ةضبقلا فلوصحخلاحورلا

 نياك رو نمد ؛ ديزلا كلتا» نكاوا» ةدففضتككودرإ الاانا ربي ادام

 لك: هاكشاب-! :تسّواخ“ ارادحلشس##* لم قرع ندا "تكارا" قالب
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لا قئاقحهنفف موهوملا دوجولا ىلا رظنسال فراعلاو هناذإ هدوحو 1
 وت

| 

 كيدوخ نا هك ادبات اموه هنىبوك اهب ىنك هش تن وجاك ىني هن تساسفن هاكرارقواو تساه |

 هكوه ركمىنوك نابز رسزا فوك كت افعاو ”ئعابلا ةمكداكي دي واحنا ليلد اهنث تسفرح ْ

 هارزادرص تسسن ىراك ىواب ارسلو نابز دورلدرءقو هنيس ممصزا ذباب ناح نامزانا

 ةنتسارعقزا| نوحن :ىلاخ :ءاهتسشو  ىلاغ ءاهتهو :دئراد فاض ءاهلد هكنيقلا نيع نادنوادخو نيد

 زجناشيا موهفمو دوصقم دئزريرس هلكنيا ناشيافوشكم ىورب تيوه تقبقح دوخ دويل
 شى ورد تفريم ضاررد هك ى زب نع نارك ىدرعاوج نيثحات دوس هلالج لج قح

 تدوصقم تفك وه تفك ىوريماك تفكوه تفكى آى اك زا تفكو دمآ زاب ىو

 [ دبا هتفك هكتسنانح نياوه تك لاؤس هحرهزا وه تقلق بسَنَحَت

 مراد ىلوت مك كل هحرهرد #* مراد تلاخرد هديدود ا

 نيفشاكملا 5 وهالا دوجومالو نيقشاعلل 5 وهإلا دوصقمالو نيدباعلل اك وه الا دوصمالف

 نبدجاولا

 مهي ةيكم ةبآ نوتسو عبس توبكنعلا ةروس ريسفت

 ل يق ادا تا زيجعت تهج هعطقم فورح ] ىنشاكلالاق * # ملا 2 ا

 قواك ١ مالك نيا .تفرعم هنكزا .لماك جده لقعو تبسي هاو باتك نبا
 تسا 5ك ىورد مهفو زجاع درخ

 ديجي ممو فيطلب مالو هللا مساب تستراشا فلا دنا هتفك هروس نيا لوا فورح رد

 ىدزي مم ديجيراذكمورو تدابع ردصالخ ا مم فيطل رآ نم تعاطب ىوروم هللا ةكديامر فيم

 تارودكلا نم رهوجلا صلختل هنال_ءالتبالا ةفظل نم.رقفلال وق.« [ داده ٍلسم ناركيد |

 ردقيالف ”ىث لك هل عضخ هتمظعو هدجمنمو . ةيناكمالا قئالعلا نمنطابلا ةيفصتو ةينوكلا |
 هؤانغتساىهو ىرخا ةراشا فلالاىفو . ءالتبالا ل وبق نععنتمو ريخستلا ةرئادزع جرخمنا

 فورحلا جايتحاو فورحلاب لاصتالانع فلالا ءانغتساك هلا *ىش لك جائتحا و ”ىش لك نع

 تادرغللاىف لاقو * سوماقلاىف مك نظلارسكلاب نابسحلا ه6 سانلا بسحأ © هب لاصتالاىلا

 اوناك نينمؤاانم موق ىف تلزن * رخ آلا ىلع اهدحا نيضيقنلا دحال مكحينا وه نابسملا |

 قبضت مهرودص .تناكف مالسالاىلع مهنوبذعيو مهنوذّوي شيرق نم رافكلاناكو ةكمب

 تناكناو ةيآآلا هذهو ةيطع نبا لاق + ةينآلا هذهب ةيلستلاب هللا مهكرادتف نوعزجيو كلذل |

 صهدلاة يش اهمكح دوجوم دم ةما ىف ةقاب اهانعمىف ىهف ةعاجلا هذهىف بيسلا اذهب تلزت

 ( ىءلاو ) 0

 ْ 0 ل ديح

 | دئوادخ .ارف تراشا درف تسفرح كي وه] رارسالا ف شكىف لاق + ةنهلالا ةيوهلاؤ ةيئاذلا

 ارح (كلذلاف تمحأل تعا) اؤوألا كدا وا دنت است راش اما كلش ناو كلما ورق

 فلاوةثامو عست ةنسنم لوالا عسر رهش رخاواىف ىلاعت هللانوعب صصقللاةروس تم



 ديلا ةروس مه 0 2جح

 رئأا 1 عداو 3 مهليطابا ىلا ةقفاوملاو مهناثوا ملظعتو مهئابا نيد ىلا

 تاليوأتلاىفو © رومالا ىف مهتدعاسعب ه نيك رشملا نم ناوكتالو# © هدحوتو هتدابع ىلا
 ا ع 3 90 5 4

 | معللاو ةنألاىلا هقاشعو قحلا بالطو عدن ناب ةوعدلاىف ( نيكرشملا ن مننوكتالو) ةمحتلا |

 ةعداوملاو ةنداهملا ن مضت هب ايا عتتو ند رلا مستف ىف و + ةنلا ةلرتش نع اصلاخ اخ مهبدىلا مهعداف |

 بطاخم ]ىنشاكلا ةلاضرع 5 6 اهلا ها عادتالو 0 ىهتنا فسللا 4 اب حول هلك اذهو

 عمط عطق ترضح ْن 1 ناطخ ٌءدئافَو كل تمادارصو تسا ريمعس ترضح تاي نيررد

 0 208 ىهني ث يحب حقل ىف هنعىهملانا راهظاهيفو [ناشيإاب ىو تقفاومزا تسناكرشم
 ناط.شلاو نحلاو ناومحلاو ناسنالا نم 6 'ىش لك 0 ه4 وهالاهلاالؤج هالات ود

 نالطب انه كالاهلا هي كلاه هم اهوحو ككاو رعلاو رانلاو ةنلاو نيعروجلاو كإملاو

 هنافىلاعتهتاذالا 6 ههجوالا لع ةظسولو مودعمو لطابو ناف ىا اه همدعو ملاعلا نم ىلا |

 تاذلان ع هب ربعي ةجولاو مدعلاو كالهلل هةضرع هتاذدح ىف نكم هادعاتق لكو ذوجولا بجاو

 ةمايقلاموي ايندلاب ءاحي ) رئالاىفو لا<الانم ههجو هيديراام الا ناف“ىش * لك ةلاعلاوبالاقو *

 ضعب لاقو + (رانلا ىف قلق اهرئاسب سم وب مل هللواهم) ناكيام زيميف هلل اهنم ناكام اوزيه لاف

 يعدل هيج وال مئاو د ىف ناقد ركن ىعملاو ىلا ىلإ عجار ريمضلا نيفراعلا رباك

 | مودعم ىرابتعا مما هتهاف هدوجو ىلع ةضراع ةيهام دو>و هل نكمملانال كلذو ىلاعت هتهح

 ثيح نم مدعلا لبقيال دوجوم هدوجوو وه وه ثيح نم هيف دوجولا لقال جراذلا ىف
 ىلا ةمجار ثودحلاو ناكمالا هو ةيمدعلا اهتانيعت ثيحنم نابعالا مهضءب لاق م وهوه

 مالك نم كعمس عرف اذاف دوجولا نيع ةيدودولا تانعتلاو ةقيقحلا راشعاب تناك نأ مدعلا

 03 كير ىلا

 ةهحلا هذهنم كلذ لوَش هناف لوبقلاب قلف هللولك دوجولاو مدع قولالا نيعنا نيفراعلا

 ىبرغملا لاق

 ىبارسةيدابردهئشت مشح شيب نوج * ديام ىمه ىتدهامأ تسينون ريغ
 ىماخلا ىلوملا لاقو

 ءاوس ,دومطولا و( ىعالفاك رش ماك 22 طماع اتواقلا انام 253 00

  نوعجرت م ىلاعت هريغ ىلاال ؟ هيلاو 9> قلخلا ىف ذفانلا ءاضقلا ىا # مكحلا هل ©
 راهقلا راملا دجو رارطضالاب هعوجر ناك نف لدعلاو قحلاب ءازحلل هنا 026

 ءانفلاب كلذو هباوك هيلع غرفاف زافغلا وفعلا دجو راششخالاب هعوجر ناك نمو هباسح هافوقف

 ىّدعس خيشلا لاق « دوجولا تايناثا ةباذاو نيعتلا باح ةلازاب ءانفلا لق

 ىاوش كا "نازا "لقت وه :ةلاخا هاذ تاكل ؟تافاقأ ردن
 دوجو رداشا همه دوجو هكدوش مرام كلهن تفكت هكتسا روك ذه فراوع حرشرد ]

 هنورإ مون[ تسنابوححم قحرد ادرشإ لاح نبيا ةدهاشم ”هلاوحو تساكالاه زورماوا

 © ابيرق هارثو اديعب
 مم هكديايل تسار نمز وتدوجواب

 تابشا نمر فغت ب لطابلا نال ىا هللا ىوسام هللا رفغتسا هرمسس دق ىركبلا ندحلاوبا خيبشلا لاق «



 هَ حل ع نورشعلا ءزجلا

 | نادلا افرق نا لف م هيلع قلق كا ىلص الكون دعإ اع«ىراغ ملا لصا مدقو اعشن |

 قدغاو اه ٌواحطب ضساو اهتامن رضحا لاق 3 تت هففكالنهنع هللا ىضر ةعئاع هلتلاقف ٌ ١

 بح االول هنعهللا ضر رمت لا: (ىب زحمال لصااي كبسح) مالسلاهيلع لاقف اهلمس ثاو اهرخذا ظ

 ناك ناو ناطوالا ىلا لملا نا لءاو م نادإلا ترمع ناطوالا تحسف ءوسلادلب بر نطولا ظ
: 000 5 1 3 

 ا

ْ 

 ناوخالاب نواعتي ىتح انيد اهندحا عاقبلا نم راتخحي نا ءرملل مزاي ن نكل نانجلا نع عطقنيال

 هتيؤر هلارك ذيوهقطنم عكلعفا كيان نم لاق هللا وراي سلاجت نم مالسلاهيلعى 3 لبق *

 | هرس سدق ىدعس خ.شلا لاق : هلمحت ةرخ آلاف 1-7 ْ

 | مداؤب ابلغ! ن مآ دك ىف سل ؛د سمع: ناو + حصص تساثيدح هج رك نطو تحايدعس |

 0 ظفاأا لاقو ظ

 درزا ىرسكي ناهج تن نيكس راف ياجهج..< هترو دنكم دق. اص در راي رايد" |

 نايدلا كلملا نع قارفلا ىلع ”ىرتخيالو قاطوالاو بابحالا نع قارفلا راد لقاعلاو |

0 00000 
 ارارطضا عاطقنالا لبق ازايتخا هللا ىوس امم ةفلالا عطقاف |

 | عاطقنا تقو ىوشنملا ةتسبات « ىبكاب جه فلاوج.# ريكم تفلا

 هك متساوخ مديسو ىرهش هكرفس ىاتثادد ىذور ديوكم] ءرسسسدق ىرصم نوتلاوذ * |
 تراهطو مقر ىوج كيدزتب ناور ىوجو مديد بره ناردرب موررهش نورد ارد |

 | نوج لاو ندح تياغزد هداتسيا مديد ارى زينك د'تفا كشوك ماب رب مشِح نوج مدرك |

 تراهط نوجو ىنون# هك متشادني مديد رودزا ارتنم نوللاوذ ىا تفكك داتا نع وا رظن |

 ١ قوتك اف هلع مشادنب دكا شيو ىذق عراف تراهطزا ناوحأو قاع مدرك روصت ىدرك |

 ئداكش توالؤطا ون هناويذ نك, ١:تبذكج ازرخ مفك ىفداع هنو ىملاعهن ىنونجهن مدش ققحم |

 هللا ىوسا وت لد ىدوب فراع ركاو ىدركت مرح انو هناكسب هنا رظن ىدوب ملاعرك او

 قليناوجرت 3 دماي ه# تنك امو 8 ةدحولا سيناو ةواخحلا سيلجىف اذك[ ئدوتنة ليام |!

 رارسسالا فشكىف اك [دنكفا نمي] ربخ مجعلا لوقتاكلزنيو لسري ىا © باتكلا كللا |
 | قباسلا دعوال رزقت وهف .هوجرت تنكاامو نا رقلا كيلا قتلا كداعم .ىا ك دريس ىنعملاو

 عطقنم ءانثتسالاف هبلمعاف هنم ةحر كيلا هاقلا نكلو #« كير نم ةمحرالا © اضيا

 |. ىلعريسكألا ءاقلا نا رقلا(باتنكلا كيلا قليزا وجرت تنك امو ةنمجتلا تاليوأتلا فو ©
 | كصتخا «كيرنم ة>رالا) كلذ ناك ام هتيوه زيرباب كتينانا ساحن رهوج ليدعتل ساحنلا

 كباتكو مهتدوص ىلع فحصلاو حاولالاىف تازنا مهبتك نال ءايبنالاعيمحن ع ةمحرلا هذهب |
 | [ رايو تشب ] 6 اريهظ ناوكتالف م ريسكالا ءاقلاك ءاقلا كبلق ىلع هوا حدر رلا هب لزت

 ىا # كندصيالو هه نينمؤملل انعمو اريهظ ن' " لي هيلع اوناك ام ىلع 6 نيرفاكال © |

 دعب 9 اهبلل.ءلاو اهتءإرق نع ىا ؟ هللا تايا نع 8 نورفاكلا ني كتفرصبال أ

 مالسلاهيلع هوعد. نيح كلذو كيلع تئرقو د6 كلا 9 ةينآرقلا تايآلا كات ه6 تازئاذا ظ



 | بهذ ىا مهفحجاف ليس مهءاخ بزي نم قللامعلا مهجرخلا ناكو داع ةوخا مهو ذيع
 ضاصقلا ةووس م« 1441

 ا. 07 520 02 م ات حجج د ااا تطل -2:72 .٠ تت تالت... ..-.- . >. .:اصسسلا تح ا سس ع

 ْ هب ريشع اهبو هنابا دلومو هنطومو هدلوم ان ةكمل انحلا كر املف هفحح تديمسف مهل

 تسلكفما بلح كرمز ندع ناو: خا. تيلكرد /ىانا| ضدك نايزاكب كفاتعش

 تسلق انانكج نكت ىلك اي اوي ينأى تسقادب سنان تلك تناك نو

 لاقو |

 تسود ىاوامو نكسه د رطاخرد اص نوح #* نهروش زا دوشاديب نمحن ارد ع

 معن لاق ةكمر للا هفاتشت] ىلإ لاف مالسلاهءلع ليربج لزف |

 ارقاتشا مهد حرش احل نكم

 فوخ ريغنم ارهاظ ةكم ىلا كدارل ىلا روهظلاو ةلغلاب هرشبو جلا ةيالا ئا اهل واف |

 مف ةسدقملا ضرالا ىلا رفكلا دلب نارح نم هنرخغىف ميهاربا كيوبا ل ادس هب كسي هنا نظتالف |

 ظفاحلا لاق : اهيلا دعيإذ اهنم سدقا ىلا ةسدقملا ضرالانم ليعامساو اهيلا دعي

 دنامدهاوخ مرد ىتكب هشيمه سك هك ٠ داد شوخ راغب مييغ ملاع شو رس

 ىذلا كنطو ىلا كدر نا ىلع رداق نا رقلا كيلع رسي ىلانا هتلاهمحر ءاطع نبا لاق *

 انف داعم ] علا تاليوأت ىف لاق ا كناقوا ماود ىلع كرس دهاشت ىتح هنم ترهظ |

 اعا رصصشم كلاسربو تافص عيمجل ققحت ماقمرد هللاي اهو تا ترِدجاَر د تس هللا ىف أ

 هداوكما نشف ذل ةوعيمةبلا دوا اةتممرخ
 اهيدنا  دلغاب هكدياب ودب مه # ادتبا ار نيا دبزوا نوح

 عوجردشابوا ىوس مهاروامح « مواطسوجيزاوكاك ياولد

 باوثلانم هقحتسامو 7 ىدهلاب ءاح نم 9 ملعلإ 0 معا ىبرلق 0: لاف قباسلادعولا ررقمث

 نع ةيدالا تلو موكل ةامز 0 وهنمو 8 ايندلاف ةرصنلاو داعملا ف

 ىنيذيالف ريصينم هاري فوسف رسي رسع لكلو لاضلا رهقيو ىدتهملا ىلع حتفي ىلاعتلانا

 عقوف ةئيفسلا ترسكناف رحبلا بكر الجرنا - ىور هللا حور نم 0 لقاعلل
 هلوقب لثمتف أش قذيملو ادحا ىربال مايا ةثالث ثكف ةريزجىف

 بيلخلا نيللاك ريقلا راصو *« ىلها تنتا بارغلا باشاذا

 بيذ لك علرم رحبلا راصو * توح لكنكسم ربلا راصو

 فتهي افتاه عمسف
 بيرق جرف هءارو نوكحي « هيف تيسما ىذلا بركآاىسع
 بيرغلا لجرلا هلها ىتأيو + ناع كفيو فئاخ نمأف

 ناكو نامي الا نهنطولا بحزا ىلا ةراشا ةي الاريسفت ىفو « هنع هللاج رفالا ةعاس ثلات لاق
 اهدهع ناكذاو اهناطوا ىلا نت لبالا لاقي هلؤس هللا قم نطولا نطولا اريثكلوقب مالسلا هيلع

 هلزكا هريغ ع ناك ناو هنطتو ىلا ناسنالاو ايدحم هعضوم م ناك ن ناو او ةركو ىلا ريطلاو ادعي

 أ
 أ
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 قفوق د هتعاطنا ريغ عا لاق لبقتم لمع ءابسقأولا ويسر هك دس ئدلا خف ٠لاقو-ناتثزخ |

 | اولغتشاو.ةككالملا تلزن: مث لاق هَْلع نيئرقلا ناكمل ةلس ذنم هتوعد“ لجيتست مو ةئس ذنم ؤ
 ءاجو ةكم ىلا هجوتو مهاربا جرخو ةبقلا حتفو مداخلا عجرو رجفلا علط ىتح ةدابعلاب

 لوالا ماعلا ىف خيش انهه ناك لاقو هلع مف رهلا عاري ىتفي وه اذاف :توناخلا كلذ باب ىلا

 نم لحىف كتلعج ىتفلا لاقف نيترعلا ةصق مهاربا صقف ايندلا قراف ىدلاو ناكهنا هربخاف |

 ءاُخ رادلاىف اه لاق كتدلاو و كتخا ناف لاق ىىدلاو و ىتخا سصتىف معا تناو ىبصن ظ

 اهريخاو اهيلع ميهاربا لسف اهاصع ىلع ةئكتم زوجت تجحرخف هعرقو بابلا ىلا مهاربا

 سدقملا تيب ىلا هجوتو مهاربا جرذف اهتنبا اك ىبيصأ نم لك كتتتح تلاد ةضفلا |

 هنا ريغ ةنس ذم هتوعد باجتستال ناكو مهاربا وه اولقو ةكئالملا تلخدف ةبقلا لخدو

 | ىلا هداعاو هتوعد باحتساو هتعاطن م افوقوم ناكام هللالبقف نيترعلا نه هيلع ام طقسا |

 | كلالح أ معي ماعطب مايأ ةعبس لكىف الإ رطشبال كلذ دعب ناكو احرف مهاربا ىف هتجرد |
 نافذ ت ايدلانم:نولمعيام بسح ىلع تاسلا ءازجنا ىلا ريشي ةيمجالا تاليواتلا فو |

 راش نبال اقوا فكر احلا تنك ناو تنألا"ىلآ ذات قار تانادلزتلا ةكيلا كنك |
 لا ميعن نم نافارا هؤازخ اهتاوهشو ايثدلا بح تناكناو اهريكو اهريغص ىصاعملا |

 تاكردلال ينو راغصلاو ةلذلا هوا ةيوسدلا ةطلسلاو ةسايرلاو هاجلا بلط تناكناو اهسحب

 دهاوش فشكو تالامكلا نم نامرلا هؤازفم تاجردلا ةعفرو ةرخآلا معن بلط تناكناو '
 نم نامرآلا هؤازخ ةلوقعملا ىناعملا ءالحتساو مولعلا دئاوفب ذذإتلا تناكناو ىلاعت قحلا

 هللاىف ءانفلا نه نامرأا هٌؤاَرْخ دوجولا ءاقس تناك ناو ةينابرلا فراعملاو مولعلا فوشك |

 هللازا ىا ه# ىذلانا ف8 هرس سدق همالك ىهتنا لالجلاو كاما تافص ىلحت هللاب ءاقبلاو |
 ىا هك كدارل © هبلمعلاو هغيليتو توالت كيلع بجوا نا رَدلا كللع ضرف 3+ ىذلا |

 نولوالا هب كطبغي مظع عجرم ىا داعم ىلا هي عاجرالاو فرصلا درلاو توملادعب

 تاقشملا هذه لمحتو لمعلاىف كناسحا ىلع اباون دوعوملا دومحملا ماقملا وهو نورخآالاو

 هرك ذو نينم وم لاريما هبراشاام حييحصلا تادرفملا ىف بغارلا مامالا لاقو * لابجلا اهملهتال ىتلا |
 ةرهظاو مدآ رهظؤ ةوقلاب اهيف ىلاعت هللاهقلخ ىتلا ةنملا كلذ نا امهنع هللاىضر سابعنبا |
 دارملا نا ىلع ريسفتلا لها ثكاو * اًباس هف نكيمل ناو اذك ىلا نالف داع لاَع هنم |

 ذوعل مث ضرالا ف فرصتي هنال هدلب ىلا ىنعي هداعم ىلا نالف در برعلا لوقت ةكم داعملاب |

 ةكم نيب عضوم ةنكاسلا ءاخلا ىلع ةمومضملا ميلا ميدقتب ةفحجلاب تلزن ةيآلاو هدلب ىلا
 كعجارل ىنعملاو . ةحنافلا ريسفت ىف ىرانفلا ىلوملا هيلعو ماشلال ها تاقم وهو ةنيدملاو |

 كنطو ةثرششملا ةكم وهو هنم جرخ نملك هللا دوعلا دصقي نال لها هتمظعل وه ناكم ىلا |
 ةئيدملا ىلا ارجاهم.راغلا نم ٍلَسو هيلع هللاىلص هللالوسر جرخ امل هنا -ىورو  ىويثدلا

 لزنو قيزطلاىلا عجر نما املف بلطلا ةفاخم قيرطلان ع لدع هنع هللاىضر ركبوبا هعمو

 | اونب اهلذتف ةعبهم ىمست تناكو ةكمنم اليم نينامثو نيثثا ىلع ةعماج ةيرق تناكو ةفحجلا

 (ديبع)
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| 
 نصاعملا لالودعتساو ضاعت اكد لاومالا دخاو اهلا ةوعدلاو هللا ريغ ةدا.ع هحرا وج ىفو

 | ملعاو * مهلانرق عم رانلاىف نيطابسشلاو ناطيشلا نيرق وهو: اضيا ةنملا ىلا لصنال وهف

 ١ ةيناحورلا ضراىف واعلاو ةرساكالاو ةربابحلاو ةنعارفلا ولع ةيرششنلا ضراىف ولعلانا |

 ا داسفلا اذكو مومذدم امهالكو تورامو توراه ليم ةكلملا حاورالا ضعبو ةسلابالا ولع |

 أ صلخ نم فرربصت: ىفالا_توكلملاوب ههشغلا جلا ةكلع اع ال ىلاعت قنا هضارش املا كاطتلا
 جرو ىتيقحلا كلاملا ىلا هلك ف رصتلا سو ةيحلا رظني نيغلا .ىلا نظنااو ولعلا:ىلط نم |

 نيبلا نم

 ! ضا_يقالاو .ضارتعالا نم. انمضعو ئوقتلا :ةقنقح لذي نيذخاالا نم 1 او كاان

 3 هلف 0 |[ تمايق زور رد 56 تلشح درا انعيرمال 3 ا ءاح نم 0 ىوعدلاو

 ةيندللا لالا ةيز>اىف ةرهاظف اناذ ةيريخلا اما اردقو افدوو اناذ هكاهنم ريخ له اهتلباقمي ١

 هريئافا# ايفا نكران 3ك سانرالال نإ" ةئلاخلا فراةكوو يرغول يفق كاوا دا عا هناا |
 ةلباقمالف اردقاماو رادكالاو مال آلانم قئاو قبا اسهنالف افصو اماو ةقرتملا ىف ةرخآلا

 اقدعاتسم باول دحاولا نوكف يع ةدحاولا ةئيط ئزاخكي هنأ ىنعل لقاال اهلاثما رعدتعل |

 هللا مهضعب لاقو * سنجلا كلذ نم دح اولا نم ربخ ةعستلاو ادوحو الضفن ةعستلاو أ

 بهاوم وه هنم ريخ ؤهامو هللاىوس امت ضاىعالا وا . ةيؤرلاوه اهنم ريخ وه امو ةفرعملا

 قالا ىلا ةفاضم بهاوملاو قولخلاب قلعتمو ىنافلا ىلا فاضم ضارىعالا نال ىلاعت قحلا

 نيذلا ىزحي الف 5 اهوحمو لهجلاو ءايرلاو كريثلاك ه# ةئيسلاب ءاحنمو له مدقلاب ةقلعتمو
 ةئعلا ضايتعا نوزكت مهلاح نيجهتل ريمضلا عضوم ىهاظلا هيف عضو # تايسلا اوامع
 تايسلا باكترانع ءالقعلا راجزنا ةروصلا هذه ةدئافو مهيلا

 دشاب درخاي هكره دنكت *« دشاب دب لقعو عرشرد هجره

 ١ نولمعياوناكام .هماقم مقاو لثلا فذ نولمعي اوناكام لثمالا *© نومل.ءب اوناكام الا :

 ىزحم نكلو ةمحرو هنم الضف اهؤازج فعاضيال ةئيسلا نا ىلاعت ريخا ةلئامملاىف ةغلاسم

 ءازملا نم عون ةئيسلا نم عون لكل ذاىوقتلاو ىوتفلا هنع تهنامدبعلا بنتجيلف الدع اهيلع

 ىوتملافو : الجا و الجام
 مه تميخاتكا رع رش ىنز نإ + متو تانلظانا ديا ونار هج ره

 نيترع وه اذاف ارك لجرنم ىرتشاف ةكمب ناكهنا هللادحر مهدانب مهاربانع  ىكح -

 سدقملا تدب ىلا جرخو امهلك او اههعفرف هارتشا ىذلانم امهنا نظ.هدجر نيب ضرالاىف

 اسهيف ناكنم اهنم جرخينا مسرلا ناكو اموب اهيف نكسو اهلخدف ةزخصلا.ىمتدتاةنق اهنفو

 اهيف ةلبللا قيف هوريملو هاربا بجحاف اهيف ناكنم رصعلادعب جرخاف ةكئالملل ولختل
 دداز مهدانب مهاربا وه مهنم دحاو لاق هحيرو ىىدا سح انهه اولاقف ةكئالملا لخدو

 ؤ اب ةيكااجاوا
ٌ 

 لئاوارد

 ندي ناس رد ككرنح

 ايس طل ا
1 6 



 م كم - نورشعلا ء نجلا

 ةراشا :6 ةرخآلا رادلا كلت #2 حاصلا ف( اوس أعور هدب وهف نالف لمع هف ا

ْ 

 هلوق ربطاو ةفص رادلاو اهفصو كغلبو اهربخ تع.س ىتلا ةنملا كلت لق هن أك مظعت

 دارا اك اطلستو ةيلغو اءافتزا ىا *« ضرالا ىف اولع نوديرب ال نيذلل العجم # |

 « اداتفالو 9 © ضرالاف اعل نوعزرف نا ةدوسلا لوا ىف ىلاعت لاق تح نوعرف ||
 | فانا ناكل نحمس« قا لاتت لاقؤمحت ناوراوك ازا  ننانان لع اناؤذعو الط ىلا |

 ديزم امهسفنا كرتبال امهتدارا كرتب دعولا قيلعت ىفو © ضرالا ىف داسفلا غبت الو) |

 نيذلل ىا « نيقتمال 88 [ وكت ماتا رس ] ةسرافلابو : ةدملا :؟ةبقاعلاوإف امهنم ريذحم |

 / لجرلا نا هنع هللاىضز ىلع نعو : لاعفالاو لاوقالان م هللاواذَربالامو داسفلاو ولعلا نوقتي

 دك يركع ها كل دعا ع ةندت ىل مال دزر ألما مم ربل رنخ أذل 237نؤكم" نأ ةندحتل

 قاوسالاىف ىتثمي ناك هنا هنع هللا ىضر ىلع نعو + ضرالاىف اولع ديري نمت وهف هبحمي سايلب |
 نارقلا هيلع حتفيف لاقبلاو عابلاب رو فيعضلا نيعيو لاضلا دشري لاو وهو هدحو

 لهاو ةالولا نم عضاوتلاو لدعلا لهاىف ةي.آلا هذه تلزن لوديو للا 6 رادلا كلت ١ ارو

 | هتكلغ ناكو ضنقْىَح ةيأآلا“ةذه ذرب ناك زتزعلا دنع نترع نعو-*«سانلازئاسنم ةردقلا |
 لاق« نكاسملاو ءارقفلا سلاحتنو كولمملا ةوعد تمحو راخلا كريو ةاعلا با مالسلا
 ناف لوتعاو رانكنآلاو .لذلا ملاَو اداتفوا اولع ضزالا ف ديرتنا رذخا رابكلاضعب |

 كلذ حاضياو قاخلا بولقىف ةعفرلا كقزرينا كلذو قحلا الا اهالعا اف كتلك هللا ىلعا
 وا ديعتتوا دهزتنا رذ>او كما ىلع ولعتنا كل ىنشالف ضرالانم الا كاشناام هللازا

 ولعلا ةدارا نم كلذ ناف كنارقا ىلع كعفري هنوكل كلذ بالجتسا كنشفنىفو: مركتت

 ولو رخآلا قولخلا كلذ قحلاعم ةيعمنع هباجحلالا رخآ ىلع قواخربكتسا امو ضرالاىف
 قدص دعقم نانكاس ترع ىارسرد ادرف ] رارسالا فشك ىف لاق * عضخو لذا اهدهش م

 همهزا اردوخو: دتيوجمت ىرتهمو ىرترب امدرد 5 ىموق توريج ترضح نابرقمو

 أ تيرط دّرماوج تأ دكتانج دركسن دوخرد زكره دل معو ةعئاوتك ولن ريك ىك

 تيار,لاق ٌفقؤملا لها”تيأرإ تفك [ دتفكااراؤا دون هتك زاب تاف مع فقْوَم زا كتفك

 قع خبشلا لاق : مهل هللارفغيزا توجرل مهف تدك* لذا الاول انباوق

 درب ىكحرزب ىقعو يدب * درمش ندارخ ز اردوخ هك ىدزب
 زيجب ىريكت  ارنتشيوخ صدك « زبزع مدرع شنب ىوش ةكنا وت

 خخ نذل ئارطلاب ند زك تدك اذ ىئدكءاذام كفك كيد ١1 نولباةثاد ناكر ذا كيز

 كرش تقشقحرد ندرك تالا يس روت ناشر قلل داو كت تنك كد ا

 تعقل تدديلاعت"تسْيرَشوزآ 'هنغا دوحاو ا" ىؤك ىلع ”قعابا تدئارتت ماقمواد نوح تلا |
 داسفلاو سفنلا ىلا رظنلا واعلا مهضعب لاق * [ وااب لاوحا ماظنو وتب لاعفا ماوقا لاوحإ |

 ولعلا لاهو ةمانقلا موي الا قشال' ةبرش اهنم برشنم سلبا رمح ايندلاو ايندلاىلا رظنلا |

 سفنلا ظوظحو ذا ةسايرلا بح هءلقىف ناكنث ءاذعالاىف داسفلاو تلقلاف تارظألا | |
 تر ب ع ت7 تحححمسسم

 (قو)



 صصقلا ةروس مهك ع8/ جم

 ع ركع دج م مكروب هج درع 1 نم هب اودعو اميو هلسرب نونذكملا وا |

 ىفو هك اله بدس هلام هك تا مهيلع ىغبلا ىلع هلمح اهعمجو اهعمج ىلع نوراق لمح

 هنثث ره ةيامو تسهااههانك همهرس اند ىتسود ] ( ةئطخ لك سأر ايندلا بح ) ريخلا

 | ىطاسبو ىتشذكىلب ايند دنامزاب ايند ىتسودو رهمب دئامزاب ىادخُرا هكرهو .داسف ره خو |

 يسع سسك ٠

 ناتحدبةيطصمو ناتلود ىن هيام رمس نارطخ ىب هاكراي عمجو نابعدم هاكفال من سم و ىنتشون رد

 ىراتقرو دراد باَقناب ىلامح رهم ىف ةيادو افو ىب تسود ناسيسخ هلبقو تاك هقووشعم

 كش زاوةسي ىزاوطرءداطر دراد يازه نارا ره دور دار د ةيئودوت نرجع و17

 نيكحيه نوحي دولاب مسك مت زا قشاع رازهوت نوح نم ديوكمم ونابو دركت ى نوريب
 فيضلا ةلزام وهو الا ايندلاىف بيصي دحا نمام ) [ تفك مالسلا هيلع فطصم متشكنا |

 اندلا ىف مكلثمنا ) ىرخا ةياور ىفو (ةدودرم ةيراعلاو قلطنم فيضلاف ةيراع هديىف هلامو

 كك ل ىانذإ نيرداش لم ديوكيم] ( ةيداع 1 ام ناو فضلا 0

 ودرف لزنع هكقاوراك دم وج م مه ىلدوب هن دوب ىتتقر نامهم هني 1رهادي 1 ورف هناخ نامه ظ

 هنن !هكدون ناماس ىو نادان تحس دتسي اج | هك دنك انمترد درادرب تراحم ]ذا ديال كك |

 ىراذك زاب تمالسب ىواب لب هكدرعا - ىا نك ن ادهج دي ازاب هناخي هلو دسر دوصقمب

 هس دباس رفظ ناطسش وترب ان ىدتبورد لدو ىنادتدو> رارقلاداد ارنآو ٠

 اودع هوذخئافودع مك] ناطيشلان ا [دنكوتاب ناطيش هكدنكب نايز نادنح دنفسوك ةلكرد

 م[ (كبح ىلا كل رع ير يي رك
 ندر دوا ارينداد مهدد تييو ره ناطتغو سو تلو را

 دنداد ىراع لمحاي ادوا دحكي تون كيوان دوج ةيحشحا رس نان ماكاو تددقا

 دو كنر ريق هبش دوخ ديسر رد ىلصا ةقباسو ىلذا مكح نوج دومت ىم راوهاش ولو

 [ ديوكى مه شلاح نابز
 ىرايسي نم نوج رادنيرسرب ىا * ىراك ردنا متسه هك مرادني نم
 يزامتم مدن نسم ادعي ءديد ند مدرع رادار عوداب ادعوك نك

 ةقدصلاك ربلا هوجو ىلا اهفرصوهؤو حس ضرغل ناكامالا مومذم ايندلا ىنمت نا ملعاو *

 لوب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمس هنا ةنع هللا وخر ىرامالا ةشبك نعو * اهوحنو

 دبع لام صقتام هناف نييلع مسقا ىتلا اماف .هوظفحاف ائيدح مكثدحاو نييلع مسقا ثالث)
 حتفالا ةلأسم باب دبع حتفالو اع هب هللا هدازالا اهلعربص ةملظم دبع .: لح لو ةقيس نم

 هللاهقزر دبع رفن ةعبرال ايندلا اما ) لاقف (هوظفحاف مكثدحا ىذلا اماو . رقف باب هيلع هلل

 دبعو لزانملا لضفاب اذهف هقحب هنف هلل لمعيو همحر هيف لصيو هير هف قي وهف الامو املع

 وهف نالف لمعب تلمعل الام ىل نا ول لوس ةنلا قداص وهف الام هقزري لو املع هللا هقزر

 هيف لصدالو هبر هش ىتّبال وهف املع هقزري لو الام هللا هقزر ديعو ءاوس اهرجاو هتنب

 تلمعل الام ىلزاول لوس وهف الام الو املع هللا هقزري مل دبعو هقحم هبف هلل لمعيالو همحر



 مهي 25” عع نورشعلا ءزخلا

 | .قرضتيو هتعتماو هزونك و مذا, لقتشل -نوراق ىلع اعد امنا ىسوه نأ لسارسا ىنب ءاهفس

 ليفان لاو : هرادو هلاوما عسمج تي ىسموم اعدف اهف

 تسناشيورد تريغ زا مهدكىثاب هدناوخ * زونه رهق زا دوربه ورث هك نوراق 54و
١ 

 لانو

 لاثو

 كلام دهاو مرد جنكو 59 نوزخ هك + 0و تسدب دوخ شرورد لدنك

 مو ارهاظ ضرالا هب هللا فسخف الضف هسفنل ىعداو لضفلا ىدن نوراق نا مهضعب لاق «

 ىلا درلاو ةمصعلا عنهم وه رارسالا فسخو كلذب رعشبال اهحاصو رارسالاب فسخ

 نع دوعقلاو لضفلا ةيؤر نع ىمعلاو ةضرفلا ىواعذلاب ناسللا قالطاو ةوقلاو لوحلا

 | ةموقىلع نوراق جرخو . لاوزلا تقو نوكي ذئبحو ىطعاو ىلوا ام ىلع ركشلاب مانقلا |

 ةلاحالةسايرلاو ريكلاو ةاطابلا ىواعدلاب هللا ءال وا ىلع جرم نم لاح اذكهو كلهف ةتيزلاب |

 ١ كوويص سبر ف ول مهبولقو مهلومع نم نوطقس

 ةعامج 6 ةّئف نم © نوراقل ىا 6 هل ناكاف قه هناحبس هللابذ وعن كلذ دعإ اعل ىرب الق

 درادن ناهنرز ان دييوك زاب هجتغاب * دابرب داد مايك نوراق جنك لاوحا

 ءاف نس ىهتنا دضاعتلا ف ضعب ىلا مهصعل 6 ىتلا ةرهاظتملا ةعاما هّئفلا تبعغارلا لاو *

 مهنوكلاحىا 6 هللا نود نم 8 " فسخلا وهو هلع اذا عدب 6 3 هنو رصنس ف 2 ىا |

 الدو كتايسسماو ئا 3 * نيرصتنملا نم ناكامو م كا هللا ةرمصن نزواحتم

 ونعم 6 رص ن هي نيذلا ف راض ىا < حاضاو ) 8» عنتماف هعنم ىا رصتناف هودع نم هرصن لاَش

 أ ةساملاةدوصلا ةيمالادإ ةعتحلل ةزوصت داق او اهف هريوصتو ددملا ف ندع لإ

 هنم بيرقلا تقولاب ىا 6 سمالاب 88 ههاجو هتلزنم ىا 46 هناكم "ملاعق روم نفللا ىف

 قرط ا وطوال كلو كمود لبق ىذلا مويلا هيدارب الو نسال انيك دلك نلف

 لاغي قيضي ىا 4 ردّقيو هدابعنم ءاشي نأ قزرلا طسبب هللاز اكيو نولوقي 8 ةراعتسالا

 | ردقلاو طسبلا نم .دخاو لك لعفي ىا ةقفنلاب مهلع قبض رتق لثم فيفختلاب هلابع ىلع ردق |

 | ضبقلا بجوي ناوهل الو طسبلا بجوت ةماركلال هتمكحو هتيشم ضحمب قفضتلا ىا |

 بحعتو محرت ىور زا قيمت هلت نبت احا تحمتلل ىو نم تك نع نييزضنلا دنع ناك واو.

 ةلكىو بغارلا لاق ا" [ىدركون هك تسحج نيا ىو « كلذ تلعف م ىو » ديوك ىركيداب

 هبشاام ىتعملاو . ةيئشتلل اكو ىهتنا هللاذعل ىو لوقت بجعتلاو مدخلاو رسسحتلا رك ذت
 هرادشو رمذم 0 ناو كليو ىنعع كيو نه نيفوكلا دنعو ملا طسبب هللا نا ىمالا

 دنع لمعتسا امنأو [ لا ىلاعت ىادخ ىادبونرب ىاو ] ةيسرافلابو : لا هللا نا لعا كيو

 كلذ ىلع اومدنتو مهينع ىف مهأطخ ىلع اوهنتدق مهنا ىنعملاو ٠ مدنلاو أطخلا ىلع هننتلا

 هك" ىدوتن نا نك ]1٠١ ةيسرافلابو : انينمتام انطعي لف : انيلع قم عنا # هللا نم نالوا وه

 ادام ] © انبفسخل © [ اندزادوب ام :ئانمت هخن ١ اعدادنو امرب ىداهت تنم ىلاعت ىادخ |

 مولا جاو لم, اف .ءانّتتسالا.دنلاوتلا لمسح 5 [,قيدرا ورق نيم

 0 هبا اع نم نوع ال ىا للا :ةمعتل 4 نورفاكلا حلشبال هناكيو وف كالهلاو باذعلا:بايسا نم

 قلبا



 ص دفلا ةروس مه ++ اتهم

 هللا ىخر سابع نب لاك ب[ تعا لايذار ٌفانسبو نوراق يدرب و رف سإ ] ةسيرافلاب ى ىنعملاو 7

 هكا ف دولاب كو لا نع 000 ْ
 لال ياا ناكو عييبلالا نيمالاب كلذ ءاغ د( نقلل نكانعو اهرد معزد هلا ْ

 انهعفد نع ضرخلاو لخبلا هعنذ اميظع اغلبم ةاكزلا دجوف و نوراق سبح هعبرال ْ

 ناآلا وهوا هب: ؟ 1 لك ىف منوم متءطا دق مكتا مهل لاقف لسا رشا ىن نم اع> عمش |

 ككل | ىبانإ هجعفا نإ درا لاقإ تنشات 0 تا اولاق , كلاوتإ دعانا در

 فذدش ىتخ العج اهل للعجن 5 ىلا ةناللف | ولحن نا ىصاق دحا 0 عحسسالا ىت |

 0 ل اهوعدف هوضفرو ل 2 رسا اوني هيلع جرح كلذ تلعف اذاف اهسفنس ىسوه '

 رثسأ اون رصحت |اذإ فعلا نم هن يما ام لغم نأ لع يهدر نم ادشطو رايد تقلا |

 عل نمو هانعادق قرس نم لاقف اميطخ ىسوم م مق دغلا ناك املث ديع موب ناكو دغلا ن 0

 مالكلا ريثأت نم ةيهل | ةبمه اهسفن ىف تدجوو قيفوتلاب هللا اهكرادتف قدصت نا ةادوتلا |

 دوجوابنمو ] كيلع ىرتفاو ىسفنب كفذقا نا ىلع العج نوراق ىلل مج هللا ملكاي تلاقف

 ادا كوم رجب عير وت ريك ديس كا دكر ىلع ود اهيناكتك |

 قا هللا هللا ىح واف ىليضغاف كلوسر تنك نا مهلا لوشو نوراق نم قكشنو ل كا

 نتقاراق لإ تب. تاع نإ كابرس اوم اين وهسنؤمتكاعقا تتشراعم اهورد تعم نأ هيج تال
 عم قبب مو اولزتعاف لزتعيلف ىتم ناك نمو هناكم تديلف هعم ناك نش نوعرف ىلا ىتثعب اك

 ىإ سؤر ىلع ىتحبضف ديرت ةارما ىلا ثعبت هللاودعاي نوراسقل لاق مث نالجر الا نؤراق |

 | نامالا بلطو عرضتلا ىف اوذخاف نيبعكلا ىلا ضرالا مهتذخاف مهيذخ ضرا اي ليثارسا

 "0 كات لاعف انآ تك 16 لاف تا 9 نوراق لاقف هانمحر انصخم ىبز نمو هاندلج نصحت '

 0 رحتلا "قلق ,ذلاب ىبوم اهدشاتف ترضحاف ةنالش ترش كنا نومحرر لمارسا ىن أ

 ١ قانعالا ىلا مث طاسوالا ىلا مث نكترلا ىلا مهتذخاف مهيذخ لاق مث مهيلا ىسوم تغاليملو |

 قدوم تفتلات م محرلاو هللا نوراق هدشانو مسؤرالا 9 مهنم ضرالا هجو ىلع قس مف |

 ضرالا مهيلع تقبطناف مهيدخ ضرا اي لاق مث هبضغ ةدشل ظ

 نوراه ىب نور دروا نشسوم لف © ننانات نوح دعت" نمد ةرازلا ظ

 نوراطعلا هحلصت نا ا *: لوناو رك رقوررإ |ر هدشدساف |

 | براي لاق هتثغال ىب ثاغتسا و لكان ع فد مف كب ثاغتسا ىبسوم اي ىلاعت هللا.لاق |

 اهرعق غلبنال لجر ةماق مون لك ضرالاف لحال وهف هب فسخ. ةداتق لاق *تلعف كلاضغ |

 دنعو [دوري» نيمزب دوخ تماقرادقع نوراق زورره هدوهوف] بابل بحاص « ةمانقلا مونىلا ا

 هكدناهدروا هصقرد ] رارسالا فدك ىفو * [ دسر دهاوخ ] ىلفس ضراب روصلا خفن

 رحب رمق رد صام مكس رد سنوي هكزورتا ان دشيمورف نيمز, شيوخ تماق كي زورره
 ىلا ىلاعت هللا حواف [ دنسرب ارئاثيوخ هكنانح دسرب قوم لاعبزا نوراق ديسسزودب

 لدور فقول همحر هن لصوو هن نبا نع لأس هلا همر هفسخ ىف ىدنؤال نهي



 مده ا زعم قوؤشتلا نقيا

 | ةئاف] لا الا تيدكيف ل6 هلدك أو مهيلمك وهو ردقملا بيصنلا ظملا بغارلا لاق +

 ١ راهي االول نباخ زب ان يسنو انفال دنا تلا قنا

 نجر ع ئااشزا كلب (ىءتنآأرناىنطلناشتالانا) هلوق كلذو لامترثك زا تسن ا رد

 |( انك ل131 لغجامهللا ) [تسريخرد هكتانج شيع ٌةغلبو ايئدرد دهاوخ فافك |

 أ ( ادلووالام هقزراف ىنضغبا نمو فافكلاو فافغلا هقزراف' ىنحا نم مهللا 2 كدا و

 ظ ظفاحلالاق ::( هبعنقو افافك هشيع ناكو مالسالا ىلا ىدهن ىبوط ) ثيدحلافو

 داد نبا نايادكب ناهاشب تاك 1 تسقاب تءانف جنك دؤبنرك "دز جنك |

 لاقو

 تسفيح ُناوْدَسا صرح ردقيلاعءون نود> ىنام

 | قينكفا ليعلن كرت ةياس ناكر

 ٍ نس يل نا عقب درك 11 ها كابن وك

 ٍ ىدنسزجوار ىش ودا نامركإب مهعنم ىعلا
 ْ ىاجلا ىلوملا لاقو

 ْ تسع نارا ديرو دقن ةيتدز اك تعم جنكبىف هلة |

 ع دعسلا خبشلا لاو ا

 شيوخ باشودب رتوكت تعانق * شين محْز نم ناج لسع دزريت
 1 اهنساسخو اهتءاندىلع ال اهتنيزو اسدنا همظع ىلع مهرظن عقوام ا ةيمجتلا تالييواتلا3ة و. © |

 تالَط دوسا نم .دلوتملا اتهليزو امندلا بح ليش ءادغب اودتغا مهنال ايعاتم ةلقو اهناوهو

 ظ
 ا

| 

 | هّللاَباوث ىعو ءاملعلا اهبملكت ىتلا ةماكلا هذه ىطعبالو ةنملاو باوثلا ةماركلاب دارملاو |

 ناوعو انللاةسحو اهملططو ةرخ الإ ردع نوريصس .ملقلا تافص نوترنلطيي_ نووظتي

 امندلا ىف اودهزو و7 لاوحاب 5 معلا اونوا نئذلا لاقو 0 عابطلا بغل عاضرلا ناف

 ىنعع . كالهالاب ءاعدوهو [ ايند نالاط ىادشرب ىاو ] 20 © نينمتملل اولاق ىا

 هطىف قبس دقو ىضتريال امع رجزلاىف هلامعتسا غاس جا اياذع ىا اليو هللا مكمزلا

 مكب قليالف 4 الاص لمعو مآ قل 8 نونمتام كك ريخ ا هك هللا باون' »

 نيلالخلا ىف م'ةماركلا هذهل قفودالو ىا 5 اهيقليالو ةغ هميعلو هباودب نيفتكم ريغ هون نا

 ةسرافلابو : هيهتاقتسا اذا اذكهتستلو مهاطعاىا «ارورسو ةرضن مهاقلوإ) ىلاعت هللالاقريخ |

 | باد ديفاؤمم نآلزو لددد ىعي دنا هتك املع هك هلك نبا. درك دهاو ] نيقلتو :هقلتو |
 اهتاوهشو ايندلا ةنيزنعو تاعاطلا ىلع 3 نوراصلاالا 3

 دنرذكب نودرك جاوزا نارباص *« دئرترب ملء هلم زا ريص لها

 لادا تع لوصتع داون م" ناز ردا ٌريُط محن دراك هةكره

 ضّالاق“ نهد افوسخ فيم ناكملا فسخ لاقي # ضرالا هزادبو هبائفسخف 3

 ا ةيدعتا ءابلاو 2 تباغاذا ةفساخا نيعو هءوض لاز رمقلا فسخو سوماقلا اك ١

 01 ١ ا 1



 ظ

١ 

 ا

 أ

 أ

ٌ 

 مب ةبوع م1 + جم

 ةءارق كالهألا كلدب هملع عم هلام ةرثكو و هلوشإ هرارتغا ىلع ىلاعتهتهج نم هل خيبوتاو هنم

 | هللالعفام لعيو ةراوتلا ارم ىنملف خراوتلا ظافح نم اعاممو ىسومنم انيقلتو ةاروتلاف

 هبرتغااع رتغيال ىتح ههاسا نورقلا لها نم هبارضاب

 مهونزا دعبو تسدوب ونزا شد 5 مشحو هاحو كلم رب هكت نكم

 نور كحاب كسا ع داو * .,نورف ىاوسام نا تربع ريكب
5 

 اعت لاق رادتعالاب اولغتشالتل م يك الها 5ع 3 كوم را مهبونذ ن 2 لأشالو م

 لاوس همايقلا موب 00-1 * ةيمدحالا تقي م(نورذتعف مهل ندؤيالو) ا

 نولأسيال مهضعب لاقو * خيوتو مدرقت لاؤس نولأسي لب اهيلع علطم ىلاعت هناف مالعتسسا
 ىلع رخف له مهاهسب ةكئالملا مهترعت 000 ناولاش الوا "نان الو' فق وتؤلب نوتات لد

 فودح توا 0 1 هتنيزىف # هلوقو ضارتعا امهنوامو لاق ىلع فطع 3 هموق |

 هناز لاه هاا ا الاول م 00-- ةنيزلا دا رملاو هتانزىف اننأ اك ىا هلع افنم ناك ْ

 موبار أ ناكو د نوراق ج جر لق .لوقلابوا لعفلاب اما هنسح رهظا اذا هنيزو اذك

 هعمو تهدأ ند جرس اهلعو وقرأ هقيطق ىعل ل زناوجرالا هيلع ءامهش ةلغب ع هرم نه

 ىّؤر موب لواوهو تارفصعملا هيلع اما نوعسل ةعمو مهضعإ لاقو . هيز ىلع نا ةعبرأ ا

 عا * وع لاح رلا 0 دكو فور رعم ر ا عمص وهو رفصعلاب ع ع عوبصملاوهو ر ها سانللا هنق
 ل ا. هال

 دع هيزلا لعاو كاسل يد اك )كل نالو كلا تاو ةحرلا ننال نم ةناالا رخل
 ل ةسونرلا 2 2 ةحلاو وخلا عومد "ا اهيلع ةرفسه» هوحو نيف راعلا ا

 هنىرام نيزاق نفراعلا تاحردنع هناحرد تلز' نو ةقرعملا دسلا هبزيزام ننزا ءاطعنأ

 ليف الخأ الآف 7 هنور ويف رم وهف 0 داب نير مو" دك ةعاط

 تبسي داع رتهزا رك ن 0 سلطا ىابق * دنرح وج منهب تقيقح ناردنلق

 ىوتملاىفو
 ١[ ]نادت ترق" ىراش تسهأ + نام ناو اونو كلتا دا راجفإ

 هللاهمحر راطعلا خيشلا لاقو

 دركمونو كنر رورغم نانز نوج *« درزو خرسردنا ركدم نالفط ودمه

 ىدعسلا خشلا لاقو

 دلك دياب ارشخزود رد * ديلي تريسو ل هماحارك

 ىمالا ىلوملا لاقو

 دوب هدنز ريز ناهت هك ىر هماح نيا * قشع تخود كاش سلطاردو< شلصو

 ةيغرلان م ةيرشبلا ةإمل ١ ننس ىلع ايرج ليئارسا ىنبننم 6 ايندلاةومحلا نوديري نيذلالاق

 لامزا ارام ىدوب ىكشاك موقاي ] 4 نكوراق فواانإ لك 0 راسيلاو ةعسلاىف

 ارذ> هنرعال هلثم اونمت كناوا اذهف 0 تلاي لبقو * [ دئداد ارثوراق كنانجم

 / ايندلانم رفاو بيصن وذا 0 مظع ظح وذاهنا ِ» نينمؤم اوناك مهلا ىلع لدف ديب نم

 ©( سا -؟م4- نايبلا جود )
 ح0 دج سم مسا م ا ضل

 رخاوارد ]١[(

 رفد

 رث حرش نايرد مراهج

 دعو مالسلا هيلع ىسوم ند

 يوك



 مي 27+ جم نورععلا نجلا

 ' ايناع مت سح
 نوننب عشوب, مف ىاعتهللا نم املعت هماغي :ىسوؤم ناكو ءايميكلاا لع ملي دارملامهضعب لاقو *

 لامكسلع 0 + نوراق امهعدذيؤ هءلث نوراق معو هثلث 0 بلاك ٍلعو علا كلذ ثلث

 الام قزرف كلذ فرعت ناكو ىسوم تخا موئاك ن :م ءايمكلا ةعنض نوراق لعتوا هجلع: ىلا

 اه ناو شلح امال طخ أب ةنلاكوب سلا للم هلم لما ه امرتخن اهظع
 اتءدك ريثكلا معلا اذه ىطاعتمو ىشاوكلاىفو * هلةقيقحال ءايميكلا لع جاجزلا لاق ءابهذ ١

 | اذكو لمجاىف هلصاب ارارقا هيفذاف ياحزلا لوقنم ىلواوهو ريقفلا 00 « هللا تفتليالف

 | كشال هتاف ءاذوالا ل ءاسالا ضعب هبلمت دقو ةحبح ةققح هل ءانمكلاو هدوجوب

 | هعضومىف نيب دقو تارودكلا نم اهريهطتو داسجالا ةفصت دعب بالقنالاو ةلاحتسالاىف

 0 ريبخلا ميلعلا هللاو ريكتالب هللا لصونم تيأرو ١
 انك ل[ و هو لوا هخ الوا دتلب تاءنارحز

 | لاس لهج نوراق دنا تك قعاكلا راسو ةنقهدلاو ةراجتلا ملع ٍعلاب دارملا مهضعب لاقو

 | ارنيطايسح نسايم لم او ماد هع دهرو تداتع ردو كوب :دصتم هوكر

 رد كلل سلع تيد داك نطلع دك رد انو. دنت هسونو اووأا داتسرف عا

 نارو رغم دبتف ىمع تدم طا آل جس

 ا"كداعأال درك ىلع تذاع رادخو كتفعلا ىو بار دعم دعإر ئرم تروصبو تسحر

 6-2 هحرهو اود يو تندتو عضاوتب نوراقو دوزفيب ىو تدابع رب سلبا

 ماهدنامزاب تعاجوهعجزا امتةكىزور.سيلبا تسج ع ىو ىاضرو تفريمىو تراشاب

 نك مشاب مدرم نايمرد رك ١ مورحم نانمؤم ىاهزانج عييشتو نادرم كين ترايز زاو

 ريزب هوك نا نحس نيدب ارنوراق.دسشاب رتياوص ركم ميك تسد رب وكيت ىاهتلصخ

 دندش ريخاب ناشيا لاحزا نوج مدرع دنتخاس نيعم ناشيا هاك دبعتو دندش هعيبردو دروا

 ىزور ٠ دندربىت اهماعطو دندركيم وكس ناشيا ايو داهن ناشياب ىور بناح رهزا اقر
 | مهتورف مدرم زا لقنو داب نياو ميشاب لوعتم نيكو وكم دعيت ام ك1 تفك سف

 تدايع هتفه قابو دئدش بسكب ةنذأ زورو ديد باوص ناه نوراق دشاب رئهب 7

 | شاعم زا تدايعزور ركيد. منكي سك زوركي تفكس لبا دما رب دنج ىزور دندركى مه
 كا ناك ناه دو» تعفنم امزا ارئامدرمو مهديم هكدصلو دبا رسب ىزيج تغبو

 5 ىوزا هاكن ا سلبا دش نوراق رسرد لام 'ىتسودو 52 ىسودان ديدش لوغشم

 كاوعتم» نسكب ودان روس مددوا امد مادرد ارواو مدرك دوخ راك نم تنكو تفك

 بساكم لع ببسي درك قاقحتسا ىاعداو تفرك الاب ناينطو داهن ىود ىوب ايندو تشك
 كلهادق هللانا ف [ تسناد ىنعي نوراق تسادنايا ] <« مسياوأ » لانش كاتف] مايوينطو
 نونرتقملا موقلا نرقلاو [ اهراكزور لهازا ] ىنعي : ةرفاكلا 2 نورقلا نم هلبق نم

 دورمثكلاملل 6 اعج رثك او 8# ددعلاو ددعلاب 46 ةوق هنم دشاوه نم قه دحاو' نمذف |

 بر.دعت اذه نورشفملا لاق * سيلبا لثم ةعاطلاو ملعال امج رثك او مهضعب لاقو * هريغو

 3595-3 ا



 ىرو> ترسح هنزو نم ناجرخ * ىرخ .. ىقع. هك ى اوت ايدي
 ا«طنط ناتيزالا هك رييناسلللا يت اد رةملا قي لات رلى قلل, ةلوب ةكرتتاالا ا 3

 ا كيصن ص 1 تقلا فادح ىتح ددق نءوا ةلفغ نعاماو هلق فمضل اما حدوتس اان“
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 نلض هللا لوسز:نع«ىوذام كلذ: ىف وب ةلاتغو -كيالشو. كتوقو.يكتح :ىيذال دنع نائظر ظ
 كتمصو كمره لبق كبابش سمح لبق اسمح منتغا ) هظعيوهو لجرل لاق مسو هيلع هللا

 ىنثاكلا لاقو * ( كتوم. لبق كتانحو كلغش لبق كغارفو كرقف لق كانغو كمق-لق

 ناجح .ني دا تلك زن, تقوقراد ةدعشصت : يق اضن دام زان. طوخ« ةىبلا وكل سوف اَوفْذا ]

 [ وشم هرغ لانمو لاو شيدنارب لاح نازا سبو دوب دهاوخ عكا

 دوب دهاوخ نكخان مور دحرسزو * دوب دهاوخ نعمان ماشوب كنك

 دوب. دهاوجج ةكيك دج واوا عدد | لست نع كناوع كلك نور
 هرتس سادق :ىدعس خبشلا لاق

 نفك الا ندرب ردب ىهاوم » نز غبت ركا ىناولهب ركا
 ىلا ببح) هلوشب ماللسلا هيلع هيلا راشا ام ايندلا نم فراعلا بيصت نيفراعلا ضعب لاقو * |

 ءاسنلا ىفو ةييطلا ةحارلا بيطلا ىنف (ةالصلاىف ىنيع ةرقو ءاسنلاو برطلا ثالث ك ايندنم |

 هللا دابع ىلا © نسحاو ف اذه ريغ قيسدقو باقلا حرف ةالصلا ىفو ندسحلا هجولا |

 هرسس دق ىدعس خيبشلا لاق : كيلع هب ذا ايف 6 كيلا هللانسحا اك © |

 قدر ترساو 0 روت تع لد

 لاقو |

 قى ىدح 50 0 اع ع تاك نوراق جنك 1

 ةيمحللا تالي وأتاا ف و © ىنبلاو يلظلا نم هيلع ناكامع هل ىهين و ضرالاىف داسقلا غبتالو و
 تافل اخ ىفهلامعتساب ىناست الا دا دعتسالا نم هللا كانآ اب ةيناح و رلا ضرا ىف ضرالا ىف داسفلا غبت الوإل

 دك نيدسفملا بحال هللا ناو ىناستالاو ىناحورلا دادعتسالا هشيهناف ةعيطلا تافاومو ةعبرشلا

 لهجلا لدب نولعجم مهناف لادبالا هدابع نم راتخادقو مهلامعا نسل نيحمل ملا بحب لب مهلاعفاءوسل

 ؤ داسفلا لدبو ةدْؤَلا شيطلا لدبو ةلادعلا لظلا لدبو ةفعلا هرمشلا لدبو دوججلا حشلا لدنو علا ْ

 | اببح نوراق # لاق #2 بابحالا ةجرد ىلا قتترأ دقف لادبالانم راص اذا نانالاف حالضلا
 | قلعتموا هتيلوا عوف سم ند كاَخ 0 6 ٍّ لع 0 كاملا اذه ىا 3 هتنوااعا 0 نيكانلل

 اهبمهملعا ناكو ةاروتلا لع نم ىفام اةختسم ىلوك لاح هتلتؤا ىغملا واهل ْفُص ئدنغو ةشتاواب

 رظنيلو معلا ببسي هاجلاو لاملاب قوفتلا باحيتساو سانلا ىلع ليضفتلا قاقحتسا ىعدا

 راختفالاو ءاعدالاف هّقيرط ىلع ناكنم لك اذكهو كله اذلو هلضفؤ ىلاعت هللا ةثم ىلا
 لفاحلا لاق : هعينصو هتيصعم موشب اموي كالهي هناف نارفكلاو

 هدد دربن ناجىادخ ىاضقز سكحبيه هك # ماده هبق؛ لمعو ملعب هلسغ ششابم شا

 يئاضلاولاقوأل
 1 عسسل



 مدي حال زوي نورععلا ءزجلا

 زنا“ يور م عن اذاف عدم نوي صعمعت اونابو 5 هيلع ا لزئيو اف هللا

 كل:ىلع كارا اناا املف زوالا ةرحش نم تناكورضخا ىان وايل كح تداص ىأ ءارضخ

 خب ةشااط اةنقو نوما لَرعاَو نحل اقم عمدت امم بجاب اذهام أو لاق ةيجعلا ةلاخلا |

 ديزرالو هيدي لب هللا تفالوهو ةبارقلانم امنه امل هيزادب ىموم لعجو لسارسا ىن

 ناهد وشو بأ مالا داكن زك 5 زونكلا نم © را # هاناو 9 ايغيو اريجتالا |

 ا يللا تقل تنك لما طق روب وكم لاملا مج د أ بعارلا |

 |, طوضوموا ناك اقولخم ضزالاف زوكرملا لاملاوه زاكرلانا نكلاو ندمملاو زاكرلا نو
 6 دحتافمنا » ىذلا ىا ةلوصوم # ام ا اطوضوم ناكام زنكلاو اقولخم ناكام ندعملاو ْ

 ناربخ 6# ةوقلا ىلوا ةيصعلاب ءونتل 8 هقيدانص حلافم ىا هب حتفام رسكلاب حتفم عج

 | ةيصعلاو ةيدعتلا ءابلاف هلاما ىتح هلقثا اذا لما هب ءانو .انيتآ ىلوعفم قاثوهو ام ةلص ةلجلاو

 ىضر سابع نبا نعو *ةدضاعتم ىا ةيصعم ةعاج تادرفملاىفو « ةريثكلا ةعاملا ةباصعلاو

 اءلك لمح فلا ةئامعبزا تناك هنئازخو "الجر نوعبرا عضوملا اذهىف ةيصعلا امهنع هللا

 ةيسرافلابو : اهلقثل اهوا اذا مهب ليمتو مهلقثتل ىنعملاو . حاتفم فال[ ةرشع مهنه لجر

 قا .ئزاب ناك زا نامدوش ىتت ارىوريئاب نامدرم دتكسم نارك حافم نأ نيشادر ]|

 ديزيام الغب نيتسرقو نوراق نئا زخ حلافم نإ لكلا مق تال تف ل1 11

 ا هذونك حلافم هعم لمحب بهذاغا نوراق ناك لاقيو رثك حتفم لكل صا لع ختم اهما]

 لوط ىلع رقبلا دواجن م اهلعخل تلقثتف بشخنم اهلعج هيلع تاقث' املف ديدحنم تناكو
 و

 ١ ىسوم هلاق ليقو لما رسا ىو ىسوم, ىغل ءودب بوصنم و هموق هل لاق ذا قه عباس 52

 ددصلا حارشلا حرفلاو [ الد لاب نكم ىداش ] # حرفتال 98 ةحبصتا 1 هدحو

 | هنال انا اندلافحرفلاو ةيويندلا ةيثدبلا تاذللاف كلذ نوكيامرتك او ةلجاع ةذإب

 ْ ةلامال ةقراثم ةذللا نم اهفام ناب لكل ناف اه ءااهذ ع نع لل ) ىذلا واهب َّض رلاو أ-مح ة ةحش ا

 صخري لو( كانا امم اوحرفتالو مكتافام ىلع اوسأت اليكل ١ ىلاعت لاق اذلو ا ولا جوا

 نيف !ايوس ةقوو دز هل نر ارح ول ربو هللا لضف لق هل الا او |

 6 نيحرفلا بحال هللانا قه لاق اك ىلاعت هللاةبحت نم اعئام هن وكب انه ى للعو (ةهللارصنس | |

 را ع ةض وغم امدلا ناف امدلا فراخزب ىا

 ىمدق رهرد هتشك رازه 0 3 ىعنسس ار تسل> 11 ىامثد

 ١ عل اس 5 ص 0 2 : 3 1 :
 ىهعل درريد ريد دورس توكدرو 2 كيل ققداش ىادلا دهد تسد ْ

 اف 0: بلطا ىا هك غتباو و 0 ةيورخالا ةداكسلا نلطو ةيدونعلا هماقاب حرشب 8 بحي اماو ا

 كي كلاحىف ختباو دارا امئاو كلامي دري مل هنال هللا كانا اع لع مل ىنغلان * هللاكيت ١

 هللا باون' ىا © ةرخآلا رادلا 4 1 نارملا تكي قط ندلاو لاك كئردق لاح نو

 / | ا اهوحتو ريسالا كفو 2 ةلصو ءارقغلا ةاِسا ومنه هلا ةليسو نر ىلا هفرصب اهف

 | ريا باونا نم
 كم بي ل تصح ٠ ديشاخس هس

 حيو



 ص دقلاةروس مك خ79,

 نك هو قثولا ةورع ىهو توملا لق دححوتلا ةماكب لاغتشالا ىنذف (هللاالا هلاال لَه

 ءابشالا عي اهب دهشي ىتلا ىهو ةنلا

 وا تدحو ةهاوك ىراع شد + شيوخ تدحوب ةرذره تسه

 د تا ل لا يلا نيو ال را
 ليلا ءان اهب لاختشالاب ىلا راكذالا ري“ وهامنا ق.قحلا ديحوتلاو دوهشلا اذه ىلا لوص ولاو

 ( ىرغملا 3 هناا لاق": "راملا كفارطاو

 راسبالا اولوارت هوا دتكراي كنازأ * ا ريكا ا يودع

 نبا ناك 3 ىسوم موق نم ناك ب فرصني ل كلذإف نورارك نمنح ليا 3 نو راق نأ © ال

 نما ما نا *ماق قنا نارمع نب ىسومو بوقعي نب ىوال نب شهاق نبرهصل همك

 قفا ىغلأ بنسب هلاخ ريش م روس نسل زاونلاا دست ناكو ةارودا لدتا ثا اخ "ارقلو
 ىرحتي اهف داصتقالا زواحم بلط ىلا بغارلا لاق * # مهلع ىثيف 88 ىرضاسلا قفان 5ك

 لضفلا بلطف ىنعملاو . هل سيلام ىلا هتلزنم هزواحتل كلذو ربكتىغبو هزواجتتب ملوا هزوا

 متكلا ل ةانملتو) وق اهلاراشملا لاملا ةرثكن اف ديعبب سياو هصاتخم اونوكي ناو مولع

 ناكو هحصتلا لود نع ذزقلاو تحيملاو ناكسالاو) ءانآلا همي لاما لبا كنس ةبالا
 ناكو ( ءالخ هبوثرج نم ىلا ةماقلا موب هللا راغتيال ) ثيدحلا ىفو ءاليخو اربك هبوثر م

 ”ىجن نا لبق ءارقفلا دنع ىدايالا اوذخما) ثيدحلاىفو قوةحلا مهءعنيو ٠ اتمنا فحم

 مهاقسوا ةمقل مهمعطا نم ىلا اهرثا لصي ةمايقلا موب ةيمظع ةلود مهل ناف ىا ( مهتلود

 لها لاق + ىلاعت هللاىماب ةنملانواخديو مهدياب نوذخأف كلذ وحنوا ةقرخ مهادكوا ةبرش

 ا هنا مالسلا هيلع ىسوم ىلا ىجوا ىلاءت هللا نا هتايصعو هنا.نغط لوا ناك راخالاب ملا

 كلا كول زع طخ فرط لكف ارضخ ةعبرا اطونخ مهتيدراىف اوقلعي نا ليثارسا ىت

 نولقتيالو ءامملانم لزت ىمالكنا اهوأر اذا نوركذي لاق هبف ةمكحلاام براي ىءوم لاق

 مهئاف اريضخ اهلك مهتيدرا اوعي نا مهرمأت الفأ ىسوم لاق هب لمعلاو ىالك نعو ىنع ١
 ىتوعبطي مل نا مهناف ريغصي سيل ىرمانم ريغدلا نا ىسوماي لا-ةف طويخلا هذه نورتحم
 بابرالا اذه لعفي امتا لاقو نوراق مدتءاو اواعفف مهىماف ريبكلا ف ىوعبطي مل ريغدلا ىف
 ةروبح تاعج رحبلا اوربع املو هغب ءادتبا اذه ناكف مه ريغ نم اوزيع ىل مه ديبعل

 :هكدوب ن را حذم تساي ند |نارسالا تمشت فا ل5 * ناو راهات حيذملا ةساير ىهو نابرقلا

 ميذم رب نوراهو دندرب ىب نوراه شيب ديعت قرط" ديدرك ى هك نابرت لشارسا

 ةلا_سرلا كل ىسوماي لاقو نوراق 0 [ ىفزكربو قلما ناسا 1 داهم ى

 لاقت وصب انه ىلع ىل يدل ةار رتل لسا تما يالا ناو ىف نا تشل 3 الا
 ىت> كلذ كقدصاال هللاو نوراق لاق هلضف نه اهلعج هللا لب نوراهىف اهللعج اناام ىسوم

 ىتلا ةبقلاف مهيدع عضوي ليئارسا ىنب ءاسؤر ىسوم صاف هيلع لدت ةيا ىنررت
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 ض ناز ابنا وقرب نك ذا هب ام ماللا هلع يتافك ماع 1 ةاحلاو ةسارلا [

 سسوس ل حس م ل

 نوكيام باجتْلاو ةجحزلاو فطللا ةياغ كاذو ( ةرمن نيعس مو. لكف هللا رفغتسال ىناو ىلق ا

 مهيد نع مهنا الك نيروهقملا ف لاق اك زعلاو رهقلا ةياغنم كلذو ىلاءتقحلانع هب ابوجح |
 رخو اكد هلعج هلعجو ةسوبرلا ةفص ىلحن ةوطس دنع هناكم رقتسل ليجلاو ( نونوجحل ذئموب ا

 ناسنالا شدعي فك مادولف نيع ةفرط رادقم لقاىف ىل>حتلا كلذو اقعد هنو ةوق عم ىتؤم ْ

 نيكرسشملا هللا ىداني موب دما ركذاو ىا رك ذاب بونم © مهيداني مويو ه8 فيعضلا

 ءاكرشىل مهنا ؛«نومعزت متتك نيذلا ىناكرشؤإ [ دنا ا ] 46 نيا © مهلا وت «لوقفإل |
 ىف لخدا 'ىثال اك كارشالانم هللا بضغل بلجا ”ىثال هناب راعشالل عيرقت دعب عيرشت وهو

 هدبكن م سوقلا عزنكهرقم نم هيذج 'ىشلا عزن ةمالكنم انعزنوو هدي>ون نم هللاةاض م

 || نأشب ءانتعالا لاك زاربال تافتلاالو قيقحتلا ىلع ةلالدلل ىضاملا ةفيصو مهيداني ىلع فطعو
 دهشي مهسأ وهو [ هاوك ] ةيسرافلاب  اديهش و متالانم ةما لكنم انجرخا ىا عْزْنلا

 قداح مهدعب نه ىلعو مهذع دهثي مهضعب لاقو * رشلاو ريا نم هيلع اوناكام مهللع

 ىنع مهضعب لاقو * سيما و نينثالا ةليل مالسلا هيلعىنلا ىلع ضرعت ةمالا لامعا نا ثيدحلا |

 || عجري لودع نع راصعالا ن٠ ارصع لخيمل هناحبس هنا كلذو ةما لكنه لودعلا ديهشلاب

 اهب سانلا ىلع نودهشيف نيدلا ىلا مهنوعدي سانلا ىلع ةحح نونوكيو نيدلا سماىف مهيلا |
 قبس دقو اونآ هلصاو [ ديرايب ] :6 اوتاه 8 متالانم لكل هك انف قه نايصعلا نم اولم

 ىف :6 هلل قحلانا له ذئموب ه«اوملعفإ# كيريشلا نم نوعدت متذك ام ةحص ىلع :«مكناهربؤت

 ايندلاىف#نورتفب اوناك امؤه عئاضل |ةبيغ باغىا هك مهنع لضو## د>ا اهبف هكراشيالةنهلالا

 لب ةرهاظلا َمانصالا ةدابعف رصح ال كيرمشلا نا معاو * مانصالا ةيهولا وهو لطايلا نم

 اهعيطيو هللا ةمحاهبح ثيح هت>وز هملص نه مهنم و ءهسفن ةماص نه مهن .ةنطابو ةيهاظ دادنالا

 موي عفنتال اهلك هذهف اهلجال هللا ةعاط كرتيو الع لكبف هت راح همثد نم مهنمو هللا ةعاطا

 ىشغ نيعتسن كاياو ديعن كايا ةاللصلا ىف ارقاذا ناك هللا همحر رايد نب كلام نا_ىكح ةمانقلا

 باوب | ىلا عجرو نيعتسن كايالوقنو اهسماىفاهعبطن ىا انسفنادبعت و دبعت كايا لوشن لاّقف لئسف هيلع

 هعباونو مالسلاهيلعىحب لتق نا دعب دوهبلا نم برهامل مالسلا هيلع ايركز نا ىور هريغ
 لاك ةردشلا ارك كاقفإ ةزرحسفللا كوني علا راشاوب ىعاولا روض ف ناطبعلا هل لدم
 راشنملاب ةرحشلا اوقشف دوهلا هبربخا مث هنادر بده ناطيشلا جرخاو اهبأ ىل+ دف تقشناف

 ديحؤتلا] ناك وج ءايبلا عيمج حبقا كريشلاو ةرجشلا ىلا هناديتل ال هل عقو اما قشلا اذهف |

 هلع فسوي نا ىوراك ركذلا فرمشل لزنت نييرقملا ةكئالملا نا درودقو تانسحلا ندحا |
 انوص عمسا براي لاقف ليربج هعمسف ىنسحلا هلامساب ىلاعت هللاركذ بلا ىف ىتلا امل مالسلا
 اذا كلذكو اهيف دسفي نم اهف لعجتأ مللت 3 متسلاأ ىللاعت هللا لاقف ةعاس ىنلهماف بجلا ىف امسح |

 انلهما انهلا ةكتالملا لوقت ةنطاللاو 75-3 هباد آل نيعاسم هللاركذ ىلع نونمؤملا م.تجا

 نتاسكسالا نوع ناالاف اهمف دسفب نم اهف لعجتأ متلق متسلأ ىل !اعت هل هللا .ل اوقف مهل س 0 |

 مهب )



 صصتقلا ةروس م عالاب جيم

 ىف اهناكساب  ةميقلاموب ىلا و: هلننلإل الصتم  ادمرس راهنلا مكلع هللالءج نا متارأ |

 ةحارتسا © هيف نونكست ليلب مكابي هللاريغ هلا نم 86 ضرالا قوف اهكيرحوا ءامسلا ظطسو ١

 هنوكلل هوحنو هف نوف رصتت لثم هعفاتم م نع ءانضلا ديرك لعلو رافسالا ةعب ام نم ا

 هذه 46 نورصيت الفأ 98 ليللا كلذكآلو مفانملا نم هب طينامل عابنتسالا رهاظ هتاذب ادوصقم

 ىلعال رصف هناف ناكهتلا ىلع ءانب هبذي الامخو رصل هل نم ىلع ىنال كل ةرهاظلا عا ١

 رصبنالام مالظلا عدم نم رصبي كريغنال رصبلا ليللا نوكسب نرقو مهضعب لاقو * ليالا
 هنآ سمشلل بوىغال ايوحر عضاوملا ضعب ىف رودب سمشلا كالفنا معا * نورك نك تأ

 اهبف سمشلا ةرارح ةوقنم هنف تابللا تشالو هف ناويلا شيعيالف ىدمرس هراهف

 هيف سمشال سيل ضرالا تحن اذه سكعب عضاوملا ضعبيف سمشلا كلف رودي كلذكو
 ىلاعت لاق ىنعملا اذهلف ةمث تابنلا تينيالو هيف اضيا ناومحلا شيعيالف ىدمرس هليلف عولط
 بشامهش ىارب ديرو ايبدوخ 0 زاو 1 13 راهنلاو ليللا ل لعح هتمحر نمو##

 عاوناب راهنلايف ىأ ه6 ههضفنم اوغتبتو 8 ليللاف ىا ه5 هف اونكستل [  ادزورو
 لمفام ىلع ىلاعت هتمعن اوركشت ىكلو 6 نوركشت مكلعلو قه بساكملا

 دهد ىزور دروا زور ورببش * دهد ىزورابش رود ارخرح

 شيوخ ناناجرب ديوك لدزار * شير ناجات نآ رهب بش تولخ
 ماعظت“ دارك نراك قاميياكات © ماوعأ :ئاذوغ زهبزا انعازور

 موقدنع علطتو موق دنع برغت سمشلا نا الخال ءالضالاّنم هريغو نيم رحلا ماما لاق *

 راهنلاو ليللا نوكيءاوتسالا طخ دنعو نيرخ 1 دنع رضّمبو موق دنع لوطي ليللاو نيرخبآ

 مهدنع ب رغتال سءشلا نال نولصي فيك راغلب دالب نع دماحوبا خيشلا لئسو #* ادبا ايوتسم

 مهيلا دالبلا برقاب مهتالصو مهموص ربتعي لاقف علطت مث ءاشعلاو برغملا نيبام رادقمالا

 لاق مك تاءاسلا بسحب نوربتعيو راهنلاو لنالا نوردشب مهنا ءاهقفلا رثكأ دنع حصالاو

 اذك هنمزىف ةالصلاو ماصلا ردقبف (ةح.ك موبو رهشكمو»و ةندكمو») مالسلاو ةالصلاهيلع

 ' ةيراض ةبلاقصلا ةئيدم راغاب لوقت ةماعلاو قطرقكرغلب سوماقلا ف لاق *رسشبل اديس نع درو
 ىلال رصقاىف قفشلا ةبوببغ لبق رايدلا كلتىف علطي رجفلاو ىهتنا دربلا ةديدش لامثلا ف

 طرش هنا م هلال تقولا وهو بوجولا ببس مدعل رتولاو ءاشعلا اهيلاها ىلع بجنالف ةئسلا

 نابجنال كلذكو لوصالاىف ررقتام ىلع هنودب بجنالف اهنوجول ببس وهف ةالصلا ءادال
 نا اك هتقو نودجبالام مهنع طقسيف سمشلا برغت امل رجفلا اهيف علطي ةدلب ىلاها ىلع
 لح تاوفل ثالث هوضو ضئارفف نيبعكلا عم هالجر وا نيقفرملا عم هادي عطق اذا الجر

 راهن ماد ولف ةيرسشيلار تس لو ىلحتلا راهنولا ةيآلا ىف ةراشالاو © هةفلاىف اذك عبارلا

 | بعتنم حيرتسيل ةيرسشبلا:لظب ىلاعت هللاهرتسف هتاوطس للدح ىلع هل ىلحتملا رد ل ىلحتلا

 سلو (ءاريمحاي ىنلك ) اهنع هللاىضر ةشئاعل مالسلاهيلع هلوشب ةراشالا هيلاو تاوطسلا

 باحمال ةحلملاو ةمحرلا باح وهو ىلحتلا بقع نوكي رتسلاناف باجحلا لسقنم رتسلا اذه
 1 معسل دس ميم يسع سس بيج عج وجل مس جسم دول



 مهجن عع نورسدعلا ءزجلا

 قلخ ل كو .دحال كناف غلا وى لالتال ىسوماي ) ماللسلا هيلع ىتوم ىلا نىلاعت هللا ىح واو ع ا

 هعبيغلا# بيغ نانلي كك ا نا ئلأتيتالاوا«ئارغا سفلالسبآلة اف: تشلالع لأتستالو::. غلا اناو "ىلا :نقتفم
 كفك مو .ءقوطيلاع ىلؤركني مهو مهيحاو مهتسماو مهتقزرو مهتقلخ ىاف كنع قلخلا |

 ( قابلا مئادلا اناو هدجنال. كناف ءاقبلا نان الراو قلع مهناسل ةيلطكالالاوإ عت يهئايتسا

 تئشام لمحاو هقرافم كناف تّئش نم سدحا دمشاي ) لاقف مالسلاهباع دمحم ىلا هللا ىحواو#* |

 ”ىشناكولو ىلاعت هللاديب ذفانلا مكانا رهظف ( تيم كناف تئشام شعو ادغ هبقالم كناف
 ملستلا ةاجنلا قيرطو رشحلا ىف لامتالا ةاقالم اوءفدو توملا مهسفنانعاوعنملقاخا ديف هنم

 هدنع قليل راشخالاب  هللاىلا دبعلا عجر اذا هناف رانتخالاب ىلاعت هللا ىلا عوجرلاو ئضرلاو |

 رارطضالاب عجر اذا ام فالي ةدش |

 بوجريز ناغف درادت ىدوس هك * بوك وفعرد تبوقعذا شيبوت
 عزا ناف لاح لك ىلع هلذملاو ةينالعلاو رشلا حالضا ةللاىلا عوجزلا تامالع نمو *
 ىملاوه هللاناب كملع كنع ءالبلا لآ تفخلو هيديهو صالا ًاذبع لهلانم بارطضالاو

 | تاتسملاو راكذالا ريخو تاعاطلا لضفا ديحوتلاو وهالا هلاال ءارسلاو ءارعخلاىف لقو

 لج رتام) لوشإ هللا ل وسز 2-2 هللا ىضر ةشادح نعو * هانعع فكف. ةجينما هتزوصو |

 نودخت لغ اورظنا هتكالل هللا لوس, ةما.قلا موي ناكاذاف ىسوم موق نم ليئارسا ىن.نه |

 هللالوةف' هللاالا هلال هعاخ شق نا ىوش دحتالانا نولوقبف مونلا اهب زوْغَب ةنسح نم ىديعل |

 قرغملا لاق : ( هلت رفغ دق ةنلطلا ىدنع اولخدا ىلاعت |

 راتهنيا هشيمه ىراد 2 ةيسسو و وتنجح ارنا راو ةقيال محرك

 واكت ةراذاا دوك ارسكا ربك مراطع كلذ لع ا حطب هنا كو لقرسو مال

 | نم:انلعخيؤادلقتا» ةظرو نم: انضلخيو هعوتلا: ةقنقح ؛كلا »انا وب نأ هناحبس: هللا لأشت

 ١ قوربخا ىا 6 متأرأ 9 ةكم لهال دمحاي هك لق » هتاذ رارساو هتافص راونال نيفشاكملا |
 درسلا نم هعم راهن ال امثاد ك6 ادمرمس ليلا مكملع هللا لعج نا 6# رابخالل بيس ةيؤرلا ناف
 | لبللا باهذال راهنلا رك ذ ىلع لبالا ركذ مدقو ةديزم مملاو دارطالاو ةعباتملاوهو

 ىلا © نا رقلا ناهربىف اذك لئللا لوخدب راهنلا باهذ نم ةدئاف رثكا سمشلا عولطب

 «4 ةلاريغ هلا نمإظ رئاغلا قفالا لوح اهكيرحتوا ضرالا تن سءشلا ناكساب 5 ةميقلاموي
 هو ءامضب ميال [تردق لاك ىورزا او ىادخ زحم ىادخ تلك ل هلال ةفص

 | ملو ةفصلا ءافتناب فوضوملا ءافتنا دصق مازلالاو تيكشلا سعأ رودي اهلع ىرخا هل ةفص
 درايس] ةيسرافلاب ىندملاو : ةيدعتلل ءابلاو ةهل | .هريغزا مهمتز ىلع مازلالا داريال هلاله لَه |
 | «نؤعمست الفأو [ دشكلاغتشا نئاعم بلطي ناد هكنشور.ذور ىنعي ىتشود امش ىادب |
 | ىلاعت هللا اودحوتف ةبجومب اوامعتو هل اوداقتت ىتح راصبتساو ربدت عامس قحلا مالكلا اذه ْ
 عملا نال عمتللا ءاضلاب نر مهضعب اقول ءابضلا ىلعال ليللا ىلع ءان هب هيلا مخو ا

 | لق © رصنلا َنْم هتدافتسا نم رثكأ ممسلان م لقعلا ةدافتساءىدي رصبلا هكرديالاه كردي |

 ) منيأدأ 2



 ع حعرلاو كختئابط اراثلاو. كدجبسم .بازتلاو كروهط ءاملا لمغ عيرلاو زاسألاو .بارثلاو ءاملا
 كتءءن نزاخ ليماك.مو كبحو بحاص ليئاربج ةعبرا ع نما داتا انك ءظفب

 ةالصلا ةعبرا عْئار مكا نم راتخاو . كجور ضباق لمارزعو كحول بحاص للفارساو

 عضوم شرعلا هائلا ةليقلا نمو . كتراهط ةاكزلاو كتنح موصلاو كتناما ءوذولاو كلمع

 نمو . كتلبق ةبعكلاو كإمع دعصم رو.دملا تيلاو كتمحر مضوم ىسركلاو كتوعد |
 تقوو كناحانمل ر>ءسلا تقوو كمهانمل ءاشعلا تقوو كماعط) برغملا تقوف ةعبرا تاقوالا

 هلاف لسو هيلع هللاىلص هللا لوسر عياصانم رجفت ىذلا ءاملا هاملانمو . كتءارقل حيصلا |
 تمضوىنلا ةغقبلا عاقبلا نمو .ةرخ آلاو ايندلا راهنا نم اهريغو رثوكلاو مرصز نم لضفا |

 نامزلا ةئمزالا نمو . ةيوامسلاو ةيضرالا عاقبلا لضفا اهئاف ماللا هيلع فيطللا همسج |

 فاضمهناف نابعشك روهشلا لضافا نم لوالا عبر رهش ناك اذلو مالسلا هيلع هيف دلو ىذلا .

 لصتتو لودلا دخ جت نال ةينائملا نيقاوخلا كواملا نمو . اضيا مالسلا هيلع انين ىلا ا

 نم راتخاو . ةمالا هذه ءاملع رك ع حياصو تدنام ىلع رظتاملا ىدهملا نامزب |

 ةيرط ىف تالا هللا لأست نيحانج اذ ناكو نطابلاو رهاظلا ملعب فرتشت نء ءاملعلا
 0 مهبول امك ىإ 4 مهرودص نث كا 0 كيرو © ع قيفوتلا ىلو هنا قيقحتلا |

 هترتساذاهتنثكو كسفن ىف هتفخا اذا ”ىثلا 00 لاَ نينمؤملا دقو[ ليال ةوادنكا

 نعطلاك مه>راوجو ميجا ص نونلعيامو 0 ماسجالا نه كلذ ريغ وا نونو تب فق ا

 نما ىا 000 0 ( ندرك راع 1 نالعالاو : نوع || نينا 0

 كود نكن بيوتلاو 27 حلصي (هلاال ةتلاوهو) ةيمجتلا ا ع وهالا |
 ىلعاقاقحتسا 6 دملاهل » هيهاضي رظنالو هيواسي هببشال هتيبوبر لالحب درفتملا هتيهلا زعب |
 | ىلوملا هنال ه6 ةرخآآلاو لف ايندلا ا 46 ىلوالاىف ف هتمعن ىلع اباجبةسا ركشلاو هتءظع |

 ايندلاف هودمحاك ةرخآلا ف نونمؤملا هدمحم ةفاك قلخلا ىلع اهلج و اهلجاع اهلك مذ
 اذاذتلاو هلضفب احاهتبا (هدعو انقدصىذلا هللدملا . نزلا انع بهذا ىذلاّل دملا) مهلوق

 لاق *[ ندرازكرب راك تساروا:] ةيسرافلابو : : هريغل هيف ةكراشم ريغ نم ىف لكفف ذفانلا ا

 لهالو ةرفغملاب هتعاط لهال مكح امهنع هللاىضر سابع نبا لاق * ةرخ الاف اةيكمقملا

 هللاوزت ةيمحتلا تاليوأتلا فو © هريغ ىلاال ثعحبلاب #8 نوعجرت هلاوإ# ليولاو ءاقشلاب هتيصءم
 نطسلا قيررطب ةرضحلا ىلا عوجرلا وهف راتخالاب اماف رارطضالابوا رايتخالاب ( نوعجرتا

 ضيقبف رارطضالاب 'ءاو هريغ نود ناسنالاب صوصخم اذهو لودولاو ةعباتملاو كواسلاو

 قلخلا مت ءاشا ةينامث لاقي *باقعلاو ٍباوثلاب ءازحلاو باسملاو رشنلاو رسثحلاوهو حورلا
 ءازخلاو :لاوشلاو طارصلاو باسمحلاو نازيملاو .باتكلا ةءارقو رشحلاو توملا مهتلك

 1 صدم بع سمس

 | ءاضقلا ىا تميو ىحيو لديو زعبو راتخحيو قلخي اهف يك 5 هلو #8 ةفاك الب ىا هدمحب

 | مهرومابقاوعف مهلك قلخلا ريصمو ةرخ آلاو ايندلا ىف ذفانلا مكحلا هلو رارسالا فشثكق



 هللا كلم ناو تس لاوز ارا هكتسف ١ قيقح كلمو ددرك لئازؤزا بيرق نع ىترداع |

 [ لاعتم .تمنو تاذ ددو لاوززا نميا كلم ردو تنسا لاكرب كلام هكتسا |

 لئاكتمو لئازبجلا ناشيزا د. رفات ارئاكتشزف'. ديازكوب نازا تساوخ هنو ديرفاي ملاع] |

 ءاع ديزكرب دمو ىسيعو ميلكو ليلخ |
 | عضومدي زكري كم نازا طرفاس ارنئفز طنسب . ديزكرت ىكشاه ىلعو ىوما نامعو ىودغ |

 | الابل وجدي ديركرب هف عزو .«ةوعدلاةباجامويوهو» ديزكرب هنيذا زور نازا ديرفايب |

 مه 475 ج٠ نورفعلا ءزملا

 تسايزاحي كلنا درك تاما اروا عرش 5ك قلام نا تشن كلم ارددنو تلا هدب ىمداو

 لازيال ةهدنامرف "كلم رجم « لاوز دريذي ىلمو تح همه

 ْ 007 23 ركبوبا ديارفاتسا اراك وشر: ةباطق“ب مالاسلا ممل

 ا اهزور. لّوسر ىارسم عضوم ديزكر سدقملاتسو لوزا رك ركز ةنيدمو تالدو

 | و ديرفايب اههش . «ةعلخلا مونوهو ديركري» ءاروشاع زور «ةزئ اجلا موبوهوم ديزكرب ديع زود :
 ا

 ١ ثمار ك ىادب نرش همه ارودنب اودعك لون دوخ ”ىدوخ ىلاءت قح ةكذاوكر تارب بش نازا

 راثنو كثيإف: هي طزيزااكلففباكادع اذإهنا نكتشف كيكو دق شن ادا وق ..:كيانوخ
 دز ص انتاراكهانتكو ةلافكّك رثتناو تعاود هكدي زك ربدنع بش ناكدشرب نيو حيو

 حون هكدي زكر, ىدوج . ديسر قح تاجاذم ناربىسوم هكديزكروط نازاو ديرفايب اههوك .
 نازاودرفاس ىءد ]سفن .تفاي' تعي! ناذد ىل رع قط ده هكدت زكر ازح ::تفآي تاخي نارد

 ورف نامس ١ ذا اهباتك . تداهش هلك عضوم نابزو تفرعم رون لحم لد نابزو نيزك لذ |

 ضايرلا ةىهزىف لاق «رارسالا تفشكىف لكلا (تأدب نوياب كرضي الريكا هللاو هتناالا هلاالو |

 ا مهاربال الو حونل الو مداآلالو كازو الو ىلفارسال الو ما 2 لاري نسل |

 ليئاربلل ناكولو . مالسلاو ةالصلا مهلع دمحمل الو ىسبعل الو ىسومل الو بوقعبل الو '

 | ولو . سلبا. راتخال ليفارتمال ناكواو .:توزامو توراه. لثم ةكئالملا تراتخال.لّساكسو '

 هللا ناحبس » راهج اهتك زاو نارقو روبزو لجناو ةاروت ةجنقاوب رزاهج نازاو داتسرف

 هللدملاو هللانا>بس هللاىلا مالكلا حا ) ثيدحلا ىفو « ريكا هللاو هللاالا هلا الو هلل دملاو

 ىلرايتخالا لاق هناك راهقلا دحاوللرابتخالا لب رابتخالا راخكلل سيل ىا (ةريخلامهل ناكامإل

 وأو. نافك راتجإل حونل ناكولو . لِساق نامحال مدل ناكولو .. دادش: راخال لِسارزعل ناك

 ا نوعرف راتخال ىسومل ناكولو . قيلاءءلا راتخال بوقعبل ناكولو .رز اراتخال مهاربال ناك

 ىلزاشخالا نكلو ,نلاطابا:هعراتخال دمحل ناكولو . نييراوحلا راتخال ىسعل ناكولو.| ا
 | هجر ىذارلا يحي لاق« هتيالوو هتوبنو هتلاسر لعجمب ثدح معا هللا نال ىلر كشاف كترتخا

 لالا مهترواف فهكلا ةيتفلل راتخا ىلاعت هللاو لابولا هثرواف نحسسلا راتخا مالسلا هيلع
 | ىلاعت هللاف امترتخا تنا هللاَغب نا ةفاخم اهبويع رتسي هناف ةأرما جوزت ول الجر نا ىرتالأ



 :._كات اا نك ا ا ا ا 1 ع 72222222 د جا م و و ا سس مسا

 دوب كلم اروا هكدناوت ىدك راتخا تسين رابتخا ارىدا هكتادب ] ( ادرف عيارلاو ىرتن |

 صصقلا ةروس دمه 2377 جم

 اردج ارح ىلامتب ىادخا ةكدنوزئع هسا برع ادنداتم هكذنا !ةدروا ]46 كبرؤلؤلل وتلا

 هكم كرز هكىديسر ةريخم نب دلوب ىلا بصنم نينج هكىتسياب درك رابتخا توبن ىارب
 ل لع نارملا“ اطعنول 2جكزز رولا تنال مظع 5و وامل قرا هو رطل ارا كعا

 نا « ءاشيام قاخي [دمجاي ون راكدروربو] «كيرو) هلوش مىلع هللاد رف مظع نتيرقلا نم

 رايتخالا اذذكف هيلاقلحلانا امكف هءافطصاو هرايتخا ءاشيام قلي امم ه6 راتخيو » هقلخم

 رايتخالا ىا © ةريخلا © نيكرمشملا ىا ه# مهل ناك ةيفان ام وج ءاسشالا عيمح ىف

 اودشناو ةورعو ديلولا مهرايتخال ىنا وهو ىلاعت هيلع

 موسقم قزرلاو لود وذ ىهدلاو + ردق:وذ برلاو رن وذ دعلا

 موشلاو موللا هاوس رابتخا ىفو # انقلاخ رايتخا ايف عمحا ريألاو

 اذا نيفراعلا ضعب لاقو : هلراتخلا هللاو رابتخا دبعلل نوكي فنك هريس سدق ديلا لاق *

 هارجا ام هرايتخا نسحو اف مهل هللا رظن ليمجمب ةيراجلا ماكحالا ىلا ةفرعملا لها رظن

 ظفاحلا لاق : نوكسلاو ىضرلا نم لضفا "ىث مهدنع نكي مل مهيلع
 ىنامرفوت كت مكح ىشيدناوت هجن فطل * ملست ةطقن ام تمسق ُهرئاد رد

 ةلاخلا ةريخلا تادرفملافو * ريطتلاىنم. ةريطلاك [ نديزك ] ةسرافلاب ريختلا ىندي ةريخلاو

 طبسولاىفو + ىهتنا سلاجلاو دعاقلا لاجل ةسلحلاو ةدعقلا وت راتخلاو ريختسمال لص ىتلا

 هقلخ نم هللا ةريخ دمح لاَ اضيا راتخمال مسا وهو ردصملا ماقم ماي رايتخالا نم مسا

 هرايتخا هرايتخا محازيو دحا هعزاني نا نم هباصاخ اهزنت هتاذب هزنت ىا 6 هللا ناحبس

 هتثيسثم ىلا ريشي ةيمجنلا تاليوأتلا ىفو © مهكارششا نع هي نوكرسشي ام ىلاعتو ف
 ىتم ءاشن املو ءاشن نمت ءاشي فيك ءاشيام قلخم راتخم لعاف هناو راتخالاو قاخلا ىف ةنلذالا

 مدعلا ىف ايناف هقسف مدعلا ىف ءاششالا ضعب دوجو راتخف ءاشالا قلخ ىف رامتخا هلو ءاشب

 ءامشالا ضعبو اناث ءاششالا ضعبو ادامح ءاسشالا ضعب قلخم هنا ىف ةريخلا هلو هدجو»الو

 مهضعبو انمؤم ناسنالا ضعبو ارفاك ناسنالا ضعب قلخي ناو اناشنا ءايشالا ضعبو اناويح

 اكلماهضعبو انج اهضعبو اناطيش ءايشالا ضعب قلخي ناو الوسر مهضعبو ابن مهضعبو املو
 ادودرم مهضعبو الوبقم قاخلا ضعب راتخم نا هلو ايناحور مهضعبو اننوزكت كلل َنْعَقْلو

 الاد قكياواابكسف اهتم العلا ذاتحلاف اكشن تاؤتالبللا, قردكا هن: :ةارج كفاك ىؤ) يفز
 برعلا مدا ىن.نم راتخاو مدا ىب قلخلانم راتخاف قلخلا قاخمث هقلخ نم ءاشنم هتاوامس

 ىنب نم ىبراتخاو مئاهىنب شيرقنم راتخاو اشيرق يضم نمراتخاو رضم برعلانم راتخاو
 (مهضغباىضغسف مهضغبا نمو مهبحاىحبف برعلا بحانق رابخىلا رايخ نم رابخ اناف ماه

 ىل راتخاو نيلسرملاو نيببنلا ىوس نيملاعلا عيمح ىلع ىناحصا راتخا هللا نا ) ثيدحلا ىفو

 راتخاو ريخ ىناخا لكىفو ىناحسا ريخ مهلمحل ايلعو نائعو رمعو ركبابا ةعبرا ىباحتا نم
 ثااثلاوىناثلاو لوالا نرقلا ىنادا دعب نورق ةعبرا ىتما نم ىلراتخاو مثالا رئاس ىلع ىتما



 فة فشنصا نورعشملا ءزجلا
 كك

 0 دئموب ءاسالا مل رع تبمعف' 8 0 2و كرشلان ء كوهنو ىدابعو ىدحوتى لا ؟و م وعد نيح مك ىلا

 ا لك ركادتلا دقو كيتشن ليف عمم هن ىنعي اهريخ 'ناشياربدشاب هديششوب سب ]

 رابخالا ىا ءاينالا نع اومعق هلصاو مهيلا ىدتهتال مهنعىمعلاك تراص ىا ريسفتلا لهالاق *
 | افلا ىنمم هتمضتل لهي لغفلا ةيدعتو ةغلام ءاننالل مهلاحوه ىذلا ىمعلا ترثا ناب سكع دقو

 مهتهازأ عم بونغلامالع ىلا لئاهلا ماقملا كلذىف ملعلا نوضوش لسرلا تقرا هاتشالاو

 متالانم لالضلا لهاب كنظاف لاؤسلا ةلئاغنع |
 اب ىراد هجار هكر ذعوت * ابنا درب تشهد هكىباج

 معللوا ة ريا ءالئتساو ةشهدلا طرفل باوحلا نع اضمب مهضعب لأسيال ىا هين ولءاستيال مهفولف

 | نيب عمج ىا « احلاص لمعو نمأ و ف كرششلا نم د باتنماماف قف لله+لا ىف ءاوس لكلا ناب
 هللادنع بولطملاب نيزت افلا ىا 6 نيحلفملا نم نوكينا ىسف ف اصلا لمعلاو نامبالا

 اعازاعشتراو:ناؤاكتمز نا دغاب كك ؟ااشللا زدل6]:ةحانلابو "١ بَووملا نم نئجانلا :ىلاعت

 [ تسنا هتسب زاب مالسلاهللع تلاسر ترضح تباجمب
 نسبو تسا نيه ئواوستك راو 0 دم ع افشكو ف نرخ

 ديسر دهاوت لزم زكره هك # ديزك هر ىنك ربمغيب فالخ
 فشكيىف لاق * حالفالاعقوتياف ىنعمي بئاتلا لبق نم ىجرتللوا مار كلا ةداعىلع قيقحتلل ىدعو
 حالفلا دجال عطقنملا ناف حاصلا لمعلاو ةبوتلا ىلع مادزا ىنعي ىسعف لاق امنا رارسالا

 ةللاصلا لامعالا اورششابي نا ةرخآلا لهال ىتنف ٍدوكلا هنلإ كرولا: ورل* فاز وقتو
 تاكربلاو مفانملا بلحو تاحردلا ليصحت ىف مظع 9 لامعاللو مهداروا ىلع اوميديو

 توفل ضفاف طقف ايندلا ىف نكل ةواقشلا لهالو ةرخآلاو امندلا ف داق لهال عفن اهلو

 هرفك لبق ناطيشلا ةدابع نع ضوع دقو مهو لاومالاو بصانملا نم يريتفلا دصاقملا اهب

 نإ اك يكييد حاصلا لمعلاو ناعالاب ىلا خم دبالف امندلانفاهرثا قارو.ةرمع لوظ

 ناسنالا عدم اذا لاقو هوأت ةرجا الب مالا لوخد نه عنم ال هرس سدق مهدانب ميهاربا

 ديحوتلا لامحالا لضفاو 'ىثالب نمحرلا تيب لخدي ىناف ”ىثالب ناطيشلا تيب لوخد نم
 نحرالاو لاوقإلاىدتتا ظرف لل :فاونملا عاط> بقا ؤاقيلاواقاءولو سلا: قرنا بوزكذو
 ثيدحلا ىفو مظعا هلل ركاذلا ناك هللا ليس ىف فيسلاب برضي برغملا ىلا قرمشملا نم

 | قافنلا نم ةءاربو همالساب مكحم هللاالاهلاال لاق اذا كرمشملا نال ىا ( ناعالا مع هللا اكمال

 ءاج م ( رانلانم نصحو ناطسشلا نم زرحو ) اليلق الا هللا نورك ذيال نيقفاثملا نال ىا

 ىفو © ( ىناذع نم نما ىنصح لخد نف ىنضذح هللاالا هلاال ) ةيسدقلا تاملكلا ىف

 بلطلا قدصو ةبحلا ىىدق ىلع ةرضحلا ىلا عجر ىا 6 بان نماماف ) ةيمجتلا تاليوأتلا

 ليذب كسملاب « احلاص لمعو ال هللا ىلا ةوعدلا نم مالسلا هيلع ىبلا هب ءاجامي 6 نماو )

 طانؤكوا نإ يضفا) كانت هللا كلا هريضوت ةرانقأو 35 بحاص لصاو لماك لبلد ةعباتم |
 ةيوهلا ةعسو ءاضق ىلا ةينانالا سيح نم نيصلخلا سفنلا رسا نم نيزئافلا ( ن نيحلمملا |

 1 سس مس مسمع سب

 2 ئشاز)



 ضصحالاةروس مدي 151 #-

 خبشلا ةرخ نم عمتسي ناكو ةدهاملاو ةضايرلاب

 تناك ة ك زلا هسفنناال عوجلا اوهزلا هتقيقحو عوملا عوجلا هرس سدق ىنالبجلا رداقلادبع

 موب © مهيداني مونو # ةيؤرلاب فرششتلاو ةمعنلا ىلا لوصولا هللا لأسن عوجلانم وكشت

 موب كموقل دمحاي ركذاو ىا رافكلل ريمضلاو ةما.لاموي دارملاو ردقملا ركذاب بوصنم

 منك نيذلا ىناكرش نيا ه© ءادنلل ريسفت د لوقف 88 نابضغ مهلع وهو مهبر مهيداني
 نالوعقملا فذخ ىودمعتاك مينودبعت متنكو نك مهنومحزت منك نيذلا ىا 6 نومحزت

 بو رض نم برض كلذنعء مهلاوسو رارخالا 6 لاق * امهدلع مالكلا ةلالدب ةش اعم

 سفنلاو ةميبطلا حالصانم كلاسلل ديال

 ىببم فاشتسا 6# لاق لج مهسفنا لهجم مهفارتعاو مهتحبضف هيفامالا مهل باوجال هنال باذعلا

 ه6لوقلامهيلعوح نيذلا + لاق ليقف ذّتيح مهنع ددص اذاف لق هنأك لاؤلا ةياكح ىلع |
 ذي لك انين آل انئْشولو .) ىلاعت هلوق هلع لدي نيدودرملا رانلا لهانم اونوكي ناب لذالاىف

 تعم ريسفتلا لها ضعب لاقو + ةيمجتلا تاليوأتلا ىف اك ةيآلا (ىنم لوقلاقح نكأو اهاده

 «نيعمحاسانلاو ةنملا نم مهجن المال هلوقوهو هادؤمققحتو هاضتقم تبث لوقلا مهاعقح

 ابابرا مهوذختا نيذلا مهؤاسؤروا نيطايشلا نم مهؤاكرش مهبدارملاو ديعولا تالا ند دعو

 هلومش عم مكحلا اذهب مهصيصختو هنع مهوهتو هبمهو مام لك ىف مهوعاطاناب هللا نود نم

 لاؤسلانوكمم باوجلا ىلا مهتعراسمو باذعلا قاقحت-او رفكلاىف مهتلاصال اضيا عابتالل |

 نولوقيسةدلاناب مهمزجو لالضالاب مهخوتو مهراقحتسال مهنع لاؤلانا مهنطفتل ةدعلل |
 مهعابتالاوا مدا ىب رافك ىا  ءالؤه © [ امراكدرورب ىا ] 6 انير 8: انولضا ءالؤه
 نولوقيام نولوَه مهنانايب ةراشالاب مهداسمو لوصوملاىلا عجارلا فذخ هكانيوغا نيذلاو

 ا ةقيقمللا ىف باوحلاوه 5 انيوغ ممهانيوغا 00 هدرو هراكن ا ىلع نيردأق ريغ مهناو مهنم رمصحت <

 | نيكاسم ةلالضلاو ةياوغلامهلوانل تيضقامب انيوغا امتاو ىنلا ىلع انهرك اامىا هلديهمت هلبقامو

 بدأتياكدعبلاىصقاىف هللاعم بدالا نوظفحي مدا ىب انمركدقلو ةيصوصخ نم مهنا مدا ونب
 ظفحم لو احبرص سيلبا لاقام انتيوغااك مهانيوغا نواوّميالو برقلا ىصقا طاسب ىلع ءايلوالا

 ىصاعملاو رفكلا نم هوراتخااممو مهنم 6# كلا انأربت قف مهلندءقال ىنتيروغااب بر بدالا
 1 نوديعبانابا اوناكام 8« ىلاعتهلوق اذكو هيلع فطعب+ل اذلو هلبقامل ريرقوهو مهنم ىوه

 مهتاوهش نوعيطيو مهءاوها نودبعي اوناك امئاو انثودبعي اوناك ام ىا نودبعي لوعقم انايا |

 مانصالا ىاو# مك ءاكرش اوعدا 9: ةنزخلانولئاقلاو اديدهتو اخيوت هللاريغدبعنمل د« لبقو ف |

 طرف نم 6 مهوعدن ف للاءاكرش اهنا مهئاعدال مهيلا اهفاضا باذعلانم كوصاخيل اهوحنو

 اوأرو # ةرصنلاو ةباجتسالا ىلع مهتردق مدع ةرورض * مهلاوبجتسيإف ف ةريملا
 هبزوعف دي ىلا هوجو نم هجول *6 نودتهي اوناك مهئاول ف مهيشغ دق دوعوملا 6 باذعلا

 اونمت ىا ان» ىنمتلاول مهضعب لاقو * باذعلا نم اوقلام اوقلامل ايندلاىف قحلا ىلا وا باذعلا

 ءادن رافكلا هللاىداني موي ركذاو ىا 6 مهيداني مويو 9 نيلاضال نيدتهم اوناك مهناول

 مهتلسرا نيذلا نيلسرملا [ديداد باوج هج] 5 نيلسرملا متجا اذام لوقيفو# خيبوتو ميره



 مد 27١ نو رشعلا ءزجلا

 | كونك ايا ] قشاكلا لافو دوعوملان ناسانغولا قلما انيباوتو |
 كلذ هنيصم ىا هك 2 هقال © 0 هلدوعوملا كلذ ىا 3 وهف 0 [ اندرو ترصنو ترا "ود

 ىلوالل ربخ ةلودوم 6 نك #2 ىلاعتهدعو ىف فاخلا ةلاحتسال ةلاحمال هكردمو ندحلا دعولا
 هكايند ىناكدنز عاتموا ] :© ايتدلاةولاعاتم م [ اروا ميداد ىراد روخرب ] 46 هانعتم ف

 رب شهاحو لاوز دنص رد شلامو 3 "”ىدؤم نثتلؤدو""تساتذحم ةتحمأ خنت

 * نيرضحملانم ةميقلاموب وه مث 9 [ لظنح مومسب بقعم شلسعو موعطو لاقتلا فرش
 عيبتملا لاح نع راضحالا لاح ىخارتل ىا نامزلاف ىخارتللمثو . باذعلا و رانلاوا باسحلل

 اهلقام لع ةرخ آلا لهاو:ايندلا لها نيب ةباشتلا زاكتا تيئزتنفأىف ءافلا ئعمو ةئرلاقوا

 صاظلا توافتلا اذه دعبا ىا هللا دنعام نيبو امندلا ةاحلا عاتم نب توافتلا روهظ نم

 نمؤماوهو ىلوملا نادجوو ىلعالا دعولاب مرك !نم سيلف ىوسيال ىا نيقيرفلا نيت ىوسي
 اهدجوةعاس ةوهش ءازاب كلذو رفاكلاوهو ىقعلاف محملا ف عوقولاو دبعولاب نيها نك

 قليلا قاوؤزنو ةطؤلا و اويوقولا رطل هشام لطراوا ةغاس وه نر” لاق وبا دلا ف
 هح نا رومىاأ تفك ا1َزَوا ديد رانسب عد ناردو د كيم هنا هناد هليح رازهب هكدبد

 دك نيس نه برشمهو - ارب ٌءدرك راشخا هك تشرب هح نبياو ٌهداهل دوخرب تل

 مهاوخ' كك نر 35 ارئاعاشداب ديان هدايزنمزاان تسرت ذيذلو فيطل هكماعط

 ىخواسمرب ىناصق ناكديو ديربرب دوب نخس نيردو دزوخ مْيزك مهاوخ هحناو ميشن
 نينز رثاو درك ةرايؤدوذز ٌرورغم' ٌءرَوِنَو .نارب تشاد: تسوزد هكدراك ناصق تلبث

 ثريدحلاىفو ا ةوهش بد [ عك درببم اروا ناغك قاف ناش وسو :كجيادلا

 تناك نمو هلردقامالا ايندلا نم هتأيلو هنبع نيب هرقف هللا لعج هتمه ايندلا تناكنم )
 للا لعا ضبان اا تع ان ( ةمتار .ىهو اينذلا#ةتتاوااهلق ىف: ىغلا هللا ل مج هتمه!ةرخلا

 اهيدارازوجع هيىنيتأت لاقف كلذىف هلل يقف ىرط زبخ موي لك جملا قيرطيف هدنع ىري ناك
 عم رورسو ةعس هلزاك نمت ريخوهف هللانيد عم متو ةدش ايندلا هذهىف هلزاك نمو ايندلا

 ةغبص رانلاف غبصتق ةمايقلا موي رانلا لها نم ايندلا لها مئاب ىبؤي) ثيدحاىفو كريشلا

 ةدش :ىنعي (براي هللاوال لوقف ل طف معن كب نم له طق اريخ 5 له مدا نبي لاش مث

 ةنْطا لهانم ايندلاىف اسؤب سانلا دشاب ىنؤيو) ايندلا ممل نم هيلع ىضمام هتسنا باذعلا

 لوقيف طق ةدش كب م له طق اسؤب تيأر له مدا .نبااي هلاقبف ةنطاىف ةغبص يطبق

 (ذافكقذرو ملسا نم حلفادت) ثيدحلافو (طق ةدش تيأر الو طق سؤ. ىصمام هتلاوال

 ةزمهلادمب (هانا اب هللاهعنقو)ءوي عوجو موي عبشوهلاقن٠ مهنمو ةجاحلاردغب نوكياموهو |

 ةرخآاآلاو ايندلا تواطمب :ذاف:ةروك ذملا تافصلاب فصتانم :. ىنعي فافكلانم.ءاطعا ىا |

 منادجولاو لوصولاب مهصاوخ صخالو ةيؤرلاب مهصاوخلو ةنلاب نينمؤملا ماوعل دعولا#“
 ىلا لصتد رحت ىنرث عوج مالا هلع ىسيعولا ىلاعت هللا ىحواو (ىدجو ىنبلط نمالأ) ىللاعت لاق

 تست لك ةناخا ريوعت لك 5 تسنا لد ةناخ ريوتنا [ ب



 قزر ىلاعتهللو مهلاح نسح دادزبلب ! مهيعس عيضنالف رث غلا لها اماو نارفكلاو دورغلاو:

 . عننا هنأش ”ىشوهف ىا هي اهتنيزو ايندلاةورحلا عاتف له ايندلا بابسانم' ه ”ىشنم ع |

 حضاولا مالا اذه نولقعتالف نوركفتنالا ىا 4 نولقعت الفأ 0 ”ىدبا هنال 5 قباو 2

 صحصقلا ةروس م19 ا

 .جانركلا اهيلا باتت كىانك الارمملا هجاتحر سلا ىلاع نار دكلا اذكو تالا عذامو املا |
 مج مرحلا لئاقع ءافك ١ اوسيل لاذ ع ءاقك !نم اوسيل رظبلا لهاو ءاسنلا نم

 : 1 تدسل ءاسنلا نم ةعركلا نا امكَف هلها لحرلا مرحو ةفاككلا ”ىشلك ةلقعو ةلقع

 ةيككلاز قطبلا )| نها نمي مات رموكلا| دكني اواعلا اعزب امه قرفيق ناجرلانم ليذرلل

 ىدعس خيشلا لاق اكضاسلا ني روفكلاو ركاشلانيب هف قرفالو داللاىف عساو

 تسودهح نمشد هحامغي ناو> نيرب * تسوا ماع ةرفدسإ نيمز مدا

 | عفتالو رضتال اهنا هلانلقف مانصالا ديعي اصخش ةريزجف اندجو دحاولادع خيشلا لاق +

 | سمالا اذه نيانمو لاق هشطب ضرالاىفو هشرع ءامسلاىف ىذلا انلق هللاامو لاقف هللادبعاف

 كلملاباتك اندنع كرتو هيلا هللاهضبق ةلاسرلا ىدا املف ارك الوسر انلا لسرا انلق مظعلا |

 انعجاضم انذخا لالا راص املف نا رقلانم أش هانماعف لسا ىتح 2 لزيهف ةروس انولتمث

 مصلادبعا تنك نيح ىنعيضي+ل وه لاقف هقفنيل ايش هلانعج نادابع انمدق املف مانيال ناكف

 ديف بوكا ةيالد اقرب قوقراشس بورخ [ى ذا سلو[ ى ابهر دفا ناكل ء انو لل ضر يك

 هنم لصاخلا ملألاو بلاغلا رقفلا ودعلانمو ودعلا

 ازتها كو غعتك نشل ووك + "از كاز ال كبل نوكأ ككل

 عضوم رفكلا عضيالو ر ,كشلاب اهدقف ةمعللا ردق فرءيو ىلاعت هللا ف رعينا لقاعلا ىلعف

 اانانطستو لبان ع ضارعالافضلقالنامءاقلطم ا كالقلا ةنمبلاضحب حيرص مظ هناف 0

 | برخ مث هلق برخ نم :هلاثمان 07 كو ديدشلا شطبلابف كاقللاماو:هنم ءاطجلانا
 ندمان كال راهك عجل( دقتنلا لح ناسنالا نكلو هراوب مالا رخآ دجوو هراد

 تاعاسلا عيمجىف انفرشو ةظل لكىف ةلفغلا مون ند كاياو هللا انظَمبا ةلفغلا نم هلاح ىل
 | فالخب اهريخف ءافلا لوخدل طرشلا ىنممل ةئمضتم ًادتبم ه5 امو 8ع ةضحلا ةلماكلا ةلخقلاب

 | طيسولا فاك ةكم رافكل باطخلاو متطعا < متيتوا 9 6 فاد ] ةيسرافلابو : ةيناثلا

 / ىتبتالو ىنفت اهنال اعاتم ايندلا عفانم ىمس لاوزو ءانف ىلاوهو متنامث لئالق امايا هبنيذتيو

 | ممهلا ةسم نم ةيراع ةلمك ةحهبو ملالا بئاوش نه ةصلاخ ةذل هنال كلذ نم هسفنفف 5

 ىلع ىضاعملاو فكل رع ةاداخلا ةواقشثلا نورت وتو ريخوه ىذلاب قداوه ىذلا  نوادتستف

 كك لدي هكديتك ىه مهفو دسايبىمت ردايآ ] ةيسرافلابو : تاءاطلاو ناميالانم ةدلوتملا ةداعسلا

 [ بويعب اريوغصو ىلاغب ارقاب دشكم
 انشري كاخ رباارب ردنأكف نيل < كنحز ندادرزو لكل دشاب فدح

 ْ ةنملا وه # انسح ادعو 98 هتءاطو هناا ىل اع عا ءاندعو ًادتنم ةاوصوم * نفأ )ف '



 مي 218م جح نورشفلا 55
 0 دن دسم حجوا

 ظ قذي نمو هوةوذي+ل مهنال ءاملعلا ذكرا عيال اك ىندللا قزرلا قوذ ةيلاك رعتال ايدكلو

 ىدنحخلا لامكلا لاق : ىرديال |

 كيسان وك هكدناددهح هدابنا تذل ناك + زيهرب قشر فانليا دهاز |

 | هللا 4 قام اوفاخنْنا قئاللاو للام اونماو ان اوفا مهنا ىنعي سكملاب سعالانا نيبمش |
 .هلعلا نطيلا هي اهتشيعم ترطب ةيرقنم انكلعا كو قف لاقف سانلا اونمأرو هيلع مهام ىلع

 ١ 000 ءوس نه :ناسنالا ىرتعي شهد وهو د رشالاو رطبلا مهضعب لاق ةمعلاوو |

 حرفلا نم ى رئعنام كلا هفخوهو برطلا هبراشواههجحو ريغىلا اهفرصو اهقحب ماقلا ةلقو

 | تناك ةيرق لهانم و ىنملاو .طيسولا ىف م اهتشيعمف ىا ظفاخلا عنب اهتشيعم باصتناو

 ١ نارفكلاىف اوشاعو ةمعنلا مهتفطا ىتح :شيعلا ةعسو: نمالاىف .ةكم: لها لاك مهلاح
 اوءاظامي ةيواخ ه5 مهنك اسم ©[ تسنا نسب ] ا كلتف ه» مهرايد انبرخومهنلع انصدق |

 3 وج يع 2 _ 3 4 2 01000
 دعل نم #8 مهدعب نم ف [ قارن دسوسشششا كعب 0 نكست ١ 0 مكباهذو مكشحىف اهنور

 ىلاخزابو ] موي ضعب وا امون ةراملا الا اهتكيالذا اليلق انامزالا هي الئلق الا له مهريمدت |

 لسد وب [دنؤرزو:ةني[» كتدلا شوعج ن ادب اها عا زدك فيسارب ةدحن ةهحاينت ةئاع رودتزااتكب
 | ةكربالذا البلقالا مهباقعانم اهنكساوعت اوه رف مهرايدف هرثا قب نيكلهألاا نطانماعوغزا ظ

 | ناحبس اهحيبستنم ناك اذلو موبلاو ماهلا اهنكس مهضعب لاقو * موئْشلا ضرالا ىنبكسف |
 توعال ىذلا ىلا

 ٍفاضعاورقا ةعلق رد دنزيه تبون مول * تويكيع 2ك قزطْوو دنكم ىرادهدرب

 | مهزايدف مهفرصت فرصتي دحا .مهفلخإملذا نكاسملا كلت مهنم د« نيثراولا نمت انكو ف
 مهتافرصتم رئاسو

 همه ءانقزا ىقاب مسام ىنعي ٍْ

 ْ د قس رح كلت عولا اهمظعاو اهلضاىق:ئىا 13 اهنا ثعس ىد نب ناد الاد ل ْ

 ىلا انلاغ تثفب امنا لسرلاو فرشاو نطفا اهلها نوكل مظعالاو الدال قمح اييغانتاو ْ

 قحاب ةقطانلا ه4 اننايا مهيلع ولتي الوسر قه تايصقلاو ندملا نونكسي ابلاغ مهو فارشالا ظ

 تاسرا الول اولوقيناب ةرذعملا عطقو ةجألا مازلال كلذو بيهرتلاو بيغرتلاب هيلا مهوعديو '
 كلذو سو هيلع هللاىلد دمحم لوسرلاو ةكمىف مالا ةكتلاىفو «ةشلناي | عيقنف الوسراانبلا

 | ىلاوح ىه ىتلا نادإبلا كلهم دماي كير ناكامو ىنع ءلا نوكف اهت<“نم تنحد .ضرالانال | ظ

 امو# تناوه.الؤسز ةكم .ىه ىتلا ىرقلاما ىا اهماىف ثعبي .ىتج كنامزو ةلرصعف ةكب |

 ةيلا م ىمهدنشزف قحلا ىلا مهوعدي الوسر اهماىق انثعب دعب ةيوقعلاب 3 ىرقلا ىلهم اك ظ

 انوسر بيذكتب .نيملاظ اهلها نوك لاح :ىا: *؟ نوملاظ اهلهاوالا 0001 ملاعب

 | :ىئتح هعوقو مدعلال ةنهلإلا ةلسلا بجومي كالهالا هم مدعل ةياف ثعبلاف .انناي اب لقكلاو | ظ

 0 عطاقوظلا لق اذلو كالاهلا ببس مظلانا ىلع 35 الا: تلد ثعبلا بيقع كالهالا قمح مزلب ا

 6 21 وي سر ّْ / !5

 1 ىئرز ملا كلهم 3 نامزىف هن داع قئاكلامأو 3 كبر تكاتف 0 ديادجبلا دبعو 5 ا



 ١ صصقلا ةروس كي اكل

 نبا مككلرق اترك دق ا . داقرلا قيرط ىلا كولسلاو نيدلايف مالسلا
 سالتخالا فطخيتلا وا[ وتاب ميا وت نيدددو ميد, ىفوت ىومت .ءارثيابو ىدروا هكماغيب
 لاقف مالسلاهيلع ىلا نات فانز كسجع أ :لقوت نا نامع نيد كوالا فزت 55

 قطاع كنار
 تساما تلاواذ بيس ىلامر فيم هحناو * .تنستساوا ندءدسو, قوت لوق

 انكلو مولا كمهتنف الم لك !؛نكامورا ةتافع لامك | 6تاقاعم ”ةليسوو تاحرد ]

 .انوجرخيو انولتقيو انوبيلسيو انوذخأي ىا انوفطت نا: برعلا انفلاخو .كانعبتا نا .فاخن
 | عيطتال نوليلق ىا 1 ةلكار نو نوريثك معو انفالخ ىلع م يعامل مرخلاو ةكم

 مهناكم لمجو مهمصعن ملأ ىا انمآ امرح مهلن كمي ملوأ »© هلودب مهيلع هللادرف ا

 نايدملا مو امي مهضعب ريخيو هلوح برعلا لتاقّس هبف ىذلا تدبلا ةمرخ نما اذ امرح |

 كش زاوهاو نعا ناشيزاو انشا مد صعاب عرض ةّتشارمس عابط همهرد مرح كل ندا ز] قع :

 لتق ورد اك دئناد:مرح تمرح برع نوح تطيل نق عشاي ع هك نسال رهو نما

 ءاملا تيبج كلوقنم هنف عجم مرحلا كلذىلا لمح هك هيلا ىجي ف [ دنراد اور تداغو
 نم تارْلا ناولا ىا 6 ”ىش لك تارمن 5-5 نورطاب هتعمتا ا صولا

 0 الإ ةعمتج يي هكاوفلا .قزلشي !قاوتال قاورعلاوا:نقلاويماغلاودوطك كتاح
 عفانم] ىنعي :. ىؤشاكلا لاقو * 6 تارا نم ٠ مهقزراؤإل لاق ثيح مالسلاهيلع مهازبا ءامدل

 ئرخا#ةةضرةلعاو ةتكلا ةنلكلار وشو رو دقرو راج ان تح انو هنا 7 ىعون نه زا

 دلب ىلا دلب نم بولا ماعطلا وهو ةريملا عاطقناب مهررضتنم مهوتي ىسع امل ةعفاد امره

 ماثدالا ةدبع مهو اذه مهلاح ناك اذاف تاقولخلادنع نمال اندنعنم هك اندانم اقذد ©
 ريقفلا لوش : ديحوتلا ةمرح تدبلا ةمرح ىلا اومض اذا فطختلا نوفاخم فنكف

 ديحوت تهاني ؛ىاج ارهلج *: ديحوت ,تسهلا ضاخب مرح
 ديحوت تسهار «كشهاواد:ناكا# نإالعاا تكتكشالاو نما ثعاب

 نه اقزر نوقزري ىا قزري ىنعم هنق نال لد ادع دك وم ردصم هنا ىلع اقزر باصتناو

 قداد ىزودو عدز ىذ ريغ ىداو نيدد ارئاشيإ مداد ىزودو ] ىنشاكلا لاقو * اندل

 ةاه> 6 لها ةكرا(قا 6 نوملعيال مهرثك | ع نكلو © [ ىريغ تنم ىنام كيدز زا

 باق ةقيقلاىف مهمرح ناببلا سئارعىف لاق * كلذ اوملعيل نوركفتسالو هلنونلةثنال

 تنراقلا راح شا مع كاذع هنلا ىجبب ننالا مرحو سدقلا ةمكاوهو مالسل هيلع دع

 ناكو نينوكلا تافا نم انم ناك ةقفاوملاو ةبحلا طرشب مرا كلذ لخد نم تافصلاو

 ظفاحلا لاق : هللاءالوا نم ىلو بلق ىف لخدنم لك اذكهو نيملاعلاىف قا: روظنم

 كنك« ينزوو 3 هلكت نيارفز قلل دام * تسلد لها لوبق تداعس جنك ديلك

 تناكولو ةيناثالا ضرا نم ةهولالا تابذجحب فطختلا نم سفنلا فوخ ىلا ةراشا ةي الايفو *

 الغضا لك دئاذلو ةينامسجو ةيئاحور ةركلك قئاقح ةيوهلا مر> ىف دجنولأ ِتاقلا دهس ةعبات

 © سا الا/  ناسلا جود )

ْ 
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 مد 411 زي نورشعلا ءزجلا

 نا 2 ”1نيذلاو ىنالناك امإل لالي لاف : اف (كع 2 ملام كلن رفغتسال) .ل/3:هيلع د هللا ىلص

 :: ( محلا باحا مهنا مهل نيبنام دعب نم ىنرق ىلوا !وناك ولو نكمل اورذغتس

 هيون هل هللا ىبحا عادولا ةنح نم داع امل ٍلسو هيلع هللاىلص ىلا نا تاياورلا ضعب ىف ءاج

 حف ةقيقحلا ىف ةيادهلا ةيمجحلا ت تاليوأتلا ف © ةبوتلا يب قيس مساس هحو

 ديعلا بلقل نال هناحبسس قحلا ةردق لفالا كلذو هيبوبرلا ماع ىلا ةيدوبعلا باب
 قولغم وهو ةرضحلاو حورلا ىلا بابو ادبا حوتفم وهو د_لاو سفنلا ىلا باب نيباب

 كلرفغيلانيم ًاحتف كلانحتلانا ١١ مالسلاهيلع هبي لاقاك حاتاملا هدب ىذلا حاتنلا الا هحتفيال

 يدم 6اهقتسم اطارص كيدهيو كيلع هتمعن لو رخأتامو كبنذ نم مدقتام هللا

 ىلعما) مهبولق باوبا ىانيقولغملا قحىف لاقو ىنداوا نيسوق باق برق ىلا جارعملا ةليل ءاده
 ناف ( ءاشي فيكهباقي نمحرلا عباصا نم نيعيدانيب نم ؤملابلق ) مالسلاهياعلاةو (اهلاذقا بولق

 لوش ناكو هلق ىلع انما ير 5 ةلالج عم مالسلاهيلع ىنلاف هغازا ءاشزاو هماقا ءاش
 بلقلا بلقت نع ةرارع هيادهلاو (كتعاطو كنيد ىلع كدبع بلق تدب بولقلا بلقماي)

 ١ كج ركل ره ركز نع عربا تجي جدولف قيمنا وداو هلت جملا لإ ةعروسام هور لطابلا نم
 ! ىلا قحىف مالسلاهيلع انين ةدارا تناكولو لزالا ةداراب ةنورقم ةيادهلا ناسلا نشا

 | ةيازقلا. ةهج نم .ةقحىف:هتدازاو, هتحم ناك نكلو ايدتهم ناكل: لزالا ةداراب ةنورقم بلاط

 كنا ) رارسالا .فشك ىفو * ىهتنا هباجا فك(رءءب مالسالا عا مهللا) لاقذا هنا: ىرتالأ

 ' مهاوخ كا مئارىع رب2 ٌءزافمرد مهاوخ هكار اام ] ب نم ىدهتال

 | كوم. نباو مجدا تلود لهارسرب تداعس جان لازا لزا ردام . .مشك "يي اود كاسلبد

 ١ هعرقم ناو م«ذيتك فور ةيصانرب تواقش مترو «ىلاباالو ةنملا ىف ءالؤه» هكمتفك و رف

 ىلاعت ىادخ تافصرد تفص جه درعاوج ىا « ىلابا الو رانلا ف ءالؤه » :كدزرب

 | «ريتسإت!ءزرعتاةمكحخ هتلر ةنككاركاب قيداط هنكلا,,تنسرت_ كان ذؤد. حل اراالا ةبفصانأ
 نييك قك كك تالق ناك تك تفرط سن زك نحمل كس 5 دوي ثيدح نيا دردزا

 | سلباايؤوا مكنانزجعم سين ١ لئارو دم [مكمتساشات دوا د.ث | ناك لعل عفن اوكي ١

 أ دوخ اروا لزا هاكراكزاو دنديد ىم ابيدو ىضارقم دوب لمع هاكرد هاس نيدنح دنيوك

 ظيفاحلا لاق :. 6 نيرفاكاانم ناكو ) [ هكدم ؟ هايس ملك

 هايس دتقفاب هكار كاتب ملك * درك ناؤتن كةس راوكو مصر باب

 زمس سدق ىدعس خشلا لاق

 تشو ريدش تعليق ةديراكس #2 907 دب لاحت ترودص تنك

 دنزد نزتوب نسئاعور [دخازي_ راو «زجري هل وشب هك راخم ١ جفكر است
 بئاصلا لاقو

 انداوغيإ ةعرمج ناكل دانس ايدايتكا ووري حر رادتخا]
 هياع هبءادتقالا هعم ىدهلا عايش ىنعم © انضرا نم فطخ كم ىدهلا عيتننا اولقو وه

 ( مالسلا )



0 
 ماحرف كين ىا تغكو درك لمحت َ مانشد داد ىنوح بو اركب ظ

 ناك فنك لكيتمع متاددك + نا نفك ىاؤخ هك مئازرتب |

 6 امارك اورمم وغالاب
 اهلحو ارتاس نك #« اهلا كنان 1

 اسيرك زمت الل * ىوغل حبش نماي
 نكت ىورد قتال ابك زاىوز اسراب ىا باتم

 قكرانك ناكر اوك نت ريوت *# 00 مدرءاوجان نم 5 ظ

 باطخ ريغ مالكلكو قدا 0 ةدامعلا نع كلغشلام ةق.قحلا بابرا ع وغللا نا دل

 | «انلامعا انااولاقو هنعاوضمغا وغللا) اذه لثم ماوعمس اذاوز) هلا ىوسامىلطو ةعقاولاو لاخلا

 | دوجولا تادارع ٍباستكاىف (مكلاءامكلوإل ىقيقحلا دوجؤلا لبشل ىزاحلا دوجؤلا لذبىف

 عافتنالا ةداعس نم نامرحلاو ىتقحلا دوجولا كرثو تاوهشلا تارضم بالحتساو ىزاجلا ٌْ

 ايلاط ناكل اتساخب افراع ناكولو ةققْلا نع لهاج ىلاعت هللا ىوسام تلاط نا اذه نف ظ

 هسناحم هيو مهن سيل هتاف ءالهجلا ةبح ىتتزيال نا كالسلا نم اهنلاطل ىتنيف اهريغلال اهل“ |

 لوجو مم هيف رثؤت نا فيعضلا نمأيال هنا عم نوجشلا قيذا دادضالاب ةرشاغملاو ْ

 نئدئراَن م نوكنف رابدالا ىلا لاقالا نه للقننو ركملا"هتلغ ةجاودتيو هعبظ زيغتساو هلا" |

 الو سانلانم  تببحا نم 96 ةلاحمال دوضقملا ىلا ةلصوم ةياده هي ىدهتال قي دمت ايا

 ىدهيّللانكلو 98 ىعسلا لك تنعسو ةقاطلا ةياغ هيف تلذب ناو مالسالا ىف هلخدت نا ردقت |
 الاىدهي الف ةيادهلل نيدعتسملاب ه# نبدتهملاب معا وهو ف مالسالا ىف هلخدفف 6 ءاشي نم
 ايلللتفلل

 تياهنا“ دشاب هارمه ودب * تيادب زا داد و تياده

 نوكفمالسلا هلع هللا لوسر مع بلطملادبع نب بلاطىنا ىف تلزن ةي.آلا نأ ىلع دوهملاو
 لاقوهناعا ىلع اصيرح ناكو هللال وسر هءاح رضتحا امل هنا  ىور  تدبحا ن؛ دارملا وه

 نكلوقداصل كنا تملع دق ىخا نبااي لاق (هللادنع اهب كال جاحا ةلك هللاالاهلاال لق معىا)

 نيجو فعذ ىنعم معك ةلمهملا ءارلاو ةمجعملا ءاخلاب وهو توملا دنع عرخ لاش نا هركأ

 اهب تررقالو اهتاقل ةصقنمو ةلذ ىأ ىدعب ةضاضغ كيببا ىنب ىلعو كدلع نوكي نا الولو

 ىخاشاةلم ىلع توما فوسش ىنكلو كتحضنو كدجو ةدشن نم ىرا امل قارفلا دنع كنع

 ىلا هللاق ديحوتلا ةلك نع ىبا امل بلاط ابا نا  ىور  فائم دبعو مئاهو بلطملا دبع

 صحصقلا ةروس مهي ١٠6 جم

دلاع هتفواب تسدزا رايتخا مامزو دول هتفخ "تدم هاربا 77 ظ
 | د وككي ذك نإ يس رب ئ

 ٠١ اورض اذاو :) ىلاعت لوقا تفكاو اذاواو" ١ ررلا تكتتم نا ودك راع وأ حبقتسم كلاح رادو



 م6414 نوزشالاءازلب

 وللا اقم قلب وق ؤمزا زثلا مهناهيا ىلع ةرمو مهباتكب مهناميا لغة نم 06 نيترع

 مهربصي ئا ه6 اوربصاع قف: ( ىرخا ةرض كيلع اذنه دقلو) ىلاعتب ةلوق دنع هط دااوعتت ىف

 ةقفاومو مهاوه ةفلاخ ىلع ةيمحالا تاليواتلاىفو © نيتعيرشلابلمعلاو نيناعالا ىلع مهتاثو

 اهملعف ةيراج هلت ناك لجرر نيترم مهرجا نوتؤي ةثالث) ثيدحاىفو هيهاونو عرشلا ىماوا

 هللا قخ.ىدا دبعو.نيتيص هرجا هلق اهَجوزت مث اهيبدأت نسحاف اهءداو اهمنلغت نسحاف

 فشك ىفاك (نيترم هزجا هلف نآآرقلاب نم مث لوالا باتكلابنمآ لجرو هيلاوه قحو |
 لوقلا نسحلا لوقلابو ةيدعملا ةعاطلاب نوعفدب ىا هي ةئيسلا ةنسللاب نؤرديو  رارسالا |

 ةئيسا|ةملظ نوعفدي ةحلاصلا لامعالا نم ةنسحلا ءاداب ىا ةيمجنلا تاليوأتلا فو جو ميببقلا |

 تانسحلاناز) ىللاعت لاقو (اه>مت ةنسحلا ةئيسلا عبتا) مالسلاهيلعلاق 5 ةعيرشلا تافلاخ هو

 نع هللا الا هلال رك ذ ةنسحب اوعفدي نا مهصاوخلو نينمؤملا ماوعل اذهو 6تاانسلا نيهذي

 | ىن ةنسحمب اوعفدي نا مهصاوخ» صخالو اهتاوهشو ايندلا بح أدص ةئيس بولقلا ة[نم

 ةيؤد نع ةريصبلا رصب ضغو اهنع باقلا قلعت عطق تادوجوملا دوجو كرش ةئيس هلال
 5 نوقذتي مهانقزر امو ف ”ىش هعم نكي ملو هللا ناكاك هللا الا دوجو تايثاب هللا ئوسام

 اذاو » ىتبقملا دوجولا بلط ىف ىزاجلا دوجولا قافنا.ىلا ةراشا هفو ريا ليس ىف

 [ هدوهيب نخس ] ةيسرافلابو : مالكلا نم طقاسلا وهو نيغاللا نم 4 وغللا اوع.س

 باتكلا لها ىنمؤم نوبسي اوناك نيكرشملا نا كلذو وغللا نع ىا  هنع اوضرعا

 ه6 اولقو ' ةلباقملاب نولغتشيالو مهنع نوضرعؤف ميدقلا مكشيد متكرت مكل ايت نولوشو

 ةهافسلاو وغالا نم 45 مكلامعا مكأو قي اهوحنو حفصلاو ملا نم ه# انلامعا انل هي نيغالل

 قفاومةي©و لصاوم مياستب سيل مالسلا اذه ه6 مكيلع مالس 98 هلمعب بلاطم لكف اهريغو

 ءاغتبالا 85 نيلهاجلا ىتتينال وه [ ميدرك امش كرت ] ىنعي : قرافم عدوم مالسو ةءارب وه.لب

 مهطلاخم ديرئالو مهتح بلطنال ىا هلع وهام فالخ ىلع *ىثلا ةفرعم لهجلاو بلطلا

 دب بيسو تسا ايد ىاندب بجوم رارشااب تبحاصم هح ] مهئالخاب قلختلاو مهيطاخمو |

 نييكنا ىب دوب ىرهز دب راب * نيشن ناكمابو نيركبا نادن 51

 ثيدحلا فو قالخالامراكم ىلع اث> هيف نا الا فيسلا ةياب اخوسنم ناكناو ةيآآلا مكحو
 هللا ىصاعم نع زجحي عروو لهاج لهج هب دري لح هملعب دتعي الف هبف نكي مل نم ثالث )

 تسسد هك ديد ارىهلبا سونيلا ] ىدعس خبشلا لاق * سانلا ف هب شيعي قاخ نسحو
 نادانسواراك ىدوب اناد دنمشناد نبا ركل تفك الدإرك يم اوجن ىو هدز: ىدنتمشناذ ناسك ا

 [ ىديسرت هكياج نيدب
 راكبسساب دزيتس ىلباثاد هن * راكبو نيكدشاش ار لقاء ود

 ٍديوجب لد تدرب شدنمدرخ * ديوكت خس تشحو نادان ركأ

 ىوجمرزاو ىش كرس نودع *. ىلوه ديف ام لد بحاصود
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 صدقلا ةروس مه ع جم

 دعا يدعي الو :غومل [ب زاك ىهتاقل بمكان دانع هيو كولؤاو لقألا ذنب ريل ةرئاور الجل
 5 : قا داع اجيب ن عل ءادتهالا احا ةلاسرلاو ةوشلاىف هردق لاك عهمالساا هلع انس نا هللا نم: ىدهرغب هللاىلا

 ءاسنالا تعب رسلا اذهلو ( هدتقا مهادهبف هللا ىده نيذذلا كاوا ١ لاقاك ءانالا ةعباتمىلا |
 نيذلامه نيملاغلا نا اهنمو * ةعياتملا وهو هللا نم ىدهيب هللا ىلا ىدتهملا خسشلا ديرملا جاتحاو ْ

 ىوهلا لهاف اهعضوم ريغنم ةيادهلا اوملطو ءاسنالا ةعباتم عضوم ىف ىوهلا ةعباتم اوعضو

 | لاق ا" كلمتبف ىوهلا هلغيزا ىلوالا .لاوحا ثالث هاودعم ناسنالل مهضعب لاق * نوملاظ |
 ءاوج هارهقو رص: ءاوها نئتشا هئلاقلاث | ةيتاثلا را (!مااولَع ةلهللا تخلع اتناذفأ) ا كات
 ؟ءاوها أوؤدهاح) مالسل | اعدل وش مالسلا هيلع ىنلا هانعو نيدهاجلا حدمب دصق هاياو ىرخا

 هللا سد ءايلوالا ةوفصو مالسلا مهملع ءاسنالاك هاوه بلغي نا ةثلاثلاو (؟ءادعا نودهاجم اك

 » ىوهلان ع سفنلا ىمو هير ماقه فاخ نم اماو 03 هلوشإ ىلاعت هدصق ىنعملا اذهو مهرارسا

 ىتح ناطش ىلع ىتاعا دق هللازاو ناطيش هلوالا دحا نمام) هلوش مالسلاهلعىنلا هدصقو

 نم نوكينا ل قاعلل تشو «هبف ىوهلادوجو بسحم ناسنالا ىلع طلستي ناطيشلاناف (هتكلم
 ههركياع هيلعف بودا اعنا ردب مف نارضا هل ضرع اذاو ىوهلا لها نمال ىدهلا لها |

 أ

 اهرلعبلاو قر كلا كيكو ريك وع دش ابي .تليلككاب ( نع نمل هر( وقز جارك اعمل
 هريس سدق ىدعس خيشلا لاق : صلاخلا بالاو مالا لقعلا هيلا راشا |

 زيت لقع ةحا ريس دس وح # زيدس كنا ارسوهو اوه

 نيب لئاخلا عفر لصولا ةق.يقحو لسصولا ةغلابم ليصوتلا 4 لوقلا مهل انلصو دقلو

 دعب ةيآ نارقلا مهاع انازنا ناب ضعبب هضعب الوصوه لوقلا شيرقل انرثكا ىا نيئيشلا

 مهلعل 98 مهل ىدا نوكيو ريك ذتلا لصتيل ىا ةمكلا هضتقت امسح ةروس دعب ةروسو ةبا

 انكلها ام مهلانيو رجاوزلاو ظعاوملا مهل انعباتوا نوعيطيو نونمؤيف 6 نوركذتي
 موقو اذكب دوه موقو اذكب حون موق انكلها انا مهانربخاف نرق دعب انرق نورقلانم

 ةمجللا تاليوأتلاىفو © مهلبق نب لزئام مهب لزني نا نوفاذيف نواظعتي مهلعل اذكب حلاص

 مهلعأ نارقلا ىعم مهانمهف ىلإ نطالاف ىنعملا م62 صهاظلاوف لوقلا ليصوت لك ريشلا

 دنعنام الا نوددجيو د.>وتلاب اورقاو ىلب مهلوق باوجحب اونما ذا قائما داهع ناواركشتت

 «6هلبق نمل باتكلا لها اونمؤ» مهو أدتبم 5 كاتككلا مهانينا نيذلا 9 نآرقلا عامس ظ
 ام نيب مث أدتبمللا ربخ ةلاو نآرقلاب ىا * نونمؤي هب مه 9 نارقلا ءاتيا لبق نم ىا

 مالك هناب يا 6 هانم اولاق مهيلع ف نا رقلا ىا 46 قتباذاو ف هلوقب هب مهناعا بجوا

 تسار ] ةيسرافلابو : هتقيقح فرعن انك ىذلا قحلا ىا ه# انير نم قا هنا ف ىلاعت هللا

 لبق نه ىا « هلبق نم انك انا [ امراكديرفا كيدز ندما دورف .تناتسردو

 مداقتم يما وه امناو ذئنيح هوثدحا امم سيل هب مهئاميا نوكل نايب *# نيملسم 9 هلوزت
 نآرقلا لوزن لبق مالسالا نيد ىلع مهناو ةمدقتلل كنكلا«ف.ةزكف او ادهاع الدهنلا

 ةرخاالا ىف مهباون' © مهرجا نوتؤي © توعنلا نم رك ذ اب نوفوصوملا  كئلوا
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 مك 117 جم نوربشملا ءزملا

 نا نقلا ةلباقم:نا. ىلع طبقلا الها دعب ناك امنا يلاجكل كتبا تاق ,قراوخا قطة تاتكلا ظ

 | عم | ىذلا وه لوالا ىعملاف "3 هحوال ار اكرابيكعل) ىف اع هف 5اللطاب كدنامتا قواام نأ عم ةاروتلا ادعاع 9
 رافيكلا ءالؤول: دقعاي 25 لق # ىلاعت هلوق احيرص هلع لديو ميركلا:مظنلا ةلازج هبعدتسي

 4 9 . < اح 8 5 .٠ ك١ وص .

 ىدهاوه هللا دنع نم باتكب ها[ ديراس 5 7 اوّساف 0 لوقلا:اذه نواوش نيذلا

 ةاروتلانم هارثوا امث ىا ه# امهم 88[ رت هدننامت هارت تساير ] ةيسرافلابو :. قطا قييرطن ١

 طربشلا اذه لثمو هعمتا هياوتأتْنا ىا نمالل.باوج :يهعساؤج ني رحسب اهومتيمسونا رقلاو ظ

 ظ راهي انكلا يم ىدهاوع امي نايئالا نال هتححم حونسو هتحح حوضو لدينم هب ىنأي امم |

 | امهنا ىف ىا د نيقداص مثك نا # + ماغبالاو تيكا مالكلا ةرئاد عسوبف ةلاحتسالا نيب |

 3 كالازرباجججبل ناف © مهب 517 عون مهقدص عانتما عم نا ةلك دانيا ىفو ناقلتخم :نارحنس

 فذحو اولعفت ناو اوال نإف ةتكيويجاسو نلو يحال كتكات ناستالا ىلا كءاعد أ

 ىعادلا ىلإ ماللابو ءاعدلا ىلا هسفنب ىدعتب هباحتسالا لعف 0 هب لعل كاعد وهو لوعفملا |

 | نوكي نا. ريغ نم ةغئازلا 45 مه ءاوها نوغيتي امنا ملعاف عايل اغ ءاعدلا فذح هيلا ىدع اذاف |

 | ماهفتسا ه# هيوه 3 نم 0 نمو هاو كلذ 7 ناكولذا الصا كسمتم مهل |

 ةيسراغلاب ىلضا؛ ىنعمو .٠ لاسض لكنم لضاوه. ىا .هنم“ لضاال ىا ىنلا ىنعم .ىراكلا ظ

 هللا نم ىدهلا مدعي 0 عابتا ديقتو .ةبححو ناس ىا هللا نم ىدهريغب# [ رءارك] |

 0 ةلاح:_بالا هني ىلاعت هتيادهل هتنراقق الاو ليلضتلاو عينشتل ا ىف عابنشالاو ريرقتلا ةدايزل |

 | هلم لاخلا عضومىف نوكيف هب ىوهلا دق اذلف قحلا قفاوي دق سفنلا ىوه مهضعب لاقو * |

 | ىف كاءهنالاب مهسفنا اوملظ نيذلا هنيد ىلا دشرإل 6 نيملاظلا موقلا ىدهيال هللا نا 00

 نا اهنم + تاراشا !ةههو.#© نيبملا قملا ىلا ةيداهلا تايآلا نع ضانعالاو ىوهلا غابت | ظ

 | ةدهاجلاو ةضايرلا قيرطو ةغلاطملاو عامسلاو ةساردلاو ةءارقلا قيرط ناّمرط قيرطلا |

 نم:) ىلاعت لاق اك ىلوالا قيرطلا نم ةيدحالا ةرضحلا ىلا ىدها هو ةيلحتلاو ةكزتلاو

 | ماهلالاو حتفلاو ضفلابىا (اعارذ هيلاتبرقت) ىناحورلا ٍباذجتالا بسحب ىا (اريش ىلا برة

 قيرطىف عامسلاو كواسلا قيرطظي لصخي بتكلا نم ةسازدلا قيرطي لصحال اف فثكلاو

 نيعامنلا ني قلتشو قلاحلا نم ةثارولا قيرط ىف قولخلا نم ةساردلا

 هلج دصب دبايب رهش خش هك لكشم * تفاي هك ”هنا هسودزا ىاح هك ىضيف
 دعتسا مث هللا عم نأش هلو هب ىدتقي خيش قذاحلا ديرملاو قداصلا بلاطلل ناكول هنا اهسو «

 ١ مي ىتح هتدادا ليذي كسقلاو هعابتا هلع بجو هنم هللا ىلا ىدهاوه لماك خبش ةمدخ ظ

 رهو ىاثلاو كوالا نم لك ارذا خيشل دادعتسالا اذه كواسلا,ءانثاىف هل ددجتولو ءىما '

 لاصتا الب ةرضحلا ىلا لوصولا وهو قيقا دوصقملاب رفظي نا ىلا هعابتا هيلع بحب ارج

 مهلدام ىلع مهسفنا اودهاج ول مهنا نوبسحي :ةزعلاو نابسحلا لها نا اهنمو * لاصفنا الو
 نا نو.اعيالو هللا ىلا نودتهي مهنا ءاسبينالا ةمباتم ريغب ىا هللا نم ىده ريغب لقعلاب ظ

 سصلخشيالو هاوه عباتموه ءايبنالا ةعباتم نود لقعلا ةلالدب هللا ةيدوبع ىف هسفن دهاجم نم 0
25002111 

 ( دحا )



 ىلا مدقتلا د لتلاوة الا لفك“ ها وفاظتا اه كاك 6 مهيدي .تمذقاع [ اةدنلو

 فاطع ه4 اولوقف 8# لاعفالا ف هب ناعتسيام كلانا انعالا 3 لانو ىوقا اهنال ىدبالا |

 ةعاطق لأ وه 4 تاك 5 عانتما رادم أ ىلع ةيعان الا ال نيحلا َق لخاد مهيصل ىلع ْ

 مهلوت ىلا مهل ”ىحاملا اخنلا هناب ناذيالل اهزي> ىف ركذ امتاو هيلع اطراف مانيلا

 الواف [امىوسب ىداتسرفن ارج] 6 انيلا تلسرا الول هه [ امداكدرورب ىا ] 6 انير قه
 > ل 1 .٠

 ا م
 فوذحي ىل والا الول باو>و اهب 1 نينم وملا نم و 00 ةيناثلا الول باودح وهو هدب ىلع

 اهومدق ىتلا ,متايانج ةبوقع ةباصا دنع اذه مهلوق الول ىنملاو . هيلع لاخلا ةلالدب ةقث

 امازلاو ةلكلاب مهريذاعمل اعطق كاناسرا هنع دحمال اقتحم كلذ مهلوق ناكامل نكل كانلسراام

 نا رقلا عا 3 قا 0 تارغلا رانك هك كهاأ نا 3 مهءاج ا.لف 0 مهياع هححلا

 انحوو انسه ىا 3 ان دنع نم 8 نيم لوسرو قححلا مهءاج ع نة رلاةروسف هلوقل ا

 ىلا ةراشا هيفو * دم مهءاج اماف امهنع هللاوضر سابع.نبا لاقو + رارسالا فشك ىفاك |

 قا هللا هءمسي نا هقاقحتساو ةيدنعلا ماقم ىلا هلوصو دعب ثعب امتنا مالسلا هلع هنا

 هلو ىلاغت قحلا ةيوهب لاعبو هتينانانع هنانف لاك ىلا ةراشا هفو * سدقتو ىلاعت همساوهو

 َنَم .نوكي ناو نغالف:هضباتما نضعب نع ةئاكلا هده تازدص ناو قحلا؛اناأ لوس نا جسم

 هيلع هلق ةآ رمل ةيذاحم تناكاذا:ةوننلا ةيالو راونا' نناكعتا: لونق ىف هلق ةأ نم ءافص:لاك |
 هتعش لئاقلا اذه ناسل هرهظمو مالسلا هيلع دمح بلق ةقيقحلا هذه ءام عبنم ناكو مالسلا

 احارتقاو اتنعت 6 اولاق فه ةيمجنلا تاليوأتلاف اذك ةنسح ةوسا هللا لوسر ىف مكل ناكدقل

 ىنواام لثم ف دمحم د ىنوا ف اله #« الو © هوم يب يباح

 هتيلاك ةيؤر نع م و ازكي وتاكل كرحأل ل * اقرفمال ةلمح باتكلا نم «ىسوم

 ملوأ كوست خف ديخبا اق وانه نكت اتارق قوااقلول اولاقلالاو ادا هملع

 نم ئسوم قواان اذهب للف نم !وازفلكي ملوأ ىا 34 لبق نم سو نورا انت 13

 دمحم ىتواام ىا امه د5 اولاق ف لاقف مهر 0-0-5 مث قحلا اذهب اورذك م ناتكلا

 دحاو لك قيءاصتب انوا  |رهاظت نارحس © مالسلا امهيلع ىسوم ندااش

 نع مهولأسأ مهل ديعىف دوهيلا 1 ىلا مهنم اطهر اوثعب اشيرق نا كلذو رخ الا امهنم

 امب مهوربخاو طهرلا عجر املف هتفصو هتعنب ةاروتلا ىف هدجت انا اولاقف مالسلا هيلع هنأش

 6*0 نورفاك 9 نيباتكلا نم دحاو لكب ىا لكب انا اولاقو كلذ اولاق دوهلا تلاق ظ

 ىدوم ىنوا امي طبقلا مهو بهذلملاو ىأرلاىف مهسنج ءاثبا 77 موأ ىنعملا مهضعب لاقو
 نب انا! اولاقاو”ارحاعن نارك النا اذالغ ل نوره ىلع نأ اللا نايل اقسام ١

 رفكلا للم نا: ثنح نم ننحلا ءانبا: ىلا زةدكلا'دانسا حص ناو هنا ريقفلا لو * نورفاك

 ءايتآلا«لاقفا يش اا دموعنا كلما وفك مكح ىف ”ىشب ةدحاو ةلم رفكف ةقيقطاىف ةدحاو

 ادع امب ىموم ىنواام صخب نا اذه ىلع مزاي نكلا اولعف امب مهاضر ثيح نم ءانبالا ىلا

 | ةرهاظلا 6 كتايآ عبتنف 9 تايآلاب كدنع نم اديؤم ه« الوسر



 مآ خ5٠ >ج> نورتشملا |

 ا قط منك ناو 5 اسموأ ] ىنعل : هسفنا هندي ركي 6 هدنع نم فهلا اغا رع معا نر

 | ارم تقلخي اهنال ةنلا ىهو ارثدلاراد ةقاعىا 6 رادلا ةيقاع هلنوك7نمو قه [ ديلطبم امثو

 | ةاصعلا لاعا مئاتننف باقعلااماو باوثلاوه تاذلاب اهثم دوصقللاو اهلةعرزمو ةرخآآلا ىلا
 | ناشلاىئا 7 هنا 0 ةمومذملا نود اقاوم ةيقاعل ا ىه امندلل ةلصالا الكا ةقاعلاف مهآ ذطو

 | | بولطف ةونوطلا ىا بيذكتلاو رفكلا اهك الهاب مهسفنال “ نوملاخلا حلفبال وه |

 | كالهو نمؤملا ا لا ةراشا هش ىويئدلا ناذعلا روذحلا يدا روذ# نم نودحالو

 | لاقو اهرضنال اهريغ كيلدولو اهتاكىف ىلا سفن لك ىلع بجاولازا ىلاو رفاكلا |

 أ ناكرز ماو هك«عل 1 3 الملا اهنااي 0 ةضالاعتلل ىدصتو ةردسلا عمج نيح 7 نوعرف

 ١ نوعبراىلعالا مكبرانا هلوق نيبو ةّقللكلا هذه نيب ناك لبق “6 ىديغ هلا نم مسيو ظ

 راكديرف١ كت سه ركيد ىادخ ديوكيم ىسومو ] ضرالاىف ىريغ هلا مكل سيلىا ةنس |
 | [ نت ورفاشت ا ] داَشالا  ىلدقواف 88  ضرالاو تاوءسلا برز لاقاك [ تساهنامسا

 ىلع صا ىا طلتخلا+ ءاملاو نا الو 4 نيطلا ىلع 8 نوعرف ريزو وه 45 ناماهاي و

 |راطاراكو فرش طار الكارب !ناماخا لان ما تازبزا وغلا | 53نفا رام نا ةيسرإتلابو :تازجنإ

 نمضتيهجو ىلع هذاختأب سما كلذلو نوعرف رجلا ذا نم لواو [ دوب ىاكحتسا وا
 اعيفر ارصق # احرص 8 هن. ه6 ىللعجاف ف رجلا ىلخبطا لقي ثدح ةعئصلا ملعت

 حطسربات نابدرت نوح داب اهياب اروىم هكدنلب ىكشوك ]ةيسرافلابو : ةرانملاو لملاك اف رشم

 علطم ورب هكدياش ] ىندي : هيلع فقاو هيلا رظنا  ىسومدلا ىلا علطا ىلعل #© [مودنآ

 6 نيذاكلا نم ف ىسومىا 6 هاظالىفاو 1 كنيوكا ىسوم هكت سه نانح هك مشو مدرك |

 ىلاعت هلوقل اقيقحتال هموق ىلع اهيومتو اسبلت هلاق هلوسر هناو ىربغ اهلا هلذا هناعداىف |

 مدع اكاش ناكنوعرفناب نظيالوةمحقملاةاًئسالا ىفلاق# (مهسفنا اهتنقيتساو اهباودحجو)) |

 لحمو تاجاخلا لها اهنوك نم هسفن لاح ملي ناكذا هسفنىف ةيهلالا ىوعدل هقاقحتسا

 قشاكلالاقو * ةيهلالاب هسفنىف هلداقتعا ريغنم ادحاحم هاوعدىف ادناعم ناك ن نكلو تافآلا |

 دراد ىناكم نامسأ رب تسيناممجو مسج ىلاعتو هناحبس قح هكدوب هدرك روصت نوعرف ]
 م ناد يموت الح تبل نك ىو وسلا قار

 ديك هعمل !كابا رك ءاقل ل15 ل جدشك اة اكعإ ني رخل ناك <

 نامع هن دهد ريخوز نايس هل * نامز هن ورب درب هرناكم هن

 نارودزم ىارو درك عج داتسا رازه هان نوعلم ناماه هكهددو 1 ] فاثك بحاص
 ىلع كلذ دتشاو [ دومت ما انب عفرو بوج نديشارتو كهاو جك نتخيو رج خبطبذا
 ثبح رصقلا طالم ناك ثيللاوبالاق# هنانيىف نييذعم اوناك لمسارساىنب نال نوراهو ىموم

 ةسمح هلوط ناكو حزلا هفسأ نا فاح سس مايقلا حظنا لجرلا ناكو ريراوقلا

 شا سكحه هك مكحمو ععفد دش ىلاننن ! او ] عادذ قال اا ةي وة لو عارذ فالآ

 [ دنشنو ديدن -نسكا زك هان ! دتنام اسذ.همحردو دوب هتخاسن ىحرص قيرط نادب نازا
 5 ا ا

 ( نانج )



 تسفالاجع ا || روا نيملاطلا بر د 5 5 نا نوحإ 770 انبمالا» ع هك ىف لاو د |

 ىموق .نودرف قوس تفر رعب احن ازا مهايدشزاب لابعشس و كا امنع نام

 ناباسنارد داق ئد تع اانكي ناباس .نارد ارلايعو لهاو دش ريضم ىوس احنازا صدتتفك |

 دعب. رخآ نادتفسوك نا او“ ىسؤم دز رفو/اداو تعش سخد اهتتدندناع رتصنو نيده نام

 دنتفك ىموقو . بيعش شيب درب نيدمابو داك شيرد ارئاشيا ناشنآ ديرك ىو هتسئن |

 ةتيقلزركاوالع ربطشتت و مدروا ررت مدش ا تلاعب نم تفكك ىسوم ىدروا شنا تدك

 زاكديسر ىارس ردب ىسوم ايثدزا دوب هتقو شردباما رهاوخو ردارب دوب هاكتاش تقو |

 م.لغ 5 5 زاوا ىسوم دندروذعمو دادوب هداهن شد رد ماعط ناشياو“دوب ماش ظ

 دأد دياب جيمس ارتبسغ نبا واع ره كفك قالا 5 دهد جيس تشما ا ا

 ىو شيب ماعطو 0 ارىسوم دهر بلساطو اوارش! ورا كنك نياك وكمات

 رانكو نال وزؤ#تكانلب اننواد رقاق ادام ففي ا3و للوزن[ قاوطخ روع روع قزف اوان كلل
 ىربمغس ارام لح ؤ نع ىادخ 500 ره كفك ف رمادا 1 راتهيو 530

 لوتالاب نوف زناتة أبا وبل مانت انوار ةلاقكيات دكدك ننزوكور اة زاك ماغنو

 ىلاعت هللا دادما دوْ:> ند اههلع درؤام ة دلل 5 ق نايوةثب ثيح اهل فال حدنا هقو ةنس

 كا 7 ىسوم مهءاحاملف 0 ىلاعت اق ةاطاخ ةوعدلاف ن ناك اماياو 5 يح ةوعدلا لئيديف

 ىلاعت هنم هتلاسر: هك ىلع ةلالدلا تاحتاو 4-2 تاب 0 وكس 0 انتاي اب 3 استلم ةنازكك

 نامزناف عملا تايآلا ند اهرينك ةيقرتموا دنلاو انضءااك 0 ةالخاع تان حملا 0

 ا ىره كنانه 3 ىسوماي هب تنجح :ىذلاىا 5 اذهام اولا 0: عسي سا عسي دا تقاو عال

 900 وكلم 0 3 لفسا نم تفلح قا ودل كالذو هلثم اد لش لعشبل قاتم اتا

 تقادصامو فاران دا ْؤفلا بذك اف ادق كلا اهحوت 8 كاوككللا حلاع ل كسو نه علخ تاقلاو

 الطاب لطابلاو اقح قحلا للعلاو ضارمالا نم اماس ناك اذا تلقلا ريف :تاراما وس هلا

 اد قحلا اندا مهللا) مالسلا هلع هناصد نم ناكاذهلو اًمح لطابلاو الاطاب قحلا ىر سفنلاو

 همالس كلذى هدودعقم مالاسأ أه دع ناكو (هبانحا انقزراو الطاب لطابلا انراو هعامتا انقزراو

 تاليوأتلا ف اذك اهئالاس 7 اهاوه مقوي سفالا كالهو لاعلاو ضارمالا نه باقلا

 ىسوم لاقو 3 مهماياىف امقاو 45 نيلوالا انئابا ىف 8» رحسلا 5 اذوب: ايكو 9و ةيمحلاا

 صصقلا ةروس هع ماك جم

 تتحسس حسم

 | : . : 5 : ١
 نيكهودناو كنت لد تخانشب ارواو ديد ار سعش رتخد 6 ناشا ا ناإخيرور طرا

 ١ اروا ىو لايع قر زاب لابعو لها كيدز, | ناه ا عراف تاحائمزا نوح ىدموم

 | ديدبسز .ربضما رهش اردنا نود دتداهتانضع ىؤور دقشاخ ب كلن |١!هلآلج ا لج ذنؤاَدَخ

| 5 0 

 نوراه 2 توعد هلا الح لح هللأب ارواو ميدد نوعزو 0 دوف ارود اهتمل ةاكرلا

 05 :انجنوا دعك ودره اراهشوا ا نم ات كندا لحو نع ٠ هللةعاطو انجيل تك

 | لين ب هرك نع و1نز انك دوسي[ راة312 قا 11 اانانو ات راق يك < نايل >5 طوال

 | ةشار) نان تاق لاف دوياوكا ئقؤزكان لكرف ئاوشز ارك فاو زارت 54 نوراهو ىموم

 1 طه هع شمسلا ب .



 - 4.4 جل _نوريشللا هزجلا

 ةيطلا لاغت هنم 5 اك ىا ناناه ربل ةف ةفص 2 6 كير نه 0 0 0 8 اهترانال |

 | ناودعلاو ٍلظلادو دح نع نيج راخ © نيقسافام وقاوناك, منا مهلا ناهتمو 6 هن المو نوع رف ىلا ف
 راكدرورب ىاز 1 بر 0 ىسوم 7 لاق 0 نيتزحعملا نيتاهب مهلا كل رثان ءاقحا اوناكف

 نوعرف زاخ نوتافوحو اضن إف طبت مهو 20 ىا 4 مهنم تلتق ىلا ع

 ١ ناسلاباناسل قلطا 5 اناسل ىنم حصفاوه نوره ىخاو 0 اهتلباقع 3 نولتش نا فاخاف ل

 ناسلا ءاطعانعهعنمت هاف اهلخداو اهلوانت ىتلا ةرمخا لق نم ةدقع ىسوم ناسلىف ناكو
 وحدلا ماقموه ةحاصفلا ماقم نيفراعلا ضءب لاق * نيس داكيالو نوعرف لاق كلذلو هق>

 ْ معلا نيذاومىف ةيقلا نوكتال ةرابعب هرارساو قحلانع ري*نا هبحاص ردّش ىذلا نيكفلاو |

 ا هذهو (ملكلا عماوج تثعبو :برعلاحصفاانا) لاق ثيح ملسو هيلع ىاعت هللا ىلص انسن لاح اذهو

 أ ناكو ضاوألا ةيطاخمو صاخلا ةدهاشم غلب ىذلا نكمتملا فراعلا اهب فصتا ةيرداق ةردق "|

 أ همالك نال ناك م هلا- نع ريعيْنا قطبملو تقولا كلذىف ركسلا لحيفف مالسلاهللع ىسوم |
 | اعر ناركسلا مالكو قلل اناذا ىف اياغع حطشلا توعن ىلع نوكي هلاح ناذو ىلع جرخول |

 ا اوهقشن ىناسل نم ةدقع للحاو) هلوش كهل وحصلا ماهم هلاك كلذلو قلخلا هب نكتشإ

 نوراهفالخم هنوداهب اصوصخم ناكىتلا ةصاخلا ةهجاوملاىف ةخاكملا رحب نم همالك نال (ىلوق |

 : ىتم قف هموقو نوءرف ىلا 6 هلسراف 9 ىموم لاحنم لهسا سانلا عم هلاخ املك نكيملذا |
 | ليلدب ةفصانه لمعتساو ”ىفدلاك هناعبام مما .اصاىفوهو انعم ىا 4 اندر ف هنوك لاح |

 ةحملا ريرقتو قحلا ضخلتب ىل اقدصم ىا ندر ةنص عفرلاب هي ىقدصي © الاح هلوك

 هلوق كاذديؤز هوقدص ةعامجالوا تقدص هإلوشنابال اهلاطباو ةهيشلا فسزتو اهح.ذضوتو |

 فاخا يلا إف نمحرلاحتف فاك هريغو فصلا هت هيلع رده كلذ نال 6 اناسل ىنم حصفا وهال

 هقو * ةج احلا دنع ىنعواطبال قاسلو 6-0 ىنم اواشالو ىئالك اودرب ىا نوب ذكينا

 نوراه ةصوصخ نمو قحلاب قطانلا بيذكت سفنلا نوعرفو دورمن ةيصاخ نما ىلا ةراشا '
 نييامدضعلا 3 كضخاب كدضع دشنس 3 ىل اعتدنا 3 لاق قحلاب قطانلا قيدصت لقعلا

 دللا 50 ىوه ناسنالا نال هبكيوقنس ىا نا طاق هدد قفرملا ا

 [ وترداربارت ىورين ميازفس ىنعي ارثىوزاب مك تخس هكدشاب دوز ] ةسرافلابو : اهدضعب |

 ةببه رفعج لاق * ةيلغو اطلست ىا 45 اناطلس امكل لعجتمو ه8 رصمب ذئموب نوراه ناكو

 ةوبنلا قالخاعم ةفالخلا ةيسايس ءاطع نبا لاقو * ءايلوالا بولقىف ةبحمو ءادعالا بولقىف |

 عضاومىف هبحرص فوذحمب قلعتم 46 انتاي إب لذ ةجاحموا ءاليتساب 6 امكلا نولصيالف »
 نولضيال ىنمميوا تازجمملا نمو انتاياب (ءكطلسن ىا لعجتبوا انناياب اهذا ىا ىرخا

 ىلاءام تايآ تايار هك اريز ] هموقو نوعرف ىلع ةيلغلا امكعايتالو امكل ىا © نويلاغلا امكمبتا نموافتا لظ نحرلا حتف فاك ءوسالو لتقب امكيلا نولصيالف اننايآب مهنم نامتتمت ىا .
 ىلاعلاو نلاغلا هللاو ىلاوتمو رااوتم ا ارالواىم تياغا"ىادماؤ تَنا"'

2)00 



 صحصقلا ةروس >7 عمال“ قيم

 3 - ست هس جس جب سم - دس هع 0005الى 55222253
 0 أ

 لاقو

 561 دياب ىكدادرم 5 0 تلا در كس ديوس

 ىلا لوصولاو قشعلا ران ىف عوقولا هللا لأسن ىد وم لاك :هلاح ديل لابقرافوا |

 ىا ىدوتلل رسفم اهالكوب ىسوماي نأ ىلع فنطع :* كاتصع قل ١١ ناو 0 ىلكلا اكان

 6 زتمت اهأ ر املف لو تزتهاف ةيح تراصف اهاقلاف كاصع كدي نه نال قلاننا ئدوتو |

 تناك امنا, اهناف 0 ةئهلاىفوا ةكرشلا ةعرسىف © 5, ناج اهن كد ندع ير ان |

 اريدم ىلو 0 رودلا ىف ةزيقكر دوج نيعلا 5 هيج نعل نوعرف دنع اناعت ١

 أ ىاببقع ليلخلا ل
 اق د 0 5 ىا هت بقعل و 0 فروا نؤيءا زق كركر كك ض نسعا أ

 4 تفحالو 0 [ىا نب 1 ليقا ىدوماي 0 ىدوف 0 روم وعو هيقع ىلع عت |

 نويتم رألا ىدل فاخال هتاف فراخ اين 7 1 نينم الابن كنا كنا وه | قام نيزا نسزتمو ل

 ا
 2 0 رم دقع فاك (كاناع كلف ؛ناقاف ا تلق ناف «لعلا ىف قيلت

 ا ا لاق * 0 عقو هريغ ىلع 6 ا نمو 0 هللا ىلع 1 نش |

 دوخ هاني ارئاو رادم لدرد اضع رهمو راد اصغ ىسومأي كنذلو اهدخ تا ا

 دوخ هانب ارتارو رادم كد رد اند رهمو رادم اند داك راد امندب تاراشا قفوإتنا 55

 ىسوم نيبو ملسو هيلع هللا ىلد انين نيب ناتش لاَقو ( ةئيطخ لك سأر ايندلا بح ) [ زاسم |

 مالسلا هيلع انيثو هودع ىلع هطلس نابعب ىناو باطخلا عامس نم عجر ىسوم مالسلا هيلع |

 لبقف ةاحانملا ىه ىتأا ةالصلاب هتمال ىتاو عجدو ىجواام هيلا ىجواف وندلا لحم ىلا هب ىرسأ

 نيطاصلا هللا دابع ىلعو اًنيلع مالسلا لاقف هناكربو هللا ةمحرو ىنلا اهيا كيلع مالا هل

 صيخقلا لدب سلب فروع!( نم بون ىهو كتعردم ىف اهلخدا 0 كسج ىف كدي كلاسا 3#

 ناحل ردا دروح كعددايند ] ة.سرافلابو : :. نمفررملا اع نكي ما

 سعشلا عاعشك عاعش اهل ةّئيضم ةقرشم امل ىإ 2 ءاضيب عيخو |[ دوخ ةماح ْ

 [صر,ضايبنوج دشابن رفنم هوركم وا ”ىديفس] ىنعي : 17  ءوس ريغ نم ف
 نيتطوسملا كيديىا حانج اهلك ديلا لابو هدضع عينلدتالا حانح :#كحانج كيلا ممضاو#

 لا 0ك ىرسيلا دضع تحن ىنعلا لاخداب عزفلا فئاخلاك ةيحلا امهإ قت |
 ودعلا هجو ىف كلذ نوكي نا وهو رخآ - هلادج ء اا قالا رلارب رك 577 تناقل

 بالقلا دنع تابثلاو دلجتلا مضلاب دارملا نوكينا زوو ةزجعم روهظل ًأدبمو ةأرج راهظا |
 هيلاامهمش نامطاو نشا اذاور هج انج رين مكفاتكراذا ةنافثاظلا خلا نومي : واتمنا رة بتال

 بهرلا ؛6 بهرلا نم ف كدي كلسال اريركتال نينم آلا نم كنا ىنعمل اهم نوكي اذه ىلهف
 وا ادلجت كلذ لمفاذف فوخلا كارعع اذا ىا بهرلا لجا نم ىا بارطضاو نز< عم ةفاخم |

 ناثزجعمو نانرين ناتمح © ناناهرب له ديلاو اصعلا ىلا ةراشا 6 كناذف قه كسفنل اطبض

 اذالجرلا هرب مهلوق نموا ناهربلاب ءاج اذا لجرلا هربا مهلوق نم نالعف ناهربو نانرهاب



 مآ 4 +٠ خم نورسشعلا ءمجلا

 لعل د نيا دوهش زا دومت هدهاشم وأب 00 قاوُشْتع تنل لديو ديد

 ددرك هتخوس مامي شدوجو عمش هكدوب كيدزت |
 4 مهاكى عمش نوحمض هك مئاد ردقنيا * تسيج هك منا دبع نشور ثمود كسه

 تخرد شيبرد هدش قوش ةتخادكو قشع ةتخوس (ىسوماي نال ىادن زا مالسلاهيلعىسوم |
 زارسالا فشك ىف .لاق + 6 نيملاعلابو هللا انا ىلا ١ كت شاد نومضمرد ادن نآو.داتسيإب |

 ني دما ادنو هدش عمس ىو ىممو تكقكا! تا3' لفاقإو تافض ىثالتم ترحل نا ىسوه

 [ ديبوب تمحر ناحير ديد تلصو ردص ديشوب .تفلا بارش ديشوب تبرق تعلخ
 ناك دك ناعللساع دارع ىزور * رادم هودبا هتخودلد قشاع ىا

 ٌكداونه ىتنوم نع ىدومه مانو زوبلاق بو رانلا تصهذ ةرزحشلاىلا ,ىسوم لصو امل مهضعل لاق *

 هلع ىتعو اقناع مالكلاو عاخاتلا ارث نم: قبلا ؤاضو تافاقلا' اتاوضاب تائنلاا ةزجتلت نم
 ىسومأي حرتساف تبعت ىس وهأي هل اولاؤو ل حوارع هوحورىتح ةكمالملا هيلا هللا لسراف أ

 | [دنكن خس وناب هناحبسقح هكدوب ردقم] ىتعي :ىسوماي ردق ىلع تئج حربت الف تخاب دق |

 ناكف اًتعص ىسوم رخ ىرخالا ةرملا فو . هب قوفرم أدتبملاو نمالا ءادتباوف اذه ناكو

 ايواطم ادام رخ آلاىقو ايلاط اديرم لاسملا لوا ىف ناك ىموم ناف هوريغي مل كانه ىسوم
 تل لم اهلهم افاد مرتان لقا قل موه لؤي قيدناتعا لقت بقل >ءاتطضاو قطلهئلط |
 ةققح نوقلا اذه لئاق مميوأىبحاص اي ةلاسرو جارنا كقنتلا قمع ةودخ دعو هجن هع |

 لاق اذلو ةيبوبرلا ةرحش ىلا ةراشا مدا ةرجش ناف مدا قح ىف اذه لثم لق مل مدآ ةرحش

 قا هاهنف اهتقيقح ةشيعلا داراقحلا تافصب افصتم ناكذا مدا ناف (ةرجشلاهذه ابرقالو)
 نكلولاق اذكه ةيثدحلاب داحتالا نم ةعنتمم ةلزالا ةقيقح ناف كل نكي مل: ”ىع اذه لاق اهَدع

 هلا ربكف ةيبوبرلا ةبح اهنم لكاف اهل واذن ع ربصي ملو مدآ ركسو ةرحشلا نم هتلزا رهظا |

 مدا ةرحشف قاّتثملا رقمو قاشعلا ندعم ىلا اهم طاف اهلمخ ةملاف قطب لو ةرضضحلا ف

 ضعبلاق + راخالل رارسالاو راربالل راونالاف راونالاةرحشى سوم ةرحشو رارسالاةرحش |

 نا ىلواذ ةهجالو فكر يغ نم مالكلا اذكو ةرحشلا نم ىلحتلا زوهظ زاج اذا راكلا
 :وهالاةلاال ةنتيص :تتارها ثالثملا ديحتوتلا اومسق اذلو-ةيناسنالا'ةرحشلانه كلذزومم
 ىلذا ميدق مالكب ىلاعت قحلا وه ةقيقملا ف ملكتملاو اناالا هلاال ةيتيمو .تناالا هلال ةئيصو

 عماما مالكلاناف ناعيالاب كيلعف الاو هلها نم تذك نا نادجولا ىلا عجراف قوذلا تمد ناف |

 ءاشالا انرا مهللا راربالا نينمؤملاو راخالا نيفطصملا ىلع مالسف نامبالا لها عموا نادجولا

 فرعاذف وهالا دوهشمال اك وهالا دوجومالف ةقيقملا ىف قحلا وهو لابخ نوكلا اماو ىف اك

 قشاعلا ناسل نع ىدعس خببشلا لاق : منغت نيكسم اي

 دنامت' ىتسري دوخ ماوت داس * دامت ىىسهوت دوجواب ارم

 نم بيجزا هدروأ ربرس ىبونأ * نم بيعنكم ىنب, مرج مركا

 (لاقو )

 | نيا ةكتالملا لمتول تيلاي ةيؤرلا كاشي نمت كلثمنضنحلا ءانينلا نباايآكل لوقت ةكتالملاو قعصي



 ص قلا ةروس مسي ١ ع

 ةحد كا مالا لا هيلع ىبنلا نا م اع هنا نادال ا ىلاعت نة هلس هذهو ىنيوهم ةدازا |

 كلاسك 3 رك هلعال 3 ىسوم 1 لاق ةيحد ةروص ىلع هيلا مع 5 نا

 [ نم جياع ] 6 ىلعل لقا كات ىلا © اوتيثاو مكناكم اوذق ىا راظتنا عه تاي

 زا.ىنعي ىاس.]/26 ريخم هه [ نشت 1 نإزا ] اهتم [ اش كارب ذا مدايب ] 85 مك 41

 اوناكنقو![تسفرط مادكزا زضمتءآو كقيررطا ربَخ مزال دنا نتللا نا نشد 0

 هي رانلا نم © هلوش نيب كلذلو الوا ران او تناكءاوش ظلغ دوع 3 ةوادحتوا 0 34

 ريششت“ ةمحللا تاليوأتلا فو 85 بادهتلالا دعرإ بطخلا نم:قيب ىلا ةوذملا:تادرفملا ف

 دب 0 كولسلاىف هلدبال ث !اساا ناف ناابلا ديرفتلا ىلاو رهاظلاىف ديرحتلا نىلا.ةب 3

 مهرد هلع قيام دبع بتاكملا ليو دف ةلكلاب ايندلا نع هحورخ>و لاملاو لهالا نع رهاظلا

 ديحؤتلا دهاوش دهاشي تاقلعتلا نع هدرغت ردقبف نين وكلا تاقلعت نع نطابلا ديرفت نم مث

 ' مالسلا امهيلع مهاربال ناكاك بكوكلاو ىسومل ناك ام رانلا ةلعش ةروص ىف هلودبي ام لواف |

 | ءالطصالا رارسالا فشكىف لاق * [شت اب ندش مرك ] ءالطصالا «نواطصتمكلعلؤي ةهولالا |

 ١ تاليوأتلا فو © دملاب رسكلاو رضقلاب حتفلاف اهرسسكو داصلاحتفب رانلا وهو ءالصلاب ؤفدتلا
 ةيحلا ران ةوذدجحمالا نذع 2 ةعيبطلا ةدور نم ةدماح ةهقاسنالا فاضؤا ناو 1 ريشل ةيمحتلا

 قىدجفك اجكلا لاو ةلذلا ةياذللا از

 تشي تحرم طوس ىلذ * ةاورز د0 فرات لهأ مخ

 'ىطاش نم ىدون اهسنا ىنلا رانلا ىا ه6 اهينا املف ذه بهذو ةيربااىف. هلها ىبوم كرتف
 ةفيص ءتاؤووتع نو الاف: ىمتوم ىلإ ةسيئل اير كالا م ىيطاشملا نمت ءاطنلا مانا اودع جرعالا ىداؤلا
 | ىذلا عضوملا لصالا ىف ىداولاو ىداولا ريفش وهو طشلاو بناجلا "ىطاشلاو ”“ىطاشل
 ا لصتم ه6 ةكرابملا ةعقبلا ىف ذه ايداو نيلبحلا نيب .ج رفملا ىمس هنمو ءاملا هيف ليسي
 امف لصح هنال. ةكرابم اهنوكب تفصو اهبف رجشال ضرالا نم ةعطق ةعقبلاو ىدونل ةلدوا

 ١ دو ةرجشلا نمإإ مهرارسا هللا سدق ءايلوالا تايلجت لاحم اذكهو هايا هللا يلكتو ةلاسرلا ءادتبا |
 كتفك ىف كا ةمال [ىريم دكع كا تشو ”ىطاشلا ىلع ةتبان تناكاينال 00 نم لامشا لدب

 دقرغلا هل لاقي مظعاذا جسوعلاو اجسوعوا انوتيزوا ةردسوا ةرمسوا ابانع تناكو دارسالا
 دوهلا لتقو ىسيع لزن اذا ىنعي ( قطننالو دوهلا ةرجش اهنا ) ثيدخلاىفو ةمحسعملا نيغلاب '
 هناف دقرغلا الا هلتقاف ىدوهي اذه ملسما تلاقؤ تقطنالا ةرحش تحن دحا مهنه ىنخي الف 0

 ىا ئا ةرسفم 3 نا ىقتهسلا مامالل مالعالاو تنارعتلا فر 0ةاك اللف مهرححش نه

 براناو كمساب كنوعدو كتيدان ىذلا هللا انا ىا 6 نيملاعلا بر هللا انا ىلا ىسوماي 0

 كك نئلاو طيف اهلنا ضنا هبلاغ نلف ووطو را باول وشما از مادو ظفر فعلا ا دهاطلا |
 دودىب ديفس قلل ركب اكن تحرد:رد ىسوم ] ىفشاكلا لاق + دوصقملا ىتعملاف هل قفاوم

 2س  نابلاحود



- 

 0-0-4 ٠٠ عم نو رشعلا ءزخا

 0 كنءانع |

 ٍْ اذاف مانف هلثم ري 0 فندو'ْثثع اذافءاهرثا ىلع : ئشمو اهفك ىل اع رده مو ن لا .تاذ ل ا

 ' تذخاف منغلا ىلعو كيلع هنم ىثخا اننن اق نا الا رثك ااهب ناك ناو

 ةرماداه رعبا املف ةساد ساوه, كنج لا طر داعو نلت ْئح اضعلا هني راحف لقا دو ناب

 | اطعلاو سوم نا معو بيعشا حرف نأشلاب هربخن| بيعش ىلا عجر امو سس الوتقم نينثلاو
 ىف ضاتِس عردلاو ءاعردو عزدا لك ماعلا اذه ئمنغ يات نم كل تبهو ىنا لاقو انأش

 ماملاىف هلا هللا ىحواف .سوماقلاىف م ءاعرد ىهو ذخيفلاىف داوسو اهروختو ءاشلا رودص

 الا ةدحتاو -تاطخأ اف ىقس م مث لعفف مانغالا تتسم ىف وه ئذلا ءاملا كاصعب برضا نا

 هلىوف هنأرماو ىسوم ىلا ىلاعت هللا هقاس قزر كلذ نا بيعش ملعف ءاعردو عردا تعضو |

 نا الا :بجاو ريغ انتعيرش ىف طرشلا اذه: لثم ثنللا ونا لاق * مانغالا هيلا سو الراب

 قونثملا فو :'ئهتنا دعوا ءافوفأ بِحاو' ءامنالا نم: دعؤلا

 طال ان 795 ذا دناوت ى + تخير هاك سكن اافوكاخربهعرج
00000 

 [9 ] قنعار ديور "نع زا نزهه بور (نناكوبل تفك ربت ندي ]1١[ ير“ عجم ب نساك سوي 1 ع ع 5

 رورو ولع كاليداب ركل كورا
 منا املف همزتلاام رمشابو نيدقعلا دقعف ىا ةحيصف ءافلا # لجالا ىموم ىضق املف ف

 ىنعي : نيس ريشع ىهو نيلجالا دعبا ىق هلا ىور' هنم غرفو امهنن طورشملا لجالا

 فك ىسوم اي لاقو بيعش ىف [ تساخ نطو ىوذرا :ادؤا سيدرك ىتابش لاسدد ]
 ىخا نوراهو ىتاخو ىبا نع ىتيغ تلاط دق هل لاقف 1 ا ا جرخن

 ظ

 تع دع يك
 ليعامساو 0 0 براي لاقو هيدب طاسو بنعش مأقف ْنَوَْعَرَف كيل قةوحأو ا

 9 تعحس نذاب ىسوم 5 راسو 2 هتنباب هاصوأ 5 هوقو هرصي هيلع هللادرف هناعد ىلع

 ريسلا لبق ةنم تدلو اهناف هدلوو ايار وفص هنأ غاب د ةلطإب 24 نضرالا ف ىضملا ريذلاو رصم

 لاق « ةيدعتلل اذهىلع ءابلآف [ اردوخ ناسك درببو ] ىنشاكلالاقؤ « رارسالا فشكىف اك

 كرتشيل هلهابراسةملع ةوبنلا راونا راهظاو ةفلزلاو ةبرقلا مايا تندو ةحلا لجاهلمتامل ءاطعنبا

 [دم ازد بشاتت فر ىمت دوبهرارف نيش ذا ] زارسالا فشكف لاق * عئصلا تئاطل ىف هعم
 ءامسلاتلطهو اهفهلغا لخداو ىداولا ىلع ةتءخن برضف ةدراب ةملظم ةلمللاو ةيربلا ىف ناكو

 [د] <(“ وع 7 ععتو سل مع [ دوب هداد ببعش اروا هكمانغا ىنعي هدش قرفتم همدو دابو فربزا مانغاو ] جلثلاو رطملاب

 متغافدات هلرهظن ف حدس نا داراف قلطلا اهذخلاف الماح ةعارلعا ؟تكاكإ ادن اهفاكاراك دقو

 زان نوطلا ىلت ىتلا ةهدلا نم رصبا ىا # اراث روطلا بناج نم سن 1 © ذئبغ كلذل

 ىذلابهلل لاَ رانلاو صوصخم لبج مسا زاقطلاو بنحلا ىلت ىلا ةهحلل طئاحلا بناح لاَ

 206 ونالا ىلع ةلاد اراث رصبا مهضعب لاق « متهجرانلو ةدرجلا ةرارحللو ةساحلل ودبي
 واختالو ةسونألاةدوهعملا ءاشالاىلا ليي ناسنالاو راثلا 'هيلطم نوكل رانلا ةئيه ىلع رونلا
 بسح ىلع راثلا سايلىف دوللاب قحلا ىل احم ءاتش ناكو ءاتشلاىف ةصاخ سانئتسالانم رانلا

 0 ةدازا 2



 لومة لاية رويس د

 كاذ دعب ك7 ةدارالا دقمز قفالب مثعلا دعل أن قار هلال ٍجح ريع ىف 7 ىلا لاك ١

 امو خا ديرا قا لاق كلذل كلذ دعب ةدارالا ةنؤم لمت< الو دش لال ة:سالا ماقم |

 نك كولسلا نس نه نوعبرا فا نوثالثو نان' ىضمام دنعو رصع لك ىف ءانفلا لهال ةئس

 ةلماعملا نسح ىف 3 نيطاضلا نم هللاءاش نا ىد جيتس 0 مهفاف قزرلا دفنيو ءاقيلاو ءانذلا

 قيلعتال هقفول ىلا سعالا ضيوشتو هب كرشلا ءانيك_سالاب هدا صو دهملاب ءافولاو تناخلا نيلو

 ىم ىت> هللا ب> نم مالسسلا هيلع ىننلا بيهش قب ) يدا ىفو ىلاعت هتثيسشك هحالص

 لاقفرانلا نم افوخ ما ةنخلا ىلا افوشأ ءاكبلا اذهام برعشاي هيلا هللا ىحواو هرصب هيلغ هللادرف
 كبح ثدقنعا نكلو دانلان د افوخ الو كننج ىلا افوش ىكبا ام ىلا ملعت ثنا ىدبسو ىهلا

 نم ىمو» رارفىف نا ٍلعا » (ىميلك نامت نب ىسوم كتهدخا كلذل بيعشاي ىلاقل كلاثيثوف
 ملاءىلا ةرامالا سفللا ماقم نم رفاسي نا قطا بلاطل ىئش هنا ىلا ةراشا بيعش ىلا نوعرف

 قرجأت ناىلع)هلوق ىفو * ةنس ةرششع عبس بطحلا لمحب ناك مهدانب مهاربا نا ب ىود -

 مهيلع ءايبنالا ننس نف نيديرملل مهمادختسا ناو ةفوصلا قيرط ىلا ةراشا ( جحح ىنامت

 ظفاحلا لاق : مالسلا ا

 دلك بيعش تمدخ ناب لاس دنج هك * دار دسر ىهك نيا ىداو نابش
 ىنيب 92 تباثو مئاق هيلع ىتطراشو هيف ىتدهاعو هتلق ىذلا * كلذ 9 ىسوم # لاق وه
 ميا كنسفن ىلع تطرش امع جرخت تنا الو ىلع تطرش ات جرخا انا ال اع *« كنيبو
 لجالاواهعاشيف ىا ماهبال ةدكؤم ةدئاز امو تيضّب ةبوصنم ةيطرشىا ه6 تيضق نيلجالا

 نيزامادكسه ] ةيسرافلابو : هيف ةمدخلا ءاداب كتبفو اهرصقا وا اهرثك ١ ىنعملاو .”ىثلا ةدم
 الف 9 هلوق ةيطرشلا باوجو [ مئاسر نابايبو مداذكب تسلاس هدو هلاس تشه هك تدم ود
 بلاطاالريشعلا ىلع ةدايزلاب بلاطاال امكف ةدايزلا بلطي زواج الو ىدعتال ؛6 ىلع ناودع

 ىلعمئاال اذكرك الا ءاضقىف ىلعمثاال امكىنعي ىلعمئا الف تيضق نيلجالا اعا وا ىناعلا ىلعةدايزلاب

 ليبسالف ظيفحو دهاش 6 لكو #9 اننيب ةيراخا طو رمشلا نم لوقنام ىلعهللاو له رمدق الا ءاضق ىف

 لخدو ايروفص هتنبا هجوزو نيدم لهانم نينمؤملا برءش عم .اللدا هنعجورخلا ىلا انمدحال

 دقعلامئا امل هلا  ىور  نمحرلا حتف ىف ا نينس رشع بيعش منغ ىعرب ماقاو تييلا ىموم
 ءاسنالا ىصع هدنع تناك» ”ىصعلا كلت نم اصع ذخف تبيلا كلذ لخدا ى.وم بيعش لاق
 اهسف بعش ىلا تلاصو:ىت> اهتونزاوتي ءاسالا لزي ملو .ةنحلا نم مدأ اهب ظيه اصع ذخاف

 عيس ىهالا هدي ىف عقواف اهريغ لاقو اهلالها نوكيال نا نم افوخ هل اهضرإف ادي ناكو

 | متا امل هنال نيثالث ناك ذئتقو ىسوم رمع نا ليوأتلا اذه ىضتقا ريقفلا لوقي * خلا ديرا
 ١ هذهو نيعبرالا عولب ىف ناك هءاسشتسا نا قيس دقو قيرطلا ىف ”ىتساف .رضم ىلا داع رمدعلا

 | اقح كلذ نكي نا بيعسشاب هبلا هللا ىحواف ىب عدس: ىذلا ام ىلا اف كيلا ثرظن اذاف ىلشب

 تاشااو قدصلاب دشرملا مدخل و نيف ك ني رق تشمل نوعزفكا نإ نقرووس نيم رغرو بلقلا

 أ ذخأتالف قير ماا راديحول اذا بيعش هللاق ىعرال جرخ نيحو انأش ىمومل نا لعف تارم أ
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 مدي 87 >>. نوزشتلا زحلا

 ناثاه تصخف هفاخ ى ثملاب اوه 0 هتاس هتخأب ىد 0 اههجو ركاات ,اكدس 4 مو وكلا

 ١ ينل نال ( (ميلع يلج لق كا))ل نابل اهلط كسول اذلاق يا يللا ليعمل

 لخدلا طيض ةفرعملف معلا اماو كلملا ةنازخىف املجالف ظفحلا اما املا اجاتحم ناك لعلاو

 (حاكداةدقع هديب ىذلا )ىلوالا .تايا ثالثالا نا رقلا نم ًاشرسشال عرش ناكو * جرو

 باطخلاىلهفو مءلاو هقفلا ةمكلالاق (باططل ال صفو ةمكحلاءانت !و) ةيناثلاو .بوزلالاق

 ضغو رجا عفرب ترنف م5 «نيمالا ىوقلا ترخجإتبنا عمو تن ا) ةثلانلا ويب ناميالاو ةنيلا

 3 ديرا ىلا 0: هتناماو .هنوق ىلع جدال مالعلل هلع اريؤاا يسع 1 لاق 0 رخللا

 01 + نيتاه 5 ىئدخا.ف 3 1 مهدوتب قز كا ] د 5 كحيكتا نايغ 0 1 مهاوخيم نعل

 ناىل !ءاله (اوثكما هلهال لات ذا) اهي لاق ىتلا تنم ئعوا[!نازتحتد ود نيّرااذ كي ] 1

 اذا ا كلوقك اريجا هلتنك اذا هترحا لاق كحتكنا ىف لوعفملا نم لاح. # 3 ا

 ازيجا ىلنوكت نإ انجباؤ قا ,كيلع اطوزشم: كنوك لاح ىعملاو::.: فاشكلا ف 2000

 بالل طرش اذهو ةنسلا ند. رسكلاب ةمح عم فرظ وؤف ةدملا هذه ىف دك جحح ىنام
 ةعيرشلا كلت ىف ازئاج حاكنلا نوكي نا زوجيو اهرجأت نود ىرجأت هلوقل قادصب سلو
 لع كيل و لا وت يع | ثلا لوما .ةما انما دما ف لفعل سقت نيك نإ طرشب

 ارردي ىم نارتخا رهم همدقتم عئارشرد كعدو دإب |اجمل نبع فد ذر ] ةيراعم هلم ننام

 نماقدص ءاسنلا اوت او مكح نيدب هدش خ وسنم ام تعيرش ردو دناهتف ركى ناشداو هدوب
 ملعاو * [ ىبفاشماماف الخ مظعاماما دز تسا عونمت دوبدناوت رهم عفانمرج <15 د

 ملعت ىلع اهحوزلا ولف 4 نوتاقدص ءاسنلا ا م كل هلوقل ةارملا كلانا لدم نكي ناو

 | ةمدخلاو معلعتلا موقت مدعل لثملا رهم ىلإ راصي نكلو حاكنلا ميدي ةنس اهلهتمدخ وا نارقلا

 | أ
/ 

 ا

 ا

 اهنءضتل لاملاب ءافتبا دبعلا ةمدخ ناف ةمدخلا اهلف ادبع ناكناو ارح ٍس وزلا ناك نا اذه

 ىلا 6 رظاق لها *اا ىلع وا قادصلا ىلع تاج ءاوس ة 35 الاف لكلا كتاذك < ١ هتشر ملت

 هوة يكل ىفاشلا دنع زاحناو طرغشلاو تاللال 1 .«ال'انتعب رش ققادصل ا ناق تيعش ةعا رش

 امنعاملناس اكينع ىكحام مي دعل لاقو 23 هللا هومحر مظعالا امام اادنع عون زهلا ةعنلا ارح

 ناف + اليصفت ةعيرمشلا كالت ىف نيدقعلا بجوم نابل ضرعت ريغ نه هعاقا ىلع اقفتاو هيلع

 كدنع نم اهمامتاف ىا * كدنع نف ة» لمعلاو ةمدخلاىف نينس رمشع ىا 46 ارشع تما

 كر اك مهاوخ عفا 3 كلع قشانا ديرا ا امو كيلع امازلا ىدنع نمال الضفن

 كركلد ديار الات عض لاجل نير درقكا كال فام هيفي .اي كاس هد مامتا مازلاب ونت نترب مهن
 تعصيام ناف قشلا نه هقثملا قاقتشاو [ ىتفي : عر نة دكا ناكملا دك ىهحورب م.امرف

 لي بي جميرا نمي لاو دي نواس فتاناا عذويو هتقاظاىف كذاقتعا قش كيلع
 نا ىأدو كلذ.دعب ةيبرتلا ىلا جاتحي الو جب ىتامث ىف لامكلا ةجرد ىلا غلبي هنا ةوبنلا

 ( ليو



 ص ءقلاةروس م انام 0-6

 0 هموثو نوعرو ىأ د ال !| مولا نه تو نقرا لاو 0 للعلا لوعتملا |

 ١ ةهيدنا هلع فا 0 نو املأم 0 0 ةراشا ايو بتكليف انساو انضراب

 صدبَو وسةملا !! :تاملط# ا 3 دّقف خول ماه ىل | سلب كل تاوؤادأو 5 اهت اذص محو عرفا تافا ْ ٍ : "ا تل ل هذال كات

 , دح لخد اذاف ءادعالا نم فوخ ىلع وهف برخلا رادفف مادام ناطلسلانا ىرتالا اهتافص

 | نمالاف عقونمنا م«فخنال هللا فولاق مقونمنا ىلا ةراثا هذو :.كلذ لاز مالسالا

 ] ىوتثملاىفو : تففخ هللاع |
 311 داتا اغانينا نوديد | تصر ناسا« و ديس صمم ا

 | دلل نو كيس !ًرهديسو# لدم ل ملل 30 اروع« دس كره

 سود جاتحموا تسي ئهد'هحا سرادب# قيرتم يوك نوح كيلبووةةرود 2[

 ا امومغم اها ىنعل معاكم تالا لح كمي اك هللا ما ىف نه هنع هللا ىذر ىترقلا سوا لاو

 أ رهدلا مهنا ةعمدسم ص راى نحر هك 6 وثلاىلا - رظناذا ظنا دود ل تيوشت لاو 00

 ا ىدومنا مث . ةوكلان م ةمائقلاىلا علطي هنأكف دواذ ىبانب زيزعلادبعملا ترظتاذاو هلك
 ١ هذوع ةب رغلاو رفشلا قاشم ئساقو دال رداهالو ةرهاظلا ةمعتااب نوعزف دنع ىرتدق

 ا نقم ةكطاناو ماها حقنا ينجب اكشن |
 اعلا دحملا باشتك اناف تعلاو 4 هقراش 0 اضوع دحن لواحكب

 ا تضل نس هلا قلو 8 الول مهسلاو ويا رتفاام سخا قار ,ةالول ددساالاف

 حس اندلاَف هللا فور وا + ءطضف ةكلخلااو كنلإ دالب

 اود.سف ضرا م 1 ةاضاذا * ناوه ىلع: ني. دعا لقف

 ةرربس سدد ىادعس خدشلا لاق

 مداز اا نم هك ىتحسب در ناوتن, « حصص تسا ثيدح هجرك نط بحايدعلب

 اقلادم ةعسلادجوف نيدم ضرا ىلا رجاه هبت قاضاملو رص دلو ماسلا هلع ىتافمنا ىلا

 0 ارو ىلا وعلا 1 ريغ نم 0 ثيح ىلا حيسي ىللب ايناكمالو اينامز نوكيال لماكلاف

 ئرونشللا فرق عيسو هلقيضملا نطو هلةب رغلاف ءرملا عم ناك اذا ىلاعت هللاناف هنطو ناكولو

 1 عج م »* طاسي ادام. هش ندا اع

 هاح رعق دشأب هجرك نإ تسأ تبجت 00 هامو>دشاب ىكر فيسوبا اكره

 ىسوم اهجوز ىتلا ىهو اهيبا ىلا هتعدتسا. ىتلا“ ىربكلا و ه5 امهيدحا تلاق ©
 | اهنماب مانقلاو منغلا ىعرلا ريجا ىسوم ذختا ىا «هرجأتساؤم [نم ددبىا ] 6 تبالي

 , | جردنم ىنوم نوكف دهعللال سنجلل ماللا 86 نيمالا ىوقلا ترجاتسا نم ريخنا وه

 ارئنوم كن اب. تسا٠-ضيرعت“راوتسا 7 نيمالاو !.![:اناؤت ]+ ةيتتسوافلاب# قوتقلاو فتح

 هلت رك ذف هتناماو هتوش ك.ةلعاامو اهللاق اشعشانا: - :ئور: ب ا[:تسه تناماو. توك

 ١ دنع هسار سد هناو ريبكل وادل عاالف كما نادرو رجحلا ا هلقا تروساغاو د ةيلارطقخي هناووسكلا#للدلا تير قتلا ى اك رج نى للا الوان اي يكتتا تكفا

 اوارد ]١[

 طلاس

- ١| 

 |  5000برد

١ 

 5 لوسر نيفاب ن

0 َ 

 ثءه نادل رب نايرد موسر راند رخاوارد 0



 مهي مة يح نورمشعأا « لا

 رقم عاش دال لل كو ننمعلا عاش هلع از وه © للظلا 01 ف فرصناو |

 | هتلزتا *ىش ىأ ىا 86 ىلا كلور اال 8 لاقف 4 0 عئاحوهو رخلا ةدشنم اهلظىف

 ا جاتحم 4 ريقف 9 ماقملا ةنوممي ماعطلا ىلع نورثك الا هلمحو ريثكوا ليلق *« ريخ نم ف ىلا |

 ظ عشنا ىندبال ةئاحورلا ملاع غلباذا كلاسلانا ىلا ةراشا هفو * هاللاب ىدع كلذدلو لئاس

 ْ اذه مهضعل لاق * ةطساوالب 7 ال1 يع خال انلاط ناوكسل اب ملاعاا كلذ فراعم نم دجوامي

 غلبم غلباملف طا بر لاق لب هدح زواجمام قملا ةيبرت رخىف النط ناك امل هللاملك ىسوم '

 ماعطلا هتيادبىف هيلط ةباف ناكف كلا رظنا ىنرا لاق لب لافطالا ماعطب ىضراه لاجرلا |

 ىلا ةيدوبعلا نم رظذ ءاطعغنبا لاق * بابحالا ةدهاشمو باجيألا عفر هتيإهنىفو تازرمشلاو ظ
 هراقتفاف ةمويرلا راونانم هرمس ىلع دروامل راةتفالا ناسلب ملكتو عضخو عشا ةسوبرلا.

 ريق نع لهس :ٌلئشو "« ئهشنآ ئلطاو لاوس رافتفاال هلاوحا عسيمج ىف هالوم ىلا دبعلا راقتفا

 ةلع تيارو ةرم ءارقفلا ضعبل تلق سراف لاق * سحنالو دربالو لادسال لاقف ىداصلا

 ناكاملو + نوحلفيالف ىنوعنميف مهلأسانا فاخلا لاقف كومعطيف لأستالمل رضلاو عوجلا رثا
 اًمجراملف ناتيراخلا تلطفف سانلا نم لأسر+لو لك أنام هللا نم لأس اعئاج مالسلاه يلع ىسوم
 انلىدف انمحر احلاصالجر اندجواتلاق امكلءاام امهللاق تافق امهمانغاو سانلا لمقام بالا
 ال هيعداف ىهذا اهادحال لاقف عئاج لجر اذه اهوبا لاف ا بر لاقف لظلا ىلا ىلوتمث

 تلق ناف * ءايدوفص اهمساو ىربكلا ىهو امهيبا ىلا اتعجرام بيقع 46 امهيدحا هلا اه ف

 هسماب مود نم لاجرلا نم هل نكي ملهنال تلق * ىنجا بلطل هتأبا لاسرا برعشل زاج د

 لعاف نم لاح * ىذا 3 ىحولا رونو لاخلا ةَديرَس هتفعو ىو حالص هدنع تدب هنا

 'ركبوبا لاق + [ نتشاد مرش ]ءامحتتسالاو . راكبالا ةداعوهام 6# ءاحنتسا ىلع ف هتءاجا

 ءاحلا) ثيدحلاىفو ءاحتسا ىلع هتنا اهيسن مركو اهرصنع فرشو اهناءا ماَمل رهاط نبا

 اريضن نصغلا لازيالو هؤابح بلغام تلا لازيال ىلا عا .لاق * هنم ةبعش ىا (ناعيالانم.

 رجا 8 كئفاكل ه6 كيزحبل كوعديىبانإ 88 ىناسب فاشتسا * تلاق ب هال قيافيا

 تباحا*ؤاب أقانشا ؟تينقتو 'تضش:تزايز ' ثهححا قوم :] اذ كنقشءازج. 4600 تيقسام

 تقزلاف هماماىهو اقلطنة اهباجاف !دحْؤوتسم اشناخ لاملانبب ناك هنالو [ 1 1 4ذلئركر
 قيرطلا ىلا ىتعناو ىنلخ ىنثما اهللاقف اهبقاس نع هتفشكوا هتفصوف .اهدسجم اهبوث جيرلا 0

 ىلا ةأرملا تردابف بيعشراد انا ىتح كمادقو كاامثو كنمي نع لوقت تناكو ترخأت |
 درف ىموم ملسف هرضب فك دقو .رييك خيش ذئموب برهشو لوخدلاف هلزذاف هتريخاو اهيبا ظ

 اذه نوكينا فاخا لاقو هنم عئتماف اماعط هيلا مدقو هيدي نبي هسلجا مث هقناعو مالسلاهيلع
 لاقفبوقعي دالوانم ةوبنلا تيب نم ناك هنال ايندلاب اننيد عسبنال. تيب لهااناو هتيقساملاضوع

 اقورعم لعف قم ناو اذه لؤانتف اني لزني نم كلم اذ ةاماد دج: كيلو تاغإ هللاوال بنغش |

 [ بيعش كيدزن ىسوم دما ماكتهنأ سب ] 6 هءاحاملف 8 هذخا مرحب ”ىش هلا ىدهاف
 هبىمس ردصم هناف صوخقملا ربا نم. هلع ىر جاكي هربخا © صصقلا هلع ع صقو وف

 ( لوعفملا )



 صمحفلا ةروس -- مقره ججم
 همم هسسسم ت تهم علك جددا دجاج - '

 وم للصواملو ىنءملاو .٠ هيغل هعجسا 6 10 دورولا تاد كت + هنع عوجرلا 1

 1 نوق اوناك لقاوا اهم لايمأ ةثالث هلع ةنيدملا فرط ط ىلع رثيوهو 2ك نيدمءامال ءاحو :

 دجو لازهلا نم هناعر ىف لقا ةرضضد ىاارتيل هنازو ةذرو_ اههنَع هللا ىذر سابع نبا كاقا* |

 هو نوقسي # مهل ةريثك ةعام هن نئانلانم ةما 8# اهريفش قوفو ثلا بناجىا هب هلع |

 0 ابا الو ايروفد 3 نين عا ص مهنم 0 ناكمىف 0 مهلود ن نه دحوو بن م مهيشاوم ا

 ا دواتملا ودفن ككلاا ذة 85 لادو دن 2م تشير ع (تاتكف لوس هلق تيعش وه نورييو نورتي

 قاذ تفقس 00 كرار قشاكلا لاق »* لا نقلا مدقتلا نع امهمانغا ناعتف ىا عفدلاو

 | #8 اكطخام 2 ماللاهبلع هي لاق ف [ فلم قيرطبو تفر شيب ارف دشابى ادبنا |

 دوذلاو رخأتلا نه هلع اتنامف اهكتأشامىا بطاختلا هيف ركب ىذلا ملفعلا ىمالا ثطخلا |

 ا نك لاشك اءهلك ةمصعلاب هملع لحالاف ةنتفلا نم اموصعم ةسشقلا ىلع 0 ناك ناوجلاو

 مدع دقو دحاحتلا نع ةقعلا فن ايصل داويشللا| نال داوهذدلا ريغ نم 3١ سحاب جوزتلا لوسرلل

 ىتح قسفال اتلاق 0 هتما دارفانم هريغ نود هحاكت دحوا احاكن دح#نانم لوسرلا ْ

 مناف عج ةاييقك عاب عج رسكسحلاب ءاعزلاو [ ندينادركزاب ] دادصال 6 ءاعرلا ردصي 0
 رسكلاب ىعرلاو هنع ودعلا بذيوا هتاحل ظذاملا هتاذغباما ناو.لا لفح لصالاىف ىعرااو

 مكلك ) ثيد!ىفو ايعار هريغلوا هسفنل سئاس لك ىمسيو .ىعرلا عضوم ىعرملاو ءاعريام |

 مهو سانلانوعري نيذلاوه ةاعرلاو ىئاوملا نوعري نيذلا مهءاعرلا لبق (هتبعرنع لوثسم '

 دننادرك زاب ] ةيسرافلابو : ءاعرلا فرصي ىتح انيشاوم قسنال نا انتداع ىنعملاو . ةالولا |

 اذاف لاجرلا ةطلاخم نه ارذجو مهتلجاسم نع ازحت اوعجريو اهيد دعب مهيشاوم [ نانابش |

 ضرغلان اا رادصالاو دوذلاو سلا لوعفم فذحو مهيشاوم لضف نه انيقس اوفرصنا

 هناف فورعملانم امهقحىف عتدام ىلا ىسوم تعد ىتلا هذا اهلا لاعفالا كلت نايبوه

 ا امهينيلابمريغ قسلا ىلع مهنوكو ةفعلاو زجعلاو دايذلا ىلع اءهتوكل امهمحر امئا مالسلاهيلع

 86 خبش 8# بيعش وهو 6 انوباو م الثءالبا مهيقتسمو مَع اهدوذم نوكل اههمحرامو |

 ىعرلل ا ريف جرخمنا حم فرمشلاو ردقلاوا نسلا ريبك ريك © يت ا فم

 ةربعلاب ىنادقف اهيلا تفتليمل ىنلا ىشاومنا ةربع هيف نيرصاعملانم لاقنمهو ارارطضا قسلاو |

 ةذاملا ترجتذفزو جينز تمارا كونرالا باقر نر مومن ماك بسنت سررت
 للادجولابلطو امهيلع ةمحر امهتيشام 6 امهل ىف 9: لقا ةما لك نم ناعالا لهانا ىلع
 ةرشعوالاجر ةعسالا هعفريال ارح رثلا سار ىلع نوءضي اوناكلاجرلاذا  ىور  ىلاعت

 هكدناهتنك اًخزا ] مدقلا ةحارجو عوملاو بصولانم هيزاك ام عم مدحو هعفرف نوعبراوا
 مهمحاز هلعلو [ دوبوريثريءغيي لسه ارامربمغس دوبىوريثدرم لهجب !5ىربمغس ره

 مظنلا قوس هيضتش ىذلا وهو كلذ نع .هزيجعتا رثبلا ىلع رجحلا اينو امنهل قيبلارف

 | ضرعا ىا ههجو هيلي ب ناك ام كى هرهظ لعج © © ىلوت ' وف هغارف كك مو 2 م مركلا
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 د مئات ةتةتتكبجب7  ب ب ب (  (-(( (  ( دببة دعس م حا

 ىربكلا ةتامالا اول نيذلا «اهلحاس نارابكس» هلوقب دارملاو ءاقيلا لحاسىللا اوجرخم |
 باجحلاوةيريشبلاو ربلا لها مهنوكل مهفداهزلاو دابعلا مهو ةيرشيلاربىف اوقبف قشعلاىمو

 نيبو ادب اًهرط ,:رطابلاو رهاظلا نيب ناف ةدهاشملاو ةيكلملاو رحبلالها لاوحا نوفرءبال |

 مدي 79.6 تح نورمثعلا ءزخا

 رزوراش ع ىسوم سا ] هدم مف :نزخ اللف [وغرلشف نيف رطلا :ل )ب هسفن ىلع افوح

 كرب 7 دلو 011 3 هنسرك مكشو هنه رب ىاب ماعطىبو داز ىو تفريه

 هجوم شاداما تشاد ئيدم ةرحانب كرام ىور هكمدومرف ..ىملس نيدع ديسرات ناتخدد
 | دوج ىب اما قوش , ع ىمارءهب ارنيدم ىادس كلاسمو دوب نيدللاوذ ترضخ

 دشاب نن> ضار مه كار 0-5 3 مدرك م دعهار ردىور دش نم رايات ت#

 ناكدنولل اهساح نم ةقيقملا ميسل ىدوم دجوف دبالاو كوالا“ ملاح لا ةداعا نيده مهضعإ لاق +

 سفن دجال ىلا) مالسلاهيلع لاق ام ءاقللاو ةدهاشملل اهيلا هجوتف مالسلا هيلع بيعش اهب

 تلا ئشر قرقلا سيوا بلت ةضورنم قملا مسن نادجو نع اربخ (نءلا لبق نم نمحرلا

 هكدتتساوخ نوج ] مهضعب لاقو + تاكرب مهئاقل ىفو تاحفن ءايلوالا ضرا ىفف هنع

 ناكوج محرد اروا تسخم دنرب :تااكمو تلاسرترضحبو دنشوب تون سابل ار ملك ىموم

 ىا «انوتف كانتفو ١ [تفك ةزعلا بر هكتانح تشك هتخي اهنتفو اهراب ناردات دنداهل تدب

 تر ديراز .هللارد ناسرت مد رصمزا ] اش افاص ترص ىت> اذيط ءالبلاب ١ كاندحمط

 نك اسو دما ورف ىولدب هنيكس دركن عا نمشد<زا ارواو درك تباجا ىو ىاعد نيملاعلا
 اكل قرر يلف ا نو عر رح تيلاو طرد[ دوو | اخ .نيرتم دسقك  ىوارساب تشك
 ّ طظةحرد نانح زورما دادن نمشدو تشادب دوخ تيامحو ظفحرد ىدزيم
 | نيدمب اروا ةزعلابر اما نيدم دصقب# حوتفرب ناباسرب داهن ىور هكن 1 دهدن نمشدبو

 رده قاس تشاد نبدع نكسمو دوب ىادخ ريمغس بس.عش دوبهش نارد ارىرس دنكفا

 ' نوج مالسااهيلع ليلخ تفاي هجن آوا تبحصو تمدخمب تفايان دناد بيعش تمد ارىسوم
 ا"اعذلل لهو تيجو قال ك درو ارا زآو ( تسنكي ترص © تسلاد ديدةتسإ اههارا ةمه
 تو دار كنا قرأ دك ا اتؤ و طيز[: هنا د سب ال4١ نحر لاو تاؤمملان طف
 0 عقو 3 [ دوش تسؤد 2 ىليلدىل هاررب كيرا بشرد 0 5 تونا

 ظفاخلا لاق : ىلاعت هللاىلا نيهاذلا نيرجاهملا ءالوالاو ءاسالا

 اهلحاس نآرانكَس 0 ٍ *: لثاه نين> ىل جاد ركد جوه و كيران تش

ْ 

 هملطو كا ذلاملاعىلا ةراشا لئللانال تاذلالالج « كيران بشو» هلوه دارااريقفلا لوش

 «لئاهنينج ىبادرك ههلوشو لالجلاو رهقلا تافص فوخ «جوم ميد هلوقبو بلاغلا هلالج
 نه طسوتلاو ةيادلا لها ةفص عارصملا اذهف كالهالاىف رحبلا رودك ىتلا تاناحتمالا

 نا ىلا ةائاهلا ايالبلاب اونحتمب نولازيال قشعلا رحى اوعثوام بااسإ مهلا لاوحالا بابرا

 لوصولاو هتالاخو قشعلا هللا لأسن اليوطاريس لزئملاوأدتبملا نيبو اريثك اقرف ردصلاو بابلا

 وهو دودصلا هدِضَو ءاملإ نايناب دورولا / © درو وب هنالاقموهظافلا,ن . .هقئاقحو هيئاعم ىلا |



 ٠ لأ ارق وثع

 مهد لئاوارد 5 ]

 ءاو نأ

 سل 0

 عدلا ةرود 5

 نك قع لوا زدراد ارجدوخ د نيمذرب شقد ع درك هجن

 دوب ىنوريب هكله دزيرك ان + دوب وخارج لوا زا قشع
 نرءاز نراك شدؤا كوسرت نز شيب ىلوسر ىداتسرف نوج

 كمن نإ ىجكلة زن ىاناضزا نع افوسو هدا قلي اةرانلجوو
 تنكش تاو: [ردهيادتا نكشلا « تس. تريغ ار هزاح ىاههار

 دش هام نوح انهر ارئاور بش « دش ءاكىف ًارفكركتت ىاهشوخ

 [1] غارجو عمش نوج تفاي راوتر غاب هقول ا تح

 [7] لاس تدهدب انعر دنيا شمغ زك « لام بحاص نأ غاب ردنا دوب
 دندىم اروا فصو اقنع وحمض * ديد ناكما دوبل اروا ٌةياس

 اراد يراك اش مورا 2 ا كرو دبع كرد

 ةر د ا دشورف دوخ «ناوجنا غابنا رد شو> دما ددنوج
 م ىقشاع نم اب نابرد مو- رتفد رخاوارد [؟]

 بش عابدد دودوأ ميزات * بنس نادزي هتخاس سس ع سك

 را سسعرإ نك ىتحروت ادخ أ + منا اودع رس 5ك

 ارراخ كي نم راع. مرادنات * ارراكنإأ بيس دا نإ
 مح سس سمع م معمل

 (5] نادب مه ارنبا دشاب تيسنب دب * ناهجرد دشاس قلطم دي سب

 تام ديشإب ىدااب نكتسلا + تتاح دش ناوداك نانا

 ا ايرد دوب 0 ا

 ليلخو تسابيبح تبوبحم ىوس هليل دوادشنوج تسهر م هخره

 [ه] تست ئولدو عانت ياسو تي ودام ودعره تقاقح رد

 ادخ بفطل.زا وج تناعتسا .+,الخرد#ب ىزيرك .ددنا! ىذا" هكا

 | هتنك تل ودكم ورود تاريشج رك + دنانمشدتنادتسود تقيقحرد

 لالضلا لها نم دخا هقاب نا بقرتو فاخ قحلا ىلا ناحتمالا قيرط نه قشاعلا لبقا اذاف

 ريخوهو لوصولا. هللا لأست قيرطلا ىف مادام فوخلانع كفنيال هناف هيلا لوصولا نم هعنمبت |
 نم لاعفت ءاقلتلاو [ ندرك ىريخاب ىور ] هجوتلا 6 نيدم ءاقان هجوت املو © ل ظ

 نيدمو ٠ هتلباقمو هءاذح ىا هءاقلت سلج لاش افرظ ىلءعتساف هبف عستا ردصم وهو تقل 8

 هنأ معا نم مالسل هيلع مهاربانب نيدم مساب تبمس مزاقلا رح ىلع مالسل هيلع بيعش ةيرق !

 نيبو امه ناو ناوغرف “تن ناطلسىف نكي لو هبل هيلا كرش ا هسفنل اهذختا ناك اروطنق ٌ

 ناد ل لا نابع مايا رسم ظ

0 
| 

 تاك نادر 0

 ناكو هبْنظ نسحو هللاىلع الكوت [ تفك دوخاب ] 86 لاق ف !هبلاج ىلا اهجوتم راصو

 دنانم اءار ]14 ىدهي نا © [ نم راكدرورب هكدياش ] # ىبر ىسع © قرطلا فرعبال |

 هلرهظف كولسلا داتعم وهام قرطلانه لدسلاو هميقتسمو هطسو ه6 ليدسلا ءاوس © [ اسم

 طسولا قيرطلا ذخأيال راسألا نا اولاقف هيبقع بالطلا ءاجو ىطسولا ذخاف قرط ١ نين |
 دف مدمس تابع

 حا ار قودعم قشاع نفاي نابرد موسرتند رخاوارد []

 ارد [4 490
5 

 م تل سسع زا 25 11 تداكح ىاق نايرد مراهجرتفد



 « 06 هك ىي كل متج دوتح رق هرج رب كرم سك رسمك

 تفقاوعلاوف رظنسالو لتقلاو ترضلال م هديريام لعشإ انو ا ارابحلا|

 لاق املو مصاختلا عف عقدق لعفلاو لوقلاب سان هلأ ناب 3 نيحلصملا نم نوكت نا ديراامو هه ا

 « ةئيدملا ىصقانم 8 ليبرخ وهو 5 لجر ءاجو و لاق ا ىسوم ريخبل هم نبا وهو |

 حا ا ع ناوربمملا جلا

 سوماقلا ىف ك هديدشوا ٠ كرولا ا ملا عفرب ئموم ثيغتسي ىا
 ىا 4 ىسوم هل لاق 8[ ,كيد ”ىطقرب ديلطنم ىرايو دنكيم دايرف زاب ] ةيسرافلابو :

 [[ىاركد زم «ىوغل كنا# رخآ آلا نوعرفلا ىلع ثيغتسملا سمالاب رصنتسملا ىليئارسالل
 لئاقتو لجر لتقا تببدت كال ةلالضااو ةياوغلانبب 6 نيبم 8: ىواغلا ىندعي ليعف وهو

 ىرخا ةطروف .ىنءةوت نا ديرت نآلاف كببسب هيف تعقو اف سمالاب تعقو ىنا ىنعي ا

 7 هدعو» ىذلاب 98 ةدشب *ىثلا لوانتشطيلا 4 نشطبب نا ىسوه هيدارا نا |ءافإ
 طبقلا نالو 525000 ا مذا لحلو داللاو 7و ودع وه ىذلا ىطبقلا دِس نعى

 ]نافاس ايوكب قارب انالع جا رسالا كلذ هي لاق 8 قالطالا ىلع ليئارساىب ءادعا اوناك
 ا هنأكو ىطبقلا لاق وا هيلع هيضغ انو نيم ىوغل كنا هلوش هيبطاخ هناىلع ءاني هب شطر

 ىناتقتنا ديرتا ىسوماي 88 ىلشارسالا اذهل سمالاب ىطبقلا لتق ىذاا هنا مهلوق نم مهوت
 نوكت ناءالا 0 ديزئام .ىا 3 ديرتنا 0 لوتقما ىطنقلا .ىنعي 5 سمالاب اسفن تلتق 3

 ىسوم نم ردص سما عقاولا لتقلا نا رهظو هئلمو نوءرف د قداو ثيدحلا رشا اده

 نوعيرف ل. نيم |ندؤَم ا ىسوم لتقف اومهف ىلدارسالا_كلذالا كلذ ىلع علطيمل ثيح

 و هاكرابزا ىنعيرهشزا ىناجرت رود زا ] ةيسرافلابو : اهرخ 1 نم ءاجوا اه انجل

 ا ىجسإ 8 2 دعللا ىيصقلاو تدعبا تيدقاو هنع توصق لاش [ دوب رهش ءرانك كيرب

 موت ارش 5 7 املا نا ىسومأي لاق © ف ىسوم ىلا لصو ىتح هسشم ىف عرسسلا ىا لجر ةفص

 هد 0 رواشنلا" ىمس امنا كدس نورواشتي 1 كب نورمأي كوع

 6 نيحانلانم كلىنا آه ةنيدملانم ه4 جرخاف كولتقل 2 رمأيو رخآلا ىمأي نيرواشتملا
 هناك نابلل ماللاو [ متابرهمو ناهاو> كينزا ] ةسرافلابو : جورخلاب كايا ىرماىف
 وهو لوصوملا مدقتيال ةلصلا لومعم نال نيدكانال ةلص سيلو ةحبصنلا هذه لوقا كل ليف

 هلحارو دازىب رهش نازا مدناهرد تفر نوربب سب ] 3 اهنم جرخف 0 حصانلا ىف ماللا

 ضرعتلاو نيبلاطلا قو # بقرتي ف هسفن ىلع اننااخ هنوك لاح هي اغاخ 8 [ قفدو

 نم ىنت بر لاق © [ ديادد وا ىنزا ىسك هكدربم راظتنا] ةيسرافلابو : قيرطلاىف هل
 نم راكدزورب ىا تفك] ةيسرافلابو : مهقومل نم ىنذفحاو مهنمىنصلخ 6# نيملاظلاموقلا
 ةءاعد هللا ناحتساف [وا ناشكو نوعرف ىنعي نازاكمتس ةوركزا ناهرزابو اع هدتاج

 ىف هعقوا ادرف هل نوكينا هدسب دارا اذا ىلاعت هللانا نيفراعلا ضعب لاق * ىنأس ار هاجنو |
 نمح رلا لامح دجو ناحتمالانم افئاخ هلا رف املف هللاىلا هللازود نه رفيل ةعنش ةعقاو |

 ىوتتملافو : دارملا ىلا لوصولا ةطساو هيلع ىرجام عيمح نا معو |

 تسدما روخىبو باوخىب بشزور * تسدب نونجم ىذرب قاوج كي
 تسد لصو راكزور شدادن ىم #* تسمو ولحمو هديروشو لديب

 2س



 صحتلا ةروس مه موا ل

 كت تيا ناطرشلا .لمعنم » .لتقلا 6 اذه لاق. 98 سمالاب كصق:ءاضقلاو |
 | هباوغان ناك هنال ناطيشلا ىلا: لمعلا ,تفضافا[ نم لاخا لثع ل تنك اوغاءازوا, قاطلتش

 ْ هل نكي ملف مهي نوما 5-5 رافكلا لتعب صمؤي م مل هنال هلمعت نم ناك اعاو هتسوسوو ظ

 ١ 1هةلظ ءايو:نايطتشل ا رلكع عه: نع انمئاذو الفد كوكل هيملطع ف«كلذ حدشالو مهلاشتغا |

 ناكو راغملا تارةحم نم 0 و مهنم طرفام ماظعتساىف نيبرقملا نأس ىلع ايرج هئهرفغتساو

 صا 6 نيبم لضم ب مدا نبال هي ودع 8 ناطبشلا ىا © هنا 8 ةوبللا لبق اذه

 ثيح نه ةفااخلانم امهثيبام ةنابال هيمالك نيب لاق 6 ون ه6 لاق 88 لالخالاو ةوادعلا

 *6 ىف تملظ ىلا 8 [ نم راكدرورب ىا ] 86 بر © لوالا فالخم ءاعدو ةاجانم هنا

 وه ىلا 0 هرافغتسال كلذ هبر 4 هل رفغف 0 ىذ 3 كرف ِظ سما ريغ ىلعقلا لش

 6 ىلع تمعنا اب بر لاق 8 مهتمحرو دابعلا بولذ ةرفغميف خلابملا ىا 4 محرلا روفغلا

  نوك ١ نلف 9 نبوت أل ةرفغملاب ىلع كماعنأب كيلع مسقا 5 لا 0 فوذحم مقاما
 هعم وكب هرهظ تيوق ىا هترهاظ لاقي مهلانيعم « نيهرجمال اريهظ اج ادبا اذه دعب |

 ىلا هت وام ”ىدوت ن1 !اسعم نول" ٠١ نلف ئمصعا ل2 كناسحا" ق2 ىأ تاهتغل اماو

 ق.اويالنم هللاعنب ىفراعلا ءاطع نبا لاق+ عطقلا هلصاو هلعاف ةعيطق بجوي لمفوهو مرا ْ

 سابع نبانعو * ىهتنا لاوحالا نم لاحىف هفلايالنم منملاب ىراعلاو هتمعن ىلو فلاخ نم

 ل اس اقل 1 لا لاف 0 ب ا

 مكارفاك ىلشارسسالا نوكي نا مزليالف امومذم العف بساكلا ىناكلا انهه مرجْلاِب دارملا ٌريَقْفلا
 بوقعي نيد ىلع اوناك لسارساىن نا ىلع امهلودعوه ىذلاب هلوقو هتعشنم اذه هلع لد

 | دنع امهنع هللاىضر سابع نبا لوقاماو اهوحنو ةيدوبعلاب نوعرف مهلذتسا اذاو ىسوم لبق

 نمؤملا ىلع قلطملا مرملا قالطا نا ىلع لديف نيرفاكلل انوع ىا نيمر>دلل اريهظ هلوق

 | نسح لا ىلع تمعنا امم بر هلوقوهو ءاءدلا اذه نا مث ديدشتلاو ظيلغتلا لبق نم قسافلا

 | لاتتقا دنع اذه ىسوم لاق امتاو امهريغوا كلموأ نيدىف ةقرفو فالاتخا سانلا نيب عقو اذا

 نا مث «رارسالا فشكىف اذك ةيواعمو ىلع لاتق دنع امهنع هللاىضر رمسنبا هباعدو نيلجرلا
 ١ ىوهلاو عبطلاب سفنلا تافص رافك اودهاج ناباومر جا نيذلامه نيمر جانا ىلا ةراشا ةيآلا ىف
 | ناظيشلا لمعنم نوكي مهداهش مهديغو نيباهرلاو ةمهاربلاو ةفسالفلاك ةعباتملاو عرشلاب ال

 | ةنيدملا لوخد نا ىلا ةراشا هيفو 5 ةنيدملاىف » حاصلا ىف ىسوم لخد © حبصاف ف

 ىا  انتاخ قو ضعبلا هيلا بهذ 5-5 سايل. لغتمتا)نيح :نواشعلا نيب اناكلتقلاو

 امو رابخالا وا دوقلا بلط دصرتي 4 بقرتي 8 نوعرف لا نم هسفن ىلع افا هنوك لاح
 اقار زرتحا .مقرت تادرفملافو *هوركملا راظتنا بقرتلاو . هلئا# فرع لهو هقحىف لاش

 [هاكان سي] ةأجافمال ه6 اذاف © هتبقر هعفرل اماو ظوفحلا ةبقر ةاعارمل اما كلذو ظفاح ىا

 اذه لبق ةرصنلا ىموم نه بلط ىذلا ىليبارسالا ىا *# سمالاب هرصنتسا ىذلا ©

 [ ناساوخرم نديسر دايرف ] خارصتسالا ه6 هخرصتسي وه ل وتقملا ىطرقلا عقد. ىلع مولا



 ميك مور. اج نورتعملا ركنا

 أ داززا نف ةمقلعلا نم الا لظتلا لصحمال اك ريفا :ةرج نم الا نيخلا -ةرمث”ىبحالا ىا
 افوبب اه ءاذع اهدالواو اهب ا شدعتن ةاش اهل تناك ةأ مانا ت.ىكح  لختلا رذسلف بطرلا
 تناكو ىرخا ةاسش اهلدب اهاطعا ىلاعت هللازا مث ةاشلا تحذف لكالل اهو رف فيض

 | اولأتف اهل نورئاز اموب ءاخ نيالا نيب كلذ زهتشا ىتح الئسعو انلل اهعرض نم بلحن

 | ىلع اهازاج ىلاسعت هللازا ىني نيديرملا بولقىف ىعرت تناك اهنا تلاقف كاذىف بيسلا نع
 رهظا لابلا ءاقصو رطاخلا بيطنع اهلذب ناك امل مث ىرخالا ةاثلاب فيضلا ىلا اهناسحا

 صاخلا ناس>الا الا ناسحالا ءازج سيلف لسعلاو نبللا ءارجاب ةاشلا ع رض ىف هترمث هللا

 نيذلانمانلعم نا هناخس هللالأست نامرحلا ىوس ةركلخلاو كاسمالل سلو ندحرلا لبق نم

 | لخدو# ةرايسلاو ةدايزلا بالحتساو ةداعسلا ليصحتو ةدارالاو باطلا ىف مهسفنال نونسح

 اذاني فايس يه هز ل ىلع ناك نوعرف رصقنال كلذو [ دشرهش ناسمردو دمأ

 ةنيدم ىهو رصم ضرانم فم ةنيدم دارملا لبق (ةئيدملاىهقانه لجر ءاحوزإ) ىلاعتهلوق

 قوغىف تناكو هري رم تحن ىرجم راونالا تناك اهيفو اهلزني ناك ىتلا ىموم نوعرف

 | ةميدقلا رصمب ذئموب ةفورعملا رصه طاطسف ةئيدمنم اليم ريششع ىلا ةفاسم ىلع ليلا

 | نامزلا يدق ىف رصمب كلملا راد تناكو نافوطلا دعب رصم ضراب ترم ةنيدم لوا فنمو
 | ىضر سابع نبا لاق + اهلوخد داتعنال تقوىف هنوك لاح ىا اهلها نه ةيفغ نيح ىلع #

 © نالتتش نيلجر اهيف دجوف 8 قرطلا تلخدقو ليقملا دنع ةريهظلاىف اهلخد امهنع هللا

 | نم © [ ىي نأ ] « اذه 8# [ ركيدكياب ندرك دازراك ] لاتتقالاو : نيلجرل ةفص ةلمجا
 حف ىف م ىرماسلا هنا ىور ليئارسا ونب مهو هنيد ىلع هعباتو هعياش نمت ىا 86 هتعيذ

 ةياكمحلا لاح نيرضاح اناكام هودعنم ىذلاو وهف الاو ةياكحلا ىلع ةراشالاو نمحزلا

 | امهلاح يح امهايا موه نادجو تقو'امهنلا راشي نيزضاح اناكاملامهنكلو هللا لؤسرل |

 | عجللاو دحاولا ىلع قلطي ودعلا « هودعنم ف [ ركيد ىي ناو ] 6 اذهو وه ذئنقو
 ْ دارا نوعرف زاخ ناكو رارسالا قييدككف مك نوتاف هءساو طيقلا مهو انيد هيفلاحم نم ىا

 ىذلا ىلع هتعيشنم ىذلا هثاغتساف  نوعرف خبطم ىلا ابطح لمحل ىيئارسالا ر>ذا |

 ثوغلا تبلط تئغتسا لاقي ىلعب ىدع كلذلو هيلع ةناعالاب هثيغي نا هلأس ىا 4 هودع نم
 لكم 112( وايه وكيلا, يوك 1[ئىطوعت تنبات ةائرف ىلا 3 ةنصج اهلا وا# قرصفلا خا

 | ىطعا دق ىسوه ناكو 1 ىلعق عقدرلب ىسومزا ىطبسدنلط ىراي ىنعي دوب وانامءثد ناك

 هركوف 98 [ دركدد ىموم ن>س ىطبق رادب وزا تسد تفكارىطبق ] ةوقو ةدش

 نيح رسكلاو مضلاب وهو فكلا عمجب برضلاو نمطلاو عفدلا دعولاك ركولا © ىسوم
 ىضقف 8# [ىسوم اروا دذ تثمسب ] ةيسرافلابو : هفك عمجمب ىطبقلا برضف ىا اهضبشي |

 | لاق * هللع تيضق دقف هتمهتاو هنم تغرف ”ىش لكو لمرلاىف هنفدف مدنف ِهلّدقف ىا © هياع

 ( ءاضقلاو )



 صدقأأةروس مي م رو يح

 لاقو * ضعللا 5 ى لكاذكو نيعب رآلا سأر ىلع ثعلب مالسل هيلع اننا ىلع ةديللاو

 ىلا عفدو ”ى مالسلا هيلع ىسعزال 'ىثب سل ءاينالا قحىف نيعبرالا طارتشا مهضعب

 هيلع ىحيو ةرشع ىنامن نيازؤهو مالسلا هيلع فسوب 'ئو نيثالثو ثالث نباوهو ءامسلا

 فصخو هنسب ىسع لق هحنذ ناكو ثالثوا نيتأسنإ نك كف غلاب ريغوهو 'ىن مالسلا
 غلاب ريغوهو هل فشوكو كلس ىرتستلا هللادبعزب لهس ناف ءالوالا ضعب لاوحا اذكهو

 بلاطاف اهناوا ءاج اذا دهعلا لاط ناو دعلاىلا لصت ةءهلالا ةيطعلانا ىلع هيبذت ب الاؤو *

 © نا الاهيزا نار هل نحل نادر اسالو اىلانتسا ناك نط ناعما
 مهناسحا ىلع :* نيدسحلا ىزجم و هعاو ىسوم انيزج اك ىا د« كلذكو 8 ىلاعت لاق

 ةسفن لخدا نف امهرمع ناوقنعف نيقتم امهلمعىف نينسح اناك انءهنا ىلع هنت هفو

 ايلا عدو تناك سافل كدت كر نول هاندا نايححلل اذهل نسف
 براي تلاقذ بئذلا هسلتخاف عض وم ىف اهدلو :تءضإو 2 ةمقلر هق قر تنشق و) تملظتر كيا

 كلَ ةمقالا هذه اهل كاقو ىذاريغب هيف نم دلولا جرختساو تبئذلا قع ذخا ذخات ىدلو

 ةعيرتشلاب ةعيبطلا ةنيصىف وهف بتارم ىلع ناسحالاو . لئاسلا مف اهتعضو ىتلا ةمقالا

 مظع باج هاف سفنلا لح كرتب كلذو سفنلا حالصاو ةّقيرطلاب سفنلا ةيترمىفو

 هللاىف ءانفلا دعلا نم ناسحالا ةيزغف ٠ ةقيقحلاب رمسلا ةتيصىفو ةفرعملاب حورلا ةينارص ىو

 رونو هتيادهب هللا هديا نالالا ءانفلا كلذ رسستبالو هايا ىناقطادوجولا ءاطظعا ىلوملانمو

 فوحخلانيب نوكي نا قملا بلاطل ىتبنف تاداعسلا حاتفم ديحوتااذا دححوتلا راوناب هبلق
 روني باقلا ماق»ىف نطابلا رونيو ىصيو ديعولاو دعولاب اهيكريا سفالا ماقمىف ءاحرلاو

 تاذلا ىلحت دهاشيل حورلا ماقمىف ةيادهلا بلطيو تافصلا تايلجتل ايهتيل ديحوتلا

 تلان ىتح هللادعوب ةقثاو ةيجار تناك ىسوم مانا ىرتالأ طونقلاو .سأبلاىف نوكيالو
 ملعاو * اهفرعشب تفرسشت ةوبلاا ةدد فدص تناكنم ناف هتوشب اضيإ تؤفرمشتو ىسوم اهدلو

 ءالؤلا قدصي؛ةالولا ركشو:هانتلا”لوظب؛هلالا نكشف !نابلسحالا:! لع ,نكشلا نم, ديالا هنا

 اطعلا تن غل نوير ركعو ما رطب رطل جو

 تذ هتشكرب ىأر بحعلا ون ىا هك * تذخس دلاع كدوك شوك ىب

 نكب دج راويد هك متذكت * نكش ميه هك مداد هشيئارت

 سانش قح شدناد ركت تيبغب * سابسو ركش رهبذا دما نابز
 ,شوكم ندينش لطابو ناتهب هب * شوك تسدنيو نآ رق هاكدذك
 تسودو' زيكو رف ردات بعز« توك ىذاب عند ىبزا مشجود
 ىركتسمز دبا ىور# ب د تمعن ناؤعي نكامركشاوارب

 دسر ىربغل ىريخ هدْسزا 5 دسر ىريخ قفؤتا هن: قحز ارك

 دش ىشث>وو درك ناوت ناسحاب * ددص هداز ىداكرس ىا شخب

 كينراب ىدب مخنز دياين » كينرايزا ىنيبدب هكدب نكم
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 مهي م جعجع

 اقئاقلا”نيب' نكي م نارسالا"ى كك ىف:لاق * قالا 3 ا فالتخاب تلتخم ام كلذ

 دعلاو 7 ١؟عاللاؤلا.٠ نع هنق دلولا 5 ضاام "ل دم الا اهلا هدر ناو رجلا ِ هانا 2. سى

 1 2 هندلاو ىا ىسوم انفرص ىا 3 4 .ا ىلا هانددرف 0 يدب ليشبالا ل )ا ل ىلا نك 2 كاك

 ع الو 0 | قا مح دوش نثوراب ] "1 شوا اابو 8 اهدلو لوصوب 3 انيعَع

 5-0 0 نيادرملا نم 7 ةدر نم هدعوام 1 ىا 3 هلإ هلل ادعو نا موو 7 هقارش

 ة«نوءلعبال# نوعّزف لاو 7 3 نكلذ# م هيلعا4طعل سانقو ةضعبةدهاشم ةَف فلحالا ا

 5 أ
 رسال مال ما

 م8

6 

 نؤوعرفىدن نيب اموب تغلي وه انتتف اذلاَق ءاذخماو اههندياب هنأس رئي هنأ ىعاو نرخ 2

 ْ د | نوغرف عاف ضم امهنأ ل اع رظناف اهذو امغ تادف ١ لوم تقع هب رض

 ١ ةرمحاىلا اهدرف هدب ىلع هبلكؤملا كلملا ضبق بهذلا ىلع ضقل هدب ىموم دم اءاف كلذ

 لقعيال ريغص ىص هناف كيلع نع الو بطغتال كلما اهيا ةْسا تلاقف هاه مه ىتح هبرض ظ

 نوعرفل ةنسا تلاقف اهتزارخ دجو نيخ .اهفذق مث ةنق'ىف اهاقلاف كتوم انهت ضبقق ظ
 | ىلا : ةداقعلا نا اذ ف مما ناو م هع 00 ّ ليا هنا كل لقا 44 !

 خرفلا لاق .: و قس دقو 6 نيوق ارو ا ةدقع 0 هلوه اعد مالا

 كيلر كحا# ناهدو ماك ام م وعرف لفط # ما هدنام نكت ١ تشرد نامز نا ىتوم وحمح

 ىسوم برشع وه نم هب نحتمي نوعرف نامز لكا ناف هيلاهاو هنامز نم ةياكش وهو
 بئاضلا لاق 6 ةخازل ةمدقم ىهف ةنحم لك نكلو ةدادعتساَو

 تخوس ملكنابزوج ىح ناير اوه ةع ىو“ دار هي ا نه

 نحب اهيلاةللاهدرف هماةلاضزاك ىسوم نا ملعا + اولح ضماخلا ريصي هناف ريضلا نم دبالف

 فيرتشلادوعوملا هلاقءرثا ص قوهبلط نمدبالف كلاسلا ةلاض بلقلا اذكو ىلاعت هللاىلع اهداهعا |

 هلع ناه هملاو هقارش نسحاو هف ع نهو ضرالاف هللا هفلخوه ىدذلا لفطلا وهو قالا

 ىسوم 6 غلب انملو و ضَقلا لوبتل دادعتسالا هللا لأن قافلا سيلا دقتلا لذب
 قبساك عمجا ءاس ىلع دحاو نيثالث لاكت ةرشع نام نيبام وهو هنوق ىا 8 ةدسما 2

 غلب ناب لكاو هلقغا لدتعا:ىا.ةناذ ا ىثلا لاذتعا ءاوتسالا“ هك ىؤتناو 9 تفشي ةروننف

 مال ةساو نوعر هج درو هّمطف “نا ىلا هما دنع ىدوم تكف قح هللأ دعو نا أ

 ع
/ 

 ١ نمريطتو نوعرف بضغف نوعرف سار هب برضف بيضقلا عفرذا هب بعلي هل بيذق هدو

 | (هدشا غلب فسوب ىو (هدشا غلباذاىتحإ) هلوق دعب 6ةنسنيعبزا غلبو) هلوقك ةنس نيميرا |
 | نيعبرا دعب هللا ىحوا مالسلا هلع ىسومو رئبلاف هنوك نيح ءاصوف هلا ىحوا هنال بسك

 رضف ىلا نيده نه ةعج املا ىف ةرحهلا دعب ب كا هنأ عم ىا [ هنضق نيا قاض توب

 (روهملاو )

 ظ ىابثا ركذ ] قشاكلا.لاق *« نيدلاب 4 املغو © ةوبن ىلا « امكح هانا 92 لاق اك ةنس

 | [ميداد مه توبنو ميديلاسر ردا لل هان أك اكرألا هدعوو دره قدص ناس ]|



 قواال نبللا ةيبط خررلا ةببط ةاصاىارتلاقف كيدشالا تت لك فا ردقفر ةنمرر تنام خلاف |

 [ دواام شيب زوركي ُهتفه رد تفكو ] اهترجا اهيلع ىرجاو ايلا هعفدق ىنابقالا بصب |

 نمد ام مي مجالا زويح

 2 ا دير ير نو 0 دع ع ب11
 رشابت نكت مل ناو, عاضرالا اهنأشب نمي ىا عضزت ىتلا .ةأرملا نعو عضرم عج. عضارملاو
 ةلاحىفىتاا ىه ةعضرملاو ةتباثلا تاذصلانم اهنال ءاتاا نودب ىهف هب اهفصو لاح ىف عاضرالا
 ةميرك ةملاص ةأرما هعضرت وا هما نبل نم ريخ ىبصالسيل) ثيدحلا ىنف اهسقنب دلولا عاشرا
 ١ (عابطلاريغي عاضرلا) ثيداىفو (امويرهظي اهقمحرئاو ىرسي ءاقملا ةارملا نبل ناف لصالا

 | هما ريغ لي عضت ري ىللاعملا ابا مامالا هنبا دجوو هن ىنوكحلادمم وبا خسدشلا لخد امل ةمب نمو

 ج رخ ىت> كلذ لعش لزب و هبف ف هعبصأ لخداو هنطب حسو ا نك اهنم هفطتخا

 0 0 قب كرم ذه ىلع بيست تلصحاذا ناك مامالا ربك املمث هما ريغنبل برمشب هعيطدسفيالو هتوم ىلع لهسيل اقف نبللا كلذ

 | ار عضترا نم نا هيراح ةداعلا اولق ةعضرلا كلت اياه نم هذه لوشإ 50 5 كهل

 44 6 تلاقث 88 ىواخساا مامالل ةنسملا دصاقملا ف 0-0 ريخ نم اهقالخا هيلع بلاغلاف

 وه اهيدن ليش ن م مهيلطو هرماب نوعرف ءانتعاو ىدتلا هلوبق مدعل اهشؤر دنع هتخا

 00 [.ةياخ 0 رب ] * تيب لها ىلع #8 [ ارامش مك تلالد ايا ] 5 مكلدا
 هلفكو هنمضو هبلقت اذا ليفك وهو ةلافك هب لفك لاه ةلابعلاو نامضلا ةلافكلا هي مكل
 حصتلانولذبي 5 نوحان هلمهو لي مكلجال هعاضراب نوموقيو هنوبري ىا هلاعاذا لفاك وهف
 بئاوش نم ىلءءلا ةيفصت وهو شغلا دض حصللاو . هتبرتو هعاضراىف نورصّم الو هصاىف

 اولاقءهنا _ىور  ىهتنا هبحاص حالص هيف لوقوا لعف ىرد ٍحصلا تبادرلقما فيو داي

 لتميال هنس ىفدلو نوراه ناكو نوراه نبا مث تلاق نبا كمالا |ىلاقز نما :تلاةكلغ كك نمانل
 نا اهيلا 'ىش بحاف اهدلو لق دق ةآ سما ىه تلاق نمحرلا حتفىفو + تقدص اولاقف ىص اهف

 اعانلتقلا,ةلواعي نا الا باوصلا ىلا برقا لوالا نا ريقذلا كوش * ىهّسا هعضرت اد ْ

 هلهاو هفرعتل اهنا لاق اهع.سامل ناماهذا -ىورو- اهنع هتبوبرغو ىلدلا ىف هناقلا نم همكحىف

 ىلا ريمضلا تعجرا ىنعي نوكحان كلملل مهو تدرا امنا تلاقف هل نم ربخت ىتح اهوذخ

 قات ناب نوعرف اهيماف تقدص دقل اهوعد ناماه لاذ هدينم اضلخت ىسوم ىلا ال كلملا |

 املف املا هعفدقف ةيسا دب ىفوا هللعي وهو ىح كوعرف دن ل ع ىسومو ةمأب تتافرهلفبككي 3

 اهيدن مقتلاو سن اننا اي رر دج

 كنت اها نؤس انشا راي زا دنش ايص دايز هكر هوت شوخ ىو

 اهتذخاو ارانيد موي لك ةرجالا نوطعي اوناكف ةرورسم اهمو» نم اهب ىلا هه تعجرف

 ريقفلا لوَش * نمحرلا تف ىف م اهدلو اهعاضرا ىلع ةقيقح ةرجا اهناال ىبرح لام اهنال

 نا من ةرجالا ذخا اهلزوحمو نوعرف نبا ىموم نأ ثيح نه اهماع قحتسم ريغ عاضرالا

 مهللاةرجالاذخا زوجي فيكف اهريغ نبا نم ىسوم ذخأي ل ناب عاضرالل تنيعت ىسوم ما
 _ نوكي نا لمتحيو ةرجالا ىلمت نا الا عتنمت مذا ةرجالا ىلعال ةنملا ىلع لمحت لحن ناالا



 موي مم عم نورشملا ءزملا

 نم قبس ام ريك ذب تابثلاو ربصلاب هيلع انددش 6# اهبلق ىلع انطبد نا الول 99 اهرس ىدبن
 نوكتل  ىوقلا دقعلا وهو دشلا طبرلاو نيلسرملا نم هلعجو اهلا هدر وهو دعولا

 ىا [ ادام ٌهدعورم ناكدنرادروابذا نز نا دشابات ميدرك فلل نياو ] « نينمؤملا نم
 هفو .روك ذلل اساذت تائمؤملا نملّشب ملو (كلا هوداراناإ هلوقب هللااه دعوا نيقدصملا نم
 | طبرلا مث الوا ىحولا وهو ةبهوملا ىلع ىنبملا ذا قلعا بهاوم نم ناميالا نا ىلا ةراشا

 اهيا لشي ل ىموم ثخال ىا :# هتخال »9 ىسوم ما #4 تلاقو 9 ةبهوم اينان ريك ذتلاب

 ناره“ ثنب مير هئخا مساو سمالا لاثنما لصحم هب ذا ةوخالا وهو ةيحلا رادمي ميرضتال

 اهمسا نا حصالاو مهضعب لاق * اشون نب بلاف اسهجوز مساو ىسيع ما مى مسا قفاو

 ةحندخ ىلع لد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا راكب نب ريبزلا ىور امل مب مال موثلك

 مي ةللا ىف كعم ىجوز هللاَنا ترعشأ ) ةحندخ اي اهل لاقف ةضنرم ىهو اهنع هللا وضر

 ةأرما ةيساو ءايميكلا نوراف اهم نبا تملع ىنلا ىهو ىموم ثخا موثلكو ناره“ تنب
 هللالوسر ممطاو نينبلاو ءافرلاب تلاقف(من) لاقف هللا لوسراي اذهب كربخا هلل تلاقف (نوعرف

 كنوك لاح سورعلا تذختا ىا تسرعا ىا نينلاو ءافرلاب اهلوقو ةنملا بنع نم ةحيدخ

 ةمءالملاو ةقفاوملا هئمدارملاو جيوزئلا دنع ةيلهاجلا ىف هبىعدي ءاطدوهو قافتالاو ماثتلالاب اسبتلم

 ىهللادودو لبق ناك امئا اذه لعلو. ضعب ىلا هصعب تممض بوثلا تأفر مهلوق نم ذوخأم

 دحا نهأطي نا نع ةوسنلا ءالؤه هللا ىمح دق اضيا هفو . نوعلا ناسنا ىف اذك كلذ نع
 اهسبا نمو اهنم هركىلع اهجوزتف اهجوزي نا بحا نوعرفل تركذ امل ةيسآ نا ركذ دقف
 ناكو اهعم هلاح كلذ ناكو اهنع هللا هذخا اهب مهو هلتفز املف ةإيلجلا لاومالا اهل هلذب عم

 | اهيرقب لو راجنلا فسوي اه ناب تجوز اهلا ليقف ميم اماو اهيلا رظنلاب اهنم ىضر دق

 | مالسلا امهملع ىسع اهدلوب رصم ىلا باهذلا تدارا امل رصم ىلا اهتقفار اهجوزت اماو

 | ىمومتخاو ةرصانلا الزنو مأشلا ىلا اهدلوو ميرص تداع مث نس ةرشع ىتنلا اهب اوماقاو
 | ىببلا ىا هعبت اصصقو اصق هرثا صق نم سما 4 هيصق © ىهتلا تجوزت اهنا ركذي مل

 | موثلكى نعي هتمبتاف ىا [ ريك بخوذاوورب دوخ ردارب ىب رب ] ةيسرافلابو : هربخ ىو هرثا |
 ' [ ديدب اردوخ ردارب سب ] ىنعي : هترصبا ىا 46 هب ترصبف و [ دم نوعرف هاكردب]
 | هتحان نع تبهذ هتبنجاو هتبنج لاقي هارت اهنا مهوتالو هرصبت دعب نع * بنج نع ©

 لاّشيو دعللا ىا بتجلا راجلاو هوو فحصملا سمو ةالمصلانم هدعبل بنجلا هنمو هشجو |

 فرعتنو هصقت اهلا # نورعشيال مهو ف كبنج ىلا كب قزاللا بيرقال اضيا بنجلا راجلا
 ىلاعتهلوق ىف امك عنملا ىنعمي ميرحتلا #*# لبق نم عضارملا هيلع انمرحو » هتخا اهنا وا هلاح |

 عضر نا ىسوم انعنم ىا فلكم ريغ ىص ىلع ميرحتلل ىنعمال هلال (ةذلا هيلع هللامرح دقف)
 لبقنم اهنع رافنلاو ءاسألا ىدن ةهارك هف انثدحا ناب هها ريغ نبا برشيو تاعضرملانم

 هلاق مك هما ”ىب لبق نه وا نيلالجلاىف لاق اك هما ىلع هدرت نا لبق نم وا هرثا هتخا صق

000 



 حسام اح مدي مرو ام-

 ْ ىتااّددملا هذه لبق دولاومو ريك اذهنا تلاقوا ْرَدْلاَو اهدم دلولا قلت اهنا ةدلاولاب ع ْ

 ١ يونان نال«/ىكوما ةسلا» ةحفلساو "هك زف دل لئأل »1.1 اقل تاور تست لن كل راك ١
 ناكامل قئاقملا نحيف لاق#«اشو» رجيشلاو «اودا ميتا اءاناو نكيعلاو: املا ني دجاو ١

 | سفنلا هك زتوىلاعتهللا ىلا ههجوتاو كلاقلا ةيفصتق .دشزلا :ذشرلا ىلا 'ئذؤإ ايداه نار قلا

 ْ سفنلاو بلقلا'لاوخا' مثالت نوعرفو ؛مالسلاهلاغ ىدوم ةفق تناكو اهاوهّنغ اهنهنو

 | ءدارفناو مهترثك عم هدونجو سفنلا نوغرف ىلع بلغ ركذلا اصعب باقلا ىسومناف
 | ةدافا مث نآرقلا ةغالبل نابلاىف ةدايزو نأشال اميذيفت اهتصق نا رقلاىف ىلاعت قا ررك

 | ةّضق رازركت ] رازتسالا "فشكف لاق * ىهتنا هم هرركي عضو هلق' روك ذملانه دئاوزل

 ىسومو واردق نكشاد كرزبو وا راك مظعت ون تالا لنلاد" لا", 5545191 5 ْ

 مالسللاهلعلاقاك [ ديسرأ سو هيلع هللا ىلذ: ىبارع دمع تدع مدقن' زج تنقنمو تدم عنتاب ١

 نيا:تماركلزنمو تلود ردصزا" ىلع ىاةطصم“] (ىئابتا الا ةعتسوال“ انحئموم ناكوا)
 تكا هك نا ضف كيلا (نيطلاو ءاملا نيب مداو ان كبك زوالا ترابع ا

 تفكم اك تلاد ردص دصقو دو. زواحن دو ماقمزا ميلك ىمومو (مكاشم رشي اناامنا)

 رثملا) هكدتفكن يا ارافطصم (ىارتنل) دم انيا باوج اراسوم مرجال (كيلارظناىنداإ)

 ىاحرد ىكدزب نوح هكتفر نانح مار نام "تداع6 كالئالا تقلخالا كالول : كيرلا

 ١ [؟نسقناو ولا زيخ تس ىاجدت نيا ديوك اروا دشثل لاعنلا تفدرد راو عضاوتمو دور

 مانالابر لامح ةيؤرل كلذب دعتسيل مان عضاوت ىلع نوكينا لقاعلا ىلعف
 نيمزربرس هويهرب خاش دهن * نيزك دنمشوه دوب نتورف ا
 ا

 ا
 هففريتعا اذاداؤف هللا نكل بلقلا داؤلاو راص ىنعم حبا ه6 ىموم ما داّؤف حبصاو ف |

 ردصلان م تلقلاك تلقلانمداٌوفلاف سوماقلاو تادرفملاى ف5 دقوتلاو قرحتلاى ا دؤفتلاىنءم

 ردصلا مهضعب لاق *+اهوحنو ةنحملا سب قرتحم ىذلا هتطابو بلقلا ظ_سو داؤفلا ىنعي

 ندلما رئفلاو ناهولا *رون”ندش كاوتلاو؟ناقالا"راون ندم انتل و ةابنالا ووت ندعم, |

 86 اغراف ف نايبلا فئاطل ندعم رسلاو نايعلاو هكا ودل حورلاو ناحتمالاو رهقلا |

 ةزمحاو "قوام اهتتغإل مهفلانم ايلاخو لقعلانم ارفص ىا لخغشلا فالخ غارفلا

 ردب ةعقو ىف لاق ىلاعت هناف ىآآلا: ظبرلا هلع لد نعرف دن ىف ىسوم :عوقول تعمس نيح

 مل هناف (نينمؤملا بولقىف ةنيكسلا لزنا ىذلاوه) هلوقوحنىلا ةراشا «مكبواق ىلع طب يلول
 اهنا ىا ني نا + ةريخلا طرفل مهفلاو لقعلا نع ةغراف ةلاخ ىا ءاوه :مهتدئفا كك |

 ىسوكب رهظتال 5 هب 2 0 تارطضالا طرفو ةيرشنلا فعض ند ترراق 5 تداك وه

 ان اروهظ رهظ اودبؤ اودب *ىثلا ادب لاش ليلا ىف هتقلا اهناو اهزبس ئشثقتو اهنا هناو
 ردّقم لوعفملاوا هيد ىا 2 ءانلا رارسالا ميك لاق * اني اراهظا هرهظا هادباو

 عقو ام ىسوم ما ىلع عقو نايبلا سنارع ىف لاق * ىموم ببسي ىا هب لوقلا ئىدببت ىا

 6 س 6  نابااحود )



 مك خ84 غم نورشعلا 0

 بترتلاف هلاهيبشت مهطاقتلال ةلعلا نضر !اججلاو اهلوخ دم زربا كلذ ىلا مها .ةقاعزاط.ح كلم

 | نزلا نسف ىسوم لعجو,ناسلا نفى هماقو: ىتتلاو ةحاوهو هيلع ل الا, ضرغلاب هلع

 نوعرف تم سإ 5 قمشد 5 34 اؤدغ)9 0 قشاكلا لاق مهنزحل هتاماس ةوقل اناذيا

 ناماهو نوعرف نا © [ دنريك هدرب هك ارتانزرم كرزب ىهودناو 6 انزحو ) دنوش قرغ |
 هلجالاذولا اولتق نا مهنم عدبب سنلف نورذيامو نوتأيام لكى 6 نيئطاخ اوناك ادونجو |
 | ةهلانع لودعلا اروصقم اطخلاو . نورذخي اوناكام مهب لعفيو ربكل هنوبري هوذخا مث |

 'ىطخ لاقي ناسنالا هبذوخأللا مالا أططاوهو أطخ هنا لعي وهو أطخلاب ىتأينم "ىطاخلاو |
 نكلو هلمف نسحنام ديزي ىا معيال وهو هكدا ناديا ىطخلااو ةليخو, يدفن لعاتاب الجرولا |

 مهنا  ىكح .افهو لزاذا هيماو همالكىف لجرلا أطخا لاقي ديريام فالخي هنم عقب ظ
 هقير .ىلا نوعرف ةئبا تدمعو موقلا بولقىف هتبحب هللاقلا ىموم اوأرو توباتلا اوحتقامل |

 اهتعاس نم تثئربف اهصرب هبت خطلف

 تفاي جالع ىلكب دزد بيبط دما

 ناك ىذلا ديلولا نب نايرلانب دبع نب محام تنب ةبسآ ىه 46 نوعرف ةأرما تلاقو 9 |

 ىسوم طبس نه لِساوسا ِْن نه تناك لكو مالسل |هيلع قيدصلا فسوب نمزىق رصم نوعرف ا

 ّح تواتلا نم جرخادن لاحت نوءرفل تلاقىا ءاسنلا رامخ نم تاكو نشا داجد> هنرع ناك لقو ا

 ا (ناا"] قىشاكلا لاقو * هانحا هايأرامل امهنال ان نيع ةرقوه؛ ىا © * .كلو ىلنيع ةرق 0 ا

 ةرقلا ىنعم قبسدقو |[ تفاي افشا» رتخد وا تبلاسإل كا نص تملا مشح ىنشور 577

 23 5 هولتشال متاع طك ارب ادهل كلوهاأك ىللاقولو ىلال كللاقدنا ) ثيدحلا فو ادام |

 ا دناسرب دوس كاع 1 3 ؟اننمخ نا ىسع 0 هدير : امك اهدعاسل ا ماطعت مَ ١ طفل هتطاخ

 ءاصرتل | ب وه (تأزر امل كلذوز [ تا حبالوا ةييصو ذ ءةكوي شتم 00 25 كل [دام

 ءاشالا هوجو رابكلا ضعب لاق . اهريغ هريملو هنيع نيب رونو انبل هماهبا هعاضتراو هرب
 ةذلاهعم نال رفاكلاو نمؤملا راونالا كلب عفتني تافصلاو تاذلا راونا ىفارم ءانلؤالاو

 أ قحلا راونا ناعالاو نيقنلا نيعب ىرينا قشاعلل ىتذف اهَس اح اوفرعملناو ةيدقن ةلاح

 هيادلو هذخواو» »2 هللاركذ مهار نم 7 مهقح ىف لق دقو ةسا.تاراك ةنايقضا هوجوىف |

 0 لآ نم للا 1 نوريشملا مهو 0 11 ل و هلنكيملو هل لهاهنأف هانت ىا

 نورعشبال مهو تكو تيك هنأرما تلاقو انزحو اودع مهلثوكل نوعرف لا هطقتلاف

 | ةيآلا نوعرفنا هلوقو هلىبتلاو هنم عفنلا ءاجرو طاقتلالا نم اوعنصاوف يظع أطخ ىلع مهنا
 | هللاودعناول امهنع هللا ىضر سابع نا لاق « مهاطخ ديك نيفوطعملا نيب عقو ضارتعا |

 هلع هللاوبتك ىذلا, ءاقشالى ا هنكلو هللا هعفنل, انعفنينا: قع. ةيسآ ١ تلاقاك .ىيومىف لاق |

 اري ل ايزلب] ََ دالوان م زامل هنأ يطأ تلاَقؤ هلتش نوعرف 5-9 هإاقاف كنم افوخ |

 يف مهل نأ ةفاحم ام مهنمتكيو نهدالوأ لع نقف ليئارسا لق ءاسن اب تلاقف 1 ثايب دبامو |

 رحبلا ف ىر هنم رذحي ىذلاوه اذهناالا نظننا نوعرف موقنم ةاوغلا تلاقدنا - ىود
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 ١ كمازسا ودل /نيوعاؤف فرط نم تلكولاب لباوقلا ماجا ااكقلف لا

 نيك1 نك را عا عا ىنغكب ةزرمسفم 3 نا 0 اهيلا هل هللا حج واذ مم هتحا الابن نم الو

 هيلع ىفاخم ملام تاركا تو *.هذأ د كمل [ ارواد دوربو 0 هدريش ]

 ا قمار نوح نإ ] ةيسرافلابو : هناكي دنع“ ناريجلا هب س< ناب 3 هيلع تقخاذاف 0 تاطلا

 رحبلا 14 ملاىف هقلاف و َ دورك تنته ااوخلوا دصقو هتنئاد مدرع هاا مهثوورب

 | انناقخنىف .نوكللان ايلا هم ةايقراع اولد ترجي و هظفح تفخلااذاف راكلا لطم لاق + لدلاوهو
 0 ه5 كيلا هودارانا 0 هقارشن 4 ىزخحنالو 8 هرعت وأ هقيض هيلع 6 5 قاحالو 0 اثربدتو |

 فرشاروا : ىنعي] 46 نيلسرملانم هولعاجو © هيلع نينمأت ثيحب فيلعا هجوب بيرقنع |
 دنلاوملا نلطقى نوعرف حام ةككاأفا رهشا ةثالث هتعضراف را مهاوخ قاذرا تاؤس

 قشاكلا لاق اي الذ لفلم هتفذقف راقلاب ىلطم تودانىف هتلعش اهصحشن ىف نويعلا دهتحاو

 لمرخ راج ناو دشارتب رج جب قاقادَص مك دولا ناؤمع ىاتشا هكارىراخت !

 شرطاخردو داد ىسوم رداعو ةيكم داع قودند نوح نوعرف مح نبا دوب رومد نا

 ا نوعرف ةدك د 00 نالكؤمزا 0 دهاوخىم دراد تدر كتل

 | نةبنك «تنلا جت ابنا طوبا ياخ دتملا نعنابز ةيئاع اضاع اع تواو كاك تفز كا

 تللسأ اة ناككاكك هلنطنأ 1 دس اننا شم.ثح دكا او دور ثنوعر ف

 ريش ارقودنص ىسوم ردامو تسوا نوعرف 1 نمهّومو ودا ناعاودب هديدات لالا

 ا تكفا لمدور.ردو تسب مكحي ريقب مه قودند رسو دئاباوخ ىوردد ارىسوم هدودنا

 رعيل ءودع ديب هيبريذا داذا نكل رحلاىف هلاقلا نودب هظفح ىلع ارداق ىلاعت هللا ناكو
 بذاك هاوعدفف نوعرفو كاغ هللاءاضقنا |

 اة ينتقل" تخوديموا هجره + دوب ىقؤونأ بوح نوعرف دهج

 صربلاةلع اهبناكو هيلع سانلا مرك ١نم ناكو اهريغ دلو هل ن كيل تنب ذئموي نوعرفل اكو |
 ىقاسنا لمادور رد زور نالف هكدندوب هتفك تناهكل ها ] اهجالعنع ءابطالا تز#و

 | نرو وعرف نعم ناقر ناز داكذد علئ وان هد فاي تلع نياو دوش هتفاي لاس در>

 3 د هكد يدوب ع دوعوم ناسنا راظتنا لمدور زانكرد همهىو نامر#و رتخدو

 ١ هطقتلاف 8 [ ديراسو ديربكب ارث درك فرأت نوعزف.دشرادوك كنا ىودرب

 ريغنم “ىلا ةبادا طاقتلالاو ةفوذحم ةل ىلع هفاطعع نع ةحصفم ةحصف ءافلا 5 نوعرف |

 ١ حرطي هبسل فرعي مل لفطوه طيقللاو كلام فرعي مث ظفاح الب لاموهو ةطقللا هنمو بلط

 ءاملاىف هدجو ناب هك اله فخنا هعفر بجحنو ىنزلاوا رقفلا نم افوخ هريغوا قيرطلاىف |

 ةبارقلل مهرما هبلا لوؤي نيذلا هتصاخ لجرلا لاو هقفلاىف هليصفتو عبس ىدي نييوا |

 ناعما ءايليكلا تونا( :ةئالتفارلا دال ملاىف هتقلاف ىنملاو . نيدلاف ةقفاوملاوا ةبحصلاوا
 هك انزحو اودعمهلنوكلو» عايضلا نع هل ةنابضو هبءانسعا دا هوذخاىا نوعر 9 لا هطقتاف

 انزحو اودع مهنوكل .ةوطقتللا مهنالا ةدارالاو ةلحلا مال ال ةهرو ريصلاو ةيقاعلا مال ماللا

 ا زوعت ءداتاو 0 كا ل ا د يس فتي كتان



 هه مرا زعم نورشعلا ءزجلا
20-22222222222 - - 

 ىدعتو ٍِظ بياسإ 5و رظنم ايرد لحاسرب نانك جرفت كارلا ىو

 مول هرسو « دئدش زارفارشوتلاغ هديسر دا رك ناكراخو نامولاثم هدش روهقمو بولغم

 [ دشا راكشا « مولظملا ىلع ملاظلامون نم دشا ملاظلا ىلع مولظملا

 هاجئ هاحزا دنكفا انتيك ىعوش. | 0 #3 هاسزور نازا نئندارت ل ىا

 اكتون' ىو زوارنا ذنك تناهشب * ' ىوتناخىركت ثزاقح نونكاكت

' 

 ظ
 نر ولن ف وسلا فنا و

 قاطريز زا 50589 0 2 قاع رد نك تفاي ربخ

 11 ناتو ظفر تن "دو ذاتيا لقشر وو طأؤت

 دنيز روز نا د ةمتمسرد تلد لكمال 5121

 سراج كم ار ابا نوع نود نان تلا تان

 قونلفا عوتارإسا وع ار دارو ب اعل راو ارئاعبملا تخش رسل
 دنك دئهاوخم ملاظ نادند هك + دنعوك ارمولظم كشخ با

 ىثخا م اهادحا وجرا ناتوعد فلسلا ضع لاق * ملا باسيو مقللا بلجي لظلا لاقي

 هتماظ فيعض ةوعدو هتنعا مولظم ةوعد ىرخالا

 سرتب“ نئهاكحص لد 'دودز * سرتب نكعازا مولغم تسا هتفخ
 راي رك زودز هزاز * ىش“ قورذنا كا هك أتت

 ءاليتسا ىتبلانمو ( ىلا ةبوقع رششلا لجتاو محرلاةلص اباوث ريخلا عرسا ) ثيدحلاىفو

 ناعا نمو نيح دعبواو اروهقم راص سفنلا ناعا نش حورلا تافص' ىلع سفنلا تافص |

 وع 14 ىسوه ما ىلا انحواو 0 ندلا ةمالا نمو نيكسملا لها نم ناحص حورلا 0

 تحن ةانثملا ءايلاب ذناحوبو نوللاب ذياحونو ىليهسأل « فيرعتلا ف 5  تخرايا لقو اخراي

 ىحولا لضاو . مالسلاهللغ بوقعي نإ ىؤال دالوا نم تناكو ىناعملا قيعفاك لوالاف

 مامالا لاق « ءافخىف مالعا ءاحالاو ىنخ هيث لك ىلع عشبو ةعبرسلا ةراشالا

 دهاشم لوسرب اما . كلذو ىحو هلاينثا ىلا قتلت ىتلا ةيهلالا ةماكلل لاق بغارلا

 عامبب اماو . ةئيعم ةروصوف مالسلاهيلع ىبتلل ليربج غعيلبتك همالك عمسيو هناذ ىري ظ

 رك ذاك عورلاىف ءاقلاباماو . ىلاعت هللا مالك مالسلاهيلع ىسوم عامسك ةنياعم ريغ نم مالك

 ٍ اماو ٠ (ىسوم مالا انحواو) هاوقوحت ماهلاباماو (ىعور ىف ثفنسدقلا حودذا) ماللسلاهملع

 تيفو ىحولا علعقنا) مالسلاهلع هلوقكمانعوا (لخنلاىلا كبر ىحواوإ هلوقوحن ريخستب

 اهلقىف انفذق ىندملاف . بغازلا هرك ذاك ماهلالا ىو دارملافلامحابىهتنا (نمؤملا ايؤر تارشنملا

 | دشاب هداتسرف لوسردياش 0 ,ث ] ىدهلا معو +ايؤرلا يجو ناك مهضعب لاقو+اهانءلعو

 | (ميصايةككالملا تلاقذاو) ىلاعت لاق ثيح ةوبن ىحو ريغ نم ميس عىلا ككل ءاهانا ىنعي [دكتالمزا

 روهظو نوالا ريغتو نطبلا ءون نم لبحلا رثا اهبر هنو ىتوع تابخ ىموم مانا كلْذَ

 تقرا ةيل ىسوم تدلو 00 ليثارسايف ىلع «نقينا تاكا لاو رش 0 تعانا نبل |

 "ا جب



 صدقلا ةروس مهي مما ج٠

 دينادركو] * اهلها لمجو 8 هل سيلام ىعدا هرس سدق ديدملالاقو « [دش شيوخ ُهزادنا

 ناسنالامهب ىوقتينم وهورسكلاب ةعيش عمج : اعيش وف [نايطبسو نايطبقزا اررصم لها
 موقلاعاش ىوقو رثك ىا ثيدحلا عاش لاَ ةيوقتلاو راشتنالا عايشلاز ال هنع نورمثتنيو

 افانصاوا داسفلاو رشلانم ديريام لكىف هنوعبتيو هتوعشد اقرف ىنعملاو . اورثكو اورشتنا

 ةقاشلا لامعالانم كلذريغو رفحو ثرحو ءانبنم لمعىف فنص لك لمعتس همادختساىف

 مو عيشلا ىدحا طبقلا ناك رارسالا تنيكاف لاند ةيزحلا هيلع برض هلمعتسي لنمو

 نوبز ىنعي ندرءشو نتفاي نوبزو فيعذ] فاعضتسالا 6 فعضتس © ةماركلا ةعيش

 لعج لعاف نم لاح ةلئأعاو * [ناشيا زا ىهورك ] *مهنم ةفئاطإل [تخاسروهقمو تفرك

 كلتو رصم لهانم ىا مهنم ةفئاط فعضتسي لاقف اعيش مهلعج فك لق هنأك فاتثئتساوا
 مهسفنا نع هباولتباام عفد نع اوفعضو اوزحت مهنا فاعضتسالا ىنعمو ليئارسا اونب ةقئاطلا

 ناويحلاقاح قش يذلا لصاو ةروك ذملا ةلجانم لدب 5 مهءاسن ىحتسو مهءانبا عذي

 افلا نيعست لتق ىتح ضعب رثا مهضعب لتشي ىنعملاو . ءاقبتسالا ءايحتسالاو ريثكتلل ديدشتلاو

 دلوي هل لاق انهاك نال كلذو ةمدخلا للجال ءانحا تانبلا كرتيو اراغص لّئارسا ىتب ءانبا نم

 ةشافاق قدص ولذا هقمح . ةياغنم ناك كلذو. هدي ىلع ككاذم بهذي دولوم لسارسا ىف

 هللا ل وسر عم انك لاذ هنع هلا يد( تالق ننر < نعيئىور كهديدياقو ىدك ناو لكلا

١ ِ 

 >5 هبي سس

 ىنادهشتأ ) لا لوسر هل لاقف غولبلا براقدقو دايصنبا مهيفنايبصي انررش مسو هيلعهللا ىلص

 لاجدلا هنا نظنع هلتقا هللالوسراي.ىنرذ تاقف هللالوسر ىنا دهشتالبال لاقف (هللالوسر

 طلست نلف لاح دلاوه دايصلانبا نكينا ىنعي ( هيلع طلست نلف هنكي نا ) مالسلاهيلع لاقف
 نم هناك هلا إف ( هلتقىف كلريخ الف هنكيال ناو ) ميسم نبا ىسيعالا هلتقبال هنال هلتق ىلع

 ناموصعملا نمي ثك َقلَخ لق لع, .ارزجا كلذاو. دا_عفالا ىف نيحشاولا /ىار وك نيتدسفملا |
 ديو ضار مهئاجاب مهيلع لضفتنا سي ضرالاىف اوفعذتسا نيذلا ىلع نكذا ديرتو 0

 مهلعجتو ف اضوع بلطينا نيغنم ءادتبا ىطعملا ىلاعت هفصويف نانملاو اش ماطعا اذا انم
 نيرخسماءايتا اوناكنا دعب نيزدلا روما ىف مهب ىدتقي ةودق ىا هبمتؤملا وهو ماما ممح هيةمنا

 ةمامالانع ةثراولا رخا هموقو نوعرف كلمىف ناكام لك *6 نيثداولا مهلعجمو قه ليئارسا

 نيكملا لصا « ضرالا ىف مهل نكميو 8 اهنع اهتينر طاطخمال انامز اهيلع اهمدقت عم
 ماشلاو رصم ضرا ىلع مهطلسن ىا طيلستلل نيعتسا مث هيف نكمت اناكم ”ىثثل لمجنزا
 ه«اهدونجو# نوعرف ريزو وهو 6 ناءاهونوعرف ىرتو  نؤاشيا.فيك اهيف نوفرصتي
 ىف نودهتجمو 46 نورذح اوناكام 8 نيفعضتسملا كئلوا نم ىا 4 مهنم ف اهركاسعو
 تادرفملا ف م فخ نع تاو ندا مهنم دولوم دي ىلع مهكلهو مهكلم باهذنم هعفد

 كد ؟ةدهاتم ندش هقفلنغ تمالع ايرد رد كىتقورد ارتروصنيا نديدو ] ىنشاكلا لاق *



 موك ل١٠ »مح نورشعلا ءزلل

 | .ىلع ىنافلا /نثؤتالبؤتكم ملف اذاذ_اياتك ءاططع[الجد ىأرف مانماهتمنو_هتكلمع نيوتن |

 | كوفي هناف هللارما ىلا عراسف' ميدع هنا الول مسج هبف تنا ىذلاناذ ثلكلمب رتغتالو قابلا

 ١ هللا ىلا بات ةلظعومو هللا نم هيش ادهلاقو اعزف هشاف 4 هنحو مكب د نم ةرفغنم ىلا اوعراس 2 ا

 لسكلاو ةلاطبلاب ذخالاو قحلا قيرطفف رخاتلانع ةبناجملاو لمعلاو لوبقلاب هلوسرو
 ْ دلعكت عفر قل دماسر ىجااوب

 لوصولل هقيرطىف نيعاسلاو نيقيلا ىتأيْنا ىلا نيدلا ىف ني دجلا نم انلعحينا هتاحيبس هللالأسن

 هقيفوت صاخ ىلا
 ةكاَمؤ عست ةنس روهش كلسىف مظتنملا مرحلا هللارهشنم عبارلا ءانالثل امون نيغلا :ةداوعس طف

 5 |ا١م لاو
 ىو

 هي دححا

 ْ هه ةل وعملا رسافتلاىف ام ىلع نونامتو ناك امآو ةيكم ىهو صحصقلا ةروس ريسفت قحَح

5 | 

 تجي ةلوطملاو ةرصتخا نم بح

 كل 34 5 7 ميحرلا نم را 178 2 : ٍ

 هريغةبح نع مالسلا هيلع هبيبح بلق ةراهطءاطو ىلاعت هلوط ءاطإ مسقلا ىلا ريشن  مسط و
 ةفاك ىلع ةثنم معو هنكح ع هارعس ناسإو هاوس دوهش نع هيدح وم رارسا ةراهط ءاطو

 هكمدروأ ىريشق ماما ] ةيمجتلا تاليوأتلا ف اذك مهتاجاح ردق ىلع مهتايافكب مايقلاب هتاقولخم |
 مظعت زا نافراع بوأق تراهطو راغا تدابع زا نادباع. سوفت تزاهطب .تساترواشا اط

 ريغ دوهش زا نادحوم زاؤشا تراهطو ىوسام تبيح زا ناحي حاورا تراهطو رابح ريغ

 ناعبطم ابو تاب ناضاعاب ىهلا رارسا زا تس ئمر نيس ديوك هلادحر ىملس + ىادخ

 للتو هتاف يس وست دوق شل دج رمقلاب ماماسخاعا ضو ءاتناساقيماو دي فايصو فا ردب |
 راشم رسو ناضصقتو مدايز تامس قرطتزا هدينادرك نا رق تظفاحم تيس: ار فورج نبيا
 تاراشالا نم اذهريغ قيسدقو ىشاكلاريسفتىف اك [تسفو رحنا نوظفاحلاناو تيارد هيلا |
 6 كلت هيلع ديزمالاعب منغت هيلا عجراف ءارعشلا ةدوس لواىف ةفيطللا ىناعملاو ةيفخلا |

 هزاجتا ىهاظلا نآرقلا نم ةصوصخم تايآ 6 نيبملا باتكلا تايا ف ةروسلا اذه ىا
 ةطساوب ةعباتتم ةءارق ًأرَقن ىا ةءارقلاىف لوالادعب ىناثلاب ناينالا ةوالتلا 6 كيلع ولتن © |

 ضعب ىا ولتن لوعفم © نوعرفو ىسوم أبننم )» انرماب ليربج كيلع أرق, ىنعي ليربج
 قدصلاو قحلاب نيسبتلمو نيققحم ىا ولتن لعافنم لاح 6 قحلاب له نأش هل ىذلا اهربخ |
 مومع عما كلذب مهصيصختو واتت, قلعتم هك نونمؤي موقل 98 بذكلا هيف زوجحال ىذلا |
 نوعرف نا.# لاقف اهأين فكو لاق الئاق نأك هبزوعفتنملا مهنال لكذل نايبلاو ةوعدلا |

 قيقحت ءانتعالل ديكأتلا فرحي هريدصتو ضعبلا كلذل نيم ىاتثتسا وهف 6 ضرالاىف الع

 ىنطو ريحت ىا [ندركى ثكن دركو ندش دنلب] ةيسرافلابو : عافترالاولعلاو هدعبام نومضم
 زا ] رارسالا فشكىف لاق + ناودعلاو ظلاىف ةدوهعملا دودحلا زواجو رصم ضراىف

 عمو كو



 لقلا ةروس يفك

 ناك مالسلاهملع ىلا قلخنا لعاو# تاحوتفلا ىف كا ىنش الام هللاىف نيرفاكلا لوق ماهل

 لكو اهلعذ ىلع منعا وا اهلعفاف هدانع اهب هللا حدم ةفص لك ىلا كتوالتىف رظناف نآرقلا

 كلذ: كلركذ ام ىلا هللا ناف اهكرت ىلع مزعا وا اهكرتاف اهلعف ىلع هدانع اهب هللامذ ةفص

 ةوالت هتظفح ام هب لمعلا عبيضت نع نآرقلا تظفح اذاف هب لمعتل الا هباتك ىف هلزناو

 ةوالتو مالسالاو ةدابعلا نم ركذ ايف ىايا هعابتاب كي ىدتها نف 9 لماكلا لجرلا تناف

 # لض نمو 98 هريغ ىلا ال هللا ةدئاع هثادتها عفانم ناف د6 هسفنل ىدتعب امئاف 35 نا رقلا
 هني نم تيوتا دقن كي موزو ذتازومل لقا وتاسمللا أ < لقف آش 7 جهلا

 طقف هيلع وه امتاو ”ىث هلابو نم ىلع سلف هطخسو هللا باذع نم 200 راذنالا

 لزكم ورازطر نبال قوات ط تاغاؤا مز الاقفا ادتل ياطاد اون لق رك نان

 م0 اه لمعلاو ناميالاب ىدتها نش ةتنيح ىدتعاا ع نش هلوق رخل

 ةحولشم“ ةيرآلا يده: هنق اب لمعلا نع ضارعالاو هب «امكلا# لب نمو ماكحالاو |

 ةيادهلا رهوج ىبري نآرقلا رون نا ىلا ةراشا هف ةيمجللا تاليوأتااىفو © فيدلا ةيآب |

 ديدحلاو بعذلا نسمشلا ءوض ىري مك قشلاو دصسلا نانآلا-بلق ندعمىف ةلالضلاو |

 نداعكس انلا) مالسلاهللع لاقو 0م 71 مك لضي »:كلاعتهلوق هللغ لدي نداعملا ف .

 ةونللا ةمعت اهلجا اى هنامعت نم ىلع ضافاام ىلعىا 3 هتلدتحا كقاو 0 (ةضفلاو بهذلا |

 ةفرعملا مكعقنتال نيح هللاتايا اهنا نوفرعتف ىا هك اهتوفرعتف هنايآ مكيريسس نا رقلاو

 عجر نم ىلع ليولاو هتافو لبق عجرد نم ىبوطف مايالا بيرقنع هتايآ مكيريس لتاقم لاقو# '

 هزم دق :ئذعش خنشلا لاق-::ثقولا ثاهذ دعب |

 دوسدهج.تباوخز درا ردنا كضصوح * دوب رادس هتفخا ىا. دياب. نونك

 اعاني دش رمع ةيامرس هكح #* لامو دوس ةسيدنا وذ . لفاغ وت

 روم تسدروخ تءعشح لكبر قويكونس روك ريدتو تلقع 2-0 تت

 تشكل ارالؤلا#بذاشش اك ييكز 7 [هنذ تملك اوكا طم اك شوك نونك

 تثاذك ماء كلف كو كم 1خاودانعلات للعلا مكح  ىملاءرب :كلانكشل

 ادا شو ككدا د لفضل فورا سلك عض ناوج قل ا دتيو كحك نثدوس يسم

 د.عولاو دعولا نم هلبقامل ررقم ىلاعت هتهج نه قوسم مالك 6 نولمعت امع لفاغب كيرامو ا

 اناث هميمعتو هب الؤا باطخلا وو !!هللع ىبلا ريمضىلا ٍبزلا ةفاضا هنع * يا

 ةرفكلا اه ١ 61 تراس كانا سد اة لق اح قفا: فو ابز وف اك # رفكلا |

 ىلاعت هلع“ زؤجمال ظقتلاو ظفحتلا ةلقنم ىرتعي وهدس نه ىلا ةلفغلانال تامل نم

 ةرجشلا قلخ اك نولمعتامو مكقلخدقو مكلاعانع لفغي فنيكو هلمعب مكتءالكىزاجبف |

 ةلفغلال ةمكتل لهم اماو ةواقنتلاو ةذاعشلا لفا اح هيلع ىنخيالف اهنرف اهف قلخو

 ةيبلقلا ضارمالا مظعاؤ لامعالا تاسو كرشلاب هللاىصعف اذهل هنتنال نم ةلقغلا:امناو

 ١ مهدانب مهاربا نا ف 5 هللا 5 وهو تب الا اما سما جالع نا تيرالو هلاناتنلا
 000 اسنيم ل ا



 هي مال يح نورشلا» د

 1 وكل بودل رااورم لا ابق داحلالا ةداراو اهدي نيفتتو اهنا |
 | انيوو قلعت انت ان هورانلل» قالا لابن لاء ابسدهل نيماداهك زم ناكدططا (ىابلا ةاهمرخ وبها نأ

 | ةمرح هللا اهمرحفاعدوا ةتباثلا ةمرحلا رهظا هانعش ف مرح مهاربا نا) مالسلا هيلع هلوق

 | هلذختا الو ةدابعاب هدجو هصخا نا هللا لبق نم ترما دمع يو لقيةبسلالا عينا ةقاخلا|
 | ميرع هتمعن مكلع تتيث دقو اكيرش هل اوذغ الو مكفرشو نع هيفف منا هودبعاف اكيرش

 | ةصاخ ةدابلاهذه برلو ىا 3 هلو ف ءايلوالاو ءايدنالا سايل ةيدوبعلا مهضعب لاق * مكتدلب |

 دارفا نا ىلع هسان هبفو . دحا كلذ نم “ىثىف هكراشنال افرصتو اكلمو اقلخ 6 ”ىئلك © |
 تادوجوملا عمل ةيبوبرلا مومت عم مخفتلل ةفاضالاب ةكم |

 تسارايب ناهج همه هك شعنص ْ
 نيذلا نموا ديحوتلاو مالسالا ةلم ىلع نيتباثلا نم 3 نولشملا قد نوكلا نان جاو ا

 نكي. نم قريللا ملسملا نا ىلا ريشي ةيمجنلا ناليوأتلا فو © ةصاخ هلل مههوجو اوملسا |
 لام اذهو رهاظلاىف ةعيرشلا مالسلا هللع ىنلا لامعتسا لثم ةعيرشلا لامعتسا ىف همالسا

 نا زيمورخم اعف كاس طول اونا نيكل نا تارطاؤكنلافؤل ةنال يفرك حوده قاةلاتللا ٠١
 مالسلاهيلعلاق اذهلو (نيملسملا لوااناوإ ىلاعتهلوق هريظن مالسلاهلعىبنلا نامياكهناميا نوكي |
 كلذ ىلع ردقي دحا ناكامل ىصا انا اك اولص لاقواو رهاظلا ىف ىنمي (ىلصا ىتومتأر اكاولص) |
 ىرب ام هفلخ نم ىرب هتالص ىف ناكو,ءاكيلا نه لجرملازيزاكزيزا هردصلو ىلصي ناك هنال |
 , ةفظوملا داروالاو ةساردلاك ةعباتتم نآرقلا ةءارق ةوالتلا 3 نا رقلا ولتا ناو قي همامأ نم |

 ىلع بظاوا ناب ترماو ىا امهنم سيلام امه سيل ةعباتم هعيش هال لاَ معا ةءارقلاو
 كاكاشي تلت الينا ءلإد منلكسم هلكافاجالسفن شاعر جاع قب اهت اعنا كهف سكي هتوتوع
 | ىف رسلا وهو نارقلا ةوالم نم ءامكحلا ءاملعلا عيشيال اذلو ةيفخم بح ىف تناك ةديدج

 مث سفنالا قئاقح مث قافآلا قئاقح نيفزاحال الوا فشكتملا نال مهدرو رخآ ناكها
 | ضعبو ملعلا ةبلط كلذ لعفي اك هرجيهت الو موي لك نآر لا ةوالتي كيلعف نآرقلا قئاقح
 لع لك ةدام نارقلا ناف بذك وهو كلذ نم. مها وه امب اولغتشا دق مهناب نيماز ةفوصتمل

 اهعبتي ةيالا ىلع هدي عضيو هتءارق رهجب نا فحصملا ف نا رقلا ”ىراقل بحتسو اتدلاف ٌْ

 عامسو سملا نم اهظح دللاو رظنلا نم هظح رصبلا ذخايو عقرلا ند هظح ناسللا ذخاف |

 سلجيلف نارقلا ةوالث هلرسبتت مل نمو اهالعاو نيحاسلا ةكئالملا قازرا فرشا نا رقلا

 ةنطابلاةراهطلاو نأ رقلا مواع ىدعتيال نكل ملا مهؤاذغ نيذلا حاورالا لجال معلا ثبل

 | نا رقلاب هللا رك اذ انسخ ,ءالعاف نسحاو نسح مث هناذ نسالا لوقلا عاّمتساب نوكت نينذالل |

 | اهلولدم نوكيأل ةيآ لك لثم نارقلاب هللارك ذ عامس نم العا سلف نينسسملا نيب عمجتف
 صضق .هيذو ةعورنشملا ماكحالا:ةياكح هنف ناف هللاركذ نمضتت ةيا, لكام هناف هللارك ذ الا

 | نآرق وه ثيح نم ميظعلا رجالا كلذ ىف ناك ناو مهرفكو مهلاوقا تاياكحو ةنعارفلا
 | نم متا نا رقلاىف عمس اذا هللارك ذ نا ملعف هريغوإ هسفن نه أرق اذا ”ىراقلا ىلا ءاغصالاب أ

 (عامس )



 للا ةروس بك ماب جس

 ىداننو توملا جذي نيح حرج نبا ناز رانا نفي اعوضاؤت نيخ ندخلا نعو* ( ربك الا

 | روصلاىفخفني مون ىا 6# ذئموب 8 تومالب دولخ رانا لها ايو تومالب دولخ ةذخلا لهااي

 ىرتعي ىذلا عزفلااماو الصا هررض مهقحلي الو لئاهلا عزفلا كلذ مهيرتعيال « نونما 0

 لصاخلا بعرلاو بيهتلا وه امتاف هللا ءانثتسا نم ريغ ضرالاىف نمؤ تاومسلا نم لك

 | ةلبجلا مكحم دحا هنم واخي داكيالو لاوهالاو اودلا نوف ةتناعم نم ةخفتلا ءادتنا ىف |

 ىواسملا اوساوهو ىذلا كرششلا ىا # ةئيسلاب ءاج نمو 88 ررملا قوحل نم انمآ ناك ناو
 اهف اوحرطو اوقلا ىا ههجو ىلع 'ىثلا طاقسا بكلا 6 رانلاف مههوجو تبكف ## |

 | الو ) هلوقىف ىديالاب تديرا اك مهسفنا هوجولاب داري نا زوجبو نيسوكتم مههوجو ىلع

 | لع 0 ندللا عيمج نع اهب ربعي ديلاو ةيقرلاو سارلاو هجولا ناف (ةكلهتلاىلا مكيديإب اوقلت !

 | 85 نولمعت متدك ام الا نوزجام مهلالوقم ىا لوقلا زامخا ىلعوا تافتلالا ىلع 6 نوزجب |

 ىلاعت برلا ىدي نيب ناو كرشلاو ناميالاءاج ةماقلاموي ناك اذا) ثيدحلا ىفو كرمشلانم '

 كلهاو تنا قلطنا كرشلل لوّصو ةنحلا ىلا كلهاو تنا قلطنا ناعالل ىلاعت هللا لوقف

 هلال لاه و *(رانلا ىفإت هلوقىلا (ةنسحلاب ءاح نمل ملسو هيلعهللا لص هللا ل وسر ارق (رانلاىلا

 رعاط زك اذ: نامل هناا: نمو بانلا حتشي ىت> نانسا نه حاتفملل دبالو ةنحلا حاتفم هللاالا

 ا ةهبلاو ماركا نم ئاط نطبو ةناخلاو دسحلا نم رهاط عشاخ بلقو ةسغلاو ندكلا وم

 ا ىلع ىلع تلخبد لاق لاك هللا دبع ىنانعو * ىصاعملا نم ةرهاط ةمدخلاب ةلوغشم حراوجو

 هللا هلخدا اهب ءاج نم ىتلا ةئسحلاب كئينا:الأ هتلادع انآ اي .كاقف' ةتغ هللا ىضو' ىلاطا ىلا نئا
 انيح ةنسألا لاق ىلب تلق المع اهعم لشي ملو رانلاىف هللا هيك اهب ءاج نم ىتلا ةئيسلاو ةنحلا

 6ةنسحايثدلا ىف اننا انيزإ هلو تانسلا نلطىلاقلخلا ىدهلاعت هللانا ملعا انضغب ةئيسلاو

 ةرخ آلاف وةقيقللا بابرا ةيبرتب ةقيرطلا ٍبادآ قفو ىلع ةعيرتشلا ماكحاف مهلامعتسا ىهو

 | اوبيصا ريك الا عزفلا مهتزخمال مهو ايدمرس ايدبا اعافتنا ةقبقطلا ملا نم عاقتنا ىو ةنسج

 ىف مههوجو تبكف ايندلا بحب ءاج نمو هب ىقعلا عزف ىف اوبسوحف ايندلا ف ةبحلا عزفب

 هجورىلع ةينبم اهتاف ايندلا بلطب ىنعي (نولمعت تنك ام الا نو زحن لهإ) مهل لبقو ةعبطقلادان

 رانلاىف عقو اهباط ىف بكر نف اهتاكردو مثهج
 تلو. :ئدقق_ةايح الاوادم » يعد تاناثاا ا ضولخ قف زاك

 ناكملا داءااو للذتلا ةياغ ةدايعلا 3 اهمرح ىذلا ةدليلا هذه بر دنعا نأ ترا اما ص

 دارملاو رثا ىا ةدلب هدلجب لبق رئالا رابتعالو هبف مهتماقاو هناطق عامجاب رثأتملا دودحلا

 هللا تيبو هللا ةقان لثم اهنأشل مظعتو اهل فيرسشت ةفاضالاب اهصيصختو ةمظعملا ةكم انه ةدللاب

 اهلك ذالبلا تر. ناك ناو. ةكما(ىو نكتنلاب ةانلتلا محا وكلت قرا ناو اها نب «علجلو آو

 ىهتنا مهتدإب مرح ىذلاوه هودبعي نا مهل ىنش ىذلا نا مهلع هتمعن نوكرشملا فرعيل
 ىلاعتهعرحتل ضرمءتلاو هنم اعونمث ىا امارح *”ىثلا لعج ميرحتلاو برل تمن ىذلا هلوق

 اكونضطو ا ابكولش عطش اهتمرح كاهتنا نم اهمرحب هانعمو لالجا دعب اهل لالجا اهايا



 ميك م7" ع نورسشعلا ءزجلا
 5 اجت - تس 1

 ةذداب ضرالا ىرتو”لاملا ريسن موبو:) ىلاعت هلوق هبقطناك ةيناثلا ةخسفنلا دعب نانوكيامتا |
 | ىلع ةلالدلل البقتسم هيلع فوطعملا نوك عم فوطعملاف ىضاملا ةغيص ناف © معانرسشحو |

 | رضح ىداخلا رفعج لاق * كلذ لق انرمث>و لق هنأك ةيؤرلاو زييستلا ىلع ريشحلا مدقت

 | هيف رثؤيإل هلاح ىلع دينملا قبو اوكرحتو اوطسيلاف هتاوخاو هباحتا عم عامم سلجم دينملا
 " ىهو ةدماج اهسسحم لابجلا ىرتو دتملا لاق كتاوخا طسنأ م طستنالأ هباخصا هللاقف |

3 1 : 

 موسر دحرب قلخ نامرد زين ايلوا هك هدوهرف ققحم ] مهرارساب توكلملا يف قوعلش |
 [ دنرادنربخ دننكم ىل ماع رازه مادكتل هك ناشنا نطاوب تاكرح أَ قاخو دننفاو

 زاونادتسم تسوك دناد هجلد « زاردو هانوكز لزنمو هدزا | 6ر6 مسج هريس زو ررجو يصيب 6 دك اص

 تسا نتفر ركيد حاورا نتفد « تست فاصوا هتوكو ذارد نآ |
 مدق زا اهناح : تخات 2 مدق انرمس ىف ىابو ىف تسد ا

 رفعج لاقو +ىلعالا ب اجلا قرختراوناو ىساورلا لابجلاكدبعلا بلق ىف تب انام الا ءاطع نبا لاق * ظ

 تحن نماهناكمىلا ىوأتل سدقلا ف ىرستحورلاو حورلا و رخ دنعةدماج سفنالا ىرتقداصلا |

 | ىلا بسني الو اعتصلعف لك سيلو لعف عنص لكشف لعقلا ةداجا عئصلا هي هللا ع[صوؤتج شرعلا
 ا أ

 | كلذ هللاعنصىا هلبقامنومضمل دكٌومردصموهو تادرفملاف أك لعفلا اهلا بسني كتاناورحلا ا
 | نقلا ىذلا في اعنمح هيلع بترت امو روصلا ىف خفالانم رك ذ ام ةرابع هنا ىلع هلعفو اعنص
 | مكحا ىنملاو . هماكحا ”ىشلا ناقتا َنَدتَأ ىذلا هللا عند نقت' ىف راتخلا ف لاق + #8 ”ىش لك 3

 ايهخ وب |اسيرادرا“ الاد يدل ة لان حلك 1و رؤمشا  ةصو اقروا < قالب لأ اكاوحلو ا ةهلح ١
 ناذيالاو اهرما :ليوهتو لعافالا كلت ناش مظع ىلع هيبنتلا هيدصق داشرالاىف لاق *[دياش ظ
 وعدت نا ريغ نم ةيلكلاب تانماكلا-لاوحا دافاو ملاعلا ماظن لالخا قيرطب تسيل اهنا |

 ةعشتسملا ةمكتملا ساسا ىلع ةنبملا هللاعْنص عئادب لبق نه ىهىلب ةبقاع اهلنوكيو ةيعاد اهلا
 ظ جهنملاو نيتملا هجولا ىلع عادبالا ىدابمو قلخلا تامدقم تبتر اهلجال ىتلا ةلبمججا تاياغلل

 نشب قشاع دوريم لدرب امر نيمز رب اراهباب نيا نييموت

 لعف اذلو نوفلكملا اهيا اهنطاوبو مكلاعفا ىهاوظب ملام * نولعفت امب ريبخ هنا و نيصرلا |
 6 ءاج ا [ امش زا هكره ] 6 نم وي لاق اك مكلامعا ىلع مكيزاجيل ثعبلاو خفنلا نم لعفام |
 تانسملا نسحاو ةقلطملا ةسحلا اهناف صالخالاو ةداهشلا ةملكب ه6 ةنسحلاب قه [ دياس ] |

 ريغ نم مسا ريخف ةنلاوهو اهلجالو اهتهج نم لصاح باوثو عفن ه4 اهنم ريخ هلف ا |
 ةئسكلابداذأ نا ليظفت ةغبص نوكيانا اروجعو؛ هللا الاهلا إل :لوق:نم.ازيخن !”ىش نشنل ذا لضفت |

 فيرشلا هلثيث اذا اهنم ريخ وهام ءازحلا نم هلعف اذا ىنعملف تاعاطلا نم ةملكلا هذه ريغ

 تانسحلاب اًؤاج نيذلا ىا *« مهو 2 دحاوب ةئامعبس لب ةرمشعو ىنافلاب قابلاو سيسخلاب
 باذعلا ةدهاشم نم لصاحلا عزفلا وهو هردق رداقي ال لئاه مظع ىا عرف نم © |

 عرزفلا مهتزحيال ١ ىلاعت هلوقىف ىذلا وهو تاايسلاو تائسحلا روهظو ةيسساحلا مامت دعب

 (ركالا)



 ىقعلاىالو ايندلاىفال الحا ةلصو مهل سيلذا |
 نينياعملا نيدهاشملا نيفشاكملا نم انلعجيو تالفغلا مانم نع انرئاصب نوع حتفينا هللا لأسن '

 خفن خفلا 6 روصلاىف خفتي مويو # تادارملا ىطعمو تاجاحلاىضاق هلا تالاخلا عيمجىف |

 لفارسا هيف خفتي ءىذلا نرةلاوه دوصلاو . حرلا هنه جرخا همفب خفنو ”ىثلا ىف حيرلا

 دنحلا رشحل تاقوبلا اوذخا كلذ نم شوبلا باحا نأكف رشطلاو توملل مالسلاهبلع

 هعضاووهف ليفارسا هاطعاف روصلا قاخ ضرالاو تاوءسلا قلخ نم هللا غرفامل ) ثيدخلا فو

 تلق هنع هللاىذر ةريرهوبا ىوارلا لاق ( صوب ىته شرعءلا ىلا هرمدب صخاش هف ىلع

 مظعازا هديب ىسفن ىذلاو مظع ) لاق وه فيك تلق (نرقلا ) لاق روصلاام هللا لوسداي |

 دحا ةامحلاىف اهدنع قال ةخفن خفنفف هف خفنلاب ويف ضرالاو ءامملا ضرعك هيف ةراد

 ىرخاب ىمؤيمث هللاءاشنمالا هلوق ىلا قعصف روصلاىف خفنو ىلاعت هلوق كلذو هللاءاشنمالا '

 دقو ( ةيآلا ىرخا هبف خفنو ىلاعت هلوق كلذو ماقو ثعبالا تمم اهعم ىتربال ةخضن خفاف |
 ىنءملاو . ةيناثلا ةخفنلا ىه انهه خفنلاب دارملاو فهكلا ةروسىف ماقملاب قلعتيام ضعب قبس |

 درل ةمايقلا موي ليفارسسا اه>فتب ىنعي ةيناث ةخفن رووصلاىف خفتي مون كموقل دمحاي ركذاو !

 ريبعتلاو اخو عزفبف ىا # ضرالا ىف نمو تاومسااىفنم عزفف 8 اهداسجا ىلا حاورالا |

 هريغنم ىضاملا نقيتك عوقولا نقيتم ىلاعتهللا لعف نم لبقتسملانال هعوقو ىلع ةلالدلل ىضاملاب

 تعزف لاّشالو فول 'ىثلا نم ناسنالا ىرتعي رافنو ضاشنا عزفلاو .قح ىلاعتهرابخانال

 دوشنلاو ثعبلا دنع ارفاكو انمؤم لكلا ىرتعيام انه عزفلاب دارملاو هنم تفخ لاشك هللا

 نييدورضلا بيهتلاو بعرلانم قاف آلاو سفنالا ىف تاداعلل ةقراخلا ةلئاهلا رومالا ةدهاشمب |
 نيذلاءادهشلاو ءايلوالاو ءادنالا مهو هبلق تيثيناب عزش الا ىا د هللاءاش مالا قع نييلبحلا

 مهوحنو روحلاو ةنزخلاو شرعلا ةلمحو ةعبرالا ةكئالملاو نونز< مهالو مهيلع وخال

 ىسومو ريستلا فاك مالسلاهيلع سيردا وحن ىتتسانءالا لكلا طقسي عزفلا هقعص ديراناو

 قئالخلا عمم ىا 3 لك 0 ىرخا ةرم قعصنالف روطلا ف قعص هنال :مالسلاهءلع

 باسحلاو ةشقانملاو باوجلاو لاّبسال ةزعلابرىدينبب فقوملا او ريضح ىا ىلاعت هي هونا ف

 لذف هتللزا ىا رخدف هنرخدا لاعب [ ناكدش راو ] ةيسرافلابو : ءالذا 6 نيرخاد © |

 كنوكلاح ذئموي اهارتىا ريكذتلا مكحىف هعم لخاد خفني ىلع فطع 46 لابجلا ىرتو © |
 باذ دض تبنو ماق لئاس لكو ءاملا دح نم اهنك اماىف ةتباث اهناخآ # ةدماج اهدسحم

 نيعلاىأر اهارت ىا 6 باحسلا م 9: ىضمتو هي رمت © لالا كلتنا لاحلاو ه6« ىهو

 مظع'ىلك نال كلذو اعيرس اريس حايرلا اهريستىتاا باحسلا ص لثمرمتاهنا لاحلاو ةنكاس

 فقاو رظانلا نايسح ىفوهف هتمظعو هترئكل هيطيحيالو رصبلا هنع رص ريثك عمج لكو

 ضرالا لدبي ىلاعت هللاناف قلخلا رشح دنع ةيناثلا ةخفنلا دعب عام اضبا اذهو ريسي وهو

 اهدهاشيل ةلئاهلا ةئيِهلا نم رك ذام ىلع اهراقم نع لابجلا ريسيو اهتئه ريغيو ضرالا ريغ

 ضرالا ةيوستو اهريستف ىلوالا ةذفنلا دنع تءدصتو تكدنا ناو ىهو رشحلا لها |

 لملا ةووس متت مالو رجح



 أ هلالاح ساثلا لاح وخ ىذلا راضنالا لتج ثيح هيف غلوبق شاعلا روماىف بلقتلا قرط
 نيثاتناامل كلسملا اذه كمللا ىف كلش و اهنع كقنيال غسح اهلع لعج ىلا هفاصوانم افصوو

 اًمهلمج ىفىا هي كلذىفنا 8 ناصبالا زاهنلا ءونض ريثأت ةباث سيل نوكسلاىف لبللا مالظ

 ظ تايآلا ”قدصو كعللا ةعص ىلع ةلاد 4 نونمؤي موقل © ةريثك ةملظع 4 تايآل 9غ اهواك
 لدبت قاف آلا ىف دهاشوراهنلاو لئلا بقاعتف لمأتنم ناو ال فك ةحضاو ةلالد ةبةقطانلا
 | ىذلا مونلا لدبت هسفنىف نياعو ايلا ىاضملا راها ءابضب توملا ةيكاخلا لبللا ةملظ

 اع شا ناو اهيفوكيزالابت ا ةعاسلان اب ىلقك: داما (لثؤع «ذلا ءابتنالاب توللاو اوه
 هققحم ىلع هب لدتسي اللدو هل احذومتا اذه لعج دق هناب مرزجو انقتم ءاضق رؤبقلا ىف نم

 لزان قح اهلك تايآلا نئاسو هيلع اناهرب :رابنلاو للا "لاح نوكب ةقطانلا تايآلاذاو
 | دقو مونلا ةافولاو ةظقنلا ةاحلاف ةفوو ةاح نيب موسقم ىهدلا ممكح لاق ىلاعت هللادنعنم
 هدادتماو لبللا نم لضفا هدادتماو راهنلاناىلا ةراشا هو . هتافو نم هتامح ىف لخدانم حلفا

 شيلا ةيومد لق: عؤنلا وتد قراخلا- الضنلا نب دمنا. كح .ثءةاعنانملا ليلا: لمج نملالا
 ركشو تسا رك ذ ناشيودد قيرط ] ىدعس خسعلا لاق * ةلوليقلا كرت مث ةلولبقلا الا

 اهتفص نيدب هكلره لمحو ملستو لكوتو ديحوتو تعانقو راثباو تعاطو تمدخو ا

 زا ىو اوك هز هانا هقرخ رد هن تساقرد هجرك | تسا شيورد تقفقحم تسفوصوم

 كاوُحرد اذنك نور اهلششو توهش دسرد درا تشب اهزور هك زاب سوهو تسرب اوهو

 تسابعرد هحركا كشر دبا ناب زب هح ره ديوك ديما نايمرد هحره دروخمب تلفع

 ىراد اير ةماح نوربزو * ىوقتزا هنهرب تنورد ىا

 ىراد ايروب هناخرد هكون *« راذكب رد كتر تفق ٌءدرب

 ناسنالانالريخ موللا أمدحا لاقف امهم ايف افلتخا نادل هل لجر ناك ىئريشقلا مامالا لاق *

 كلذ ىلا اكاحت ةلاخلا كلتىف هللاف رعي هنال ريخ ةظقنلا رخ آلالاقو ةلاخا كلتىف ىصعبال
 تلق ىذلا تنااماو ةامحلا نم كلريخ توملاف مونلا ليضفتب تلق ىذلا تنااما لاقف خسشلا
 لصحتل نابونحم ةظقللاو ةاملا لوطنا ىلا ةراشا هفو . كلريخ ةانألاف ةلقبلا لضفتب
 ناكنوريا لهال الا قرتالو توملا دعب باوثالهناف هتعاطل مايقلا نسحو ىلاعتهللاةف رعم

 ضلخت و لوصحلاو لاصولا لهانم نوكل لوصولا قيرطىف دنا لقاعلاىلءف .ريطلاف
 ىلا قوسلاامأ رشحلا ةحيانلو رششحلا توملا ةيامنو ثوملا رمعلا ةياغزاذ اقلطم ٍباذعلا نم
 رفاك ماو ريهطتلاو نيدأتلا هباذعف صاع نمؤماما رانلا ىلا قوسملاو رانلاىلا قوسلااماو ةنلا
 ريداقم ىلع مهتابوقعىف ايندلاىف نوتوافتي نوئمؤملاو ريقحتلاو ةعبطقلا باذع هباذعف بذكم |

 دحينم مهنمو هبثذ ردق ىلع ةدم سيحيو بذعينم مهنمو قلطيو بذعينم مهنف مهئارج
 هف ريخال نمالا رانا لها ناب قاوسن الثا تبحبعل سلو لقت نم مهنف ةناتتعب وو داو

 لازتاو لسرلا لاسراب ايندلا ىف مهمحر ىلاعتةللانال ةمحرلا عضومب اوسيل نيذلا رافكلا مهو
 ةقرفلا ٍباذعىف ةيوسلا ىلع مهف دانعلاو بيذكتلا قيرط كولسب بضغلا اوراتخاف بتكلا

 ذا
 1 ا ا جس مسامات اس ل تتسا ق5 تاتا بس جسما بسبب سمج جب ب نسج هجر تا مجم جس وحج لم جه جس تام ١ ١ كه ١ - هموعو اوصم هحصسمشا هامحع معجصخلا



 للا ةروس اتيعي مسارلب جمس
 دج روج نت

 عا هود اذك راسبالا 1 هوس 55 ابف ة ةعماج هب 1 مذ هسا و.خلاو ة هيل اسنالاو | ْ

 اي كلا هلئاردتن ن مْدِلو اهدعوو اهدعوب لطعتنو هللاثانا ىل ١ خيصي نا لقاعلا ىلءؤ

 فورعملاب سضالاك رتب ِ امدلا مالخن لتءو ريا عاقتيو نكعلا) ىهتي نا لبق توملاو ثعنلل

 نامزلا برا دقو نكسلل نع ىبللاو

 مزعحرب نامز ئدركوح ا 5 » قاراب ناسرزب تياده ربا زا براي

 2 د موبو 0 لايخألا ىو ردعل ١ ءاقن لق لاعالا تاطاضَو ريذلل اقفوب نا تاس ا

 رشح ادعي ب 2 ه هيد و عج رسشسحاو 3 بوصنم موب احوق هم ا *> ادعي باذعا رش اوه انه هيدارملا [مطاو اوك ذل 03 ايدك

 ةعامجا جوفلاو لسوماقلا ىف اك لوكير مهيلا لسرا ةعاج ةمالاو قلخلا ةفاكل لماشلا ىلكلا |

 ديان داو ئمللق عام رشا ف 59 ىشملاب ةراملا عا 1 طيسولا ىف كة سهزلاك سانل نم

 نيو هلا نم نرق ةيرياك لها نموا ءاسالا ثل نه هما ل نم انعمح ىا انريشح تاو كموقل ْ

 ا! تدك 3 ن# نك ند 50 ىدضم ئ 1| 4 هم سقم ةمأ 0_3 ةيضيعس نفذ رشا ةعاج |

 لرش ندإ نم هللاباةر كن م لح .ىمه ودنا اكنال اهب نيبدكم احوف ىا جوفال نا |

 هدى اويتف «نوعزوي مهف] م هين ارقلا تانآلإ ةمالاهذهىلا ةمسنلاب تاي الاب دارملاو مدا ى |

 خيبوتلا عقومىف | وعم ع و اوقحالاتب ىتح عطوو 7 ىلع مهل وا سي ىاناملس ةصو قف ةروسلا |

 نوعوبتتملا مالاءاسؤر جونلاب دارملاوا مهفارطا دعاسو مهددع مك نع ةرايعوهو ةشتاتللااو |

 سابع نبا لَو م نوعباتلا ,مهلفاسا , مهبقحتلي ىتح .ن و مهف بيذكتلاو رفكلا ىف

 لها ىدي نيب نوقاسس ةعسر نب ا هريغملا نب ديل ولاو لهجوبا امهنع هللا ىخر

 ٍتحاص نبق | قزرما) ثيدحاىنوروانلا .ىلا مهيد نيبمالا 4 ةداق حم انكهو كم

 ةففالاو تاوطاو لاول! تت 5 1 اًؤاجاذا ىتح يب (رانلا ىلا ءارعشلا ءاول

 بيذكتلا ىلع اخنوم ىلاعتللا #8 لاق ف [ هاكرسشحم دنياسب نوجات ] ةيسرافلابو : باسحلاو
 ١ املع ب صنو لاحلل واولا 6 املع اهب 0 قباب 1 ةباهملا ةيبرتل تامتلالاو

 أررطَت اهف نيرطظان نيغ ىلسلا ىذا اذه مكموي ءاقلب ةقطانلا ى 2 ىا ْرييعلا .ىلع

 ْ 01 8 نولمعت مث دك اذام ما و امح قيدصتلاب ةقيقح اهناو يكل معلا ىلا ىدؤي

 [ ديدروان ناجالوسرو ادخن كنزا 5 دك عك ةيسرافلابو : 1 نمل هنوامد |

 مهنا عم اهلالا اوقلخممل 50 ماعملاو رفكلاو بيذكتلاو لهملا ريغ ل< مهل نكي+ل ىنعي

 اواوَهْنا نوردّبالف اتيكش كلذي نوبطاخ ةعاطلاو ناميالاو قيدصتلاو معالالا اوقلخام
 | مهب لح ىا 3 مهيلع لوقلا عقوو 3 ىلاعت هلوك كلذو رانلاىف نوبكي مث كلذ ريغ انلعف

 1 مهملط بيسي 0 اوملظامب © هلوزتو هلولحم قطانلا لوقلا لولده وه ىذلا باذعلا

 | مههاوفا توا باذعلاب مهلغشل راذتعاب 46 نوقطنيال مهف هللآت اب اييمدكتلاوه ىدلا |

 ةيسرافلابىنعملاو :لعلا وه« 37 لاو عملا م نع سك ةكءرافك ظعومث

 اودكدل 98 مالظالان م هيفامب 6 ليللاانلءجانا امج دتسلادبو ديدي دانا ]

 ةزايمالا نم هيقاع اورصيبل ىا 4 ارصيمإ راهنلاو و 2+ رآ رِقلاَو ىولابةب هنف اوحيرتسلا # هيف هف



 مرو م0779 جو نورشعلا ء 1

 ليك ةساسجلا معو 5 ضرالا نم 8 مهل انجرخا هب ا [هبفعيل لوقلا مدع

 ١ .كلتىف ةساسحلا و ماشلا رحب ةريزح ىف ب ريد .اهثوم ناك لاحدلا نال لاح دلل راخالا

 | ة«نوتقوبال انني اب اوناك سانلا هن مهحلكت لج نماثلا بالا قراشملا ثيدح ىف م ةريزجلا ْ

 ىمج.لاب مجعللو ىبرعلاب برعلل وا حيضفلا ىبرعلا .ناسللاب ةرقكلا ةبادلا كلت ملكت ىا |

 | دشاب كيدزت ايد لاوز نوج : ىنعي] ةعاسلا “حبب ةقطانلا هللاتاي اب نونمؤيال اوناك مهنا ظ

 ١ .تعمج اهنا! لق[ درؤا .نواريب كنسزا حاص ةقان هحانح درا نوريب ضرالاةباد ىلاعت قح |
ْ ( : 
ْ 
 لها اهاريف باحسلا اهسأر ل جم ايف وا ع رراملو ناو ل

 (يبراه اهتوشبالو بلاط اهكرديال اعارذ نوتس ةبادلا لوط) ثيدخلاىفو كرما: قرشا 0

 مهتحم ضرالا برطضت ذا نوملسملا هعمو تيبلاب فوطي مالثسسلاهلعىسع (نب) ريا فو |

 تلوطام لوط ىلصملل لوقتف ةالصلا ىلا نوعزش موقو اراظن نوفش موقف مايا ةنؤلث دعبالا ا

 ىف نمؤملا برضتف مالسلا هيلع ناملس متاخو ىسوم اصع اهعمو جرْختف كنمطحال هللاوف

 نم وم وه هنبج ىلع تيك هه> و ىلع هرون طيس ةلعقلاك هارثأ رهظبف اصعلاب هددعسمه |

 وه هينيع نإب انكشف ههجو اهلدزوش تدين و شفتو ع هك رهظتف ماخاب هفناىف رفاكلا منو 0

 | ايندود دنامت ىبكو ] ( رانلا لهانم نالفاي تناو ةنملا لعانم نالفاي تنا مهل كوقتمن 7

 ىا ل ار ىور ديفس كل داون بقلو ماني اناكدك مد سم و ع و ْ

 كالت نسر» ئؤ نتف اك ناو دؤر, قعر نق! ىودء ربو نعيز ود هكعوز هايسو ىتشهب |

 هكديس تخرد.نكم. دنا ناس تخردو. تابن يده,نيمز ندان دوديم كشخ ناتخردو |

 هباد جورخ كيرف كيبيتو تسيواي ريمغين داتفه تكاد كن انهذا ةنؤكت | كيف نإ؟ |

 هدر صاط شقعرب كيك نادوب شيب مادك ىه دعا بر امم اقم نرغمزا باقا عولطو

 دوش عولط هكىوامن تايآ لوا تعاس طارشا زا دوشيم مولعم نانج هما ضعب بت ها

 ثيداحالا ىهاظ ناويحلا ةايحىف لاق. * [ ضرالا ةباد ئضرا تايا لواو. برخ»زا سمش

 ىكتج لوين قناع نواب اةلك جير لاجدلا نا ددو اكىهتنا طازششالا رخا سمشلا عولط نا

 نسمشلا عولط دعب نوثكمي سانلا ناو ةئس نيعيرا ضرالا ف ثككي مث هلتقيف  مالسلاهيلع ظ

 نوندحلاهيلا بهذام ىلع رفالا مهو :رفصالا ىننا: لصاحلاو + ةنس نيرشعو ةئام اهبرغمنم |

 كاحدلا ارهظيمتبةعباسلا ةنسلا ىف. ىدهملا نهظي نيس تسىف قام<الاىلا اورهظو اوجرخ اذإ |
 تجرخا اذا اؤلاق.مهنا هيلع لديو بْرَغملا نم سمشلا غلطت مث ةبادلا جرحت مث ىسيع لزني مث

 راقت لاءكل كلذو لامالا. ىلع داسجالا تدهشو مالقالا تعفرو ةظفطا تسيح ةبادلا

 نيفراعلا ضعب لاق + ىلاعت هللادنع يعلاو عولطلادعبالا ةبوتلاباب قاغيالهناف عولطلاو جورخلا |

 ىداهشلا ىوكلا دادعتسالا.ةزوص اهنا اهف نوكلا ةيعج روهظو ةبادلا ةروصىف رسلا
 خذربلا رس اضيا نمو ةيويئاللا قئاقحلا ةيعج لماحو ىئاويملا ىلكلا عبطلا لاثو ىتاويجلا |

 جعفر هز

 | نايصعلاو ةعاطلاو ناميالاو رفكلاك ةداضاملا قئاقحلا رار مسا اهنم ٠ رهظي .ىرصنملا ىلكلا |

| 
 أ

| 

| 



 لفلا ةروس مهي ىلا جم

 لها لمعب ءاقشلا لها نلمعيلو) ىهتنا بلحنمث ردتل ليصفلا اهعضري ةعيوس كرتتمث باح
 ديعسلاةقان قاوفبوأو توملالبق هللامهنجرخيل مث مه مه لب مهنم مهن أك لاقي ىتح ةداعسلا
 ادخ لوسر هكدناهدروا ] ( متاوخلاب لامعالاو هللاءاضقب قشنم ىقشلاو للاءاضقب دعسنم

 ردهدرك تدابع لاستسيود دوب ىدهاز ليئارسا ىترد هكدرك تياكح سو هيلع للاى

 الاكس تس نرد هك دلل دا ديوك ىوابات دنيهب ار سلبا ىتقو هكدو 5

 تاوهزأ دلل "قزوز 551 نان و اور

 0 شو ئدلا “ضاق وكلا ةدكاو كان اواو ظفر 531

 دماسشربدا مو تساخترب متسدزاو مرآ رد شروخ ماكبو مربب 0 1 كمان :كيشلاف

 لكم لاك" كو دوت نما دي ا راك هارت نم رادبد ىنيب | ص ا و> رو ون نونكاو

 ةياعرا# ككل ءانفإ كول دونم زا كمت هليل وة فظن[ م جلاد

 هدنامزاب تاوهشو تاذلزا ما 2 ارناشيروخ نينح نمو هدنام لاس تسود

 ا امد رد كاب تو حنا راوخشد تفص نيرب مهركي 5-لا كسلا واذيو

 كادت وكم ناك هلطو منك هبوت 501 مراد راكب تاوهشو تاذل مك قاكدنز ند

 تارشبو دش تابارخ ىوس كمآ نورس هعموصزا زور ن 1 محر روفغ للاكمرا ظن

 هدسر رخاب نثرمع دما رد نوج داذرد نت ناسنؤم تمحصرو تشك لوغشم لطاب تاذلو

 تاداععو تاعاط نا تشادرب "ىو ناح وو قسف نا زمم'ربو 0 توبملا كلم دوب

 للاب ذوعت [ هتفركوا نماد تواقشو هديسر ىورد ىلزا مكح هدادرب دابب هلاس تسيود

 ظفاحخلا لاق : ءاضقلا ءوسو ءاقشلا كرد نه ا

 تشو هج تمانب عنص ملف 5 ىباد هحوت زول نار ذاك دا نكم هبكت لمجرد

 لاقو

 تسي همهنبا ناغمريدات هعموص زا هردك * راهثز تريغ ”ىرابزا وشم نميا دهاز

 لاقو

 دورب تلاح هب رخآ هك تسنادن سك * تسنماخرب همس ىتسمو ىروتسم مكح
 ىدعس خيشلا لاقو

 كي ثؤآ# ىو دقت | طلال دا اكع 4" ,كلتوكنل ليلا لاق غ و وشل ركل
 ديقفس ددرك هب امركب ىنز هن * ديب حاشزا لك ديورت شش 555

 م بارتقالاو وندلا عوقولاب دارملا *# مهيلع لوقلا عقو اذاو 8 ءادعسلانم انلعجا مهللا

 ناكىتلا لاوهالا نوف نم اهفامو ةعاسلا نع قطْبام لوقلابو ( هللا سما ىنا) ىلاعت هلوقفف

 | ءافلا مضي وهو (ةقان قاوفبولو توملا لبق هللا مهذقنتسي مث مهمه لب مهنه مهنأك لاَ ىتح

 ' ةقانلا نال تقولانم نيتلحلا نيباموه هريغو ىرهوجلا لاق + فاق هَرْخ اواولا فيضختو

 ١ 12و ةنمفسلام لوصحو لوقلا عوكو برتقاو اند اذا ىنعملاو ٠ اهتولحعتسي نوك رمثملا

 هع ةماسقلا تاراما رهطظ اذا ىا 10 دفلاو تاذدعلا ف ءاح عقو لغفل نم نارقلاىف ءاحام



 موي م٠0 جم نورشعلا ءزملا

 تلعلاو قافلاو رفكلاب هلق ت ءانمع '"ىنوللا كى نوكياعلا ناسنالا ناف سوفنلا :همشتال

 | [رفرك هتئاؤت يق ون نؤذس مهفرغل < 55 ] ةيسرافلاب ىغملا لصاحف . اهوحنو اسدلا

 .١ حورلا ةامح نال كلذو قوم مهاوس امو ءابحا هللاب نوفراعلا هللاهمحر ذاعمز: ىبحم لاق +

 هكلدرهو :تسزيح :هستققحم قاكدنز ]دارسالا نقيل لاق * ةيقيقملا ةفرعملاب ىه امنا

 نكهلنرفا ا دبمأ قالو 5 قاكدرازا# ل قاوكراَيَخَرَد دوب 0 زيد هس نازا

 اك ايلا ل ىو هارو 17 ىو مشحود راد كاب دص نهاد مب قاكدنز .٠ ملعاب ىتسود

 دراد كرز مدر ردق 25 اكد كيدز هارو ماع دازو درادزبت ىو 1 د

 ىتسود . تساابج م ديما معى ديما . تسنانجراخ م, لع ٠ كف لذ دا ىورسو

 | 35 سراوتشيمفللا قدوم ايتوف مهرد لعاب تلصخ هس نبا اركره تدنابحابا رعى ب |

 معلا مقابر داومبلا وو اعمل شنط عر ىف 6 ءاعدلا مصلا عمست الو ف 3 تسال

 وأ ىو © انهه هيث م هلشالو قحلاوللا ىتصن ال نم هش هبو مل ةشاح نادك

 ا ىا مدكلو ىمعل وحلا كبح ناف تاوهشلا بح هللا مهمصا نيذلا م دلأ عمسلالو ةيمحتلا

 هبرق كرثو ضرعا ىلو # اولواذا له قملا عامسا نع ا داجلا قيرط نع محي

 مهرهظ ءارو كلذ نيكرات قطا نع نيضرعم . نوال اوفرصنا اذا ىا * نيربدم

 مهعامسا ناف ىننلا ديك أنو هئيشتلا ليفكتل ذاب[ لا ةكقتومربد وو 200 لاق

 هنم ابرق هخاص ةاباقع ىعادلا نك عم ءاعدلا عمسسيال مصالانا ىا دعبا ةلاخلا هذهىف

 6 مهتلالض نع ىمعلا ىداهب تناامو هلوشب ىمعلابمههبش مث هنمادصب هفاخ ناكاذا فيكف

 رابتعاب ةيادهلاب ةقلعتم نعو رصبلابالا لصحال ءادتهالا ناف بولطملا ىلا ةلصوم ةياده

 نع .ةريصنلا دقتفا نم-هشق رصنلا' داقتفا' ىقعلاو قنعا عمج ىمعلاو فررصلا ىنعمل اهنمضت

 ةريصبلا داقتفابناجفرصبلا داقتفا ىلاعت دعي مل تادرفملاف لاق +ةيادهلا مدعىفرصبلا دقتفا

 عمستام ىا 534 6 عمستن اإل رودصلاىف ىتلا بولقلا ىمعت نكلو راصبالا ىمعتالاهذاف لاق ىت> ىمع

 اهب ناميالا هنأش نم نم ىا كلذك للا معف وه نم هك انسي اب نءؤي نمالا# عماسللاعفان اعامس

 ا برق عه ديت نأ نفاد عمستن ا لاق ةيليزتتاا تاي آلا عامس اوه ةيادهلا قيرط ناكاملو

 لسنا ةيسرافلابو : قحال نوداقنم لبق هن 417 مهناعال ليلعت 13 نوملسم مهف ةنادهلا

 [ دنناقيا ملاء ناصصختمو ناصلخيو ارئامرف دنناك دنهن ندرك ناشبا |

 ناقرع ب مدانكح لد ةدبد»عا نا نقررت_.ةداهع نطابأ نثوك

 نا ملام ىاضق رد فكتعم * سدق نشلكى اهحفنزا هدنز

 نيا ب محرذنم اه[ )لقمه ؟ىلثال ."قئلضم# زاب ادنامدرب

 مالسل هيلع - -ىور ةيدبالا ةداعسلا نم ا قيسامو ةيلزالا ةيانعلا وه لصالاف

 ميج مهارة تابت ؟ناتك) لاقف يول قكاشت ها ىلع ماق

 مهئامسايرانلا لها هيف هللابتكب تك ) لاقف ىرسبلا هفك ضبق مث (هنم صقنيالو هيف دازبال

 هقيفلا لها لدعب ةداعسلا ليا :ن نمالغبلاو هنم ضيتنيالو'؛ هنف داز ال مهيلع لن لمج مهابا ٠ ةاممأو

 (ىتح)



 لقلا ةروس م ةطأ 0
 _--- 2 ا ونوم تابع ممعصصسس تك تحسم

 1 عار مرو هيو درج 7 راه دكت ىربت كا ا
 ا

 نم ىولهب هب ىزوبسرد ىمه * نه ىوس ىدماو ىتشادرب وت 0
 | ضرع: ناف باععلاو نانغلاو ماعلاو قالوا ىلا اودع نا ءالقعلل اذه ىف هدء.صنلاو

 ةمان' ةنسنلا )دورو دقو: تبقي قداب نماؤملا قك ىف نافلا ةءاتسا: ئشرالو:همدك نمّؤملا
 ( اهلغَشا نم هللا نعل

 دكا تلك قاد نزعك هتف ايا كوست لكل وانوتا# يالطفتل واذا |

 ناوي ”نيشنو انا: ناززتا وكلت نزتفانادخاؤذأار رمان كلا ورئتكا
 دئرب مدر وج دمان هك نط ربه * دنرخ مدرع هكىوكمراومه وج

 تلاد ناطور لو دلعم هكداخ# تقل ةاقإ قانهجك ود علم شب نك

 دنرت' نمشو هكءاناه نمشدؤلا* دئرب  نمتشد ماغس هكا قالك
 اتلبوا راينا ةفلد.. ليكجلا نكت راع كولا مراة نا وبسم ارو اوكا

 قوازان نوط يق از1ت للقاو هك« ةيك ردا < قاوآز ا زب ع

 ْ ىدب مهنذس ىبوكت سار رك * ىدز مد نوجا قلخ نتفك دب

 ى ىلع 2 ندد 3 صش 8 ىلع كلانا 5 0 كا اذه نا 2 ةمصحلا هللا 0 1

 حسدملا نأش ىف مهفالتخا لثم :6 نوتات ف مهلا كي هيف مه ىذلا 250 نفاق

 هيزتلاوهرغتلا ف مهفالتخا و رانلاو ةنلا مال ف احورلاو 0 داعم لا لاوحاو ريزعو

 ,اوملسل اوءاساؤ نآرتلاب اوذخاو اوفصناولف | ل وعي نعل ى عر كورشا نلف مازقو

 ا ىشاشخمو : 3 هةمحرو 0 ا يش نع يي < ىدهل 2 اا نام لا 06 13 هناو 0

 ١ هب نوعقتنملا مهنال ركذلاب اوصخو مهرب 2ع 0 وأ ةك ىب نم اقلطم 0 نينمؤملل 0

 وي همكحم 3 ةماقلا مول كلذو نيفاتحلا ل لي را ىف نيب لصف 3 مهيب ىضش كير نا ها

 | ارحم ىلا مة 3 0 2: هاضقو همكح دربي الف نهاقلا للاغلا © زيزعلا

 مهلا 6 < لابثالو 3 دا ىلع 00 2 0 0 هذه 0 ناك اذاف هش 7

 كنا ١ 0 ت2 0 لئاهلا روهظ دنع 27 5 هللا 1 ىلقلا 00

 | قوثولاب قرقح قحلا بحاصو [ تسردوت راكو تساروت هار ىنعي ] * نيبملا قحلا ىلع |

 عطقل بجوم ىتوملاك مهتوك ناف 45 ىنوملا عمستال كلا إف هلوقب ايناثو هرصنو هللا ظفحب
 كرت امير 3 500 وس 0 آ نيل تلات ىف عمطلا

 1 فا رء الف 0 اع نوعو. طملا دا 9 كن الان م هيلع ىل باع مهعافتنا .مدعل

 مههيشتل رهظبال ىوملاب مهنا هيبشتدعب تاقناف * ناميالا نبم 0 لخديالو رفكلا |

 | بواقلا هييشت مهولق ىلع هلوقن ؛ هيلا ريشا م دار ما تلف « ةدللاف ديزم لأي امك مصلاو ىمعااب
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 مهي مم دج نورشعلا ءزجلا

 تننك اولاقف امهنب موق قرفو ىنعمي سقنلاىفو نكلا ىف هتننك او 'ىثلا تننك سفنلاو
 | يتلا نيطنإفا ندع لع لذي عانلاو ,سفنلا فو تنتكيلا وراد نكي نآو نكلاىف |

 باذعلا لاجعتسا نم مهنع ىكحام اهتلمح نم ىتلا لاعفالاو لاوقالانم * نونلعي امو

 اراكشا : نالعالاو ] لكلا ىلع مهيزاجحي ىلاعت هناو هنورهظيام ريغ حئابق مهل ناب ناذيا هيو
 نمامو ع هتمدخ نم نونلعيامو هتيحم نم د : كلام هرمس س دق دينا لاق 7

 نيهزو كا رد هديشوب تسي جيهو ] © نيم اك الا _ضرالاو ءامساىف ةساف

 تافصلا نم ةياغلاو [ طبحم ق> ملعوابو ظوفحم حول ىنعي ندور ابكي ند هتشول 0ك

 ءافلاو ةيويبعلا دينش هوثل نمباماو .لاقومتاك ةغلاشنل ءاتلاو ةيلغلا و ةدشلا_ ىلع لدن .ىتلا
 ىلع هدوهشو ىلاعت هملع ىلإ ةسنلاب ةداهشلاو سفغلافإ هب طاحأو ىلاعت هللا ةملع دقوالا

 دوجوملا تاسغملا نم ”ىد هملع نع باغام هنا ىلع لدي اذه قئاقحلا رحب ىف لاق ام ءاوسلا

 ىف ريغت الف اهداحنا دعب هب هام ىلع اهمدعو اهدوجو هملعف ىوتساو مودعملاو 6

 ىهتناهيوهام ىلع هتالاح عييمجب ملعلا ريغتي الو مولعملا ريغتيف داجالاب اهريغت دنع ىلاعت هملع

 ىف دهتَجا ناو هلاعفا ىلعو هلع علطم ىلاعت هللا ناف نامصعلاو ناسسنلا كرت ناسنالا ىلعف

 ناتسلاىف ىدعس خسشلا لاق : ءافخالا

 ىرضح وكن ىورب درك رذك * ىركحنم رب دوب قفتم قب
 ىوك خش ا متثك ليجخ ايادك * ىورهدركق رع تلاجخزا تدشن
 نارح قار تنك وي مرش نفد, هي ناودورشود خسش نذسنيإ دنش

 نمزىداد مرشو رضاح قح هك * ناشيوخ زا تمرش ىمه دياين
 نيدو سناك اكسز_ تمرشتك يي شوخ دنوادخثاناد منش ناح

 سو راد كحن قح باجورب + سك جيه باج زا ىباساين
 سكاز ىسرت هن تمايق زور هك »* سفن نبا شيوخ ناهانكزا سرتب
 ديكر موج تار ءانكر ريت ردك ع( تتر ي ىوير باى اح موزي نا

 ديالا ةؤ[ادعو | ديظتو ادقع بش ىنكيالو ردصلا ملس نوكي نا. نمّؤمللئئني هنا ِ

 نب هللادبع لخدف ( ةنملا لهانم لجر بابلا اذه نيل لخدي نم, لوا نا) ثيدحلا ىنو

 انتريخا ول اولاقو كلذب هوريخاف هللالوسر با#ا نه سان هلا ماقف نعي دت] نم مالس

 ىننعيالام طاب وين داكلا ىمالتل هيوجرا ام قثوا 0 فيعض ىلا لاقف هب وجرت كمل قئواب

 هللا ملعتو ىجولا ةطساوب نكلو بيغلا نع مالسلا هيلع هرابخا اهدحا ن ايش ربخلا اذه ىنف
 ىفوةنلا بابسا 7 ردصلا ةمالس نا ىناثلاو ىلاعت هللاب صتخم تاذلاب غلا ع نان ملاك

 منسم اناو مكل لا ب رانا بحا ىناف اظ دحانع ىناكانم دحا ىنغلسال) ثيدحلا

 أيشعمس اذاف هقح 8 ردصلا مياس نوكي هبقانم الإ هما نع عمسي ل مادام ءرملا نا كلذو

 كرا ل حا لق ريغوا اعقاو هيواسم نم

 تفكو ددوأ هك ىرق دذدتب * تفخو 5 انف رد ىدب



 للا ةروس دمعي 771/ جم

 أ ضرالاىف ةنوشخ نزلاو نزحلاو . هباستكاو نزحلا ثروبام ىطاعتنع وه امنا ةَقْلا ف

 | [ىلدكسترد] ه«قيضىف نكتالو# حرفلا هداضيومنلا نم اهيف لصحم امل سفنلا ف ةنوشخو
 مهدكو مهركم نم 6 نوركمي امب © اهوحنو ملاو رقفلاىف لمعتسيو ةعسلا دض وهو

 هللاو هلهاب الا “ىلا 3 قال هلاف كنيد نع سانلا عنمو ككالما ىف ليلا مهرب دنو

 كنيد رهظيو سانلا نم كنمضعي |
 مم تراديكسا اكعد مرو مع تراوخمت هكور نازروخم مغ

 مم تراي تاكا ناي> نيا * وردنب انرب . رانغعا رك ونزا ظ

 باذعلا ىاد«دعولا|ذهؤ[دوبدهاوخ ىو تساك ]:6 ىتمإلل [نارفاكدنيوكممو]ةنولوغي و
 رابخالا ىف نينم وملاةك رش رايتعاب عمملاو هنايئاب ؟دابخاىف «نيقداص منك نال دوعوملا لجاعلا

 فيدرلاب رق مكدم برقو مكقملو مكعبت ىا # مكل فدر نوكي نا ىسع لق 8 كلذب |

 ددنويب ىهلا مكحب هكدشاب كن ١ دياشوكب ] ةيسرافلابو : دك أتلل ةدئاز ماللاو هفدرمم نه |
 موي باذع مهب لك باذعلانم ه6 نواجعتست ىذلا ضعب #8 [ اداهش ديارد ىب زاو امشب |

 ىفو اهن» ٌوزجو ةمايقلا نم ضعب توملا لبقو * ثعبلا مويل رخدم مهل باذعلا رئاسو ردب |
 لوآو امندلا ةنمزا نم نامز رخآ توملا نامز نال كلذو (هتماق تماق دقف تامنم) ربخلا |

 | توملانامز لاصتا ثحح نم هتماق تماق دقف ةمانقلا لبق تام نف ةرخآلا ةنمزا نم نامز
 كولاملادنعاومىف فوسو لعلو ىسعو . ضع اهضعب لصتي ايندلا ةنمزا نا امك ةماسقلا نامزب

 نمي ميرصتلاك مهلاثما نم نضرلا ناب اراعشاو راقوال اراهظا اهمنوقلطي اماو اهب مزإلا ةلزنم

 ع 0 ماعئاو لاضفا 3 لضفوذل كبر ناو 0 هد.عوو هللادعو ىرج كلذ ىلعو مهادع

 ىصاعملا نم هنويكتزيام ىلع ءالؤه ةبوقع نيخأت هتاماعنا ةلمح نمو نتانلا ةفاك ىلع ه6 سانلا ||
 ةمعنلا قح نوفرعبال 46 نوركشنال مهرثكا نكلو: #9 باذعلا لاجيعتسا !تلج نم ىلا
 لاجعتسان اىلا ةراشا هبفو .ءالؤه بأدكب اذعلا عوقو مهله نواحعتسيلب نوركشي الف
 | دقف الاو رومالا قئاقحب مهلهج ةياغ نم مهل دوعوملا باذعلا بلط ىف ثعبلا ىركنم

 لضفوذل كيرناوإ) نحلاو تامل نمىندالا باذعلاوهو ربك الا باذعلا نم جذومتا مهفدر

 | قوحلاب ةرضحلا ىلا نوعجرب مهلعلربك الا باذعلا نود ىتدالا باذعلا مهقيذيامذ 6سانلا ىلع
 | (نوركشيال مهرثك ا نكلو) اهتاجردو ةرخ آلاف نيبغاد اهتئيزو ايندلا نيكران ةيشخلاو
 هللضفو هللا نم ةمعت وهام ناب قرفلا فرعل نه زيزعو مهحنمو محم نيب نوزيعال مهنال

 هؤالبو اريخ هلظيو أيش تحننا ىسعف هحالص هبف امع دنعلا لع رصاقت اذاو ةمقنو ةنحم وا

 ”ىشنم م اذه سكمبو هنع هفرص ىلع ىلاعت هلل هركش بجو اهنع هربص بج هلةنحم ىهو |

 46 مهرودص نكتام مب كيرناو 8 ةيمجنلا تاليوأتلاىف اذك وهام فالخم ناسنالا هّظب

 ظ 'ىثلا هيف ظفحنام وهو نكلا ىف 'ىثلا لعج نانكالاو ىنخا اذا نكا نم هنةختام ىا
 ْ نكلاىف [ نتشاد ناهني نكلاو نتشاد ناهث لد رد : نانك الا ] رداصملا جان ىف لاق +

 هعدتسو اهب هيكشلا ةمعت ديعلا هنظل م برو دضلاب نا 5 نوكل نا ىسعو هف



 م م نوركمتلا لكلا

 ةةنطاولامعلب هللا ىذعام هريس سدق ئاولقلا هللادعنب ليدل اناق رمال هناوما#و أ

 /«لهجلا لهملاب لهجلا من لاق نيا مط ماله لفي لك تغزل[ يلق ليلا لم معا"

 : ||! ىوق ىلاثلاو فيهض لوالاو هفالخ وه كلج لهحو معلا تاسوه طسبإ لهج نالهح

 لبق : ىلاعت هللا هكرادتي ناالا لوزيال
 بيبط هل سيل لهجلا ءادو ْ# ءافعم هإ نشل صرتعا ماقس

 دوش نويكزلا نيجبدل وبلد * تيم معلاب ىحب اها ناو

 ةلك دوخ زاك زاتشكو نكم * لام ىراذن رنه ىراد ةخحخدىا

 هلي م ناممرد هك اور تاو وش هك ءاوع ارلهج تمعن

 انك اذنأ قم ةكم اوكرشم-ىا ه« اؤرفك نيذلا لاقو ف ءاسنالاةئرو ءاملعلانم انلعجا مهللا

 ىلع فطعوهو [ دنوش كاخزين اهناردبو ] # انؤابا و لف [كاخام يدرك نوجايا ] 46 ابارت

 | زا ماكدنزوا نوريب امانا ] 6 نوجرحلانأ 8 امهنيب ابارت لصفل دك أت الب انكر يمض

 لماعلاو مهءاباو مهل واش ابارت هينوكا" نال مهلاب الو مهلانماىف ريمضلاو [ ةاكش اءَدَنَز اهروك

 | ةعئام ماللاو ناو ةزمهلا نم الك نال نوجرخمال جر وهو نودرخل انثا هلع لدام اذا |

 ةزمهلاريركتو نوكيال اذه ىا ابارت انك اذا روبقلا نم جرخأ ىنعملاو . اهلبق ايف هلع نم

 ةلاحىف جارخالا ىلا ههيجوتب هتيوقتل ابار“ مهنوك تقوب راكتالا دسقتو راكنالاىف ةغلابملل

 اندعو دقل 9غ الوا ابارت اوناك ءاوس ىا اقلطم توملادعب ءايحالل نوركنم مهفالاو هلةيفانم |

 | 6 نم [ادرشنو مشح نيا م ةاكقن هداذ هدعو ىسردبز] ةيسرافلابو : جارخالاىا 0 اده

 هب دصق نينمؤملا ةروسفف اكرخا ثيحو ركذلاب دوصقملا هلال نحن ىلع دوعوملا ميدقتو
 ةمزالاىف هباودعو انءابآ نا ىنعي دمحم دعو لبق نم ىا ه5 لبق نم انؤاباو ف ثوعءبملا

 ه# نيلوالا ريطاسا الا ف دعولا اذهام ىا ه5 اذه نا © اوعي ناو اوئعبي ملم ةمدقتملا

 | اهناسفاركم] ةسرافلابو :رايدنفساو متسر ثيدح لثم اباذك اهويتكو اهورطسوتلا مهثيداحا

 سيل ىتلا ثيداحالا ريطاسالاو [تةيقحب تسين>خس درح هكاهئاسفا دننام ىنعي ناشيشنب
 رطس عمجج لكلا ىف ىاهلابو مضلاب روطساو رسكلاب ريطساو راطسا عمج ماظنالو ةقيقح اهل
 ه6 ضرالا ىف ىغملاوهو ريسلانم نوبذكملا نوركنملا اهيا 6 اوريس لِي دمحاي هك لق ظ
 اوركفت 6 اورظناف © اهوحنو تاكفتْؤملاو فاقحالاو رحملا لثمىذكتا لهاضراىف ا

 اوكلهاثيخ بيذكتلا بيسب .نيذكملا ىما رخآ 6نيمرجلا ةبقاع ناك فيك اوربتعاو

 نيب ذكملاب لزنام لثم مهب لزني ناب فيوختو بيذكتلا ىلع مهل ديدهتهيفو باذعلا عاوناب |
 ْ لكل .ريعتساو مؤرجلا رقلا ”ىندر ةمارطاو  رجيسشلانع رْقلا عطق مرا لصاو مهلبق

 ليقو |
 روش روبقلا لبق مهماسجاو »* هلهال توم توملا لبق لهجلاىفو

 وهو اذهل اوقلخ مهنال مهرارصاو مهبيذكت ىلع 6 | ههيلع نزحتالو # هوركم باستكا

 ىهنلا ن نكلو ناسنالا رايتخا تحن لخدي سيل نزلا نال نزحلا ليصحم نع ىهنب سيل
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 وكمال كردي هب ىذلا لعلا وهو هدضل نوكي امنا ىمعلا اذه جالعو نلفاغلاو نيقفانملاو

 للا ةروس م 06 تح

 | تاك ا تلا تنا ( ناعم نايانورعشيامور) لاق م هللاالا هملعي الق ةعاس لاما لع

 ند ليقام اماو ريقفلا كوش 9 ةيرفلا هللا ىلع مظعا دف دغقام يع ادع مز نه اين

 ١ فقرتراولا ءانشتساايلا| ةيسنلاب وهف باصا مف اطخا دقف بيغلا عيال هللا ىننا لاق نم.نا

 ٍ ا مار اق يمتلك هاف ذا طه قا ئىضتلا نةالازالدجا هع وع زراتيويف) ىلا بق ةلوت
 جا تفر جا شديدد ىمجنم] رارسالا فشكىف لاق * تاليوأتلا نم قبساك هلوسر ىلع
 هزير كلم َتَسدوَد اناون 97 تفك ارمجنمةكن ١ ادرمشرب دوخو دك[ ةرر كس

 ١ تعاذكب نآ ياح دمآ باوصو تفكبو تفوك رب تسناد هكىاسح مجنم تسدنج
 باسح دنج ره مجنم تسدنح نبا تنك« تنك كلب رذل هدول او تاك تت مركيو ا حو

 نانج « كدي ىفام فرعتال كنظاريمالا اهيا » تفكمجننم دما ى اطخ همه باوج دركيم
 | تاسقززف هحو نإ رك مادمت تسا نينح تفك اح تادف نا: دعوت ةكم ربى نط

 | ىنادمتوت نوت كلو ل ردب ببغ دح زاوىدرمشرب ونراب لوا تفك محم ناونبا نام

 ١ ذيع نما ذيب رك هبا وجت فات يدك باتك فو دش! الازيكتسللاب دس الاوز قه ودخقو
 ا تبحاص تساخرب تقعد هنفو تنك لمساو داد مانشد ةعستل مهل وانزاب ديد اردناكس

 | :تفك و دش فقاو لاح نيرب 17

 22 ئاريسد هككقادنوح * تسح قاددج كلف جوارب و

 تيلتجاو ماغدالا تنكساو الاد ءاتلا تلدباف كرادت هلصا ة«ةرخ "آلاف مهملع كرادا لبو 0
 مهدنع م معالو اهملَع اولهد سوماقلاىف لاق كرادتو قحالت هانعمو ءادتنالل لضصولاة :

 520 5 ةرخ لإ قوم ىف مهملع ىهتنا هتققحو نسحلا لوق وهو ىهتنا اه عا نم

 | اوعباتت اذا نالق اون كرادت مهل وق نم عطقنا ىتح عباتنو كرادت مهضعب لاقو * تادرفملاق

 ظ ف مهملع عباتن ىنعملاو . ةفرعملا بابسا دضاعت عم ثعبلا تقوي مهلهجل ناسوهف كالهلاق

 ١ مهل ناك هناىلعال نكل اعطق اهيف نوكسامت * ىثثب لع مهل قببملو عطقنا ىتح ةرخ الا نأش
 ا 5 8 -- 7 0 ذو ها تم

 | هيدابمو ملعلا بابسا ليزتب ذاجلا ةقرط ىلعلب ًايشف ايش ىتنا مث ةقيقحلا ىلع كلذب لع
 | ئزم ءاهوظحال انك مهرابتعا نع !اباممالل اء اننا خش ةلوكش ةيتاقلا والعقل 3: الانا وأ
 | ناس نه لقتناو 0 كواسم نكس معلا ةلزن 00 معلا باسا لنازاكو عاطشالا ىلا اهعباتس

 ٌْ 4 اهنم كشىف مهل 4 لق. ثنح كاذوف مهتريح وهو هنم أوسا وهام ناس ىلا اهب مهملع

 ا عقتس خلا ااا اللضف البلد هيلع دحنال صا ىف ريح ارك اييفكاؤاوت ةرخ آلا سفن نه

 -- اب 98 لبق ثيح كشلانم عظفاو دشا هيف مهامنا نايبىلا كلذزع برضا مث اهف

 وهو م عمج ةءاكلاب مهرئاصب لالتخال اهلئالد ناك نوداكبال ثسحب نولهاح ىو

 لوالاىف كاتو 1 داقتفاو رمصنلا داقتفاىف لاش ىمعلا تادرفملا ىف لاق * تلقلا ىنمع 2

 ذا ةريصنلا داقتفا ينج ىف رصنلا داقتفال رابتعاالو دش بلقلا ىمعو ميو ىنم ىناثلاو

 ا اراقتكلا لاك ةقيقملاف 3 ةروصلاىف ريصل برو نطابلا ىف ريصب رهاظلاىف ا



 قدح 2ك نورشعلا ءزجلا
 1 مص تسب عجب يس صم صصص

 وق القيم اعمل امهل مالاىف اوقرفنا ريغ نم 0 نود ايئاه ثنؤملاو رك ذملا نم ننثاللو |

 | كلوقىف ىتلا ةثلا ةمالعىف الو اهنهبرضو امهمالغ كلوق  لثمىف ىتملا زيمضىامهشإ |

 | ةزمهلا تلقف ىطغا ىا ىآ نم ذوخأمللا تا تاهىف لصالا ناكو.نادنهلاو ناديزلا |

 | لاق الجر نا برعلا حلمىفو * كاهو تقره ليقف كايا ىفو ءاملا تقراىف تيلقاك ءاه
 [ديزاتن' ] ةيدسراَملاب اوئاه ىنعمو : كيادعا ام ىا كيتاهاام هللاو لاقف تاه ىنارعال

 وهو ةلدالا دكوا ناهربلاو رخ 1 اهلا ىلاعت هعم نا ىلع لدي العن وا القع © مكناهري وف

 هدرفت ىلاعت نيب مث ىوعدلا كلى ىا © نيقداص مت 5 نا ف ادبا قدصلا ىضتهي ّىذلا

 لاقف ثعبللا يضانَم هدعب امل ادهمتو ةماثلا ودعا 2 34 هلق امل المكت 2
 6 بيغلا # ناو سنالانم #* ضرالاو لع ةكئالملا نم 6 تاومّسلا ف نم ملعيال لق

 هدحو هللانكل ىا 3 هللاالا 0 هنا 'ىجيسو اهوحنو 0 باءام وهو ْ

 اماو ةيميغلا ةغللا ىلع نم ةلكن م لدب هنا ىلع عوفسم ىنئتسملاو عطقنم ءانتسالاف هماعب |
 ىتم 6 نوثعبي نايا 8 نو.لعيال ىا رشبلا ل :6 نورعشبامو ل هنوبصنق نويزاحملا

 ايكر املف نامزلا ىنعع نآو ليتم ىأف ناو ا ةيكرم ناناف روقلا نم نو رمش

 بنغلل نا ىلا ريقي ةيمحللا تالبزاتا3َ و © كيلعيك حتفلا ىلع اين ادحاو امسا العجو

 وهو هملع ليصح ناكما ناسناللو ءامسلاىفو ضرالا ىف ضرالا لها بغ وه برغ بتارم ١

 ١ ةسغ وأ كنع صخش ةسغ لث» اهئاممو ةروصلا ضراىف كنع باءام امدحا . نيعون ىلع

 كده -(لاكقو بناعلا» مالا اع عالطالاو صخشلا راضحا ناكما كلو رؤمالا نم سل |

 كنع اقام امهساثو_.. كنع اضاق ناك ناو معتلاب هلصصحم ناكما كلو ةئيهلاو موجعلا لع |

 بئاق وهامت قالخالاو. فاصوالانم تائخم اهنف ناف سفنلا ضرا وهو ىنعملا ضداؤف |

 550 رك ذلاو هضايرلاو ةدهاجلا قيرطب اهيلع فوقول ولا ناكما كلو ةنكو ةيفك كنع

 كنع بئاف وهام ىناعملاو مكحلاو مواعلانم تائيخم اهيف ناف بلقلا ءامم وهو ىنعملا ءامسو |

 تيغوه بنغو بلقلا تاماقمىف كولداو سفنلا تاماقمنعريسلاب هيلا لوصولا ناكما كلو

 ؤ قحلا ةداراب.الا هللا لوصولا ناكما ناسنالل سيلو اضيا ءامسلاو ضرالاىف ضرالا لها

 | لع نعدومسل» 6قحلاهنا مهلن هبت ىح مهسفنا ىفو قاف الآف اننئايآ مهيرنسإ)ل لاق مك ىلاعت

 ١ ءامسالا لثم ىلاعت قححلا ميلعتب الا هيلا لوصولا ناكما مهل سيل ضرالاو ءامسلاىف ءاهسلا لها
 | نييث انهنمو «انتملعام الا انللعال كناحبس اولاق نيقداص متنكن ءال لج ءاتاب [لي وع يلع

| 

ْ 
 ا

 علطي+ تابسغم ىلع ةعالطا 1 ةكئالملا اهب مركبمل همارأ كب مدآ مر دق ىلاعت هللانا كل

 لهال لتيشال و ةرئضصلللا صوصخم وه بعغو اهلك ءامسألا ع همبلعس كلذو ةكئالملا اهلع | ا

 ْ | ىضتداد مالا اذخا هيبغىلع رهظيالف) لاقاك هل.ىضتدا نإ الا: هملعي ىلا, ضدالاو تاومسلا '
 ىللع مه راهظاب مهصخعةسأ هللانآل ةكئالملا'ن اغ"لدز را ل صف ىلع لدتللا ادهيرو ل وسر نه

 كيذلو هسغ ىلع ةانا هللارانهظأب اصوضخم ناس نال مد 3 مهدحسا اذهلو ةكتالملا نود هع

 | وهو هملعب هللارتأتسسا سغو ها اضو اجتف عدا واخ دلانا) طهواوياج هللا ىلص هللأ وستر لاق |

 (رع)



 لغلا ةروس مد منج زي

 ةيلايشبح ئديرنا 9 لاقو النا هيلع ليزجسساب « كفيلا !ءادركو .عقيسلا مزال يقل
 | ءاجو باغ مث « نيملاعلابر مالك ةسناؤمو نيكاسملا ةناعاو نيلاضلا داشزا ثالث ؟ايندنم
 | باذعو نيصاعلا عمد ائالث 5 ايندزم بحا ) لوقيو مالسلاَكيرَم هللازا لاقف ةعاس دعب
 هانعم ارطضم لازبال فراعلا مهضءب لاق + ( نيرطضملا ةوعد ةباحاو نيانلا ريغلا نييئذملا
 ىلع سحلا ةيلغل كلذو ,مهرارطضا لاز تلاز اذاف باسالا تارينم مهرارطضا ةماعلانا

 طرش ماودلو ماد هللاىلا مهرارطضانا اوملعل ةطيحلا ةلماشلا هَللاةضبق اودهشواف مهدوهش

 ريهطتو تابنلا.صيلخم ءاعدلا ىف مهالاو اباحتسم نيفراعلا ءاعد لازيال هفصوو رارطضالا
 ءاضعالاوحراوجلا ريهطتمث حوصنلا ةبوتلاب ىلاعتةللاىلا لسوتلاو كوكشلا بئاوشنع داقتعالا

 ميدقنو ةلبقلا لابقتساو ءوضولا مث بيطتلاو كايتسالا هنمو ءامسلا نم دادمالل الحم نوكيل
 ةعارضلابهيدي طسب اذكو تاوعدلاو تاجاحلا ضرعىف عورمشلا لبق ةالصلاو ءانثلاو ركذلا |

 تجرخاف ةليل هللا توعد هريسسسدق ىئاطسلا ديزيوبا لاق+ هنكنم وذ> اهعفرو لاهتبالاو

 ةرهاظلا ىديزا ىانمىف تيأرف تسعتق دربلا ةدشل ىرخالا نود ىك نم ىدي ىدحا |
 ت التما بلطلل تجرخ ىتلا ديلا تيدونف براي كاذملو تاقف ةغراف ىرخالاو ارون ةءوامث |

 هيفك ماقم ماق ةحسملاب راشاف رذعوا درب تقو ناكزنا مهضعب لاق * تمرح تراون ىتلاو

 اهيف فرصتااو اهانكس مكئروزاب اهيف ءافلخ #4 ضرالا ءافلخ مكاعجو » ةنقلاىفاك

 نئاك رخآ # هلآأ ف .هلبق ىذلا نرقلا مكتم نرق لك فلخم مالا نم مكلبق ناك نع
 نورك ذتنىا# نورك ذتامالبلق 96 ماسجلا منلاهذهمانالا ةفاك ىلع ضرفي ىذلا 4 هللا عم إف
 ىرخناموا مدعلا اهبديرا ىتلا َةلَقلا ىنعم ناك د ةديرمامو اللق انامزو البلف اركز 5

 3 ذلكن هذ ىف زوك ص مالكلا نومضمنا ىلا ةراشا هفو . ىودحلا ةئقو ةراقحلاىف هارحت ْ

 # نم ف لب 6 ما 2 هركذتو هللا هجوتلا ىلع الا فقوتيال ثحب حوضولانم هناو ىبغو |

 ىلاإللا تاماظىف ىا :* رحبلاو ربلا تاملظىف ف كدصاقم ىلا كدشرب : مكيد,ي لي ىذلا
 ةشرط لاَش قيرطلا تاهتشمىفوا ةسبالملل ةفاضالانا ىلع ضرالا تامالعو موحنلاب اهيف |

 لسري # قيساك ةلوصوم * نمو 9 مانصالاما ريخ وه ىا اهبرانمال ىتلل ءاسعوا ءاملظ
 ةبسرافلابو : رطملا ىنعي 46 هتمحر ىدي نيب ف ةرشبم :© ارمشب 98 اهتوك لاح 6 حايرلا

 0 هللا عمدلاأ #8 [ تسناراب هكت مح ر زا شيب ناك دنهد هدزم اراهداب دتسرف ىع هك ىنكو ]

 زجاعلا ةكراشمنع زداقلا قلاخلا ىلاعت »6 نوكرشيامع هللا ىلاعت لف كلذ لثم ىلع ردقي

 ثعبلاب توملا دعب د هديعي مث ف ةرمه لوا هدجوي ىا 6 قلخلا أدبي نم ما 98 قولا
 مهتداعاو مهقلخ ءدبنع اولأسو ىئاوكلا ىفو « مدقتاكهبارعانهو ماو هتناما دعب هدجوب ىا

 هفافجو تابنلا تايناو ءاملا لازنا نم كلذ ىلع ةلادلا نيهاربلا مدقتل ثعبلا مهراكذا عم |

 دعب اودجو مهنا نوملعي مهو ءالبالا دعب ةداعالا ناكماب مكحم لقعلاو ةيناث ةم هدوع مث
 بابساب ىا # ضرالاو ءامسلا نم مكفذرينمو 3 رسبا اوناك نا دعب مهداجياف اونوكيملنا

 برعلا لوقت ىريرملا لاق * 6 اوتاه لق ف كلذ لعفب 46 هللاعم هلاأ 98 ةيضراو دوا

 نيتاه ثانالا ةعامجو قاع ثنؤمللو اوتاه عمجالو ءاتلا ريسكب تاهرك ذملا دحاولل



 اهدنا

 : وحان جن يح هدو هج حلم حر اقرا. وج رجا رو يهل

 [ 6 عى 6 ل خم 2 6 <« | 0 ب6 6| مسي <( |

 ءادعالا ءءالوالا ىلع لكفملا 0 ءاقيلا بدس نم هلدبال اًتلطم دودجيولاناف قوكلا رايدو |

 ا ور نورسغعلا ًءْرْخا

 ضرالل لعجح اذياو هيهرلاو ةيغرلاو ءاحرلاو فوخلا نم ىساور اهل لمحو مهفارتحا

 همت 2 اين در ةئطانا ؤرلا كلذك مالسالا زايدب ةرغاظلا ئساورلا صتخنالاكو

 اخزرب ه4 ازجاح 8+ مورلاو سراف ىجيلخوا ملاملاو بذعلا ىا © نير ,حلا نيب لعجو ©

 نه هيلع مهام نالطب نومهشال كلذلو ءايشالا نم شيما 4 - © نوملعنال

 ايلا 51 مالطا ا دشملا ملا عج اين تاوسملا ودلع طلا © ءاعداذا رطضملا بيجي نمما ف

 ا ةبعلا ن نب عنملا ن حملا ياللا ماتا نورا ماك ةللاخلاو ةج زامملا نم اعئام-

 0 0 8 هريغ هعم 7-2 ني : 00 هذه عادباىفوا دوجولاف 1 اع ما

 | هروهظ لاكعم كل 9

 | هيلا ءاعدلاب عرضت اذا سمالا نم قبض ىلا ًاحيلملا تا . - ىلاعت هللا ام ديا

 5 © ءوسلا فشكيو ف 4

 روجلاو سيملاو قرغلاو نيدلاو رقفلاو ضرملاك ىلاعت هللا ىلا ةعارضلاو ًاحللا ىلا دءادشلا نم

 خيش] صاختلاو قالطالاو ءامالاو ءانغالاو ءافشلاب اهفشكف عدلا لزاون نم اهريغو لظلاو

 ىافش ىارب نك اعد خدش 2 تك دوب هتفر ىراع تداعب هريس سدق ىناعلا دواد

 رتشسوا زا هكارز هتسوزاب رطضم ءاعدب تباحاو ىرطضم هك نك اعدوت كا اف

 درادبم 26 ناكراج ز اب : ةناحيبس قحو دشاب

 1 درك_زاغا نحس ىلفط نان> ناك دردو تسدوب ا زاس نإ

 ا" دوراختلا اون ىرقف اك ره : دوباجلا اود. ىدزد اك ره ا

 ديول اعنا فيستا اك ره * دوراجن | باوج ك2 اخ رف ا

 [*].زام ندو دوحسرد ىرمت 03 *+ نام ىورزا هلان كن قح شيب |

 [ 4 ] ريقف ىا دبآ ىراز ىوس مكر: 0 ع ايوا هبواذك ءنالوو

 ةباجالاو لوطلاب فشكلاو لوقلاب ةباجالاف ءولا فشكو ةباحالا نيب لصف مهضعبلاق * |

 لِجا ليلو هلورصال مولظملا ءاعدو ةليباخمال راعضملا ءاعدو ماعئالاب فشكلاو مالكلا
 زطضم لك ةباحامزني ىتح قارغتساللال' سنجا راعضملا ىف ماللا ريدفتلا لها لاق « باك |

 بسح ىلع لعفلاب مهضءبلو لوقلاب ميهضعل تح ن كل نيرطخملا ةباحا بحب ىلاعتهللاناف .

 فيطلا كالفن ؟اينن 0 بنح ) ثيدحلا,وف ءاج سلاجلا'سئافنىف.لاق + ةحاصملاو ةمكحلا

 للا تح هلال وسراي م !لاق هنع :- هللا ىضر 2 هعمساملف.( ةالصلاو ىننع .ةرقو ءاسنلاو

 تالطرراع لاقؤب < كيدي نايم. موللاو كيلع ىلام قافناو كيلا رظنلا ثالث < ايند نم

 «تادودل اطنحلاو للاءادعال رهقلاو تلاءالؤا ىلا رظنلا ثالث 1 ىلا ثبيح 8 هلع

 ماعطلا ماعطاو ماللاءاشفا ثالث 00 ىلا بيحب ىدتساي هيهنع هللاىضر ناممع لاقو

 برضلا ثالث ؟ايندنمأ ىلا بح ىديساي ه هنن هنع للاىذر ىلعلاقو « ماينن مانلاو لبالاب ةالصلاو

 بم نزع مم

 ا مانصالان كوك ىذلام اح هنزحو هن وسلام ناس

 | [هدشي هج روح | [ىدلا 0 احالا ىلا ةجوحلا ةلاحلا 0 لاكتفا 0

 ل تم بكج دي<م 4

 و

]3[ >11“ 



 مكتعفنم لجال ىا هي مكل لزئاو ف هاظلاوهاك ةيدوبعمللوا هيدباعل ريخ ةيلفسلاو ةيولعلا |

 ةيسرافلابو : طئاوملاب ةطاحمو ةقدحم نيتاسب 5 قئادح و ءاملا كلذ بيسب ىا ه# هب انتناف ف

 عج قئادخلا تادرفملا ىف لاقو + ةظاحالا وهو قادحالا نم [ تسب راوند اهناتسوب ]

 ءاملا لوصحو ةئنهلاىف نيعلا ةقدحم اهيبشت اهب تمس ءام تاذ ضرالانم ةعطق ىعو ةشدح

 ةحهبلا 6 ةحمم تاذ © ىهتنا ةقدحلا ةراداب اهيبشت هباوطاحا اوقدحاو هباوقدحو اهف

 عضوم لكو راظنلا هبجهتس قئورو نس> ةحاص ىا هيف رورسلا روهظو نوالا نسح

 6 مكلناك ام له ةحهب وهف ءرظنم رسيام لكو ةقيدحوهف هلع طاحم ةرمثم راجشا ىذ
 6 هلاأ 9 اهرمثنع الضف قئادحلا رجش 46 اهرجش اوتنتنا ف نكماامو مكل حصام ىا
 مهوتي ىتح هريغ اهيلع ردقب داكيال ىتلا هلاعفا ضعب ركذ ىذلا 6# هللا عم لف نئاك رخآ

 ىادخاب ىدويعم تسن ىنعبي ىادخ تقع ةيسرافلابو : ةدايعلا ىف هلاكيرش هلعج

 قحلانع ليملاو لودعلا مهتداع موق :6 نولدعي موق 5 ناكرسششم كلب 6 مهلب 9 [ قحب

 اليدع هلزواعج نولدعيوا كاريشالا وه ىذلا لطالا ىلع فوكعلاو ديحوتلا وه ىذلا

 لدع مهلوق نم نوكينا حصي نولدعي موق مهلب هلوق تادرفملا ىف لاق * اريظن هلزوتشيو

 كرششلاو ناميالا عضوم ردكلا عضوب اوملظو اوراجح مهف ىهتنا الودع راجاذا قلاع

 ةياكحو مهلاح ءوس نايب ىلا باطخلا قيرطب مهتيكسشنم لاقتناو بارضا وهو ديحوتلا لحم
 ةعطقنم :6 ما #9 لاقف مازلالاف لخدا رخآ هجو» تيكشلا ىلا لقتناو برضا مث مهريفل

 تيئاذا ادارق ره هناكمىف رق لاه 6 ارارق ضرالا لعج #8 قبساك ةلوصوم * نم
 ةكرخلا ىضتقيأ ركلاو 'نوكسلا 'ىضتقف ادؤبلان ا" كجال: دؤيلا: وهتو ارقلا' ةلضاو: اذهاح. انو
 باودلاو ناسنالا اهدلع رقتسي ثمح اهلعج نم ما لب ىنعملاو .رقتسملا انه رارقلاب دارملاو

 هبزوكرششي ىذلا نم ريخ مهعفانم هيلع رودي امسح اهتيوستو عافترالاب ءاملانم اهضعب راهظاب
 هْنم اقورفم لصحو .مدقت هلاغفا ضعي نال ىضاملا ظفلب :تايآلا نضعب رك ذو ,مانصالانِم

 نيثئيشلا نيب ةجرفلا ىهو للخ عمج ه6 اهلالخ لعجو ف لاح دعب الاح اهلعفي اهضعبو
 ىاهن امرد درك اديبو ] ةيسرافلابو : اهطاسوا اهوحنو باحسلا للخو رادلا للخ وحن

 افرظهنوكل ىناثلاهيلع مدق لعجلل لوالا لوعفملاوه اهبنوعفتني ةيراج 6 اراهنا + [ نيمذ
 لاق « تيثوسزي ”ىثلا اسر لاق 6 ىماور اهل لعجو وه نييت آلا نيلعفال ليعافملا اذه ىلعو
 ىلع ةيسارلا عمجممث ةيسار لابجو سار لبج لاقي عما عج قئاورلا دارنا ةفشلاف

 عبنيو نداعملا اهبف نوكتيو برطضتو اهلهاب ليمتنا اهعنمت تباون' الابج ىا ىساورلا
 رارق نيدباعلا سوفن لعج مهضعب لاق * ىنبالام ملاصملا نم اهب قلعتيو عيبانيلا اهضيضحىف
 نيدحوملا رارساو مهتبحم رارق نيدجاولا حاوداو مهتفرعم رارق نيغراءلا بولقو مهتعاط
 ناجيهو مهقايتشا أامظ نكتب اهبةبرقلا نوبعو ةلصولا راهنا مهرارساىفو مهتدهاشم رارق

 ا مارجالل قلاخلا نأ ىنفلا» نك ماريخ عقانملا ىدابمو تاكل ننال هي ضرالاو
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 موي 2٠١ مح نورسثعلا ءزلا

 ١ مث داشرالا ىف اك دحاو لئلد.لكلا نا مهوت :اًعزإ ىكوقولا امل قفاوملاوه املا

 ْ ةاحنلا نيس ىهو ةداهشلا ةملكحب كلذو .ىلزالا دهعلا ديد رحزذت

 ظ سا ةقرؤىف ماع ىنلاب قلخلا قلخي نا لق اباتك هللابتك ) ثيدحلاىفو « 00
 نا لبق مكحتطغا ىضغ تقبس ىتحر نا.دمم ةمااي ىدان مث شرعلا ىلع اهعضو مث

 | للاالا هلاالزا دهتشي كتم ىقل نم ىورفنتست نا لبق مكل ترفغو ادراك

 أ قاب نمؤي نا ئسو٠نم قاشملا  هللاذخا دقو ةنجلا هتلخدا ىلوسرو ىدبع ادمم ناو

 رابجلا هادانق قيرطلاب موب تاذ ىشثمي ناك ىسوم نا ) ثيدحلا ىفو ( ىتيغىف هللا لوسر

 ا مو الامشو اند تفتلاف ىسوماي ةيناثلا ىدون مْ ادحا رب و الامثو انمي تفتلاف ىسومأي

 | ١كبل لاقف انا الاهلاال هللانا ىلا نارمع نب ىسوماي ةثلاثلا ىدون مث هدئارف تدعتراف ادحارب

 | نا تيبحا نا ىموماي لاقف هسأر عفرف نارمع نب ىسوماي كسأر عفرا لاقف ادجاس هللرخف

 جوزلاك ةلمرالل نكو ميجرلا بالاك ميتيلل نكف ىبظالا .لظال موي ىشرع لظىف نكست

 دمحم دحاجوهو ىنقل نم هنا ىدوماي نادت نيدت اك ىسوماي محرت محرا ىسوماي فوطعلا
 ىننعو ىسوماي لاق دم نمو ىهلا لاقف ىمدك ىسوهو ىليلخ مهاربا ناكولو رانلا هتلخدا

 قلخا نا لبق شرعلا ىف ىمسا عم هءسا تبتك هنم ىلع مرك 1 اقلخ تقلخام ىلالجو
 سانلا ىلع ةمرحم ةنملا نا ىلالجو ىتنزعو ةنس ىنلاب رمقلاو سمشلاو ضرالاو تاومسلا

 اذنزدطلا نالت .نوذاما فما" لاقند قع هما موز قسوم لاك ةتماو دع انيلغيبي ”ىحلا

 ! ىلإلاب ناهرو راهتلاب نوُمئاص مهتادبا نورهطيو مهطاسوا نودشي لاح لك ىلعو اطوبهو |

 لاق ةمالا كلت ىن .ىنلعجا ىهلا لاق هللا الا هلا ال ةداهشب ةنجلا مهلخداو ريسيلا مهنم لبقا
 عمجاس نكلو.ىسوماي اورخأتساو . تمدقتسا لاق ىلا كلذ.ةما نم ىنلعجاا لاق اهنم اهيبن

 / ىلا بر لاق ايجن ىسوم هللا برق امل لاق هبنم نإ بهو نعو « ( لالجلا رادىف هنيو كنيب
 ركمملا نع نوهنيو تاووتلاب مال سابا سايس تيكرج) ةقاربخا ئه ةمازعا وتلا ف دحا

 | 'نولكأي. مهن :ا ةاروتلا ىف دجا ىلا براي لاق دمحا ةما كالت ىموماي لاق ىتما نه مهلعجاف

 ١ قاتشاف 1 ةمأ كلت لاق ىتمانم مهلعجاف مهؤاعد باجتسيو مهنم كلذ لبقو مهتاقدص

 | ىلب لاق مهمالك كتعمسا تش ناف مهروهظ تقو مويلا سبل هنا ىلاعت لاقف مهئاقل ىلا

 كيبل مهللا كببا نيلئاق ىا نيبله مُمابا بالصانم هوباجاف دم ةمااي ىلاعت هللا لاقف برأي
 دنادرك زاب فحت ىب ارئاشيا هك تشادن اور ىلاعت ىادخ كت | دينشب ناشيا نخس ىسوم]

 | :ىورفغتست نا لبق مكل ترفغو قولأست نا لبق مكتطعاو ىوعدت نا لبق مكتجا [ تفك

 ناشنا صاصتخا دوجواب هكت مه ىلا تما نيا تدر ىهز ] ومر تست نا لبق ١
 [ دنا هتناي هجو نيرب نارقو .تلاسر ترضحب

 تسرتهم هجره امي داد ءدزكا هتطلاقحن

 اهلصا بغارلا لاق * ةبوقعلا ةبيصملاو ةكم لهال ريمضلا #* ةبيصم مهبيصت نا الولو

 ىوقع ىدسر ع هك ىدوب نا هن ركأو ] ةيسرافلاب ىنعملاو ٠ ةقاساا فجل مْ * ةيمرلاىف |



 سصقلا ةروس موه 40ه حج
 9 م4 1 1 « نورك دَس اعل 9 لاعت هللاةمحر هب لمع نم لاني: ثيح 6 ةمحرو 2: زاحم |
 [ دريدب دن ناشيا كتياع] ةيسمافلاو: 3 كادي لا ا

 ىلع ةاروتلا لزنا ذنم ءامسلانم باذعب ةيرق لهاالو ةماالو انرق. هلاك لهاام ) ثردحلاو و

 ةيآلا (ان مكمل لور لات تا نالاو ١ ُ ةدرق اوذسم نيذلا ةيرقلا لها ريغ ضرالا هجو

 عقو ىذلا ىبرغلا ناكملا وا لبجلا بناحب ىا ه6 ىبرغلا بنام 2 داي « تنكامو 9:

 ىنرغلا تاحلا وأ هماقم ةفصلا ةماقاو فوص 5 فذحا ىلع ةير ىسوم 0 تاتا هيف

 انيضق ذا ا نغير وطلا لش نيريدقتلا الك ىلعو_ ءماجلا 12 10
 تنكرامو ف ةاروتلا ءاميلاو عملا هتاول سا ايكو هيلا اندهع ىا © الا ىبوم ىلا

 دهاشت ىتح تاق.ملل نوراتخلا نوعيسلا.هو. حوال نيدهاشلا ةلمح نع ىا 3 نيدهاشلا نم

 ةلالدلا دازتللاو قئانلل هربذيتق. ءاولالا فب هل ةازوتلا ,تتدكو. هتاقسفا يوم سا نم ىرخام

 كردتسا كلذلو ىحولاب الا فر نمتال ايلا تايغلا نع راك لقوم كلذ نءةرانخا:نا,ىلع

 ةسرافلابو : ة ينك رفد موه نامزو كنامز نيب انقلخ هيانورق انأشنا انكلو» هلوقب هنع

 4 رمعلا مهيلع لواطتق © اذ [ ىضوركزا دعي وار يوم ذا سل ميديرفايب كيل رز

 تغارلالاق «ذامملا نيتمضيو مغلاو حتفااب رمعلاو [ دش زارد ] ةيسرافلابو :لاطىنعب لواطت

 عنا ريشلا تريغتف ةاهملاو دمالا ىدامتو ةامحلا عهلع لاط.ىا ةالاب ندنلا ةرا<ع ةدمل مسا

 ا اًسشحواف ديدجلا عيرمشتلا لاطا ىضتقاف مهرخا ىلع اسال ءاس الا مهيلع تمحو ماكحالاو

 ا ىن 5 1 نيردم لهاىف ايوان 3 00 2 هيج ونام 0 انك ةارادجللسلا كذف كيلا

 558 ىا رارةتسالاو ةفاقالا ا .دهاشنمم عامشلاب ةصقال هتفرعم نوك لاتحال

 لها ىلع 02 حا 4 مهيلع التو 2 كن للاخ تيعستو ىسوم ةماقآ نيردم لهاىف اقم

 | نكسملانم لاح وهو [ دشناوخ .ناذاتسازب نادركاش هحانج ] مهنم معتلا قيرطب نيدم

 | نيحومواكايا 2 نياس سه انكاكلوؤ# ةصقلاب ةقطانلا . انتايا 0 تنكل نان زيحو ا انوأنىف

 ىنوم اننادن تقو ىا هك انيدانذا روطلا بنا كك راوي اح رو كايا كلت الكا

 ا
 ا

| 
| 
 دل

 م نيالا روطلا بناخ دارملاو نوعرف ىلا هل انلاسراو هايا انسانتساو نيملاعلابر هللاانا ىلا

 مالسلاهيلع هناف مذلا ماهيانع ازارتحا انه رك ذي ملو «نميالا روطلا تناح نم هانيدانوإ لاق

 نكلو © هعم ةداعلا ف بداو هل ماركا هيفف دبالا ىلا لزالا نم نميالا بناجلاب كزي+
 كلانم ةنئاك ةم.ظع ةمحر ركذ اب قطانلا نار قلاب كانلسرا نكلو ىا « كبرنم ةمحر

 | #8 كلق نم ريذن نم مهيتاام © ةمحرلاب للعملا لعفلاب قاعتم 45 اموق رذنتل ق8 سانللو '

 | وا هلس نوبس#“و ةئامسمح ىو ىسع ناو كني ةرتفىف مهعوقول ريد مهتايإل ىا اموق ةفص |

 | نورك ذتي مهلعل قف كالا نس ةصتخم ىسعو ىسوم ةوعد نأ ىلع ليعامسأ نيبو كيب

 ءادنلاو نيدم لهاىف ءاوثلاو ىمالا ءاضق نيب ىعوقولا بيبرتلا ريبغتو كارذناب نوظعتي

 ىحولا قيرطب ةصقلل مالسلا هيلع هتباكح نا ىلع لقتسم ناهرب كلذ نه الك نا ىلع هيمنتلل

 ءاضق دنع ماسلا واط تاق نيدم لهاىف مال ادلع هناون ىف الوا رك ذداو ىماالا

 ا



 امد#ك ع ٠ جم نورشتلاءزملا
 م 5-2 3 ا ف

 أ اراكتيالا ناىلع هنإ اللا تكلدو * ا 1 هس ناس رحو كاك الا الإ 3 انها رح

 ءايرتكلا) لاك هللا 7-51 0 مالاس !!هلع اق درطلاو هةحاقلا داداه ىلإ هيد وما ايلاف و نم

 ل قطا فصو ) رالاىف هتنقلا امهم 3 ىعر ران - نم ةكطرأز ذأ ة ةيلجملا و 31

 ةققح لهملا ن 3 باحمالاو باح الا نم 0 لعاؤب#+ تا اهنا فاصو | نهوضه |

 ْ ماخع اذلو قطا لو . عانتمالا كلا َنِمَو هساستالا نم خالسنالا ماو اهذلاو هكشاخا

 | حس *او «قحلا ريغل نك 1 منك اب نوهلا َتاَذَع نورح موللا) لاقف درا هللا

 لخلا نمؤمىف ناعمتجمال ناتاد+ ) مالسلاهلع لاق كلذلو لخ هعم ناكام سانلانيب ربك |

 هادم كف 0 ها كك 20 هرصتع دانك ىلع ل اهلا هنئايرل 2 نهو (ىبكلاو أ

 لئاز لظ كلذزا ميلف ةينفل 1 كت فنك قو ا هللطوت راو ظشاواو اينما

 ركل 0 كر نكس كنا نابجلا راقاأ قالا نه ىلاذ اغار ةدعلعم ةنراتوأ

 لاقف نيفصلا نيب رخع.ت ةناحد ىبا نأ مالاسل ااهلع هللا ل وسر رظن اذلو نيفصلا نيب رختلاو

 سلا نع ةَقةلاىف هنافءانغالا ىلع ربكتلا اك (ناكملا اذهىنالا هللااهضغس ةشم هذه نا)

 ىذلا ككرتلانع ادعبف نيطخ ريغ نو .وارسسلاو ضيمقلا نود رازالاو ءادرلاب ْ

 لوس ةسقن رعلدر نا لكا ءاا ىلعف (هسفن لدن ثلا نه ومال ىتدال) م السلا هماع كلا مومذ» غ وهو

 ب

 ةرهاظلاو ةئطانلا مهلتالاماعم نسح نسحلا ءانثلاب مهيلع ا نيذلانمو ةرخالاو امندلا ف ْ

 هزبش سدق ىدعس خ.شلا لاق : ةرفاوتملا همعت نم كلذ هللالأست

 هاوحم نيب نكثروخزا ىب 2 دوخرد 0ك ناكرزب

 تك رادنو قىوعدب ىدنلب * تنس راتفكو سوما 50 |

 تينس ناشثيوخو تاعاط راد « تيكتمو"" رع نع 02

 ع 3 نوالا نورقلا اكل ام دعل نم 0 ةاروتلا ىا 3 فاتك قرم انتا دقلو ِ

 ماوقا باذعلاب ايندلا ىف انكلها ام دعب ن٠ ئا دحاو نامز.ىف نوئرتقملا موقلا وهو نرق

 0 توملا ىنعع كالهلا بغا رلالاق اهيلا ةحاح نيح ىلع ىا طواو اصو دوهو حوت

 !ىتالهلوقو (رهدلاالا انكاهبامو) هلوقو(كاه ٌؤورماناإ هلوقىفالا مذلا دقفي ثحح هللا

 سفن هناىلع باتكلا نم لاح 46 سانلل رئاصب 8: © الوسر هدعب نم هللاثعبي نل متلق كله ْ

 رصصبلا نا اك رصيتسي هب ىذلا بلقأ| رون ىهو ةريصي عج رئاصيلاو . هدمبام اذكو رئاصبلا |

 ل مع لحمل يرانا تا وماعكلا ةفلؤ لوك ناحل ىدلاو .وضتت نيئئذلا ناعلاز وت |
 3 ىدهو 0 ةلكلاب كاردالاو مهفلا نع ءايمع تناك ثمح لطابلاو قحلا ناب و قئلاقحلا

 باتك لوا ةاروتلا نوعلا ناسناىف لاق *هللا ليبس ىع ىتلا ماكحالاو عئارمشلا ىلا ةيادهىا

 تناكامتاو كلذ ىلع لمتشت+ اهناذ بتكلانم هلبقام فالخم عئارمشلاو ماكحالا ىلع ىلتثنا |

 ) اهنلع 2 فس اهل لبق ةمثئنمو هديحوتو هدحو هللاب ناميالا ىلع ةلمتشم ١

 نر وصنملا نمن 5 ءاكحالا نم ىلاعت هلادعضو امل ل عفر هلهال عضاوتلاو جا



0 
0 
| 
| 

 ظ

 | ىلاعتو هلاحيس قح ارىسوم ىادخ هللاب ذوعت متدكب ىسوم هلا تلتقدق تفك نوعرف |

 نوعرف هاك ركشل هوطق كب تخاسورابدس دز 2-2 نادب شاوخ ربات داتْسَر ارلمشاربج ا

 | تناحي 1ك داتؤا ايرد رد 2 هعافكو كد هتقك نطق رازه نارازهو 3 دوزف

 | لمهن مث دحا قمي+و نم“رلاحتقىفو « [ دندناهت هدنز نارودرضو ناداتساز سكحيبهو برغم |

 ا وارومغو 3 هينتم لاح نيا دوح واب ]| نوعرفو .ىهتا وعر نيد ىلع زن اكن كلهالا هف |

 هرتغ نم ريك ١ هنا نا لالا نط“ نيكلاو ” عا" ةناف”ريكشلا "قالخم الطاب زيكا ”راتتوطا ١
 مهنا اونظو #8 قاقحتسا ريغ 6 قحلا ريغب م اهلل بامو رصم ضرا ىا 6 ضرالاىف ف |

 نوكؤ لالضاا لها مهب ىدتقي ةودق ىا ىصاعملاو رفكلانم اهلا ىدؤيام ىا 6 رانلا ىلا |

 صعءفلاةروس مق 4 ٠ا/ جم

5555552522522 ات اا تصح
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 ماب ةشوكب ندنكف ركف دننك * تسناوتن لقع هكىاتب دنلب نانج

 ١ ثعلار نوراهاي دشرلان وراه ةفياخلا هان مظع رمصق ناطنح نم طئاح ىلع لواهب نسك#و *

 هللازا تقرمسا دف كالام نه ناكنا ص! تعضوو صخلا تءفر نيدلا تعضوو نيطلا

 هداز ردو * نيملاداغلا تحال هللا نأ" تملطا نيت كريغ لام نم ناكناو نافرسملا كيال

 ١ كالقب هكدو»ناوا لاخو دما رب الاس نيعل تو ديسر ماعاب انب نوح هدومرف 1 ريسملا

 نيمز ىور رد هكديد نانح حرص ىالابزا ارئامسا ع نوح دشاب هد.سر كيدزت

 دولا لود تنم" :زانزو:ا و تعادلا كا هر تك و51 د ننك نطل اديك

 | رابكتسالاوقحال اوداقنيملو ناجالا نع اومظعت 6 هدونجو وه ريكتساو 9غ [ تشكتدايز

 ءانذخاف »8 فرصو درىا اعجر عجر نم ءازجلل ثعبلاب نودريال ؛# نوعجربال انبلا

 لاق +مهانحرط © مهانذينف 8 تاياغلاىدقا وتعلاو رفكلانم اوغلبام بقع : هدونجو
 مهانقاع ىا مزلقلا رحب دك ملاىف 8+ هبدادتعالا ةلقل هحرطو ”ىثلا ءاقلا ذناا بغارلا

 تايصك مهترثك عم مهنا تْنَح ذوخألا نأش ريقختو ذخ آلا ندع مظعت هيفو قارغالاب

 46 نيملاظلاةبقاع ناك فيك له كبلق نيعب دمي 6 رظناف 8 رحبلاف حرطتو فكلاب ذخؤت
 نوعديةمئا 5 مهدهعيف هموقو نوعرف انريص ىا 6 مهانلعجو 8: اهلثمنم كموق رذحو

 هجون مهنع تاذعلا عقدي 3 نورضنمال ةحبقلا مولو 0 مهعبت نم دزوو مهرزو مهيلع

 نينعاللا نم انعاوا ةمحرلانم اداعباو ادرط هي ةنعل ايندلا هذهىف مهانعبتاو له هوجولا نم

 نيدد متسويب ناشياىب ربو ] ةيسزافلابو : فاسنءافلخ نونمؤملاو ةكئالملا مهنعلت لازتال

 نا ىلع نيحورقملاب قلعتم مون * نيحوبقملا نم مه ةءبقلامويو [  نيرفنو تنعل ناهج
 احوحبقو احق انالف هللا حبق لاَش نيدعبملا نيدورطملانم ىا ىذلا ىنعيال فيرعتلل ماللا

 ةحابقلاو حبقلا رداصملا جانىف لاق هريغو سوماقلا فاك حوبقم رهف او لكلم 'هذعبا ائا

 ىا نيحوبقملا نه تادرفملاف لاق ثيح بغارلا ىنب هبلعو ىهتنا [ندش تشز ] ةحوبقلاو

 لساللسلاو لالغالاب موبحسو نوبعلا ةقرزو هوجولا داوسك ةركذم ةلاحب نيموسوملا نم
 تاليوأكلا فو هيا نينا نيضنلا يدع انؤعس فاكس ةلؤ در اطتخ ا( تاوللا/ لوقو
 له ةئسحلا مهتالماعم نينسحلا هوجو نسح نا امك ةحبقلا مهتالماعم مهحبق نال ةيهحتاا



 ميو م٠ جم نورشعلا ءزجلا

 ب كنوز 035552 نت ن5 ناكل صب لاق( املا! بح ةركسو
 ْ ىناثلاو . بارتلاك كدنع ةضفلاو بهذلا ريصب ىت- كيلق نم لاملاو ايندلا ردق طاقسا لوالا

 ديحوتناو تاوما مهنأكف مهمذو مهحدمىلا تفتلت ال ثيحب كبلق نع قلخلا ةيؤر طاقسا

 تاوهشلا كرتو عولانم كححرف ن وكي ىتح سفنلا ةسايس ماكحا ثلاثلاو . ضرالا ىلع

 تاوبشلا ليبق نم تسيل ةيمملاةحلاصلا ةأرملا نا مث«تاوهشلا لينو عبشلاب ايندلا ءانبا حرفك
 لجرلا ةداعسنم هنعهللا ىضر ىلع لاق أم ايندلا تاداعسنم اهتقفاومو ةيفصتلا بابسا نم لب

 | هدلبىف هقزرو نيحلاصهناريجو اقتا هناوخاو اراربا هدالواو ةقفاوم هتجوز نوكتنا ةسمحخ

 بنتن ا لقاعلا ىلعف ٠ ةأرملاك هحاكتل ناكماال ذا ايندلا نتف مظعانف درمالا مالغلا اماو *

 ١ راغ ىهنام ثيح هدبع ىأر اذا ىلاعت هللاناف امهيف عوقولا نع الضف هتطاولو رظنلا ىنذ نع
 دمحاي لق 6 هلل دما لق 8 هتمنو هطخسنم هللا ءاجتلالاو هتوطسنم هذاعلاف رهقو

 نيقيدصلا مهعابتاو نيلسرملاو ءابننالا ءادعا كالها اهتلج نم ىتلا همعأ عيج ىلع هلل دمنا

 ةاجنو ةمالسو  مالسو #8 هيلع ةمعن مهلع ةمعنلا ناك مالسلا هيلع هناوخا اوناكامل مهناف
 مهادهو لزالا ىف هتقيلخ ةوفص مهلعجو هللا مهافطصا ىا ه# ىفطدا نيذلا هدابعىلع #
 نيذلا نوبرقملا مهصاوخو نولسرملاو ءايبنالا مهف دبالاىف ةيالولاو ةلاسرلاو ةوبنلل مهابتجاو

 دعبوأو مالسلاهلع هتادعا كالهىلا نمر هيفو + اقلطم تابوقعلا نم اوجنو تاف الانم اوملس

 ش ةثرولا عم اتت هدا انكم مهيديانم ةاحنلاو ةمالسلا لوصح هبادالو هلراعشاو نيح

 تاي ًالاقباوسل بسانملاوهو ماقملا اذهىف لابلل ٌتاللاوه اذه نامزلك ىف مهئادعاو لمكلا
 ناشيا رسو قئالع ثول زا: تساملاس ناشيا لد هكدننان ١ مالسا لها دناهتفكو ] ماظعلا
 [ دننش دنهاوخ هطساوىب مالس ادرف دنوئش هطساوب مالس زوما قئالخركف زا تسلاخ

 6 ميحر بر نم الوق مالس )
 تا ل داح نون هلا 5 كمال قحعم تشك وأ 4ك هد2ي ف

 تما كو تسمع مع تمالاس لوس احا ارد زاوْنب و نك ىنطل

 لصو ةيناثلاو ماهفتسا ىلوالا ةزمهلانا ىلع َهَللَأ هلصا نيفلالا رادقمب دملاب © هللا »

 [قحب ىادخ ايآ] ةيسرافلابو : ةميظعلا هنؤش تركذ ىذلا هللاىنملاو .افيفخت ىلوالا اودف
 ةلصتم ماف ىذلاما ه# اما 9 [ارىبادخ تسهب] دارسالا فشكىفو « هيدباعل عفنا #4 ريخ 9

 ناك و ريخ هللاىنعي اهيدباعل عفنا مانصالا ما ىا مانصالا نم هب *# نوكرمشي © ةلوصوم امو

 ريخلا ظفل لبق ناف. * (مركأو لجاو ىتباو ريخ هللالب) لاق ةيآآلا هذه أرق اذا مالسلاهيلع
 مازلا دارملا انلق * الصا ماندالا ىف ريخالو ةيززم اهدحالو ريخ امهفف نيثيش ىف لمعتسي

 ماهفتسالا اذهمث اريخ مانصالا ىف نا معز ىلع وه وا مهب مكهتو مهلديدشتو نيكرشملا
 ىلا اضيرعت تييثتلا نه لقتناو برضا مث داشرتساال خيوتو ريرقت ةيناالا تاماهفتسالاو
 #* نم © ةزمهلاو لبن ةردقم ةغطقنم * ما © لاقف ديدشتلا ديزل اباطخ ه. حب رصتلا

 |تاومسلا قلخأ ف نم ما لب ىنمملاو ..ةينآآلا اهزئاظنىف اذكو.فوذحم هربخ أدتم ةلوصوم |

 ( ضرالاو )
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 353 نا

 نيالا ءا ندا

 1 0 6 اولاقنا الا 5 وق 0 الا رآ 6 بصن 3 هم وق 5 ناكاف ) 2

 مودعكم ضو 4 ” مكتيرق ند 3 هع ند و اطول 2 3 5 طول هلا 2 0 ضعيل 0

 |[ تاج د م نانا كسب رة افلا لاو هدم فنحن ىاللاو قتلا مح نانا مهنا

 ةريخألا ةراأق وع درع ىذلاوه باو ا اذهو ءا ا كل ,َظ ىلع ةنااقيع هللا م

 ْ اطول ىا بك 0 هانحلاف 0 35 ريغ رخآ مالكم هنع ردصيل هنا ال ئولاو سما أب طظعاوملا ترا م

 ا ةرفاكلا يتلا ه#ةيرقلان *جور رحاب 0000 ناب 0 هتدب ىا 5 هلهاو 0

 بادعلا فنيقاملا ن م اهن 0 اير ردق ىأ ”نيرباغلا ن نهم اهانردق 0 اهخمل ةاها ا ل

 ىقباذا اروع ريغ لاش قيس 35 ارخ تخعسمو تخحرخوا طول عم ةيرقلا نم جر اذإف

 ١ اهلفاس اهيلاعلءجو مهترق بلق دعب 1 مهيلع انرطماو 2 ءارعشلا ةروس رخاواىف همامتو

 لجيلا ةراحح وهو دوهعم ريغ 3 ارظم 3 رافسالاىف مهنم ناك نمو مهذاذش ىلعوا

 ةراجملا وه مذلاب صوصختلاو فخ مف رذلا نم رطم سْنب ىا :# نيرذملا رطم ءاسف

 مهبذع ىلاعت هلأ ال ىطوللا ىف محرلا ءاهقفلا نه لعج نم لصا ةيالادهذهو ةطع نبا لاق *

 ىفاشلا بهذمو اند ملوا انص>1 هب لوعفملاو لعافلا محجر كلام بهذمو هب مهتيصعم ىلع

 رزعب هنا هفس> ىلا بهذمو همدع عم دلحلاو ناصحالا عم محرلا هيف 0 دمحاو

 ةقتخولا كلا ته دامنا نك الا عاتق اوم نارلالاءا اللا ١ امهناف هبحاصل افالخ هللعدحالو
 قىزلاو لتقلا هب ىزاحمامب ىزاحم هنا ث ى حبقلا ىف سل هتاف لعفلا كلذل ماظعتسا وه امئا

 ةزافكلا هنقف بجلال هلا سومغلا نيعلا ىف 3 هنأ م ةزجا لا ةنتفلا 2 ريزعتلا امناو |

 ةطاوللا نا اك باذعلا عظفا هنال مح ر لاب اودع ريققلا لوش * ةرافكلاب ريتال ةملكعل هنا

 مهلامحا بس انياع : اوزو مهفاف نايثالادنع نادبالااولق منال ةئيدملا بلش و تابهللا نا

 ةكيندلا

 شد هب دكا كنب 0 1 شاوخ رم رد م دينش زكى ه هن

 صهاظلا ىف اهتراماو مقتسملا طارصلا نع مادقالا هب تلزام لك ىلا ةشحافلا ىف ةراشالاو ©

 اهتاوهشو ايندلا بح نطابلاىف اهتامالعو سفنلا وهو ع عبطلا قفو ىلع عربشلا تايهنم نايثا

 | لهجلا ةركس ناثركس مكتم رهظتلام مكبر نم ةسنيب ىلع مت ) ثيم فو م ظاظتحالاو



 مد ور جم رشع عساتلا ء زملا

 مهملظإ بيجعلا ريمدتلانم روك ذملا 4 كلذ ىف نا ف لظلانم هللصلخ دقف ركذلا هلل ظ
 ىنا دمحشاي ٍلعا ىنعب . نوظعتف معلاب نوفصتي 6 نوملعي موقل لي ةميظع ةريعل 6 ةيآل ا |

 ةقفضكا ىف اك مهن اريخ اوم مهل تقوملا تقولاىف كموق رافكب باذعلا كلذ لعاف ظ

 رفكلاىا 6 نوقتي اوناكو ةنينمؤملا نم هعمنمو احلاص اوما نيذلا انيجحناو كرارسالا |

 تومرضح ىلا طاض مهبج رخ فالا ةعبرا اوناكو ةاجنلاب اوصخ كلذإف ارمتسم ءاقتاىصاعملاو |

 ةدايشإ هيفو 8 تاماهلخدامل الكاع نزل تومرضح تيمسو نعلا ندم نم ةنيدم ىهو ْ

 أ نيدخاؤملا نيملاظلا ضرا نم اصوصخ ةمزال ةندقلا ضرا ىلا 1 ملا ضران م ةرحهلانا ىف ذل ا

 بانمث ضرافف ظ اذا نال "فا هنق ةدامعال رونالف هلل رظلا اما تابوقعلا عاوتاب.

 ا تلاقلا هني دم ىف يبنقلا ملاظلانا م هيف ىل اع هللا صعب ناكمىلا اهنمرجاهي نا هلل اذفالاف

 | باقلا اص ةيلغيف نودهتجي طهر ةعست ىهو سمخاساوحلاو ةعبرالا رصانملا ص ىتاسنالا
 ايندلا ىلا رظالاىلا هنوعدي مهو تاوهشلا كرو ةيدوبعلاىلا مهوعدي بلقلاناف مهل هتفلاخلا

 ليال ىئابرلا ماهلالاب اديؤم باقلا ناك اذاف ىلوملا ةمدخ نع لطعءتلاو ىقعلا نع نض] نعال ا

 ضصاوألا كاتو ةاحللا هل لصحتف اعيمج ىوقلا ىلع بلغيو ةنطابلاو ةرهاظلا ظوظحلا ىلا
 تاف الاو صاوخلا نع ةيلاخ ساوخلا نكاسم م ىتلا ءاضعالاو بلاقلا بف اهتافا و عستلا 3 11 | . : - . 5 5 5 0 . 1 35 سه 0 -

 روهظ فوخ ازايلؤاىكن ] «هفاصواىلا دربال ىنافلا » ليقام علو ادبا تامام ىحالم ةيلاغلا

 نوح سب ركمو ردغزا دوشدع ىلاخودعو تساودف سفن و تعببط هكاريز تدس تعبرط

 اعين عادت هللا اين |, دناغر وشو ددرك< لئاز ر كم ىوقيم تلقت تنجم توادع
 ىا  أطولو ٍ» نامز لك ىف اقلطم ءادعالا هراكمنم انصلخب و ناطيشلاو سفنلاركمنم |

 لاسرالاهبف عقو دتممرما هبدارملانا ىلع لاسرالل فرظ##هموقا لاقذاؤه ناراهنباطول انلسراو

 ركذا رامضاب اطول باصتنا مهضعب لاقو * لاوقالاو لاعفالا نه هموق نببو هن, ىرجامو

 3 ةشحافلا نوتاتا 3 مهيلع راكنالا هجوىلع هموقل طول لاقذا ركذاو ىا هنم لدب ذاو

 ىنعملاو .رايدالا ف ناينالاو ةطاوللا انهههبدارملاو لاوقالاو لاعف الا نم هحبق مظعام ةشحافلا

 ةحراحلل لاش داك الو رصبو ةريصب ةكردملا بلقلا ةوقل لاش هناف ملءلاوهو بلقلا رصب نه 1

 مكنا لاخلاو ىا بلقلا ةريصب ةوق هلاملوا ا ع جل لاَ و ةريصب |

 مهناامل ضءبنم مكضعب اهلورصبت متاو ىا نيعلا رظن نموا كتهتم ملعو كسنتم لهاج |

 نايب لاجرلانوتأتل له [ اش ايآ ] 6 مكن أ 98ش خا نوكف نورتتسيالو اهب نونلعي اوناك |
 ةمكحلانا ىلع هسننلاو هحبق ىلع ةلالدلل ه6 ةوهش © هلوقب نايثالا للعو ةشحافلا مهناينال |

 نود نم 9 هديرتام ىلا سفالا عوزت ةوهشلا لصاو رطولا ءاضقال لسنلا بلط ةعقاوملاف

 2و

 | «نورصبتمتاو الف [ تشز لمعب ديبا ىايا ] ةيسرافلابو : حبقلا ىف ةيهانتملا ةلعفلا نواعفتأ

 ١ رييكداسف لبق اذلو هريغنم حبقا هحبقب ملاعلا نم حيبقلا ىطاعتو انيق املع اهشفم نوملعت |

 | 6نولهج موقمتالب له ةوهشلا لاح نه ىتاللا ءاسنلا نيزواحت مكنوك لاحىا ه6 ءاسنلا |

 لهاجلا لمف لعشوو ه.لعو هتراصب ىضتقم ىلع ىرجيال نم ناف مكماع بجومب نولمعتال ثيح



 لما ةروس مص( وال زج

 نولمغالا ىا 4 نوحلسيالو ف انقلطم ضرالا ىلعال موقو ةلنق 2 لاسا» اتسو
 # اولاق © حالصالانم ام ”ىش هطلاخيال مهداسفا نا ناب فطعلا ةداقف حالصالا نم

 حلاص صاىف ةرواشملا ءانثاف ضعبا مهضعب لاق ىا دافلانم !ولعفام ضءب نابل قاتسا |

 اوعتمت ) لاق اكءهناولا ريبغتب ةمالعلا مهل نيبو ةقانلا مهلتق ىلع باذعلاب مهرذنا امف كلذ 2-0 ْ

 | ىهو ةماقلانم هلصاو فلحىا مسقا لاعب اوفلاحت هي هللاب اومساغت# مايا ةثالث كرادف |
 ُ مقَو ضام وا اولاقتل لوقم ضا.وهو تاح لكل انا راصمت مدلاىف نيمهتملا ىلع مش نام |

 | الل اخلاص نيتانل # هلهاو هتبل © هللاب اومساقت وهلا لاخلاو ىا دق رامضاب واولانم الاح

 لاقوا [ ناكربو حلاص رب ميتكم نودبش هنا ره ] ةيسرافلابو : هلعاو هتاتقتف ةتغب |

 ا هك هلول 5 وعل منو الل هدصقو ودعلا ةتغام ئفلإ نوكلانوجلم : تيبتلا :]* ماتلا ىف ْ

 ا اندهشام © [ ةنول ا ةبضاة تكا[ كام هكر اهوك يلم: اص مد ىلول ىأ 1

 تقووا اردصم نوكف عهكالها ىلوتن نا نع الضف مهكاله انرضحام ىا  هلها كلهم

 نشك ميدوين رضاخ ] ةيسرافلابو : ناكم مسا نوكف مهكاله ناكموا انامز نوكف مهكاله |

 هسسراقلابو 3 لوتلا ماه نم وهف لوش أف د اناو [ اروا ناقكاو اص ْ

 نمؤمي تنآاموإ فسوب قحف توقعيل مهلوقك اذهو [ متايوك تسسازام.هكىتسردبو ]
 ا ١ هلححمدصش انعربقلا قرص ركملاو :ةمضاولا هدهل هدي اركم اوركمو# ؟نيكداص انكولو ان أ

 ْ كلذي 6# نور عشنا مهو © مهكالحال ايس ةعضاوملا هده انلعح ىا هك اركم انركمو © :

 تسب لطاب. لاخو تحب هدهس غامد + :تشاذ عكس مشجو تنك" ىدب مح هك | نه

 ثدحو عقو. لاح ىأ ىلع ئإ ه مهركم ةبقاع ناك فك + هناىف دمتاي ركشت  رظناف # |

 نيذلا # مهموقو 39ه كالؤلاب ”ىشلا لاصئتسا ريمدتلا ه6 مهانسمد انا فه نحو عهركم ةبقاع |

 ناك هنا - ىور - ذاش مهنم ذشي+ل ثيحب 6 نيعجا #9 تيبتلا ةرشابمف مهعم اونوكيمل
 ىلا نوكلهت مكنا ةقانلا مهرقع دعب مهل لاق املو هبق ىلصي بعشف رجحلا ىف دحسم اصل

 ثالثلا لك هلهانمو هنم غرغ نحف ثالث ىلا انم غرف هنا اص معز اولاق مايا ةثالث

 ةرحص هللاثعف مهانلتقف هلها ىلا انمجر هانلتق ىلصي ءاحاذا اولاقو بعشلا ىلا اوجرخف

 دورف ناشيارب ىكتس ءاكان] ةيسرافلابو : ةمث اوكلهف بعشلا ف مهيلع تقبطق اوردابف مهلاخ

 مهموق ردي يلف [ دندش كالح اجن ارد ناشياو هدشوبلا راغردو تقركر يز رد ارهمهو ده

 مهنا قيطتلاب مهكالهىف هجولا ريقفلا لوعَي + ةحبصلاب مهتكاماف' نوقالا كلهو مهنبإ |
 اهف مهلا نوحصي اوناك مهنا ةحصلاب مهموق كالهىفو هللامهتغاف اخلاص !وتغا نا اودازا |

 انهنوك لاح © مهتوس كلتف 8 لمعلا ستِج نع مهم لكل ءازجلا ءاغ دانفالاب قلعت |

 تو ع ديك ةهطقاسوا الخ اذا نطللا ىوخ نم ناكلاو لقالا نع ةلاخ 5 ةيواخ ف ا

 7 يب 2 ىتاحود ارت دب <" رح نيمز خا ناَغنأ ئاهذاخ حشقا] كوب ةسرافلابو ف را اذامحنلا َ

 | لهس لاق 5+ كر مثلاك ءريغو روك ذل ١ مهتلظ ٍثيسب'ىا6 اوملل اب إف [ تنبازخاو ىلاغل

 | همهلأ نمو ةلغغلاب ب ارخ اهنمو رك ذلاب ةيضاع اهنف بولقلا ىلا تويبلا ف ةراشالا هتلاهمحر |



 مدي + نه” ”جم رسثع مساتلا ءزملا

 [ اهرب دما موش وتتوعد,نيا ] كادشلا انيلع تمياتتا ثحح كتيدىف « كمم نمو كب 9
 ىسومل ىسوم موقلاق اذكو كبادحا .مؤدو كموشنم رشلا اذهانباصا اولاقف اوطخ اوناكو

 , وهو  تادنع » كرش هنم ءاج ىدلا مكبس 6 كرئاط لاق لي مهلسسرل ةيك اطنا لعاو ١
 | هاضق نم عرسا ”ئثالو ةلوزت ةعرسل ارئاط ردقلاىمسو . هدنعب بوتكملا مكللءوا. هردق
 تنحم بيس ىنعي تسادخ كيدزن رشو ريخزا امش لاف ] ةيسرافلابو : نمحرلاستف ىف موتح

 [دضوكت لديبتم نم تهجو ىلذا مكح ادخ كيدز تنسو تك ايش

 ةعدعإ تع ككيوتد اج ىيكور نيكي ع تسب ب كرارتت قلج درو كينهب ملق

 | ةلودلاو رسشلاو ريخلا ىا ءارضلاو ءاربسلا بتاعتب نوربتخم # نونفت موق متلا لب وه

 أ قحبام أدبم وه ئذلا مهرئاط نابنم بارضالاو نوبذعت وا ةيوعصلاو ةلوهسلاو .ةيكتلاو |
 هتدوج ىلا رظنال هتربتخا ىا راثلاب .بهذلا تنتف لاَع هيلا ىعادلا وهام رك ذ ىلا مهب

 رهظت ءاحلصلاو ءايلوالاو ءاسنالا ىف ةءادرلاو ةدولا راهظال وه امنا ىلاعتهللا راتخاو
 ! ىلاعت هللانم هبرقو هتجرد قاخلل رهظف ريصف نحتما مالسلاهيلع بوبا نا ىرتالأ ةدوحلا |
 الكوع اح تول جارزا ب يح تادرا) ياك نيتسانلاو نقاملاو دامكلاق و
 أ ناهيوا لجرلا مركي ناحتمالادنع لقاذلو ترفكو كلذىف ىلاعت هللا ىلع تلاطاف اليوط

 دشاب شغورد هكره دوش ىور هيسات * نايم ديآ هبرجت كحمرك دوب شوخ

 ةرخآآلاو# ايندلاف بضغلا هيلع مكح بذجت مناف هللا ءهدبع بذج هدارم نال ةقيقحلا ف |
 |, ىوتسيىلاعت هللا لها نامث .. نامزلارخ 1 ىلا رصع لكىف مهل نمو ةقلاسلا ممالاىف ىرت اك |

 نوريطتيالو نولكوتبف مهتقو نوفصف ىلاعت هللانم امهنم الك نوريذا ةنحلاو ةحلملا مهدنع |

 ىتبلب ضعب بوبا الب لكو

 | البف ةوبللا هوب ديؤم هناعم دسجلا ف مالسلاهيلع بوبا ضىعو حورلا ىف ىضرمنا هدام ْ
 أ ىعوةلمهملا ءاطارسكب رجحلا ىا ؟ةنيدملاف ناكوي ةقاعلاوقيفوتلا هللالأق هتالب نم دشا

 ظ هللاهجر ضرافلا نبا لاق + رهاظلا ءالب

 أ
 أ

 ازيد عقو رامتعالا ادهبو صاخشا ه6 طهر ةعسا## ماشلاو زاجل نيب مف مهدالبو وي

 هنا رفنلانيبو هني قرفلاو . عومج ضوفخم ةرشعلا غلا هثالثلازيمم ناف هظفل راشعابال ةعستلل |

 مهؤامساو ةعسلا ىلا ةثالثلان م رفنلاو ةاىمأ مهف نسل عبق ةعبسلا نموا هثالثلا نم

 كرفس نبل عديصمل .حووماق بايو مع نب معو نرلادبع نب ليده بهو نع لع امسح

 ىفو «فلاسنب رادقو ىنص نب ناعمسو هقدص نب طيدسو هم زخم نب مصاعو ةيدرك نب ريم و ْ

 معدو ىمت دو مهرو ةيعرف ساو رهدن, عدصمو فلاسنب رادق مه ٌوامسأ رارسالافشك

 مهفارشاءانبا نم اوناكو اص موق ةاتع اوناكو ةقانلا رقع اوعس نيذلامهو فادصو لابقو

 داشرالا فو * ىصاعملاب رجلا ضراىف # ضرالاىف نودسفي © هلوقب ةعستلا فصو مث |

 ضراىلع: تلمح امنا ةصقلا هده رابظتف نضرعلانال دعي وهو طقف ةنيدملاىفال ضرالاىف ْ
 بت(



 للا ةروس م موو 0

 | مايتضالا نودي 1 تشل ارم ةلمك ىهو 3 207 كلل" 4 نقول م

 هتحرت قبس دق ركاللطاف »2 ةنامالاو قدصلاب مهدنع فورعملا ىنلا « مفاتن ْ

 أ

 قيرف رفكو قيرفنماف ماصتخالاو قرفتلا اواحاف ىنعملاو . هيناج ىا مضلاب سلا مصخم

 هل وقيام كيسا 1 مقر. فارعا ةدوسرد ناشي ةمصاخمو ] ىنشاكلا لاق * [ ركيدكياب

 قيرفال اص #* لاق  ةيآلا (اوفعضت-ا نيذلل هموق نم اوربكتسا ىذلا الملا لاقإ ىلاعت

 نولوقتف ةبوقعلاب 86 ةئي- عم وك قالا 6# موقاي 2 مهم رفاكلا

 نا نولوش مهتباوغو مهلهج نم اوناك مهناف باقعلا لوز نيح ىلا اهنورخؤتف ةبوتلالبق

 انا لبق ىنعم ] رارسالا فشكىف لاق * هيلع انك ام ىلع نحقالاو ذئنيح انت هداعيا عقو |

 دينك ىمي راذغتسا ارج ] ه4 هللا نورفغتست © اله ىنعي ضيضحن فرح « الول © كاملا

 6 نومحرت مكلعل 8 [ ديبلطيت شزرما اد زا هوتو ناميإبو باذع لوزن زا شيب
 لوزتلا دنع لوبقلل ناكما الذا نوبذعتالف اهلوش

 بوجريز ناغف درادن ىدوس هك * بوك وفعرد تبوقعزا شيروت
 موش ] ةيسرافلاب وهو مؤاشتلا ريطتلاو انريطت هلصاو [ متفرك دب لاف ] ه4 انريطا اولاق

 ص ناف هنتورجزي رئاطب اورق نيرفاسم اوجرخ اذا اوناك مهنال كلذب هنعربع [ ناشاد

 امهلاببس ناكامل ريعتسا ريطلا ىلا رسثااو ريخلا اوبسناملف اوهءاشن احراب ىم ناو اونمعت احناس

 ىذلاوه حتاسلا ىش اوكلاو نمحرلا تفي لاق * دبعلا لمع نموا هت.ءسقو ىلاعت هللاردق نم

 همر نم نكمجالف هرسايم هالو ىذلاوه حرابلاو هبنميتيف هيمر نم نكمتف هنمابم هالو
 ىلا كئفابم نم صمام ديصلا نم حرابلا سوماقلاىفو + هب مءاشتيام لكىفف لمعتسا مث هب مءاشتبف

 دعب حل سلاب ىلنمو حرب دض احوئس حنسو "نمو هرسانم كالو اجور ىظلاحربو كرسابم

 هللال وسر ىهنو ايالبو تافاآ ثودح ىلعلد بناح نود بناخف تحاص اذا اهنا روبطلاو

 اهعم ةقيقحال ماهوا اهنال ( اهتاثكم ىلع رنطلا اورقا ) لاقو اهنع سو هيلع هللاىلص

 هللاىضر سابعنبا دنع انكهنع هللاىذر ةمركع لاق:* ةنكم اهتدحاو ةردللا ا تنكر

 رشالوريخال امهنع هللاوضر سابعنبا لاقفريخ موقلا نه لجر لاقف حصيرئاطرف امهنع

 نوكف' ثداحم ناسالا قطن * اهرف تهرك ام. نقطننال
 دحاو دصق اذا ةلهاجلا لها ناك كلملانبا لاق (ةريطلاهركيو لافلاس حب هللانا) ثيدحلاىفو

 انناناعكبةبآآلا قامو :ءزلملا وعن اذه عج ريف هب مءاشنيهديغو اريطرسيالا هبناج نهى او :ةحاحلا

 ا اني دنا د تموصخو كنحنو رفاكو نمؤم دندش قنرفود ناشيإا هاك سب ] ةيسرافلابو

 (ىوكا لف نديلا هر[ ديو قكأ كك اح اس زاخو كبر دس كلا عسل د مكه

 | شوحولا ضعب ىف برعلا داقتءا ناك اذه رارسالا فشكىف لاق« موئشملا دعب كرابملابىا حرابلا

 ا نايرف مهاذاف 8 هل كيرشال ىذلا * للاودبعا ف ناب ىا ةيردصم هي نا ف
 ١ دحاو لكق لعتي نا هلصاو [ ندرك لدجو تموصخ ركيدكياب ] ماصتخالا © نودصتخ

 ' هك ةنسحلا لبق ماهفتسا هنا ىلع امل لصاو هتقو لبق ”ىثلا باطل احعتسالاو .اندعتامب انتن ا



 مو( م65 >جم ندفع متدالداب

 : نما نجريما ةعبوز اعدر نمل ىل اع حج + اذا اهحوز طاسو نوهلا كام مث اهاياهجوزف عب

 نوضح هلىغو نم هدلاب عئانص هل عنصف 4 هلئضتنا ان هل لمعيو عن ىدذ ةمدخ ىف نوكشا ه سماق ا

 ارنا نيطايش هك نع نيمزرد تساهعلق مان نيا] موتلفو ةدينهو ةدنهو جاو رمو حاو رص لدم ا

 | [ هذش تدسينو هتك ارخ همه تشين ىانرب يه نازاءزوضصاو عت ىذ نهبذادنا هدركانب

 نا رسشعماب ةعب وز ىدان اهلل تاماملو ناملتتا كلم عم سيقلب كلفو عرتىذ كلمئضقنأو
 لاق © هسفنل اهحكت ناماسزا ىلعروهمجاو.اوقرفتو اهوعفرفمكسؤر اوعفراف نابلس تامدق

 تفشكتل حرصلا عنص امناو اهحكتينا دارا ناملسنا ىلع ليلد ةيآلاف ةيمجتلا تاليوأتلا ف |
 زوجال اهحكّتس: ملواو بذكما قدصأ اهقحىف نيطابشلا تلاقام مب اها رف اهبقاسنع

 ١ اهقاس رعش هركف اهجوزت ناملس دارا ند-رلا يتفىف لاق + ىهتنا اهقاسىلا رظنلا هسفننم

 | ىردنال اولاقف نجلا لأسف اهقاس شدخم ىسوملا لاقف ىسوملا اولاق اذه بهذيام سنالا لأسف
 ١ تناكف ماخاو ةرونلا اوذختاف ءاضنبلا ةضفلاكر يصت ىتح كل لاتخت اولاقف نيطاسشلا لأس مث |

 هلاو اهل ىنب امنا طابسالا بايب سدقملا تسب ىذلا ماما نا لاقبو.ذئموب نم ماملاو ةرونلا

 نوكت اراد كل ىنا ناملسل ىنج لاق رابخالا ةضورىفو * ضرالا هجو ىلع ىنب مام لوا |

 اديدش ابح اهبحا ناملس اهجوزت املف ماما ىنف ةئسلانم ةعبرالا لوصألا ةعبرالا هتوسبىف

 اعافترا اهلثم سانلا ريل نوصح ةئالث نمبلا ضراب اهل اوف نا او اهكلله ىلع اهرقاو

 ىاجرب نأ للطو مسازج اهرصقو اهانب نازا زوصما] نوْسو ناد.تو نيحلم هو انسحو |

 ةسعزهش لكف:اهودزإ ناك مث ديصحو دوه ةروسف ىلاعت لاق 5 [دنبارخ همه رك ابا تعب

 امندزا ردب تادحرد رسإ نآو ل دواد نب ناملس نب دواد هل تدلوو مايا ةثالث اهدنع معو

 نيسمحو ثالث نبا وهو تامو ةنس ةرشع ثالث نباوهو كلل ناملس نا - ىور -[ تفرب

 مالسل هيلع ىدوم ةافول ةئامممحو نيعيسو سمح ةنس رخاوا ىف هتافوو ةئفذر ركنا ركام هنت دس

 هربق نأ لقتو ةنس نوعبسو ثالثو ةهئامععسو فلا ةيمالسالا ةشرشلاةرحوهلاو هنافو نيبو

 ايثدزاهام كيب ناماسزا] دعب سدقلب و .دحاوربقىف دواد هوباو وهو ةينامدحلا دنع سدقملا تسب

 ربصلا اهكسما دق ةلح نوعبسو ناتالا اهدلع ةعأق اهودجو مدت رادج اورسكاملو 558

 ةيطاجسا ىيبقلوالنازاهتظت وتكلم تكرم تكرح اذا ميظع ”ىثاهلاجناو كلذ ىكطصملاو |

 راما ناو سم كلمىف كلذ ناكو تب يا هللابرخ دواد نب ناملس

 لازي ال هدئامرف كلم زج * لاوز دريذب ىكلمو تخخ همه

 تس ديما ىرادافو امد ز * تسي ديواح كلمرس ىا ناهج

 مهونزادعب وتسدوب وتذاشيبهك * مشحو هاحو كلر هكت نكم

 ىرهوبش دوب شدادماب ره هك * ىربلداب قشع هون قبال هن

 راهب ون دقكشب و لك ديورب « راك زور ىنب ام ىل هك اشرد

 كفيستقولاو تسزيزعت صر فدك * فيحو سوسفاب عياضر مع نكم
 ا

 تءعاخ دوب ىزور كين ترك * تمام تبون دون ىلع 0

 (دقلو )



 للا ةروس مه موم جم

 هللا ةدابع نوكينا الا ”ىثىف قارغالا ىننيالف هللا ةدابع نع اهفرصت اهايا اهتدابع تناكف |

 ناملسزا  ىور - (مصيو ىمعي “ىلا كبح) مالسلا هيلع لاق ام هامعاو هبح همصا نيدوا |

 عضد 5 دوممم نا هنع هناخنأ ني هكانج 1 ردا باودنم هارحلو كتيكلا هيف قلاو ا

5 592- 

 ! ةلنيشنتللا دقؤليوشقلب تناك ةادس علاق رع عدصلا ىلا ءىلل|!لاستش | ىف نول عا زاد هنا الاخ

 لقع نم عدار هل نكي لو هيلف ىلع هللا ىوسام بح بلغ اذا لدحرلا ناف هتمحو كاكفت

 ءاملا هتحننم ىرجاو ضيبا جاجز نم هن رصق اهقيرط ىلع هل ىبف اهءودق لبق صا

 ١ كشوكردب سيقلب نوج ] سنالاو نجلاو ريطلا هيلع فكعو هيلع ساخل هطسويف هريرسس
 ارابتعا كلذب ىمس لاع ءانب لكو ريدقلا حرصلا 6 حرصلا ىلدا اهل لبق هه [ ديسر
 املف 8 "ىش لكنه صلاسلا كيرحتلاب حرمصلا ناف اصلاخ ىا بوشلانم احرص هنوكي

 | دومنم قاع باك دوب هتفان للا ىب إف 5 يلارد اررصق ديدب نوح سب 1 3 هتلر

 | ىفو «هجاوما ددرتر حبلا ةل تادرفملا فو +ءاملامظعم ةجللا هيةجل هتبسح له [ ديد ارئاهامو
 قوسلا فاصناو نيبعتكلا ىلا وا ريسيلا ءاملاوهو ءاملانم حاضحضلا ةجللا رارسالا فشك

 ةيسرافلابو : ناهلس ريرتس ىدي نيب ريثكءام هنا تنظ ىنعملاو.سوماقلاىف اك هيف قرغالامؤا

 | ءاماىف لخدت نا تداراف [ تساهنيكبأ ريزرد بأ هك تسئادن تسافدز با هك تشادني]

 ىا مدقلا بعكو ةكرلا بعك نيبعكلا نيبام ىهو قاس ةش هك اهبقاس نع تفشكو

 « لاق 32 ءارعش اهنا الخ امدقو اقاس سانلا نسحا ىه اذاف اهلاذا لتت الث ترمشت
 ىوسم سلمت *# درمت حرص #8 ءام هتمسوتام ىا 86 هنا #9 كيقاسنع ىنشكتال ناملس اهلآ
 رعشلا نع هدرحتل .دصالا: هنمو [ ريشمستو هنيكب ١ :ىود نوج .هزاوم# ] ةيسرافلاب :

 عونصم ىا 4 ريداوقنم 96 قرو اهيلع نكي مل اذا ءادرم ةرجشو نيدخلا سلما هنوكو
 ةروراقلا سوماقلا ىفو * [هنيكب 1] ةيسرافلاب : ةروراق عمح ءاه سيلو ىفاصلا جاجزلا نه

 © بر وه اضيا ةزجعملا كلت تنياع نيح ه4 تلاقؤل# جاجزلاب صخيوا هوحنو بارسشلاهيف رقام
 هلل نمياس عم تملساو وه سمشلا ةدابعب 6 ىسفن تملظ ىلا 88 [ نمراكدورب ىا ]
 ىلاعت هتيهولاب اهتفرعم راهظال ةيبوبرلاب فصولاو ليلجلا مسالا ىلا تافتلا هيف 86 نيملاعلا بر

 لبق هدبعت تناكام اهتلمح نم ىتلا تادوجوملا عم هتيوبرو ةيدوبعلا قاقحتساب هدرفتو
 تملسا ىرمه ةلالاقو * هب ةيدتقم ناملسل ةعبات ديحوتلا هل تصلخاىنعملاو . سمشلا نم كلذ

 نيذلاو ىنلا هلا ىزخيال مويإ هلوقف عك عضوملا اذهىف عمو ناملس لسا اك ىا نايلس مالسا
 مالسا اذكو لسرلا ناميا نامزل انراقم ناكام نينمؤملا نايا نامز نا كشالذا (هعم اونمآ

 هلل تملسا لسا هنا اكو هللاب تنمآ هللاب نما هنا اك دارملاف نايلسس مالسا دنع ناكام سيقلب
 فئلتخاو 61١+ سي رسعلا عم ناإ هلوقىف اك دعب عقوم اعقاو انههعم نوكي نازوجو .ىهتنا
 عبتو نادمه كلم عيتوذ وهو نميلا كولم ءانبانمىتف ناولس اهحكنا ليقف سيقلب حاكن ىف

 حكتيال ىلثم تلاقو هتبا حاكتلا اهيلع ضرعامل نايل سنا كلذو عوبتملا كلملا نميلا ةغلب

 ىذنم ىجوزف كلذ ناكنا تلاقف مالسالا ةعيرشنم حاكللا نا نايملس اهملعاف لاجرلا

 ( س 8  نابلاحود )
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 قتال بنز 02125( ز0ا نكي م اولذأ: ءاينالا' تأ زخسع ةقحلم :ءانلوالا :تامازكو |
 نامرحلا لها الا ءانلوالا تاماركركسملو هتما ةامح نم نوكيو هقدضي نءىلعرهظت ةماركلا |

 نيذلا ءالوالا تاماركب اوقدصو مهئامز ءابلوا كامازك ١(وركتااوأ اعلظم اجوؤكلا ارامكس

 اهييلع دمحمب بذكو ىسومب قدص نك مههابشاو دينجو لهسو فورعك مهئامذف اوسيل
 نيملسمللو انل ةفاعفف ةمتاخلا نسحو قفوتلا هللا لان ةللمارسا ةلصخالا ىهامو مالسلا

 ةياكحلا ررك ناهلس 6 لاق له نيمآ تاماركلا لعاعم انرسشحم هناىف هيلا لهتنو نيعجحا
 همدخل سا ىناثلاو ركشلا بابزم لوالانا امل ةفلاخلا نم قحاللاو قباسلا نيبام ىلع اهيذ

 تذخمءؤجنولا نم .هجتؤي هلكت ةتئدح او ريغ ىنمملاو'[ نادركاش اشان] ريكشلا نداصملا جاَنىف.|

 اواعِجو بانقلا كلتنم بحتا ىف ئرخا اباق ةقوف اوئنو هالعا هلذسا نيطابشلال عذر كني

 [ميركتبات] مالا باوج هنا ىلع مزجلاب «رظننإلل سكعلابو رضخ الارمحالا ره وحلا عضوم
 نيذلا نم نوكت ما © اهلقع ةحاجررهظتف هتفرعم ىلا ه« ىدتهتأ 9 وزا لاؤسزا دعبهلام
 ىلا مهرارسسا سدقلب ىثفت نا اوفاخ نيطاشلا نا كلذو اهلقع ةفاخس رهظتف * نودتهيال |

 سنالاو نحال عماج دلو امه نوكيو ناملس اهجوزتي ناو ةينج تناك اهما نال نايلس |
 ريخشتلا نم نوكفتسالو عمظفاو دشاوه كلم ىلا نابلس كلل.نم نوجرخيو كلملا ثريف

 اللخ اهلقعىف نا اولاقف ناماس ىلا اهوضغسنا اوداراف ادبا لمعلاو بعتلاف نوةسو

 اهلقعىف اهربتحينا ناولس داراف راما رفاك اهيلجر ناو نيقاسلا ءارعش اهناو اروصقو

 سيقلب « تءاجاملف 9: اهيلجرو اهقاس فرعتيل ىتأي اك حرصلا ذختاو شرعلا ريكنتب صاف

 اهلاقلت نوكي الث كشرع اذه لق مل [ ون تح تسا نينجا: ايا ] « كشرعاذكهأ

 الو ال لقت مل ىتمي ه6 تلاق فه اهلقع رابتخا وهو ريكتتلاب ىمالانم دوصقملا وهام توفيف

 هكايوك ] * وه هنأك له لاحلا ةقبقحب اهملع عم ميلع تهبشف اهيلع اوهبش لب مت تلاق |
 لدتساف تاذلا داحتا عم تافصلاىف ةرياغم عون نه ريكتلاب هارتعا امل تحّولف [ تسنا نبا

 اهل ةزجعمراهظاو اهلقع رابتخا كلذب دارا ناماس نا تنظ اهن اكو اهلقع لاك ىلع كلذب

 06 نيملسم انكو ف كاذ ىلع ةلادلا تايآلا لبق نم هك اهلبق نم معلا انيتواو ظ تلاقن
 اهعنمي ناك امل ىلاعت هتهج نم ناب 46 هللا نودنم دبعت تناكام اهدصو © تقولا كلذنم |

 سمشلا ةميدقلا اهتدابع كلذنع اهعنمو اهدض ىا نالا ىلا مالسالا نم هتعداام راهظا نم

 روكذملا اهتدابع ةسيسل لالعت 4 نيرفاك موق نم تناك اهنا © ىلاعت هللا ةدابع ةزواحتم ظ

 ىهو اهمالسا ىلع ةرداق نكت مل كلذلو رفكلاىف نيخسار موقنم تناك اهنا ىا دصلل |
 ىونملافو : نينمؤم موقنم تراصف ىا نابلس كلم تحن تلخدنا ىلا مهيئارهظ نيب |

 ار هلمح نأ تسب درك ىريفص كي * ابس ناغرم ىوس ناهلس نوج
 ركو لصا زا دب كنك ىعام وجاي * ربو ناجي. دب هك ىئرم ركم زج

22 

 | لاق كفرءيث احب هلدج هفيرعت نا كفرعنال ثيحمب هلعج'ىثلا ريكشت «اهشرع اهل اوركت»

 | اهلقعل اناحتما ةطساولابو تاذلاب ناملس ةهجنم # لبق هيدي نيب شرعلاو ناياس



 للا ةروس مهي 76١ ا

 هل بجتسيف هوعدب نم ىلها ىف لعج
 نيملاعلا بر ز مسد وىدب هك * نينحدص نير كادح تكا ْ
 | ديصو ةدوجوملا ةمعللادق ركشلانال * هسفنل ركشي امئاف 500 ا

 ةرضمناف اهقح دؤيملو ةمعللا ردق فرعيجل ناب ركشنمل ىا 4 رفك نمو 6# ةدوقفملا ةمعللا
 | ركشلا مدععم هيلع مركلا راهظاب ه6 ميركل هركش نع 4 ىنغ ىبدناف ٠ هيلع هرفك |
 | ريصال ةيضتق» ةنحلاو ءالب اعيج ةنحغاو ةحلملا تادرفملا ىف لاق *ةبوقعلا ليحفت كرتبو اضيا |

 | ديلا تراصف َركشلا قوقحم مايقلا نم رسيا ربصلا قوقح مايقلاو ركشلل ةيضتقم ةحاملاو
 ءارسلاب انلبو انربضف ءارضلاب انيلب هنع هللا ىضر رمع لاق رظنلا اذهب و نيءالبلا مظعا
 وهف هبركمدق هنا لعي مف هايند هيلع عسونم هنع هللاىضر نينمؤملا ريما لاق اذهلو ربصن يلف
 ركع ىزاوي فنك لضفلا ةيؤر لاطبا ركشلاىف هللاهمحر ىطساولا لاق * هلقعزع عودخم
 هنع ىنغ هنال (هسفنل ركشي امئاف ركش نمو ) ثدح مهركشو مدق هلضفو هلضأ نيك اعلار

 ةعحقملا ةلئس الا ىف لاق + ةنأا ةيؤر تحن دو اوهركشلا هللاهمحر ىلبشلا لاقو * هركشنعو
 هراضحا ىعدا امل نا نه تيرفعلا نا اهدحا ٠ نيهجونم تاماركلا تايئا ليلد ةي آلا ىف
 زاج املف اذهنم لا ديرا لاق لب هيلع ركتي مل ناماسو هءاقم نم ناماس موق نأ لبق
 / ىاثلاو ٠ ىلاعت لا ءالوا ضعبل ارودقم نوكيأل فكن ا نم تيرفعل ادودقم نوكيذا
 ديري نا لبق مريضا دقو ابين (نكيرل ,ناهلس_ يزور فضا وهو باتكلا نم ملع هدنع ىذلانا
 افالخ ءانلوالل تاداعلل ةقراخلا تاماركلا تابثا ذاوج ىلع لد نا رقلا هب قطن ام هيلا هفرط
 أ نراقم ريغ صخش لبق نم ةداعلل قراخ صاروهظ ةماركلاو . ىقتناكلذ اوركنا ثيح ةيردقلل
 | انورقم نوكيامو اجاردتسا نوكي اصلا لمعلاو ناميالاب انورقم ناوكيالافا دوت ىوعتل
 ةحن ةمارك لكنا قيقحتلا ىلوا دنع بيرال مهضعب لاق * ةزجعم نووكي ىلا ةعوفس
 اص لل#وا حيح معريغب ةداعلا قرخ ىلع لوعيالا نسح قلخوا لمجو ا لعن ةليضف
 هتءاقاو تادانعلا فانصاو تادهاجلاب همسح ضرا دبعلا ىطن ع ةجيتن وه اعا ض رالاىطف
 ىبلايواهلامنماما ةارعلا اسكو ماعطلا عطا ناوهامنا ءاملا ىلع ىثملاو ةاجاخملاب ىلابللا لوط ىلع
 | امهنيو ةيملعلاو ةيسحلا نيتاملا رس نيتفصلا نيتاه نال الاض دشراوا الهاج ملعوا مهيلع
 / ءاش ناو هلع ىثه ءاشنا همكح تحن ءاملا لصحدقف اهمكحا نف ةنبب ةبسانم ءاملا نيبو
 أ هلال 'قراعللا قبلا ةسلعلاو ةكشسنللا7تاماركلاب#نونهظلا كارو, تقولا تلح خل عا دف دعو
 هسال ىفو هبارشو هماعط نم هتاذغىف كلملاوا نجلا مادختسا ىراعلل و تافآلا لح
 هرايت>اريغب نوكتدقو هثاءدو ىلولا رايتخاب ةماركلا لصحندق رارسالا فشك ىف لاق *
 راث ا رد 1 0 هللا ىلع مسقاول هل هبّونال نيرمط ىذ ربغا ثعشا نم 3 ثيداىفو
 ىلع ىثميال تيقب » هك ديلان هللاب نيهمز دش نوريب ايند زا مالسلا هيلع ىنطصم هك دنراس
 هك مرآ ديدن ىلاد م دمم تما نيزا نم هلالج لج تفك هللا «ةمايقلا موي ىلا ىب
 [ تامارك بامصا ركم دتتسين ناشياو دشاب ىي ناربمغيب ىاهلدب ناشيا ىاهلد
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| 
 هبدصقن اعرو نارمالا هيدصق اعرو هيءادرو هندوجح روهظ قاشااو هما نم لهجتام ىلع |

 هلاطفرعءتانود هءادرو هيدوج روهظالا نامل نسلق هالاو اذك هللاالب لف اذاف اهدحا |

| 
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 درلاىلع دادنرالاراوا كاي رَدعلاِ ظولمرب ص 5 َّظ | سمعا 5 5 او اهمامضنا | مكاو رالا ِ وس ل

 لثمو عارسألا ىت 'ةياغ اذهو رلكألا همزالن نذل كن رحخ ناكاذا رظنلا نع فرطلاب ربعنو كل

 هدحش قاذواذ ئرؤود دناتلس ىشاكلالاو *ام ةدم نافءالا كرر نب نبل هلال هف

 ماو لانا اذان كت كروماو لشاب :اهازمش انهارت موقاي ىحاي تفكو داتقارد |

 ارىبعلا ةفرطو هتفرورف نيهزب دوخ عضومرد سيقلب تخم درك اعد نوج ريدقتر هربو |
 ةيدعت نأ هللا ةزدق“ّنم' ركتملال 'ىناكعملا لَها َاَقو # [ دْمآ رب نيمز زا نالت تح شئ

 نك لناتكلا 5 نم 2 ةاكع ىىذلا ءاعدب لشالاب ناماس ناك ثدح هدجوب مث نآكك ثيح نم

 تستعاس ايد دوهرف ىناطصم + تسئحرو توم هظ ىه ارتسب

 اه "تدبإا' ندشو "نا؟ ريح ىب * امو اتق ودى ع ”وت سقن ره

 دسج رد ديامتى م ىرمثدم * دسرىء ونون ىوج نوح م رمت

 تسد قابدجزتت 0 نوح * تاسالمأ لكش رمتسم ىزيتز نا

 دارو ده يك تناك ىطن راكب هناك 13. نثقا الغ

 عنص ”ىزيكنا ع دئاتع ع عند ”ىزيت زا تدم ىزارد نبا
3 02-3 

 نيب اتباث هيدل ارضاح 6 هدنع ارقتسم © هار املف هارف شرعلاب هاتاف ىا 6 هآر املف قله

 ةمعنال انقل ناملس *# لاق + لقنلا نم ”ىثان هن للخريغنم فرطلا دادترا ردقىف هيدي |

 لضف نه 6 ةريصقلا ةدملا ةدهق نثرَعلاز :ودح وهو ىدارم لوصح ىا ه4 اذه 0 ركشلاب ِْ

 دبامز داس" ] ةسراقلابو : ىريتحتل ه# ىنولسل 82 ىتم قاضع ل اه ا ماكياو كل اهناجب ١

 ةرثك نم هتقلخا ىناك هتربتخا هتولب و قلخ ىلب بوثلاىلب لاَ تادرةملاىفو * [نياب اسم
 فوقولاو هلاح قرعت اهدحا نيمما نمضتن هالبو اذكب نالف ىلتبا لاق اذاو هل ىزاتخا

 ىلاعت اضف ضحم هاراناب هك ركشا] 82ه بويغلا مالع ىلاعت ناكاذا هن. له امىلع فوتولاو

 نييلافالخدم ىسفل دجا ناب ه5 رفكا ما 8© هق“ موقاو ةوقالو ىتهجنم لوح ريغنم

 همسج ةفاطل عم هلاك ناو نجلا ناىلاريشن ةيمجتلا تاليوأتلاىفو © هبجاوم ةماقاىف رصقاو

 بات كلا نملع هدنع ن<سنالل ناف ناواس سلجم نامز راد: كلذىلع ردقي ةينوكلم ىوق

 هب لمعلاب باتكلا ٍلعنم اهلص>دق ةينابر ةوق هتيئاذا فعضو هلقثو همسج ةفاثك عم

 شرعلاب نانالا ىف ىلولا اذه ةمارك ناك املو نا نم نحلا هلع ردّشامىلع اهب ردقا وهو
 اهب لضفت ىتلا ةءمتلا هذه 6 ركسا أ ىولببل ىبر لضف نم اذه لاق ناملس ة ةزجسعم نم
 | ىذلاددحلا لاق هسأر عفر اءلف ةدانق لاق# ىهتنا (رفكاا ما» ركشلا نعزجعلا ة ةيؤرب ىلع | ىلع

 | اهلااو-مادعالاو ملا نإ ل ع رقفلا لوش * ىهتنا ىنلل ةزجعمو لؤلل ةما رك تلد

 لقعلا روط نع ةجراخ اهنال ( اهمهش نم لقؤ ةعاس ايندلا ) مالسلا هيلع هلوش ةضاكالا |

 ىوتثملا ىف و ْ

 2 جالسا)



 000-1 ميك ميو,

 | كلدب مه سمها هناف تاماركلا هذه هيالو هلنكي و اهشرعب ناسالاع ارداق نكي ناملسنا |

 ةلاد اهناف ءاسنالا تازحعم ةلمح نم ءايلوالا تامارك نالو هتءانم تاماركلا لها راهظال |
 قراوخ هللا همحر ىرصيقلادواد خشلا لاق * ىهتا اضيا مهنيد هقققحو مهلوبت قدص ىلبع

 ةماتلا ةيدوبعلاب مهمايقل مهتافلخو مهتارزو نم لب ءافلخلاو باطقالانم ردصت املق تاداعلا
 هللا نخهو باطقالا تالاك ةلمح نمو ”ىش ىف مهسفنال نوف رصتسالف ىلكلا رقفلاب مهفاصتاو

 مهكلاشا مهنع نوامحيب ءانمالاو ءاملعلا ةبحص مهقزري لب ءالاهخلا ةيحصي مهيلسال نا ملع |

 | لماك نك نإ مزايا نيفراعلا ضعب لأقو * ناماسو فص اك مهلاوقاو مهماكحا نودفنو |

 | ةصقىف هلوش مالسلا هيلع هللا راشا 2 0 * لك ىف مدقتلا هل نوكي نا هنامز |

 لاك لك درفتاا نال لماكلا ماقمىف حدقبال كلذف ( كايند رومإب معا متا ) لختلا ريبأت 0
 هجونم صاصتخا دحا لكلو صقنلاو زجعلاب مسو هاوسامو ةيبوبرلاو ةيهولالا ةرضحل

 هيلع ناولسكهنامز لضفا ميلكلا ناكناو مالسلا امهيلع رضحلاو ىدوك صاخلا لامكلا ف
 نيح دواد هيبا ةفيلخلا عم 6 نايلس اهانمهفف ) هلوقىف صاصتخالا رس رظناف مالسلا

 لجرلا ركنافي لكبرلا اذه نيلزههرتارملا يعلق ىو اءاشل كوكو ةاشلاو لجن كتل

 امكل ةبوقع ههجو ةادديافاف كلوه لاق من لاقف دنيا لي اهتعماج له ناملس لاقف

 لاقي ذا هل نارب #4 نملا نم © ثيبخ درام *# تيرفع لاق 5 صاصتخالا باب نم اذهف |

 هرافلا وه نا نم تيومعلا تادرفملاىفو + تيرفع هنارقال علا ورككلاا ثيشا كح ارأل

 نكسيو ةكرح رفعلا نم ذوخأم ىهتنا هل ناطيشلا ةراعتسا ناسنالل كلذ راعتسيو ثينحلا
 ةغلاسم ءاتلا هف تديز رفع هلصاو هيف هغرميو هيلع هترق عرصي هنأكف بارتلا رهاظ وهو
 نجاد سرخطصاوا ىذوكن محرلا حتفىفو *ناوك ذ تيرفعلا كلذ مسا ناكو ىشاوكلاىف اك

 اظعلا لملاك ىنإلا ناكو هللا بسنت سراف رخطصاو ناملس ىلع ادرمتم كلذ لبق ناكو

 ىنمملاف . عراضم ةغيص اما كيثآو راهنلا فصتىلا ساجي ناكو ةموكحال كسلجم نم ىا
 سسنالا وهو [ وتب ارا مادنرا نم ] ىنعملاو . لعافوا [ وتب ارنا مرايب نم ] ةيسرافلاب
 كلت ىف هب تا انا ىا ةي.سالا ةلمخا نم هىلع فطعامب قفواو ةلاحمالب نايتالا ءاعدا ماقمل

 ىلع “6 نيما ف هل> ىلع لقثبال 46 ىوقل 9+ نايتالا ىلع ىا # هيلع ىناو قه بلا ةدملا
 اذهنم عرسا ديرا ناماس لاق نيح ه6 لاق ف هريغب هلدباالو سئافنلاو رهاوجلا نم هيفام
 نب امخبرب نب فصا 010000 مع هدنع ىذلا 8 1 مهاوخ نيز ارادوز ] ىنعل

 ةيهلالا تيكلا# اره اًهدص الحر ناكو هرّوص لاحىف هبدؤمو هيئاكو هريزو ناماس ةلاخ

 دا اانزوتسا نافل نااس ةرصنل هللاهقلخ دقو باجا هب هللا ىعد اذا ىذلا مظعالا مسالا عبو
 ةموتكملا هرارساو حوللا وا اهريغو مهارباو ىسوم ىلع ةلزنملا بتكلا سنج باتكلا
 هب كيتاانا ءالوالا ةمارح نوربال مهنا كلذو لمشاربج هب دارملا ةلزتءملا لاقو *

 رظنلل اهحتقو نافجالا كير فرطلاو عوجرلا دادترالا :# كفرط كيلا دري نا لبق

 | َّظ
 | ه6 كماقمنم موقتنا لبق 8 اهثرعب ىا 6 هب كينا انا #8 هفرط ىهتنم دنع همدق عضي



 م 2

 لا ديما تانولاك ١ مى ىيشوجر ل تح رجع بمج نيس ع

 مهي 74/ م ردع عساملا ءزجلا

 روك ون ىريكس ىوك نامرد + روك 117 ا ا

 زوك دنح هدرك م.> ىروش نَ رو خيش زك ةفيور» نبا دورت

 روك ديدرك ىهنمازا دنرو> ىم + روش األ نمو“ ام نادبب سم نياك

 نكم 'ناراؤك نيا ماد اردب 2019 ندل معزا .دك !ؤيوقل وح نا

 05007 ل ودوري رك ووضح انوي" دك ناوع

 هلدوبنا ىف لاعتملا كلملا هللا ىلا عرضتي لب لاملاو لاقلانم ريس عنّمالزا لقاعلا ىلعف

 ربخاهيلا اهلسر عجرامل هنا ىوري ىلوملا ميركلا هنا ىلعلا تاجردلاو ةيلاعلا تاماقملاىلا
 ١ كلا ةمداقىا ناملس ىلا تئعبو ةقاطنم هبانلالو كلع سيلهنا تملعدق هللاو تلاق نابلس

 طوضم ةناخرد اردوخ تخمو ] كنيد نم هلا وعدتامو كيماام رظنا ىتح ىجوق كوامب

 ظ ةيإب هجوتم ركشلابو تشادرب ارحاتفمو درك لفق ةناخرد تشاك ورب نانابهكتو تخاس

 لك تحن ىاقلا تفي ليقلا هللاّش ريك كلم فلا ريشع انثا اهل ناكو [ دش ناماس ريرس

 ظ لع امور سلتا نع لاب | توتي نادم ال ايههوداجر» نايلس ناك ةريثكا فولا كلم |
 لقاف اهدونجو اهكوامب سيقلب اولاقف اذهام لاقف هنع جير لع ع اا

 فارشاىا] :# الملا اهيااي لاق هه هيلا اهريسمي لعاملوا لاقو هموق فارسا ىلع ذئنيح ناهلس |

 5 ىونأينا لبق 0 [ ار سقلب تحن 07-5 اش مادك] 3 اهشرعب ىنين اي مكيا 0 [نمموق ش0

 ضعب اهيرينا دارا.نكل مست اهنا ناولس ىلإ ىحوا دق هنال © نيملسم © مهنوك لاح

 ىعدتساف ةوبلا ىوعدىف هتدصو ةردقلا مظع ىلع ةلادلا بئاجعلا نم هن ىلاعت هللا هصخام |

 ىونملاىفو : اهمودق لبق ظفحلاب ىصوملا اهريرس نايلا
 ]١[ ددوخ سوسفا مه هتفر نامز رب + مرك منع ناجو لدزا سيقلب ةكنوج
 | د ناتشال ن ا نكاد لح كشك ناك ا وا درك كلمو لاع كري
 0 هكزجالا همأن شغلردبم * تحر جده نزح جصو لام جبه

 دلع اير دازرلداز ذإ لد نك ءرببش. هك 1, نشلدننا .نايلس , نب

 ناوخ .ةحخأ نأ (تقرف دع[ نحلل 3 شيك ملست نآ هك شرود زا ديد

 | ده نام لرت ندروكح لعد نورق م دج نك تي نون ذأ
 ركيدكحيإب ندب لاصوا وجم * رطخ شقيرفلو دوب ىراك هدرخ

 ريررسو جان ورب دش دهاو> درس #* ريخالاف هحرك | "تفك ناهلس سل

 لاقتنلا اروا تم دباب تسح + لاح دم رب همه نبا دوخ كيل

 | ١7 ناو ددرك ١ نيج اكد وكنب ١ انقل ؟ماكتنح_ 1 ةحبتتيجت ل د ركنات
 | هتماىف نا ىلع افقاو ناك مالسلا هيلع ناملس ىلا ريشي ةيمحللا تاليوأتلا فو © |

 لها نوكي نم ءايبنالا مماىف نا ملعيل هتمارك رهظينا داراف ةماركلا لها وه نم
 راكنالا ةدسفم ىتدا ناف ةلزتملا تركنا اك ءالوالا تامارك نفؤم ركسالف تاماركلا
 لهأج نئظيالو اهنم ءاوهالاو عدبلا لها نامرك ةماركلا ةجرد نم ركنملا نامرح

 (نا)
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 حلالا حآل اعلا !سع ةكنايلس نديئادركىفاظ ناسرد مراهحرتقد لئاوارد (5]

 1“ انس مك 47 انه

 ايندلا ماطخم نوعدختيال نال "ف مهتيدهب اهموقو 5 وول 5 مهيلا ف
 مالو ند ي داوخح مه:تأنلف وه الاو نينم وه نيملسم اوتألف 0 الا 1

 | لاق 0 اهتلباقم ىلع مهلةردقالو اهتمواقع مهلةقاطال 7 اهبمهل لقال 8 3 ىملالا دسأتلاو |

 | ىلاعت لاق انابعو ةلباقم ىا حتف هدعب رسكب البقو نيتمضي البقو نيتحتفب البق هآر راتخلا ف
 ىذلاو ىهتنا ةقاط ىا لبق هبىلامو هدنعىا ق>ح نالف لبقىلو (البق باذعلا مهسأيوأ)

 ةازاحلا ىا ةلباقملا ىلع ةردقلاو ةوقلل راعتدي مث دنع ىندع لصالاىف هنا تادرفملانم مهشي 0

 ن« ميج رخنلو ع اهعافد ىلع مهلةقاطال اهب مهل لبقالو هلباقانا ىنتكمبال ىا اذكب ىللقاللاقف

 لاحد ه6 ةلذا 95 مهنوك ل 6 00 نم © اهنم 98 مسقلا باوج ىل 2

 مهتلذل دك أت ةلقلا عمج ىو نيكعلاو لهان م اوناك ام دعي [ دنشاب تزعىبو تمرح ى

 افعى لد 6 راسا 3 3 0 مهو 0 كلملاو زعلا باهذ لذلاو

 1 اراخمو ريكلا دضىف رسكلاب ارفص رفص لاقي ءالجالا قيرطب مهجارخا نوكأ
 رصالاوراكت الا ىلع ىنم راغصلاو ةلذلا هذه نملكو ةئيندلا ةلزاملاب ىضارلا غاصلاو ةلذلا ىف

 0 امدقم مالعالا ناك امو نارقألاو ”قيدصتلا لع. ىق'قرشلاو رملا نه الك نا"
 ىوتثملافو : ءادالا لجال لوسرلا عوجرب ناباس سمعا

 ناز كدي هدشإب رع لذ 8 رز * لحخ نالودز ىا ديدزرك: زاب

 نأ تسادخو وحك اذن 01 نا ا هاكرلخت 3

 تان 2 وك تام ل اح ارا نكح

 [؟9|كرود ا ياطاع و بكيل نما ذرا*+ 7 نار نالوشر“ ىا

 تعد نالاثا زا ديوك زاب «“”كحازا ديديد هجن سيقلب شي

 مامدروآ نيرفآ رز زا رزام * ما مت عباط رزإ ةهكداادبات

 [م] دوش دنرم دوش تمدصخ ت1 « ,دوس» كيال هناراو  نسقلب اكسب نك

 انفك «ىمصتبا لاكشي ويب ولا نا 4» (دتقاتر نارا دوي كرا دة

 [4]دولخ كلم وا و>ه نا نما ذك مهدا ون نز مهرب كلم

 [ه] فوهشنم مشك توهش لجا نوج * ىنوعد ملوسر نم هكايب نيه

 مث  ىورو توهش ريسا 017 متوهش ريمآ توهش دوبرو

 ايلا هلو قح ليلخ نوج « ام لصا لصا تسدوب نكش تب

 [5] نيجي دد نادزي ىليدد. بلري « ني كلمو اب اسيقلب زيخ
 نك ناتو ع فياذ رك + قون يرحل نترات تناوأ ءاؤح

 دادفج ناطلس نآ هك ىنادم جيه # داد ىامعششم زار ثنا رهاو>
 نأسوك سد اك ميم 0 ل لم ارك" نوح داك ل ول

 [ا/] ديردنم شقادو هولا هلمح «# ديد 20 ىبادك و كرد تل

 وج دبص ىراكش مد نا دنادكرب * امن تا ل را راكذا 0

 نامعاب ار سيقلب 000 ةيقب 000 مسا لئاوارد 7

 خجلا ايلدب ىدا ندش عناق لثم ناجبرد مراهجرتفد لئاوارد ]

 زادرد ادا ال
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 درب لان ن

 0 564 | عا نايلس ندا

 خلا نابلس نتخاونو ندركىرادلد ناسرد مراهجرتفد لمئاوارد [؟]

 222222222222522 711252 ئتئتظئ 2112 بحل

 حا نابلس نداتسرف ديدبم ناسرد مراهجرتفد لئاوارد [؟]



 2 دز يركرأ' وع جركل عقم وصب مدور وج يك اك كرك مسا

 ١ مركب هيت عقم ءصعص رغم مرجع دك هجازتمل 7

 مك م15 رعب ميباتلا الإ

 دل ةصق نم مهنيبو هنبب. ىرجام دب لاق ا ليئاهلإل ىلعز عاطل اييلغت لسرملاو لوسرال

 ىتودمتأ هلصا 6 ننودمأ ةرابعلا ىهاظ نم مهشباك هؤاحام لوا هبمهبطاخهناال اهريغو ظ
 | ددم ]دادمالاو .زاكتالل :ةماهفتسالا ةزمهلاو اهيلع ةلادلا ةرسسكلاب ءافتك ١ ءايلا تفذشل |

 [ ىدايزو امم ديهديم داكماناب ] ةيسرافلاب ىنعملاو : ءابلاب ىناثلا لوعفملا ىلا ىدعيو [ دو

 لد اذه ىلغو انرع ىمس كلذلو الئانو ادبا الئام هنوكل الام ىمسو ريقح 7 لاعإ 00 ا

 للع مث تادرفملا فاك راطس تيب ىف نوكي امويو راطع تيب ىف اموب نوكلا ةيحق لاملا لاق نم

 ىذلاكلملاو ةوبنلانم هراثآ متيأدام 46 هللا اتا #9 ةلوصوم 6# اف 9 هلوَه راكنالا اذه
 ىدنع اهل عقوالو مكتيده ىلا ةجاحالف ايندلا عاتمو لاملا نم 6 مكين | اممريخ ف هءاروةياغال

 تسرادصصوا: تمه. رظن ردنا ىند « ىاهوج ىولع بناجدنكزاورب ةكن ا

 ىونشملافو

 ]١[ نات كله رهزا متاهرب نم رساا يغ نان كلم ماو ىع نايلس نم

 منكم نك ناجمك] ادانئام جنتكيم نزاةيروجح راسنا

 تناك زييتكوعل انواع تسابس كلم رك ديريك نيا كرت

 ةداقرد "نور» ىوادتس , ؛ردص .#« ةدناوخ سبح ميإ تسادتجم

 'ىشب اوحرشي نانم هنالواو هتاسنا دنعو هللادنع اردق رغصا ايئدلا قداصلا رفعج لاق *

 ايندلا ضرعب حرشينا لقاعل الو ملاعل ىنشيالف هلع اونز<وا اهم
 [”] فيرش نافرم ماد ىقع كلم. * فيعض ناغرم ماد اكد لام

 مكيلا ىدهيامب متنا لب ىنعملاو . هيلا ىدهملا هيلا فاضملا * نوحرفت مكتيدهب متنالب ف |
 بسانملا ىنملاوه اذه ايندلا ةاملانم ارهاظالا نوملعتال مكناامل لاملا ةدايزل ابح نوجرفت
 مهحرشب خسوتلاىلا لاملاب دادمالا راكنانهرك ذامع بارضا داشرإلاىفو * ةصقلا نم درمسامل

 ةقحلا ثيدحنم رك ذام هنع ”ىنياك اهبادادتعاو انانتماو اراختفا هيلا اهودها ىتلا مهتيدهب |

 اوأرامل مهنا هيف ريقفلا لوقي « ىهتنا كلذ ريغو ىراوجلاو ناماغلا ىز ريبغتو ةعزجلاو
 مهتعنمهناالا تانبللا حرطب اومه ىتح مهدنعامب اولقتسا ريِبَكْلا كلملانم ناملس ىلع هبهللا عناام
 هوحنو ةقلا ثيدحنا ىلع اورختفاو مهتيدهب ناولس ىلع اونتما فيكف كلذ نم ةنامالا
 ةيدهلانا ىلا نيثي تاليوأتلا فو 8 ف رعاك ةيدهلا قيرطبال ناحتمالا هجو ىلع ناك امنا
 ةيويند ةريثك عفانم ةلباقمىف ىنرد سما مهضراعامل نيدلا لها. نكلو بواقلا ةلاهسآل ةبجوم |
 ةنافاهنال اهترثك !ولقتساو ةيوندلا ةربثكلا عفاملا فرط ىلع نيدلا فرط اوخجر |

 اهترثكلقتسا ةيدهلاب لوسرلا هءاجامل ناملس لعفاك ةقاب اهمال نيدلا رومانم اليلق اوركتساو
 " امثدلا نم كانا ام ريخ ةيورخالا تاحردلاو تابرقلاو نيدلا تالا نم هللا انا ام لاقو

 ةسل نوحرفت ةينافلا ةيويندلا مكتيده لثمي ايندلا لهانم مكلاثماىا متنا لب اهفراخزو |
 ريمضلا درفا لوسرلا اهيا *# عجرا ف ةقابلا ةيورخالا تاداعسلا نع 1 مكسوفن |

 ماع هوحنو دادمالاو لوسرلاب صتخم عوجرلا نال قب قبسايف ةسمخلا كاش عنج دعب انهه |

 (مهلا )



 للا ةروس مي نو

 - ا اا باودلا نفخ نازل ردع نيحسو نير: فرش راوبد رسربو

 [ هتدروأ فاتخم ىاهكتر زا كنب نعقتي.ىر نايا راهجت] ؤارتمالا فشك ىف لاق *

 ىلع اوميقاف ريثك قلخ مهو نجلادالواب ىماو نبللا ىلع هراسيو نادبملا نيمي نع اهوطبرف
 دز ”ىسرك دازهداهج ] ىنعي : هيبناجنم ىماركلاو هريرس ىلع دعق مث راسيلاو نييلا |[

 سنالاوخسارف افوفص نيطايشلا تفطصاو [ هداهت ىو بجزا رازهراهجو ىو تسارزا

 رازه دصإب دنتفاب هدرب اوه ىور رد ناغرمو ] كلذك ماوهلاو عابسلاو شحولاو افوفد

 سدقلب لسر اند املق |[ دوب هديدت ىبوخو اقفلكك نادب سل نرق رازهرد كلف هديد

 ىونثملا ىفو : نبللا ىلع ثورت باودلا اوأرو اوتهبو اورظن

 ديد هنخي رز هل ارثآ شرف * ديسر ىنابلس ىارحصب نوج
 ميردنا راك هجم ام نزم ىوس « ميدباو اددز دكا اكعرإ

 ت.دهلا امم ندرب هيدهب رز * تسيهد هد ارز كانت ن مك ةصع

 هبصو لجخ ةلجد ىأر املف ءام ةرج دادغب ةفيلخ ىلا ىدها ىنارعا لاك مهلاح ناكف

 ام ميامرف هند امام ترشح ل# قزق لافككلزا ىذاطقكا اب

 تا احم هدئامرف" معا * تنسادرت ارا كاخاركو رزاقك

 ديدوأ زاب ازوورت نامرش مه # ديرب سب او نيك هك دنيامرشب رك

 اوزوج نولودي نيطابسشلا تناك و نوعزذيف نيطابشلاو نحلا سيداركب نورمي اولعجو

 مك مءاروام لاقو قاط ندح هجوب مهيلا ر انآ نامل_-س ىدي نيب اوفقو املف اوفاخنالو

 لاقف هيف رظنف سيقلب باتك ىطعاو ربا رذنملا ربخاف [ ديدما هحنو ديراددج ] ىنعي :

 بقثلا ةجوعم ةبعزج ةزرخو ةبوقثمريغ ةليمث ةرد اهيف نا لاقف اهب ئىِش ةقألا نبا

 قوس هيلع لديام ىلع دهدهلا رابخاب 0 ل.تحيو مالسلاهيلع ليربج رابخاب كلذو

 | ارنيطاش دوس ناشبا كيدز“ كلسو ف 0 10 را ارنناو َنَح ناهلس ] ةصقلا

 ةرغش تخاف“ ةضارألا" تءاك ةضارالا ىلا كسر |[ ردقك ذكر ناتناا راو كزكا رضاع

 تلاقف كتجاخام َناَلَس كاقف رخ الآ بنان م تجرح ىتخ اهعَهَو ةزانلاف تادلدف' الفاف
 | ءاضيبةدود تلاقف للا اهكلسي ةزرخلا هذهل نم لاقمث كلذ كللاق رجشلاىف قزر ريصت
 رخآلا بناملانم تجرح ىح هزَرْاَف تدسو' هتف طا تذحاف هللا نيمأإب اهلا
 | عمشاهيف اهقزر لعجىا كلذ كللاق هك اوفلاف قزر لمح تلاق كتجاحام ناولس لاقف

 | ناملغ ديبلط بآ ناملس ] ىنشاكلا لاق + مهيلا اهعفدو همتخو طبخلا ىفرط نيب نايلس

 مهما ناب ناملغلاو ىراوجلا نيب نيم ىنعي [دييوشب ىود هاررابغ زا هكدومرف ارىراوجو
 هب ب رضتمث ىرخالا ىف هلعجتف اهندي ىدحاب ءاملاذخأت ةيراخلا تناكف مهيدياو مههوجو لسفب

 تلاقس يقلب تناكدقو ةيدهلا در ههجو هببرضيو د ا نع حاب ناك مالغلاو اههجو

 ىلاعتهلوق كلذ راندالب ىلع هنمأت محو اهذخأ,مل اس ناك ناو فرصناو ةيدهلا ذخا اكلم ناكذا

 _ُّّّ | ايطاخم ىا *# لاق وه ةيدهلاب 6 ن.يلس #3 سيقاب لبق نه ثوعبملا لوسرلا ىا # ءاجاملف 0

 رهش زا سيفلب نداتسرف هيده ةصق ناسرد مراهجرتفد لئاوارد

 خا انك



2 1 

 ير" ويشعر مل معتق صرب كم كسول ياس رج سلكسخ

 ير ا بس وسو اا ع بم هك

 ١ ىه تلاق مو ىا ىلاعت هللا ةهج نم اهل اًهدصت نوكي نا زوجمو سلب مالك مام نم نوكف

 | هسفنعقونال اص قيرطب موصخلاعفد هلرسيت امهم لقاعلاناىلا ةراشا ههفو * كولملا لعفت

 / ددؤلا نم مهضعب لاق * ارطضم نوكينا الا رابتخالاب ةلتاقملاو ةبراحلاب كالهلا رطخىف
 اولخداذا ةينابرلا تافصلا كوامناىهو ىرخا ةراشا هبفو + ةريغلا ف طارفالا كرتو حلصلا
 | ةنعا اولعجو) ةيناومحلا ةيئاسنالا ةعساطلا داسفاب اهودسفا ىل>تلاب ىناسنالا صخشلا ةيرق

 «نولعفي كلذكو) ىلجتلا تاوطسب مهتياولذا 6ةلذا) اهتافدو ةرامالا سفنلا مهو 6 اهاعا
 هلوق نوكف ىنلا زنكلل اراهظا تافضلا هذه ةيئارمل اوقلخ مهنال ءالوالاو ءابنالا عم
 قداصلا رفعج لاقو * هرس سدق ىئاطبلا ديزيوبا لاق اك فراعلا تعن لا كولملا نا
 تادارملاوىنامالا اهنعلاز بولقلا تاخداذا ةفرعملا ناف نينمؤملا بولت ىلا راشا هنع هللاىضر

 هميظعتو قملا ناطلس رهظ اذا ّللادمحر ءاطعنبا لاقو * هللاريغ لح بلقلا نوكيالف عمجا
 قا ىوس ”ىش مظعت هبف قببالو لالجالاو ةبهلا هيلع تلوتساو تالفغلا ىثالت بلقلاىف |

 | نم مهضعب لاق * هيلع لابقالاب الا هبلتو هرك ذب الا هناسلو هتعاطب الا هحراوج لغتشتالف

 : م : هتمدخ طاسب ىلع هتمرح قحح ماقو هتكلممىف هلإسف هتضرقىف هسفن ىأر كلملا ه.ساب لبوق
 أ مرحلل ضرعتلا ىهو ءاشا ةثالثنءالا ”ىش لك نع وفعي نا كللءال ةنكملا تاحوتفلاىفو * |

 هي مهبلا ةلس م ىناو قه بلطلا قياط ندالاَنتَح هللا 0 كلملاف حدقلاو هرس ءاشفاو

 لاق * قفرو ةفطالع ىدهملا “ىثلل مسا صو ةميظع 3 ةيدهب 8# السر هموقو ناملس ىلا

 فثكىف لاق + 6 ةرظانف له ضعبملا انضعب ىدهي ىذلا فاعالاب ةصتخم ةيدهلا تادرفملا ف ١
 | م 9 [ اجا زا هك ما هدنركت سي ] ىنشاكلا لاقو * رافتنملا ىنعمي انهه رظانلا رارسالا

 لما ىتح هدنعنم باوجلاب 5 نولسرملا عجري 9 ”ىش ىأب ىا ماهفتسا هناىلع امي هلصا
 رواسالاكنهباحو ىراوخلا بايثمهيلع مالغ ةئامسمح تئعب اهنا  ىور لاخلا هيضتشبامب |

 بهذلاب جورسلاو محالا ةالحم جاسيدلاب اع ليخ ى ار ىديالا ىضخم ةطرقلاو قاوطالاو |

 ةضفو بهذ نم ةنبل فلاو ناملغلا ىز ىف كامر ىلع ةيراج ةئامسمحو رهاوجلاب عصرملا |
 ىونثملا ىفو

 ةّتانييز يبا ناار اكن وابا «كستي انقنشلا يح كدقلف هاذه

 ىا ءارذع ةثمث ةرد اهنف ةقحو ربثعااو كسملاو ةمق عفرملا توتاملاو ردلاب اللكم احانو

 | الجرةيدلاب تكعبو ايادهلا ةخسن هنف اباتك تدتكو بقثلا ةجوعم ةعزج ةزرخو ةبوقثمريغ
 | لفعل ىأز قوز عوكل اح ] هلآ "تدشأو ورعان زذنملا هل لاك اهموق' فارشالاب |

 | انقث ةردلا بقثو اهحتف لبق ةقحلاىف امب ربخاو ىراوخلاو ناملغلا نيب ريم اس ناكنا تلاقو

 كنلوهيالف كلم وهف نايضغراغن كيلارظننا رذنملل تلاقمث اطبخ ةزرخلا ىف كلسو ايوتسم

 | أف ربخلا هريخاف اعرسم نايل وحن دهدهلا لبقاف ىنوهن افيطل اشه هتيأر ناو هرظنم
 / خسارف ةتس هلوط هيدي نيب نادبم ىف اهوشرفو ةضفلاو بهذلا نبل اوبرضف نجلا ناملس
 | دندرؤا رب داويد نادبم درك ىنعي ] ةضفلاو بهذلان م هتافرش اطئاح ناديملا لوح اولعجو

 عم



 لمعلا ةروس موي 34 جح

 | اهلوقنم هزيح ىف امب اهئانتعا ةياغب ناذيالل اهلوق ةياكح تدرك 6 تلاق 9 فرعاف ةينج

 | نوبوصتستام اورك ذاو مكل ترك ذ ىذلا ىف ىنوبجا 6 ىرماىف ىتوتفا اؤلملا اهيا اي
 | [ هديب وكب نماب دشاب .باوصو حالص هجين و نم راكرد اسم ديهد ىوتف] ةيسرافلابو : هبف
 | نورداق مهناب اراعشا ابلاغ ةلكمملا ثداوحلا ىف باوملاوه ىذلا ىوتفلاب باوجلا نع تربو
 ٍْ ىوتقلا تيمسو ىوقلا باشلاوهو ىتفلا نم ىوتفلا مهضعب لاق + ةلزانلا تالكشملا لح ىلع

 ةعطاق تنكاام 8 ةثداملا باوجىف لئاسلا ىوقي باوص وهامب ماحلا بيلا ىا ىتفملا نال |
 اسما عطقا ال ىا قورضحم 6 نودهشت ىتح # رومالانم ايما ةذفنمو ةلصاف 6 سما

 | روضحىل ىنعي ديدرك رضاح نم دزن امش ان ] ةيسرافلابو : مكئادآ اا

 هفو « رييدتلاو ىأرلا ىف اهوفلا- #« الثا مهبولقل ةلاتساوعو [ منكي ::ىراك امش ؛ترؤشمو

 رومالا نمهلحنسام عيمج ىف ارواشم نوكيو هياوينادتسم/قوكيانا ىننبال هرملانا ىلا ةراشا

 | ممترواشعالا اما نوعطشالف ةريصبلاو ىأرلا لها نم موق مهل نوكي نا بح كولملا اهسال

 !ِ دياب تروشم راك ههرد * دما باوص ربهر تروشم

 دنا اظخر انفلاظ نيتتر هب كتكوت ززوسعيك كيادأك
 ةوقاووذ 6 ةوقاؤلوا نحت 8 اولاق ليقف اهباوجىف اولاق اذا ىلق هنأك  اولاق
 | اذهو برحلاىف ةءاحشو ةدجن ىا  ديدش سأب اولواو  ددعلاو داسجالاو تال آلاف

 سب ] 6# ىرظناف كيلا فِ ضوفم ه6 ىمالاو هه كلذب مهتم انا لاتقلاب مهنه ضيرعت

 هلئاقم زا ىبام رفيم هجات ] ىفشاكلا لاق * انيلع نيريشت ه« نيصأت اذام » [ نيسو ركنرد

 هلام

 ميدوأ دود. || ر اكمشدا كد, *« ميدوا دز, صاوخ كنج 1

 مبا هدنكفارس تمكح ملت, * ميا هدنب ارا ىبوج حلص ركو

 | هنوريخ لب ”ىثب ريشتسملا سو رلا ىلع اوءكحبالنا ةرواشملا ىلها طرشنا ىلا ةراشا هيفو *
 | مهنم هلاح حالصإ ملعا هلملف بئاصلا ىأرلانم دارا اهف

 نكاسش تسد دشاب شيوخ نول * ناسج ىار 77 ىأوإ قداح

 ١ ةيناذلاىوقلا مهئاعداب باوصلا ننس نع لودعلاو ثرحلاوهلا ليلامهنم سيقلب تسحا املف

 شسقلب ]ىنشاكلا لاق * ناملس نأش نع ةلفغلا نع ةئبنملا مهتلاقم فييزتىف تعرش ةيضرعلاو

 ا 1 دنيا لاف ناشيا 3 درا ئور ردا رخاك مج, تسفر كنج عحلصم ادام تفك |

 | مفوقل ا نم 4 ةيرق اولخد اذا كولملانا تلاق 8 ىلاعت لاق ا [ دوش فات ةضرعام لاوماو

 اهفامفالثاو اهترامع بيرخت ه6 اهودسفا 8 برحلاو ةلئتاقملا جاهنم ىلع ندملانم ةنيدمو

 نم ميظعلا فيرسشلاو باغلا رهاقلا ىنعم زيزععمح © اهلها ةنعا اواعجو 8 لاومالا نم

 | راوخ ] ةيسرافلابو : ليلذ عيمج 6 ةلذا 88 بلغي نا ن٠ ناسنالل ةعئام ةلاح ىو ةزعلا

 كلذكو 8 لالذالاو ةناهالا نونفنم كلذريغو ءالجالاو رسالاو لتقلاب ىا [ رادقمبو

 ةرمتسملا مهتداعزم كلذ ناب ريرقتو هلبقامل ديك أتوهو [ دننكيم نينجمو ] 86 نولعفي



 موك م7 جم رشع مساتلا ءزجلا

 أ مجعلا ىلا ببتكي مالسلا هيلع ناكو : ىواخسلل ةنسلا دصاقملافاك 6: ميرك باتك ىلا قلا |
 5 - ا

 لوسر دمحم هيف شنو ةضفنم امتاخ هسفنل ذختاف متاخ هيلع اباتك ال لتج مهنا ليقف هذ 0 ةيتن ا 0 هواي ةماعلا و دور 6 ١/ ن - )لينا :4لذق

 | نوكيال باتك لك لابو . هنع هللاىضد سنا هاورام ىلع ىرتسلا هديرصنخىف هلعجو هللا

 |. لئاواىف خبشلا نبا لاق اك ىهتنا هيفام نسح ىا ميرك نيلالجلا ريسفتىفو + بولغم وهف اموتخم |

 اةكلفلاب ةدص منال تيت ميركوا هيناعمو هظفل ىف. ىضرم ىا 2ك راك رءاؤيفلا ظطووسأ

 هم نيف رشو نييك ةماننا نسي هدوب دنوادخ مان همن نومضم نوح ] مهضعب لاق 5ك

 [دّشاب اهمان

 ذاب ماك ن وج همانوت مانىب * زاغآ رس نيرتيب وت مان ىا
 تملك اهدي نئتناجا انه تمان:تيساهم ار !شادا

 | هتمس اهناا لوصحو اهتيادهل.ابس ناك امل باتكلا نأ ىلا ريشي ةيمحتلا تاليوأتلاف و ©

 تقزر باتكلا اهمارتحال مهضعب لاق * ميركلا ةرضح ىلا تدتها هتماركب اهنال امي 7

 اوقزر بدالا اوعارو قانا اما ىبوماي مهلوق ىف اومدق امل ةرحسلاك تما ىتح ةيادهلا

 هازاحو هكلم هللا قزم سو هيلع هللا للطي هما لاوخشر همانككر يدك + عمت ايكو: ناعألاا

 | ناولسنم هنا تلاقف هنومضم اذامو وه نمت لق هنأك 6« نايلسنم هنا 8 هدانعو هرفك ىلع

 هؤانسنيسلاو هؤاَعب ءابلا *# ميحرلانمحرلا هللامسب ف هيف بوتكملاوا هنومضم ىا ه«هناوإ#

 هتحر ىلا ةراشا نامحرلاو هتيوه ءاهلاو دلالجو هلام ناماللاو هتيدحا فلالاو هكذم مملاو

 لاق اه ةرديسالا ف [صاوطخلا لالا هتمر ىلا« ةزاعا محرلاو ة رخآآلاو ايندلا ف: مومَعلا لهال

 ىبلا مئاهبلل تيطعا اهلها نم ىربتلا عقو امل نكلو ةقيقحاىف ةءارب ةلمسب اهنا رابكلا ضعب ظ

 هللاةحر نم واخيال ىتوكلا دوجولا ىف "ىشلك ذا ءابلاب ةدوسلا لواىف ىنتكاو ناولسب تنمآ |

 ا

| 

 عقوام فالخب «اهاسرمو اهارحجم هللا مسبإ» لثم ةماثةيآب تسيل ةلمسبلا هذهو ةصاخوا ةماع |
 نيذا فرحه ]روسلا ددع ةرم ةرسشع عبراو ةئام تازن ةدرفنم ةيان اهناف:روسلا .لئاواف |

 دما نك هكدن ةطَش يه ارقيقحن كارد تس وفدع ىتلك سه و ارقيحر بارش علت نامت ا

 ةلمسبلا قديف "ياللا كولا يلق تاتا تياؤغ نانا لرتا نحو و ااتيادح ناتنا |
 مممحع ضيف هتقفاي وزا ملاه * رازه هدزه دكر ثلدن زد دارو |

 نمرب] ةيسرافلاب و : كولملا ةربابج لعفباك اوربكتت ال 5 ىلع اولعتال 3+ ىا ةرسفم 6 نا
 مالسالا مزلتسيال نايالاناف نينمؤم مكنوك لاح 6 نيملسم قوتلاو ف [ دينكم ىدزب

 ليطتال المح بتكت مالسلا مهيلع ءاشنالا تناك كلذكو ةداتق لاق * سكعلا نود دايقنالاو |
 ةماقا لبق مالسالاب هيف مالا سيلو ناملس باتك ناك ىلاعت هللا هركذ ىذلاردقلا اذهنا ىنعي

 ةلاا كلت ىلع اهيلا باتتكلا ءاقلا ناف.ديلقتلل ءامدتسا هنوك مهوتب ىتج هتلاسر ىلع ةجحلا |
 لوصخ بابلا !ذهىف كي نيقفلا لوي * ةنبب ةلالد اهلسّرَم ةلاسر ىلع.ةلاذ ةزغاب ةزجعم |

 نملاننم فرصتب روك ذملا ءاقل الا نوك دعتستال ىهفالاو لوسرلا قدصب ىرورضلا معلا |

 تناك اهما نال اهل مظعلا شرعلا ةعنص اهنمو قراوخلا ضعب اهل نورهظي نجلا ناك دقو

 (هينج )



 لما ةرروس مي 611١ *جح

 ] ناف ا ناسف اه فرعتينا بحب لب حرطبال نا ىل اع للد هفو «زيوحتلادح ىلع

 | لاجو لامو كلم ] مالا هلع ناملس مهضعب لاق + لش لص ملالاو لبق هقدص تاراما تارهظ

 اهتدجو) هكدرك نيد ثيدح نوجحزاب تدس نارد عمطو رك ىوردو دششب سيقلب

 تنك بع مثخرد مالسا نيد مزال ريغتم ( هللا زود نم سمشلا نودحعسإ اهموقو

 سلجملاف ىا بتكف * [ منك توعد مالسا نيدب ارواو مسيون مانا ديراب تاودو دغاك

 هللامسي سيقلب ايس ةكلم ىلادؤواد نب ناماس هللادبعنم » هيف لاقف سيقلب ىلا اباتك هدعبوا

 هعبط مث « نيملسم ىنوّتناو ىلع اولعتالف دعب اما ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا ميحرلا نمحرلا

 هراقنع هذخاف دهدهلا ىلا هعفدو مظعالا هللا مسا هصف ىلع شوقنملا هعاخم همتخو كسملاب

 [ ارم ةتشون نياريب ] 6 اذه ىناتكب بهذا 9 لو هقنع ف طبخلا لعجو طخب هقلعوا
 فرصتلا ىلع ءايوقالا نحلا ءانبا نم هكلم تام رئاسنود ةلاسرلابهصرصختو ةيدعتلل ءابلا نوكتف

 ىفو © رذع اهل قس الئاو ةسارفلا ةحصو ةمكحلاو معلا تامالع نم هيف نياع امل فرو

 تناج ىعارو هكلم حصنلا لذبوربخا اهف 0 امل هنا ىلا ريشي ةيمحتلا تاليوأتلا

 هي مهيلا هقلاف له هائعمو هتروص فءض ىلع قللا لوسر ةلاسرل لها ىت> هيلع ضوع

 عجو داشرالاىفو + اهموقو اهتدجو هلوقىف اهعم مهركذ هنال اهموقو سيقلب ىلع هحرطاىا

 ءاهلا نوكسي هقلا هلوق . مالسالا ىلا لكلا ةوعد ميركلا باتكلا نومضمزا امل ريمضلا

 ريمض هنا ىلع ءاهلاو فاقلارسكي هقلا هلصانا ىنعي فقولا ةين ىلعوا ةحبم ةغل افيفخم

 مهيلو كرتي مهنع ضرعا ىا د6 مهنع لوت مث قه ركذ امل مز باتكلا ىلا عجار لوعفم

 اذأم 0 فرعتو لمت 3 رظناف 0 هنو ام عمدتو هيف ئىذرا وهتك خلاط مرقد

 | [ دنهديم رارق هجرب ارن>سو ] لوقلا نم ضعب ىلا مهضعب عجري اذام ىا 6 نوءجربي

 ١ ئذلا ىنعم اذو ادتموا نوعحريب بوصن» ماهفتسا دحاو مسا اذام خشلا نبا لاق *

 ذخا:ده دهلا نا  ىور  هنوعجري ىذلا ىث ىا ىا فوذحم اعلاو اهتلص نوعجريو
 ناوبالا:تقلغ تدقر.اذاتناكو:ترأمب اهرصقىف:ةدقاز اننهذجوف.سقلب :ىاو تاتكلا
 | ةقلتسم هو اهر< ىلع باتكلا ققااو ةوكنم لخدف اًيمازر اخ حيتافملا تعضو و

 متاخلا تأراملف ىريأعا عت لسن نم ةيبرع ةبتاك ةئراق تناكو ةعزف تهبتناف اريسي رخأتو
 | مظعا كابككلا لن طيرائدلاا نا كف ظروا/ ةقاخ قا نك ناملس كلم نال تعضخو تدعترا

 ا مهو اهموق فارشال 4 6 تلاق © كلذ دنعف متاحا ةئهو هايا ريطلا ةعاطل ان. اكلم

 أ جراقلا موقلا ءامظع ًالملاو فا | هورك ىا] هكاؤلملا اهيا ايه افلارسشع انثاوا رسشع ةئالثو

 | © ميرك باتك ىلا ىتلا ىلا ءاناو ًاينكءالما هعمج ةلالج بولقلاو ةباهم نوغلا-نو الع

 أ ةلئسالاف لاق م داتعم ريغ جهل ىلع الصاو بحت متاخم اموتخم وكل ىدل ماظعم ىلع مركم

 بعرلا عقواف 1 هيف ىذلا متاحا ىابكلإ متحف هعاخ ىف تناك ناولس ة ةزحعم ةمحقلملا

 | ىنعب انه ميركلا نا ىلع لديو . ىهتنا ا اراهظا هباتك 3 تدهش ىتح اهلقىف |

 | ىنا) ىلاعت هلوق وهو ةدايزب سابعنبا نعو (همتخ باتكلا مرك) مالسلا هيلع هلوق موتحلا

ْ 



 امد 7غ ٠ >جمس رشع مساتلا ءزجلا

 ' باوصلاو قحلا لس ىا 3 ليبسلان ع 0 كلذ. بيدب مهعذم 3 مهدصف 0 ىصاعملاو

 هيلا 6 نودتهمال 8 كلذ ببسب 6 مهف هه كواسلا داعم وه ام قيرطلانم لببسلاو

 مذوهو اودحسي الل مهدسف ضربة ماللا فدذدح ىلع دصلل هل لوعفم 5 اودحيسال نا 0

 انا جرح ىذلا هلل 8 تايآلا هذه مامت دنع دوجسلا بجو اذإف دوجسلا كرت ىلع مهل[
 انتاكاهيف ىن#و ءونخم وهام رهظي ىا روتسملا رذدملل لاقي أبخلا * ضرالاو تاومسلاىف |

 ه4 نونلعتامو #8 بواقلاىف «*« نوفختام ملعيو 84 اهوحنو ءاملاو تابللاو رطملاو جاثلاك ناكام

 ىلإ ةيسنلاب امهيواست ىلع هسفتلل معلا ةراد عيسسوتل نوالعتام كاشف حراوجلاو ةنسلالاب

 ىهلالا ليلا |

 تسيكي شدزنب اديبو ناهنب هك * تسيل هديشوب هرذ كي لعورب 0
 ىمسوربخ دعب ربخ 26 مظعلا ششرعلابر 9 هربخ ةلئأا 5 وهالا هلاال 8+ ادتبم هك هللا

 | شورع ىلا ةيسنلاب سقلب شرع مظعف مارجالان م هللا :قلخام مظعا هنال اهظع شرعلا

 مظع تواش نيءظعلا نايف ضرالا وزن انقلا للا ةسنلاب هللا شال مظعو كولملا نم اهلاثما

 ه.لعبال امم ىلاعت هللا شع تادرفملا ف لاق * َ ناشخرد باف اب اذاوش تساتبست هح ]

 أحلا جر ىذلا) هلوقنم دهدهلانع هّللا كح ام نا ملعاو * ةقيقحلا ىلع مسالابالا رشبلا
 ىتلا فراعملاو مولعلانم وه امتاو هب طحن مل اه تطحا) هلوق تحن الخاد سيل انههولا

 هبلق هيجوتل كلذ لكو نيدلافف هبلصتل اراهظاو هيلع وهام انايب هدروا نايلسنم اهستقا

 ثيدحلا ىو اهنبالو ريدعسلو اهو نع علا هع نع نانع فرصو همالك لوبق وحن مالسلا هيلع

 | هللا ديعيزا بحاو هدعبو ءاملا برق ىلع ناملس ليد ناكهناف دهدهلا لتقنع ؟ابهجارو

 بق تايآلا ( مهكلمت ةأرصا تدجو ىلا نيقي أبنب ًابس نم كنتجو لوقي ثيح ضرالا ىف
 اهنأك هب لماح ىهو هما تأر شاقرلا دمم نب كلملا دبع ملاعلا مامالا ظفاحلا ةبالق انانا

 | ناكربك املف تداوف ةالصلا ريثكادلو نيدلت كايؤر تقدد نا اها لستف ادهده تدلو

 نيعيسو تس ةعس( كانو تدك را كمل نيتشل هظفح نم ثدحو هكر ةثامعيرا موي لك ىلهي /

 لاّةو + نمحرلا حتف ىف ك قافتالاب دوجس لحم 6ميظعلا شرعلابرإ) هلوق ىا اذهو نيتنأمو |

 ردو هللادحر ىفاش مامالوقب مهنو هللاهمحر مظعاماما لوقب تسامتشه ٌءدجس نيا ] ىنثاكلا

 تئارق زا ىضعب تسا هيف فاتخم دوجس عضومو ديوكيم فخ ٌهدحس ارهدجس نيا تاحوتف
 مظعلا شرعلابر توالت ذا سي ىضعبو دناكيم هدجس نونلعتامو

 فان هب راجل ليلاوق ليس دش دج نك د عز ادور ىاوهران ان ددجس .اتباربم |
 لاق ليقف همالك نم دهدهلا غارف دعب ناملس لعف اف لبق هنآك ىناب فاشتسا ه6 لاق ف

 ةنبلا ةبرجتلاب فرعنل ىا دك أتلل نيسلاو ىلهأتلا ىنعمي رظنلا نم انتربخا ايف 6 رظنتس |
 تلق امن 4 تقدصأ © [هك نيرد منك لمأتو ميركترد هكدشاب دوز ] ىفشاكلا لاقو *« ١

 / هيوري ىذلا ثيدْا وهو دحاولاربخ نا ىلع ةلالد اذهىفو 46 نييذاكلا نم تنك ما
 هيف فقوتلا بجيف معلا بجوبال رتاوتلاو ةرهشلا دح غلبي ملام ادعاصف نانثالاو دحاولا

 ( ىلع )



 لكلا ةروس موك معنوي

 | عم نايلس ىلع قلب أين قخامنا مهضعب لاق * ىهتنا بناج لك نم ناكملا كلذ لها'قرق#

 ةثالثوا انني 00 مايا ةثالث ةريسم امهنيو برأ ىهو ءاعنصي الزان ناكهنال اهم هنرق 0

 فسوب ناكم بوقع ىلع ىن>اك ىلاعت#للا نزلا لايما ةثالثوا خسارف ا

 ظ ِ دو ىان تشنرب 000 مشن ىلعا مراط 3 0

 ١ تيأرىلع تدجو راثياو أبنلانم هبءاجام نايبل فاتثتسا 6 مهكلمت ةأرعا تدجو ىنا © |
 ١ لاو>ا دقفتبنم ضرعميف هفن زارباب هتهدخ ددصب هتبنغ دنع هنوك ماللاهللع هاراهنال

 | لهالوا ىحال مسا هناىلع انة كل د كولا نول فال كانا كا كلا

 | مهيلع فرصتلاو ةيالولا كلمت اهنا ىنعي ٠ اهل مسا هلا ىلع مهتنيدم 00 مهيلع لولدملا

 / برعي لسن نم ناير نإ كلام نب ليحرش تب سيقلب اهب دارملاو ةبقرلا كلع هبدرملو |
 | دلو هلن كيل وابا نيعبرا نم كلملا ثرو اهلك نمعلا ضرا كلم اهوبا ناكو ناطخق نبا

 | ناكو رانلا نودعبي اهموقو ىه تناكو ةمالا اهل تنادو كلملا ىلع هدعب تلغف اهريغ

 اع كو مهنم جوزي نا ىناو اًوذك مكم دحا سيل فارطالا كولمل اهونا لوقي

 سقلبو ةقلب ىمستو سيقلب هل تدلوف نكسلا تنب ةناحروا ةعراق اسهل لاقي نملانم

 نا نانا كرؤو ؛ليطاو_ةارلنالا وأي !قؤانلا ”ناكما "نع: الذي اذه ساو انعلا لاك ارسكلاب
 ١ ىلع نقاب اوسل سنالاك ىرانلا مهرصنع ىلع نيقابب اوسل مهتكل رانلان ع اوناك ناو

 ا ىاو راك نامل ماك | ىفققحام ىلع امهش جاودزالا لد نا كف ىلارتلا مهرصنع

 ةمئاق ةأرضا ف ان اهنف اودجوف ماشلاب دلب رضنتك سعدت ٍبيرختب نما زامعا ناو سنا

 هف حول اهدنع عارذ اهقنعو عرذا ةعيسس اهتماق سمشلا نم نسخ ربصلاب اهوكمسما هنيه

 ه« ”ىث لكنم تدنواو لف ىت» برخي نم كلم هللا برخ دواد نب ناماس ةيحاص سيقلب انا
 ةسهلاو ةساسلاو ددعلاو مشحلاو لخلانم كولملا اهللا جاتحم ىتلا ءايشالا نم. ىا

 لع هلال خرصتلاب اهتسحو اهلا فصو ركدام نيفراعلا ضعب لاق# ميعنلاو لاملاو ةمشحلاو
 نسحلا توصلاو نسحلا هجولا نسا ندحا نا) ثيدحلا ىفو بدالا ءوسنم كلذ نا

 لكنسح نال كلذو حبلم“ىث لكب سنأتسا هللاب سنأتسانم نونلاوذ لاق +( نسحلا قلخلاو
 هجو ىلع حب دلملاب هساتتتساف هللاب سناتسي مل نم اماو لزالا نسح ندعم نم ردص' نسحتسم
 أ كولملانم اهلاثءا شورع ىلاوا اهلا ىلا ةبسنلاب ىا # مظع نثرع اهلو  ىزاجي
 نيناهثىف اعارذ نينامه سقلب شرع ناكو ربك ريزس هبذاربو فقتسم ”ىش لصالايف شرعلاو
 دجرزلاو رمحالا توقابلاب صصفم بهذنم همدق٠ اعارذ نينا ءاوهلاىف هلوطو اعارذ

 ةمئاقو رمحا توقاينم ةمئاق مئاوق عبرا هل رهاوجلا عاوناب للكم ةضفنم هرخؤمو رضخالا
 تايبا.ةعبس هيلعو بهذنم ريرسلا حتافصو ردنه ةمئاقو دجربزنم ةمئاقو رضخا توقاينم

 سمشلا نودجس اهموقو اهتدجو © هب قيانام شرفلانم هيلع ناكو قاغم باب تيب لكل |
 4 مهلامعا ناطيشلا مهل نيزو 9: ىلاعت هللا ةدابع نيزواجتم اهنودبعيىا 6 هللا نودنم
 رفكلا فانصانم اهرئاظنو سمشلا ةدابغ ىه ىتلا ةحينقلا مهلامعا مهل ندبح :ىا



  هلوق كلذو رصعلا دعبالا عجراف ر ظل هعم بهذف فلا ةئام دباقا لك دب تحم دا فلا |

 ىلا ريشي ديدم ريغ انامز ىا ©# ديعب ريغ © راظتنا عم تابث ثكملا 00 ثكف © ىلاعت |

 هنكلو هعفانمو روضحلا ةداعسنم نامرحلاوهو ديدشلا باذعلل ةبجوم تناكناو ةسغلانا

 دهدهلا عضوم نم هباصا هنأ رك ذو تئافلا كرادتو عوجرلا ةعرس ةداعسلا تاراما نم

 هدنع ه١اع دجيرف هنع هلاست رسنااوهو ريطلا فيرع اعدق لاخ هعضوماذاف رظنف سمش

 ىلاعتهللا اهدشانف هتدصقف لبقموه اذاف ترظنف تعفتراف هب ىلع باقعلا وهو ريطلا ديسل لاق مث

 فلح هللا ىنن١ كما كتاكث تلاقو هتك رتف ٍىتحدالا كردقاو كاوق ىذلا قحب لاقو

 هذ ىخرا ناولس نم برقاملف نيمم رذعب ضنابلوأ لاق ىلب تلاق ىنئتسااموأ لاق كنيذعبل |

 لاَقف هيلا هد ةعاوب مالسل هيلع ذخا هنم انداملف هلاعضاوت ضرالا ىلع امري هحانجو

 كك تفك ده دهاب هك دناهتفكو ] ناملس دعتراف هللاىدي نيب كفوقو رك ذا هللا ىناي

 تسناداص راكن يا هكىنكت هكمئاد 0-51 مكفا مرك باتف آب ارئو 1

 راك هن تسناباصق راك نبا هكىنكت هكمتاد تفك مربب تولك تفك ناماس نا ريمغيب راكهن

 تسنادرمتاوجان راكنيا هكىنكن مهنيا تفك مك صفق رد سنجاناب ارت تفك ناربمغيب
 اك ورفع نار ماجا هكىوكبوت نونك ا تفك نايلس دنشابت درماوجان ناربمغيسو
 ةطاحالا 5 تطحا لاف هلأسمل عار[ تتناك ناريمغيب راك و فع هكراذك ردو

 هناهج ع هتظفحو ةفرعمو املع ىا هبطحملاع 3 هناهج عيمج نم ةىغلاب معلا

 هللا مرك ةعس ىلا ريشي سنالاو نا نم هربخ عمسيملو ناماس هدهاشبملام ناك هنال كلذو

 معيالزاب لوسرلاو ىبنلا لاح ىف حدقبال اذهو لسرم ىبن هءلعبإل ملعب ارئاط صتخم ناب هتححرو

 معنم كبذوعا) لوقيف هنم هّللاب ذيعتسي ناك مالسلاهيلع ىبلا ناف ةوبنلا ف عفان ريغ املع

 اهبةطاحالا دعتال ىتلا ةسوسحلارومالا نم ناك دهدهلا هبطاحا ىذلازا لصاحلاو ( عفنيال

 ءالقعلا هف ىوتسي ساسحا درحيىلع الا اهك اردا فقوت مدعل ةصيقن اهنع ةلفغلاالو ةليضف
 هلمتحا دقو هلثم ههجاو فيكف ةيطاخلاف بدا ءوس اذه ةمحقملا ةلئسالاىفو * مهريغو
 ىلا راشامث .ىهتنا رباك الا اهلمتحي دق ةدئافل ةبحاصملا ةنوشخلاو ةدئافبهبقعهنال باوجلاو

 هكابس رهشزا وتب مدمآو ] 6 أبس نم كتئجو 8 لاقاك هلةمهم ةمدخ ةماقا ددصب هنا
 ربحا طرش نمذا ىلا ريشي هيف كشال ققحم ريطخ ريخي « نيه أبني قف [ دنيوك برام
 نولاب ىحل مسا هنا ىلع فرصنم أبسو . كواملادنع اهس هيف انقيتم نوكيناالا ”ىثنع ريخيالنا

 سمشلا دبع همسا اولاق ناطحقنب برعلانب كش ناشوهو ربك الا مهيبا مساب اومس

 ليقومايا ةثالث ةريسم ءاعنسنييو اهنيبو أبسب برأم ةئيدم ىحدمث ىبسنم لوا 9 مل
 مهنم مءاشتو ةتس مهنم نمايت نينبلانم ةرمثع هلزاكو نِعلا كولمن٠ جوتن نم لوا أبسنا
 ششو ناسغو هلماعو ماذجو ملح دنتشاد نكسم ماشرد ناشيازا راهج ] ىنعي : ةعبرا
 متخدلاو ) لاق راما امو هللا لوسراي اولاق [ رامتاو جحذمو هراورازمشاو: دنك" 'معوخ

 اوقرفتىا ايسىدايا اويهذ لاَش اذهلو هلها قرفت ناكم مساايس تادرفملا ىف لاقو + (ةللو

 ( قرش )



 ا مهسدأتو ةيعرلا طاصم هناعرل هراجل دهدها ام لاقامو «(دهدهلاىراال ىلام) لاَقِف ةسفنىلا ١

 ريصقتااو صضقنلا لاا ةنعرلا ىلع هتقفش ةياغ مث ةعاس هتببغ هلع تع زدوعبج الكلك 2

 عيرلا نآنم ده دهل ناو اةايحىفو * ىلذاالب ىتع اوباغ نيذلا نم ىنمي ( نيياغلا نم ناكءاإ) لاق

1 1 

 ا هنو ا دهدهلاف رعب نونحلار ناو هساد ىف ماع اذهو 1 ةطودلا ىنبهنال اعبط

 زوعأ هديل نكاتوذ نكس ةئناارلائؤؤاتفل فوه ءااؤإأ "روبط" هاما ل ذرقلم بوكا |

 6 اديدش اباذع هنيذعال ة8لاقف هتبغا رذعنكيمل نا هددهمث . ىهتنا زوج مذ باجا ال ما

 اديدش ابيذمت ةهئبذعال ىا باذعلاىف ةسيح رثكا ابيذعت هبذعو ديدشلا -عاجمالا ٍباذغلا

 قرضا ليقدقو صفقىف هدض عم هلعجوا هلك ات لغلا ثيحوا سمشلاى هناقلاو هعير فتتنك

 هتجوزال ليقو « [ تفج ] ةيسزافلاب هفلا نيبو هني قيرفتلابوا دادضالا ةرشاعم نودشلا
 لاقاك [ مارب نثدوخ تمدخزااي ] نارقا:ةمدخت هنمزلال وا ناوعلا ناسنا ىف 5 ذودعب

 ةاثسالا و + كلوقلاو قضرلا !ىنتع نع طاقتالاو ةرضللا نع درطلاب هتلذعال_ تالبوأتلاف
 ا ربغو م باذعب ديعؤلا اذه تاوحلاو 6 افلكم نكيمل نمل دعولا اذه ىنعمام ةمحقملا |

 تاليوأتلا فو © اهكرتىلع كطأن ودك هتعاط همزلب ناكو ىصلاو ةيادلاكبدؤي ةفاكشلا

 ' ناونلا نمناملسل نير>سمللو اهلو فيلكتلا ةاجىف تناك هنامزىف ريطلاناىىلا ريشن ةيمجنلا

 ا ناسنالا لاوحاك لاو>اؤ كارداو مهف مهلو مهلاوحا بسانن فيلاكت نيطارشلاو نْلاو |

 هسذج ءانبا هب ريتعتل 1 هخذالوا 0 مالسلاهيلع ناماسل ةزحعم ىهاوتلاو صاوالا لويقىف

 قلح قش حمذلا لصاو ناذعلا 2 هنحنذال وا تالايوأتاا ىفو ع لست هلزوكيال ىتحوا ا

 | لكتملا ءاي البق ىلا نوتلا_تفذحا تانون ثالثن ىنتتأيل هلصا 6 قيتأبلوا قه ناسنالا

 بيس هك نشور ىتححب نم ديايباي ] ةيسرافلابو : هرذع نيبت ةححب ه# نيبم ناطلسب له
 ٌرواحت هاقأ كادعلا اكو تةلانطلل لامك ن وكي ةكيطلا هلهفخن ارك اذهب [١ دف دالك ثواع
 دحا ىلع ةققلاىف فلحلاو هنع ثحبلا دعب حضاولا رذعلا مهنه لبقو نيمرحلا مزج نع

 امهشو هني ديدرتلل ثااثلاىفو ريختلل نياوالانبب وا ةملكف ثلاثا مدع ىلع نيلوالا

 و لك ل/رعتتبناكو هانا مواتر !ماقلاو + قحانر [يرخما ققشي ا ك4 ماوي اظن
 نيسملا ىلع مع مت ةاش'ثفلا' نيرشعو ةرقن قالا ةشمحو ةقان' فال ةسمخم ةماقف لوط
 ةريسم كلذو لاوزلا تقو نها ءاعنص ىفاوف اليهس موي احابص ةكم نم جرخف نهلا ىلا
 ءاملا ليلد دهدهلا ناكو ءاملا دحي لف لصي لزنف اهتريضخ هتبجا ءانسح اضرا ىأرف رهش

 هعضوم :ىلع لدف هدعبو هبرق فرعيو ةجاحزلاىف ءاملا ىرباك ضرالا تحن هارب كلح

 حوبذملا نع باهالا خلسياك ضرالا نوذلسف نيطابشلا ”ىحف هراقنع هرقنيزاب
 نالفهيف عقب ىتح ةاريالف بارتلاب ىطغيو خفلا عضويهنا اماو كلذل هدقفتف ءاملا نوجرختسيو

 رظنيلءاوهلاىلا دهدهلا عقترا ناماس لزن نيح ناك دقو رصبلا نود لوحي ءاجاذا ردقلا

 هلت صوف ءاوهلاىف ىا هللا طختاف افقاو ريفنع همسا رخ  ادهده ىأرف ايندلا ةصرع ىلا

 و لا رشع ىزثا اهدب تاو سقلب كلم هحاص هافدوو 'ىش لك نه هل ر>سامو ناملس كلم
 000 ناسلاحود



 - ادن 4 جمس ريدم عساتإ توتال.

 أ كلذلو ردناو نعا لوالاو داسفلانم هيفام ةلازاب ةرانو احلاص ايا هقلخم ةراث نوكي ناسنالا
 | رحبرد ]ةبوحصم ةريثكلا بجحلابو ةيوشم ةردكتم لاحرلا رثك ال لاوحالا لئاوا تءاح

 سفةتباردردنم ”هلكو امثدرب صيرح سفن ىاوهب ارلمت ىداو نك هع هكهدرو ١ قئاقحلا

 ْ برشم ىلع ةمهلا ىلاع نوكينا لقاعلا انها دك لوز كلل و نول طباع ونه وينال

|| 

 هيلاعمو ءامسلا نم برق هيوحنامو ضرالانع دعبهناف ءاوهلا وجىف هريس هيلع لدياك ناملس

 ظفاحللا :لآق اكءاعضاؤت ةلغلا ىلا تفتلااماو |

 شرومايدوب اهرظن تمشح نينجاب ناملس « تسين قرب 'ىفانم ناشيوردب ندركر ظن

 كردا فيك تقولا ناملسريل نءو ريطلا ةنسلأ مهفي هناف قشعلا ءاوه رابطانم نكي نمو 0

0 
 ارئاغرم نابز ىناد هجون" * ارئابلس ىكد ىديدت نوح |

 | علطيو بولقلا ميلاقا ظفحم هبو ةقيقملا متاخ هديب ىذلا لماكلا دشرملاوه ناملسب دارملاو . ٍ

 ل6 نال فلوو اجرك اهواي ذلا و اهلك وابا وطال علماخ# لكيلا رم وق ندارسإ_.ةلع

 ةنخلالاؤسب همتخو حالصلاو ركشلا ىلع تايثلاب اعد مالسل هيلع ناملسنا مث * ( ةيلهاج تيم

 | هقود ةعاشلاىلا ةسننلا ةلئاعلان وذا هن وك وهتحصع قانيالوهو ماركلا ءاينالا هقابأل لمفاك

 بصنمو ةّهررطلا نم ةيضرم ةن ضو. 0 م ةئسح ةلاح ىلع امك ةمالل داشرا |

 ةيدوبعلا ةلماعمو ةعيرشلا هتف رعم ىلا مضت ن ه ناف ةقيقحلا نم لاع ماقمو ةنرعملا نم فيرش |

 ةنطابلا رومالاىف نيحلاصلا ءايحالا عمال ةرخ آلاو ايندلاىف نيقسافلا نيكلاهلا عم 55

 ْ دعرا و انلحيو ةنسحلا لاوحالاو ةيضرملا لامعالل انفوينا هناحبس هللا ا ةرهاظلاو |

 | تام هنامز ماما فرعيملو تامن») مالسلاهيلع لاق اعوط هلدايقنالاو تقولاماما ةفرعمنه | |

 دّقفتو 2 هدق كك ىلعوهو ريدج ةباحالابهنا ةنسحتسملا رومالا نم اهريغو ىوقتلاو ال |

 | هل لقامتاودوقفملا باطدقفتلارارسسالا ف شكى و *: ةيمغ نعهيلط هدقفت س وماقلا ىف لاق *ةيريطلا

 ةقيقح نكل دهعتلا دقفتلاتادرفملافو *هضعب دقفيو هضعب كردي ”ىثلا بلاطزال دقفتلا
 | طيسولا فك سنجلل عماج مسا ريطلاو . مدقملادهعلا فرعت دهعتلاو ”ىثلا نادقف فرعت دقفتلا |

 همساو دهادهلا سير ناكو اهب اهف دهدهلاريملو ريطلا لاوحا ناملس فرعتو ىنعملاو

 | هرتس رتاشل 6 دهدقلا ئراال 2 وك لاح ىللصح 'ىث.ىأ ىا 6 ىلاه لاقف 9 روفعي

 لب 26 نيساغلا نم ناكما #9 لو ذخاف هنع برضاف ائاغ ناكنا هلادب مث رخ 1 'ىئثلوا
 ريط ليخرد هكاسم تسج ] ةيسرافلابو : ةزمهلاو لبي ةردقم ةعطقنم ماف ٍبئاغ وهأ |

 | طيسولا فو.« [ عمج نيز ناكدش بئاغزا تسهاي دتفا ىمت ىورب نم مشجاي اردهده مب ىمع

 | هتكلو كلام ءانعم ادثك كارا ىلام برعلالوقت هاراال دهدهال ام ىا دهدهلا ىراال ىلام

 ' ظقدلاكولملا لع ثجاولاناىلا ريشي ةيمجتللا تاليوأتلا فو اهب ىنمملا هحضوي ىذلا بلقلا نم
 0 اهربك | نودقفتياك مهتيعر رغصا دقفتو مهاياع روماب مهلفكتو مهمابق نسحو مهتكاممىف ظ

 ا رغصا لاح دقفت مالسلاهيلع ناولسنا5 مهنم رباك الاو ىغاصالا ةبيغ مهيلع فخ ثيحب |

 ( طر



 ىناعيلا نالرببا ار دوك زكششلا | ردقا تلك ووج دوه لبطل مه ازمت عش ويدي كنا يبي |

 للا ةروس موي م00 جم

 ١ رازه لهح ىيره تسد 508 مراد كنعهربس رازه راهح نه ت57 دنحوت ص

 7 ١
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 | متفق رك ىاج نيمز ريز ردو ميدركت راشخا ديداديم نيمز فرت اناني هللاىن اي هكداد باوج

 , ىلاعت ىادخ هك اغاطعزا:لادخ رببعت ب لعار تفكك لكنا. اذناذن,'ذامب لا .ىلابغتو ىا دخ جان |
 تلك او اهحاورو رهش اهودغ ) دناهتخاس نم تك نبع (ذداوسقك وكي ركب هداد ارك

 ديا رد تسداب نوح همه اند تكلم زا مداد ارك هجرس ىعل دراد ىنعم 4 نبي دك ا

 هتفك ىدعس خيش ىنعم نيردو « حيرلا ىلع دمتعا امتاكف ايندلا. ىلع .دمتغانفا», دئاينو ١

 مالسبل اهيلع ناهلس نيارمسا 3+ ماشو اءاك جرجس ئفز دابرب 4

 تفرذادو:نكنادابدكت ١ كنخ + تقزادار هكاىدد ع

 بر لاقو إف [تفكو درك مالعكلم تاجانمي ىود مالك ا عاتسازا دعب مالسلاهيلع نايلس
 قرفتلا نم عنملاو 5 7 | ىنعع عزولاو ٠ ةيدعتلل عذوا ةزمح هي كتمعن 3 لا كك ئعزوا ا

 ثدح ىنع تلفنيال هطبراو دكة ل ا علا طل نر كل عزا ىنلعجا ىنعملاو ماك نامت الااو |

 ركشلا هنشتف هركش شيل اعزاو هللا هلعجينا مالسلاهيلع لأس «الصا كركش نع كفاال
 ثيدحلاىفو هددشتلا كلذل ةئيرقو لسخت طبرلاو عزولا تايئاو ةينكم ةراعتسا ةرفانلا ةعامجاب
 ريما تاك مو ٠ ترف ترفكاذاو ترق تركشاذا اهناف ( ركشلاب اهودبق ةيشحو ةمعنلا)
 نمىا ركشلا ةلقب اهاصقا اورفنتالف عنلا فارطا مكلا تاصواذا ههجوتّللامرك ىلع نينمؤملا |
 هنع ةديعبلا عنلا مرح هيدل ةلصاحلا ملا ركشي م

 موهوم ةطشن وج دشاب درخ  دنجرو ىتمعنوت ىبناس نوح

 مورحم ىوش هتاياز هك « راذكم ورف هتفاي نأ ركش
 ىلعو + اهوحنو ريطلا مالك مهفو لدعلاو كلملاو ةوبنلاو معلا نم 6 ىلع تمعنا ىلا #
 سوبللا ةعنصو هعم ريطلاو لابجلا حسيستو ةوبنلاب اشنانب دواد ىدلاو ىلع ىا 6 ىدلاو

 اهب نحتما ىتلا ايروا ةأرما تناك نئابلا تنب عياشتب ىتدلاو ىلعو اهريغو ديدحلا ةنالاو
 عدب هناف ليالاب مونلا نائلكتال ناي هلتلاق ىتلا هو ةرهاط ةكااز ةملسم تالا هو دواد

 ماعنا امهيلع ماعتالاناف هيدلاو ركذ جرداو رارسالا فشك ىف اذك ةمايقلاموب اريقف لجرلا
 ركشبف نئأ ىلع ىلامتللا نه ةمعن تيرس تالا نبالا باستنانا ةزلؤرتض ركشلل بجوتسم هيلع
 ضيفلا ةضافاب حورلا ىدلاو ىلعو ىلع تمعلا بلقلا نابلس لاق ةداشالاو ه8 ةمعنلاكلتب
 ١ مهللا ةمعنلا لمكت نيرمالا نيذهبو ةعيرسشلا ناكرا ىف هلامعتساب دسحلا ىذلاو ىلعو ىنابرلا
 ىنعمو .ةمعنلا ةمادتساو ركشلل امامت 46 هيضرت اًلاص لمجا ناو 9: نيرك اش نيمعنم انلعجا |

 ةنملا « ىلخداو 9 ىن» هليقت ىنعي ثيللاوبا لاق « [ ارث ىدنسي ] ةيسرافلاب هاضرت
 6 نيملاصلا كدابعف 8 لمعلابال لضفلاو ةمحرلابالا دحا ةنلا لخديال هناف ه6 كتمحرب 9
 لماكلا حالصلا خبشلا نبا لاق + اقلطم حالصلا ىف مهعبت نمو ءاسالا مهو مهتامحىف

 ىلاعت هللاحالصاو ىلوو ىبن لك اهبلطي ةيلاع ةجردوهو ةيصعم مهبالو ىلاعتهللا ىصعبالناوه



 م "او وح ردع ع-اتلاءزجلا

 مهقلا نماهل و ةتعاطب تّمانمفرعتنا دبالف هتعاطب ةرومآم تناك الق * ناماس ةلغلا تف ىعمب

 الا تش الثل نيتعطق ةحلا 555 اهنا كلذ نم اهعفانم نم ال لخلاناف اذه قوف |

 انوا كرت 315 تلف ةكرش ذأ تن اهئال عطق عبدا اهرشكت اهئاف ةريزكلا
 جواز الو قحالتال لغلاناوملا ةا.ح ىفلاق * ف ىتح اهرخ نم سمشلا ىلا هجر ةيحلا

 داشلاب هلك ض.لاو هنم نوكتي مث اظِب ريصي ىتح وممف ضرالاى ريقح ”ىش هنم طقساما |
 | مهنأ لاخلاو ىا مكتءطحم لعاف نم لاح #4 نورءشنال مهو 2+ ءاظلاب هناف لقلا ظيبالا
 | هدونج لضفو هلضفو ناملس لدعنمناىا اولعفمل اورعشواذا مكنومطخب هنأ" قورهتتإال

 ظ ىذالاو ملظلانم ءاينالا ةمصع تّرعش اهن اك اور عشب النابالا اهقوئاش ةلك نزمطحمال مهنا

 | ك2 ات كاسل ل اوك نوزع مهو نايلس دنحىف هلغلا لوق ريظنو وهسلا لدس ىلعالا

 | ىلع ىتملازاالا نمؤم ررض نودصقبال مهناىلا انافتلا 6 رعريغب ةرعم مهنم مكبيصتق) مالسلا هيلع
 ىلع لضخفلانم دمحم دنحلال هسفن هللاوه دم دن ىلع ىتملاو هللازذاب ةلْغلا وه ناماس دنج |

 داب هكدنا هدروا ] مالسلامهيلع نييبنلا عمج ىنع لضفلا دمحل ناك ام ءاببنالانم هريغ دنج

 الاموهو كحضلا لوا مستلا 1 مسيتق 0 [ديئاسر ناولسعمسب هار ليه هسزا ارنذس نيا

 هف اذخا و اهلوقنم كحضلاىف اعراش :6 اهلوقنم اكحاض ف هنوك لاح مسن ىا هلتوص

 25 ةردقم لاح وهف كحادلا ثنا حب لوا ىمىتلاهتءاهذ غلب ىح همس ىف غلابها دارا

 | اهعون ىب ملاصمو اهحلاصم ىلا اهئادتهاو اهريذحنو اهرذح نم ابجعتم مسن ىنعم ىلع

 مهضعل لاق * مسلي و بحيعسي هبةلدهعالام عمسوأ ىئاراذا ناسنالاو مستلا ءاسالا كح 3 ناق

 ْ ةلَغلا مالك مهف نم هللاءاطعا امب احرف هنطابو ةلْعْلا لوق نم احعت هرهاظ ناك ناملس كف

 رسنالةناف تاقولحلا فانصا نينامف ةققشلاو ىوقتلا تابَف هدونج لاحو هلاخ ةرهشب ارو رو

 رعت ودونحلا توصب تسحا اهنا 3065955 نادل عا نملك اك ركن انلاك الو انند ينعابىت
 | ىح نرعذيالتل تفقوف حعرلا نايلس سماق مطخلاّن م تفاخ اذاو ضرالا ىلعوا ءاوهلاىف مهنا |

 هدونجو نايلسنا ىلعلدي نورعشبيال مهو هلوقىا اذه طرسولا ىف لاقو + نهتك اسم نلخد
 ضرالاو ءامسلانيب مهتلمحول حرلا نال حعرلا مهلمحتملو ضرالا ىلع ةاثمو 'اناكر 1

 ىعتنا ناملل حرلا هللاريخسن لبق تناكةصقلا هذه لعلو مهلجراب اهوأطينا لغلا تفاخام
 | ركشل هكىتنادن هج زوم ىاتفك] اهباوتاف اهتم ا لاق ةلغلالوق عمسامل نايلسنا ىودو

 كل كاك كك رع ناكأ تكول أشد كوكا نهنلما متئاد ثفك دنتكت متسنم |

 َنمْؤري ةكدوبننا نم ضرع هكداد ٌباوج ئدندزك ناعب ارث موق هنوك هج ذندون اوهرب نه
 قو كل ةراعتلاو كم ”ةيديدو هكك رب رظن هاك ا ةكداوت نا نمد دوش 00 |

 ذقشياوت' تكلم "قدرك نالدخ لاعب تلفَغ نادم ردو دننامزاب'ىلاعك ىادخ ركذ زا هدش |
 تلاقف ىنظع ناملس اهل لاقف [تساقح ةضوغم ايندو دبا ديدين اشيا لدرد ايندرد ىوزراو ظ
 ناملس ترسل ىردت لهو هلق ةحارج ىواد هلال تلاق ال لاق دواد كوبا ىمسمل تمالعأ |
 هكديسرب ىوذا نابلس كءدروا رارسالا فشكرد] بلقلاو ّزدصلا ملس كنال تلاقال لاق |
 ماما د ممم 0 تمص سي ب 7 - ويجسد ج22 ييسر يبس سوس ممل ف

 (ركشل )



 لكلا ةروس بي منع رجم

 (ةنيده نايلس صو دود لآ يوااق رح يلا هنا انهلع هدحاو تيمتإ لو م هلع
 | ىبوطو هب نمآ نمل ىبوط نامزلارخآ ىف ىب' ةربغراد هذه لاقن ملسو هيلع هللاىلص لوسرلا |
 (نوعزوبمهف) هلوق هنع'ىنملا ريسلل ةياغو ةيئادتبا ه؟ىتحولي هب ىدتقا نمل ىبوطو هعيتا نا

 لاقو * قوف نم هوتاو 6 لغلاداو ىلع 9 اوفرشا 6# اونا اذا + ىتح اوراسف لبق هنأك |

 'ىثثلا ىلع ىتا مهلوق نم هعطق هيلع نايتالاب دارملا نا امل ىلع ةملكب لعفلا ةيدعت مهضعب |

 مهناخم ذئنح ذا ىداولا ىهتنم دنع اولزني نا اودارا مهلعلو رشا" غلب و هدفنا اذأ |

 عضوملا ئداولاو . اذهريغ “ىجيسو داشرالا ىف م ءاوهلا ىف مهري سلفا دنعأل قالا قا

 ةلم تيمس [ روم ] ة.سرافلاب : ةلمث ةدحاولا فورعم لعلاو . ءاملا هف لمس ىذلا

 لغلا هف ركيراداود (لعتلاا!اعذاور قسم انيك ارقاةلفو اكينك كنان كخأ ىو ايليحا

 روهشملاو للا ريثك فئاطلاب وا ماشلاب داو انه دارملاو جلثاا هيف رثكي جلثلا دالب لاقباك

 وهلعلا ىداو ىف مهضعب لاق اذلو ىتاخبلاو بان ذلاك ناكملا كلذ لمت ناك ىلقو ريغصلا لقلا هنا

 باوج كيك اه اواخدا لغلا اهيااي ةلم تلاق © مهيك | سم لغلاو نملا هنكسي داو أ

 لاغلا رئاس اهإت هيت ةحيص تحاصف مهنم ترف ىداولا ىلا نيهجوتم مهتأرامل اهنا |

 ثيحمهار اورجا كلذلو مهتحانمو ءالقعلا ةيطاخمب كلذ هبشف رارفلاىف اهتعبتف ةرضاحلا
 اهادعام؟و قطنلا اهيف هللاقلخنا عنتمي ال هنا عم مهلالوقم لغلانم اهادعامو ةلئاق ىهتاعج |

 ةكذم تناكو بئذلاوا ةجعنلاوا كيدلا مظعىف ناحانج اهلءاجع ةلمن تناكو . مهفلاولقعلا |

 تمس _ىوجوا ةيحاطوا ةرذن .اهمقاو عاقوت ىدلاو نا ناكر هنت جف ةنعلإ |

 مسالا اذهب ىلاعتللا اهامس ةيهلالا فحصلا ضعبىفوا لجالاىفوا ةاروتلا ىف مسالا اذهب

 ةلءثال نوكينا روصتب فيكفالاو اهقطنل ةيمستلاب تصخو ناملس لبق ءاسالا هباهثىعو |

 مهتومسي ىتح ضعبنم مهضعب ةدوص نيسدالل زيقيالو اضعب مهضعب ىمسيال لغلاو لع مسا
 مالعالاو فيرعتلا باتكف ام اهوحنو بالكلاو لبلاك مدآ ىنب كلم تحن نوعقاو مالو
 ىلع قلطت ةلمت نال اهلعف ثينأتلا ةمالع قول ليلدب قيقح ثنؤم ةلو . للادمحر ىيهسلل
 ةظفل كلذكو ىثناةلمنو ركذ ةلمت وحن ىجراخ زيمم ىلا جيتحا اهزييت ديرا اذاف ىثثالاو ركذلا

 لاقف سانلاهلع تفتلاف ةفوكلا لخد ةداتقنا مامالاركذ * ةظفللا تاثنؤملا نم ةماعو ةمامح

 اركذ تناك أ ناياس ةلمت نع هولس لاقف ثدح مالغوهو ارضاح ةفينحوبا ناكو متاشامع اولس
 هللا باتك نم لاقف تفرع نيا نم هلليقف ىثنا تناك ةفينحوبا لاقف مكاف هولأسف ىثلاما
 اهعوقوىف ةاشلاو ةمامالث. ةلغلانا كلذو ةلملاق لاقل اركذ ناكولو (ة[2تلاقإ هلوقوهو

 زوجبالو هو وهو ىتنا ةمامحو ركذ ةمامح مهلوقوحت ةمالعب امهنيب زيميف ىتثالاو ركذلا ىلع
 نيو كل اور مطحخلاناف مكن رسكيال 46 مكنمطحمال © ةزمحالو ةحلط تماق لاقينإ

 سمالانم لدبوا فاتئتسا ةلعا 6 هدوزجو نميلس © اهنم ريدك هنال ميطحلا ةبعكلا رح
 فقو:لانع اهيهن دارملاو ماعلا نع مهلىهن وهو ةعسلاىف هلخدتال نونلازاف هلباوجال

 تلقناف * [ دنوش فلن ةض رعاك ى ئوحب ] ىنعي : اهنوءطحي ثدحب مهتكاسم لوخدىف رخأتلاو
 2002222222 222222 2222 يي 25255222225232 اخ مربرب بلا



 مث ةراح اهيف ىتلا ةظيلغلا ضرالل دنا نم ظلغلاب ارابتعا دنْلا ركسعلا لاقي 0 ٍ

 هللالوسرل ةماماو توبكتعلاو دنج جوع ركسعل دهدهلاو دنج ليفلا باحصال لبابالاو |

 سنج لكف 5 ريطلاو سنالاو نملا نم ف هركاسع سانجا فالتخال هدونج لاق امنأو

 دنج دورمل ضوعبلاف 6 وعالا كبر دونج ملعب امو ) ىلاعت لاق ةدح ىلع دنج قلخلا نم

 | هل ناك رفسو ريسمىف هرك اسع هل عمجو نايلسل جرا ىنعملاو اذه ىلعو دنج مالسلاهيلع

 ظ

 2 ل

 ا
 دنجلا داوتسالا اهنتكك او لاو #2 5 دمك دونح حاورالا وحن دنح 0 لكل لاشي أ

 ( امر

 ظ " .وانإ ة كفيت لاتعمل [م ايف راك هنا "د ىو راو .ت هش ث ةريسمه هب ريستف طاسبلا ايصلا حبر |

ْ 
 ظ سنالاو نإلا نم مالسلا هيلع نايلسل ةنطاسلاراد تناك سراف دالب نم ةدلب ءاطلا حتفو
 نك فئاوط هل عمش نما ارْفَس دارا اذا ناك هنال. سنج. ل لك نم ءاسؤرلا ةرشابم ريطلاو

 | نان ام لعآ:لوانم كلم ةوق لامكب ناذيالا ىلا ةعراسملا نط مدقتو دونجلا ءالؤه
 ظ نع عملاو فكلا ىنءمب عزولا # نوعزوب مهف وه ريخستلاو رشحلان م ةدعب ةنغاط ةقئاط
 ظ نع ةيعرلا فكيو راشتنالاو قرفتلا نع شيلا فكي ىذلا عزاولاو راشتنالاو قرفتلا
 | اوعمتجم و اوقحالتل ١ هرخاوا ىلع مهلئاوا سيح ىنعملاو . ةعزو هعمحو داسفلاو ملاظتلا

 | مهالوا درت ةعلمو ةعذو هدونج نم فنص لكل ناكو ريثكلا شيما لاحوعاك اورمثتنيالو
 أ لمقم ودع تاثكاد وجواب ناشنا هكتتشه تراغا نيردو ] قرفتلا نم ةناض مهارخا ىلع

 ب رقمُزا نايركشلزا سكحه هكد هلادوب ةقلاوعإ ناشيا طبرو طبضدكلب دندوم ناشيربو

 لاق مداتملاوهكف وفضلا كيترتل كلذ نوكي نا زوحمو [ تفر ىتسناوتن سيو شب, دوخ
 | ريد مهلثاواسيح صيصختو رخؤيو مدقيو هحلصيف فصلا مدقتي ىذلا ع زاولا راتخلا ىف

 | ىلع نيرداق ريغ مهرخاوا نا امل اضيا كلذب لصحمب قحالتلا نا عم مهرخاوا قوس نود
 ْ 000 »# وطاف حجيرلا ريبسلاب_ مهربي ريس ل اذا وهو علرم كاريسلا نم مهلئاوا هيلع ردهم

 ىلاعتهلوقوهو اهلع نوسحمو ةعاطلاو جور هناك أت( قزاز ىكنا) .طااربنألا

 | كم نانا ةماورأ اد: ليعتا* ( ليسدلسلا#اباذع قش. هقذث ان عا نعل ةههنم ؛ غازي نع ف :)

 | ةسمخو نحيل نورشعو ةسمحو سنالل نوريشعو ةسممح ةئام ىف خسرف ةئام ناك مالسلا
 | نةطتحطم رازاوعلا نطلب لآ دل ةطاك وا لمدطوتل نفل فقأعو: ةفئل د و اريطللا نوومغو
 | ميرراو بهذنم اطاسب نا اهل. تدي ادقو ةيرنس ةئاحعس ةحسوكتم ةئامئالث اهيف .بشخلا

 فاا ةئامتس هلو-و هيلع دعّتيف بهذ نموهو هطسوىف هربنم عضوي ناكو خسرفىف اخسرف
 / مهلوحو ةضفلا ىس ا اعلاو تهذلا ى الا ىلع ءاسالا ديا نضر رسؤبا من يمركلا

 أ مفراو سيشثلا هيلع عقن ال ى د اهتدعنحاب ريطلا هلاغتو ناطابشل اون .ىلا ىسانلا لوحو سانلا

 ككلمى تدز دق ىا ضرالاو ءامسلا نيب ريشي وهو هللا ىلاعت»هللا ىحواف هريست ءاخرلا

 | دواد لآ قوادقل لاقف ثارحم "سم هنا ىكحبف كعمسىف .خيرلا هتقلا الا ”ىشب ماكتيال نا
500 

 | زدقالا,قمالتل» كلملإ :ةتسده رانا: كاقؤ كيا رخال 1 ىشمو لزتف هنذاىف خير رلا هتقلاف املذع اكلم



 لغلا ةزو- مهي مسا جم

 | اهيناممو اهتافل نوفرعي نولسرملاو ءايبثالاف مهتاماقمو مهلاوحا ثيح نم اهنومهفب نيفراعلا
 | عشام مهلاحمب قلعتيام امتاوصانم نومهفي ىنعب اهتاغل ريغب اهنوفرعي امتاف ءايلوالا اماو اهنمحب |

 ةقطانلاحاورالا رويطنا ةراشالاو ع :اهنيعب اهتاغل نوف رعب مهنابال ىلاعت هللاءاهلا نه مولق ىف ظ

 اهعمسيالو راونالا.ةغلبرارتسالاو نومرلا.ظفلت اهقطنو قحلا نم قلاب .قطنت حابشالا ىف |
 | ىلا تافصلا ابطا قطنم انملع ةزاشالا_فطلاو نإدهاش هلقعو هلق ةقداص:ةسازف وذ الا |

 | وبا كاق_«.تايلزالا, مكح: نوظي..نع نيت ىلال:هلاعقل وايظا: قطتمو :تاذلا مولع نءنلونج ||
 || نوفل لوف قلر ىلخربل 001 مهف هلاوحا عيمجف هللا عم قدص نم هرس سدق ىبرغملا نام |

 | هناحبسقحلاف لوزالاو لبحزلات قو هعامسب نوفر ليلد الثم لبظلا توص نا 5 "شلك |

 عم تايئرملا لاوخا دوهشو تاوصالا عامم نه تافيرعتلا نونفب دوضحلا لها صخي ا

 لبق أك اهفالتخا |
 ةريعا هل شن لك, ىك ذعر ةوكفر هل .ثاك زك اذل

 لك مو دحا لك هدصقي نالف لاقي ام هبىنوا ام ةرثك دارا 6 “ىش لك نه انينواو :

 نا :.. ميدش هدادو ] ىنشاكلا لاقو «امقلعإ ةزا غو هداصت .ةوكلشر دانت ىشا |

 | باتكلاو ةودلاو كلملا ىنعي راربسالا ف شكىفو + ع[ ميدو جاتحم نادب هك ىزي> ه كندا 7

 باوحلاكنافجو ليثاتو بيراحمو باودلاو ريطلا قطو نيطايشلاو نما ريذسلو حايرلاو

 وهل 0 ءاتيالاو ماعتلا نم وك ىلا 5 اذه نا 0 ريدا عاوناو رفصلا نيعو رطقلا نيعو |

 طيسولاىفو * دحا ىلع ىحال ىذلا حضاولا «نيملا» كاع هللا نم ناسحالاو ني لضفلا

 هللا بص هللا لوسر لاق ام دماو م هلاق انريغ ىطعا امىلع ةرهاظلا ةدايزلا وهل
 ناهلسىطءاىلق *ارخفال اركش لوقلااذهلوقا ىا (رخف الو مدادلو ديس انا) سو هيلع

 ةبجعملا عئانصلا تالنص هنامزإقو ريطلا قطن مهفو جرلاو نا ريخست هلديزو دواد ىطعا ام

 تاناويملا عيمج هءاج كلملا ىلوت املو * رهشا ةتسو ةنس ةئامعيس كلمو سانلا امم عنمج ىتلا

 نا تملع دقو هينها فيك تلاقف كلذىف للا اهيناعف هيزدت تءاخ ةدحاو ةلمالا هنوئنم

 ىرديال صاب .ناماس لغش دقد ةرخآلا هيلا ببحو ايندلا هنع ىوز ادبع بحا اذا هللا
 ىنلل هنع هللاىضر رمع لاق * هاواتف ىف ىطوسلا هركذ ةئنهلانم ىلوا ةيزعتلاب وهف هتقاعام

 لاقفؤ ملم ضالسخالا ه1 تضخم باقي هل تل ىذلا_ناطللا اذه نعرف مخ [ منال هلع
 مكيلعو رصالا هيلعف ءاسا اذاو ركشلا مكيلعو رجالا هلف نسحا اذاف ضرالاىف هللا لظ)

 فنعريغب اهنم قلاذخاو ةيعرلاب قفرلالاق كلملا حالصام اهكح درجدزي لافيو دو( نصل |

 ىدعس خسشلا لاق : مولظملا فاصئاو لسلا نماو لدعلاب اهيلا ددوتلاو

 تنكيو !ذنعاسب# اذ تناعلا ورعب كو تودسملا دادس كافل تبع

 نشب ناك بفك لدكوخ رودزم هك * شيوخره زا نك ناهد تاعارم

 برحلا ىلا هنع مهجاعزاو مهرق»٠ نم ةعاملا جارخا رمشحلا ه5 هدونج نولسلرش>و ©

 دونجلاو جاتلا ف م [ندركدرك ]رسشحلاو .تادرفملا ىف اك ةعامجاىف الا رشحلالاقبالف اهريغو



 موي مل . جم سفع عسأتلا ءزجلا

 ودعو قيدص قيدصو قيدص ضسالا كيدلا) ثيدخلا و. ضيبا كيد مالساا هيلع هل ناكو .
 | ناطيشلا ةيؤر دنع قهنب راما د م كاملا ةيؤر دنع حسيصلا وععو طيسولا ىف 3 (ىودع

 نما نلا رسخإل ةيانبب اذه قرد جوملا كدا تعش امر معي دإ نازي ل وص سنلاو ه
 نيبامريطيهنا ىتح احانج اهاوقاو اناريط ريطلادشا وهو ةْئس فلا رمعي هنا لاّع رمعلا لوط

 د ه2 هه هع عمممم م7751 لل مؤ[ؤ١33١]١إ]ا 103 0 هر 2 ال االلللا-للا-0-الااااابللللالللللاااار_:_:_ا0ا0ا(ةا2لاللاااااا لاذ + < + < + + < <

 ريطلا فيررع وهو هنم ةثج ربك ١ ريطلا عابس ىف سيلو دحاو مون ىف برغملاو قرمثملا
 ىبر ناحبس لوقي عدفضلاو ٠ سنا سانلانع دعبلاف لوقي باقعلاو . ناويحلاةابحىف.اك |

 | ىف نط ماللاهيلع دواد هللاهت نا  ىكحو  راحبلا جل ىف دوبعملا ناحبسوا سودقلا

 هبارح ىف دعاق وهو اكلم هيلع هللا لزتاف هحدم امم لضفاب هقلاخ حدي مل ادحا نأ هسفن

 لوقت ىهاذاق اهلا تصنأف عدافصضلا هب توصت ام مهفا دواد اي لاقف هبنج ىلا ةكربلاو
 مل ىلا اس ىنلعج ىذلاو لاق ىرت تفك كلملا هل لاقف كمنع ىهتنم كدمحبو  كناحبس
 مالسلاهيلع مههاربا راني ترم اهناف عدافضلا اولتقتال هنع هللاىضر سنانعو * اذهب هحدما
 ةلعلا ةنمح لتق نع مالسلاهلع ىلا ىهنو ..رانلا ىلع هشرت تناكو ءاملا اههاوفاىف تلمح
 هذهو بارخلا اونباو توملل اودل ناشرولا لوقيو .دهدهلاو درصلاو عدفضلاو ةلحتلاو
 ىتح هدالوا ىلع ونلاب فصوبو ةفاملاو ةتخافلا نيب :دلوتي رئاط ناشرولا لبق ةقاعلا مال

 ىوتسا سشرعلا ىلع نمح رلا جاردلا لوشو . ضباقلا دي ىف اهدحو اذا هسفهن لق اعر هنأ

 اذه دنساو راشعلانعلامهللا راما لوقيو . دمتلاو دم ىضغبمنعلا مهللا ربنقلا لوو.
 ةكئالملا بر سودق حويس ناذصلا قتلا اذا سرفا!لوشو . تاياورلاضعب ىف بارغلا ىلا |

 مر ىازلا مشب وهو قازراي مويب موي توق كلأسا  ىتا ميللا دوزرزلا لوّديو ٠ حورلاو

 هريس سدق انالوم لاقو : نوصل ىا هيرزرزل كلذب ىمس روفصعلا عو» نه ريغص

 ةتاط يضمن 3
 ناعتسماب كل كلملاو كل صمالاو كل دما + تسبيح هكىاد شكل كل كل كل تسناغ ص خسش

 اذا لوقت ةموبلا نم مهيلع قفشاو مدا ىنبل حصنا رويطلانم سيل مالسلاهيلعنايلس لاق *

 نومانيفيكمدا ىنبل ليو اهيف نوعسيو ايندلاىف نومعتتي اوناك نيذلا نيا ةبرح دنع تعقو
 ظفاحلا لاق : كرفسل اويهاتو نولفاغاي اودوزت دئادشلا مهماماو

 بالاخ تسيتت ناو زهلور داذإدك .* , لثمن ىزرج نقف منت لساكتلا عد

 نوردت له هلاسال لاقف توصي ريط هرم ذا اسلاج مالسلا هيلع نابلس ناك لتاقم لاق *
 اهيا كيلع مالسلا ىل لاق هنا ناملس لاق ملعا تنا اولاق انيرم ىذلا رئاطلا اذه لوقبام
 ىلا قلطنم ىلا كودغىلع كرهظاو ةماركلا هللا كاطعا ليئارسا ىنب ىلع طلسملا كلملا

 موقلا رظنف لاق هعوجر ىلا اورظناف ةيناثلا انبلا عجريس هناو ةيناثلا كب سما مث قغورف

 اهعبشا ىتح خو رف ىلع بستكا امك ىل نذيا تئش نا. كلملا اهما كيلعمالسلا لاقف مهب ىم ذا

 تاوصانالعا ناببلا سئاريعىفو * هل نذاف لاق امب ناهلس مهربخاف تئشام ىب لعفتف كينامث |

 ءايلوالاو نيلسرملاو ءاسب الل هللا نم ناطخ يه اعيمج نإ وكي الإ تاكرحو شوحولاو روطلا |

 ) نيفراعلا 2



 | نم وهو دنهلا راوز ىحسو فيطاطخ هعمج نامرك ةمححملا راع مهب وعو ”ىراقلا اهدع.

 ا

 ا 9 : 0 9 1 .

 ا . نس دل 35 . < .٠ : - . .٠ . أ
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 - م" ه1 هع . "نة 6 هيو ٌ ١ - ٌ

 ١ عج د بم سم ع ومص مصحح دا

 ا عجم دقو 2 م نع دهدهلا لوشإ تاياورلا ضعب ىفو : هلكاو هتعاس نم ةمضق "|

 ضوعبلا نم ترا هبال هوبحاف تاوقالا نم معدي امع دهز هبال ةنطلاروفصعب سافاا دنع ا

 رثك ومايا ةرمدع ةريسم نم ءاملا بلطي مث هخارف كرت رئاط انقلا رفظ نبا لاق اطقاطق لوقت |

 لفلا ةروس مم ماو حا

 ودل مامألا الق «نارطاناخاف اذك مهرد 0 هنرمف ”نينم ْوملا ريمال 0 زاتحاف

 سافال قولا وهو قيرز هنو هسلا ةاعلا ا ةماعلا ردق ىلع م وهو ققلاوه قيرزوا

 اي وينعم بلا هيلع ناماد نا ىو - لعامل كاردا ةعرسو ملعتلل لوق هيف

 اولاتف لوشام را هءاخصال لاقت هذ لكل هعتناا مق * ىا صقرتيو توصتي ةرحش

 ' سوردلاو بارتلا ىا ءافعلا اندلا ىلعف ةرق فدصن تاكا اذا لوَش لاو هساو معا هللا

 ةتخاف تحاصو .لاب غارفو عيش نع لبابلا توص ناك هلعلو [ ايند رسرب كاخ ] ةيسزافلابو ١ْ
 حاصو . بلق ملأتو ةدش ةاساقم نع اهحايضناكه لعل و اوقاخ مل قاخلا اذ تيل لوقت اهنا ريخاف
 اذكهو . نوينذماي هللا اورفغتسا لوم لاقف.دهده حاصو . نادت 9 كوش لاقذ سواط

 اهريغو ريفاصعلا ديصي روقصعلا قوف ارا وهو هلتق نع هللا لوتس ةعيبتن ع عوف درصلا حاد

 هنم برق اذاف هم برقلا ىلا ةوعدنف هتفلب هدص ديرب رئاط لكل ىذصي التم اريفص ةلذال

 لكلوش لاقف ىوطيط حاصو . مدقتام ىرخاو اذهدراث لوشنا زوجي هناب مدقتام نيبو هن

 | لوشلاقف فاطخ حاصو .ىطوطلا ىلا رارسالا فشك ىف هبسنو لاب ديدج لكو ترم ىح

 ا مك نيلاضلا دو نيلاعلابر هللدقا ارق تاق حاص اذا كمكلاقو هودحت اري اومدق

 فرءيرئاطلا اذهو مهم برقلافف ةبغر مهلا ةديعبلا دالبلا عطقي سانلا ىلا عطاوقلا روياعلا

 | كلذلو ملكتي الو عمسإال مكبا محا رئاط ةمحرلاو هضراو هتامس ”لم ىلءالابر ناحبس لوقت

 ةأدحلا لاقو . ناسالا ظفح ىف رمعلاىف ةكربلاو ةمالسلاف محرلا ارامعا ريطلا لوطا نا اولاق
 ىولعد ورسخ لاق [ جاودلغو نغز ] ةيسرافلاب وهو هللاالا كلاه ”ىث لك لوقت

 تسر هم ششو هدامهم شش هكى جا ولع نوح ”* وز هاك ىزاز هاك تدنن راد نئاارم

 | اهنال امتوص ةياكحب تيمس ههمثيو ماعلا ردق فورعم رئاط ىهو مس تك ل ةاطقلاو .

 ىا ادراو الو ارداضال ”ىط* الف عجرم مث قمل عولط ىلا ردفلا عواط ناب ايف هدريف

 | ايندلا تناكنأ ليو لوش اغسلاو .« ةاطق نم ىدها » لاقف لثملا هب برضي اذلو اباياو اباهذ

 ( مظلاور ناديت ديكو دوق ةبلقا لو ةانمع رئاط وهو ىطواعلا هيدارملاو همه

 | ةأدخلا رخآ عون نم اهركذو ىتا الا نوكتال ىزابلا ناونلا ةانح ىف لاق * [ هدمحبو

 راؤمو] اهقلخاهقمضاو:ارتكت ناونللا"نعا وم“ وغو [هلاكلعلا كلتخا:اذاهلاو [زطاشلاو

 نولفاغ' هللا اورك ذا لوقت كيدلاو مئادلا قلاخلا ناحبس [دب ناس

 تسرادس حبص تقو هكدرادىمكنأ تذاعس * تسراكرهزهب تءاط :نكتعاطو زيخربالد

 تسرايشه كلام .ىك قاد ىم ىتمزاوت « لفافلا اهبااي | ع دنيوك رحس رد ناسورخ



 امد[ 307 ), ججمس سقع تلم ءزملا
 د كسب ل سس ص عج ع و جم - ب سس حم

 انوزور ركيد وريف زماطبت اود ار كاطد زاذو دندش ىفرتعم ناملسل كو لب لي لكاَرل

 | قيدصتلا ىلا سانلل ءاعدو ىلاعت' هللاةمعنل اريهشت"# + لاقو 0 [ حست تيكن ناماسو 2

 | هلع ناملسس نا ىلقلا لاق * اريكتو ارخفال 3 اتوا ىتلا ةرهانلا تازحعملا 0ك

 ْ قلخلا 6 هلزوحم نيكمللا ةحرد غلب اذإ نكمتملا نال هللا هه امي قلخلا ربخا مالسلا |

 | ةمعمب اماو ١ ىلاعت لاق ني ركلملا ىلع ةححالو نيمؤملا ناعيا ةدايزل هللا ة يبا درع ءادنعا اهيا ١

 0 كواملاةداعىبع عاطملا دحاولا نون نونلا 4 ريطلاقاطنم انملع ساااهيا اي جه (ثدخل كبد |
 مهضعب لافو « انتوا ىفاذكو اريتو | ل ةساسسلا ةدعاقل ةياعر .كلذ لش نملك مهناف

 قطلملاور وهشملاوهام ىل ع ربطلا قطنم مهشإ ناعلس ضاضتخا قام اذهو ىاو انا ىا 0

 ام لك ىلَع ولطي دقو يش وا ادرمغنه ريمضلا .ى امت هب ربعي ظفل لك فراعتلا ىف قذنلاو

 ماها لاق. تتوض ااذإ :ةماقلا:تقطت_ لاق اذنفملا لغو ةديفملا! تفلؤملاو بدرا نم.هب تّوصفأ |
 داكي الو ناذ آلا :اهنعتو ناسالا اهرهظي ىتلا ةعطقملا تاوصالا فراعتلا ىف قظنلا بغارلا .

 هلامقطانلاب داربف تماصلاو قطاتاوح عبتلا لييس نع الا هريغل ١ لاش الو ناسنالل الا لاش

 هييشنلا قيرط ىلع وا ادسقم الا قطان تاناوحلل لاش الو هل توصال ام تماصلابو توص

 ١ كلذف ىنعم ىشنم مهف نف همهش ناك ىذلا ناياسب ارابتعا اقطنم ريطلا تاوصا تيمسو |
 | اقطانناكناو تماصهنع مهفيال نم ىلا ةفاضالابو اماص اك نايجولا قطان هللا ةفاضالاب ”ىشلا

 ١ ناملس ناكو ىرجيو ءاوهلا ىف ججسي حانج ىذ 0 مازالك ارو 1 عمج ريطلاو

 ١ انيتواو ) هلوقىف اذه جردا هنكل ا ةصق نم ”ى ماضي ريطلا ريغ ناومملا قلعت :فرعي

 مهف انملع ةيآلا ىنعمو . ناوحلا رئاس ىلع !ءا.ريطلا فرشل يللا ,قطنم نصقاو © "ىش لكن م

 هكارتاغم راتفكام يدش هتخوم نامدرم .ىا ] ةرسرافلابو : توص اذا رئاط لك هلوقيام |

 ار ىتعامح ىه] ىنعي : هتاوصا مهافتي ريطلا فانصا نم فنص لكو [ دنيوكيم هج ناشيإ |
 | ناولسهملع ىذلاو [دنكت ضارغاو ىاعم مهف نازا ناسنا عونزج هكتسيزاو ١ رويط زا |

 رراطىفاذهو نومعلا ناشنا لاق * هضاىغا نم ضعب نم. هضعن همهغ اموه ريالا قطنم نم

 حصفشب نابرغلا نم عونف ةراعلاب حاصفالا روتطلا- ضعب نم عمس دقفالاو ةرابعلا حصفب ل

 دوحسلال حمل صو اذاو ةدحسلا ةروسارقي ابارغ تدهاشلاق مهضعب نعو * قح هللا هلوقب

 ا ىلع قو دقو ةحمصفلا ةرانعلاب قطن ةردلاو 1 ىداّؤف كي نم او ىداوس كل دحيسلاقو دجعس

 ىركلا خبشلاب انحرم لوقت ىهاذاف اهرا مل ةرد هفو انناكا ضعبل الزنم تلخد ىلا

 | هعمو دادغب نم جرخ الجر نا كح ئهتنا اهترابع ةحاصف نه تبحنو كلذ رركتو |

 ا غلبملاباها رتشاف قيرزوا وهو تايرز خارفا هش رط َْق دجوف اهربغ كلعرأل مهرد ةثامعيرا

 ا ةدرابجير تبهفاهيلع خارفالاقلعو هناكد حتف حبدا املق دادغب للا عج مث هعه ناك ىذلا |

 هللا ىلا لهس لزب ف رةفلاب لجرلا نّشاف اهرغصاو اهفعضا ناك ادحاو اخرفالا اهلك تناث

 شفني خرفلا كلذ لغجو دربلا لاز حصا املف ىتغا نيثغتسملا ثايغاي هلك هليل ءاعدلاب ىلاعت

 ( تزاتجاف ) ش



 دواد ترضحدالوا تسا هدنهوكت نا تبقاع امل مادكو .تساهدوتس 000

 قب تفرعمو رون 1 د ناجل ل دا نوردنا

 نبات ماعط زا ىري هك * نآ تلعب ىت.كح زا ىهن
 ناتسيلاىف لاق اك ان رونلا عني ربكلاو بجعلا اذكو

 تاآءزا ليانقزحاج»ئار ذوب ز ادنك7+, افاسؤتلا غارج نوج دوب ى ارت

 ءايبنالا هونوا ىذلا معلا ضيفل ادعتسم ناك ةقيرطلاب هنطابو ةعيرمشلاب ءهاظ ءرملا حلصا اذاف
 اءرعش دما ديزل ببس ليضفتلا اذهو مهنامز ىنمؤم ىلع كلذب اولضفو ايلاقالاو

 ' هتارطقويملا ديزتسنو هتامعنو هنال ١ ىلع ىلاعت هللادمحت ةيطعلاو ةبهوملا رده ءانثلانافىملاعت

 | ىذلا عفانلا معلا اصلا لمعلا ىلع تاشلاو ققحتلا قيرطيف قيفوتلا هلأسنو هتامأد نم

 | محرلا د باهولاو ريبكلا ملا لضفملا هنا عفاد تاوهشللو عماق ىوها وه

 0و هِسأ توا اذْعِل ,كالملاو ةوبنلاو م إءلا هللا راص ىا 0 دواد نملدس ثروو 0

 | تالامكلا نوئثري امنا ءاسالاو لاملا ىف كاد : ةقيقح نال .ازوجم اثاريم ىمسف هذالوا
 | ىخا تنا ) هنع هللا ىضر ىلعل مالسلا هيلع لاق مهدنع لاملل ردق الو ةيئاسفنللا

 ١ ضعب ."لاساؤ هل( تلو: هللا +كانتك لبق ءاشالا ثروام:) كاقرةكثزااءاسوإ لاق( ىفالاؤأو
 . امنا ةثارولاب نوكيال ةفالخلا ماقم هرممىف قحلا هللاقف هدلول هماقم ىطعي نا هبر باطقالا

 | ادعتسم هنوك دعب قئاقحلا مولع هخبش نم ثري قداصلا ديرملاو لاومالاوا مولعلا ىف كلذ

 ١ تاليوأتلافو ع (ءاسنالا ةثرو ءاملعلا) مالسلاهيلع لاق كلذل هتاماقمقئاقحلا كاتريصتف اهل

 ١ ىحوو ةراشاو ماهلاو دراو لك ناف حورلا دواد ثري بلقلا ناماس نا ىلا ريشي ةيمجنلا

 هنع ربعي هتفاطل لاك نمو حورلا ىلع هروبع نوكي ةنهلالا ةرضخلا نم ردصن ىنابر ضفو

 ىلعسلقلا ىفرش اذهلف هظفح هتبالصو هتفاثكبو هِلَش هتافصب بلقلا نال باقلا ىلا لصف

 لَه و (كنلق تفتسا ةصياواي) مالسلا هلع لاقو دواد نم ىضقا ناملس لاق كلذلو حورلا

 دنتشاد كلم ةيعاد كبيره دندوب رسب هدزوت اردواد دنيوك ] ىشاكلا لاق * كحور تفتسا

 هكدومرفودر داي هلسم دنح وردو داتسرؤ نائثآ زا 2 هكا كابي هناحيس قح

 ارثادثؤؤو اذاوأذةىشأب ةلام- ثراوؤت اذا سن ادهد لاجل او الئانمت نإ وتد الز ازازدكره
 . هكدب وكب هكدركض ىع ناد: ز رف رب اهلثسهو هديئادركر ضاح ارفارشاو رابحاو درك عج

 . تتقن ذكي ددجخلا ودب سناةكن او ٠ تسحاشا نيررودو .٠ تسمادك اهزيج اتكيت

 ءادكو توم وأ كا ود ؤردي مئاقود دنمادكو .. تسنج :ديازفا تشحو ا

 داد ىروتسداريو دواد مهد ناوَج نمدشاب تاجا ر كا هكدومرفناولس دنادما زجاعناتاوجذا

 تسرشم ودب نسنادكت | و.اندزادرذكم هجن | ايشادعبا و. تستوم ىد اياشاٍب رقا. تفكن الس
 لد نافلتخمو .دناامسو ضرا نامئاقاما . حودزا ىلاخ ندب امشاش>واو . حوراب تسلا كلج

 هككىراكو. . مدح تقو رد لح تسادومحه شرخا ا تامحو توم ناضغابتمو . راهنو

 رباكا دوب لزنم باتكق فاوم لئاسم باوج نوجو بضغ تقورد تالد + ديما مومن غتيقاف



 د بس عجم رفع ٠ مسالاموللا

 عطاق توغو سفن تسه # لجو نع ىاذخ دوجورب

 عئاصشدزياو عونصم تسوك * ىناد ارسفنوت ىنادب نوج ظ
 دافتسام وهو نايعلا معو ةيعرمشلا طئاسولاب نوكيام وهو ناسلا لع ناملع معلا نا ملعاو#

 | (اريكلاشلاجو ءامكلاطلاخو ءاملعلا لئاس) ماللاهيلغ هلوَقب دازملاف ةنينغلا تافوشكلا نم
 نايعلا ملعب ءاملعلا طلاخو مهنم ءاتفتسالا ىلا جايتحالادنع طقف نايبلا ملعب ءاملعلا لئاس ىا
 نال مهتسلاجمي ىماف رارسالاو ةفثاكملا يلعو ماكحالاو ناببلا ملعب ءا ريكلا سلاجو طقف
 ةرخآلاو اينادلا عفانم ةسلاغلا كلت ىف

 راكذزور ىنك ؟ ىدوخ ناوخاي هكا « راهش تصرفو ىوج ىرئهب دوخوت ْ

 اناث آ امي  اناضف ىذلا هللدملا قب اة رك تاس ا ي القو وه
 كينغ رع هنآ الا 0 نا ىلع ه# نينمؤملا هدابع نه ر تك لع 00 !ءلا نم

 ردابتملا ذا واولاب فطعلا عقوم نسح رهظ اذهبو ازاجما ريغلا عم ملكشلا ةغصب ةياكتملادنع ْ
 هسفن ىنوا ام ءاتباىلعال امهنه لك ىتواام ءاّنبا ىلع امهنم لك دمح بترت ءافلاي فطعلانم |

 26 هلل | ةلباقم هاينأ امضعب هالاقام ناب اراعشا واو ولاب هفطع ىواضيسلا لاقو + طقف ٍ

 لثم كوب ١ نم هلع لضفملا ر ,ْثكلاو ىهتنا لا دما الاقو العفام هل ارك <ثنالعقف لاق |
 امت ةيلكلاب معلا نم مهولخو نيَمْوَلاب ريثكلا نيب دق هناف الصا املع تْوِب مل نم ال امهملع |
 حضوا هبفو * امهيلع نولضفتم ضعبلا نا ىلا نمر ركذلاب ريثكلا امهصيصخم ىفو نكمل |
 اربتعي لو لضفلا ساسا هالعجو ,لعلا ىلع اركش ثبح هلها فرشو معلا لضف ىلع ليلد ظ
 ىلع ىلاعت هللا اودمح نا ىلع ءاملعلل ضير# و اهريغ هنؤي ل ىذلا كلملا نم انواام هنود |

 ريثك مهيلع لضف دقف لال ىلع اولضف ناو مهنا اودقتعيو اوعضاوسو ةاضق نم مهات ا ام

 رمع نم هقفا ساللا لك هنع هللاىضد رج نينمؤملا ريما لاقام مذو ميلع لع ىذ لك قوفو |
 ىذلا ءامسالا ٍلعو ىابرلا ماهلالا امهملعو بلقلا ناملسو حورلا 0 ىلا ةراشاةي الافو ©

 ةيدوبعلا ىف ةلمعتسملا حراوجلا او ءاضعالاىلع امهلضفام ىلع اهدمحو مال للا هيلع مدآ هللا لع ظ

 310 لما كرو فاشل معلا بلقلاو حورلا نأشو لمعلاو ةيدوعلا ءاضعالا نأش ناف ظ
 اهرركو (هنيدىف هقفلاو هللاب معلا) لاقف لامعالا لضفا نع ملسو هيلع هللا ىلد هللالوسر لجر ١

 ليلق هعم كعفني لعلا ناز لاف معلا نع ىنربختق لمعلا نع كلأسا هللا لوسراي لاقف هلع

 مطشاالو رودب 1 رامك لع ربغب دبعتملاو (لمعلارب 0 كعقتنال لهطان أو "لمعلا

 ءاودلاو بارششلاو ماعطلا هنع عنم اذا ضارملا سبلأ هريس سّدق ىصوملا حتق لاق# ةفاسملا
 ةيذغالا نم ءالتمالا نا مث تومي ةمكحلاو ركفلاو معلا هنع عنم اذا بلقلا اذكف تومي |

 هكدننكت ياكح ىدباع ] ا ىدعس خسشلالاق اك ةنطابلا ةيذغالاب ىذغتلا عنمب ةرهاظلا
 ركأ تفكو دينشي ىلذ بحاص ىدركب زامرد ىمتخرحساتو ىدرو ماعط نم 0
 8 ىدوب رتلضاف نيذا كلا ىتفحوو ىدروخنب نان من

 (نوردنا )



 د ميك مب جم

 آئفاحلا لاق : تاكردلا ىلا طاطختألا نم .صلختو تاجردلا ىف ءاقترالاب

 ممهلاب نآاستالا لضفف' ىلح هلع زوثك هثاثا نحو هلام ةزكب ءراشعا نوكيا نأو بئذ |

 تاءهألا باكتراب تاطرولاىف عوقولا نع هلقعي ىذلا لقحلاو بدالاو قلاب عابتالاو ةلاعلا

 هباذع نع نيظوفحلا هباتكب نيلماعلاو هداشرال نباقلا نم انلعجي نا هناحس هللا لأسن

 لكىا 4 نميلسو دواد وه انطعا هك انين | دق هللابو ىا هي 4 دقلو و هباوُدب نيطوبغملا |

 مسا راض ل اقرت هللا ىناي م السلا هلع ناملسل ةلع تلاق راونالا ةاكشم ىف لاق «اءهم دحاو ْ

 ا هللا ريغ ىلا تافتلالا ةحارد > نع هبلق ىواد كابا نال تلاق ال لاق ناهلس تامشاو 1595 كيا ْ

 نم ةفناط ىا 6# املع ولف كساب قدحات نا كل ناح ىا كل نآ مبلس ريخصت ملس تناو هتوف ْ

 0 دسلو سوبل ةعنصك امهم لكب صتخ امم كلذ ريغو ماكحالاو عئارشلا لع ند هي هش , ال عا

 ءاشالا امش مَ 1 مع .٠ ءامشا ةعبس رقت ةعيس اع ىلإكت هللاناف باودلاو ربطلا قطنمو لاخلا

 ديلا دجو نال ايبس ناكف ةسارفلا لعرضملا معو. ةيحالاو دوجسلا لودحقف ايس ناكذ |

 ةعمد دواد معو . .ةكلملاو لهالا 00 ناكفريمعتلا تقسو لغو: عشوبو ىسوم لدم

 نادجول ايبس ناكفريطلا قطنم ناهلس ملءو . ةجردلاو ةسايرلا نادجول اببس ناكف عوردلا

 رمثلانع ةءهتلا لاوزل اميسناكو ليجالاو ةاروتلاو ةمكحلاو تاكل دعا ع .٠ سقط

 ىدرواملالاقو + ةعافشلا دودول ايسناكف ديحوتلاو عرشلا م اسو هلع هللا ىلص ادم م

 نيفراعلا ءاياوالاو نيلسرملاو ءاببنالا مولعنم هنال كلذو يميكلا ع (املعإ هلوَس دارملا |

 ىلعالا هررس سدق انالوم 5 ةرمصح لاق 6م

 امك خا اورتس نس نارا قو امل ناب دسم تاقزكك نإ
 دوقفملا ىلا فوشتلا كرو دوجوملاب ةعانقلا ةقيةملاىف ءاميكلاو

 تمس تءانصردو راكد 5 ملعت 3 رن قاعدخلا

 تنشأ تءاتف را © ىنايمرك © ملاع رد هك نيزك تعانق ور

 توقعان اذ وم نادنرزفازا مون لماوتا, عتب ءانمآ راةذرو اذهل زارا مالا تعكف كاقرع

 تول طكملهزا دعب ىو كالمو لاس هنو داتفه دصي دوب ىسوم راكزور زا دعب ىوراكذورو
 تفك“ نيلاغلا كزاتمشإ تشك ميقتسم ىورب كلمو دندش ىو عشب هيض لحام ىتو دوب

 يوابو دئدوب سراحرازوا | لشارعسا ىر ناكر زتوا لص لآ رهو بشره كلف اددعاو)

 دندناردكمكحو 05 لع ٠ نملسو دواد اند 12 هلالأ اح لح تفك كنانج توضو دول ع كلم ا

 ماكحا نارد دوب تظعوم همه روز ير نيكس ات انوا راع

 اميل تنئاؤ شفت املعو ةنزت هلع يا (املعز نان لس ذق ءاطعر انا ٠١ كاق لب مول اودورعأ
 نم ؤملاري مساع , نينمؤملا ريما لا « كلذا للبإءلا ةقيقح امهسفناب امهملع امها تيثاو امهسفنا ىلع لب امهملع

 لح تحتوت
 « هير فىع دقف هسفن فرع نه » هذع هللا ىضر بلاط ىنا نب ىلع

 عجارياف دحا م



 دمه 307غ جم رشع عساتلا ءرجل
 20 ا بِ تنقل

 كدي لخداو ه١ كلذ معاف نييذتلاوا ليواتلا هاندا بام نم هلدبالف عقو اذاو هعوقو نه |
 هلع ناك ةنال “كك ىف :لَغلو [ دوخا نهري نابيزكرد ازدوخ تسدرارد.] كبجف |

 دب لاكن لماع مقوفكتي ةعزر كلا هنن تناكف نارزاأ الو اهلك اليو يل

 3 ب رخن صيمقلا وهو عردلا لدب سبلت ىا اهب عردتي ةريغد ةبج ىو هتعردميف

 ىلع جرخم اهتلخدا نا ىا سمشلا عاعشك عاعش اهل ةقارب # ءاضرب ف اهنوك لاح
 ًادتبم نيخ #* تايآ عست ىف  هوحنو صريك ةفآ ىا 6# ءوس ريغ نم ل ةفصلا هذه
 دلاو اصعلا نهو. دبلاو اصعلاب اعست تايآلا نوكتف اهتلمح ىف ناتلخاد اه ىا ىوذحم

 عدافضلاو لمقلاو داراو نافوطلاو تارغلا صشهو ىداونلاىف ندحلاو ءاضيبلا أ

 مهنا ف» طبقلا «.هموقو © هبلا انوعبم كنوك لاح ىا #* نوعرف ىلا  مدلاو |

 املف 8 ناودعلاو نارفكلا ىف دودخلا نع نيجراخ ىا ثعبلل ليعت 6 نيقساف اموق اوناك

 06 ةرصبم وه اهتوك لاح هدي ىلع ترهظو امم ىسوم مهءاج ناب عستلا 6 اننايآ مهتءاج |
 راصبالل اهحوضوو اهترانا طرفل اهناب اراعشا لوعفملا ىلع قلطا لعاف مسا ةحضاو ةريتتسم

 ىنعي : هتيرحس حضاو *# نييمرحس اذه اولق وه رصبيامم تناكول اهسفنرصبت داكت ثرحب
 تايآ اهنوك مهتتسلأب اوبذك 46 اهب اودحجو 9 [ تسارحس نبا هكدناد سكدس# ]
 مزايالثل .بيذكتلا انه ديداو اتنعت ناَهالاو, ةفرعملا دعب “ىثلا ناكتا .دوحجلاو . ةنبلا

 ىا [ ندش ناك ىب ] ناقيتسالاو . لاحلإ واولا :6 مهسفنا اهتنقيتساو 9© هلوق كاردتسا
 لاق «رحسب تسيلو هللادنعنم اهنا انيق املع مهرئامضو مهبولق ىا مهسفنا اهتملع دتو |

 فشكي ناب هنم اولأسو ىسومب اوثاغتسا اهوأر ةيآ لك نال مهبولق اهتنقبتسا اماو ثيالاونا |
 اودححل ةلع ايناسفن 1 املظ 89 ىلاعت هللا نم اهنا كلذ مهل رهظف مهنع : 1ك مهنع |

 هنوكح هكدمم اي ركب سبي ] 46 ناك فك رظناف 9 ايناطيش ارابكتساو ءابا 5 اًواعو
 ةيسرافلابو : ةرخ الاف قارحالاو ايندلاف قارغالاوهو #« نيدسفملا ةبقاع 8 [ دوب

 مص ارت  يووتع دما يوشم ههيظن با ايليتالاوأج < ناواك ءايع نكت بقاع |

 تسا شنآ داسف لها ماجنا رس * تسا شوخ نادسفم تلاح مه

 ؤ ناك نوعرف كالها ىلع ردق نف نيلعتسم نيدسفم اوناكذا شيرق رامكل لشع اذهىفو

 ءادعالل متاد ىللاعت هللالالج ناف ةمايقلا مون ىلا كلذو هتةصىلع وه نم كالها ىلع ارداق |

 كرتيو هريغلاحب ظعتينا لقاعلاىلعف * نامزو رصع لكىف رمتسم ءالوالل قاب هلامح نا اك
 حاصيو ةدامالا سفنلا تافص نم وه ىذلا واعلاو لظلا لثم كالهلا ىلا ةيدؤملا بابسالا

 نيذلا ناىلا ةياالاىف ةراشالاو © بلقلا تاكلمن هوه امث كلذريغو عضاوتلاو لدعلاب هلاح

 لزانم اولزت مهنا مهتبقاع ناك ةطساو الب ىهلالا ضيفلا لوبقل ةيناسنالا دادعتسا اودسسفا |
 ىلا رظناف رانلا نم لفسالا كردلا ىف نيطايشلا عم اونرقو عايسلاو ماعنالانم تاناوملا

 رجحلاك ةعسطلاو سفنلا ذا لهس ةءاثدلا ىلا طاطختالاو بعص ددوسلا ىلا ءاقتدالا نا

 فرشت تاضايرلاو تادهاجلاب اهفيطلتىف ءرملا دهتجا اذاف ةيواهلاىلا ىوهت ءاوهلا ىلا ىمرملا

 ( ءاشرالاب ) وو وح حد



| 

ْ 

 ٠  2ةكقلاهن ردا 3 اريدم 00 |[ دساد 1 لا ةهيسرافلابو : : ىدوم ضرىعاو 0 هك ىلو |

 و 8 زهطا ىلإ > اهلع>و اهنع ريدا رارسالا هلق لل ند * [ فوخزا دوب نارك" يعقب 

 | سعالا كلذنا هنلظل بعرلا هارتعا اماو رغلا دعب ركاذا لئاقملا تقعنم هنقع ىلع عجريإو

 نانحالا رئاساماو الصا دحانه فوخ مهلاس رطخمال للان وؤش ةعلاطهىف نوقرغتسم ذئنح |
 تاليوأتلا فو ©: هنم نوفاخبف ةقاع ءوس دنع مهلنوكيالوا هناحبس هنم سانلا قوحا مهف |
 | فاخيالو ىدل كلاف فال هلذوشو هاوسامم هللاهنم وي هاوسامي هللاىلارفن٠ ىنعي ةيمجتلا |

 بلاط اقوا فال اش ماتوا كلل كيرا بزب هزم نوح 4 ذخرا عطا ١
 | ىتمظع ةدهاشم نم فاخمالو ىتيظع ىلت روهظ ىرتامناف نامعثلا نم .فخنال ناسلا |

 ْ وشو اع ومنا معاملو تيونز نا 2 قاوفلع مهتاف نولكرملا سانتلالا ماقهىفخلالجو |

 هعنم فراعلا ةفرعمنال ليوأتب لمعلا كلذفف عوقولا هلنيز هللاب فراعلانم ةفلاخلا عاقبا |

 للا ةروس موي موب د

 ندشدهاو> قروصريث# زور < نطو لدرد 1 ىلابخ ره

 ىا د5 فخنال © سوما هلليق ىا 6 ىسوعاي - هيلع لديو هنفث كالله هيديرا

 000 امكنذخا ا 0 06 3 أذ فاخنال 5 0 هلوقل اقلطموا ىب هقن ىربغ نم

 | مهناف باطلا ١ تقوب مهيلا ىحو ا تاقوالا عيت ىف ال نكل اًقلطم مهنع فوحلا ىفن

 ' ةهسفلا م كك كل ىا عطقنم ء اقتنع 3 مظنمالا 2 هباضل رعت لاق ىطقلا هلق نم هقيقح

 انملظ انبر مدا لوقل 00 ريبعلو ىمومو دوادو سنو وبنو مد 110 قاد تنذب نيلسرالان

 ىاحنو "تكاد نسل 1 1 ءوس دعب امسح لدب مث 0 دف تملط أ بز ىسومو انسفا

 13 محو 0 نيساتلل 1 روفغ قاف 0 ءاتككن ذأ نك لاو ىنعي ىديزا دعب نوكي درا

 ردصي لهنا اندنع راتخلاو مامالا لاق همدعو ءاس الا ىلع تنذلا زاوجىف اوفلتخا * مهيلع قفشم

 تانسح نال انم ةريغصلاك مهنم ىلو الا كرثو ريكلا الو ريغصلاال ةونلا لاح تنذ مهنع

 مكحب مهريغ ىصاعك تسيل صاوخلا ىصاعمنا معا تاحوتفلا فو * نيبرقملا تايس راربالا
 | دارااذا ىلاعت قانا كلذ حاضياو لي وألاىف أطخلاب مهيصاعم نوكتامتاو ةيعيبطلا ةوهشلا

 ةمركا كاهتناىف عقبال فراعلاناذ قحلا هجو هيف دهشي انوا ناوك ةفلاخللا ىف عوقولا نم

 هادا ىذلال يواتلا كلذ داسف ىلاعت هلرهظي ليواتلاوا نييزتلاب رودقملا كلذفف عقواذامث ادبا

 هسفن ىلع فراعلا مكحي كلذ دنعف ليوأتلاب ىصعهناف مالسلاهيلع مدآل عقواك لعفلا كلذ ىلا

 ليوأتلاةهبش لجال صاع ريغ عوقولا لبق ناكو ةعيرسشلا ناسل كاذب هيلع مكح اك نايصعلاب

 فصوبال ةلأسملاق عورمشملا مكمل نيع كلذنا هنم اداقتعا ام غاب هاوتف نامذىف دهتٌلا ناك

 نامز ىف ءالكح | نار ارهاطملا ةناثال هنلع مكحأ اطخا هنا ليلدلاب هلرهظاذا لاحلا ىناثىف مث ًاطخ

 نييزتوا ليوأت ريغنم فشكلا ناني ئشكأ دبع نكميدنا لعق كلذ لبقال للدلا روهظ

 لهانموه ىذلا فراعاا ىصعبأ ه|لقامل هرسس سدق ديزي ىلا لوقاماو ادبا ناسنوا ةلفغوا

 نيفراعلا بدا نم نال ىا كلذ ىفانيالف ارودقم اردق هللا ىما ناكو من لاقف فشكتلا
 _دبالف ”ىثب هملع قباسف مملع ردق ىلاعت قحلا ناكنا لوشي هناك دسقتب هلع اومكحالنا

 | مالا ىلععم ىلاعت هللا ةر نم ىجرب ايف نابرد مج رتفد طساوارد
:] 



 ل ريع عساتلا ءزجلا

 دروهناحتجو لاساسولالز .« هؤاف داوب ىملس تلزت اذأ

 / داب هداد تكرز 1 ىنشاكلا لاقاك ةحتلا ىلع كروروب «نلت نيزرفملا نضعإ نا مث . لاعتملا

 نيذلا ةكئالملاىفو هيف كرابدق ناب ىذلا دونلانا كلذو ةكئالملا ىلع رانلاىفنم لمح مهضعبو
 ضافا ىذلاوهو ةسدقملا هناذ رانلاىف نم دارا هللازا نيفراعلاضعب لاقو +رونلا كلذىف اوناك |

 ' اهريغوروطلاو ةرجشلاو رونلاو رانلا فدوب ىلحتينا ىلاعتهلو ىسوم ىلع هتدهاشم ةكزب |
 ةئرهىرب هللازنا ) ثيدحلاىفو ةققلعاىف ةهطانع هتافصو هتاذ هزنت عم قشاعلا لاح قيليامت |

 ا راك ددورب لا فادح كا ز ةيسرافلابو ب يالا, كلذ, ةمظع نه بحعتللو اهسشن |

 م00 را تف نك نيت تنحل نلا يسوم توج كشأ هيند] هستكز نانملاع |

 ىا ه6 مكحلا زيزعلا ف ناشال ةرسسفم ةلح 6 هللاانا هه ناشلا ىا * هنا ىسوماي # |

 ةلئسالاىفلاق * مان ريبدتو ةمكحي هلعفام لك لعافلا ماهوالا نم دعسام ىلع رداقلا ىوقلا

 تاهحلانم عومسملا نال هثودح ىلع كلذ لدف ةرحشلانم هعمس 6هللاانا هناهلوق ةمحقملا

 ةهملانعهناذ هزنن نما ناكملاو ةهلانع ىلاعتهللا مالك هزنن نحن باوجلاو ثودحلا ةمالع
 لصح ىبسومل هللا مالك عامس ناك امتاو فورلاو تاوصالان ع همالكزنن كلذكف ناكملاو ٠

 ىسوم عمس فك تلقناذ * ىلاعت للا ىلا الىسوم عاممى ا عجزت ةرجشلاف ةرجشلا ٍبناجنم |
 زوجنال اذهف مالكلا ةيفكن ع الاؤس اذه ناك نا تلق + ةهجو فرحو توصريغن. هللامالك |

 ضرعو هوجو مسج ريغنم هناذ فيك لاَغالذا هتافصو هللا تاذىف لاحم ةيفيكلا لاؤسناف

 ريغ نم هتدارا فيكو ةبالص ريغنم هتردق فيكو ةرورضو بسك ريغ نم هماع فكو
 ىسوم عامسنع ةيفيكلا لاؤس ناكناو فرحو توص ريغنم هءاكت فيكو ةشماو ةوهش
 ريغ نه ىلزالا ميدقلا هللا مالك وه هعمس ىذلانا هبإع ايرورض املع ىسومل هللاقلخ اناق
 راصىا هعمسك هحراوج عييمج راصف ةتسلا بنا ولا نم هعمس دقو ةهجالو توصالو فرح

 انتالأف ةزخآلا مكح هللصاولا لماكلاو كلذك ةرخ آلاف ريصي مث اعمس هلك دوجولا

 تاليوأتلا فو «كاصعقلاناو رانلا ف نم كوبا ىدونىاكزوب ىلع فطع ه«كاصعقلاو#©
 هكوتمناكءام لك هتمهدي نم قلي هلام راونا دهاشو قحلا ءادن عمسنمنا ىلا ريشي ةيمجنلا |

 همركو هللالضف ىلعالا ًاكوتيالف هللاريغ

 قيفر ىاهرنيرد هيكتنكمق> لضفيزج * قيرط رفك زاتسيرفكادخ ريغرب هيكت
 ىست ةيحتيلقناف اهاقلاف لبق هن كة فوذحم ةلمج نع حيصفت ةحييصف ءافلا ه6 زتهت اهأراملف

 ةبح ؛6 ناجاهن أك 8 اهنوك لاح بناج لك ىلا بهذتو ةديدش ةكرحب كرحتت اهرصبااملف
 ءاوتلالاو ةكرلا ةعرسىف ناجلاب [اهدرثا] ةسسرافلاب : ةامسملا ةملظعلا ةمللا هيشف ةعيرس ةفيفخ

 لاقو *سوماقلا فك رودلاىف ةريثكىذؤتال نيعلا ءالكع ةحىا تالا نم برض ناجلاو |

 لك ناىلا ةراشا هيفو روطلا دنع ناجلاو نوعرف دنع ناك نابعثلا]إ حبحصلا ثيللاوبا |
 ىوتللا ىف ءاح اذهلو ىنعملاف هلناست ةروصلا ىف هللاريغ اكوتم

 عىه)

 كالملا هللا عم مهتالاح تاكرب نم لابخلاو ىراحصلاىف هللا لاحر مادقا ”ئطاوم: رضخم لزيإو

 كك



 تستقا لاش هدبع ىلع نينامر> عمج النا هللاةداعناف قيرطلا ىلع قل اهدنع دجال نا ْ

 لاق تاقناذ + ىهتنا ةيادهلاو معلا باطل ريعتسا مث كلذ بلط سابتقالاو ةلعشلا نم لوانتلا |
 انا عفادتال تلق * عفادت امهنيو انقيتو ارابخا (ىن سو انهو اجرت (مكت ا ىلعا) 1

 ءاجر «نواطصتمكلعله كلذ فالخ هزيوجت عم اذك لعفاس لو هاجر ىوقاذا ىجارلا |

 موسرىف هعقواو ىسمومل هتاذنم هلاجو هلالجب ىلجتف ةيلعف اوس نانا ورة تشل اعت للدم ١
 ةدهاشم ةلامغاك نأ دعل اهيف هادا مْ ةرحشلاو رانلا ند وندبو عزشال ىتح ةساسنئالا ا

 ةكريلاوريخلا هفاموهو اكرابم لعج ىل ءاعدال- ريخ وهو كراب لوهجم كروبو ةرمتسملا ةدعاقلا |

 ةروك ذملا ةكراملا ةعقيلاوهو رانلا ناكمىف نمىا  رانلاىفنم ب هلوق لعافلا ماقم مئاقلاو |
 ىا 4 اهلوحنمو 9 6 ةكراملا ةعقبلاىف نيالا ىداولا ”'ىطاشنم ىدون )) ىلاغت هلوقىف

 لغلا ةروس مي مما عع

 لاقفرانروطلا بناج نم هلادبف هدنزداصاف حدةفقلطلا هتأسماذخادق َودربلاةديدش ةملظم ةلبل
 بابلاو [ نديد :سانمالا ] جاتلاىف لاق * ترصبا 4 اران تسن [ىنا قه مكتاكم اوتنا هلهال

 بر رونوهو رونلاوه رانلالئاقم لاق * شحوتا |اةقيرط فلاخ ”ىثلكو "ىثلار وهظ ىلع لدي

 ىف راثلا روصو رونلا لحنرس قبس دقو ةسدقملا ضرالاب ليلا نيءعنع ةعم اهلل 0 ةزعلا

 ةفاسملادعب ىلع ةلالدلل نيسلاووهنا قيرطلا لاح نع ىا 26 ري اهنم مكيت اس 88 هط ةروس

 ذا مرايبدك دشاب روز ] ةيسرافلابو : ديك تل نوكيف أطبا ناو نايتالاب دعولا قيقحتل وا
 #« مكياوا #9 [ مسرب هارربخ دشاب شتا نأ شراك ست رانا ىرحك سا نا كلك

 اهلصانمو رانلا مظعم نم ةذوخأم ىا ةسوبقم ران ةلعشب ىا سبق باهشب  [مدايبإي]

 | سقلاو ةدقوتملا رانلا نم ةعطانسلا ةلعشلا باهشلا تادرفملاىفو ع هنم هندفتسا املعو اران هم

 مهضعبلاق * [شن ب ندش مرك ] ءالطصالاو ةميظعلاراذلا ءالصلاو.اهرحب دربلا اوعفدتزا
 سإ ] ** اهءاجالف قه رانلاب ىلطصا مالسلاهيلع هنا وري ملو بلقلا ىسقي ٍرانلاب ءالطصالا

 دنيوا تم ىتخردزا قارحاىب ديد ىناروت تكا نأ كيدز ىسوم 0 هك ماكنه ل

 ءادنلا هءاج * ىدون ه ةرمس ةرجشلا تناكو [ اهشتا رئاس نوج قرح دوب ىثتا

 هفشك ودب ناك املف سائتلالا ماقمىف هتفشاكم لاوحا رثك ١ ناكو ةبغاو قشعلا ماقهىف هلاح

 ! ءادنلا فال ةرسسفم 6 نا ف هتزعو هتمظع تاوطس لواىف ىسوم ىنفل كلذ الولو هلالج

 ىلعايرج راجلا اهنم فذح ةيردصم اهنا ىلع كروب نابوا * كروب ف ىا لوقلا ىنمنه

 ضرا نم اهيلاو>و ةعقبلا كلتىف نم لك ىف ماع هنف كرابملانا يهاظلاو اهئاكم لوح نمو
 ةعقبلا كلت اصوضخو اناوماو ءايحا مهتافكو ءايدنالا ثعبم اهتوكل تاكربلاب ةموسوملا ماشلا |
 هلىضق دق هناب ةراشب هثيجم دنع كاذب ىموه هللا باطخ ءادتباىفو :ىسوم اهيف هللا لك ىتلا |

 راهظاوهلهؤاسشتساو هايأ ىلاعت««.لكتوهو ةسدقملا ضرالا راطقاىف هتاكرب رشتنت ىئيد مظع خا

 ىرتالأ هكرب اذ نوكي هتملاكمو قحلا ةدهاشم هيف رهظي عضوم لكو هدي ىلع تازجعملا
 لئاقلا هلوق ىلا

 6س - ناسلا جود



 اع م دعوا ىلا

 يشيد كعب علا كيجن) السلا هيلع ةلؤش ةزا :راخالا هللاو“ اياد مصا نؤكد 1 ءملا ماع ٍ

 نع تاتي ن زا لقاعلا نكفب. اهل وفا ةوعذلا عامس ىف ةلاخب هعوتس ناف ةروضلا يب فالح

 عراسي لب ئمعلاو همعلل ةبجوملا ةلتذرلا قالخالاو ىدرلاو نيرال ةيدؤملا ةحسقلا لامعالا

 | لاععالا نعو اقلظ» نارمشخلا نع ىهاناو ىوملا لوصو نىلا ىذاهلا نا رقلان لمعلا ىلا

 ةالصلالاوحا نم دريغ نفاد مانتلالاح هقالكب قحلا ةاحانل تع رش اعاو 1 ةالصلاو لئاثنلا

 | نيب موقتنا' مهتغر نم دحا مهلك اذا كؤلملا بدا نم 'ناكاذهلو ةمويقلا:ىف كازتعالل

 اذا فراعلا تادا نمو 5: فرعلا كلذ 3 ملا عبتف اسلاح مهءلكب الو مهملكيو مهليديا
 ا ِ <

 |نبا ىزديال .هنال“ كلذو ةتنعم ةيا وا ةئعما ةروتس ةءارق 'دتصَمال نأ" ةقلطملا هتالض ق ارق

 ١١ هلأ قلبام تسحنو ةمالاك نم هب ةنجاتنام 2 قراعلاف هناح اشم قيرط نه ةنورأ هن كلش |

 اف نكي مل اذاو ايف حورال ةتنم ىهف بلق روض ابنه لصحال ةالص لكو هرطاخ ىف قحلا |

 ةقدنضلاو ةاكزلا 271 ةحلاصلا لامعالا نمو . ةمايقلا موب اهحاص ديب تن و حور ا
 أ

 ا ىلطعل نا داراو هلحا ترك 0 ىو توملا ضصّ(ع نود 27 لاح قطعلام اهاضفاو

 نيقدصتملا عمال م عتناماندؤملا ءانمالا عم متخلف اهحاصل ةناما دوم هنأ ةسفن 0-5 مضح نا غي

 ا
 ا

 ا
 ا

 لاملل ةدايز  قافنالا ىفو ةقدضلا ناب َّق ةزاحتلا حر ّق ةاح هذهق لضفالا ل احم تاؤونل

 هك نآر لا "قلتل ه8 دمجاي هك كناو 8 تعرز اذا بوبخلاك هعورفل'ةلاطاو هلريثكتو

 هحهفو هظفل نم ةذخا اذا هنقلو. نالف نم مالكلا ىتلت لاعب ئيقلتلاو ةقلتلا قيرظب ةاطعتل
 الا ني :قرفلا قيس: دقو [:ندروا و ئبك شيب-ىزيج ] ةيقلثلا : .رداضملا جات ق لاق +

 كسفنن دا نمال ليربج ةطساوب 6 ملع مكح ندلنم 2 رونلا ةروس ىف نقلتلاو فقلتلاو |

 نيمسالا نيونتو صخاو هنم غلبا هنا الا دنع ىنعمي ندلو .رافكلا ميزناك كريغ ءاقلم نمالو
 ا هتقيط ىلع صيصنمو ن ارقلا ناشل مخفت امهم فتىفو ملع ىأ ملعو مكح ىا مك ىأ مظعتل هر بأ 6 ك0 م نر حل رق كاي اع سوم اذا يام ءأ كتب ع ها

 مولعلاو مكحلا قلت نم ناف قئاقدلاو لئالا نم ةنف ام ةطاحالاو هتفرعم ىف مالسلا ةيلع

 ا 57 ىو ©: ةمكمحلاو علا ةناضر ىف املع نوكي ملعلا مكتملا كلذ 'لثم نم ظ
 ليربجدينم مهبداب همك[ ميوعال اوناك مهئاف ا لاك دج توام كنا“ للا ١ك

 كنكلو كملق ىلع ليربج ليزتدب ن د رقلا قلنا تنك "ناو كناو انحو هلغفل نيل طلال |

 هتاذي ةمئاقلا ةفلص ىو نارقلا ةمكحم كيلقل ىلحم مكح ندل نم نارقلا قئاقح قلت

 ملا وهو ةظساو الب نآرقلا نضيف لوقا ادعتدم كك كلعِجو نا رقلا قئاقح' ك.ملعف

 ن ارقلا مولع ناب راعشا ملعلاو مكحلا ناب عما ىفو . هتلاسر لعجي ثبح عا وهو قدللا

 عرش مث .ةينيغلا راخالاو نس كيذكس سلام اهنمو :عئارسشلاو .كئاقعلا< ةءكح وهام اهنم
 ىا هب صتخي نم ناسنالا لها *# هلهال ىسوم لاق ذا قه لاقف مولعلا كلت ضعب ناس ىف
 | اهنا كلذاو ناوطلا ىداوأ ىف اهعم “نمو :هتجؤزل ىسوم لوقا تقو دخت اي: كموقل نكذا“ىا

 زدامانذكت 1 فصقب] عي :رصمىلا تعش تنب هلغاب ناس مث نينشرشع بيعش دنع نيد ثكم

 فق ىف قيرطلا لضف [ددايباجتازا دوب عشوب نز ى<و نوراق نز ىب شيوخ سهاوخودو شيوخ
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 لعاةروس ماو عم
 ع

 اهريثبب ىنءماماو يالا «اناعامهتدازف اونما نيذلا اماف رز ىلاعت لاق ىده مهديزت اهنا نودتهم

 نيدذلا 2 4 مهءافتنال نكاشلا مهعخو ناوضرو هللا نم ةمحرب مه رشي اهنا صهااشف مهايأ

 اَنيرق امنمال رك لاب امهعيصخلو نم ومال ةحدام ةممد ةركذلا نونؤيو ةولصلا نومي ا
| 

 نودؤي ىنءملاو . ةحلاصلا لامع. الا رئاسل ناعيتتسم ةيلاملاو ةيثدبلا تادابعلا ارطقو ناميالا

 ةنساك اهتاب نوقدصي: مهنا لاخلاو .ىا لاحال واولاو ةلدلا همن نم © نونقوي مه مرسلا

 نك دنوشدم ناكى 0 ارد ناقإ 50 كاحو] ةيسرافلابو : انه املع اهذوملعيو

2 

 مالسلا هيلع هلوق هنع 'ىني اكس غنلل هب ويح عسبلصلل 2 اهانلعح ثديح ةحسقلا 3 مهل امعا 0

 نا معاو * ةاهتشملا ةيوحملا رومالاب ةطاحو ةفوفحم تلعج ىا ( تاويشلاب رانلا تفح)

 ىفف . ةيعبتلاب هريغ ىلاو ةلاصالاب ىلاعت هللا ىلا ةيودنم كلذوحو لالضاو نييزتو ةئيشم لك
 ددجتتلا ىلع نوددرتيو نوريحت 46 نوهمعي مهف ف ةيردقلاو ةلزتعملا ىلع ةعطاق ةحح ةيآلا
 ةيوقعلاو ررضلا نم اهعّشر امل ةظحالم ريغ نم اسف كاءهمئالاو اهب لاغتشالا ىف راروتسالاو

 تادلاض رد دلزشيم ىذا ذا تب نانا وودي دار جمب انا هيد ةيدشلل نع دحلان مترو ار
 نيذلا  همعلاو رفكلاب نوفودوملا 6 كئلوا لِي ريحتلا نم ىمالاىف ددرتلا همعلاو [ دوخ
 همغيو ناسنالاءوسيام لك ءوسلاو .ردبموب رسالاو لتقلاك ايندلا ىف ىا 8 باذعلا ءوس مهل |

 اورسخف ىدهلاب ةلالضلا مهمارتشال انارمسخ سانلادشا 3 نورسخالاهه ةرخ الاف مهو 0

 لهاو ةرخالا ةراسخ ىف ايندلا لها نا ملعاو « رانلا نم ةاحنلا اومرحو اهميعنوةنجلا ؤ

 ىئاطسبلا ديزيوبا دجو الو ىلوملا خر نينوكلا ىلا تفتلب مل نفث ىلوملا ةراسخ ىف ةرخالا

 اذهلاقو هلبقو ىب ةرخاآلاو ايندلا رسخ هيلع بوتكم سأر. تفحق ةيدابلا ىف هرس.سدق
 دحي مل ىلوملا نادجو نودب لكلا دجو نمو لكلا دجو ىلوماا دجو نش ىفوص لقا
 ظفاحلا لاقو : هتقو عاضواديفم أيش

 دوب ىربحو لصاح ىب همه ىقاي تفر رسب تسودابهكدو:نا .شوختاقوا

 ةضف نم باث نولع ءاوهلا ىف نيعاست, نهتيأد ءادو> نيعبراب تفشوك نيفراعلا ضعب لاق«
 نينامب كلذ دعب تفشوك مث اموب ناعبرا تبقوعف ةرظن نهلا تراظنف هوجو بمهذو

 دوجسلا ف ىنع تضضغو :تدجسف نهيلاظنا ىل لئقو كاماوإ نسما ىف نهقوف ءاروح

 لاح اذهف ىنع نهفرص ىتح عرضتا لزا ملو اذهب ىل ةجاح ال كاوس امم كبذوعا تلقو
 اماو . توكلملاو كلملا ملاعنع ام نونوكيو ىلاعت هللا ىوسام ىلا نوتفتلبال ثدح نيفراعلا
 نوكيآل هناف اهئاذا تمصو مهبولق نويع تيمح ىلاعت هاوسام مهبحبف نواهاجلا نولفاغلا

 ا ءالؤهو لبق هلاك هيضارتعا ةلاحوا َ ل قيدصت رد تلناقتا صاصتخاب كرئاشإ ريوض

 ١ انااا علب جة يكاينتنسإدلا] 3 مهل انيز 0 تواملادعب ثعبلاي نوقدضيال كدارجلالاب

 | مهو 0 نيقحتسملل ةضورفملا ةقدصلا نوتؤيرو اهقاوم ىف اهطئارشو اهناكراب ةالسصلا |

 ١ لمحت نافمهادع نمال ناقبالا قح ة رخآآلاب نونقوملا مه تاحلاصلا نولمعيو نووي نيذلا

 | نونمؤيال نيذلا نا ةيساحملا ىلع فوقولاو ةبقاعلا فوخل نيوكالعا [تاطالنا)!قاجم



 مهي م8١ عع رشع عساتلا ءزجلا

 مهيطميالو سانلا عفانم ْدْخَأِف لامعالاو بساكملانع لطعتي ىذلا وه رصالاو . ناطلسلا
 اوطراشت اصوصلزاواف امالا بتتسزال اهدض وه .ىذلا روجلانا ةلادعلا ةاضف نمو هتعفذم

 ديدهتلاو ديعولاىلا خيصينا لقاعلا ىلءف . مهما مظتن.ل هنف ةلادعلا اوعادب ,, لف اط رش مهني اهف
 ا

 نيعملا هللاو روكلا دعب روحلان م هلئاب ذوعنف الداع 2 روجلاو 2 ع عدجربف دكلا
0-7 

 تللورفام و1 ناك رفمس نم ةردعما ا يذم نم ياس 5 1 ا 5

 هه هيأ نوءسنو عبداوا 3755 59 ىقو 000 2

 ناب يهب ةيكحنلا تالبؤاتلاف لاق هن ةايشةزوسلا هذلع ائا'شطخمذغ 6 نسل 5
 برقه كلم هف مهعسيال هينحم ٍبولق نيب هنب رس ىلا نيسلابو هسحم بولق بط ءاط ىلا
 ىو + هاوسام 16 مهبواق ةمالس نيسو هسلاط بلط ءاطب مسقب اضيانو 3+ لشرح 0

 نلاعت َلَوَس هع ءاشس ىلا ةزاثنا نيسلاو هنسدق ةراهط ىلا ةراشاءاطلا زارشالا 12-3

 هلوط ءاطلا مهضعب لاقو * ىهتنا قطل لما نه لما بيخاال ىرع ءانسو ىندق ةراهطب

 لاقو +« هلا عجراف ماقملا اذهب قلعتيام مسطىف قبس دقو هواع ىا هؤانس نيسلاو هلضف ىا |

 تاعظقملا فورا: نم نا رقلاىف ناكام الول هتالاقم.ىف هرم شدق :ىناذمهلا ءاضقلا ننع |

 ىلع لبس صمالاو ةنامز ءاملع نم ريثك اذه .هلوق ىف هرفك دق ريقفلا لوقي. * هب تنما ام

 قئاقحلا ٍبابزال ليلد ىه ىتلا قورخلا ىناعم نوطب ىلع هعالطا ناين هدارمو مهفلا لها

 تايا 9+ اهنايا وا ناشلا ةميظعلا ةروسلا هذه ىا 6 كلت » قالا :مهناعا ديزملاببسو |

 عيمج نع ةدابع وهف صاخ مساب لقتسم محرتمل هنم ضعب ىا نآشلاواعب فورعملا 26 نارقلا

 قالطالادنعذئةح مهفلا ىلا عراستملاوه ذا ةدوسلا ةكواور كن 1 عيمج نعوا نا نقلا

 وحاو ماكحالاو مكملانم هفيعاضت ىف ال رهظم 5 نيبم 9 نأشلا مظع * باتكو

 ناب ىنعي نابا نم هنا ىلع هتصو هزاجتا رهاظ وا باقعلاو باوثلا اهتاج نم ىتاا ةرخالا |
 لاق الل الذاج لكس كر الا نع ناكسلا ةعح ا( تلك لثلا ققإ] عا قلتو مل قا
 اباتكو أرينا ةهجب انا رق هنوكو ةيباتكلاو ةيلآ رقلا نيب عماجلا مالكلا تايآ ىا بوتلا

 ةروسفف هرخاو ةيباتكلا لاح ىلع ةينارقلا مدقتل لوالا فصولا مدقو بتنك هنا ببسب
 هزيغ تالاك ىلع هتاوطنا ىلع هيبنتلا دعب بتكلا رئاس نع.هزايتما ىلا ةراشالا نا امل جحلا
 بتكلا لاك ةفص ىلع هلاّتْشا نع حصفم ةيباتكلاب هفصو ناف حدملاف لخدا بتكلا نم

 دم ىلع لزنملل ناملع ناهسا باتكلاو نآرقلا رارسسالا فشكىو « اهلك هنأكف ةبهلالا |

 ةركنلا ظفلب ءاج ثدحو ملعلا وهف فيرعتلا ظفلب ءاج ثيل بتكيو أرقي هنال نافصوو
 ةرشبمو مهل ةيداه تايآلا كلن نوك لاح ىا 4 نينمؤملل ىرسشبو ىده ف فسولا وهف
 مهو مهل اهتياده ىنممو ةراشبلاو . ىدهلا سفن اهل أك ةغلانملل لعافلا ماقم ردصملا ميقاف

 ( نودتهم )



 اهلطو دال نييزتو ايكارتو اسِدلا مذو ةغلالا مكمحلاو را لغعأو 1< نم داو لك ىف ْ

 كلل لصوملا ناو ىراعملا حرشو مهبلا 1 هللا ىلا مهم دانعلا قروشتو ٍ

 تباعزاق كالذكن كي ملامو حقو يد هيفام هنم موهذملا مث رعشلا ةحابا ىلع روهماو 0 ا

 ليها نع عنمي اعفان امالكىا تك ردقلا سنأ) "تيذطاف أو هنف مذالف كلذك بلغيمل ناو |

 مكح رداق دنح مه 1 لوا ناويد ةجاسد رد مان قااقح تربخ> ] ىنشاكلا 1

 || م لير رح ناحايس كا ©(نوواغلا مهعبتي ءارعشلاو 01 رد 2 لح ٌ

 ا دزادناى تياوغ تياغو دحيىب هباقسغرد هاك هتخادنا ندركرد قارغتسا ماد هك

 ءاشنالا قيرطب ماللاهيلع ىنلا نم ردصي+ل مالسلا مهيلع ءاينالل ىنينيالا# رعشلا ناكاملو |

 بج ناكف عماجلا هلع تلح ىوبمب لك( لكم كو ديم ةيصن نيم( ناكااكالا كن الا! |

 مال بلا هيلع ىللا حدمو هنانو دللإ د رسال ةعطاقلا ظافلالا نع ريدحتلاو رتبلا ىلع

 (كعم ليربجناف نيكرمدملا بها ) ناس مالا هيلع لاق اراصتنا رافكلاءابغو ةباحصلاو

 لاقن لاق اذإو 0 ملل نا رقلا ةوالتو 1 دلاَنَع كلعشلا ثيحن هحاص ىلع 8 اا (نل 1 ه 2 الا 6 5 َح

 دو" ناب نثكحش رس رمش 5- 00 دايرشب اردس " كسرت 8 تما

 لاق لكلا نم غلبأ ينعاد كارا هناعأ تناكو ءانلخ دق ع هللا ىضر ىل ء ناكو هئسلاو

 ةاطساوب ناشازا ىراسباماو دزاسو ل عر تلالضو تربح '”ئداورد ىل هنثت هاكو |

 | ل سوبدنا هنشت (تاحلاصلا اولمعو اوما نيذلاالا) ناما قروزرد نامباؤدصو ىل# حالدا ا

 | [تساهتفكل ضافازا ىو هتسوِس تاجن تيحانو صالخ لحاس#م اريثك هللااوركاذو ١ نابداب ْ

 امىاتثتسا هاظ نا رش مه ناشيزا تسه + ىادخنارقردتفكىواءهجرك ارتا عاش

 ا عباتكلا معي ناكو مهتارابعو مهتاغاب ةلبق لكو رعشاو ىعاشو غيلبو ح.يصق لك

 5 مهسفنا ىلع 3 اوملظ نيذلا اعيسو و هه ن نيملاعللة مح ر ناكاذإاو مهتقرح فرألا لهاو

 بوصنم ىأ ه6 نويلقتي بلقن.ىأ © ديك أتلل نيسلاو ملاظ لكل ماعوهف هريغو هنع ىهذملا
 | مدقو اهلقام اهف ىلمعيال ماهفتسالا ءامسا رئاسو ايا نال معي هلوقبال ردصملا ىلع نويلقنيإ

 ' ىتعمي بلقلملاو . هلوعفم دام اداس 5-5 ء وهو ماهفتسالا ىنعم هنوضتل هلماع ىلع

 ظ عوجرلا ىأ مهتاع دعب هلا نوعجريو بالقنالا ىأ ن نودقني ىنعملاو. عوجرلا ىأ ب تالشالا

 ا ىنشاكلا 5 « رانلا ىلا مه ريصم نال ارش اعوجر نوعدربو 1 ابالشا نوماقس ىا

 ساىوارن 7 يريده او ؟لعتلا!انانبا كلفت 25 كيف ادّْوإ و كشك احلا ع1: ]33
 اذهوهو ىهعلا باتك هنعهللاىضر نامء بتكتسا هتامح نم هنع هللا ىضر ركبوبا نسبا ا هنا
 | هيلع ىثغام دعب لاقمث رفاكلا اهنأ نمؤي ىتلا لاخلا ىف نيئمؤملا ىلا ةفاحق ىنا نبا دهعام

 لدعيم ناو هيف ىنت كلذف لدعدهناف هنع هللا ىضر باطخلانب رع مكلع تفلختساىلا قافاو

 قا نع لودعلاو ةلادعلا نع فار الاوه ملظلاو . نوبلقني بلقنم أ لال نيذلا ب
 تحن لخديال ىذلا وهو مظعالا ملاظلا . ةثالث ةملظلاو .٠ ةرئادلا نم ةطقنلا ىرجم ىراجلا

 هه اهلل 204 0 ال س2



 م11 زج رشع م ساتلا ءزجلا

 57 91205 ل17 هوقو كيد ءرغداورف نالق لاني بواشالا و بتح ذللك
 | لكىف ىا عاونالانم كلذ ريغو لزغلاو لدجلاو ءاجهلاو .حدملانِم مالكلا بيلاسا ىنب
 ٠ مهلوق هيت م مالكلا نونفل لثم ىداولاف طيسولاىف لاق * نولغي مالكلا نم عون

 مهراعشا ىف 5 نولوش مهناو ف مذوا حدمهىف ولغو لطابو وغل نم نولوشاع لها ىلع |

 | دود هدارك انا .قسفي ) ىنعي : :لدعافالا نم #* نولعشبالام وه ىواعدلاو فلصتلا دنع |

 دوا ىف نوبغريو [ادئعم مظن كلسرد دك عقال تان اغسو دئهدم اوك

 لك نع هزنم مالسلا هيلع ىنلاو ةياوغلا مامت كلذو 0 نويكتريال مهنا مث مهنع |

 ىلع رمتسم ميوقلا جاهلا ىلع رقتسم قالخالا مراكمو فاصوالا نساحمب فصتم كلذ

 ا نيحلاصلا نينمؤملا ءارعشلل ءانئتسا 4 تاحلاصلا اولمعو اونما نيذلاالا ف يغلط طارصلا

 | هللا ىلع ءانثلاو ديحوتلا ىف مهراعشا رثكا ناك ناب ه اريثك © اركذ و هلل هيدا 2

 مل نابوا ةرخ .الاىف 2 ايئدلا ىف دهزلاو ةظعوملاو كلو هتغاط ىلع ثحل

 ريث كلا ركذلا هرمسسدق ديزيوبا لاق + مهتداعو مهمه هولعج ملو هللاركذ نعرمشلا 5

 | جانىف لاق * [ ناكريشمزا دنديشك ماقتنا ] 86 اورصتناو 8 روضحلاب هن كنا يجدن زجعنل

 مهوأدب رافكلانال ودلهلاب 1 او.لظام دعل نم 0 [ندتنيدامر راصتنالاو رداصملا

 نيكرشملان« مهاجهنمث راصتنالا قيرطب عتو وجه تاقوالا ضعب ىف ممم عقوول ىنعي ءاجولاب

| 
 ؤ ردص ل1 داب ىاطلاىف نوحدشو هيلع نورصلو لخعل نع نورفغنيو هنع نوبعريو

 ا |

 ىلا ضرمعنع نوبذي اوناك مهناف ,هريغو ةحاؤرنب للادبعو كلاب نب بكو- تباننب ناسك
 وجهي ناكنم وجهي هيلع موقيف دجسملا ف اربنم ناس عضي مالسلا هيلع ناكو مالسلا هيلع

 قاهفصالا لامكلالآق .: هللا ل وسر

 فان تتار تت |ايفيع تيس مددساهحرإ نينك اخ

 درادننادندو لاكدج ؟ىريشوج * دشابن وك اجوكى عاش نأ وج
 مهيلع دشاوهل هدب ىسفن ىذلاوف مها ) لاق مالسل اهيلعهنا هنع هللا ىضر كلام نب, بمكن عو

 موعومسا ىا ( مكتتسلاو .مكسفناو مكلاوماي نوكرمشملا اودهاج) ثيدحلا ىفو ( لبنلا نم
 هللادحر ىليهسلا مامالالاق# كلذ وحنو ظيلغ مالكو وعن م هعامس مهيلع قشيو هوه ركيام

 اصوصخم حدملاو مهيلع اروصقم ءانثتسالا ناك مالعالا مهئامساب مهامسولف ءانثتسالا ببس مهف

 اىعاش مهب ىدتقا نم لك اخسإلا اذهل 4 لخديل ةفصلا هذهب مه م نكلو 3و2

 هحيبقو هنسكع هن مالك رعشلانا كشال ىشاوكلاىف لاق * ىهتنا كلذ ريغوا ابطخوا ناك
 ظفحو ةدابعو داهج نم قالخالا 00 ىلع احوا اديحوت ناكاذا هبسأبالو هحةك

 ىهتنا قحلاوهاع نيطاصلاو مالسل ا هيلع ىذلل احدموأ ههيشو مر ةاصو رصب ضغو جرف

 ناعيالا.رونب,ركفتلا مادقا ىلع كولس.رعشلا ىف بولقلا بابدال .ةيمجنلا تاليوأتلاىفو ©
 ةكئالملا مهديؤتو برقلا تاجرد ىلعا ىلا اولصيل ريثكلا رك ذلا ديبأتو اصلا لمعلا ةوقو

 نومه ماهلالاف قئاقدلا ظافلاب مهمهليو قئاقحلا بالحتسال هللا مهتفوي لي جاجا ىدققد ء-
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 اذه قحاول نمو .. نوكحضي و سن احلا ىف نود و مهءاجخ 1 1 166

 قيفط مهعب و هفلخ ىل ىلإ ءاومحتللار برع ةعامج بهذ هتضود ىف بتطخلا نبا لاقام ىنعم

 دف ءاطعلا اودخاو دحاو دعب ادحاو مهدباسدق |وأرق ةفلخلا ىلع اود املف

 هللا لاق كلا حي انا امعاو نعاشب عدانأ 597 لاق كرعش ًأرقا هل ليقف اريحتم قيفطلا

 مهضعب لاقو * ماعئاب هل ىماف اريثكح ةفياطا كحضف © نوواغلا مهعش ءأ رعشلاو ل ماع

 مم معا قحلا ناس ع نولاضلا مي 21 نع ناوكيو مهكللسم كاش ( ءازعشلا نا ة 44 ا ىدعم

 د0 مخ ف مراغن م طمو امام تسل ءا ندتعنلا| ن نإ اريشي ةيمحتلا تاليؤأتلا وو © دشرلال اهان
 اهملظنو. ىناعملا ىلطىفرك ذتلا زوافم ركفتلا مادقا ىلع | وكلس اذا مهتارلو مهدصق ًاشيمو |

 كالضالاو ءاوغالاب. نيطام ١/ مهعبش اهيااساو اهسنح رسب دنو اهيفاوقو اهضو نع تدئرو

 ترعش ريعتسا هنمو رعشلا تدصا ترعش تادرق ماىف لاق * بيذاك الاو ليطابالا ىف مهاوعقويو ْ

 هتف رغم ةقدو هتنطفل !لعاش ىعاشلا ىهسو لبق رشا ةياضكا . هتملع ىا اذك

 نوزوملل امما فراعتلاف راصو ىرعش تيل مهلوقىف قيقدلا ملعلل مسا لصالاىف زءشلاف |
 ريثك هلم (سعاشوه لب هارتفالبإل ىلاعت هلوقو هتعانصب صتخلا ىعاشلاو مالكلانم ىقملا

 نآرقلاف ءاحام اولوأت ىت> ىنقم مواخنم رمل ل نك هومر مهنا ىلع نيرسفملا نم |

 مل نيلضحلا: ضعب .لاقو + تانساز' زو دقاو ىناوطلاك نافج وو نم نوزوملا هش طفل لكن م

 ناف بذكلاب هومر امناو .برعلا ءاغلب نع الاضف محملا نم ماتغالا ىلع كلذ ىنالو رعشلا
 اذهلو ارمش ةبذاكلا ةلدالا موق ئمس ىخ بذاكلا ّيعاشلاو: بذكلاَن ع هناربعي رغتشلا
 لاق + ىهتنا ةروسلار خا ىلا «نوواغلا مهعبتي ءارعشلاوإ ءارعشلا ةماع فصوىف ىلاعت لاق
 نال. برعلا دنع مواطنا “نشلأتل ةاغلتلا قع ةارقشلا رخأت ةئيساملا ”حراتشت"قؤزرملا مامالا
 ا نودعيو ةسايرلا بايسا د اهلودعلو ةباطخعاب نوحدعت هدعبو مالسالا لبق مهكولم

 ميركلا ة ةفصل عمطلا دنع مكللا فدصو هنفو ةرالجنو ةيسكم نافيا رانرإل ا ءءانن ا

 نود كاعف عقو زاجعالا نا ثلا فرش ىلع لديامو مدللا فصويب هتلص رخأت دنع ميركلاو
 دقىا ةيؤرلا هنأ ش نم نماي # ر 7م 32 ةحاصفلا نمز مالسلا هيلع ىنلا نمز نال معلا
 ءاجهلاو مذلاو حدملا نق داو 27 #8 ءارعشلا ىا ؟ مهنا 0 تملعو*تراز

 دساحتلاو رخافملاو ربكتلاو ىواعدلاو ءارتفالاو نءللاو متشلاو :شحفلاو ٍبذكلاو
 ةناكياا وكر او ةعدككتلا و عمطلاو ةسحلاو ةءابدلاو لضفلا راهظاو ةءارالاو بحعلاو
 ىه'ىلا' َتاذ الان م كلذريغو ضارعالاو باسنالا ىف نءطلاو ةايذرلا قالخالا فانضضاو

 كاكا ع رك هنأ مالكلا اذه ند رهاظ هنأ كلذو هر هوم رامف دصقملا اذه اودصش ا

 بهذ نيتحتشإ انامه عاب بابنم ههحو ىلع ماه لاش 5 نومهم 88 ر علا عباون نم

 لي نيعم ليس لل ما مههوجو ىلع نوبهذب ىا راتخلا ىف م هريغوا قشعلا خرم ْ

 لصا بغارألا لاق * لالطلاو ىنلاو لاح لاو مهولاو لاقلاو ىلقلا ةيدوا نوريحتب ؤ

 شا رطلل راعتسيو ايداو نيلبجلا نيب جرفنملا 00 ءاملا هيف ليسي ىذلا ضوملا ىداولا
 : دمع - -- 0 بح أ



 مسي ماو »سس ل ردع ساتان

 انبي مهيف رفظاملو 37 ْ

 ةروسىف قبساك مانصالا دبعي مل ىا مالسلا هيلع مهاربا ةلمىلع ناك هنا رهشالاو نينس نامث |
 دم ىلع لزنتت نيطابشلانا نولوقي اوناكو ةكم رافكل باطخ  مكسنا له © ةءارب

 كربخا له ىنعملاو . نأ رقلاب مهلزنت عانتما نايب دعب هيلعمهلزنت ةلاحتتسا ناسب مهيلع هللادرف |
 لزنتن ىا 4 نيطاسشلا لزنت نم ىلع 8 [ ارامش مهدربخ 112 ةيطسر افلا رو 1:5 نوكململلا اهي

 ماهفتسالاقحو رحلا فرح اهيلعلخدو ماهفتسالا تنمضتنم ةلكو نيءاتلا ىدحا فذحب |

 قع, سدل ةةيضاناكاو تراه ديزأ ىلع لاّشالو تدير ىلعأ لاقيف مالكلا ىف ردصن نا

 دلزا لع ةلمتشساو ماهفتسالا فرحا ىذفلي ل مأ :لطالا نا ماّشما لب ؛قرل لقسم اهفامللا هنا |
 ةزمهلا"ردقف نمىلع رخلا فرح تاخدا اذاف«دقأ ةاذمو كدا ةلصا لهىف لاشك هفذح |

 كفالازيثك هي كافا لك ىلع كزنت 8 لزنتنم ىلعأ لوقت كنأك كريمضىف رجلا فرح لبق |

 هك منا ١ هلع وكينا قحب ىذلا ههجو نع فورصم لك كفالا بغارلا لاق * بذكلاو |

 ريثكلامثالاو كنفالاب نيفصتملا ىلع لزنتت ىا باوثلا نع ةئطبملا لاعفالل مساوهو مثالاريثك |

 ءارتفالاو ب ذكلاب ةيسائم مهليو مهسنج نه مهنال هحءاطو ةقلللك مكتماو ةنهكلا نم ٌْ

 هيلع مهلزتت لاحتتشا 5 هَ ََنَع ةهزتم هللا لوسر ةحاس تناك ثدخو لإلضالاو

 ىا عملا ىنممىف هنوكل ملا كافا لك ةفص اهنا ىلع را لحبىف ةلمما 5 عمسلا نوقلب ف

 نومضيف مهملع ناصقنل تاراغا وب اهاكوا مهنم نوقلتيف نيطايشلا ىلا نذالا نوكافالا قاب [

 دنراديمورف ] ةيسرافلاب و : عقاولا اهرثكا قياطيال تافارخ ةلطابلا مهئالخ بسحب اهبلا

 كفاضا 5 1 اهغورد كو غودد رابخا ناشيازا دن ريكس ارفو نيطاش نذسل اون

 دمحم سيلو ليواقالانم هولاق امف 5 نوبذاك 89 نيكافالا ىا 5 ىرزنكح او و [ دننكم
 تفصب ناشنا همه] ىنعي : لكلا ىنم رثك الاو تابيغملانمربخاام عيمج ىف قداص هناف كرذك
 هلك ىا ( مكيلع مرح ىذلا ضعب مكل لحالو ) هلوق ىف ضعبلا ظفلك[ دنقوصوم بذك
 ةيرثك الا نا مهضعب لاقو * عضاوملا نم ريثك ىف مدعلا ىننم ىف ةلقلا تامعتسا اك كلذو
 نيقداص مهلقا نوك مهرثك ١ىلا بذكلا ةبسننم مزاي ىتح تاوذلا رابتعابال لاوقالا رامتعاب

 هبفانيالف كفالارثكي نملب قدصلا هنم عنتمي ىتح كفالاب الا قطنيالنم كافالاىنعم سبلو

 رثكألا رك ذب مهنم ىنثتسا رارسسالا فشك ىف'لاقو * نابحالا ضعب ىف اردان قدصي نا

 هلنودهشيو هقيدصتو هللا لوسررك ذب نوحهلي اوناك نيذلا براق نبداوسو اقشو احبطس
 ناكف نانهاكلا حبطسو قشاماو ناوبحلا ةاحىف لاق * ىهتنا هللا سانلا نوعددو ةوبللاب

 نانبالو مظعهل سيل حبطس ناكو ةدحاو نيعو ةدحاو لجرو ةدحاو دب هل ناسنا قثقش

 ىرسسك كلملا نمزىف ناكو مالسلا هيلع هللالوسر ةثعب مايا كردت+ل ريصحلاك ىوطن ناك امنا
 نال ىعاشب دمحالو رعشب نا رقلا سيل ىنعي 6 نوواغلا مهعبتي ءارعشلاو © ناساسوهو

 حسجارملا نودشارلا مه لب كلذك اوسبل دمع عابتاو ءاهفسلاو نولاضالا مهعبتي ءارعسشلا |

 ءاهفس مهعبتيف مالسالا نوسعيَو هباحاو هللا لوسر نوحهي رافكلا ءارعش ناكو نازرلا

 مالسلاهشلع هنسو تام هنال ةوعدلا هغلش لهنا هشالا ب باطملادبعو لق

 (نوللا]»



 دجهتلا نا ىلع لدي دحهتلا درو نم لبللا ىف هنم تاف ام لدب راهنلاق مالسلا هلع لصام
 لفاونلانا عم تاف اذا هلدب نايتاب ىصون اذلو هريغ ىلع ةايضف هل لب لفاوتلا رئاسك سيل

 لاوحاحفصتىف كددرتا ىريو ىا [ نتشكرب ] باقتلا 6 نيدجاسلاىف كيلقتو 94 ىضقتال

 هباحصا ىلعو هيلع ىلإالا مادق ضرف خسن امل هنا ىور م مهما ةقيقح ىلع علطتل نيدحهتملا

 ناك هنا امهنع هللاىضر سابع نبانعو + حصالاوهو هتماىلعو هلع ابجاو ناك هنا ىلع ءانب

 ىا نوعصيام رظنل هباحصا توب ةليللا كلت ماللا هيلع فاط هلبق ءاسنالا ىلع ابجاو

 ةرثك ىلع اصرح جارعملا ةليل سلا تاولصلاب هبوجو خسن هنوكل ليلا مايق اوكرت له

 وهدهنا هنا رقلا ةوالتو هللاركذب مهتندندنم اهل عمسامل ريباثزلا توك اهدجوف مهتاعاط

 دوجوب و هيونت امي #8 ملعلا © رارسالا ةاجائمو هدابع تاوعدلو هلوقتامل 6 عبمسلا

 نيبايف كفرصت ىا ( نيدجاسلا ىف كلقت ) مهضعب لاقو * زايغلا' 'تادازاو مهطاصم

 نيلصملا عم هانم نيدجاسلاىف هلوقف مهتما اذإ دوعقلاو دوجسلاو عوكرلاو مايقلاب نيلصملا
 ةعامج نيلصملاعم تيلص اذا كاريو ةالاصلل كدحو موقت نيح كاري ىنعملا لصا نأكف ةعاملا ىف

 دنع كتمزعو كتينو كدصق ىري ىا ( موقت نيح كيري ىذلا ) ةيمجنلا تالبوأتلا فو ©
 قلبا دي دانا معنم ناف قلخلا دوهش نع ةيآلا هذهب هعطتقا دقو اهلك رومالل كماق

 ةاناعم هيلعزوه 6 نيدجاسلا ىف كيلقتو )هلوّقب و قحلاعم هلاوحا اياقخو هتالا- قئاقد ىعار

 لخ او ةيوعار هال تاع هنا لعيب نمل ةقشمالو هل هتيؤرب هرابخال تادابعلا قاشم
 تنك لاو *:هبز: ةدهاشم نع هنبع نفج نم ةردتش ىلع اهلنا نؤهي ئتاورلا لالا

 هلا كحورنم دجاسلك حور انقلخناب نيدجاسلاىف حاورالا ملاءىف كبلقتنيح انم ىأرع
 كحور نم تقلخ مهحاورا نال رخفالو مدا دلو ديس انا كتلاقم لزالاف ع.مسلاوه
 كبلقتو الهلوقىف امهنع هللا ىضر سابعنبانعو * ىهتنا ةماركلا هذهل كقاقحتساب ملعلا

 ءايننالا بالصاىف نيدجاسلاىف ىنمف ىا ابن كجرخا ىت> ىنىلا ىننم 6 نيدجاسلاىف
 عوقو“ىنانيال اذهو هما هتدلو نا ىلا هدعبنم ىلا و مهارباىلاو حونرملا مدا نم نيلسرملاو

 هاعىنلا ءابآنا ىلع ةضفارلا لدتساو . هبسنف ءابنالا عوقو دارملاف هدايا انك ملف

 وهو دوجسلاب ناعالانعربعدقف انمؤم الا نوكيال دجاسلا نال ىا نيدمؤم اوناك مالسلا
 (تارهاطلاماحراىلانيرهاطلا بالصانم لقنا لزا 9 مالاسلا هلع هلوقو ىرهاظ لالدتسا

 ىجرخاىتح)ر خا ثيدحف مالسلاهيلع لاق اك ةيلهاجلا ةحكنا ةحص ىلع لب ناميالا ىلع ديال

 ةدوسرخاواىف مارملاب قلعتيامم مالكلانم ذبن قيسدقو (طق حافس لع ايقتل ىوبا نيبنم
 ردابتيامس هنوصيو مالسلا هيلع انين بسن فرشب لخيامع هناسل .كسمي نا ملسملا قحو مههاربا
 مالسلا هيلع ىللا ءابا قحىف دقتعت في5 تاقزاف « ةماعلا مهو ىلا اًسويمح ل اصقنا |” هنس

 انركذ دقف ناسللا ظح ماو اهنم بلقلل ظحالف تايداقتعالا نم تسل ةلأسملا هذه تلق *

 نب ةيمىلا مدا نم مالسل هيلع هدادجا نا صلخال ىذلانا هللاهحر ىطوبسلا ظفامطاركذو

 ةعبرا بلطملا دبعو ٠ةيىم نيب ىتبو فلسلا لاوقاو كثدداخ الاى ئا مهلناعإب حرصم بصك |
 . ١ ايمو محا ممم ممم ممم هممت كد



 -- ظرف د 80ه رشع مسالا ءزجلا

 مهنع فءاف قح ف اورق ناو مولع 000 حيو كوملظ ناو مهطعاف ا ,>ح ناف مهلك ١

 وزرو قابزهم ىني قابرهمو ىكورف رآ دزورف شيوخ ربو ] ةيسرافلاتو : مهل رفغتساو |
 ىلع. حوهو [ رتشنئفر تا وعل "للا رع لاو ةعدلاو مفرلا دض ض:او [نكماركا ا

 | ضفخ نم راعتشم وهو ءايناج كسلا اجو تادرفملا ىف مك داقنالاو بناخلا نيدلت |

 1 كو ر د ل ا 2 : | هاك ا ناتعو لل ردع وأبا عدا طالا لاو "عكا ذل | ةهيعف# ظنا ؟دازاذ اذا ةخاتحت 'راطلا

 ١ قفاملاو قسافلا اماو طاطخالا ةدارادنع هرمسكى ا هخانج رئاطاا ضف بئاحالاو براقالا |

 دبالف نأ رقلاهيلعلدتقو ةظلغلاو نيالا نم لكل ذا لاوحالا ضعبىفالا حانلا هلضةخالف |

 نا ىلع ضدعيتالوا هريغلوا ندل عنا ندم محا عشا نم نال نيدتلل نهو هتقوىف اههم لك ةياعر نم ْ

 | هتادبف ةتكنلاو ةيمحنلا تاليوأتل!ىفو©ناسللاب نوقدصملاو ناعاللن وف راشملانينّؤملاب ذارملا

 و 14 نكي نمؤم عباتم لك نال © نينمؤملا نم كعبتا نا كحانج ضفخاو ١ لاق |

 ىهتنا ةعباتملاب الا لك معلا هتةقح نع لزءع وهو ناعالا ىوعدب نمّؤملا رتغيالل اًعبادم |

 ١ مهلاوحاو مهقالخا ليصح ىف ىعساو مهلامحا ىف مهعباتيو رابخالا هيك راتحنا لقاعلا ىلعف ا

 ١ روبل تفيكلا لعأ نادكا بلك اهنم ةنملا تاناوحلا نم ةرغشع' لخد: نبرقلا-قرتشبو

 لاق نم
 دش مدرم تفرك ناكس 2 دنح ىزور كفي بادا كس ٌْ

 ناشيو+]رارسالا فشك ىف لاق 6# كوصع ناف 88 شكلا ةروصىف مهءم ةنطا لخد ثيح
 ديدرك زارد "نمط َنابَّرَو دنتسي رد لوسر توادءب نوج مالشاهرلع هللالوسر تبازقو |

 كوعش لو 0 ةعاطلا نع كتريشع تجرخ نافىا © كوصعناف ) [ ةملا ْ
 الوق مهل لقو مهنم دارمالو ىلاغك “لارتشل مكتدابعنم ىأ © نولم ءئامم ”ىبرب ىنا لقف © |

 ريقفلا لوس * - ةوعدلا لوقو كتعاط ىلا نوعجري مهاعل ةظعلاو حصنلاب 1 ١

 ىافلخ نيب و ىندبب ةلصولا تعطق لوّش هحور هللا حور 2 ىكحش ةرضح نه تعمس

 ريصلاو قلاب ةيصولاف )»ع ربصلاب اوصاوناو قحاب اوصاونو ) لوس ىلاعت هللا ناف ةصولا نمالا ْ

 6 زيزعلا ىلع ف كنالاح ميج د لكوتو ل مهقحوف اصوصخ لكلا قحىف اهم ىلدبال |

 محري ىذلا ## ميحرلا 8 هادعا رهقىلع ردّ وهف.هاداعنم زعبالو هالاونم لذيال :ىذلا

 ريغلا ىلع لكوتت الو :ءايلوا رضني وهف ةرصنلاو رفظلاب هللا هما ضوفو هلع لكوت نم
 ضارعالاو رومالاع حق ىلاغت هللا ىلع لكوتلاو ريغلا ال ءادعالار مشل 0 ىلاعت هللا ناف

 هلوق هب عبتا 5 مهب نيقحلملا نم مك اياو لف لكلا قا رقم الا راسل اا ونس امع
 3 موشلا نيح ِظ كات نم ىلع كوت 2 ةهحرلا كات . تيسلاك هنال 1 3 327 ىذلا

 | ةالصلاب ليلا ءابحا ىعرشلا فرعلاىف مانقلا نم فورعملاناف لبالا فوج ىف :دجوتلاىلا ىا |

 : ى نع : ِ 2( ىو # هن :1نا اهنعهللا ىذر ةثئاعمرعو * (لئللا ةالصةضن رفلادعب ةالصلا ل ضفا) ثيدخاىفو + هنف

 ةاللضلا هتاف اذا اهنعو + ادعاق ىلص لسكوا ضرمءاذا 0 لبللا ماق عديال ناك 00

 ىا اذهريقفلا لوقي + يدم هاور ةعكر ةرشع ىتنث راه دك اص 27 0 تسع اللا نم



 اعمل روك 2 5 1ةنال دل

 ١ عا براقا نم ا لكل مسا ليعمل اع ا داتا وه 0

 اونبو مثاه اونب مهبدارملاو . تاؤرفملا ف اذك انراقم وا ناكاييرق رشاعملا ريشعلاو مهب |

 ىلوا راذنالا ىف مهب ةيادبلاف مها مهناشب ماتهالا نال نيبرقالا راذناب سعا اماو بلطملادبع

 اولتاق اونما نيذلااهيااي ١ ىلاعت هلوق ريظنوهو ىلوا اهريغو ةلصلاو ربلاىف مهب ةيادبلا نا 3

 اورما مهيلا برقا اوناكامل مهتكلو رافكلا عيمح لات نيرومأم اوناكو 6 مكتولي نيذلا

 -ىود  كلذب ىلوا بناجالاف براقالا رذنا اذا اضياو انهه كلذك لاتقلا ىف مهب ةيادبلاب
 حفسينا مكتربخا ول لاقف هيلا اوعمتجاىتح اذخف اذخف :مهادانو افصلا دعص تلزت امل هنا '

 تىاورد ديدش نباذع ىئدن نان مكلريذن قاف لاق مالو اولاق قدصم منك الخ لبجلا اذه

 ىنغا ال ىتاف رانا نه مكسفلا اودتفا ىانم دبع ىني مئاه ىناي بلطملادبعىناي) لاق هلا

 1 ةيفصايو . دمح تن ا ايو . رمت تب ةصفح ايو زكا تب ةشئاع اي لاق مث 1

 هقيدص, ةعئاع كت سابخل زد 1!( أشنانكتعإ ئغا! ال" ىلاف”رانلا نم كسفنا |قيرتشا, دا ةبع
 تفكىباين راكب ارامون هكتسيزور تمايق زور هللا لوسراي تفكو تدار هللاىخر |

 كلذ دنعف ةماققلا مويل طسقلا نيزاوملا عضنو ىلاعت هللا لو, نطاوم ةثالثىف ةشئاع [ىل
 تاءلاظلا ىف هبك هللا ءاش نمو هرون هل متأ هللا ءاش نم رونلادنعو أش هللا نم مكل كلما ال

 رانلاىف هيك ءاش نمو هراجاو هملس هللا ءاش نم طارصلا دنعو أيش هللانم مكل كلما الف |
 بابرالا برب ناميالا نودب عفنيال بسنلا ناف باسنالا فرشب رتغيال نا نمؤءال ىنديف |

 ةيافك اهف ناف مالسلا امهلع مهاربا دلاو رذآ لاح ىلاو حون نبا ناعنك لاح ىلا رظناف ظ

 هريس سدق ىدعس حيشلا لاق : |

 دوزفت شردف ى داربجب * دوبرنهىب تقي! باكو |

 دز ازا مهارباو تسراخزا ل 7 01 ركأ ىاغب رنه

 مالللاهيلع لاقو (ذئموب مهني باسنا الفا هلوق ةقيقحىلا ريشي ةيمجنلا تاليوأتلا فو ©

 ىلا مالسااهللع لاق كىوقتلاو ناميالا هبسغ ع ىحالا عطقتي بسفو بسح لك )

 هن ريشع حايصم رونسال ناعالا رون ارونم هيلق حابصم نكلطتا 7 ريشلو (ىقةنهؤه ل 7

 ىتلاةعباتم رس اذهو رولا هحاصم رون نم ةحابصملوه اسيتقم نوكي ىتح هلادلاو ناكولو ظ
 دم تنب ةئطاف اي)'اهنع هللا ىشر ةمظافل. مالسسلا هيلع ةلوقو. لولب ءادتقالاو مالثلاا. هيلع
 هعشن ءرملا لك :١ نان اك ىنمملا, اذهل ناك (ًاش:هللا نما كنعىغا ال ىاذ.نانلا نم كفن ىذقنا

 مف لبقتالو هتبارق مهعفنيال هنا لعبلو هدلاو 0 د هدإو عيشيالو

 رسلا اذهلو هلعت هاوسامو لصالا وه ناميالا ناف نامالا لصا مهل ن نكت اذ: هتعافش ١

 نم كعبلانمل كحانج ضةخاو ف هلوق (نيبرقالا كتريشع رذناوإ هلوق بيةعىلاءت لاق |
 هدا[ كرو كر نبذ 0 ةحصلا ىف مهبراقو مهل كيناج نلأ ىا  نينمؤملا 0

 منع ءالمجتو قالخالا ل لمحل م مه رشاعو لاوحالا ءوس مهتم ىللهدحاو ريصقتلا نم مهنم



 موي م١٠ دج رسشع عساتلاءزجلا

 | * عمسلانعإ) 2001 3 مهنا 9+ الصا كلذ ىلع ماو ا  نوعيطتسي

 لاق * ديالا نوحي مهنال ا اوناك نا دعب نوعونم هنولو زعا ةكئالملا مالكل |

 نيو مهب ةكراشملا ءافتنال نولوزعمل ةكئالملا مالكل عمسلا نع مهنا ريسفتلا لها ضعب

 مولملا + ز وصب :نئاقتنالاو قطا“ واونا:ناسضف لنقل“ دادعتسالاو تاذلا تافض ىف ةكالملا

 ةدعتسم ريغ تاذلاب ةريرش ةيناملظ ةثبخ مهسوفنو ال فك ةيئاروتلا فراعملاو ةيلابرلا
 نكعيال تاببغمو قئاقح ىلع لمتشم نارقلاو رشلا نونفنم الصا هيف ريخ الام لوبقل الا
 تاذإ دعتجيا نيعاشلا شب دل نا ىلا ربشي ةيمحتلا تاليوأتلا ىفو ةكئالملا نم الا اهقلت

 الف ميدق رون, نا رقلاو رانلانم.اوقلخ مهنال همهف علو الو هل ةوقالو نا رقلا لير

 دورإو دنع مقليعت شق هعفك قسطا ذاب نا ىرئالا ميدقلا رونلا لمح ةقولخلا دانا نوكي |
 نا رقلا لم :ةعاطتسا مهل نكي مل اذاف (ىهل كرون افطا دقف نمو وماي زج) لوشو املعنمؤ وما 3 - 0 يل ١ هن 1 ءال .٠ 0 . -.- ءاإ

 اومر> نكلو كاردالاوه ىذلا عمسلا اودجو ناو هليزنت مهل ن ركع بفك هعمس ةوق و

 دابكلا ضعب لاق* ىهتنا باذعلا اوجوتسا'اذهلف هيلا اوغد,امل ةباجتسالل ىدؤملا .مهفلا |
 ةلفغلا ةواشغ ىف مهبواقو مهلوقعو م مهراصباو مهعامسأ نا ناهنللا لها ىلاعت هللا فصو ا

 | عيمج نم ةحللك عمس حور ىيغىلقعى وق عمس هلىذلاوه ةققحلاب عماسلاو ن دا رقلا عامسنع |

 ىبوطفهبلاقوشلا ت تعم ت1 مح ثدى هناحيرس قا تااعجن اوك الإ تاكرداو تاودالا |

 اف لورعءملا هاوس نمو قفوملا وهف ةقيقحو ةءدرش هللا ةناما ل دعتساو هللا نع مهف نمل
 | نيمختلابالو ساوحلا ٍبابدنعال ردصلا ىف ملعلاف اوققحت نوكردملا اهياايو اومهثا نوعماسلا اهيا
 | ىلاعت هعم دست الف رافكلا لاح دمحاي تفرع اذا 6 رخآ اهلا هللاعم عدتالف ف سايقلاو |

 ىنلاديبطوخ 6 نيذعملا نم إو [ ىنكيم شتسرب ركأ ىئاب سب ] 4 نوكتف + رخآ اهلا
 دايدزا ىلع اثحو هتمهزعل اج مت موصعم هنال هنع ىهنملا عوقو ةلاحتسا روهظ عم مالسلا هيلع |

 نم هنع ىهني ثمحب ءوسلاو ”حبقلان م كارشالا نا ناس نيفلكملا راسب افطل و صالخالا
 ريدقت ىلع بذعاذا هيلع قلخلا مركا ناك نم ناو ءادع ني فيكف هنم هرودض نكمال
 هللاَقي لسا رمسا ىنب ءانسنا نم ىب' ىلا ىحوا :ىلاعت هللانا ربخلا ىفو * ىلوا هريغفرخا هلا داخنا |

 نراياهرا لاقف مهتكلها اوعجري مل نا مهناف ةيصعملا نع !وعجري ناب هموق ربخي ناب ايمدا
 امنا ىنا ىلاعت هللا لاق مهبونذب مهكلبفأ بوقعيو قحساو مهاربا دالوا كئاسنا دالوا مهنا |
 لاق © ىليلخ مهاربا ناك ناو مهتبذعل ىوصع مهنئا ولو قوعاضطا مهنال نامإ تمت |

 تلقلا هجوتب هبلطو ةزعالاو انثدلا نم هللا ني ةدانع نا ىلا ريحشب ةمجتلا تاليوأتلاف

 1 ىش بلاط لكف دشا هباذع كك بلطي نمو هللا نمدعبلاوهو هللا باذع ةرامج هيلا |

 ةرخآلا بلاطو ةرخآآلا نع دعب انندلا نم بيرق :اينذلا بلاطف هاوس امع اديب هنلا ابيرق
 تاسرارالا تائسح هرتمسدق زاركلا درعسوبا:لاق اذاو هللا نع ديعب ةرخلا نم بيرق

 هللا بلط مهئانسحو هللا لها نوبرقملاوةنخلا بلط .مهتانسحو ةنلا لها راربالاف نيبزقملا |

 دس 2 ح تس كتريشع 98 ىضانعملاو كريشلا ةعشتسسيوىذلا باذعلا 45 رذناو لَه هل كيرشال هدخو |
 ( نييرقألا )



 ةالرععاارمر 0 م51 ٠4# د

 0 ةلود ومهاهنا ىلءايندلا املا عادم نم هب نوعمم اوناك اموا ةيرددمأون ك1 امق' نا ىلع دب ملأ

 ىلوا ىنءملا اذه و لعافلاوه اوناك امو ىنل ماهفتسالاو ىنغالمدقم لوعش«ىنغا امْق اه اه ذنام

 لك او هج و غلب | ىلع ءانع الإ ءافنا ىلع لداو رايختسالا ةروعبقفوأ هنوكل لوالا نم ا

 دجا زدش 3 ههنع !ئنعا, ىثل.ىاو مهدافاام مهعيتم ناب ربح .ناب فلك دق باطلا هناش نم ا
4 

 اع تاكو ف ذأ ولا ف ,نيللاول نا رهم نب نوعيه نا ك6 69 دلاثح ![كاذ نم ,ىدربخانا

 أ ىورزو تغلاق تباع دّقل نوعيه لاق ةيالا هده ةوالت ىلع هدر ىظع دلل او هءاقل

 اظامتاو اهي اركذت ءريرس ىلع سلجاذا :حابص لكي. آلا هذه أرق ناك زيزعلا دبعنب رمجنا

 بيكش وادق ديابر لد زا هك # بيرق مدرع تسسافو ىب ناهج

 ريحز ردنا شلام فأ!ىدر 1 ايلا دوك ؟ةحاع سرك

 ءامتتهلب دول 0 لنك كاف إ هن هل ءايرز دبا هر د لو [عيك_كاقكا
 ةيعاو /| هبادوع ذتلاو هاف || هنايح رتغا نم ةلفغ سانا دشا هللاد>ر ذاعم نب ىو لاق

 نينمؤملا ريمال لق هلع لكوملل .لجرلا لاقف الجز. سيح ديشرلا ناك * هتافواأم ىلا نكسو
 رخفهللا ؟ ااو طارصصلادعوملاو بيرق صالاو ىتم نم صقني كتمعأ نه ىضم موتك |

 ةكلاهملا ىرقلا نم :6 ةيرقنم انكلها امو لف هقالطاب ىماو قافا مث هيلع ايشغ» ديشثرلا

 عهيدارملا نال نيرذنم عمج رارسالا فمكىف لاق.« اهلها بوز دق  نورذنم اهلالا 2: |

 اهاحش ةحطلا مازلاو ةظعوملاو ريك ذتلا لجال ىا ه؟ ؟ ىركذ 9 ا هعارت :اواينل

 ةيملافلا ىتني كلذ نع رييعتلاو نيملاظلا ريغ كلهذف دي نيملاظ ل امو قف ةلعلا ىلع بصنلا

 011 ابل ةنسلا"لها .ةدنعاق نم زرقتامإىلع الاصا ا ل راذنالا لق مهك الها نا عم

 ة.ءحالا تالي :واتلا ىو « محلا نم هنع هرودص 0 ةروصب هريوصمس كلذنع هتهازت

 بلقلاو سفنلا اهاهاو ىناسنالا دسحلا ةيرقلاف ةيرق لها نم ىا (ةيرقنم انكلها امو)

 ا (نورذناهلالا) تاءهلملانايتاوتاروماملا كرثب ىراطفلا مهدادءتساداسفاب مهكالهاو حورلاو

 اهءهلاف اهاوسامو سفنو) ىلاعت لاق اكمهبر نم ةركاذت ىا «ىرك ذإ) ةينابرلا تاماهلالاب
 ريغف ةمحرلا عضن وا هعضوم ريغ ىف باذعلا عضذ ناب «نيملاظ انكامو : اهاوقو اهروك

 لاو . ةيدعتلا ءايلاو ةلهمىف لزن لزنت لاش ه6 نيطايشلا هبتلزعت امو 0 ىهتنا اهعذوم

 217تيسا ويك ىقانو ايس) نعي د تتنك نكن رقي اك ينم |تنكر لامع كلود نإ زك

 | دنكمفلا نع ىو: نابززب نبك كنا [تسسادت مالك هك ةنكيم ىعوعد : كانت نلس اح

 | هللا لوسر ثبعم زا شيب ةيلهاج رد هكدتتفك ان ازا نباو دنكما نهاك نابزرب :كنانجم

 ١ ىاهربخو نامنآ ردي دندرك عمس قارتسا هكنج زا ذوب ىثر ىنهاك هاب لسو هيلع لاى
 ١ سا سنحت نانا وه نا رق ىحو هكدتشادنب ناكرشم دندنكفا نهاك نايزربتسارو خزود

 حورلا هب لزنلب (نيطايشلا هبتازنتامو» [ تفك درك نز غودد ارئاشيا نيملاعملا بدات
 امو.: ءاهسلانم نا رقلاب اولزني نا مهل مقتسيامو حصيامو ىا * مهل ىنبني امو 8» نيمالا

| 

 ا دنيا ورفو ] ىعلاو 3 ةسااللملل وأ ا ديدرواسورف نا رق نيا ناويد زالارعاو 1 ةيسرافلاب



 م م ء را, جيم صفع م.-اتلا ءزجلا

 ةاروتلاو دحتاناو هنامزا اذهنا اولاف هتيعبو دمح نع مولا ةنيدملا دوه 30 اودع كا

 :4 نيمجالا ضعب ىلع اله زجعملا بحعملا همظنب وهاك نآ رقلاىا ه# هانازاواو 9: هتفصو هتعن

 نئولو ةمالسلا مج عج اذإو فت.ةختلاب ىمما عج ةس رءلاب ملكتلا ىلع نوودشال نيذلا

 ظ ماجا عج عجل ل كوفاز لب محا 0 0 نوللاو داو عجل محا 3 ظ

 | زاجما مامضنا عم : نينهؤم هباوناك ام #2 تاداعلل ةقراخ ةحص ةءارق ؛© مهيلع ءارقف 82 |

 ْ ةيمجلنلا تاليوأتلا فو # ةرباكملاف نيتك“ ةدشو مهدانع طرفل ءورقملا زاحتاىلا ةءارقلا |

 هذه فرعي ىمجتا ىلع ةغالا هذهب باتكلا اذه لزئاول هناب هتمكحو هتردق لاك ىلا ريشب

 مدآ لعاك ةظفلىف همكحو نارآةلا ىناعم همهشيو برعلا ةغل هءلعينا ىلع ارداق ناكل ةغللا

 لها ناك امل اذه عمو « اب رعتحبصاو ادت تيمنا لاق ور ةيوقلا معاكو كيرالا

 لثم ىا 6 كلذك و ةمكحلا لامكل اراهظا ةزجعملا هذه روهظ دعب هبنينمؤم راكنالا

 ١ بولقىف لف نارقلا انلخداىا 4 هانكلس 9 هلوق ردصم ىلا ةراشاوهو عيدبلا كلا كلذ

 | 46 هيزونمؤيال 92 هلوقف هزاجتاو هيناعم اوفرعف شيرق ىكرسشم بولقىف ىا هي نيمرج ا
 مهعفتبال نيح هيناعالا ىلا ”حلملا  مللالا باذعلا اوري ىتح 8 مهدانع نايل فاتتتسا

 هزل رع رطب دعا: اي ذلاهف ةاقكلطا هي ةتغب 8 باذعلا هي 6 مهتنأبف 3 26 نامالا

 :6 اولوقيف له [ارثا ندمأ تقو دجال ةلناو ةيلقاقلا وت هنااب ة#كور ,عشيال مهو # ة«ءاورب

 له مهيناي ىلع فطع وهو هوطرفام ىقالتل لاهمالل اشو. ناعالاّن م تافام لع ارسحن

 500 قدصلتو نماؤل نورخؤم قى لاهمالاو 8 نال الا 3 نور راشيم نك

 ميول و 8 "يابت داو كا دنهد تيفال قعن 00 هداد د كنردام غال :

 ار طاطا ا 3 باتشام باذعب يأ ] 6 نواجعتسي ناذمفأ :
 'فاعال ءافااو ةلهملاو ةرظنلا باذعلا لوز' دنع مهلاحو اندعتاع اساف ىرخاو ءامسلانم

 نوادعتسف ملالا باذعلا كوواز“ دنع راظنتسالا ن مك مهلاح نك ىا6ردقم ىلع

 ينل 0 ةيمجتللا تاليوأتلا فو © دحا ىلع الام قاثلانم امهيو انساذعب

 * تيأرفأ 86 باذعلا بلطيىف اواجيعتساال نييذعم اونوكيجلواو انباذع جئاتن نم باذعلا

 كفا اكل باطخلاو خيبوتا ضارتعا امهنيبامو نورظنم ن< له مهلوق ىلع بترم

 لامعتسا عاش اهرهشاو ”ىنثلاب رايخالا بابسا ىوقانم ةيؤرلا تناكاملو ناك نم اناك

 تاج انلعج 7 مهانعتهنا از باطخلا حلصي نماي ىنريخا ىنعملاو قرخا ل تيارأ

 لاقو + ميكلمنإو شاعملا بيط»عم ابينذلا ىف .ةريثك « نيتس 9 .نيحفتتم :نيعتتم شرق
 مهءاجسم 0 ىضقنم نأ ىلا امثدلا هللا قلخذم ديري ءاطع لاقو ياا ةدم ىنعل ىلكلا

 مهنع ىنغاام و 3 [ندركمب ] ةيسرافلاب فيوختلاو . داعيالاو باذعاا نم نو دعو اوناكام

 نا ىتااطب# ميكر باذعلا عفر ىف لواطتملا مهعتمت 0 مهنع نغي م ىا 5 نوعي اوناكام

 عيتملا كلذ نيعت# مهنوك مهنع ىنغا ”ىش اف نو اوناكام هلعافو فوذحم ىنغا لوعفمو

 (ديؤلا) 0



 ادهو كاذك لزتانا ريغ نم نيبملا ىرملا هئاسلب هادا مالسلاهللعدتا<©ناسلو ةغلب. فوصوم

 ثيدحلا نيبو نارقلا نيب قرفلا قمل اولاقاك مالا ناكولو عامحالاو ضصنلل فلاخم دساف

 اهامسدقو اهريغبال اهبنا رقلا :لزنا ثدح اهرنغىلع برعلا ةغلل فيرشت ةيالافو + ىسدقلا

 انغلب ناءذس لاق * رانلا لهال مجعلا ةغل راتخاو ةنللا لهال ةغالا هذه راتخا كلذلو ان

 « ةسرعلاباو ملكت ةنلا اولخداذاف ةينئايرسلاب ةنجلا اولخ دينا لبق ةماسقلاموي نوملكتي سانلانا

 . ةيسرافلاك اولاقام ىلع اضيا تاغللا رئاسنم هيفام عم انيبه ابرع نا رقلا نوكي فيك تلقناف
 . نوعطقا ىا كيلا نهرصفإل ىلاعتهلوقوهو ةيمورلاو .لكو كنس ىنعي (لحسلاوهوزل

 ةيشيخحلاو.رارف نيح سيل ىنعمي صائم نيحتالووهوةينايرسلاو (اهدبج فلو هو ةينمرالاو
 مهني اهف اهتوفرعيو تاغللا هذه نوامعتسي برعلاتناكا1 تلق + نيفعض ىنعع (نيلفك لوهو

 ةنسلالا رئاس ىلع لضف اهلةيبرعلاناب لعا هللاهمحر ثيللاوبا هيقفلا لاق + ةيبرعلا ةلزنمب تراص
 كئاطلا قب اربع نعو «لؤملا ةللب :ناكعلا لوا ىلاغت را نال راومل املي: ريغلعوا اهملعتن ف
 نال ىلع رصتقاول ىنعي هتءورم هنع تبهذ بخ نمو بخ ةيسرافلا ملعتنم هنع هللا ىضر

 ملكتولو هثءو ص تبهذف ةيبرعلاب ملكش نم دنع ايمحتا ناوكي هنافا ةسرشلا معتيو ةيسرافلا

 ملكت هلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىوردقو + كلذىف هيلعثاالو زوجي هناف ةيبرعلاريغب

 برعلا ناسلل لباقملا مجعلا ناسل نم ةبعش ةيسرافلا ريقفلا لوقي * لامحاب ىهتنا ةيسرافلاب
 ةيبرعلا ةنْلا لها ناسل ) ححصلا ثيدحلاىف درو اذكو مجعلا تاغل زاسا رع ةلفف هلو

 | ناتسهقلاو ىفاكلا تحئاص هركذ: هريغو :ىنامركلاىفاك ءارلا ديدشتب ( ةيزدلا ةسرافلاو

 | ىبرع ىنأل ثالث برعلا بحا ) مالسلاهلع هلوقاماو هوححصو مهريغو لامكلا نباو
 ١ ىفانيال اذكو هادعام ىفانبال هف صيصختلاف (ىب رع ةنملا ىف ةنْلا لها ناسلو ىبرع نا رقلاو

 / اهبملكت دقو ةنمطالها ناسا هنم ةيسرافلا نوك رانلالها ناسل اقلطم محعلا ناسل نوك

 ىوتملا فو : نيقراعلا نم ريثك ايثدلا
 تبناؤكيد نابز دص دوخ ارّوشع * تسرتشو> ىزان هجرك وك ىسداف

 / هانركذ ليصفت ديزم ماقملا اذهلو ةيبرعلا ليصحم دعب ةيسرافلا ليصحتىف بيغرلا وهو
 | هي نيلوالاربز ىف » هنيعال نآرقلا رك ذناو ىا 6 هناو فه ضيفلا مام موسوملا انباتك ىف

 ىلاعتهللانا ئنعن . ةمدقتملا تكلا ىفا ىا لوسرو لسر لثم باتكلا ىعي روبز اهدحاو
 ةيآ مهل نكيلوأ 92 نامزلا رخآىف ثوعبملا ىنلا ىلع هلازناو نآرقلانع مهبتك ىف ربخا
 لاح مهلو ردقم ىلع فطعلل واولاو ىنلا راكتال ةزمهلا # ليئارسا ىنب ءاملع هملعينا
 هلوقوه ىذلا هءسا ىلع مدق نوكلل ربخ ةيآو شيرق كرشم ىلا عجار ريمضلاو ةيا نم
 هنا ىلع ةلاد هيا مهل نكيملو كلذنع اولفغاىا رخؤملاب هيونتلاو مدقملاب ءانتعالل ا ه.اعننا

 هوحنو مالس نب هللاببك ليئارسا ىن.ءاملع هملعيزا نيلوالا ربزىف هناو نيملاعلابر ليزنت
 نآ رقلاةحص ىلع ةبآ كلذب مهملع ناكدقىا هيلع لزنانم اوملعبو مهبتك ىف ةروك ذملا هناوعنب
 لهانا  ىور -[ تسلآ قرتحن بجوم ىزيج رب اناد مديص تداهشو ] لوسرلا ةيقحو

 0 معمل 1 اه ا ان اس جم ٠ عت وج ب مم ل وال ع م همس م سب سوم م سمح مق

 ءارعشلا ةروس ميك م7 #جح



 م ٠# ع رشع عساتلا مزجلا

 حورلا قلي ) ىلاعتهلوق هيلع لدبو هدب ىلع ىر#ي ةلاهجلا توم نه ةامحلا هنف ىذلا ىجولانا

 حور همسح نال احور لي ريج ىهس تايجر كتانكوفو * 5 هدابع نم ءاشن نم ىلع هما نم

 | نا كشالريقفلال وه * ءاوهلاوهو حورلانماوقلخ نويناحورةكئالملا اذكو ىاحور فيطل

 ديم ليربو اجاورا اومسف حورلا مكح مهيلعبلغ ف اةاسووشيا اماه ا رقكيولإادب

 | لعاو * هتما.دارفانم .ماللا هيلع لوسرلاك ةكئالملا رئاسن موه ذا ىنملا اذهب صاصتخا

 هلكت و ألي راج لع مل ناو كل مف ناي طافلالا 3 هبةماقلا هتفصو هللاءالك نا رقلانا

 ع5 لاق كما انسلاهيلع دمحم ىلق ىلعوهاك ليربج هيلزتمث هس ' اقحىف فرصتنبالثل هيلع انما

 رام رك لاب بلقلا صخف كيلشب هتنعو ىت> دمخاي كيلع هالتىا 7 كنلق

 اا عملا ا ل (تانكملا ىراق هائل ايي ةنو كلما وو ريفيو اننا ىلا لصوفو ظ

 وهو هزيغ ضيفلاو باطخلاب قي ناسنالا دوجوىف ”ىش سلو ماهلالاو ىحولا ندعمو |

 | ةلزنم مهبتكناف ءايننالا نئاَس نيبنم ةيندللا :ةماركلاو.ةيلعلا ةيترلا: هذهب. ضتخم مالسلاهنلع |
 | لاق* ةيمجتلا تاليوأتلا ف أك مهبواق ىلع ال مهتروص ىلع ةدحاو ةل+ فئاحصلاو حاولالا ف
 | ىلا :هشطرت ةديشلالوا.هباقت) لز'_ مالسلاه ىلع. ىئطضملاب .لزت اذا ىحولا رارتسالا .فشكىف

 ةسلا ىلإ واعلانم لزنت اذهو هعمسو ه.ءهف ىلا هبلقنم فرصنا مث هبهقارغتسالو ىحولا |

 مهمهف ىلع مث الوا مهعمس ىلع ىجولا لزنةفالوا نوعمس مهئاف ماوعلااماف صاوخلا ةمتروهو

 اممْمِءام ناتشف كولسلا لهاو.نيديرملا ناشوعو ولعلا ىلا لفسلانم قرت اذهو مهيلق ىلع مث

 ' نئجورك ارب تزوصب هاكةاكو ىدون كلم تروصي هاك هاك ىدرازك ماغس وح لّماربج]

 | ىذلاوه) :كىدما رشب تروصب ىدوب مارحو لالحرك ذو ىدوب عرش ماكحا نايب ماغيبو
 ترحمو قشع ثيدح كاب ىحو نوج زاب ىدوبت نامرد بلقرك ذو (باتكلاكيلع كزنا

 لوسر لدا فيظلو ىناحور ىدما كلم تروصي ليريج نافراع زومرو رارساو ىدوب |

 «كبلق ىلع نيمالا حورلا هبل زن [دومرف نينج ىلاعتقح ىدوبننارب رابغا عالطاو ىتسويب |
 دبسلانع لئس ةينيزلا ىواتةلاىفو * هتبعو دقو ىنع مصفنيف لوقي ناك كاذ عطقنا اذا مث
 زوهشملا ىلع ةرم .تفلا نيرشعو ةعبدا هيلع لزت باجا مالسلاهيلع ىنلا ىلع لزن 5 ليربج ١

ْ 

 لزنيمل ءاسنالا نبال لهو دوام لدفلا نترئعقو ةعس هيلع لزت راونالا ةاكشمىفو + ىهتنا

 لعف نمباذع. ىلا ىدؤيامم نيفوخلا ه6 نيرذنملا نم نوكتل ةّع فال ةنالثنه ك١

 هيف ركذيام سنج نم اذهو هنم ةحلصملاو لازنالا ةمكحل نيبم هبلزنب قلعتموهو كرتوا |
 هلزنا هنا كلذو فوذحلا ىلع روك ذملا ةلالدل رخ آلا فرطلا قذحيو *”ىثلا ىفرط دحا |

 ءاخلاب ةيلختاا : قايم هنال مدقو لصا راذنالا ريقفلا لوقي * نيرذنملاو نيرشبملا نم نوكل | |

 اضيا قلعتم 46 نيبم ىبرع ناسلب # نا رقلانه عضاوملا ضعبىف هرك ذب ىنتك اذ ةمجعملا

 ناسلب هبل زنىا اهبظفلتلا دل هنال ةغللا ىنععي ناسللاو راذنالا سعاب ءانتغالل ه ننخأتو لزنب

 35 "آلاف همهفن الاعب عنصلام اولوشبال ىا ام رذع مهل قبيالثل لولدملا حضاو ىنعملا هاظ ىبمص

 ريغ هبلق ىل اع هلزنا ىلاعت هنا نم ةينطابلا تنعزامك ال امنع هيلع لزئاامتا نا رقلانا ىف ةحيرص

 (نونوم)



 ءأ رعشلا ةروس هه موو زم

 د 0 مهلك إب ةكيألا نا ا ئا 44 نينمؤم مهرثك | ناكامو له ءالتقنلل ةربغل

 اذهو + لاهمالاب 3 0 ص هنا 5 اللا صصن هن نع نهاو ”ىش لكىلع رداقلا اغلا

 2 3 ُ 2 3 5 5 6 ا هن. نيب ذكملل انو الكا ةلغ هناوراع هللا اوين فلك سوتاززوك ادللا: ةعطلا ا

 | ني ارتاشياو دئدش بذغم دندرك ريمخب بيذكت هكىما ره هكدننك مولعم ام ] شيرق نه
 تاذعلانا "كاق نا:زو#ال؛ل:تللأ ناف أ [دسر دهاوخ ىاذع -زيمغش توضح“ ثيذكتاوب

 تدسل كيذك ناك لب مهدانعو مهرفكل نكي مهريغو ظول موقو دوو داعب لزاتلا

 لصح 1 لامحالا اذه مايق عمو موجنلا لها هيلعقفتا امىلع اهتالاصتاو بكاوكلا تانارتقا

 ا دقو مهل ءالتناو نيفلكعلل ع ناذعلا لزئردو نكاعت هللازا اًضياو. صخضقلا هذهل رابسعالا

 نلطم م مهاوكا عالأ كدا اوقالا ءال وه ىلع بادعلا لوز نوكيالف تايليلاعاوناب نوئمؤملاىلتبا |

 | هي لسرلا راذنا دعب مثالا بيذكحت ىلع باذعلا لوزن دارطا تلق + كلذب نيذخاؤم

 | ناكوا ةيكلف تالاصتا ببسب ناك هنا لاَع نا عفدب هب ةالابم مدعو ءازمتسا هلمهحارتقاو |

 نلظانلا هللاربغب ٌِظ ال قلعتف نضاخلا ٍباذعلا اماو 5 نيتتطللا ناذعلا هواش نهو ىذاملا

 اذكف ناعالاو قيدضتلاب هتيلحتو نابصعلا ىلع مزعلاو راكت الا نع تلقلا .ةلخنم دبالاامكف
 قارفلا تادع نم صالخعا تيس كلذ ناف قئالخلابر نّوش داو هشو قئالعلا عطق 0 ديال

 اهماكحاو ةعب ريشلاب لمعلا وهو هه رط نم كلذ للضح امتاو قالخلا نهق ند احسن رادمو

 أ ةيامصاو هللا لوشر ىدهىلع هسفن دجو نف اهباداو ةقيرطلاب نداتلاو اج هني لازتكم

 | عيج لعثو ماودلا ىلع ليالا مايقو عرولاو دهزلا نم مهقالخاو هدعب نيدهتحا ةمئالاو

 هلا قضوا نما و«ايالتلاب رش .راط ىتحي كلذك تانهنملا.عيج .كرتوا ةيعرشلا :تادومأملا
 ١ هتحرو هتي< نمو هبح ىلاعت هللانا عيل هنع اهتاوهشو اهيصانمو ايندلا ليوحتل حرشليو

 هذغب ىلاعت هللا مكح لف الاو هور هدم عل دعلاب هحراوج - ظيرو هرما ميظعت هب همأق ىلعبص

 | هتجتناورم 0 هتمحر لهانم كاياو ىلاعت دانا زعلا مسالا دي ىف ضغبملاو
 ليقام مو ةلذلا عفدو ةلعلا عفدب

 جل وانك أ قةمفعاب قاك شيدت هج أ بيوفط اذار ادرك ؟ينالتت أر خناب طخ

 ركذ هلرجب+م ناو نآرقلا ىلا عجار ه هلاوؤإت روفوملا رجالا ضيف هنمو روفغلا وفعلا هللاو

 ان
 هل ثول 0 ناك هلوزن ناىل لدتر يثكتلا ةغ.ص :6 نيملاعلا بر ليزنتل هب علل

 0 :ملاعلا ةسون 25 اعل ه4 :صوقفو ةغلام َِك ىحسلو 8 ىعكب رد داصموهو لي 58

 0 هتلمج نم ىذذلا ن 1 رقلا نا ئغملاو:. لكلا هتفأرو ىلاعنا هتدبر.رثا ماكحا نم كليات

 ٌئوعدف كقئدص هن تدنو ا اع تردق امل الاو ىلاعت هةهج نم لزنا عيسلا صحقلا

 ةلزنا: ىا ةيدعتال ءابلا 46 هب لزن 99 ىحولا قيرطبالا نوكبأل هلثم نم دابخالا نال ةلاسرلا |
 هحو ىلع نيمأ هناؤ ليرد ىا 43 نيمالا انا مرا نا ,أ رقاب. هدمأ تادرفلا نش: ةسالمللوا

 ص011 ناببلاحود ١)



 مهمدقت نمىتي نيلوالا ةلبا ىوذ. قلخيو ىا:فاضملا ريدقتن م ديالف قلخلا اهب قلعتبالو |

 | هكىدحات ] ىرخا دعب ةرم نيروحسملانم 4 نيرحسملانم تناامنا اولاق 89 قئالخلانم |

 ا, نيب واول لاخدا [ةدروا: اك زأ كلاسر ىوعدو ىتكبم لضفت امرب زيجهحمب سب ترش |

 امري رآ دورف سإ ] 6 انيلع طقساف 8 ةوبنلا ىوعد ىف « نيبذاكلا نم كّظن © ناشلا |

 امرب هك نايوك تسار زا ] 6نيقداصلا نم تنك نا » ديدبتلا نه ىوقتلاب سمالا هب رعشا امل |

 شوج همه ناشبا ةمشحو هانا هك ىباثع تاك ناشيآرت تحس قزازخ زورئاش تح |

 اوهرد ةابسرا 5 0 هت ا ا ىتخرد ىايرد كب هو دنداهم |

 دئدادناؤا 000 مدس لد لمح 0 باكا تماركا نيدو وزا كنخ ميسو دا ا

 مه ٠5 حجم رشع مساتلا ءزجلا

 ا كاقحر دا اي دا منكم تسينو ]46 اناثمرشب الا ضل امو 0 1 دشوح ناشازا لقعرا

 فالخمب بيذكتلا ىف ةغلابم ةلاسرلل فانم ةيرششبلاو ريحستلا نم الكنا ىلع ةلالدلل نيتلملا

 ناو ىا * ناو # ريحستلاوهدحاو ىنعم الا دصّم,مل هنال كانه واولا كرت هناف دوم ةصق

 222222222555222 للشللل م نب”

 ورد هكنامسازا ةداي ] 3 ءامسلا نم افك ف 1 دنكفيب ان وكب اددوخ ىادخ ىنعي نكفيبو

 باوج هلعلو ةلظملاوا باحسلا ىنعمي ءامسلاو . ةعطقلا ىنعمي رسسكلاب ةفدكعمج [ دشاب ىناذع

 تعش © لاق »ف [ تذكتو دشتك ازهسأ لتسرب نس ننا "دما دهاوخورف باذع
 هتقوىفهلزنف باذعلانم هببسب نوقحتت امي وىصاعملاو رفكلا نم 6 نوامعتامب معا ىبد ف

 ةلاحال هل ردقملا
 تكد شاب دات هشفا# م لال كرو مد كليم
 زادكو زوس همه شر اكرخآ * زانو تسا شبع همهشلاحلوا

 ىلاعتوهناجبس وح دئدرك زواج دَجزا رابكتساو زاكتارد بعش موق نوج هك دناهدروا ]

 هشه هب ىور دش تدايز ترارح كيس لا نوردب تفركورف ناشبا ىاهسفنو دما

 دئدش م.تجم ربا ريزرد ناشيا عومم هك نيمه منك شياسا ربا نابياس ريزرد هكدييايب
 يدوب ذكف و [ديامرفىب ىلاعتو هنا>ح.س قح هحنانح تخوسب ارهضو دما نوربب ىوزا ىشتا

 هي ةلظلا موي باذع مهذخاف ه ةهبشلا ءافتناو ةجبلا حوضو دعب هبيذكتىلع اورصا ىا
 باذعلالوزئنالف ةلاشلا اودارانا اماو ىهاظف با>سلا ءامسلاب اودارا نا اما اوحرتقا امدح

 لكشت ةآسرإإ نإ وأ كيقاعنام وتعلو د لظ] ىنعاكلا لاق# لظق“ةباخس ةلظلاو اهتهج نم |

 مهل ناب ناذيا اهسفن نود ةلاذلا موب ىلا باذعلا ةفاضاىفو [ هدوب, ناشيارسربذ رب نابياس
 ةديدشلا ةرارخلا مهيلع اهف هللاطلش ىتلا اهيلايل عم ةعبسلا مايالك مويلا اذهريغ رخآ اموي
 تاذعناك ةلظلا مون باذع ىا 4ك هنا 0 رانلا نجم نوذخؤي مهنا ةمالعزم كلذ ناكو

 ظ باوا نيتما ىلا لسرا اببعشنا  ىور هيف عقاولا باينعلا مظعل همظعو 6 مظع موي
 ةلظلا متون باذعب ةكيالا باحاو ةفجرلاو ةحيصلاب نيدم تكاهاف ةكبالا باعصا مث قدم | ١

 / 6ةيآل 9 بوش موق ةصقنمروكذملا 6 كلذىف نأ هرارسالا فشكف اذك هبربخيف دحا

 6 ةربعل )



 ءارعشلا ةروس د لن ال يح

 هلتشولاار ىان فتك ر قزاز كالا م دداقنرد ةودمأ 901143 كر
 وزا رازبب وش ون نا دوب هحرك * اوازارضبراواز 11 كتارا رع قاب

 بصخ نم ريخ دودحلا ةماقا لق دقو . دودحلا تعضو امل ةالاف رهقلاو ةزعلاف نكي ملواو

 ةكيالاو . مالسلا مهيلع هليق نمو اببعش ىا « نيلمرملا ةكبألا بادا بنك

 لّميملو كك بيعش مهل لاق ذا لِه لاق ةكبالا باصا نم ايبنجا ناكاملو« اسعش مهاخا نيدم

 نيدمنب رجشب نب كبكم نباوا مهاربا نب نيدم نإ بيوت نإ بيعشوهو بيعش مهوخا
 كرتقحلا نادك نا" نكس ع اي ]4 ناوفتتاالا ل5 طاوأ !كلنل ككس ماو عهارا نأ

 اضيا ةلاسرلا ىلعو مكب 6نيما لوسرمكل ىنا © [ ديو كرش وذ ةكدوخ اكدوا
 | هللانع سما ىرما ناف هب كرما اهف هي نوعبطاو ل اوقتاف ه8 مكلاح حالصالا بلطاال |
 ١ ىلع ىا هي هاد © [ امشذا مهاوخىعو ] #4 مكلأسا امو قه ةقيقحلا ف هل ةعاطا ىتءاطاو | 15 5 5 : 7 تمهل . 2 أ

 امد نا َ ةأفاكمو 26 رجانم ف لوسر هلوشب هيلع لولدملا ملعتلاو غبلشلاو ةلاسرلا ءادا
 7 وتب و هب يد را 59009 ل 2

 نسحو ضيفلا ناف #© نيملاعلا بر ىلع الا © ىتهدخ ةرجاو ىلمت باون * ىرجا ©
 | هي لبكلا اوفوا 48 هبناج نم ىعاب ارومأه ناك نه ىلع اصوصخ لكلا ىلع ىلاعت هنم ةيبرتلا

 سانلا قوقح 1 نال اونوكتالو 2 ار هناسعب ديناع مات ةيسرافلاب و : هوما

 | لاش [ نامدرم قوقحم ناكدنئاسر نايزو ناكدتهاكزا ديثايمو ] ةيسرافلابو : تفيفطتلاب

 | اونز ىاوهو [هىحتسىو] ةيسرافلابو : تانوزوملا ه© اونزو م هتصقن هترسخاو هترسخ

 | بيبطو لداع ضاقورهاق ناطاس هف سيل طعذوم نكسنم مالسلاهيلع سيردا لاق * نامزلا
 ١ زرتحم نا لقاعلا ىلعف هدلوو هلامو هلهاو ةسفن عبض دق راح رهنو ةمئاق قوسو ماع |

 | تالاخلا عبمج ىف رهقلاو فادالا قيرط نم هسفن دهاجنو تاداعلا رجامو تاوبنلا نع ا

 ١ ةفاط اهنكسي نيدم بره: ةضيغ هو كاردالاو ردسلاك رحشلا معان تش ىتلا ةذنغلا

 ظ ىلاو ف ىلاعت لاق بسلا ىف نيدم اخا ناكامل نكلو نيدمىلا هثعب دعب ايبعش مهلا هللا ثعبف

| 
 ا
 ا

 نازمملاب لقا 3 مقتسملا ساطسقلاب ا ف رعم نزولاو ةنزو انزو نر نَرَو نم سا

 وهوا نيزاوملا موقاوا نازل هلا مقلاب ساطسقلا سوماقلا ىف لاق * َلَدعلا ىوسلا

 # رهءامسنا “سانا اوس الو 0 كرعم' ئؤزوا ساط.قلاك ناك نازيم ىا لدعلا ناّريم

 ا م كك لااا كندلك اأو لاق دع صيصخم لعل 6 وهو دايأ ةصق اذا هقح سخن لاش

 ادق اوصقشالاو ىا ىهتنا قريصلاو ا ساخالاو نازولاو ةافاقلا هب تطاخب طظافلالا

 ةئرتسلاو بصغلاو ديلا ناكم فيزلا عفدو عدزلاو دعلا صقنك ناك ق> ىأ مهقوقح نم ا
 ةراغلاو لتقلاب # نيدسفم ضرالاىف اوعلالو 0 كلذو<#و هبحاص نذاريغيب فرصتلاو

 اودتعتالىا ةديقم لاح نيدسفم هلوقو اسح كردنال 5 داسفلاذشا ىثعلاو . قيراعلا عطقو

 باك ذاق سلام هنماوزكبدقاابإل داسدلا ب كالا ةكرك قاس وس

 ةئف_لا هقرخو مالغلا رضخلا لتقك احجار احالص نمضتيام هنمو ةلعشب ىدتعملا ملااغلا |

 قلخ ىا ليج لاش ةقاخلا ةلبخا 13 نياوالا ةلملاو مكقلخ ىذلا 0 هللا 0 اوتناو ص

 ات 8 | 1 ١ ار مالسلا هيلع ندرك توعد ناسرد موس رثفد لئاوا رد

 ويس جس مح ح» تحصص معمل مص صج يسع



 س>- ع عساتلا ءزألا

 ةدهقا]ما ف هحرش قيس دقو هيحصل افالخ هملع يع رك رزعل ةقلحوب| لاذ وك أ

 دمحاو فانملا دَحَعَو انصح ملو اراتدخا محرلا هب لوعفملاو لعافلا ىلع بي 2 كلام لاؤو

 كراكذا وان ما حبش نع ىا 3 طولا هتننل نعل 0: نرددهم 3 اولا 0 اقل مكح همكح

 فنع ىلع ةيرقلا نم جارخالاو ىئلاب نيدوهعملا نم 3 نيج را نم نووكتا دف 5 انلع

 | دشا نيضغبملانم *6 نيلاقلا نم .ه» لاجرلا نايتا ىنعي 5 مكلمعل ىتا لاق 9: لاح ءوسو |

 | وهو داعيالاب هيلع راكتالانع فقا ال جذني ىا هتدشل ديكلاو داؤفلا ىلقي هنأكضغلا |
 نم ضغبمو نيلاقلا نم لاقل ىا فو ذح# قاعتم ديدشلا ضغبلا وهو ىلقلا نم للعاو مسا |

 رباب قلعتم مكلمعل هلوقو هتفص نيلاقلانمو نا ربخ لاق وهو فوذحملا كلذو نيضغملا |
 1 3 ا
 ١ ىلعةلصلا ميدقت ىلا ىضفيف مكلمعل ىف نيلاقلا ىل.ءل نا ربخ نيلاقلانم لعج ولو فوذحلا

 نم صالخلا ىف ةيغرلاو مهتنك انم ىف ةهاركلا راهظا دارا مالسلا هيلع هلعاو لوصوملا |

 راكددورب ىا ] 5 بر يه الئاق هللا ىلا هحونو مهترواحم نع ضرع كلذإو ا

 هباذعو ثيم مهلمع موش نم ىا 3 نولمعي امث ىلهاو 0 ىصلخ 3 ىح ها[ نم

 ١ تقو مهيب نه مهجارخاب امندلا ىف مهعبأ ن مهو نحل لها ىا 3 نيعمج | هلهاو انج 9 اا ظ

 هلها نم تنثتسا ةيلادإ همنا طق أسما ص ذ 3 ازوجالا 9 قف مهل ناذعلا لول> ةقراشم |

 تيمس زوجحملا بغارلا لاق + جوزلا قحب 7 ةكرش اهل نال ةرفاك اهنوك هرضيالف

 امنالباذعلا ىف نيقابلا ن٠ اهنوك اردقم ىا  نيرباغلاىف 8 رومالانم ريثك نع اهزجعل |

 ةأصانا ركذو اهكلهاف قيرطلاىفرجحلا اهناصادقو مهلعفب ةيضار موقلاىلا ةلئام تناك |
 ررشلك١ ساو قررجتلل ار ةفالذو ارح اف عيني تقلا ةفححورلا تعم قيم طول
 نءىغم دعب ثك املا رباغلا تادرفملاف لاق« ىليهسلا مامالل فيرعتلا باتك ىف اذكض حم |

 عم رسل لو ىقب نحف ليقو مهرامجا لاط نمي ىنعلي «(نيرباغلا ف ازوحالا) ىلاعت كاقاهعم“ |

 هعظفاو كالهالا دشا مهانكلها © نيرخآلا نمد مث  باذعلاف ىتب نميف لبقو طول |
 انرطماو 0 لئاه بجي هجو ىلع كالهلارامدلاو "قلاع كالهلا لاخدا ريمدتلاو مهتدلب بلش

 ««ارطم#» بلقلاو كافتنالاتقو نيرفاسم نئاكلاو مهدالب نم نيجراخلا ىلعىا 7 مهيلع

 نمؤيلف رذنا نم رطم سب 8 < يوناو طم ءاسف 8: ةراجحلا وهو دوهعم ريغ ارطم ىأ

 000 افرعم امهلعاف ن وكيزا مذلاو حدملا لاعفا طرشناف مهنايعاب اموق نيرذنملابدري مل

 مهرطموهو فوذحم مذلاب صوصخملاو ةركشب ازيمم ارمضم وا هب فرعملا ىلا افاشم نوكي وا
 عنق نعااتسلل عدقرو رم ةربعل هك ةيآل طول مودي لعف 5 ىذلا 16 كلذ ىف نا ف |

 درج 0162م يخ زك طك امد 9/2 نينا هيلو مه لزغي اليك مهلعف
 ءادعالا رهش 3 زيزءلاوهل كير ناو 2 [ دندوب دكر ىو داماد ودو طول رشحد |

 نم باذعلا لها هبيذعتو داشرالاو هينتلا لبق بذعتالوا ءاياوالا ةرصنب 6 ميحرلا ©

 ةلزامملاءلاف هلك ندبلاة مال ببس ةلكأتملادبلا عطقنا ىرتالأ باوثلا لها ىلع هتحد لاك
 ىوتثماىفو : داسفلا لها ةلازاىفحالصلا لها ةحارو ةلكأتاا دراةلزن: داسفلا لهاودسجلا

 ( كنوج ) 5



 ءارعشلا ةروس مك م01
 ا

 ىتحتارع ريثع هللاىتفلا لاقف (هللاناوقبل مهقلخ نم مهن لاس لاو ) ىلاعلا هلوقل ءاوس كدم
 هدك ىلع اذاف قشثنا دق هردص ىأرف ىليشلا ءاخل ةلاطلا كلت ىلع تاف هيلع اشغم رخ
 نيفراعلابولق قلخ ىلاعتهّللاو ليلق مهو نيبحلانم اذه ىلبشاي لاقو دانم ىدانف هللا بوتنكم
 نيلفاغلل عقوا ا ىناحور ميعن ىف ىناقحلا رك ذلا قيرط نم مهلخداو نيقيلاو ةفرعملاب اهنيزو

 قلاثلاو ةتمخر راثا" نع لّوالاف”ىائسكتو ىناجور؛تاذع ق'رارصالاو ناتسنلا"ّقِئارط نم
 الا قيرطلا ىف رخأتيالو ةتلصوو هتبرقل نواهأتسملا الا هيلا ىدتهي الف هتزع تامالع نم
 موب مظع موي باذع نم انظفحم نا ممحرلا ميركلا وهو هلا عبدو 2 يملا نو كحل
 مودس لها ىنمي طول موق تبذك 9 ملس بلقب هللا ىنا نم الا نون الو لام عفنيال

 © طول مهوخا مهل لاق ذا امهمدقت نمو مهارباو اطول قع 3 نالسرملا 0 اهعتامو |

 سف نم سل اطول نال كلذو ىهتلا [ تسا تقفش توخا دام احنا] ىنشاكلا لاق *
04 

 هلزئاف ماشلا ضرا .ىلا مالسلا امهلع مهاربا هم عم رجاه هنا ىور ذا مهنم ايبنجا ناكو

 ىبا حران وخا ناراهو ناراه نب طول وهو مودس لها ىلا هللا هلسراف ا

 مكل ىآ  ّئَئاَلاَو كرسشلا ىلع ىلاعت هللا تانيت نوفاخمالأ 6 نوقتت الأ اع 20

 اوقتاف ف دحا لك ديخ هع ةنامالاب روهشم 5 نيما 3 قحلا بناح نه 1 13 لوسر

 ملعتلاو غيرتلا ىلع ىا هك هيلع كلا د.ءتعم نمتؤملا لوق ناف د6 هي

 4 ىرجا نا 00 هللا ن ء غلب نا ةمهت كلذ ناف ةيوشد ةًافاكمو لعح يارا ند 00

 0ك هايا الا بلطلا قلعتم سيل لب 6 نيملاعلابر ىلع الا © ىباوئام

 اذ 52 نا ذك 1 05611 تل ال
 ريع 3 نامالاب ةشحافلا نع ريعو 0ك ةاكه هد سلا[ 03 نيملاعلا نم نارا ل 2
 . - . ا بيا 5

 ركذلا لعجو ىئتالادضركذلا عم روك ذلاو نارك ذلاو «مكئر> اوتنافإل هلوقىف لالا نع
 هن دارملاو“ نوناتا لعاف نم" لاخ نيملاثلاّنْمو ..'تادرفملا ف 5 ضّوصحلا "وضل نءا ةلاتك

 مهلوعماجتو لا نيملاعلا نم , مكادع نم نر نش نو ناد ىلا تاوتشا نك /ناوككالا
 مكم ركلم هنأ ىنعي [ نادرمب دنا ىن ايا ] هيسرافلابو : ؟ريغ هيف مككراشنالا» نولمعتو
 د :كارباثلا تكا ا لا ركل لا اك زوو هف مكارذعالو
 مكترقفا ىا مكتزوعا دق نهنأك مهف ثانالا ةرثك عم مدآ دالوا نم ناركذلا نونأتأ
 1 هك نورذتو سلبا هايا مهملع ثيلا لمعلا اذه نا ىور د مكشدعاو

 هي مكبر مكل قلخام 894 هيضام ىلءءتسب ملو هب هدادعا ةلقل هفْذَش ىا “ىثلا رذي نالف
 ثانالاسنج هب ديرا نا ام نابل نمو [ امثنانذزا ] # مكجاوزانم 8 مكعات تا لجال

 مهتاسشب نولعشي اوناك مهناب اضيرعت لبقلا وهو نهنم حابملا وضعلا هب ديرا نا ضيعبتللو
 ةارماىنا نم) ثيدخحلا قو تاكول.ملاو تاحوزلا رابدا ةمرح ىلع اللد هيلا نوكتف اضبا

 رفك دق ةباحصلا ضعب لاقو * (هللا هللا ظني الو دمع ىلع لزتا امم ”ىرب وهف اهربد ىف
 اوفلتخاو « اهتامح نم اذهو ىصاعملا عيمح ىف دحلا نوزواجتم 46 نوداع موق ما لب قه



 مص م٠. م رقع عساتلا ءرجلا

 (راننمك لاك فهسلا قاسلا برض رقعلا لصاو هترحن ريعبلا ترقع *# اهورقعف ف ليربج

 اهرقاعزال مهلكملارقعلا دنساو تتاف ءاعبرالاموبىا [ دنتشكبوار هقان دن درك ىب سب ] رارسالا

 مهسباهامر ف بعش ىف ق.ضمىلااهأجلا اعطسمنا - ىور - اعيج اوذخا كلذل و ,هاضرب رقعاملا

 اهكربم تيأر لاق هنع هللاىضر ىرعشالا ىسوهىنانعو .٠ اهبوق عوف رادق اهبرضمت تطقسف

 اوداص 6# او>بصاف 9: ةمظعلا ةياآلا هذه لثم اولتقف اعارذ نيتس ىف اعارذ نوتس وه اذاف
 كلذلو باذعلا مهتياعم دنع وا ةبوتال باذعلا لولخ نم افوخ اهرقع ىلع  نيمدان

 رسجتلاةمادنلاو .مدنلاو قرغلا ملأ نيح نوعرفك ةبوتلا قيرطب ناك ناو مدنلا مهعفني+ل |

 مويكلذو ليربج ةحيص وهو دوعوملا 6 باذعلا مهذخاف 8 تئاف سما ىف ىأر ريغت نم

 ىلع ةلاد 46 ةيآآل 9 دوم لزانلا باذعلاف ىا 6 كلذ ىف نا 9 اعيمح اوكلهف بسلا
 شيرق اهسال ءالقعلا ريتعيلف باذعلا لوزنل بجوم ةحوتفملا تاي آلا رو رفكلا نا |

 لئابقزا هكدنا هدروا ] * نينمؤم شيرق وا دوم موق رثكا #* مهرثك ا ناكامو

 دعب ىجولا هيلع لزت مالسلا هيلع اص ناكو [ سبو دندروا نايا سك رازه راهج دوم

 6 زيزعلا وهلا كبر ناو 8 ةنس نيريشعو نيتام شاعو ةنس ةئامب دوه دعب لسراو هغولب

 نوفلاخلا رذحلف مهلصأتساف مهبيذكت ببسب دومث موق نم ماقتنالانم داراام ىلع بلاغلا
 قاقحتساىب هكنابرهم ] 46 محرلا وه ةبذكملا ةفلاسلا مثالا هبف عقو امف اوعقبال ىتح ءسمال

 اهومظعي ملو اهوكلها املف مالكا هيلع اص ةوبنل ةمالع ةقانلا تناكو [ دنكت باذع

 مو هضفر نق مالسلا هيلع انين ةوبنل ةمالع نا رقلاو . مدنلا مهعفني مل نيح نيمدان اوراص |

 رابع لاير حالا هيفام ةلمح نمو باذعلا هبيصيو ادغ امدان ريصن هءظعي ملو هف اب لمعت |

 ةقيقح ىلع دهاش لعفلاف لاقلا درو كاياو راصنالاو لوقعلا تدعاسام لاثتمالاب كلعف |
 ىونتملا فؤ::لاخلا

 [92 تسأل عف, ءاوكجاردنأ دهع, طفح ,# :تسنا:لاوقي ءاوكأ ردنا طفل ظفح

 تسدب ديوب رك لمف هاوكرو * تسدر ديوك ريك لوق ءاوك رك
 تديا شيب نامز .ردنا ,لوبق ان *« تدياب ضقانن .ىن لعفو لوق

 ]1١[ يب“ يم معنترج معو وو طر صتإم صم و عصب و ا ما سك <

 2 انااا 1( 6“ 6 57

 [] انجي ىوزازرتت وج نؤجنإ تار + "ندوب دوب نك. وت ىوزارت ١ نوخ
 تارا تشدد ارئدبا نوح هان + تساكوردغرد ىدب ب ِج ىايدكن وج

 مه شييرد دتفزك ون ُهَناَس * محوتدق ىا تسا هياس ازج نوج

 []راعز . ىلوا ران. دتفك نارفاك * رار دزيا درك مب ارئارفاك

 [ ]3 ذادركل زاير ثرلالا»6 دبا اونا ناععنتفا :! مروية
 ةبعاو ٍبواقو ةعماس ناذا هلنمو رانلا لهانم نوكت ال ىتح راعلا لها نم نكت الف |
 راهنلا فارطاو ليللاءان !ابقام ريصيو راهقلا هللانم فاخبف ةيعادلا هللا تايآ ىلا خيصي |

 لاكي ىف هتحابش.ى ئأر:ءارتس نيدق ىلسلا نا"! :راههلاو ر سلاف هتلاركذ رثكيو |

 ىراصتلاو دوهلا نال لمعلا نودب هللا كلوق- كعفنيال ىلشلا؛لاقف هللا لوقيو هللا ركذ

 ( كعم )
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 ءارعشلا ةروس متع 7 هيو, دعس
 ص تج

 ناعالاب 4 نوحاصإالو © 5 مهفا رسال حضوم فصو وهو 0 زا نحل ضراىف

 هكدندنج ىت دارم ] حالصالا ةطلا#نع مهداسفا ولخ نابل نودسف ىلع فطع لدعلاو |

 ان ني اولاق # 3 1 كش دهاوخ رك 0 هروسرد ناشيا ةصقو دندرك اص كاله دصق

 دعل هام نيروحعسملا نم ىا 5 لن رحسملا نم تناااعأ 0 ا اص باوجرد دوك هتفكا]

 ارانب الا كتاام 8: لعفلا ريثكت2 لعفتلا ءانف اناث كو اطض ووكر طرت ةييسبائوخا

 أ تققحزا مالسل هيلع اص تبرم ترودب 1 ىنثاكلا لاق * كلع ةنبسلا# تارشكو 0 1

 [ تسركيد ىزبج تروص ىارو ناسنا هكدتسنادنو دددش بوححم: ىولاح

 ثسر' تروص نواس ناح * تسرب تروصىا ىلا تروص دس

 نك طاب فدص زا دوصقم كاز + 1ك ىنعمو تروص زا رذك رد

 دقت ناينؤخع هناهب دنديد دوخ تروصي ارااصو دندوو تروص ةتساو دوم موق لوحو ]

 [ ىرصم ىوعد نيردو ىركلم 557 كتوجو كم ارح تلاسر ىوعد ىرشبام لثموت

 كاوعدىف © نيقداصلانم تنك نا آي [ تاداع قراوخزا ةناشن رايب سب ] 46 هيابتئاف ف

 اء! تاه دبإ هانا! يكم «كّرتلا نزح كندا حارتقا ناشي. ديماطىم هجاهش هكدومرد : اص]

 ا فارىعالا ةراوسلف هليصفشت ا دش لصاح ناشي ىاعدم 5 ىاعدب لو>و رانوريب

 ىا # برشاهل 9+ [ هديبلط امش هكسبإا هقان نيا ] :6 ةقان هده لاق 28 دوه هروسو |

 ىنعيإ : 0-5 بوقلاو ىنسلانم طحال بيقلاو ىتسلاك ءاملا نم بيصن

 ىلع اهومحازت الو مكبرش ىبع اورصتقاف [تساهث نازا زورودو سوا نازا با زوركي
 مولعم موي برش مكلو برش اهلهلوقنال ة ةاياهملا عفاملا ةمسق زاوج عليل د هيفو + اهيرش

 لعافت ”ىباهتلاو .”ىثلل “ىهتملل هرهاظلا ةلاغا ىهو ةئيهلا نم ةلعافم ةغل صو ة ياهلا نم

 اهراتخاو ةدحاو ةئيهب ىضرمهنم الكنا هتقيقحو هباوضارتو صاىلع اوعضاوتينا ىهو اهنم

 تعقورو هك رافش راد عنب ناككرتتلا ماقواف ب وانتلاو بقاعتلا ىلع عهانمملا ةءسق اعرشو

 اهلفسىفاذهو اهولعىف اذه اهضعبف رخآلاو اهضءبىف امدخا نكسنا ىلع امهني ةعضاوملا

 ع نيراذف اقفاوت اًئياهتو ارهشوا امو اذه نك ارهشوا اموي اذه اهم كا

 ْ مدخلو اموب اذه مدخن ا ىلع دحاو دبع ةمدخى وا هذهى اذهو هدهىف اذه نكسذنا

 ةروك ذملا دوصلا ىف ؛ىباهتلا حص اذه اذهو اذه اذه مدخينا ىلع نيديع ةمدخوا اموي اده

 حصبالن ا سايقلاو ةمسقلا هبشاف عافتنالا ىلع عامجالارذعتيذا هيلا ةجاحلا اناسحتساعاجالاب

 ىوراموهو ةئسسلاو ةروك ذملا ة 5 :الاوهو كان كلا كرت مك اهسنحم ةعفنملا ةلداسم اهنال |

 ٍ عامجا اهزاوج ىلعو نوبواشإ اوناكو ر رب ةرالاث ناب ريعب 0 ردب ةوزغب مق مالا ةلاكلعالا

 اهيلع ربحي هللاهحر ةفينحوبا لاقف ةأياهملا مكحىف اوفلتخاو نمحرلا حتف ىف لاق * ةمالا

 اهوسمتالو 86 اهنف دابجاالو ىذا 0 م ةئالكلا لاقو انعم بلاطلا نكيملاذا عنتمملا |
1 

 [دينك نانجر 11 كد ىو نتيفكو ند دصق ىنعي ىديب اربو دنكم سمو تن ءوسإا

 ةحبص انهه وهو هيف لحام مل مانع لإ ةمسنلاب مولا ما مظع 45 ملغع مويا ب اذع « دخأيف 3 ا م

1 ْ 1 1 : 2 



 مهإ 594 زعم ريع عسانلاءزجلا
>5 525552525525555 

 كساس

 | غي 35 2 58 5 ءأأ : ١

 ا 5 لحخو 0 [ اهرازتشك ] © عوردو #5 دافزاةلاو موركلاو زوصتقل هلا فصلاىف ا

لع اهلذفل تانجلا رداحشاىف اهلوخد غم كحتلا درفاو 1 ناسامزخ 0
 أ دقو راجشالا ارك ى

 يبخسلا لصنك اهني علطيام لخلا علط :4 اهعلط 85 مالسلاه لع مدا ةننط ةاضفنم تقلخ |

تادرفملاىفاك لخعالا علط لق عولطلاب اهيشتونتلا حراش هفوج ىف
 خارمش عمت حيدامثلاو . 

 ونقلاورسبلاه لع ىذلاوهو خارمش هناصغانم نصغ لكو قذعلا ىا لاكشلاوهو ىئتكلاب

 فنطل © مضه © مركلانم دوقنعلا ةلزن رْعلا نم لكلاف رسكلاب ةساكلاو قذعلاو |

 رقلا ف طال [ ىأ . مرتو كزانوا ةفوكشو نانيامرخ نآ ةشوخ ] ةسرافلابو :.همديجىف نيل

 ىثحملاو حشكلامضه هنمو لازهلاو ةفرلا نيتحتفب مضهلاو .رغلا نع ازاجي علطلا نوكف |

 فشك ىفاك ندبلا ةلكاشم ىلا لاحتساو فطلاذا ماعطلا مضه هنمو فيطل ماض ىا |

 / هروث ذو فبطل لخللا ثانا علطو ريمضلا ثينأت هديؤيو ىثتا لخنلانال بفنطلوا رارسالا ظ

 أ .برعمودو رغلا دوجا ىبربلاو نوللا علط نم فطاا ىربلاعلط خيشاا نبا لاق * بلص ظيلغ |

 | ادعام نومسي ةنيدملا لهاو رقلا ىدرا وهو لقدلا نوللاو ديلا لما يا كيترب هلصا

 اذاف هقوصلو ضعل ىف هضعل لوخدل هايرعكا مادام ممضهل فصوبو اناولا ةودعلاو فيلا

 | ىلا لحدا 5 ءارلا كدعتو ءافلاو فاكلا مب ىرفكلاو مضهي سيلف اهنم جرخ

 | هضعن لخادىا ميضه اهعلط لخنو ةواخر هفام خدش مضهلا بغارلا مامالا لاقو + هفوجىف

 |( كدكاو ردكلا كم مظهلاف ١ مضهوا ىهتنا خدشاماك ضعيف |

 | مضهي هنال شراوجلا هللاّغ ىذلا موضاهلا راتخلاىف لاق + هعضوم نم لوزنلاو لفستلا |

 ديشارتىو ] # نوتحن و 8 ماضهنالا 'ىطبو ماضهنالا عيرس ماعطو هرسكي ىا ماعظلا |

 | دازهداب رازهود رخ ىداورد هكدنا هتفك ] 6 اتوب لابملا نم 9: ١ دوخ نكااسم ئارب |

 ىداتسابراك نارد ارئاشيا نيملاعلابر اههوك ناسرد تخسكنسزا دندشارت ىارس دصفهو

 | [مافكتن دشا رود ديرهام هك ىتلاجرد 1 5 نيهراف 2 [,تقكى درك كنقعو ىراك زبتو |

 بلق بيطو طاشنب لمعي قذاخلا ناف طاشنلا ىهو ةهارفلا نم نيقذاح ىا تغارلا لاقاك |

 ىلعو مضلاب هرف نم لوالا ىلع وهف نيرطب .نيرشا نيحرم ىنعمب هلعج نيهرف أرق نمو

 دوه .موق ىلع بلاغلانا ىلع لدي تايآلا- هذه ىهاظزا معاو « رسكلاب هرف نم ىناثلا

 حاص موق ىلع بلاغلاو .ربجتلاو درفتلاو ءاقبلاو ءالعتسالا بلط وهو ةيلاملا تاذللاوه

 تاذلنمتاذللا هذه لكو ةببطلا نك اسملاو بورشملاو لوك أملا بلط ىهو ةسحلا تاذللاوه

 فراعملانم ةيبلقلا تاذللا هو نيظقبتملا ىقعلا لها تاذل اهقوفو نيلفاغلا ايندلا لها

 نوءبطاو هللا اوقئاف © رابطصالاو درجتلاو راقولاو عضاوتلا نم اهيلا لصوبامو مولعلاو |

 ةعاطلانافرما ماحقاالب نيفرسملا اوعبطتالو رهاظلا ىضتقم ناك « نيفرسملا يما اوعطتالو

 هبشف ردصملا ةغيص ىلع ىمالل نوكيامنا لاثتمالان اك لعافلا ةغص ىلع ىمالل نوكتاما

 مسا قلطاف ةيدوعالاد دوجملا نأ ىف, امهتهادحاو . لكاذت ثدح نه ةعاطلاب لاثتمالا



 قاتلا ةووش مك هن ناقة دع

 ةيزا» كويرات رعكمكلابلا ةاؤاعاول اكلمك 2 ناكني  محرلا )9 » ةظعوملا لّشالو
| 

 نكي ناف هرتسي لاف نكيمل ناف هعمش فوْخف نكمل ناف ةعنمي ءانش نكيمل. ناف هعدرت لقع ظ
 اهفسن نم دبالف كوشلا اهيلع ىلوتسا اذا ضرالاك دالبلاو دابعلا هنم حرتو هقرحت ةقعاصف

 هللاةب وقع نم فاخنو ريتءعيزا لقاعلا ىلعف . ءاضِس دوعت ىت> اهيلع ةاكلا طيلستب اهقارحاو

 تاهنملاو تافلاخلا ىلع رصنالو تاوهشلاو تاداعلا كرتيو كات

 اه توات عنا فولكس لد قار دنت عنيأ 110! فر لءؤعاك راك وكب
 رهدلا ةدم بابلالا ىلوال ةلع وهف رهقلاو فطللا راثا نم ملاعلاىف عقوام لكو '

 | 60مل نقلا سا ندسط ره 0 كيناخو ليط زاوا رب شوك ارئالقاع

 اذا هناف حيرلاوهو ءايشالا فعضاب مهتكوشو مهلوق ةدش عم داع موق ىلاعت هللا كلها دقو

 نالو ءادعالا ىلع ةوقو ءايلوالل فذ حرلا ىنف ةضوعبلاك ىوقا فءضالا لعجي دادا

 نيلفاض اولازام ءالهملا نا اك نيفئاخ نيبقاسم اولازي مل ىلاعت هللا نوئشب ةما ةفرعم لمكلل ظ

 لهانم اناعجو نيقلا قئاقح م ااو هللا انا و نامز لكىف ةماطلا مهيلع تماق اذلو نما |

 دوموهو لعاللا مهدج مساوهو ةلسقلا راشعاب ثنا 4 5 تل 00 نيح لك ةيشارملا |

 عجراف قباسلاس للا لواىف اذهريغركذ دقو حوت نإ ماسنب مرانب داعنب صوم نب دسعنإا

 اديدكتنأ تانعلإ عملاو هدحو هاياوا نيلسسرملانم هلبق نمو اخلاص ىنعي كي نيلسسرملا ©
 نيب مث عئارشلا لوصاو ديحوتلا ىلع مهتافنال عيمجا ع 14 0 0-0 ظ 007 : |

 ءانالا ناف ىتذلاال ىسنلا 4 مهوخلا مهل لاق ذا 8: لاقف رمتسملا نيدكتلا دنمملا ”تقولا ظ

 ىدّؤف هتغلو هكا فرءتذا 0 زنك كانو اه كحل نوموصعم ةوسلا لثق نوظطوفح

 دوه نب رذاح نب حشاك نب فسا نب دبع نبا 3 اطاص 3ك هقادصتو هنءاخام مهف ىلا كلذ '

 مكل ىلا 0 ا ديرا كوع ودب 0 باذعز ١ ءاسرلا قا ابا 1 3 نوقث ا 0

 و هللأ 0 ةيحوم ةنامالاب مكن مف اي ناف 5 0 هللا اوهتاف نيمآ لوسر

 6 نيملاعلا بر ىلع الا 2 [نم تافاكم تسنن] 6 ىرجا نا د ةفعلا لهال ةمهت كلذ

 نم) ىمدقلا ثيدحلاف هلوقل ضلخلا هذاعغل نرخ الاوه 'لب دع رجالاف-ىلسرا ئنلا"هناف |

 ئوتثملا“ ىو": ( هتيداناذ ةتلتق |

 تطأ مه تمدخ ت زحااو اذ ض "تسد" رب تستاوا متو ل را

 1 ىا دي انهه امف 0 0000 مكلا نودع ىا خ جس توتلاو راكتالل ماهفتسالا 2 5 نوكرتنا ا

 نما كاخ 2 7 0: ا زادال؛ ناو انندلا ىا ناكاملا اذهىف تبانوه ىذلا معنلا ىف

 هلوشإ معنلا ةينوأ [ ؟كاررتألا ملاسو تافا"ز#نوا 5 و 1 نك لعاف

 ةيداح راهنا اص موقا 1 1 لاقو * راينا ا 2+ ناتاسي ب ير 0

 | ناسنالا ىطعا امريخىلو + مهكلاسم اوكلسي الك ةمالا هذهل فيو وهو [ دهد تاحنو

 | ناف ك5 رجا نموه ءاعدلاو يدا ىلعىا © هلع ملأت امو ف هيلا موعدا فشلا

 ا ل ظ

 نعي تي ا ل ا يي يب م ع يدا

 مم قشاع لمع باوت هكت 1 نايبرد مج رتفد لئاوا رد

 !قحزا م

 بس



 مل 7 ةرذ جم ردغم_ عسباتلا م ءزملا

 | مهتعاضاب الوا مهمذ [ نارد د دوب 0110 ديواح اوك ] ةسرافلاب و : 3دن ا ظ
| 

 | بئاضلالاق : ةلفغلاو لمالا لوط ىلع لدي هجو ىلع ءانبلا مهماكحاب امنانو ٠ ةدافالب اثنع لاملا ظ

 | 11 1 هر و" قوام كلوت لاش + تسح هك قاد لبأ لوط نالفأغ نبأ رصد
 | © مطب ةيلغو رهقوا ةلوصب فلا لوانث شطلاو فيسوا طوس 6 مدطب اذاو وه ظ

 اماق ةنقاعلاىف رظنالو بيدأت دصقالو ةفأرالب نيملاظ نيطلستم :* نيراجج قه مكنوك لاح

 كا ه هللا اوقتاف #8 بضغلا ىلع لتقيو برضي ىذلا رابجلاو راح شطنلاف ”لدعلاو قلاب

 ضاحلاىف لاملا فارساو ةفيرسشلا ةنكمالا ذاتاو ةيلاعلا ةئبالا ءانب نم لاعفالا هذه

 فاصنالاو لدعلاو ديحوتلا نم هيلا وعدا ايف 6 نوعبطاو 3 قحريغب شطبلاو ضايرلاو ظ
 |نشر د رك 2 3 دما ىذلا اوقتاو مك عفنا هنا اهوحمو لمالا كرت |

 ذلاو بولا دادمالا ءاجام دك 13 النا لع *يع دب اش هلفاع قاتلا عانتا دادمألاو |
 ةاودلا تددم نه وهف 2و حا ةعبس ءادعل نك هد رحلاو 2 !اعت هلوق اماو . هو وكلا ْ

 اهلماو ءالآلا فانصاَو ءامعنلا عاونا نم هب 5 نوملعتاه 8 روك ذملا لسقلانمال اهدما |

 وو نيكد نوج ناياب راهم ارامش ا دك 3 ماعثاب 53 2 هلوه ايلصف 3 ار

 | راب لاح همهرذ ناريسو ] 3 نكس 0 رك ةناوق دحإ ناكل[ از ناد عع

 | © نويعو و [ ديوشيم عفتنم نأ ٌءوسزا هك اهئاتديو ] 5 تانجو هه [ دنا امث راكددهو |

 0 م ؟لعف ذاخاىلا جا دسر ماه اب نادب 3 ىاعووشتو ايقس مهم هك ناور ىاهمشحب و ]
 ةكتامك ناك مج ناو ايدل لف 6 مظع موي باذع و: ملا هذه نكلشل !وعوع قا
 | بوهوهو هق 010 اة ا مولتسا اهركش نا مباّدعلل عتتسم

 تسئاسكي ]4 انيلع ءاوس 8[ دوه ٍباؤجرد نايداع دتقك 5 6 اولاق يه انيهرص ا عيرلا

 نحن امع مجرث نل اناف 62-0 نكتملما هع[ م نقد تظعروا 0 ['امرب
 ل<ه

 وهليلخلالاقو * ديعولاو دعولارك ذب باقلا نيلي مالكو فيو نرتقرجز ظعولاو .هيلع

 | هبانتئج ىذلا اذهامىا 6 اذه نا قدح ةطعولاو ةظعلاو بلقلا هل قريايف ريخلاب ريكذتلا
 هكنيلوا تداعو ىوخركم ]6 نيلوالا قلخالا 9: [ىدروا ون هكنيا تسين ] :ةيسرافلابو |

 | هتورطسيو بذكلا اذه لثم نوقثلي اوناك[ دشنكم غوردو مياربمغي ام كد تفكم
 | ءانبلا دينشتنم اناقنم نيلوالا ةداعالا هف نحن ىذلا اذهاموا [ ندروا مهاو ] قيفلتلاو

 اوشاعامنوشدعل مهلا مترماو مهتداعوا كلوش ةداعلا هده 07-0 ركل هحو ىلع شطبلاو |

 تاداعلاو لامعالا نم هيلع نام ىلع  نييذعمب نحنامو ذث باسحالو ثعبالو نوتومي مث

8 - 5 5 

 2 بيذكتلا بيس اداع ىا # 5 ناكل 0 كلذولع اورصاو ادوه ىا | 5 هوبذكف 80

 5 ]6 كلذىفنا 4: ءاوكلهاف او اذعَس مقمهلفعوو هموقرذلا ادوهز ا ار ضارص

 بيذكت لها تبقا هكنآ رب دنك كالد تسيإ امن ] 4:51 داع موق كاله رد |

 | نازا كدنا هج! 5 نينمؤم ؛ 3» داع موق رثك ١ ىا 5 , 2 3 0

 | نيراجلا ىلع لمعي نمم مقتنملا بلاغلا © زتزعلا وهل كبر نا.

 «(الور

 [ ددوب دوهاب هلق



 ءارهشلا ةروس مه "6 ا

 لاح ةينبالا رئاسنع ازيمتم ايلاع ءانب «6ةبآ لف اهنم لصاملا عافتزالاو ةدايزلل ضرالا عيد |
 ك2 هيكل < د ف . 20 ه0 رسال .

 - ىور  ثبع ةجاّلا قوف ناك و هنف 2 ءانس ناف هنانيب نوثيعت © يكتوكا

 لجرل هذهءهباككا هللاق (هذهام) لاّمف ةفرشم ةبق ىارف جرخ لسو هيلع هللا ىلذ هللا لوسر نا

 هنعضرعا سانلاىف ملف هللالوسر اهبحاص ءاجاذا ىتح هسفن ىف اهلمحو ثكف راصنالانم

 لاقفهباكا ىلا كلذ اكشف هنع ضاىعالاو هف بضغلا لجرلا ىفرعىتح ارارص كلذ هب عنصو

 ا

 ىأرف هللالوسر جرخ اولاق تعنص امو ىف ثدحام ىردا ام هللالوسر رظن ركنال ىنا هللاو

 مويتاذ مالسلا هيلع ىبلا جرخف ضرالاب اهاوسف هتبقىلا مجرف هانريخاف هذه نمل لاقف كتق

 هان ربخلف هنعكضارعا اهبحاص انبلا اكس اولاق (انهه تناكىتلا ةبقلا تلعفام) لاقف ةبقلا ري يلف

 مامالا هلعام اذه (هنم دبالام الا ةمانقلا موب هيحاص ىلع لابو ىنبي ءانب لك نا) لاقذ اهمدهف

 ماما ةينبا ىنعي «ةيآ) هوحنو نيلالجلا ىف لاقو + اهريغو رارسالا فشكب حاصو بغارلا |
 مهبعلو ابع مالا جورب مهذاختا مهلع دوهركتا [ اهناخرتوك] ةسرافلابو : اهجوربو
 دمت لاق * ماملاب بعللا هييسب تستحم ىذلا بعللا نم باستجالا باصت ىف لاق #ناببدلاك اهب

 هتيرف نا دلاو رولا بحت سنالو ناقل يس فر ماو ايلا ا
 هوركف اهحر ىف تافاحلا كايمالماور. مككلا ف اهلايزا ن5 توغو ايما كلا

 ةيناخراتتلا فو * ىهتنااهفلعي و اهظفحم نا اهيحاص ىلع بحب لتاقمن ا لاقو * سانلاب رضااذا

 ويللالحال نيكل ناكاذا ىا نمفتلا اهو ىلا ظلال

 رضتالئاوا نمستل اهو<و زوالاو طبلاو جاجدلا سبك عافتنالا لخآل ناك اذا اماو . بعآلاو

 ةيادهلا 'ىراقىواتفىفو * دايطصالا لجال رويطلا عايس سبح اذكو زرئاج وهف ناريجلاب
 لتق زوجم لهو باون' كلذ ىف لهو اهقاتعا زوم لهو ةدرغملا روبطلا سب زو له

 اماو . اهب ساثتسالل اهسبح زوجي باحا شحافلا اهئرْ دجسملا ريصح اهثيولتل طب واطولا
 ةكئالملازيضحتال ) ثيدحلاىفوئهتنازوجم باودلانم ىّدؤملا لتقو باوث هق ستلف اهقاتغا

 ٍلاقو * لجرالاو لبالاو سرفلاو ىعرلاب ةّقباسملاىا ( ناهرلاو لاضنلا ىوس ىهالملا نم أش

 اوفرسشيل .ةيلاعلا نك امالاىف فرغلا .نونبي اوناك مهنال مكب مني نوئبعت ةيالاف مهضعب

 ىنملاناىلا نيرسفملاءالجانم دعنمضعب بهذو . مهب نوثبعيو مهنم نورخسيف ةراملا ىلع
 كلذدعف ةداملا ءادتهال الاوط امالعانونبي اوناكمهناف اهئانب نوئبعت ةراملل ةمالع ىا «ةيآ )
 ثدحندقو راهنلاب موحال ذا ثحن هيف ىتالا ىدعس لاق * موجللاب اهنع مهتانغتسال اثنع

 تناك اذا مالعالا كلتنا اضياو ريقفلا لوَش * ىهتنا مويغلا نم موجنلا رتسام لبيللا ىف

 اما راهنلاب ءادتهالاف ابع نوكت فيك الثم ةكمو دادغب نيب لابمالاك اهب عافتنالا ةدايزل

 ىف اك ةفيرش ةنكما 46 عناصم نوذختأو » لوالا دللا ىف قبس امك بارتلا مشب اماو مالعالاب
 نونلا مضو مبملاحةفب ةعنصملا . سوماقلاو حاحصلا ىف مضرالا تاخي املا نخب اهوا :تادزفلا

 «نو دل مكلعل ف ةميظعلا ضايخلا ىا عئاصملا اهعمجو رطملا ءام اهف عمجب ضوحلاك اهحتفو
 هبشتلل لملف اهءانب نوءكحت كلذإف كلذوج ري نم لمعنيلماع ىا ايندلا ىف اودلخنا نيجاد



 مهتمه ولعل بواقلا :بابرا ةنعا نه ءاشل نم هدمح رب هلا ىتجي ىا (محرلا) هنزءلو مهتسح

 هتمحر طرفو |

 تسا تمه تحاص 1 ناحرب نيرفا ْ

 هاضعاو كن ىلا نيم ؤملابو اهتافصو ندفنلا ىلا هموشو باقلا ون ىلا حو ةراشالاو © |

 كلفلابو .اهلدشإ كلذو سفنلا تاّفص ضعب ىلاو عرمشلا قفو ىلع ناكرالاب لمعلاب انما امهناف ْ

 ىاعملاو قئاقحلاو رارسالاو ظعاوملاو مكحلاو ىهاونلاو ىماوالاب ءواعملا ا كلفولا 0

 تافآ هالتباو ةميمذلاق الخلا ءاليتسا نافوطي قرغ بكرم نمو ان ةنيفسلا هذه كرن
 هناف ريدا معموهو حالملانم ةنيفسلل د.الو تاوهشلاو ةئيزلاو هاحلاو لاملانم ةئيندلا ايندلا |
 ظفاحلا لاق م ةاحنلا لصح هتححدصب |

 ازئافؤط' دزخن' ىآب هك ى اش تسعه « حوت قشكرد هك شاب ادخ نادرا |

 داع تباذك لصاولا دنع ريس لفاغلادنع ريسعلا ناو دق رملا ةراشاب ليس نس الانا ىلا رعي |

 ماس نب مرا نادنزرفزا دندوب ردارب ود دوو داع هك عراب لهازا دنتفنك ىعوق دوب لاس

 ةنيهم مراو دوسالاو رفلاو ملاعو هعطراو مرا دولا رمسإ جنس ارو نب ماسو حوت نبا

 ص لابح ىلا فئاطلا نابام راد ندكسمو هماهت نيمز سدح نكسمو ند 1 ١

 ىو مان ديرك نأ ا امش راب يكس ناوقس ل مرا نيبام مساج نكسمو

 ا مهل قم مهرخا نع اوضرشادقو |[ دنتشاد مع تعلو نابزهمع ناذتا :دخاو> ناب |

 نب دشغرانب طاشنب 6 دوه 8 بيذكتل فرظ بسنلا يف 5 مهوخا مهل لاقذا قه لسن |
 نيسمحوةئام شاع هنوكسو هراقول ادوه ىمسو ارباع دوهمسا ناك مهضعب لاق * حون نب ماس
 نولعفتام نولعفتف ىلاعت هللا 6 نوقتت الآ © نيعبرالا غلب نيح داع دالوا ىلا لسزا ةنس
 مكل ىنا ف [ ديوشىع فئاخ ىلا باقعذاو كرشزا دينكم زيهرب ايا ] ةيسرافلابو :

 نم اوناخ ه4 هللا اوقناف 8 مكب ايف ةنامالاب روهش.. هي نيما ف ىلاعت هتيج نم 5 لوسر
 ةلاسرلا ءادا ىلع ىا هك هيلع مكلأسا امو 2 قحلا نم هب ؟ما ايف 6# نوعيطاو © هباقع |
 ىذلاوهدنال 6 نيملاعلا برىلع الا ىرجا نا 8: صصقلا ةلقنضعب لأسي اك ه رجانم 8: ٠

 ظفاحلالاق :هيويندلا ضاىعالاو ةيندلاعماطملا نع ههزنتل ناب وهو هيلع ىرجا ناكف ىناسرا

 دئادىروربهدنب شوردوخ تسود ا نكم دام طارش نايادكوح 5 05

 6 عير لكإ 8: ديمكيم انس ايا ]ةيسرافلاب ىنعملاو . ىراكتالا ماهفتسالل ةزمهلا نونا
74 

 | مسنبادومثو داع تفك :لتاقم] ىصتالا مهيبا مسا وهو ةليبقلا رابتعاب داع ثنا 86 نيلسرملا

 ١ دصناب دوم كالهمو داع كلهم نايمو اص موق دوو دندوب دوه موق داع ديدوب 70 ْ

 | مطل نت يع 3 ا 0 رابوو مساحو رسدحو منطو راو دومتو داع دوب تفه ارواو دوب نادزرف
 | مط نكسمو دون ماشو زاخ نام ىونادزرفو و4 وحسم و دوب نع ىو نادت رفو داع

 8 ف 4 3 5 ل يس : 3

 نىتسا هنمو عفترملا ناكماوهو ةعير عمج اهحيتقو ءارلارسكب عيرلاو [ دنكب ىهضومرهب ]
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 ضع 1-2 ماعز وإلا 'تابلا نمر وهال: نوثإلمتب الاي. ناولؤتتفا قواه كيك ند كلذ متملعل
 ا فالختسالا ليس ىلع داعبالاو جاءزالا درطلا هي نينم ملا دراطب انا امو سماك نفث م اظنلا

 كلنمؤنأ مهمالك همهوا امع باوجوهو [ نانمؤم ةدننار نم متسينو ] ةيسرافلاب ىنعملاو ٠
 نبا لاق # هنع امنام مهعابنا اولعج ثيح كلذب مهناميا قيلعتو مهدرط ءاعدتسا نم

 انااكإ أ 3 نيبم ريذنالا انانا 0 هبر ىلع لقا نمي ضرعمب انا امو هللا همحر ءاطع

 ءانعالا نم اوناك ءاوس ىصاعملاو رفكلا نع مهرجزو نيفلكملا راذنال ثوعبم لوسرالا

 امع هي حوناي هت ل نمل اولاق لع ءاينغالا' عابتتسال ءارقفلا درط.ىب قلب فيكف ءالذالاوا

 لع اي نيبال ما نم نئوكتل و [نديتسا زاب] ءاهتنالاو :راذنالاو ةوعدلا نع ىنعي كوت

 لاق موجرم وهف حر لاق ءاجرلا ىدرلا محرلاو ةر :اجحلا ماجرلا تادرفملا ىف بغارلا

 سعالا رخاواىف هللا مهلئاق هولاق ىهتنا ةلتق حبقا نيلوتقملا ىا (نيموجرملا نم ننوكتل) ىلاعت

 ةلؤاطتملا ةئمزالا هذه مهتوعدام دع تدككلا ىلع اورصا 3 6 نوزاذك وق نا بر لآ 0

 دحاو لك هقحتسامب انني مكحا ىا ه6 احتف مهنييو ىنب حتفاف 8 ارارفالا ىتاطد مهدزي ملو

 ىلع كلدع باوبانم 00 هيقحتسم ىلع كملذف باوبانم باب حتفا تاليوأتلا ىف لاق © انم

 مرمالا نم قلغملا حمتفل ىمس كالا حاتفلاو ةموكحلا ىهو ةحاتفلا نم ىهتنا هنقحتسم
 مهياع ةبوقعلا لازناب مكحلا هب دارا خيشلا نبا لاق * تاموصخلا نيب هلصفل الصيف ىمس
 ىذا نمو باذعلانم ىا « نينمؤملانم ىتم نمو ذِي ىنصلخ ه# ىنحنو 8 هبقع هلوقل

 لكبو مهب ءوامملاىا ة«نوحشملاكلفلاىف ف هاد بسح هي هعمنمو هانبجتاف له رافكلا

 ةاوادع ضو ءاهحشلا) هنمو تالوك اكملاو ةعتمالا نم هنم مهلدبال امو ناو.لا نم فنص

 مل نمت هموق نم © نيقابلا لح مهئاجحلا دعب ىا 5 دعب انقرغا مث ل» سوفنلا اهنم تألتما

 هتصقىف لاق اذلو ضرالاهجو ىلع نم ىلا انوعبم ناكاحون نا ىلع هنن هنفو + ةنيفسلا بكري |
 حون موش ل لعف ىذلا © كلذ ىف نا 0 نيركمالا انقرعغا مثا ى دوم ةصق ىفو ناق والا ١

 | مهدعب نمل ةربعل 6 ةيآل قه نيملسملا ءارقفشب مهفافحتساو قحلا لوبقنع 0
 لاجرلا نم نونامثالا هموقنم نمؤي ملف حون موق رثكآ ىا ه6 نينمؤم مهرثك | ناكامو 2

 مهاذا ىلع ربصاف نكلوق مهو دمتحاب كموقرتك اوا [ نتديو داتفه ] ىثاكلا لاقو * ءاسنلاو

 رفظ اكرفظت هموق ىذا ىلع حون ريص اك

 دوش رفظم ةسامكش كر تن دوش روك ربصزأ وتراك

 | بات نم محرلا 9 2: رافكلا ةبوقعنم داراام ىلع بلاغلا كك زيزءلا وهل كير ناو

 ا هن ل كلذو نال 8 هلو5 ه ةصق كا رر ةيمحللا تاليوأتلا فو هب باذعلا ماا |

 , هيانئمةم قلخلا 51 ةنروككنا تضتقا هتمظعو هللا ةنعنا: نع ةلالد نينم وم 1 مهزكا

 ماركو مال قلخلا رثكا نا بيرالو 6 ىاقنا هللادنع مكمركا نا ) ىلاعت لاق اك هلالوبقم
 ساشا 0

 لياق مار كلا نا اهل ت تلقفا « اندادع لياق ل .انريعت
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  ىتاف لل ةعاطلاو ديحوتلانم هب كما ايف « نوعيطاو 9 هللا اوفاخ 4 هللا اوقتاف ©
 ىلع 6 هيلع مكلأسامو ف ةنامالا ىلع اهدعبام سيئرتل ءافلاو 7 دبل مكنوخاال |

 برقا! ناك اًربخا اولأس ملاذا "لَّدَسرلا:نال“كلذو“الصا:لمج: « ْنَج نم 8 ةلاسرلا ءاذا

 # نيملاعلا بر ىلع الا هالوتا امف ىباوثام 46 ىرجانا ع -- دعباو قيدصتلاىلا |
 ءابنالا ةئرو مه نيذلا ءاملعلا نا ىلا ريشي هبو هللاريغنم رجالا بلطيالف هلل لمعنم نال

 مهميلعتب مهنم نوقفتريالو مهمولع ثبوف أيش سانلانم نويطيالف مهئاسنا بادآب نوبدأتي |

 مهل هب ظعيو نيدلا نم .ركدياف كب ىف 'ناتمتسملا"نيملنملاٌن م قفترا نم“ ناف مهلريك ذتلاب الو

 ضرع مهنيد نوعيس مهنم نوذْحَأِ ايف ةكرب اضيا ءاملعللالو نوعمسإ ايف سانال هللا كراسالف .

 هيف مهل ةكربال مث ريس |
 نانب دشورفيه بداو مع دك" ناَذ زيسق 3ع دتكس انايز

 دكان ريركلاو عمطلا نع ههزنت ىلع اهدعبام بيترتل ءافلا 6 نوعبطاو هللا اوقتاف ) 2

 اذا فيكذ ةعاطلاو ىوقتلا باجناىف لقتسم عمطلا عطقو ةنامالانم الكنا ىلع هسنتلاو

 نمؤنال ىا راكتالل ماهفتسالا : 34 كال. نمؤنأ © 5 حو موق ىا 46 اولاق 6 هِي اعمتجا

 ع هذهو ىا الامو اهاج نولقألا تاما 35 لاخلاو ىا نولذرالا كعيتاو

 للذ رلاو ةءاذلاو هلا ةلاذرلاو لذرالا عمح نولذرالاو .ةلفسلا كو كتحصتال لوع

 قار ةناضاف لقع هتازر مهل [سلدا كل ىعابسالا ةريعالزأ نون ةتءادرل هع توعرملا

 ىلع مهراظنا مهرصقو مهلوةع ةفاخس لاكنم اذهو ىأرلا ئدايف مهْنم كلذ ناك دق

 نزال اهنا مهلهجو اهمرح نم لذرالاو اح 5000 مهدنع فرشالا نوكو ايندلا

 همرح نه لذرالاو هبزافنم فرشالاو ةرخ الا معلوه معتلا ناو ةضوعب حانج هللا دنع

 سانلا ءافعذ ءاينالا عابتالا تلاز امو هللا لوسر باتساىف لوقت شيرق تناك اذكهو

 | مهنحمو مهقاوذاو مهمولعو مهتوعدل مهتلادو ثيحنم مهعايتا ىلع ءايلوالا عابنأ سقو |

 اردانالا تأت مل ةورثلاو هاخلا ٍبابرانم ةَعَقحلا نال كلذو مهلالتباو |

 كرزبركف 0 ا معو أ

 ىماعامو © ةريعبو رظن نع اوُسْؤي مل عهنا مهلوقنم هللا امع اباَوَج حوت 6 لاق 2

 ماكحالا ءانبو رهاوظلا رايتعاالا ىتفظو امو اقاغنوا اصالخا هوامع مهنا 4 نولمعي اوناك اب

 ىا ىندع هماهفتسا هنقام نا رهاظلاو مهبولق نع ىلا مهنطاوي نع شتفتلا نود اهيلع

 ىملعب ةقلعتم ءابلاو ةيفان نوككنأ زوو اهربخ ىملعو ءادتبالا ىلع عفرلا لحم ىف *ىث |
 تسنو ] قشاكلا لاق 0 ميل ريْخا «علاقحا نهدبال ىناثلا ىلعو لوالا ريدقتلا ىلع

 مهنطاوب ىلع مهتيساخام 4 مهباسح زا تف 4-لا جنب هدو نم ناد

 هللاالا هلاالنا اودهش اذاف ) فورعملا ربا ىفو * رئامضلا ىلع علطملا هناف 3 ىبد ىلعالا ©

 | هللا همحر ىروثلا نايفس لاق * ( هللاىلع مهباسخو اهقحالا مهلاوهأو مه ءامد ىنم اودصع

 | كاردالاو روعشلا لها نم تكول :# نورعشتوا 9 تاومالا ىلع مكحتالو ءابحالا بساحتال

 ( مململ )



 5 رعشلا ةروس - هم م

 ؟ ياو ا انارضاالاما ويجي هلع هفشك مث ارارك ءاربغلاو لل مهذخا

 ةصق نم ركذ امف ىا #* كلذف نا © نيلفاغلا نيضرعملا نمال نيربتعملا ا

 ١ هسا ور ورجال هم اع ماا دع !اعت هللاريغ دنعي نمل ةربعل # هيلا هموق مم مهاربا

 راع 13 مهرثكا ناكامو ف ميهازبإ ةلم ىلع مهنا نوعدي نيذلاةكم لهال امسالو دح

 لباب ل ما نه مهاربال نماام هنا ىور دقو . . شررتنكا لاك # نينمؤم اف مهادب موق

 | تولعس 00 هدننك ه بلغ تسوا ] 6 زيزعلاوهل كبر ناو ف دورمت ةئباو طولالا

 | جاجتحا ىبو دنكتدر ناكدنب ةيوتدك ةدنياشخيو ] هك محرلا © [ ددركت دودرم وا

 | دحاووا مهاونءؤي ىكل ةعساولا ةمحر مكح اشيرق لهما اك لهعو [ دتسرفن باذع ناشيدب

 ارش ناوريخف اريخنا هلمع ىلع ةأفاكملا نم لماع لكل دبال هناف لمهيال هنكآو مهتيرذنم
 مهيلعىلتت نيذلا مهناف مالسلا هيلع انين موق ىلا مهرثك ١ ريمض دوعينا زوج دقو اذه رشف

 ةيرامالا ىلع تلي سفنلا رحبلاىفو * عجراف قباسلا سل لاف نيبدقو اونمؤيو اوربتعيل ةيآلا |

 لاعت هلق اذه« لعل ب راهنذاح ا قوخ يقهر وم ام تراصو اتم نالوا كل ردو دوك

 | فالخ ىلع ةنمؤم ةرومأم ريصتىلاعتق ملا ةمحرب ىنعي« ىبر محرامالا ءوسلاب ةرامال سفنلاناإل

 «زيزعلاوهل كبر ناو سوفنلا باحسا ىنعي «نينمؤم مهرثك ١ ناكاموإ لاق اذهلو اهعبط
 ١ هبق اودها> نيذلاىده هتحرلف «محرلا) ةرضحلا نع الضف ناعالاىلا قلخارثك !ىدهاُم

 تناك ناو ةيادهلاف . ىهتنا هلالج ةرمض> ىلا نيقداصلا نيءلاطلا ىده لب داشرلا لبس ىلا

 | اهتفلاخ دنع سفنلا ةمالمو باوبالا حتفت نا ىلا بايسالاب كسعلا نم دبال نكل ةيانعلا نم

 مهسفنا اومال رافكلا نا ىرتالأ ةمايقلا موب نود مويلا اذهىف عقتي ام قاد ذاق أ ءآلا |

 مهعفن ا فراكتلاو نامالا اولقل ايندلا ىلا عوجر مهل ناكول نا !ونمتو نامالا كرت 0

 كلذ

 ناب داك وما |ف حصان ناور براي * مهتخانش نار نع دم ردك روس ا

 هنا ةرخآلاو ايندلاىف روبقلا لهانم اناعجو هتمحرب انيشغو هتوطسنم ملاياو هللا انمصع
 ىلا ةوعدلانيح نه ارمتسم ابيذكت 46 تبذك ه8 ةرهاظلاو ةنطابلا رومالا ري قفوملا

 ١ لخدتو ةصاخ لاجرلاوا انعم ءاسنلاو لاجرلا نم ةعامسا موقلا 5 حون موق * اهئاهتنا

 أ ءدحو احون ىا ه6 نيلسرملا © ةموق ىلع هريغصت ىحم ليلدب ثنؤيو ةعتلا ىلع ءاسنلا

 اديح رثلا لع لكلا عامجال ع 15 نالكراتف |دحاو: ال يكسر شدا نأ نإ راع عمجاو ١
 فراظ 3 مهل لاق ذا 0 لسرلا عيمج قيدصتب 7 لوسر لك نال وا عئارمشلا 0

 ا سمالا مامت ىلا نييناحلا نم عقوام هيف عقو ديدم نامز نع ةدابع هنا ىلع بيذكتا .
 هي حون » لوبقلا ىلا كلذ ىدّؤنف هتغل فرعتلو ةنايدلاو قدصلا ىف هما لهجمالثل بسنلاىف ظ

 ديس يلا ] ايسرافلابو : هريغ نودنعت ث.ح هللا 3 نوقتتالأ 9 وف مهوخال ناب ىفطع ظ

 | * نيما ع ىلاعت هتهج نم لوسرمكل ىلا 9 2 26 وا تدابع كرت هكىلاعت ىادخزا ظ

 ةلا_سرلاو ىجولا لع: انمآ' ناك انندلا روم|» لعا اسما :ناكا رمد ب ايف ةنامالاب ىروهشم ْ



 مك 79.+ جس سشع عسانلا ءزملا

 نم قيدصلاو ءاقدصا مهل ىرب 51[ ققفشابا» َنايرَهَه تسود هو ] 4 ميج قيدصالو لف 1

 بغارلا لاق « نمحرلا حتفىف م هتصاخ لجرلا ةماحو ضاخ بيرق محو هتدوم ىف كقدص
 ةماخلا لبق هتماح لجرلا ةصاخل لقو هيوذل ةياحدتحم ىذلا هناكف قفشملا بيرقلا وه

 ماتهالا ىنممنم هيفامل متها نم غلبا كلذو دتحا ىا نالفل نالف متحاو انلق امل كلذو ةماعلا |
 دناةدركا كيب اخ اراه هكه دون ممم لصارد مج هكءدروا بولقلا توقد ] ىشاكلا لاقو + ظ

 مبلل ديك ماعلا ماسالا وش نس ةكالم ءاهازاب تساذوشلأام] ممخو جوت برت
 قاظلشلاو |[ 1 2ع! انتقلا ةادكل عفاشلا عمجو [ درا ىاحب ىتسود طرشو نارفاك |

 دعبي ل هم دعب لتقولو هتلقا قيدصلا دارفا نا م ةعامج هيف عفش امبير دحا ىلع بضغاذا 1

 تئاصلا لاق |
 5 ا
 اذجشنا دناشوب ىمشج ندص ماكه رددك * رتسكاخ هك مراد بحت ىراداوه طحفق نيرد |

 ص 3 انين ميلا 1. 1 دن تاءهح ١
 جاتحيو هن اسو هنانسح ىوتستف تشاحن دنع ةمايقلاموب ىَخ هنا راخالا ضعب ق-ىور - |

 كتلخدا تناكنا ةنسح كل تش ىدبع هللال وقف هموصخ هنع ىضرت ةدحاو ةنسحوملا |

 نيفصلا ف لخديو قأف ةدحاو ةّسحكنم بهي ادحاو لعل سانلانم بلطاو:رظنا ةنجلا |

 لوش لكو دحا هبالف ٍبابىف دحاو لكل لوقف هباخا نم مث هماو هبا نم بلطيو ظ

 هب تج اذام لوقيو هناحبس قحلا هلأسيف هناكم ىلا عجريف ةدحاو ةئسح ىلا ريقف مويلا انا |
 ركذبف ىف قيدص كل نكيملأ ىدبع هللالوتف هتاتسح نم ةنح دحا ىنطعي+ براي لوقيف |
 اهتلمقدق هللا لوقف هبر كلذب ربو هعذومىلا * ىو ةيطعبق هلأسو هينأف هلاهدص دنعلا |

 اراتعا هللا ىف ةقادصللن ا ىلا ةراشاىنعملا اذه ىف. ل ترفغغدقف 2 هقح نهى صشألو هنم |

 هشدصو نال قيدصب لعفام ةنملاىف لوقل لجرلا نا ) ثيدخلاىفو زك كوكو امظع

 نم اورثكتسا نسحلالاق * هل هتبهو ىنعي ( ةنملا ىلا هقيدص هل اوجرخا هللا لوقف محجلا ىف |

 هللاركذ ىلع ًاله عمتجاام نسحلا لاقو + ةمانقلا موي ةعافش مهل ناف نينمؤملا ءاقدصالا
 هللا دنع مهو ضعبل مهطعل ءاعفش ناعالا لها ناو مهبف هعفشالا ةنلا لهانم دلع مهف

 ةلرمعصخو طارصلاو طارضلاىلع ةماقلاموب نورعسانلانا) ثيدحلاىفو نوعفشم نوعفاش |

 اهل عقواذا جلثلا لثم مهيلعرطمتىا ( مهيلع فطنتل هجناو مهنمذخأت رانلاو هلهاب أافكتي |

 نولوقيف نودبعت مك نم ىدابع ن+رلانم ءادن مهءاجذا كلذك مهانيف ) قهشو ريفذ |
 ”ىلع قح ىدابع طق هلثم قئالخلا عمسمل توصب مهبجف ديعن انك كايا انا ملعت تنا انبر |
 كلذ دنع ةكئالملا موقف نع تيضرو مك ترفغدةف ىريغ دحاولا مولا ىلا الثا |

 قيدصالو نيعفاش نم انام راناىف مهتحن نيذلا لوقف ن داكملا كلذ نم نوحنف ةعافشلاب

 ريدقت ىا ريدقتلا ىنعمىف اهيقالتل تدل ماقمول هبف مقاو ىنءتلول © ة انك اكل ولف © ( مح

 ِْ 6 نينمؤملا نم نوكف © امندلا ىلا ةعجر ىا ةركانت تلف لق + 00 رفو مودعملا

 ناف هنع اوهنامل اوداعل اودرولو رسحتلاو لطاشطات) مالك اذهو ىنغلا باوج بىصنلاب

 | ىلاعت هللاناف ايندلا ىف مالاىلا رت الأ ارارمع ايندلاىلا عجرولو داهنم هل اق هللا للضي نم

 (محهدخا)



 1 مس مم تحس حت

 ىتلارومالاب طاع هزات تاءعجو انل ةهاو ركم تناك ىتلا ءايشالاب ةفوفحم ةنطا 5

 نولئاقلاو خسوتلا ليبس ىلع ةمانقلا موي نيواحلا ىا ه6 مهل ليقو 8 انل ةبوبحم تناك

 5 هللا نود نم نودسعت 00 امندلاىف 3 متلك اغا 3 010 كاع قحلا ةهج نم ةكئالملا

 | هللاىلا مكبر قتو فتوملا اذهىف ؟ٌوادفش مهنا ايندلا ف نومحزت منك نيذلا مكتهلاا نيا ىا

 ا مهسقلا نع هعفدب 5 نورصتنب وا 0 ع 5605 !| عقدا 4 مكنت و رصنيي له ىناز

 | عواطم انهه لعتفا بابو [ ناشيدب تيوّمع لواحزا اردو> دنرادنم هاكتاي ] ةيسرافلابو :

 ا عف دينا راصتنالاو هربغ نع ءودسلا وريم عقد ىلع ةنوعملارصتلارارسالا كنفكىف لاق + لعف

 رادتنالا ةمردعب رصنلا ةترزنال مكنو رمت له هلوق دعب نورصتةاءوا لاقاعاو هسفن نع |

 لاؤس اذه مث هريغ رص ىلع رده ال نم رصتنب دقو راصخالا ف كشاف هريغ رص نم نإ

 | [ندركراسنوكن ] ةبكبكلا :6 اهيف اويككت 9+ىلق كلذلو باوج هل عقوتبال تيكبتو عيرقت
 لالا كك لدخو كك ءاقلالاو حرطلاوهو نكلار روعوعو 5 ”ىئاازوهدت ىا

 لاقتيساف وبك واكل لذات لمت تاي ىلا ماقيل نيكل 5 دنا وك 1ع د

 هدعاب ىادح زحز ليقف اياز ةيناث'اءاحلا تادباف هححز ليقف ىلعفتلا باب ىلا لقن مث هعض وم

 اهرعقىف اورقتاي ناىلا مهسؤر ىلع نيسوكتم ىرخا دعب ةرم محبلا ىف اوقلا ةي الا ىنمف

 ىا هنيطايش ا سيلبادودجو 8م مهتودبعي اوناك نيذلا ه«نوواغلاو مهتهل ١ ىادم مه

 مانصالا ةدابعنم هيلع مهام مهل نول وسلو مهيلا نوسوسوبو مهلووغي اوناك نيذلا هتبرذ

 د نوعمجا لف هبجون|مف نيع تح اوناك امسح باذعلا ىف اوعءتحمل ىصاعملاو ركل نويق آنا

 مهب لعف نيح ةدبعلا لاق ىا ىناب فانئتسا ني اولق ولو هيلع فادعامو مهريمضل 7 ًَ

 ددصل ميحبجلا ىف مهنا لالاو ىا :65 نومصتخم اهيف مه 00 مهايادخ نيفرتعم لعفام

 مانصالا لعج ىلاعت هللانا ىلع مهلادويعمل نيطاخم نيروكذملا نه مهعم نم. عم ماصتخالا

 مهو اولق هانعمو ثالاوبا لاق مهفلاو قطللا ىلع ةردقلا اهيطعي ناب ماصتخالل ةلاف

 ةقرافلا ىهماللاو ةئفخم نا نيم لالضىبا انك نا هللات له ميدقتلا ىنع» ىلع اهيف نودصتخي

 / «نيملاعلاب رب مكيونذا 9: هيف ءافخال حضاو لالضوف انك نأ ثلا نا ىا ةيئانلا نيبو اهني
 ١ انكدقل هللا ىا ةيضاملا ةدوصلا راضحت سال عراضملا ةغيصو نيبه لالضىف مهن كلا كيل

 نيملاعلا برب ةدابعلا قاتحتساىف مانصالا اهيا كايا اهتيودت تقو شحافلا لالضلا ةياغيف

 ىدهلا نع لالضلا ىلا اناعدامو ه5 انلضاامو ف مهرجاو مهلذاو هناق 1 قدا ملا ىذلا

 6 انءاربكو انتداس انعطا انا انير ) ىللاعت هلوق ىف مك ءاربكلاو ءاسؤرلا ىا ه5 نومرحلا الا ف

 ةرجءشلا نء ةرُّملا عطق مرا لصاو [ نارتهمزا ناراكدب و نادب ركم ] ةيسرافلابو :

 1 كاييتكما لكك كلذ ريعتساو نبلأو 0 مرجاذ راص مرجاورَلا ىبدر ةمارجلاو

 ١ 46 نيدفاش نه لل نونكا ارام تسي سي 1 انا #:دومحلا بسك ال مهمالك ةماعىف لاش داكبالو

 مالسلا مهيلع ءاسيبنالاو ةكئالملا نم نينءؤملل اك ا ناكدتنك تحافيش نا نيك جبس ]

 ) دوحالبان  ١9 س (©



 مو ؟م/ جمس رشع مساتكا ءْز ا

 | يقصر حاوداو هجين هلجاب دفين >دوزك هيفا رالاو ءرعمالطو بلي حف أ كو 5

 دانس اي خل اخ هكتسنأ مملس تلق كه دززم اف هللادححر ”ئئربشق ماها# مالسل اهناع ريغغس تزرضح

 هناطيدشنااو ««ثنلتت قملغمو [سغل نا انشابولاجاب ئقع ءاجرو ايثد عمطزا ئادخزتغزا |

 تسباراعضاو, قاقز رد هتسوس هدب ركرامو دونوديز كام اس هك تت دسل وقلم هريس سدق دشج |

 قوشزايتعبطق فوخزا ىرازو عرضتو عزج هقول مادم ميلس لد هكدنكيم نايب س 1

 د 0
 0 ددشاب الكمر كأن هك مر كدم لح عز 2 ىزوردهد مسد دركو ملانى م لصو قوشز ْ

 | لما نيب [َنازاقشع لا كيه * .نيدنج نكم لدزوسو نين وذ ةيركذا 'ماه ظ

 ئاخلا ىلوملا لاق |

 ْ تبناوخي |م نع تنم نا اركج .«..تتلبتوزفا دعب از: لزق تنم ظ

 لاصو ديمإ زد> دعبرد تلشس » لاوز م هم بركزد تسه

 | نمالا)ىهلالا ضيفلا لوبقل ةرضحلاىلا لوصوال 6 نونبالو لام عقتيال موي ) رحبلاىفو |

 | وه ىذلا ىلصالا جازملا فارما نم هسدق تلقوهو 6 مياس باقي ةبقارملادنع 6 هللا ىا 0

| 

 ظ
| 

 ناك اك هلالحو هللا لامح تافص ىلحت:| 0 ل قلخ هناف اهيلع سانلارادف ىتلا هللا ةرطق |

 «نمالاد هلوقيراشا نينوكلا تاقلعتب أادصب نا لبق هفف جيت هترطف لوا مالتسلاةيلع مدآل |

 ةراهطبافصتم ناكاذاالا بيعالب املس باقلا قكللبملا هتفصب فاصتالاو هللا قلخم قلختلاىلا |

 ناركلا قانا وس جف هشوشيالىذلا ملسلا « ءاطع نبا لاق * قلخلاىلا رظالا نع قا سدق |

 نيولتلاىف ةدارالا كرثو نيقنلا دح ىلع فوقولاب لاق ردصلا ةمالس لات مب مهضعب لئسو# |

 ىت> ىداوبلا تعطقو ىداوبلا تغلب ىتح زوافملا تعطق هللاهمحر ديزي وبا لاق + نيكقلاو

 | تلقف ةاللاربسكو ممملا حتشب كلملا ىلا تغلب ىتح توكلملا تعطقو توكتلملا ىلا تلضو |

 ديرت اف لاق كلذنم ايش.دامل ىلا لعت كنا تلق تيأدام عي كل تيهودق لاق ةرئاجلا |

 ةغيصو عقتيال ىلع فطع ه6 نيقتملل ةنملا تفلزاو 8 كانطعا دق لاق ديراالنا ديرا تلق

 عفنلا عافتنارا رمتسا ىلع ةلالدلل هيلع ىفوطعملا ف عراضملا ةغصنا اك هعوقو ققحتل ىضاملا

 نوفشو فقوملانم اهتودهاشي ثحب ىضاعملاو نفكلا نعا نيقتملل ةنطلا تبرق ىا هفاودو

 مهنال تبرق ىا رحبلاىفو * اهيلا نوروشحلا مهناب نوحرفيف نساحلا نونفنم اهنفام ىلع

 قحلا قيرط نع نيلاضلا 6 نيواغلل محلا تزربو 8 ىلاعت هللاهلا مهبرقتل اهنع اودعبت ظ

 لاوهالا عاونا نم اهيفام عم اهنوري ثدح مهل .ةزراب تلعجىا :ىوقلاو نايالاوه ىذلا ْ

 نيعبسوف اهب ىتؤي لاقي امح نودادريَف افرصم اهنع نودجن الو اهوعقاوم مهناب نوئقودو |

 ميدقتىف مث بيرقتلا مزاتسيالزيربتلا ناف دعولا بناجل حجت نيلعفلا فالتخاىفو مامز فلا
 اهيلا ناكمههجوتذا لا «تزربو) رحبلا فو « هبضغ ىلع هتمحر قبسولا ءاميا ةنملا فالزا |

 ىونثملا قو. :؛:تاوهشلاب تفحدقاو تاوهشلا.لكلطل |

 انئاوهش نم:ناربنلا تقحا» انتاهوركمي ةنطاتفح

 ( ىنعي )



 -- -- مسممسم

 ءارعشلا ةروس م 7 /ا/

 نمام) ملسو هيلع هللا ىلص للاَلَوَسَر لاق لاق هنا هنع هللاىضر بدنج نب 2122 2532

 ىنقلخ ىذلا هللا مسي جرح نيح لاقف دحسملاديرب هب نم جرخ#م * ءوضولا عغيساف 1

 ماعط نم هللاهمعطا الا نيقسو ىبءعطيوه ىذلاو لامحعالا باوصل هللا هادهالا نيدهن وهف |

 الا نيح مث ىتمي ىذلاو ىلاعت هللاءافشالا نيفشي وهف تضرص اذاو اهبارشنه هاقسو ةنلا |

 الا نيدلاءوب ىتطخ ىلرغني نا عمطا ىذلاو ءادهشلا ةتيم هتاماو ءادهشلا ةايح هللاءابحا
 بهو الا نيملاصلاب ىنقملأو امكح ىلسهبر رحبلا ديزنم رثك ١ تناكولو هاياطخ هللارفغ

 بيكألا نوح ,الاف قد نال لل. لعحتاو موب م طاصو ىضم نم حلاصب هقحلاو امكح هل

 ناكو ( ةنلاىف لزامملاو روصقلا هل هللال عج الا معنلاةنج ةثرو نم ىنلعجاو اًعيدص هللادنع

 | * ىزخن الو 8 رارسالا فشكىف اذكاريغص ىنايبراك ىدلاول رفغاو هيف ديزي نسحلا

 [زاسم اوسر] ةيسرافلابو :ىرتس كتهنالو ىحضفتالو ىا لذلاو ناوهلا ىنعي ىزألانم

 ةيدوبعلل اراهظا هيزخمال هناب هملع عم كلذ لاق امناو ىلوالا كر نم تطرغام ىلع ىتيناعم
 ارايبنا الاو تسناتما ميلعت ىارب نين اعد نبا ] ىنشاكلا لاق مك هب ءادتقالا ىلع هريغل اثحو
 ةرفغمه تناكاملو اهوحنو ةماجلا فوخ نم فود 00 كلذو [ دشاين ىناوسرو ىزخ

 ةرفقم رك ذ دعب اهكرتب ءاعدلا درفا ةيتاعملا كرت مزاتستال لا غيط ىذلاوو هلوقىف ةئطخلا
 هىلع لدنق ماع ثعبلا نال هرامضاو ةفاك سانللا ىا روبقلا نم هي © نوثعس موب ةئياطخلا

 مالك انهه ىلا ثدللا وبا لاق « راتسلا مسا رهظم ايندلانال ثعبلا موب ءازخالا مدع ديقو |
 ه#نونبالو لام عقتيال مون لاقف مويلاكلذ فصو ىلاعتةللانا مث همالك عطقنادقو ميه'ربا
 افورصم ناكناو ادحا لام عفنيال ريدقتلاو فوذحم لعفلا لوعفمو نوثعبي موبنه لدب
 ةعافشلل نيلهأتسم ءاحلص اوناك ناو ادرف نونب عفتيالو تاريخلاو ربلا هوجو ىلا | 0

 نم بلقلاملس اصلخم الا ىا ىفوذحلا هلوعفم نم لدب 6 ملس بلقب هللا ىلا نمالا 8:
 رارسالا فشكىف لاق * ناميالاب امهنم لك عفن طارتشا ةدورض قافنلاو 3 ١١ ضم
 ملستف بلقلل ةعبات حراوملا نال بلقلا ىلا هناضا امناو . ىضاعملاو :رفكلا نم ةمنلس نسفتن

 هنم عقوتيو هناعد طاصب هركذي هناف هدعب فلخت ناو ارجاو !رخذ هل نوكي هلق هبا

 انو رعم دحأ عم عنطصا اذا ةئلاثلاو . ديحان ”:ىذاتال نإ ةساثلاو ٠ ادحاىذؤيال ن نا اهالوا ٠

 بلك ,تمالشي 0 ىنشاكلا لاق« صالخالاب ءاح دقف عانطصالاب ةأناكملا ع عتوتي مل اذاو
 بحزا مياس لد كتسنا ىلوق للالوسر دمم هللاالا هلال نبا تداهشرد تساسصالخا

 | رئاس اهل حلص تحاص اذا. ةغضمل مدآ نبا .دسجف.نا )ربا قو :هداسفب دسفتو هتمالسب
 | نولوقي راذكلا ناك ثنللا لاق ( بلقلا ىهو الأ دسار ئاس اهلدسف تدسف اذاو دسجلا

 ١ ةمالس مدعل نونبلاو لاملا مولا كلذ مهعقتيال هلا هللاربخاف ادالواو الاوما رثك |

 / تام اذا مسملا نال اضيا نونبلا مهعفنيو مهتاريخ مهعفنيف نوملسملا اماو ايندلاىف مهبولق

 | تامالعثالث هل لاقف ملسلا بلقلا نع مكحلا مساقلاوبا لئسو* هحالص ثيح نم ةعافشلا

 | ءاؤولاب ءاح دقف 0001 ند ذاتي اذاو عرولاب ءاح دقف ادحا ذؤياوه اذا ناك عقوشيل



 معي 75 زج رع عدلاتلا زلط

 نونف 6 دعلو لاتقالا كه لعش ال نم ةيهلالل حلدبال هنأ راخاو هم ف ىلع مها ربا نم

 ىلاعت هتاحانم ىلع كلذ هلمح هثعب مون ىلا هقلخ اجرا ىلاعت هللا نم هلع ةذئافلا ىاطلالا

| 
 ا 5

 ىل به © [ نم ناك درورب ىا] ه# بر“ © لاقف ديزملا ٍبلجو دعلا طبرل هتاعدو

 ا | الوالخ معينه ناف قلل لاو كلطأ اد زا1خ ا دكعبا# لئعلاو رملا ف الاك ىإ: د4 كح

 | | ةينيطانملاب نقلا رف ةمكحو مكح هماعلالو مكح هل لاَقال هلاك مانع نكي

 ْ | حالضلاق ناخسارلا نالماكلا ةامزق قمظني ال" قالخالاو لات الاو رترج# ّىَققَوَو

 لاق ثيح ىلاعت هباجا داقف ةنخلاىف مهنيو ىنب عمجاوا اهرئاغصو بونذلا رئاكنع نيهزتتملا

 لعجاو وه فهكلاةروسرخاواىف قبس انه مالكلا قابو (نيملاصلا ن1 ةرخآلاىف هناو)

 | كيذلو نيدلا مويب ىلا هرئا قس اينذلاف تيص' نئسحو اها :# نيرخ آلاف "قدص ناسل ىل
 ةسسرافلابو : ركذلا نسخ ىناثلابو هاجلا لوالاب لصف هللعنوتتم هل نوبحم مهوالا ةمانمام |

 انثنك#ىزاج ىني ناك دنيا سب نامرد وكمت ىانث ىتعي تسار نابزنم ىارب نادركو ] |
 1 قاوخالا ية الوعقا كيتا قمازأ ذر" قا ناز نع نال نانْكحَو |

 | هروهظق اهس ناسللا نوكل نانللاب ماعلا َلوَبقلاَو نسلا ءانثلانع ربعو ىذعب متالاىف |

 توك لس نزع ' ةميظع .ةلواد رهاللارخلاا لا داملا-ةنبثلا "لع لتملا) ركذلا ءاقو راما |
 تاومسلا لها ىلا هتحم قلب ادع بحا اذا ىلاعت هللاو هتحمو هنع هلاىضر ىلع اللد ْ

 | ىا ءاطغ نبا لاق * ءاوهلاف روطلاو رحبلاىف ناتحلا ىتح ةفاك قئالخلا هحبف ضرالاو ١

 مهللا لهس ,لاق < نيلوبقم ءاذش مهتاعج دق كناف ىل ةداهشلاو ءانثلاب دمع ةما ناسا قلطا |

 ندسحلا قلخلاو ليلا لعفلاب ةقيتملاف لصحب امناو للملاو متالا عيجىف ءاثللا ىقزرا |

 لثمو هرجا هل نوكف هب نيرخ آلا ءادتقا اهبو قدصلا ناسالا بابسا ىهف نيللا ناسللاو |

 ىلا ةنلا هبش 6 ميعنلا ةنج ةئرونم ف ائراو ةرخ آلا ىف هي ىناعجاو 8 هب ىدتقانمرجا
 اهيلع قلطاف هثروم ءانث دعب ثراولا هقحتسا ىذلا ثامنا شب قسما "يفيق
 ىناعجاو قعملاف ٠ ثراولا مسا لماعلا ىلعو ةثارولا مسا اهقاقحتتسا ىلعو ثاريملا مسا

 معللاةنج ىنعمو ٠ . هب عتعيو 1 رفقا 0 نيعتمتملاو معنلاةنل نيّقحتسملا نه |

 ةيوبرالةرباكم بلطلا كرو قحلا ب لطىانيال ةنلا تلطناىلا ةراشاههو *[تمعنربناتسب]

 هسفتلال ابوح هتوكل بوبحت هواطعو هتاطعلالهتاذل بوح اوه ىلاعتهللانا رابكلا ضعب لاق +
 بحب بحنو الصا هريغلال طقق هتاذلاهو هلاطع بحو هنح نابح انلو هل هءاطع بحلو هنحنو |

 نحلا نوكف هريغلال طقف هاذ بحل ركذاك نيملا نيذهب بحت اما نكل هتافص بحو هتاذ |
 ةرركلاو قرفلا بجومو ةدحولاو عملا ىضتقم وهام ىلع اددعتم هعرففو ادحاو هلصاىف ١

 رفغاو ف طقف قرفلا وا عملا ةبترم ىفال لادتعالا ماقمهنال عنا عجح ماقموف وهامتا هلا |
 رافغتسالا نوكيف ةطرش بلط نمضتي طورشملا بلطو ناميالاب ةطورسشم ةرفغملا هي ىبال

 قيرطا# نيلاضلا نم ناك هنا 9 ناعالل مهتيادهو مهقيفوت بلط نع ةزابع نيكرسشملا ءاحال |

 ةبوتلا ةروسىف مدقتاك هللودع هنا هل نيبتينا لبق ءاعدلا اذهو [ناهارككزا ةيسرافلابو : قحلا |

 (ىود )



 ءارعشاا ةروس م6 و
 . ص جب صم همم "1 مههسعمس بسب تدماعم جد

 | كيوادي 25 .كلوعدنالا هلل |.ةف 9-5 5 فعضو 017-5 هنأ مهضعل نع -. هنو |

| 

 دشنا مث ىنضرما بيبطلا لاقف ضرملا اذه نم

 ىيبطن م ىناصا ىب ىذلاو * ىلام ىبيبط ىلا وكشاةلئتكاب

 | لمعلا ةازاحلا ةرخ"الا ف: نييح مث * لجالا 2710 ايندلا ىف ه4 ىتمي ىذلاو هه

 انخارتا ةرخ اق نسالك ءامحالا نيبو او انندلا ىف ةعقاولا ةتامالا نيب نال انهه م لخدا

 ظ لهال ةلصو توملا نا ثيح ةقيقحلا ىف ةيهلالا ملا نم اهنال ىلاعت هللا ىلا ةتامالا ةسنو

 ةيليلاو نحلا عاونانه صالخلاو ةيدبالا ةابحلا ىلا لامكلا
 ناكدوك نيا نامداش شا اًهبزو * نامداش ملا. لقنزا كاحر .سب

 روش با ديامن رثوكوا شيب * روك غض نا ديدن شوخ با هكنوج
 انحاو تسا تيصعمب تتاما هكدنا هتفكو لضفب دنك هدنزو لدعب دناريع هتفك ] ىلعت ماما
 تسقارفب تتامااي عروب ايحاو تسا عمطب تتامااي لقعب ايحاو تسا لهجم تتامااي تعاطب

 تاق فلادزك مديرو_تداسي ود تاكراكناربع هريسي واجلس قراند فدان اكاد

 تايح هكدوخ تيادهب دزاس هدنزو نمتينانا زا ام دناريع هك تسنا تقيقحو تينابر ظ
 تيان ترابع قيقح

 ون ناجم مئاج ىبوت ار متري ناج مهاوخل * نم زيزع رمت ىبوت ارىئاف رمع ميوجن
 مهطعل لاقو :

 ىنوت شياكدنز 5 0 ل 3 نوت شيامداش 6 دروخ 3غ

 ىبوت شيناهج نيا دقني هك سكنا « ددنب لد اك ناهج نأ ةيسنرد
 مون ىأ 14 نيدلا موو ىتتطخ ىلرفغيذا 0 [ مرادبم احرو عمط 1 4 عمطا ىذلاو 0

 ةروكذملا رومالانم لبق ايف منع اك هلاؤسيف مزعيملو عمطلا ظفلب اعد باسحلاو ءازجلا
 ءاجرلاو فوخلا نيب نوكينا هلعو ناسميالاب هسفنل مكحينا هل سيل دبعلا نا معيلوا ابدأت
 بلاغلا ىف ىهو هسفن ىلا ةئيطخلا دنساو زا عمطا اذا ميركلا ناف هللا مرك ىلع لدبلو
 ىلع اونوكيو ىصاعملا اوينتجم نا ةمالل ايلعتو هسفنل امضه ًاطفبا ماذا نقاعلاب نصقلا» ١

 تانسح نا عم راغصلا نم هنم عقب ىسعامل ايفالتو مهنم طرفام مهل رفغي نال ب بتاطو رذح

 ىاياطخ دام هك رولا صيخلنرد ] نيبرقملا تاكرد مهتاحرد نا مك نيبرقملا تاادبن راربالا

 ' ةرفغملا قيلعتو [هدومت نارفغ ىاعد ليلج كلمزا ليلخ ترض> هكمالسلاهيلع تسادخم تما
 كلذ ىفو رهظت ةمث هتدئافو نيتي اهرئا نال ايندلاىف رفغت امتا ةئيطخلا نا عم نيدلا مويب
 نينمؤمللو ىدلاوأو ىلرفغا بر هلثمو رفغت ملنا هيف ءازحلا عوقو ىلا ةراشاو هل ليوهت

 ناك ناعدج نا نا هللا لوسراي تلق تلاق اهنع .هللاىضر ةشئاع نعو *« باسحلا موه موب
 ىتئطخ ىلرفغا بر امون, لَ مل هناال ) لاق هعفان كلذ لهف لهف مطيو محرلا لصي ةيلهاجلا ىف
 هتئطخ ةرفغملل بلاط هبرقملانال ةمايقلا موب ارقم نكي ملو ارفاك ناك هنا ينعي ( نيدلا موني

 مث اريقف هما ءادتباىف ناكو اهنعهللا ىضر ةشئاع م نباوهناعدج نب هللادبعو هلمع هعفس الف هبف

 | جاجتحا هلك اذه مث ىفورعملا لعفيو زاكلا كلذ نم قفني ناكف هب ىنغتسا زنك رفظ |
 1219 ا سس سس سس سطس



 مك 7 زج رشع مساتلا ءزجلا

 هءاذجا ةوقل ةتمأ نم بايلا اذهىف ىوثاو ىلوا ودو ناس برم لو نكست 5 هنأ هتمأ صعب

 ءاقس سو هيلع هللاىلص هللا لودر دهعىف ناكو ةيرشبلا ىئاوغ نع هدر و سدقلا ملاع ىلا

 | ئعرف (اهقذر هللاىلعالا :ضرالاىف ةباد نمامو), أََعِ مايا ةثالث سو هيلع هلا ىلص للا عيت |

 | كلذدعب شاعف هنع هللاىضر سنا لاق هاقسو ةنلا بارش نم حدقب همانم ىف تا هاناف هتبرشإ

 | 6 تضرص اذاو ف ناربسالا فنشك ىف اك ةوبش ىلع برش ملو لك ايل ةنس نيرشعو افين

 ءافشلا ىطغيو :ضرملا نم خاوي ني نيفشي له هدحو 46 وهف 3غ [ موش راجي نوجو ] |

 ةيودالاو ءابطالا نم ءافشلاو ةيذغالا نمو نامزلا نم ضرملا نولوقي اوناكمهنا كلذو ءابطالاال 1
 هسفن ىلا نضرملا بسن نكل ىلاعت هللا وهو ىئشي ئذلا وه ضرما ىذلا نا مهاربا ملعاف |
 تدالان شح ةياءرل ىلاعت هللا نم امهنا عم ىلاعت هللا ىلا ءافشلاو ىتنضصا اذاو لَ ل ثنح ١

 السنا كير داراف)ريخلا فو (اه..عا نا تدرافإ) بيعلا ف مالسلاهيلعرضخلا لاق م ةرابعلاىف |
 رشأىردنالاناو) اولا كح هنعببدالا اذه اونقار نحلا اذكو (امهزنكاحرخيتسيو اهدشا
 ىنيقسيو ىنمعطل ىلع فطع آطا(«تضرم اذاوإل هلوق (ادشر مهبرمهبدارا ما ضرالا ف نمي درا

 نافالاف برعشلاو لكألا تاعرفتم نم ضرملاو ةحصلا نا امل ةدحاو ةلص كلسىف امهمظن
 رثك اللول ءامكحلا تلاق +ةمالسلاو ةحارلا صا ةيمحاو عاجوالاو ماقسالا ثروت ةنطبلا

 لاق * اهعشت ةصمخ نم ريخ ةنطبلل سيل ةمكملا ىفو . مختتلا اولاقل مكلاجا بيسام ىنوملا |
 دهدافش 6 موش راع نوح يللا هنع هللا ىخر قداص رفعح مامأ زا ] ىشاكلا ٍْ

 راهق دحاو راونا ٌةدهاشمب افشو تساراغغا تيؤرب ضرم هكدومرف ةللادمحر ىملس . هبوتب |

 هكت سن انعةب دن هتسباو 5 قلعت عطش افشو أ 0 تا ىراع ملا تردد 5

 ضيم زا درجت تبرسشب ىنعي دهد دنويب يكسب هتخاس عطقنم همه زا اركلاس دسررد نوج
 لاق

 هك اود 1 درا هب 0 30 تفص حسم ىدمأ شوخهج 5

 نيفشي وهف هتاصوو هناقل ىلا قوشلا مقسب تمقسو هتبحم ءادب تضرم اذاو مهضعب لاقو *

 هلام فشكو هلاصو نسحب
 قافش ىل لج كاستل ىفو * ىتاد لاز كراملا كمدقع

 لاك وهف ىثب ةملاعملاو ىوادتلا ىلا نوكسلاو هريغ ىلا عوجرلا عفد ىلا ةراشا ةباالاؤو « ش0

 دول ىعوت 41 تقو ناك دوب مولعم ىضرم هن ناو ] نإ تالا فشل ف لاق:* ملستلا

 ةدانعلا ىف اعمط بامحالا ضرامت م [ضرامت زا

 هلسا رث ىميلس هع تعمس اذا * اهلعل امقس ىسع ناب دوب

 كالا هيو كاري لكياكورج فرايز ئاشؤلا كاع ناك نا
 0 1 ف كبل هك مك رج هك تينا دنكسم تراش) يب د5 ليل عد ياقش نا ]||

 دوك( طحت لل لاح نكرو ء ةجرالا تنإ بكر كلود لوهرو ىتتكو
 دوب نوح تشود ناكي زوار هعيشج اك رابكي وك هكتادب مدش دنسرخ

 (ىحو) 8
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32 
 | #* نيدهي # هدحو 6 وهف 98 نيملاعلابر ةفص [دروادوجوب مدعزا ] 6 ىنةلخ ىذلا

 ا دارعتسالاىلع ددجتم 3 رلا خفنو قلخلانم ةلصتملا .هتيادهم نيرادلا حالص ىلا ىدشرب

 ١ ناتنالاىلا ةيسالاب ةيادهلا اذس نا كلذو عرداضملا ةغصو ىقعتلا فطعلا ءاف هنع "هير 3

 ملاو ةنطا قيرط ىلا ةئادهلا اهاهتنو محرلا نم ضدلا مد صاصتما ىلا نيزلا ةياده

 لب ةلخلاو ةيالولاو ةوبنلاىف باستك الاو بابسالاعطق ىلا «نيدهيوهف) هلوقراشاو اهذئاذلب
 | نيعللةلصاح ةيبن ريغ ةيئاطع ةيصاصتخا تاماقملا عيمح نا كلذو ىلذالا ءافطصالا ىلا راشا

 | نظيف بوجحلا مهوي هبابساو هطئارش لوصحب حردتلاب هروهظو سدقالا ضيفلا نم ةتباثلا
 ظفاطا لاق : ةقيقحلاىف كلذك سيلو لمعتلاب ىسك هنا

 دنتكم ريدقتب هلاوح ركد ىموق * تسود للصو دنداهن دجو ده ص وق
2 

| 
 | ةلالدلل ةثالثلا عقاوملا ف لوصوملا ريركتو ىلوالا ةفضلا ىلع فوطعم لا « ىذلاو ]

 ىأ * ىنطي #9 هدحو 46 وه إلي مكحلا ءاضتقاب ةلقتسم تالصلانم ةدحاو لكنا ىلع
 | ىأ * نيقسيو #9 [تسنم ندب ءازجا ماوق هكىبادغ !صدناراوخبم] ةيسرافلابو :ءاش ماعط |

 | ,تييرتا بيسو شطعنيكست بجوم هكى ارش اص دناماشا ىتو:] ةنسراقلابو. : ماش باربش
 | درج نع نيتدابع ىتسلاو ماعطالا سيلو ىنارشو ىئاعط هدنع نث قزاد وه. ىا.[ ءاضعا
 ا ماعطلاب عافتنالا فقوتيام عيمج ءاطءا امهنف لخدي لبدايا امهكيلمتو هلباربثلاو ماعطلا قلخ
 ىبا ءامدنمو . كلذ وحنو عفدلاو مضهلاو عالتبالاو غضملا تقو ةوهشلاك هيلع بارمثلاو ظ

 هي الا تراشاو © «اروشب اريدو اموذه ةدعمو ان وحطاس رض ىل لعجا مهللا » هنع هللا ىضر ةريره

 ضارعالاو ةيلكلاب هيلا لابقالاو بابسالا عطقو ضيوفتلاو ملستلاو ىضرلاو لكوتلا ماقم ىلا |
 دوش هدنز ناب اهلد هك تستيدوبع ماعط دارم تود تاما خان خاطا + طااز2 اذع ْ

 هريس سدق ىرصم نوتلاوذو . دشاب هزات 5 حاورا هكتيبوبر تفصل حن روهط بارشو

 ل

 [ هدئاوخ تي نياو تبحت بارش بارش نياو تستفرعم ماعط ماعط نيا هل دوهرف

 بارس هاوس بارش لكو * بارشلا نيخ ةبحلا بارش
 دربدناوتى(ىرقسيو ىنافطيىبر دنع تنا) ماظن قئاقح مالكرارسا زا ةمش مالكىاوشخ زاو

 قفل ةبازرس زا“ءاذ هلاك نا يعط ةنامتز« مكامد#لا ونالت

 «ىدىلو مكنيدمكلد َنامَدَرَع #2 مفك ب بس نازاىد اقول 2

 ماعط هنا اهدحا . نيلوق ىلع ثيدحلا ف نيروكذملا بارشلاو ماعطلا ف سانلا فلتخا دقو |

 ىنؤيناك مهضعب لاقام هنغ لودعلا بجوي الو لظفللا ةققح هذهو اولاق مفلل ىدح بارشو
 ةذل نم هلق ىلع ضفب امو هفراعم نم هب هللا هيذغيام هبدارملا نا ىناثلاو . ةنخلا نم ماعطب

 معنو بواقلا ءاذغ ىه ىتاا لاوحالا نم كلذ عباونو هتبحم معنو هبرش. هنع ةرقو هتاحانم
 امنا هرمس سدق ىدنقفا هداتفاب ريهشلا خسشلا لاق * سوفنلا ةحهبو نيعالا ةرقو حاورالا

 ترسشلاو لكالاولا "هل جابتحا الفالاو ةفيعضلا هتما لجال رهاظلاىف مالسلا هيلع انين 20

 الثل هتفاطل لاكن مه لب عوجلانم سيل وهف هنطب ىلع رطل ادشب ناك هنا نه ىود امو

 نع ىحدقو داشرالا ملاعىف رارقتسالا هللصحيو كاملا ملاع ىف قي لب توكلملا ىلا دعصي



 ةرضملاو ةعفنملاو عمبسلانم لزم ءعب اهناب اوف رتعا مهب انيدتقاف انتدابع لثم نودبعي مهاندجو

 ديلقتلا ىوس ايلدتسال تاب رايلا نما 1و امغاو ةيلكلاب

 ورص هر 10 كك دإقم تين ىربوهر قبقحن ةمك وشي صضاوخ

 متملعف ملمأت وا مترصباف مترظنأ ىا « عأ رفأ عيال يطرح مهادإ < كو ١

 لطانلاناف معلا قحيبوا امي الإ 3 نومدقالا وابا و , متا نودبعت متنك ام © ْ

 ون 8+ مانصالا نع ةرابع ةلوصوم امو اميدق ايأد هنوكو هلعاف ةرثكب اقح بلقنيال |

 هلاح ىلع اوفس ملو اورظنم مل ىا كلذب مهملع مدع ىلع هسنتلا دعب هنودعنام لاخل ناس

 نهلجرلا ررضضتبام قوف ممهج نم نوررصت مهنا امل مهلدباعل ءادعا ماصالا نا اوملعاف |

 ثىح هسفن ىف مالا روصو ةراعتسالا لمس .ىلع تادامح هو ءادعا مانصالا ىهسف .هودع

 هسفن اهيأدب ةحمصن اهناب اراعشاو حيرصتلا نم حصنلا ىف عفنا هنافمهل اضيرعتمكلال ىلودع لاق

 كاداع هتيداعنم ناف مهلودعىناف هانممو بولقملا نم وه ءارفلا لاقو * لوبقل ىلا عدا نوكيل
 ه< نيملاعلا بر الاؤإج رمت ىذل صاتكةوادعوذ ىابسنلا ىنعب واردصم لصالا ىف هنالودءلادارفاو

 لضفتي لازيالةرخآلاو ايندلاف ىلو وهلب كلذك سيل نيملاعلابر نكل ىا عطقنم ءانئتسا
 هنامز ىفهل نكي مل ةلخا ىف ةباثمهسفن مالسلا هيلع ليلخلا ىأر رابكلا ضعب لاق * امهعفانمب "ىلع
 رابخا اذه اضياو . اعيمح قلخلانيبو هيب ةوادعلا تعقوف هلاح ثبحنم همالك عمسي ريظن

 رظن لا ن 0 لال نر لو قحلا ريغ دحا هتحو هتحدب قيايالذا هتح لاك نع

 عاطقتنالاب هيلا عوجرلاو هبوبحم ةبحم كلذب هل حصن ىتح ةوادعلا نيعب ابق امو ناوأل الاى

 © نيملاعلابر الا ىلودع مهنافإل !نطادم ل
 لاكش حغص ىتح كبف لكل ترجم

 وا لاصو ندرك بلط # دياب ىوسام رجهب
 اخحاص للاب ضراو « ايناس قلحلانم نك
 ايراقع مهدجمل تا« دش فيك قلخلا بلق

 نادقفل الصا رظنيال لب ٌنعلا ىفرطب الا ودعلا ىلا رظنيال ودعلا نا ملعا ريقفلا لو
 هللا رظنيال نا هلقئاللاف قئانلل اودع ىلاتت هللا ىوس ام ناك اذاف انمطق ىلقلا لملا |
 لآ" قيتسلابو توكللاىلا قيلت ةراغأ ندع ناسنآلاو هللا كر دقو .اراتعالارظتت آلا |
 ىنعلا تمادامو توكلملانع ةبوححم ىنهلاف كلملا ىلا ةحوتفم ىرسيلا تماداش كلملا ىلا |
 كلملانع رظنلا عطق نم دبالف توهاللاو توربملا نع بوجيحم دعلاف توكلملا ىلا ةرظان |
 ءاعدلافو . ىضرملا رظنلاو لوبقملاىمعلاوهو توهاللاو توربجلاماع.ىلا هلاصفاو توكلملاو |
 ىلاعت هتالخم راثآ نم هلك هللا ىوسام هلع قلطنام تلق ناف *كاوس' نمع كيانلغشا مهلا |

 دوبعلا نمدبالو بئارملاىلا ةراشا هنكل كاذك هسفئىفوهتلق « اريغو :اودعزوكي فيكف |
 دهاش نف ةقالع أدبمو انص هنوك ثيح نم وه اما اودع هنوك نا عمبتارملا عيمح نع |
 ىلاعت “للدملاو قيدص هلودع لكف رابغالانع عطقنا القف ”ىت لك ىف هللا |

 تارذ لك 3 تاو داك وانو "كات اع نسح تاانمم ناهج
 دح مص بر دب اذا ١ صصص هاموفمع اهم مص سس اة

 كح دعو محا مصصسم عاش 2 مخ _محمخ ص مع 2 اسع ع مص جيس سم 2 مس ل 2 لع مسام دمحم جدحصسعمم دعس

 ا < .

 ( ىذلا )



 ءارعشلا ةروس مدي ؟ىلما جمع

 ظفاحلا لاق : اورفظ ام اورفظ# اوربصا لبق اك جرفلا 'ىحي راظتنالاو هموق دانع

 دنام دهاوخ مزاد قىكب ةقينه 5 داد شوخ را ا

 ىلع ًارقا ىا معا ةءارقلاو عباتتلا ليس ىلع ةءارقلا هو ةوالتلان م كي مهيلع لئاو ف

 اذا 5 17 1 كَ | رقلا 0 ماع لولا وف لاجل للامتاوق

 1 دقو ميلك ا هحنا تسح ] ةيسرافلابو : هنودبعت 0 ىأ 6 نودبعتام ِ

 اولاق © 8 ةدانعلا نسال هن ودنعتام نا مهيريو مهلالض . ىل اع مههبنيل نائوالا ةدرع مهلا

 قاما تاكو ديدحو ةضفو بهذنم امص نوعيسو نانا صو 0 كاس دعت

 لاق + نمحر لا. 1 ريغوأ : 1 ل دوج © تلا“: 1 الا فشك

 ىنشاكلا لاق * ديعلا تناك ةراح نتولاو ساحنوا ة ةهضف ند 0 ةئح منصلا تادرةلاو

 تمؤادم نا تداعزاو هفاتحم روص رب تازلف هي دندوب هتخاس 5 داس |

 لمكا تال لاش كلذب اراختفاو احاهتبا مهمانصا ىل اع مهفوك ع ماود فطعو لعفل اراهظاب

 موادمو مزالمو رواج ارئارم ميشاب ىم هشيم سي] ةسرافلاب ىنعملاو ماودلا انهه لواظلابدارملاف

 فوكعلاةلصو ةبرقلا ليبس ىلع دجسملا هتمزالا فكّسملا هنمو موزللا فوكعلاو + [تدابعرب

 نيريدتسمو اهتدابعىلع نيلبقم اهلجال لظنف اولاقمهن أك دئاز ىنعم ةدافال ماللا دارياو ىلع ةلك

 رصملا لور ركو جررخاملف راخلا قادما هالو مالسلاهيلعمهاربا نا ثيللاوبا لاقو * اهل وح

 ناف مهبهذم نع مهلا سينا ةدلب لخد اذا لقاعلل ىغني اذكهو مه بهذمىأ ىلع معي نا داداو

 مهاربا لاق املف مهيلعركنا ةماقتسالا ريغ ىلع مهدجو ناو مهعم لخد ةماقتسالا ىلع مهدجو '

 ه6 لاق 9 مهلعف بيع نيبي نا داراو نيفك ام اهل لظنف امانصا ديعن اولاقو نودبعتام

 سبل 5 ناف فاضملا فذح ىلع كءامد نوعمسي ىا 6 مكنوعمسي له وه ىناس فاتثتسا |

 ءالقعلا ىرجم مانصالا نوري اوناك مهناف مهمعز بسحب واولاو تاعومسملا ليبق نم

 مكتدابع ىلع 1 مكتوعفتي وا 9 مكل نوببجتسف مك اول مكئاعد تقو 3 نوعدتذا 0

 دبال ذا ةدابعلاكرتب مكتورضيوا 86 نورضي وا © [ارامث دنئاسريم دوساي] ةيسرافلابو:اهل

 هكدتسناوتن مهاربا موق امثب دنناسريم نايزاي ] ةيسرافلابو : رض عفدوا عفن بلج نمةدابعلل
 رضلاواعفنلا أ عمسلا كلذ مهنم انيآرام اولاقوج لدن شب دياقتة ناهي دئهد باعها

 ىا اندجول ناثءلوعفم وهو « نواعضي و ف هلوقب_بوصنم 4 6 كلذك انماب اندجو لب
 يح حا

 ا لع لدغ ا دايطغالا# ند هلق نع ىدتقل صصقلا هذ ةلاثفا هلرك ذف هيالدإ 7 تازحعلا

 كلا قشاكلا لاق * ناعلا ملظملا هريخ ؛ مهاربا أبن ف ةكم لها ربخاو برعلا كرشم

 ا هك لاقذا [ رهظتسمو دنرختفم وا ىدنزرشو نفك كد تيسن ودب ناشإ هكمهاربا

 | تحاضك وهو لباب لها دك هموقو 0: 6 3 وهو رزا 1 0 فرظ

 | باوجلا ف اوبنطا لب امانصا هلوقىلع اورصتقل ه6 نيفكام اهل لظنف 8 لاق اك [ دندركسم

 | راهتلابصتخمال مانصالا مهتدابع نا رهاظلاو ليللا نود راهنلاب تام اذا الواط كلا دك

 | همس سوس هد حسم ا و مع مصمم



 م1 7٠١ جم رشع مساتلا ءزجلا

 ا نسحا لوالا ىنءملا ىلع لجخا ناالا «انفلزاو) ىلاعلا هلوق امهبرمسفو [ند محو نديئادرك |

 | ىا * نيرخ الا و» ناكملانم دعبتسملا ىلا ةراغا وهو رحبلا قلفنا ثبح # مث ف ىهتنا |
 نم 86 نيعمجا هعم ندهو ىسوم انماو 0 مهلخادم مهرا ىلع اولخد ىح هموقو نوعرف ا

 هقابطاب © نيرخآلا انقسغا مث لي ربلاىلا اوربع نا ىلا ةئيهلا كلت ىلع رحبلا ظفحمب قرغلا

 لاح ايرد هك ت سا وخنم ىسوم ديدمأ نوربب ايردزا همم فابن ىت نوح 1 : ىعل مهيلع

 [هكدما نامرفدنسر رد ناشيابو دني ارد اههارن آب ناطبقو نوعرف كن ! م زا دوشزاب دوخ
 4ر27 5رلا نارك ده ملجه قوقاو وعزف: نان: ةنكءاددتس اقؤفتس' ئااًوُفرأ دتحتلا كونا ئسؤماي
 نمشدو تفاي تاج ىسوم هكرور. نا | هكدناهدروا عض وم ريغىف سم اكىلاعت هللا مهقسغا ىتح هلاح |

 نناهيزكتس# عشا كود وانا 14يكوماو مار <ءاممهد دوب هبنشود زور تملك قوة وو |

 | هي ةيآل 8 قرغلاو ءاحنالا ىف ادوصخ - عسبمج ىف ىا كلذىف نا 3 |[ ادتمعت

 نوعرف لا :مهو نييرصملا 0 ىا هك مهرثكا نكات نيربتءملل >7 ةريعل |

 | خر فازوا دورا» ليفتإ لاو" قوطلت ا ةسآالا نمؤم هيف نكيمل اولاق < تنطق ا

 وهل كبر ناو رصمه نه جورآا نيح مالسلاهيلع فسوب ماظع ىلع تلد ىتلا اشومان ظ
 ىو ىموك هثايلواب « محرلا هموقو نوعرفك هئادعانم مقتملا بلافلا 6 زيزعلا |
 ا «كلذف ناز كاع هلوق ناف قوسلا رهاظ همضتشإ ىذلاوهاذه ريقفلا لوشإ *' لسارشا ا

 ركذو قيساك هموقو مالسلا+يلعىنلا ركذ ىف اهلوا .عضاوم ةينامثىف ةدودلا هذهىف ركذ

 | مث مهاربا مث ىموم ةصقىف ىاثلاو . ةيانك مدقت دقف احرص مدقتي+ل ناو ماللاهيلع ىنلا

 نم ةصق لكب روك ذملا لوقلا بيقعتف مالسلامهيلع بيعش مث طول مث اص مث دوه مث حون

 نيروكذملا ءابنالا نم ىن لكموقنم نمؤنمل نموهرثكاالاب دارملانا ىلع لدي صصقلا هذه |
 ةصق لك نوكف نورفاكلا مه ةما لكنم سانا زكا نا اضيا عضاوملا هذه ريغىف تبن' دقو

 مهبف لخديف ةعاسلامابق ىلا مهدعب ءاج نمو ةعقولادهاش نم ىلا ةبسنلاب ريتعي امنا 000001

 مهلةيا تناكف مالسلا هيلع ىنلا ناسلنم الثم نوعرفو ىسوم ةصق اوع.س مهنال شيرف

 ناكام نا ىلع لد ثيح ناميالل ةبجوم ىرخا ةبآ دحانم اهعمسي نا ريغنم اهنايب نا عم

 نيب ىرجتام عم ىلا ةراشا ناك اذا 6«كلذىفناز) ىلاعت هلوقنا 3 قداصلا ىحولاقيرطبالا

 منالا مؤالتلا لصحي كلذبو اضيا نيقرخدلل ةيأ قرغلاو ءاجتالاريغ ناكالثم نوعرفو ىسوم |
 نوكش مالسلاهيلع انين موقىلا مهرثك اريمض عوجر مهضعب حجر دقو « ادج مهفاف هدعباع

 اضيا ةيا ةروسلا لواىف روك ذملاىف ناك امك راتعالال هال ةياآل روك ذملا كلذىف نا ىنعملا |

 مدعل نينمؤم ةكمز لعأ مهو نوعرفو ىموم ةصق نوعمسي نيذلا ءالؤه 1

 | زيزعلاوهل كبر ناو نوعرف كل باصاام لثم مهبيصي نأ نع اورذحلف مهرابتعاو مهربدت

 | لجعيالو مهلهع كلذلو ةمحرلاىف غلابلا ميحرلا نييذكملا ماقتنا نم داراام ىلع بلاغلا |
 | مهقاقحتسا لاك عم ىحولا قيرطب ةميظعلا تايآلا هذه ةدهاشم دعب مهناميا مدعب مهتبوقع |

 | روهظعم هموق بيذكتب ريمملا هبلق متفيدق ناك هنال مالسلاهيلع بلل ةيلست ةيالاىفو + كلذل |

 (تازجعملا ز



 0-2 رس يو ا وا
 [ دنتك نانج ديوك هجره دارمو دنكنا دنيوك هجره ارديرم

 تسواىور دوخواىور ا ركن القتل تيواقوتخاو وي دد ىاءىذم ارىينيا

 ءانمرانعم» تفكنو (ىبرىعمإتفكهكهدومرف مكح نيرد اردوخ ىسوم] رارسالا فشكىفو*

 تسر, هلاسوكنايطبق و نوعرفكاله زادعب ليئارساىزاىوقدكدوبهتفر مكح ةقباسر داك ريذ |
 ىاعم قئاقحنا قيدصلاوحازا ريكا قيدصابدوبراغرد نوج مالسلا هيلع فطصمزابدش دنهاوخ

 كنا هتنكو انعم هللانإ كك مكحردو درك نبرق دوخ سفناب اروا ةكهتجلام

 ' (اوةتانيذلا عم هللانا» تفك اردمم تما ةزعلا برو (نيد يسفر ىهمناإل تفك اردوخ ىسوم

 تثار شيب زانمشد دكو دوم تا هار ارواو 20 اروا هللاتفك اردوخ هحنا ىسوم

 متزا دتكافو هكىلوا داذدك ةدعوو. تفك اردمحا تما دوخ ”ىدوخ ىلاعت كن ١ ىوكج

 ىدي نيب ناك ن وعرف لا نمؤم نا-ىورا[ دناسر دو ترفغمو تمحربو دناهرب ناك أ

 ىلعلو رحلاب ترصا لاق نوعرف لا :كنشغ دقو كماما رحبلا اذهف ترانا لاقف ىسوم

 نماي كلذدنع لاق رحبلا ىلا ىهتنا ام ىسوم نا مالسنب هللادبع نع  ىور  عنصا امي سموا
 | نيرا دنع قع ور ماج نعراتل لمح رك قلك نبا ناكلاو ”يتراكل .نوكملاور ةئللك لق ناكا
 أ ىلا, تاءلكلا كملعا الأ) سو هيلع هللاىفص هللاوسر لاق لاق !مهنع هللاىضر دوعسم
 | كبو ىكتشملا كيلاو دمملا كل مهللا لت )لاق ىلب تلق ( رحبلا قلفنا نيح ىسوم نهلاق
 نيتعمس دم نيتك اف دومسم نالاق (.كاالإ وقالو لوحإلو ناعتملا تاو تاما

 وه # رحبلا كاصعب برضا 8 ىسوماي © نا ىسوم ىلا انيحواف له مالسلاهيلع ىبنلا نم
 0 فرط مزلقلا رو ٠ هطاسمناو هعاسنا ىا هراحيتشسال ارك رحبلا ىمسو مزاقلا رحب

 | نم رحبلا لحاس ىلع تناك ةديلب ىازلا مضو ماللا نوكسو فاقلا مضِب مزاقلاو سراف

 | هاجت نيوسلاب اهعضوم مويلا فرعيو تيرخدقو مايأ ةثالث وح رصم نيو اهنيو رصم ةهج
 مزلقلا رحبو نوعرف قرغ اهنم برقلابو ةكم ىلا رصمنم هجوتملا جاحلا هلزني لزنم دورجت

 امو بارخىهو نيدم ملا اذه لحاسىلعو انطابو ارهاظهبف ريخال ششحو طع

 مالسلا هيلع ىموم] ىنشاكلا لاق + نآآلا ةلطعم ىهو بيعش منع اهنم مالسلا هيلع ىسوم ىتسوىتلا بلا
 برضف ىا ةحيصف ءافلا6#قافناف9» [هددار ارام هلاخابااي تفكو دز ىورباصعو دما ايددبلرب
 *6 قرف لك ناكف أَي كلاسم نهنب طابسالاددعب اقرفرسشعىن'ا راصف قشناىا رحبلاءامقلفناف

 ادابتعا لاي قلفلا نكل قلفلا براَعب قرفلا تادرفملا ف لاق * عطقنو هنم قرفت ءزج لك ىا

 ققرتلاو مخفتلاب قرف لكو ةلصفنملا ةعطقاا قرفلاو لاصفنالاب ارابتعالاّش قرفلاو قاقثنالاب
 بغارلا لاق * هرقم ىف تباثل اءامسل ىف عفت ملا لب اكد ميظعلادوطلاك قه ىلوا مخفتل اوءارقلا لكل

 لابجلا رئاسنيب اهفاظعهنوكلال اهظعداوطالانيبامف هنوكل مظعلاب هفصوو ممظعلالبجلا دوطلا

 لكو ديزو ايردكترد ىدابلاحلا ىفو] ىفشاكلا لاق * اهنم بعشىف طبسلك اهباعشىف اولخدف
 رحبلاىف اني رط مهل برضافال ىلاعت لاق اك [ دندما رد ايردب ىهارزا ىطيس رهو هدش كشخ

 كيدزت ] فالزالا : رداصملا جاتىف لاق * ليئارسا ىننم انبرق ىا #* انفلزاو ف ( اب



 مص 17 جم رشع عساتلا ءزجلا

 ١ ةرماع ةيرق نوتسو .ةئامثالث ةنيدملا هذهلو: ةداعلا ىلع نامزلا رااسؤفف ىرحج وهو ءاتشلا مايا |

 | نلع اهلعج تنسون ناكوباهرثك ١ ذخا دق تقولا. اذهىف ءاملانا .لاّقو « لالغو عرانماهلك

 ضالابوااموي رضم.قاهاب# موقت: هكا ةيزرق لك تناك ةيرصملا:رايدلا: ثبدجا :اذاف ةئنسلا مايا: ددع

/6 
 أ

 ةركشلا تضق نمةانهِبَو [كصؤلا :ةانياز :كاهتياو ةصئخنر :ةريثك هك اوفو.راحشاو_ نيتاسبمونفلا

 ان>رخال ىهدشلت ناك وهف ميا تيجععلا جارخالا كلذ! نلثمىئا 3 تاذك 9 ريث كك

 انكم هي ليئارسا ىنب اهانثرواو 8# ىناصعنمي لعفا اذكهىا كيذك ثيالاوبا لاقاوم

 اه دك ا اك ثراوال ثروملا.لام ةّقيرط ىلع مهايا ماقملاو زونكلاو نويعلاو تانجلا كلت

 غاب مداد ثاريمو] ةيسرافلابو : اهوءلستيو اهوضبقي نا لبق اهنم اهبابرا جورخ نيحن

 دعب ليئارسا ىن هكتسنا لوق هح اربوقس نادنزرف ناشيا ىاهيراجو جنكو ناتسبو

 هكتست ا خصاو دئدروا .فرصت ةط# ارهيطبق لاوما همه هدما رصمب ناينوعرف كالهزا
 لاقاك [ دندشنايرصم ناهج فرصتم هتفاي البتسا كلمرب مالسلاهيلع.دواد تلود نامذرد |

 نؤعرف ]_هدقلا تماشلا اونكس مهنكل اهولخدي+و نوعرف لا رايد اوكلماما ىربطلا |
 أ دطعش واؤرك نيستا هنعيسريرازره دضعتشو هوكءناوز ركسل ةمدقمرب راوس رازه,دصعش

 قلخ نا ىوخلو: درك«زارقم«ركشلا ةقاسرد ناره دضصلتعو امومة منعا ىرتستمار انتا

 نها ىايرد نوج جومرد هدش نشوج- قرغ ابا رس كالا يجف صقل رق بلقرد رامشيب

 ةزمهلا عطقب دك مهوعبتأف 28 [ زيت اهغيل مد نوخ دصقب زيراوخو نيكرب ناربلد مثجوج
 اندرافىنتدملاو . هعمىضمو هبرماذا اع هعمتو لوالاب قوحللا ىناثلا بلطاذا اعابتا هعبشا لاه

 6 نيقرششم 8 هبااو ىسوم اوقحلف اوجرخف مهرايد لئارسا ىن ثارياو مهجارخا
 ا ةريهظلاو ءاسملاو حابصلاو قورشلا ىف ل>داذارهظاو ىسماو حبصاو قرشا لاعب
 كوقفملا نما عافلان ماما: لاحاةنا لغ؛اهعواط ىاب نيمشلا قورش تقوىفنيلخاد فوك لاح
 عولط ماكتنهب ىنعي ] ىشاكلا لاق * اميمح مهب مئاق روك ذملا لوخدلا نال اميمح امهنموا
 دنديسر مزلق ىايرد ةانانك هلال كفا ناطت ناردو ديديسر كييلرش | ىنبب تاتفإ

 ثيم ابراقت 6 ناعما ءارت املف 9+ [ دما ديدب ناينوعرف را ءاك ان هكدندركمم روبع نييدت |
 لعافتلا نم ىءارتو . نوعرف عمجو ىسوم عمج دارملاو رخ الإ رات ميه يجاوب لكوعأب |

 ىسوم باحا لاق #+ جاتلا فاك [ نداتفا ركيدكي ربارب ردو نديد !نركيدكير ] ,فاتلإو

 انلذفنمال انماما ريبلا اذهو نوعرف موب انل ةقاطالو انءارو نم نوقحلمل # نوكردملانا
 لاقملا كلذ نغ اورجزلاو اوعدتزا ىا [: تسانينجهن ] ه6 الك 8 ىسوم 5 لاق و هبف
 رصنلاو ظفللاب 46 ىبذ ىدم نا 9+ مهنم صالخلا كدعو ىلاعت هللا ناف مكنوكرديال مهناف
 نيطلاو ءاملالبق ةيانعلا لاق ةياعرلا ما الوا ةيانعلا لمس نيح دشلا لاق + ةيانعلاو ةياعرلاو

 مالسلاهلعب ىسوف ذناةتفك ناققح ] ةيلكلاب مهنم ةاجنلا قيرط ىلا ةتبلا # نيدهيس ف |
 أ اد مالسلا هيلع امريمغِس ننام 49 ةلتاجل) تيم مي ادتيعم ةيخ مالك فد ظ
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 ءارعشلا ةروس تتش فاصل
 ١ ب دصبام# محا

 هنا لاداك قو ناشنا تقعز ا برا مودازور دناددوم تماقا دوحخ عاَئئاج رد دبع

 ا ندرك م. ' :نوعرف زوز نيرادو دندشا لاوذشمؤا  ةيِزعَس درك . ٌةزعا زا يي ىطبق نه

 لوغشم رفاكنأ نفدب ناطق هينشكي زوو دادماب رارسالا فشكىف لاق . درك صا. ركشل

 هنشود زور زور ركيدو ذئدما ماه دو ىاورا مينو ليخات دومرف زور نا نوعرفو

 وهنا ئادملا الك ايدغا عب ء«مح نيح لاق ىا هك 4 دل ؤهنا 8 م [ريدندسشت كويل اىب ىبارف

 فلا ةئاّتس مهو مهلقتسا : دبا كدنا د  نوليلق ةمذرششل 8 ليئارسا ىنب ديدي
 مهعبتا ةلمكشلا ف لاق + ىصحمال نوعرف لا ددع ناكذا هدونج ىلا ةبسنلاب الا نوعبسو

 نوللقوةلدقلاةفن اطلاةمذرمشلاو فلا ةئامعنس هتمدقم تناكو ثانالا ىوس ناصح فلا فلا ىف

 مث ]  نوظئاغل انلمهناو 98 ليلق طبس مهنم طبس لك طابسا مهنا رابتعاب ةليلق نود

 ١

 ىنملاو . هيلقمد ناروثنم ناسنالا اهدي ىتلا ةرارحلا وهو بضغلادشا ظيغلاو [ناكدنرا
 ادنع مهلذا تيس اهوراعتسا ىلا انلاوماب مهباهذو اشد مهتفلاخع انضغب وانظيغلام نولعافل

 عبمجاناو 0 ان دانع كلس ىف نوطرخذنم مهو انم نذا ريغب انضرا نم مهجورخو ةلدللا هذه

 قنا“ دنا فيي نع زارتحا رذحلاو ةعامجو عيمجو عمج عومجمملل لاش 6 نورذاح

 الاعفا نولعشب مهنكلو مهتبلغو مهولع عقوتيالو مهبىلابيال مهتداقحو مهتلقل .ليشارسا

 رومالاىف مز الامعتساو رذحطاو طظقشلا انسداعنم موقو عمج نمو انرودض قضتو انظيغت

 أ هب نظيالثل كا لهال نوع هلا هداك أ ءانطا ىلا ان اش جيراخ انلع جرخاذاف

 0 مئاراو حالس ] ىنعي 6 نورذاح )ب مهضعب لاقو * م ا ا فال

 رذاحلاناف [ دئااناد برح ملعبهنو دئراد مامت حاله ىسوم موق 11 2

 | مهفانقلخناب هموقو نوعرفىا 6 مهانج خاف 0 حاحصلا ىفاك دعتسملاو ”ىهنملا ىعمي ”ىجب

 جارخالادنساهناالا مهرايتخاب اوجرخناو مهنا ىنعي هيلع مهتامُح ببسلا اذهب جورْلا ةيعاد

 ىقفاح ىلع ةدتمم تناك نيتاسب د تانج نم 8 روك ذملا قلخلا ثيحنم ايزا# ادانسا ىلاعتهيلا

 اهفامل ةحراجلا نيعلاب اهيبشت نيع ءاملا عبنمل لاقي بغارلا لاق *ءاملا نم 6 نويعو ليلا |
 [ اهراسةشحزاو ] ىنشاكلا لاقو * ةيراجراهناىا نوبعو رارسالا فشكىف لاق * ءاملا نم

 ازاك اهامس اهوحنو ةضفلاو بهذلانم ةرهاظلا لاومالا ىني [ اهجنك زاو ] 6 زونكو ©

 :ةكب سيلفهنم ىداامو ضرالا هجو ىلع ارهاظ ناكناو زنكوهف هللاقح هنم ىدؤيالامذال
 ندعملاو زاكرلانيبو هن قرفلاو * ظوفحملا عومجلالاملا زنكلاو نيضرا عبس تحن ناكناو
 ناكامزتكلاو اقول نآك ام ندعملاو:اطوضاومؤا ناك اقؤاخ,ضّرالا ىف .ز وكر ملا كاملا .ناكرلانا

 نوفدم بعذ اهضراٍبلاغنالاّقيو ةريثكز ونكر صم ضراىفو بئاجعلاةديرخىفلاق *اعوضوم
 هنسكلالزانملا ىنمي ه6 ميرك ماقمو © نئافدلا نم لوم وهوالا عضوم اهيفام هنا لبق ىتح

 لوقىف رصم ضرانه مويفلا ىه مالعالاو فيرعتلا باتكىف ىليهسلا لاقو * ةيهبلا سيلاجماو
 فسوب اهانب ةميظع ةنيدم ىهو ةلمكتلا ىف اك مون فلا مويفلا ىنعمو نيرسسفملانم ةقئاط
 عطقنيو لينلاب ل م كلذو ايثدلا بئاحت نم اه رهو انكي رهن اهلو مااسلا هيلع قيدصلا



 رشع عساتلا ءزمجلا

 ليهستلاوريستلا هللالأسن ليقثلا لما لمحال فيعضلاو فيعض ديعلاناف هرادىف هلام ظ

 مه 71/1 جم

 قيل زاهش قشع ىاولكو د نع حا زاو قيما حزب نادب 210

 ذخأيودعلا نم ىنافلاذخأي ىلاعتهللاو دوهشلاو حورلا ف داز دوجولا نع صقتامنال كلذو

 هذخاف تعطقف هنعبتاو زغلا ضعب ىفءاوللا ذخا (سوهيلعللا ىلص ىلا م نبا رفعج ناكو* قابلا هلدب
 نيحاتج كلذب هللاهباناف ةنس نيثالثو ثالثنءاوهو لتقىتح هيدضعب هنضتحاف تعطقف هلامشب
 | هاوعدف قداصوهنم ناش اذكهو راطلارفعج هللق كلذلو ءاش ثمح امهب ريطي ةنطا ىف

 نكي ملاذا سلا اذه نكل ىلتبلا وه ىلاعت هللا ناب كملع كنع ءالبلا ملأ ففخيلف
 ةيذحلاو دوهشلا لاح تناك ةرحسلا لاخ ماتلا فيفختلا لصحال تادهاشملا ةينسم نم

 هللا ىضر رمع لاحناكو * ىبفدال نيكلاسلا رثكأل ىيعردت باذجتالا ذا اردان عقب اهلثمو

 هلاح حالصاف ىعس نف ناسحالا ةليسو ناميالانا ةلمجابو ةرحسلا لاك ناميالا نيح هنع

 عام لمع نم) مالسلا هلع لاقاأ# لاو>الابابرا هيلا لصواام ىلا هللا هلصوا لاعالا بابف

 دمع ىلاعت هللديعتاك رهطالا هرسسدق ربكألا خسشلا ةرضح لاق * ( معي ملام لع هللا هثدو

 ةياورلا هنأ ىتح هلهللا نم ةيانع هتوين لبق مالسلاهيلع ميهاربا ةعيرسشب ملسوهيلع ىلاعتهللا ىلص

 هلةللا تفي ىتح ةرهطملا ةعيرمشلاب لمعلا ةقئاعم هيلعبجب لماكلا ىلولا كلذكف ةلاسرلا هتءاحو

 ىلاعت هللاهدري مث لادلا حتفب نيثدحلانم نوكيو نا رقلا ىناعم مهلبف هنع مهفلا نيع هللقف
 قيرطلا تفىعاذاف . ىهتنا لسرانيح ميسوهيلع هللاىلص هللالوسر ناك ام قاخلا داشراولا

 لهالا نع ماتلا بالقنالاب الا كولسلا متينلو كولملا مه كولسلا لهاناف كولسلاب كيلعف
 هلرتي ىروصلا كلاسلانا ىرتالأ نويلقنم انيروملاانا اولاقأك ىلاعتهللا ىلا لاومالاو دالوالاو

 أ
|| 

 رسكلاب ىرسي ىرسو ءافخىف مالعا ءاحبالا 6 ىدابعب رسازا ىسوم ىلا انحواو
 ىجولا قيرطب ينور اهو يوقلاداد اليلراس ىا اضيا ىرساو حتفلاب ىرسو مضلاب ىرس

 ىرما كانه كينأبف مزلقلا رحب ىلا ىهتنت ىتح مهريسو ليللاب ليئارسا ىني بهذا ىسوماي
 اوديزيإف تايآلا مهلرهلغيو قحلا ىلا مهوعدي مهرهظا نيب ماقا نينس دعب كلذو هبلمعتف

 ىنعينم ناكدني ببسب ربب هكن !ىموم ىوسب ميدرك ماغيبو ] ةيسرافلابو : اداسفو اوتعالا
 ىلا ءاهتنالا ٍلعو [ تسنآرد هرفك كالهو امث تاج هك مزاق ىايرد بناجب ليئارسا ىنب

 لوق نمو قيرطلا ةهج فرعيال وهو اليل ريسملاب ىمؤينا ديعبلا نمذا ىحولا نم رحبلا
 مزاقلا رحب طش ىا رحبلا ىسوماي كنيبو ىنيام دعوم رصم نم اوجرخ نيح ليربج
 ىتح مهبرسا ىأ ءارسالاب يصالل ليلعت وهو هدونجو نوعرف مكعبتي 1 نوعبشم مكنا ِه

 رحبلا ىلا مكلومو لبق مكنوكرديال ثيحب مهيلع مدقت ْمكل ناك نيحبصم موعبلا اذا
 مهقرغاف مهيلع هقبطاف مكلخادم نولخديف رحبلا نولخدت نيح مرثا ىلع نونوكي لب

 ىايب هك اهرهشرد ] * نئاادملاف © ليللاف مهريسمب ريخا نيح # نوعرف لسراف
 ىشاكلا لاق * مهوعبتيل رك اسعلل نيعماج اموق ىا #* نيرشاح © [ دوب كيدزن تحن

 بابساةنيهت ليشارساىب هك دتتشادنبىم هج ديسر نايطبقب ناشي جورخ ربخ ذود رخآ ]

 ( دبع )



 ءا رمسلا ةروس م "0. هم

 فرح تملا دإفرولا لالا كيكا [تكال/ اللا و وما كانو :ىا هي نوملعت فوسلف
 وهو ليعفتلا لغم 13 مكلجراو مكيديا نعطقال نك لاقف هب مهدعوأ ام نب مْ نابقتسالا

 ةك فالخ ند باونالا يموش 0 عجتا لوداع لج دالا وز ىاكذللا 9 عيطقتلا

 ندبلا بناجنم هنامز كلذو 2 لجرلاو ىنئلادبلا عطَقب ناوهو افرط قش لك ند
 مهضعب لاقو * ن>رلا حتفىف ك بلصو فالخ نم عطق نم لوا وهو. رارسالا فشك ىفاك |

 انف ةنوكلل دركمفلل عطقلا نال كاد ادياقازك نما دك فالخ ىو ] ىنعي :ليلعتلل نم |

 هددصإ و هاملو نوعرف لاح بساتنال ىاملا لع نثطبلا ةعفنم تيوفت نع ازارتحاو ةبوقعلل

 مظ> و كالذو ئيدنا فيفحتلل عض واع ظلغتلا 2 ومى مهل دعوا ثدح هقمح ىلع لمحت نا الا

 'ئطاش ىلعى ا اناث مع مكدادنب ةدلار رعإو 1 نيعمج | مكتلصالو © هلوق هعفدي هنال ضخم |

 , باصلاو عيطقتلا مكيلع عما ىا فشكلا ىف لاق *«[ دنريكت ربع نافلاخهمهو ديريم ان رحبلا

 ةلهملا عقواف (ييسال ةدين ذارعالا فو اوتامئتح لخنلاعوذج ىلع مهقلع هلا تئوذ- |
 ردصم : ريضال © ع نونمؤملا ة ًَ رد اء لأ 3 اولاق دنا مهبادعل بيلصتلا اذه قوكل

 | ديدهنزاامرب , تسي ىر رض جيسه جهز ةسرافلابو : انلع ةئفر رجالا 58 يتفافا اريذه ريض هراض

 تايفاض لع اوصل اننا ةنتف توج اذاطك انؤدلقا اك دا انا * [ مسرت ىع كمزا امو وت |

 | فاغناو قلارهظي نا ناسنالل ناىلع ةلالد ةب دالا فوز مجول لك كانا خضاكيواكبت

 بوح نم هيلعدريدراو لك اهعم لمتحا ةَقيقطاِب هتدهاشم تلصتا نم ءاطع نبا لاق * لتقلا

 ْ قح ىف ىدعسلا لاق: : ريضال اولاق تفك ممدهاشم توا ةاردعل ن1 الأ 5-6 1

 هللا لها

 هي دكه دنا علت ك1 ينك زر اة باوهيمط امك

 تت ا ل * .تيلفاداب نا كيوتل كينجلت هن

 ظفاحلا لاق |

 مكر ثوك ةمشج رظنرك ممشج كنت * داي فطل ددنسب ى شتا ددرك ١ رئاقشاع ظ
 لاقو |

 تقاس اطقودد نضأ رقاق. دكا ىراطيل تكلف اظل ظ نيب نع ناني ]كرام ل

 انير انلرفغي نا ؤغ هل ةوهش 'ىثملا جفا يرو قالا فيدال افذلا * وجرت # عمطن انا

 ىا د نينمؤملا لوا #4 اتكرنجل ل * انك نا هريغو كريشلا نه ةفلاسلا 7 انايناطخ

 تسد ان دومرشب نوعرف هكدنا هدروا ] ىشاكلا لاق * دهشملا لهانموا نوعرف عاينانم
 مالسلا هيلع ىدومو ا دنل ىاهرادزا ارئاشباو دنديربب نائم وم نا"بح ىالو كسا

 اذاقبا نا تاماقمو برق لزانم هتشادرب اهباع تنع ترضح كفك ناشيازب

 [ تفاي ىلست ان هدروارد ىوراظنب

 ىلا ىلوم برق 0 فان دايو هيا لاح انو تسد ناك ناوداح

 كسول او نا ىاجرب انؤاتساد قار تقرب ركاب نادواح ىاسهلاب قح



 مد 774 رشع عساتلا ءزجلا

 لك ندي تناول[ رد فنما عوق هنازالا ةرخكسلا هب تءالم-لسق نم ةئنحي نسون .هنئاح |
 كلا (وفتسامو لالا ا وكف امو اوكتصام تقل و 6 نوكم ان ام فقلت )٠ىلاعت هلوقءانلقإم

 | ىسوم اصع هتفقل ىلا ضو تالا زيوص نبيرظانلا نيعاىف اوعلصو اوكفا اماو مهر دعس

 | «نيدجاس وه مههوجو ىلع ه6 ةرحسلاق لاف هه رمحالا تيربكلا ىف ىنارعشلا مامالا هركذ

 ليف زادت دنتحاس ىربورب هحنا واندربورفو نابعُمب اصع بالشا هكدتسن اددح ل ىلاعت هلل

 مهاقلا ايقلم نأكن يكل ّمريغ ددرتو مئءلتريغنم كلذ اودهاشام رثا اوقلا ىا [ تسارحس |

 | هقددصتل هدي ىلع رهظ دق ىهلا ما هناو رحسلا دودح نع جراخ كلذ لثم ناب مهملعل |

 | مهزجعم ىسوم لعفاماب اونقيتام ةرحسلاناف عفان نف لكىف رحبتلانا ىلع ليد هفو *

 | هجو هل:ةقيقحال ىش لسخنو ريوزتو هيوم رحسلا ىهتنمنا ىلعو رحسلانفىف مهتراهمإلا
 ْ ةيح اصعلا ٍبالّقنا اودعامل رحسلاب رخا '“ىش ةقققحىلا تملّقناول “ىثلا ةقمقح نا ةلالدلا

 ١ لصف قيسدقو ةيدهاشم دنع نيدجاس اورخاملو رسل ادح نع ةجراخلا ةزحعملا لمسك نم

 | ةلوالاب ردفلا ناسا وع قكسلا مدارك جت اكل ىتبج لاك يطا رول نف اوجسلا
 وهالوحبصلا ءوضنم هطلاخامل لذ وهاش ةملظلاو ءوضلا طالتخا هتقيقحو ىناثلارجفلاو |

 | امدع نوكيف ققحم لطاب وهام ةرحسلا هلعفام كلذكف راصبالل سمشلا عولط مدعل راهنب

 | وهسيل هناف هنبعىف دوجو هل نوكف ضحب قحوهامو هيف كشتال اسما تكردا نيعلا ناف
 | هلثم انعمسام سيفنمالك وه هلقتامدعب ىتارعشلا لاق « ىئارلا هظيو نيعلا دهشت اك هسفنىف |

 | للخ مل كلذلف قلانم .لاتشا لدب دك نيملاعلا برب انما 8# [قدصىورزا] # اولاق هه طق |

 ٍ ظفاحلا لاق : هلاوحاو هلاوقاو هلامعتأ نم ”ىثىلع |

 تشون هج تمانب عنص لق ىناد هج ون * لزازور نارد هكتاز نكم هبكت لمحرب
 لاقو

 تون هح لكلا اراد 6 كداوكل 10و فل تابيد د مم لملف قادس هيمان“ انكم

 هموك ناك ثَح نوغرف ةدارا مهو عقدل ناملاعلا برنم لدب 6 نورهو ىسدومه بر 0

 اونع ىايا نيملاعلا بر انا نوعرق لاقل نيملاعلا برىلع اوفقوولو كلذب هنوءسب ةلهجلا
 ىلع # متنا قف ةرحسلل نوعرف # لاق لاكشالا عفش راف نورهو ىسوم بر اودازف

  مكل نذآ نالبق ف ىسومل ىا 6 هل 8 فارعالاف ماهفتسا ةزمهريدقت زوجي و ربخلا ةغيص
 6 كل نذا ريغب قال! عا ناك اةندوازاعش مهد ىروتسدو تزاحا ركل نسأل

 عقوتموا نكمم هنم نايالا نذاناال.6 ىبد تاك دفنتنا لبق رحيلادفنل  ىلاعت هلوقف اك
 هيلع متأطاوتو متلعفام ىلع مكعضاوف 46 رحسلا مكملع ىذلا كريبكل 98 ىسوم ه6 هنا

 اذهنا ) فاىعالاىف لاق م [ نم كلم داسفو نم كالهرد ديدرك قافتا نكي لكي اي )"عب

 *ىش نود ايش مكملعوا عضوملا اذه ىلا اوجرختنا لبق ىا ( ةنيدملاف هومتركم ركل
 قحروهظو ةريصب نع اونما مهنا اودقتعيالك هموق ىلع سيبلتلا كلذي دارا مكبلغ كلذلف |

 (فوسلف )



 ءازعملا ةووص حب 0/0 يم

 4-5 نايلاغلا مه اوناكنا هارب دلل عش 2 قاقناب همهام دباسش ُ 3 اناا شط الا ا

 مهنكحل ىسوم اوعشال نا وه 520 ههقح مهدد اوعشنا مهد لل ناسلاو كوم ْ

 ةيلغلا راتعاب ىحرتلاف ةيلاغلاىف دحلاو ماتهالا ىلع مهل المح ةيان انكلإ ]تانك مهمالك اوقاس |

 تاؤدا تيما يافا 77 0 ةرحسلا ءاج املف 5 عامتالارامتعابال عايتالل ةسضتقملا |

 نوعرفل | ولد هه[ هانش خاتنتكا ناشي كَ ني يلا ارئاشيا نوعرف كيدز

 ىسدومال 3 نيلاغلان ل كل انا 7 55 اللعح 2 | رجال 8 ا [ دشاب الرا انا 1 4 ال أ |

 تقو ناد اذا ف 0 3 لاو [اذامش 7 دع قادا] يمن كلذ كل يمت لقط :

 نه عر ن ا قرف ىلع نايت 20086 ىدنع 86 ن ناب رقملا ع نا 3 ميلغاذابق

 ناطلسلا ةيرق_ثحيىف:ايندلا بابدا:لاح اذكهو مهدنع بتارملا ماظعا نم كلذ ناو فدع

 اوحرطا هي اولا ئد وم مهل لاق# عك 1 منكحفي اها اردوخ ”ىبوداج ئىد دكر كانا

 مدش ىف 3 كدر مان زئاح ريغ كلذ نآل هبوعلاو ر ,حشسلاب مه سحأ هب دري 3 نوقلم ملا ام قه |

 رهاظ رازسالا فدك ىف لاق * لطابلا لاطياو قملا راهظاىلا هبالسوت ةلاحال هولعاف مهام

 عج ه«ميلاح اوقلاف 7 مهلاعفابو مهب ةالاملا كرتو نمالاىف:نواهتلا هانعمو سا مداكلا |

 يأ ا فوجي ىاهاصعو اهئسر دئدتكفيب نسب ] ىنعي : اضع عمج © مهيصعو 8» ليخ |

 ذنشفكاو < واقد و 9 [ دوب اصع رازه داتفنهو نسر رازه داتفه 1 0

 ننال نامدصزاو هلا تر رد باتقا تدراارح اهمسرو اضع 0 ازادعب

 م
 | كوعر 0 تدبااغو توقو قاد قب ] 6 نوعرف ةزعل 0 نيفلاح ءاقلالا دنع اولاق ىا ا

 مهداقتعاطرغل مهل ةيلغااناىلع هتزعب اومسقا نوراهو ىسوم ىلع * نويلاغلا نعت انا اف |

 ةنرملا ماسقا نم هللا ربغل مت ردحسلا نم ىو تأ نكمي ام ىحدتاب مهنايناو مهسفن | ىف |

 راو هللابالا اوةلخمالو تيغاوطلابالو مكتاهمابالو مكئاب اب اوفلحتال ) ثيدحلاىفو |

 راغنب اهلا اورظنف اصعلا ةلقو مهتاهيوع ة 2 ل لاق * ( نوقداصمتاو الا

 لطانلا نم !ريثكل طب قلنا نم :ليلقلانا:.اًوءلعامو لاقلا ىلع نيثكلا ةئلغ اونظاو .ةراقحلا

 ظفاخلا لاق. ::ةعاظا| نم اريثك وحع دونلا نم اليلق ناك ١
 أ
 أ
 ىقايس تيم ف 2 ناهد اه 2 5007 دوح ضيفزا [شناملا 5 |

 ريوزت ”هحنا ] ه« نوكفأي ام © سوماقلا ىف متعلم ةلافانتا جناتك نقل نه. ةعولتنل عليي

 نيفشاكللارباك ١ ضعب دنع ةركلاللاو هنويلشام ىا [ دندو؟ ىع قلخن دام تروصبو دنتخاسى

 مالا سفن ف ىف اتضعو الاخ نئانلل :تدب :ىتح مهيصعو ةرحسلا لابخ نم تانلا رود

 الاو روهمادنع مىصعلاو لابخلا سفنال اهتالطب رهظتف همصخةححم قحاب مصخلا لطبي اك

 ائذلا ناكو اونمؤي+ل اوناكف مالا مهيلع س كا ىسوم اصعىف ةهبشلا ةرحسلاىلع نهرا

 | 13 تدل 8ك دل هما اه انطَع فلا ع ١ 1 # هاذاف © ىبملالا لمالاب 86 هاصع ىسوم ىقللاف

 ارد وخ ىاهسو وداحه شن - 50 روهاعخسه هدعو نيربنوح] ءالقعل ادنع فالس التاخير 1

 | كدومئادتتفك 5: ءادششك وت فصئىسوه تريضح رباربرد مولعم تقولو دندروا نيعم نادك

|| 
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 مك 71/9 ردع عضانلا ءوملا

 | لتؤتاقلا فاك ةفوؤتمةالؤلا قاوعا حشمت ا توه ءازلا نوكسو: مضلاب ةطرش عج ا

 اهب نوفرعب ةمالع 6 اولعج مهنال طرشلا ىئمس ةنمو ةمالعلا حتفلاب طادقلاو

 [ تسيب وداج كيناحره ] 5 اناكؤس لكب © 3 نرائفال !ىا [ ارثدئراسات ] هي ك 20 0 ٌ

١2 222 

  2ظ
 لب هروءس لع ىسوم اوضراعف ىا اب 0 رآا رسرتو اناد ] # ملع و هج |

 | عفدىف ناطسشلا ءاقلاو شسفنللا نيبدت اذهو . دئاح هلتقتف هبذك ةماعلل حضتيو هلع اولذش

 | لوقلا كح "يي 5 هتنلا ربدم هحاطف رصع لكىف اذكه ريب دن لكو حرصلا قحلا

 0 ىنومارط ا ريدتلا هموقز وعرق كارتولو هقاعإ حش رب انآ كا فلا ث.ح نو لعفلاو

 ىمعل ميل كبحو هاش الان ع هاا تح مهعنم نكل ةفا لك؟ترتت اوملسل لوقلاب هولباقو

 | ىوتملافو : عابتالاو ةعاطالاو ناممالاب ةاصاخلا ةيقابلا ةافغ ضرالا ىلا اودلا امتاو مضلو ْ

 هدلامردراو ىرادح"“ زدكص * ةدناوحك شح 2

 0 بارشز| © ليوزماول“ *« 0 زا ناَهح ناهاشدات ا

 كنردىب ىذدندز مهر ار كلم « كندو ل0 راو مهدا هنرو

 ناهدو مثمِجرب داهنب ناشرهم * ناهج نيا تايث رهب قح كيل

 جار نارادناهجزا . متناتس هك * جاتو تخ ناشنزب نيريش دوشات

 قلي 23 ىلع“ لاك كوز ؟نا را: كيروحرز ىرا عججرا جارخزا

 رظن'عرهأ؟ ناتكل همهرتس. هذدنزز * رزو .كلم 6 تناح 72

 كني ئرا نسر نا هنافسؤي * كنت تسهاج ناهج نيكى نات

 ور «كيي تلا هللا 0 رطل تاما كر د 16

 لامو رز انهفزخ نا دياغىغ *« لالتخاز ارئاكدوك ئذزاب تقو

 نانثا مهو اوعمأل ةرحيسلا عمج نئادملاف طرشلا نوعرف“ ثعب ىا  ةرحلا عمشط »

 ةيردنكسالاب مهعامجا ناكو اهواخ ىبل كا ىصعلاو لا 5 شل 5 هلع زد نر )وعسوأ نوعسو أ

 تقو امل ىا “شلل بورضملا تقولا تاقبملا 6 مولعم موي تال 8# ىربطلا هاورام ىلع |

 0 اوناك مهل دبع مولوهو ةئيزلا مول نه ىحذلا تةووهو نيعم مول تاعاسنم نيعو هب

 موللواى ثيسلاموي قفاو هنا امهنع هللا نذر سانعنب ا نع 455 لسع لكهنف نوعمتحمو |

 ءاملا علط ظبقلا ةغلب زورعأ انعمو 5 نيدورف نه ع لواوهو 01 مدا 00 وهو ةيشل | نه |

 مهدنع ةفاسشسملا ةنسلا لواوهو ديدجلا مويلا ىا زوون معلا ةفلو لئتلاءام الغ ىا

 رش ناو ةنيزلامون 8 دعوم لاقإل هلوقىف ةئيزلا موز نم ىحضلا تقو ىموم مهل تقو امتاو

 راطفالا ىف كاذ عسل و دا عقفعإلا سر عنان لاابلا قحريو و رهظنل 2« ىض نانلا |

 © لقو 9 ناكام ناكف مظعلا مهلا رضحمب ئموم بذك رهظيل اضيا نوعرف ءراتخاو |

 5 نوعماجم م | له 3 هز وضح نكمي نك 0 رصه لهال 5 نس ِ نوعرف فرط نم

 مهل ءاطبتسا هيفف * [ هليو_ش عمجو دبا مهارف ىف نكد مهارف امش دتسهإا ] |

 مدع ةئيرش ماهفتسالا:ةقيقح لهب دارملا سلف هلا مهتردابم ىلع اثح عامجالا ىف |

 ( باوجلا )



 ءارعشلا ةروس م "الأ ةجح

 | ىسوماي بعرلا ةدشنم نوعرف لاق « [ دش هتثك سكرازه جتبو تسيررارف تقورد
 (ناجاهن أك )هلوق نيبو هني ضقانتالو اصع تداعف اهذخاف اهذخأتنا كلسرا ىذلاب كلأسا
 | فشك ىف اك ناجلاك اهتفخو اهتكرحو مظعلا نابعثلا قلخ اهقلخ نال تايحلانم ريغصلا وهو
 نيبم نابعث ىه اذاف هللاالا هلال ةلكوهو ركذلا اصع بلقلا ءاقلا ىلا ةراشا هبفو * رارسالا

 | شيوخ تسار تسدو ] ةيسرافلابو : هبيجنم © هدي عزاو 8 هللا ىوسام ىننلا مب مقتل |

 | # ءاضيب ق [وا تسد احن سب] * ىهاذاف وه [ ديثكنوريب شيوخ بح ىوزابديذزا |
 هنوك مدنك هكئازا دعب دوبهدنشخرد ديدس ] ةيسرافلابو : صرب ريغنم ضاسو رون تاذ

 دون ةباث ىسوم كرايم تسد عاعش دئاهتفك ارئاك دنكر ظنرم ] 6 نيرظانا 8 [ دوب

 اهريغ لهف لاق ىلوالا ةيأآلا ىأر امل نوعرفنا - ىور [  ىتخاس هزيخ ارهديد ٍتاتفا
 داك عامش اهلو اهعزن مث هطباىف اهلخداف ايف امث كدي نوعرف لاق هذهام لاقف هدي جرخاف

 ىهاذافز هنردق دي ىا «هدب عدد) ةيمحتلا تاليواتلا فو © قفالا دسلو راصيالا ىقغلا

 نورظنينيذلارظنلا لهالى ا« نيرطاذلل) شطب ىبررونب ةرونمىهلالا ديسأتلاب ةديؤم(ءاضيب

 | مهنوكلا- هموق فارشال ىا :* ًالءللإ# نوعرف *6 لاق  ىري رونلاب روتلاناف هللادونب
 ةعامج ًالملاو . هانعم قبس دقو لاخلا عضوم عضو فرظ وهف 6 هلوح » نيرقتسم

 ىتسردب ] © اذهنا ف ءاهبو ةلالج سوفنلاو ءاور نويعلا نو ًالميف ىأر ىلع نوعمتبي
 تسيبوداج ] ةيسرافاابو : رحسلا ٍلعىف قئاف 4 ميلع رحاسل ل ىسوم ىنعي [ در نبا هك

 نتا تنفك ريحتك هليجا هادا «ناعأ شوو .ناتكر كمدير نوعؤف ناتساو اند
 اهلةقيقحال تالبخم رحسلاو لا « ديري » [ دراد مات ىتراهم رحس نفرد هكتسيبو داج

 ًالملالاق فارعالاىف هلوق نيبو اذش نيب عملا هجو هل ةقيقحال امي ليخلا لاتحلا رحاسلاف

 نورضاحلاو نيرضاحال هلاق نوعرف نا مهيلا ةيرحاسلاب لوقلا دنسا ثيح نوعرف موق نم

 بلغتيو رصم ضرانم 46 مكضرانم مكجرخنا دءري ف رارسالا فئشكىف اك نييماغللهولاق
 راكرد امش ارم ديبامرف هجسي ] © نورمأت اذاهف ف [دوخ ”*ىيوداحت] «ءرحسب# مكلع
 ةرواشملا ىهو مالا ن مال ةيماؤملا نم ىه رارسالا فدشكىف لاق * 1 دسك "كراخإو وا

 | هعنمو هعفدىف ىلع هب نوريشت اذام ىا هبراشا امف ضءبىما مهضعب لوبقل رامت ا رواشتلل لقو

 ١ ناكام دعب هدسع ةرواشم ماقم ىلا ةسوبرلا ىوعد نع هطح ىتح هريحو ةزدعملا ناطلس هرهق

 ١ شرالإو جارخالا ةبسنو كل .ىلع هثاليتسا نم ف وحلا راعشتسا رهظاوريب دنلاو ىأرلاب القتسم

 | هتقو نعرمالا رخا هجرا لامي 6 هاخاو هجراو» الملا ىا «اولاقإ» ىسوم نع مهريفنت ل جال مهيلا
 رهظينا لبق امهلتَش لحعتالو رظنت ىتح نواه هخاو ىموم يمارخا ىا سوماقلا ىفاك

 زيكناربو ] * ثعباو 8 لتقلاىف اروذعم ريصتو كب نظلا كديبع'ىسبيال ىتح امهبذك
 اهرهشرد زر ةيسرافلابو : كتكلمم راطقاو نادلبلاو راصمالاو 6نئادملاىف 8 [ تسرفبو

 اطرشىا *«نيرشاح رصم ىحاوننم ديعصلا نئادمىه نمحرلا حتت ىفو « [ دوخ تكلم

 طرعشلاو ثعبا لوعفموه فوذحم فوصومل ةفص نيرشاخ مهتوعمجبو ساللا نورشحم



 م17 7-2 ردع معساتلا « ءزملا
 مسه 1 ب ا ا

 رهظمو .ضكللاب هنادعأ بوق لظمو مح 1003 قرشمو ناعالاب هنانلوا بولق روثم ١

ْ 

 20000000000 هيرب

 هلنم ةلمح نموا ءامشالانم أش 6 نواقعت ماك نا * مهلك ايه ىلع ةماظلا دانا

 ن* لزعمب مهناب حولت هيفو * رثؤملا ىلع رثالاب متلدتساو هتلق م نمالا نا متملع زيبمتو لقع

 | نوعرفو ىسوم ةيدض لاك نش نونملانه هب مالسلا هلع هومر امب نوفصتم لقعلا ةرئاد

 | قشاعلا امهلع سقو نونملا نم رخاالانم ردصيام امهنم لك دعي سفنلاو بلقلا اذكو

 | رخآ داو نه دهزلا نونجو داو نم قشعلا نودج ناف دهازلاو

 كاب هج ناكدوك 'شتزرتسز اذ ةناويد' * ما هتطون“قشعب هدسسران ملكسوز

 | ديدهتلا ىلا الودعو ةرباخلا هلعفي م ةبوقعلا ىلا المو هدرمت ةياغنم نوعرف هي لاق

 6 11 رار اهلنا تعدل ائاثلل نول اذكماو عاطقنالا دعب ةجاحملا نع
 ا هلها نم ةدانعلا 0 ا تيل رم اونو ارطق كلم نمنا ا 1م نك

 ١ لاخلا ف هعقونقوه ”ىشىأ ىا نيملاعلا برامو لاق كلذلو اهبشم نوعلملاناك مهضعب لاقو *
 نيذلا نم كنلاءجال ىا دهعلل ماللا »# نينوجسملا ند كنلعجال ىريغ اهلا تذخما ل

 لَه مل كلذلو اونوق ىتح ةقيع ةوهىف مهحرطي ناك هناف قوجس ىف مهلاوحا تفرع
 نوعرف نحس هكدنامدروا ناينادنز زا ارنا مديئادرك هنبا ره ] قشاكلا لاقب+ كنحسأل
 دديدىع يما ىو ةكدتعإ ماع ميغ: دلير ل رئاكلاديز اذ ةريزكم ردي .لكزا

 بلقلا ناف ايندلا بح نجس ىلا ةراشا هبفو * [ ٌهدرمالا دندروا ىمت نوريبو دندنش ىمتو

 | ةكشب الا هيلع سفنلل ءالبتسا الف اهئاوهشو سفنلا نع اضرعم هبلطو هللا ىلا اهجوتم ناكاذا

 نيقدصلا سؤر نع جرخيام رخآ هناف ةسايرلاو هاملا بح

 هاج هارهش نارد ارفسوب ودمه * ها بح ارترخا لها دشاب

 كلذ ىبلعفتأ ىنمي 6 نيب ”ىثب ف [ رت ميايبركا ] :6 كتئجواوأ ا ىسوم 46 لاق
 دوجو ىلع ةلالدلا نيب ةعماجلا اهناف ةزحعملا ىنعي ىاوعد قدصل حضوم ”ىشب كتتجولو

 ماهفتسالا ةزمجه اهلع تلخد لاحلل واولاف هتومث ىعدم قدص ىلع ةلالدلاو هتمكحو عئاصلا

 | كلذ ىف ملم ا ئىل ةبيطمال مهضعب اهلغجو نيم ”ىشب ايئاح ىا لعفلا فذح دع. راكنالل

 نوعرف 6 لاق © ”ىجلاو ل مدعنم لاح لك ىلع ىا هب كتّئجولو نيبم ”ىشب ”ىجاملول
 قدصل ةحضوم ةنب, كلناف *6نيقداصلا نمتنكنا © [ارزيجنآ رايب سب 186 هب تئاف

 تام املف ةنملا نم اهي ءا مدا: ناكو ةنْطا نم سآآلا رحشنم اصع ىموم ديف ناكو كاوعد
 لاق ىدس ىتلا هذهام نوعرفل ىموه لاقف هتلاسر تقو ىسوم ىلا اهعفدو ليربج اهضيق

 هارثو هاقلت ثبح ”ىثلا حرط ءاقلالاو جماضعا# هدي نم # قلاف 8 اصع هذه نوعرف

 [ ندنكفازا سب اصع انآ سب ] ه6 ىه اذاف حرط لكل امما فراعتلاف راص مث

 نابعتلاو هريغيوا رحسلاب ةروص نابعئلا هبشي 'ىث اهناو ةيئابعتلا رهاظ ىا : نيبه نابع
 لاق * رجفناف هترخ ىا بعثناف ءاملا تبعثنم هقاقتشاو [ اهدرا ] ةيسرافلاب تابحلا مظعا
 | هحانج دئدرك تكيزه ديدوب رضاح هك نامديمو ديسرتبوا ٌهدهاشمزا نوعرفو ] ىشاكلا

 (رد)
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 ةتققش ايرث /هلؤسار) كلنا :تتبعدابئىذلا قامللاغلا كثر ”ىشئزع ان ئسملاو ضإ مالا وب رهاوط ا نم
 نوجا قشاكلا لاق ماوس !بر..نيملاغلل نكي نال ارك وع :سنج ,ىأ نمو: ةصاخلا |

 ئورزاو دينادركب نحس ولسا نيملاعلا بر'لوسر انا تفك ئسوه اهكدون هذنش نوعرف |
 نك« لاللو [ درك تهام زا ,لاؤس :تسازيجح.هجو نايملا راكدزوري تشسح تفك :ناجتنا ٍ

 ه6 لاق و لصفو سنج نم هتاذ ىف بكرتلا ةلاحتسال ةيجراخلا همزاولب الا ىلاعت هغيرعت

 هداراامنيع 6 امهنن امو ضرالاو تاوءسلابر # ىلاعت هفصو ىف حصي ام هلام ىسوم

 اهل نيققحلا ءامسغثالاب « نينقوم منك نا هتكلمم تحنام ىلع نيعالا هلمحم الثل :نيملاعلاب |

 ماعلا نا متملع [ندش ناك ىب] ةيسرافلاب وهو نايثالا ىلا ىدؤي ىذلا حدحصلا رظنلاب

 اهقلخ ىذلاوه اهبر ناو اءهنيب امو ضرالاو تاوءسلانم عناصلا هب لعيام لك نع ةراع

 قيؤعارفل ع اطل اوريغال مكلاؤس باوجو هفيرعت اذهف اهروما ربدو اف نه قزرو

 تتتن نكمي ىقاك ١١![وح ةقيقحر زا اريك يه. ] قشاكلا كاق *.نيرضالا هعوق فازكآو |

 [ درك ناوتن ثدحم كاردا از»ثدحمو دنتا:دحم همه نادح |

 مدق رس تسيح 1 هج * مد هدا كتدح و راك 5-1

 تيم ولا ينتاك زا ني لقع ةءح حسم از نيتقح ىدتمإت ع

 ةفاطلا رده هم ملاعلا ها للةتوابق قلخلا نابو هن طامرالا ثيح نم هب اعلا هللاب معلا 1

 اورقاو ةريخا هطرو ىف ليكلا هيف عقوام وهو ةيرمشبلا ةقاطلا هيفوث ال ام هم ذا ةيرشبلا

 هموق بولاق َّى هرب 5 نم انوخ هباوح عامس دع نوعرف 5 لاق 0 ةف رعملا ىح نع زحدلاب

 اهروبز ناو 58 دصناب ناشاو] طنقلا مهو هموق فا رشا ند 3 هلوح نا 0 هإ مهدايقتاو

 تلقسو هنلا لوحم نا هنكمي ىذلا هباح“ىثلا لوحو [ هتسشن نيدز قابلت يو هتسل

 7 لاق 3 ةسفن ةسوبر ديرب هنثو هلاقمىف هنم اوصحعتو هوعمتساف لوشام 13 وعني الإ 0

 كودع ]و شاكلا لا *ةيبوبرملا ةب ”ص ىلا ةيبوبرلا ةيترم نع هلاظحو ناببلاىف ةدايز ىسوم
 6 نيلوالا مكتابآ برو مكبر لف [لمأتمرب نأ حضاوو رظانب. تايآ . برقاب تايآ رهظ ذا درك
 ناكنم ىلع كلذ عدي ملف هنامزو هرصع لها ىلع ةيبوبرلا ىعدي ناك نوعرف نا ليقو
 نم نوعرف 46 لاق ف نامزو رمصع لك بر وه ةيبوبرال قحتسسملا نا ةيآلا هذهب نيبف هلبق
 * نون مكللا لسرا ىذلا مكلو سر نا © قحلا لوبق نع هموقل افرصو هتهاذس

 نم اعفرت ه.طاخم ىلا هفاضاو ةيرد سلا ىلع الوسر هامسو ءالقعلا نع هلاق ام ردصي ال

 4 لاق له تادرفملاف م لقعلاو سفتلانيب لئاح نونجلاو . هسفن ىلا السرم نوكيذا
 برغملاو قرشملا بر # ةهافسلا ىف هتبواحمب لغتشي ملو قحلا فيرعت ىف هدايز ىسوم |

 نابل انمضتم ناك ناو اهني امو ضرالاو تاومسلل هتبوبر نايب :* امهشبب امو
 ةثداحلا تاريخآل بورغلاو قورشلا ركذب حررصتلا دارا نكل امهنب امو نيقفاسحلا
 ءاطع نبا لاق« مكح ميلع ثدحم ىلا ةرقتفملا ىرخا ةملظلاو ةرمم رونلانم ملاعلا ىف |

 تساسدقمو هازئم نازاىلاعتدنوادخ تاك دجنتكس اّةو ساوحو مهوو مهفو لقعرد ةح ره ظ



 4 "14 د رشع عربا ءزجلا

 | ىلعجو9 كك املع ىا © امكح 3 نريده ن 2. رم تعج نيح 6# بر بهوفإ» باقعلا نم

 ةيتاث ةجرد نيلسرملا نم ماض ةوبن ىا امكح ندحرلا حتف ىفو * مكلا 6 نيلسرملانم
 | نم ادحا غاي نا دارا اذا ىلاعت هللا نا زابكلا ضعب .لاق * لوسر, سبل .ىب' برف ةوبللل |

 ضئادخ هل ف كثكيف هقلخ نم هللا رشي ىتح ابعر هيلع قلي ةيلاعلا تاماقملا نم مام ىلا هقلخ

 نوعقيال,ب مناف: محديغ راك تين لما ولذا: صام نابل ميلا ىو لم كةداز
 لولدملا ةيبرتلا ىا 5 كلتو له عوفرم ص اطخلا بسحب لب ةيعببطلا ةوهشلا م 3 1 |

 ناؤ# ةقيشملا ىف ىهو ان 77 اهي نم ىا 5 ىلع 5 ةمعن 98 (كبرن ملأ) اوش اهيلع

 ا ىف بيسلا ناف. مانا خيذب مهايا كدصقو 0 ىب كديعت ىا 46 ليئارسا ىتب تدبع

 |محف لشارسا.ىنب رهق ىا كلذ.نوعرف لعفب ملول ىتدي كتير ىف ىلوصحو كدنع ىئوقو

 | ةدفكي يار يوي نوعم ,ةائل:لاضي ىغ مااىف هتنذق انو هتيبرتب ىموم ما تلفكتل م اماني

1 
 بخ تدع ناو ةفص ل اع امو اهربخ ةمعلو ادتيم كلت هلوق * + هلادس هؤالاب ناك اع هيلع نتعي (|

 | 5 دشنبو دانك حاد ] ةيسرافلاب : دسعتلاو . دوق دسعت ةققحلاىف صو ىا فوذحم ًاكيم

 هخيوام الّؤا مالسلا هيلع ىسوم در # هتلذو هترهقو ادبع هتذخا اذا هتدبع لاقي [ نتفرك

 اقدص ناك ثيح هدرب حرصي ملو ةمعنلا نم هيلع هدعام ىلا عجر مث هتوبن ىف احدق نوعرف

 مهضعب لاق * اهنع اببسم هنوكل ةمعت ةقيقحلا ىف ناك كاذ نا ىلع هينلب هاوعد ىف حداق ريغ
 ىلع كلذ لاَغيو + ةيرقثلا ةمعنلا ةنملاو همعطا ا؟ هللاه© ىلع نمو ةملفسلا مالكب نوعرف ادب

 كلذ ىلعو ةمعنلاب هِلَعثا اذا نالف ىلعزالف نم لايف لعفلاب كلذ نوكي نا اهدحا + نيهجو
 نوكينا ىناثلاو « ىلاعت هللالا نوكيال ةقيقلاىف كلذو «نينمؤملا ىلع هللا نمدقل) ىلاعت هلوق
 مدهت ةمملا لبق كلذ حبقلو ةمعنلا نارفكدنع الا سانلا نيب امف حبقتسم كلذو لوقا كلذ

 لاق. + ةكعنلا دع" ئارقنلا_كنسح ةمعنلا تزتكاذا لدرزو رفكل دع هر كذ نسحو ةعبنصلا
 تعنطصا نه ىلع اهدادعتو عئانصلا ر ,اك ذي ةوتفلا نم سيل هرمم سدق ىذسرتلا ىلع نب دمت

 [ىةوع الع 14ج ةلاملاو هعيش نكلبت فيك ةوتف ها نكي ل امل نوعرف ىلا ىراالأ يلا ٌْ
 ىوجم .ىدآ تيصاخ نيد عبط زا * رادم عمط توبث رهد ناسك أن ذا

 اذهىف هلو السم ابنت هلعج ناب هفطل ةفص رهظم مالسلا هيلعوسوم لعج ىلاعت هللازا ملعا *

 رهظم نوعرف لعجو نوعرف عم ةلاسرلا دئادش ةاساقمو ةيبرتلاب الا اهغلبيال ةيلاك ىنملا
 راكتسالاو هاب آلاو درْعلاف ةلاك نوعرفل ناكو هل ادناعمو ىسومل ابذكم هلعجناب هرهق ةفص

 راصكلذاو كلملل نكي لل فطللا ةفص راهظا ىف ادادعتسا ناسنالل نا ملعبل سدلبا اهغلبي مل
 هللاىلا نوعرفل ابعاد مالسلا هلع ىنوم نكيملولو هدجاس كلملاو كلمال ادوحتسم ناسنالا

 درغلا ف ةيبرتلاب رهقلا ةفضلارهظم نوكآ درعلاىف هتيلاك ىلا نوعرف غلبي+ل هبذكم وهو ىلاعت |

 ةغاسلا مانق ىلا رصغ لكف نوعزف لكو ىموم لك امهلع نبقو ةيمجتلا تاليوأتلا ف اذك
 ةيماهفتسا ام  نيملاءلابر امو نوعرف لاق © اهلا ىلا غايتو دادضالاب نيبتت ءايشالا ناف

 ىلاعت هللا ىوس امل مسا ملاعلاو تادوجوملا ةجلصمل لفكتملاو ىبرملا برلاو ”ىش ىأ اهانعم

 (نع )
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 [مئايلاعراكدر ورب ةداتسرف] 6 نيملاعلابر لوسر إ انعملكىا 4 انا الوقف لي ةنس نيتسو
 هقدصي ادر ناك نوراهو هسفنب لقتسملا لوسرلا ناك ىسومزال الوسر لَه مل مهذعب لاقو |

 نمموهفملا لاسرالا نمضتل ةرسفم نا ليئارسا ىنب انعم لسرا نا 8 ةلاسرلاىف هلاعيش

 دصلا ىلا بلكلا تلسرا لوقت م قالطالاو ةلختلا انهه لاسرالاو نوقلا ىنعم لوسرلا

 هكت سنا ن>سو] ةسرافلابو :مهمابإ عركلمم تناكو مأشلا ضرا ىلا اويهذيل مهنأشو مهلخ ىا

 ءايإ نككس انكديوو ماش نامزب اهات د ادن اهنا" ا هتيم" ل ازاكسازا عامان كنه
 نيثالثو فلا ةئامستقولا كلذفف اوتاكو ةنسةئامعبرا مهدبعتسا نوعرف ناكو + [هدوب ناشيإ

 قدو البل نوعرف باب ىلا اهذ اقالت املف اهإ ناك نوراهو رصم ىلا ىسوم قلطناف اقلا

 نيملاعلا بر لوسر انا ىسوم لاقف بابلاب نم اولاقو نوباوبلا عزفف هاصعب بابلا ىسوم

 هلذذاف نيملاعلا بر لوسر هنا مجزب بابلاب انونجم نا لاقف نوعرف ىلا باوبلا بهذف

 ةلاسرايداو هيلع الخدف اهاعد مث حبصا ىتح كرت وا ىدسلا هلاق ا هتعاس نم لوخدلا ىف

 امهنا ةداتقلاقو * ىسومل نوعرف 6 لاق فه همتشف هتبىف أشن هلال ىسوم نوعرف فرعف هللا |
 لوسر هنا محزي ناسنا انهه باوبلا لاق ىتح ةنس امهل نذؤي لف نوعرف باب ىلا اقلطنا

 كلذ دنع لاقذ ىسوم فرعف ةلاسرلا هلا ايداف هنم كحضن ىتح هل نبا لاقف نيملاعلابز |

 ارثهن ] قشاكلا لاقو * انلزانمو انرح ىف ه5 اديلو انف كبرت ملأ. .ناتتمالا لبسة ىلع |

 نع ربع [ تدالوب كيدزت ىدوب لفط هك ىتلاحرد 6 اديلو ١ شيوخ نايمدد ميددورب |
 رددوا كنردو] ننس كرم قمب اشف تثنلو 0 ةدالولا نم هدهع برقل كلذ لفطلا

 رمح ردصم نتمضب رمعلاو . نيس نم لاح كرم نم هلوق [دوخر مت زا اهلاس ام ىاهلزتم

 ثبل لبق * ةريثك وا ةليلق ةاحلاب ندبلا ةرامتةدمل مسا رمعلا بغارلا لاق#ىتحو شاع ىا |
 ىل اعت هللا ىلا مهوعدب مهلا داع مْ ناتس رشع اهب ماقاو ن دكا جارخ مث ةلس نيثالث مهف

 تاعفو #9 ةنس نيرشعو ةئام ىسوم'نمع نوكيف نيسمح قرغلا دعب“ قب مث ةنس نيثالث

 نوعرف زاخ ناك ىذلا ىطبقلا لتق ىنعي ةدحاولا ةرملا حتفلاب ةلعفلا 6 تلعفىتلا كتلعف

 لق نم هيلع ىرج اع هه لاحرلا غلبم هغلسو هتنبارت نم هتمعن ددعام دعبو نوناف همساو

 صاخلا اهمساب رصتلا مدعنم دافتسي ةلعفلا كلت مظعت خيشلا نبا لاق + همظعو هزابخ

 ىدحا نم لاح *6 نيرفاكلا نم تناو #8 مظعتلا هب دصقي دق هماهباو 'ىنثلا ريكس ناف |

 ىصاوخ نم نلحز لا تدم ثيح مسار قل نبدحاجلاو ىتمعنل نبركلملا نم لما نياتلا

 | سفنلا تلتق ىا تلعف نيح ىا ه اذا وه ةلعفلا كلت ىا هك اهتلعف 8 ىسوم 46 لاق #

 لض لاعب 6# نيلاضلانم اناو قه ةديعب انهه ةازاجلا ةظحالم نال طقف باوج فرح وهو

 المهم ىعر نك دست ةنسغي خم مباطتتلاو ةيلاوصلا ويزرط تيل نفا كالوح |! [ةر لكل |/اننالإف
 ظ مدون 2 1 ةيسرافلابو : هلتقال هسادأت ناك ىربوم دارص نال كلذو ايمدا باصاو لاط

 نيدم ىلا مكس نم تي.هذ 13 1 تررفف 2 1 هش ةتشك, ىانكلل ان قله, كاداذ تشيك هك ١

 ىتانحب هقحتسا ال اه ىوذخاؤتو ةرضم ىوبيصت نا 46 مكتفخ امل #8 ىسفن ىلع ادذج
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 ربا اسس يكتم

 | رسسعتل بيس بلقلاقيذو باقلا ضل يبس بِيدَكْلا نا معاد * [ مود ناسوعرف دزاوا

 | ةيزيرغلا ةرارلاو حورلاضبقني بلقلا قيضدنع .هنال ةسح هناسلف نوكي نم ىلع مالكلا
 | ماللاهِلع أدب اذهلف ناسالاف ةسبملا تدادزا لخادلا ىلا اضفنا اذاو بلقلا نطاب ىلا

 | هيخا كيريشت لاسو ناسللا قالطنا مدعب ثلث مث ردصلا قضي ىن' مث بيذكتلا فوخب

 ةدقع بيسو ىسوم ةثعب نم ةبولطملا ةحلصملا تفلتخال ىمالاىف هب كرشي ملول هناف نوراه

 راطملا لاق اك نوعرف ناحتما دنع ةرمانم هقارتحا مالسلا هيلع هناسل

 تسركخارب ناهدو ناك امنوعرف لفط *« ماهدنامشتا تشطرد نامز نياىموموج.#

 ْ ةزحعمةوعدلاب نوعرفىلا هعوجردعب هتحاصف نوكت ةيفاورع ضيق نيح هعباصأ قرتحملو

 ضب لاق * أطخادقف ةوعدلادعب هناسل ىلع قارتحالا كلذ رثا ناك لاقنم مهضعب لاق اذلو
 | ءاينالا لامجم نيشيياه ملكت نع بنتجيو. هظعو ىف هللا بقاري نا' ظعاولل ىنني رابكلا
 | هتككالمو هللا هتقم الاو مهب نظلا ”*ىسيو مهقحفف ةماعلا ةنسلأ قلطيو مهتامرح كتهبو

 | هبجومو بنذ ءازج ىا ©« بنذ وف ىتمذب ىا  -ىلع 98 نوعرف موقل ىا « مهلو ©
 ءامس امتاو ىطبسلانع اعفد ىطبقلا لتق هبدارملاو هماقم هيلا فاضملا مقاو فاضملا فذخ

 تسيطبق لتق دايم تسهانك ىوعد. نمرب ارئاشياو ] ىنشاكلا لاقو + مهمعز ىلع اينذ

 لبق هتلباقع 46 نولثقي نا 8 ىدحو مهتيتا نا 6 فاخاف © [ ديوكيم هانك ناشيإا معزب و
 نايرطبجعب سيلرابكلا ضعب لاق * بنذإ؛ اذه هل سلف نوراهاماو ٠ ىتيني ام ةلاسرلا ءادا
 هلبقامو اذه نا ملعاو * ةفرعملاىلع تباث بلقلاف ءايبنالا ىلع ةيرشبلا تافصو ةعيبطلا فوخ
 ةعقوتملا ةيلمال عافدتساوهلب لاثتمالاىلا ةعراسملل اكرتو ىسوه ٍبناج نه افقوتو اللعت سيل

 | هسفننم نيواتلارهظا مالسلاه لع ىسومنا هتقيقحو ةوعدلا ىماىف راهظتساو اهعوقو لبق
 ىا 46 الك 6 ىلاعت 6 لاق 9ه ثبح ةفلكل ك هنع لازاو هللا هنمآ دقو هبرنم نيكملادجبل
 مهيلع كطلسا لب كيلع مهطلسا ال ىنال هب كلتق ىلع نورديال مهناف نظتامح عدنرا

 86 انتي اب » رضاحلا بلغت ىلع امهيلا باطخلاف نوراهوهو تبلطىذلاو تنا ىا 6 ايهذاف ف
 عفدىلا صدوهو ةوبنلا ةمحو ةردقلالئالد ىه ىتلا عسقلا انناي | نيستإن امكنوت لاح كأ |

 ةرصنلاو ظفحلا لاكن امضي امهل ةيلست ديزمو فوخلانع عدرلل ليلعت « مكعمانا ف هفاذعام

 رسكلاورهقلاب نوعرف عمو رصنلا ونوعلاب نوراهو ىسوم عش نوعرفو نوراهو ىسومدارملاو

 ةقبقحو وغل فرظ مكعمو هدحو ربخلاوا نائربخ 6 نوعمتسم # هلوقو ربخو ادتموهو
 كلذ نع هزئمىللاعت هللاو [نتشاد ارف شوك ] ةيسرافلاب وهو ءاغصالاب عمسلا بلط عامسالا

 ىرج ام نوعفاسىنعملاو . ءاغصاريغنم تاوصالاو فو رحلا كارداقلطم وه ىذلا عمسللريعتساف |
 ىرجيام عمسي موق ةلداج رضحدق ةكوشىذ لاحب ىلاعق هلا لثم هيلع اكرهظاف هنيبو امكتيب |
 ةراعتسا مالكا لعجو ةناعالاب دعولا ىف ةفلابم ءادعالا ىلع يهرهظيو مهنم ءايلوالادعل مهني |

 [نوعرفب د يباب سب 106 نوعرف ايتئاف روما ةدعنم ةعزتنم ةئيه هبشلاهجو نوكل ةيلثع |
 ةئامعيرا شاعو ةيموبا هتننكو ثم همسا ىلؤو ساعلاوبا

 قل

 تا ا ستصل جد 1237 طا تنل حم عصا حس م م ع مع ع <

 هتينكو بعصم نيديلولا وهو |



 ءارغشلا ةروس م هدأت حل
 يس

 لاقف مكضوعل ىلاعت هللا ناف هنع اواخ 5 كأتنف+ همودخ هةعمو و“ ةمانقلا ما ثان قو هنأ ا

 ١ ىلها لعنالو ا هيلا جاتحا ام ريغان “تنانا اذا ىئوتلا"طقل, نم مهارد ىعم ىرساي ْ

 تام مث نواماعلا لمعيلفءاذه لثل لاقو هيلع حتفف البلق هذنع تدلخ مارح ىنفكاوريشنالثل

 ئ ريخاام تاقف هلا نوعرهي سانلا اذاف لوا كب هيلا جاتحام تيرتشاف مهازدلا تذخاف

 دقو ةدم دعب ناكاملف هانقدو هتلسغف تت هيلع ىلصت نا ديرت هللا ءامل وا نم ا لقف

 | اهوا تاعك اقتناء يحوي ةكأب هتأرعا تلقاف ةتوع مهةربخاف هريخ نوم اعتسي هلعا

 است اب «كوعاو ا تككفا قمل اك عانوا وادي اشر ناعم كاو# ع4 نا "كانا تكافح دقق

 تاع ىت> هربق تمزلو اهلاع : تقداصتو اهراقع تققوو اهيراود تقتعاف اريضحاف ندهاش

 اههلع ىلاعت هللا ةمحر

 زار لها !تندب :دذشاب ننغا « 31"هدبق, ترانع لوك فنك ةوواح

 هلصاو توصلا عفر ءادنلاو ةادامملاو ردقملا ركذاب بوصنم ذا 6 ىسوم كبر ىدان ذاو 1

 همالك نسح هق ةبوطر رثكت نم نا --- ةوملا تاور اةبرلكللا زذقون قطا لل"
 همالكو ىلاعت هءادن تف و كموقل ا ات 5 .قررلا 5 2 6 تةصول اذهلو ا

 داس ع ىرجامي م 3ك نيدم نه يي راثلاو يا :ةلل 38 ىدومه

 هدم ا ريسفلا 5 نا # 86 مهباصااملثم مهبيصي نا مهرذحو هايا مهييذكت 3

 رفكلاب مهسفنا .«نيلاطلا وتلا تس ىدوما هللاق ىتعملاو .ةلوهسب ىئ< نامالاو ىاىنعع

 راصتقالاو موقلا نم لدب 3 نوءرف موق 2 مهلانبا حذو لمارساىنإ دابعتساو ىداعملاو

 هل لحال فانئتسا «6 نوقتبالا و مكحلا ف لخاد لوا نوعرف نا: ةرهشب ناذبالل موقلا ىلع

 مظلاىف مهواغ نم اببحعتو راذنال مهيلا هلاسرا هعبتا لعفلا ىلع ض.ضختالأو ٍبارعالا نم
 ةعاطلاو نامالاب هباقع مهسفنا نع نوفرصي و هللا نوفاخمالأ ىا ناودعلا ىف مهطارفاو |

 نقكازأ فات زيا انا شقلا بانعالا تلاع ا اووراجلونب فلج رانك و ةلضر هابل
 لاق ليقف ىسوم لاق اذاف لبق هنأك فائئتسا هي لاق 95 [ دنراذكب ارليثارسا ىنبو دئرادب |

 هوركم عقوت فوخلا © فاخا ىنا له [نم راكدرورب ىا] 6 بر © ىلاعت هللا ىلا اعرضتم
 ةمولعموا ةنونظم ةراما نع بوبحم عقون عمطلاو ءاجرلا نا م ةمولعمو ا ةنونظم ةرامانع

 ناك هفوخ راسكلا ضعب لاق * مالا لوانم لوقا امو قوبن اوركتي 6 نوبذكينا
 دوش كننو] «ىردص قيضيو اه رسكلاب ءانغتسا ءايلا تفذفغ ىنوبذكي هلصاو مهيلع ةقفش

 قلطنيالو9 هلو اذكو فاخاىلعفوطعموهو ءد> ىسومىفناكو [بيذكت لاعفنازا نملد
 هداشك ] ةيسرافلاب قالاعثالاناف [ددرك هدايز دراد هكمدقعو نم نابز دياشكتو ] 6قىاسل

 ةدقع للحاو)ىلاعت هللالاق اهتوقو ةحراجلا ناسالاو لوالاوه انه دارملاو [ ندثبو ندش

 قطنلاىهىتاا اهتوقىف تناكامتاو ةحرالا ىف نكت+ ةدقعلان اف ىناسل ةوق نه ىنعي (ىناسل نه

 غيلبتلا ىف ى انرغم نوكل * نورهىلا 8مالسلاهيلع ليربج 4« لسراف 8 تادرفملاف اك اهب

 _تناعاب ان تلاسرب 3 كيرش ادوا ] ةيسرافلاب و: ريكلا هوخاوهو اناسل حصقا هلاف |



 مه 55 رشع عساتلا ءزجلا
 هس -- 2 ززآزآآ2آآآ211

 0 بتسح 1 اذز نيروذعم هماايينزك اهعنوزل هاحكقاو هللا معو اب قلع

 ىاغت هلوف ريقفلا لوس * كلذ تفلاخم .ىلا عت .هتوج 0 ”تامبالا تاّجوم ناسو رهاظلا

 مهذالا ةيروانحملا كالذ نمت غزايالو “ىاثلا#ىتمملا كغ لدن“ هرئاظنو ةيآآلا « (لزنأتفتا ناا

 مهراتخا بسخما ننمؤمرنغ ىلزالا مللاىف او وناكو ةيصغالاو رفكلا تئاح ا ل صا

 ه6 زازنلا وهل كبر ناو 38 نمو. نت مهم نال ال ىىزكا ىلا ناثتمنالا مانع ةيثنتو

 مهذخأيالو مهاهم كاذلو ةمحرلا ىف غلاما 5 محر رلا ف ةرفكللا نم م ماقتنالا لع رذاقلا سلاغلا

 تالايوأتلاىفو ©) ة”رثكاالا دعت :لقالا مه نتذلا نمؤملا حرب رارسالا ىثك ىف لاقو * ةتغب |

 ١ ىرسلانعو * ةيانحلا تايد ءاملؤا 77 هفطلو هتمح ربو ةاتعلا ءادعالا رهف هتزعب ةمحتلا '

 تابلتلا َنسَح ناش لع :فقّوَف ةئيدملا عماج ملكتا اموي تنك لاق هريس سدق ىلعتسلا

 فرصناف هنولريغتف ايوق ىصعي ف.ءضل اح ىظعو ىف لوقا ىنغمسف هاذا هعمو باششلارخاف

 كتعمس ىرساي لاقو نيتتكر للصو مسف لبقادق هب اذاو ىلجمىف تسلج دفلا ناكاملف

 دبعلا نم فعضاالو هللا نم ىؤقاالتلقف' ءانْساَف ايوق ىنمعي تنك ف عضل امج لوقت“ سمالاب

 ىرسايلاقف دحا هعم سلو ناضِيسا نابوت' هيلعو دغلا نم لبقامم جرخف ضهف همدعل وهو ْ

 ناو ليلا مانقو راهنلا مايصي كيلعف ةداعلا تدرانا تاقف ىلاعت هللاىلا قيرطلا قك |

 وهو ماقف رباقملاو يدا تاج اوررإلا افون هللا لصق هاوس ”ىش لك كرتاف هللا تدرا

 زيثك ناملغ ىلا اقا مايادعب ناكاملف احزاخ ىلوو قرطإا بعداالا ,تكلسال هللاو لو

 اذكحو ذك ابع ىءاح الجر الا فئرعاال تلقف بتاكلا ديزي نيدمحا لعفام اولاقف

 هرادىلع انلدو انفرعف هلاخ تفر عىتم كلع هللاب اولاقف هلاح معاالو دكتور دك هعمل ملول

 قراطب ذا ف سلاح ة ةرخ آلا ءاشعل ا دع ةيل تاذ انا 5 اريخ هل ف ىعاال ة هنس تقف

 هقتاع ىلع ىرخاو هطسو ىف ءاسكن م ةعطق هيلع ىتفلاب اذاف لوخدلاىف هلت ئذاف تالا ىو

 قر نه قتقتعا 6 نان انم هللا كقتعءا ىرساي لاقو ىن ع ناب لبقف ىو هف لسز هعمو أ

 هدلو اهعمو تءاحدق هتحوز اذاف ع مهربخاف هلهاىلا ضما نا ىحاصولا 1 ايندلا

 ارا ىتلمرا ىدساي تنل للحو ىلح هلعو 0-0 دلولا تقلاو تلخدف هناحاغو

 لاقو اهلع لقا مث ءافو اذهام ىرساي لاقو ىلارظنف ىئوضلا كاد م كو تمعاو

 ىرسلا اذهنا ريغ "ىلع قلخلا ز رعال ىدلو اذه ناو ىلق ةسحو ىداّؤُف ةرعل كنا هللاو

 ةعئاجلا داك الاف اذه ىىض لاقو ىلا ىلعام عزت مث هاوسام لك علق هللادارا نم نا ىتربخا |

 ئدلو ىرأ آل ةأرملا كلاقف ىصلا اهف فلق هلاسك نم ةعطق عطقو ةيراعلا داسحالاو

 لا كتيب و ب ىتال ىلع معيض لاقو ضهن هب تافتشادق اهأر نيخل هنم هتعزتتاو ةلاخلا هذهىف

 ا ل ا ةنلاقم ءاكملاب ةأرملا تحضو اجراخ ىلوو

 9 كلأسي مالغ ةيزعوشلاب ىرساي تلاقف زوجت ىتنا مايادعب ناكاملف هللا ءاشنا

 تلقف تايانْملا كلترفغي ىرت لاقو هخيع حتفف هيلع تملسف ةنبل هسأر تحن حورطم هبااذاف

 ريخلاف تلقف ملام ىلع لاقف قرفلا نموه تلقا قايرمغ انا لاق عن تلق ىلثمل رفغي لاق مف

 كل



 ءارعشلا ةروس موي 78 زعم

 ءاسش لاو هلع اوناك ام ىلع ارارصاو هبناممالا نعءو 2 لا كلذ 58 اضارعا اوددجالا

 ىلع هنودنو دق رامخإب عيا لوءفم نم ةيلاحلا ىلع بصنلا هلح لاودالا محا نم عرفه

 | هنع نيضرءم مهنوك لاحالا لاوحالا نم لاحىف ركذ نم .مهيتأيام ىا زوهشملا ىالحلا

 | ىرخاو ارحس ةران هولعج ىا بيقعتلل ءافلاف ضارعالا بقع رك ذلاب 6 اوبذك دقف 8غ
 بيل ىا ةيبيدلل ءافلاو الصا فلخم ريغ نم ةتبلا © مهينايسف © ريطاسا ةيصو ارعش

 | نوفَه اهتدهاعمع ىتلا ةلج آلاو ةلحاعلا تابوقعلا نم ةييداتونا دايس اوناك ىذلا رك ذلا رابخا

 | دكيوا هردق مظعيو قدصيناب اًعيقح ناكو اللطابوا اقح ناك هناب نا رقلا لاح ةققح ىلع

 0 ابنلا نال هلليومن هيفو ءاينالا عامساب مهنع ةفاشلا لاوحالا ىلع نوفّشاأك هيما فختسف

 نايك تانكك حبات روهظزا دعبو ] قشاكلا لاق * مظع عقو هلريطخ ربخ ىلعالا قلطبال

 [ درادنددوسو .ىوش ناهشيو قاد ادرؤ 0 تحلصم نادب زورما دهدن عقن ا

 | لعفا ىا ماقملا هيضتَش ردقم ىلع فطعلا واولاو ىخيبوتلا راكنالل ةزمهلا ه6 اوريلوا له ١

 | اورظنيملو اهيءازهتسالاو بيذكتلاو, تاي آلا نع. ضاىعالا نم ازولعفام شيرق نم. نوب ذكملا

 | اوضرعاام ىلا لاققالا ىلا ةيعادلا اواعفام ةرجازلا اهرئاجم ىلا ىا #4 ضرالا ىلا ©

 جوذ لكن مإلل [ ىدرسفاو ىكدرعزا دعب نيمز رد ميديناورب دنج ] 6 اهف انتبنا كو
 نيمسايو هشفشو نيرمسش لكو نيحايد نوج .هديدنسإو وكين هاك قنص نهزا ] 6 ين

 ماْالا وب نانلا لك ايام ةعفانر تاناين تاتو[ نوك(انوكر ىاهكرب وي كيدياكتو ئاينوكشو
 ةطاحالل لكن ال لكنين و اهنيب عمجاو ةيلوعفملا ىلع اهدعبامب ةبوصنم ةيربخ مريسفتلا لهالاق *

 ميركلاو زيت فنصىا جوز لك نمو جاوزالا نم هب طاحلا ةزكل و تابنلا جاوزا عيمجم

 ميرك باتكو هلاحو هنسحىف ىضرم ىا ميرك هجو لاق هدو#تو هيضرم ”ىش لكنه
 فص لكنه ريثك ىنمملاو .هسأب و هتعاجشىف ىضرم ميركسرافو هداوفو هيناعم ىف ىض م
 راضلا فانصانم هادعام نود رك ذلاب عفانلا تابنلا صيصختو اهبف انتبنا عفانملا ريثك ىضرم

 او.+اعم ةمعنلاو ةردقلا ىلع ةلالدلاب هصاصتخال ةمكحو, ةدافل انمضتم تبن لك, نلك ناو

 تدنا كلذك ميركلا نسحلا تانللا نم عونو فنص لكر هاظلا ضرا نم تناك هناحبسهنا

 ةميركلا قالخالاو صالخالاو نيقيلاو لكوتلاو ناميالا نم تين لك نيفراعلا بولق ضراىف

 جوذ مركأ رهاطنبركيوبا لاق + (لقبلا تبنياك ناميالا تبني هللاالا هلاال) مالسلاهيلع لاقاك
 نيفراعلاو ءالوالاو ءاسنالاو لسرلا راهظاىف اببس اناك امهناف ءاوحو مدا ضرالا تايننم
 مل وهف داثلا لخد نمو ميرك وهف ةنلا لخد نف ضرالا تابن نم سانلا ىبعشلا لاق *

 ةميظع 6 ةيآل 94 فانصالا كلتنم دحاو لكىفوا روك ذملا تاينالاف ىا # كلذىفزا

 ةرجاز نامبالل ةبجوم هتمحر ةعس ةيامنو هملع روفو ةياغو اهتينم ةردق لاك ىلع ةلاد

 ةياغل كلذ عم # نينمؤم ف ماللاهلع هموق رثك ١ ىا 6 مهرثك اناكامو 8 رفكلانع

 لجول هنال هيوبيس دنع ةلص ناكو ةلاهجلاو ىغااىف مهك امهناو ةلالضلاو رفكلاىف مهيدامت



 5 مهانا) كدطإافو مغ اهلتق هسفن ذل ع لاَس ءالسل هيلع ىلا 0 دولا هز هدم

 لصاو اهايا نيعخايلاك ةعاطلاب مهسوفن مهرهقىف مهن 1 (ةعاط عخناو ابولق قرا مه نول

 | عاخنلا ريغ بلصلا ىف قرع فلكل وعاو جيذلا دح ىصقا كلذو عاخبلا حيذلاب غلبينا عخبلا

 مسجلا ىف تعشت هله تاءشّتو غامدلان م رد راقفلا فوج ىف ىذلا لا ةناف ةّيلثم نونلاب

 ا كرت ىلع ثحوهو ةالافالاب نيرا اهلتقثنا فخو كسفن ىلع قفشا ىنءملاو أ

 تيلانلاو ترضحو دندرواين ناعا ار ار لكرتك وح | ىشاكلا لاق + ماللسلا هيلع هل لستو

 عيدا 'قاشؤا كرام طاق ان تذؤس؟نإا دون نرخ اتتادبب نافيا ؛ناعارب 'مالسلاة لع

 | "سفن ةدنثكو هدنتك كالع دمعاي وتركم هكدومرذ ىوسدقم لد ىلست تهب ىلاعتو هناحبس |
 | كلذبش يرق نمؤيالنا ةفيش ىا فاضملافذحب هللوعفم 6 نينءؤم اونوكيالنا # [ اردوخ

 باتنكلان ام هناا مدعب هللا مكح قبس نم ناعياىف عفتيال نزحملاو فوخلاناف نيبلاباتكلا
 | 'هكناكتاكيب ىتشم نيا ديسئا ] رارسالا فشك ىف لاق + تغلب دقف متمتالف هناعيا ىف عفت نيمملا
 لوغشم 06 تاهتسماب شيوخ لدوت امتنعداكر ددورطمو دئاام تساسسو توطس روهقم

 ١ نه لغشابو: نك ميلست اممكحم ارئاشيا ىهن حر ارج دوخرب ناشيا :راكتازاو ىداد
 ةمحرلاىف اطرفم نوكيالثل مالسلاهىلع ىنلا"بيدأت ىلا ريشي ةيمجتلا تاليوألا فو © [ ريك

 ظاغوةعاظفلا ىلا ىدؤي كلذف طيرفتلاناو مهيلا نوكرلا ىلا ىدؤيدناف ةهالا ىلع ةقفشلاو
 ربدملاو لبقملا عم هللاعم نوكي لب بنقلا

 شاب هداس ىوس شوقشنزا ورب * ناهج هلمحز سب تح رهم ارث
 شاب هدازا مثاد ىهس ورسوج « رذك رد همه ارئازخو راهب

 لزن 9 [مهاوخامركا] 6 ًاشننا © لاقفىلاعت هللاةثيشم هبتقلعتامم سيل مهئاميا نا نيبمت * |

 ةيناك هيلع ةرساق ةلبوا ةكئالملا لازناك ناميالا ىلا ةئجلم ةلاد دك ةيا ءامدلا نع مهلع

 ةيسرافلابو : مهباقرئا 6 مهقانعا ف؟ نظتفىا تلامو تراصف :# تلظف ف ةمايقلا تايآ نم

 نوكيالف نيداقنم 46 نيعضاخ 9 .ةياآلا كلتل ىا 46 اهل © [ ناشيا ىاهندرك ددركسي] |
 ءاحلالاو رسقلا ىلع ىنبملا ناميالاب ةربعال هنال لعفن نكلو هللاةيصعم ىلا هقنع ليم مهنم دحا |

 تمحقاف ةقيقح قانعالا ٍتاحصاةفص عوضخلاناف نيعضاخ اهل اولظف هلصاو ةماقل امون نامي الاك

 ةفرعملاو ناي الانا :نايب هيفو * هلاح ىلع ربا كرتو عوضخلا عضوم نا ريرقتلا ةدايزاقانعالا |

 ريشبتلاو راذنالا عفن ةيهوملا تلصحاذاف ةقيقلاىف قلخلا باستك ١نع ةجراخ ةصاخ ةنحاوم |

 ظفاحلا لاق : ةوامشلا ىلع لج نم هسفن ىلع. كسلف الفالاو |
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 نا رقلا نم 3[ نان: ةهااظ نموا ةينارقلا ظعاوملا نم ةظعوم نم * رك ذنم مهيتأيامو ظ

 لد هني ىلا هيحوبإ م نحرلانم 8 رك ذلا سفن اهناك هيبثت متا مونناو زيك ذتا لك مهركذت ١

 ددحي 3 كردحت و هدانع ىلع ىلاغتهللاةمحر راث قعر "< ذلا نامتانا ىلع لدجلا مسالا اذه

 6 نيضرعم هنع اوناك الا #9 نا رقلا ثودح مزليالف ريرقتلا عيونتوريك ذتلا ريركتل هلازا |

 علوا

 دنك اطهر تياشب دوخ زاك هكهننآ + تسيدهازو ىدنربهن تيقاع نباح لاوج
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 ءارعشلا ةوس موسي ١*7 جعم

 ئزامحو ندزا منيو تك لح نك نك دكا نم لادا رمه دارتو نتفك ان. غ ورد

 نسحيو نداتس زف هب ده 7-5 ذكر صاخار ماللسو ندع رضاح تاءامجو ند

 تيب لها بحو نتفرك حاكشيو نداد .حاكي و نيشادداكن .رسو ىدهع نئسحو قلخ

 نمرعدر سا شيعالار و نانغ ميظعتو راصنا بحو ناشاد تسود شوخ ىوبو نانز بحو
 0 : نك 2 4 - 3

 هاررد هحناو نديسرب راعو ندرازذد زامت هزاجخربو ند د زينهجو نئشادب حالس

 | كيرم ىارب ىراديم تسود دو سفن ىارب هحرهو كد دشاي تمحز ناناملسم

 ١ نك ا ضاكبو ناخاد رسوؤود همههزأ اروا لوسرو كاك ىقحو نشاد تسود نانم ْومزا

 كلذزويعورب [ .ةيقعادر ,تاعاردن هدد. قعر 8 مبا ردع عونا واول انكم ا كعجاعو

 ةيعش نوعبسو عضي نامالا ) ثيدحلا فو ادج ةريثك ىهو ةنسلاو باتكلا هلع لمتشاامم

 ىهتا (نامالا نم ةيعش ءاملاو قيرطلانع ىذالا هطاما اهانداو هللا الا هلاال لوق اهللذفا

 كلذ اودع غلا لها دارو تردح ىف اهنامعاب اهديدعت درو ناعالا لها لاصحإ ىهو

 ريسفنىف ىانلا مامالا لاق * نوعبسو ةعست ثيدحلا اذه ظفل هلوانتيام ىصقاو هوجو ىلع

 هيايرزع دلو :ديانتلاروق ادني لزق ادا كالا لحوزخار كاز كعاقلر لع. اهدعاراب ا ونرككللا

 ١ وزغلاو هقدصلاو نايرقلاو ةرمعلاو جحلاو فاكتعالاو مايقلاو مايصلاو ةاكزلاو ةالصلاو

 ناؤدعلاررغو:نافقلا«كرتاو ناعشللا» ناو نانخالا ةئزالمأو ناقلا«ةئازقو قحلاو

 ءاةصلاو قدصلاو ءانحلاو ءاجرلاو ىقولاو ءاعدلاو ءانثلاو ناسالا ظذحو نانملا ىوقتو

 ربدلاوةطعلاىف ركشلاو ءاحيشلاو ياو ءاكذلاو صالخالاو ءاكبلاو مدنلاو ءافولاو حصنلاو

 لها مظعتو ةباحصلا ةقفاومو ةندلا عابتاو ةنمال دادعتسالاو ةيضقلاب ىضرلاو ةللاىف

 ةصاخلا مارتحاو ةماعلا ىلع ةقفشلاو ةمالا ءاملعب ءادتقالاو ةيربلا راغص ىلع فطعلاو ةييشلا

 ماحرالا ةاصوماتيالاربو ماعنالاو ماعطالاو ةنايصلا راهظاو ةنامالا ءاداو ةنسلا لها مبظعتو

 ىتعلاىف ةيغرلاو ايندلاىف دهزلاو ماصعتسالا قيقحنو مالستسالا قدصو مالسلا ءاشفاو

 ظفحو مركلا ثبو ىوأملا ةنح بلطو ىظل نم رذحلاو ىوهلا ةفلاخو ىلوملل ةقفاؤملاو

 نسحو قفرلاو راخلا ةاعارمو قيقحتلا ظفحو قؤوتلا بلطو مدخلا ىلا ناسحالاو مرخلا

 نان.تاعاالا ةكشظب ىانولا »لمكتب )وافلا ىب زلغل !ىع /ئذنالا «ةطامأ اع انداو!قاقزلا ف. اةكلللا

 | مهل كلوا م اخر هلا اعا اووابلا مو اونا نيذلا) ه.ةىلاعت هللا لاق دي نامالا ل6 هللادعوب

 هدم !ةكا مالا رح انش كل ه6 نيبملا تاتكلا كايا كلت 3 © نودتهم مهو نمالا

 نامسالاىلع اوردقل كلذك نكيملواو هللاءالك هنا ةحصو هزاخجتا هال نا رقلا تايا ةروسلا

 اهب قلعتياموةيعرمشلا ءاكحالل نيملاوارهظوا ناب ىنعي نابانموهف ةضراع“ان ع اوزتاملو هلثع

 تسيل روسلا لئاواىفو انهه ةعطقملا فورخلا هذهنا ىلا ريشي ةيمحنلا تاليوأتاىفو ©

 لاداهنم فرح لك ذا ةميدقلا نيملا باتكلا تايآ لئشقّنِم لب ريالا فورطا سبا

 ىلاعت لاو فوخلا ىا قافشالل لعل 5 كسفن عخاب كلل » تاي آلاك ةريثك ناعم ىلع ١



 تحت ئذلا بانلا اذهب لاقي فورحلا هذه دغبام ىراقلا لوقف .لوقتام ةكئالملا نم ةثالثلا |
 اهديباج وهريخستت حن اهماسجا فورا ىه ىتلا ةيكلملا حاورالا هذه نوكتو بئاجت ىرت |

 ناعاس عش *للجزا ] تاحوتفلا اياضو ةهجرت ىف لاق *هناعا هلع ظفخو هدمت ناعالا بعش نم أ

 اءوضوو نديرازك جحو نتثاد هزوزو نداد ةاكزو نديرازك زاكو ديحوتب .تشتداهش ْ

 تحصنو ناماو انحوعروو اكعد بنو ةلعافؤو للكقوا ندرك ليقع :كانختزاة :نتخيإس |

 ندرك ادا تناماو نتشادرب قلخ زا دوخ رو نتدرك قح رك ذو صالاواوا تعاطو |

 تميم كرتو تبنغ كرتو نتشادان راوخ ارىدكو ندرك هملظ كرتو نداد ىراي ارمولظمو |

 ارمشخو نكاساوخ ىروتسد لا ضاوخ 71 ةناخرد نوحو نادرركع < كرو |

 ارديلوقو ندركعفد تسرتوكينهجن ا ربو ندرك عامس اروكين لوقو نتفركرابتعاو نديناباوخ |

| 

 لوقو غورد ىهاوكو. ندرك ان ىنمشد ركيد معابو نتفك اندب ركيدكي سب ذاو ندرك

 م 7١ تم رشع عساتلا ءزجلا

 | ءالخلاب لئاق الو ةيهانتم ريغ راونا نم كالفا: بارو ىف .لبقو + اهلك ملاعلا .تادادتما مظقني
 أ هل لاَش ىذلا ماقملا ةيفوصلا دنعو ةئمهلا تتك ىف اذك الملا وه لب مظعالا كلفلا تحن ايف

 روك ذملا ناك املو ميوقتلا حرش ىف لاق+شرعلا قوفال حاورالا ملاع قوف ءالمالو ءالخإل

 عساتلاوىسركلاوه.نماثلان ا. ةلملا ءادكح نم موق معز عسسلا تاومسشلا ةيهلالا ٍتتكلاىف
 قئاقملا ةققح ةثلاثلاو (ضرالاو تاومسلا هسركعسو)) ىلاعت هلوق ساني اذهونئرعلاوه
 قئاقحلا عمم ىلع اهلضفل اهلكقئاقحلا عمحاب (مسطإ ىف هللا مسقادقل ةيدمحا ةقيقحلا ىهو ةيلكلا

 قئاقملا هبمتخ اذهلو ةرخآو اخزربو اند اهحورو قئاقحلا ةققح ةيدمحملا ةقيتملا نال

 وا كاخةلبق هدرك ىمزكو شرع *+ وا كارتف. ةتشب ملاءاود نه

 ناهمن و راكد طل عاوتناااعال قايقلا ناؤ_ ناهجأ نيا ىاوشنب

 | تشكلا لها الاروسلا لئاواىف ةعطقملا فورا قئاقح فرعيال نيفشاكملا راكض غب لاقو *

 تاعط:1لا عومم نال اكلم ريشع ةعبرا مهو فورملا ءامسا مهؤامساو ةكئالم اهناف دوجولاو
 ةفلتح هوجو ىلع نا رقلا لزانمف اورهظ دقو 6 مقلاو نإل مه ويسار ةعنأرا لاير كلة ريغ ول

 ( محو سيو نسطر) لثم ناك اف رهظ لزانمو «صو ند لثم دحاو كلم اهترهظ كرات

 لزانمو «رملاو صملاإل لثم ةعبرا اهفرهظ لزانمو 6 مسطو ملا ) لثم ةثالث اهفرهظ لزانمو

 | كإ.لك ذيباكلم نوعبسو ةعستراركتلا عم اهروصو (قسعمحو صع.هك )) لثم ةسمخابف رهظ
 ةياغىف لمعتسادقف ةقيالا دحاو نم عضبلاو ةيعش نوعبسو جا ناعالاناف ناميالا نم ةيعش

 ع تا. 3 هه .٠ .٠ . . ٠ ب - ءادءا٠ ٠١ و .٠

 ءالؤهلوقف )2 ىراقلالوشوهن وبي مهلايدانم ناكفورملاهذهب ىزاقلاقطناذاف * عضبلا
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 عوشخ و لكوتو هبوتو نابز ظفحو جرف ظفحو ندرك ناينا بط ةملكبو نتفك ان رهج

 ىرايئىوقتربو ندومت افوو قاثمو دهع ظفحو ىنءبالام كرثو هدوهسب نحس ىنعي وغل كرتو

 نديزروقدصو ندرك ىوكينو ندوب مزالم ارىوشنو.ندادان ىراي ناودعو مثاربو نداد

 ندرك اعد قلخ رهبذاو ندرك حالصا ناملسمود نابمو ركم ىهنو ندرك فورءم ساو
 تيلهاح ”ىوعد كرثو ندومت مانق هللا دودحبو ناشاد مركم اردكرزيو نتساوخ تمحرو

 2(غودد)



 نيسلاو . ديحوتلا لها رارسا ةراهطولا ةراشا ءاطلالاقرو + حانج رئاط لكلو ةولعخ كلاس ظ :
 كلذب مهللع قلاخلا ةنم ىلا ةراشا مبملاو . قولخم لك ةنكاسم نع مهبولق ةمالس ىلا ةراشا |

 ءارعشلا ةروس مد[ ؟ةهوي جم

 دورس نيسلاو .نمحرلا نادم ىف نيئاتلا برط ءاطلا هرسسسدق دخلا ةفئاطلا دس لاقو »

 هرس سدق نيدلامجن لاقو 5# ةيرقلا ناديم ىف نيبحلا ماقم مملاو .ةلصولا ناديمىف نيفراعلا |

 نيلسرملاو ءايبنالا ىلع هتدايسنيس ىلاو . نينوكلا تاقلعتنع هيبن بلق ةراهط واط ىلا ريشي |
 هللا مسقا هنع هللا ىضر قداصلا رفعج مامالا لاقو * نيملاعلابر لامح ةدهاشم مه ىلاو. |

 نيسلاوىبوطةرجش ءاطلاف (مسط)) هلوشنأ رقلاب فطصملادمو ىهتملا ةردسو ىبنوط ةرجعشب
 ىلاعت هللا ناف ىبوط ءافطصا رس اما . مالسلاو ةالصلا هيلع ىنطصملا دم مملاو ىهتملا ةردس

 ىلحتماقم بيثكلا اف لعجو كل.ءلل ةعلقلاكهلاهلعجو ةطساو ريغ نم هديب ندع ةنج قلخ
 اهلاطاو ندع ةنجىف هديب ىبوط ةرحش سرىغو ةبربلا ريخ ةليسولا ماقم هيفو هناحبس قحلا

 اهماك ١ ىف سيلو اهلكنانجلا رئاس ىلع ةلظم تلزنو ندع ةنج روس اهعورف تلع ىتح
 هدسهللا اهقلخ اهنوكل لضف صاصتخا اهلو مهتيزو ةنحلا لها سابل للخلاو ىلطاالا رمث

 هيلع مد اك ةنملا راحشا عم اهئاف ةكرب اهمعاو ةمعن ةينانملا قئاقحلا عمحا تناك كلذلو
 ىهو ةرحشلا كلت لصا نم .ىرحمن وهو الا رهن ةنملا ىف امو نتنلا نم رهظ امل مالسلا

 اهنانفال :ةعبا لا ءاهشلاو: ىسركلا نيب ”ةزدكش:ىهف. ىهتملا ةاردس ءاسجلا.رشاماو .٠ ماقملا ةيدمم

 بواقلاو حاورالا اهإبرطت ناملالا ةبحنتاعجرتلاو تاديمحتلاو تاحيبستلاعاوناب نيدح

 ىهتنت اهلا حاورالا نال ىهتملا اهامم نيرادلا نيب ىخزربلا دحلا ىهو لاوحالاىف ديزتو

 هللا لوسرد اهف ماو ةيعرششلا ماكحالا لزنت اهبلاو ءادعسلا نم ضرالا لها لامجا دعصتو

 ةكئتالملاماماو سدقملا تيبف ءاينالاماما ناكف رتولاىف تاو.ءلا ةكئالم سو هيلع هللا ىلص
 ماقم ىهو ريستلا ريسفتىف م ءامسلاو ضرالا لهاىلع هلضف كلذبرهظف ىهتنملا ةردس دنع

 لقعلا ةردس ليربج نال كلذو غامدلا طسو لقعلا رقم نا م اهتورذ ىف مكس ليرجل |

 هلقغ ةدوص ىأر امئاف ليربج ىأر نم كلذلو غامدلا وهو لقعلا ماقم ىلا ةراشا هماقمو
 دمع ىلا هبراثملا ميلا رخاو . مالسلامهيلع ءايبنالا ريخل هنيعت ماقم نه ىريال ليربج نال
 فورح مخ كلذك نيلسرملادبسب ءاسنالا متنا اكو ةيمتخلا رسل سو هيلع هللا لص فطصملا

 ىهو قئاقح ثالث «مسط) هلوق مسقلا ف هللاعجح دقف ميلا ظفل اهيلع لمتشملا ءايلاب ءاجسهلا

 هللااهعدوا اذلو ىنوط ةرحش ىهو ةعماج ةيمعن ةينانج ةقيقح ىلوالا .اهلكقئاقْلا لوصا

 قادلا مققف مالسلا يلع ىنلا نا اك اهل امسقمو ةينانملا مدل ةعماج اهتوكل ىدمحملا ماقملاف
 ةرجش ىعو نيرادلا قئاقل ةعماج ةخزرب ةقيقح ةيناثلاو . تالامكلا عاوناو فراعملاو

 جوربلا كلف رعقمىف اهنال رانلا لهال موقز اهلوصاو ةنإلا لهال معن اهئاصغاف ىبمملا ةردس

 هلال سلطالا كلفلا اضياو كالف الا عمجم هنال كالفالا كلف ىمسيو مظعالا كلذلا وهو

 سامي مظعالا كلفلا ىا هحطس رعقمو شقنلا نع ىلاخلا سلطالا بوثلاك بكوكم ريغ

 هدنع لب ءالمالو ءالخال ”ىث هءارو سيل ذا ايش سامبال هبدحمو تباوثلا كلفلا بدحم
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 | فلاو ةئامو نام هنن إم تيسلا مون كراملا ناضمر رهش سداسؤف ناقرفلا ةواؤسأ تكف

 مه ةيآ نورشعو سوا ناتثثا ىو ةنكم ءارعشلا ةروس ريسفت

 م ميح رلان مح رلا هللا مسلإ --

 لاقامىلواو (همالكمطق نيصح ٌرس) كلوق اهعمجير وسلا لئاواىف ةعطقملافورملا 6 جيلا

 قيدصلاركبوبالاق اك ةضماغلارارسالا نم اهنال هدارع معا هللا فو رحل اهذهقح ىفريسفتلا لها

 ىناعملاو راكذالا ضاير. ىف اك« تاعطقملاف. نآر قلا رسو ارنم باتكلكل نا ههنع هللا ىذر ْ

 مهو ملعلا ىف نيخسارلانم اهيلع هللا هعلطا نمو هللاالا اهملعيال قئاقحلاو رارسالاب ةقلعتملا |

 مزاوللا اماو بيصن قلل الو اهنم ظح ناسلل سيل ةيثسم نع ثحبلل ىتعم الف للاب ءاملعلا ا

 ريشي لوالا ىلاو مهفلا ةيتيم ىفو قئاقحلا نود اهناف غاسم اهنايبلف قئاقحلا ىلا ريشت ىتلا |

 ىلاو نمحرلاحتف ىف م اهريسفتن ع ءاءلعلا تزحي (مسط )ىف امهنع هللاىضر سابع نبا لوق |

 هكدنع هللاؤغر ىلع زا دنتك تياور ] ةيسرافلاب لاق ثحح رارسالا فشكى ام ريشن ىلاثلا |

 تسانيس روط «ءاط» تفك مالسلاهيلع ادخ لوسر دما دورف ناهسازا (مسط))ةكدكن | هتفك |

 عاش نياب ىتركداب ديكو ةزعلابر هك عا هللاو 520 5 «ممدو هو «نيسدو ا

 ةاحانم لح وهف نيدمو ماشلانيب ىذلا انيسروط لج اما .دلللا اذهب مسقاال [هكتانج فيرش

 لبجلا اذهو(لبجلل هبر ىجتاملفإل لات اكىلجتلا ماقمو ىلاعت للعم همالكو مالسلاهيلعىسوم ١
 ةرجشلدوهيلا مظعتو ماودلا ىلع جسوعلا رجش ةروص اهطسونم جري هتراح ترسكاذا |
 ندمزخا قهف:ةيردنكسالا اماوب ةدوهبلا ةزجش جسوعلا ةرجشل لاعبو ىنعملا اذهل جسوعلا |

 تناكف اهدجاسم تدعو اهلكشك ايندلا ىصاقا ىف الو اهلثمضرالا رومعم ىف سبل برغملا |

 قبب مو رحبلا اهلكا امناو ةيلاوتم تابصق عبس تناك ةنيدملا نا لقن دجسم فلا نيريشع

 ءاملا ةيلغل .رحبلاىف ةيردنكسالا ةأآرملا رانمراصو نآلا ةنيدملا و ةدحاو ةيطق الا اهنغ

 | ةبقلا ىلا عارذ ةئامثالث هعافترا ىذلا راسثملا العاف ناك هنأ ةآرملا ةصقو * رانما ةيصقىلع |

 3مل :ناكم نهج ريدم وم تكي اززملا اهنف فرن ناينكسالل :ءايكمللا يلع دق ةنيشلا نب

 بحاص لسراف اهعاعش ةوش ودع اهيف ناك اذا رحبلاىف بك ارملا قرحم تاكرحو لامعا |

 صاوجلانم ايظع ازيك راثملا ىلع زنك دق ردنكسالا نا لوقيو رصم بحاص عدخمب مورلا

 بهذ نم ًاولمت اكرم. كللسرا . اناف تكك ناو. اهجارخا ىلا ردابف تقدص ناف ةسفنا

 كلذل عدختاف ءاشتام زنكلانم اضيا كلو اهجارختسا نم ىتتكمو ةفطا ةشقاو ةضفو

 ةييمم يف رفمركملا7ةفرجتملا ةكماماو: آملا مساطدسفو أيش دج ف ةبقلا مدهف اقح هنظو

 لاقيو«نيدلا ناكرا دحا اهيلا جحلاو نينمؤملاةابقو مالسالاة مك اهيفو ناببلا نع ةينغ ةعدق |

 لاقيو + هذهب هللامسقاف هدحو هكلممملاو .هتعفر ىا هؤانسنيسلاو .هتردقىا هلوط ءاطلا

 ةلل' نيشالبا |ىبثم ميم ىلاو ٠ هللاىلا نيرئاسلا نيس . ىلاو هّللاب نيرئاطلا ناريط ءاط ىلا ريشي |

 لكلو ةيادبلا لها ةيثرم ثلاثلاو طسوتلا لها ةيترم قاثلاو ةياهنلا لها ةسرسع لوالاف

 ( كلاس )

| 
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 َ روكلا علال ناس م ميذك دقف 9 3 اتاك نانا ناقتحلا/ل انف يلتالا رخا ناعم هي ”لاىفو 1

 مل 5 3م هومتفلاخ ثمح هب مكتربخ اب رمكلا اهيا مث ذك دقف ىا سانلا نم

 لاتقل هروصلا د امازل يي 3 رادقمو نزووا راشعاو م 0 ءانتعا هلنإ ادع

 لاعفالاوهو هرئاوا كيدكيلا ءازج 00 ىا لداعلا ماقمىف لادعلا ا لعافلا ماقم مقا

 | برعباك مكهوجو ىلع مكعرصي,ىا رانلا ىف مكبكي ىتح ةلاحمال مكبق يحي امزال هيلع ةعرفتملا

 | هروهظ ةياغب ناذيالل رك ذ ريغ نه رمضا امتاو اهللقامل اهدعبام موزل ىلع ةلادلا ءاذلا هنع ْ

 ْ ءازَد ءاز نطابدازا نا مهذعلن ءو*نا.لاو فحدولا هينتكيالامم هنا ىلع ه.ئلتلل هصا ليومو ْ

 مهلامزال ةرخ آلا 0 هب لصتا مْ نوعبس رساو مهنه لق ردب موي عتوام وهو امدلا |

 هريس سدق ىدعس خنيشلا لاق ع

 رداد مج ناهرب ىنكفا 5 هح م« راب هرهز رخ بوح دروان بطر |

 لاك“ مهلاح ناكف لامالاب ىوقلا اودفاو ىرطفلا دادعتسالا اواطبا رافكلانا لعاو *

 ىوتلاىفناكنكلو ةّتلاريغتبال ةوقلاو قلخلا لصاف احافت ناسنالا هنم تينا لاح هنافىوا

 | كرتااو لاهالاب ه-فبناو ةيبرتلاو دقفتلاب لخلاوهو دوجولا ىلا هتوقىفام جرن ا ناكما

 | اياصولاو ظعاؤملا ةدئاف لال كلذ الولؤ اهداسفاو ةوقلا -حالصا ناكما ناسنالاىف اذكف .

 كلفاكو تكرتإو تلعف+ل دنعلل لاش نا لقعلا زوجمالو ىهلاو صالاو ديعولاو دعولاو |

 ةداعلاب "لقت الق كح ؤلاو انكم ملا يلا نقلي ا ءاثدجوأ انفو 'اغنتم ناطنالا ف !اذهأ نوي |

 هلال فاست البتة نكع نزع يعش وا يرهق اووي دعفاعااو منعا نورس ظاولا
 لقانبتلا فن يقعوا الا لاعتناق كيد والكل و فيفكعرر ةلييغلا ١

 | تقلخاموإ لاقاك 'هتدانعل كك ةناقعي .:هانا"ةكتعاطو مكتذا.غالؤل و هل منا ظ

 لاعفاو ةعاللاىه قلخلا نم ةينابرلا ةحلصملاو ةيهلالا مكلف 6 قو دسلالا تثالاو نما |

 | مامالا لاق + ةاءلج تاياغل ةعتتسم اهن كل ةرعاشالاد نع ضاسغالاب ةللعم نكت ملناو ىلاعت هللا |

 ههجو هللا مرك بلاط ىبا نبىلع نينمؤملاريما لاقاك ايندلا رادلا هذهىف ناسسنالا بغارلا
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 ناكر دعما ءادعلألا 3 ةارتهش اع هما نطيو رقع رادالا رم ناد: رادلاو نفس سانلا |

 هيراسو هاطخ ةسافناو هلاما هماياو هخسارف هروهشو هلزانم هوئسو هتفاسه رادقم هنانح

 1 نيانشلا بالة 6 اهنك 1و ةخفبللا اوس
 قرالال نطاو م ظ راق د زفساسا نبةايؤاث هنآك ناو -الناةلا اع كمل

 لقعلانم انل هللا ل عج ةملظم ةلكشم اهلا قيرطلا ناك امل نك مالكاراد ىلا ىعد دقو

 | اهباثرماو الع ا هتكىتلا هتداتبعزمو ايداه ارون انيلع اهلزنا ىتلا هبتكو انيف هكد ئذلا |
 هدارص لّواناف رفك ليوأت ريغنم انيلع اباذع هللااهلعج تاعاطلا هذه لاقنف انقاو انصح
 للاهراتخا امف ربط انال رذك ليوأتالب انلاريخ ناك ىلاعت هللا ضرفنملول لاقواو رفكيألا ثعتلاب
 صهاظلاو نطانلا ف انلع اهلهسنا هللا لاس ليعألاو نوحالا ريخلاب ديرتو :لوؤانا الا

 رخ الاو لوالاو

 6س ا 1ال/  نايبلاحود )



 ىلع هسفن دح و ناف ودع نانيتحلا ةعالاو هياكاو م1سو هيلع هللا ىلَص هللا لوسر عاسا نو

 ظ هللَعاوع عذلا 'هلاط"ا (ناغلف هل هتحغوا قالا ةنحم لضحَب "نقف" داؤا نم راثكلا ضب لاق

 ا ا -ِ
 ١ ةتعّوسلات[وعألا عبمج لعفو ماودلا ىلع لبللا ماقو عدولاو دهزلا م مهقالخاو مهاده

 أ انتالا لوا كيو بلا و ضو نحملاو ايالثلاب حارفت راض ىتح تاننهاملا عج كرتو

 ) هسف ىلع ناسنالاو هضغس هللا ناب مكح لق الاو هيحم هللازا ملعيلف هنع اانايطو اهيصانمو

 | ىلاعت 7 انك اح مالسلا هلع اق: ىلاعت هللاة بل ةتطوت لفاوتلانم راثك الافو . ةريصب

 | لقاونلاب ىل برقي ىدع لازز الو مهيلع 7-5 اذا ليقع ىلا نوررقتملاءنرشام )

 | هردق وابل 1 هلةيلاعلا ةفرغلا ءاطعا هل عسطملا هدبعل ىلاعت هتبح راث | نمو ؛(هبحا ىتح
 ظ ربانملا ىلع ءاسنالاف مهبتارمه ىلع اسولج نونؤكلا يلاالا , ارا عقو اذاو هدنع هتازنمو

 بتارص ىلع مهديحوتىف نوداقملا نوئمؤملاو ىسار ,كلا ىلع هللابءام املاو ةزجألا 12 واللاب

 507 ادحوم 2-7 نمام او ضيالا كيتاكلا 12- اة ةنحىف توك لكل مواحلا كلذو
 ام

 | ديحوتلا ف دلقءال ىلا ةيترلانع اذه لزتامتاو ضرالا ىلع اسلاج نوكف ةلدالاىف رظنلا

 امزج عزاشلل هديل ناك ن ف هتافصو هللاف' تالاقملاو ةلدالا ضزاعت نم.هشلا هقرطت هنال
 رك ذامنا ىلاعتهللانا معاو * اهلوؤيو ةلدالا ف رظنلانم هديحوت هخايز# اناعانؤقئؤل 8

 "ا عمط مهل سيل ملف هدابع صاوخاماو اهبق ني.غارلا نيعماطلا لجال ةقيقحلاىف ة هفر

 ريدقن ىلع مالسلاو ةيحتلا هللا ريشت رد ميعل اههعتو ةفرغلا قوف مهلف ىلاعتهللا ىوس

 همالك عامسو هقوشعم لامح ةعلاطع ذتليام قوت. ”ىثشب قشاعلا دتليالذا ىلاءتهللا نم انوكينا ا

 لاقف ةنحلا كلنمضانا ىلع مسا هللاقف قارتضن ليغ مر ناك هنا - ىكح  هباطخو

 اذهنم لضفا ديرا لاقف دوصقلاو رولا هلرك ذ مث اهلرطخال ةقواخم ةنْملا ىنارصنلا |

 رودق نيع دوب هك مهاوخ روح تبوح
 للا ةيقر نم لضفا ”ىش سيل تدجو نآلا لاقف ىلاعتةللاةيؤر كلنمضانا ىلع لسا لاقف
 كب هللا لعفام لاق مث لاق نالف تنا هللاقف ةئطلاىف بكرم ىلع ماملاف هآرف تام مث ملساف

 ىخرلا كلف ىئاقل ىلا اقوشىب تنما ىلاعتهللا لاقف شرعلا ىلا هبيهذ ىحور جرخامل لاق

 نينمؤملا لال نايب اذه  ؟ زاعدالول ىبر مكب اًوعبام 86 ةفاكسانال دمعاي هم لق ءاقبلاو |
 سوماقلا فاك دّسيالو ىلابيام ًاعيامو ةيئانوا ردصملا ىلع بصنلا اهلح ةيماهفتساامو مهنم

 دوجوم هربخ ًادتبم م ٌواعدو هيلع هلبقام ةلالدل فوذحم الول باوجو ىلاباام نالغب أبعاام
 هللا عم نوعديالنيذلاو) ىلاعتهلوق فاك ةدانعلا ىعب لعاف غااىلا فاضم ردصم وهو عقاوو د

 قطو ىلاسأوأ ىلإ كربتعإ رابتعاو ”ىع ئاذتم اهمتنإلاب لك دب قولا 00 اهلا

 ةعاطلاو ةفرعملاب عفا كوت ناقناالا فرمثناف ىل اعت هلمكتعاطو مك كت دابع الول يان

 ىلاعت “هللا دنع مكلنوكي رادقمو نزو ىأ جاجزلا لاقو *« ءاوس تاناوحلا رئاسو وهفالاو

 '”ىش ىأنم لماو لقثلا ىنمب حتفلاو رسسكلاب ”ىعلا لصانا كلذو ىلاعتهلمكتدابع الول
 اذه ةيلآلاف بغارلا مامالا حنج هيلاو اردقو انزو هلىرا'. ةقيقملاف هبأبعاام ىتعث ناك

000) 
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 اوه لها ىالتباو تنحم * افص لها ىادغ دشاب عوج

 تسن لك ةناخ ريمعت لكا *«: تست لدب ةناخ :ريونت عوج
 دو.ءءم ىنكم هج لك ةناخ * رون ىب ىتش اذك .لد ةناخ

 اهتحننم اههادامع الو اهقوف نم ةقالعال ءاوهلا ىف ةننم افرغل ةنلاىف نا ) ثيدحلا ىفو

 تاليوأتلا ىفو © مهنم نورباصلا ىا ( اللا لغاالا اهلاذيال ريطلا هبشالا اهلها اهتتأبال

 اي ) ردتقم كيلم دنع قدص دعءقم ىف ةيدنعلا ماقم نم « ةفرغلا نوزم كئاوا) ةيمحتلا

 قالخالا ليد ىلع طسولا ىفو ىهاونلا كرتو صارالا ءادا ىلع ةيادللا ىف « اوربص
 قابازلا»وجحولا فا قانستالا:طوخولا يات" لعأ ةياطرتلاا فو" .ةلطا ىواكشال ا هنلقتل) ١

 تدان رابكلا ضعب لاق.« .هللاىلا ال هللازيغل ىوللا لأ نم: ئوكتشلا كرت نبصلاو * ىهتنا
 ابدا مالسلاهيلع بوبا عوجر ىوكشلاب ىلاعت هللاولا عجربنا ملأ هباصااذا ىلاعتهللاب فراعلا

 مهنا نوظيو هللاب لهملا لها هلعفباك ىهلالا رهقلا مواَقبال ىت> زجعلل اراهظاو هللا عم

 ةفرغلاىف ىا ه6 اهيف نوقليو 8 نيتلاهج نيب اوعمح فارتعا مدعو ضيوفتو ملست لها
 ىاثلا لوعفملاىلا ىدعي [ ندروا ارىمدكش ب ىزيج : ةيقلتلا ] 6 ةحت 9» ةكئالملا ةهج نم

 ىنعملاو . تادرفملا فاك هبهتلمقتسا اذا اذكبو اذك هتبقل لاَع رداصملا جاتىف مك هسفنبو ءابلاب
 ةاحلالوطب مهلنوعديو ةكئالملا مهحت مالسلابو ىا د امالسو 8م ةيحنااب اهف نوابقتسي

 تادرفملا ف لاق * ةمالسلاب ءاعدلا وه مالسلاوريمعتلاب ءاعدلا ىه ةمحتلاناف تاف آلا نم ةمالسلاو
 انالف نالف ىح لاّقيو ءاعد لعجي مث رابخا كلذو ةايح كللعج ىا هللادلابح لاقينا ةرحتلا
 جراخ ريغ هعيمح نوكل ةيحن ءاعد لك لعج مث ةاملانم ةيحتلا لصاو كلذ هللاقاذا ةبحن
 ةمالسلاو مالسلاو هللتاحتلا هنمو ةرخالاماو ايندل اما ةايح ببسوا ةايح لوصح نع
 ءاَقب اهف نال ةنلاىف الا ةيق.قملا ةمالسلا تسيلو ةنطابلاو ةرهاظلا تاف آلانع ىرعتلا
 نيفراعلا ةمالس مالسلازا قرفلامهضعب لاق *« مقسالب ةحو لذالب !نعو رقفالب ىنغو ءانفالب

 نويحبف مهحابشاو مهحاورا ىلع ىلزالا قحلا ةايح ىلحت حور ةيحتلاو ةقرفلا نع لاصولا ىف

 كالهتسالا نم هبزوملسي امالسو هللاةاحب اهبزويحي ةيحم اهبفنوقليو مهضعبلاقو « ةيدباةايح
 امالسو ادرب ىتوك )ىلاعتهلوقب مالسلاب دربلا ةفآ نم مالسلاهيلع مهاربا ظفحتساكىلكلا

 ( مهاربا .ىلع
 مايوت مالس تلودرك اا تذاعس ىهز * دشابوت مالسرد هتسخدنم تمالس

 ةفرغلا نم نوجرخيالو نوتومبال مهتوك لاح ىا نوزجب لعافنم لاح « اهيف نيدلاخ © |
 لباقموهو"ةماقاو رارق عضوم اهنوك ةهجنم *6 اماقمو ارقتسم # ةفرغلا “ تنسح © |

 قيسامب ةنسحلا ةيلاعلا ةفرغلا هذه لثمل أبهتينا لقاعلا ىلعف أبا عا هلثمو ىنعم ارقتسم تءاس
 لاكشاالب توملاك ةينمالاناذ لام آلاو ىتامالا درجيىف عقبالو ةنسحتسملا ةاضافلا لامعالا نم

 ىلامللاو مايالاف دج ىلعلا بلط نهو * ىلاعملا انسيكس كمتاواةنكلا راق



 مك *”< 8 1م رسثع عساتلاءزجلا

 ديدوبهدز اروا هماىتبو موزحمىإ رافك هكسيزا هتقرإ شوه زا 2غ دحعسم رد مديد اروا

 هتفرب شوهزا نانح# دندرب هناخم اروا موزخم ىنإب دندرك تمودخ وا ره زا متونبو
 | :تيئاتتك ادم دج بار ههاناي تفكك هتلنفنا و» نيلابوت ديد :اًوذَوح زقامةدمآ نثوهاب نوح |

 | بيصيالام هلجانم كباصا دقلو هنع كلاؤسامو [ تفك هفاخوب شردي ديسر هحن ىوراكو

 لوغشم نينجىون .لدو ىسرب دمحم لاحزوت هكت سنا ىاج هجرسي ىا ] دحا لجال ادحا

 دنتساخرب ونا بصعتب هكمتونب ىني ىع رسسإ ىا ىورمذا دوريه هجوترب هكىنيب ىع ىداد |
 موزخنىنب زا وتداثام ىلاذاب شيوخ ناردب نيدبو ىدركزاب دمع نيدزاوت ركا دنيوكسو
 رابدربودوب ملح تخسركبوبا مك ديدبوت وكنا ميرا رامدو ماحس ارئاشباو مداد بلط

 | عوجرلاب ىتورمأي نوملعيال مهناف موزخم ىنب دهامهللا ) تفكو تشاد ربرس عضاوتمو
 قحردوزاو داز ا: ناتحتسو راقوو 0 نادك دوتنب ارو ةّرفلاَبر ( لطانلاىلائطانع |

 | نيذلاو) رباج اي (امالس اولاق نواهاجلا مهبطاخاذاو انوه ضرالا بعز وشع نيذلاا» تفكىو

 دحهتمو دبعتم ىدوب ماقرد بشده هكهشذح وبا نوم تسا ملاس(اماقو ادحس مهبرل نوتسا

 | ىدوب نز>راكياب هتسورب هكتسيرافغ رذ وبا (مهج باذعانع فرصاانبد نولوقي نيذلاو)
 | مللازا ىبربخي ليربج اذه رذابا اي) تفك ازوا اد. لوسر ا تعطقشتا زاو خزود مزا

 | هسفنىلع هلامقفنا تسا هديبعوبأ كا 6اوفرسسي مل اوقفنا اذا نيذلاو) (رانلا نم كراجاىلاعت |

 | هكتسابلاطىنا نيىلع لا «رخآ اهلا لاعم نوعديال نيذلاو) هلعف هللاىضرف هئابرقا ىلعو 0

 نب ديعس (روزلانودهشيالنيذلاوالدركن قحىب لتقو دركنانز زكرهو ديتسربن تبزكره
 | وتتفك ارديعس دشناوشب سب تخورفب ىعرد ليفن نب باطخ تسا ليفن نبورمع نب ديز |
 مهد قوشر ارتاتنىقح نارد ارباطخو ليفت نيورمح دونارمدج عرد نأ هكنكىوعد ١

 هلعف هللا ىضرف تسيب نم راك نافك غوددو تين جدلا توت تو شرب للعم تفك, دحتش

 تساٍباطخلانبر م لا (انبرنولوقينيذلاوإ) تساصاقوىبانب ديعسإ16اوركذ اذا نيذلاو)
 [تفكدكتا دركداي تسافطصم قالخا جياتنهكهديدتسب قالخاو هدوتستافص نيدب هلمحا رئاشيا

 نومجتسملاو هب مهفاصتا ثيح نم ةيناعلاتالوصوملاةاصزيح ىف لصفامب نوفصتملا  كئلوا »

 ءازجلاو ةيافكلاو ءانغلا ءازحلا هي ةفرغلان وزب ف ىلاعتهلوقهربخ أدم وهو لاصحلا هذهل
 لاقي هلوانت وا ”ىنثلاعفد فرغلاو .رمشف ارشناو ريذف اريخ نا ةلباقملانم ةيافكلا هبف ام
 ىلعا :نوناثي ىا لاع عفت سم ءانب لكل لزانملانم ةيلاعلا ةجردلا ةفرغلاو قرملاو ءاملا تفرغ

 لوصف ردو « (نونما تافرغلاىف مهوا) ىلاعت هلوقك عما هب ديراسنج مسا ىهو ةنلا لزانم
 #اوريصامي [  ناجرمو ٌولّْؤلو رزو مس زا هداهن همثاق راهجرب تساهكشوك ] باهولا دبع

 ىلع مهربضب ىنعملاو . هيلع روبصم لكىف عيشيل قلطالب قلعتملاب ربصلا دقي لو ةيردصم ام

 هيلع لاق موضلا كلذ نمو .تادهاجلا لمحنو تاوهشلا ضفرو تاعاطلا ضضم نم قاشملا
 ىا وهو ناميالا,عير موصلا نوكيف .ىا (ناميالا صن زبصلاو ربصلا فض موصلا) مالسلا

 برشلاو لكالاب :تاوهشلا ىوقت امتاو .تاوهشلا ناطنشلا ةليسو ناف هللاودعل رهق موصلا

 «(كلذلو)



 ناكر ,هلا ةروس مدع 7 نمد م

 عزها كغ مدرع ودليلا »* ىوربوخ نز دشاب روتسموح

 || كلذ ريغوا اباتكوا هلعفو هلو ىدتش ناك اناسفا هب متؤملامامالا 5 اماما نيقتملل اناعجاو
 مسا م ةماقا ىف ىوقتلا لها انن ىدته ثمحح انلعجا ىا تادرفملا ىف اك الطبم وا ناكاقحم

 ناو دارفنالاقيرطب مهنع هرودص هاظلاو داشرالا ىفو + للمعلل قفوتلاو علا ةضافاب نيدلا

 ةغيصي لكلا تارابع تيكح هنا الخام اماما نيقتملل ىنلعجاو ءاعدلادنع مهنم دحاو لك ةرابع
 قباو (تابرطلا نم اولكلسرلا اهيا ايإ) ىلاعت هلوق ةقبرط ىلع زاجالا ىلا دصةلل ريغلا عم ملكتملا

 قيرطب ةالصلا ركذ ةيافكعم ةعيسلا عضاوملاف لوصوملا ةداعاو ةمثا لقي ملو 5 اماما

 تالوصوملا ةلد زيح ىف ركذ ام دحاو لكناب ناذنالل كوالا لوصوملا ةلص. ىلع فاعلا

 الور كاعت م هن ؤطوخ هل ةنوشر ةابازويتسيبرطخ هواش كلاود ىلعال يلج عظم او كوننا
 تفالاتخيإلا [نتزتتلا ف وضوللاورةدضلاب نيتي تفل الا طليقي وتو. كلوا تع نيكل ذا حرجا ؟ىخ ندم

 ىلع اللد هكا ع نبرمسفملا نم ةعاجو لافغقلا لاق * ىااذلا فالاتحاالا ةلزتم قاررخلا '

 هنغ لمح نم هللا هاجم ناب وعدب ناك هنا ةورع نعو * بجاو نيدلاىف ةسايرلا بملط نا

 ا ةرامالاو ءاضقلا نم ع لجرلاديةّس النا ةنسلاف ايندلا ف ةهسايرلااماو 0 هؤاعد تيحتساف معلا

 | اهلَش مل ناك دقو ديدشلا ديعولاب هلع هركينا الا هاضتراو بلق دايقناب ةفارعلاو ىوتفلاو

 رخاوالا فيكف لئاوالا

 ىبكن اضف زكا ىريك وتعد زك و داركم اضف ههنا

 ا نيشدصلا سؤرنم سر ام رخآ هريس سدق .نيدم ىبا خبشلا لوق تلقنا رقفلا لوش *

 | ةيترم اولمكتسا امل نيقيدصلا نا تلق هانعم ا روهظلاب جورخلا هبف رسفي دق هاجلابح

 ْ ءامسالا تآلاك ن م ةصح مهل انزوكلل هاللا م مالا ةمرع اورهلظي نا اوحا نطابلا مس الا

 حاصم مهب مظننت نا قكي لب ايندلا كبل ,ملا دلقَلا ىضتشال ىنءملا اذهو ا

 ١ نب ئأو هرمس نسدق نكالا لجالا ىخشنا اذهنم تدهاش دقلو ناك هجو ىأب ايندلا

 ةينطنطسقلا ىلع ةاغبلا كوتش نكتب لالقاءالا» عع 0 اناطاس ريصيس هنا هتافشاكم ضعب

 ربد ثيح خيشلا ةرضح ريبدتب الا ةماعلا ةنتفلا عفدنت ملف هيلي نمو ناطللا اورصاحو
 اوعراذقلا لثف هج نيش ماو .ةناطرسلالا(ىتعاورتلللا: ماوس ا خساذ» تعا سلخ وك اهلج ا طييذت
 اذه ضيفلا ماب ىمسملا انباتك ىف هماعو ىهاظلا مسالاب روهظلا

 هللا ىضر بلاطىبا نب ىلع نيمؤملا ريما. شيب تفك هللا دبع, رباح ] دارسالا فشكتىف لاق |

 لوز ا («(نمح رلا دابعور) نينهؤملا ريما اب هككدسربو نقلا معان 5و ىد ع هكمدوب رضاح هنع

 تفك رباج درك د زمان ارئاشيا نيملاعلابر هكدنا موق هج ناشياو تسيك ناشرد تيا نبا

 هك قاد جه ءالؤه نم ىردن رباح ا تنفكاو درك 'نماب ىور تقاعجنا] هنع هللا ىضر ىلع

 تيا نيا دما ورف ةئيدمب ةنيدملاب تلزن نينمؤملاريما اي متفكدما ورفاك تيا نياو دنادكناشيا

 ن ركبوا ( انوه ضرالا ىلع نوشمي نيذلاإ نباحاي دما و رف كك تيا نبا هكرباحاي ةنتفك
 دركى ارك مالسا زعب ادوا ةزعلابر هكراكودب نيو كم شيرق ملح اروا تس تسا هفاخخ ىلا '

 )ت77 صصص



 اجا نكما ةضا كلنا ذولا يزيما تحياشل خور دد] هلوق نه دارااوهو سانلا نبي هنشفلا عفدو ر غلا

 لت ك1 و اعل :ثوكلا زاوجاماو لئاقلا سفن لع دولضلاةراناف يل قا ةذنصلال نا ذا طوقا

 املك عم انرشحبو .نيصاخلا نيّقيدصلا نم لب نيصاخملا نيقداصلا نم انلعجم نا | ىلاست هللا |

 كارز 1 اذانئذلاو #9 ةنلختلملالامذالاو ةّدناَكاوقالل“قفوملا هنا ءابدالا-ءاملغلاو ءاملحلا | 0

 م ماكحالاو ظعاوملاىل اع هلمتشملا 6 مهب رتاي 1 [ هوشه داددنس ] ١ ةيسرافل كايو.: اوظعو |

 ريغو حعرلاو ءاملا تودل لاه ريرذلاو ريرخ هنم عمسل اطوقس طقس رخ هو اهيلع اورخم | ْ

| 
 ظ
 ش0
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 الأ يتابع هيعبقلو عمسلا ةساح دقاف وهو مصا عمج ه© امص 8 ولعزم طقس طقس امم كلذ

 تاي آلا ىلع اوم مل ىنعملاو . رصبلا ةساح دقاف وهو ىمعا عج 4 انايمعو 3 ةلبقي الو قالا

 نيازصم ةلعاوناذلا:نيشاس اهيل اوكا امور انتعو اهل آو ششي + نع "ههنؤكلاخ

 تاؤولج تيرصب ةديدبو 7 اوعفتلاو ةنعار نوبعب

 00-1 كازو وت لفات ّىملا "كاي نأ: 501 ٌلضاح تنديد ارنا لاح

 | ىمعلاو ممصلا ىنن ىننلانم دارالاف نوقفانملاو 7 هلعش امل اضيرعت دضلا قب روكذملا

 | هان بهو [ امراكدرورب ىاز 3 انيرنولوش نيذلاو 0 هلع ةادالا تلخدناو رورطانود

 ضوع ريغب كريغل ككلم لعجتنا ةيهلاو . ةهو اهو بهي بهونم صاوهو [ارام شخ

 # انجاوز! نم 8 هقاقحتسا ردق ىلع الك ىطعي هنا ىنعب باهولاو بهاولاب هللا فصويو

 ةجوز اماو جوز اداضموا هلالئامم رخ اب نرتقام لكل لاعب جوز عمج وهو [ ام نائذ ذا ]
 راغص اهلصا ةيرذ عمج وهو [ امنادنزرفو ] 5 انتايرذو 3 تادرفملا ىف أك ةئيدر ةقلق

 ةثلثم'ةيزاذلا هتمويهثك ىلا ارذإسوماقلا ىف .لاق « اضيأ راكلا ق افرع راص ثا د داود

 ةزامحو ةعاطال مهقفوتب ىا [ دوب اهديد ”ىشور هكىبن 51 + نيعا ةرق نيلقثلا 0

 نم ىرب امل ةسع مهلرشو هيلو مهل رمسلا هللا ةعاط ىف هلها ا اذا نمّوملاناف لئاضفلا

 دارملاف (مهتايرذ مهبانتحلا) هلو دعو اهسحةنملاف هب مهقول عقوتو نيدلاف هل مهتدعاسم

 بوصنم ةرقو .اهوحنو لامجاو هاحلاو لاملب ال ةنيدلا لئاضفلاب مهليضفت لوئسملا دورقلاب
 ىظنلا نع هنعرقتف هاضرب نم هملق فداصن نأ هانعمو رارقلا نم امأ صو به لوعفم هنأ ىلع

 حيرتستو را نم ىذأتت برعلاو .دربلاوهو مضلاب رقلانم اماو هقوف امىلا حمطتالو هريغلا

 روريسلادنع نيعلاعمد ناف رورسلاو حرفلا نع ةيانك نوكي اذه ىلع نيءلارورقف دربلاىلا

 ةعاط نم انوع هب رش ام مهتهج نه ال به ىنعم ىلع ةيادتيا اما نمو .راح نزحلادنعو دراب

 هلوقب تنيبو ةرقلا ترسف مث نيعا ةرق ان به لبق هنأك لاح اهنا ىلع ةينايب وا حالصو
 ادسا كنم تيأر مهلوقنهوهو نيعا ةرق مهلهللامهلعجينا هانعمو «انتايرذو انجاوزا نم)

 مهضعل لاق: دشا تنا :ئا

 دالوالا ةباحن نهلجاو * ةريثك داعلا ىلع هلالا مل

 هريس سدق ىدعس خسشلا لاق

 اشداي ارنثيورد جلتع انك دع اسراب و( غناموف ايدول وف نر

 (وج)
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 راكبا ىفاك مارح وهف افرح ىنخاوا افرح داز ظرفاناف طبطقلاب ةءازقلا دح نع جرخي ملام

 ناقرفلا ةروس موك "ه١

 دعت خبشلا لاق : راكفالا

 حود توقنآو تسسفن ظحنيا هك * شوخ زاوا تساييزذ ىورزا هب
 شرعلا زتها حبس اذا ناكو هلثم هلبق ريل اكلم جارعملاةلل مالا هيلع ىأرو «
 راثلا باذعنم نيمكاصلا ةءارب امهيف روننم نامظع ناقودنص هيدي نيب ناكو هتوص نسحل

 روزلاب دارملا هرسس سدق لهس لاقو * هريس سدق ىثادهلا ةرضحل سئافنلا سلاح ىف هلصفتو

 هيف كل سيل دهشم لكاذكو نيعدملا سلاجم هرس سدق نامعوبا لاقو * نيعدتملا سلاجم

 بج ام ىا © وغللاب 8 قافتالا قيرط ىلع « اورم اذاو © داسفو لزأت لب كنيدف ةدايز

 || لمشي نمحرلا حتفيف لاقو [ هديدسيان ىزيجم ] ةيسرافلابو : هيف ريخالام حرطيو ىغلينا

 دعيوه هيدي الام مالكلانم وغللا بغارلا لاقو * لوقوا لعف نم طقس لكو اهلك ىصاعملا
 # اورم © رويطلانم اهوحنو ريفاصعلا توصوهو اغللا ىرحم ىرجيف ركفو ةيور ةقالذ |

 هنع هسفن مرك او هزنت اذا هنيشي امع نالف مركت لاعب ميرك ع مج 6 امارك قه مهنوك لاح

 هب فصو اذاو رهاظتملا هماعناو هناسحال مساوهف هب هللا فصو اذا مركلا بغرلا لاق «

 كلذ رهظي ىتح ميركوه لاقبالو هنمرهظتىتاا ةدومحلا لاعفالاو قالخالل مءاوهف ناسنالا
 ءاضغالا كلذ.نمو هيف ضوحلاو هيلع فوقولانع مهسفنا نيمركم هنع نيضرعم ىنعملاو . هنم

 فشكىف لاق * هب خرصلا نجهتسي امج ةيانكلاو بونذلا نع حفصلاو شحاوفلانع '
 ةيانكلا وه انهه مركتاف هنع اونك جورفلا ركذو حاكللا ركذ اودارا اذا لبق رارسالا
 هللا ىنكدقو ءالخلاو لوبلانع ةيانك 6 ماعطلا نالكًاياناك) لجوزع هلوقو ضيرعتلاو
 سمللاو ءاضفالاو نايئالاو رسلاو حاكئلاو نايشفلا ظفلب عامان ع نأ رقلاف لجو نع

 ( نهثمطي+ل ) هلوقىف ثمطلاو ( نهوبرّتالو ) هلوقىف ةبراقملاو ةرشابملاو لوخدلاو سملاو
 نع ريبعتلا وهف هتقيقحو شحفلا دح اما ىلازغلا مامالا لاق * ةيبرعلاىف عساو باب اذهو
 لهاو هب قلعتيامو عاقولا ظافلاىف ىري كلذ رثك او ةحيرصلا تاراععلاب ةحيقتسملا رومالا

 اهبراقام ركذبو زومرلاب اهيلع نولديو اهنع نونكي لب اها ضرغتلا نم نوشاحتي حالصلا
 ةجاملا ءاضقب لوبشلانعو ةبحصلاو لوخدلاو سملاب عاما نع نونكي الثم اهب قاعتيو
 تلاقوا ةرتسلا ءارونم لبقوا ةرجحلا ف لبق لاش لب اذك كتجوز تلاق نواوقبال اضياو
 ىذلا ضراملا ريساوبلاو عرقلاو ةحربلاكةنم ىحتسي بيع هب نمل لاش اضياو اذك دالوالاما

 ةحيرصلا هظافلاركذينا ىغذيالف هنم ىحتسيو ىنخيام لك ةلمخابو هارجم ىرجيامو هوكشي
 نوردناى شير ] ىدعس خبشلا لاق * بلكلا ةروصيف ةمايقلاموي رمثحي شحافلاو شخ هناف

 هك ىديسربإو تسنوج تشير هك ىديسر, زورره هرس سدق حبش ترضح ماد هماج
 دناهتفك نادنم درخو دشابناور ىوضعره ركذ هكدنكيم زارتحا نازا هك متسناد تساك

 [ دجترب شباوجزا دجنسل نخس هكره
 ىباشكت .عيهزا نهد. .نافكب هكدياب « تسباوض نيع نخس هك ىنادن كينان

 ىناهر دنيزا همهدةثغاول در ككاو هبا# قلاع دُْسردو ىنوك نذس سار



 مدي 7” 6٠١ *-- رشع مساتلا ءّملا

 هبلا فاضل مقاو فاضملا فذ روزلا ساا# نودهشزال لضالاو هب لوعفملا ىلع ووزلا

 هلق ةكر انتم لطابلا"ةالهانشم نافذ نعحفلا نيلاععو بذكلا رضاحم نورضحأل ىئملاو . ةماقم

 مالا هلل كسلا ع وو فت 0 را قادر لقوم وضل اود اعلا الطخ

 0 هللا عم مهاواق هن الح اوسع ادرك نيك دال اريخ نوروهظيال نيذلا هو همالملا اماو *

 ةدهاشمل رورشلا عمضاوم ضعب نورضحيو ةماعلا مالكب سانلا عم نوملكتو ناوكشالاو

 هلوش نودارملا مهو نمحّرلا دانع ةق.قحلاىف مهف رمثلا ف سانلا اوقفاون ىتح ردقلاو ءاضقلا

 ظفاحلا لاق : (ىريغ مهفرعبال ىلاق تحن قالوا ) مالسلا ةلع

 تشولهج شرسرب ريدقت 35 تسم ن.٠ تمالم ىفاسس هماش نكم

 | ىدنحم لا لاقو

 ا 2 ا ان لا داب رك وما برادنا# يجر

 ريسغ ىف أك [ناشيإ .هاكيزاباي] ىراصتلاو دوهيلاو نيكرشملا دابعا روزلاب دارملا مهضعب لاقو

 0 96 فرق دوخ كارلا تمد" ّلهأ كنا ] تاحوتفلا ةمح رت ىف لاق * قشاكلا

 | نيا قشمدرد هك ديام رفيم رهطالا ءرس سدق ربك أ خبش تسن ارد ون كاله ىلاعت قح

 | ,اندوخ ,لاكتطاو رايضاو دْيكم 'تعاس ئواصناب نادمعو ناز. هك مدرك ءدعاشم يعم

 ظناوقكا منن هيي دج لقفاكو ناشلارأ كرين لدسر ةيدومعم باذاو درى رناتكي

 موب ىوتشأ لحد نع ىَقاف فو [ دتيبس قال حله | ]و كسارفك نبق دوا
 نوكي ةرفكلا همظع اكمويلا كلذ مظعت هبدارازا مويلا كلذ ريغفف هرتشي مل أش زورينلا

 ذورين دارملاو ىهتنا ارفك نوكيال زورينلا موي منتلاو برشلالجال كلذ لعف ناو ارفك
 روزلا سلجف لخدي مهضعب لاقو * همالكنم رهاظلاوه اك مجعلا زورينال ىراصتلا

 ىنغلب لاقبردكملا ن'. دمج نع - ىوز ب لظابلاب ءانقلاو حونلاو بذكلاو وهللاو ىللا

 نيماعو وهللا نع. مهعامساو مهسفنا نوهزتي اوناك نيذلا نيا ةمايقلا موي لوي ىلاعت هللانا
 ىديجمبو ىئانثو ىديمحن ىدابع اوعمسا ةكئالملل لوي مث كسملاض اير مهولخدا ناطيشلا

 عونملا لس نمو <ناامالا تنفك !اذككن ونحت مهالو مهيلع فوخالنا مهوربخاو

 حدملاو حازملاو ةميعلاو بسلاو مالكلا لوضفو ةببغااو بذكلانع هناسل متادلا نوصينا
 ناطيشلا داصوهام بلقلانم كرحي ىذلاوهو لطانلاب ىنغتلا ءانغلاب دارملاو رعشلاو ءانغلاو

 ءابحالاىف ا" قحلاب ىنغتلا نف هللا ىلا قوشلا كرحبام اماو نيقولخلا ةحمو ةوهشلانم
 عوشخلا نم هل نا رقلا ءاحامع اهجور خر وهعاو كلام اههركف ناحلالاب ةءارقلاىف فلتخاو «

 مدقي لب « ناوخشوخلا» حبوارتلاف مدقي نا ىغنال ناخىضاقىف لاق اذلو مهفتلاو

 *ىهتناركفتلاو ربدتلاو عوشخلا نع لغشي توضلا نسح ناكاذا مامالا ناف «ناوختسردلا »
 حتف ىفاك ةيشخلا ةراثاو ةقرال ببس كلذ نأل ثيداحالا فلسلانم ةعامجو ةفشحوبا اهحاباو |

 دعب حتتفن ثيدحتلا سلحن ثيدحلا لهانم خس.شلا سلجاذا ثيدحلا لوصاىف:لاق * برقلا

 اهنيزتو ةءارقلاب توضلا نيسحبحتسا امناو ىهتنا نآرقلا نمأبش توصلا ندح.”ىراق ةءارق

 (ام)



 ناقرفلاةروص مد 79 >>

 مالم ىرحتو حسقلا هرتنيب عمل اوهو ةياثلا ةبوتلا قار[ عا را نان ا | أ

 | طقف ف زلاو لتقلاو كرسشلا ىلوالا ةيالاىف هيوتلا قلعتم نال صيصختلا دعب ممعت اذهو

 ةعزعلاو هنم طرفامىلء مدنلاو هحبقل بنذلا كرت عرشلاىف ةبوتلاو * ىصاعملا قلطم انههو

 لك دقف عيرالا هذه عمتجا ىتف ةداءالا نم كرادتي نا هنكما ام كرادتو ةدواعملا كرت ىلع

 تالا للملا لاق: يتلا دنا 2

 مهرك هنوكن يدي ةكدرب كى نك * رصم هنكرب لدو هيون فال قلخاب

 ةبونىهو ىا دوم قلخ لكىف لوخدلاو مومذم قلخ لكنم عوجرلا ةبوتلا ءاطعنبا لاق *
 صخالا ةبون ىهو ىا ىلاعت هللا ىوس”ىث لكنم بوتينا ةبوتلا مهضمب لاقو * صاوخلا

 بحا نييئذملا نينا) ى.دقلا ثيدحلاىفو رازوالا نوباص اهئاف رافغتسالاو ةبوتلاب كلعف
 ىلع توملاو كريشلا ىلا ىدؤي رارصالاو حيبستلاب مهتاوصانم ىا (نيحبسملا لجز نم ىلا

 اشاين تنك لاقف هتلأسف ىطغم ههجو فصن الجر تيأر قحساوبا لاق * ةيمالسالا ةلملا ريغ
 بتكف ىعازوالا ىلا كلذ تبتكف عباصالا رثا ههجو ىلعو ىتتمطلف ةأاربق ةليا تشبنف
 لاقف ةلقلانع الوحتم مهرثكا تدجو لاقف هتلأسف روبقلا لها دجو فيك هلأسا نا ىلا

 رفكلا ىلا ىدؤملا رارصالا بسب ىا ةيمالسالا ةلملاريغ ىلع تام ىذلاوه ىعازوالا

 مقاو روماملا كر نم امذ' يشأ يتلا تاكنانا هقالا لوصاو كدا "لاكن انا داحلأاو
 ىوتشملافو : ادودرم سيل اراد كلذ

 ئردر ٠ ”تفانوا “7 دكشابزاب د«: ىواد . "طرف تناحزإ اردبون

 بامور ىوزارد ذأ نفس اراب < تام اذ دوارشمام عنازعمو لق

 رسىا تشه ناز تسا هبونرد مع ازذ ظتقع تعكر ار تنجح !تعشه

 ذاب ؟كنخ -ذصماتا ههؤتلوا «ناو ىلا ناازدا دكار قاوم رادشكر هيكالنا

 دوسح "روك كوش تخر * دوز تسزابرد راد تمدغ نيه

 نودهشيال نيذلاو 92 احوتفو الاونو اضيف هتمحر راثآ نمو احوصن ةبوت ىلاعت هللا لأسن
 هلصاو بذكلا روزلاو . نانعو ةدهاشم نع“ىثلا ةحصب رابخالاىهو ةداهشلان م 5 روزلا

 ١ هدودكو زاب هبون رد هكن ليقو ردصلا ىا روزلا لئاملا روزالا بغارلا لاقو + قح هنا مهوي اب لطابلا هيومت

 دوزلاةداهش نودهشيال لصالاو ةيردصملاىلع هباصتناو هتهج نع الئام هنوكل روز بذكلا

 ةداهشلا نومشال ىنمملاو . هماقم هللا ىفاضملا مهقاو فاضملا فذ صاخلاىلا ماعلا ةفاضاب

 لاقف «روزلا دهاش ةبوقعىف ةمثالا فلتخاو * [دنهدن غورد ىهاوك ]ةيسرافلابو : ةيذاكلا

 دزعي ةثالثلا لاقور* روز دهاش هنا مهللاّقيو هموقىف فقوي لب رزءيال هللادمحر ةفيئحوبا |

 قاوسالاو عمادوجلا ىف رهشل كلام لاقو * روز دهاش هنا نوفرعو هم وق ىف فقولنو

 دوز دهاش اذهءاندجو انا لاقيف اهيف رهتشي ىتلا عضاوملا يف هبفاطي دمحا لاقو « .عماجملاو

 مذسلو ةدلج,,نيعبرا روزلادهاش دلع هنع هللاىضر باطخلا نب رمح لاقو * هوشتحاف

 ةداهش ىعددنلا همحر ءاطع يا لاق * دارسالا كنك ا؟,قاوسإلا ف فوطيو ههجو

 | باصتاومروض+لاوهو دوفيشلا نم نودهشي نوكينا دوو باقل دهام وع نوم ٍناسللا

 امرد مراهج رتفد طساوا رد

1 

.- 
 يس



 مك 748 >- رشع مساتلا ءزجلا

 قرفلا تفرع هلا جنرتشأ امل تين نأو:ةرفغملا داس جيم عام! ووش ةقيّقح نع ةرامع

 ىوهوايئدلا ةداعنع «با:نمهالا) ةمحنلا تاليوأتلا فو © همالكىهتنا ةرفغملاو وفعلا ناب

 تع.س نذاالو تأر نيعال 6 نيملاصلا هداعل هللا اهدعا تالاكو تاماركي (نءاو) سفنا

 ضايعالا وهو تالاءكلا كلت ىلا هغلبتا ( اهطلاد المع لمعو ) ريشب بلق ىلع رطخالو |
 كلكب ىلك مهضعبل لبق امهناسحا فطاوع ءاحر هتبلكب هللاىلع لابقالاو هتلمجم هللاىوسامح |

 هنم ةرذحرطنا ىذلا مظعالا ريكا الاوت اديه يردلو لؤذيم' كلكل كك لاق كوتش |

 نع ارابخا ىلاعت لاق اك ةصلاخلا تانسحلا زيربا اهلدمت تآسلا ساحم نم ضرالا ردق ىلع
 اههذ ساحتلا ريسكالا لدبي 5 6 تانسح مهت ايس هللالدبي كئلواف ) ريسكالا اذه لها

 ىلا ىرت الا اهتلاجتساو ناسعالا بالقناىف ىلاعت هللالهادنع كشال ريقفلا نوه *« ىهتنا |

 ىدلحلا مامالا لاق * ةفسالفلا ناسنا اهنم مكتحلا دلوب نال تحلص ةينالويهلا ةروصلا ىلا
 ليحتبت راثلا سكعلابو ارا ليحتس ءاوهلاو ءاوه ىلدتسي ءاملاو ءام لححتست ضرالا

 رصنع لك ناعم ضعب ىلا اهضعب ليحتسي رصانعلاو اضرا ليحتسي ءاملاو ءام ءاوهلاو ءاوه

 هريغىلا جازملا لالحنا ىلع حضاو ناهرب اذهف ةلعفنمو ةلعاف نيتعيبط نم جزتمم رصانعلا نم

 فقوف اناوح لحتسي تانلاو اناس للحتسست ضرالا ناذ لوصفلاىف اماو * لوصالا ىف
 ىلا عجريو هرضانعملا دسفب نا الا مهللا ليحتسإال ناوحلانا لاقو ايس نبا لضافلا |

 تابنلاو اناين الاحتسا امل امهناك نع ةروصناىف ادنشيلاذا ءاملاو ضرالانا لوقف هعئابط |
 خبطلاب نادسفي ناويملاو تابنلا نا هيلعىذ> فق اناويح لاحتسا امل هلاك نع دسفل اذا

 ناسنالا فوجىف ناريصيو ىثاذغلا سومتكلاىلا |ءهجانم لح و ءاذغ ناسنالل ناريصيو

 كلذكو اناسنا مث انيتجمث اينمريصف ىثتالاو ركذلا نيب ةقوشلا ةكرحلاب مدلا ليحتسيو امد
 ناديدلا لثم ىتش تاناويح ىلا ليحّةسيو اناين ريصن نا نكمي هداسف دعب ناسنالادسج |

 امناو ةايحلا ءام تيرش اذا نيوكتلا لبقتنا ىلا تافرلا ماظعلا ىتحعبملا ليحتسيو اهريغو '
 تلدبتو ةفصولا ةفضنم تلاحتساناو هللادنع ةمولعم ةظوفحم ناسنالل ةيئادسجلا ءازجالا

 ةقاب ةنطابلا هتاذوهسفنو هلقعو هحور نااالا هريغملا اهنم لك جام لحتاو ةلاح ىلا ةلاح نم

 ظئاحلا لاق : اهخزرب ىف

 ىوشردرزو ىباس قشع امك هلا 6 هرنادصو>دوحو سمزا 0

 تانسحلا ىلع باثا كلذلو « امر هه تانسح تاايسلا لدب كلذلو 4 اروفغ هللاناكو © '
 © احلاصلمجو ف اهيلع مدنلاو ةيلكلاب اهكرتب اقلطم ىصاعملانع عجر ىا «باتنمو
 6 هللا ىلا بتي ب لعفامب 5 هنافؤه تاءاطلا ف لخ دو ىصاعملا نع جرخو ا هنم طرفام هب كرادتي

 ناشلا مظع اباتمىا ه اباتم ظةبانالاىضتشي ىلا ركذ بغارلا لاق * توملادعب ىلاعت هللا عجرب
 ادياز ىنعم ءازحلاىف نال ءازلاو طرشلا دح الف ٍباوثلل الصح باقعلل انحام هدنع انضرم

 هللاىلا عوجرلاوه ءازخلاو ىصاعملانع عوجرلا ىنعمي ةبوتلاوه طرشلا ناف طرشلا ىف امىلع

 ( اءوجد )

 | ةداملا تلاحتساو جازملا لحا اذاف ىعانصلا ملاعلا ىف اهريغىلا ةيلصالا ةداملا جازم لالحتا

 دك



 نافرفلا ةروس - ؟ عاب ع

 | فالخم ىا 2 هلل اهف مهف رصت نوكي ل ٍ تاو هللا ةون رم انناللا زوخعف | ْ

 ةفككلا تب ًاذوهاك لاعفالا نم يا اه 3 كلذ لعش 00 [ هك هز ب 06 00 3 ةماعلا 0

 ىازِح دش هن] ةيسرافلابو : ىتممو انزو لاكللاو لابولاك ةيوقعلاو مثالا مار واه دك امانا ىلا 8# |

 داو يوم يوما لاق * هازاح.همتاو هدد لحرلا 1 لوش [دو> ىراك ءزب

 شالا ق1 ملا كاد 0 لدول 5 كي 2ك و 01 ةفعاضلا] 34 57 عادلا

 ادعاص) هلثم هيلا تءمض هتفعاضو هتفعءذو علا تفعضا لاش ناب واستم ئيردق اخر

 اعملا ماهضنال كلذو تةودعب اتقو هباذع ديازن» ىا ىعملا ىف اهداحنال قلل نه كد ةلخاو '

 تانعو نازردا تاكرذ تاذع نايادبب اذا نوكيا ةلمجكلا كاوا قاز نت شكلا
 أ
!| 

 كلذىف ىا هي هف قه [ دنام ديواجو ] 96 دامو © نمحرلا تابرقو ناذحلا تاحرد تاجرف |

 ةسرافلابو : ثاغيالقاحورلاو ىنامسل !باذعلل اعماح ارقتحم الئلذ 1 0 ةهدنوك لاح باذعلا | ْ

 ءابلاب اهلعجو ءاهلا ةرسك عايسشاب اناهم ىهدف صفحو ريثك نبا ارق [ رانتعا ىو داَوْخ] |

 د# بان نمالا قه هيس نع عاتتمالاو ظقشتلا لصحبل فعاضملا باذعلا ىلع هينتلل كلذو لص ولاَيف |

 ١ اًطاصال لمعو © ىلاعت هللا ةيئادحوب قدصو 1 5 0: قارلاف ”لجمل اودقل رثغل 0ر5 5

 ] تاحلاصلاو ملاعلا نايرج عم فوصوملارك ذ [ ناعيا لمكت ىارب هتسناشرادرك دنكبو

 سنحلان م هنال ءاشتسالاو ةقباسلا لامعالل هترياتمأ ىلع صيصتتلاو هب ءانتعالل مسالا ىرخم

 5 5ك يعل 1 مرش رار سرع دعو ا لا د ين رك كج

 لمعلاو ناميالاو ةبوتلاب نوفوصوملا  كئلواف ف ةي آلاف اهل ضرعتالف اهمدعو باذعلا
 مالسالاىف ايندلاىف اهولمعىتلا هك مهت اس هللالدبب ف [ هورك نا سي ] ةيسرافلاب و :طاصلا

  0لاق * اباوث باقعلك لدبو ةئسح ةئيسلك لدب هل تي ناب كلذو ةماسقلا موي 86 تاندح

 ١ كلريصي نا وه ض ضوعلا ناف ضوعلا ن 7 مءاوهو م لاك ىلا لعد ليدتتلا بارا

 ' لاق هنع هللاىذر رذ ىنا نع * هلدس تان ناو ريبغتلل لاش ليدبتلاو لوالا ءاطعأب ىاثلا

 اهرآك هنع انو هبونذ رافص ةتلع اوضرعا لاقش ةمانقلا موي لجزلاب ىو ) مالسلا هْلَغ
 | ناكم هوطعا لاقف رئابكلا نم قفشم وهو ركشال رقم وهو اذك اذك موب تلمع لاقف

 هللاىلص هللالوسر تيار دقلف لاق ( انهه اهاراام ابوتذ ىل نا لوقف ةندح اهلمس ةئيس لك ا
 هئسلا 5 سن جاحزلا لاق * ما 4 كئلواف لي هدجاو" كال ىتح كحضي ع هيلع

 ىهتنا ةبوتلا عم ةثمل كلا تقكمو ةيوتلابا تم هيلا لا: 19101 نكون

 * اهسفن نابعالا ناف مكحلا ىف ىنعي ( تانسح مهت آس هللا لدبي كئلواف ) ىعاحلا ىلوملا لاق

 ردص حيشلا ةرضحلاقو + صوصفلا حرش ىف هءالكىهتنا اهماكحا بلقنت نكلو لدبتنال
 قيرطب ةراتف ( تارهطم اهلك تاعاطلا) اثيدح نيعبرالا حرش ىف هرمس س دق ىونقلا نيدلا

 ىناعتهلوقب هيلاراشملا وحلا ١ ةندحلاعبتا )م'سلاهيلع هلوقبو 6 تاابسلا نيهذي تانسحلا نا
 روكزلا وحناف هد ( نمو بان نمالا ) هلوقت هيلا راثثلا ليدبتلا قيرطب ةراثو ( اهحمب
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 ىوشروخوباوخى < شيوخ ىسردك ١ * دركرود شيوخ ة ست مز تروخو باوخ
 ىلاعتهللاناىرتالأ هب قئاللا هعضوهربغىف عضو ”ىثلكب لب لاملاب اقلعتم سيل فارسالانامث

 ةوهشلاجرلا نونأتل مكتيأ ) لاقف ثرحلا ريغف رذبلا مهعضول فارسالاب طول موق فصو
 نيف رسملانم ايلاع ناك هنا ) هلوقب نوعرف فدوو 6 نوفرسم موق متا لب ءاسنلا نودنم

 ةراشاةيآلافو « سقف اذهىلعو دومحداصتقا ريكتمللو مومذم فارسا ربك لاريغل ربكتلاف |
 ىا(اوفرسي+لا) هتافصو هللاتاذفف مهدوجو اوقفنا اذاإ) دوجولا هيلع نيلذابلا هنلا لهاا

 ىلا مكيدياب اوقلتالو ١ لاق اك ةيلكلاب مهسفنا اوكلهي ىتح ةضايرلاو ةدهاجلا ىف اوغلاسمل

 م اهتاوهشو اهاوه كرتىف مهسفنا اودهاجبال ناب دوجولا لذب ىف (اورتَع ول (ةكلهتلا
 ٍبولقلا ناف تاوهشلا لك | نم كموق رذنا ) لاقف مالسلا هلع دواد ىلا ىلاعت هللا ىحوا

 ةدهاجملا طرغب هسفنكلهبال ثيحم «اماوق كلذنبب ناكوإ ( ىنع ةبوجحم تاوهشلاب ةقلعتملا

 نودسيال 6نوعديال نيذلاو# ةيمجنلاتاليوأتلا ف كتاوهشلا عبتتو اهكرتب هلقدسفبالو ظ

 دعينا اهلوا . ةثالث كرشلا لاقي + ىلاعت هل اكبرش ةواعجيالىا م م'صلاك 6 رخآ اهلا هللا عم 9 ظ

 هللاهجو ريغل لمعي نا ثلاثلاو . ةيصعملا نم درا اع اقولخ م اتا 5  ىلاعت هريغ |

 رابغالاىلا مهجتاوح نومفربال ىنعي ةيمجتلا تاليوأتلا فو © ةيصعم نارخ آلاو رفك لوالاف

 هللاعم نوبلطيالو ةعمسلاو ءايرلاب مهلامعا نوبوشيال اضياو راضملاو راسملامهنم نومموتبالو |

 بئاصلا لاق : هب هنوحو هللا نم هللا نويلطي لب ابوح هعم نوحالو ابولطم

 ارح لطاب طخ ىتده ةدفصرب ىثكم * ارجلدم<رحرد 6 هدى ارقح ريغ

 هيلا فاضملا مقاو فاضملا ف ذك اهلتق مرح ىنعم اهمرحىا ه6 هللاءرح ىتلا سفنلا نولتشالو ِِ

 اهنولتقيال ىا اهلتقل حبملا *6 قحلاب الا قف دهاعملاو نمؤملا سفن دارملاو ميرحتلا ىف ةغلابم هماقم

 هب صتقف ادحا لتق اذا ام اهتمصعو اهتمر ليزملا قحلا ببسي الا ٍبابسالا نم بيسب

 ىنزلا 46 نونزيالو © لتقف داسفلاب ضرالا ىف ىتسوا دتراوا محريف نصحت وهو ىزوا
 ىصاعملا تاهما دابعلا صاوخ نع ىنن ىلاعت هللازا لعاو * ىعرش دقع ريغنم ةأرملا ”ثىطو

 عضاوتلا نم تاعاطلا لوصا مهل تبثا امدعب ىنزلاو ةمرحملا سفنلا لتقو ريغلا ةدابعنم

 مهناميا لامكل اراهظا كلذو لدعلا قافنالاو ءاعدلاو ليلا ءايحأو ليملاب حيقلا ةلباقمو
 دعبابف روكذملا رجالا ناب اراعشاو لئاذرلان ع ىلختلاو لئاضفلاب ىلحتلاب لكي امنا هناف

 ع نولعشال نيذلا نمحرلا دابعو ىا هدادضاب ةرفكلل أ كلذ نيب عماجلل دوعوم

 لتق ىلع نيموادم هناحبس هب مهكارشاعه اوناك ثيح ةرفكلا نهتعمج - ىلا رابكلا هذه نم

 هللادبعنعو « احابم مهدنع ناكذا ىتزلا ىلع نيكم ةدؤوملا اهتلج نم ىتلا ةمرحلا سوفتا
 لاق مظعأ ب تفنذلا ىأ ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسد تلأس لاق هْنع هللا ضر دوعسم نبا

 لاق (كمم معطي نا ةفاخم كدلو لتقت نا) لاقىأ مث تلق لاق (كقلخوهو ادن هلل لعجمتنا)

 نوفرصتسسالى ا (نونزيإالو) ةيمجللا تاليوأتلا فو © (كراج ةالحب ىنزتنا لاق) ىأمثتلق

2) 

١ 
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 | كدي ناعجن الو ءارنس الا ةروسف ىلاعت هلوق ريظن ةب الاف ن اق رطلا ءاوتسال هب ىمس هناف ءاوسلا ا

 © اروسحم اموام دعقتف:طسللا لك اهظسدن الو كقنع ىلا ةلواغم |

 اهطاسوا .!تسزومالازيخ: هك,« اهر فكا نكارقنكم ااذ'طسو

 لذيوهو ةلادعلا ةيحاضص تكتيكات هنمدومحماف #2 مومدمو دو نابرضض قافنالا ماقملا قيقحنو +

 قفنا ام نسحخلا لاق اذلو لاععلا ىلع قافنالاو ةضورفملا ةقدضلاكهلذب ةعنرسشلا تمجواام |

 هحاص بسكيإام هنمو هللا ل سس ىف وهف زاتقا الو داسفالو ىفا نسا ريغ ىف.هلغنا لع نلجرلا |

 ةيدنانالذب وهو ةيرحلا هلي سكيامهنمو هلع هقافنا ةعيرشلا تمزلانم ىلع قانالاوهو أرجا

 نايرض مومذملاو * ارجا ةءعنلاىلو 3 1 نيانلاوم تكي اذ ةةنينإ لا ةوراغلا

 ةيمكلا هيف ىعاري اهالكو ريتقتلاو كاسمالا وهو طيرقتو فارسالاو:ريذشلا وهو طارفأ

 | هعضينا ةيفدكلا ثح نءو هلاح هلل تحيام يك ئطعت نا :ةيمكلا ةهج نم.ريذدلاف ةنقكلاو
 ْ ىف وهو فولا نم اهرد قفنم برؤ ةيمكلا نم 1 ةيفيكلاب هيف راشعالاو هعض وم ريغ ىف

 ! اذولا قفتم برو ارم ىرتتشاب والا هارد ةرجاف ىطعا 00 ملاظ هلذسو فرسم هقافنا ْ

 ثيح هْنع هللا ىخر قيدصلا ركبىبا ناشف ىور جك دو هلذبو دصتقم هيف وه اهريغ كلعيال 0

 كالهال تيشا اذام) كو هيلع هللا ىلص هللال وسر هللاق املو كوش ةونغ ىف هلام عم قشا |

 لاقاداصتقا ريثكلاو افارمسا ىلدقلا لذب نوكي ىتم مك لبق دقو *هلوسرو هّللالاق (ركبأبا اي

 ةلاالا نان (لاقام قائلا انها نازك هى ةرسكلر ناذياو لطب رش ال دكواكااقا

 ةصعمىف اهرد قفنا ولو افرسم نكي مل هللا ةعاط ىف هقفناف ابهذ سبق ىلا لثم لجرل ناكول

 نا ةيفيكلا ةي> نمو هلاح هلمتحمام نود قفني نا ةيمكلا ةهج نم ريتقتلاو افرمسم ناكهللا |

 0ك مك دود هنال دمح | ىانلا دنع ريدداو بال ثىح قفسو 52 ثيح نم عم

 ءاححتسلا ىلا رذمملا عود>د ١ لخلا نم دما لاح لكمالع دوملاو لح ريتقتلاو بحلامت

 عقتس ال رتقملاو هسفني رضا ناو هريغ عفن دق رذيملا ناو بعص هيلا لختلا ءاهراو ليس

 قح هنجىفوالا فارسا الذا حقا هجو نم وه ةقرقحلاىف ريذبتلا نا ىلع هريغ الو هسفن

 هنالو ملاغلانم رذعا حيحشلا لبق اذلو هريغ مظي نا ىلا هبحاص ىدؤي ريذبتلا نالو عيذي
 نيهجو نمجلاظ فالتملاو رش لك سار لهجلاو سفنلا ءاقنتسا بيس وهىذلا لاملا زدَقب لهج

 باكا كئل واب ةيآآلا (ىذعنةف) يلا نإ ديزإ لاف هيض وت غور ههش وو سوا وازع نحر ينيخال
 نكلو لامجلل ابايث نوسبلب الو ةذللاو معنتلل اماعط نولكأيال اوناك سو هيلع للاىبص دمع

 رتسإم باشا نمو مهبد ةدابع ىلع مهيوقو عوجلا مهنع دسيام ماعطلا نم نوديري اوناك
 لاصخلا هذه ىوس اهف قح مدآ نبال سيل ) ثيدحلا ىفو رقلاو را نع مهنكيو مهتادوع

 ارسكللابةفارخ :اهتدحاو زي ردك ديب (ءاملاو زيا :نرج قرت وع ,ىذاط موتو هنكي تدب |

 هلك اذ هارتشا.الا أش لجرلا ىهتشبال نا افرمس ىنك هنع هللاىضر رمع لاقو «

 ىو ىذاّعاإ قلب نازودزأه:ىوؤخا# تذاع دهان ر كا

 لضا مهلب ماعئاوجدشاب هك * لحب رب ٌهداذ ىئدا غيدد
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 هباهت نوعوفدْسيف ديلا ةياغ نودهحن ىعل . ع هق رص قو هللا ىلا نوع رصتم باذعلا نم ١

 نامل نونطاخمو راذتعالا لها فقوم نوذّسشو ةاصعلا ةلزتم نولزني لاؤسلا دنع 3 عسولا

 لق للذتلا

 ليلذلا ديعلا ةلا2 تالد *« ص هيلع لوخدلا تمهرامو

 اونا امنوتؤي نيذلاو) هلوقك مهلاوحا رارمتسا ىلع مهقوثوو مهلامعاب مهدادتعا مدعل كلذو |

 هريس سدق ىدعس خدشلا لاق : (ةلجو مهبواقو |
 ناب ريصشتو دندوب ناكر * نيس لهاأك تسنص# تّشرط

 كاتاوأ ىئاآدج هاكردب رذع ل« شيوخ ريدشتز كدب ناه هدب

 نّراوأ ئاعو كلب اغني 5 شيدسو ادخ .راوازس هنرو

 اهاكهلاوحاو ءاير اهلك هدنع هلاعفا نوكي ىتح ةيدوبعلاىف مدق دحال فصبال دج نءا لاق# |

 هصالخاىف ريصقتلا دهشي نا هلاعا ىف هللا هالو نم ةمالعنم ىروجر هلا لاقو + ىواعد ظ

 | وكقا ةقزعف اور ناقل تأ تح اج :ىعط زعمل وأ دجرغقم) ىف ناتطقالاو واكد 5 <قففاو |
 | لك نغ ىف ئح هريسو هرقث ىف ىلاعت هللاىلا ارقف:دادزتو ةضّض ريغ هدنع هلاوخا عج |

 عديلف ةدانعلا عوهو تاولصلا باقعا ىف اصوصخ اقلاطم ءاعدلا ىلع ةيآلا تادو + هنودام
 مهللا دمع لا ىلعو دم ىلع لص مهللا) لقيلو الابدان اك اناا ةعاجلا فو ادزفم قّضملا

 لوق نم املا برق امو رانلا ن ه كي ذوعاو ىليو لوقنم اهللا برق امو ةنلا كلاسا ىبا

 امعنو دتريال ناعيا كلئسا ىنا مهللا ىنازْثع لقاو ىتاغور نما و ىتاروغ رتسا مهللا لمعو 0

 كبانيولق .الماو ءايحلا كنم انهوجو سيلا مهللا دمت كيبن ةقفاسمو دبالا نيع ةرقو دفتبأل |
 | مهللا كاوسامت ايلا بحا كلعجاو كتمدخل انحراوج للذو كتمظع انسوفن ىف نكساو احرف |

 | اريغص اس راك امهمح راو ىدلاولو ىلرفغا مهللا هلها نحام انبلعفت الو هلها تناام اب لعفا |

 تانهؤملاو نينمؤملا عيراجو انتايودو بانشاوزاوإبامتالانو: انناوخاو.انتامعو»انملامعال..اامْعاو

 امث كلذريغو (نيرفاغلريخ ايو نيمحارلا حرا اي تاومالاو مهنم ءايحالا تاملسملاو نيملسملاو |
 6 اوقفنا اذا نيذلاو + ىكملا مامالل بوملآلا توق نع العن فراعملا فراوع ىف د

 اقوفن ةبادلا تقفن وحن توملاب اماو اقافن عبمملا قفنو عببلاب اما دغتو ىشم اذا ”ىثلا قفن |
 «اورتقي+و ف مركلا دح اوزواجبمل 6 اوفرمب مل ظ اهتقفناو مهاردلاتقفن وح ءانفلاب اماو |

 فارسالا دض وه ىذلا قييضالاوه ريتقتلاو راتقالاو رتقلا ناف حبحشلا قبضت اوقبيضي ملو |

 6 كلذ نيب © اوقفنا هلوقب هيلع لولدملا قافنالا 5 ناكو © ةقفنلا ىف دحلا ةزواجم فارسالاو

 وهوا ربخ دعب ربخ ه اماوق 92 هلوقو ناكر بخ وهو ريتقتلاو فارسالا نم رك ذام نيب ىا |

 الدع اطسو ىنعملاو . فرظلاىف اهلامعا ىري نم ىأر ىلع ناكل وغل فرلن كلذ نيبو ريخلا |
 هنوكلديلا ةيسنلاب رخآألا ىلع اهدحال حجرتال ثدحب امهلادتعاو نيف رطلا ةماقتسال هب ىمس
 ماوقلا ريظنو ءاوسلا ىلع هيلا ةرئادلا عيمح ةيسن نوكي هناف ةرئادلا زكرك امهنيب اطسو

 (ءاوسلا)
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 تقلق اتك 36 مابك رانمل لق ا ل ارك 0 ل ناعيتكل) اي

 اذه تلق « ليللا مايق ةنؤم عفري هناف لا ( ةليل مايقك ناك ةعاج ىف رجفلا لص نمو ةلبل
 ةعامجي رجفلا مّ نا ءاشعلا تقو ىون نم ناف ةينلا ريثأتو ةصخرلل نايبو ةعاماف بيغرت

 لضفا ةينلا عم لمعلا نكلو مادقالا قست ةيلاع ةمه برف ددحسملاىف اهرظتنا نك ناك
 دبعلا جاتحي هللاهمحر ىرتستلا هللادبع نب لهس لاق + ةصخرلا قوف ةعيزءلاو ةدرحلا ةينلا نم

 باد آلا ىلا جاتحيو ننسلا ليمكتل لفاونلا ىلا جاتحيو ضئارفلا ليمكتل بتاورلا ننسلا ىلا

 ةرثكوا لضفا مايقلا لوط نا ىف اوفلتخا دقو # ايندلا كرت بدالا نمو لفاونلا ليمكت |
 مالسلا هيلع هلوقل دوجسلا ةرثك نم ىلوا مايقلا لوط رردلاىف لاق + عوكرلاو دوحلا |

 عوكرلا ةرئكبو مايقلا لوطب رثكت ةءارقلا نالو مايقلا ىا (تونقلالوط تاولصلا لضفا)

 رمعنبا ] ىناثلا ةدضفاب مهضعب لاقو * ىهتنا هنم لضفا ةءارقلاو حيبستلا رثكي دوحسلاو

 دوجسو عوكر ةرثكب ىمتخانش اروا نم رك ١ تفك تشاد زارد مايق زا دد هكديد اذ حبي |

 هبونذبىأ ىلصيماق اذا دبعلا نا ) [ تفك هك مالسلاهيلع مدينش ادخ لوسر زا هكىدومرف
 تيقل ةحلط نب نادعم لاقو * ( هنغ تطقاست دجس وا عكر الك هيقتاعو هسأر ىلع تلعش |
 تلأسلاقف ةنلا هب هللاىاخدي لمعب ىنربخا تلقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلوم نابون' |

 هللا كعفرالا ةدحس هلل دحستال كلناف هلل دوجسلا ةرثكب كيلع) لاقف هللالوسر كلذ نع

 حبحصتو ةينلا قيقحت وه لمع لك ىف لصالا نا ٍلعاو * ( ةئيطخ اهب كنع طحو ةجرد اهب |
 صالخالا

 دناهدئاسشفارب : ىلصم هكرجيس * دئاهدئاوخ اعد بش :همهب عاشت

 ىوك لها دنهد اوك شرفكب *« ىور بارز .دباتبوك ىبك
 زاين ىود تيسئادخ رد ترك * زامأ رد. ههلبق رب تشب مهوت

 مهتاقواةماع ىف وا مهتاولص باقعا ىف ىا *# نولوقي نيذلاو 34 ههجو ىلا ؟اياو هللا انهجو

 عاجيالاباذعلا 6 منهج باذعو## هدر هفرص ه6 انعفرمصا ف [امداكدرورب ىا ] 6 انبر

 هب بذع نمل قرافم ريغ امزال اكالهو امثاد ارش ىا 5# اماسغ ناك اهباذع نا هه ديدشلا
 م.رغلا ةمزالم نهمزالي ىا ءاسنلاب مرغم وه مهلوق نم ذوخأم بغارلا لاق .* زافنكلا نم

 لانا بعك نب دم لاق * ميرغ اهالكف نيدلا هيلع نم ىا هيرغل نيدلا هلنم ةمزالم ىا
 ارقّسم تءاساهنا ف رانلا مهلخداف مهقرغاف هلا اهودؤي مف هتمعن نك ةادكشلا لاس كاذك
 وهف اهباذع لاح ءوسب هليلعت رثا اهسفناىف اهلاح ءوسب روك ذملا مهئاعدتسال ىلرعت 6 اماقمو

 لب هنبعب حا 11 مثهج وهو نا مسا ىلا دوعيال تءاس ىف ريمضلاو مهمالك ماه نم

 مذلا لاعفا لعاف نال كلذو اماقم وا رقتسسم وهو زيعلا نه هدعبام هرسفي مهمه ريمض وه
 ئعملاو .:ةبوضتم ةركسإ اًريمت ارمضموا هيب فرعملا: ىلا افاضم وا  ماللاب اذرعما نوكي,ب نا, بجي

 ىاحدبو تستهاكم |ازا:دب خزود قيقحإ ] ةيسرافلابو : مهج ىأ ىه ةماقاو رارفعضوم تبيني

 نوفا قحلا ةدابعفف مهداهتجاو قلخلا عم مهتقلاخم نسح عم مهناب ناذيا ةيالافؤ.# [قدوي
 7 ست ا سس ل 2 1 ا ا جس همسسسسا دعس سس ع مصمممجل دل تهمس مو تمص صم مسج



 مد 747 جح ردع عساتلا ءزجلا

 ا هتلباق بسجل هنمح ر نم دحا جرخال ثدحم اهعمج نيملاعلل + حر وهف نم رلا مسالا رهظ»وه

 | هللاىضرو حلصاو ىتتانمي هتمحر صتخب وهو محرلا مسالا رهظموه محرلادبعو . هدادعتساو

 | داعلا ىلع هبرثؤف هقزر هل هللا عسو ىذلاوه قازرلا دبعو . هيلع هللا بضغ ن مقتليو هنع

 ىذلا هجولا ىلع ىنيذي نمل ىتبشيام بهيف دوجلا مساب قحلا هلت ىذلاوه باهولادبعو .
 | نيققحتملان« ؟اياو هللاانلعج دادمالاب ىلاعت هتيانع لها دميو ضرغالو ضوعالب ىثبني

 | فوصوملاىلع فطع +6 نوتس نيذلاو له ىنسالا دصقملاو ىلعالا بلطملاهنا ىتسحلا هنامساب

 | نالف تاب لاقي كلذلو مثلوا تمن ليلا ككردينا ىهو لولظلا فالخ ةتوتيبلاو لوالا

 |  مهبرل ف [دنرا ىزورب بش هكدننان | نمحر لادابع ةيسرافلاب ] ىنعملاو : ابرطضمىا اقلق
 ١ #8 ادجس © ةلصافلا ةاعارم عم صيصختال ميدقتلاو هدعب امب قلعتم وهو مهسفنا لفحلال |

 | مانو ماين لثممئاق عمج هك امايقو ف مههوجو ىلع نيدجاس مهنوك لاح ىا دجاس عنج |

 لصاوفلا ةياعرل مايقلا ىلع دوج.لا ميدقتو مهمادقا ىلع نماق.ىا ءارح ئزحاقدصموا: |

 دبعلا نوكيام برقا ) دروام ميدقتلاب ق-ا ةدجسلانا عم مدقم ةالصلاىف مايقلانا رعلو |
 بحاالىال اهلعفاال مهنم مهضعب لاق ىتح نوربكتسي اهنع ةرفكلا و (دجاسوهو هبرنم ْ

 اضعبوا الك لبللا نوبحي ىا نيمئاقو مهبرل نيدجاس نونوكي ىنعملاو . ىتسا ىسأر ولعتنا |

 نال ةتوتييلا صيصخت و «نوعجهيام لبللا نم اليلق اوناك ) نيقتملاقح ىف ىلاعت لاقأك ةالصلاب
 دعب مهليا تفصوو مهير عم مهتلماعمف مهلا نايبوهو ءايرلانم دعباو قشا ليالاب ةدابعلا

 ديعس ةريخالا ءاشثعلا ءوضوب ةادغلا ةالصو هلك ليللا مايقب رهتشا دقو *« مهراهن فصو |

 ةعبارو رانيدنب كلامو ىمجعلا بيبحو ىنارادلا ناملسوباو ضانع نب ليضفو بيسملانبا |

 نيدجاو نوحصيو نيدجاس مهبرل نوتس ةيمحللا تاليوأتلاىف لاق © مهريغو ةيودعلا |

 (راهنلاب ههجو نسح لبللاب هتالصرتكنم) ربا فاك مهحاور دوحس تار مهحاصص دوجوف |

 نيزم دوجولاب نطابو نسحم دوحسلاب ىهاظ ءايشالا نسحاو هللادنع ههجو ءام مظع ىا

 السا فلز موغ مناورتلا تن هلل لك ار نيريتست, دع خاين تلي ةضنح تناود
 تادباعنم تناكو حبصت ىتحتنبلا اهل'“ىضف حابصملا“ىنط امي رف ليللاب اهالصمىف موقتتناكو |

 اواسف اويهذا لاق :نا.رقلا نم ”ىنش هنلع.لكشا اذا. نيريس نبا, اهوخا ناكو ةرصبلا لها |

 تيأدام ىلاف باش متناو .مكسفنانم اوذخ بابشلا رسشعماي لوقت تناكو أرقت فك ةصفح |
 ةفيفخ ةمون تمان رحفلا ٍبرقاذاف هلكليللا ىلصت ةيودعلا ةعبار تناكو * بابشلاىف الا لمعلا |

 روشنلا موي ةحيبصالااهنم نيموقتالةمون ىانتنا كش وي نيموقت كو نيمانت 5س فنايلوقتو موقتمن
 السك ليللامايق مرح نمو ( ةاشبلح ردقولو ليللا نم مث ) ريخلا فو تتامىت>اهبأد اذهناكف |
 قيرط هيلععطق دقف هيلع كيبلف هلاحب ارارتغاوا كلذبدادتعالا ةلقبانواهتوا ةميزعلا ف اروتةو |

 باعتاو اينادلالاغشا ةرثكو ايندلا روماب ماّتهالا ةرثكلبللا ماش لخي ىذلاو .ربخلانمريثك ١
 نم قفوملاو ةلوايقلا لاهاو طغللاو وهللاو ثيدحلا ةرثكو ماعطلانم ءالتمالاو حراوجلا |

 لعف ىلع ريدقلا هللا هاوق ريقفلا لوش + لمهف لمهي الو هءاودو هءاد فرعلو هتقو مغ |

 ( يلا )
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 ضرعت كرت دا ع] مثالاو :ىذالا نم اهبف نوملسي ادادشىا امالسالوق !ولاقؤئتملاو .فوذحم |
 ىلا رومكلا لاق اك مناف كر واع هتلر خف فاز كفيل

 ريمو نادنح دصود مسه وكي « نب ولاسو عقال تناك 51

 وريمونادنخو لد شو>نكاعد + تدنهد ىءانشد مثخزا ركو
 هرس سس دق ىدعس خشلا لاق |

 تعكس »ا ناتج زا ةنيبروتسا كلل و كنف نما تل زق

 مس تشم كي درب لد كئس رب * ملس درع كف ناد ةقااذ رواندا

 تهكم : رزاو لتر راق[ نيو دن[ 42 تاما“ عدد راو هيما سول

 مسالا ل حا دنهاَو# هن ارث #« م تساخربو محز 5 502 هنأ م

 ا

 كفاح كرب ناشر < احيا كر 5 و125 0ر65 ناتو

 ا ةمكحت تي الاهذهو 3 مهسفنا ىف مهلاح 3م مه ريغ عم ةاماعملا ف مهلا ناساذاو هلوقنامث ْ

 بدالاىف نسحتم سما لعاملا نع ءاضغالاو هيلا بودنم هيةسلانع مازال مهرثك ا دنع
 ةماشأا مون 1 عل اذا) ثيدحاىفو عدو ا قفواو ضرعلل َ 1 ةعيرشلاو ة ةءورااو

 مهاقاتتف ةزخلا ىلا 11 ناوقلطتل نشل مهو ل سان موقق لضفلا لها نيا دانم ىدان

 ْ مكتلضفناكام ن نواوقنف لضفلا لها ني 0 هلا ىلا ؟ ارئانا نولوقيف ةكئالملا

 ١ اولخدا مها لاقيف انملح انيلع ليجاذاو انرفغ انبلا ”ىسا اذاو انربص انملظاذا انك نولونتف
 ا مويلا دعبامهن روب وككشاو دعل اوةلخام لوطا نه اموق كل 000 (نيلماعلا رجا عنف ةنخلا

 نوماس هشو ةيث :>ىقاديور سس تالا ىف هللار ون نوشعو نولذاتو نوحاشإ ا مهمحا

 مهتالصإ , مهدحاسمو نكدطت هللا رك مهلو ١ وأف مهءاحو هن عنم سانلا مسيو سانلا نم

 ا نودوعل مهريقف ىل دع مهينع دوعل مهلا 35 نوساوتبو م .؟نولختو ا نورمعل

 هللا لور هلا كفتااق نوقفري كلذفف موقلان م لحر لاقف ( هز انِح نوعشو مهاض ىم

 عسوي نا نم هللا ىلع مركا مه مهسفنا ماد مه مهل قيف الدنا الك )لاف 0 هللا ىلص ا

 ةفصق مهضعب لاقو ف ةي آلا (نمحرلادابعو مالسلاه بلع ال مْ مهبر دع ايندلا ناوهل مهيلع

 هللا ىلاو مهآذل هللابحو مهتوالح هللاةعاطو مهتمارك رقفلاو مهتلح ةدانعلا نم رلاداع

 | ةعانقلاو مهتنيز ركذلاو مهثيدح نارقلاو مهكىم ىدهلاو مهداز ىوقتلاو مهتجاح

 مهتركف ليللاو مهتريع راهنلاو مهسراح قحلاو مهودع ناطيشلاو مهيك ةدابعلاو مهلام
 ناملاعلا بر ىلا رظنلاو 0 سودرفلاو مهتصح ربقلاو مهلزنم توملاو مهتلحرم ةانملاو

 | ىلا باهولادبع مهنمو قازرلادبع مهنمو نمحرلادبع مهنف ريثك هللا دابعنا معا * مهتينم

 نال كلذو هوحتالو هللا دبعال ةقيقح ادبع مسالا درجمب ءرملا نوكبال نكلو كاذ نيغ

 هققحتل هنماناش ىلعاو امامم مفرا هدابعىف ن وكيالف ىلاعتهي امسا عييمج لحن ىذلاوه للادبع

 هناو ) هلوقىف مالا "ل مالسلاهيلع اني صخ اذلو هتافص عيمجمب هفاصتاو مظعالا مسالاب
 نمر لادبعو .هتيعبنب هتثرو نم باطفالل وهلالا ةقيقحلاب مسالااذه نكي : (هرعدب نادل ماقام

 6-5 6س 15 ناسلا عود )



 مد ٠+7 جم 1 هت علال ءزجلا

 نم ور ومرت ةىابزاتلا منن بورت دوب تدع تممزك هاجا برجا ديراد مادا ظ
 كسا كلَ زوزأ قآساو) ركدب شايم ديمولا دبا هدولا مادى |

 دور حس بشن ءاوددرك حنص ماشنبا *« تنقاع هك مت روخعو شاب روبص لدىا ْ

 04 لاك كالتي قلع اولا د و عملاو ةظتلا لها قرم الط نا "هنا هللا لات |
 دابعو قل وذو سرلا هولا صا سنام راو دوج ولا ةعلطاف اقل نم ةيدومتو دوهشم !

 مهنكل داجيالاب ادابع اوناكناو مهناف ىوهلاو سفنلاو ناط.شلاو ايندلادامع نود 46 نمحرلا

 ىه ىتلا ةين 5 تافدلاب مهفاصتا مدع ث.>نم ليضفتلاو فيرشتلا ةفاضال لهاب اوسل

 207 انتم وهو' نول رظملا هدا ئعلاو ٠ تانعلا لما رح 1 ةضاتملا العا "ىلاعتةسستوا زا
 ه5 ضرالا ىلع 88 ةداراب ناكم ىلا ناكم نم لاقتنالا ىثملا 5 نوشمي نيذلا #8 هلوق
 راقولاو ةنكسلا وه # انوه © مهتوك لاح ىله>تلاو كا ةلاتالاو ةياغ ىهىتلا |

 ١ نافف# دقو نبل نيهوتادرفملا ىف ةضاضغ هءّقحايالاع هسفن قناسنالا لاذتو سوماقلاىفاك

 ردصم انيه اشم نوشعوا ةظاظف ربغ سه فاخلا 0 نسمه ىا قيقر مالم كر ا ا

 اوعلاطالكلذو ربح و ءايرو حرفو رخشأل عضاوتو همك نوم مهلا ىنعملاو . هب فضَو

 ةكضدح و مهحاورا كلذل تءدذعف هلالحو هنانزبك "نم اودهاشو هتدمهو قحلا همظع نه

 خينا ناو داقنا دنقنا فتالال معاك نول نونهنونمؤملا ) ثيدحلا ىفو مهتادباو مهسوفت |

 ظ ثيدحلا فو فتككف تاوهف ةربلان م هفنا ىكتشا ريعبلا فناحاحصلا ىفو ( خانتساة رخص ىلع

 | وهف هبىذلا عجوال كلذو ( خانتسا ةرخص ىلع خيتتساناو داقنا دقنا لمجاك نهؤملا ) |

 ْ داضالاو : فاخ نم كلذو ماما نم وهف قوسلا ضيقت دوقلاو داق لوهجدو 8 داقنم لولذ ْ

 ىدعس خسشلالاق * كربف هتكربا ىا حانتساف لك ع لاه نيون ندرك 0

 ناكر و كل دل هنا تسول دوب نورف

 درب +قوبعب -.شنامنا رهيب * دردو نيكسم داتفسب مدشوج

 هيلعوهام فالخم 'ىثثلا داقتعاو معلا نم سفنلا ولخ لهجلا ه6 نولهاجلا مهطاخاذاو

 هلا اك راع كقا اد < اداقتعا هف دقتعا ءاوس لعفنا كلاس فالخم *ىثلا ليل

 ؤزيلال عف لعش ( ا اا هللابذوعا لاق اًوزه انذختتأ ) هلوق كلذ ىلعو اذمع

 مكنم ٍبلطن ىا 4 امالس اولق ف حسقلا مالكلاب ةهجاوم ءاهفسلا مهلك اذاو ىنعملاو .الهج
 انرمش نع متملس متلو مكمتا نم انملساناوا تادرفملا يف اك لعف راضاب ابوصنم نوكف ةمالسلا

١ 

 بيشنرد رسب ىدنلبزا - كد بيهتو لوهي ا ردنا ليسوح

1 
 ا

 ا 0 اول ىلا لككتلا ماقم مقا فاو دك نلف نضمن مهضعل لاقو + مولعلا ءاحاىف اك

 7 ا
 كرومانم ”ىثب طلاختالو [ندركتهاذس ىبك اب ] ةلهاجلاو : مكلهاجتالىا املست مكنم

 ةيسرافلاب : ةكراتم لي ريم الاف منو ان ن١ ريخالف لقعلا ةفخ ىلع ىتبامو لهجلا وهو

 ردسمل ةفص لب مهترابع ناع سيل مالسلا نأ ىلغ نراك اول [:ناغادكب نكيدكي صاف

 (فودحم )



 ناقرقلاةروس مد مث

 0 ىوم رهب هنوكهج * مثرب وزا ىومره تسباطع |
 أ قيرط ىلعال بابحتسالا قيرط ىلع ن كَل تافاذا ى غش ال لفنل ادزو نا ىلاةراشاة مي ركلاةي آلا نا معا

 لصدام ارهنلازاى رمال اواس ول كح دراولاماودو دراولاماودل بيدرو داع ماودزاكلذو ب هولا

 كئاصلا ل اك مار مادقف ددملا مطقناولف لابجلا ىفىتاا جولثلاو راطمالا دادما بيسب رحبلاوىلا |

 دوش دلل 2 م نار ل تار كت تاكل را 0
 | تابجاولا ةلزن مهسفنا ىلع اهولعجو راهنأاو ليللاف داروالا ىلع كالسلاو تابعا اهي كيلذاو

 اونا ىنمي للف هوضف راها درو مهنع تافواو راهنلا ىف هوضق لللادرو مهنع تاؤول اذلو

 ولو ادبا عجر,ال هللا ىلا قيرطلا فرع 0 ايسلا نود اوعطقنيال ىت> هل الثم ناك امم هلدس

 نم هناف ءاسم مو احابص درولاب و4 نيملاعلا نم دحا هب بذعي مل امي نيرادلاىف بدع عجر

 ا
 ه2 0 باش ىدادج 0 8 هنع هللا ىخكر 0 . ىبا خبشلان عو #

 50 5 ةلذللا ىدروؤ نع 30 ا!اتاتسأ ا وو امون ف :ءاخ مانسالو 1 ,طشالو راهتلاب

 ةدحاواذاو نهنم اهجو نسحا 1 نأ ل1 نم نو رحيدف راو اكد ةثئااد نا

 ىلإ كلان نات هذه نملو نتنانملابلقت ارظنم اهم حبقا را ملةحبق ىا ءاهوشنهف |
 لوش ءاهوشلا ت اعنا مْ كلك هده ا اع كتليل َّق تمولف كمون هلل هذهو نيضم ا

 ٍآ

 ىلآكشا ,نابا ]نم ىتجف راف + جمل اسيا قددداو كل ردنا |
 لاما يه دل انور [ىلابللا تمرر نإح تييحرام ةلاجالا نيدقررال

 نا ن ا ةيراح اهتباحاف

 تانرو عيجرتب نارقلا واتت * اهرهست تيك كاوا كيا
 تأ رفزو تاناب مالظ اخاا فوح 2 انطخل ت 2 وللا ناسحلا ن

 ىحيل رهظ سيابا ناىورو_ نيحايرلا ضو ريف نانا ماما 0 "ذا رد حمر |

 ىتلاقيلاعملا هذه ام سدلبا اب ىحي لاقف ”ىثلكنم قيلاعم هيلع ىأرف مالسلااههلع ايركز نبا
 اعر لاق ىتنماخعف كا ل111 مذ - نهب بيدا ىتلا تاوهشلا هذه لاق كيلع ىرا

 "لما ال نا لع هلل لاق هللاو ال لاق كلذ ريغ له ىحي لاق ركذلاو ةالصلا نع كاناقثف تعبش
 ام 11 ناك فل انك انليا اهللمم دشن النا هزل مؤ لعل لاوءاد | لقط انام
 هترطفا مويو اهتم ةلبل ىلع ىنسأت اهاو بونذلاو اياطخلاو نازحا راد ىلع ىنسأت ام لاقف:دباع
 ا نم اهإ سيل رمعلا ةنقبو عراسلف ةدرفلادجو نف هللاركذ نع اهيف تمهغ ةعاسو |

 ىنايرد زور جنب نيا ركم * ىباوخ ردو تفر هءاسجنب هكىا
 لي سز ارهدانب دراد زاب + لحر دادماب نيشون باوخ

 تشب نارا مسق كي ديناد درك مسقود ىورود تدمو دب ديرفا اركلف ىلاعت دزيا دناهتفك ]

 ىورا ةكداهن؟ ناونابيز وال_ركيذ مسقو دوثدريق ناسب نيمز ىود تقو ناردنا هكداهندوكد

 ظ تلود زور ىبانشور ردنا هك ىناسك ىا ديوكم تراشا ىورزا دوش روفاك ناسب نيمز



 م لا 2 تدل ءزملا

 5 ا ىلعو 0 هناسل ىلع هتفرعمو 34 روب ل هلت 00 رارقالاو

 ]يل رانملا 2 بواقلا ءاجس كلا ريشا ةيمحالا تاليوأتلا ىفو 3 ةمدشلاو ةعاطلاب هحراوج

 نكسلاو ممل للجار وبادر دي ا بوجاإو خو ]ال دم مدع اننا حل تاماقملاو

 ىهتنا ءاقبلا ه1 ا ا د هي فلا داع |

 جورع ىسسع وج دنك ارئامبآ * جورب ريس ناجي دهاوخ هكره
 تسحاتحم كلف جارد كدت هب تسحتا رعم ادد رطت (نرلاعسا

 الق. يتاح يثار درا هب ابن يي نبكي ندككروج

 هل ىثرف تمسز ىلست نيا * هن ىثرع ىوسز ىلجم نبا
 جارس _ميشح.هديدت شجارسي «.جاربالا, قلاخ _”ىلج نبا

 الف عونا ردصم ةفلخلا 5 ةفلخ راهنلاو ليلا # ةماتلا هتمكحم 5 لعج ىذلا وهو 99

 لل. عتسيو فاضملا ريدّقتنم دبالف هلوعم نم الاح الو لعمل اناث الوعفم نوكي نا حلصي

 دحاو لك ف لحم ةفلخىوذ انههلعج لوالا ىلع ىنعملاف هدعب هءاح ىنعمي وا هتفااخ ناك ىنععي

 رخ آلاف هاضق اهدحا لمع ىف طرف نف هبف لمعي نا ىنبني اهق هماقم موقيناب رخآلا امهنم

 باطخلانب رمعل مالسلاهيلعلاقام هديؤيو تاءاطلاو تادابعلا لفاونىف دابعلا ىلع ةعسوت نوكف

 وهو ةيا كبف ىلاعت للال زنا دقل باطخلا نبا اي) ىلِلاب نا رقلا ةءارق هتنافدقو هنع هللاىضر

 ىناثلا بلع و(لبللا ىف هضقاف راها ىف كتافامو كراهنىف هضقاف لدللاب لفاونلا نم كتافام حاىذلا

 اراهن لء# و ليللا بهذيو راهنلا 1 راهنلا بهذيو ليللا 1 باقتعا ىوذ امهلعح

 تقو شاعملا ىف راشتنالل نوكللو تاسلاو نينلاددع سانلا ملعبل هل راهنال اليلو هل لال

 هتمكحت لاك ىلع هيشو ةتمعنل ريكذت ةيبالا قف. مولعم تقو ةحا 0 را اب مدام

 نم هلدب ال نا لعق هعنص ىف ركفتيو هللاءالا نك ذتي نا 4 رك ذي نا دارا نمل لف هنردقو

 هلو نمؤملا ىلا راشا مث رفاكلاوه نمي دارملاف دابعلا ىلع محر تاذلاب بجاو ميكح عناص

 ميلا نم اهنفامىل لع هتعاطب هللاركشينا ع ركقلا ع زر ددضَم نيشلا مب يار 3 دارا وا 0

 نيركاذلل نيتقو انوكلل ةفلخ اهانلعج ىنعملاف واولا نعم نوكتنا ز اع امال اع وا نوكتف

 لالقتسا ىلع هسنتلا واب ريبعلاهجوو رخ آلاىف هكرادت اهدحاىف.هدرو هنافنم نيركاشلاو

 عومجج ٍبولطملا نا مهوتل واولاب فطع ولو روك ذملا لعلا نه ابولطم هنوكب امهنم دحاو لك

 ىا ريثكلا نع بواقموه لبق اهراهظاو ةمعللا روصتركشلا بغارلا مامالالاق * نيرمالا |

 ةيلتمم ىا ىركش نيع نم هلصا لبقو اهرتشو ةمعنلا ناسن وهو رفكلا هداضيو فثكلا

 وهو بلقلاب زكشب تيرا ةنالث لع ركشلاو هلع منملا رك ذي نم ءالتمالاوه اذه ىل لع ركشلاو

 ةيجعنل 5 ةأفاكم وهو حراو ا رتاج دكشو ةمعنلا ىلع ءاخا وهو ناسللاب ر كشو ةمعنلا روصت

 اهقاقحتسا رده |

| 
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 ناقرفاا ةروس م احب حجم

 ةلماكلا هترده 86 لعج 8 امهلثم الو تاينالو ناويح ضرالاف دجوام اهالولو راهنلاو

 لزنم ثلثو نالزن٠ جرب لك رششع انثالا جوربلاىم 6 اجورب لي [نامسا رد7 5 ءامسلاىف
 للا سورلاءاناز رسل ةجرما نود ىهو هذان نبل تكارركل كاز ناو رمقلا |

 ولدلاو ىدحجلاو سوقلاو برقعلاو نازيملاو ةانسلاو دسالاو ناطرسلاو ءازوجلاو روثلاو

 اب ةلبنسلاو ءازوجلاو ةرهزلا اب نازيلاو روثلاو خيررملا اس برقعلاو لمعاف:توملاو

 ىدجلاو ىرتشملا اب توحلاوسوقلاو سمشلات »م دسالاو رمقلا تيب ناطرسلاو دراطع

 ةثالث اهنم ةدحاو لكل نوكف عبرالا عئابطلا ىلع ةموسقم جوربلا هذهو لخز اتي ولدلاو

 ةضرا ةثلثم ىدجلاو ةلنسلاو روثلاو ةيران ةثلثم سوقلاو دسالاو لا تاثلثم جود

 تيمسو ةسام هلثم توحلاو برقعلاو ناطرسلاو ةساوه ةثلثم ولدلاو نازمملاو ءازوجلاو

 اهقاقتشاو اهئاكسل ةعفرلا لزانملاك ةرايسلا ةكاوككا اهنال ةيلاعلاروصقلا هو 5 لزانلا

 ةرهزلا لاثم راكلا موجنلا ىه جوربلا ةداتقو دهاجمو نسحلا لاقو * اهروهظل سربتلا نم

 اهثوضو اهنسحو اهترانتسال اجورب ترمس اههايشاو قوبعلاو كامسلاو ىرتشملاو ليهسو

 سنوي ةروس لئاوا ىف ترك ذ اهماساب رمقلا لزانم نا مث نييجاملا نيب ام عساولا جربالاو

 ىلوا اهيلا ريمضلا دوعف برقا جوربلان ال ءامسلاىفال جوربلا ىف ىا هي اهيفلعجو هِي عجراف |

 ارسلا بغارلالاق *[تسباتف١ هكأر ىغارج ] 4 اجارس و: اضيا ءامسلاىلا هدوع زاجناو
 سمشلا لعجو) ىلاعت هلوقل سمشلا انهه هب دارملاو 'ىغم ”ىشلكنع هب ريعيو ةلشفب ىهازلا

 انيز دقلو ) ىلاعت هلوقىف م حيباصملاو جرسلاب رابكلا بكاوكلاو سمشلاتهبش 6احارس

 ثالثدعب لالهلاو [هام] ةيسرافلاب 2 ارثو ص قارشالاو ةرانالاىف «حسيباصمب ايندلا ءامسلا

 رارسالا فشك ىف م ضيبالا رقالاو هب ضرالا ضاضيبالوا راتلا ىف اك هضال ارش ىئدسرق
 هكتسنا رقنامسا نامسا نيزا دا مدن !هتفك ] رارسالا فشكىف لاق * للاب اًئيضم ه# ارينم

 عبس روص ملاء رد ان ىجرب نوج ناذا ىنروسره دناىونايب لظ رد ناعيا لها “لج
 نيمزءاردراد هراتسرب مشج هكره بشرد هكنانج ىناثمعبس روس ملاع رد امياو تساىابم
 هار دراد نآرق تبا ٌةراتسرب لد مشَج هبشو كش مسزا هنتف بشردلا هكره دوشن كىو
 ماظعلامارجالا هذهناف هتردق لاكىلع ةلالد ةي آلاف سلاجلا سئافنىف لاق * [دوشن ؟شنيد
 لعجو كساوح جورب كسفن ءامس ىف لمج ىلاعت هللازا ملعاو * هتردق راثا نم تادينلاو

 كدوجو ريونت ىف داهتجالاب كيلعف ةيناحورلا راوناب اريذم كبلق رمثو كحور جار اهبف

 ىوسلا ةملظ نم صلختأو تايلجتلا راونال دعتستل ةيلاسفللا تاملظلا نم كءلق صراخنو
 لام دهاشتف ىنغلا لاك رقفلادعب دحت# ءانفلادعب ءاقيلا كل لصحبف ىلعالا بلطملا ىلا لصتف
 لجلاىهو رمقلاو سءشلا ىراجم ءامسلا جورب نا رقلا سئارع ىفو *انه رداقلاكلملا ةردق

 جر,و نيقبلاجربو لقعلا جربو ةفرءملاجربو ناميالا جرب ىهو جورب بلقلاىفو . لا دوثلاو

 قوشلا جربو ةحلا جربو ءاجرلا جربو فوخلا جربو لكوتلا جربو ناسحالا جربو مالسالا
 ما لجلا نم اجرب رسشع ىنثالا نا  بلقلا حالص ماود اهب اجربرششع انثا هذهف هلولا جربو

 أ وج 2 ع مسا 1 بو عج عتود ع لا حمص 4-0 ِ كلا



 مه 78م5 رشع عساتلا ءزجلا

 | حتفىفلاق ه(دوحسلا ةرثكب ىنعا)لاق ةنْلا ىف كتقفارمم .ىنقز رينا هللا عدا سو هيلع هللا لص

 ا مظعا ماما كلوش تس متفه ه دحعس نبيا ] ىنثاكلا لاق + قافثالاب دوش لح اذهو نمخرلا

 | هكديامرفيموديوكم راكناو روفن ٌهدحس تاحوتفرد ارنياو مشع ةدجس ىفاشماما لوقبو |

 زينزاتما ارهدحتس نباسن راكنا لهازا ذدرك زاتم دنك هدحس نيا توالئرد نّمؤم نوح

 اك نكد ىناثلاوا ىفناكلا ىف ك بدنوا ةياهنلاىف مك ةئدس ةوالت دؤشف نيت[ كضاكد نالوا |

 كاقاكر ةيتضت كوكي ةرازقلا جتك ردك لذا قكجا +انيناكم؛دعوب 154 اغا كااج |

 هوركملاىوس هتقو رمعلا عيمشل اندنع روفلا ىلع سيل هنكل ةدنع روفلا لعوهفق فسوت ونا
 حصالاوهو هوركم هناىواحطلاركذو . هوركمي سلريخأتلاو عورفلاو لوصالا بتكىف اك

 ىلع كدي ( نمحرلل اودجسا )) ىلاعت هلوق نا مث هحرشىف ىاتسهقلا هركذ سينجتلا ىفاك
 | ئيخرسلاة مالا نئمشلاق. «:اهجوز“ ةدحشب !ةأزملا ترضال تناكو لو نم<رلاؤيغل ةدحسالنا

  ءاملعلا ىدي نيب ضرالا ليبقتنم هنولعفبامو رفك ميظعتلا هج ىلع ىلاعت هللاريغل دوجسلا
 | هيلعمزليهنكل ىهتنا ةحتلا هبديرب هنال دوحسلا اذهب رفكيال ديهشلازدصلا ركذو .مارغ
 | نامزلا كلذفا دوجسلا ناف مالسلا هلع بوقعي ةعيرش ىهو ةخوسنم ةعيرش هنال لعفبالنا
 | سانلا تاداعنم اهوحنو دللا لسقتو ةخاصملاو مايقلاب ةمركشلاك ةبحتلا ىرحي ىرجح ناك

 هل اورخو ١ هيباو فسوي ةوخا قح ىف ىلاعت هلوق هيلع لديو ريقوتلاو مظعتلا ىف ةئشانلا
 دب لقت ناك دوهنلا لعف هبشي هنال هدرك هريغل وا ناطلسال ءانحنالا اماو . 6 اذجس

 | لاقف مقنلا عافدناو منلاددجت دنع ركشلادوحسف اوفلتخاو ..سوجملا لعف ةخاصملادعب هسفن
 | ةفشح ابا دمحمو فسوبوبا فلاخو ناسللاب ركشلاو دما ىلعرصتقف هركي كلامو ةف.حوبا
 | ةنكمل ةوالت ا صوتك اهدا ةنكحو "عاق ةنح ذؤا ىفاعلا انفو اهتلغب اطئاثي ةيرق نالاقف
 سمح تادجسلانا ىرودقلا حرش ىفىدهازلاركذو * نمحرلاحتفىف اذك ةالصلا ىف لعفبال

 ةمجاو ىهو رذن ةدحسو ناتجاو اهو ةوالت ةدحسو وهس ةدحسو ضرف ىهو ةيناولص

 فسوبىنال اذالخ ةفسشحىبا دنع بجتال ةوالتلاب اهديقي ل ناو ةوالت ةدجس ىلع هلل لاق ناب

 هانعم ىزارلاركب وبا لاق * ايش هاراال لاق هنا ةفيتحىلا نع ىواحطلاركذ ركش ةدجسو

 هاثااذا اهبحتسن انكلو لاق اههرك هنا دمت نعو ةعدبال حابم لب نونسمالو بجاوب سيل
 هللادمحيف دجسيوةلبقلا لبقتسم ربكف ىفاشلالاق.* ةمقن عفدوا ةععن لوصح نم هرسيام |
 لغفياماماو هوركمالو ةيرقب سيلف بيسريغإ اما هسأرعف ريف ربكي مث حبسيو هركشيو ىلاعت |
 هوركف هللا ىدؤي حابملكو ةبجاو وا ةنس اهنودقتعي لاهملا نال هوركمف ةالصلا ببقع |

 ةيملاحرشىفاك ةهوركمالو ةبجاوال ةبحتسم لب ةزئاج ركشلا ةدجس ناىلع ىوتفلاو ىهتنا
 كالفا نكاس تسوروخن تستمغنةك * كاخزرب امناد ةهبج هين قشعركشب

 ضايفلاريخ رئاكت ىا 6 ىذلا كرايت كلجلاو عمللا ف كل :نيعضاوتملا نم انلعجا مهللا ْ

 ركذب عضوملا اذه صخنآرقلا ناهربف لاق * عجراف ةدوسلا هننه لوا ىف ركذ دقو ىذلا
 لاللاو رمقلاو سمشلاو تارايسلاو جوربلا ركذ ثيح رومالا ماظعنم هدعبام نال كدابن.

 ”( راهتلاوو



 كاكربلا ةروس دمه “5 جم

 ّ ةينا> رلا ة 20110 نييعل ةققلسا ىف روك ذملا ءاوتسالا نم 7 ريل 7 اينو نا كللاو دعا

 ا هرااظأو 6 محر فكافض مهل هنا هلوقىف م اريخ وهو هدعباع قلعتم 3 هب لأساف و

 ' لئن اعل 1 اوع ةنالو ىوتكاو واخ احلا كدبلا رو عكر و زي ىرظر قدركم ككرزللزف» طا

 هلوث ىل نءو © هلل ديب يصطدم هناقصو |

 معلا ىف 3 لوئسملا ريخلا نوكي هللا الاى اع افطع يقل فزوؤتملاز رلاوإب

 تاحوتفلاىفو + عجراف هط ةروسو سلوي ةروسو فاىعالا ةروس ةبآلا قيقحت سمح دق و ١

 نطق حج 1000 ناطلسلل دبالو ملظعالا ناطاسلاوه ىلاعت قحلا ناكامل ةيكملا |
 ىوتدسا هنا ركذ مث اشررع قا نا ةيئرملا تضتقا ناكملا لبقيال ىلاعت هنا عمه تاحاحلاب ٠

 كلذالولو مهلوقعل الزتتو دابعا همحر كلذ لك هكنه حئاوحلا بلطو ءاعدلاب دصَق ىتح هيلع

 الا لّشالف ةهجاذ بلقلا ىلاعت هللا قلخدقو هبل هجوتي نبا ىرديال ارتاح دبعلا قبل

 اهلك تاهجلاب ةطاحاو شرعو ءامسنه ةقوفلا هسفلل ىلاعت قحلا بسندقو ةهج هل ناكام

 ' هللازا) مالاهيلع هلوقبو (ايندلا ءامسملا انيدلزني) هلوقبو (هللاهجو مف اولون ايلف هلوشب |
 ليقاذاو ة+ىهتنا نايعاللال بتارملل اهلكرومالا قلخىلاعت هللازا هلداحو ( ع ةلبق ىف

 مظعا نم اهنال ةدج.لاب ةالصلا نعربعو اولد 6 اودجسا 8 نيكرشملا ءالؤهل ىا # مهل

 50 ىا 3 حرلاامو اولاق ثم تادوجوملا دوا هتمح رب ىلا 3 نم حرال اهئاكرا

 هنوقللعل اوناكام 8 مسالا اذهب ىمسملا 02 اًو_سوهو , معاام عضو نال وه نموا وه

 هنا ىلوالا بتكلا ىف اروكذ٠ ناكناو ملا يي نادك 0-5 لديالو .تازع |
 هنإ ن : نومزب مهلاالا تداانادم ىحسم ىلاعت هنو نوقرعيا اوناك مهنا وا للاغت هللا ءاهسا نم ا

 هلاك رك غلا "2 ةماعلا نحر لاش هناف ةماعلاب ناذكلا ة هس سموخو هريغ هيداريدق

 تردص نيقفانملانأ هريظنو ةماعأا نمر ةدابعب انرمأي ادت نا اولاتو كلذب اوطلاغ كاذلو

 نئلو ل ىلاعت لاقف را ةسالاو ءازهتسالاب مالسلا هيلع ىنلا قحف تاكرحو كلك

 نيتذفالا نيتاهب كلذ نع ب اوافق اوطلافف 6 بعلنو ضوخ انك اسما ”ناوقيل عهتلأس
 ( نوثزوتست متنك هنايا و هللابأ لق ١) هلوش ىللاعت هللا هب ذك ىت ِط هيف اوناك ام قدص نيتمهوملا

 لثملا نوكي و ”ىش ىف ضيقنوا لثم هل. ىتدم ىلع لدي ملكتملا وا ”ىثنملا ناوه ةطلافغملاو
 ١ دجسنأ 8 ةحاط نباةمالعلل ديرفلا دقعلاىف اذك «بماهبالا هتدأزال اذه ازلم امل دعاة رك هتااؤا
 دجينال ىا راكتا ماهفتساوهو اذام هلدؤجيسملا نا فرغت نا ريغ نما هدوحش 86 ان أتم
 6 ار وشن و نمحرلل دودعسلاب مالا ىا * مهدازو "و هه هل اندوحس 500 ىذلا نم>رلل

 | (ادار ,ةالا قاعد مهدزرإ ف ) هلوقريظنوهو دعابتلاو ىئثلانع جاعزتالا روفنلاو . دمع

 ا | رفاكف رفاك

 | رفكلاب ماكتوا لبازملا ف فحصملا قلاوا منال اج ذاك ملرلر اعلا
 ةيآلا هذه ًارقاذا هللا هر ىروثاا نايفس ناكو « بيذكتلا ةمالع هنوكل فالخالب رفكي

 ١ هللالوسرل لجر لاقو اروفن كءادعا دازام اعوضخ ىنداز ىهلا لاقو ءامسلا ىلا دشاان عفر
 ا دع مم صصص رع ع مت تع مجم ع ١ تس ع - م دعس

 0 9 دو الوق لقوا العف لعفو هدوجو معوا:ن جراادودو للهجن



 لا م وت يسع اك ل لل اسف
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 ووو و عر اذا مهناف توملا مهنأشنم نيذلا ءابحالا نود هيلع لكوتي ناب ,قيقحلا |

 | ,داجيالا ىلع دجار ديالو .هللا نم ةرداص اهلك تائداحلا ناب ديعلا لعب نا لكوتلا لصاو مهلع |
 ىلاعت لاق ناعالا طرشنهوهو ضرف ردقلا اذهو هيلا جاتحمامث هللاىلا هما ضوفيف هريغ

 | لاوزو بلقلا نوكِس نم ددتلا اذه ىلع ,دازامو (نينمؤم بك نا اوطوتف هللا لعو) |
 | ةيمحلاتاليواتلاىف اذك لامكلا هجو ىلع لكوتلاب ق>يلتلاوحا ىهف بارظضالاو جاعزتالا |

 | ةلعشا لص رت لوسسو لاس كوتا ماسلا لايت لكوتلاوأ تيتكلاب نوتسم ؟نحا ماك نل.|

 00 ا ا رس ا تل دكا ناك اهلل |
 ظ ماوعلاق *اوكلهل كلذ الولو ةن.ىه ىتلا بساكملاب شاعملا بلط ةجردنع مهطقسيملا هنع

 | اوعنم اذاو اورثا اوطعا اذا مهصاوخو . اوربص اوعنم اذاو اوركش اوطعا اذا نيلكوتملا |
 ل 6 ا رد يسلا نيك اوك لا ةاتيوالا لع وحن ىلا لاق و + اوركشا

 لاو « بلط نوكيىتف برا نكيملاذاو برالا طوقسب ءايفصالا ىلع دوجمو . نوبستحالو
 لل ا را كلر دك همز قد الا ل اكو اك كف كيال .نفطل- لكنا كوك نا. نكوتلا |
 ىوشملا ىفو : ىلاعت هللاالا دعو املأ ةليغتل ىونال نا"

 رتبوبحم دوخ ملست زا تسيج * رتبوخ لكوت زا ىبك تسي
 دوس ابا ندركزجح 0 * دودايدونانو اريكحاب لفط

 كاوكاو رازك لذبف داتفا' انعووج) دوال و .كقندو كفك كوضف نوخ

 «هل الل لامع قلخلا» تفكح * هاوخ ريش»و مترضح لابعام
 ذعد نان تمحرز وك دناوت مه * دهد ناراب تايقاسلا ىا كنا |

 ظ ليسو + هللا ريغ ىلع لك لب هللا ىلع لكوتي ف هلدا ريغ ةاعل هللا ىلع لكون نه ىطساولا لاق * |
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 | ثيدحلا ىفو هقباوس ىلع ركبشلاب ماعتالا ديزمل الاط لامكلا توني هيلع اينثم,كنوك لاح
 06 ل ا نقبل تكرارا تن وكرم تن ايما هللا نرجس عو الكولا نس
 | هلوقو توميال ىذلا ىلا كبسح ىا دك أتل.ةدئاز ءابلا « هيىؤكو » نمحرلا حتفف |
 ايفاو ءازج مهيزجبف اقلطم 6 اريبخ 94 هلوقب قاعتمنطبامو اهنمرهظام هك هدابع بونذي و |

 | ةفد هلا ىلعرلا لوصوملا لح ة“ ضرالاو تاو.ءسلاقلخ ىذلا:» هريغىلا هعم جاتحيالف

 ظ ايندلا مايا نم امتدهىف 3 مايا ةتسىف 0 دلاوملاو ناكرالا نم . امهيامو 3+ ىحا ىرخا

 | .قأتلا نا دابعلا لعيل ةحل عرساىف اهقلذىلع هتردق عم كلذو رقالو سمش ةمث نكيمل .هنال

 | لاخلاو مهولا ىلع دريام لك نعو ناصقنلا تافص نع ىلاعت مزن ىا © هدمحب حسو |

 | لادتعاو ىواستلاو رارقتسالا ءاوتسالا لصا 6# شرعلا ىلع ىوتسامث 9 رومالاىف بحتسم |
 | انه دارملا وهو تادرفملا ف 5 ةيلغلاو ءالتسالا ىنعم ىضتقا ىلعب ىدع ىتمو هناذ ىفإ ىلا |
 ) هنكل هنو دابفو هبف هف رصت ذافن نايب دارملاو -ناطلسلاو كلل انع ةيانك هيلع ءالبتسالا ىنعمو ٍ
 ظ قلخبىدنلا ىلإ فود ادتمزبخ 5 نمحرلا 9 ماسجالا مظعا هنوكل رك ذلاب شرعلا صخ ْ
 مهل :ليقاذاو ) هلوق نم قيال ديهمت وهو نمجرلاوه امهنيبامو ةيافسلاو ةيولعلا ارجالا |

 ( اودجسا)



 نافردلا ووش مه بمس عع
0 

 | لعج ىلع اريدق كبر ناكو ةاعلا تاجردلا ىلا بذحي اهبو مركلاو 2 بلطلاو ةحملاو

 هزسنءدق ىعاخلا ىلوملا لاق : ىهتنا' نيش رطاا لها نم -نيشرفلا

 تفاي ناو لزا لضف ةهاس هب * تفان ناو للعو بانساب ون برق

 0 هلاز ود ند ا هنو لاح 50 ىأ 3 : نودنعيو 1 كوسم لك ىف وجحرملا هللاو

 هن ناعمشنام ممل ١ ن ولعل ل وعمم 595223 44 مهعمتسالام 2+ لاعت هللا ةدانع نرواحدم
 . 2 هلا 2 2 0 5 5 :

 ا 1 ماندالا وهو الصا رضلاو عفنلا 5 5 سالامو هودعل مل نأ 5 مهارصل |

 هعاساو ةياع دامعالاو هتدانع ىف ةدئاف الق رضلاو عفتلاب لقتس قواح نم امذا تاقوللا نم

 هلوش قاعتم هتمعنب هاير ىذلا 1 هبر ىلع 3 قحلل هوادعو 5 3 رئاكلا ناكو

 لهج واوا عل ةاكلابدا رلاف نيعملا ىا رهاظ 0 ىعع ريهظلاف ناطمشلل انوع هو « اريهظ 8 ا

 ا 2 لوسرلا ةوادع ىلع را رصالاو ىداعملا راهظا ىف 8 ىلع ناطشلا ناعا هناف

 كنوك لاح 6 الا آه لاو>الا نم لاح ىف  كانلسرا امو 8 اهوحنو هتبراحم ىلع سانلا

 ! نيرفاكال ارذنم كاري ذنو 2 رورس هيفرابخا ريشبتلاو ٠ 0 ةنحلاب نينم ّؤملل 86| رسشيم ©

 ىلع ىا < هيلع مكلأساام + مهل 6 لق ة# فيوخت هيف رابخا راذنالاو . بضغلاو رانلاب
 انلاوما بلطعي هلا اولوقتف مكتهج نم 6 رجا نم # لاسرالا اهنع ”ىني ىتلا ةلاسرلا غيلين |

 ه# اشنمالاه ايورخاوا ناك ايويثد لمعلا باوث نم دوعيامرجالاو . هعتن الق هيلا انوعديامب |

 ناعيالاب هدنع ىنازلا بلطتو هلا برقتي نا البس هبر ىلا د ناو ديري نم لعف نه الا |

 أ مريغ لأساال ىتاف لعفلا كلذ ىتوطعاف ارجا ىألا متطعا نا ىنعي . هيلا ؟وعدا امدح ةءاطلاو أ

 تبان و تسلا رقم رج اهلل دنع ن6" نلع هز | رار ترام وم تاعاطو لاعأا نه دس: 9 ! يو

 ءافسالاا هاقلاو [ 3و دهاودل كاوا تما ىاحلس و دافن "از ار ىرمقت رع 5 هد
 ؤ قاف لعنلف هللادجول هقافنا ءاش نم نكل ىسفل العج مكلاومانم بلطاال ىنعملاو . عطقنم

 قافناوا ةمدخ نم ىلا هب مس وتباع دع نا ءاش نهالا) ةيمحللا تالايوادلا ىفو ©هنع هعئماال

 مظعتلابو ةنللا ىلا ةعاطلاب ديرملا لصي خباشملا لاق اذهلو ةلزنمو ةبرق هبر ىلا> مظعتوا |
 | ىلع ةرجالا ذخا ظءاوال نا انيهذم ةبكملا تاحوتفلاىفو « ىلاعت هللاىلا خوبشلا لالجاو |
 ماقم نا كلذ حاضياو لضفا كلذ كرت ناك ناو نك لل ار اق لوا
 | هللا ىلع الا ىرجا نا لاق الا هللا ىلا اعد بن. ام ناف ةراجالا ىضتَمب هللا ىلا ةوعدلا |

 فاو + ىهتنا قولا نمال هللا نم ءانحأي" نا راسخ  نكلاو ةاعدلا ىلع رجالا تنئاف
 ملعتو 'وزنلاو جحلاو سيردتلاو ريكحذتلاو ةماقالاو ناذالل ةردلالا تطرب نقاتل ذلأمملا

 بجاو سما ىلع ةرجالا تناك ولو مولا تابغرلا روتفل امهتءارقو هقفلاو نآرقلا |
 اذكو هريغو ىقامركلاىف اك ااا حصت مل اهناف ادحاو ىتفملاو مامالاو ملعملا ناك اذا 1

 ةرجالا بلط هل زوي الو تملا لسغ هل نيعتي هنا ادحاو ةيرقلا ىف التالف ناك اذ

 هناف مهروجا نع ءانغالاو مهرو رش نع ه افك مالاىف 3 توميال .ىذلا ى 4 ىلع لكوتو 2



 هيلع مان شك دلجالا شارف انلام هللال وسراي مايالا ضع ىف هلتلاقو امهسؤر تمثك تا |

 نارمت نب ىسومناف ىريصا ةشاي) مالسلا هيلع اهل لاقف راهنلاب انما هيلع فلعتو للللاب |

 مي 7890 >جم رسدعمشاعلا ءر

 نا دارا الو (امط اهم متنا لالا ىا) لاف ه هضنق اهنم ضرقف 5 رع ا يتعد وف مالاس لاةللع
 | حاج

 يحسم سمسم مسسسو

 ُهنرَدَس قالا ق اخ 'ىذلا ةتدخون دوعملا هتمعت دوءملا لادا 3 ةطخ .نىط+ ذقعب

 هللانا 3 اريدق كير ناكو ا زك 0 د رهاسملا" لع ىلاعت هللا 5 طم هن عاد مهيمو

 دعب تعذر لاق ( ىلعاي تاذر 1 لاَقْتُم ةئامعترا لع لع ةمطاف 5 وزا نا قارس

 دحر هلاذلا هاذ ناديكإو هيدالو همعلال [ كش كدا م ينم ةطخ اضياللع بطخنأ

 هيدي نيب هعضوف رمسب قباعب مالسلا هيلع اعد دقعلامت امو «هيضرتو هغلبت ةداهش هلكيرشال

 تاق 1 ا للا مل 12 كانا يب هلو اريحا نيرضاحال ل لاق مث

 لاقك للا ل در ءاس و رجا كنا ىف لغو تللأ تناح قف تدعم ىعي ندا ا اهب تْراخ

 ف هللالوسر هذخاف ءام هيف عش هاف ءامحا نم اهبوث ىف رثعت تماقف (ءاع ىتن 1( همطافل

 كي اهذيعاىلا مهللا ) لقو اهسأر ىلعو اهيبدن نيب حضنف تمدقتو (ىدقت) اهل لاق مث هيف

 ديري ,ىذلا تملعق هنع هللا ضر ىلع. لاقف (ءاع ىوسا )لاق مث (مجرلاناطيشلا نم اهتيدذو

 هباهل اعدام ىلاعدو ةءطاغب عصا ىب عنصو هيف جف هذخاف هب تيئاف بعقلا تلمو تمقف

 ىلاعت هلوق الو عاملا ىا( اهل شيف امهل كرابو امهيلع كرابو امهيف كراب مهللا لاق مث
 ظ شبك باها اهشارفناكو (ةكربلاو هللامماب كلهاب لخ دا)لاق مث نيتذوعملاو «دحاهللاوهلق)

 ١ ضرعلاب اهالعج اذاو اهروهظ تفشكنا لوطلاب اهالعج اذا ةفطق امهل ناكو هدلج ىا

 | ىلا ةيسن ىهو (ةيئاوطق ةءابعالا شارف امهل سيل نينس ريشع هنارىما عم ماقا مالسلا هبلع

 | تنام نينس سمن ةوبنلالبق اهنع هللاىضر ةحيدخ اهتدلو ةمطافو + ةفوكلاب مضوم ناوطق

 ةفو رعمةريثك اهمقانمو ل نورشعو ناماهلو ريما هلسل مالسلا هملع ىلا توم دعب ةئسدملاب

 هنس ناتسو ثالث نبا وهو ةفوكلاب هنع هللاىضر ىلع دهشتساو اهدالوا نعو اهنع هللا ىخر

 ا اردصو ةنهأ ىب نمز َْق ايفحم ْناكو هنم ةيصولا هربق بيعو الل نفدو نسحلا هيلع ىلدو

 ا ىلعل مالسل اهيلع لاق هنع هللا ىضر قداصلا رفعد مامآلا هيلع كاك ىح سابعلا ىتب هفاللخ م

 قالا ملاع د هنروص نفاتخ ناسذج نه اكرم قاخ نافنْس نأكل ةب الاى ةراشألا هيمجلاا

 هلوسروملاو هللا ىلا جورلاٍباستناو هحوروملا هيسنق ارهدو أيس هل لع ىمألا اع نم هحورو

 نونمؤملاوّللانمانا) مالسلاهيلعهلوقب هلو -دىلاو (ىحور نمهيف ت>فنو ل هلوقب هللاىلا هباسناو
 |: ىا) ىلاعت لاقاك ءاملا نم تةلخ ىتا اهتي رعشب هرهصو نسنل !اذه لها نمهدابع صا وخ هللا لعذ (ىن»

 ٍْ هقلخ ماوع هللا لعل نب سعال ا ناب عج ( جور نم هبف تخفنو هتيوس اذاف نيط نه لدم حا 0

 قوشلا ىضو ةياحورلا ص صاوخ تيبلا لها ىلع ملاعاورا هيلفيتلا تاكرولا ىلا د 4 وف ا

 ب نان ايذلراو تيفلا موون دينو رج هدو رن!" طاوش مهيلع ِبلاغلاف رهصلا اذه لها نم
ٍ 



 مدوب هدي دن نان> كوع كم دمارد هتشرف دك مدوبهتسشن دحيسم ردا ن٠ ا وباب

 ىبادنس دز ىب 30 مدوبإ دوح مولعم ماقمرد اي اشد ناكل نم ماكمو تسدومح نم مان تفك

 2 هم |
 ديوش يع همم ناكيرررإو ناساخو رو نابرقم نككت 3 ىا كا تاقبط زا م ١

 تسلا أ

 تاحردو ىلعا كدا لهاو قدص دعقم ل محم و دة عم هم مراهج ناس 23 |

 ل له ءِدْوع داشداب ناك ىاو هاكرد نابرةم ىأ ل نامرزف 1 رضاح قد

 ندناو> ىف له ٌةروس نازؤا ترط ناحلاب نابر رد زاو ا هوض ناكلإ دينا وحرب ناسنالا ىلع

 نعأت ارهز هكطاأو اود رءاهشءرب ن 9 نامرف ارىوط 0-2 دم
 1 .٠ 3 . 0 ١ 2 عب

 نوخ تحرد ذإ 2ك هحنردو هقفرعو رصق جايه تشم رد ىبوط تحردو ىدل ع |

 ندرئايلج و راو مو رهوت تقول ردواك زول ةوحل نوط ١ تكن اخ اا

 ه1 9 و دما يس ب 1 مي و
 0 تدك ل اي فورا قرا ةقيط تفه ردو تسال مح اروا مان هك ةتشرف

 دن وادي تتاح كراج كين اكاد طور ذا رقم رق تفك ران فاذاع ىلا اال دما

 ءآو' ود ره امش لداكم ىاو 0 ىا 5 كك هطساو ىف لاكرب رداق لالخلاوذ

 ناسا نااار اق نات ديت لعق اوما لو مدنوادخ هكنمو ديسشاب همطاف تفرعم

 5 نا ةملا ر ابا مداد ىضتص *ىلعي زب ارهز ٌةمطاف نم هكدشاب ءاوك امش

 شوخىوبو هن ىتركو قريت نارد هكشوخو نشور ىربا ندع تانجريز دما رب ىرإ ا

 ةزعلابر سب انك لنا دقع نيرب تشم روحو نادلوو ناوضرو 5 رهاوجو

 دقع نبا ام 0 ىوابو هدتراشب اسم بتبح تك دمي داتسرفوش تراشب نيدبارص |

 ددكر يضصاخ |راناضتلاو زداهم مدا اع ىطصم تس ديد نيمز رد زين ونا مدسل 00

 ارمرتخد همطاف نم نود تفر نانا رد 00 نين> ىللعاي فكك رك لعاب ىور 5 ْ

 لاوس ىو داكت مف ريدي نه. هللا وسراي 9000 مدادوتب ا نيباك مرد دص راه |

 ةءعطاف عوزت ةرحهلانم ةيئاثلا ةئسلا ىف ناك نومعلا ناسناىف لاق« [ امكف هتلاكرأب تفك |

 ىلع نس ناكو ةنس ةرشع سمح اهرمع ناكو ناضمر ىف اهلع دّقع امهْنَع هللاىضر ىلعل |

 ةرذ ند عصاو كا تانج 7 قدك اجل ماع وأو رهشا ةسمحو ةنس نيرشعو ىدحا ا دموي ظ

 كيطخ ادعنا ( مالاس / هيلع لو ىلع 00 املو منع هللا ىضر راصنالان م ةعامج دنع نه

 تلاق مث ك1 رمل وشن اذاف ك.طخ دق كم نبا نا ة هيلي ىار اهل لاق ةياور ىفو منا أ

| 

 قف 3 قحاب ىنثعي ىذلاو) مالسلاهلع لاقف شيرق ريقنل ىترخدا اما تبااي كن غ0

 أ
 اهطخ ناك دقو هلوسرو هللا ىذر اع تنضر ةمطاف تلاقف «ءامسلا نم هنف هللانذا 0

 رمعو ركبوبا ءاحف (ءاضتاا اب رظتنا لكل ) مالسلاهلغ لاقف ١منع هللاىضر رنعو 6 |

 | تنك مال ىا قاهبنق ىلع لاق اهبطخمي نا هنارعأي هنع هللا ىخد ىلع ىلا !«مْمع هللاىضد ؤ
 ىا ىندنو ىسرف لاق ('ىش كدنعو) لاق ةمطافىنجو زت تلقث مالسلاه لذ هتثحف الفاف هنع ظ

 هت اهر رد نينامو تاضإلا 4 مبغت تنذا اماو ض 5 ا كسرف اما) لاق ترد ْ
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 مك ١ ف 1 م رسغش مساتلا ءزجلا

 ْ عجربالو تاذلا سحب تافصلا رحب لها لخديال ةئيشملا خزرب امهنيو 6 ىهف مدقلا

 ا بواكو تاقفاوملا راوناب ةرونم ةقرعملا لها بولق اذاو : تافصلا رحب ىلا تادلارح لها :

8/ ١ 

 [د] م0 هك مويعسم ل معجب جا جب 1 ا مودم هي بع

 ]11١[ ؟6 كح جويس ل يذم هوا 28 ما ناكيرلت |

 | عود لك نا رقلاىف صخو لبالاو زعملاو ناضل ريوللوا رعشلاوا فوصلا اهيملع ىلإ

 | ىا هلم 8#: عمعاو دحاولا هيف ىوتساؤ ريثيلا ظفاب هرهاظو هتنج نانالانم ربتعا |

 كارتشالاك لوطلاب بسن نابرض كلذو نيودالا ةهج نم كارتشا بسنلا بغارلا مامالال اق * |

 ددصيامو اهيلع دريم مَع ا ةماعلا بولو امهنييو تافلاخلا ةملاخإ ة.لاذم هوكفا] لَها

 ين نورة رك دفادك يحير ناناكباج رع نود تانك لومي [رئاده ات
 تسلطاب احدنا سدنو 7 #4 تسلكزا ناوحو باز نعام ليما

 اضر ردنا نز ملترد. تسد « ادخ هدنيامكو تسقنز لفق

 7 عديم لا كتبا ضر دتكا هيتس دحر يافا وفرط
 | كلذ ناغ[وجو ريفولا تاكو نيدككلا مضت نموا نا ,قايحولام شالا هاا لأشت
 ب | هلع مدا ةئيط هبرقح ىذلا ءاملاوه هي ءاملانم هه دجوا * قلخ ىذلاوهو م ريدق |

 ا - ةكرحم ةءدالا نا م دللا رهاظ ةرشبلاو ابمدا # اريشب 8 ةفطنلا وهوا مالسلا ْ ا 7 - 1 .٠ - - ا
 | تاناويحلا فالخم رعشلانه ةدلج روهظب اراتعا رشيلاب ناسنالانع ربعو محالا ىله ىذلا '

 | مهلا بسني اروكذ ىا تسن ىوذ نيمسق همّسق ىا © ارهصو ابن هه ءاملا وا رشبل
 نالف تنب ةنالفو نالف نبا نالف لاقف

 انآ ءابذألاو تام دوت + :ةعوا "سانا تاَهعا اعأف
 ؟تالاو دانلا نا ولاده لم ىلاعت هلوفك طلاخخو نهب هاش انآ أ زهص تاودو

 ىا نالف بيسن نالف ليقو علا ىو ةوخالانبب ةبفنلاكضرعلاب بسنو ءانبالاو ءاب الآن

 ريغ ليكو سوماقلاىفام ىلع نتملاك هتخا جوزو لجرلا تنب جوز رهصلاو .ىهتنا هبيرق
 4 اربدق كبر ناكو 8 [ندرك تلصو حاكتب ىدكأب : ةرهاصملا] رداصملا جاتىفو « كلذ
 ةدعايتم عابطو ه:اخك ءاضعا اذ رش ةدحاو ةدام ند قل نا ردق ثردح ةردقلاىف اغلام

 فكيف لاق + قتاو اركذ نيمأوت ةدحاو ةدامنم قلخم :اميرو نيلباقتم نيمست هلعجو
 | هكدماورف ههجو هللا مركىلعو ماللاهيلعؤطصمرد تيا نيا تفك نيريس نبا ] رارسالا

 0 مهدوب بسن مهشرتخد رهوشو دوب شم رسب ىلع داد ىلع, ىلزإ ار شيوخ رتخد ىفنطصم
 ١ دحام رد ىزور مالسلا هلع ىناعصم دك تاع هللاىضر همطاف حدر ةصقو رهص

 ظ ناروتو رغم اوأو ناداني اب كانك هت سلا) لكما دخان كا هيفزكة ادب ناو اعل يآ
 نام ني 1/1 دهب“ الوسرأ ةناشلذلاب تفكك نع اهلا هلؤكمق تنجا :قعاي تفكو, تف نامل

 0 نابان هام نوح ناتو نائكإش تخيل ىلعاي هكا انك تك ةلقفا هنوكحو ىديد نوح

 ] ىلعتسدارف ناحير خاش نأ قطصمو مالسلاهيلع فطصم كيدز, دمآ ىلع ناشر عمشو
 نازا ىلعاي تقكا اوتو نيدب تسيو» هج نبا هللا ل وسراب تفك كو ىوب شوخ مظع داد
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 مورلاو نس راق عر 6 ولعانيرخفلا ل احريسأتاا لهاركا نا معا * ىتيفكو التل انا ىلع 1

 وعلو: كقيكت افراغ اب ,حباا عموم اكان عضومو طحلا رحلا ىف نانقتليامهاف

 بذعلا رحل دوجوال اولاق مهنا عم احام ىناثلاو ابدع لوالار حلا نوكينا اذه ىلع مزاب

 بيرقلا :ؤىف لاق 5 ابذع هلص انتا ناز ْمِفسم طحلا نم نا>لخ لصالاىف امهنال كلذو

 رزح ةهديزَنَمح نضرالا"هللا 7 نيش بذعلا ىا م«ءاملا لع هشرع ناكو) ىلاعت هلوق دنع

 دحاو ىلع ٍبذعلا لهنا ةجولاف اهداوتسل نيعلا ةطاحا ملاعلاب طاخاف ضرالا نع طبحلا

 رح لاب 0 مم رحب مظع 2ع
0-59 

 ىرجحم ىذلا ءاملانا مير وحل خشارف هلالخف فر 3 هقشتو هلك لخدتو سراف

 كر املا دحلان اةفنا ةكوذباو يكن فرخ اوس !ذنتزاس ةقكتت ةناسفتاب ةنط

 اج 1 2 ل ل ول ل10 هك ره ىلا رات ل

 كلذو حاملاف نوكتي امناو ٌولْوالا 0 هلا بئاحيعلا ةدير> ىف حرص هناف م سرافرحبو

 جرملا ىنعم وهو هب طلتخو نزلا ةريحب ىلا لصينا لبقريض>الا رديلا ىف لخددي لسار حنا

 مهضعب كذدو + نوعلاناسنا ىف 6 هيؤالح دش هير لع دحا ردقألل هتحواع هطالتخاالولو

 كالستو لاع ليج نه ءارمض> ةدج ريز نم ةبق نم َج رش تاكل لئلاو نو>جو نودسنا

 رجلا ىراغلا رغتب اهنكليو كلا نم ةحناو 5 للعلا نم ىلحا ىهو مظملا رحبلا ىلع
 هلاوها ةرزثكل رظملا ىمسيو ىنرغلا طحلا رحبلا وهو ةملظلا رحبوه 0 حلملا
 حلملا ءاملاو بذعلا ءاملا نا لقامو ىلاعت 06. هفلخام ملعيالو ءتبوعصو هجاوما عافتراو

 ىنءعوهو رخ الإ ىلع امهدحا بلغيال ىلعا حاملاو لفسا بذعلا نوكيفف رحبلا ىف ناعمتبحي

 راحلا ف بصنتو لالا نم “ىئدتت :راهذالا لكن ا مهضعب لاقام فااخب ارو>خحم ارو هلوق

 رحبلا ىلع سمشلا تقرشاو حملاملا رحبلاىف تيد اذاف تاريحو حئاطب اهرمم نمضىفو

 وهف ايويف راهنالا بابصناب راحبلا ءام ديزيال اذلو ىا امونغ دقعنتو اراخم وجلاىلا دعدت

 ! :تييفطا ناتو كيش جلا شيف اننانملل له اال ارق لورنس اهنا نكن لس
 !ذلف ,راخبلا ف ضرالا هام نم :كصنيام .ناةلتييا دولاب تونا !بهو لاقو:«ىلعالا: ىلا

 ْ ىلاعت هللا ةردقل ةياهنالو ةماقلا تماق.داملام امهفاوجا تالمنا اذاف راحبلا ءام نيل

 ادبا اباد اذكر هشا ةدس اجاجا ااه ريصتو رهشا“ةتس ةبذعريصتن سنن ةريحبنا: اوركذ دقف

 5 ا امال دوور الكت لناج او ىو نري كدلنا اني امتك] جوشلكلاةلاقنع

 0011111 1 10ز[ز ا
 دحاو ةيرهوجلاىف امهو هيف ةحوامال بذعلاو هيف ةبوذعال حاملا رحبلا رارسالا تفتكفو | ا

 نافرءلاو نيقيلا ندعماهضعب بولقلا قاخ كلذكة فصلا ىف هه باغ هتردّه هناحبس هنكاو

 لوالاف ةركلا رحبو ةفرعملارحب نارحبلا مهضعب لاقو * نارفكلاو كشلا .لح امنهضءبو

 يف دا.كاو نوفراعلاو هيدعتسيو لوقعلاو بولقلاو حاورالا ىلع هش انناطل ضش تافصلارحب

 ظ راحبف تارايسلا ريستالذا حاورالاو بولقلاو لوقعلا هلوانتلال جاجا حلم هناف كادال ا



 ظ زيغنم هللاقحي اًئاق ملازعلاب مهدناعتو. صخرلاب مهساوتال اريك اداهج تاقلعتلا عطقو ظ

 ىونثملا ىفو : هاوسامب ةالابم وا هريغىلا حونج |
 نوردنارد رتب ناز ىمصخ دنام * نورب مصخام ميتثك ناهش ىا
 تيل لم رك هدر ءازدع سن طابورعسال# انيس“ نتوعاو كلفع “فاك نا * نتفك“

 تساكو 5 ددركت اهايزدبوك »* تساهدزا خزودو سفننراتسخزود

 زاولمس:قلخن اذا, . علشزاوللس دّوكك كب وها« ذهاتشا3 1 !اًرايرؤ- تفقه
 فاقد وك عننا 0 نزوسبات + فالو قيفوتو مهاو> قحزا توق

 هنكيلا لي بؤ ام ايتيك ايينح جا دكستر ككاذا لف رتتس ؟لايعج

 اهالخ ةبادلا جرم نم « نيرحبلا جرم ىذلاوهو قي اقلطم ودعلا تافا نم انءلس مهللا

 رثك الا دنع احلموا ناك ابذع ريثكلا ءاملا رحبلاو طلتخا مهما جْضو ىعرت اهلسراو

 امهيداجم ىف امهلسراو امهالخ ىنعملاو . تادرفملا ف اكريثكلاءاملل عماجلا عساولا ناكملا هلصاو

 لكدعب ىلعل ديو رخ آلاب امهدحا سنتلبالو ناجزامتال ثيحب نيقصالتم جرملاىف ليخلا لسرب اك |

 نا زوجمو يع اكبرقلا ةاداب امهنملكىلا ةراشالا امهنبب براقتلا ةذش عم رخ آلانعامهنم |
 مرصع موي ءعترو مسك نسر رجع رك رك اك اكو“ ريدقتب لاح # بذعاذه ل «نانقتا نيرحبلاب ص)ىلاعت هلوقوهو د.قملا لعالومم نوكي |

 6 تارفآإي [نيريش باكي نيا] ةيسرافلابو :بيطىا بذع اذه امهقحىف الوقمىا لوقلا

 كقزيتبمت اال كئاقفلاب (لمأج ىببطلا لاق * ةراصا ءاتلاو بذع ةفص هتبوذع ةياغل شطعلل عطاق

 هتفاحاوملا واقف طا وتاكل ويغ م اطف ا نع دوكح قبلا قلقلا فلم لك كاب وعطملا

 بيط بذع مظع رهن وهو ةفوكلارمن تارفلاىمس هنمو بذلانم ذبكر يبكلا قاقتشالاب |
 رخاو ةفوكلا ىلا ردحني اقلباج ىرقنم ةيرقىف هلصا توكلملا فو ةنيمرانم هجرخم
 بغارلا لاق * [دوشركيد ناو] ه5 حلم اذهو #8 سراف رحبفف اضعبو ةلجدىف اضعب هبدم |

 مل ناو همعط ريغت اذا حلم هل لاو دمجحمو فورعملا ريغتلا همعط ريغت ىذلا ءاملا حلملا

 حلملا ةفص ةحولملا غرب 5 جاجا وله حام ءام برعلا لوقت املقو حلم ءام لاقبف دمجتب

 ءامسلا نمل زنا هيرش قاطيال ثيحب اظيلغ ١ ىمىا اقاعز ١يسمرحبلا ءام قلخ ىلاعت هللانا اولاق

 ةعاسلا ؟تنبازتقا':اذآأو اءاشلا خرمن .لزتملا* كلذ: خشب نيعوآءارهن وأ رشب خرم قدْ ءاَم * كف ابذع ءا
 اوفلتخاو . ةنلا ىلا اهدرف ءايملا كلت عمل هللاالا همظع ملعيالا تسط هعم اكلم هللا ثعب |

 بذتجاو احلم !سعراص سمشلا هتفرحاو ةثكم لاطامل هنا موق معزف رحبلا ءام ةحولمىف |
 نورد «منوأو “أ !كلاتلا قلقها ةبتؤلطأزلا لجن سرالا تنم :ةطيونيف .هتازرمللا نم. كلل مت ةاوهلا* |
 نيب ىا ة امهنيب لعجو ف اقاعز !سمراص كلذلو رحبلا ءامريغت اقورع رحبلاىف نا |
 ريغ هتردق نم ازجاحو ادح هاخزرب© [ايردود نيا نابم تخابو] ةيسرافلابو :نيرحبلا |

 دك ألا ىلعرجحلا ةفصوهو عونملا روجحلاو عنملانعمرجحلا هاروجحم ارحجوإإل ىثم
 هنشتلا ىلع ائهه ىعملاو . ةروسلا هذهىف قبس امك ةذاعتسا ةلك هذهو مويا مونو ليلا ليلك

 لغتنا كيلعامر# امارح لوقيو ةلاقملا كلتبرخ آلان م ذوعتب امهنمالك ن اك اغيلب ارفانت ىا

 (لعر ا
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 ةرمقلاب ىلع لب_ منش هنااستلاب تانإ هلي قلك هوما كراكو نا ةكاملاو
 ا هلع ىموم نا ىورإم انلقام ةحصو مهليواقا نالطإ ىلع لدي ىذلاو * ءاشي امو ءاشي ا

 لم اررسا تنم ى ملاكا ةدحاو ةلماىف هللا ىح واف كلم ناك اه اك مم ريس : مالسلا

 | نامزىف ءاسنالا ةلق تضقادقف ةمكحلا اماو . مولا كلذىف مهحاورا هللاض,ةف كلذ قطا

 ىلع ضعبلا ةريغ لاّحا اهبف اضياو ءارزالا نم اعون ةرئكلاىف ناف مهتزعل اراهظا دحاو

 ةنعااماو ٠ مالسل ا هيلع ىسول 5 نع للاكت هللا مهتاماف ءاسنالا كلت ىلع ىسدسوم راغ اك ضعلا

 ىلا هلاسراو ةفاكلا ىلع ةليضفلاب هصاصتخاو هنامزىف ةوبنلا ىف هدارفنايف مالسلا هيلع ىلا

 فيررحتلاو ريغتلاو خسالا نع هباتك طغفحو 3 ةوبنلا مخو هتعل رمشإ عئارشلا خسأو ةلا

 ( اريذن ةيرقلك ىف انثميل انئشولوإ هلوقبف صاوخلا بيدأت اماو . ةعاسلا مايةىلا هتلم ةماقاو
 (كيلاانيحوا ىذلاب نيهذل انّم نّملو ١ لاق اك ةراشا قداب مالسلا هيلعىنلل بيدأت عون ذا

 ىهتنااهي بحعلاو لامعالا ةبؤرنم نيموصعم اونوكي ناو هدابع صاوخ هيبداتينا دصقلاف
| 

 هتسوسدب دوخ ناكدن صاوخو ناتسود ان دهاوذخيم ةزعلا بر 5 دوصقم ] ىنعل:

 عطتالف لت ضنك رطل شوت شدني دن نات ردو ان اياتسا دك راد

 مهدهادتالو مهلع طظلغاو ءاب هلا نيد عابتاو ةهل 3 ةدامعنم هيلا كوبدن مف 3 4 نءرفاكلا

 [ شوك زاب و ناشيا اب نك داهجو ]5 مهدهاجو » قحلا راهظاو ةوعدلا ىلع .تيثاو
 هفيعاضآىفام ةوالّس نار لايك 2ك # ودعلا ةعفادمىف عسولا قارغتسا ةدهاجلاو داهملاو

 هظلاخيال اديدش امان امظع :© :( اريك اداهج 8 8م ةيذكملا مثالا لاوحا ريك ذنو ظعاوملانم

 ةدهاجلا لمحبمل امناو في 3 ءادعالا ةدهاجم ن ه ريكا حجج بأي ءاهذسلا ةدهاجم ناف روتف

 بغارلا مامالا لاق ةيكم ةروسلاو نامزب 2000 3 50 هنال. فيسلاب لاتقلا ىلع
 ثيدحىفو ( م تلا و مكيدياب رافكلا اودهاج )ثيدلا ىفو ديلاو ناسالاب نوكت ةدهاجلا

 هنوه ركام مهوعسا ىامكتسل اوهلوق (يىتسلأو مكسفناو مكلاوماب نيكرمشملا اودهاج)رخآ ظ
 زوجمو ريقفلال وق * قاوشالا عراشمىف 5كلذوحنو ظياغ مالكو وج نم هعامس مهيلعقشيو
 داهطلا نا اك م مداسف ندع سانلا ءاسغاو مهقحىف ةنهادملا كرتب ةنسلالاب داهملا نوكينا |

 عدبلاو ءايرلا لها ىلا نإ كرشملا ظفلب ةراشالا مث + : مهلصأتسي و مهب راح نهىلا عفدلابلاومالاب |

 قلا لهال ديال هناف ةنسلاو صالخالا 46 ىلا اضيا اودهاج ىف باطخلا ةراشاف |
 ْ هنلع لاق داهحلا لضفا هناف فوألا ةيلغدنع اصوصخ نامز لك ىف نالطبلا لها داهج نم ا

 ودعلادهاج نم نالداهملا لضفا .ناك امئاو. (رئاج ناطلسدنع لدع ةلكداهجلا لضفا) مالسلا |

 هدي ىف: روهقم ناطلسلا بح اصو بلغي وا بلغي له ىرديالو فوخو ءاجر نيب اددرتم ناك

 نم داهجلا عاونا ,لضفا كلذ راصف فاتلل ضرعت دقف فورعءملاب همحاو قحلا لاقاذا وهف ْ

 1 وسفنلاىلا ةيبآلاىف ةراشالا مث ىدنق رمسال راكفالا راكباىف اذكف وألا ةيلغ لجا ْ
 تاوهضنلا كارو ىوهلا ةفلاحمفىف نارقلا نواف ىلع قدصلا فيسب مهدهاجو مهعطتالف ا



 1 هو -

. 

 ٠ع اكان 0

 تال و ل كل نول ال ل ات

 مه 75 رفع عساتلا ءزجلا

 كالفالا ىلا ةمعنلا هذه لثم !ودنسا لب هتمحرو ىلاعتةللا عند اورك ذيل ثنح نيرفاك كلذي

 لكلا نا ىري نم فالح للاب رفاك وهف ءاونالانمالا راطمالا ىريال نف بكاوكلاو

 اهنم دحاو طقس ىتلا موجنلا ءاونالاو ىلاعت هللال عجب تاراما ءاونالاو ىلاعت هللا قا

 تناك برعلاو هتعاس نه قرشملا بناجى هيبقر عاطنو رحفلا عواط تقو برغملا بناجىف

 القد ماليه علاطلاىلا ىلوو اهنم طقاسلاىلا دربلاو راو حايرلاو راطمالا فيضت

 حجت لف:ةجاح بلط نمل لاقي و بورغلل. لام مجن ءوتلاف هلاماو هلَقثا.لما هب ءان لاب

 (ءاؤنالاو:ةخلابنلاو تاشنالابقنعظلا ةنلعاملا لما نم ثالث: ثيدحلاى و كءوت أطخا

 ةييدحلاب حبصلا ةالص ملسو هيلع هللا بص ىنالا ىلص لاق هنعهللاىضر ىنهلا دلاخ نبديز نءو

 (مكبر لاق اذام نورد له) لاقف سانلا ىلع لبقا فرضنا املف لدلا نم تناك ءامم راف

 هللا ل ضش انرطم لاقنم اماف رفاكو ىب نمؤم ىدابع ح ءصالاق) لاق معا هلوسرو هللا اولاق |

 ىف« زفاك كيذفب ااذك ةوننا انراطَمأ لاق نم اماو نك اوكلاب ارفأك ىف نوم كلذف هلثحرو |

 | ىريو داقتعالا-وسنم زرتحي نا نما لمف .دارسالا فشك ىف اذك (بكاوكلاب نمؤمو
 | تقوفو دلب نود دلب ىلا هلازتا ىفو لزان هاي رطملاف دابعلا برم ”ىشلك ىف ريثأشلا |

 | نوفرعي ةكئالملانا  ىور  ةإلج ةياذو ةحلصمو ةمكح ةفد نود ةفصىلعو تقو نود

 اعوفرم -ىور  دالبلا هف فلتخم ن؟ل لو فلتخال هنال 0 هرادقمو رطقلا ددع |

 ةسنمام) ثيدحلاى و (ءاشإ ثدح هللاهفرصي اهفرطملا ءاهساالاراهنالو نابل نهر عال يدل )

 اعيمح اوصع اذاف مهريغ ىلا كلذ هللا ل وح ىصاغملاب موق لمع اذا نكلو ىرخانمرطفاب

 ىوتثملافو ( راحلاو ىنايفلا ىلا كلذ هللا فرص

 رون هلمح ملاع ران نا دوش ات * روهط با انبراي نزب وت

 تسن نادتوادخ ا نئنازو ثا, + تاند؟نامرؤ ,رد هلمح اي رد با

 دوش مم شت 1 با .ىاوخنرو * دوش شو با شنا ىاوخوترك
 تستداد: براي ,ةادس زا نيسر * تستداح ازا مه امزا بلط نبيا

 ٌةداشكي همعرب ناسحا جنك « ٌةدادزام بلط نبا ونبلط ّ

 'ىغثلا ةراثا ثعبلا بغارلالاق * [ ميداتسرفو ميت>يكنارب ]9 انثعبل 9 اندرا دك انئشولو

 مسا ةيرقلاناف | ىيمتحمو ىهيدرهرد ] : ةيسرافلابو ةنيدمورصم 5 ةيرقلكىف #2 ههبجوتو

 اردن ىا فيوم هيفرابخا راذنالاو رذنملا ىنمب هك اريذن قه سانلا هيف عمتج ىذلا عضوملل

 مالا ان ريصقو الوسز اهلك ىرقلاىلا كانثعي نكلو .ةوينلا ءابعا كنلع ففذيف اهلها رذنب

 تويجباما ] ةيسراملابو : لسرلارئاس ىلع كلاليضفتو كرجال اماظعاو كنأشل الالجا كيلغ |
 ثاوعبم تماش زورب ان نامدرم ةفاكرب ارثو مدرك مخ ونرب ارتوم وب ناكف ولعو ماظعت ا

 مالسلاهيلعىبلا ةزعوةمكحلاو ةردقلا لاكىلا ريشي ةيمجنلا تاليوأتلاىف لاق © [ متخاس

 ةفسالذلا معز م مالا سيلو ءاشيام ىلع رداق هنا رهظاف ةردقلا اما . صاوخلا بيدأتو
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 | هللا مهلمؤ نومجتملا لوقياك اذك بكوك طوقسب ئا اذك ءونن انرطم اولوق.ناب ىلاعت هللب |



 ناقرفلا ةروس م1 77 جم

 |.نلماعن ناجل ها هدف سعب تا قم يول يأ جسق ماو نات نادرا ام نوك ة ناين خم
 | ماعتالا ترغملا  لاقَو 0 لبالا ىلع مسالا اذه عشام 0 ةنعا رلا لاملا ضو مل عع 0

 مبا د4 نمو ودنا نأطلاالاو نتننا اززقل ندور ألا لب الآ نك هلك 508 ىزالا |
 ىتلا ءايلا اهي متداو ءاي نونلا تلدباف نيسانا هلصانا ىلع هيوبيس دنع ناسنا: غم 35 ْ

 هيفامل اعمج نوكييامتا " ىلاعق نال رظن هنقاو ىدنا عمج هنا جاجزلاو دربملاو ءارفلا لاقو «: اهلبق

 ىلعهعمج 22+ بسنلا ىسركب ديزاولف ىنرك عج ىف ىناركو# بسن ىلع لدنال ةددنتمءاي |

 00 اء عمجم نا هقح ناكو بسألل تسيل ىسناىف ءايلا نا لاقي نا دعس و ”ىسار 1

 لاي رستالا ىلا ةيتواسنم ىتالا بغارلا لاقو* خبشلا نبا ىئاوحىف اذك ىلهملا عج ىف ةيلاهم .
 ظ الك لس 1 0 عجو هب سنؤيام لكلو هسنا رك نمل كلذ 1

 ١ ةفط اريثك هلوق « ىتنا قازوالا نم_دنلتلا ةسازكلا ةنماو دنلتلا ىا :نسركلا ىلا :توسنم ظ

 ماخنالا نكتب اذلو :نااملاب نودشيعي نيذلا: ىداوبلا لها مهب دارملاو رشي ىنعمي هنال ىسانا | ٌْ

 ١ ىرفلاو نكملاب لعاب نال رككنلاب مهصيصخلو ىعونلا دارفالل ريكشتلا نا ىتعي . ىسانالاو |

 شوحولا نم تاناو.ْلا رئاسو ءامسلا ايقس ىلا نوجاتحيالف عبانملاو راهنالا برقب نوميش |

 رد لف هيلااتحا اذا ”ىثلا هزوعا لاق اءلاغ برسشلا اهزوءيالف ءاملا ثلطف دعيت رويطلاو

 | ةماعو ةراجتالال هسفنا اهذخت و اهنتقب ىا نانالل ةنق اهنال ركذلاب ماعتالا صخو هيلع

 | ضرالا ءايحا ماعنالا ىلع مدق اك مهيقس ىلع اهيقس مدق اذإف اهب ةطونم مهشياعمو مهعفانم ٌْ

 ماعنالاناف هقزر قزرو ناسنالا قزر وهامركذ بتر فك رظناف اهثدعتو اهتايلل بيس هناف |

 ١ كو ين نئزاؤاوتوي از 3: .كتياطائزوتناملااو# خظدلا ند كرش ل ةاشيالا يذل ١
 اذه انرركدتل هللبو ىا ه4 هانفرصدقلو 98 ماعنالا ركذ هيلع بترو تابنلاب ضرالا ةايح

 ءريغو نا رقلا ىف ةالخلا'تاياغلا نم عامل رطقلا لازناو :باحسلا ءانثنا زر كده ىذلا لوقلا

 ىا اوركذيل 9 نيرخأتملاو نيمدقألا نم سانلا نيب ىا 4 مهنيب # ةيوامسلا بتكلا نم

 هلصاو مايقلا قح هرك- شب اوموشيو كلذىف ةمعنلا قحو ةردقلا لاك اوفردبو اوركفتل
 ميضلا لد نم عنتم ىبا لجرو عانتمالا ةدش ءابالا 6 ىناف 0

 فلس نمت 6 سانلارثك ا 9و ضريملوا درت وا لعفيمل ىا ءانثتسالا حد اذلو ىننلاب لوأتموهو ||

 اهف ركفتي نا اهقح ناف اهنأشب ةالاملا ةلقو ةمعنلا نارفكالا 6 اروفك الا ه8 فاخو

 ءادا كرتب اهرتس اهنارفكو ةمعنلارفكو هناسحاو هتردقو عئاصلا دوجو ىلع اهب لدتسو

 ةمعنلا دو-جىف نارفكلاو ةعيرشلاوا ةوبللاوا ةينادحولا دوحج رفكلا مظعاو اهركش

 لها زكاو تادرفملاف م اعبمح امهف روفكلاو رثكا نيدلاىف رفكلاو الاءءتسا رثكأ

 هان رصدقلوىنعملاف .رطملاوه ىذلار وهطلا ءاملا سفن ىلا عجار هانف رصريمض نا ىلعريسفتلا

 ١ نود تاقوالا ضءب ىفوا اهريغ نود ةنكمالاو داللا ضعب ىف هلازتاب مهني, رطملا انقرف ىا

 رطملا وهو الط ىرختاو ديدشلا رطملاوهو الباو ةرات هلعجت ىرخا نود ةفصىلعوا ضعب

 ارفكو د ادوحجالا ن ,ءانلا رثك ١ ىناف امايا مودي ىذلارطملاوهو ةميد ةرمو فيعضلا

 ) دوحالبيان   1١6س (6



 عفنإو أنها روهطلا ءاملا ناف هيقسنو هب ىحنل هلوق نم ةدافتسملا ةئملل مينو ءاملا تاذ لازتا |

 م .لشيد 6 ريع مسانلا « .: د

 ةهج نم 46 ءامسلانم #9 حايرلا لاسرا ةحت :هنال :لازتالاب“ةيانملا» لاك زازبال ةمظعلا نوت

 ارهاط نوكي ىذلاوهو ةراهطلاف اغيب 4 اروهط ءام ف ارارم هقبقحت قيسدقو قوفلا
 روهطلاو * [ هدننك كانو كاب ىلا ] ةسرافلابو : ةساحنلاو ثدحلا نم هربغل ارهظمو هسفنفف

 ةداهطلا ىنعميو (نمؤملاروهط بارتلا) مالسلاهيلع هلوقىفاك امساو اروهط ءامىف اك ةفص'ىجن

 | (روهطلاب الا ةالصال) مالسلاهيلغ هلوق هنمو انسخ :ًاوضو قىااتسح اروهط ترهطت ىف اك

 راب الاو نويعلاو رحبلاورطملا ءامنم هتقلخ لصاىلع قاملاوه روهطلانمحرلا حتف ىف لاق © |

 الرهاطب واب هثكمي ريغتامو  اهريغو :ةدوربو :ةرارحو ةحوامو ةبوذع نه ناك ةفض ىأ ىلع
 هريغل رهطم هسفنىف رهاط وهف اهوحنو رحشلا قروو بلحطلاو بارتلاك هنع هنوص نك

 هنازجا ىلع.بلغي رهاطب هتقاخ لصانع ريغت لاق قافتالاب ساحنالا ليزيو ثادحالا عفرب
 املي ءوضولا .هللا همحر ةفينحوبا زوجو ةئالثلادع هبريهطتلا زم مل ايلاف ءاملا هنع ىنغتسياع

 ةساجتلا ةلازا زوحب اضيا لاقو * هتقر لزتملام تارهاطلانم هوحنو نارفعزلاب ريغتملا
 اك رفزو .نسحلا نب دممو ةئالثلا هفلاخو امهوحنو درولا ءامو لخلاك ةرهاطلا تاعئاملاب

 بديت ىف هل لح دال ةراكوطلا ممصو نا عم روهطلاب ءاملا فيصوت ىف مث هقفلاف لصف

 ىلع ةدياز ةمعن ةراهطلا فصو نال هيف ةمعنلاب راعشا ءاملا لازلا ىلع قتسلاو ءابحالا

 تئاك اهورهطبنا ىئمأبإ اما تناك مهرداوظ نإ ىلع هيمان و هشيروهط ليزيام هطلاخ امن

 نال كلذو :هرهاظنم ثولتلا نع ظفمحلاب ىلوا ”ىثلا نطاب نآل ىلوا كلذب مهنطاوب
 هيلع لاق 5 قزرلا عسوتل ببس اقلطم ريهطتلاو هرهاظال ناسنالا نطابوه قحلا رظنم

 رهاط ىروصلا قزرلا بسوه ىذلا ءاملاو (قزرلا كيلع عسول ةراهطلا ىلع مد) مالسلا

 ةراهطلا اماو هل ةيلاجلا اهناف ةرهاظلا ةراهطلا ىلع اًمتاد نوكينا هيلاطل ىتنف رهطمو
 # هب ىحنل 88 ضويفلاو ولعلا نم حورلل ءاذغ نوكيام وهو ىونعملا قزرال ةيلاخ ةنطابلا

 اهبف راجشا ال 46 ام ةدلب 8 لازئالل ليلعت وهو روهطلا ءاملانم ءامسلا نم انلزنا امب .ىا
 تناك ةلصاع ضرالانم ةعطقلا دارملاو تانللا تاديناب اهؤاحاو ىع سالو راماالو

 زد هك ارىناكماي هدوب لاس كشحرد 5 ىنعلا هدد سم ىرهش ] ةيسرافلابو : اهريغوا ا

 دابلا ىنعي هنال ةتم ةدلب . لقي ملا ثيح ريكذتلاو * [ تشك هدرسفاو كشخ ناتسمز
 لوعفملاوا لعافلا مسا ةغيص ىلع نوكي ناب لعفلا ىلع راج ريغ هنأالو ناكملاو عضوملا وا
 هعامجا ىا ةيدوالاىف هنايرج دنع روهطلا ءاملا كلذ ىا هي هنقسنو 8 دماخشلا ىرحم ىرجاف

 ىنعمب ناتفل ىقساو ىقسو [ با نا متاماشاس و ] ةيسرافلاب و : راب آلاو عبانملاوا ضايخلاىف |

 ماه هيطعت نا ايقسلاو تسلا بغارلا مامالا لاق * ايقسلا مسالاو ساو ثغلا هللا هاقتس لاقي |
 ءاقسالان ال ىتسلانم غلبا ءاقسالاو ءاشي فيك هلوانتي ىتح كلذ هللعجم نا ءاقسالاو هبرشيل

 هونرشي نانم مهانكم ىنعملاف . ارهن هتبنتسا هلوقك برشيو هنم قتسي ءام هل لعجت ناوه
 ءاملا كلذىّتسن يا هبقت هلوقب قلعتم 6 اريثك ىساناو اماعنا انقلخات ف مهماعنا هنم اوقسيو

 انقلخ امم هلوقىف رورجلاو راها لحم نم لدنلا ىلع اهباصتناو ىسانالاو ماعنالا نم انقلُح ضغب
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 ناقوفلاة وس مصك 708 جم

 ةئتج بلقلا ىرعي ةيساوهلاو ةيذانتلاو ةيئاملاو.ةِسارتلا نم .ةعبرالا .ناكرالا ءاززجا.هملغأ |

 همونىف دوصقملا ىري ارو هبر ىلا قاتشيف هبلق نيعب توكالملا ملاع ىلا رظنيف بجحلانع |

 همانمىف هناحبس قا ىأرف ةليل مان هنا قفتاف ةنس نيثالث مثل هلا عاجش هاشنع ىكح اك

 لوب أشناف كلذنع لئسف ناك ثيح مدطخيو هعم ةداسولا ذخأي ناك كلذدعب من |
 اماملاو سعنتلا تبحاف * ىءانمف ىلق رورس تيار |

 مهضعإ لاق اذل و ةظقإلا مكحىف مهمانم ناك ةناظَقي مهئريصب تناكث.ح مهناف ةياهنلا هالاح اذهف

 تسيرادتب نيع هاكا مدر باوخهك * دصوت لد:لها: ادادهاز كرم وشم
 لق امكف مهريغ لاح اماو

 1 كك ةراقا رهش نشباوخ رك دع داوشوه دهن نيلاس هكا |

 ةولخلا 4 ةعاط ا رعسللا ل اءللا بح ة هد انعلا مالعا نم هي الث هللادهمحر ] ىرصللانوللا ىذنعءو 3 ا

 لاق * هنتفلا هفاحم لام الاب ةردامملاو ةالصلانَع ةلافغلاو سانلا ةيؤرل راهنلا ةهاركو ةالصلاب

 ١ للقات ونكللم,ةاعنلايابقافإ نكيذكا جاعزنال اتقوو موق ن وكسل انقو لالا لعج مهضعب

 مأىف اوناك ناو مهسنا لان ىل مونلا مهذخأيالف لاصولا حود ىف اوناك ناف نورهسي نونحملاو |

 / موجهلوا ر ورسلا لاهكلاما ةفص تاب>الل رهسلاف مهقلق لامكتل مونلا , ىذخأ, الف قارفلا

 | نا لبق هللا صاىلا هركف فرصيو ىلاءت هللاىلا هنطاس بهذينا ةانتالا طاب دال مومغلا

 مانا ذا ”ىشلاب فلكلا ىلفطلاك قداصلاف رك ذلاب ناسللا لغشيو هللاىوس“ىش ىفركشلا لوحي

 لغشلاو فلكلا اذه ىلعو هبافلك ناك ىذلا كلذ بلطي هبتنا اذاو “ىلا ةحم .نلع ماني

 ظ اذكه نوكي هناف همهام مونلا نه ههابتنا دنع ربتخيل و رظنلف ريشا ىلا مايقلاو تؤملا 6

 ناطيشلا دّقع ديعلا مان 4 ريا ىو * هللاريغ همهفالاو هللادمه ناكناربقلا نه مامقل أدنع

 ىلص ناو ىرخا .تاحنا اضوتناف ةدقع تلخا ىلاعت هللاركذو دعق ناف .دقعثالث هسأر ىلع

 رو 6 نسا تح 7-0 الاو سفنلا ببط اطيشن حبصاف اهلك تلحا نيتمكر
 ناطيشلاو سفنلا رشنم هّللاب ذانعلاو ( هنذا ىف ناطيشلا لاب حبصي ىتح مان نا ) رخآ
 فشك ىف لاق اوهرد اهداب داشك ] 5 حابرلا لسرا ىذلا هه ءدحو ىلاعت 6 وهو »

 لكل« تكوااؤا اظل! تيجؤا' [ 1 تلا نداقكت عك اجينتا لاشزإ لا رسال
 لعزا حيرلاو حيرلا لاسراك ريخستلل لاسرالا نوكيدق تادرفملاىفو + ىهتنا ململا

 لامثلاو بونجلا ع.جم اهنال عما طظفلب حاير ةحرلا ىف لبقو كرحتملا ءاوهلا لبق اهف

 قدرو اذلو حلال مك رويدلا هو ةدحاو اهئال 23 باذعلاىف لبقو ايصلاو

 ريشي فحم حايرلا نم لاح 6 ارششب 8: ( احراهلعجتالو احاير انلاهلعجا مهالا» ثيدحلا

 تك نالوا حل المنال رطل هبط زرار ابق 0 عج نيتمضب
 مادق ىا © هتمحر ىدي نيب م [ناكدنهد كيا ةيسرافلاب ( تارمشبه حايرلا لسرينا |
 لوزا ضشدن] سافل ول ١ نا : ب هنال كلذو ةناسمالا لسا لا |

 ١ ىلا ,تافتالاو/ اتم انتمظمب 46 انلز يدعم تجر ارئامنآناداب
 | 707م حصحصصسص تحص



 ١ عيب جعل يم م قلها يسلمج 42< (6 (<

 « اسال لبللا مكل لعج ىذلا © هدحو ىلاعت هللا ىا 46 وهو وف ةطاحالاو ةيعماملاف ىا |

 مونلا رابكلاضعب لاق« ندبلا روتف وهو ةرورضلا عفد ردقب مانملل ةصخر ةيآآلا ىفو * |
 حتفل رهاظلا ساوح دس مونلا ةققحو ناداضتيف ندبلا باعتا تادهاجلاو ندبلل ةحار

 تباذ ةحارتسالاو مونلا دهاجملا رم اذاف ايؤرلا ريصعتىف رسلا وهو ةداهشلا ملاعىف ةلثمالاب |
 ل ا و ع و دم رع سميج جم دو ب مصمم ل م سس تمس سسم

 هساذففل رقع مسانلا ءزجلا

 ”ىئارت س سبللا لصاو .رتسلا ىف سابللاب همالظ هبشف سابللارتسي مك همالظب كرتسي سابللاك

 اسابل اهجوزا حوزلالءجو حسق نه ناسنالا ىطغيام لكل 00 سابللا لجو

 ىوقتلا لعجو حببق ىطاعتن ع اهعنمي هنا ثيحنم (نهل سابل متنا مكل سايل نه هلوقف
 ١ اسابل لدللا ةملظ ناك اذا تاقناف * ينك لشعلاق يرط ىلع راعي هلوقىف اسال

 سامللاب ةروعلار تس ناف ةماظلارتسل راشعاال تلق »+ * لدللا ةالصىف ةروعلارتس ىلا ةجاحالف

 باصعا ءاخرتسا موللا 6 اناس مونلاو هج ءوضلاو ةملظلاف قابوهو ةالصلا قحل هوحنو

 ىحسو لمعلل مهعطق مون مه.س مو لمعلا عطق تبسلاو دعاصلا راخبلا تابوطرب غامدلا
 موي ضرالاو تيلزايبلا قلخ ادسا ىلاعت هللا نال هدنع مايالا عاطشنالوا كلذل تيسلا موب

 ىذلا مونلالعجو ىنعملاو . تادرفملاف كتبسلا موي هلم عطقف مايا ةتسىف اهقلخأ دحالا
 اوم هلعجوا ةظقيلا لاحب ةصتخلا لامعالاو لغاشملا عطغب نادبالل ةحار ابلاغ ليللاف عقب

 هيلعو ةاملا عاطقناىف ةماتلا ةهباشملانم امهنب امل توملاوه ىذلا تابسلاب عطقلا نع ربعف

 وه توملانا الخ دحاو سنجنم مونلاو توملاف (لدللاب ىافوتي ىذلا وهوا ىلاعت هلوق
 صقانا عاطش الاوه مونلاو هنطابو نديلارهاظ نع حورلا ءوض عاطشا ىاىلكلا عاطشالا 1

 ضنرملاو هنع ةايحلا عاطقنال تيملا توبسملاو هنطاب نود هرهاظنع حورلا ءوض عاطقنا ىا

 ردا النا ىتش توبسملا َر جرافملاو نوطبملا لثم مهلوق هيلعو هزي و هلقع لاوزل هيلع ىثغملا

 تقولاراهنلا * اروشن راهنلا لعجو © مهتوم ققحتيل ةليلو موي ىغمي ىتح مهنفد ىلا
 لصالا فو سمشلا بورغ ىلا رجفلا عواط نيبام عرشلاففوهو ءوضلا هيف رشتني ىذلا
 ىا روثناذ راهنلا.لعجو ىا راشتنالانم اما روشنلاو اهبورغىلا سمشلا عولط نيام
 (هلضف نم اوغتبتلو هن اونكستل ) لاق اك قزرلا ءاغتباو شاعملابلطل سانلا هفرستنيراشتنا

 ثعك مونللاو تابسلا كلذ نم ثعب مامز راهنلا لعجو ىا ابح داع اذا تيملا رمشن نموا

 ةغلاملا قيرط ىلع ثعبلا سفن ىا هماقم هلا فاضملا ةماقاو فاضملا فذ> ىلع ىنوملا

 ىاي مالسلا هيلع نامقل نعو * روشنلاو توملل جذوما ةظقبلاو مولانا ىلا ةراشا هيثو 5

 ىونتملا ىفو : رسنتف توم كلذك ظقوتف مانت اك

 نادب ارردارب نأ ردارب نيز * نالف ىا توملاخا دش نوحام مون

 ةبيرغ ةقطانلا سفنلاوا ةينابرلا ةفيطللاوا ىمدقلا حورلانا مونلا ىف ةمكحلاو بلقلا ساوح
 مادام هيف ةسودحم هراضم عفدو هعفانم بلجو هحالصاب ةاوغشم ىلفسلا مسجلا اذهىف ادج

 حاورالا ءاقل ةطساوب حيرتسيف ىتاذلا هندعمو ىلصالا هناك ىلا بهذ مان اذاف ناظم ءرملا
 اهاري ىنلا ىناعملانم توكلملا ملاع ىلا هباهذ نيحىف ىتلتي امم بويغلاو ىناعملا ةفرعمو

 )(هياع )



 كدفيلاننغم# طلح ذاعملا قعلدأ] لقيم عج نكمل ناب افك :لوخت اعشاماق

 دالصلاهلع مانا ديس عولط مي سءشو ندوب تريحرد مدل 1 تف نامزب أ
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 ىدنسر :ىهاكا .ىشورت |

 نور هرىدربت دكا تلتض كلها تشزا *.:نوءاهر قدك ازاي“ لاح ديشروخ 1 |

 مهشبو ماللاهيلعؤطصم ٌءزدعم هاظ ىورز را( كجتإا نياكي ارسلو ةردلمالا كدا كن اواو

 هلع تلاثتر توضح 0-0 هزحعم ناساما ىو كلا وترش ”ةستراشا تقبقح لها(

 كطكرد هاقؤز د نو طل اذار دم !دورف ىتخرد ريزرد هلولق تقون:ئرفسرد مالسلا ٠ ا

 ركجلا همت ان اهنا ةرك والم ركون هللا دينا تلم لاعمو ادهاعيلل ودك كك ذناو
 دوهرؤ 6 تبارق ترض وشكل ناشتوا >ةش لوا تن نياو دندوساس هباس نا مالسإ

 (قارتنل) غاد 4ىنزا» بلط تقوي: از مالدلا ةلغىسوم 6 ناغلا ذم فيكك بز ىلازت+لأ

 [ىهاوخ هج ركيد ىركت ب نم ردو ىنيب ادن هكدومرف بلطىب ار ترضح نءاو دام لدرب
 رد رب شضراظتنا مشجود 1-5 اب « رب رد شراي علا نامم تسقرف

 ىونثملا فو

 شو 1 ناربو كاخرب داود“ عا # !لشا"ةناكساو نات 07 2

 دوش هبام ىف كتا| دنح دود. لهب + هدوكش «هناس ل دايص ىهليا

 تكقاع 3م ١-30 ريخ ىب ا تساوع غنا 5

 دحر تسلا دال د رن كلو اكن نو ب 31

 تف هياتم راك ودا نذل ل كهزأ 27 تفر ار ل 01 0

 نئا هياسو لايخ زا .دئاهراو * شا هباد دشاب وج نادزب ةياس

 طخ 0 ملاع نبا هدام ل هدب تالف نادال: هناك

 نامز رخ 1 نماد رد عر ان“ + ناك ى رثوز ريك وا نئاد
 تشسادع دةزؤخ و لل واك + تسايلوا شّش « لظلادم فكو

 ليلخ نوجوك« نيلف آالابحاالد» 0 لبلد نبا ىب ويم ىداو نبا ردنا
 تالت نر سكس ايرئاددع* تظل نامل 41مل ز زكا

 ىتلا اهماكحاوةن كمملا نانعالا تانئتب ىهاظلا ىفاضالادوجولاوه .لظلا :تاخلطصملا ىف لاقا#

 اهتسدغ ةماظرتسيف اهللا بوسلا ىجراخلادوجوااوه ىذلاروالا همساب ترهظ تامودعم ىف

 كير ىلارتملأ )ىلاعت هللا لاق هسفنىفهتبمدعو رونلاب لظلاروهلغل الظراص اهروصب رهاظلارونلا :
 لكومدعلاوهرونلا اذه ءازاب ةماظلاف تانكملا لعىفاضالا دوجتؤلا ظن ئا (لظل ادم تفك

 مهج ري اونا نيذلاىلو هللا ) ىلاعت هللا لاق هب روني نك | هنأش نمامحر وللا مدعنع ةر انعىهف ةماظ

 ىا هللالظ' ناطلسلاو ةيدحاولا ةرضحلاب ققحتملا لماكلاو هب الإ ( زرونلاىلا تاملظلاّن م

 رهاظلا مظعا ناطلسلا ةدوص ىذلا لماكلا نادنالا رس ىو ةعماجلا ةيهلالا ةققحلا لظ

 هلاك قع '”ىيراترد قلخ ىدوب ماد هباس ناركاو تشك علاظ ماركا قئاذزا مالسلاو

 ناقرفلا ةروس ه0 يششلاو حف

 انيرلافا هينلخ .نذبرا لاوكم ناك ندا
 حن م ِ



 1 هللا رسثع عساتلا ءزملا

 كيا ربع 07 كاوكاو موي بر فلبآ 0 قرمثملا تناخ نم ءاف هناآل او ئميس

 عاواط ءادتبا دنع نجشوا مانن وا .ليج نم ناك لظ, ىأ لظلا أشنا ف.ركىنعملاو. . لاوزلا

 تاذلاب هيلا ةثداحخلا رومالا عيمج ةيسسنب هتمكحو هتردق لامكأ ناب وهو ادم سمشلا
 ىلع ةلالدلا, ةدر<م .ىلع اهرضقو ةلكلاب ريثأتلاو ةسسلا ةيترنع ةيداغلا بانسسالا طاقساو

 لع اناث ىا 3 انك اس هلعجل 9 لظلا كلج قاوكس كير # ءاشولو ب تاسسملا دوجو |

 نالف لاش [ لاونم كيررب هتفاي ماراو تبان 0 ةيسرافلابو : امقمو دادتمالاو لوطلان م هلاح |

 ىلعمالا لوانم هيسنتلل نيفوطعملانيب ةيضارتعا ةلماو نطوتساو هب ماقا اذا اذك دلب نكسي
 انلعج مث © ةردقلاو ةئيشملا هيفرتؤملا اسءاو ةيداعلا بابسالل دملانم ركذ ابف لخدمال هنا |

 سمشلا ءوض دارملا نال ةلاد لّملو همكح ىف لخاد دمىلع فظع ه5 البلد هيلع سمشلا |

 ةيقلت اهي نوكيا لغم! هلاوخا لغ,دردتكا ايلا وحاب كدتسلي: ةموالع اهانمج ل

 وكلا لعج ىف امل ةمظعلا نونىلا تافتلالاو ةضرتعملا ةيطرشلا هيت قطن امسح اعطق د اليناعو

 نه ةسيسلا نع 'ىنملادرطملا نارودلا نم لظلاو لشمشلا نيب دهاشبام عم ريثاتلا نع ىراعلا

 6 هانضبق مث ه2 ىارتلا ةلك دارباىف رسلاوهو ةمكحلا ةقدو ةردقلا مظع ىلع ةلالد ةدي نم

 هانوحمو ادتمم هانأشنا امدعب هانلذا ىا ىنامزلا ىخارتلل مو ةمكح ىف لخاد نم ىلع تطع

 الصا كلذىف ريثأتهل نوكينا نيغنم هعقوم سمشلا عاعش عاقبادنع انئشمو انتردق ضحمب

 وه ىذلا دملاب هتادحا نع ربع دق هنا امل هيطو طسبنملا عسبمج نع د ضمقلاب هنعربع امناو

 لجو نع هنع هثودح ناك ىللاعت هللاىلا هعج سم نوك ىلع صيصنت هك انيلا لي الوط طسبلا
 دادزا الك هناىنعي . سمشلا ىا هليلد عافترا بسح اليلق اليلق لهم ىلعىا 6# اريسياضبق

 عفانم تلطعتل ةعفد ىلاعت هللا هضبقواف برغملا فناح ىف لظلا ناصقن دادزا سمشلا عافترا

 ىلوملا هاضترا ام اذه امهب ةقلعتملا لادصملاو امهعفانم قتل اريسي اريسي هضبق سمشلاو لظلا

 عولط ىلارجفلا ع واط نيب ايف هطسب ىا «لظلا دم فيك هريغ لاقو + هريسفتىف دوعسلاوبا |

 ضايقناو ميطلا ةرفنل بيس ةصلاخلا ةملظلانال ةنمزالا بطاوهو هعم سءشال هنال سمشلا |

 "ىش امهيعولط نيبابف سيلو ةرصابلا رول قرفمو وجال نخسم س.شلا عاعشو رصبلا رون |
 تاعاسهيشت ةعاسلا كلت لاهو 6 دودمم لظو ) ةنْلا فصوىف ىلاعت لاق كلذلو نيذه نم

 ءاشولو) ةصلاخلا ةملظااو صلاخلا ءوض نيب طسوتملا ىمالاوه لظلاف رونا ةنملا نا الا ةنحلا |

 كرح الناب سمشلا هخسنتالو رارةتسالاوهو ىنكسلا نم ادباهعم سمشال امتاد حانكأس هللا ظ
 ىذلا نوكسلانموهف دحاو عضوم ىلع ةميق٠ سمشلا لعج ناب طاسبناالو ضاقنا ةكرح |

 الول هنا م لظلا فرعامل سمشلا الول هال (هليلد هدغب نتبنعلا انلمج مث ) ةكرطلا مدعوم |

 نم قيس اك لظلا ميمعت هديؤي ىنعملا اذهو اهدادضاب نيتي ءاشالاو ةءلظلا ىفرعامل رونا

 ناكناوهجولا ادهىف لظلاىنعمنم ركذام نال هللاهمحر دوعسلاوبا هب ضريل نكل تادرفملا
 ىاودسلتما ةصوصخم ةلاح هنا فراعتملاو دوهعم ريغ هنكل قرقلا :قئآلل الظ ةق.قحلا ىف
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 ناَف !5 00 م ذب ا

 اهلا ماهملا غلبتال 235 املا لكقتت كلاغلا ىوهلاو تولغملا لّقعلا عدَس/ ناسنالا: نال

 هللا نوصعنال نذلا ةكمالملا ةازنم وهف دب وهش ىا داوه هلهع تلغنمهو طقف ةوهشلا مده

 ى دل لاق م ةكئالملا نم ريخ وهف هسه أ ىلع اكل ناك نمو نوص ونام نولءشو حل م

 ىوتتما ف "افك ةزبلا ليغ ككاوا )
 ١ ديرو ا هنو ل قاح "+ دنع ناك ز# اك ثيدح رد

 وحس ب انناكنوا ظن |( تهادوا كلا وردا ملعو لقع هلج ارد ورك كب

 ا ادخ قا كدا قلطم رون + اوهو صرخ شسرصتعردنا تاس

 ىبع ركدرد كلتا ناويح ود د ىهلا قفل زا 0ك 2و كب

 فوض اذو "كللذفازا ةؤاعصن زا ثقل ليزر قنا يس !ةظختا وا
 0 0 مك نش را 50 22 كا م تسه موس نبا

 دوما ىولع لئام ١ رك2خبد 29 *« دوب ىلف_س لئام دوُخ رخ 2

 باذع رد فلاخمو داب رش نيو « بارخوكنجزا هدوسا مسقودنا
 دندش تناز هش و"ننلكش ”ىدا «١ "دندشت مشق ناحتماز امعزيشب نيبو

 تسدش ّقَحلَم كلماب دع وحي ١*١ تسدش- قلظم قردتْلَما ءؤارك كن
 ليشو لاقو اوهو مثحزا ةساسأوا 0 ىنعم كلل مدا قي

 دندش قلطم توهشو ضم مثخ * دندش قدام نارخاب 1 مسق

 0 ا دوب كلت * تفر دوب ناشيارد ىلبريج فصو

 ار مون هظقس 10 تيس ا موق 316 6 ماعنالاك د مان

 داشر اي ىح مل ناويح مي' * داهج ردنا ركد ىمسق كي دنام

 يصلوا ايد قيود ١ اعرملل بم ربو ولكل مك لانهاو ليصل كل هالو وز

 | لتس + ىوذعملاو ىروصلا هاخلالاوزل ببس اهئاف ةيئاونملا لاعفالا نعزارتحالا لقاعلا ىلعف
 | بقا اناو لل يقو + تاشعلا برشو تاودغلامون' لاق مهتلود لاوز ببس نع ةكماربلا ضعب

 | ىلا ناويطاك لامو !قلطم ةرهاظلا ةحارلا كرت نم ىا مونلا كرتي+ نم رجفلا ةالصدعب
 ةفااخم ليبسب لمعلاو ةحارلا كرتوه صالخلا رادف ةلفغلانم صلخت مل روضحلاو ةعدلا

 ريرقتلل ةزمهلاو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل باطخلا ني كر ىلا رتل 8 ةعببطلاو سفنلا

 حصيام ن وكي نا بجيب روظنملا ناف ىلاعت هعنص عيدب ىلارظننملأ ىنعملاو . نيعلا ةيقد ةيؤرلاو
 | ةدملانم ءزلا دملا لصا 6 لظلا دم # هلوَ#ب ةيوصنم 6 فيك © نيعلا ةيؤد هب قلعتي نا

 | تادرذملا ىف لاق * رمقلاك ريغلاب وا سمشلاك تاذلاب ”ىضيامم لصحام لظلاو دتمملا تقولل
 لاشب هلق يقل نم" ماركو نلازئاعلاق 6 "قلنوشأررانسلا ندع دولا ةدقلل ستة واقلا
 لازاملالا 'ىفلا لاقيالو لظ سمشلا هيلا لصتال عضوم لكل لاقيو ةنملا لظو لبللا لظ

 1 1100 ا 1 تلا: 7 تا 7 10052090222-27 2 تت 0 7 210175 0 ا اح تل ا ا 2 عسب هم 7 د ع م بوو وول دج ١ مرمي مسج ودوسيو راو وول ع ومع مدعم جم وصمم رق س77 با بيو 22

 _ءوض لظلا خسني مث لاوزلا ىلا اشف اش هليزتو لظلا خسنت سمشلا نا ىنعي سمشلا هنع
 معمم 2 دج مسد حض تحسه

 | نادرَد مراهدح رم
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 مده ١1م4 زج> رفع مساتلا ءزجلا

 ةدضعب ىلاغتو «ةناختس.ود هكذن+َتاَوُخ رد 'ئدككركا ةء امك لد ام اذ اكل زا ارك

 نجس هكدشلا فازوا“ لكك" [ 51كم ,اكا هك َتْفِك فاق اتكسر ناوين تالا

 ىدوصق هعقاو بحاص نيا تءيرشرو هكتسن] شريبعت تساهدرم لسو هيلع هللا ىلص
 ىضعلو ٠ واذ كتف لثهزت نا :تناتعبارتت «تتواوض ندىشن ناو تساودش عقأو ىزروتفؤ

 ريبعت دنامم دمع دكا دشاب هدوت هللا عم روضح ى كة دو ناوتيم هكدندوهر را راك |

 تما كيس لزازاو ار نس نا هتلاه رى اج نرلادبع نيدلارون انالومو . دشاب نإ ندم نا
 ا هك اهاوهزا يي (هنوه ههلا ذا نم كرام وتكتب مكحب هكدوب دنا وتيم هكهدوم رف دندوب

 كيس دّوداناو"ذندتي تحور“ ئو*«لوزا ٠ كا هدو هتفركدوخ ىادخ ارئا هعقاو بحاص

 روذ> 1 دشاب ليلد باو> نيإإسإ دوباوه نبا ندوبانزا ترانع ىادخ ندم نأ ْ

 م 6 نوكت تنأفأ ©: [ قشاكلا نيسحلا نب ىصلا ىلع. تاح شرف اذك دوش. هدايزوا |

 | « الكو [ هتخاس ادخ اردو ىاوه هكر ركن [رب ] 6 هلع 92 [ ون ىثاب ىعانا ]

 | تنالب هظفح ىلع الكوم تسل ىا داكأالا ىا اذه هلاحو ىصاعملاو كرشلا نع هعنم اظيفخ
 | ىخقدق هناب مالعالالب مهايا هتاعد نع ابهن اذه سيلو راكتالل ماهفتسالا اذهف رذنم
 | 06 بحت ما و فسلا ةياب ةخوسنم هذه نيرسفملا ضعب لاقو + راذعالاو راذنالا نم هدلعام
 تاي الا نم مهياغى تنام 6 نوع.سب مهرثك ]نا 2 [ىربيم ناك هكلب] ةسرافلابو ::نظنالب
 ىلا ةعادلا حاقلا نع ةَرِحازلا ظءعاوللا نه اهفنعانضت ىف اه 3 نواقعيوا 00 عامس قح 1

 مهدمو نما نم مهنه ناك ةئأل خكاالا صصخمو مهناعاىف عمطتو مهتأشب ممم نيلاخلا ا

 | كنا نظتال هللادمحر ءاطع نبا لاق + ةشايرلا ىلع افوخو ارابدتسا رباكو قحلا لَقع نم |

 | مهلع ىنننال كنوعدو مهل كءادن ناف الاو لزالا ءادن اوعمسنا مهعيستاع ا ةكءادن

 | هدعباوهامتاف ضرعاو لفغ نف هتوعدو لزالا ءادن باوج ةكربوه را 1 ع ْ

 عراوق نم عينان ع عرقبامب مهعافتلا مدعيف مهام ه6 مهنا. لزالاف باوحلا لح
 ماهبلاك الا ه4 ماعنالاك الا 8 تازجسملاو لئالدلا نم هنودهاشي اهف ربدتلا ءافتناو تاي 31 ظ

 8 الاف الا ةمهن مهل سيل ةيمجنلا تاليوأتلا ىفو © ةلالضلا ىف معو ةلفغلا ىف لثم ىمىتلا |
 لضا مه لب 8 برشلاو لكالا اهتمهن ىتلا اهبلاك سفنلا ظوظح بالجتساو برشلاو

 بنتجتو اهعفنيام بلطتو اهلا نسحي نم زيكو اهدوس نمل داقنت اهنال ماعنالانم 6 اليدس |
 باولانويلطيالو ناطيشلا ةءاسانم هناسحا نوئرعبالو مهبرلنوداقتيال ءالؤهو اهرضيام

 بستك+ملو اق> دقتعتلل اهنالو .راضملا دشاوهىذلا باقعلا نوقتبالو عفانملا مظعاوه ىذلا

 نتفلا جيهىلا ىدؤت ءالؤه ةلاهجو دحاب رضتال اهتلاهجنالو ءالؤه ىالخب ارشالو اريخ
 ءالؤهو مذالو اهنم ريضقتآلف لامكلا بلطنم ةنكمتمهريغ اهنالو قا نع:سانللا دصو |

 ىلعو ةكئالملا قلخ ىلاعت هللا نا رعاو * مهريصقت ىلع باقعلا مظعا نوقحتسم نورصمت٠
 ىا'نىمالا هيف نكو و نانشنالا'قلخو ةوهشلا اهف ككافأو مئاهبلا قلخو مهلبج لقعلا ش0

 اليس لضامهلب إل ىلاعت لاق اذلو مئاهبلا نمرشوهف هلقع هتوهش تبلغنف ةوهشلاو لقعلا |
 «(نال)
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 هيلع رودي ىذلا هنال هب ءاتعالل لوالا ىلع مدق نا لوعنم ههلاو هفصو اذهنمه للهج نم |

 ناك ادو# نئهتشملا ىوهملا هبىمس مث هاهتشاو هيحا اذا هيوهردصم ىوهلاو بجعتلاىما |

 هيلا, ليعيام ىوهلاف همذ ديرا اذا هاوه عبتا نالف ليقف دومحلا ريغ ىلع بلغ مث امومذموا |

 ١ تيارا ىنعملاو . لوقعم ليلدو لوقثم دن_س ريغ نم ءامشالا درحع سفنلا هاوهتو عبطلا

 ةححلا عامسا نع اضرعم هنيدرصا هيلع ىو هعاطا ناب هسفنل اهلا هاوه لعج نه دمحاي |

 مدعو هتعاطا غازتلالا ىفاةلالا,ةلذفع اوه ل اتج نم بجشتالاليقردن أك ةيلكلاب تاهاتبلاو |
 | دندوب ىموق دنا هتفكو بيدحعتلاو ريرقتلل ماهفتسالا اذهو هنم بجعتو هيلا رظناف هتفلاخم

 نا ناشيا لدو ىدما مشب وكين ىكنس ارئاشيا هكماكره دنديتسرب ى كنس هك برعزا
 داونز «ناغتا زاعاطبت نع فراكزئدنو كو قو حدد يرى دينو درج تادل تارج
 رتشزا:دوبغم ,كنش ةكداتفا هلفاقند.زاوا داتفس .نتشزا_دنتشا3'كنسنااوتتفزيم قاوداكذد
 تدجو [هكداد زاوآ ناشيازا ٌءدنيوكدناينو دنتسج ىتعاس ميروجات دينك فقوت داتفيب
 ١ شيعينم لكف (ىوهلا نم هللاىلع ضغبا هلا ديعام) ثيدحلا ىفو اوريسف هنمنسحا ارح

 هنقاهلظيمتوإ. ةكطلا:ىاتهزاةقزالثلا اءلامهتشل اى ناكولو. السما« ترام ةف)قإ نوكتام لع
 | ىشاكلالاق * ةمجنلا تاليوأتلاىف اك هاوه دباع وهف ةينابرلا قوقملاال ةيناسفنلا :ظوظلا
 ارواو دنامزابوربو دراد تسود ىزيح ىادخ ريغب هكره هكهدومرف تاليوأت كحل الع

 ١ در ادم ادخ ريغ ترب اروا ىاوه هك اريز دتسرب ب اردو> ىاوه تقيقحرد هس رب

 دقع اوحاب مالسلا هيلع ىنص مدا نوج هكمدروا سلاغلا برطرد هللا همحر ىتيسح ديس

 دوجو ىمدا ركيدكياب نانا جازتمازا تانجو دناسورب ركيدكس ايندو سيلبا دتتسب |
 نايداو بهاذمو هدودرم تاداعو موسر دنبايىن ددم اوه همهاب نانيا تلصوزا تفرك |

 كنان ىتةاوهطامىاونات زاهيه ةقلتخما

 تسوا هح ار ىنسوبره هك موك هج * تدسوا هر٠ناف. هزي ةكاىرابغ

 ١ نابزو" ءالشناو“وا ناشر ضال دبع هلا لوا ىوهلا » هك تسدحاتوا ةيلغ توق

 ١ تساوه لصا هكىبوك ( هوه ههلا ذختانم تيأرأ ) هكمدومرف نينجوا قحرد نارق
 [تسناعا تقيقحب لوصو ببس ىوه تفلاخم هك اجنيزاو دنيوا عرف همه هلطاب هيلا و

 تساربمغس توق ىوه كرت + تسرورسزا نكنان ىوهزرس

 اهتومو ركذلاب اهتابح نال اهلتتىف ىتسدقف اهاوه هسفن عبتا نم هللاهمحر ناملسوبا لاق

 ىفو : تاومالا مكحىف زاص تاوهشلا عبتا اذا تاوهشلا عبتا لفغ اذاف ةلفغلاب اهلتقو
 ىوتللا

 تسادهنال ارئارفطو اسلا * تسباهنا“ ناوهش ناهج نبا

 دوب ناك دقن تاز دزوسارز * دوب ناكاب ٌهدنب توهش كل

 رشود نبيا دنرد هولا ئردنا #23 رزودم ناكابو دنلف نارفاك

 ناسعؤا قيروووفق ةنفاأ "زوون هع نامزرد دش هنس دما نوج تلق
 25 503 3 دل 70 غال

 راند
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 <« ١ »+ ريثخ عيفاااو جلا

 راخ هبوب ما نم مرتاح 1 66 2 مراخ هفوكش نم

 ا وىوس شراخ كاي 0 لنثورفلككتنا هكشا هفو ا كناب

 | دينش نادر عمتسمو لوقع شك.« دينش تنل كرا وكنا كيتافل

 | ىا ةيفاننا اوزهالا كنودح نا هه اشيرق ىنعي دمحاي كورصبا ىا يك كوأر اذاو 0

 اذهأ © 0 4 كا راتجحتالا 0 نيلئاق كب نوثزوتسي ىا وزه عذومالا كيودخام-

 نيا ان ةيسرافلابو : انيلع ةححلا تبثيل الوسر انبلا هللا. ثعب ىا ه6 الوسر هللاثعب ىذلا

 ناك اللا دلع انام لنج [ ةييعيب ناتسرتو ايخ تحكم زانناوا نك تاسك ا نزبك
 لهج ىلا لوقوهو هوار اذا ءازهتشالاو فافختسالا هلع اودازلب ةلطاملا تابهبشلا .دارءاو

 سما لها نا ىلا ريشي ةيمحتلا .تاليوأتلا فو © فانم دنع.ىتىن اذهو نايفس ىال ْ

 مهو هللا روني ةديؤملا ةريصيلا رظنب كردت اهذال رهاظلا سحاب الحلو وسلا نيو ١

 انيدلا هوذختاام ةلاسرلاو ةوبنلا مالكنم هباودتم ملام هنماوعمس املف رصبلا اذهب ناسمع

 رشلاو ماعطلا ىلا جا احم انلثم رعشبوهو الوسر هللا ثعب ىذلا اذهأ نيئزمسم اولاقو |

 ىونتلا قو

 [1] ريبشي زي نيشدرد !دنام هخركاب# .نيكم : دوخزا, ساق ارناك اياك

 دش هاكآ .قج لادباز ىبك ؟ * دش هارك بيس نيز ملا هلجج
 دششادنب دوخ وحجمه ار الوا * دّششاد رب اننا اب ىرسصم

 دوخو مياوخ ُةتسب ناشياوام * رشي ناسشيا رشبام كنيا .هتفك

 ىمتنم ىل نايمرد قرق تسه * ىمعزا .ناشيأ دنئتناد نيا

 بيغ راكيد ناذونثم نيزدشكيل « لحزا ديدروخ روِشز نوكودره

 بانكشم نازودش نكرس ينيز *« با ودندروخ اكوها نوكودره
 1 زارت .ناو ىلاخ جي نيا.* روخما كيزا دندروخ قودره

 | ناشلا ريمضو امهنيب ةقرافلا نه ه4 انلضيل 8 ىف ماللاو ةليقثلانم ةففخنا ه6 داكنا © |
 افرص اهتدانعنع انقرصيل ىا 6 انتهلا نع  اناضيل دمم براق ىا داكهنا ىا فوذحم |

 دهج ىرابسيو بيرفلدنخسيوا هكدوب كيدزت ىتسردب] ةيسرافلابو : اهنعاندعبي ثيح ايلك |
 ادا ابحر! اعتس رماد ان افاعن كر اوؤايول هتك فرك كوخ عام القرب لئالد ناهطاو توغذزد ]

 فوسو 98 مهباوجىف ىلاعت هللا لاق امتدابعب انكسمتساو اهيلع انتيث هياهيلع انربصنا الو

 نوري ىا مهرفك هبجوتس ىذلا © ٍتاذعلا نوري نيح هم ىتتارت ناو ةتيلا 5 نو.لعي
 مالسلا هيلع هوبسن 4 البس لضانم © اضيا ردب باذع باذعلانمو انابع ةرخ آلا ىف

 هللا مهدرف هسفنىف الاض ناكاذا الا هريغ لضبال ادحاناف لالضالا نمضىف لالضلا ىلا |
 نمو اهوكلابس دارملاو ازاجم لالضلاب ليبسلا فصو .مهلهما ناو مهلمهيال هنا رعاو « |

 [ ىديدايا ]# تيأرأ له هلوعفم دسم ةداس ىهف نوملعيل ةقلعم ةماهفتسا ةلح 0 لضاأ

 بيحعتلا انههو لاؤسلل ةرانو مالعالل ةران لمعتست تيأوأ ةلك هيوه ههلا ذخنانم 3 |

 نم )



 ةادحنلا ةووف مي 16 زعم

 نيح اوناكو شيرق راجت رمى اهنوكل انهه اهصيصخنو. تكاها ىتلا نم مودسو ثينحلا |

 كيازوزلا فاتح لك وم ردصم هنا ىلع رطم باصتتاو . نورشالو ةكفشتؤم اهنورب اهب مهرولص |

 لتكو ىلا رطماو ريخا ىف الوهم رطمو ءوسأا راطما ىا اتهيدع اناس هللأ هربا ىف لبق 3

 ىنعملاو : ةفالاو ءالبلا نم هعغلو نانستاإلا ءوسلام كلو فاو نيسلا حش ءوسلاو ناتغل اه

 لدا فلو ع اذه روحنا واي تكشموازت سس ديان ةلااؤا ابا كك ردا لا اقع د كارو, ةطتذاطلا

 لاسف ةعوضوم ةراجم ةثلاثلا ءامسلاىف جارعملا ةلل ىار ) ملَسو هلع هللاىلص هللا لوسر نا

 ىا(كتمانم نيملاظلل تئخ طوا موق ةراخنم تلضف ةراححلا هدهلاقف ليربج كلذ نع

 ةرذلاو حمقل كن وحلا ضعب ءائقلا زاعع نا«ةعاشنلا صا ربا نم نا كلذو تدعاو تيفخ

 هللأت ذوعت نيملاظلا الغ اهوحنو ةراح1لار طم نامز 1ع ان رصعىف هاندهاشدقو اهوحنو

 ع اك ا دنديد ىع ايا ]6 اصهتورب اونوكي رقأ 9ط: كلان

 را ر ءاظنا ءاحر لا ةقيقح د اروشن نوجريال اوناك لب 00 اوُمؤنو اوريتعب و اوفاَحف أ

 قع فم درعسملا ىلا ايد وم اريخ تنل | ءامحا ىا .روكشنلا نم دلو 5 رمسسه هنفام كوضح نطو

 ةفكليدلا دوست نا نكماف رفلاو ريخا ىف لمفتسلا عقوتلاو عقوتلا نع زاحي وهف رفاكلا

 نك ىا اروسششن نوءقوتنال ةرفك اوناك لب ىعملاو هفروعدلا عقونو رفاكلا ناب

 هققحن عم الصا اروسشت سوفنلا نم رسفنل نوريالو ىورخالا ءازحلل عبتتسملا ريوصكلا

 ةقاط نحشف :ىوويندلا ,ءازرلطلا نونووطو يكف رافوكط هطاؤ طوب اهيوزعو نيلظر رونو,

 هودهاشاع اواغعتنو انيكذدت ىد ىصاعملا ناو هش ةمزالملاو دارطالا مدع ع ةداخ

 هللا لمح دق يتوكل .الإزج ركشال دوشنلانا ملعاو* تاقافتالا ىلع هنولمحيامتاو كالهلاراثا نم |
 عسرلااو(دوشنلا او ركذاف عيبرلا ميًاداذا) ريا فو هعوقول اريشمو هل ادهاش ايندلا ىف 7

 0 تقولاكلذىلا اقلعم هلق 0 رذنلا ء ءاقلا تقو عيبرلا نالرودتلا موب لثم

 ةمايقلا مويىلا ءاجرللاو بقوا وب انثي نوكيل هلت :ججعاللط ىف نمؤملا كلذكف الما

 ندحعلو نداطل , - ىرذيو سادنو دصخم كرداو عدزلا جرخ اذامث الما هنم ىلاعت هللا لش

 هيعس لطبو 4< عاض قرتحاولو ناوذللا حاص» قارتحاالب رونتلا نم جرخاذاو زبخيو

 توملا لحمي هحور دصحو توملا كلم ءاج اذاف ج2 و ىزيو موصيو ىلصي ديعلا كلذكو

 عقوو هربقنم جرخو ةمايقلا موي ءاجاذاو ةمايقلا موي ىلا هبف نوكي ريقلاىف هولعجو
 دقفالاو ةيؤرال حمد دقف املاس طارصلازواج اذاف طارصلا ىلا هبرصاو روشنلاو رشحلا

 ىوتملاىفو : رومالا ةقاع ركذتيو روشنملا ىف ركفتيزا لقاعلا ىلعف كله

 تيارت ني انانابا سجد وبا ناوي كسر ا كاح قاض ذوم كهف

 تنك. نزاذإ ب تتيقاعان الهاز زق هر. ةيينخلا# |( 1 تيتافاا/ قرئ كهرف
 دعت ساو ىشاي وكرر اراد نيما دكان اه يضت نناراع >كللاو زر !نادنيلللا

 ايقشا تيارفا نشك, لكم نيو ع امنا وشيعناب ىككلتا كوكا
 مرخآ ردناركت ركيد كناب * مرضاح كنيا هكنيا كناب ىينا

 ٠ عحم تصم عم لمسسمكم 

 لاح نابز هك اسد لها اد تدحيصت نايبرد مراهح رفد

 اثاوارد
 لدار
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 حا ىافويو 0 ١



 لور مده 718 خ مع مساع ءزلا

 امك كاتس دز د وكيت ناشبا هزت ضل ازالشعبا اود ىزاقنألو 'اروقف نب ادوه |

 اللا اونا كدانعنا نراي 0 27 وك ىاعد:ناشنا ردو ديزاز هللارد ريمغس أن ديدوزفس

 | نوج « كناطلسو كتردق مهدأف عفت الو رضتال ةرحش نودبعي كب رفكلاو يرذكت |
 ْ تساد ص نيا:صوشزا. همن دنت تشك" كييك ع ناعلا ىائتخرد 0 نبا ريعغس ْ

 | دندركمظع ىفاحردو دقفاوكل ا رؤاو ديوحم امزايادخ سعو 2 ىربغس '"ىوعد 31

 | اهبوبلا ناذا بآآو دندرب ورق باآرعش ارنآو خارف دنتخاس اهيوبنا ةكهضقرذ دنا هددو |
 دندرك ءاحنا رد ارواو ديدرب ورف رود ىاحرد امازا اكشن كمل ديد كد دمار |

 | نوكءارتةلك ايرمغإ هديل |2553 1ءايبوت ا 34: ذاقنإ ىأوجنلا داع نبا لعل مظع عكذسو |

 نا ريمي ميدرك كاله ارئاشبإا ىوجح تع 5000 دونشح امزا ام نايادخ هك مناد

 محراف ىرك ةدشو قاكما قض ىرتدق ىالومو ىدنس و ثفكو دلان هللاب هاكتشحو

 مالسلاهيلع تام ىتح ىتوعد ةباجا رخؤتالو حور ضبق لجتو ىتايح ةلقو ىنكر فعض
 ىلوسزاؤلتقو ىريغ اودبعو' ئركم اونازو ىبلخ مهرغ ءالؤه ىدابع نا ليربكس هللا لاقف

 سي « نيملاعلل الاكنو ةربع مهنلعجال تفلح ىلاو ىباقع شخ ملو ىناصع نمم مقتنملا اناف

 كنا دنتسؤس مهارفو دندش ركيدكس همهات داشكوزف ناشياب .مرك فصاع .داي,نيملاعلا بر

 ا ديراب ورف نتناو دما رب هايسىربا الاب زاو كيكة رسوم نوج ناشيا ريزرد نيمز

 هتمقن كردو هضضغنم هللابذوعن [ دنت ادكورف دزادكو رف شتارد ريززا ةكذانج ناشناو

 | لها اضيا انمدو ىا «(انورقو 92 ىدزيلا ديشرلا ىنابرلا ملاعلل راربثالا فشكىف اذك
 ةنس ةئام هنا حصالا سوماقلا فو «دحاو نمز ىف نونرتقملا موقلا مهو نرق عمح راصعا

 فئاوطلا نم روك ذملا ه6 كلذ نيب 84 ( ةنس ةئام شاعف انرق شع ) مالغل مالسلا هيلع هلوقل |

 ميال 45 اريثك ف ؟سرلا ٍبامصاب ان دومتو داع نامو داعو حون موق نابم] ةيسرافلاو :ممالاو

 معلا اوعدا نيذلاىا نوباسنلا بذك اولق كلذلو (هللاالا مهملعيال) هلوقك هللا الا اهرادقم
 ثبو)ىلاعتهلوقىف امك ددعلاوا عملا ىنعم رابتعاب دارفالاو انورق هلوقل ةفص وهو باسنالاب
 لك انرذناو انركذ ىا هدعبام هيلع لدي رءضمب بوصنم 464 الكو #8 6 اريثك الاجر امهنم

 ةرجازلا ةبمحعلا ضصقلا هلاني, 5 لاثمالا هلانب ريض 88نيكلهملا نيروكذملا ممالانم دحاو
 بيدكتادعب مهنم دحاو لك ىا 4 الك و له لسرلا ةطساوب ىصاعملاو رفكلانم هلع مهام

 كالهالا رسكلاو حيتفلاب ربتلا ناف الئاه اجت اكالها انكلحا 6 اري انربت قف رارصالاو |

 رسكمل ربتلا هنمو هتربتدقف هتتفو هترسسك ”ىش لك جاجزلا لاق * عيطقتلاو ريسكتلا رييتتلاو

 6 اوتادقلو 8 ةضفو بهذ امهف اغيص اذاف اغاصي نا لبق ةضفلاو بهذلا تاتفو جاجزلا |

 رطم ترطما ىتلا ةيرقلا ىلع © اورمو ماشلا ىلا مهرجاتم ىف شيرق ىنادقل هللابو ىا

 اهياع ترطما طول موق ىرق مظعا ةمجعملا لاذلاب لبقو ةلءهملا لادلاب مودسىنعي 3 ءاوتجلا"|

 ناسنا ردق اههنم رخ لكناك و ثينخلا لمعلا نولمعي اوناك اهلهإ ناف تكلهاو ةراجحلا
 لمعلا نولهعيال اوناك اهلها نال ةدحاو الا اهنم احنام سمح طول موق ىرق نا معاو *

 0 (ثييحلا)



 ناقرفلا ةروس 1 اكاد يس

 ا عييمج ا نم 2 ادق نانو 5 ٠ ةءاجالا نع راسل ةمظع ع ةرخيص رئبلا أر ىلع

 ان فردشلاو ةمزكلا عيد و هرهظ ىلع ىلء 4و ب|طتحق ليلا هال دع اا ناكوز داوتن اد

 كلك هللا نامت نينس كلذ ىلع ناكو ةرذيصلا قورخ نه, ماعطلا هيلا قلق رثنلا قا 3 اماعط

 ةرخصلا اعدوسالال اب ليقو رثبلا نم ىلا جرخاو 6 عفرف اكام 'لسو او! مونقلا كلها

 هقيفر هنأ ىلا كلذ ىلا هللا ىحواف +رثلا نم هجرذتساو ا ققلاو اهعورل هللا هاوقف

 نيسحلاِ ىلع دعلا اذه ديرب ( دوسا دمعل ةنلا الوخد سانلا لوا نا) ثيدحا ىو ةناىف

 مهنع هللاى ضر نيدباعلا نيز ىلع نبا

 هللاىخر ىلع. نينمؤملاريما شيب, مم ىتزا دما ىدنم اتفك شيوخ ردي زا دنك تياود ]

 | رصع مادكرد و دندوب موق مادك زا سر باتا زا ارام هدربخ نينمؤملا ريما اي تفك هنع

 ١ ةاسجوت» نافيا دنس رمل ىوبدؤي ناشي ذات كور كاؤاس كرا 5 16ئلو ايكو
 | ةصقدن سرلا باتا هك مناوخيم ناشيا ركذ نأ رقرد ام درك كاله هب ارئاشياو داتسرفن

 | شيب هك ىدرك ىلاؤس ميمت اخا اي تفك ىلع نينمؤملا ريما هتفك ناشيا لاوحا هن هدرك نايب
 | ناشيا دونشن سك بهذا ناشبا ةصق نمزا دعب و دركن نمزا لاؤس نيا سك جيه وتزا

 دنديتسرب ى ربونص تخردب دواد نب نايلس زا شيب ليشارسا ىب رصعرد دندوب ىوق
 ىرهن همش> نازا نورببو فورعم ةمشح ريفش رب دوب هتشك حون نب ثفاي 5

 دالب ردو دوب سررهن نا مانو 0 طشرب دوب رهش هراب هدزاود ارئاشباو ناور دوب

 1 ناداب اكراهش جههنو دوس رهن ناذا رتكرزبو رت مظع رهن جيه راكزورردو قرشم

 ناشيا هاشدإب و دابآ دنفسا نآ مان دوب هنيدم ىاهرهشا هنيهمو ناشيا ىاهرهش ناذا

 طن رد رب وند ت>رد 0 تعاد نكششم هليده نا ردو دوب ناك 0000 دازن زا

 دماارب ربوثد ىتخ ردى رهشردانر هش هراب 5 دندرب تخرد نآ مت ناشياو دوب

 داون. لكلا ذم وتص لو لادا هك هتلمحم نأ و١ كدخا' داوح دوضح انا ريشا ن1 لها كلل اكو
 انتهل [ ةاح هد هكدتتفكم هك ىتفركرباي دروخم با نازا هك دوين ىروتسد از سك جيه
 دندروخبم سر رهئزا دئدروخبم ب 1 هك نامد مم سب « اهتاخ نم صقنننا دحال ىتذيالف
 نادم[ رب. نفك وح ارو :تح رادو اهركااهنرهجلاا اهلها ات رهازك انوا نآقلا ناك او مسدو

 ْ اهنابرقز او نتخورفا مظعىنت او نذرت 5و نكساراس ناولا ىاهماحو رويزب ارث 5

 ناشيا ىاهدبد دود ىلا ناو كتادنح ىتقركالاب ناراتقو ناخدات نداهن شن 1 رب

 تخردارف ىرازو عرضتو ىدنداتفادد دوجسب تعاسن 1 ناشيا ىتشك بوجحم ناهس اذا
 اسفن اويطف مكتع تيضردق ىتا » هكىداد زاوآ ناطيش تخرد نآ نايمزا ا ىدندرك

 نازاتو ناداش ىدتتشادرب رس ىديسر ناشيا شوكب ناطيش زاو ؟ نوج «انيع اورقو
 ىضار امزا امدونعم هك ىنعي فدنةراواا اس ندروخ رمحو برطو طاشنرد زورئابش كيو

 درو كيسر تياغب ناشيا كرشو نفك نذر )"ارسل نا رد راكزور تفص نيدب تسا

 دان زا ليئارسا ىنب ذا هاتسسرف ىربمغيب ناشياب نيملاعلا بر تفرك الاب ناسشنا نايغفطو
 أ رو تر درو د12 تاس تل تاتا 2 077. 17 ا ا 7 012115771721711 0 ا اا 77135711 اا



 م فر عض رس .ساتلا ءنحلا

 سس ثا معمم

 موقلا لع ىلا هي اداعو © [ كاندرد ] هيسرافلابو : اماني سل هيلا تادعنم مهب

 كبذكق اردو هم ل ه«دوعو# [دوه لب نكي ارداع ب ما لل حو

 | سروهف رد الاو ةراحتجلاب واعتل ةيكر لكو ثلا نترلا 3 سرلا ناحاو 0 1 اص

 حاحضلاك سوماسقلا فو * ىهتلا .ةينملا ىا ةيوطملا دل ىئبلا شرلا ىفاشكلا ىف لاق 5

 | فيتا سزوتديو 00 ب رح سو ونيس وسو

 نئوماسقلا ىفو * اعيمح اوكلهف مهلاوماو. مهيشاومو مهرايدبو مهي فسخف تراهن اذا |

 | انهنف هوفخاو ,هءوسد ىا ىهتنارتبىف. هوسزو. مهسن اوببذك دومت نم ةيقبل تناكرتب سرلا
 نباركذام ىلع ىسوم لبق ناك ناوفصنب ةلظتحوه مهو ردصم سرلاف مهين, مهلعف ىلا اوبسنف

 نادعز مهرامث تعطقناو مهراحشا تسيو مهيردعب اوشطعو اهؤامراغاهبف هوسد نيحوريثك |

 مهذال ةقرفلا عامجالادعبو ةشحولا سن الادعب اوادتو اعيمج مهضرا ىنك كو معقد اهؤام ناك |

 ظ لكنه هنفناك ليوظ قنعىذ مظع ريطب ىلاعت هللا مهالتبا ناكدقو مانصالا ديعي نمت اوناك

 هيبرغامهنم ادحا فطخاذا ناكو ديصلا هزوعا اذا مهفطخ مهناربص ىلع ضقني ناكف 78

 | ديدبانو هدنربورف] برغم ءاقنع برغملاةهجىلا هباهذلو هقنع لوطل هللمقف برغلا ةهجىل

 هرش اوفكنا .اوط رشومالسل هيلع ىبنل اةلظنح ىلا كلذ اوكشف ةقها ىمةنبا فطخامويف[ هد 5

 اهب للان هذوا. بقعتملو اهتقرحاف ةقعاص اهدلع هللا لسراف ءاقنعلا كلت ىلع اعدف هب اونمؤي نا |
 ا ابل سلال و ب يمر! وع الا طك تك طادكل وكمل يات ين ىلا |
 امد ريمغسب ] قشاكلا لاق * ريطلا حراوجو عابسملاو ندكركآاو ليفلاك ريثك ناويح ا
 538 هديسر تباحارش ريمغس ىاعد ناديركأ قناع [لسَو ريكب ار غرم نبا ايادخ هكدومرف ظ

 ىاهزي>ردو دنام ناشن وزا مانزجو دشن اديب ىرئاو ىربخوزا ركيدو دش بئاغ عرج

 لقاك دنئز لثمودب تفاياث |

 ايمنكو اقنع وج دنام مان ودرهزو #« اذو دشمودعمو تو صدش خوسنم

 [دهديم ناشن هجو نيرب تع ناش ىذا تاعمل بحاصو]

 تسينديدي متاشن هك ميرغم ىاقنع * تسيئديدب ملاكم نوكود رد هك مقشع

 مسجلاال مسالا فورعم رئاط ةفاضالاب برغمو ةيرغمو برغم ءاقنعو ملاب برغملا ءاقنعلاف :|

 هؤازج ناك مث + سوماقلا ىف كىنعم ريغىلع ةلادلا ظافلالا نموا هناريطىف دعبي مظع رئاطوا 0
 ىلع هدب ليوط رهد دعب رئب ىف ةلظنح دجو لاش * سرلا نم مدقنام هباولعفو هولتق نامهن

 مهؤاسن موق سرلاب اها ليقو + ةجسشلا ىلعتدداعف هدي تكرتف همد لاسف هدي تعفرف هتجش

 هللا طلسق نهتملعو كلذ ءاسنلا ىلا تهشف نونا سلبا ةئبا ثاهلدلا- نا رك ذ تاقحاسم

 ربحا ىفو دحا مهنم قبي لف سمشلا عم ةحيصو هرخا ىف افسخو لبللا لوانم ةقعاص مهيلع |
 ثيدحلاىفو (قحسلا كلذو ءاسنلاب ءاسنلاو لاجرلاب لاجرلا ئكتستنا ةعاسلا طارشانمهنا)

 اوعضوورعقلا ةقيضرتي ىف هوسيخ مهانا ابين اويذكموق لبقو (نهنيب ىنز ءاسنلا قاحسإ عوفرملا
 ايلا( م ش ااا (+>!!تتاتفتببسبصص7ب

 ( ىلع )



 ناقرفلا ةروس مج 7١١

 وهو كيرحتلاب رزولان م هيأرب نصحتبو هيلا عجرب ىذلا ريزولا مهضعب لاقو « هتصاخو

 رزولاو ةمايقلا موي أجامال ىا(رزوالالك )ىلاعت هلوق هنمو لبجلانم هبمصتعيو هيلا أجتلبام |
 دسم مس جس حأ اولءحبل ١ هلوقل لقثلاب هنعربعي اك مثالا نع كلذب ربعيو لبجلا رزوب اهثت لقثلا ريسكلاب
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 راص اذا هنال ةوشاىف اكيرش هنوكل ىناملاك اريزو نوراه نوك تلق ناف * [ زاس راكو |

 ىف نكراشتملا نأل ةودلاىف هتكراشم كلذ ىفاسال تلق# اريزو هنوكنع جرخ .هلاكيرش |

 1 انئايب اوبذك نيذلا موقلا ىلا ارهذا 5 ذئنيح امهل ه5 انلقف ف هيلع نارزاوتم صالا ٌْ

 8 ةرؤرض تفضوولا اذهب مهيلا اهيلاكيو ا ةلدع موقلا فصوت و مالسلا هع ىسوه

 لوسرل ةياكذلا دنع كلذب اوذصو امالب هبرمالا نع رخأتملا اهزاهظا نع: تايآلا: بيذكت

 ىسومب ةرانو «انتايا هانيرادقا ول هظىفهلوقو تان الاب ىا(اهب اولمظف) فارعالا ىفهلوقىفاك 0

 كالهلا لاخدا ريمدتلا 6 اريمد مهان صدق 9 (اهوبذكفال نينمؤملا ف هلوقف كنوداهو |
 اهذف مالكلا ريدقتو ه وركملاب لو>دلا رومدلاو كالهلاب لاصئتت سالا رامدلاو “ىشلا ىلع |

 رمتسملا بيذكتلا كلذرلا مهان كلهاف ارمتسم ابيذكت اهوبذكف اهلكانتانا مهايزاف مهلا

 ةدرك كاله ارئاشيا يدرك كاله سي ] ةيسرافلابو : ههنك كرديال الئاه ابحت اكالها
 وه ام ءاقثكا اًهََحا و 'اًننلؤأ “ىلا ةضقلا” يرتاح لَ رصتقاف. |: مزاق ”ىارئزد7 الغاب |

 | ةياهن اتعب كيفعتال' .اقلأ3”بيذكتلاب نيمدتلاو .لسزلا ةئعبب, ةحللا مازلاوهو :اهنم دوطصقملا
 موقو 6 ةلواطتم ةنمزاب تيكا 2 ب طلال بش واش ككل

 | “6 لسرلا اوبذك امل #9 حون موق انيصدو ىا مهانمدق هيلع لدي رمذمي بوصنم © حون

 نكلل بيدكت هيندكت ن آل هدخو احونؤا“. سزداو تيك لتسرلا' قم .هلئقنمو اخون ىا
 نذلا لسرلابو هبنامالا ىلا هموقوعدب ناكاحون نا لاَشو مالسالاو ديحوتا ىلع مهقافنال

 اومْوِي نا هموقنم دهعلا ذخا ىن لك نا تبناك لسرلا عيمح اويذكدقف هوبذك اءاف هدعب
 قرغلاو [ندركهقسغ] قامغالاو . نافوطلاب ؛6مهانقغاو# هنامز اوكردا نا نييبنلا متاخم

 مهتاسغاىا :«مهاناعجو## مهريمدت ةيفيكل نيبم فاشتساوهو لوفلاىا ءاملاىف بوسرلا

 ةيسرافلابو : اهعم ءوا اهدهاش نم لكاه ربتعي ةميظع 6 ةبا سانلل © مهثصقو

 هداما و ] 4 اندتعاو 0 هلوغل فرظ سانللو انتل نان لوعفموهو [ ناشادؤ ىناشت ل

 رامذ الا عقوم ىف راهظالاو نيقرغ٠ال ىا مهل ىا #* نيملاظلل © ةرخآلا ىف ىا [ ميدرك
 لحام ىوس # اهلا اباذع فج بيذكتلاو رفكلاىف دحلا مهزواجتب ناذيالاو مهملظب لبجستلل

 ١ راك ددمو نايك ةيسرافلاب ريزولاو «مهلاقثا عم الاقناو مهلاقثا نلمحلل) هلوقو © مهرازوا

 | دي ىلع ةرهاظلا تالصنملا عستلا: تازجعملا ىه تاينالاو طبقلا ىا هموقو نوعرفمه |

 . ةييوكتلا'انتاي آب لاقيو ريمدتلا نم هدعب عكا مهقاقحتسا ةلعل انايب سو هيلع هللا ىلص هللا ظ
 | ىف مىسوم لبق نيذلا ءادنالا بتكبو لسرلاب لاهو ايندلاىف هللا قلخ ىتلا تامالعلاب ىا

 | ناكناو ايهذابال اوبذكب ةقلعتم ريدقت لك ىلع ءابلاف 6لسرلا اوبذك امل حون موقو )ل هلوق |

 ١ تاي الاب قلعتي ةراتق بيذكتلا اماو «انئاب !ب ايهذاف) ءارعشلا ىف هلوقىف كتاب الاب مهيلاباهذلا

 | ا

 لل ا
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 ىذلانا) لاقف' هوجو ىلع نورسشحم فك هللا ناي ليقف ( هوجولا لع فنصو مادقالا
 هاناكم رشؤ» [هوركنا ] «كئلوا» مههوجو ىلع مهي نا ىلع رداق وهف مهمادقا ىلع مهاشما

 هنعطناشياو دتشاد ايندرد هكنانمؤم لزانمزا تسرترب ناشياناكمىنعي ناكم ىورزارترب]
 (اناكم رش وه نم نوملع.سف ) ىلاعت لاقو ( ايدن نسحاو اماقمريح نيه رفلا ىأ 2 5

 ربخال اناكم رش مهنا نوءلعف هتوردش اوناكام سكع ىلع مالا اودهاشن ناب نيشرفلا نه ىا

 زا دنرتباودانو رت جكو ] ةيسرافلابو : دحا لكنم اًعيرط أطخاو هيالبس لضاو#» اماقم

 ىنعملاو .٠ ةقلطملا ةدايزال ليضفتلانا رهظالاو |[ تسجد ود نثت ابىضفمناشيا هاردح هارت هج

 ىلوسلا تفصو اذكو مهتدارشن م غلبا نوكمل ارش مهناكم لعجو ميقتسملاقيرطلا نعالالضرثكا

 ىلاعت لاق اذلو نينمؤملا نولاضي اوناك مهنا معاو * ةغلاسلل ىزاحلا دانسالاِب اب نم لالضالاب

 , ةنملا ىلا نينمؤملا قيرط ىضفا اذاف 6 نيه لالض ىفوا ىده ىلعل 5 اياوا اناو )) ةياكح

 بئاصلا لاق : نيعيرفلا لاح لكلل نيتي رانلاىلا مهقيرطو

 ١ دنسرىمث ىبانها رب ناورهرات * هار دئاهدرك هك دنوشيمت فقاو
 | ريكتسا:املو (نومرجلا اهيا مويلا اوزاتماو ١ لوقي هناف ىلاعت هللاوه ةمانقلا موب. زيدملاو .*

 املو مههوجو ىلع ىلاعت هللا مهريش> ىلاعت للا ةدجسل اورج تح اواعتساو رافكلا
 | اج ةقفاوملا ىلا لبقاو ةفلاخلا نع:بره نش بئاجنلا ىلع هللا مهعفر نونمؤملا عضاوت

 تنك ىراوحلا ىلا نب دمحا لاق «هكردم ىلاعت هللاو ىصاعلا بره نيأو كله سكعنمو

 دشرتست ةيراج تلاقف بابلابنم تلقف بابلا عرش ةريغص ةيراج اذاف ةفرغ ىلع اسلاح اموب

 | اكادةيرط قرهلا كهف تكسا لاطناي تلاقذ برهلا قيرطما ةاحالا قيرط تاقف قيرطلا

 صاخب ىتح ناكم ريخىلا ايندلاف برهينا لقاعلا ىلحذ هالوم ةضقىف وهف دنغلا بره

 | اهنف ناف:ةعناسنلا مولعلا,سلاجو دجاسملاوه ايندلا ىف ناكمريخو ناكم رش نم ةرخآلا ىف
 هربم سدق ىعاللا ىلوملا لاق : ةيهلالا تاحفنلا

 تاحفن تاصو نشاكزادسر مدره هنرو * ديشش ماو كاسم ميدادنام

 * فاتكلا نوت انين ادقلو 3 ديرفتاا قئادح ٌحتاودو ديحوتلا تاضور تاحفن هللا كاي ٌْ

 قارغا دعب هيلع اهالزنا ىا ةادونلا ىموم انيتادقل هللابو ىا فوذحم مسقل باوج ماللا

 كلهم دعب ناك هناعم باتكلاءاتيال ةصقلا علطمىف ضرعتلاو داشرالاىفو * هموقو نوعرف |

 هيلع هغوانببا مالا لوا: نم ناذيالل .تايآلا رئاسك مهكالهىف لخدم هلنكيملو موقلا |
 مهداشراو نوعرف كلم نم لشارساىتب اجلا ىه ىتلا لامآآلا ةياهن هلينو لامكلاةياف مالسلا

 «#ءاخاؤإم انلمج قلعتم فراذلا 6 هعم انلعجو #8 ماكحالا نم ةاروتلا ىفامب قملا قيرطولا

 برعلا مالكنم 1 ف درو ىمحتا مساوهو هاخانم لدب 3 نوره 0 هللوا لوعقم

 ةرزاوملا ناف ةملكلا ءالعاو ةوعدلاىف هنواعيو هرزاوب انعم 7 ناث لوعفم ه# اريزو هب

 لمحبي ىذلا كلملا أبح ريزولاو ليقثلا: لمعاو لقثلا ريمكلاب رزولا سوماقلا ىو * ةنواعملا

 كلملا سيلج ةكرحم أحلاو ءارزو عمجاو حشو رثكلاب: ةرازولا'هلاحو هيارب هنعلو هلقل

 ( هتصاخو )



 ةريح ضارتعا اذهو اعمتجي ىنعم ف ذا نا رقلا نه لاح روبزلاو لجيالاو ةارؤوتلا!ىا

 ! ناف كلق ىا كداؤف قرفملا ليزنلا كلذب ىوقنل هلارباغم اليزنتال ءانلزن هب اوحدق ىذلا |
 تازنا ةادوتلا نا ىرتالأ اهب لمعلاو ماكحالا طبضو ىنعملا مهفو مظنلا ظفط اريسيت هيف |
 ١ دادزا قدا سما كاع ديدج ىجو هيلع لزت الك هنالو كارل ىب ىلع لمكلا قشف ةعقد |

 ناقرفاا ةروس مهي ٠١9 جح
١ 

 ا ةدحاو ةروسإ او دح دقو اقرفموا ةلجح هلوزتب فلتحال زاحمالا ترحل 3 لئاطال تهلو

 | قيرفتلل نا عم اغيب ناسالا نود لاومالاو جهملا لذي ىلا اودلخا ىتح كلذنع اوزحعف

 ةفص اهنا ىلع بصتلا فاكلا لحم ه5 كداؤف هب تبثل كاذك © هلوقب هيلا راشا ام اهنم دئاوق

 قفملا ليزنتلا كلذ لم ىئا مهمالك نم مهشيام ىلا ةراشا كلذو هدعباع للعم كا ردصمل

 ٠ ناب ند مالاسلا هي هيلع انس اهب مخ ةليضف امحنم نا رقلا لازتا ةلابو ةريصبو بلق ةوقوه

 ىدنتو(ءوؤتب |ىوتتت ؤران اوعلار قا جت ادلق: ىلخ .قالافلا نإ نسا وسئل لورق مينا ناك

 . ةلمح ءامسلانم لزتول ءاملانا ىرءالأ اقرفم هلازناب لمكت اتا ئاوفلا هذهو همولعو هقئاقح

 هك المتر ءانلترو له عرزلا ىوتس ناىلا اقرفم لزت اذا اهلثم هب عورزلا هيبرل تناكامل ةدحاو

 | عطق نود كاريشتلا ا ىئوخالادلب ةكلكلا ىحيو قيرفتلا ليثرتلاو .رمضملا كلذ ىلع فطع

 ولا اج لا هانل زن كل ذكى نعملاو . اهحير فتوهو نانسالا ىف هلصاو سفنلا

 مالكو بحي لاؤس ىا 3 0 كو داوأ اله ني رشعو كالثاو| ةيلكلو نيريثع فا كيكو

 ا لا ئعللا األ ناكوقلا قحو كقح ىف سدقلا هب نوديرب نالطنلا قللت ا

 قاتك» نعطو تون حدق ناكف رد قش شتا ارزقنا اوس كنعان دنرا ىمتو ]

 2 ىارب مرآ ىعام دك اركم] ةيسرافلابو :هتلباقمىف ه6 كانثحالا ه8 [ دنيوكى مت نخسوت

 عطاقلا هب اًواحامل لطبملا تباثلا قحلا باوملاب ىا اضيا ةيدعتلل 1 قحلاب 82 هلوقىف ءابلاف

 | وهورسفلانم لنعفت ريدفلاو ٠ قحلا ىلع فظع 3 اريسفن بلا ماو لاقلاو لنقلا ةدامل

 ىضتقمو باوصلاو قحلاوه امل اليصفتو انايب ندحاوه اميو ىنعملاو . ىطغام فشك
 ١ ةمحلاقالذجح لة ولووتانام:ناناأل, هناك بلك و* قدا عين ن وكلا ناتو هتان تع ةسواكلمل
 / نوكي نا الا مهللا ندح هلحصي فيك نالطبلاف لثم مهلاؤس نال هنم نسحا اذهو

 ءاشتسالاو لاؤسلا نم ندحا باوجلا لبق مهمحزب انسح لاؤسلا ناك امل ىنعي مهمحزب
 كايا اننايتا, لاحالا لاوحالا نم لاح ىف. دعب كنوتأيال ىئإ ةيلاخلا ىلع ثصتلا. هل غرفف
 | ةيوجالا عبج ةحصيو ةلئسالا م.مح نالطبب قطان هترايعب اذهو * هنع ديحال ىذلا قحلا

 امل جيردتلا ىلع ليزتللانا الولذا هباوج ةحصو ريخالا لاؤسلا نالطب نع ”“ىنم هتراشابو

 ىنلا ناك الوق هموق هللاق اذا ىن لك لاّيوا ةعذشلا تاحارتقالا كلت لاطبا نكما

 | ىا 6 نيذلا لف مهيلعدري للف أيش هل اولق اذا مالسلا هيلع ىلا اماو مهيلعدري ىذلاوه

 مههوجو ىل' نياك نورشحي ىا © منهج ىلا مههوجو ىلع نورشحي © نيذلا مه
 | [ خنود ىوسب دنوريم هدام نيمزرب ىود ] ىنعي : مثهج ىلا نو ريو اهيلع نوبحسي

 ىلع فنصو باودلا ىلع فنص فانصا ةثالث ىلع ةمابقلا موي سانلا شحم ) ثيدحلا ىفو

 053 - ناسلاحود )
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 زيمم 46 ايداه قو ديك أتلل ةلص ءابلاو كير ىا' 6 كبرب قكو 9 اهيلا ةوعدلاو ةعيرشلا |
 اب نيذخ آلا .ةرثكو ا كتميرش راشتنا: انهو. كبلاطم ةفاك ىلا كل:هتناده ةهج نم ىا

 كمكح غلببسو كيداعي نمي لابتالف كئادعا عيمجج ىلع كل هترصن ةهجنءو  اريصنو 00

 اودع ىلوو بت لكل نانع:ةزاشالاو ,ةراضلاب ةيبآلا تلوةغامدلاانكاو. ضرالاراطقاىلا

 ءاسنالا تاحرد تمعفر هللا همحر يهاط نب ركبوبا لاق * هبافطدا فرش رهظيو هب هللا هنحتمي

 ءادعالاو نيفلاخلاب مهئاحتماب ءالوالاو

 درب ىع انو كيفط ودنا نروسومت كد وزر تيقطرايضدقلا حور ىمكح ىارب زا

 اودع بلطلا ىف: قداص قيذص لكل ضاق. ىلاعت هنا ىلا ريشي .ةيمحتلا تاليوأتلا ىف لاق ©

 ىضريو هماح هب ربت و هللا ىف هاذا ىلع ربصن وهو هيذؤل ةرضحلا ىدورطم نم ادناعم |

 | هللاىلارمالا ضيوفتو ميلستلل قيفوتلا ةمعن ىلع هركشيو هلالب ىلع ربصلاب لستسيو هللا ءاضقب
 هللا ةنسوه اك هللاب هللاف ةحنجالا هذهب ريطي لب هللا ىلا مادقالا هذهب ريسيل هيلع لكوتلاو |

 | لبجةورذىلعقترا انمؤم ناول ) ربا ىفو اليدبت هللا ةنسل دم ناو هتايلواو هتاينا ةيسرتىف |

 لابو هقاذاىتح هيلول ودعلا دناعملا مرجملا هللارداغي+ل مث (هلعرج وف هيذؤي اقفانم هللا هللا ضيقل

 لاقو (برحلاب ىنزراب دقف الو ىل ىداعنم ) قابر ثيدحىف لاق امك هتاداعم ىلع ةجاوعنلام

 درفتم  قطنم نفرد دوب ىدنمشناد ] ( هور ”ىرلا ثيللا مقتتي اك .ىئايلوال مقتنا اناو )

 كنكو تسيز ى ىردنلق :توسكرد هك مان لامر يم انالوم رحم ىضاير مولع رئاسردو

 قيل جركتجرو دوب احىبو ريلد تياغب تامرحم باكترا ردو هاك زامبو ديشوب م

 هنابداىب ناتخسو دركم ناشيا تارضح تمذموتبيغ تاقوالا مثادو انلوا ةَقئاطو خعاشم
 تهافسو ضرعتو تفارطظو لزه ماقمرد زين ناشيإا هك يع بلاط هساب:ئزور تفكيم

 ىرادقمدنك زافا نحسب هكنازاسشس و دندمأ رد ىرارتا 0 رثصان انالوم سلجم دئدوب

 مكح ىو ىولك رد درب ورف دكت ناوخم داهن ناهدردو كريما نوربب كنيك نيتسا زا َّت

 ىوىولكرب ك2 ةثمان دندومرف خيش ترضح رخا :امكمكل] جبد ىورب سف هارو دش

 تلاحخاب واودنديدنخورب نارضاحهمهمو داتقا سل ع نامر دد ىو ىولكزا 35 كاك |

 ىوتلاىف وا: [ قاد ناتو زا[, ىنكوركيذو: دوك 77 دش اوسرو دمانوربب سلجزا مان |

 1 درب ناك اي ةقفدالت ندنا شله دع دردووكا هَ هكدهاوخ ادخن روح

 تن ناكفيإ وا 5 هديرد دش * تسد قلخ هماح ديرد ىب 6

 ديان 0-52 ار دمحم مه *« دياوخم ريخست فزك نك ناهد نا

 ندل نم معو [فايطلا كنك اا 3-0 ندع ذاب

 لها بوسنم ار سوسفا مدي نم « لهج ز مذركم سوسفا ارث نم
 هداتسرفورف ارد نع ناكر اك 14 نأ رقلا هيلع لزن الول اورفك نذلالاقو ص أ

 ىنعمي عيددتلا نمنع درحم انهه ليزنتلاو اله ىنعمب ةيضيضحت الواف [ نا رق دمرب هدشن |

 | ةثالثلا بتكلاك ةدحاو ةصفد 86 ةدحاو ةمل 8 هلوق ضقانيالثل ربخا ىنعمي ربخك لزنا

 2( ىار



 | نمةءارقلا هنكءالذا نايسنلاو اهاسني مث ةروسوا قارقلا لفثدنا لولا عتب نا بوثاللا |
 | اهؤالجامو لبق (ديدحلا ًادصيإك أدصتل ٍبولقلا هذهنا) ثيدحلا فو ةيئقلا ىف ك فدمملا

 (َللاركذو نآرقلا ةوالت)لاق |

 باعصا مه نيذلا ءاسنالا نم هلبق نمي ءادتقالا ىلع هللمحو هللالوسرل ةيلست هيفو «اورفلت اك |

 ناقرفلا ةروس طنش

 تسحب 1 * .تاسشن 1 50 :نا ىإو

 قلو 1 احسا. ناوراب.* 0-1 نا رقرد ون نوح

 يكرس ب رنا ناكمرت لااا ئاليلاح نارقب هسه

 ريك ؟هدينا, ازايلواو: انسا مارد نارق هنو قاوخ دو
 صفقرد دي1 كنت تناج غم * صصق ىناوخرب وج ىاريذيدو
 تسينادنز زا . ناسر ديو ىع * تسين ادنز صققردنا وك غص

 دنا هتساش ريهر واسا #* دبا هتسر 21 ىناهحور

 نبا تسا نيا ارث نكسر هر هكا دب هاكر ايا قلع زاوا نورب زا

 صفق نبا هراح تسهر نيا 0 * صفق 2ك نيز مكسر نيدبام

 لاح لكىلعو نامز لكىف نا رقلاب ىلهعلاو صاصتخالا بابراب قاحتلالاو صالخلا هللالأست |

 ضارتعا ءهنيبامو 6 انءاقتل نوجربالنيذلا لاقو )ىلاعت هلوق ىلع فطع # لوسرلا لاقو إف |
 ناضطلاةياهتووتعلا ةياغ مهنم دهاشامرثا مالسلا هيلعدت لوسرلا لاقو تكو تنك اولاق ىا |

 اذه اوذخا لع اشيرق 6 ىنوق نا [نمداكدرورب ىا ]6 براي هب رىلا ثملا قيرطب

 نمؤملاقح ناب ولت هفو + هنعءاودصو هب اوُئمؤي لو ةيلكلاب مو ىا  اروجهم نارقلا

 | يهاظ تحن يردي الك ةللو موب لك ةءارقلاو ظفحتلاىا نازقلل ةعانت رك نك نأ
 | موي ءاح هيف رظنبملو هدهاعتيل افحصم قلعو نآ رقلا ملعت نم ) ثيدحلا ىفو 0 اخنلا

 0 اهعانمو )0 هسو ىن», ضقا ارودحهم ىذا اذه كدبع نيلاعلا براي لوش هنا ةلعتم ةمايقلا ا

 لااا حورخم ناح * نا رق اود اردرد رب لد

 نآرق اهملع جنك دوب هك # ىوجنا رق ض از ىبوجهجره

 يفوت
 [1 قيقا نا رق هكدشاب نان وف شيب هلبلكاي هماتهاش

 زاب مج تيانع لك دنك هك * زاجمو قح زا دشاب ةكنآ قرف
 وموت نزع طق ة يكفل + ىئدخا نتن كشمو كشيهنرو

 لالخلا وذ مالك دصق شدشاب * لالمزا نادارك كود ناافيوكت

 اود دزاسو دئاشنب نذس ناز يف ارهصغو ارساوسو نك

 | 6 ىن لكل انلعج 9 هوحنو لهحج ىناك كموق ىم رج نم ءادعا كلانلعح م ئا 7 كلذكو 3#

 * نيمرحملا نم 8# عماو دحاولا لمتحي هناف ءادعا ىا * اودع © نيمدقتملا نهنتا
 رفظت اوريضاك ريصاف 100101111

 خلا ار ىلبس ىلعبق ندرك هبال نايبرد مراهج رتفد رخاوارد []

 مس مصص تسمسسسممس تميم سس مسج تصل



 مهي ؟ ٠١ جم رسشع مساتلا ءزجلا

 سفنلاللخت اهنال ةدوملا هو ةلخلانم قيدصلا ليلخلا 6 اليلخ انالف ذختا+ تيل هرسحتا |
 ىلا هفلخدنف سنالاو نحلا نيطانشنم ناكنم انناكايندلاىف هلضانم دارملاو اهطسوتت ىا |

 مع ع ةيانك نالف ىا امهثامسا نع ةيانك نيتمومضم ةنالفو نالف سوماقلاىف لاق * روكذملا

 ىا انريغنع ةيانك ةنالفلاو نالفلا ىنء ماللاب ىا لاب و مهثانا مل !عنع ةنالفو .لقعن نم روكذ |

 مدركءارك ] «ىناضا ف دقل هللاو هيدقل» ءايوا واو نالفو الاف تفلتخاو .لقاعلا ريغ نع |

 دعب 9 بوهسمو بوغرسم لكل ركذملا نا رقلا نع ىا 6 ركذلا نع» [ تشاد زابوا |
 ىا 6 ناطيشلا ناكو © رك ذت نم هيفركذتيام ترمحو هب لمعلا نم تنكمتو 86 ىنءاجذا

 هل عبطملا *# ناسنالل ف نا رقلا ربغو لوسرلا ةفلاخمو نيلبضملا ةلاخم ىلع لماملا سيلبا

 هعقنيالو هكرتي مث كالهلا ىلا هيدؤي ىتح هيلاوب هبحىف اغلامو نالذحلا ريثك *« الوذخ ©

 هفصو ىفو رصنس نا هب نظي نمت ةرصنلا كرت نالذخلاو . هتقادص ىلع هلمح نم لاح اذكو |

 فتم داما دعو < كالا طقم ةنايث امتع ال كدمدلا' قضت ناك كابر اع نال دحلاب |

 | نيباحتم لكفف ةماع ةيآلا هذهو * ملاظلا مالك مامتنم اماو ىلاعت هتهج نم اما هلبقام نومضمل

 | اذلو نيدلاف لب فوخلالو عمطل نوكتالناىه ةرقيقملا ةلطاو ىلاعت هللاةصعم ىلع اعمتجا |

 ظ ءرملا ) ثيدحلاىفو ناطيشلا قيرطىفال نمحرلا قيرطىف ىا ( اناوخا هللاىف اونوك) درو |

 ا

 كانط رك ابالاو اني ؤمالا بحاصتال)ثيدحلاىفو ( للاخم نم مدحارظنيلف هلدخ نيدىلع

 صييخلا لك أت نا نم ريخ راربالاعم ةراجحلا لقنت نا كنا رانيد نب كلام لاق * ( قئالا

 نكي نف لضملا لاضلا هنال اناطيش هامس ءوسلانيرق ناطيشلاب دارملا مهضعب لاق «راجفلا عم

 لاض ناطيشلاو ةلضمي تسيل ماعنالا نال لضا وه لب ماعنالاك ناطيشلا وهف هللا بلط هف |

 ا هللادمحر ىدماخلا هللا دبع نيدمم ا دشأاو لضم

 اهيفع ةوكلا ف 2. ةباحصلا ريخ 2 00 راخ با

 ا افود زو ةضف مهيف تدجوف 3 اهتزيم مارد ثم ساللاو |

 ١ مقطع نرسل عاين رطعع آكلات ايلا داطمل نان طاسملا , سلط لكك ) يدطاىفو أ

 | اولاقو ةكمىلا سان مدق ( هحير كب قبعي هرانب كقرحي مل نا ريكلالثم ءوسلا سلجلالثمو ظ

 مدايخ انرازخ قحلا اولق فيك لبق نيموي ىف ىرارش نم مرايخ انقرمق كداب ىلا انمدق ١

 مهلاينغم تنك انا مهدحالاقف صوصللا نم ةعامح ذخاو هلكش لك فلاف كرارسشب انرارشو

 ىدع لوقب ىتنف نغ هل ليقف مهنم تنك امو '

 ىدتقي نراقللاب نيرق لكف * هنيرق رصباو لأستال ءرملا نع
 ىوتثملا فو : هلت ىماو تقدص لقف

 ]1١[ دي رايزا دب رام هب دون هك * دمصلا هللا كاب تاذ قح

 محجرران قوس لخ زأي انب ناك ملسزا نيراتكسي ةماطج سراراف

 [11 م 0 متم ع وو ص ذم [د] ؟مكرج هويت تو همتج كرم ص فرع

 واىوخزا ناهم لذ ددزدب وخل # واىوكو تفكولوقىب نيرفزا

 (؟ دش هتسوس ٌهدلز دوجو رد * دشهتسردوخ زكمد سم نآ كنخ ىا
 ]أذ ذ ذ ذ  ذ ذ ذ ذ ذ 1 10 010 10 0 0 0 0 020 2 2 2 2 2 2 2ة2ز2زةز ا



 ناقرفلا ةروس مدي < ١٠ه رتم
١ - - -ِ 020000000111111 

 22222255555555
 مام - ها

 مهدنع ناكو (هلنا لوسر ىناو هللاالا هلاال نا دهشت ىتح كماعط نم لك 1 ىذلاب اثاام) كاَمف |

 دهشف .لك أي لف لكأي ناب هلع لاف أش لكأي نا. لبق دحا مهدنع نم جر نا زاعلا نم ْ
 | ةنقع ليلخ ناكو انئاغ. ىحمما"فاخ نب. ىباناكو ةماعط نم هللا لودر لكاف ةبقع كلذ |

 تام ىا ةبقعاي تومصلاقف هاناف هللالوسر نيبو ةبقع نيب ىرجاك ربخا مدق اءلف هشدصو

 لك أي نا قاف لحجر ىلع لخد نكلو توصام هللاوال لاقف ثداح نيد ىلا كنابآ قيدانع ١
 هساوارد | [ ١

 ظ اناام لاقف عطو تدهشف مطن نا لاق ىتبب نم جر نا تديحتساف هلدهشا نا الا اعط نه |

 ْ هاتاف ىلاعت هللاب ذوعت هبذكتو همتاشلو ههجو ىف قزيتف همناأ# ىت> ادبا كنم ىضرا ىذلاب ْ

 هللال وسر ىارالد ىور هلاوح نهد 5 ]ىنعي : كلذ لعفف ةودللا رادىف ادجاس هدج وؤ |

 زواق اقوا نهد 2 5 لوز ثاستا ةحرترد ] ىلاغت هللاب دايعلاو ا 0

 هديزاب تخوس ىو ىور ةناركودرهو كك ىورو ديس ترصضح نازبو بيك ||

 ئروسملا فا: [ دوم ب اهغاد نا دوب

 ]١[ وا زون دزوحدب دريم ىك عمش *4 وه درا ادخ عمش لإ دكر له

 هلق فقر دؤوب ورق كال كدااوب زب ايوه موش كك

 هلّتقف هذع هللاىخر ىئراشتالا تيان مصاعوأ هنعهللاىذر اذع مالاسل هيلع صاقردب موب رساف

 | كي ىلا عج رف ةزرانملا قا دحا موب نيعللا ايبا ارم اللا ةيهاطلا هدم مالسلا هيلع نعطو |

 ف رعدم هال هفدول تسانم وهو عازل 0 و ةلمهملا نيكعلا حفل فرعسإ قيرطلا َْق تاق ٌ

 ماتلا لعلا مهلا ءاذنالا نالف-لوالا اما ( ىب هلتقوا اسن لتق:لجر سانلارش) ثيدحلا ىو

 مَقو ةذاذللا تلكاذاو ىلاعلا :لفاسلا ىداعت اذاو تاحردلا لازنا ىف وه نمالا مهلباشالف |
 قلخلا ىلع ةقفشلا ىلع نولوحم ءاننثالا نالف ىناثلا اماو : ةدض ةلازا بلطي دضلا نال لتقلا
 ا ا ديزل تيس هتنامخ ناب ندا هحالاف نم سأسلا دعبالا دحا لتثا نع نومدهالف

 ىونشملا ىو :: ةمحرلا ماكحا نم اولتث نم مهلتقف هررض ىدعتو |

 (بسماتللوا ىاارلطكت انا دي * كلشي هل اه قر ازمه كك وت ادن كل اوج

 وزا رازيب وش وت نآ دوب هجرك *« وزا راز  ددركت نت قاب هكأت

 لبقال فخ نب ىباالا ادحا طق ةفيرشلا هد مالسلا هباع لتش ملو نوبعلا ناسنا ىف لاق *

 ىدانملاف [ نم شاك ] 46 ىنتلل #9 ءالؤه دي اي ف: ضعت لعافنه لاح لا كلوش 9 دعبالو

 ايندلا ىف “6 تدل 36 هبنملا نييعتىلا دصق ريغنم هينتلا نرتلا بن وكي ناقوجع و قوذح

 تاطرولا هذه نم ةاجنلا ىلا اًعيرط 45 الببس © ملسو هيلع هللاىلص دمم 6 لوسرلا عم وه
 ةكذهلا ةليرالو ليولاو [ نمرب ىاو ] ىا د ىتليو اي لت مالسالا ىلع هعم طنا ططشقتا حن
 افلا ملكتملا ءايو ةحتف ةريسكلا تلدباف ءاتلارسكب ىتيواي هلصاو رسحتتو عرج ةلكاتليوايؤ
 ءادناو كروضح ناوا اذهف ىرضحاو ىلاعت ىكلهاي ىا ءايلا عم لكلا عامجانم ارارف

 اراهظا لقعيالام ىدانتو ز و2 برعلاناالا ءالقعلا مهو لايقالا هنم ىتأتي نان هلصا:ناكناو

 (ئف.دلاب كسأر تولغعالا ةكم نم احراخن كاقلا”ال) ةبقعل سو هيلع هللاىلد هللالوسر لاقف

١ 

 أ

 جا مامطزا نداز' ىجناو دبس باوح ناس ود جمشإ ركفد ِ . 3 .-- .٠

]١[ 

 00 راد دهسا هارد

 وعد ناي رذ:م

 5 ١ د 3



 مد ٠١ 1 2م رشع مسالا ءزجلا

 رسبلاه يأ نوري داهتجالاو دجلاو بلطلاو ناعالا لهاو ايندلا معننم ريسلاىف اوناكامدعب |
 | عمنا نينقوم رسيلل نيكراترسعلاب نيضار ايندلاىف اوناكنادعب نمحرلا ءاقلو نانا ميعن نم

 ْ لاقف هناخد نم دوسا رمظىف, ىدوهي مام نحس نم كو لعصلا لهسىلع جرخو «ارسي رسعلا |
 | هللاباذعىلا ترصاذا ةهاديلا ىلع لهسلاقف رفاكلا ةنجو نمؤملا نحس ايثدلا نورت مسلا

 ىلبشال ليقو * همالكنم اوبجعتف نجس هذه تناك هللا يعن ىلا ترصااذاو كتنج هذه تناك ظ
 اهلاوها نم نمأت اهلاغشا عد لاق. ةاحنلا ىتف لاوها ةرخ آلاىفو لاغشا ايندلاىف هللاهحر

 لبق هنال اهيلا اوتفتل لو اهب اورتغيملو اهمتاوهشو ايندلا بلط نع اوغرف موق رد هللف

 صيرح مشاب نوج رادرم نينجرب * صيخرو رادرمو تسا هفيج ناهج ني

 [ ىوب ىاو ديرخ ايند ٌهوشع هكره هك ىوأملا ةنج ناوبا رب دناهتشون ] لبقو
 لآ ةاه كاك ءالاق مهسوفن.اوبصتو ىلاعت هللا ىوسام بح لصا مهبولق نم اوعلتو لب

 ةماقلا مون نوقلي راكنالا لها نا ىلا ةراشا ةي آلا ىفو « دارملاوه ىذلارسسلا ىلا اولصينا

 مهلا ةماعلا هوجول افرصو مهنع سانال اريفنت اسدلاىف ءاملوالا ضارىعاىف اوعقو مهنا ارسع

 هلل كلم لك موبلا كلذ ىف نودجبف كلذ وحنو ةناعالاو شاعملاو لاملا نم رسيلا ةدارا

 اوددج ) درو اك ناميالا ديدجتو رارقالا نم دبالف ارصنالو افرص مهسفنال نوكلميالف
 ناميالا ةقالخ ىنعم تلق * قلخم ناعالانا هنم مهفي تلق ناف * ( هللاالا هلال لوقب مكناميا
 لملا ديدجحم ثروب ةيطلا ةملكلا راركتف هب نمؤملاىلا باذجماو قوش نمؤملل قبال نا

 عطقنسال ىتح لاوحالا عيمج يف اهرركي نا قداصلا بلاطلا ىلعف ةيهلالا ةبحلاو باذجتالاو
 ْ لاعتملا كلم ا هللا نع

 مدياش دعا شد هح ره 0 * ادخ زا اه ادابم ىبادج

 هي هيدي ىلءملاظلا ضعي مويو © رمعلا ءاهتناو لجالالواحىلا سمالادنع قوقولا هللالأست

 نيديلاضعو [ نادندبزدي زك ] ةيسرافلابو : نانسالاب مزا ضعلاو . ردقملارك ذاب بوصنم موب
 نانبلا لكاو لمانالا ضع اذكو كلذ دنع هولعفي نا سانلا ةداع هب ىرجامل مدنلا نع ةرابع

 ىشاوكلا ىف لاق * اهفداؤرنم اهنال ةريسملاو ظذلا نع تايانك اهوحنو نانسالا قرحو |

 لك أي هنا ىوراك لكالاو ضعلا ةقيقح ضعلاب دارملا نوكف ةدئاز ىلع نوكت نازو#و
 طيرفتلا ىلع ةمادنو ارسم اههلكا انتين الك اذكه امهلك أي مث ناتبات مث هبقف سم غابب ىتح هيدي

 ملاظ دياخىم ترسح طرفزا هك ارىزور نك دايو ] ةيسرافلاب لوالا ىلع ىنعملاو .ريصقتلاو

 ملاظلاب دارملاو [ دنتكسم ناريحتم هحاتج ارتسد دزك ىع نادندب ىنعي دوخ ىاهتسد رب
 ناكو اماعط عئصالا رف نه مدهال ناك ةبقع نا كلذو طبعم ىلا نب ةبقع هي لخدبف سنخلا |

 هثيدح هبجعيو مالسلا هيلع ىنلا ةسلاجم .رث كي ناكو دارانم ةكم لهانم ماعطلا ىلا وعدي |
 بلسل و ] ىنشاكلا لاق + هماعط ىلا هللا لوسر اعدو اماعط علصو هرفس نء موب تاذ مدقف

 لكأي نا ىبا هلا ماعطلا مدق املف هللا لوسر هاتاف [ دوب هديبلط ارن راربالا ديس راوج |

 يكرم وس



 ناقرفلا ةروس مهي + مم نعال

 تا ىاحب نأ : دولا ذل اهكازل ا وكيلكير كلك تاجا

 رداسملا جاتىلاقأك [ دفاكشب ] ةيسرافلابو : حتفنت موبرك ذاو ىا و ءامسلاققشت مويو 8 |
 0 6 مابغلاب 0 انلا"ئابحلا «كندفت وقفت وراق اوال م ندشس هنن اكس 3! ىقاكألا ||

 3 غلا ع واط ببسب ىا 'ىثلا رتس ِغاو س.شلا ءوضل ارئاس هنوكل هبىمسي باحسلاوه |
 | نم للظىف للا مهيتأي نا الا نوزظني لهل ىلاعت هلوقىف ركذ ىذلا مامغلا وهو اهم

 ىنعي : ليئارسا ىنبل الا نكي مو ةبابضلا لثم قيقر ضيبا مامتوه لبق 6 ةكئالملاو مامغلا

 8 نتي بيخشاول را 2 دك ميسا و سلا

 هللاكسميو عبسلا تاومسلا 00 ضيبا باحس وهو عبسلا تاومسلا قوف مامغلا '
 | اهيلع هلقثىتلا تاومسلا ققشي نا هللادارا اذاف تاومسلا لقث نم لقنا هلقثو هتردّشب مولا
 جرخم و مامغل ا رهظنف مامغلا لقتب ىا © مامغلاب ءامسلاققشن مويوإ ىلاعت هلوق كلذف تقشتاف |

 لبق دوهعم ريغ اببج اليزنت ىا هي اليزنت ةكئالملا لزنو 8 ىلاعت لاق اك ةكالملا هبفو اهنم

 -ىورو  دايعلا لامعا تا مامغلا كلذ لالخ ”ةكمالملا لو اء اح ىقكشل ١

 سالو نحال لمرالا قش لثع انذلا كيال كف ةاننلا قازملاب هامل إلك ||
 | مث أي فوسو ال ٌنوُلوقَف .باسلاب ابر مآ اح له نوني الر كشأ قلخا مهل لوقت

 ةكئتالم لزني مث نحلاو سنالاو ةكئالملا نم ضرالاىف نم ىلع ةيناثلا ءامسلا ةكتالم لزني |

 | هيالا 6ققشت مويو )ل ىلاعت هلوق كلذف باسحلاب صالا لزني مث تاومس عبس قوف ضي.الا |

 | اينذلا ءامس ىلا سانقلاب فدكف ةالفىف ةقلك ايندلا ءامسىلا ساقلاب ضرالانا تيئدق هناالا |

 ريقفلالوش * خيشلا نبا ىثاو>ىف اذك ضرالا اهعست فيك اهرساب عذاوملا هذه ةكئالف |

 اهنمةدحاو تلاز املكف ةيقم تاومسلا نا عم عستف ميدالا دم ةمايقلاءوي ضرالا هللادعي

 ةفيطل ماسجا ةكئالملا نا تيثدقو اهفارطا اهتكئالمل كيف اهردقب ضرالا عسن تلزنو

 ادتيم كلملا * نمحر لل قحلا ذئموي كلملا » سانلا ةمحازك ةحازملا مهنيب روصتتالف ةققد
 ةرهاقلا ةطلطلانا* ئقملاو “اد .هللربألا توشأ فرظ ذئموبو هربخ نمحر للو هتفص قحلاو

 ةدئافو ذوب نم ,١ كلان 01 هل] يسع ع 5-5 0 00 اكلا ----

 فكشف ةلسلا زد هع * ىوعد نابز نا.عدم وح

 مويا كلذ هي ناكو# ةلقجاىف ىروص فرصت هل اضيا هريغ نوكيف ايندلا مايا نم هادعام اماو

 تدشزا راوشد] ةيسرافلابو : مهل اديدش مهيلع اريسع ىا ه6 اريسع نيرفاكلا ىلع اموب له
 ثيدخاى ءاحدقو ىلاعت هللا لضفب اريسي نوك رو نينم ْوملا ىلع اماو ريسبلا ضقاوهو [ لاوها

 | (ايندلايف اهالص ةبوتكم ةالضنم هيلع فخا نوكي ىتح نهؤملا ىلع ةمانقلا موي نوهي هنا )

 نانا تاؤف نمت راثلا:لودتن نم 0 | ريسع كلا كود ر.نزفاكلاانا لصاخلاو أ



4 ١ 

 [1] <62 ب“ وع كهل منتج

 0 يدك دم مسيل 6و مسلح يمك: عد] ؟ 6<“ يي ل عاتب اي ساتممو ميك ب 4ع هرجك |

 ايلا ءالؤهن م ارةتسم ريخ ىنءملاو : ثداحتالاو سلادتلل تاقوالا تكد هيف رقتسا

 ١ هن ترويع د ناثيا نكا اهم ىنعل هاكرارق ىورزا ديرتهل ] ةيسرافلابو : امندلاىف نيمعنتملا

 كلاما ةيعتلا ضنا نوكرنإ اروح ورا ,ديتشاد ”اينتدرد كتبنا رفاك_ذانمزا

 زال فيي رخنال وز ولنلا لله قبب 'اورهتس رت ةنحلا جمباجكا :ناوكير اديك تاق ناذي + ةزرخرألا ف

 كلذألق) ىلات هاوقىف اك مكهتلاو عيرقتلا ليبق نم هنا تاق * لا نم ىلحا.لسعلا لاقيالو

 رح ا ىفراهنلا فصن ةحارتسالا ةلومقلاو ةلوليقلا عضوموهو ليقملا نسح نم نوكيام ىصقاىف

 لب مونالو ردح ةنحلا ىف سلف الاو نهتدوارمو نهتيداحم ىا نهتلزاغع عتملاو جاوزالاب ١

 راناىفراذا لهاو ةنلاىف مهنتك اسم نونكسي ىتح ةلئاقلا تقو ىلا هلوانم راولا ردقالا

 ذاعلاو ايندلا :ىنسنم ةنس فلا نيسمح رادقم ةدملا مهنلع لوطتق ةاصعلانم نوسوبحلااماو |

 تيك فراخزلاو نيزلا, نونفب نيم. ةنللا لها ليقمنا ىلا, نمر نسحاىف مث *« ىلاءتهللاب

 ةيؤرلاب نينقوملاو رشحلاب نينمؤملا ىنعي (ةنْلاباا) ةيمجتلا تاليوأتلا فو © ايندلا ىف سورعلا

 ريشا ىركنم ىلرقم رانلانال (البقمنسحاو) رقتسملا ذئموب..كير ,ىلا: ىلاءتدلوقل اهتابرقو

 رةتسملا ليصحم نقاعلا ىلعف؛ + ىهتنا .نيبوذجلا نيعجارلا لقم ةرضحلاو نينمؤملا ليقم ةنخلاو

 اهضرع ةنجو)إ ىلاعت هلوق ددري ةليل ىزاجحلا خيشلا راصو * ىولعلا ليقملاو ىورخالا |
 ةعسل ناملهنأل ىا اهلثم دنع كسام ةبا كتكبا دقلة ليقف: كسور (ضرالاو. تاومسلا

 ءرملا ةداعسنم) ثيدحلاىفو مدق عضوم اهيف ىلنكيملاذا اهضرع ىنعقنيامو لاقف ةنملا ضرع

 تويبلا ةعس لاقف ىنغلانع مهضعب لئسو * ('ىنهلا بكرملاو اصلا راخلاو عساولا نكسملا

 ايندلا هرغتالن مب لقاغلاف هرخ آلا تاداعسل ةرك ذم اهلك ايندلا تاداعسنامث توقلا ماودو |
 ئىوتملاف و : ةيندلإ

 10 ناكدوك بيرفو ىداكش تكه < تاكمزا ووبو كنرزا راختفا

 [؟] طابخلا مس دوب ركارخص 2 رع اا دق دعما لك هه
 ايت دخلا كج نإ كب تنيك لم وج ماجي تاو اك

 لات ةاوعر يللا نلف نعود لال كمت هبا تفقه, يطل باقل آينهي فراجلا: هل |
 لاخر مك لاق ءايعامو يبق ,ةنلسإ ىلا يوتشنال ايلخد نم ةنج ايلاف |

 مه تفرعه نإ تدهدبات الرب «* مهتفصو بوخ ,تروص تدادوج

 (وح)

 | ئدقاق مهىا هقلاملا ةدايزلا ةدارال ليضفتلا تمكنا زوو قيساك ( دلخلا ةنج ما ريخ

 | رادفف ةرفكلانم ىا 46 اليقم نسحاو قه ىلاعتهلوق سايقلا اذه ىلعو ريخ نم نوكيام

 | مهوا مكهتلاقيرطب ةرخ/الاىفوا [ هلولبق ناكم تهجزا تسرتوكينو ] ةيسرافلابو : ايندلا

 | ةحارتسالل هيف لزن, ىذلا ناكملا انهه.ليقملاب دارملاو راسهنلا فنصت .تمن_ ةلولبق تلق لاقي ظ

 | ةحارتساناكم رالاف سيل اذكو ساوحلانه سح باهذالو ةلفغ ريغنم ةقلطم ةحارتسا
 أ 3 : 5 0 5 : | .٠

 همايقلا موب مهب رمال ةنجلا لهاذا ىورامل ليقملابىمساعاو د« قاب ملاوماد باذدعلب رافكلل موبو |

 ا ةيبورلا ةرضبد مهصاوخ رقتسمو اهتاحردو ةنملا مهماوعرقتسمنال (ارقت مريخ ذئموب |

 ا 4



 ناترفلا ةروس مسي 7٠١١ تح

 ١ موبأ موك دك أتلل ةدارا ارخ ةفص وهو عوتتلا روححملاو هعنماذا 0 ردصم 7

 ١ نولطي مهنا ىنعملاو ٠ 0 موحعهو ودع ءاقل دنع ةءلكلا هذه نولوَش اوناك لثأ ليلو

 | ةهارك دشا مهءاقل نوهركي رشحلا موب مهوأراذا مهو هنوحرتقيو مهيلع ةكتالملا لوزن
 | عنينا هللانم ابلطو ةذاعتسا سأب لوزن دنع نولوقي اوناكام ىهو ةملكلا هذه نولوقيو

 ١ رهشرد رافك نوج هكمدردوا دازرد ] مهقحلبالف ارخ مهنع هوركملا رجحمبو اعنم مهءاقل |

 | هورك ذيزا نوديري اروجح ارح [ هكدنافكم ىدادس رتوزا هكىدنديد ازىبك مارح '
 | تدشزا'هلكنتدباركم هكدتن لاخ ليتاخشا ذندشتم نعا'واّوش ذاا“] ءارط؟زهشلا قا هنا
 ١ اروجاح نولوش دحا مهليقتسا اذا اوناك اشيرقزا لاو [ تفايدتهاوخ صالخ تمابق لوه

 ةمايقلاموب كلذ نولوَدب مهنا ىلاعت ربخاف مهنع فك مرحلانم مهنا فرعي ىتح اروجاح

 '”ى<نع ةرابع مودقلا 86 اروثنه ءاهه هانلعشط لمعنم اولمعام ىلا انمدقو © مهعفتسالف

 ةوبهلانم ةوكلانم علطي سمشلا عامشيىف ىري ىذلا رابغلا ءانهلاو ةدم دعب رفاسملا

 اهنولءعي اوناك ىتا مهلامعا لاحو مهلاح ىلاعت لثم اقرفم ىنعمب هتفص اروثنمو رامغااوهو

 كلذ وحنو متي مارك او ريسا كفو فيض ىرقو فوهل» ةثاغاو محر ةلص نم ايندلاف

 هيلع اوصعتساو مهئاطلس اوفلاخ موق لاحب اهب اوناول اناناجالاعم اهولمعول ىتلا نساحملا نم

 ارثا اهلقسملو ةيلكلاب اهلطياو اهقزف اهوحنو راقعلاو رادلا نم مهيديا تخحنام ىلا دّضقف

 مودقكانه سلف ناعالاوهو اهلوبق طرش مدعل ةلكلاب اهنالطب انرهظاو اهلا اندصق ىا

 | ةيلصالااهيناعمىف ةامعتسم تادرفملا نوكت هلثمىفو ةئيهلا هيشتوه اذهو هوحنالو ”ىث ىلع

 نكمل تح راثتنالاىف هند روثلملاب مث * ىودحلا مدعو ةراقحلاىف رابغلاب ةطبحلا مهلامعا هبشو

 ١ قلل ءايرلاب ةحوزمت ىوهلاب اهولمع ىبلا ةعدبلا لها لامجانا ىلا ةراشا هفو همظن |

 هرمس س دق ىدحعس خبذلا لاق : ريخ اهنم عمسإالو رق

 تفاؤل قازاو رددوا «كنيغاشيو امنوا« رواا لأ بكي

 درخ لفطزا تعاط شدما كرزب *« دربن قئاس زور نآ سب اتفكب
 نمارس زج نرو» هاداد او دنالطو) او نع دانا هدو نب 1 قاظلإ
 ناوج - ةانقم“ قت[ ذا ؤر كدناذ اسعبرلا زوازتاللا هريدوركتر د قتوأو رك

 مردام اي ببع ردي دناد هج # مروخ ىدنح هلل 5 يوكل

 موص دار رسب اديبو درو ناهلا +" موقو اداوبارادبإ رداارشبإا ئؤاروح
 ىسبأ نادل زاد واو "ن1 1 تيرا نك 1101311 7
 تسرد تعاطب مدرم رهب زا هك » تسرت نادان لفط نازاريب نيا سي

 زارد ئزازك مد مشجرد 5 امنا اذ تنوع 6.زاو قب هوا داك

 حنان مقاخيلق/.بسناعلعل» نفقا ؛ةراق+ البتا هلانل هوو د يقنع ارؤتت' عكا

 ريشبتلا مدعزم رك ذام نوكيذا موب ىا *6 ذثموب ه8 نونمؤملا ىا 5 ةنملا باوا :

 ىذلا ناكملا رقتسملا © ارقتاسم ريخ 82 ادونتم ءابع مهلاتخا قلنا اونتللعلاو 9 < مهلوآو | ا
 دمحم د



 مك جمس 0م ل ةقأ ءزخلا

 هشادصت «مانفا ايامنا ]2مل عام ل11 عالم لمي ل امو هعيدصتو ناميالا ىلا ءاضفالا ىف ىوقاو طيحا]||

 رخآآلاب نوئمؤيال نيذلا نا ىلاريشي لاق هنأ هتاليوأت ىف نيدلاوحن خبشلا فئاطل نمو # |

 نوءدي نيذلا نوئؤملاف 6« انبر ىرن وا مهلوس مهبر ةيؤد نوعي ةرفكلا نم رشحلاو

 ىركش لف صوصتلا اهبدرو دقو مهبر ةيؤر نوركشي تنكر شملاو ةرخآآلاب نوئمؤي مهنا

 ىركشملو ةكنالملا لازنا اوزوجام اهوزوجو مهبر ةيؤر اولط مهناب ةاضف مهدلع رم هلع |

 لقن انال لتنلاو ريدلا هبدروام دحح ىف رشحلا رك عه 0 ث نامالا ىعدب نمت ةيؤرلا |

 مسقباوجماللا 6 6 اوربكتسا دقل 8: ناعالا لهال ةيؤرلا 7 هر رفحا نورك ردد رك

 اورهظا ىا هلسيلام هسفننمرهظبف عبشينا رايكتسالاو «اوربكتسادقل هللاو ىا فوذح

 اودارا ثيح ةلزتمو اردق مهسفنال اوعضو ىنعي اهنأشىف ىا  مهسفناىف ه الطاب :ربكلا

 دادرك كرز, كى ادعي ], قشاكلا:لاقوأ* ىلاقك تولا,ةلؤأتو ةكرالملا نم لسرلا مهدفنال

 اوزواحم ىا هكاوتعو ا مكحن نيرد ندوع تءارجو نديزرو مظاعت ىنعل دوخ ىاهفنرد

 هتاياخىصقا ىلا اغلاب 5 اريبكا وتع في ةعاطلانعء وبنلاو ولغلا وتعلاو نايغطلاو ملظلا ىف دحلا

 ةكمالملا ةئساعم ةئبخلا مهسفنال اوحرتتاو مع اوضرعاو ةرهاقلا تا زدعملا 7 ثدح نم

 انين ريغ ءاسنالا داحاو مالا دارفا ن٠ ايندلاىف دحا اهلني ىتلا ىلاعت لا ةيؤرو ةسطلا |

 ملاع نم ىهمىىتلا ةعبسلا كالفالاوهو امندلا دح نع رو.علا دعل كانت اتاوهو مالسل اهملع ا

 ادانع ايندلا ىف اهوبلط مهنال ةيؤرلابلط دنعوتعلاب اوفصوامتا طسولاىفو*داسفلاو نوكلا |

 ةلئسالاىفو * اديدش اواغ رفكآاو لوقلاىف اولغف امهتعاطىف هلؤسرو هللا ىلع ءاباو قحلل

 مهنا بيب خسوتلا اذق اهلمهلاؤس ىلع مهخيو فيكف ةزئاج للاةيؤر ناكاذاف ةمحقملا

 ليلدلا بلط نمو رخا اليلد اويلط دق ليلدلا اونياعنا دعب مهنال هيلط مهل نكبملام اودط

 جورخ كلذو هللاةيؤر اويلطف بيغلاب ناميالا اوفلك مهنالو !يهاظ اوتع اتع دقف ليادلادعب |

 مهفصو اذهلف بنغلاب اناميا نوكيال ةنياعملا دنع ناميالاناف هاضتق» نعو صالا بجوم نع

 لب هو>رتقاام ىلا ةباجالا قيرط ىلع تيا مهتيؤرناب ىمالا لوانم اناذيا ةكئالملا لزنت

 ردصملاوردصمهنال ىرشب سنسال نومزحلا ذئمون رشال ىنعمفف هلال 6 نيم رحملل ديمون

 هوبلط ىذلانا ىلاعت هللا نيب ديك أتلل ريركت ذئمويو رفكلا نم هيلع مهام_عم مارجالاب

 فالخم بيذعتو فيوخنو راذنا لب مهل ىرمشبالا ثيح نوهزكيام هنم نوقلي نكلو دجوس

 ةيآلا ىنعمو . اونزحنالو اوفاخنال نولوقيو مهنورشببو مهيلع ليزنت ةكئالملاناف نينمؤملا ٠
 ةرفكلا ىا * نولوشيو ف [ اردكم لها نارفاك سم زورا تسين هد. جده ] ةيسرافلاب |

 (رجحلا )

 | موي ليلو ةمايقلاءوب دارملا نوكيف باذعلا ةكئالم ىا * ةكتالملا نوري موي 8 وملاب |

 / رجشلانم ةرقلا عطق مرا لصاو اهلبق ينال دعبام لمعينا زوجعال اذكو هلبقايف لمعبال |

 | مهيلع البجست.ريمضلا عضوم نومرجملا عضوو هوركم باستك ا لكل كلذ ريعتساو

 _ « ادوححارجح ف ىننللا لعفلانم رك ذام ىلع فوطعم وهو ةكئالملا ةدهاشم دنع نومرحا

 | هه



 ناقردلا ةروس مه 159 زهح
1 

 ا 9 نهو هلع هيمي هلا هرظنن نيد الف عمسمو ىف ىلاعت لول ل ءازرع هنأ مع نا 0

 ناميالا تارمك ىدحا ةيقازملاو هللا نظن 59 دقف هللا نع هفخم ال ام هللاريغ نع |

 0 هن نط نمو مر اق ريح امل 1 افا معلا وهف ةيصعم براق نم هفضلا |

 نوكسلا نم هلدبال ديعلانا مث «ىنحلاءامسالا حرش. ىف .هللاهمحر .ىلازغلاءالك ىهتنا هزرفك ١ ظ
 هناف هالوم نم هنلع دريسا لك ىلع .ربيصلا نمؤهانغو ..رقف. لاح ىف !ىلاغت هللا ءاضق .ىلا

 هنع هدارم عنو هتءكحم هلع ةنحلا ددشب اميرو هلاعف لك ىف هيلع *علطم هلاحب ريصب ىلاعت

 هريس نيدق ناظعلا خيشلا ةرضح لاق : هتردق لاك عم

 تساوخم 0 دب هنهرب + تاساخسم هديروُش هناويد مك

 مرادن نه ىراد ريص ون رو #« مراد نأ رذ نوهريب ىهلا هك

 أر نفك اما مهد تسابركح هكا نفاخ ىف نا 55 ىباطخ

 دور : هدب ناب انتا اذ ءنم ذك هت رطشم# نؤنجتا نا داشكت ناب

 نر ونزا دباب ساب رك ان دك روعو سلفم لوا درم دباس

 اهفاصوا ضب ةقاب ةبوضغم تمادام سفنااناو تادارملا نع ءانذلا ىلا ةراثا ةياكلا ىفو

 الع ىرجب امال نكل املع ىرحم ناكناو هللاةمحر ضيف ناف ةحبقلا اهقالخاو ةميمذلا

 سفنلا لهانم ناك نه اماو كولسلا لها لاح اذه لئاذرلا نع ةرهطم ةموحرم تناك اذا

 ىف ةميلظظع ةمكح ىلاعت هللو جاردتسالا دب ىف وهف ةيلكلاب هدارم هيلع ىرج دقو ةرامآلا

 0 قكلا بالطل ةزلكلا ةنتفلاوه اذه لدم هدبعل رح ىف هقارغاو هميعتم و هنانغا

 نالكتلا هيلعو نيعملا هللاو ماض ربصلا ميتا

 يو هك كح كصخوسوو د

 3( | د اعلا ءادللا 00 6 3

 . ا نثالثلا ءازجالا

 2 0ع ا 07
 3 لي تع نا « وحر حررح رح رح وحت»# 01 2

 زك ره شيساب رك جيه ىهدنوت * زجاع درم دريمف.لوا ان هك -

 لاق ءاقللاو ةرسسم هفام 00 ىضذتشه نط ءاحرلا 7 5 انءاقل نونا نينلالاقمد 35

 ىا ىلاعت هللا ريصملا نعو ةمانقلا نع ةرايع هللا ةاقالمو تالا رصبلاب سحلاب كاردالا ىف

 ىا انيلا عوجلا نومقوتيال نيذلالاقو ىنملاو.. ذاوس كلام. الو..؟اسال تدخلا :عوجخرلا
 ا ءاحرلا رداصملا جان ىفو * كل لها رافك مهو ءا ناو 7 لبشللاو ثعبلا نوزكت

 [امباذدع نديدزا دئسرت ىمب ] ةيسرافلاب ىناثلا ىلع ىنعملاف ىهتنا [ نديسرتو نسشاد ديما /!

 | هي ةكئالملا انيلع لزنا 9 [ارج] ةيسرافلاب اهانممواله ىنععي ضيضخت فرح هك الوا ©

 أ قلاع رال ةيفانم ةيزشبلا 0 ةلاسرلا. قيرطب ىا:[ ناكتش رِفاَم ربد وشىمب هداتسرفورف ]

 | قيرطلا اذه نال هعابتاو دمع قيدصتب انرمأ انايعو ةرهج هو انير ىرتوا وف مهب



 ساسوت امو 2

 ميو ١4 زعم رقع نءاثلا ءزجلا

 هللا لوقبف ىأ هي كوبذك دقف 9 كالهلا نع راوبلاب ربع دسف ىتح دسك لق اك دافلا
 ةهلا مهنا مكلوق ىف ىا 6 نولوقت مب ف ةرفكلا اها نودوبملا مكبانك دقن ديعلل ىلاعت
 اعفد 5 افرص + ءاكرشلا نوذختملا اهيا نوكلك ادى أ  نوعيطتستاف 98 ىف ىنعع ءابلاو
 | دارفانمادارفا ىا 6# ارصنالو هِي ةطساولابالو تاذلاب ال هوجولا نم هجوب :مكنع باذعلل
 مكتعنومفدي مهلا معز مالك دقو متديعامم ريغ ةهج نم الو مكسفنا ةهج نم ال رصنلا
 ةكذقأ طا نوفا هلا اهنذ 2 رظي 9 [ هكسهو ] * نمو ف مكتورصنيو باذعلا

 هتموت لوس اكن اال 2 تركك نانا طافجتا 4 هنن دل دات هيلع لذاك
 اضياديعو هيفو كرشلا وه ىذلا مظعلا لظلا الا سل ريكلا'باذعلا هنلع بترتام ناف اهف
 هلق قاوسالاف ىنثمو ماعطلا لك أي لوسرلا اذهلام مهلوق نع باجا مث نينمؤملا قاسفل
 ةزمهلا ترسك ه4 مهنا © السر 6 الا نيلسرملانم 8 ادحا * كلبق انلسرا امو ب
 | كوقلادرنكت نآو مهنا لبق الا وا فوذحم فوصومل ةفصض تعقو لنج ردصفف اهعوقوأ

 مممااسرلابف انم كلذ نكي لف © قاوس الاىف نوشميو ماعطلا نولكأب 8 ةمحقملا ةلئسالا ىفاك
 ةنحمو ءالشإا 6 ةنفأ شعل اذ 9 سانلا اهيا ه5 مكضعب انلعجو 00

 | ءاحالابءامقسلاو مهلمهاذاو ةوادعلا نلمح ميلا لسرلا نيلسرملاو ءاشغالاب ءازقفل

 ءاقعذلاو ءارصلاب نا.ءءلاو باسنالا ىوذب ىلاوملاو نيطالسلاب اياءرلاو ىلاءالاب لفاسالاو |

 ْز 4 نو ربصتأ ةسقلالا دوققم دقفامو ةتفلالا دوجوم دجوام للادمحر ىطساولالاق # ءايوقالاب

 ِْ ظفل ظفللا ثيللاوبا لاق * هبا وتتفا ام ىلع ريصلا ىلع ثحو نوريصت مكي معنل ىا لعحلل ةياغ

 ءايننالا ضعبل مهضعب لوي ناب متالاّنم ةنتف ضعبل ءانالاريشعم اي مكضعب انلعجو ةيمجنلا |
 امع مثالا رمشعم ايو نولوشام ىلع ءاسدن الا ريشعماي قاوم ىالفلا ىلا ةزدعم لثم ةزحعم اننا

 انافمهل وهب ذاتنال لبق هن اك هولاقام ىلع سو هلع هللا لد هللا لوسرل ةيلستهفو ىهتنا نولوقت

 ءالتبالا زانلا نمو رانلاب هصولخ رهظي امتا بهذلاوضعبلا ناحتمال ايس سانلاض.ب انلعج

 دهاشي ىذلاوه ريصلا ىلازغلا مامالا لاق + عزم نميو ربصي نمي هياريصب كبر ناكو# |
 نافجاو ةقدحب ن0 نا نع هزئم اضيا هراصياو ل ام هنع بزعلال ىت> ىريو

 كلذزاف ناسنالا ةقدحىف عبطنت اك هتاذفف ناولالاو روصلا عابطنا ىلا عجري نا سدقمو
 5 ةرابع هقح ىف ريصتلا ناك كلذ نع ةزئاذاو ثودحلل ىضتقملا رثأتلاو ريغتلا نم

 ووم كاردا نم 6-0 تنال ب خذوا كلذو تارصملا 2 لاك فكتب هن 3 ٍ

 قاثلاو .ىلثموهف اركذ هفالكو ةركف هتمصو ةربع هرظن ناكنم لاق كلثمقلخلانم دحا

 نع رصش و رهاوظلا لواش لب ترقام ل ىلا لغلغت الو دعنام ىلا دنع 21 رصاق

 ىلارظنلل رصبلا قلخ هلا معي نا اهدحا نارما هنم ىندلا هظح امئاو «رئارسلاو نطاوبلا

 لهمالسلاهللغئسعل لبق * ةربع الا هرظنا نوكي الف تاومسلاو توكلملا بئاجتو تايآلا

 (نار



 ناق.ملاةروس مهي 9١ا/ <

 نادر ىلا و ناب  ءالؤه. هعياعابأ كم ارك ]4 مللضا متاع ا

 حبحملا راغلاب مهلالخال مه فاي لسكلان ع ل ليمسلا اولض مم مأ 0 اهب مهوع صاو 0

 هريظأ ىلع لوم هنا نهاظلاو ريقفلا لوش لس.الوا ليسلا ىلا لصالاو ليلا ىدوها

 لوثملا لاحب لزالاىف املا ناك ىلاعت هنا تلق ناف * عئاش وهو قيرطلا اوأطخا وه ىذلا

 نمو مهْنم مهيربتو مهاا نيدوبعملا بيذكتب نوتكبيو مهتري>و ديبعلا ةرسح دادزت عقاولا

 اولاق ليقذ ٍباوجلا ىف اولاق اذا لبق هناك فاشتسا د اولاق ذه هللاريغ ةدابعوكرسشلاب مهىغا
 نودبعإام لمح نا زوحمو دادنالا نع ىلاعتهللةيزنتوا مهل ىلق امم بجعت وه 3 كن احبس 0

 ىنملاو (ابلو حما َْساربغأ لقال ,ىلاعت هلوقك دجاو لزوجة م ىلا ,ضدعتيا ىذلا ميوهو من

 ناكام مهلوق لعج خ .شلا نبا لاق * ايلو اند نا نع الضف كريغ ايلو ذخت نا ىلع انريغ

 هحيرصب مهلوق سفن نال هنود ىلو ذاخنا ىلا ادحا اوعدي نا داعبتسا نع ةيانك ا نيني

 اوذََح نانعمهسفنا اوهزنو كيرش هلزوكي نانع هللا اوهزن ةمجنلا تاليوأتلا فو © هللا

 مه كئلوا ) مهف ىلاعت لاق اذهلف نانالانم هللا نود نم اودبعي ناب اوضريو هللاريغ ايلو
 نكلو مهانللضاام ىا * [نداد ىرادروخرب] عتملا © مهءاباو مهتعتمنكلو 9: (ةيربلا رش

 اوقرغتساف اهوركشيو اهقح اوفرعيل مالا عاوناو ليوطلا رمعلاب نيعفتنم مهءابآ و مهتلعج

 وه هللا نا راهظاو دححوتلا رظن هيفو ةنسلالها بهذم وهو كلذ مهمف تقلخف لالضلا

 باسالل بيسلا

 ميوريه دنهدبم مش دو لب هكنانج «نإ فور دوح شازرمس مح كما نم-:نييد

 رونمماواتإةريقللا ف لكب (؟اإ عجب نيكلاج جك ادؤإ اموق © ىلزالا كئاضق ىف 6 اوناكو

 اوهوروب موقو راب لجر لاَ عمجاو دحاولا هؤ ىوتسي كلذلو ةغلابم لعافلا هب فدو

 | ىلا ىدؤي داسكلا طرف ناكالو 0 طرف داوبلا بغارلالاق * هيف ريخال ىذلا دسافلا '

 ا لحدا روصّس قأف ةردقلا مدعوأ ةمصمأ|ىهو هل ةيفانملا ةلاحلا نم انس امل مش دبعُأ نيد ويعم

 ١ نودنم ءايلوالا ذاختا ىلع مهلمحو دايعلا لالضا نم مهلا بسلام ىنن وهو دوصقملا دشال

 | هباوظعوام اوكرتو كرك ذنع اولفغىا ه# رك ذلا اوسن ىتح © اهبف اوكمهناو تاوهشلاىف

 | ىلا ةعيرذ مهرابتخا ءوسب ةيادهلا بابسا اواعجف كايا ىف ربدتلاو كنال ال ركذتلانعوا

 | مهلمحف مهب هللا لعف ام ىلا هلدانساو مسكي هلا ثيح نم مهلا لالضلا ةبسن وهو ةياوغلا

 ١ هيزورثؤيام مهل تلعف نابتنا تللضا نكلو لالضلا ىلع مهلمحت ملو مهلضنالانا ليقدن اكهيلع

 . وهو) ىلاعت ة لعفلا لصواو راجلافذحف حبصتلا دشرملا نع مهضاعاو

 ' مالسلا هيلع ىسيعل لبق ام مهمازلاو ةديعلا مديرقت هتدئاف تلق * لاؤدلا اذه ةدئاف اه هنع

 , قحلاوهامب اوباجاو كلذب اولئساذامهنال (هللانود نم نيهل ىءاو ىنوذخا سانا تلق تناءإل

 , اهلعجمو ةارحلا اهيفقلخ ىلاعت هَّللانكل ”ىث ىلع ردقتال تادامح تناكناو ىهومانصالا ىلع

 / نا قه انل ماقتسا امو حيصام ىا ه5 ان ىنبشي ناك ام 88 باوجلاو لاؤسلاو باطخلا ةحلاص

 | لوعفم ءايلواو ىننلادبك أت ةديزص نم : ءاءلوانم قم كايا نيزواجتم ىا © كنود نم ذخت

 ا صحح تحت



 نم لاح اهبف 6 نيدلاخ ةرخ آلاف اذكف نيسطلل ايندلاىف ةدارم ةطاوللا نكتملاملو |

 لوخدلا نم دوك ل هي ناك: أدتملا.ىلع هداتعال وورجلاو راخلا ىف نكتسملا ريمضلا |

 |( نحل لوشام كف سعال ىا هانعم « ندند » هلوث (ذاعم ةنديدالو 0 فرعا ١ نآ) رانلا نم ا

 ١ ةنملا هللا 1 تع لع :ريصتحا 0 ةلوطملا تاوعدلاو راكذالا نم ىنعي ذاعدو |

 ىل اللاو ررذلادقعىف ليز ا,رقاولا اذهب زوفلا ,ليوطلا ركاذلا انه .دوصقملا نا, تيدحلا |

 ١ لدع هل تناك ةرم ةئام مون ىف ريدق ”ىثل * لك ىلع وهو ديلا هلو كلملا هل هلك يرشال هدحو |

 همون ىف ناط.ثلا نم اذرح هلتناكو ةئيس ةئام هنع تسحمو ةنسح ةئام هلتدتكو باقررسشع |

 | هريغو ىراذللا هاور ( كالذنم ركل كح دح انزل هب ءاحامم ىلضفاب تأيملو ع حد كلذ

 رك ذلا ريثك تءصلا ليوط مالسلا هيلع ناكو 0 ركذلا |

 هموع انهداررللا  قحاريمدبغو قاقبلا عيرطأم 4

 تسلسل 777 7767127777077 0 ملا .. يح - هع

 | نق->ىف اهب 0 1 0010 ةمنلا لق جر اذان زا رطاو بك از ناو ريخف |

 ريصملاو مجاب ادمان قرع او. نك مالا كجم ير 6 اريصمو 88 مهمد |

 هن وانشنام ! ا 5 نؤاشن.ام اهيف مول 8 عجرملا كلذك الو ىلوالا هل ىلا فلاحين ا :بحب

 مهق وف نم جبد نوديريال مهتاشن تس مهلاف مهتم قلب امث تاذللاو معنلا عاوتا نه

 ءابسشالا حرشف لبقام داسف لني اذه نمو .”ىش لك ىف نانلا:لعا بتارم ىواست مزليالف

 ثئانخلانم ةظاؤألا نال كلذو اهيهتشيو ةنْلا لها اهديرب نا زاوجل ةنملاىف ةطاوالا زاو#

 ادام 2.1 الملا انينوكي يكف قزلاكراصعالا نمر صعىاهلدخ يك تقاعتام ىتا

 ةتسنلاب:وهاما ةينآلا(ءومعنا.لضاطلاو : ةئاتخلانم:الا سيل اهزاوحم لوقلاف ةنلاىف.نهتثمو |
 ةللاىفالا لصحمتال :تاذارملا لك نا ىلع ليلد ةيآلا ىف مهضءب لاق اذاو فرابعتلا ىلا

 عطول 14 وج ع الومام ادعو كبر ىل اء نؤاسشدامو دولا

 ةدلاب زوفلا دومالا م ها نا ع هدعوق كا عاتتمال 0 0 0

 | هيذوعاو ةنلا هللا لأسا ىنا هإلاق ىذلا ىنارعالل .مالسلا هلع ىلا لاق م رانلانم ةاجنلاو

 | لو>وا رانلاو ةنملا لوج ىا ندئدن اهلوح مالسلا هياع ىلا هل,لاقف دانلا نم هبذوعاو

 | كك ىو ناكف الايراكب قزم .ةداعيسأ لاوس ةيبابلاو كلل كاوس ىلوألا كلاما امفتامت

 كرو ضئارفل اا ءادا ىلع رصتقةملا وهو لاس اما هنند ق>ىف دعلا نيحلاصلا ضاير ىف لاق »+

 ردشل ناف مز اوللا ىف رصقملا وهو ريساخوا لعاونلاو تابرقلاب عربتملا وهو حار وا ىصاعملا

 هللاالاهلااللاق نم) ثيديلا ىفو انتساخ نوكت نا.كاياو اناس.نوكتنا .دهتجاف احاز نوكت نا

 اذه لءعجنم كلذ ذخؤيو ةيففوصلا ليضفت ىلع ليلد ثيدحلا اذه ىف خلاشملا ضعب لاق *

 ماود ىلع ةينبم مهته رطزاف اذكه هلك ه مون نم 0 ةيم ةئام لوقلا اذه نم. مظعلارجالا

 تيقانهتء اهل .تتيسرفاك مد. ..نارد + :تبسامز اعف ا لفاغ وك نا ه

 مدل! هنودنم اوذلا نيذلا هللا ريشحم موب كموتل دم اي رك ذاو ىا 3 * مهرشحم < مونرو ع

0 



 ناقرفإاةزوش مه 1956 عع

 | لوقي * قطنلاو ةيؤرلاو لقعلاو ةامحلا اهيف هللا قلخم نا زوج هيلع ىه امىلع رانلاف ةانحلا يف | ظ
 جايتحا الف 6 ناودحلا ىهل ولا دال نقول اوت هلوق ؛دياعاال دعاك اول ومو ايعبلا ا

 ا راصف مدقلا ناس اهنمو ناكم ىف عا ب ا اهتماوقلا اذاو 0 ماقملا اذه لاثما كلش ىلا

 ْ بيرك :لاج دعا ةدانؤا ةديفم اناكل ةقد 1 اًقيض 0 ريعسلا ىلا داع ريمضلاو هنم الاح |

 | ضرالاو تاومشلا اهضرع ناب ةنلا فصو. ىف رشلاوهو ةعسلاعم حورلا نا م قيضلا عم

 ذنولا لاك مهل نوكت وا حرلا ىلع عرلا ةديدح قيضتاك مهيلع منهج قيضت هنا رعاو. *

 ىتح ايندلا ىف مهب ولق قيضتل كلذو باذعلاىلا ديدشلا قيضلاوهو باذعلا مضيف طئاخلافف |

 اهيلا ةدودشم مهقانعاىلا مهيدبا تنرقدق مهنوك لاحىا 6 نينرقم ق ناميالا اهيف عستمل |

 ”هلسلسي نجزا وانيرقب ار كي ىه ] ىنعي : ةلساسفف ةاسلس مهنيطابشعم نونرش وا ةالسب

 ريثكتلا ىلع ديدشتلاب هتنرقو امهنيب تعمح ريعيلاب ريعبلا تنرق لاقي [ هتسب ذاب مهب نيشتا |
 ةعظفلا ةلاخلاو لئاهلا ناكملا كلذ ىف ىا ه5 كلأذه © [ دوخرب دنناوخم ] # اوعد

 نوني ىا [ دشاب كاله دئموزرا هكديوك ىنك هلك نياو ] كالهلاو ليولاوه د5 ارورن 9: |
 لوا ) ثيدحخلاىفو كناوا اذهف لاعت هاكاله اي هاليؤاي ءاروش اي نولوقف نودانب و اكاله |

 هفلخ هتيرذو هفلخ نم اهيحسف هيجاح ىلع اهضعب رانلا نم ةلح سيلبا ةما.قلا مون يم

 | نودانب و هاروبم اي ىدانيف رانلا ىلع اوفَه ىتح مهرورث اي نوداني مهو هاروثاو لودي وهو |

 | مهباذع دولخ ىلع اهينت ةكحئالملا ةئس لأ ىلع مهل لاقيفوا ىلاعت هللا لوقيف ( مهرويثا

 اروث اوعداو # دحاو رويث ءاعدىلع اورصتقتال ىا © ادحاو ارو مولا اوعدتال # |

 اروبث نوعديام ناف هسفنىف هترثك بسحبال هب قلعتملا ءاعدلا ةرثك بسحب ىا 6 اريثك |

 هف مت ام ناف ةريثك ةيعدا اوعداو ادحاو ءاعد هوعدت ال هققحتو هتاذ دح ىف ادحاو

 أ ني كلذأ لق  نآ لك ىف ءاعدلا ريرك 4 بجحوتسم هنتده لوطو هيدش ةياغل باذعلا نم |

 قلطمي نوفصتملا ىا نوقتملا اهدعو ىا 4 نوقثملا دعو ىتلا دِللا ةنج ما ريخ 8 باذعلا

 ىه دلخلا ةنحو ابصاع ناكناو قتم نءؤملاف طقف اهنم ةثلاثلاوا ةيناثلا ةيترملابال ىوقتلا

 | ضارتعا نم ”ىثلا ىربت وه دولخلاناف اهلها اهنع لقنيالو اهميعن عطقنيال ىتلا رادلا

 رادلل مسا ةنملافالاو حدملل دلحلا ىلا ةنجلا ةفاضاو اهيلع وه ىتلا ةلاخلا ىلع هؤاَعب و داسفلا

 لخديالو ةجهبلا هوجول عماجلا.ناتسسبلا ىلع لديال امسا ةنملا نوكت نا زوجي و ةداخملا

 هناىف كشلا روصتب فك لبق ناف * اهدولخ ىلع ةلالدلل هيلا تفيضاف اهموهفم ىف دولخلا

 ريصلاما ىلحاركسلا لوي نا لقاعال زو لهو ديدرتااو ماهفتسالا نسحب ىتح ريخ امهبأ

 طسولا ىفو * تافامىلع ريسحتلاو مكهتلاو عيرقتلا ضرعمىف كلذ لاقي "يم ءاود وهو

 زاجلا ىلع اذهمهضعب لاقو * اريخ ريعسلاف ناىلعال نيتلزاملا نيبام توافت ىلع هينتلا اذه |
 وادا مهبطاخ امتاو ءالبلا نم ريخ ةيفاعلا لوقت برعلاو ريخ رانلا ىف نكي ل ناو ْ
 ىضتقمب مهلامعا ىلع 6# ءازج 83ه ىلاعت ةلايع ىف 4 مهل ) ق» ةنملا كلت ا تناك 8: مهمالك ىف ظ ا

 اريخ نا ةلباسقملا نم ةيافكلا هي هيفام ءاز 5 ةيافكلاو ىنفلا ءازجلاو قاقحتسالاب ال مركلا |



 مسج وع كجم معاق و مور سيم مسج طاع دج عج
 | ةعاسلاو .رشنلاو رشملا وةمايقلا ىا ه6 ةعاسلاب اوبذكلب 2عرقفلاو عضاوتلا ديعلا مزاليلف ىنعي |

 هياندتعاوإ# ٍباذعلا نونف نم اهبيسب ةرخآلا قمهلام نايب ىلا صلخملل ىرخالا مهتيانج |

 ١ تارتماعلا زجل هلا يسع تاق لا“ لمع لأ ا لامتسالا يذم ةليظعارأ :5 اريعس ف |

 دودح نع جراخ مهتار نيح ةقاسملا نم مه و اهنيبام دعل ناب ةراشا هنو د ماع ةناسمح هو أ

 هيلع لديام ئأر اذا كلملا بضغ تيأراما لاق: خبشلا نبا لاق * ردصلاىف توصلا ديدرت |

 ظ
 لع

 ىو * توصلان م هيلع لديام لب تخغلا دعا وه ىذلا ظفتلا عومسملا 0 انيه اذكف ْ

 مه 1944 ع> رعي نقال مولا

 | 1121970 تشل نشل نادل( عر 1 الوات م ةزو رشاش كا ومات مكاو +
 | ىلاءتهللا حوا ) لاق امهنع هللا ضر ساعنبانعو * هلع هلمحو هلا هللطىا هلا اعد لاش

 ' مدآ تقلخام دم الولف هب اونمؤي نا مهنم هكردا نم كتما رْكاو ادمم قدصنا ىسيعولا

 | دمحم هللاالا.هلاال هذغ تيتكف برطضاف نئثرعلا تقلخدقلو رانلاو ةنلا -:تقلخام هالولو

 روس اهنا لا ره م ود يق يقف هت 1 مدلا كنك نق( نكف ره لبو
 ىاويملا خشلا نبال ةدرصقلا حرش ىف اذك هتقاف

 ةلكوك زد [نواكرم كوكا مو كدمب كرت از1قادك تكره نارها

 1 ل ا
 ور 0 ردنا تدسارقف رد نما #3 ار دكا در حك نوح

 كيك ركز اذزاماقزإر تبق 4" ةجادع ناك زا تكا ذك ليكن

 سف محار ىو ربك سدتكلفا هناس © و 4 لا مد

 ا عرساوهو 2 لاق 5 هباسح ةعرمسل كلذب اهمسشت ةمايقلا نع اهب ريعيو نامزلا ءازجا نم ءزج

 3 3 راهن نم ةعاسالا اودي اهلورب مو مهنأك 0 كاكذت هلوق هلع هن املوا « نييساملا

 ةناكحب مهخيوت ىلا هنم لاقتناو ةّقاسلا مهتبانج ةياكحم مه وت نع بارضاوهو تادرفملا

 | عينشتلا ف ةغلابمال اهريمضعضوم ةعاسلا عضو 6 ةعاسلاب بذك نم 8 انددعا هلصاو انأره

 تناكاذا ىا ريعسلل ةفص هك مهتأر اذا #8 اهذالمو ايندلا ىلع دبعلا صرح ىو اة! ا هارل

 اهلباقت ىا: كرادرظنت ىراد مهلوقك اهئ أازاب اوراص ثيحب مهتلباقو مهنم ىأرمب ريغسلا كلت

 موزلملانم لاقتنالاو ىري ثرحب “ىثلا نوك وهو مزاللا ديراو ةيؤرلا وهو موزلملا قاطاف

 برغملاىلا قرشملا نم لق هنمىري نا نكي ام ىصتاود 6 ديعب ناكم نم 8 زاجم مزاللاولا

 ةمهحهلاو :مهمهي كلذدنف ظيغلا نم هردص ىلغ اذا ناينضغلا ىا ظاتغملا توضب اهنالغ

 بضغلاو عومسم توصعم كلذ نوكيدقو بضغلا دشاوهو لففلا راهظا ظيفتلا تادرفملا
 هفوجنم عمس توصوهو 4 اريفذو 8 هبلق مد ناروثنم ناسنالا اهدجم ىتلا ةرارحلاوه

 قال ةرفز نفزال مهجنا ري<ن دبع لاق * هنه عولضلا خفتن ىتح سفنلا ديدرت هلصاو

 وثعل مالسلا هيلع مهاربا نا ىت > مهصئارف دعرت ههجول ”رخاالا برقه كلمالو 0 ى

 اطرش_تدسنل .ةيفبلا مديل عا لاق *« / ينم 0 كلأساال براي براي لوي و هتيكرأ
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 ناقرغلا ةروس م ١5 بح

 اقم كديام رفيم وراكدرورب هككدوم رفو داهم ترضح شب رون زا ىج ردو دش لزان تذل

 كرت ايدك تاع قر تأ نكااذا ك1 ى مهديمولا فرصت تسدب 5500 انذار

 اهنيدب 2 ناوضر ىا 0 ف ترضح ددر 55 1 رادقم تيرا رد ميا هدد 5

 تركك نإوصر مئابرويدو 0ك هاب 0 مراديم رثسود اررقف تس تحاح

 جاتءاو ىتددكتت دوجواب هكتسامه ترضح نأ تمهولع ةناشنكي « هللاباصا تيدا » |

 حارس يزد كداوتب دباب هلظحالام ارنا دكت نيمز 0 تافتلا مشج ةشوك |

 ( ىنطامو 0 ا هكذما نبا نازا ترابع ان دوهرغ' توافتلا

 غاذام رهم اددوخ مثج هداهن * غاب ها كحل 'ئزيمآ كنرز

 نيسوق باق يرح رد دز مدق * نينوك شقزا تفركرب نوجرظن
 هبتيأرامل تيكيو تلاق كمعطبف هللا عطتستالأ هللالوسراي تلق اهنع هللاىضر ةشئاع نعو * ظ

 ىبر تلأسول هدد ىمدفن ىذلاو ةشئاع اي) لاقق بغسلانم هنطب ىلع رجلا دعو عوتا نم

 ايندلا عوج ترتخا نكأو ضرالانم تئش ثيح اهارجال ايهذ ايندلا لابج ىعم ىرحي نا

 ل آلالو دمحل ىنش ال ايندلانا ةشئاعاي . اهحرف ىلءايندلا نزحو اهانغىلع اهرقفو اهعيش ىلع
 رجلاو مظعالا ريسكالا لها نم مالسلا هيلع ناك ريدقلا هللا همصع ريقفلا درع (  دمع

 لمحو في رشلا ملعلا كلذ اونوادقو هجو لك نم ءايبنالا رئاس نأش نم لع! ةياشا واف ءاركملا |
 مالا هيلع 7 ةيرجحلا هعانصلا 8 قام ىلع اهوحنو ا سيرداك مهضعب هب

 رصيقوىرمسك كاله لثم كلملو ايهذ لاخلا لثم لع هب لمعولو هب لمعنملو هيلا تفتلب مل

 امظع لل ةوبنلا عم اي اسدلاىف اونوا دق ءاسن الا ضعب نافذ ةيلكلاب ة.كحللا فاعل ل هنال

 هللاراتخاف ايندلا ف اعمط موق هدصقل اينغ ناكول هنا اهدحا . هوجول تق ارا امتاو +«

 راتخاهللانا ليقامىناثلاو . ىقعلل ابلط هدصق هنا قئالخل الع هدصق نملك نا ىت- رقذلا هل

 لئقام ثلاثلاو . هلام ىنغلا ىلستياك هرقشب ريقألا ىلستي ىتح ءارقألا بولقل ارظن هل رقفلا

 هللادنع نزت ايندلا تناكول ) مالسلاهيلع لاق اك ىلاعت هللا ىلع ايندلا ناوهىلع ليلد هرقف نا

 هدقش هوريعىذلا كلذ هيطعي ناىلعرداق ىلاعت هللاف ( ءام ةب رمش اهنم ارفاك ىتسام ة ةضوعل حانج .:

 ايندلا ب اوبا هيلع دتسيو مولعلاو فراعملا باوبا دحاو ىلع حتتفيف هلاعثا نم ”ىشىف هيلع دحال

 ةيدربلا ةديصقلا فو كلذ نم سكعلاب :رخأألا قح ىفو

 ممش ايا اهاراف هسفننع * بهذنم مشثلا لابجلا هتدوارو |

 1 كك عقر ىأ اعفرت اهارا ىا عافترالا ممشلاو مثالا عمجج مثلا

 مصعلا ىبعودعتال ةرورمضلانا * هترورض اهبف هدهز تدكاو

 هدهز هترورض تدك لب ةيلزالا ةدصعلا ىلع بلغت+و دعت هتجاح ةدشنا ىنعي ةمصععمج |
 ىقعلا ىف هتممنيع ىفطامو ايندلاىف هتمهرصب غازاش ةيندل؟ايندلا ىف

 ( 1س 2 ناسلاحود )

 | ضارتعاالو هئيشملا قف و ىلعو لاصملا بسح ىلع هدابع ىطءهنكلو 1ك كالذنمهريخ وهامو

 أ تاوورتح صا بئارغو وكلم عئادب | ريد 2 49 1 هللا ىوس ار 5 اقلطم



 مي ١١07 جم رحثع نماثلا ءزألا

 ١ ينير عمال نيعأ مهلو كال لاو دا اهب نوهقشبال بولق مهل هال كلذو ؟ زرع

 هباونم وف لوسرلا ةزدعم ةنأ اويباجا نأ 4 اهم ناومتع الد ناذا ذا مهلو و ىتلاو لاوضالا

 هتكمه ىلع ىا 6 كالع هيلا ةلرا ب 00 ,> ] ه.سرافلابو اله : ىنععي ضءضخت فرح نما وأ

 عم هك هعم ه# الول باوج هنال بصن ه# نوكف 98 نجلا ورشبلا ةروصل ةنياملا هتروصو

 ءامسلا نم 4 زنكهيلاقليوا ف“ هقيدصتب هقدص امولعم راذنالاىف هلانعم هارب ذو 55 لا

 ةسرافلابو : ظوفحلا عومجملاىا زونكملا لاملازنكلا لا ةنط ع وحفر يعتق

 هل نوكي نا نم لقا الف زنك هيلا قلي مل نا ىا ه6 اهنملكأي ةنج هل نوكتوا 8: [ جنك]
 نولوالا نولباتلا مهو ه# نوملاظلا لاقو © ىرقلاو ىننلا لهال أك ةدئاغب شيعتي ناتسب

 هنوكل اولاق امف دلا زواجتو مظلاب مهياع اليحست مريض عضوم رهظملا عضو نكل

 | الجرالا فه نوعبتلام ىا نك نوع نا 8 نينمؤملل اولاقىا لالضلا دح نع اجراخ الالضا

 | ىف مهلا- حبق نوري اوناك قئاقحلا لها ضعب لاق+ هلقع ىلع باغف رحس دق ه# أروحسم

 وه ىلا ندع لا نم قست رحتلاوا؛مالثلاةلغائتا لاكن هنا نس رهو ةوننلا ةآّض

 بسلاو اها 1ررصتبلاو كزردقلا وا ظ دم ةحف ويلنم ١ رغا و سلو وشم "طوق)

 | ه6 لاثمالاٍكل اوبرض فيكرظذا لعفي ملو لعق هنا روحسملا ىلا ليخم هتاف لطابلا ىلا

 قرت اهتنارقل ةثؤلاحلا كّوقتلا نع ةَجزافلا ةلحفلا !لتواقألا كلت كح ْااَوااَق هيكل

 ا كااحم مهلهج نه كلذو عوقولا نه ةدعبلا ةذاشلا لاوحالا كلت كلاوعرتخاو لاثمالا

 | انيبم الالض قا نع ه اولضف 8# كلثم كعم نوكي نا اولطذ: رومالاب ماقلا نع صقانلاو

 | اولطيادقو رباك الا ضعب لاق * مهتلالض نم اجرخو ىدهلا ىلا ه5 اليبس نوعيطتسي الف ”:

 هك ىذلاكرابتؤه ىلاعت هللا ىلا لوصولا نم اومرحيف ةودلاىلع راكنالاو ضارتعالاب دادعتسالا

 كلذ هيلععي نا ءاشدق هنال ايندلا ىف 0 ذل لكك ءاشنا + ىذلا ريخ ديازتو رئاكت ىا

 نا ةردباجركلاوب ةنلكأ نيو زتكلا ءاقلا نها ولاق انت 4 كلذ نم اريخ 8ع ةرخ آلا ىف

 رك ذثيح متاظعلا نم هدعبام نال كرابت ركذب عضوملا اذه صخو ققباوريخ هنال ةرخآلا
 نا رقلاناهربىف اذك(تانئاكلاتقلخام داي كالوا) هلوَدب هيطاخ ىلاعتهللاو مالسلاهملعىبتلا

 اقلطمناك كلذ نالاولاقامم هتيريخ ققحمو اريخ نم لدب 4 راهتالااهتحت نم ىرت تانج وف
 روصقك ايندلاف ةديشم اوس 6# اروصق كل لعجبو © راهنالا نايرجو ددعتلا دق نع

 تممض اذكت رصق لاق بغارلالاق * [ عيفر ىاهنكشمو ىلاءىاهكشوك ] ةيسزافلابو : ةنجلا

 لمج يح ىذلا ءارلل لع لع عيلعا هينا ىلع( رتشتلا ىجدس هنعوأ ضعي ىلإ ةدضعب

 امو عوجا نكلو برايال تلق ايهذ ةكم ءاحطب ىلل عج نا ىلع ضر عىبر نا) ثيدحلا ىفو
 هيفعبشا ىذلا مويلا اماو كوعداو كنلا عرضتأت هيف عوجا ىذلا مويلا اماف اموي عبشاو
 شيرقنارادلام نوج هكثساروك ذم لوزن باسارد ] ىنشاكلا لاق + (كيلعىتلاو كدمحأف
 نبااب .ثستانحا تاضاور ةدنيارا كناوضر دندرك شنزرس هقافو رقفب ار تلاسر ترضح

 تيا )



 ناك رفلا ةروس مسي ٠١١ جم
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 ءال اهلا م ءاعتذمز اللاب روم الان منا لعام 00 داقتءالا ءوسو و دالالانمظفحلاو هةييطملا هللاكاسن

 ا مد و 5 ىعا الا لك حورجلا ةحارج ىلع ءاودلا عضوك هناف ةعدتمملاو ةدحالملادرو

 | مالسلاهيلع هبيبح ما ىلاعت لانا ىرتال أ ةقيرطلاو ةعيرشلا فلاخيال امم ةعطاقلا.ةيوجالاب
 هثودح ىلع بهذو نازقلا, ىلع لاطا نمع فللا .باجا دقو نا.نقلا ىف نينعاطلل باوملاب

 | ةضراعملانم .نكما ام..نيفلاحلا اودهاج رضع لك ةاملع اذكاو .لئاشؤ:اوتكو 0

 ْ لوقلا نم شحفلاو داقتعالا ءوسن مه.لعوهامم ةئس ةعدب تحاص طشدغ ف

 | ةمايقلاموب ىلاعت هللا هنمآ ةعدب بحاص ناها نمو اناعاو انما هبلق ىلاعت هللا الم لمعلاو
 نيحوأأرانا ىلا فارصنالاوا اهدنع قئالخلا عزفت ىتلا ةريخالا ةخيفنلا ىا ( ربك الا عّوفلا نم

 م اكدلاف ا دارملاو راهن الا ةروص ىف ندالا قلطاو توملا عذيب وأ راتلا لع قبطي

 | 05/1 مسلكم نه ىلاف ناكالا رهو مدام هيلعرلالب و مربعا نمي كمي نا اصبع

 هرحاوزو هظعاوع ظامعتالاو هصاواب مايقلاو ناعالا لاكو نامالاو نمالا هللا 0

 مهلاثماو صاعو ةدهاو ةشعو لهح ىلاكإ شازر5 فا رمش ند توك ريخملا ىا 3 اولاقو ازد

 ةعوق ص هش و عوقولا كك قد ةيماهقتسا دك ام 0: ةيعكلا رهظدنع مهعامج | نيح كلذو

 فخحصا ا ىف ءاهلا نع ةلوصفم ماللا تدجو 5 لوسرلا اذه ل © هلوق'اهربخ ءادشالا ىلع
 ببسىأ ىا ءازهتسالا قيرطب الوسر هتيمستو مالسلاهيلع هنا ثلريغصت اذه ىفو ةنس هعابتاو
 لوانتيام ماعطلاو لكأت م * ماعطلا لكأي 8 هنوك لاح ةلاسرلا ىعدي ىذلا اذهل .لصح
 | ىذلا عضوملا وهو قوس عمج ىشم يك شاحملا بلطل ه5 قاوسالا ف ىثعو #8 ءاذغلا نم
 هاوعد حص نا ىنءي ربشبلا ةفصي لوسرلا دك نإ ف فاد عيبلل عاتملا هيلا باجي

 نولكأيال ةكتالملا نال كلذو كلم الو كلي سيل مهضعب لاق#انلا .هلاح تفااخي مل هلاباش |
 | زان الو لالاف مهلث» نوكي نا اوبجعف نولذتيبالو نوفوست.ال كولملاو نوبرشي الو
 لسرلازيمت ناف تاسو-لا ىلع مهرظن روصقو مهتريصب مدعل لالجلاو لحلاولعب .مهنيب نم
 ةروصلاو ةروصلا ب كرم ةيريشبلاف ةيناسفن لاوحاب وهاماو ةينامسجروماب سل .مهادعن مع
 ةفرعملاوةفرعملا بكرم حورلاو حورلا بكرم لقعلاو لقعلا بكرم بلقلاو بلقلا بكرم
 تيرشيىفانم توين هكدتتسنادن:] ىنشاكلا لاق + قحلا نيع فشك, نع .تودص.ةضالق.ةوق
 [دديوس لوصحت ,تنبا هداقتساو) هدانا وبس يك نا و ونسانن ار تسيل وحسم كلا تو

 مهب دزيمإ ردات دياب سنج
 اورظن مهنال نولقعيال مهف ىمع مكب مص رافكلانا ىلا ريشي ةمجتللا تاليوأتلا فو.
 هنماوأر اهف ةيئابرلاو ةيناحورلا ساوحلانم لزعمب مهو ةيئاويحلا نئازوملا رت :لوسرلاىلا

 دحا ابا دمحم ناكام هنا هوفرعيل ةلاسرلاو ةوننلا هيىريرظتن هأدامو ناويلا نم ىرتاماالا
 مهو كيلا نورظني مءارتوإل ىلاعت لاق اذهلف نييبنلا متاخو هللا لوسر نكأو مكلاجر نم

 دس
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 م .19٠ جح ٠ رقع نماثلا ءزجلا

 وتلا ميئاوط زل ذيول 460 ناووشل[-موق "هون ةقالاتعلا الع حنان © ةيلبت 615 3+ ةنتحتفملا |
 نالمعتسيىناوءاجناف اولا امي اولعف 5 اًؤاح دقف 2 هتراعب اهنع ربعيبوهو مثالا رابخا هلا

 العتفم اقلتخم اكفا زدعملا مالكتلا لعجم اماظع 5 املظ 98 هتيدعت نايدعف لعف ىنعم ىف

 , هيلا اوبست ثح اريك ابذك ىا 46 ارؤزو 9+ هعضوم ريغ كفالا اوعذزو ىنعي دوهلا نم
 هتهج نع الئام هنوكل روز بذكلل لبق بغارلا مامالا لاق «هنم ”ىبرب وهام مالسلا هلع |

 نا رقلاقحىف «اولاقوؤت روزلالئاملا روزالاو ردصلا طسو ىا روزلاىف لَم روُرلا نال |

 ' متسر ثيدح لثم ليطابالاو تافارخلانم نومدقتملا هرطسام 6 نياوالا ريطاسا © اذه

 | اراطسا عمت وهو [ دنا هتشوث اهباتكر د هكتسئايلوا ئاهئاسفا ] ةيسراقلابو : رايدتفساو
 | ”ىثلانم فضلا رطسلا سوماقلا ىف لاق * ثيداحاو ةثودحاك ةروطسا وا رطس عج |

 هرطساو باصقلل رطاسلا هنمو فيسلاب عطقلاو ةباتكلاو طخلاو هريغو رجشلاو باتكلا

 | مالسلاهيلع هنال هلبتكت نا سما  اهبتتك ١ و اهل ماظنال ىتلا ثيداحالا ريطاسالاو هتك
 قالتخالا ىف فراعتم باتتك الات ادرفملاىف لاق*+ كلذب صا اذا دصتفاو مجتحاكوهو كدت

 اهخاستلاو اهباتكا دعب هبلعأرقتو دم ىلعىلت 6 هيلع ىلمت ا ريطاسالا ىا « ىبف اظ

 ءالمالاو ةءارقلاب هنم اهاتلتن نا ىلع ردّشال اما هنوكل هلع اهيل نم هاوفا نم اهظفحل |

 | فوط وذراؤللالاذور/ لؤي أو ضركيبإب .هعكتل فلا لعب اوك فباقلارغ اةذانق قخالاو ١

 لوا اقشلا مارض ىفو * مهنكاسم ىلا نووأي نيحو سانلا زاشتنا لبق ةيفخ وا اًئاد ىا |
 مث رهظلا مث ةريجهلا مث ةوحضلا مث ىحضلا مث ةر ,كلا مث ةادغلا مث حابصلا مث رحفلا مولا

 قفشلاٍبيغم دنع ةريخالا ءاشعلا مث ىلوالا 6 ليصالا مث رصعلا مث ءانملا مث حاورلا ْ

 تاومسلاىف ا برغلا * رمسلا لع ىذلا هلزنأ © #© قحلل اقيقحنو مهيلع ادر دما 8 لق ف |

 لى اواةلنقتسم تاتعما نع« ازاخلا-:نمششتو 5 نع هتحاصفا ؟زعا هنال ن6 ضرالاو
 هك ابحر اروفغ ناك هنا 2 نيلوالا ريطاسا قوات كت ااا ملاعالا اتناخدل اك

 ايلف مكتبوقع ىلع لجعيال كلذإف ةمحرلاو 'ةرفغملا ىلع رمتسم ادباو الزا ىلاعت هنا ىا |

 ناىلا ةراشا هيفو «ابص باذعلا مكيلع بصي نا مكقاقحتساو اهيلع هتردق لاك عم نولوقت |

 نوكيمللا ىلا اوباتو مهلوق نع اوعجرول كفالا ىلا نا رقلا اوبسن نيذلانم ةلالضلا لها |
 6 بات نمل رافغل ىلاو )) ىلاعت لاق اك مهب امحر مهل اروقغ |

 ريكتسد ق>و تسزاب هبون رد

 هب ىدتهيل قلخلا اصم ةياعر ىف ةلزالا ةمكحلا قفو ىلع نآرقلا لزنأ ىلاعت هللانا رعا*
 مذاو) ىلاءتلاقكفالا ىلا هونسني وةرضحلا نعةواقشلا ل هاهب لضلو ةرضحلاىلا ةداعسلا لها

 ةماظلابو ةملظ رفكلاو ناجألا رونبالا كرديالنا رقلاو (ميدق كفا اذهنولومتسف هباودتهي

 | ايناملظ اقولخم امالك يدقلا ىلا رونلا نآرقلا رافكلا ىأر رفكلا ةملظبف ةملظلاالا ىربال
 اقولخ امالكاوأرةعدبلا ةملظب نا رقلا اوأر اذ ةعدبلا لها كلذكف سنالا مالك سنج نم

 ىوسنالا مالكن م هعضوم ريغ ىف نآرقلا عضوب مهسفنا اوءلظو ثودمحلا ةملظب ايناملظ |

 ( ثيدحلا ) نحو
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 ا مهنو 0 ىا 4 هتودنم ف مهفنال نوكرشلا ىا د اوذختاو ف |

 ا ةها آلا كلت ندهال ىئا د 3 2 نوقلخال 8 م مانصالا نم 14 ةهلا# 1 اس ءايشالا م قلخ ىذلا | ا

 .٠ ءالقملا ظفلب .مانصالا رك ذامتاو هزيغ ىلءالو باهذ ىلعال الصا ءايشالا نه ”ئثن قلخ لع

 6 نوقاخم مهو ف ثدللاىنا ريسفتىفاك مهتغلب مهبطاخف ءالقعلا ةلزن: مهنولمجي رافكلازال

 مدق رض عفدىا هي ارض لي نوعيطتسيال ىا 6 مهسفنال نوكلعالو 8 تاقولخلا رئاسك
 مهن مهريغا امهنم أيش نوكلع فيكو عفن بلجالو 6 اعفنالو 8: عفنلانم مها هنوكل
 انوم نوكلميالو 0 ةلما ىف هسفنل عفنلا تلحو رضلا عفد كلعاعر هناف نا وبلا نم زا

 ناكنمو اناث مهثعلو الوا مهلايحاو ءامحالا ةئامأ ىلع نوردّشال ىا هيي 3 رس ةويحالو

 بجيب هلالاناىلع هيشت هقو « اهيفانياع هفاصتاو اهمزاولنع هتارعل ةنحولالا نعي ركع كيذك

 ١ قلوه كال اوتو" ا ملات عفانلاو راضلانا ىنعي ءازجلاو ثعبلا ىلع ارداق نوكيا

 تازومسلا ىف نم لكن از) ىلا اق ل اغت دب مب "تزعل تلق دعس امل: ويعمل انوي لاق |

 | نوع دلإ خعاشملامهو ةيونعملا مانصالاىلا ةراشا ةيالافو © (ادبعنمحرلاىتاالا ضرالاو

 ' مهلنوعباتلا» سوفنلا ةتاماو بولقلا ءابحا ىلع نيدداقب اوسيل مهناف نولضملا ةلجاجدلاو

 ىذلاربك الا توملااف اعوبتم ىوهلا لها ذاختانم لقاعلا رذحيلف مائصالا ىدباع مكحىف

 ا مدل قلخلا ةدافاف لخدم ديعلل ناك ناف ملاؤج ىذلا را ةاحلاب لوزيامتا 1

 ةاشت هاشنإاو هفاارعملا ىلإ قتيل زما هيي قرا ىذلا وهف ةريصب ىلع هللا ىلا مهتاعدو عفانلا

 نلماعلا بتمام مهأدي نمو ءادنالا ةئر ىهو ىلاعت هللانذاب ةيبط ةايح هانحاو ىرخا

 توص ىلا لّئارسا ىنب عاتساك الا همالك ىلا عاتسالا سيلف .ةيترلا هذهنع طقس نماماو

 هز نشات والو كرا كاذإ  ةلكلا

 هلاتيوك كاني مزززا ىرصاس وجو ص ”* وشما ةرخ هناماز:ناكفلخا , قالي

 مهضعبو مهل نييحاصمو نيقداصلا ةلجىف اونوك ىا (نيقداصلاعم اونوكو) ىلاعت لاق دقو

 | ىلق + نيقداصلا ناوخالاب نواعتي ىتح انيد اهنسحا ءاقبلا نم راتخينا ءرملل ماي اولاق اذلو

 أ هتؤرادلا كركذيو هقطنن ىيلعلت ديزي نم لاق سلاجم نمللاحوراي مالسلاهيلع ىسيعل

 هرسس دق بئاصلا لاق : هلمع ةرخ آلاف مكغريو

 ارج لف نيز هدم لدىربى اردوخ عمش .٠ نكمزويرد نالد بحاص ”ىئاشيبزا ىرون

 ارح لد بئاص ىورب ىرا ىءور * هد 1 د تناح ارىملاع ىور هكىا

 | رضنك * اورفك نيذلا لاقو 8# ناوخالانم نيقداصلا عم اناعجا ناقرفلا قي مهللا

 | نارقلا اذهام ىا # اذهزا # مهعباتنمو دليوخنب لفونو ةيهانب هللادبعو ثراحلا نبا

 قحن ىذلا ههجو نع فورصم لك كفالا نال ههج>و نع فورصم بذك 6 كفاالا 00

 قحلانع فورم كوفأم لجرو تاكفت ملا باهملا نع ةلداعلا حايرال لق هنمو هيلع نوكينا

 | ءارتفالانا بذكلاو ءارتفالا نيب قرفلاو . هسفندنعنم دم هقلتخا 6 هيرتفا قف لطابلا ىلا

 | ةئسالاف مكهبف نيغالوق ديلقتلا جاف و ىلع نوكيدق نذكااو هسفن لوق نم نانكللا لاهاع



 مه 286 >> ريع ئمانأا رف

 ١ مسي ىلاعتهناف ءاسنالا عييمج - تيان لسضفتو ةقلطملا ةيدسلاب هل ةيدنعلاب 297 , رمشت هبقو و هسوةيلع هللا ىل- |

 ادنعالا نوكيال نملاو لانا ىلع هيبنتو (ايرك ز هدبعإل ىلاعت هلوةك اقلطم دبعلاب مهم ادحا '

 | 6# اريذن نيملاعلل نوكل © هلوسر ىلع هدبع دهشتلا يف مدق اذلو ىراصالا ىلع ادر لسرال

 اذوخمو هدعب ءاحوا هرصاع نمت نجلاو سنالل نآرقلاب ارذنم دبعلا نوكل ىا ليزتتا ةياغ
 ريشدتلان اك فيوخ هف زابخا راذنالاو رذنملا ىنممب ريذنلاف . هطخس تاجومو هللاباذعنم |

 ضارعالاو ىهاوجلانم هيوحب امو كلفلل مسا ملاعلا بغارلا مامالا لاق + رورس هبف راخخا |
 ةغصلا هذه ىلع هؤانب لعحو هبمو عسبطبإمل متاخاو تي مسا لصالاقوعو

 | ملاء لاقيف املع ىميدق عون لك نالف هعمحاماو هعناص ىلع ةلالدلاىف ةلاملاعلاف ةل الك هنوكل |

 ناسنالاو مهتلىف سانلا نوكلف ةمالسلا عج هعجاماو رزاثلا ملظو ءاملا ملاءو ناسنالا

 , دوصقللا نال نونلاو واولاب عم خيشلانبا لاق + ىهتنا هءكح بلغ ظفللا ىف هريغ كراشاذا
 ١ سانجا ةلمحن م ناك ناو ةكئالملا سنجناف سنالاو نلا سنجنم ءالقعلا دارفا قارغتسا ْ

 نملاالا نيفاكملا نيملاعلا نم قي ملف ةكئالملا ىلا الوسر نكي+ل مالسلاهيلع ىبنلانا الا ملاعلا ْ

 قلخال تلسرا) مالسلاهيلع نادرو نر مركك اطمن افزع نعل عل واوواف قلئالاو

 مالسلا هلع حوتاماو نعم موق للا الا مالسل هلع هريغ ى ثعسملو ضرع ماعلا نم ) ةفاك

 ناك امهناف مالسلاهيلع ناملساءاو هدعب نمل ةماعب تسيل هتااسر نكل ةثعب مومع هلزاكن او هناف

 هللاىضر ةفدح ىنال ةحم ةينآلاو + ةوعدلا موه مزليال ماعلا ريخستلا نم هناف نما ىلا اثوعبم
 ثيحاوصعاذا باقع مهلو باذعلا نم ةاجنلا ىوس هوعاطا اذا باو نحال سيل هلوقىف هنع

 ريشبتلل ضرعتلا مدع داشرالا ىف لاق* ةراشبلا رك ذي ملو (اريذن نيملاعلل نوكل ) هلوقب ىنتكأ

 | هريغ نود ةصاخ # هل 8 ىذلاوه ىا #« ىذلا 8 ةرفكلا كا طع مالكلا قايسنال ظ

 ىهنلاو ىمالاب فرصتلا وه كلملا د“ ضرالاو تاومسلا كلم 8 اك ارتشاوا الالقتسا

 3 عت و :اناهنامسأأ ”نعاشداب ] ىثاكلا لاق + روهملايف |

 ثريل 3 ادلوذخملو 0: ىراصللااو دوهنلا ىلع ادر كاقم [ نارد فرصنت دسر اروا سب |

 ىنعمب ذخم تادرفملاىف لاق * ةفرظلا لما نم هليقامىلع فطع وهو توميال ىح هنال كلم ١
 ىتالاوركذلاو ريبكلاو ريغصلاو عرمطلاو دحاولل لاقيو دولوملا دلولاو هنم لعتفا ذختلاو ذخا

 هعزانل ضرالاو تاومسلا كلمىف ىا 4 كلملاف كيرش هلنكيملو # شبرق ىلع ادد لاقمث ظ

 ىونملافو : داحمالاى ةواستإوادإ

 قرالاسوا زج ارشناكدنب » ناب اروا كلم ردنا دحاو

 ئلاهازج ذنك تزف ةتكورت 5 كاب ناكيرك و اعقل فعال

 ةئيعم روص ىلع ةصوصخم داومنم تادوجوملا نم دوجوم لك ثدحا هي 'ىش لكق لخو 8 |
 هداراامل هأيهف ىا 4 اريدقت هردقف # ران الاو ماكحالا ةفلتخم صاوخو ىوق هبف بترو
 روماىف ربدتلاو رظنلاو مهفلاو كازدالل ناسنالا ةئيهكهبةق اللا لاعفالاو صئاصخلانم هنم
 عاونالارئاسلاوحا اذكهو ةفلتخا لامجالا ةلوازنمو ةعونتملا عئاندلا طابنتساو داعملاو شاعملا .
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 ناقرفلا ةروس مص 1 // ةمح

 رغصل روب اول م يضطملاو ريقللاب ملعرشلا اواو دش دانيت نم 1 كب فان( نع

 ا

 ىل اعلا“ | لها ىلع مار رد ةرخ آلا معنو ايندلا مبعل نم اك, قلعتلا نا معاوب#ب متن نيكلاو:

 ىلاعت هللاوهو ريعلا مالا ةقيقأاىف ة ةرخ لانا قع .ةرخ ل هللا لها نا من ا

 تاقالعلا ل اح عطش ن نإ لقاعلا ىلعف ب كاس دوهف كالوم ن - كاهلأ ام ةقيقحلا لها ضعب لاق

 ءا هلاغت ىب + نالفق هسقن بساحل و ه نمحأ ىف ركفتيو تافصلاو تاذلا در رسب لصتب و

 كاقاابأل كَ دخلا و تاشاوماودلاىل اع نك ءاقيلا اذهو ةامم ةاناهذه تقع ناف.ت ءافاكملاو |

 ىعاشلا لاق ( ءوس مون. رهدلا مهل ًايخ دقو الا مكل ىبوط موقل سائلا |

 ناتسحا دعب اهلا "تاتا. الا.« ادحلا»ىلا نيس م 'ىكانبلابنا ْ
 رخا لاقو

 زدقل اهلا ًاخامج ف" كوخ جو المقل[ تيس هدا! ايألا اب كيل طبل |

 رخآ لاقو |

 عجولا هباوم اموب مده الو * هرخؤت ايئدلا ىف ءرملا ةح آل ش

 رومالا نم كلذ ريغو ارارطخاو اراتخا عوجرلاو توملا م كك 2 ملع ىش لكب سلاو

 رهعلاو تقولا ةيقارملاو فوخلاب متخو صالا اذه ظحالو دهاش نم ىبوطف ارهجو ارس

 فلاو ةئامو اع ةنس نم بحجر هللا رهش نم كثااثلأ تركلا 8 00 ةروس كرفت

 لاو وهام لوك ف ندعوا 7 اا 0

 ا 0 يه

 ىثو ةكربلا ولعن راكح؟ق اظفنافلا ا ملا لاك كاملا 14 1ناقرفلا وا ىلا بلدات م ْ
 ىلعديازت هانعموا ايويندو انيد 5 نم هنفامل ناقرفلا ليزنت ىلع هبئرتو ريخلاة 1
 هتلالدل هيلع هسترتف ةدايزلا ىنعم نمضتت ةكربلا ناف هلاعفاو هنافص ىف هنع ىلاعتو "ىش لك

 ددرتي ناك دانع نبا بحاضطلا نا ىوري ةحئافلا ريسفت ىف ىرانفلا ىلوملا لاق * هنلاعت ىلع

 بيجي و ءاتملا نيا انأدق لعأ عمسف برعلا لئاق ىلع رودي و عاتملاو كرابتو مقرلا ىن :مىق

 مقرلا نا فرعو مهنع ك5 للا كرايتو عاتملا ذخاو ميقرلا ءاج هلوَش ريغصلا اهنبا

 لاقو + دمحص ىتعع كراس:ناو عاصقلا هب حسمبف ءاملب لسام وه عانلا ناو ثلكلا

 | اهيف ءاملا' ماودل ةكحرب ءاملا, سبحم ىمسو ”ىشلا ىف ىهلالا-نيخلا توين ةكربلا مهضعب

 | لاقتنالل هنال اعراضم كراش .للاشال اذهلو هل لاقتناال اتباث اماود ماد كرابتىءث . هنوسو

 عضوملااذه صخو ىضاملا طيفابالا لمعتستالو هللالا لمعتستال ةظفل هذه نا رقلا ناهرب ىف لاق *

 ١ ناقرالاو . هللابتك عيج قانخت ا[ كا تملا نارقلا وهو مظع ىلع[ حدب ام نزال رك ذل

 نمؤملاو لطابلاو قحلا نيب هقرف ةياغل نا رقلا هبىمسو لصف ىا نيثيشلانيب قرف ردصم

 قطصملادمم ىلوالا هءفصو ىلعالا هبيبحو صخالا هييثو صلخالا كن ةدع لك » ارفاكلاو
 مممحمو تحوم » نس صا دع سو ١ صم دص و ل ليل يي



 مهي 185 رشع نماثلا ءزجلا

 ه6 ةنف ف [ناشيربدسرب 1 86 مهبدصت 2 نا نهىا هي نا قف رك ذلاب دوصقملا هنال 5200

 لاق + ناطلسلا طلستو كالهلاو لتقلاو ضرالاك دلولاىفوإ لاملا وا ندنلاىف امندلا ىف ةحم

 | هطربشلا :ةونبلن امله كو ور رازع قير دققت بوت ىو يلدز كلتش رهفاايد]> قشاكلا |

 | ىفو « ةرخآآلاف ىا ه6 ملا باذع مهبيصي وا ف [ ىبنلا تفرعمزا وا ندشان رثأتمو

 ةلكو ىهتنا ايندلا ف لجاع (مبلا باذع مهبيصيوا) مهقافن رهظت ةيلب (ةنتف مهبيصتنا) نيلالحلا
 ةفااخلا ىلع نيباذعلا يئرتىو ريذحتلاب ءانتعالل احرص لعفلا ةداعاو عما نودولخلا عملوا

 | (هسصانع نوفلاخم نيذلا رذحالف إ) ةيمحتلا تاليواتلاىفو © بوجولا مالا نا ىلع ةلالد

 ؤ جيوزتلاواقلخلا لوبقوا لاملا ةرثاكب ةرتفلا ":تانجوه نم 6ةنتف مهبيصتن ا مهخبش سما نعىا

 ا ءاسغالا ةحوا مهل ناتتفالاو ناوسنلاو ثادحإالا هةلاحموا خشلاى ما الب رفسلاوا هتف والاب

 | ةنتف هللا ىوساع لاغتشالا ناف لامعلا ةرثكوا بصاخلا يلطوا كولملا باوباىلع ددرتلاوا
 تو هللاو انهه ةنتفلا ىلقنلا قلاقح ىو + ىهتنا هللا نع عاطقشنالاب © ملا باذعمهبيصنوا )

 مهنال هللا ءايلواب هنظ ءوسي مهبحاص نم نا كلذو نيركتملاو نيفلاخلاو دادضالا ةبحص
 فرصل ةماعلا دنع مهلاوحا نوحبشو قحلاىف تقو لك نوعّس, هتايلوا ءادعاو هللا ءادعا

 | غابساىه ةنتفلا هللا همحر زارخلاديعسوبا لاق * نّفلا مظعا ةنتفلا هذهو مهيلا سانلا هوجو

 لاقو + صاوخللل ءالبلاو ماوعال ةنتفلا ميور لاقو «دبعلا ميال ثيحنم جاردتسالاعم منلا
 أ "هاك [ودئنادب] كالو 3 هيلع باثمو هنع ونعم ءالبلاو 0 لوط مارست انيطال نا كي وبا

 | افيرصتو اكلمو اقلخ اهرساب تادوجوملانم © ضرالاو تاومسلاىفام هلل نا غ [ دشاب |

 | لاوحالا نم نوذلكملا اهيا 6# هيلع متآا ام ملعب ©: هلبق كبك دق وف ةداعاو أدب امادعاو اداحا |
 # هللا نوعجري مويو 8 قافنلاو صالخالاو ةفلاخاو ةقفاوملا اهتلمحنم ىتلا عاضوالاو

 نوفلاخلا نوقفانملا درب موب اقيقحم لعب ىا فرطال هب لوعفم موب و هيلع متا امىلع فطع
 معلاو مزاللا ٍعوجالا ن نمال مديل عجرلا نم نوعجريف باقعلاو ءازجلل ىلاعت هيلا مالل
 لامعالا نم هك اولمع ا عشت اجور عليا لف هعوقوب ملعلل مزاتسم ”ىثلا عوقو تقوب

 ماس اوامع عينش وجو ا و

 معلل ناببس امهناىف ةسبالملا نم امهنيبامل ةئبنتلاب هراهظا نع ربعو ءازخبانم هب قيلب ام هيلع
 ةرثكلا ماكحا ةيلغل هتبقاع ءوس نع نيلفاغ هوبكترا ام لاحب نيلهاج اوناك مهنا ىلع اهيبنت
 م« ىش لكب هللاو 9» مهتأشن ىف ةيناويحلا ةعبطلا ةجزمالا راثاو:ةيناكمالا ةيقلخلا

 نع مهلامحا رتس ىف نودهتجي نوقفانملا ناك ناو ءامسلا ىف الو ضرالا ىف."“ىثش هيلع ىنحيال

 اهئاغخناو نوعلا

 ناهجياديب و ناهتدسانشن نوج * ناهنو اديب ديرفايب هك سكت[
 قلعتن ف ةرخآلاو ايندلا معننم (ضرالاو تاومسلاىفام هلل نا الأ) ةيمجسلا تاليوأتلا فو ©
 لسالسب 6 هيلا نوعجري مونو) هريغب هقلعت رده هذخاؤيو ةرمضخلان ع هللا هدعبي هنم 'ئىشب

 '”ىشلكب هللاو) ارش رمشلا ةازاحمو اريخريذلا ةأفاكم مهتلاطمدنع ©اولمعامب مهئينف) تاقلعتملا

 ( ميلع )



 زوالا ةروس مدي مو >>

 ةمانم مه ريغالو ةعبرالا ءاث احا هلال مالاسلا هم هيلع ىنلا 0 ءالعلا يلع ىلإ

 نادئتسالا كرت نم لاحاذكو ديشال نذاولو دحا هان انإل هللا ل وسر نم ناذئتسالا كرتنف

 :| هلاشال

 عيطتيمل دحا حالص ةدوص مهنم دحاو ةآىم ىف عسطنيمل اذاف ةغرفملا ةقاحلاك نيثداولا

 ردصملا 6 مكي, لوسرلا ءاعد اولعجال ه8 لوسرلا ةمرحب لودقلا هللا لأسترخ إلا ةا صيف
 مكضعب ءاعدك 92 اهب لمعلاو داقتعالا ىف 31 هيماو هتوعد اولعجمتال ى ا لعافلاىلا فاضم

 زاوج ىف اضعب مكضعب ةوعد ىلع رومالان م ”ىثىلا كايا هتوعد اوسقتال ىا ه6 اضعب
 ةعجارملاو ةبجاو هتباجا ىلا ةرداملا ناف نذاريغب عوجرلاو ةباجالاىف ةاهاسملاو ضارىعالا

 مكتيمستو هايا كءادن اولعجتالىنءملاو لومقملاىلا فاضمردصملا مهضعب لاقو « ةمرحم هنذاريغب

 ءارو ءادنلاو هب توصلا عفرو هللادبع نبا ايو دم اي لثم همساب اضعب مكضعب اكتمل

 «لوسرلا اهيأاي ىنلا اهيااي ١ ىلاعتلاق اكهللالوسرايو هللاىج'اي لثم مظعملا هبقلب نكل و ةرخحلا
 اردو بيحو هدرك باطخ تمالع ىادنب ارابنا همه تزع ترضح:] قسشاكلا لاق

 [تمارك ىادنب
 تبسادح .باطتخ ئبنلا اهنا: * باطخ. انا ردي اب:تسفدا اي

 مسودياع هللاىلص هللا لوسر نال ريخلا لعم ريقوت نايب ةيآلاىفو هريسفتفف ثلاوبا لاق *
 لضفلا لها ةفرعم هفو ذاتءالا قح ةفرعم هفو همظعتو هريقوتب هللا اف ريخلا عم ناك

ْ 

 ىنلاكههوقىف خيشلا ناف خماغملا مظعت ىلا ريشلا ةيوحتلا تاليوأتاىفو 3 هللا عم كدالا لَم

 قيرطب قيقحتلل دق د 6 ونش نيذلا هللا معلا دق وف ريقوتلاو هحفلا ةاعارم ىلع

 نوجر نيذلاهللا لعب ىنعملاو نوملعتال ثيحب مهقرافو ساناانم قرسنا ىا لجرلا لمست

 ةذوالام ىنعملاو . ىهتنا ةثلثم !ذاوللاك هب ناصتحالاو راتتسالا“ىثلاب ذوالا سوماقلاىف لاق *

 9 د مصمم - ةهاسجمسس م صصسسا »

 | نزال رودتبالف نا تدل نذااماو ثراولا ريغ نذا دشإال هنا ىنعل هللا لوسر ثراو نم

 | هتءب امم ىف بدالاو هللا ه هق روم ندم هتف رءمو هللا مارت>ا نم ملوطلا ماويحتا نقلا لاق <

 مهتعاط اوقلعو ةردالا مهتم دخ ىف اوظفحاو باطلا ىف خويشلا ةمرزح اومظع نئا هّتماىق

 ا ل م سس

 ا

| 

 ا

 ا

 | هله ةنذوم انهدق ىئاوكلا ىفو. ريثكتلل ”ىحح بر نا ام هايا ديعولا ءاضتقال ةراعتسالا

 | لاش ةينطاو حب ردتلاىلع نيبلا نمد ورخلا للستلاو « مهريغنم لقا اوناكمهنال نيللستملا

 | طيسولا ىف أك هاري نم ةفاخم ىشب .رتتسي نا وه 4 اذاول 8 ةيفخ ىلع الماق الئلق ةعانلا نم

 | هباصتناوهعابتا نمهلا ةءارا؛نذالاب جرخمي نمي ذولي ناب وا جري ىتح ضعبب مهضعب رتتسي ناب
 ١ ةقظا رهاو شد لمن هكون 'لاوشما اير عازل ياقة فؤاطشتز ويستر ةللاطا ناض

 | اهازيغو ةعجللا مويا دحتملا نمو لاتقل !:تفص نم للستلل ماعوهو اذاول نوذوالي ىا ةقيقحلا ف

 ١ ضعبب نوذوليف ةعمحا موب. ىنلا ةبطخ ؛نيقفانملا ىلع لقثن ناكمهضعب لاقو * ةقحلا عماجملا نم
 | ىلاعت هللا مهدعواف ناذئتسا ريغنم ,داتتسا ىف: دجسملا نم نوجر خف ضعبب مهضعب وا هباحسا |

 | نويهذي و هاضتقم كرثب هيما نوفلاخم 2 هيمانع نوفلاخ نيذلارذحالف م ةيالاةذهب |

 ا ةفققح ض آلا منال هلل :اريهضلاو لمملاو نذارعالا ىنيف مديد نعوتمل كالخبإلا ايون 1



 مه ١846 ز رشع نماثلا ءزجلا

 | لاشالو يمالاو لاخلا نأشلا # مهناش ضعلل هه فارصتالاف كوثذاتسا اذاف نونذاتسملا

 لعل ملا مهبطخوا مهملا م معهما: نضغل, تادارذ هما 3 رومالاو لاوحالا نم مظعن ف الإ ٍْ

 طوسيملا رذعلاعم هللالوسر سلحم نع باهذلا يماىف مهيلع اظدغت ضعبلاب هد لب مهنؤشا |
 أ ضارتعاالف ةحلصمو ةمكح نم ثكاذىف تملعامل #4 مهنه تش نمل نذئاف وف ةجاحلا ساسمو |

 | ولخنال ىوق رذعل ناكناو ناذئتسالا ناف نذالادعب # هللا مهل رفغتساو وه كلذيف كيلع

 | هيضائرللا تدحتالن ا لضفالا نا ىلا :ةداشإ هتفف* در, الا ىلع انندلا أ: ليصم ةساش نع

 | ## محر © دابعلا تاطرف ةرفغمىف غلابم # روفغ هللا نا 8 باهذلا نع الضف باهذلاب
 ريب دل سانلا عجاذا مامالا ناب بدالا ظفح ناب ةيالاىفو * هيلع ةقدرلا | ىضافإ غلابم

 | نذالاب اوعجريو ةيرسلا ريما اوفلاخالو هنذابالا اوعجربالزا ىتيشي نيملسملا روما نم سما ا

 ١ نذاريغب قرفت نذ ىريامىلع آلا نذاي النا هلو ذأ نا ماماللو هوحلو وزغلل اوجرخ اذا ْ

 | سور الجر داراو ةعئسا موب ريملادعص اذا مالسلا هيلع ناكو عدبلاو ىوهلا ل هانم راص

 ا ديرملا نا مهرارسا هللا سدق ةررطلا ءامظع لاق اذلو ءاش نا هل نذأسبف هاري ثيح فقو |

 | هبل هجوتي و بابلارضحي هناف هناكم خيشلا دحب لو ةيرورض ةجاخل جرنا دارا اذا
 ناف ةعباتملا قيرطنم كلذ عه لب هجو رخف لقجال حك ج خسيشلا ةيناحور نم هاجس

 ناك يع داما ره ملا نا ىىلا ةراخا هيف هيجل تاليوأتلا ىف لاق © اهظعا مات هعئاتملا

 ْ ارم ةهسفن ق هؤعش تلاخ نمو هدعش نذاب الا سفشرال ناو هخعش تافرصتل اتاك ا

 | ةعرسب هللعت كلذ نهم ”ىث هنمردب ناو عل رمس ريغ هريسو قدصلا ةمئار مشيال اممحوأ'

 | ةرافك هفام ىلا هحبش هيدهيل ةنابْلاو ةفلاخملا نم هم لصح ام حاصفالاو راذتعالا |

 | قدصلاب هخيش ىلاو هللا ىلا ديرملا عجر اذاو هياع هب مكحلامب ةمارغلا ىف مزتايو همرج

 مهيلع .ضرف خوبشلا ىلع لاسبع نيديرملا ناف هتمهب هريصقت ناربج هخيش ىلع تنجو |

 نيديرملا ىلعف « ىهتنلا مهريصقتل اناربج نوكحي امب مهلاوما توقنم مهيلع اوقفني نا |

 ةشررطلاو ةعيرشلاروماىف مهئار اب اودسإال ناو لاوحالا عسمج ىف مهحاشم اوقفاوي نا|

 هةدهاخإو يحلو ردنا لا مهدلع نه جور ,ّاب دامدتسالا مهوفلاخم ال ناو

 ةرسس,سدو نامع ىبال نامع ىب دا با_ت2ا نم موق لاق ىزارلا هللا دنع لاق * ةضايرلاو

 د هاي دفن اهو عوا عطرباو ا لاق انصوا
 أ ىهتنا ايعس مكل هللا عيضيال نا وجراف مك كما اه نيجاتحملا اوساوو مهتر وشمو مهنذابالا

 1 1 الوق مالو ىلاعت هلل ناف طشالف ريصش هنم عفو نمث ا

 ىديفسرد ور دوب ار ىهاسس 5 ىديسأ ان هر نيرد دوس ىلب

 دياشن ددددخ كح قدمو »* ديا 5 تديمأ رك رد ديبح

 ءارئروا دوصقم ىوسردناز >| ب هاك ان 0 دياس نكد د رد

 اهترثكو ةعافشلا باوباىلا ريشت تاسالا هذه نا لعاو * رافغتسالاو ةبوتلا لص ىلاعت هللاو |
2 

 ىناعت هللا ا نا ىرت الأ باوبآلا ال واع مان ون هلا ةياجرلا نحب باب هدد نم 0 ١

2 00000 
 ظ



 رونلاةروس ميت ١/٠ جم

 امد نهش هلك اال ت] ذي سولو ةعدبلا لها ىلع مالسلا اذكو .زوحيال اذو رفاكلا ذاعا |
 ىلع مالسلال وي باتكلا لها مالسولا جاتحاولو هل اريقحن ىالس تعجرتسا لوَقي اعدتسموا

 دنع لوالا دللا ىف اعيشم مالسلاب قلعتيام صدقو طقف مكيلعو لوش درولو ىدهلا عينا نم

 سدق ىلقبلا قئاقحىف لاق * عجراف ةيآلا ( ةحت متيبح اذاو ) ءاسنلا ةروس ىف ىلاعت هلوق
 ١ اوملسف هللا ةماركل هانم متاف حمحصلا داقتعالاو ةمرحلاب هللا ءالوا توس متلخد اذا هرس

 | لوخدىفلاحلا اذكو ريقفلا لوقي + ةعاسلا كلتىف هللا ةمارك لح اهناف هللا ةيحت مكسفنا ىلع
 ىدنحملالامكلالاق : نودقتعيالو كلذن وف رءبال ةماعلا ناك ناو ةكربتملادهاشملاو تارازملا

 لظف الا لاق

 دوب دهاوخ ناهج نادنر كترايز هك * ءهاوختمه ىرذك نوجام تبرترسرب
 ىم اجلا لاقو

 اهلزنمهزكاب نازادبا ىتسودىوب هك * اهلقو دج ىبد ىنعرز حبصلا ميسن

 6 نونمؤملا امنا »8 سزو نيح لكىف نمعلا لبق نم ىتامحر لا سفنلا نودحم نيذلا نم انلعجا مهللا
 لقثي ناكو وزغلا سما ىف مهريشتسل ةعمملا موب نيملسملا مالسلاهيلع ىنلا عج نيح تلزن

 صماريغب نوف رصني نوقفاناا ناكو قدنخلا رفحىفوا هنذاريغب جرخبف ضعبلا ىلع هدنع ماقللا
 ىتح تاولص عبرانع لغشو هسفس هللا لوسر رفح ىتح رومالا مها نم رفحلا ناكو هللالوسر
 هريخ ادتنم وهو ناعالاف نولماكلائا ( نونئمؤملا امنا ) ىلاعت لاف ءاضقلا دحىف تلخد

 رسلاىف ماكحالا عيمجيف اهوعاطاو مهبولق مص نع ه6 هلوسرو هللاب اونما نيذلا #9 هلوت

 فوطعم هرخا ىلا 5 عماج ما ىلع #: مالسلا هيلع ىبللا عم :# هعم اوناكاذاو : ةينالعلاو

 دابعالاو ةعئاك هنأشىف مهعاّمجا بجي مهم سماىلع ىا ةلصلا زيحىف هعم لخاد اونما ىلع
 عامجالا ىلا ةيعادلا رومالا نم اهريغو ءاقستسالا ةالصو رومالا ىف ةرواشملاو بورآلاو

 مظع امهم هنوكل مالا ناف سانلا عامجال ايس هنوك ىف ةغلابملل عمجاب دما و

 عمجملا نم © اويهذيمل 8 بيسلاى لا لعفلادانسا لبق نم وهف سانلا عمجدق هنأك راص ناشلا
 ربتعاو مهل نذايف باهذلاىف مالسلا هيلع 6 هونذاتسي ىتح # مالسلا هيلع هنع اوقرتغيلو

 ديزمل لاق مث قفامملا نه صلخملل زيمملا هنال ناذئتسالا لبق باهذلا مدع نامبالا لاك ىف

 هك هلوسروهللاب نونمؤي نيذلا كلوا 9 كنم نذالا نوبلطي :« كنذونأتسي نيذلانا 96 دك أَلا

 داهجزا فاخت, كوبت ٌةوزغرد هكتسناقفانم عم ضي رعت ] ىنشاكلا لاق * نينذأتسملا ريغال
 ةيآلا (هللاب نوتمؤيال نيذلا كنذأتسي اما):[ كده لزان نايا رابْزدَو'دْنتََج ىروتسد
 ةدسافلا ضارغالا تنس. كلذ ترهرتلا قاواخد؟ناثذأتسل ارتغ' لكون ذتملا نطتسق فا
 ا هللا ىضر رم ىلا ىرت الأ فارصنالا ىف ناذكسالا ناو غربا ل ناذئسالا ناب قرف هنالو

 تناامهللاوف قلطنا) لاقف هل نذأف هلهاىلا عوجرلا ىف كوبت ةونغىف مالسلاهيلع هنذأتسا هنغ

 مه ناميال'اىف نيلماكلا نا ققحتام دعب و ىا « كونذأتسا اذاف له لابلاب حال اذكع (قفانمب



 د ناي قيل وص رشع نماثلا ءزجلا

 ادحا دجيمو ىسما اذاف هبراشي نم دجمب ىتح اهئاللأن م برشيالف ال عرضلا ةءولمملا ىا
 | ادحا ةرم لكى كب نا قب هلانسالا لالا ةولغ وركألا ةيبآلا دن وجستشبز قا نكاا

 | مالسلاهيلعلاق اك هقحىف دمعولا ءاج دقف هلك ا اهف هكراشي رف ادحا دجو اذا اماو هعم ل كأي

 ا لد :للاهمحر ىنسنلا مامالالاق# (هل ءاودال ءادب ىلتبا 43 هللا رظني نيتعوذو ل اك ١نم)

 ىلع ةقفن ةقفرلا نم دحاو لك جارخا وهو رامالاىف دهانتلا زاوج ىلع «اعمجإ ىلاعت هلوق

 نا ىلوالا هنم لكلا لك | مث لاما طلخ ىف موضع ناقو + ةبوادلا" ىلع ىا اةحاض ةقفنارذق |

 2 مع 76و - ت1

 5 اوس ملخد اذاف يالا عربتي مث نمال نوعربّ وا لك ءاذغ مهنم ل ل

 وخلا بدا ناسف عورش اذهو هريغو لك الل ىا ماقملا ةنيرّقب ةروكذملا توسبلانم ىا

 | ةلزتع نيذلا اهلها ىلع ملستلاب اوأدباف ىا 6 ىقا ىلع اوملسف 8© هف صخ رتلادعب

 نم إف ةتباث هي ةيحن هه كاذل ةبجوملا ةيبسنلاو ةشردلا ةبارقلانم م مهنو م 7 / مكسفنا

 | ىلا ةاحلا بط اهناف ةيحتلل ةلص نال نأ قامو هندل نه ةعورشم 4 عا ىا 13 هللا دنع

 ١ اهنال ةيردصملا ىلع اهباصتناو هيلع يسملل هللا نم ةمالسلا بلط ملستلاو لل اعنا هَدَدَع نه

 | ةكةيطوو اهماودو باوثلاو ريخا ةدايزلةعشتسم © ةكرابم 8: املست اوملسف ىا ملستلا نعم

 نييبتلا كلذ لثم ىا هدعب ىذلا لعفلا ردصمىلا ةراشا كلذك عمتسملا سفن اهب بيطت

 مكلعل ةاهيلع تالالدلا ةخناو ةنيبم اهلزني ىا ماكحالا ىلع ةلادلا ه5 تاي آلاوكل هللا نيس

 | اهبجومب نولهعتو باد الاو ماكحالاو عئارشلان م اهفيعاضت ىفام اوهقفت لل ىا 6 نولقعت

 هيلع هللا ىبص#للا لوسر تمدخ لاق هنع هللا ىذر سنا نعو * نررادلا ةداعسب كلذب نوزوفتو

 | ىلع ءاملا بضا.امئاق تنكو هترسك مل هترمسك 'ىشلالو هتاعفل هتلعف“ لش | لاو افنيث-رشعإسو

 هللا ل وس راي ى أ تنأىاب ىلب تلقف (اهب عفت كا اكنالات لدا رؤلا ا).لاقف هسار عفر فهيد

 كريخ ليكي مهيلع ملسف كتيب تاخد اذ ل كرع لطب هيلع , مس ىتما نم ادحا تقل ىم) لاق

 ملستلاىف مال السلا ةللعا ظحابالا يقفل الوش (نياؤاللانازرنالا ةالص هتاف جتضلا:ةالغللكو

 ملسملا ءاعد ىلاعت هللا بيجتسي امير هنال رمعلالوط هيلع بترف ةبحتال ىوغللا ىنءملا ىجراخلا

 بترف ةكربلا ىنعم ىلخادلا مالا ىف ظحالو هيف ةكربلا نادجو ىنعمي ملسملا رمت لوطي هيلع

 ةالصل ءوضولا تقو تقولا ناكاملو تييلاىلا ةيسنلاب ابلاغ ةبولطملا اهنال ربا ةرثك هلع

 لفقاونلا ءافخا لضفالاناىلا ةراشا هنم ىبخ ادلادعب اهدرواو ميلستلاب اهقحلا كا هللاو ىحضلا |

 هللاداسع ىلعو اندلع مالسلا لَوُش دحا تببلا ىف نكي نا 9 نارا تدبلاىف اهئاداب

 مكتوب ماخداذا ) ثيدحلا فو دحسملا لاح اذكو هيلع درت ةكئالملازا ىوردقف نيحلاصلا

 مدحا ملس اذا ناطيشلا ناف هيلع للا مساركذيلف اماعط كدحا عط اذاو اهلها ىلع اوملف
 لخدي نيح ملسي+ل ناو ءاشعالو مكل تييمال لاق هماعط ىلع هللارك ذ اذاو هعم هتبب لخ ديل

 ءالقعلا نابصلا ىلع ميلستلاو (تيبلاو ءاشعلا متكردا لاق هماعط ىلع هللامساركذي لو هت

 هفزعن هي قنبر تاط ءانتيزلا فاما عل قيالولا .ناتسلاىف اك 2 رت نم لضفا |

 هنال مارحهناف مالسلاب ىراصتلاو دوهبلا ئدتيبالو . ةنتف ةفرعملا كاتنم ثدحتيبف طاسناو

 (زازعا)



 رونا ةروس مه( 18١

 | ,[[ةدروا ناتسراكترد :تخاونيو دركدآز از كرنك طانسنا نا ةناركش دينش ةيزراجز هعقاو
 ىطابر جنكرد هدوسسأ دوبدك + ار ٌةدوسرف نامت متفك ىش

 ىطاسسنلا نارادتسسود نايم * تفك ناهج رد رتشوخ هجامتذلز

 . باوجردو « كلام نمهىنطعا» كب اا كو هكمدومرف فراعملافراوع ردو] ؤ

 دنج راسفتسا زاو دهديم دراد نايمرد هجره هكدياب ىنعي دياشىم ارىتسود تسرتك ديوك |
 اور تود ىا دناةتفك باب نردو قاف لام زا تسرعبم ىناج تسود هكدرذكيا نوحو

 لاقنم رد هللو : [ شورفه جبه رخم ىراي ىراد هجره

 دنك ارج ىبادج لاحب ىبك رخآ * دتكمي مهاب هفباضم ناجم ناراي

 ْ نك انه | نك ىذدل ازدوخ * ىمك ان هكدياش دهجو: دج رايس

 ' ةيارقلاك ةلاد ةنيرش وا نذالا ححررصب تنبلا بحاص ىضر ع اذا هلك اذه نورسفملالاق *

 ' سيل ىنعي مهن اهف طسبتلا مهداشعال رك ذلاب ءالؤه صخ كلذلو كلذ وحنو ةقادصلاو
 ريغنم اوملعيو اورضحم مل ناو اهومتلخد اذا ءالؤه لزانم نم اولكأت نا حانج مكبلع

 ' تابارقلا لام لك ىف ةصخرلا هذهو طبسولا ىف ىدحاولا مامالالاق«اولمحتو اودوزتت نا

 | رفسفف "موا هرمثنم بيصي نا عئاجوهو اطئاح لخد نمل هتصخرك كلذ نوملعيال مهو
 ١ ةءاند نع 3 هغرو هداني افطلو كلابت اه هعسون اهلسر نم برش نا ناشطع وهو مغيب ا

 ' عطقتال مرح ىذ نم قرسنم ىلع ةيالا هذهب ةفيح وبا جتحاو «رظنلا قضو قالخالا

 | مهتويب نم لكلا مهل حابا ىلاعت هنال نمحرلا حتف ىف اك ز رحم ريغ هلام ناك اذا ىا هدي |

 ١ اظوفحمو انوزخمو الفق» نكي مل اذا ىا مهنم اذرح هلام نوكي الف مهنذا ريب اهلوخدو
 | نال هقيدص نم قرس اذا هدي عطقتال نا هنم مزلي الو ةداتعملا هوجولا نم هجوب |
 | يلع هلابك أه لورق لكك امميتبا_ وهدد هووكتتلا هرقل نأ ةقإؤإ) دارا نم |

 | اهقوف ام ىلا ةيدؤم ةقرسس برف كالهالا ىلع رساخم ةقرسلا ىلع رسا# نم ناف هسفن

 مهلع هللا ىضر باحالا لاوحا ىلا رظنيو هللا نع لفغي ال نا لقاعلا ىلعف بونذلا نم
 | اوزاتماو تابرقلاو تاجردلانم اولصوام ىلا كلذ ببسب اولصوف هللاف اناوخا اوناك فك

 | ىضرو ىلاعت هللا مهحرق مهادع نمع لمشالا حصتلاو لكآلا صالخالاو مثالا قدصلاب

 لاح 4 اولكأت نا إف ىف « حانج مكبلع سيل 9» مهلامعاو مهتاينف مهب انقملأو ٍمهنع
 | قحاك ةفص هنا ىلع قرفتم ىنعم تش عمج #ب اناتشا وا » نيحتحب ىا # اعبمج » مكتوك

 | تازن* ضيرمو ىضرك تيتش ع.ؤ ىتش اماو .ةغلابم هبفصو ردصم هناىلع قرفت ىنمعوا
 | 'ناكو" ني درغنم مهماعط ازولكأبا قل نوجرح اوناك ةنانكن م ىح مهو ورمعنب ثيل ىب ىف

 ًاشيلكأي+ هلك اوب نم دمج ملناف هعم لكأي افنض دحن ىتح هموب ثكميو لكأيال مهنم لجرلا

 للفحا لبالا هعم ناكامبرو حاورلا ىلا حابصلا نم هلواتتيالهيدي نيب مامطلاو لجرلادعت امبرو



 موك ام١ ٠> رسشع نمانلا ءزجلا

 ىنمملا سيلو رعشلاب تايبالاو صخا نكسملاب توببلا نكل هيف لبللا دابتعا ريغنم ل
 سانلا نال مكلاوما رئاسو مكمادط اهيفو مهقناب اهنف نونكست ىلا تويبلا نم اولكأت نا

 اوناك نيذلا توب نم ىنءملا نوكي نا ىقينيف مهسفنا توب ىف مهماعطلكا نم نوجرحتٍال
 تببناف مهوحنو كلامملاو دالوالاو جاوزالا مكس و مهن. لاصتالا ةدشل مكسفنا مكحىف |
 اذكو هسسفت ىلا ةتجوز تيبب ٍيِوّرلا فيضي كلذلف دالوالا تيب اذكو جوزلا تيك ةأرملا |

 هدلو ناو هيسك نم لجرلا لك.| ام ببطا نا ) ثيدحلا فو هسفنىلا هدلو تب فضن بالا |

 سقف دلولا عم بالا لاح اذه ناك اذاف ( كِسال كلامو تناواوخلا ظل عبو( هيلا م ْ

 هتفطن نم دلو ناوبح ىا دلاولا بالا * مكئابآ تويب وا ف ىلوملا عم كولمملا لاح هيلع

 قارانم قارهاىف تديز اك هنف ءاهلا تدنز ما عج ي مكتاهما توِس وا رخآ ناويح ْ

 نم ةدالولاىف رخآل كراشملا خالا « مكتاوخا تويب وا © ةدلاولا ىا بالا ءازاب مالاو '
 نيدلا ىفوا ةللدقلاىف هريغل كراشم لك ىف راعتسيو عاضرلا نموا اهدحا نموا نيفرطلا |

 تخالا ه6 مكتاوخا تويب وا ه88تابساملا نم كلذريغىفوا ةدوهىفوا ةلماعمىفوا ةعتصىفوا |

 بالا خا علا « مكما ا تو وا ف هنم فوذخحلا نع ضوعلاكاهيف ءاتلا لعجو خالا ثينأت

 دليلا ىف مهموميو متزكل ةماعلا هّنمو لومشلا وهو مومعلا نم كلذ لصاو هتخا ةءملاو |

 | «مكلاوخات ويب وا 8 [دوخناردب نارهاوخ] ه# مكتامتتوِس وا  اهلومشل ةمامعلاو |

 ١ # مكتالاغ توب وا #8 [ دوخ ناردام ناردارب ] ةيسرافلابو : اهتخا ةلاخلاو مالا خا لاخلا |

 | هلآ اهالك حاتفم ع حيتافملاو حتفم عمج هي هحتاقم متكلماموا 8 [ دوخناردام نارهوخ ] '

 ىلآ'“توشلاَنْماوا ئا 6 هحنافم مكاماموا ) ىنعملاو . لاكشالاو قالغالا ةلازا حتفلاو متفلا |

 هتبب ف فيعضلا فلخو وزغلاىلا حبحصلا جرخ اذا م اهبابرا نذاب اهف فرصتلا نوكلمت
 هذا نفت تط نعال ةنذا:نوكي نا:ةفاخ نيغَنم فام لكأي نا هل نذاو هخاتفم هبلا عفدو |

 | كلف اظةحوا ةلكو ةيشاموا ةعيضنم مهفرصتو مهيدبا تحن نوكيام وه مهضعب لاقو « |

 | اولكأت نا حانج مكيلعسدل ىنملاف . هظفحو لجرلا دي ىف لاملا نوك نع ةيانك ذئنيح حتافملا |

 ةيشاملانيلو ناتسبلارمثك اهتالغو اهعابنا نم لب اهنابعا نهال نكل اهيلع دي مكل لاوما نم
 | قيدصلاف هريغنود ناسنالاب صتخم كلذو ةدوملا ف داقتعالا قدص ةقادصلا # مكقيدصوا

 ١ قيدصلا هللا هر نامعوبا لاق * [ قيقح تسود ] ةيسرافلابو : هتدو٠ىف كقدص نموه

 احابم هيلا طاسبنالا نوكي كاذ ذا كرهاظ ههاظ فلاخيال مك كبطاب هنطاب فلاختال نم ١
 ىعملاو . كف ”دص نمال ثاقدص نم كشدص ليعام آو ٠ ايندلاو نيدلا روما انف موق لك ىف ا

 | هي رساو طسبتلاب ىضرا مهتاف ةيبسن ةبارق مهنيبو مكتب نكي مل ناو مكقيدص توبوا ١

 | نيدلاولا نم ريكأ قيدصلا نا امهنع هللاىضر سابع نبا نع ىو  ءابرقالا نم ريثكن م |
 | نيعفاشنم انل اف اولاق امتاو تاهمالاو ءابآلاب اوتغتسي مل اوناغتسا امل نيسنهجلا نا ىورو |

 ١ اماعط اوذخادق هناقدصا نم ةعام ىأرف هب امون لخد هنا نسحلا نعو * مح قيدصالو

 ١ نمل ما ئق مهاندجو اذكه لاقو ارورس ههجو للهتف لوكا مهو هريرس تحن نه ١

 ( نييردبلا ) ا كي ةوورررجت

 اه دق



 روناا ةروس مهي ا١الو جمع

 .٠ . . ب وبما 5 2 0 ا ِ

 مارحىف الو لالحىف ال مالتحا نعال هجانم. ىف ارط ضرمل ةئطابلا هتانضعءا فعل كلذ

 ىنصن ريخنا ميكح لاق اك هتننيمىفال باحملا كرتىف لجرلا مكح ف ذوجعلانا مث . ىهتنا |

 فرعف ةغوبصم باؤتاب ةئيزتم اهانف بيبطب اهنبا قاف تضم ازوجنا كح هناف اننا |

 ملعا تنا كحيو تلاقث جاوزالاو رئاجعلل ام نبالا لاق جوزلا ىلا اهجوحا ام لاقف اهلاح |

 هياحاو ىرصللا نسا اهيلع نذاتسا ةيودعلا ةعبار جوذ تالكلا - اكو 3 بيطلا نم

 هنا هءاحاور نينا اهل كاتفكرتسلا مار :تاقرختو اتت تعناَو اهيلع لوخدلاب مهل تنذاف

 اولاقف ىسفن هجوزا ىتح مكملعا نم نكل ةماركو من تلاق هنم كل دبالو كلعب تامدق '

 لاق ىلاهشب ما ىنيعب ىباتك ىطعأ أ بتكلا ترراطتو ةءابقلا موي نسانلارمشح اذا تلاقمتاضيا |

 جوزتلاب لغتشي فيك ةعبرالا هذه مع هل ناك نه تلاق اضيا بيغ اذه لاق .نيشرفلا ىأ نم |
 ءاسنلل دحاوو لاجرال ةعست ءازجا ةرمشع لاق لقعلا هللاٍقلخ م ىنربخا ندحاي تلاق مث

 | نسحايتلاق لاجرلل دحاوو ءاسناا ةعست ءازجا ةرمثعلاق ةوهشلا هللا قاخ< نسحاي تلاق مث

 مالسلا هيلع ناملس نعو د اهدنع نم جرخو |سجل يف لقعلا نه ءازجا ةعستب ةوهشلا

 هرسسس دق ىدعس خسشلا لاق : هدحو ةنيدملا حتي ىذلا نم دشا هناوهش ىلع بلاغلا

 تس د "هلق نيطاسر ردك تسرب توهش سفن تعاط ربه

 ىلعالو #8لابوو مثا :# جرح [  انيبان ] ةيسرافلابو :رصبلا دقتف» * ىمحالا ىلع سيل ©

 | دوعص ىف بهاذلا ىا جراعلا ىثم ىبثم جرعو دوعص ىف ٍباهذ جورعلا 6 جرح جرعالا

 عم ءزج ظفح ىلع ردشال تنإق لقعلا نم ءزجخ ةوهشلا نم ءازجا ةعاستلا طفح ىلع ردقأ انا

 هلةقلخ كلذ راصاذا برطك جرعو ناجرعلا ةيشم ىف هلجرىف ”ىث هباصا اذإ لخدك ب رعف

 ضرملاو |[ راب ]ةيسرافلاب ضرملا 3 جرح ضيرملاىلعالو 0 [كيلاإ ةيسرافلاب سبرعالاو

 ءاحصالا ةلكاومنم نوجرح فئاوطلا هذه تناك ناسنالاب صاخلا لادتعالا نع جورخلا

 هيلا تقبس امير ىمعالا ناف مهعاضواو مهلاعفاب مهيذأتنم افوخو مهايا مهراذقتسانم ارذح
 ىلع قيضيف هعضوم نم ثك ا ذخأبف هج ىف حسفتي جرعالاو هب رعشبالو هلك اوم نيع

 ليسي فناوا ودبي حرجوا ةهبرك ةحئارب ىا هئيرق ىذؤت ةلا-نعولخيال ضيرملاو هسيلج
 6 مكسفنا ىلعالو #9 مهيلع مثأمالو سانلا عم اولك أي ناب مهل سأبال ىلاعت لاقذ كلذوحتوا
 لواثت لكالا 6 اولكأت نا 8 جرح نينمؤملانم لاوحالاىف مكلئاع نم ىلعو مكيلع ىا

 م ليالاب ناسنالا ىوام تيبلا لصا هك مكتوِس نه 0 مكعم نمو متا اولكأت نا ىا عتطملا

 لج و

 ا اهقلخ ءوسلا اع اعلا طعنت هنار عمتجو هملح برةعسيو هلهح بهذ ةازخار لحرلا |

 | كتبجا هللاىتقفو نا ىلس لاقف كل اناف لئاسم عبراف ىتتبجا نا تلاقف ىرضبلا نسحلا |
 ا هللاالا هملعيال برغ اذه لاق الما ناجيالا ىلع تم ايندلا نم تجرخو انا تمول لوقتام تلاق

 بيغ اذهلاق الما امهباو> ىلع ردقأ! ريكتو ركتم ىنلأسو ربقلا ىف تعضوول لوقتام تلاقمث |

 | انا_تنك نيعسلاىف ,قيرفو ,ةنطاىف قيررفا قلخلا في ىدؤتءاذا تلاق مث اضيا بيغ اذه |



 مك 107م عع رع نماثلا ءزجلا

 دبعن؛ماشه لاق*اهريغو ريكلاو رفصللال سفنلا لضفل زاشعالاف [ لاسبهن تسلقعب كدزبو
 دقف لاقف.ةمانبا كنال لاق ل لاق لهاب اهل تسل و ةفالخلا بلطت كنا ىنغاب ىلعنب ديزل كلملا

 هللا تاواص مدا داوريخ لتعامسا تلص نم هللا جرخادقو ةرح نبا قحساو ةمانإا ليعامنا ناك

 هرتس ضدق ىماخلا ىلوملا لاق : نيعمجا مقالعو هيلع
 شاب ىع شدح زا نتوكدوب مودز ناحوج * ارىنعم لها تروص تصقنمز مت هج |

 هرش س دق ىدعسلا لاق

 دوزفيل-. شردق ٠ ىك دازربعب *« دوب رنهىب تعببط ازئاعتك وج
 دازباذا مهارباو تسرانزا | يع لوك دن ىراد 5 ىاغ رنه

 سؤلجلا قءمدوعقلا تدرا اذاو ةأرملاب اهصاصتخال ءاهالب دعاق عمح أدتبم # دعاوقلاو © |
 | تدعق ىلا دعاقلا سوماقلا ف لاق رهظلا لمح نم ةلماحو نطسلا لمح نم لماك ةَدَعات تلق |
 | زث اجعلاىا دعاوقلا ىف نكتسملا نم لاح 4 ءاسنلا نم: إو جوزلا نعو ض+انعو دلولانع |

 ىناللا #8 [ناكدنام ذابو اهتاخرد ناكتسشنو ] ةيسرافلابو::"لمعاو ضحلانع ندعق ىتاللا |
 نهيف ريتعاف نهربكل. حاكنلاف نعمطيال .ىا ءاسنللال دعاوقلل .ةفص احاكن نوجربيال
 | ةيسرافلابو : ةيقابنهيف ةبغرلاو ضيحلا عطقتيامر هنال اضيا ربكلاولملاو ضيملا نع دوعقاا
 تهجب دنك اكن ارئاشنا ىنك هكدنشتك ىمن عمط ىنعي اردوخ حاكن دنرادن دما ةكنانا]

 46 نمضينا قل: ىف لابوو.مثا ىا ًادتب. ريخ ةلمخا 5 حانج نهيلع سيلف 9: [ رجعو ىريب
 قوف عانقلاو بالا قوف رازالاو بابلجلاك ةرهاظلا .باشلا ىا.5 نهبايش #9 لاجرلا دنع

 قخنام راهظاىف فلكتلا جربتلا لصاو .نعضي لعاف نم لاح. ةئيزب تاجربتم ريغ 8 راما

 ةيفح ةئيزأ تارهظم ريغ نهنوك لاح. ىنملاو «كاجرلل اهتساو اهتتيز:ةروع تفشكب 2
 كرتب نففعتسيناو 3 نهل عضولا ناجح تفيفخيتل باطل. نك ركل ةدالقلاو لاخلخلاو.راوشا

 هلوقهربخ ادتموهو ة ةوهشلا ةيلغ نع اهب عنتمت سفنلل ةلاح ل لوضصح ىهو ةقعلا نيلطنىا عضوأ ولا ا

 عمل عم عمسلام عيمج ىف غل ءاام هك جيزاسملاو 2 ةمهتلا نم .هدعبل أ عضولا نم 4 نهلريخ

 قخالام بيهرتلا نم هيفو نعبدساتيربغب# ميلع © ةلواقملا نم لاجرلا نيبو نهب ىرجام |
 زتومالانا ىلا ةزاشاةبق و. ةوهشلا نمأال اهملارظنلازاج !ئهتشنالا ثم ثيحب تناك اذا وجتعلا نا لعا

 تياو,ةيوسصلا تؤنتزاو مالا كيوت تاذ. الاء ان تكسو. ةشفلا قرطتسا عيون ودا دا

 © نهلريخنففعتسيزاو 2 ىلاغتهلوق هيلازاشا اك ىوتفلا صا قوف ىوقتلا:نكلو صخدلا |

 ( سأب هبامم ارذح هيسأبالام عدي ىتح نيقتملا نم نوكي نا دبعلا غلبتال ) ثيدحلاقو |
 ةأرملا ىرال ىناو هللادبع ما: ريغ مونىفالو ةظقب ىفال طق ةأرما تيشغ ان نيريس نبا: لاق *

 نيريس نبا لقعك ةظقبل ا ىف ىلقع ثيل مهضعب لاق *. ىرصب فرصاف نىيلحنال اهنا ملعاف ماخملاف ٠

 لايخلانال هيهاظىف بذتج ام هلابخ ىف بنتجينا عرولا ىلع بجي ةيكملا تاحوتنلاىفو * مانلاف

 ايؤرب مالتحالا نال كلذ ىلع هتقاعم 0 مالتحا ةلوقو اذا ديرملا ناك اذهلو سحلل عبات |

 امئف لاك بحاص متحا اذاف هلايخىف ةوهشلا ةيقب نمالا نوكيال ةلظقبلا ف روصتلاب وا مونلا ف

 ( كلذ )



 دولا ةيوح مص 1الا/ خ٠
 ممححججلل : ب ل تت

 أ مج عئارمشلا لعش صمؤب لقع دقو غابي ل نم نا ىلع هيلا تلدو + بلقلا ةمدخم الا |

 | مهورم) ثيدحلا فو ةروك ذملا تاقوالاىف ناذئتسالاب مهسما ىللعت هناف حئابقلا باكتدانع |
 هداتعيا كلذب موي امناو ( رسشع ءانبا مهو اهكرت ىلع مهوب رضاو عبس ءانبا مهو ةالصلاب

 سبلملا ىلع مثالاو هداّتعيالل اريرح وا ايهذ هسابلا هرك اذلو عولبلا دعب هلع لهسو

 ةزيسوت دق دعس يفعل رالاوبمدناتشمعلا فاك ١

 ْ نك ميد هدعو شدبو كين هب # نك ميلعتو رجز شرد ىدرخ |

 هت ايس بتكت لو هتانسح هلتيتك نينس ريشع ىصلا غلباذا هنع هللا ىضر دوعسم نبا لاق |

 ا دمتعماو اهباونىف اوفلتخاو هيلع بج ناو ىحلا ةدابع حصنو هايشالا ىف لاق ع ىتد»

 | اهبةولحلاو ةينجالا ىلا رظنلاىف عيبكزمات هنانسح ع اذكو مياعتلا باون معمالو هلفنا

 ىدعس خسشلا لاقو : طقتلملاىفاك ةنس ةريششع سمح ىلا ءاسنلا ىلع لوخدلا هلزوجبف |

 نيلقن ةتارنازكا ناكل نزعت قنة رطتش نك ربتمظز ناوتكووبكد

 تخوسءناخ ىز مهرب مثجاتهك «* تخورف دياشن شتا هبني دب
 | هناف غلالا دبعلا جرخيف بناجالا رارحالا لافطالا ىا هي محلا مكتم لافطالا غلباذاو ب
 ١ دبعلا لخدي ةمتتلا ىف لاقاك ةروكذملا ةثالثلا تاقؤالا ريغفف هنادس ىلع. لوخدلاىف:نذاتسيال

 ظ نذأتساك مكيلع لوخدلا اودارانا ىا هك اونذأتسيلف عاجحالاب اهتذا الب هتديس ىلع |
 اتوب اولخدتالا) مدقتابف ىلاعتلاق م مهلبق نم اورك ذوا همهلبق نمؤإم منحلا اوغلب هي نيذلا |
 / نيروكذملا ناذئتسا لثم انك اناذئتسا اونذأتسيلف ىنملاف ةيآلا ( اوسنأتست ىتح مكتوب ريغ |

 هناا مكل هللانيبي كلذك فه اوعجرا مهل لبقزا اوعج ريو تاق والا عيججف | ونذأتسيناب مهلبق
 لابحالابريغصلا غولبنا لعا * ناذئتسالاب سمالا ىف ةغلابملاو دك أدل هررك مكح ملع هللاو '

 لصالانم ”ىش امهيف دجويملناف ضيخلاو لبلابو امهبةريغصلا غولبو مالتحالاو لازئالاو |

 ىتفيوبو روهشملاوهاك ةنس ةرشع سمح امهل متي نيح ناغلل ف قابلاوهو ةمالعلاو لازنالاوهو '
 | لعانارو محال ىلبت نءبف لجرلا ناك ةباحصلا ضعب لاق * اننامز لها راهعارصقل

 مالغلل غولبلا ةدم ىتداو ةنسىتئام دلو مدا نبا دلو نم تامنمرغدانا بهو لاق * ةنس نونامأ |
 || ىطءتق هرمع نم ىقبام بسحب مث ركذلا تبملا نسنم ةدملا هذه حرطت اذلو ةنس ةرمشع اتنثا |

 ةدملا هذه حرطت اذلو راتخلا ىلع نينس عست ةيراجلل هتدم ىنداو كلذ ىلع هتالص ةيدف |

 نطابلا غولب اماو ىهاظلا غولب اذه مث ةيدفلاب اهتالص طاقسا ىلا جاتحالف ىثنالا تيملا نم |

 ةمالعضعبلل لصحم امبرو باجحلا فشك لوانمنيعبراىف هتيلاكو ةقيقللا رسس ىلا لوصولابف |
 هللالمجاذافريبكلاو ريغصلا بلقىف ةمكحلا عرزي هللانا مالسلاهياع بويا لاق * هابصىف كلذ ١
 هتءاركرون هللانم هيلع نوري مهو هنس ةثادح ءامكحلادنع هتلزنم عضت+ل ىصلا ف ايكح ديعلا |

 هعنش ماكي نا بحاف ملعلا لهانم ريثك هدنعو ءافلألا ضعب ىلع لضف نب نيسحلا لخدو « |

 تنا الو ناولس دهده نم رغصاب تسلف ايبص تنك نا لاقف ماقملا اذهىف ماكي ىصأ لاقف |
 لامبهن تسرنهي. ىركتاوتدنا ةتفك امكح ] ( ةياطخحت ملاعتطخا ) لاق: نيخ نابلس نمربكا |
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 تادوعلا ىلع عالطالاو مالا ةفلاخم نم هبجويام مدعل ناذئتسا ريغب عي م 0
 نيب ةللختملا تاقوالا هو ثالثلا تاروعلا كلت نم ةدحاو لك دعب ىا 5 نهدعب ف |
 تاقوالا عبمج ىف مهريغلو اهدعبال اهيف عورشم ءالؤهل ناذئتسالاف نون نتقو لك

 اريثك افاوط ةمدخلل ه# مكلع هه نوفاوط لافطالاو كيلامملا ىنعي مهىا 5 نوفاوط قف |

 تتئاظلارنعتسا هنمو افاح تبنلا لوح رودي نمل.تئاطلا هنمو ”ىثلا لوتخ نازودلا ف ةاوالاو
 .نوفوطي مهىا ه6 ضعب ىلع 88 فئاط © 3 مكضعب © اهريغو ةثداحلاو لاخلاو نا نم

 هذهىف ىا ةفوط لك ىف ناذئتسالا يفطكولو مادختسالل نوفوطت متتاو ةمدخلل مكلع

 ءاروامف ناذئتسالا كرتىف مكل صخر اذإف مهيلع ىمالا قاضا اهريغو ةئالثلا تاقوالا |

 لثم ىا ةمحقم فاكلاو هدعب ىذلا لعفلا ردصم ىلا ةراشا كرذك تاقوالا: هذه |

 تالالدلا ةحتاو ةنيبم اهلزني ىا ماكحالا ىلع ةلادلا « تايآلا مكلللا نيب 8 نيدتلا كلذ
 تامولعملا عيمج معلا ىف غلابم ميلع هللاو 88 كلذك نكتملنا دعب اهني ىلاعتناال اهيلع

 اداعمو اشاعم كما حالص هيفام مكل عرشيف هليعافا عيمجيف “« مكح 88 مكلاوحا عبق

 هذهنع'امهنع هللاىضر ساع نبا الأس قارعلا لها نم 1 ةقلركع نع
 لاحم الو مهباوبا ىلع روتس مهل نكي مل سانلا ناكو رتسلا بحي ريتس هللانا لاقف ةيآلا
 ىهرصاف هحمالام هنم ىريو هرج ىف ميتيوا همداخوا هدلو لجرلا أجاف اميرف مهتويب ىف
 اوذختاف مهيلع قزرلا طسبو رسبلاب ءاجمث اهامس ىتلا تاعاس ثالثلا اونذأتسينا ىلاعت هللا

 لبلد هيفف « هباورما ىذلا ناذئتسالا نع مهافكدق كلذزا سانلا ىأرف لاجحلاو روتسلا
 ىتكسلاو شاعملاو سابللاف طستلاف مكحلا لاز ىنعملا لاز اذاف ىنعمل تيئاذا مكانا ىلع
 مكيلع هللا عسواذا هنع هللا ىضر رمتلاق * رارتغاو ربك ىلا دؤي ملاذا هف صخرم اهوحنو
 ثيدحلا فو نهل وقع ىلع نهتوهش ءالبتسال ءاسنلل ةدسفم راسيلا لابو .مكسفنا ىلع اوعسوف |

 اهرهظنلف ايندلا ممل نم ةمعل هدنع هللا اذا ىنعي (هدنعىلع هتمعن رثا ىربنا بحب هللانا)

 هدصقيل هيلع قامت راها هسيلىف هتين نكتلو هلاحي قبلي افظن اسال سبللو هسفننم
 ةبالافو * عضاوتلا نم راسبلا عم قلخلا سبل سيلو تاقدصلاو ةاكزلا بلطل نوجاتحلا

 1 مهيلع ىلاوملا قحنا نايبو مهقحب نمل ةمدخلل ءامالاو دسعلا ذاخلا ةصخر |

 نسحا نمل اذهو ةنسلا هل فعاضي (نيرشعب كول. ملا ةنسحو رشعب رحلا ةنسح) ثيدحلاىفو

 ح رشف اذك صولخلا هجو ىلع هملاصمب ماقاو اريخ هلدارا ىا هديسل حصنو هللاةدابع
 نود تببلا لخاد ةمدخل ةيراج لجرلا ذَح'ْنا ىتنيو باستحالا باصنىف لاق + قراشملا

 ةمشحلا لل كلملا نال بناجالا رارحالا نم ثكا دبعلا ف ةتتفلا فوخ نال غلابلا دبعلا
 تيبلا لخاد ةمدخلادبع ذا نم لقو . ةنتفلانمأ, الف ةبعاد ةوهشلاو ةيفتنم ةمرحملاو
 كل كروب ليقف امالغ خعاشملا ضعب عاتباو . دعقموا جرسعا ىا ةلمهملا نيسلاب ناحكوهف

 هتنؤؤم تفخف هريغ مادختسا نع ىنغتساو هسفن ةمدخ ىلع ردق نم عم ةكربلا لاقث هف

 حراوجلا ةمدخ عفتتت املقو بلقلا ةلزنمب هتيبىف ءرملاو دبعلا ةسايس ىنكو هفيلاكت تناهو

 0 "ال0 -



 رونلا ةروس مهي ١ا/ه زجم

 لمعلل م.سلاو ”رفلاو كل ودعلل سرفلاك هنم لءفلا كلذ دوجو ماعد هفرشف ام ىلعفل

 اصقان ناك دجوا هلجال ىذلا ىنعملا هف دجوب مل ىتهو ركشلل ناسللا اصوصخ ءاضعالاو |
 هللا ىلسهللالوسر نا ملعاو * هنالا و هناضعاىف صقانلا ناسنالاك هتادابعىف رصاقلا ناسنالاف
 لها مهو باحانه باحاف هتعاطو هديحوت ىلاو ىلاعت هللا ىلا سانلا عييمج اعددق سو هلع

 | مهمدقاو ةؤاقشلا' لها مهو ضرىعا نه ضرعاو مهنع هللا ىذر ةباحصلا مهلواو ةداعسلا |

 هلو ةعاطا لتر كلانا عيبا ويلعانت» ماننلا ل ناك 163مل: ناؤتفابللو ةلهكلا ١
 مهلابب رطخمال امي اوبيصاو عئاقولا ىف اولتق ثيح اضيا الجاع ىلاعت هللامهبقاع هيلع اورصاو

 ىلاعت هللا لأست ةيصاعلا ةفلاسلا مالا كردا م هوزجعي ملف ىلاعت هللا مهكردا فكر ظناف |
 هي اونما نيذلا اهيااي ف هتبانع نيعب انسرحبو هتمحرب اندمغتيو هتءصع نيدحىف انلعجي نا |
 ناطظلاو تازنفهتهازكاتقو ىف انهلع لخو ثم ىا تنب ءانسال امالخ نا: ت2 اللد |

 سمالامالماللا هذه هدي مكتذأتسيل قف بيلغتلا قيرطب اعيمح تانمؤملا ءاسنلاو نينمؤملا لاجرال
 ةسرافلاب ىنعملاو : ههف ةصخرلاو هتزاجاب مالعا ”ىشلاىف نذالاو نذالا ٍبلط ناذئتسالاو

 ىراوجلاو ديلا نم 6# مكتاعا تكلم نيذلا 8 [ اهشزا دنبلط ىروتسد هكدياب] |
 نع ريمعتلاو دوهعملا غولبلا ةجرد نع نورضصاقلا ناببصلا ىا محلا اوغلل نيذلاو © [

 لاق * لزنا عماجول لاحب هتروريص مالغلا غولبو هللالد رهظا هنوكل مالتحالاب غولبلا
 سيل تادرفملافو * ىهتنا قنعك ما مسالاو مونلا ف عاملا مالتحالاو مضلاب ملا سوماقلا ىف
 هنوكل حاب غولبلا ىمستو لقعلا تايبسم نمهنوكل كلذبهورسف نكل لقعا اوه ةقيقطا ىف لا
 نذأتسل نامز فرظ ه6 تارم ثلث لف رارحالا نم ىا 4 مكنم رحاب هبحاص اريدج
 هلو تاقوالا كلةرسف مث ةافغغو ةسغ تاءاس اهنال ةليالاومولاىف تاقوا ةثالثىف اونذاتسسل ىا

 بايثسبلو مولا باث حرطو عجاضملانع مايقلا تقو هنا روهظل ه# رجفلا ةولص لبقنم

 مكبايت ىا هك مكبايث نوعضت نيحو 3 تايم ثالث نه لدب هنا ىلع بصللا هلحمو هظقلا

 ه6 ةريهظلا نم قم راهنلا فصن مونلاىهو ةلوايقلا لجال اهنوعلخو راهنلا ىف اهنوسبلت ىتلا
 راهنلا فاصتنا دح ةريهظلا سوماقلاىف لاق * راهلا فاصتنا دنع را ةدش ىهو نيحلل ناب
 رخآلاو لوالانود نيملا اذهىف بايثلا عضوىنعا ىمالا رادمب حيرصتلاو ظبقلاىف كاذامتاو
 ةنلظم وه ىذلا راهنلاىف اهعوقوو اهنامز ةلقل ةلوابقلا لجال هفف باشا !نع درجتلاناامل
 درحتلا ققحتناف نينقولاىفام ةلزنمب دارطالاو ققحتلا نم سبل رودصلاو دورولا ةرركل
 ةرخآآلا 46 ءاشعلا ةواص دعب نمو #9 هبحرصتلا ىلا جاتحبال فورعم ىما امهيف هدارطاو
 ثلث 8 هب تيطغت بوث لكوهو فاحللاب فاحتلالاو سابالا نع درجتلا تقودنا ةرورض
 رتستلا اهيف لتخي هي مكل » ةنئاك تاقوا ةنالثنه ىا فوذحم ادي وبا :6 تاروع
 عم تاروع ةاناوك دلل تاقوالا تدمسو مرتس داربام هم ىربي ىذلا للخلا ةروعلاو ةداع ظ

 عقبام مساب 'ئثلا ةيمست قيرط ىلع تاروعلا تاقوا هذه لب تاروعلا سفن تسيل اهنا

 6 حانج 9هنايبصلاو كيلاملا ىلع ىا 46 مهيلعالو مكيلع سيل ف هلالحم هنوك ىف ةغلابم هيف
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 [«رتاننسي| *هَهَد 8لدب<و+ ] ةئئشسرافلاب ىتلاو :"هلاغتب : تأت ناو“ ريغتل» لاق“ ليدتلاو
 لاوزو سفئنلا ةشامط نمالا لصاو مهنم 4 ادلكلإ 0 ءادعالا نم 1 مهفوخ دعب نم 0

 اورجاه مث نيفئاخ نينسرشعنم رثكأ ةرجهلا لبق مالسلا هيلع ىلا باحسا ناكو فوخلا

 برعءلاىلع مهرهظاف هدعو هللاز# ىتح هيف نومي و حالسلا ف نوحبصي اوناكو ةئيدملاىلا |
 برغلاو قرشلا دالاب مهل حقو مهلك |

 تفرك دهاوخ رسب رسار نيمز ىو رّدص ىع * وا مادخ كلود ل6 تيص مدبمد

 تفرك دهاوخرب ريز رد ىرثان ايرثزا « ردق لاب دياشك رب نوج شتمه زايهاش
 « أش ىنوكرشيال ف ديحوتلا ىلع تابثلاب دعولا دينقتل اونمآ نيذلا نم لاح 46 ىتودبعي اه |

 دعب دترانمو 6# رفك نمو ف أش دابعلا ف ىب نيك رشم ريغ ىنودبعي ىا واولا نم لاح |
 بيهرتلاو بيغرتلا نم صامب رئاتي لو هلعرمتساو تبن ناب رفكلاب فصتاوا دعولا ه« كلذ
 هذه رفكوا لصالا ىلع باز. فتأتسم رفك ديحوتلا لئالد ةدهاشم دعب هلع رارصالاناف

 ا رفكلا دودحنع جورلاو قسفلاىف نولماكلا 6 نوقسافلامه كئلواف 8 ةميظعلا ةمعتلا |

 هللاىضرنامع اولتقنيذلا اهقحدحجو ةمعنلاهذهب رفكنم لوا نورسفملا لاق * نايغطلاو
 اوراص ىتح مهنع عفر ىذلا فوخلا مهلع لخداو نمالانم مهبام هللا ريغ هولتق املف هنع |

 مهسفناب ام اوريغي ىت>موق ىلعاهمعنا ةمعتريغيالىلاعت هللاو نيباحتم اناوخا اوناك نادعب نولتقي
 ىوتتملا فو : ( ةمايقلا مويىلا اهنع عفريال ىتماف فيسلا عضو اذا ) ثيدحلافو

 َْمتِرِقلاتسكو ى رش, ذانا + مث تاملظ زا دبا وتاب هحره ا

 ىعمسا ريغ تلقف رب اي هبحاص ىنادانف ناسنا عدز ف تيشم هللاهمحر معدا نب مهاربا لاق *
 هعدتسير دقم ىلع فاطع 44 ةوكزلا اونا و ةواصلا اوم.قاوإ# جمانعم هلياوفلا تركو اف ةةلزإ |

 وهف هب سما ام رئاسف 6 لوسرلا اوعيطاو ف ]ا اومنقاو اما اولمعاو اونم اف ىا ماقملا |
 ةعاطالاو ءاتيالاو ةماقالا نم ركذام اولعفا ىا ه# نومحرت مكلعل 9: ليدكتلا باب نم

 باطخلل حلصي نماي وا دمحاي 4 نيسحن ال هه ةثالثلا ىماوالاب قلعتم وهف او>رتنا نيجار
 زجعلا #4 ضرالا ىف نيزجعم »ف نابسحال لوا لوعفم 6 اورفك نيذلا هِي ناك نم انماك

 رطق ىف مهك الهاو مهك اردا نع هلل نيزجعم ىا ازجاع هناعج انالف تزحتاو ةردقلا دض

 ىهنلا ةلج ىلع فطع 6 رانلا مهاوأموإإ» برهم لك اهنم اوبره ناو تبحر امي داطقالا نم
 نوكردم مهناف ضرالا ىف نيزجعم اورفك نيذدا نيبحت ال ىا ةيربخ ةلدجم اهليوأتب

 هللاب و ىا فوذحم حدملاب صوصخملاو ردقم مسقل باوجد# ريصملا سلو © رانلا مهاوأمو
 هريصمل بابلا ريص هنمو هيلا ىهتنا ىا أذك ىلا راض لاقي رانلاىا ىه عجرملاو ريصملاسنيل ظ

 ةمعللا اوقفنا نيذلا ناف ةمعنلا نارفكىلا ةراشا ةياآلاىفو + هكرحتو هلقنتىف هللا ىهتني ىذلا |

 مكمزليام لقا هنع هللا ىضر ىلع لاق * ةعيطقلار ان مهاوأم تاءاطلانم مهبام اوريغو ىصاعملا ف
 لبق صقان تناف كامون ىوتسا اذا هللادحر نسكا لاق * هصاعم ىلع همعتب اوشعتستالنا هلل

 دجوا ام لك و اركش هيف دادزتنا كيلعف امعن اذه كموي ىف كداز هللا نا لاق كاذ فك
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 د 0 ىعدا نمو ياي رن وسم هلام قافنا ريغنم ةنْلا بح ىعدانم ٍباذك وهف

 كلذ نم ءارقفلا ةيحم ريغنم مالسلاهيلع ىلاةبحم ىعدا نمو باك نفذ هللا مرام كرت

 تسا تنجح دلك ناشيودد بحي

 هل لبق ماما ىف ةدوعلا اوفشك ةعاجنيب ةعيرشلاىار امل هللاهمحر لينحنب دمحا نا لعاو *
 ئوتملا فور: ةعيرشلا كتيامرب.سانلل اماما كِلعَج ىلاعت هللانا مالا ف١

 دوري تعل رش ماكحاب واك هكا داو نيا تقناوط كأذو دلصصهر

 ةرفكلاةماعل باطخلا 6 تاحلاصلا:اولمعو مكنم اونما نيذلا هللادعو 8 قؤوتلا هللالأسن ظ

 نيفوطمملاني فراظلا طيسوتو ةينايب نمو نينمؤملانمهعم نمو مالسلا هيلع هلوا ةيضيعبت نمو
 مهدعو ىنعم ىلع رامضاب اما مسقلل باوج ه6 ضرالا ىف مهنفلختسل 0 ناعالا ةلاصا راهظال

 مهنلعجمل ىا ةلاحمال هزاجا ققحتل مسقلا ةلزنم ىلاعت هدعو ليزش وأ مهنفلختسيل مسقاو هللا

 نيمزرد : ضرالا ىف ] ىشاكلا لاق + مهكلاممىف كولملا فرصت ضرالاىف نيفرصتم ءافلخ
 لاق : (ليللا هلع لخدام ىلع نيدلا اذه نلخدبل ) مالسلا هيلعهلوقل [ محو برعزا رافك

 فيرشتل اماو هزجعل اماو هتوملاماو هنع بولا ةينغل اما نيغلا نع ةبابنلا ةفالخلا بغارلا

 نيذلا فلختسا م 8 ضرالاىف هءاياوا هللا فلختسا ريخالا هجنولا اذه ىلعو فاختسملا

 مهفلختسا ليئارسا اونب مهو مهلبق نم نيذلا فالختساك اناك افالختسا ىا هن مهلبق نم

 لاقل[ 2| كل تحضن هثلتحشما قة م وكلا تيكسو /كتنكذل لاه لكدداد فا يزود احمد |

 ثسحح اًنباث اررقم مهيد | نلعجبا ىنعملاو .ىهتنا مكل فدر دح ىلع نوكي نا زو ىلعوبا

 [ نديدنس ] ءاضترالا هك مهل ىضتر دا ىذلا 3 عزانم ريغ نم هماكحاب كمعل ! لع ناو نمسا

 ىتلا هتناما لمح 0 فنص لك نكمي ىنعي ةيمجنلا تاليوأتلا ىف لاق © جاتلاىفاك
 هدابعل نوحانلا ةلملا متاعدو مالسالا ناكرا ةمثا مهئاف مهنيد بتارص عاونانم مهل ىضترا

 هيلع لوسرلا رابخا ظافح مه موق . فائنصا مهو نيدلا ظافح هللاف دشرتسينم نوداهلا

 لهاىلع نيدارلا نم لوصالا ءاملع مه موقو . ةنزخلا ةلزنمب مهو نا رقلا ظافحو مالسلا

 ةكلهماهناف مههبشو ةفسالفلامواعب لوصالا نيطلخم ريغ ةلدالا حضاوب عدبلا باعصاو دانعلا

 مالسالا ةقراطب مهو قحلاب نومئاقلا ءايلوالاو نوخسارلا ءاملعلا الا اهنم ميبالب ةملظع

 تالماعملا ةيفيكو تادابعلا نم ةعيرسشلا مولعيف عوجرلا مهيلانيذلا ءاهقفلا مهموقو . هناعجشو

 قئاقللاباهساو ةفردملا لهامه ن ورخاو . كلملاف نيفرصتملاو ءالكولا ةلزنع نيدلاىف مهو

 ءامسلادمعو ملاعلا باطقاو قيقحتلا ىلع هللا ءافلخ مهو نوامكلملا ناواماكلا :كولثنلا انانناف

 سلجم نايعاو كلملا صاوخك نيدلاىف مهو ضرالاو تاومسلا موقت مهب ضرالا دانواو
 ليدتتلا 6 مهنادببلو © ةمايقلا موبىلا مهتاقبط ىالتخا ىلع ءالؤهب رومعم نيدلاف ناطلسلا

 لوالا ءاطعاب ىناثلا كلريصي ناوه ضوعلاناف ضوعلا نه متاوهو رخآ ناكم ”ىبشلا لعج

 | لمج نيكملا :6 مهنيد مهل ننكملو © ةربابلاو نوعرف كالها دعب ماشلاو ربصمىف هللا
 | نيكملا رداصملا جانىف لاق * هل ارقم اهلعج ىا ضرالاىف هل نكف كاشير هلل انكم. ىلا

 ا



 [ دوخ نادنكوس نير نبرتذس جل ايو ىادحم ناقفانم ٍدئاورك ديكو يو[: ةسزافلابو 0 ا

 نا ذكيا ةلاذوسرل نولوقي اوناك مهئاف وزغلا ىلا جورحلاب ىا 4 مهترما نئل له

 مسقلا باوجي هيلع الوادم ارمضم طرتشلا ءازج ناكو طرشلل ءازجال مسقلل اباوج روكذملا'

 ت-ج الا دع رشع نماثلا ءزجلا

 © نجرخيل © اندهاج داهجلاب انتماناو انْقا تّقازاو كعم انجرخ تجرخ نئلو كعم

 طرمشلا دعب ىنأيام تلعج. مهترما نْئل هلوق ىف مسقلل ةثطوملا ماللانال اومسقال باوج

 مهتلاقم تناك ثدحو مس تاز ىلع رصتقا نيلثاعم اناك امل طرشلا ءازجو مسقلا باوجو

 اوفلحتال * اومسقنال لق 98 لبق ثح اهدرب مالسلاهيلع سما ةرجاف مهنييو ةبذاك هذه

 ىهنلل لياعت تتلو فوذح 0 ريخ 34 ةفو رعم ةعاط 0 ةعاطلانم نوعدتام ىلع هللاب

 اهنع ربع امتاو بلقلا نم ةأطاوم ريغ نم طقف ناسللاب ةعقاو ةيقافن ةعاط مكتعاط نال ىا

 مهضعبلاقو © داشرالا ىف اذك دالك فورعم روهشم كلذك اهنوكناب ناذيالل ةفورعمب
 مكنم بولطملاف ناسللاب مكمسقنم لثماو مكل ريخ ةنللا قدصو صالخالاب ةفورءم ةعاط

 اوعيطالب الوق بذكلاب (اومسقتال لقإلةيمجنلا تاليوأتلا فو 5# ةركتملا ةبذاكللا نيهلاال ىه
 86 نولمعت امب ريبخ هللانا قه لاقلاو لبقلا ىوعد ريغ لاعفالاب ( ةفورعم ةعاطإ هناف العف

 لق » كلذ ىلع مكيزاجيف لعفلاب مكتفلاخمو لوقلاب مكتعاطب وا ابذك لاقلابو اقدص لاملاب
 * اولوتناف 2# لوبقلاو ةمحرلا ءاجر ىلع ننسلاو ضئارفلا ىف «لوسرلا اوعبطاو هللا اوعبطا

 ه6 هيلع اهناف فج اهم متىما ام رثا ةعاطلا هذهنع اوضرعتو اولوتت ىا نيءاتلا ىدحا فذحب

 ةلاسرلا غلبت نم هبرماو فلك ام ىا 6 لمح ام ق9 م سو هيلع هللا ىلص هيلع اما اوملعاف ىا

 راعشالل لمحتلاب هنع ريبعتلا لعلو ةعاطلاو ةباجالا نم هب متيما ام 6 متلمح ام مكيلعو

 تحب 8 دنقف كلذ نع ميلوت ثدىحو لبق نتاكهنعل م6 دهع ىف هب ةقاب ةنوؤم هنوك د ةلقش

 ىلا اودتهت ةعابطلا نم هب ؟سما ايف ىا 46 هوعبطت ناو ## لبقثللا لجلا كلذ

 نع ايو رش لك نم ججنملاو زيخ لك ىلا لصوملا ىصقالا دصقملا وه ىذلا قحلا

 | 6 لوسزلا ىلع امو  بيغرتلا ديك أت نم بيهزتلا ميدقت ىف امل ىلوثلا مكح نايب
 حضوملا غيلبتلا * نيبملا غالبلا الا هه افرعم ديعا هنأل سنجلا ىلع لمح نا دعببو دم

 مكيلعف مايلوت ناو مكلف متدا ناف ملجام ىتب امناو لعف دقو حاضيالا ىلا جاتحبام لكل

 ىوهلا سما نمؤ ةمكحلاب قظن العفو الوق هسفن ىلع ةنسلا ىما نم هللا همحر نائعونا لاق *

 ةوزتم كل كان )تجلت لاه * «اودتهت هوعيطنتناو) لاق ىلاعت هللا نال ةعدبلابقطذ هسفن ىلع

 (ةوكزلااون ١و ةواصلا اوميقاوإ ىلاعت هلوق اهالوا :اهتنيرقريغب اهنم ةدحاو لقتال ثالثب

 (لوسرلا اوعيطاو هللا اوعبطا) ىلاعت هلوق ةيناثلاو : ةالصلا هنم لبقت+ل ةاكزلا دؤيملو ىل صنف

 هللا ركش نف(كيدلاواو ىلر كشا نا) ىللاعتهلوق ةثلاثلاو : هنم لبشي+ل لوسرلا عطب ملو هللاعاطانف

 ىلع كدشريو لوبقلا باب حاتفه لوسرلا ةعاطاف كلذ'هنم لشال نيدلاولا ركشيملو هئامعنف

 نم ناك اذاف ةنْلا لوخد هلدعو هللاةعاطىف مهعيتاملافهكلا باكا بلكنا ةعاطالا فرش

 5 ريغب اثالث ىعدا نم هللادحر د. مسالا متاح لاق' * نيعبطملاب كنط اه ١ كاذك نيعطملا عبت

 (وهف)



 رونلاةروس مهي ١/١ :جح

 لأم شار "لخلاو وار وق» لاوتطخ دل ادن ذاك الفلا كيا قسرا اوأ طع الل دات زكي

 |[ تسين رسيم ىوقتو تيشخو ىدادرب
 ىلط ىلوم ىاضررا لمع كنيو * ىلط ىصقا دصقم هكا ةاكتلا

 نم دبالف ىلاعت هللا اعد دقف مراحلا باتَجاو ضئارفلا ءاداىف هلوسرلو هلل ةعاطالا نه دبالف

 منش هححصتلاب لوشسرلاىلا ةوعدلاو ةقيقاب هللا ىلا ةوعدلا هللا همح ر ءاطع نإ لاق+ ةباحالا

 مامالا لاق * ضرملا هباحالا مدع بيسو لض لوسرلا كاد بحي م نهو نفك هللا ىعاد تحب

 روك دملا وهو ىمسح نابرض كلْذَو ناسئالاب ْصاخلا لادْسَعالا نع جورخلا ضّرملا تغاززلا

 قافللاو لخبلاو نيْلاو لهجلاكلئاذرلا نءةراعىاثلاو «جرح ضد رملاىلعالو زل ىلاعت هلوقىف

 قافنلا هبشيو «اضرم هللا مهدازف ضمم مهب واق ىفإل ىلاعتهلوقوحت ةيقلخلا لئاذرلا نم اهوحنو

 عناملا ضرملاك لئاضفلا كاردا نع ةعنام اهنوكآ اما ضرملاب لئاذرلانم اهريغو رفكلاو

 لوف قة وأ دملا هيورخ ذل نانا لح 5ع قنات توكل ناز لكاكللا ف كلا نع نذل
 ندلا لم ةيدرلا تاداقتعالاىلا ا سفملال كامو (ناوتسا ل ن2 الا نادل ناقل ل |

 تح الل اعبات هاوه نوكي ىتح دخان مْؤْنال) ثيدحلا فو ىهتنا ةرضملا ءايشالاىلا ضئرملا

 هب ءاحامل || تلا هكقن ليم لو هناحرد 0ك الو نامالا لاك ديعلا مايل هانعم ( هب

 هللاىوسام كرتب ىه امبا ةباحالاو ةعاطالا ةققحنا م ماكحالاو ىدهلا نم مالسلا هيملت ىنلا

 هبلق جارمم قارحتا هو هل تضع تافآل وهف هريغ ىلع لبقا ن هنود امع ضارعالاو
 لها تاللاقع نيدلاف كشلاو ةرخ الا بحو هللا بح نم اهيلعسانلارطق لا هللا ةرطف نع

 فتحا فوخو لالضلا نم مهريغو نييرهدلاو نييعئاطلاو نيفسمفتملا نم عدبلاو ءاوهألا

 تاضايرلاو تادهاجملا عاوناو ىوهلا نع سفنلا ىهلو ايندلا كرتب هلوسرو هللا ءسمأي ناب
 ىلا لوصولاو .قحلا قالخا ةيلحب حورلا ةيلحتل بلقلا ةيفصتو سفنلا ةنك زن ىلا ةيدؤملا |

 ءادا مدعل هلعناملظيو «ةدايزو ىشحلا اونسح انيذلل) هلوه ادعواع نائفونال مْ ةادمقلا ظ

 هلصاو هللاب نوقفانملا فلح ىلا 4 هللاب اومسقاو 8ه ةرذ لاقثم عظيال هللانا لع اما هقوقح
 م« ١

 ص مهناعا دهج 84 فلح لكل اهنا راض مث مدلاف نيمهتملا ىلع مسقت ناعا ىهو ةماسقلا نم

 لاق * هللا رك ذي رب !ىفرط دحا ةيوقت عرشلا ىفو ةوقلا ةغالاىف نيعلاو ةقاطلا حتفلاب دهملا

 لاح هنا ىلع بصنلانيح ىف وه ىذلا هلعفل دك وم ردصم هنا ىلع بصن دهج داشرالا ىف
 اهتباغ غواب نيعلا دهج ىنعمو ادهج مهنايا نودهجي ىلاعت هب اومسقا ىا اومسقا لعاف نم

 نيغلاب نيدهاج ىا اهتقاطو اهعسو ىصقا غلب اذا هسفن دهج مهلوق نم ةداعتسالاق يرطب

 هنا ةراعتسالا ىنعمو هني دهج دقف للاب مقا لاق نفث ةداكولاو ةدشلاىف نيعلا بتاع ىصقا

 نودهجم هلصا؛ناك اهتقاطو نيعلا عسو ىصت| نوقفانملا غبن ىتح ةقاطو عسو نيمسلل نكي ل ام

 برضف وحن .لوعفملا ىلا افاضم هعضوم عضوف ردصملا مدقو لعفلا فذح مث ادهج مهنامإ

 | لاق + هدنع دهاعملاو دهاجلا هلعش امي ارابتعا ديلان م راعتسم فلحلا ىف نيعلا بغارلا مامالا

 ا



 عج سمع نيانلاا جلا

 هميخفت هللا 5 ةققح 1 مكح مكمل ناكناو ةقيقح مكحلا رشابملا هنال 6 مهني 9 |

 | انكب سلو انكتب ىضقت ن نا ”ىنلاب مكحلاو , ىلاعت هدنع هلحم ةلالجمب ناذيالاو مالسلاهلع |

 قحلاب 3 مالسلاهيلع هناب مهملعو موملع 0 نوكل مالسلاهيلع هلا ةكاحلا نع ضاىعالا
 | ناو و هتيحانىا هضرع رهظا ضرعاو هبف ةغلابمو ىلوتلل حرش وهو ةوشرلا لقب الو مهيلع |[

 يجلاو نابيتالا ناف اوتأأي ةلص ىلا د6 هيلا اوتأب ف مهيلعال مكحلا ىا 4 قحلا مهل نكي
 * ضرع مهبولق ىفأ ول مهل مكحي مالسلاهيلع هناب مهمزجل نيداقنم 46 نينعذم الج ىلاب نايدعب
 بواقلا ىض رم مهنال ضاىعالا كلذأ .ىا هأشنمل نايبو روكذملا مهضاسعال حابقتساو راكتا |

 نع برضا مث مكح اهف راج ىا هتيضقىف فاح لاق نينا ادحا ىلا مكحلاىف ليلا ماغلاو

 كلوا لب وف لبق ثيح مهعئانش نم رخآ ”ىش أشنملا ناب مكحو هتيئشنم لطباو لكلا |
 اوضرعال امهنم ”ىل ناكول هنالف نالّوالا اما ركذ امم ”ىثل كلذ سيل ىا 6 نوملاظلا مع

 هتناما مهتفرعمل الصا فيلا نوفاخيال اوناك ثيح اسأر هافتنالف ثلاثلا اماو اضيا ذئنيح
 متو مهبلع قل اهل نم اوملظي نا نوديري نوملاظلا مه مهنال لب قحلا ىلع هتايثو مالسلاهيلع ا

 دافتسملا نلا طاتف قحلاب مهلع ىضَقي هناب مهلعل مناي هللا ةكاحلا نوبأبف هدوحج مهل

 ىفو امهسفن ىف امهققحنعم طقف ضارعالاىف امهتيئشنم فصو وه نيلوالاىف بارضالانم
 اما ف اءيمح فصولاو لصالاوه عبارلافو هسفن ىف هققحن مدع عم فصولا وه ثلاثلا ْ

 ىلا اوعد اذا يه اهءسا اهزيح ىف ام عم ناو ناك ربخ هنا ىلع بصنلاب 45 نينمؤملا لوق ناك
 نم وا مهنم اوناكءاوس مهموصخ نيو ف مهني كونتولا قا ُ مكحبل هاوسرو هللا |

 مالا ةقفاوم ةعاطلاو لوبقلاو ةباجالاب 6 انعطأو ف ءاعدلا هك يانا واوا مهريغ |

 «كئلواو ف [ ىمكح نايمرد ىنكدجرهب ] نرلا حتف ىف 3 هريغلو هلل زوجت ىهو اعوط |
 نم نوجانلاو بلطم لكب نوزئ اهلا 5 نوحللةملا مه ع ليما تعنلانم رك ذ امي نوتوعنملا

 هللا عطب 92 [ هكرهو ] *#نءوؤ# ةغبلا كارداو رفظلا حالفلا تادرفملاىف لاق * روذ# لك |
 ةيدعتملاو ةمزاللا ةيعرشلاماكحالا نه هب !سما ايف ناكنف انساك امهعطن نم ىا # هلوسرو |

 هرمع نم ىتب ايف 46 هقتيو ف اهب اذوخأم نوكينا هبونذنم ىضم ام ىلع 6 هللا شخيو و
 ىلع افيفخت فاقلا نكس مث ءاهلاو فاقلا رسكب هقتي راصف مزجلل ءايلا فذ هيقتي هلصاو |

 فتك و من ةدحاو ةلك تناكاذا هنيع نكسسي امئا لعف ةغيص ىلع وهام نال سائقلا فالخ
 فتك ةلزنف هقتب انلوقىف هقن ناف لصتملا رجم لصفنملا نم كلذ هبشا١ام ىرجا م >0

 000 6 تسمو نكن ٍْ

 «نوزانا مز |
00 

 | روهظ عم مالسلاه لع هتوبن ىماىف اوكشىا هي اوبترا 39ه مهنال كي ما وه مهتافنو مهرفكل |

 ا رولا فحلاو . ةموكذطاىف هي هلوسرو مهيلع هللا ف يحبنا نوفاخ وه مهنال هو ماو ايتعلقفم | |

 | مهبايثراو مهقافن ققحتل همكحل نينعذم هللا اونا امو مهل قل انوك دنع مالسلاهيلع هنع



 روالا ةروس 1 مي ٠١4 جم

 كاودلا مط ءوللم نع عا ةيمحتتلا فاللي والا قارنا هتيعو ةاضتزلا تجر لكي نايك
 | هرمح عيضي نا هيشمىف هن ريس ىنعي © هنطب ىلع ىشعي نم مهنذ )) لاقف ءاملانم تقلخ ىتلا

 | تاوهش لشصحن فأر نع عيضي ىا © نيلجر ىلع ىشع نم مهنمو ) هنطب 00

 | عبرا هل ناكناو ةرشابملادنع نيلجر ىلع ىشمي هتوهش ءاضق دصق اذا ناوبح لك ناف هج

 | هاجلا ىلاط رث ا هاحلا يلطىف هرمع عيضي ىا 3 8 عبرا ىلع ىشعي نم مهو 0 71

 كافنل اومراكباو ) ىلاعت لاق اك ريمعاو لاغلاو لقبك الد ءيراهل بوك ىلع 57 5-2

 هتثيشمو هتمكح ىضتقم ىلع تاقولخلا عاونانم 6 ءاشبإم هللاقلخي ةئيزو اهويكرتل ريملاو

 | تاقولخلا عاونا نم عونلك قلخ ىلع هللازا ملعيل ةردقلل اراهظا ءاشي امك ءاشيامل ةيلزالا

 ا لزوف بهشا ايزاب لسراف دصلال اموب جرخ هنا - ديشرلا رابخا نهو - رداق تارودقملاو

 مهلأسو ءاملعلا ديشرلا رضحاف ةكمس هعمو هنم سأيلادعب عجرمث ءاوهلاىف باغ ىتح ولعب

 ءاوهلا نا امهنع هللاىضر سابع نبا كدج نع انيور نينمؤملا ريما اي لتاقه لاقف كلذ نع

 اهل كمسلا ةئيه ىلع أيش هف خرفتو ضي باود هبفو هيف ناكش قلخلا ةفلتخم متاب رومعم
 | ىا 6 تانم تايآ الزنا دقل ) همركاو كلذولع التاقم زاحاف شير تاذب تسيل ةحتتجا
 مهنكلو مهفاصوا ةروكذملا ناسنالا عاونا نم عونلك نم انقلخام هناي تانيه نآرقلا انلزنا
 نودتهبالواهيلع اوابجىتبلا فاصوالا هذهىلا الا نودتهي اوناكامل هيلع اولبجامىلا اولكو ول

 «مقتسم طارصولا ءاشينم ىدهي هللاو ) مهتثئيشمو مهتداراب هللا طارصوه ميقتسم طارصولا

 قيفوتلاو قيرطلا ءاوسملا ةيادهلا هللالأسن ةلزالا هتداراو هللا ةئيشم ةرضحلاىلا هب لصب

 ايدوهي مصاخ قفانملارشب ىف تلزن 6 لوسرلاب و هللاب انما نولوقي و 8 قيقحتلا ةداحل
 ةالصلا هلع ىتلاىلا ىدوهللا هادو دوهنلا راحانم فرشالا نب بعك ىلا هاعدق ضراىف

 | لاقبأك ةلاقملا كلف هنوعباتيو هتودعاسي ةقئاط لئاقلل ناب ناذيالل عملا ةغيصف مالسلاو

 ىهنلاو ىمالا ىف اهانعطا ىا  انعطاو © دحاو مهنم لتاقلاو انالف اولتق نالف اونب

 فالخب ىمالا دعبالا روصتبال وهو داقنالا اهنال ريغال الاب لمعي لعف ةعاطالاو
 ىدع اذا ىلوت بغارلا مامالالاق + همكح لوبق نع ضرعي 6 ىلوتي مث 98 اهريغو ةدابعلا

 | اريدقت وا اظفل نعب ىدع اذاو عضاوملا برقا ىف هلوصحو ةيالولا ىنعم ىضتقا هسفنب

 نوكي دقو مسجلاب نوكي دق ىلوتلاو برقلا ىلولاناذ برقلا كرتو ضارعالا ىنعم ىضتقا

 نعرلوتلا ما داعبتسال نوكيناو ىنامزلا ىخارتلل نوكينا زوجب مثو رامتلالاو ءاغصالا كرتب

 هنموةاطفنملا ةعطقلا.قرفلا تادرفملا ف لاق + نيلئاقلا نم ىا 4 مهنمقيرفؤ# انعطاو انما مهلوق

 © كلذ دعب نم 88# نيرخا نع ةدرفنلا ةعاملا قيرفلاو سانلانم ةدرفنملا ةعامجلل ةقرذلا
 قيرفلا نع هيفنل ضتقم مهنع ناعيالا فن ناف نيلئاقلاىلا ةراشا 6كئلوا اموإ## روك ذملا لوقلا

 ١ نيذلا مهضعب ىلوثي مث ةعاطالاو ناميالا نوعدي نيذلا كثلوا امو ىا سكعلا ىالخم ىلوتللا

 ظ نينمؤملاب اوسيل ىا ماللاهنع برعي اك ةقيقح 46 نينمؤملاب 88 لمعلاو داقتعالا ف مهنوكراشي

 ١ كوشذلاىأ "6 مكحبل هلوسرو هللاملا | اوعداذاوإإ# هيلعتابثلاو ناميالا ىف صالخالاب نيدوهعملا

! 

 همس هسعو تست تس



 ميج 1١4 ع رش نماثلا ءزجلا

 | ارىرادقم دومتبيلغت سي ديرفايبكالم نازاو دابب درك بيلغت ارىضعن سي ديرفايب نج
 قئازكلاّىف لاقي[ تْيَبا هنعانآ "لضاو 'دزك قلخ“تاناونح نئاسو ئعدا'نازاو كاخم

 | ةكئالملاىوس ناويحلا عيمل ةفطنلاوهو اهب صتخم ءامنم ةقولخم ةبادلك نا نذوم ءامريكست
 ١ سنجلاىلارظن ©( ىح ”ىشلك ءاملانم انلعجو ) هلوقىف ءاملا فيرعتو ةفطن نم قولخم نجلاو

 | هضعب لعخ ءام هللاقلخ اولاق * ءاملانم قلخلا عيمح لصانال ناوملا عبمج هنم قلخ ىذلا

 | مدآ هنم قلخف انيط هضعب و نما اهنم قلخف اران هضعب لعجو ةكئالملا اهنم قلخف احير
 | نال مالسلا هيلع دمم رون نه قلخ حور ىذلك ناىلا ريشي ةيمحتلا تاليوأتلا فو © ىهتنا
 فدض ةرد وه ناكاملو (ىحور هللا قلخام لوا ) لاق اك ةردقلا هب تقلعت ”ىث لوا هحور
 ( ةرد قلخ ملاعلا قلخم نا هللا دارا ال) لاقف ةرهوجو ةردب هحورنع ربع تادوجوملا

 | :كلذزم حاورالا تقلخف ثيدْلا (ءام تراصف ةسهلارظنم اهملارظن مث) ةرهوج ةياورفو

 ١ "سبل هنال بجحا.ءاملانم قلخلا نال لبق ءاملانم بث لك قلخ ىف ةمكحلا ام لبقناف « ها ءاملا

 هنمذخ واهلعىننيناداراوا هدسةكسعنا داراول ناسنالا نال ءاملا نماعوطدشا ءاشالا نم”ىش

 ءاملانمقلخيهنا ربخا ىلاعتهللاف لة «ءاشالا عاونا ءاشالا رئاسنم وذ سانلاوهنكميال أش

 | «# هنطإ ىلع ىثع نم مهنفؤط ةمحر لا هلع ثدللا ىباريسفتف اذك ”ىسلكىلع رداقوهو قلخ!نماناولا
 | هعمج هناللجرلاب ىثملا ةقنقح ناكناو زاجلا هجو ىلع ىثمي لاقامتاو اهوحنو توحلاو ةحلاك
 | اهنوك عم ايثم اهرورمو الثم ةلا ةكرح ةيمست نا ىنعي . عبتلا هجو ىلع ىشع ىذلا عم

 ىلع دورملا كلذ نوك دبقعم اهيلع دورملاو ةفاسملا عطقوه ةقيقحىنملا ناف ةلكاشملل افحز

 | مهنمو »نيلالا ىف اك ريطلاو ناو سنالك 4 نيلجر ىلع ىثمي نم مهنمو ف لجدالا |
 ظ بك انعلاك عزا نم ناك ١ ىلع. ىثميال ضرعتلا: مدعو شحولاو ملاك 6 عب نا ىلع .ىنمي نم ا

 | ةروصلا ىف اهنال نه رلا حتفىف لاقو * داشرالاف م اهب دادتعالامدعل تارشخانم اهوحنو

 | بيلغتل مهنمىف ريمضلا ريكذتو ىثاوكلاىف اك اهنم عبراىلع ىنمت امتاو عبرا ىلع ىثمت ىتلاك
 | ثيح بيتزتلاو مهنقىف مهوهو لامحالا ليصفتلا قفاويل نعي فانصالانع ريبعتلاو ءالقعلا
 | لخدا ةلاالب ىنثملا نال عبرا ىلع ىثاملاىلعوهو نيلجر ىلع ىثاملا ىلع فحازلا مدق

 ١ هللاقلخي © عبراىلع ىثمنم ىلا ةبسنلاب اهل تبثا وهو نيلجرلا ىلع ىثملانم ةردقلا ىف

 أ تااهلاو ءاضعالاو روصلاّن م ءاشامىلع اكىموا ناكاطيسب رك ذيمل اممو رف ذامت 46 ءاشيام

 ٍْ هدومرف هقيدح بحاص ] رصنعلا داحتا عم لعافالاو ىوقلاو عئابطلاو تاكرحلاو
 تساديس وادز' هلمح اهراك «* تساوخودهاوخهجرهب رداق تسوا

 مهضعل لاقو

 تبسوا:اهلذ”نورد؛ناد؛ نتف هب تكسوا اهلك« نورب٠ دنيشقت |

 | لكل ىا 6 تانيم تايآ انلزئادقل 8» ءاشي م ءاشيام هللا ل عنيف «ريدق ”ىشلكىلع هللازاؤ# |
 | قؤوتلاب 46 ءاشي نم ىدهي هللاو © ةبني وكتلا رارسالاو ةينيدلا ماكحالا نم هنايب قدام

 / ىذلامالسالا ىنمي 46 مقتسم طارصولا  اهيناعمف لمأتلا ىلا داشرالاو اهبف حيحصلارظنلا |



 هتردقلاكو هتدحوو ميدقلاعناصلا دوجو ىلع ةخاو ةلالدل 6 ةريعل » بيلقتلا ىلا ءاجزالا

 رونلا ةروس مد 11ال تتح

 نيغلا ,لصاوىلعلا هناكشب .قيليال مع. ههزئتو .هيشمب ذاتفنو ماتشالا عيمج هءلع ةطاحاو

 دهاشم نيلامىلا دهاشملابةفزعم نم اهي لصوتب .ىلاا ةلاطإ: ةزيعلاو :لاج ىلا لاح نه,نواجن
 لاه داكيالو رصيو ةريصب ةكردملا بلقلا ةوقل لاق و رصبس نم لكل 6 راصبالا ىلوال

 كلذ ربدملا ةفرعم ىلا روك ذلإنم ربعي ةريصب هلنمنا ىنعي. تادرفملا ىف اك ةريدب ةحراجلل
 ةدابعلا ىأ بيسملا نب دعس لئسو * ةينادجولا ىلع اعطق لادلا لماشلا معلاو ةماتلا ةردقلا نم

 لقاعلا ىلعف لاقثع ربتعملاو راقواب ربعلا لانو *:هنيدىف هقفتلاو هقلخ ىف ركفآلا لاق لضفا

 تركذالا ناذالا تعمسام هللااهمحر ةيسدقلا ةعيارتلاق * راهنلا فارطاو ليدللا .ءانا رابتعالا

 تركذالا دارجلا تيأر امو. بتكلا رياطت تركذالا جولثلا تيأرامو ةمايقلا .موي ىدانم
 | ىصاعملا نم .ًاشنتىتلا ةقرفتملا بحسلا قوس ىلاعت هللانا:ةمركلا ةيآلا ف ةراشالاو © ربشحلا

 ةياوتلا, نظم :طرتفا ضعت ىلعي اهضحب 5 ارق .انيلعجم مث اهني, فاؤي مّ ةممذلا قالخالاو

 هيلع ناتف هير هايتجا مث رطم ىوغف هبر مدا ىصعو با>سنم جرخاك هلالخ نم جرخي

 ا وفعلا بلط هتمهنكتلف ناسفالا بنذا اذاف رشيلا نه ءزجرمشلاو ناسنلا نم ناسنالا) ىدهو
 | ةيلزالا هتاذ فصو ىلاعت هللا نا اناظ هبنذل امظعتسم هنم عنتمالو ىلاعت هللا نم ةمحرلاو
 بنذلادوجو كلذ ىذتقاف ثداوملا نم ثداحالو ٍبئذالورسشب نكيمل نيح ةيباوتلاو ةيرافغلاب
 | ظفاألا لاق اذلو : بنذلا ىلا ةبسذلاب ىه امنا ةرفغملا.نال ةتبلا ناسنالا نه

 تسيح راكز صا تمحر و وفع '“ىنعم * راشعا تس نشك ىاطخووهس

 رهقلادرب نم بيصفخ هنالذ>وقحلارهق نم هدومح اهبف ةواسقنم بلقلا ءاممنم هللالزنيو
 بهذي رهقلا قرب انس داكي ةداعسلا لهانم ءاشي نمي هفربصيو ةواقثاا لهانم ءاشي نم

 | راهن بلَقيو مالسلاهلع مدا قحىف بلق ام ةعاطلاراهن ءاشي نه ةيصعم ليل هللا بلي رئاصيلا

 رئاصبلا بابرال ةربعل بيلقتلا كلذىف نا. سيلبا قحىف بلق اك ةيصعملا ليل ءاشي نم ةعاط
 قلخ لاو ه» ةيمجنلا تاليوأتلاىف اذك بللقتلا ةأىمىف هرهقو هفطل راثآ اودهاشي ناب
 م ركا تارشحلاىفو ناوبخلاىف كلذ لمعتسيو فيفخ ىشم بيبدلاو بدلا 86 ةباد لك

 ىذلا ناوبحلل مسا ىهلب كرحر و ىشعام قلطم نع ةرابع تسل انه ةبادلاو تادرفملا ف
 رون نم اوقلخ ةكئالملا ناذ ناو ةكئالملا اهم جرخبف كلانه هنكسمو ضرالا ىلع بدي
 ةكئالملاهبف لخديالو ايندلاف دهاشي ناويح لك قلخ نمحرلا حتفىف لاقو + دان نم نجلاو

 | وه #* ءامزم © ضرالا ىلع بدي ناويح لك قلخ ىنعملاو . ىهتنا مهدهاشنال انال نجلاو

 مدا .هبف١لخدخ ةسنجلا ةدحولل نيونتلا نوكينا ىلع ةعبرالا رصانعلا دحا ىا هتدامؤزج
 ىتالاوركذلا ءامئا ةفطنلاوه صوصخم ءامنموا حود نم قواخلا ىسعو بارتنم قواخلا

 داوتيامناوسللا نم ذا لكلا ةلزنم بلاغلل اليزنت نوكف ةيعولا ةدحولل نيوتلا نوكي نان لع

 ىرهوج هناحبس قح هك دنكيم لقن امهنع هللا ىضر سابع نبازا نابت دد ] ةفطن نعال
 نإذاوإ نشل اي دوف كيلفتناب |١ نققمب ديشرتتاو تخادكب ميكن رت: تبيه نظن هن ديزرق |:



 موي +١٠1 زعم رفع نماثلاء زحل

 ممن: ضررالا*نراتطقا7 نم طق: لع.جلثلاو دربلا كسري نا. دارا اذاف ةكئالملا نم
 صا ثمح اهعضي كلم اهنمةبح لك ةبح ىفرادقمو نزوب هللا ءاشام كانه جلت كلذب
 نم اهلضاو. الا ضرالا ىلغ ىرخ نيعال امهنع هللا ىضر :سابع نبا لاق * اهعضوب
 رانلانم اهفصنو جاثلانم مهنادبا فصن ةكئالم قلخ ىلاعت هللا نا لاَقيو جلثلاو دربلا
 ىتح مهرما ةيحانىف جلثلا لاسرا هلادارا اذاف جلثلا بيذت رانلاالو رانلا ”ىفطي جلثلا الف
 فرفر لاش كانه عش ىذلا جلثلا وهف فرفرتلا نع طقاست اش جلثلا نم مهتحنجاب اوفرفرسي

 ةياآلاىفىا ءامسلانم دارملا لبقو هيلع عقب نا ديري ”ىثلالو> هبحاتج كرح اذا رئاطلا

 هيفثيام لقعلاف سلو رح نم الاج ضرالاىفنا ام دربنم لابج اهيفو كللفلا ىا ةلظملا |
 ءاوهلا نه ةدرابلا ةقبطلا تغلش ةرارح اهللحلو تدعاصت اذا ةرخيالا نا روهشملاو |

 ناف دتشا ناو ارطم تزطاقت دربلا دتشيمل ناف اباحس تراصو كانه تمتجا دربلا ىوقو |
 ريغ الطول لجيل 31 بنمو دا ازد هكر اله غابت زم ةةل راحيل ساربجالا "لا: كلمصو ١

 ةننبملا هشيشمو ىلاعت هللا ةدارا ىلا دنتسم كلذ لكو جلثلاوا رطملا هنم لزنيو اباحس دقعنيو
 تكارتو ءاوهلاىف ترثكاذا ةيبارتلاو ةّئاملا ءازجالا ءافصلا ناوخلاىفو * ٍلاصملاو مكحلا ىلع |

 اهضعب مأتلا اذا ةيئاملا ءازجالا كلت وه رطملاو ىارتملا وه باحسلاو قيقرلاوه اهنم ميغلاف
 نم هجورخ دعب ءاوهلاىف دمحت رطق دربلاو ضرالاوحن تءجر تلّقثو تدربو ضعب عم

 ىهتنا باحسلانم قفرب لزنت مث ميغلا لالخ ىف دمج راغص رطق جولثلاو باحسلا كمس

 سمشلا تقرشا اذا دجعلا نبا لاق * اراخ ةيئاملاو اناخد ىمست ةضرالا ةفيطللا ءازجالاو

 اناخد امهنم بكرملا ىمسي ةيضرا ءازجا اهطلاخيو ةيران ءازجا اهنم تللحت ةسباي ضرا ىلع
 ةضرالا ءازجالانم ناخدلا بكرت نا وه راخبلاو ناخدلانيب قرفلا نوناقلا حرشىفو *
 «هببيصق## ناخدلا نم فطلا راخبلان وكف ةيئاوهلاو ةّيئاملانم راخبلا بيكرتو ةيرانلاو

 هاف ءاشي نم [ار كركت نآ دناسريم سر] ةيسرافلابو : ةيدعتلل ءابلاو دربلا نم لزئيامب ىا
 نمأبف ه6 ءاشي نمع هفرصيو  ةرْعلاو عرضلاو عرزلا وحن هلامو هسفنىف ررضنم هلانيام
 ءوضلا ىنعمي اروصقم انسلا ناف باحسلا قرب ءوض برق ىا 4 هقرب انس داك قه هتلئاغ
 قورب دحاوقربلا سوماقلاىفو * باحسلاناعمل قربلاو ولعلاو ةعفرلا ىنعم ادودمب و عطاسلا

 ءافصلا ناوخاىفو * نازيتلا ىرتف قاسننل هايا هكيرحنو باحسلا كلم برضقا باحسلا

 ه«راصبالاب بهذي باحسلا فوجوف ةيناخدلا ءازجالا كلت كاكتحا نم حدقتت ران قربلا
 لاك رب تساليلد نياو ] ىنشاكلا لاق * اهدورو ةعرسو ةءاضالا طرف نم اهفطخي ىأ

 دضلانه دضلارهظي نم ناحبسف [ درا ى نوربب رادبا ربا ناسمزا لككا "هلعش هك تردق

 اههلاوحاريغتيوارخآلا ةدايزو اهدحاصقنب وا (ءهنيب ةبقاعملاب هيراهنلاو لبللا هللا بلي ف
 ءاجزانمركذام اهلج نم ىتلا رومالانم امهيف عبام اهريغو رونلاو ةملظلاو دربلاو رحلاب
 رهدلا اناو ىهدلا بسب مدا نبا ىتذؤي ) ىلاعت هللالاق ثيدحلا فو هلع بترتامو باحسلا
 نم لصف ىذلا ه# كلذ ىف نا هه طيسولاو ملاعملا ىف اذك ( راهنلاو لدللا بلقايمالا ىديب

 «ءاحزالا)



 رونلا ةروس مصب ١16 جح
 هك حصعتم 7 22 اع ع حسم 2 دهن اا عاما 22 هج جدلا صمم نجع يوم اه دج ب 2-22 عمد ١ عع ووصلت 2

 توكلم هديب ىذلاناحبسف ) لاق اك ىلاعت هدس توكاملا مايقو هب تاق وه انوكلم ”ىش

 (ناؤللا ئهل ةرخآلا رادلا ناو )لاق اكدملاو ضحلا ةاحلاوه توكلملا ملاعو (”ىش لك |

 أ قلخف حورلا ةيلباقل هدادعتسا بسحب هنم د 'ئىش لكلف حاورالا ملء وه توكاملاو

 اهمرك او تاقواخللا لضفا مهلماك راص اذهلف مظعالا حورلا ةيلباقل وقت نسحا ىف ناسنالا

 ن٠ هظح ردق ىلع لب توكللملا ملاع.ن م هاد ردق ىلع هحع رسل و هن اللص ةيصوصخ معا وهف

 ! ملاع ن : لما ةاهدح ودق ىلع هحسدتو هن اللص 0 كلللاو هنود امع هب درفتم وهو عال ملاع

 ١ ةروصلاب اهنم روعش الب اهتوكلع اهحيستو اهتالص ملعت تادانلاو. تاناومحلاو توكلملا

 | تالي داتا قا ستاد هادا ويقلل دلع اا ممو لامكلاب هتقيقحب ىا «نولعشبام ملع هللاوز)

 / قيرطب مجعلا تاناوملا قطن اذكو ىلاعت هللا قاطنا دنع تاداخلا قطن قيال اذهو

 ايفا اول «فادلالا هففكلا وعلا دلال يبقا اور ةلالق وأ !واوليلكل غدا قطط فوغ

 "كس ا ةادرر هلا ع درر ةمترختس»لا 0 كرا جيل تيرا ناد كيش اب

 | 25 اباحس ئجزي هللا نا رت ملأ 9» داوجلا باهولا ضانقلا هنا فيطل لاحبالا هتقو رمالو

 | هنمو هبدتعم ريغ وا ري سي ”ىش قوس ىف بلغ قاسنيل ةلوهسو قفرب ”ىثلا قوس ءاجزالا
 كاكا لانكا هيفثءاهب دادتعالا َةلقل اهعفديو دحا لك ابجزب اهئاف ةاحزملا ةعاضبلا

 | موانع حداؤإلا ىف مب اكول » اطلب كيجبالدام ويقول هلشنلا

 باحسلا علف انهه دا رماو اهقوف امو ةدحاو ةب احعس ىلع هقالطا ع سدج مسا وهو

 ةيرصب ةيؤر اراد قعملاو ::ددعتم ىلا" الا تفاضنال' هاف هريمض ىلا نيب ةفاضا ةئيرش

 ضعب ىلا اهضعب مغِب هتازجا نيب ىا :4هنب فلؤي مثله ديري ثنح ىلا امغ قوسي هللانا

 ضع قوف هضعب اكارتم ىا :6 اماكر هلمحم مث 9 اعطق ناكن' دعبا ادحاو أيش هلعجنف

 ىا موك باحس لاقي تادرفلاف لاق# عمتجم موكر وهف 'ىش قوف ”ىش عمتجا اذا هناف

 هك قا رئا رطملا ىا هك 5 قدولا نقارف 0 ضعب ىلع هضعب قلبام ماكرلاو كارتم

 رطملالالخ نوكيام لبق قدولا 3 و * هنهو هديدش هلكرطملا قدولا ثالاوبا لاق

 | ةيرصبةيؤرلا نال قدولا نم لاح :6 هلالخ نم جري © رطملا نع هبربعي دقو رابغ هنأك

 ىنمملاو .رطقلا جراخم انههدارملاو نيئيشلانبب ةجرفوهو لبجو لابك لاخ عج لالخلاو
 راصعتاو مكارتلاب تثدح ىتلا هقوتفو باحسسلا كلذ ءانثا نم جري قدولا كلذ نوكأ لاح
 | لزنيو و هيلع مقيام رظملا دسفال هالؤلَو رطملا لاب غ باحسلا تك لاق + ضعب نم هضعب
 ىاد# لابج نم © هالعا ”ىش لك ءامسو ءامس كالغام لك ناف مامغلا نم ىا 1 ءاهسلا نم

 تاثنملانم ءامسلا ناف ءاهللا ىف ىا 4 اف 0 ةنئاك مظعلا ىف لابجلا هيشت ماظع عطق نم

 نا ىلع هياغلا ءادتبال نالوالاو ةيضيعبت نم نا ىلع لزني لوعفم :* درب نم # ةعامسلا

 ىف رطملا نم دربيام ىا دقعنملا ءاملا هكرحم دربلاو راحلا ةداعاب ىلؤالاّن م لاّتشا لدب ةيناثلا

 | درب ضعب اه لابج نم ءامسلانم اًندتبم هللا لزب ىنعملاو . تادرفملاىف م بلصنف ءاوهلا

 اكلم اهب لكوو حلثلاو دربلا نم م ءامسلا ف ةريثك الاجج قلخ ىلاعت هللا نا مهضعب لاق



 مآ 1 2 ريدم نمانااي زل

 هنال ال لوما تاومسلا كلم © ِ هرعغل ال 7 هللو 0 + اراتخاو غول مهل حيبسنال ثرح |

 ءادبا امادعاو اداحنا اهع.2ىف فرصتملاوهو تافصلاو تاوذلانم اعهبف امل: ' :) قلاخلا

 اذه دبعينالقاعلا ىلعف ثعبلاو ءانفلاب لكلا عوج رىا هريصملا## ةصاخ هللا لاو ةداعاو ظ

 ىلع ضعبلا دنع لوم حيبستلا اذهو ىونعملاو مرد ناسلالاب هحبسلاو ىوقلا كلاملا

 نمو هللاالا هملعلال ة هقشح حبسل اضا ءالاقعلا ريغل ن وكي نا زوج هباف لاقملا ناسلب تاكاام

 ناوز ءاربسالا ةروسفف كلاش هلوق 516 2 لليصفت قيس دقو يئاوكلاف مكمدابع نم ءاش

 تنك لاق تباثىنانعو + منذت عجراف (مهحيبست ن وهقفتال نكلو مدمحم حسالا ”ئثْنم
 دعلو سمشلا عولط دنع ريفاصعلا هذه. لوشام ىردنا ىل لاقف رقابلا رفعج ىنا دنع اسلاح |

 نانحلاوا كلمنا ] نهمو» توق ناأسو نهيد نسدش نهناف لاق ال تلف اهعولط |

 سوفن رب ىراج هك ى رك ذ هكدنيامرفيم لاما اوف ”هلاسر رد هرس سدق ىريكلا مجن

 اك اهي قريد نافذ ورفو ندم[ رب رد هك !ريز تسنآشلا :ةيدورض سافنا تاناونح

 فرخ ناو نيخاوهتع نك راق دنهاوخ رك دوشدم همك ت ] قح تيوه» سغب تراكض] ل

 ىارب زا مال ديدشتو تسفيرعت ىاربزا مالو فلاو تسا هللا كرام مسا رد هكتساه

 فيرش فرح نياب ظفلن تقو رد ددمشوه لاط اك كيارتع سد فلروعت ل هغل امم ا

 هكدوب فقاو سفن لوخدو جورخ ردو دشاب ىو ظوحام ىلاءتو هناحي.س قح تيوه |

 [مدردشوه 1 هيدنشقنل دنع اذهل لاشو [ دوشن عقاو ىروتف هللا عم روذح تيس رد

 سانعس دعنا فرح ناب دوبار 1 سافنا 2 سانش فرح كن تيوه بيعاه

 ناب يدافركل ف 1-0 : سارهوديمارد فرح ن تاما كر لري ظ

 وهوهرس سدق ىدنسو ىخيش ةرضح تارشبملا ضعيف تبأر ريدقلا هظَقيا ريقفلا وق « |
 هنا لاقف ال تلقف رجلاو بصللاب هللا نود عفرلاب هللا مهلوقرس فرعت له لوقيو ىنبطاخي |

 تانيكمملاق ةيدحالا تاذلاززوت ىلا ةراشالا لصحن م- ىف نيتفشلا ميك وه هللا لصالايف

 كاتس نجلا ناو تطلق. رادشالا هذه لصحنالو ا ئرابلا لاتكلارتو |

 لدي ”ىش لك ناف لاخلا ناسلب ناكام ىلع لوم دامّاو ناويحلا حببست ءاملعلاضعب لاقو * |

 نع سدقم لامكلا تافيصيإ فصتم دوجولا بجاو لا دوجو ىلع ةلادجاد هدودحولا |

 حبست و ءالقعلا حبست هجوا ةثالثىلع حيستلانا معا تاليوأتلاىف لاقو © هنأشب يقيالاملك

 ناسلب تاناوبحلا ح.وستو . تالماعملاو قطنلاب ءالقعلا حببدتف . تادانا حيبستو تاناومحلا |

 | اهنا اهعيمج ىف ماع وهو قلخلاب تاداجخا حيبستو ٠ .اهعناصىلع تالالدلا ةديبعق تاحا ما

 | هيشيعيمؤاذغ كللملا حوستف ناسنالاو كلملب صوصخف ءالقعلا حبست اماف ت تلا يل ظ

 ظ قحلا هيزنت ناسنالا حيبستو عبطلاب حسم هنال هبقرتل ابجوم سيلو كاهل هنع عطقولو :

 | هيناف هتحوبس فصوب هيقدو هتياسنا قفاصوا هيف ىنه ناب هقرتل بحوش عمبطل دطلابال نمالاب | ظ

 اروعشو املع ”ىشلكل نا ىلا ريشي «هحدستو هتولص لع بقول لك ) هدوجو ءاق دنع قطني |

 | لكلذال كالذو هسوبرلا ءانث وهو هحسبست ىلعو ةيدوبعلاب مايقلا هو هنالص ىلع هلايسانع |
 -- ع



 هلدللا لعبت [نموت 9و اهاريزانع الذف ةملظلا ةدشل اهارينا بريل 6 اهيري دكيمل ف

 ىا 13 رون نءهلامث ال هبناعالل هقنوبلو نارآلا رون هيدهينا هللااشي+ل نمو ىا 4 ارون ْ

 ارئاتك ىلانياع نط تااؤكجت ا اوفو ادو هومر! لاق#ةلاورلط ودحتا ىرئاإ ةةبادعبلاف

 كرشو لهجزأ دشون ىم اروا لد هحنأ جومو وا'لذ ىجلر حمو :تسوا ةريت كانعا تاملظ: |

 تملظ شجرخمو لخدمو تملظ شراتفكو دادرك سي نارب نالذخ رهم باحسو

 تاملظ ]) ارنياو تساروناروا هك نمؤم سكع تملظب مه تماق زود ردوا عوجرو

 [ © ضعءب قوف اهضعب
 هناا رون ىلع رون مرجال * ةنيعإ 0 ككازيزأ نانمؤم

 تستملظ ردنا تملظ شراكلاح * تسنتركف ارلد كيران رفاك

 صولخو بلقلا روضحالب ةلفغلا ىلع تءقو ىلا لامعالا ةروصىملا تاملظلاب ةراشالاو © |

 6جوم هقوف نمإل ءايرلانم « جوم هاشغبإل ايندلا بحوهو «ىمل رحب ىف تاملظك )) ىهف ةينلا
 «ضعب قوفاهضعب تاءلظرإ ىنخلا كرششلا نم «باحس هقوفنمإل ةسايرلا بالطو هاجلا بح نم

 «هدي جرخا اذا) كرششلا ةملظو هاجلابح ةملظو ايندلا بح ةملظو ةعبرطلا ةافغةملظ ىنعب |

 رظنب ري تاملظلا هذه نمهصاختىف هل اموهلاح حالص ىريل هيعسو هداوّتجاو هدصقديدبعلا ىنعي

 راونالا ةمسق دنعىهلالا رونلا شاشر هبضيملنم نال تاملظلا هذهنم هصالخ قيرطهلقع

 ةيصوصخ نم اهنال ةوقلا هذه هلسبل لقعلا رونناف تاملظلا هذهنم هجرخ روننم هلاف

 ىلاعتهلوقىف ةتكنلاو «رونا ا ىلا تاملظلا نممهجرخم اونما نيذلا ىلوةللاإ) ىلاعتهلوقك هللاروت
 | ديدحلاورجحلا نمرانااو باحسلا نمرطملاو نيعلا نم ءاملا تجر خالوقي هنأك لا (مهجرخيإ

 هذهدرينا دحاردّشالاك راجشالا نم داعلاو ضرالانم تابنلاو رانلا نم ناخدلاو لالا نم

 | قافللاو كشلاورفكلاةماظ ىلا كدرينا تعغاوطلا رئاسو سلب اردقبال كلذك اهناكم ىلا ءاشالا

 نم هلحبسي هللانارتملأ 9 ىداهلاهّللاو صالخالاو نيقلاو نامبالا رون ىلا كتجرخا امدعب
 ىلا حبستلاناف بلقلا ةيؤر ةيؤرلا نم دارملاو ريرقتلل ةزمهلا 6# ضرالاو تاومسلاىف

 لالدتسالاوا ىجولابنيقلاوةوقلا ىف ةدهاشملاهششياءاعدماي تملعدق ىا رصبلارظنهب قلعتيال

 لها ةفآو صقن نم هنأشب قءايالاملكنع هلاعفاو هتافصو هتاذىف ماودلا ىلع هزني ىلاعتللانا

 فاطع عفرلاب  ريطلاو 8 ءالقعلا بيلغتل نمو مهريغو ءالقعلا نم ضرالاو تاومسلا

 ركذلاب اهصصصختو ءاوهلاىف حبسي حانج ىذ لك رئاطلاو بكارو بكركرئاط عمج نه ىلع

 ءامسلا نيب نوكت اهنال اهيفام رارق اهرارقتسا مدعل ضرالاىفام ةلمح ىف اهجاردنا عم

 هنال افيفص ديدقلا م>الا ىمس اذهلو طسبلا فصلا لصا # تافاص © ايلاف ضرالاو

 ه6 لك 8 نففصت ءاوهلاىف اهتحنجا تاطساب ىا تافاص اهنوكلاح ىلاعت هحبست ىا طسب

 اددشم ملع 'ىرقام هحضوبو ىلاعت هللا ماهلاب 4 مع دق 9 ضرالاو تاومسلا لهانم

 6 نواعشي اب ملع هللاو ههيزتت 8 هحبستو 2 هسفن ءاعد ىا 4 هناللص 3 هر

 نيلقثلا ةرفكلديعو هيفو كلذىلع مهيزاجيف حيستلاو ةالصلاو ةعاطلا نم هنولعفي ىا



 مه 1 رجح رشع نفاثلا ءزجلا

 | لثمةعيقلاراتخلاف لاق# لابجلا اهنع تجرفنادق ةيوتسملا ةطسنملا ضرالا هو عاقف ناكىا |
 شطدلا ديدشلا هنظي ىابارسل ىرخاةفص 46 ءامنأمظلاهبسحإي عجوهلوق مهضعبو عاقلا
 ىلتيلا انيايلاو نيدمرولاز نتي !نياير بكل "نيل رابط | يسكب يلا نم ةقاقخمأاق

 ناكنم انناك هاري نم لكل .هلومش عم .نأمظلاب نابتملا , صيصخبو كلذ نم ثدحم .ىذلا
 ءادتبالا وهو هيشلا هجو ىف هيرط ةكرش قيقحت هببشتلا ليمكتل نايرلاو ناشطءلانم

 هب قلعو ءام همهونام ءاجىا 46 هءاج 0 [نوجات] #* اذاىتح © سثوملا ءاهتنالاو عمطملا

 ناك ام امهوتمالو اققحتمال الصا 6 ايش # ءام هبسحام ىا ه هدحبل قه هنمبرشيل هءاجر

 هءاضقو همكح ىا ه6 هللادجوو © اثطع دادزيف ءام نادجو نع الضف لبق نم هاري |
 6 هباسح هيقوف 98 هللا قلخلا ريصم ىنعي (داصرملابل كير ناإلاق اك ”ىجلادنع هيمدنع»

 ةنيخلل هدنع ردقالام لاخلا ءوسنم كلذدعب هلرهظ ىنعي هلمت باسح الماك افاو هاطعا ىا

 06 باسحلا عيرس هللاو 9غ اعبجو ابرضٍبرضيف ةلصالناطلسا !بابى لا 'ىجيب نكالصا طونقلاو
 ناسح زا اروا ىي باسح تساسح دوز ] ىشاكلا لاق * باسح نع ٍباسح هلغشبال

 نابع سر هتوس كي ةتعتلا 1ناواوإ جارك نزف لاح اديك نقم دا ةناب' عزكم ١

 دوخ لامحاشاداي هب دضازا ارئارفاك دوشىم هدايز شتدش دشاب هدش دساان بارسزا ٌهنشت

 مهو ةمعنلا نارفك لها ىلا ةراشا ةيآلا ىفو * [ ددركم نوزفا ترسح دنياين 3

 اودجو ىنلا ةداعلاو مسرلاب ةلفغلا ىلع نولماعيمث هتفلاخمو هيصاعمىف هللاةمعت نوفرصي نيذلا

 مهل نيز اعنصن ونسب مهنا مهلهجب نوبسحي مهو ةعمسو ءاير لب ىنعمالب ةروض مهءابأ اهدلع |

 هتلفغنم بسحي لامحالا بحاصو هتحم لئاطال بارسك مهلامحا لثف مهلامعا ناطشلا

 اش هدجب+ توملادنع هءاجاذا ىتح هللا بضغ ران هبكؤطيام ىه ةبوشملا هلامعانا هتلاهجو |

 هعم هتلماعم ءوسل هيلع نايضغوهو باسحلاو ءازجلاو نزولل هلامعا دنع هللا دجوو همهوتامت

 هتاذ ىلع رهظينا هباسح ةعرسنم نا ىلا ريشي باسحلا عيربس هللاو هازج قح هازاغ

 6 تاملظكوا ف هتايحلاحف ةئيدرلالاوحالاو ةميهذلا قالخالاب ةئيدلا هتلماعمراثآ هتافصو

 ةحيبق تناكناو بارسلاكف ةندح تناكنا مهلامجاناف عيونتللواو بارسك ىلع فطع |

 لاق * رحبلاءام مظعموهو جللاىلا بوسنم ءاملا ريثك قيمسىا 6 ىمل رحيىف 8 تاملظلاكف ١

 هرتسإ ىا نحبلل ىرخا ةفص 46 جوم هيشغي 82 [ مدب مد هك قيمت ىايردرد ] قشاكلا

 ةك ارتم جاوما هاشغي ىا جومل ةفص ةلماو ربخو أدتبم « جوم هقوف نم # ةلكلاب هطغيو

 ىمسو رجلا بحسلا لصاو ىناثلا جومل ةفص # باحس هقوف نم 8# ضعب ىلع اهضعب |
 موجنلا ىطغ باحس ىلع الا ىناثلا جوملا قوف نم ىا ءاملا هر وا حيرلا رمل اما باحنلا

 ا ارا الك ايم او جاومالا مك ارت ةياغ ىلا ءاميا هنو * اهراونا بجو |

 اذا لف ىتح ةك ارتم ةفئاكتم ىا 8« ضعب قوف اهضعب  تاملظ هذه ىا 46 تاملظ
 ةحضاو ةلالدهيلع ىنعملا ةلالدل هركذ ريغنم هرامضاو تاملظلا هذهب ىلتبانهىا  جرخا

 اهبلا رظنيل هنيعنم ةبيرق هنم ىأرم اهلعجو هللا ةيئرملا هئاضعا برقا ىمو 5 هدي 9 |

0 



 رونلا ةروس فقلت هلا

 راتكم تازانخ ارك لذلك ررق ةعاناررا هككباز ناار قرت حلق د ةيفاولاتلا
 داي بناج لد مشح تفهن رادم * راك همهرد سك همعاب اج همه مئاد

 ةعمحال هنال باوجلاف ءاسنلا نود ءاثلاو حدملاب لاجرلا صخ فيك ةمحقملا ةلئسالا ىف لاق *
 ىمس ناكف نكيملام رك ذ هرسنع طقسا نه مهضعب لاق* دجاسملايف ةعامحالو ءاسنلا ىلع |

 تاليوأتلا فو © نيققحتملا لاجرلا نم سيلف ”ىش كلذنم هبر نع هلغشنمو ةقيقح الجر
 تاكرد ن. ةاجنلا نع ةيانك ىهو ةراجم مهيف فرصتنال هنال الاجر مهامس اماو ةيءجنلا
 زوفلا نع ةيانكعيبالو «ملا باذع ن٠ يع ةرا ىلع مكلدا له) ىلاعت لاق مك ناربنلا

 ىرتشا هللانا ) هلوق وهو «هبمتءياب ىذلا مكعس اورشبتساف) ىلاعت لاق م نانملا تاجردب
 هيلا مهتافتلاب نيرادلا نمش مهيف فرصت ولو 6 ةنملا مهل ناب مهلاوماو مهسفنا نينمؤملا نم
 نهناف ءاسنلا ةياثمي اوناكل هناقل ىلا قوشلاو هبلط نع ىا هللارك ذ نع مهلغش ىتح هبمهقلعتو
 لاقف مالسلا هيلع دواد ىلا ىلاعت هللا ىحواو لاجرلا مسا اوقحتساامو نهيف فرصتلا لاحم

 ىا اهغيرفتو (كبلق ىلغرف لاق توببلا نع هزنم تنا براي لاق هيف نكسا انى غرف دوادا) |

 تاقلعت ًادص نع اهلئقصتو: تانوكملا شوق نع. اهتفضا تونا اهلا تراشا لآ" تواقلا
 ناو ةلاقص ”ىش لكل نا)مالسلا هلع لاق امك هيلع ةموادملاو هللارك ذب وه اماو نينوكلا
 ىلاعت هلوق ىف ةدايزلا وهو لاما رونب اهف هللا ىلحت تلقص اذاف ( هللارك ذب بولقلا ةلاقص

 ةيهلالا بهاوملاو حاورالا قازرا ىف باسحر يغب قزرلاو 6ةدايزو ىنسحلا اونسحا نيذالإل

 ةّقيرطلاب ادا و ةعيرشلا لامحاب داهتجالا لقاعلا ىلعف +ةدودعم ةروصحم حابشالا قازرا اماق
 ىقعلاىف هنطابو هرهاظ رونتت ايندلا ىف هنطاب رون مو ةقيقحلا راونا ىلا لوصولا ببس هناف

 مههوجو موق رشح ةمايقلا موب ناكاذا هنا  ىور لمعلا سنج نموه امتاف ءازج لكو
 ىلااانق :ناذالا خام ستباذاةانك !نؤلؤقفف مكلامعاام ةككالملا مهل لوقتف ىردلا لقاوكلاك

 ًاضوتن انكلاؤسلا دعب نولوقبف راقالك مههوجو ةفئاط رشح مث اهريغ انلغشيال ةراهطلا
 أ ىفو دجسملا ىف ناذالا عمسن انك نولوقيأ سومشلاك مههوجو ةفئاط رشح مث تقولا لبق
 (لوالاف لوالان وركب ةكئالم دجسملا بوبا نم باد لكىلع ناك ةعمجاموي ناكاذا) ثيدحلا
 فحصلا اووط)ربتملا دعص نعي (مامالا سلج اذاف) ىناثلاو لوالا تقولاف ىنأينم باوث' ىا

 هنم دارملاو (تقولا كلذ ىف ىنأينم باوث نوشكيالف) ةيظخلا ىا (رك ذلا نوعمسي اًؤاحو |
 اوت ةيتك ةكئالملاب دارملاو عاّتسالا دعب هنوبتتكي لبقو الصا نويتكيأل لبق هئيجب درجت رجا
 ةرمز ىف انريشحاو نيقباسملا نيعراسملا نم انلعجا مهللا ةظفما ريغ مهو ةعنجا رضحي نم
 باونا نم ىه ىتلا مهلامعا ىا'# مهلامعا اورفكنيذلاو ف نيقيلاو قحلاو قدصلا لها
 فاضالا ىرقو نيفوهلملاةثاغاو جاحلا ةياقسو تببلا ةرامعو باقرلا قّعو ماحرالاةاصك تريلا

 ىف ىراموه *6 بارسك 9 باوثلا عبتتسال ناءالا هنراقول امم كلذ وحنو ءامدلا ةقاراو

 ناكو ىرجم و بهذي ىا برس ءام هنا نظيف راهنلا تنصت اهيلَع ننحشلا؛ ناغلل نم: ةزاغملا

 بارسلا ةفصره فوذحمب قلعتم 4 ةعبقب و» ةقيقح هلابف بارشلاك هلةقيقحال ايف بارسلا
 6س 1١١-  نايلاحود )



 مضت ٠١٠١ جم رسشع نماثلا ءزجلا
 يتسم هس كا

 طئارشلاو ناكرالا نم عرشلا هريدعاام 6 ةياعرب اهماعا ةالصلا ةماقا خيشلا نا لاق «

 ىذلا لاملا ىا  ةوكزلاءاتياو قه اهلامتم نوكيال اهنم 'ئثىف لهاستنف بادآلاو ننسلاو
 | ةماقا نيرق هنوكل توسلا ىف لعفشبامم نكيملناو انوه هدارباو نيقحتسملل هجارخا ضرف

 ١

 وك عقونا فوخلاو لاجرال ةيناث ةفص 46 نوفاخم 8 عضاوملا ةماع ىف اهقرافبال ةالصلا

 | ةمولعموا ةنونظم ةراما نع بوحم عقوت عمطلاو ءاجرلا نا م ةمولعموا ةنوظم ةراما نع

 [قارغتساوهجوت نينخد وجواب نامد منيا دنسرتى]ةسرافلاب ىنءملاو . نمالا فوخلاداضبو

 بواقلاهيف باقتت ة#ىذلامويلا نم ىا ةمايقلامويدارااو فرظال نوفاخيل لوعذه 6# اموب ب
 هب ىمس ناسنالا بلقو لاحىلا لاحنم ريغتلاو فرصتلا بلقتااو امويل ةفص ه راصبالاو

 | ىنعمملاو .اهنف ىتلا ةوقللو ةرظانلا هحراحلل لاه رصبلاو هجوىلا هجو نم هيلقت ةراكلل

 | فوجلاىف بولقلا بلقنتف عزفلاو لوهلا نم اهنك امان ع لقتنتو اهسفناىف ريغتنو برطضت

 بلقتو 6 رجانحملا بولقلا تغلب و ىلاعت لاق م جرت الو لزنتالو ةرجنحلا ىلا عفنرتو
 بلقتتوا راصبالا تغاز ذاو 6 راصبالا هيف صخشت مول ١ ىلاعت لاق م اهصوخش راصبالا

 ةهج ىأ نمو مهبذخوي ةبحان ىأنم راصبالاو كالهلا فوخو ةاجنلا عقوت نيب بولقلا
 ىا ةيضرملا مهلامتا نم ىكحام هيلع لدي فوذحمب قلعتم 6 هللامهيزحل 9 مهباتك ىنأي

 فوألاو ةاكزلا ءاتياو ةالصلا ةماقاو ركذلاو حبقلاىلع ةموادملا نم نولعفيام نولعشي |

 اريخ نا ةلباقملا نم ةيافكلا هبفام ءازجلاو ىلاعت هللا مهيزجيل كلذنع مهل فراصريغنه |

 ىا # اولمعام نسحا 8 تادرفملا يف اك ىنسحلا ةبوثملاب صاخرجالاو رشف ارش ناو ريخف |
 كفعض ةئامعبسن ىلا: اهلاثما ريع ةدحاو .ةندحب ةلباقمب عهلدعو اهدنح مهلامعا ءازج نانحا |

 صاخلا ءاطعلا وهو مهلابب رطخمي ملو مهلامعا ىلع اهب مهدعي ل ءاشا 46 هلضف نم مهديزيو

 ةردقلا لاك ىلع هساتو ةدايزلل رير#ت 4 باسحريغب ءاشي نه قزري هللاو 88 لمعل ال ظ

 ضرب ىا ددعلا لاءمتسا باسحلاو ىراجلا ءاطعلا قزرلاو . ناسحالا ةعسو ةئيشملا ذافنو

 مهنع هللا ىضر ةباحصلا نم ريثك لاق * قلخلا باسح تحن لخديال اباوث ءاشي نم ىطعي و

 اوزدابؤ نعش زك وكر ءالضلا,؛ءاادتلا اومتشا ذأ -نذلآ قاوسشالا لَها ىف ةياآلا هدهد تلازت

 لاق ىلاعت هناف دجسملا اومزلو ةراجتلا اوكرن نيذلا مهلاثماو ةفصلا باكا ىف ال ىا اهيلا
 ىلاعت هلوق بغارلا مامالا لاق ةاكزلا مهيلع نكي مل مهلاثماو ةفصلا باحساو (ةوكزلاءاتياوإ |

 لاغتشالاو تفاهتلا نع ىهن لب اهل ةيهاركو ةراحتلا نع ايهن: كلذ سيل ةياآلا (مهيهلتالإل
 ترضحزا دوب تاره ”ىلاو نيسح كلم هكدنا هدروا ] ىهتنا اهب تادابعلاو تاولصلا نع
 ركذ امش ةَقرطرد هكديسرب هرسسدق دنشقن دمحم نيدلاو قحلا ءاهب هجاوخ باطقالا بطق ظ

 تسيجرب امث تقيرط ىانيب تفك سب دشابىمب هكدندومرف دشابى عاممو تولخو رهج
 [ « قحاب نطاببو قلخاب رهاظب نمحتارد تولخ» هكدندومرف ْ
 ناهج ردنا دوب ىب؟شور ابيز نينجا * شو هناكب زورب زاو انثاوش نوردزا |
 تسماقم نيدلب تراشا ةيآآلا ( ةراخمن مهيهلتال لاجر )) هكدياماف ىلاعتو هناحبس قح هجن |

 عرس )



 دولاةروس مسج ١٠69 زج

 7 ا مك سك جو و عكس ديعمارو
 نذالا 5 هللا نذا هه ضرالاىف:موجناا ”ىتِضَت اك ءامسلا لهال ”ىذت:ضزالاىف هللا توب

 | ىني : ردقلا عفرو مظعتلاوا ءانبلاب 13 عفرت نا 2 هيف ةصخرلاو هتزاجاب مالعا “ىلا ف

 ماسجالاىف ةرات لاعب عفرلا ٍبغارلا مامالا لاق *[ دنناد هينرم كرزبو ردت عيفر ا

 ءانبلا ىف ةراتو < روادلا مكقوف انعفرو ,) ىلاعت هلوقوحت اهرقم نع اهتيلعا اذا ةعوضوملا

 انعفرو ) ىلاعت هلوقوحم اهتفرش اذا ةلزئملاف ةراثو 6 كركذ كلان فرو ١ ىلاعت هلوقوحن

 لعف رايتعاب وأ ميلعلاك ةينوبثلاوا نسودقلاك هيبلسلا هناقص نو ةفص راتعاب وا هناذ ىلا راظللاب

 ةوالتوا ناك اد وت ركذ لكى ماعوهو ءاماعلا ضءب دنع ةيفيقوت اهنكل قلاخلاك هلاعفا نم

 لاغتشا زاموركذب احن ارد]ىنعي :اهوحنوا .ةماقاوا اناذاوا ةيعرش مولع ةزكاذموا نارق |
 د ثيدحلا) رثالاىفو 1 دوب دباب زارت>ارب ىنعل الام مالكو امد نذسزاو دروع دياب

 تو ىف هلوقل ريركت اهيف ه6 اهيف هل حس 8# ( شرشحلا ةميهبلا لك أت مك تانسحلا لكأب
 ىلع حيبلارصقل ال ماتهالا ميدقتلا ناب ناذياللو ةيصافلا نم امهنيبامل يكذتلاو ديك أت
 ”رملا ع مسا !ناف هللا ةدابعقف عيرمسلا رملا هلصاو هللا هب زلت حسدتلاو طقف توسلاىف عوقولا ا

 ناك الوق تاداعلاىف اماع لعجو اضيا اهنؤدي و ماللاب لمعتسي ءاؤهلاىفوا ءاملاىف عيرسلا |

 ودغلاب ##ىلاعتهلوش تاقوالا نيبعت هنع 'ىنباك ةضورفملا تاولضلا انهه هبديرا ةينوا العفوا |

 ةادغلاب ةادؤملا ردفلا ةالص تقروو ودغلاب دارملاف تايشعلاو تاودغلاب ىا 3 لاتصالاو |

 اهلمشيو اهعمج ليصالا كد نيئاشعلاو رصعلاو رهظلا تاوللد تاقوانم هادعام لا الاب و ْ

 ىهو ةودغلا تقؤىف لخد ىااودغ,ودغي ادغ لاشي زدصم ودغلاو . ةريغو, ىثاوكلا ىف اك

 رعشي امسح تقولا ىلع قلطاف لعفلا هيف عمال ردصملاو سمشلا عولطو ةادغلا,ةالص نيبام ظ

 3 كلاحر 0 ردفلا عولطيلا نسحشلا كاوز نم ىا ىلإ وهو ليصدا عع 2 الاي هنارتقا ا

 اذكنعمهاهلا لاه دوهشلا ماقمىف قارغتسالا ةياغنم مهلغشتال ب مهيولتال ه حبسي لعاف

 ع ىذلارداتلاو ءارشو 2 ندم رداتلا ةفد ةراحتلا 3 ةراجب 0 مهاوهامك هلاغاشاتا |

 ءات مهمالكف سلو حبرلل ابلاط لاملا سارىف فرصتلا ةراحتلا تادرفملاف لاق * ىرتشيو

 ىا اهرهشاو مهدنع فراوصلا ىوقا اهنوكل. ةراجتلا صيص#و ةظفللا هذه ريغ مج اه دعب

 ءاطعا ءاربثلاو نلاذخاو نمثملا ءاطعا عبيبلا 13 عيبالو له ةراجتلا عاونا نم عون مهلغشبال |

 عم 1 اباارقإت حيرلا ةياغىف ناك ناو تاءايبلا دارفا نم درفالو ىا نمثملا ذخاو نا

 ءارمشلاب عقوتيو عييبلاب ققح خجلا ناف ةراحتلا جيبك نم مها هنوكل ةراحتلا ت# هجاردنا ا

 عولقملامههلبمل اذاف عيبلا حرك ازجان نكي ملف عيلادنع لاا ىناثىف عقوتم ءارشلا جبد ىا ١
 اهتقاومب اهتماقا ىا هي ةولصلا ماقاو فه ديجعلاو حسيستلاب هللارك دنع 9 ىلوا نوناتملاف ظ

 ةفاضالا اهنع ضوعو لالعالاب ةطقاسلا نيعلا نع ةضومملا ءاتلا تطقسادقو ريخأت ريغنم |



 رسشع ن.ءاثا ءزملا

 لقعلا رونب .ىلاعت هللا فرعي نا حورلا تيز داكي ىا هؤافصو حورلا ءوض وه ىذلا لقعلا

 لوقعلاب كردت نا هثايربك ةزعو هللالالج ةمظع تباف ةيهلالارون ران ىا « رانهسسم ل واو 2

 ىلاعت لاق.أك مدعلا نم جراخلا.لقعلا رونل مدقلا رون ىلح نا الا ثودلا ةمصوب ةموسوملا

 مدقلا روني ءاسشإ نم رس. حابصم روني, ىا 6 ءاسثيبنم.هرونل هللا ىدهي رون ىلع رون )
 ضرا تءاضتساف ساوحلا ةنزورنم اهتمشا جرخي و ديجلا ةاكشمو بلقلا ةجاجز رونتتف |

 ثيدحلا (ارصبو اعءس هل تنك )ءاقمذئنمح ققحنو (اهبر رونب ضرالاتقرشاوإل ةيريشبلا |

 هللا رون ىلا لودولاب هل لبسالو اقلطم ناسنالاب صوصخم لقعلا رون نا ىلا ةراشا هفو * ْ

 أ هيتؤي هللالضف كلذو دانعلا بسك هبلا قرطتنال امركو الضف هيلا هللا ةيادهب صوصخم وهف |

 | لاز ًالالزاىف مهالب .لاصولا مايا دوهع نيسانلل ىا 6سانلل لاثمالا هللا تريضيو ) ءاشي نم

 ىهتنا هتافصو هتاذىف ريغتلاريغب اهمدعو ءامشالا دوجو تالاحىف 4 ميلع "ىش لكب :هللاو ) 1

 | قيقحلا رونلانا ٍلعا * هرسسسدق ىونقلا نيدلاردص خيشلا ةرضح لاق *« تاليوأتلا مالك |

 اذهلو تافاضالاو بسنلا:نع اهدرحن ثيح نم قحلا تاذ نيع هنال كرديال وهو هب كردي

 هتيؤر نكميال درجلا دونلا ىا (ءادا ىنادون) لاق كبد تيأر له مالسلا هيلع ىبنلا لثس

 | تاومسلا رون هللا ) لاق. هاظملا بتاصىف هروت روهظ ركذامل هباتك ىف قا راشا اذكو |

 ءاضلا وه نيرونلا دحاف رون ىلع رون ).لاق ليئقلا بتايمرك ذ نم غرف املف «ضرالاو |
 | هللاىدهي ىا (ءاشينم هروثل هللاىدهيإ) لاقف. مت اذهلو ىلصالا قلطملا رولاوه رخآلاو ١

 كوكفلاىف همالك ىهتنا ىدحالا .قلطملا هرونىلا اهيف ىراسلاو نهاظملا ىف نيعتاا رون

 | نون: ةعشا ةلوقعملا ةيبيغلا هقئاقحو: ةيسوسحلا ةزوصا عومجمب ملاعلاف'ةحئافلا نيسفتىف لاقو +
 رهاظملاب ةنيعتملا ليصافتلاو ةلثمالا ركذ مث ضرالاو تاومسلا رون: هنا قطاربخادفو قحلا |

 | ( ءاشي نم هرونل هللا ىدهي رون ىلع رون ا ةي.ًآلارخآ ىف لاقمث اهنا سم هيضتقت اموحن ىلع |

 ا ايداه لفسالاو ىلعالا ملاعلا ىلا فاضملا هرون لعجو رونلانيع هنا عم هسفنىلا رولا فاضاف ْ)

 | لاثمالا نم اهريغو ةرجشلاو ةاكتملاو حابدملا لعج ام هيلع الادو قلطملا هرون ةفرعم ىلا '

 هلع هن ناسل ىلع اضيا ف ىعو هرهاظم بتاىهىف ةنيعتملا هتايلحتو دنقملا هرون ىلا ايداه

 هللا حور ىدنسو ىخيش ةرضح لاق * لامجاب ىهتنا رولا هبا ناو رولا هنا مالسلا

 ءامسالا تاومس ىلع طسنملا ىفاضالا رونلا وه لوالا رولا «رون ىلع رونإ هلوق هحور

 ءايذالا .ضراو ءامسالا تاومسنع ىنغتسملا قبقحلا رولا وه ىناثلا روناو ءاشالا ضراو

 هناي لولدملاو قلطملا دونلا:رهاظ ليلدلاو قبقحلا روتلاىلع.لاد لبلد ىفاضالا دونلاو '

 قلعتم 6 توب ىف # هناحبس هللا الا هللا فرعيال هسفن ىلع ليلد وه متالا قيقحتلا فو
 لاقي دق مث لبللاب ناسنالا ىوأم ثيبلالضا تادرفملا ف لاق * حسي وهو هدعب روك ذملا لعفلاب

 رعشلاب تايبالاو صخا نكسملاب تويبلا نك تويبو تايبا هعمحو هيف لبالا دابتعا ريغنم
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 رولا ةروس مه 16ا/ ع٠

 هرخشت وال |ءاكرع كانون وارهطم ىفاصلد هجاحزو , تا مهاربا اكان مانلاةيلع

 ط مل طيرقتو ريصقت قرط ردهثو تساطارفا دولخ تناج رددت هك والماش قلخ

 نافية كنا ذا ترابع ىوش طارضو هدش عئاو « اهطسوا رومالاريخ » هك لادتعا

 [ تساروت ىلع روب ليلخ تاخ روناب ببح تاو 557 ة قاعملا

 رون نع رون نك مهفاخزا * روهشم تسيرول رمسإ رون ردن

 هودد>و رونو مهلالدتساو مهر رظلو مهدهجم هع ا رون (رون ىلعرون) ىريشقلا لاق *

 تأ 0 ايوأتلاىف 5و ُ الس مهني دهنل انيق اودهاح نيذلاو) ىلاعت لاقمهلاوقاو مهلاعفاب هللا لذشب

 قاخلا ماوع نم ةفئاط لكاف هتافدو هتاذل اب رعت قلخال ىلاعت هللا هبرض لثم اذه ةيمجحتلا

 اماق مهدادعتسا ل م نااماقم 0 ناطخلا مهف نم ةف رعم لاب صاصتخا مهصاوخو

 صاوخلا اماو قاف الاىف مهايا هنا راب هناياو قحلا دهاوش ةيؤرىف ةفرعملاب مهصاصتخاف ماوعلا

 مهسفلاىف هتءاراب ىلاعتو كرابن هتاذو ىلاعت هللا تاذص راونا ةدهاشمىف ةفرعملاب مهصاصتخاف

 عماوعلى ا «قاف آلاف انتايا مهيرنسإ نيتفن اطلا ىف ىلاعت لاقاك هتافدو هتاذب مهل ىلحتلا دنع

 ىلغ# مهماقم بسحب ةفئاط لكف (قالاهنا مه!نيبتي ىتحإ) مهصاوخ ىا( مهسفناىفو )

 مهقزري نابف قحلا ةءاراب قاف آلاىف هناياو قحلا دهاوش ةيؤر نم ماوعلاظ> اماف ةفرعملا نم

 ماع ضو اهتدش نا :ضرالاو تاوئسلا قلَحَف 9 باطخلا ىتدمىف ارظنو امهف

 قّذلا*ليدنالا دوَتع ده ىذلا حابصملاو شرعلا ىه اه ةجاجزلاو ةاكشملا ىق ماسجالا

 دقوب ىرد بكوك اهذ اك )شرعلا ةجاجزو شرعلا نه ىمركلا ةباثع ىهف ةلئتفلا هف لعجي

 اماسمو.:ضرالاوا«تاؤلطلا نطابدوه ؤ :توكلملا زر ىو( ةنوديز ةكراتما ةَزَحش لم

 نم تسيل ىا (ةيبرغالوإ هتافدو هللاتاذكمدقلاو لزالا قرش نم تسل ىا(ةقرشال)

 داك لإ ءانفلا اهيرتعيال ةيدبا ةقولخ ىه لب ملاعلا ةروصو ماسجالا ملاعك مدعلاو ءانفلا بسغ

 بنغلا جاودزاب تادلوتااروصلا ملاعف مدعلا نم رهظي ىا ( 'ىضير) حاورالا ملاعوهو «اهتيز

 هسسق وأو ١ ىرتت هللاتانعل مهيلع ةيعئابطلاو ةيرهدلا همهوت اك ةصاخو اعبط ةداهشلاو

 هناوتساب ىا رون ىلع ةينامحرلا ةفصلا رون ىا رون ىلءرونإ ةهلالا ةردقلا ران (ران

 داو:تف ضرالاو تاوءسلا ىلا شرعلانم ةينامحرلا ةةفصلارون مسقنف شرعلارون ىلع

 ةميدقلا ةداوالاو ةمكحملا قفو ىلع ةبلالا ةردقلاب ضرالاو تاووسلاىفام تادلوت» هنم

 اماو »ب ادج مهفاف 4 ادقع, نمحرلاىتاالا ضرالاو تاوملا قف نفل اكنا )و ىلاعت لو اذهلف

 ريسلاب قلعتي اهناف مهسفنا ىف قحلا ةءاراب هتاذو ىلاعت هللا تافصراونا ةدهاشمىف ضاوخلا ظح

 ةيقاص تناكاذا هتافص ميمحو هتاذ دوهشل ةلباق ةا م ناسنالا سفن قلخ ىلاعت هللا نال اهبف .
 ىننب تنل هللاالا هلاال ةنلك ةاقصعب ةلوقصم ةئيدرلا قالخالاو ةءيمذلا تافصلا أدص نع

 دسحلا هللارونب ىريف هلالجو هللالامح روت اهف هللاالا تايثاب تءديو هللا ىوسامع اهقلعت هلاال

 ةروعش نه دقو [ئوذ كوك هناك ةجاحزلاو ) حابصملاك ريس ااو ةجاحزلاك بلقلاو ةاكشملاك ا

 ةينافالىا ( ةيبغالو)) هنلراويدقالىا ( هيقرشال) ةشاحورلا ةرحشىهو ( ةنوتيز ةكرابم

 ئ



 مهي 5و ”>جم ردع نئاثلا ءرجلا

 ةشمالاندلا اهك المو ةيادهلا: هذه طانم ناب ناذيا هنفق اشي نم لاق اذلو ةصاخلا ةيادهلا
 كلاطملا ىلا: ءاضفالا نم لزعمب اهنودب .بابسالا رهاظت ناو

 تفاي ناوتنث لزا لضن ةشاس ىلا تفاي ناوتن :للعو نانساب .ون برق

 ىنعي : كاردالا لبسل المهستو ماهفالا ىلا اًبيرقت اهم ىا 3 ىانلل لاثمالا هللا كلو |

 دوصقمو داي رد دوزا مد سمع ىارب ل نا تاسسوس# ترووطص رد ا رتالوقعم ]

 'ىش لكب هللاو ف نانال لاق اذلو ةماعلا ةيادئهيلا لسق نم اذهو [ ددرك ناشنا رب نذس

 تافحلاو تابلجلا قئاقحو تاسوسحلاو تالوقعملاقئاقد نم هريغو لاثمالا برضنم © ملع |

 هناسلو هق ةاكعملاو نمملا بلق ةجاحزلاو نآرقلا حابصملاف نا رقلل الثم ناكاذا | ولاقأ+ ظ

 هدناوخان نا رقزوئه 5تسكي دزن ] ةقلتخمالو ةقولخمال هو ىحولا ةرحش ةكراملا ةرجشلاو |
 [دشاب ( رون ىلع زون ) دنك تءارق نا ربدوج سب دو5 حضاو نانكمعرب واجححو لئالد
 هناحبس هلاب ببجا *ريثكب كلذنم غلبا سمشلا ءوض نا انملعدقو كلذي هيغل لبق ناف* |

 مهتالابخو قلخلا ماهوا ىلع بلاغلا نال ةملظلا طسو ىف 0 دارا
 اهف رهظي ىذلا لماكلا ءوضلاك اهنيب مذ ىلاغت هللا ةيادهو تاعلظلاك ىه ىتلا تاهدشلاىه امتا |

 اما اهل كذلا اهو نآللا وناشلا/ءاونب (ههئيمت ملح ىاصتتال, وصقل: اذعؤ. تاملظلا تيب |
 لثملا كلذ ناك مآزج الف ةضلاخلا ةملظلا نم ملاغلا هما باغ اذاو ضلاخلا رونلا نم ملاعلا |

 ارنمؤم ةنيس درك ه مشت ىلاعتو .هناحبشس ق> تسناعا رون دام ] مهضعل لاقو +« قملأ انهه

 ليدنق رد هتخورفا ىئارخم ارئاعاو ةاكشمرد هجاحز . ليدنه هنسرد ارلدو ةاكشمب |

 لاون لالخو فو باتف [باتزا هكرابم ٌءرجشب صالخا ةلكو هدنشخرد ىكوكب ليدتقو
 نوج دنك رونم ارملاع وذلك ْموِمْوَه نابزب تا ىف هلكض ف 5 ةهرهب احر |

 [ دسر روهظب رون ىلع رونار هتشك كراي نأأي اناجن قيدصتو هدش ىراج نابذرب نابارارقا |
 ىلا هرهاظ نم زونلا ىدعتي ءافصلاب ياجزلا صاصتخال رهاوجلا رئاس نود جاجزلاب هبشو

 ءاضعالاو حراوجلا لانس ىلا, نهّوللا “تلق نلىادعتي:, ناعالاا نوت كيلذكو سكعلابو ةيطاب |
 ةفا ىنداب د داسفلا عيرس بلقلا اذكف هيصت ةفا ىنداب راسكنالا عيرسس جاجزلا نا اذياو

 لد ةجاخ زود ثفرعم غارخ ىنعي تسنهلا رارسا تقرعم رون نا دناهتفكو ] هب لخدت |
 دل ديوصخ هتلر كارختش ىزقاجا كلي وة كك إ(:|مبكلس | هع غفاعؤا+ ةطلم ةاكشمو انفذاع |
 فزاعنتفرك ارفزاو ملاع ٌءرنس هكرارم ”كمو تسنكم كاب رغ هنو تسيقرش هن مالسلاهلع |
 حابصملابةفرعملا هيشاامتاو [ درك ناوت مولعم(زؤن ىلع .دون)رازبا: درس! .ملعتزا اررارس انآرا

 ىلا سمشلاب اههبشي لو داسكتالا عيرس وهو جاجز زلاب نمؤملا بلكو ءافطنالا عيرس وهو

 رذحم نيدجو  رطخ ىلع هنا ىلع :اهيننت نسسكشال. ىبلا ةنلصلا ءابشالاب نم ْوملا بلقالو أفطتال

 ةاكشم مالسلا هيلع تتسدمت ترضح- رون نبا اكل ض دما, حاوذالا حور رد ] ريسيتلا فاك ١

 هلبق ارب مغ دوهل نوح تسا لئام هيدوهي هن هك مهاربا نوتيزو حوت هجاحزو دشاب مدأ

 تدستئلاسر تريضح حابصمو دنا هدروا قرشب ىور ىراصن نوح هضارصن هنو دنتخاس |

 ( هيلع )



 زوالا ةرووس مهي 6٠ه تتح

 حايطماهيف للقات اكضبارلا نعةينغم ماللوا ةجاحزل ةفصاهنا ىلع عفرلا ىلوالا ةلعا لحو ةروهشملا

 رابخالاو نير كما ءهةبسرلا نيف رعمةجاجزلاو حانصملا:داعاىفو ىرد بكو كاهن اكىهةجاحز فوه

 ىرد بكوك اهن اك ةجاجز ىف حابصم اهيف ةاكشمك لاقي ناب مالكلا ماظتنا عم اهدعبام امهنع
 حابطملا ذاَعبا ادت ىا +6 ةرحش نم دقوب قه ىنال ام ماهبالا دعب ريسفتلاب اهنأش مخفت نم

 غابدو ناهدو مادا وهو هب جرسي تيزلا نال عفانملا ةريثك ىا د6 ةكرابم وه ةرحش تيزنم

 ىلا هنهد جارختسا ىف جاتحبالو مسربالا هب لسغي هدامرو هلقثبو نوتيزلا بطحب دقويو

 نم لدب 7 ةنوتيز 8# روسابلا نم ةحصم وهؤ ناخدلا ةلقو قارشالا ةدايز هفو راصع
 مهاربا هلجزاو تكريب هدرك امد ودب ربمغس داتفه هكتسنوتيز نأ هك ]ةيسرافلابو : ةرجش

 ىف لاق * ىنداو ءوضا اهلهد نال رادشالا رئاس نيب نم اهصخو [ مالسلا هيلع للدخ

 ةيقرشال ىا ه# ةيبرغالو ةيقرشال 8 ةنس ىالا ةثالث رمعت نوتيزلا ةرجش نويعلا ناسفا

 ١ ثيحيلب طقف اهبورغ نيح اهيلع عّقن ةيبرغالو طقف اهقورش تقو ىف سمشلا اهيلع علطت
 ءاركتوا ةلق ىلع ىتلاك ؛ىش راهلا نه تقو ىف سمشلا نءاهرتسالف راهناا لوط اهللع 03

 ىنالو اهقرحتف امثاد اهيلع سمشلا قرشت ىحضم ىف الوا صا اهتيزو جضنا اهترمث نوكتف

 اطخو نيصلا رايدو زدكتك وحن ةرومعملا قرش ىف ةتبانالوا اين اهكرتتف امثاد اهنع هيت أفق

 04 هنوتيز ناف ماشلا وهو اهطسو ىف لب ناوريث رايدو سلارطو ةحنط 3 اهبمغ ىنالو
 ١ دحاب فدونالف ضرالا ةنق هو برغملاو قرشمانبب ءاوتسالا طخ ىف وا نوتيزلا دوجا

 ] وهو اهبار>و اهرماع ضرالا طسو ضرالا ةبقو نيرضم دربو رح اهيلا لصيالف امهنم

 | ىلع اهدحا ديزيال ادبا هيف راهنااو لبللا ىوتسيو دربلاو رحلا ىف نامزالا هيف لدتعت:ناكم

 ١ لسا كه ومإت تار حورس يوقع! يس روش ركن نك نورك رن دتكاو
 | قرغو قرش فصو هكتسبن ملا نيا راحشا زا سب دناهدروا ايندب تشهبزا هرجش نبا
 ْ هحرك او] © دان هسسمكأ موأو وج [ دهد ىنشود ] ه6 ”ىضي اهتيز داك و» تركنا ذل

 | ىا [ دشخمب ىبانشور قنا ف 0-2 كنف ىنعل ىدلألا ىوب دشاب هديسرت

 | رياغتؤ ةيشا ايان: سانتا هل نما فن واهلا يو مط اناا فانا
 دوجو نم لاح نكلنع انئاك "ىضي ىا ران ةتاك [ قولت هتسهول ”ىضي اهتيز داكي ةيآلا

 | ريخ د 6 رون ل» لاحلا هذه ىف قا لاوخالا راضعتسال اه: ةلاح قهلطاف همتغو طرعشلا
 لصف اع نأشلا ةيمحعلا هتفص تلثمو نا رقلا نع هب ربع 1 رونلا كلذ ىا فوذحم ًادتيم

 ١ قانا حابصملا رون ناف فعاذتم رون ىا كلذك 6# رون ىلع ناك رون ةاكشملا ةفص نم

 ١ نيرون عومج نع ةرابع سلف ةتيقالا اكمل طبضو ليدنقلا ةرهزو تيزلا ءافص هنرانا

 | ىدهي © ناهرد هب داربال مهرد ىلع اهرد عضي نالف لاّعب ام ريثكتلا هبدارملا لب طقف نينا
 ١ مظعلا فعاضتملا رونلا كلذل اّم> بواطملا ىلا ةلصوم ةصاخ ةياده ىدهي ىا # هرونل هللا

 نم هنوكو هتيقح. لثالد نه هنفام مهفل مهقفوي ناب هدابع نم هتياده 6 ءاشب ن نم  نأشلا

 لسق نم _- ناميألا تاجوم نم كلذ ريغو بيغلا نع رامخالاو زاعتالا نم هللا دنع
 هع - 2052-5
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 | هلع ةيادهلا: مج زونلا قلطامث .ةراهتسالا ليبس ىلع اهيلع وتلا مسا :قلطاف بولطملاىلا

 أ ىلاَس رطخ هرعس سدق هداتفاب نيهشلا خنشلا ةرح لاقو هع لدع لدحر ا ىلع ىلاعت

 ىنعميوهو علا ىنم ( ضرالاو تاومسلارون للا ) ىلاعتهلوقفف دولانا قيشنكلا هجاوى ع
 ا ا - فشكتلملاباو:ثاسوتسحلاؤونلاب فش كتناهنا:اننهش طال هَخْوَو!لدع لجرا تاب نم ملاعلا

 نسمشلاب تاومسلا روتم هلا لاَقبو ةيدومجلا تاعقاولا ف اذك رومالا“ عيمج لب تالوقعملا |

 دارا: نانبلا نسئانعىفلاقو * داسلاو؛ءاملعلاو ءابنالاب ضرالاو ثكاوكلاو رمقلاو
 هردق ةلالح ىلاعت وهو ضرالا هن ديو تاوعسلا لع أ ندهؤملا ةدوص' ضرالاو تاومسلاب |

 ناسيبلاو .قوذلاو مشلاو رصبلاو عمسلا رونب نئأرلا نيزءذا ضرالاو تاوءسلا هذه روت .

 فنالارؤنو ىرشملاو ةرهزلا ا ؤنكما قذالا رونو ردقلاو سهشااروثاك نيعلارونف ناسشللا ىف |

 جورب ىف ىرست تازينلا تاراشلا ةذهو. دزاطع:رؤنك ناسالارونو لخذو خرملا دونك |

 اهماظغو تازحقلاو (مدلاوأ مطللاواتالضملاو:ءاضعآلاو حنايا نتدبلا'ضرا«رونو«سأزلاب
 ىشورهخ تفك ناوتن؛ ىتشوز ىلو'تنفك«ناونروت اكيادخا هك هدومرف دهاز ماما ]:لانحلا |

 تداَحةملظلاإ ةلئاقع 'ئذنلا..زاونلاف ["تشادنخ وان هناك دئر ف" ىلاعتاذخ و تشكيرات“نض ١

 ةملظلاب .لباقملارونلا اذه. ًادس هنا ؤه اروتىلاعت هنوك ىعف ثداح ثداحلا ةلباقعب ناكام نال ٠

 طقف امهيلا ةفاضالاب سيل ارون ىلاعت هنوك نا عم ضرالاو تاومسلا ىلا رونلا ةفاضا نا مث |

 ! «نضرالاوتاومسلا اهضرع ةنجو ل ىلاعتلاق ةعسلا ىف نالثم امهناف هتارشا ةعسىلع ةلالدال

 راصنالاو نيزجاهملاب داري اك هرساب ملاعلا ضرالاو تاومسلاب داري دق“لادش نا زوحبو

 اباطخ ىسدقلا :ثيدلاىف ىلاغت هلق: هريظنو“ ىتفملا_ىدعس ئثاوح؛ ىف.ك' ةباحيصلا عج

 كالفالا صصخ هنكل اهرساب ملاوعلا .ىا ( كالفالا:تقلخ امل كالول ) مالسلا هيلع ئنلل |
 لابلاب متاللا وهو رظنلا لها نم. وه نم لك اهازي ثيحب [عنوكو ءاهمظعل نكحذللاب |

 ىلع ىلاعت هنم ضئامفلا:هرون ىا  هرون لثم لاسحلا ةقيقخ ىلا ىداسهلا هللاو |

 هلوادم ءالج ىف .هل لش: وهف, داشهزالا ىف 5 نيلا!نآوقلا| وهو ةريتنسملا ءاسشالا |

 هرون ةفص ىا ةسجعلا ةفصلا لثملاب دارملاو ةتوعنملا ةاكشملاب. ىدهلا نم هنمضت ام روهظو |

 ىفإ ك2 نهاظ ىلع نكي هلع هقالطا نا ىلع لبلد ىلاءت. ةريمتض ىلا هتفانضاو بدحيعلا

 : ةشيحلا ةغلب ىعو ةرانالاف .رادجلاف ةذفان ريغ ةوكةفض. ىلا 6 ةاكتنك قه ليزغتلا اونا |
 6 حابصم اهيف ف [قاط نوج درادن هار جراخب وا هكقراؤتدرد تسناهنزوزدنلام]ةسزافلابو |

 6 ةجاحز ىف حابصملا #9 [ نشور كينو هتخورف غارج ] ةيسرافلابو : تباث مدض جارس |

 ةوك ىف ةجاجزلاو ةجاحز ىف حاضللا لجن ةدئافورهزالا ىفاتشعلا جاجزلا نم ليدنق ىا

 رمشتني هوضلاف. عساولا فالخم ءوضلل عمنا ناك قئاضت اك ناكملا نال ةءاضالا ةدش ةذفان ريغ
 - 1 ةاتااك ىلا الكل انيناع يك قلد ع نيش زل اهكج ايل اطول جيج وأهت |
 اهماظع 0 06 عاملا و نعيبالاو 0 نف ءا1 داخ ١

 ( ةدوهشملا ) 000 و



 رونلا ةروس مهي ١ هم جمس

 ةعلطا ا يعيعوب >ركعلاو تافكمملا نيه ركلرلا "ةورنا تقر ةب انك وجلال" اقوا

 ا
 ١ ءايششالارهظي رون اهلوا .هجوا ةعبراىلع رونلانا معاو * هداهظا هريونتف دوجولاب روش هناف ظ

 | .اهاربالو ةءاظلا ىف ةيفخلا ءاشالا رهظي وهف اهلاثماو سمشلارونك اهاريال وهو راصبالل

 .لوالانم فرشا رونلا اذهو اهاري هنكلو راصبالل ءايشالا رهظيوهو رصيلارون اهيناثو |

 كيك رد وهو يئاصبل نيل ةمالطو ةفحل زةلوقمإلا اسأل ب اريطت وهى لتملا هجن يكاد(
 رئاصنلاو راصبالل مدعلا ىف ةيفلاةمودعملا ءاشالا رهظي وهو ىلاعتق حلا رون اهعبارو .اهاريو |

 ةدوجوم تناك اهنال مدعلاىف اهاري ناك اك دوجولاف اهارب وهو توكلملاو كلملانم |

 | تناك لب دوجولاىف اهراهظاب هتيؤرو هللا ولع ريغت اف اهتاوزىف ةمودعم تناك ناو هللا اعف ا

 ظ روب هللا ) ىلاعت هلوق قيقحتف نيوكتلاو داحنالادنع اهتافصو ءايشالا تاوذولا اعجار ريغتلا

 ةيلزالا ةردقلا لامكب مدعلا نم اهدجومو امهيدبمو اهرهظم © ضرالاو تاومسلا

 | متفاي ون زا دوهشرس دوجو رون + ربخ ىب يدوب همه مدع تءاظ رد

 ا ريدك لفسزاولعو دسانشن كرد>تمزا نكات سكره ةيملط |نامز رد ] رابكلا ضعب لاق ب |

 ١ مازماب ىور مالظ ل بخ دومت روهظ روت تيار نوجو دنادن زاب حيبصزا ارحبقو دننكت, |

 | ةكردم دوشزيمتم هوجزا ضرعو 0 وفصو ددرك هاظ تافيكو تادوجوو دئرا

 هكدنادةحدشاي ريحتم رون كاردا وذ اما:هدّرك روت ريمتو نقنادنءا ةدافتسا هكدنادهناسنا
 | ودبام هكىلاعتو هناحيسق> سي تاذلاب نطابو تالالدب هال ىنحواو تساولمم رونزا ملاع
 هينوك رو ا هك دشاب نإ راوازس هديسر انشا زيت ةسرع و ماهتفاي كاردا تلود

 ادئاوه ملام زا ادركاوا انك ادلب": تبنوأ "اروبا ملااعإ ا هم

 ناباس رد دي وج عمش 0 دشروخوا هكنادان ىهز

 عئادب و تردق لئالد زا ىللد ره هج ضرالاو تاومسلا لولدم هكمدروا نابت دد
 | دوجورب دراد حضاو ىتلالد تسقاو نيمز كارو نير, رهبس رئا ود رد 5ك

 [ناتكح عئادب و تردف

 دحاو هنا ىلع لدت * ةيآ هل ”ىث لك ىف ّْ
 وات ردق ليلد انشا هلمح دوحو

 مهث ضرالاو تاومسلا لها ىداهىا امهنع هللاوضر سابع نبا نيرسفملا ناطلس لاقو *

 هار دوخ“ىتسهب وا .تيادهب ] ىنعت :نوع 'ةلالضلا ةريح نم ءادهبو نؤدتهي ىلاعت هوس

 ىلاعت هقشضوتب ةيادهلا رون ىلا اواصو املو [ دنسانشب ايندو نيد اصم وا داشراب و دندرب

 ”ىثلا نم ىذلا “ىلا ىمستدق برعلا ناف برعلا بهذه ىلع ايرج رونلا مساب هسفن ىمس
 ةيادهلاو ناميالا رون لصح املف هب لصحب و هنم جر هنال اباحس رطملا ا

 لصحيال روللاب ةيادهلانعو ةيادهلاب رونلانع ربعي نا زوج و مسالا كلذب هامس هقفوتب

 | مجنلا لعج مجتلارونب اودتها امل ( نودتهي مهمجنلاب و ) ىلاعت هللالاق رخآآلانم امهدحا

 ١ ىنممي ارون ةاروتلاو ارون نا نقلا ع اذهىلءو هرونب نيدتهملانم مهلعجو مهل ىداهلاك
 ل حصص عم همس !إ
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 تاليواتلا فو ©: اهب نوعفتنملاهناللازنالا لو هش بسح لكلا ةظعوملا لومش عم مهصيصخم و
 لاق : هريغل طظعو ند ديعسلاناف نيمدقتملا باصا امج ءاشالا دنرب نه ظعتمل ىا ةيمحتلا

 | در نهيق يدهس يعل |
 دنب ردنا دن, غصركد نوج #* زارف هناد ىو_س غص دور ْ

 دنيانا ز ناركيد دنايكت ان * :ناركذ بئاصم زا ريكدني
 الازنغو ش>ورامح اوداطصاف نودمصتب بلعثو بئذو دساجرخ لاق هنا ىبعشلا نع لا صام

 بلعثلل ٍبنرالاو ىل لازغلاو كلملل ىثحولا راما لاقف مقا بئذلل دسالا لاقف اينداو
 لاقمث دسالا ىدي نيب لدنجتم وه اذاف ةيرض بئذلا سأر برضو هدي دسالا عفرف لاق |

 كلذ نيب بنرالاو هن: ىشعتي لازغلاو .كلملا هب ىدغتي. راما اقف ان هذه مسقا باعثل

 بئذلا سأرب لزن ىذلا ءاضقلا لاقف ءاضقلا اذه ك.ءلع نم كاضقا ام كحو دسالا لاقف
 نآرقلا تافد نم هو ةسابلا نويعلا ليستو ةساقلا بولقلا نيلتىتلا ىه ةظعوملا.لاغو

 ليق ( ديدحلا ًادصياك ًأدصتل بولقلا هذهنا ) ثيدحلا فو ديهش وهو عمسلا ىتاب نم دنع

 ظعتيو نا رقلاىلا عمتسي نا لقاعلا ىلعف ( ىلاعت هللاركذو نارقلا ةوال) لاق اهؤالجامو |
 صهاوظلاو نطاوبلانم هيوحامب لمعلاىلاو يماوالانم هفام لوقىلا للشيو هظعاومب |

 تنسنامزح ليلد,نامرف كرتا# تلنامرف لوق رد. .ىرتيم

 وه رونلا مسالا حرشىف هرسسدق ىلازغلا مامالا لاق* * ضرالاو تاو.سلارون هللا
 دوجولال بوق امهمو ارون ىمسي هريغل رهظملا هفنىف رهاظلاناف روهظلك هب ىذلا ىهاظلا |

 دوليا ءدعلا ةمللط نيل فى رمل اف مدعلا نم ملظا مالظالو دوجولل ةلاح الر وهظلا ناك م داعلاب

 رون وهف هتاذ رون نم اهلك ءايشالا ىلع ضئاف رون دوجولاو ارون ىمسي ناب ريدج دوجولا |
 ةريلا سمشلا دوجوىلع ةلاد ىهوالا سمشلا روننم ةرذال هنا امكف ضرالاو تاومسلا |
 بوجو ىلع ةلاد اهدوجو زاوحمب ىهوالا امهنيبامو ضرالاو تاومسلا دوجو نم ةرذالف |

 (ضرالاوتاومسلارون هللا ) لاق ثيح تاليوأتلا ىف مجنلا هقفاوي و ىهتنا اهدجوم دوجو
 ءايشالا نيس ىذلا وهو ءايضلا ةغالاىف رونلا ىنعم ناف دوجولاى لا مدعلا نم اههرهظم ىا

 غيلبلا هيبشتلا باب نم 6 ضرالاو تاوءسلارون هللا ١) ىلاعت هلوق: ىهتنا راصبالل اهرهظي و
 روهظلاوهروهظلا:لصاناذ ادجوم ىاامهل !رهظمهنوك تح نم.امهبلا .ةسنلاب رونلاك ىا |

 ريئأتب رهظت امناو مدعلارظىف ةيفخ ىلاعت هللا رعىف ةتباثلا نايعالا ناف دوجولا ىلا مدعلا نم
 ناف غيلبلا هيبشتلا رابتعاىلا ةجاحال ريقفلا لوقي * خسبشلا نبا ىثاوح فاك ىلاعت هللا ةردق

 ىلاعت هناف انهه رونملا ىنعمي وهف ىزاخمال قيقح هللاىلع هتالطاو ىنسحلا ءاهمالا نم رولا

 مالسلاهيلع لاق ام دولا ضرفب مدعلا متك نم اهرهظاو دوجولا راوناب ةمودعملا تايهاملا رون
 ريدقتلاناف ريدقتلا ىنعمي انهه قلخف ( هرون نم مهيلع شر مث ةملظىف قلخلا قلخ هللانا )

 (قباس )



 رونلا ةروس مي ١٠5١ رجح

 ىادي نههاركا دعب نم.هللانافؤم ءاغنلا نم رك ذاه ىلع # نههر ع :٠ [ زو جنا هول | 1
 لَك

0 

 00 نه: ىا همحر 010 !اطفاتيحللا كالا نع تاغاركم زهنوك |
 ىلع ةلالد هفو * همحرلاو ةرةذملل تيدلاوه كلذ ناب ناذيالل اهرب و نا مسا نيب ها 8 اركألا

 | نهنا رابتعاب مثالاةقباس نع ةئبنملا ةرفغملا ىلا نهتجاحو ةئلكلاب امهنم 'نؤمورحن نيهركتملانا |

 ةيازيسبلا ةةقللا كه :ةحوالقم ةئانغ نع 'قزلا كلعاضتىف نولختالا"تاحزكم : .نكناو
 | برضوا لتقب ىزلا ىلع تهركأ اذا اهيلع مثال اهنال مثالا مدع انهه ةرفغملا ئئاوكلا ىفو *

 لعفلانال هلع: هوك ناو“ ىزلاهل لحن الف ”لجزلاآماو ودضفلا تاتوا:كتفاتل ىلا ضنم

 | ىهتنا لاحم ءاركالا .هحسال قح-زيغب ”نتقلاكناكف هنف' هنم ةعزفإاالا ١ قأتيالاو' هتهج: نم

 مهلا ىوذ بتارم اوغلسبل نيذلاءاخلاصل ضعب ناكل الا + ناتزاشا نتي ركلا ننال فوك
 | هللاباذعنم اهتباتك نوديريف ءوسلاب ةرامالا مهسوفن مهناعا تكلم نكلو هللابلط ى ةيلعلا

 ١ قدصلاراث ا مهف مسرفننا هوبات ىا مهوبتاكف ةحلاصلا لامعالاو ةبوتلاب رانلانم اهقتعو |

 | مهو ءافولا لهال مزاي امناو هبلطي نم لكل نيقلتلا مزليال هناف هلع هللا اودهاعام ىلع ءافولاة حو |
 نيدلاىفحصنلاو ةيالولا ةوق نم هوا و نيقللا لهال هللا اهاطعاىتلاةيؤقلا ةسارقلا,ن وف رعب امنا |

 نيحصنتسمال ةحصنلاو ةفرءملاو معلا ةيالولا ة ةاكزو ةاكز ”ىش لكل ناف هللا كاط ءا ىذلا

 | لوزيلب ضقت لاملا نا و نيقتملاب قفرلاو ىوقتلاو ربلا ىلع نؤاعتلاو نالاطل داشرالاو

 ىرتالأ بابلا نع نيدشرتسنملا ءارقفلا نم :هحاص نع:بيغي لاحلا اذكق ةاكزلا عنب ىفيو |
 ةنطابلا ةنطلسلا اذكف نيملسملا ةناعاو اصملا ةماقال م امنا ةرهاظلا ةنطلسلانا

 بيصت ماركلا ساكنم .ضراللو
 ىنْسالف ةمركو هللا قيفوتب ةيدونعلاو ةبوتلاب نصحتملا ندرا اذا ةدرمتملا سوفناانا ةيناثلاو +

 دحاوب ىوتعملا هيست للص نم نا معا و * ةيئاسفنلا تاوهشلل املط داسفلاىنع:اههارك ا

 تحن وه نمو ةقيقحلاف ناز وهف ليمكتلاو لامكلا هسفنل ىعداو ىئامحر لا نيفنلا لها نم

 بابل ددرتلا ىلع .بلطلا لها ضعِب :هركي نه تيأر ارو: ىزلادلو' هنال كلاع هتيبرت
 وهف هاوهل طامثاو اضرمو اضرشو ادانع قحلال ها ناب نع هفرضيو ىوعدلا لها

 دس ذا ىزلا داوك اكلاه ءرملا ريصي لطانلا لها باب ةمزالمب هنال ىنزلا ىلع ههركيامنا

 نيركاملاركمو. ننفاكلا ذك نمااهفخب انا !ىلافتا هللا انأبتلت هدرا ذادف#داذالقسيأا
 ةميركلا ةروسلا هذهىف مكتلا انلزئادقل هللابو ىا هي تانييم تايآ مكيلا الزنا دقلو

 نيبتلاو بادآلاو ماكحالارئاسو دودحلان م. هنايب ىلا ةجاح مكبام لكل .تادنييم تايآ
 ىا 6# مكلبق نم اولخ نيذلانم الثمو فه ىزاحم تايآلا ىلا هدانساو ىلاعت هلل ةقيقلاىف |

 لاشمالاو ةبيجعلا صصقلا نم مكلبق نم اوضم نيذلا لاثما لبق نم انثاك الثم انازلاو

 ةشئام ةصق مظتنتف ءابنالا ةئسلأ ىلع ةيراجلا تاملكلاو ةقباسلا بتكلا ىف مهل ةبورضملا
 امهتصقىفناف احتاو اماظتنا ةدراولا لاثمالا راسو ةبارغلا ىف سمع ةصقو فسو» ةصقل ةيكاحلا

 امهتءارب عم دوهيلا اهمهتا يرمو اخيلز هتمهتا فسوبف هب مهتاامم ”ىبرب وهن ةمهتركذ

| 



 مه ٠6٠ زجم- رشع نئاثلاءزجلا

 لتقو اهاداف ارانيد نيرشع اهنم هل بهو ىنعي [ ديشخم ودب رانيد تسيب تيآ نيا عاّمسا
 سمالاب لاثتمالا ىلع ثحلل مهايا هنايئاب هفصوو ىلاعت هيلا لاملا ةفاضاو برهلاىف نينحموب

 هل قيقا كلاملا وه هنوك عم ىلاعت هتهج نم مهيلا لاما لوصو ةظحالم ناف هب رومأملا قيقح
 ةناعاب نيملسملا ةماعل ما وه مهضعب لاق + اهب رومألاةهجلا ىلا هف رص ىلا ىعاودلاىوقا نم
 دكت ناعا هكتسناناماسم ةماعب مجار 6 مهوت ول باطخ ] ىنعي :مهيلع قدصتلاب نييتاكملا

 كنان زار قالا ششبو ولي ازا ونا نذازكو نك ن1 تباتك د نام اعده دنت تاك وو

 [تشذك ناوتيم نادب تبوقع ةبقع زاو دنيوكئم هنقر كف ارريخ نيا سس نيدبو

 نكداي يس هب كس سب زو * لد هدنز ئا ةتكن نم زا وئشب

 ٍْ نككاز]* رك نالت دك تلو ثنا كدر 1 هدا ز[ر ةلمطلك
 دهاجلاو ىافعلاديري حكانلاو ءادالا ديري ىذلا بتاكملامهنوع هللا ىلع قح ةثالث ) ثيدخلا ىفو

 | كلامو هللاهمحر ةفيتحوبا لاقف موجللاءادا لبق بتاكملا تام اذا ايف اوذلتخاو ( هللال يبس ىف

 | لاقو رارحالا هدالوال ةدايزلاف لضف هيف ناكناو ارحناك ةباتكلا نم هلع ىتب امي ءافو كرتنا
 ضبقلا لبق عببملا فلتول ام كرتي+ وا الام كرت ءاوس ةباتكلا عفترتو اقبقد تومي دمحاو ىنفاشلا
 ' ةروهسشم ةيانكةاتفلاو ىتفلانم الكناف مءاما ىا 46 مكتابتف اوهركتالو ل عسبلا عفتري
 | ةيسائم ديزمم رهظ بابشلانم ىرطلا ىتنلانا وهو ىلصالا موهفملا رابتعابو ةمالاو دبعلا نع
 ىااللا نهنال باوشلانع هرودص ثيح نم ىنزلاوهو 6# ءاغبلا ىلع 98 ىلاءت هلوقل تانتفلا

 تر اذا ءاغب ةأرملاتغب لاقي رئاغصلاو زئاجعلا نم نهادعنم نود ايلاف كلذ نهنم عقوتي
 فات ىضتق اه فيوختلا لص> ىتم لصحم اما هارك الا مث اهل سدلام ىلا اهزواجتل كلذو

 اففمت 6 انصح ندرا نا هه ةهركم ريصت الف فيوختلانم ريسلاب اماو وضعلا فلت وا سفنلا
 فئفعتلا نهتدارا ةروصب ىهنلا صصصختل سيل اذهو ندحلاك ةفعف نهسفنا نلعج ىا

 نهنوهركي اوناكثدح ةرءتسملامهتداعىلع ةظفاحملل لب همكح نم اهادعام جارخاو ىنزاا نع

 برضو ىنزلا ىلع نههركي ةليججراوج تس ىنانب. هللادبعل ناكو هنعففعتلا ندري نهوداغبلا ىلع
 هللالوسروملا ناتنثا تكشف ةيزلاو دبعلا ىلع ةبورضملا ةلغلا هو ةبيرض عم بئارض نهيلع
 | حئابقلا نم هنولعفي اوناك امىلع مهعينشتو مهلاح حسبقت ةدايز نم هبفو تلزنف ةكسمو ةذاعم اهو

 . نهرما نع الضف هئامانم هيوحبنم روجفب.ىضري داكيال ةءورم ىندا هل نم ناف ىنخيالام
 درومىف ةدارالا ققحت عم ذا ىلعنا ةلكراثياو ففعتلا نهتدارا دنع اهسال هيلع نههاركا وا
 كشلاو ددرتلا زح ىف نصحتلاةدارا نوكدنع هارك الا نع ءاهتنالا بوجوب ناذيالل اح صنلا

 ءاركالل ديق # ايندلا ةولاض رع اوختبتل 9 عقاولاوه اك عوقولا ةققحم تناك اذا فيكف |
 نوللاك ىهوجلاب امئاق هل تانثال امل ضرعلا نوءلكّدملا راعتسا هتمو تورش هل نوكيال ام ضرعلاو

 نم هيلع متاام اواعشال ىنملاو اهل تابثال نا ىلع اهببنت رضاح ضرع ايثدلاليقو معطلاو
 :ىشاكلا لاق * نهدالوا عبو وهل ره لاوزلا عيرسلا عاتملا بلطل ءاغبلا ىلع نههارك ١

 [ ىدادب تشاد ا قلمزا هكىدنزرف ىاربزا رتش دص هكىدو» ىناز هكمدروا ناس رد ]

 نمو )



 ا

 هدبع بتاكلاقي قتع هللا هادا ناف كلذوحتوا هتلبق كولمملال وو قتعتو ىلا هيدؤت اهرداذك

 لومينا حشلانم ءرملاب فك) مالسلاهيلع لاق دقو ةباتكلالامنم “ىش طح هانعم ىفو مهنم - ٠ ' ننوو رم ذا هانم 2. 1 . .٠

 داو! !ةراوس مهي ١4 اج-

 ناقوتلا ةروصىف بوجولا اع لوم (فذءتسيبل) ىف الاف :هتفعو.جزفلاةنائس كالذي ل صخبف
 ارئاخاصزا ضعب ] تاحوتفلا ةمح رتىف لاق * هب نوجوزئرام اودحبف « هلضف نم هللا مهينغي ىتح وو

 نوريبو تفرك اردنزرف سإ تشادن نا جاتحيامو دما دنزرف تساوخ نزو دوبل ىزنج

 نكللو يا [تمك ت3 زك لقز ةتفك اءاربتا دج نامل كتي نكت 11ياززج كيا لوا

 ١ مدربت نامرف نم (هلضف نم هللا مهينغي ىت> احاكن نودحمال نيذلا ففعتسل ول دوهرف ىلاعتقح

 اء[ تفكاذأب وحن للم ماك لهنا و دثازك تقف عوز ناكل م نهب تجف وأ درك ياتو
 | نيذلا ففعتديلو) ةيمجتلا تالي وأتلا ىف لاق © ىلوالا ةي. آلا ىف اكىنغلل اببس جوزتلاناكف ىا

 | ىوهلاو ايثدلا تاف رصت نع مهبواق ماحر الاحلا فاء .ثشنودجب ال نيذلا ظفحبل ىا «احاكد نود ال

 | مالسلاامهيلعرمضألا ىلع ىسوم لدا ل ماكخ مش ىلع مهل ديناب (هلضف نم هللا مهينغي ىت> )ناطيشلاو

 ىلاعت لاقاك هدابعنم ءاثد نم ةيانع ةيذجحب صتخيوا ابنن موق لكملا ثعبي ناك اماخيش مهل ضيقيوا
 | نيذلاو # هوجولاهذه نع ففعتسملا لاح واخيالف (بيني نه هبلاىدهمو ءاشينم هبلاىت)

 نودلطي نيذلا ىا ةيناكملاكبتاك ردصم باتنكلاو بلطلاىف داهتجالا ءاغتبالا# باتكلا نوغتبي

 اذكىلع كتبتاكهكواممل ىلوملالوقب نا ىهو ةماوا ناك ادبع 46 مكتاميا تكلم امم ف ةبناكملا

 دبع بتاكملاناف عيمجاىدا اذا قتعيف ةمواعم مون ىلع هيدؤي مجنم لام ىلع هدقاع اذا اباتك

 هسفن ىلع بجوبو ضرفيىا بتكي ىلوملا نا دقعلا اذهىف ةلعافملاىنعمو مهرد هيلع قبام

 ايضياو.لالخلا نون دلل يور هش لرش كك لولل ىداراذا كل نا

 لاملا هيلعنم ىلع باتكه يف بتكي لجؤملا لاملاو بتاكملا ىلع مجنم لجؤم دقعلا اذه لدي
 نوكينا حصي اهقاقتشاو هسكن م هيدوب امب هديسنم هسفن عابتبا دبعلاةباتك تادرفملا ىو ابلاغ

 كلذلعفي ناسنالاو ظفللاب مظنلاوه ىذلا ب تكل |نم نوكي ناو باجالا ىه ىتلا ةباتكلانم

 ةي آلا تلزنف هيلعىباف هيتاكينا هالوم كابا ئزطلادبغ نب يطياوخ لوك دجتس نا كوي

 نوبلطيام مهوطعاف ىا طرشلاىنعم هنمضتل ءاذلاو لوصوملاربخ 6 مهويتاكف# ةلمكتلا ىف اك
 | الاح زوجبو اهريغكب حت الف قافرالا نوضتي دقع ةباتكا نال بدنل هف صالاو ةبات كلا نم
 ادشرو ةناماىا 6 اريخ مهيف مءلعنا © هنع هللا ىضر ةفينح ىبا دنع مجعنم ريغو امجنمو

 قالطاو قتعلادعب سانلا ىذؤيال ثدحب احالصو لالخلاهجو نه هليمحتل لدبلاءاداىلع ةردقو

 دقعلل بابحتسالاىا مالا ط رش وهو هب المعو قملاب املع مهيف متالعنا دينا لاق * نانعلا
 مهوت او ف زاوجلاءافتناال بابحتسسالا ءافتنا هنافتنا نم مزاللاف مهوبتاكف هلوق نم دافتسملا

 اوذخا امم أيش نييتاكملا ىلا اوعفدي ناب بدن ما ىلاو.ال سما # مكين ١ ىذلا هللا لام نم

 ايف وا قحلا ىف اذه مهل لاقف اموق ىلارعا ىتاىىمنصالا ثيدحىفو (أبش هنم كرتاال قح ذخآ

 دصاقملاىف اذك هلك قحط اذخانم للضفا لضفتلاو لضفتلا لاو قا نمريخامو اولاق هنمريخوه

 زا دعب دوب هتخاس بناكم رانيد دصإ ؛ اد حببص بطيوح ] ىنشاكلالاق * ىواخسلل ةئسطا



١ 
 ا
ٌ 

 راركتلااهتفص نم نال اراركم ءار لك ربدعا نا ريةفلا ل وش + ىهتنا ددعلا ريس رهظل ىلا الولو ا

 ا

 ظ
 ظ
 ظ

 هلم نيتيبىف ىنعملا اذه رهطالا مرسسدق ربك الا |

 مهك ١18 خم سثع نءانلا ءزجلا

 (ةبوزعلا تلح نامزلا كلذ ناك اذاف ةيصعملاب الا ةشيعملا هيف لانيالنامز سانلا ىبع ىتأي) ثيدحلا ىفو
 سّؤر ىلع بهرتلاو ةيوزعلا مهل تلح دقف ةئس نونامتو ةئام ىتءا ىلع ىلا اذا ) ثيدخحلاى و

 | فورح ددع دفن اذا ههجو هللامرك ىلع نينمؤملا ريما لاق * ىثاوكلا ريسفت ىف م ( لابجلا

 خيشلاةرضح مظندقو هما نطب نم ىدهملا جورخ ناوا نوكِي هناف محرلا نمحرلا هللا مسب

 اماق ىدهملاف هللا مسي * فورح ىلع نامزلا دهن اذا

 دارملازا ىثاوكلا ثيدح نم ىهاظلاف نينامو ةتسسو ةئامو فلا ىلا فورا باسح غلبي
 | فيفخام اولاق (ذاحلا فيفخ نيتاملادعب كريخ) مالسلاهلعهلوقهيلعو فلالادعب نونامو ةئام |

 ىئايالا اوحكتاو) ةءءحتلا تاليوأتلاىفو © ( دلوالو هل لهاال ىذلا ) لاق للا لوسراي ذاحلا
 ةمدخ نم نومورحم مهو نيبلاطلا نيديرملا ىلا ريشي 6 مكلاماو كدابع نم نيطاسلاو يم

 لفط وهو ىنءملاب بيغلاملاع ىف ةيناثلا ةدالولا لصحم مهب نيذلا نياصاولا نيغلابلا لاجرلانم |

 نا م توكلملا ف مهجواو نوكيل ةدوصلاب ةداهشلاملاءىف تلص> ىلوا مهتدالو نا اك ةيالولا
 ىرخالا ةأشنلاو نيترم دلوي+مل نم ضرالاو تاومسلات وكلم جاب+ل لاق مالسلاهلع ىسيع ١
 نم هنءا اما توملاو رقكلاىلا هعوجر نم نما ماقملا اذه ىف دمعلاو ةيناثلاةدالولا نع ةرامع |
 ىلوالا ةدالولاب (كايحاف) ةفطن متنكذا ىنعي ماتا وما متنكو هللابز و رفكت ف يك) ىلاءتهلوقبف رفكلا |

 | كبرىلاىىجراإل ةبذحب (نوعجرتهيلا مث ةيناثلاةدالولاب( مكسحي مث ةدارالات ومب« مكتبم مث)

 ةيناويللاةيتاسفنلا تافصلا نمةدارالاب ىندي(اّمناكنموأ) ىلاعتهلو قب توملا نمهنما اماو(ةيضار

 توميأل هللاةايحيىحوهف هللار وني ىا (سانلا فهي ىشمي اروندل اناعجوإ ةيبوبرلار ودب 6ءانييحافإ) |
 ١ هللامهنغي) ىهلالا ضرفل|لوبقدادعتسا ودعم (ءارقف اونوكيناإ دادلا رادنم لقنيلب ادبا |
 قيرطلا اماو دودسم هللاىلا دبعلا نم قيرطلاناف ضيفلالوبق ىدعتسم مهلعجم ناب (هلذف نم |

 دعتستل بولقلاماحرالا (عساو هللاوإل حاتفملاديبو حاتفلا وه ىلاعت هناب حوتفم دبعلاىلا هللانم |
 حاكتلا ىدابم نعني زجاعلل داشرا *# ففعتسيلو لف ىمتنا اهيا ضيفلا هلاصياب ( يلع هضية لوبقل

 هاج نسا سلال ىلإ قتلا رتقل ا اح نالوح- قاسزيحب ميج ئوحاو ل ىلقا وهام ىلا هبابساو |

 رهةلاو ةسرامملا(ن:م برضب كلذل ىطاعتملا ففعتملاو ةوهشل اهءلغ نع اهب عتع سفنلل |

 ىا هكاحاكت نودجبال نيذلا» ةوهشلاعشو ةفعلاىف دهتجبل ىنعملاو .ةفعلا بلط ىافعتسالاو
 مالسلاهءلعلاق اكم وصلابكلذو جوزتلاو دقعلا سفننادجول ىنعمال هنافةةفنو رهم نم حاكن بابسا

 عاما بلط نع اهرهقيو هتوهشفعضي موصلانا هانعم (ءاجو هل هنافموصلاب هيلعف عطتسيمل نمو)

 ( لصحف )

| 
|| 



 رولا ةروس مدي 4١ا/ جم

 مالغل ىلع ةمالاو دنعلا ةعركلاةي آلا ءذهىف قلطا:دق ريقفلا لودي # حالصلامهنف بلاغلا نالف |
 هللاءاما مكاسن لكو هللاديبعمكلكىتماو ىدبع كدحا ناوشبال) ماللاهيلع لاقدقو ةيداجلاو |
 قيرط ىلع هلاق اذا هركي امنا كلذ نا باوجلاو ( ىتاتفو ىاتفو ىتزاخو ىعالغ لقل نكلو |

 :«اون وكي نا 9: ىلاعت هللد ماو ضراعتلا طقسف هسفنل مظعتااو هنأش ريق>تلاو قيقرلا ىلع لواطتلا |
 هللا مهنغي ؟ ةاعوكحو قاميؤرال ه ءارقف : اماو دابعزا اخياصو ىعايا دنشاب ركأ] |

 هناف لاملان ع ةينغ هللا لضف ىف ناذ ةك انملانم ةيوطخملاو بطاخلا رقت نعال ىا # هلضف نم ظ

 مهضعب لاق« ب ستح ال ثيح نم ءاشننم قزري هللاو [هاجو لام دور هكوديا هاكهك ] حخادو داع

 ىهتت لذا هتمعن دقنتال ةعسوذ ىنغ د عساو هللاو 0 هللاب هؤانغتسا حص هللا ىلا هراقتفا حد نم

 حاكلاانا ىلع ةمثالا قفتا + هتمكح هضتقنام ىلءردقيو ءاشإ نمل قزرلا طبي 6 ملع لي هتردق

 مالسلاهيلع هلوقو ( حاكتلا ىتس نمو ىتدب نتسيلف ىفرطف بحا نم مالسلاهيلع .هلوقل ةئس

 عطتسي نمو جرفلل ندحاو رصبلل ضغا هناف جوزتالف ةءابلا عكنم عاطتسا نم بابشلارسشعماي ) |
 ىزلاوهو تنعلا فا ”ىطولا ىلا قاتشالا ديدش ىا اقنان ناكن اف (ءاجو هلهناف موصلاب هيلع |

 نمو ةبها دي هيلا جات بحتدم وه ىفاشلاو كلام لاقو دمحاو هفسشحىنا دنع هيلع بجو

 ىفاشلاو كلام لاقو ةدابعلا لفن نم لضفا هل حاكنلا دمحاو ةفشحوبا لاقف ناقولادجي مل

 ةفيلحوبا هزاجاف اهسفن ةأرملاعوزتىف اوفلتخاو *لضفا حاكّدلاف ديعتيم نا ىيفاشلا دنعو هسكمب
 لدف حاكذلا نع ءاسنلا عنم نع لاجرلا ىهن «نوجاوزا نحكتينا نعوم ضعت الذإ) ىلاعت هلوقل
 ىلاعت هللانال ةيلآلا هذه للدن اهنلو اهجوزي امنا اولاقو ةثالثلاهعنمو حاكتلا نكللي نها ىلع

 حو زتىلع ديلا ربجي له اوفلتخاو تاداسلاىلا ءامالاو ديبعلا: يوت نا مكهب ءانل والا تطاخ

 هياع بجاولا نم ديسلا عنتما ناف اهب عتمتسي ةما الا كلذ همزليد ا لاقف كلذ تلطاذا هقبقر
 عقوام ىا بدن ما اذهو ىئاوكلا ىف لاق .* ةئالثلا هفااخو هعيب همزل عببلا دبعلا بلطف

 تسدي تا.شيرقزا كنك دهج ىنك حاكن مزع ركاو ] تاحوتفلاةمحرت ىق لاق.* ةياالاف

 نيرتهب هكمدومرف ملَسو هلع هللاىلص للا لوسز رتوكينو رتهب دشاب تيب لها ذا ركاو نك
 ببس هنا ٍلعاو حاكتل اىلع هللا تح جاجزلالاق [ دنا شيرق نانز دندش داوس رتشرب هكىانذ |

 ىوتا وهو ةعانقلاب ىنغو نيلالا فعضا وهو لاملاب ىنغ نيهجو ىلع ىندلانكلو رقفلاىنل

 هيستحبال ثيح نم اما ىويندلا دقعلا بلي ىنيدلادقعلا نال ىلا ببس حاكنا|ناكامباو نيلاحلا

 رقفلا ني بسكلاو بسكلا ىف دجال بيس حاكتلانا ثيح نموا ريقفلا

 هقدر ”ناسحت تاداتعال نع اما انتر نادك دا وق

 ءارلاك لع له :نكمملاو هو تكلل فدل فاةكلكا قا اذا جوزلاىف ةمثالا فلتخاو |

 ةقفنال ةنادتسالاب يم ؤتو كلذ نم 0 خسفلا كل ال هللادححر ةفيحوا لاقف اهحاكت خاف

 هيلع ةلاحالا نم نكمتتف هيلع ايد تراص ةنادتسالاب اهماو ىخاقلا اهضرف اذاف هلع لحتل

 جوزتي, ناد صمافرقفلا هيلا اكش الجر نا دمحم نب رفعج نع -ىورد- كلامو ن1 عوجرلاو ْ

 هوك وحسم هدد د *
 لهانم هلعل تلق لاقف كلذن ع لئسف اهقلطي ناب ءصاف رقفلا هيلا اك:ؤ ءاحمث لجرلا جوزف
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 [1] همك رإ* ويسعل متو رجه ت6 هذ دبع مق

 ظ

 مه 145 زهح قع ةتايلاووملا

 [ دنكن اوسز:مه قع( نيبع انرغلا كج اوح 0 0

 ادكحو ءاش نثيب مملاع.نيدد * اطخ نيدنحم :ىدزكن اوسر وج

 مالنتلاو نكم اوسرو زمان. * ماعو "-صاخرب مه علاع نارد

 هلثم بونذنم ”ىدنملا ىلع ةبجاو ىه م ةتوتلانا ىلإ ريشي ةمجتلا تاليوأتلاف“ لاق ©
 للاولم ةلآكوسر كاكو اير ةللاتاط نا رئالا تاتش ناو“ ئهتللو ظلم كلل "ةمزآل"كلاذك
 تامرلا نه ”ىدتملاةب وتف(ةسم ةئام موب لكىف هللا بوتاىناف اع هللا ىلا اوبونا) لوقب سو هيلع

 [1] ملكار ثداح فصو دزوسب سي * ميدق فاصوا درك ىلت نوج

 171 تفلانتسر ىيع كلج را دال دلع ايل واقرا كيفالازا فا كوت
 دقف كرشلاكرتو للاب نما نمو ةبوتلاب اعمح نينمؤملابلاط ىلاعت هللازا رابكلا ضب: لاق *«

 ةبوتلانيحىف ةيصعم هيلع ىرجو ارطاخ هيلع رطخناو هللاىلا هعوجرو هتبوت تو نات
 مومعلل اذه هرس عجرو هحور مدنو هبلق متهاو هردص قاض ةيصعم هيلع ىرج اذا نمؤملاناف

 اونكسو ةبرقلانم هنم اودجوامو ةركتلا لصاب نوبوجحم عما نا صوصلاف ةراشالاو
 ناف ىلا اهنم اوبون' ماقملا اذه بح ىف متاىا مهديحوتو مهتفرعمو مهتادهاشمو مهتاماقمب |

 هدوجو ةفرعم نم للصاح هلسيلف لصاو هنا نظنم نال ةفرعملاف كرمشلا مظعا اهتيؤر |

 ءانفل ارحب ىف هللا بيبح مع كلذل سافنالا عيج ىف مهللع ةيوتلا بجو ا اذه نق هتزعلالج هنكو

 ىتحةبوت ةبوتلك بيقع نا مهفف (ةرم ةئام موب لكف هللا رفغتسال ىناو ىباق ىلعناغيل هنا) لاقو
 نيقاب نيناف انلعجا مهللا ءاقبلاو مدقلاةيؤر ةبلغنم ءانفلا رحب ىف عنو ةبوتلا نم بوت

 ناكم بلإ بلقف ميني عم مياّتي بولقم ىاتك امج مايابواقم دك مكنم ىئايالا اوحكتاوؤ#

 ءاسنلاو لاحرلا نم هل جوز ال نم ميالاو ىاتنو ىايا راصف افلا ءايلاو ةحتف ةديكل ا تلدَبا مث

 هل جوزال ىذلا لجرال لبق دقو اهل لعبال ىتلا كآبملا مالا تادرفملاىف لاق * اييثوا ناك اركب |

 تاداسلاو ءايلوالا اهيا اوجوز ىنعملاو : قيقحتلا ىلعال ةأرملاب همثتلا قيرط ىلع كلذو

 ظفاحو عونلا ءاقبل بيس حاكللا ناف يبين رارحو مكموق رارحا نم هل جوزال نم |

 نينمؤملا وا نيريخلا ىا ىثاوكلا ىف لاق « ه6 مككاماو ؟دابع نم نيملاصلاو لف حافسلا نم

 ناصتخ اهو داسفلادض حالصلا تادرفملافو + ناعالا انهه حالصلا 0-1 طسسولاىف لاقو +

 نوكينانم لزعم ءاقرالا نم هلجالصال نم ناف نيحلاصلا ص.صخت و لاعقالاب لامعتسالارث؟ 1ىف

 ةداعو اعرشهنم ديال اب هملاصم مظنىف فلكتيو هيلع قفشيو هنأشب ءالوم ىتَسِب ناب اقيلخ |
 راارحلاو دارحالاىف حالصلا رابتعا مدع اماو هدنع هيقبتسيالنا هقح لب عفانملاو لاما لذب نم

 (نالف )

 هللاّلع لاقالاو هتيلكب هللا ىوس امع ضاىعالاب ئهتنملاةبوتاو تاللحلادئاوز نم طسوتملاةبوناو

 ىلعا ىلا ةنللا ضرا نم طسوتملاو ةنجلاىلا زانلا نم ”ىدتبملاحالفف « نوحلفت مكلعل ) هتبلكب |
 نمو قيقحلا دوجولا ىلا ”ىزاجلا دوجولا سح نم ىهتملاو اهتاحردو ٌبرقلا تاَماةُم نيلع |

 ىونتملافو : ةيبوهرلارون ىلا ةيقلخلا ةملظ |



 رودلاةروس مه ٠ ١16

 سول اؤينخال او رعت ووسو+زاوقلا اوم ةودكأس اا جتع وا الا ضل قااهاز ويل ,مئابقلا ةزؤع
 ءاسنلا ةريضحناربصلا عنم ىوقتاانا لفطلا ةرايعنم مهفي ريقفلا لوقي * نيعلاروع هنمو

 ضعب نا عم ريما دجىف هنكل ةوبشلا دحفف نكي مل ناو عيسسلا نبا ناف نيس عبس دعب

 لاح رلا غابم غلب اذا مالغلا ىرمصانا | طقتلم ىفو * ءاسنل ا ةلل اك ىف ريخالاف ىهتش ةش.ه للا دح غلب منهم

 أ هيزق نم ةروعوهو هال مكحو كش ابد ناكناو كاجرلا , 1 1 احدبص نكيملو

 اذهلو هب نسانالق ةوهش 0 رظنلاو مالسلا اماف . ةوهش نع هلااراظنلا لحال ىنعي همدق ىلا

 لس تك مانملا ف ىٌورف تام ءاملعلا نم ادحاو نا  ىكح  باقنلاب صؤي م ا

 ا | ئضاقلا لاق + راثلاف ىهجو قرتحاف هللا ترظنف اذك عضوم ف امالغ تيار لاقف كلذ نع |

 / ع ا

 '! ةتاخ اكو 5 انااهيش رمشع ةينامأ مالغ لك عمو نيناطيش ةاسما لك عم نا لوشومامالا تعمس |

 َ مرد قراشااراوناو لاو ناتسيلا ىف مك ةباهملاب بهذي هبال ءاهفسلاو 0 ثادحالا ا

 ءاوسو الما هوهشل نظل عا ع وس ةروصلا نس ناك اذا درمالا هحو اناارإ ١ لجرلا ىلع |

 هريغ ةروع نع امه ريغو هديبو هرظن نوصي نا ماما ىف ند ىلع بحيو اهفاخمأ 5 ندا ْ

 نهلجراب نبرضضبالو 0 ةروعلا فشاكى ع راكنالا بجو هريغرظأ نع هتروع نوصي ناو ٌْ

 ضرالا نهلجراب نبرضيال ىا 5 نهتايذ نم ف ةيؤرلا نم هنفخم ىا ه6 نيفخيام يعيل 0

 مهوب و نهيلا الم لاحرلا ثروب امث كلذ ناف لاخلخ تاوذ نها ملعف 5200 عقعقتل |

 ثيحب اهتوص عفر ناكامارح ٍبناجالل اهلاخءاخ توص عامسا ناكاذاو مهيلا السم نهل نا 0

 ْ اذهب و رقفلا كلوش 2ع توحلا عفر ىلا هبق جاتحي هنا ةانلا ناذا اوهرك كلذلو اهلاخاخ أ

 ظ رهطاو ةعلا ناف دالللا ضعب ىف ئرهخلا زك ذلا باب ىف:ءانشنلا عا نىك نتايقلا
 ربخاو ةعقعا تَختشاّو ذا كلدب مظعلا مكالل تاك نهو ادج هلع عنم امم نهقح ف

 ةأرملاىؤفف هوركم ريغدلا لجرىف لجالجلا ذاخلا نال نهلجراىف لجالملا ذاختا ءاسنلا ىلع

 داكيالذا 46 نونمؤملااهيا امج لالا اوبوتو 2 رتستلا ىلع نهلاح ىنبم هنال ةهاركدعا ةغلابلا |
 ىا اوبوت ل عاف نهلاح اعيمحو .تاوهشل نع فنكلاىف امس هيهنوهىماىف طيرفت نم كدحاولخي

 ناذباولا لاتفوتك وطول امباو [ امش ةمه ] ةيسرافلابو : نيعمتجم مكنوك لاح

 , دعلا ٍجرخال بنذلا نا ىلع ليلد ةيرآلا هذهىفو * ام> لاثتمالل بجوم ناعيالا فصو ناب
 ا مكلعل 8بنذلابقلعتتىتلا ةبوتلاب سما امدعب (نونمؤملا اهيا » لاقدنال ناعيالا نم
 | فيعضلا ديعلان ال رافغتسالاو ةبوتلاب نينمؤملاعيمج ىلاعت هللاىصو نيرادلا ةداعسب نوزوفت

 ىلاعت هللاهمحر ىريشق ماما * ىلاعت هللا فيلاكت ةياعرىف دهتجا ناو هنم عشب ريصقت نع كنةنيال

 رسالا فشكر د « دئادن هبوت جاتحم اردوخ هكتسا سكنا هبوتب رتجاتحم هكهدوهرف ]

 ركاهج دوشن هدز لحخ ىصاعات دومرف صا هبوب ىصاعو عيطمزا ارز كك ك1

 | ارئاشبإ ايندرد نوج ىدش ناثيا ياوسر بجوم دينكهبوت امش ناراكهنك هيلز
 : ع تل و

 ظ بست امم و تاستحالا باصتىق لاق * ه.لتلاو ناذإلاو ةالدلا ق>ىف ثحتشال نهق>ىف ١



 ملعا هللاو با وحلاف « اسفل هل وثدعب رك ذلاب الاسس ن ةدباغاامءليةنأف خيشلا نبا 1

 ءاوس تارفاكلا اهتذيز ىدبت نا اهل لحيال ةأأرملانا ىلع كلذ لد نهئاسنوا, لاق امل ىلاعت هنا

 نك تانمؤمىا: اننقلظم (نواعا تكلمام وا )لاقاملفءاهسفلوا:اهريغل ءاماووا رئارحت نك |

 ا الا للزي نولا ايقدجر_ قيقا, ظن نان ةطاللا لك سن! دع خاك تما زأ
 ىلا رار نالاحايا ام اديجمسا .كانوجاامجنا5 رقاكتل اعمال ءةنطانلاب ةنلذلا 1 10001
 ةجاملا ةيدالاه لاحرلا نم ةبرالا ىلوا ريغ نيعباتلاوا قي كاذب ةرفاكلا ةرا تقرافف قخنال

 | نوخوسمملاوماهالا خويشلا مهو ءاسنلا ىف مهل ةجاحالتببلا لها عايتا مهنيذلا لاجرلاىا
 | ةيفانملا ةلاخلا ىلا ةيلصالا اهتمالس نع مهؤاضعاو مهترق تلوح نيذلا مهو ةمجيعملا ءاخلاب

 | خوسمملل لاَ و مهيف ةجاح نهل نوكي ناو ءاسنلا ىف ةجاح مهل نؤكت نا نه ةغئاملا اهل ١

 اواو ايلا فواد لإ ما ديكي هناسارفو نتل تاما ىئلاوشو تملا ل
 طق نمىصخلاو عطقلاوهو بلا نم اعم هاتيصخو هركذ عطقنم بوبجملاو فالخ ىصخلاو
 نوهتشي مهنال ةلوحفلا نم مهريغك رظنلا ةمرحفف نينعلاو بوبحلاو ىعحلانا.زاتخلاو ءاتصخ

 ىاناوتدكتا شتياغ ةهاح تام وررا اناثلا | ىف: ةل آلا مهل دعاست+ ناو نوهتشنو
 | هلوقو مكحم ( مهراصبا نم اوضغي نينمؤلل لق ) ىلاعت هلوق مهضعب لاق.« [ تسننن نارب

 ىلارظنلاىف هوحنو ىصخلا نم نيروك ذملل ةصخرالفىلوا مكلاب لمعلاو. لمم (نيعباتلاوال

 مهمادختساونايصخلا كاسما لحال فاشكلا ىفو# ةنتفلالاّتحا كانه نكي مل ناوءاسنلا نساحم

 | ضعب ىف تأرق باصتلا فو «ىهتنا مهكاسم'فلسلا نم دحانع لقني لو مهؤارشو مهعيب و
 | امنا ةيواعم لاقف ةارصا هنم ترفنف بوبجحم ىصخ هعمو ءاسنلا ىلع لخد ةيواعم نا ىتكلا |

 | اب ييطن وم يدوم مننلا نم ههامرحام علحادت قلتم 0 تلاقف ةأرما 1 1
 ىصخال زوجالهنال هيف ةعفنمالهنال مدا ىتب ءاصخ زوال هنا ناتسلا ىفو + ىهتنا:اههقفو
 | متفلا ىصخ نا ىرتالأ تاناويملا رئاس ءاصخ ىالخي لحفال زوجال اك ءاسنلاىلا,رظني نا
 | « ءاسنلا تاروعىلع اورهظي مل نيذلا لفطلاوا 88ه ريغ هيلع سقو امحش شكاو امل يطا !

 ةيلغلا 6 روهظلا نم ةوهشلا دح مهغوأب مدعلوأ عالطالا ع روهظلا نه مهزيبك مدعل

 نايتاربدتتسيت رداق كنا اب دنربخىب ترشابءلاحزاو دنرادن زيمت ] ةيسرافلابو : ةردقلاو .
 ءافتكا عمجا عضوم عضو سنج لفطلاو [ هديسرت توهش دحبو هدعن غلاب ىتعي نائز ظ

 | مادام دلولا لفطلا تادرفملا ىف لاق+ 6 ىلودع مهتاف ) ىلاعتهلوقىف ودعلاك فدولا ةلالدب
 لفطلادح ىرانفلاىلو-ال ةحنافلاريسفتىفو * تاوعدلاروذطخب فورعم لجر قيفطلاو اممعان

 ناسنالا ةءوس ةروعلاو . ىهتنا ماوعا ةتس ءاضقنا ىلا اخراص لهتسي ناىلا دلونام لوان

 ىمس كلذلو ةمذملا ىا راعلا نم اهرورظىف قحلبال كلذو راعلا نم اهلصاو ةنانك كلذ

 بيرقلا حتتق ىف لاق * تادرفملا ىف ىلا ةحيبقلا ةملكلا ئا ءاروعلا كلذ نمو ةروع ءاسنلا |

 اهنال ةروع اهسفن اهلعج ةروع ةارلارةيدحلا فو وهب اذار دبع يحتسب لكانت وعلا |

 ءداوتلا متيسديت غفللإ .دإ اها لاق «.( تروط اذا. ةروعلانم يحتك اهم ئجكبل ترهط ستاند



 روتدا ةروس مه #1١41 رح

 نارهوش نارسب اي ] © نهتلوعب ءانياواوه [تسلخاد نيرد دشابدنج ه رسإرسيو شيوخ
 هكدوخ ناردارب نارسياي] 46 نهتاوخا وا © [ ارز ىمدننارسب مكحردزناشيا هجدوخ
 ١ 6 نهتاوخاىن وا# [دوخ ناردارب نارسب اي ] «نهناوخا ىنب واؤإي [دنداد ناردارب مكح |

 ةلعلاو [ هكت سين اور ناشيا اب نز حاكت هكدنا ىتعامح اهنياو دوخ نامهاوخ نارسباب ]
 نيقيرفلا عابط ىفامل مهلبق نم ةنتفلا قوت ةلقو نهرو مهني ةيرورضلا ةطلاخلا ةرثك

 | حتت ىف لاق + ةمدخلا دنع ودسام. ىلا نهم اورظنم نامهلو بئارقلا ةسامم نع ةرفنلا نم

 رطل نيل قو تست طالاب ةنيبزلا || ىلإ لعلا ىفانل ادع ار لوك دلل عسي زوحبف نمحرلا
 ةفدح ىبادنعو *فارطالاوهجولاىلا .نورظني كلامددعو * امهنيبام هل حاف جوزلاالا ةكرلاو

 | اهنطبو اهرهظ ىلا نورظنيالو نيدضعلاو نيقاسلاو ردصلاو سأرلاو هجولا ىلا نورظني
 | لاق « قاسو سأرو مدقو ديو ةبقرو هجوك ايلاغرهظيام ىلانورظني دمحا دنعو * اهذخفو

 رظالاوهو نهئاضعا عيمج ىلا رظنلا زوج هجوىف بتارم عبرا ىلع ءاسنلا ىلا رظنلا ثيللاوبا

 نوكتالىتلا ةأرملاىلا رظنلاوهو نيفكلاو هجولاىلا رظنلا زو هجوىفو هتماو هتجوز ىلا

 االله وو مج اع دنع رطقال نت بزاف ضعت ]6 انت انحاو 25 تشل 12
 / مالالثم مرحم محر تاذوا محر ىذ ةأماىلارظنلا وهو دعاسلاو قاسلاو سأرلاو ردصلا

 | عاضرلا لبق نم ناك ءاوس ةارملا ماو نالا دارحاو تالآ,ةايماو ةلاجاو ةجملاو تحنالاو
 | رظن اذا مثالا ىف عّش نا فام نا وهو ”ىش ىلا رظنلا زوجمال هجو قو كسلا ليك نهاقا

 | نهوفصي نانم ارذح مهنع نرتستي نا طوحالانا امل لاوخالاو ماءالاركذ مدعو ىهتنا

 | ةيحصلاب نهب تاصتخلا 6 نهئاسنوا ف اهيلا مهرظنك فصولاب اهل ءانبالا روصتناف مهئانبال

 بناجالارودت نوكيف لاجرلل نهفصو نع نمئأتيال رفاوكلاناف تانمؤملا رئارح نمةمدخلاو
 ةاخ نم دودعم فااحالا لاجرلل تانمؤملا نيز عقاوم فسصو ناف اهبلا مهراظن ةلزنع اهايا

 | مامالا لاق * فاسلارثكأ لوق اذهو نهنيدلها ءاسن نهئاسنب دارملاف تانمؤملادنع ماث آلا
 لوَش * ءاسنلا عيمج (نهئاستوارت هلوش دارملا نا بهذملاو بار>تسالا ىلع و فلسلا لوق

 ةينارصنلاو ةيدوهيلا ةأرملا اولعج مهناف فلسلا لوب نوحشم ةربتعملا ريسافتلا ثكأ ريقفلا

 نوكتناالا نهدنع اهندب فشك نم ةملسملا اوعنف ىئجالا لجرلا مكحىف ةيذئولاو ةيسوجلاو

 انيد ةسناجملا مدع ناش عنملاىف ةلعلانا ىهاظلاو بناجالادنع درجتلا نم اهوعنم ام اهل ةما
 فئافعلا ٍبانتجا مزافروكذملا فدولا نم نمالا مدعو امهنب قرف رفكلاو ناميالا ناف
 لازتءالا لها نيبو ةئسلا لها نيب ةك انملا عنم اذلو .اهدنع درجتلاو اهتحصو قساوفلا نع

 هللاحلصاوتاذلاو نيدلا ىف نيانتلاك فاصوالاو دباقعلا فالتخانال كلذو ىواتفلا مممىف اك

 ماما ىف رفاوكلابو نهب م.تجت :فيكف رفاوكلا قالخاك نهقالخا بلاغ ناف نامزلا ءاسن
 عنعيذا ةديسع ىلا ل ل قدكالو . ىوقتلاو ةفعلا ددصب تناك نم هوحنو

 دبع ناف ءامالا ن٠ ىا 4 نوئاعا تكل ماموا لف تاءلسملا عم تاماملا لوخد نه تايباتكلا
 ءاملعلا ةماع هيلعو هللادحر ةفدح ىلا لوقوهو الغوا ناك ايصخ اهنم ىنجالا ةلزنع ةأرملا
 لاقو * ةوهشلا ن« نءالا دجو اذا اهإيا هتيؤر زاج ناو هعمرفسلاالو- جلا اهل زوجالف
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 مك 147 ريشع نماثأا ءزجلا

 زيظياوا قم راو اهنازطايالا "هك نرزلانملقتس راهطالاب هتاف .كانعالا ءاكذو لاوحالاءانص
 هفرصتب نكي مل اب ذخاؤمريغ هنال ىتتسم كلذف هفلكتو هلمعتالب ةمارك عون مهنمدحا ىلع

 ةنيز اودسنا نيفراعال زوجال هنا ىلع داهشتسا هنف ىلقبلا ,قئاقحيف لاق * ىهتنا هفلكتو

 ديجاوملاالو تافصلاو تاذلا راوناو توكلملا ملءنممهل هللا فشكيامو مهتفرعم قئاقح
 مهتنسل |ىلعىر امو رارمحالاو رارذصالاو تاقعزلاو تاقهشلان م تالغلاب اهنم رهظامالا

 ١ نيفراعلل ةنيز فرشا لاوحالا هذهو ةلك اشملا تاراشالاو حطسلا تالكن م مهراتخا رغب

 ةمكحلا مهضعب لاقو# اهتنيز تيهذدقف اهرهظا اذاف ةعاطلا ديعلا هب نيزئام نيذامهضعي لاق *

 هيطقس هنف هلدصق ريغ نم هلع رهظامالا هلاعفا نم ادش رهظانم هنا ةفرعملا لهال ةي الاهذه ىف

 هريس س .ا3 ىدعس خيشلالاق :قلاة ةيؤد نع طقاسقلخلا ةيؤر هيلع عقود نمنال قججاةيؤر نع

 ىربدد دورس فدصنوجم هك * ىرهوك ناسا رك هبناه

 ىونثلافو

 ]١[ لالحقحزا ارينا ى شادن هك لالجلا ىذ صاب دشوبو دناد

 [9؟] نتخود 1 كي ووفلمم 7 يا م ل دي ديا

 ع راو . ىلع ىدع اذلو ءاقلالا نعم ب رضلا نمض * نهي وح لع قهر محب نيرضيلو ©
 تادرفملاف لاق «رامح سلف ةفدلامهذهب سلامواهرتستو اهسأر ةأرملادب ىطغتام وهو رامخ

 ءارلاس طش اناا ةفااغلاو رام داخل اكل را ية لاهو ةولارتس رجال صا

 نيقليلو ىنعملاو .سأرلا لاخدال عطق ىا صيمقلا نم بيجام وهو بيج عم بوبجلاو .اهسأر
 ةيسرافلابو : بناحالا نع نهقانعاو نهطورقو نهروعش كلذي نرتسيل نوب ويج ىلع نهمناقم
 يعجل رئاودمت وزو وت نكيؤب ابل اكن 157 اوداوح فانهم هاد ذك ورق كدي[
 ردص نا ىلع لئلد هيفو * [ دنام هديشوب ناثيا ةنيسو ندركو شوك انبو ىوشات دنشوِس
 راوسلاك ةيفخلا ةنيزلا ىا «نهتثيز ني دبي الو ها هيلا رظنلا ىنجالل زوجيال ةروعاهرحتو ةأرملا
 هل لحبال نموءادبالا هل لحي نمنايبا هرركاهءقاومءادبا نعالضفاهوحتو طرقلاو حاشولاو جلمدلاو

 ردصلانال سارلاو دعاسلاو قاسلاو زدصلاوهو نهتنيز عضاوم نرهظيال ثسللاونا لاقو +

 دقف ليلك الا عضوم سأرلاو راوسلاعضوم دعاسلاو لاخلخلاعضوم قاسلاو حاشولا عضوم

 رك ذلاوهلعبلا تادرفملاف لاق **6نهتلوعبلالا 88ىهتنا ةنيزلاعضوم اهب دداو ةئيازلاركذ
 مهلوةنيزلاب نودوصقملا مهناف نهجاوزال الا ىاىهتنا ةلوخو لحفك ةلوعب هعجو نيجوزلا نم

 هنا الا ةوهشلا ةيوقتل رظنلا ناك اذا اصوصخ دوهعملا عضوملا ىتح نهندب عبج ىلا اورظنينا
 ىمعلاو سمطلاثروي هنا ىوري هنال هسفن جرف ىلا ىت- قافتالاب جرفلاىلا رظنلا هل هركي

 ةنطابلاةنيزلا ىا باصتلا ىفلاق * ةروعلاىا هنمتيأرالؤ ىنم ىأراماهنع للا ىضرةشئاع مالكىفو

 ءاقلسلا مالسل الع هللا ل وسر نعل كلذلو اهمف ةغرو اهبلا هثاعدتسال كلذواهجوزل اهؤادبا زو

 بالا مكحف دجلاو «نهئابا واف لحتكتال ىتلاءاهرملاو بضتختال ىتلاءاقلسلاف ءاهرملاو

 نارسياي] 46 نهئانياواوإف [دنراد ءابا مكحناشياهك شيوخنا ىهوش نارد.اي]#نهتل وعب ءاباآوا#
 0سم ب وطلاب يقرب 00005 جا دراسي ا“ هاما كر نا

 2( شوخ )



 روناا ةروس ميك ١5١

|| 

 ثودحلا ثولتن ع ةنابص:« مهل قزاوكلذ ))ةيورخاوا (ةيويد.ةلعل نينوكلاف: تافرصتلا

 خهللا ظوظأ او قوقحلانولمعي (نوعنصياع ريخ هللازاإ ظوظحلا بوث نءقوقحلل هباعرو

 : نراظنس الف ه6 نهراصبا,نم نضضغي تانم ٌوءلل لقو لف لمع لكف قوقطانوعارب نيذلا نمانلعج> ا |

 أ هجحولا ادعام كلامدنعو.دمحاو ةفينح ىادتع ةروعلا ىهو لجرلا نم هللارظنلا نهل لحب الام ىلا |

 6 نهجو رف نظف, و#9 اهيلاوهرظنيالا5 هيلا رظنتالاهناىفاشلا بهذم نمحصالاو فارطالاو

 | سانلا نيعا نع ةروعلا رتس بوجوىف ةمثالا نيب. قالخي الو رتستلابوا ىزلا نع نوضتلاب
 انذلتسا اهروغ لهن ارك قرفإلال دةودنلفو كيور نر لاو يع كالا ترسل رع ةيكرلاو هتكر تحن ىلا هترمس تنام لجرلا ةروع ةقيتح ون |لاقف ىهام ةروعلا ىف اوفلتخاو *

 لها ضعب فالخ ةروع اهتوكف نال برضيالو هيلع فنعي ذخفلا رتسي منهو ادوهشم

 ةريدملاو دلولاماو ةبتاكملاو. ىهتشم عضوم هنال اهرهظو اهتطب ىلوالابو ةمالالجرلا لثمو

 ىفالةالصلا جراخ ةروع اهيمدقنا دنع س.حصلاو اكفك ءايح اة روع كل عيجو ةمالاك

 لجاولا ةقتعملاو ةريدملا اذكو هلثم ةمالاو هاذختفو ةاحرف لجرلا َءروَع كلام لاقوإةالصلا

 ىلع بج اه اهددج نم رتستنا دلولامال هدنع بحتسو اهيديو اههجوالا ةروع اهلك ةرلاو

 كلو ةكرلاو ةرمشلا ننام لجرلا ةروع دم إو ىقاشلا لاكو اهلثم ةناكملاو وراس ةزرثلإ

 ةروع اهلك ةرخلاو اهضعب قتعملاو ةربدملاو دلولاءاو ةيتاكملاو ةمالا اذكو ةدوعلا نم ةبكرلا

 ةرساماو حبحصلا ىلع طقف هجولاىوس دمحا دنعو ىفاشلا دنع نيفكلاو هجولا ىوس

 ىتزلا ديري رظنلانال ضغلا ميدقتو نمحرلا حتفىف اذك قافتالاب ةدوعلا نم تسيلف لجرلا

 اهنت يرفلا ظفح ركذب مراحلا ىلا راذنلانع ىهنلا نرق ىلاعت هللازا. ىني داسفلا: دارو
 ماهس نم مهسرظنلا ) ثيدحلاىفو لعفلا ىلع مادقالا ىلا وعدي هناف رظنلا رطخ مظع ىلع

 ىونملافو : هفتح صنتقا هفرط لسرا نم لبق ( سلبا

 ىروخى دوخ ىولهزا اكن * ئربىع ىطظح مشج ةعانزركل

 كوت ريص دوش ىع نوزفا تقشع| مسو تسربت نوح رودزا رظن نبا

 رهظ ىا اًودبو اودب “ىلا ادب لاَ اهعقاوم ءادبا نع الضف 5 نهتنيز نيدسالو ©

 تنيذ نازا دوش رهاظ هجن أ ركم ] 4 اهنم رهظامالا  رهظا ىا ىدباو انب اروهظ

 ناف [ ينك رد باضخو نيعردرلكو. تاني, قاوطاز ماك نؤكياهزاك ىعيدس و
 اف غيصوا بوثوالكوا ىلحن م ةأرملا هبتنيزتام ةئيزلا خيشلانبا لاق * انيباجرح اهرتسف

 سأيالف غبصلاو لحكلاو متالانم هيف صفالام هو ةختفااو متاخلاك |هاظ اهنم ناك

 ةقلخ ىهو جلمدلاو راودلاك اهنم قخامو ةوهشلانم نمالا طرشي بناجالا هتادباب
 دعبابف تاروك ذملل الا اهؤادبا اهل لحي الف طرقلاو حاشولاو اهدضع ىلع ةأرملا اهلمحت

 | ىهتنا ةيادهلا ةهاركنع ةدوع اهنوكىف فالخالذا بدوي ةءوسلا رتسي لنمو ثيدحلا

 نم مهرئا رس هبهللانيزام ناك ىلاريشي ةيمجتلا تاليوأتااىفو © ةي آلا (نهتلوعللالا) هلوش

 انرد مراهج رتفد لئاوارد

 هةهصق ل ع - .

 لا لك زا وا ىوزارت كنس هك ىراطع ل - |



 نتا

 ا

 هيلع ةريغهن احبس قحلا نمدوهشلل الها مهسفنأ اوريالناب ءللعلا نع مهييلا:ناصْناَو هللا قوس

 م 14 زج رشع ن.ماثلا ءز

 نومتكتامإو ؛ ةناسنالا تال الاب. مكتاف رصت نم نودلتاذ ملعب هللاو ءامكهلا نيلفاس لف اعلا

 هريس دق ىاخلا لاق : ىهتنا مكسوفن ىوهلوا ىلاعت هللاىضر باطل اهنل مكتايننم

 ىلغدره  لغبرد .نيمثرد: : نيا ١ تسنن * .تسا صالخا رهكجتك هكت دنا صاخ بيج
 ىا هيلع هباوج ةلالد ىلع اليوعت مالا لوعفم فذ>ح #* نيئمؤملل 9+ دمحاي 6 لق 2
 اردوخ ىاهدبد دنشو ] ةيسرافلابو : مرحي امع ه5 مهراصبانم اوضغب #9 اوضغ 14

 ناكاملو ةيؤرلا عنمي ثيحب نفللا قابطاضغلاو * [ تساهنتف ببس رظن هك مران نديدزا

 مر اب قلعتام لعخ هقلعتم ضعت راشعاب رصيلا ضعت تارصملا ةلمحنماضءبهلا رظنالامرحام

 | رهظتال ىتح اهورتسيوا لحيال نمع # مهجورف اوظفحبو هه هضغب يماو رصبلانم اضعب
 زثكو ةءوسلانع هبىكو نيلجرلا نيبام جرفلاو طئاخلا ةجرفك نيثيشلا نيب قشلا جرفلاو
 هبدومأملانا عم جورفلا نود راصبالا بناجىف ةيضيعبتلان؟ ىنا ههف عيرصلاك راص ىتح
 هللحم لجرلا ناذ ريثك رصبلانم ىتتسملا ناف هباقلئتاه ضعب نع امهنم دحاو لكظفح
 روش ىلا رظنلاف هيلع سأبال اذكو هني, تكلمام ءاضعاو هجاوزا ءاضعا عبمح ىلا رظنلا
 لاح ريغلا ةما نم اذكو نهلجراو نهقوسو نهئاضعاو نهيدثو نهرودصو همرا.<

 فالخب مدقلاىف ةياور ىف اهسمدقو اهيفكو اههجو ىلا ةبنجالا ةرخلانمو عيبلل اهضرع
 جرفلا ظفل قلطا كلذلف هتماو هتحوز جرفوهو لياق ردان ”ىش هناف جرفلا نم يللا ||

 ركذام ىا 6 كلذ 8 ضعئا هن نم ةيلاسوي ريد طي تت ايل زج

 86 نوعنصيامب ريبخ هللانا ه١ ةبيرلا سئدنم مهل رهطا ىا 6# مهل ىزا 8 ظفللاو ضغلا نم
 مص نإ ىسع نع كور نوكسو 0 لك رذح ىلع اونوكلف ”ئش هلع قحال |

 ةريخذرد ] ىفشاكلا لاق * ةوهش بلقلا ىف عرزت اهناف ةرظنلاو ايا لاق هنا مالسلا امهيلع |

 ركيد ساوح اريز تسا مشج ناسنا دوجورد ارئاطمشش يسب نيرتورزيت فدا كولملا

 دش دنئاوتسم م جاردتساب دسرربع ناشيدب ىزيحابو دنا نك اس دوخ 0 [ممرد

 دنكم دصار ماناو التبا كيدزنو رودزا هك تسيا هساح هديداما

 دسريم ركب هبوت ر ظن زازتمع دوما نم. 5 .تفا.. هبع ,نإا

 فده ارالب ريت ىوشنا/ * فدص ردردوح شوبورف هديد

 ا ىلوالا ةرظنلا كلمدا نباي) رئالافو دمحاهيلإ ىذلاو وفع ىلوالا ةرظنلا باصلاىفو*

 مثدح اذا اوقدصا ةنملا مكل نمضا مكسفنا نماتس ىل اونمضا) ثيدحلا فو ( ةيناثلا لاب
 ىفو (مكيديا اوذكو م اصبا اوضغومكجورف اوظفحاو متمّاامن !وداو مثدعو اذا اوفداو
 لاق © (هانع تيهذف هرصب اهعيتاو اهلا رظنف ةأ عا هب تيمذا ىلصي لجراس ) ثيدحلا

 سوفنلا راصباو تامرحلانم ىهاوظلا راصبا ضغ ىلا ريشي هتاليوأتىف نيدلا مجن خشلا |
 لامعالا ة ةيقد نع بواقلا راصباو ىوهلا تانسحتتسمو عبطلا : ةتاقزول هدو اسندلا تاويتنع

 امل تافتالا نع حاورالا راصباو تابرقلاو تاحردلانع رارس الاذراصباو ةرخآلا ميعلو

 ( ايذمت )



 دولا ةروس م 1و. زوجح

 لق ناوإ) سما اك ةماقتسالل اهبف فرصتلاب هللا نم سماب (مكلنذؤيىتح) دوجولل ةبجوملا

 (مكل ىزاوهز اه نيتململا فرت الف اوفر سالو ( رد ذا مكبر ىلاىا (اوعجرا مك

 | نم 6 نولمعت امب هللاو ) متا الب للاب هللا عم اونوكتو ةيناسنالا نتفلانم ةنفىف اوعقت الثل

 | ه#حانج مكباعسبل © مكاريخ هنا (ملعإ) ةينادسحلا توببلا تاقلعت كرتو هللاىلا عوجرلا

 | نع ناسنالاب لئاملا مثالا ىمس اهيبناج دحا ىلا تلام ىا ةنيفسلا تحتج تادرفملاف لاق#

 | ىاد# ةنوكسم ريغ اتوب »© ناذئتسا ريغب ىا ه6 اولخ دن نا #هاحانج مثا لكى مس مث احانج قحلا

 نا ريغ نم ناك نم انماك اهيلارطضينم اهب عفتنيل لب طقف ةصوصخم ةقئاط كسل ةعوضوم ريغ
 ىنياك ةفاكسانلاطاصمل ةدعماهنافاهوو تاماملاو تيئاوملاو تاناخلاو طبرلاك انكساهذ

 رخا نم نانكتسالاكعافتناو مكل عتمت ق> ىا توببلل ةفدهناف هي مكل عاتم اهيفؤلف ىلاعتهلوق هنع
 اهلخادو تويسلا لاح قيليامم كلذ ريغو لاستغالاو عببلاو ءارمشا او لاحرلاو ةحتمالاءاوباودربلاو

 تاما فرصتمو تيناوملاباحصاو تاناخلاو تاطابرلاءاوق نم ناذئتساريغب اهلوخدب سأبالف

 لخدي نا ديعو نورتتست ه# نو.تكتامو 8 نورهظت 86 نوديتام ملعب هللاو » مهوحنو
 لجر ناستحالا باصن ىف لاق + تنوعا ملغ عالطاوا داسفل لخادملا هذه نم الخدم

 مقري لاق زاخلا تاروع ىلع علطي ىرتسثملا اهاقترا اذاف اهناصغا عاب دق داصرف ةرجش هل

 يدتتملا"نأ رات اهتز فاس هلك اي ودعنا نا ل كلذ قطره قي تلق: ىلإ ىلا

 مناو نيقحلا نيب عم اذه نال مهسفنا اورتسي ىتح نيترموا ةرص ءاقترالا تقو مهربخي

 ىف ةّرك حتفولو.كلذ هل ناك عنملا ىضاقلا ىأر ناف ىضاقلا ىلا اجلا عفري نا ىلا لمفي
 دحال زوحنال ناتسبلا :ىفو *« كلذ نم عنكي هراح ءاسنف ىلا اهيف هرظن عقد ىتح هرادج

 تديلا بحاص اقفف رظن ناف هلعف ىف مثاو ءاسا دقف لعف ناف هنذاريغيهريغ تببىف رظني نا
 | هنع هللاىضر رمع ناكو « ذخأت هبو نامضلا هيلع لقو هلع *”ىشال لبق هيف اوفلتخا هنع

 هيلغتهنيقو بارش هيدينيب خيشاذاف باب للخ نم علطاف هنعهللاىضر دوعسم نبا عم ةليل سعب
 لجرلاهللا ماقف ةلاغا هذهل ثم ىلع نوكينا كلثم خبشل حصام هنعهللاىذررمي لاقف اروستف

 ىف هللا تيدع تنك نا لاق لقلاق ملكنا ىتح ىنتفصنا ام الأ هللاب كدشنا نينمؤملاريما اي لاقف

 ماوسسجن الو)لاقف هللاكاهندقو تس لاق نهام لاق ثالث ىف تنا تيصع دقف ةدحاو

 | (اهباوبانمتوببلا اوتناوإىلا« اهروهظنمتوبلا اونأتنابرباا سيل ) هللا لاقدقو تروسنو

 اهلها ىلع اوملستو اوسنأتستىت> مكتوب ريغ انوي اولخدتال )) هللالاق دقو نذاريغب تلخدو

 نا رمعل ليو لوشو < رمح جرف كل هللارفغ لاقف ىلر فا تنا لهف تقدص رم لاقف

 هلذ و هلا حص دقو نذا الب اب لخديال بستحلا نا ىلع اذه لد تلق ناف * هل هللا رفغي مل

 تاليوأتلا فو © ىنخا اايف كلذو رهظا اهف اذهتلق «نذاالب عدبلا رهظي نه تيءىف لوخدلا
 ريغوه ىذلا دسجلا تينىف لصاولا كلاسلا ىفرصت زاوجىلا ةراشا ةيآلاىف ةمجتا

 مكل عاتم اهيف ىلاعتءقملا ءانفاب اهدوجو نع اهمانفل ةيلاسنالا وهو هحاصل نوكسم

 حاورالا تثعل اهلصدحتلو هللا ماعىف ريسلا دنع اهلا نوحاتحم ا تاودالاو تالآلا ّئا
 دل

 ظ ةعببطلا فرصتب (اهولخدتالف)ةيناسنالا دوجو وهو تدللا بحاص ءانفَىلا ريشي (ادحا اهف



 م ١م ع _ مدع نماثلا ءزجلا

 الزم لرطن ابى رط كرات! ةمكاوب: يضلل 06 قس ةةيبل ف لاه خ ءالس نختم
 مادقا تاهوركمعفدو تاروعرتسب هناخ نا لهاات دنك مالعا ىحنحتتب ايزاو اب ايذملكب هكدياب

 هبجومب اولدعتو اوظعتناو اوركذت ىك هب مثيما ىا رمضمي قلعتم 6نوركذتمكلعل 9 [دنيامت |
 ةنذضلاو دقحال ىانو ةدوملل ةنلجمو ةنللا لها ةحن وهو نيمملسملا ةنسنم مالسلا نا معا * |

 هادا لاقث سطع حورلاهبف خفنو مدا ىلاعت هللا قلخ امل:)-لاق مالسلاهملع هنع -ئود |

 مالسلا لقف سولج مهنم المو ةكئالملا ءالؤه ىلا بهذا مدآ اي كبر كمي ىلاعت هللا لاقف

 مالسل اهملع هنع ىورو ( كتيرذ ةحنو كتحن هده لاق هير لا عجر كلذ لعف الف مكيلع

 هتمشلو بنغلاب هل حصئسو هاعد اذا هسحنو ه.ةلاذا هلع معلا تسد يما كرقلا قدح ) لاق |

 نم راد ىف ىما ضرع اذا هنا مث (تام اذا هنزانج دهشيو ضرم اذا هدوعإو سطع اذا |

 بجبال ذئنبخغ هتلازا بجيب ركتم روهظ وا قح ريفي سفن لقوا قراس موجموا قيرح |
 تارورضلا عقاوم نا نم ءاهقفلا هلاقام وهو لملدلاب ىتكسم كلذ لك ناذ ملستلاو ناديسالا |

 كو فاشكلا ٍبحاص لاق * تاروظحلا حببت تارورضلا نال عرشلا دعاوق نم ةاسئتسم
 تابو اهنا لمعلا اوكرتالدق ةحوساملا.ةنرتقلا«ناتلا دنع وه. نيدلا٠ابازبا | نم باب نم

 تويلاف نوكسلاو: لؤخذلا كرت ىلا 'ةزاشا ةمزكلا ةيآلاا ىفو ل ىهتنا كلذ. نم ناذئتسالا |
 كارت اًذاف.ضالختلل عادولا مالسنم دبال لب اهب نانئمطالا كرتو. داسجالا نم ةينافلا ةيزاجلا |
 دق نالت ماطور ينال لا كلب وعجم ا وتقر و موتساتلا ينازل ةركراادسلا]]
 ناعالا نم هبح ىذلا قبقحلا نطولا ىلا جدأ ل

 هن مدق نوريب نطو اوخ ركا

 نم نا ىلع نذالا كلمي نمم ىا 6 ادحا توسلا كلتىف ىا # اهبف اودجم مل ناذ ف

 هك اهواخدتالف قف الصا ادحا اودجت ملوا هنادقفك هنادجو نادلولاو ءاسنلا نم 0

 لوخد ىف ناف هنايتا دنع نذالا كلع نم ةهج نم ىا هي مكل نذوب ىتح 8 اوربصاف

 داتعيام ىلع اعالطا ةيلاخلا توببلا لوخد ىفو تاروعلا ىلع اءالطا نادلولاو ءاسنلا هيف تدب

 ىف كا ناز لوخد] ىنعي : اقلطم روظح ريغلا كلمىف فرصتلا نا عم ةءاقحا سانلا |

 ةيآلامكح نع ةلفغ ةرم اذهب تيلتبا دق ريقفلا لوقي * [[تسا هقرس تمهت لح ىنك نذا
 تدجوف مهدنع نيلوهجم اننوكل تييلا .جراخ نم ضعب ىئاقفر ىلعو "ىلع لاطاف ةميركلا

 باوبا ىلع اوفتالو 86 اوعجراف # اوفرصنا ه6 اوعجرا مكل لبق ناو قف اقح ىمالا
 ال ما نذالا كلعي نمم الا ناكءاوس عوجرلاب تيبلا لغا ةهج نم متيما نا ىا سانلا |

 راظتنالا ىلع رارصالاب اوحلت الوا لوالا هجولا ىف اك ناذئتسالا ريركتب اوحلتالو اوعجداف

 سانلا ٍبولق ىف ةهاركلا بلجيام كلذ ناذ ىتاثلا ىف ك نذالا قي نا ىلا باوبالا ىلع

 ولخمال امم رهطا ىا د مكل ىزا 8 عوجرلا ىا وه ب حدق ىا ةءورملا ف حدشو

 26 ملع نولمعت اع ناو ٠ ةلاذرلاو ةلاعدلا فقم اباؤبالاو اع فوقولاو دانعلاو جللا هنع
 اود ناف ا ةيمجللا تاليوأتلا ىفو © هلع مكيزاجي هومتفلك ام نورذتاموو قو انام لط
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 هسا "بسس سس يحس

 (اهف )



 رونلا ةروس مهي | جم

 كزغا | عشا وهوة هئامد عاطف واذا قورمسف ناكو * ىهتنا نيبحلاو نيفراعلل فشاوكلا |
 ١ امهثعهللاىضر ساعنبا نا ءاحو لكلا نم ءاربلا!ةناقو مارت ةيسح قيدصلاتْ نب ةقيدصلا ىئنلدح

 الا نيمدقتال كناف ىناخال اهل لاقف هللا ىلع مودقلا نم ةاجو اهدجوف اهتومىف ةشءاع ىلع لخد

 | دقلاهيلع هللاةمعني ةثدحتم لوقت تناكاهنال كلذب حرفلا نم اهبلعىثغف ميرك ق زرو ةرفذم ىلع

 ىنجوزتينا هللا لوسر سما ىتحهتحار ىف ىتروصن ليربج لزندقل أما نهتطعاامالاصخ تطعا

 / ناد ىتيب ىف بق دقلو ىرجحىنا هسأر ناو ىفوتدقلو ىريغ اركب جوزتامو اركب ىنجوزت دقلو
 هللاىضر ىباو دحاو ىناحل ىنهعم اناو هيلع لزنل ناكمناو هنم نوةرفتنف هلهاىف هلع لزني ىحولا

 | ةرفغم تدعودقل ببط دنع ةببط تقلخدقلو ءامسلا نمىتءارب تلزن دقلو هقيدصو هتفملخ هنع

 داصتالا نم لجر نع تباث نب 6 نع 0 | ونما نيذلا اهيااي »# امرك اقذرو

 ةلاحلا ىلع ىتب ىف نوك 1 ىنا هللا لوسراي تلاقف مالسلا هيلع هللا لوسر ىلا ةأرصا تءاج لاق

 تازاف (ىججرا) لاق عصا فيكف لخديف ىآآلا قأبف دحا اهيلع ىناريذا بحاال ىتلل

 | ففصو |[ دييامرد هناك ةناخ جسهب ىنعي ] *6 مكتوب ريغ اوس اولخدنال 0 ةباالا هذه

 |.نج الاف الاو هكلم ىف دحا لك ىتكس ىه ىلا ةداغلا جرخم جراخ مهتويب ةراغع توييلا

 هعفد هراعاو ءاركلا ةرجالاو هارك !.ءرجا لاقي نذا ريغب لوخدلا نع نابهم اًضيا ريعملاو

 هكىتقوات ] ةيسرافلابو , :اهبامسا نم نذالا كل نم اونذأتست ىا 6# اوسنأتست ىتح #9 ةيراع
 ءرصبا اذا'”ىغلا سنا نم مالعتسالا لوم نساتكتسالا نم « [ ديباط ىروتسدو ديريك ربخ

 ساسسالا نمو الوا هل نذوب له هنا كف كم م ناحل ممم نذأتسملا ناف هب ف افوشكم

 هل نذا اذاف هل نذؤيال .نا فئاخ شحوتسم نذأتسملا نا ا شاحتسالا فالخ وه ىذلا
 | اعساو اناكم تدجو ىا الهسو الها ابحرم نذأتسملا مداقلا باوج ىف لاقي اذهلو سنأتسا

 كلوؤيف هسفنسيطتو هشاحبتسا هب لوزيل انزحال الهس اناكم تلزنو بناجا ال الها تنئاو

 نذالا ديراو مزاللا سانئتسالا ركذ ثيح ةيانكلا باب نموهو مكل نذوب نا ىلا ىنعملا |

 لجرلا ملكتي ناوه) لاقف هنعلئس نيح سانئتسالا ىنعم ىف 91000 « موزاملا أ

 تلخد ةاارسعا باسئحالا باصن ىف لاق * ( تدبلا لها نذدؤي حنحتا و ةريكتلاو ةحيبستلاب

 لح هنم عرج تاذ:ةأنملا#تناك اذا: ٍباوجلاف اهلغ: لتحمي له“ ةَحاَص ندا نبغي نيغ تيبس ىف |

 ىف هركذ هظفحىف دهتي بيرغ اذهو مهنذا ريغب اهجوز مراحم لزانمىف لوخدلا هتأرمال

 امو هللاهحر ةفشحىبا دنع اهيلععطقال اهجوز مراحم تيبنم تقرسول اذهلو طيحلا ةقرس

 | ىتح مكتويبريغ انويب !ولخدتال) ىلاعت هلوقل لجرلا لع بستحم ام اهلع بستحي كلذريغفف

 ١ ةعشتسملا ةيضرملا لاعالاوةلممخا باد آلان منذالاب لوخدلاف «ىهتنا اونذأتستىا (اوسنأتست

 ثالث لخدا أ مكلع. مالسلا لوقيناب ناذئتسالادنع هكاهلها ىلعا وماستو #9 نيرادلا ةداعسل

 ا +« مكل ريخ ول ملستلا عم«ناذعتسالا 6 كلذ عجرالاو ايناث لسو لخد هل نذا ناف تارم

 لهاةيحن كرت ىلا«داشر!ههفو * ةنايرع نوكتنا ل: اهئاف مالا ىلعولو ةتغب اولخدت نانم |

 « احابص متيبحم دم لاق *:اسامص ايرغاتس لخد اذا ناكمهن» لحرلا ناف لوخدلا نيح' ةياحاجلا |
 - نححص ححصت



 مهي 1 رفع نماثلا ءزجلا

 لوقلا ثئابخ مهقحىف لاقي ناب ءاقحا نيّقيرفلا نم نوثيمحلا اذكو مهريغ قحىف لتاقتنا 00 ا ا اك ع

 نيميرفلانم نوسطلا اذكو مهب ةقتقحو ةصتخم ىا نيقيرفلانم نيسطلل ملكلا نم تاببطلاو

 | هل اف مهقحىف نوثيملالوقي امم نوأربم نوببطلا كئلوا ملكلا تابيط مهئاشىف لاقي ناب ءاقحا
 ءاسنلاو لاحرلاقيرف نم نيثحلاب ةصتخم لوقلاتاثيخ مهضعب لاقو * اضيا ةّمدصلا هيزنت

 قفانملا با ناك اهل نوضرعتم لوقل ا ثئابخب نوصتخم نيقيرفلا نم نوثيحلاو مهريغنع ردصتال

 نيبطلل مالكلانم تابيطلاو هيفامي حشرتي ءانا لكذا نيقفانلا نم كفالا ثيدحىف هعبات نمو

 مالكلاتابيطب نوصتخم نيقيرفلانم نوببطلاو مهريغنع ردصتال مهب ةصتخم ىا نيقيرفلا نم
 مهنع ردصيال ىا ثئابخلانه نوشيخلالوقب امم نوأربم نوبطلا كلوا اهريغ مهنع ردصيال
 ديزي نب دايز نب نسلانا عقو دقو * مظع ناترب اذه كناحبس نيلئاقلا هيزنت هل اف كلذ لثم

 لسري ناكو فورعملاب سعأيو فوصلا سدلب ناكو ءامظعلا نم ناكو ناتسريط لهانم ىعاسلا 9

 عاشانم لجر هدنع لص ةباحصلادالوا ىلع قرفت رانيد فلانيرشع دادغب ىلا ةنسلكفف "ب

 ضهنف اذه قنع برضا مالغاي همالغل نسملالاقف حمبقلاب اهنع هللاىضر ةشئاعرك ذفنييولعلا 5
 ةشثئاع تناكناف هللا لوسر ىلءنعط اذه هتناذاعم لاقن انتءشن٠لجر اذه اولاقو نوبواءلا هيلا | َ

 ىهوهاطلا بيطلاوه لب كلذنم لسو هيلع هللا ىلص هاشاحو كلذك اضيإ اهجوز ناكةثيخ |:
 عجبا [فالط د يقل كر ع اا ذك ذابت وتمت انه تارمولا غال ءامللا ندي غ ا اوملا ةماعلا ةيبطلا || 1
 ]١[ تسابرهك وهاكوجمم اردوُح سنج * تساهمو ضرا همه ردنا ُهدذ 2

 []دتلانط ٠ ازئايدون "سم. .نايروت * دنيزاح ..ارئايران سم. نايراث َّ
 [م] دنتشوخ رس مهى لهازا قلها * دنشك ى ارئالطاب لطاب. لها 3

 6]نيب تسسا نيثيخلل .تانثيبخلا + نيبيط رهبز دمآ تاببط 2
 لطانلا لوانتي كلذو الوقعموا ناك اسوسحم ةساسخو ةءادر ةنركيام ثديحلا بغارلالاقو ِ# 3

 ةئيدرلا لامالا ىا «نيثيبخلا تاثيمخلا) هلوقولاعفلا ف حببقلاو لاقملافٍبذكلاو داقتعالا ف ف
 هببنت (نييطلل تانطلاوإ هلوقو ساؤحلاهذلتسيام سبطلا لداواهلاثمال ةجرهسشاتاراستخالاو |

 (هلمع نم ثبخا رفاكلاو هلمعنم بيطانهؤملا) ىور اكنيببطلا نم نوكت ةبطلا لامعالاناىلع | 3
 ةدرمتملا سوة اٍبابرا نم نيثضلل اهنا اهتاوهشواينبلا ةثاخ ىلا ريشي ةيمحتلتاليوأتلا ىف 9 |

 ةانعم اهاوه تاهتشمو سفنلا تاذاتسم نم تاثيضعال اهم نيتثمطملا ايندلال ها نم نوثنحخلاو

 فادوالاو ةميمذلاقالخالا نم تاثيخلا اضياو + اهلالا نوحلصيال مهناومهلالا حلصتال اهنا

 نم نيسطلل ةيركلا قالخالاو ةماصلالامعالا نم تاسطلاو اهب نيفوضوملا نم نيثيخلل ةثيدرلا
 (مهقلخ كلذلو) هلوقكتاسطلان ويطل او نيسطلل تاسطلا تقاخ ىنعيب واقل باب راو نيحلاصلا ظ

 قلخو ةنملاتقلخ) مالسلاو ةالصلاهيلع لاقو (هل قلخالرسسم لكف اوليا) مالسلاهملع لاقو

 ناطيشلا سواسوو سفنلا سجا وه تاثيخ ىلقلا قئاقح ىفو(لهااهل قلخ و رانلا تقلخو لهااهل

 حاورالاو بولقلا باح الةكئالملا ةطاسوب هللا ماهل تاييطواهل مهو نيطلاةملإو نيئا رملا نم نيلاطبلل

 ( فشاوكلا)



 روالا ةروس مهي ١6 زعم

 نط ةككرتلا تاقحا رتل كلل ف نكلو ناكر د لكو ابننا اريل اوم اكاا لاما
 ىعدتسي كاذنال ماوعلا هنم عنينا ىتيني رونأم ظفاهبف دريل ةضماغ ةعدبلا ةفرعم نال |

 تدن نمت ناكنا هنف رظنف صخشلا ىلع نوللا ةثلاثلاو سانلا نيب اداسفو اعازن ريثيو هلثعةضراعملا
 ىباو نوعرفو دورغلا ىلع هللاةنعل كلوقك ملسم ىلع ىذا هنف نكيمل نا هنعل ذوجنق اعرش هرفك"

 هتعاخ لاح تبث نم ناكناو اعريش كلذ فرعو رفكلا ىلع اوتام ءالؤهنا ترن هنال لهج

 توعف نوتيوا مسيار هنال رطخ هنف اذهف قسافوا ىدوهي وهو هللاهنعل ديز كلوقك دعب

 امكف ىلا هلا قاطنات كلذ و ءاضعال دايش اهتم ؤاد انوعلم هنوكي مكحي يكف ىلاعت هللا دنع ابر قم

 نا رقلا ةءارقو دارقالا ىلعدهشي ناسالاف مهتعاطب نيعيطملل دهشت مهبونذب نيينذملا ىلع دهشت
 دهشت نذالاو ءاكلاب دهشتنيعلاو دحسملاىلا ىثملاب دهشتل جرلاو فحصملاذخاب دهشتدبلاو

 ىتسرد نز رتهب هر نيردنا ىراعب * شابشوخ مسننودمه ىناوتانثو فعضاب

 نيفراعللو تاحردلابنيلاصللو نارينلاو ةعيطقلاب نيقسافلاف قاقحتس الار دهب ةازاجملاا اهنمو *
 [كابان نانز] ةيسرافلابو :ىتاوزلاىا ءاسنلا نم ه6 تاثينخلا © نمحرلا ةيؤرو ةبرقلاو ةلصولاب
 مهب تاصتخم ىل ةيناز ةأرما هلنوكتقفانملا :ىبا نباك ةانزلا ىا لاجرلانم * نيثيبخلل ف
 اضعب لاكشالا عمجبو لهالاىلا لهالا قوسي اكلم هللزال مهريغىلا مهنزواحت ندكيال
 6 تاثيمخلا## [كاباننادم] ةيسرافلابو : اضيا#ن وديا وف صاصتخالل ماللا نا ىلع ضعب ىلا
 مهنم 6 نييطلل 8 فئافعلا ىا نهنم 6 تاببطلاو 9+ ماضنالا ىعاود نم ةسناجلا نال

 ىلا نهنوزواجم نوداكيال ثيحب نهنم 46 تاببطلل ف اضيا # نوببطلاو © نيفيفعلا ىا
 نين نيرخآلاو نيلوالاةريخو نييمطالا بنطا مالسلا هيلع هللا لوس ناك ثدحو نهادعنم
 اهسح تافارخلا نم اهقحىف لبقام نالطب حضتاو ةرورضلاب تاببطلا ب يطا نم ةقيدصلا نوك

 ةلئسالا ىف لاقو + تدبلا لها ىنعي ناشلا ولعب نوفوصوملا « كئلوا © ىلاعت هلوق هب قطن

 نيشلانال باوجلاو عملا ظفلب اهركذ فيكف ناوفصو ةشئاعف تلزن كفالاةيآ ةمحقملا
 ىلاو اهوبا هنالقيدصلا ركبىبا ىلاواهجوز هنال لوسرلا ىلا ىدعتن هببسب ةرعملاو ىنزلاداعو

 هزنم ىنعي ناكدشهدرك دازيب ] * نؤربم و» عملا ظفلب لكلا رك ذف مهما اهنال نيملسملاةماع
 عيجىف ةلطابلا بيذاك الا نم مهقحىف كفالا لها هلوشب امث ىا د نولوش امم » [دنا ارعو

 بنذلانم رشبلاهنع ولخي امل ةميظع 6 ةرفغم مهل ف ةمايقلاموي ىلا راوطالاو راصعالا

 رادبابو رايسبو حير ىنعي ] ىنشاكلالاق * نسح لاقيو ريثكىا ةنملاىف 6 ميركق زرو
 مهضعب لاقو مركلاب فصوب هناف هبابف فرش 'ىش لك بغارلا لاق * [ تسا تشهب مبعن دارم
 ريقفلالوقي * ة رخ آلاف هل ةعبتالو ايندلاىف دحال هيف ةنمال ىذلا فافكلا.وه ميركلاقزرلا

 ىنعي : لوقلا نم .تاثييخلانا ىنملانا (نولوقيامم). هلوق نم اهسالو تاي الا قوس نه نهاظلا

 | ةرفصنم ةلجعم مويلا ةبحلا ىف اهتداهشو ةاجؤم ةمايقلا ىف ءاضعالاةداهشلاقيو . هللا مالك ع اتساب

 ١ ظفاملا لاق : كلذ ريغو بلقلا ناقفخو عومدلا باكسناو مسجلا ةفاحنو نوللاريغتو هجولا |

 ىنيذيال مهب ةقئالو ةصتخم ىا ءاسنلاو لاجرلا نم نيثيبخلل [ كاب انو هتسياش ان نانخس ]



 هه 1ع زج رعشع نماثلا ءزملا
 | ةلفغلا تافيرعتلا ف لاق * تانصحلا ف سدلام ةهازنلا لاك ىلع ةلالدلانم اهيفف اللا اهتامدقم |

 | نا بجيام لكب ناجيالاب تافصتملا ىا ** تانمؤملا له هلابب كلذ رطخمال نا ىه ”ىثلانع |

 | تانمؤملا ريخأت هنع“ئىني ام ايلصفت !ةئقح اناعا اهريغو تاروظحلاو تاجاولانم هب نمؤي
 | رابتعاب عملاو اهلنع هللا ىضر ةشدصلا ةشئاع اهب دارملاو ناميالا فصو ةلاصا عم اهلق ام

 ىلا باستالاو ةهازنلاو ةءصعلا ف لكلا كارتشال نيمؤملا تاهما راسل ىر اهمرنا

 اهب * اونعل وه هرئاظنو 6 نيلسرملاحون موق تبذك )) ىلاعت هلوقف اك مالسلاهيلع هللالوسر
 نينه وم لا نم نونعاللا مهنعلب ثيح 4 ةر> الاو امدلاىف 0 نيةمرح اوكتهو نهقح ىف اولاق

 تجر زا ا اوكف مان زا امد 1005 ةدككراوأك 1 ةيسرافلابو : ادبا ةكئالملاو

 درطلا ةئعللا لسداو [ دورطمو ضوغم ىارس ناردو دنئوعلمو دود ماع نيرد ىنعل

 هضيفلوبق نععاطقتا ايندلا فو ةبوقغ ةرخ آلا ىفىلاءتَللا نه كلذو طخسلا لبس ىلع داعبالاو
 ه« مظع ب اذعوؤه ىدبالا نعل[ لم انك دام عم «مهلووع هريغ ىلع ءاعد .ناسنالا نمو هقفونو

 خسشلاةريضح كوش ةداغدلا هلاو قفانملا أ نب هللا دبعىف صاخ اذه لتاقم لاق *مهبونذ ماظعل

 م | كفالا باحصا نم ردب لهانم اونوكيمل نيذلانا ىا لا (نيذلانا) هتاليوأت ىف نيدلا مج
 فذاق لكمكح هنا ححصلا مهضءب لاقو *هترفغمىلا ةراشالا تقبس كهوحنو حطسم جرخبل

 هللاءرح ىتلا سفنل ا لتقو رحسلاو للاب كرشلا عبسلا تاّبوملا اوبنتجا) مال.لاهيلع هلوقل بتيملام

 نبانعو (تالفاغلا تانمؤملا ف ذقو فحزلاموب ىلوتلاو متل لام لك او ابرلا لك او قحلاب الا

 نهاوس هنمؤم فذق نهو هإ] ةيون الق مالسلا هلع ىلا جاوزا فذق نم اهتهنغ هللا ىضر سابع

 نيذلاالا) هلوقىلا« ءادهش ةعبراب اونأي مل مثتانصحلانومري نيذلاو)) أرقم ةبون' هل هللا لعجدق

 6 دهشت هه رارقتسالا ىنمم نم مدقتملارورجلاو راجلا فال فرط ةيمونوف ةب الا(اوحلصاو اونا

 | لعافلا ىلع هميدقت 6 مهيلع © ةريصبوا رصب ةدهاشمب لصح ملع نع رداد وق ةداهشلا

 | متنا لبق اذهو مهنم رايتخا ريغب #« مهتنسلا 8 مهل ةراض ةداهشلان وك ناي ىلا ةعراسمال

 مهلجراو مهيدياو وه (مههاوفا ىلع متمويلا) ىلاعت هلوقنيبو هنيب ضراعتالف مههاوفا ىلع
 اهتيانجم ربخت اهنمالكن اال اهبحاص ليعافانم ردصامب ةحراج لك ربختف 86 نوامعب اوناك امب

 | * قحلامهنيد هللامهيفوب ذئموي قف ةئيسلا مهلا عيمج نع ةرابع لوصوملاف طقف ةدوهعملا

 نوكينا ىلع نوتكتم قللاو “ارا نيدلاو ماها غاب ىذلا ىفاولاو انفاو ”ىشلالذب ةفوتلا

 ىذلابجاولا تباثلامهءازج هّللامهيطعي ةحسقلا مهلامعاب مهحراوج دهشتذا موب ىا نيدلل ةفد

 6نيملاقطاوه هللان اه بوطخلاو لاوهالا مهتنياعم دنع «نوملعيو# الماك ايفاو هلها مه

 هللا لاقام نا لاشو ءازخلا نم امدلاىف هب مهدعل ناكام ةقح مهل نابا ا رهاظلا ىا

 ىلازغلا مامالالاق * اهلها نم ناكنم ىلع ةنءالا زاوج نايس اهنم * روما ةيالافو © قحلاوه
 بتارم ثالث ةدحاو لكف هلو قسفلاو ةعدلاو رفكلا ثالث نءلل ةيضتقملا تاذصلا هللادمحر ١

 نعللا ةيناثلاو ةقسفلاوا ةعدتملاوا نيرئاكلا ىلع هللاةنعل كلوقكمعالا فضولاب نعللا ىلؤالا |

 ضفاورلاو جراولاو ةيردقلا ىلع وا ىراضنلاو دوهللا ىلع هللاةنعل كلوقك هنم صخا فاصواب

 وار



 رونلا ةروس مي مخ جم

 | 0 0 7 00 ل ىأرف ا نمنا ىل اع للد هي الافو « |

 هّنارق ةلصىف كلذو هرب رجا قاثلاو ىلاعت هللا صاب هرامك ا اهدحا روحا ةثالث هل نوكيو هع ظ

 قيدصلا لضف ىلع اهب -_ ءاملعلا ب نإ هيدر دناؤفإ ةيئاالا ف مث هه ريفكتلا هيك !تلاقأو ظ

 م مظعتلل عملا ظفلب هركذو هلضف ىلع صنو ةبياغم هاهن ثيح نم هفرشو هنع هللاىضر ظ
 ل ىلع لضفلا 4 مب نإو ركل او تكف تكا مهريكو موقلا سيئرل لا ظ
 دعب قاخلا لضفا هنوك تبثف ريركتلا مزايف (ةعسلاو)) هلوقنه 0 لاملا |
 ١ قارنت لدتلا كذا 50 ىلاعت هللا فصو نوسعلا ناسناىف لاق * مالسلا هيلع هللا لوسر ظ
 سو هيلع هللاوص ىلا ىلع لخد ههجو هللاور كايلع نا ءاج دقف كلذب مالسلاهيلع هفصول
 كك وحل راكم ككل عفن هالو دق يور رخو ىيشاطا ْ

 نافل روح لخف!ا!فرعءيال) لاقو ادورسو احرفىنلادجو للهتف مالسلا هيلع ىلا نيبو هني

 ىبانس مكحلا لاق : (لضنلا اولوا الا

 شاخفلاوذ ةناوح لضفلا اولواةك ىئلضفو تمارك نادنج دوب ظ

 دوب ناهي ناوع مشجر ناز * دوب ناح همه شتريسو تروص ْ

 راغلاف:  انهذا ١ نينا! قاثر»اراك اهمهرد ءامو: كاس. تهور
 | نعو اهب لاغتشالا كرتو "ىسملا ةافاكهنع ضاسعالاو ةلماجلا ىلا هيعاد تنفك اهنا :اهنماو#+

 | لاقف هذجاون تدب ىتح كه ذا سلاج يلسو هيلع هللا ىلص هللالوسز ام هنع هللا ىجر سنا
 ١ ةزعلا ب رىدبي نيب اشح ىتنانم نالجر) لاق ككتا ىذلاام ىفاو.تنا ىنإب هنع هللا ىضر رمح

 قبب براي لاقف هتءلاظم كخا ىلع در ىلاعت هللالاقف اذه نم ىتءاظم ىلذخ اهدحا لاق

 ءاكلاب هللا لوسر انيع تضاف مث ( ىرازوا نم ىنع لمحبلف براي لاقف ”ىث ىنانسح نم
 ىلاعت هللالوقيف) لاق (مهرازوا مهنع لمح نا ىلا سانلا جاتحمي موب مظع مويل كلذ نا) لاقف

 بهذ نم اروصقو ةضف نم نادم ىرا براي لاقف نانا ىف رظناف كرصب عفرا ملكتملل

 لاق نْلا ىطعا نمل ىلاعت هّللالاق ديهش ىألوا قيدص ىلوا اذه ىن ىأل ؤلؤللاب ةللكم
 كخا نع كوفعب ىلاعت هللالاق براي اذامب لاق هكلمت تنا ىلاعت هللا لاق كلذ كلمي نمو. بداي
 ( ةنملا هلخداف كيخا دس ذخ ىللاعت هللالاق هنع توفع دق براي لاق

 هنود ىذلا بنذ نع فعيلف * هقوف نه وفع وجرب ناك نم

 تسدن ةاققنار5 تفل وفعرد

 تارثعلا لهاو. تالزلا بحاص اورجهنالنا رباك الاو خو يشلل هللا بيدأت نايب اهنمو *
 مهءاطعا اوفكيال. نا مهملعاو ىلابيالو بونذلا رفغي ثيح هللاقلخب اوقلختيو نيديرملا نم

 ةيرمشبلا ضراوعلاب بجتحيال دادعتسا هل نم ناف بنغلا ماكحانم مهل عقوام مهوربخيو مهنع

 نيذلاناؤه لامعالا تايس نع وفعلا هديبو لاح لك ىلع نيعملا هللاو ادبا ةقيرطلا ماكحا نع
 ةشحافلانم نيمر امم فئافعلا :“ تانصحلا 88 ةروسلا لئاواىف ىرلاىنممقبسدق #نومري

 نمالو اهنم”ىث نهلابب رطخمي ل ثيحب قالطالا ىلع اهنع [ناربخيب] 6 تالفاغلا وه ىنزلاو |
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 م الع»ب ججم رسشع نماثلا ءزجلا

 | هتاف هللاىلا:وه امنابةكزتلا يما نا: انهم « اركس وا ءاشخل .هنوك نع الصف ركلللا
 | ةيفك هنم ملتي ذاتسا نم دبعلل دبال نكلو, بانسالاو:!تاغاطللا دنعلا قفو هتحرو ,هلضف
 ىلاعت هللا ىلا هدشرا نم مث مالسلاهيلع ىنلاوه لئاسولا مظعاو ىلاعت هللادا مم ىلع ةكزتلا

 0 ينك همي ريعلا معو ثيدحلا عوف ىخعاشم ملتقي ىرادنالا هللا دنع مالا الاخش لاق +

 داشرالا لهاف دعب تف لعام: هتمارر الولف! قاقوخلا نسحلاوبا خ خيشلاف ةّهررطلاىف ىخشاماو

 ةميظعةمعت هتسلاجوةمينغ لماكلاناسنالا دوجوف نيقيلاباوبا حتانمو نيدلاقيرط ةاده

 ريك ىتلود بحاص كارتفورب * ريذبب دنبكي نيا تسود ىا نمز
 داق نرشما) مو حتمز ودك فاي وانتوا ارو دكط اتوا ا

 ىضاغملا ىلا للملانع هريهطت دعب رابغالا تاقلعت نع بلقلار هطت ةيقيقحلا ةكزتلا نا مث مث

 نيرلا لهاو 0 لهاب سيل دحا لك نال وه امنا (ءاشي نمإ هلوقو رازوالاو

 نيوز ليتك رددبر كلك تاخد اةييختلف ماع قادر هقب ىلا !ةةلاعالا اهنيقلس هنااا
 مهيلا نظن ىندي ردب لها ىلع علطا هللازا تبن دقو ةينآآلا ةينآلاىف هنأشب ءانتعالا اهيلع
 مهب ةيانعلا راهظا هب دارملاو «مكل ترفغدقف مكشام اولمتاإ لاقف ةرفغملاو ةحرلا رظنب

 دصاقملا فو * تئشام عنصا ٍبوبحملل َلاَاك لعف لك ىف مهل صيخرتلاال مهتيتد ءالعاو

 لوبق ىف لوئسملا هللاو لهاستي وا حادستي نمل لاق مالك وه ردب لها نم كن اك ةنسحلا

 [ ندروخ تكامل ةسرافلابو :منااوهو ءالتنالا نم 5 لتابالو 0 ةيوح لك نع ةبوتل

 ارجاهمايردب اريقف ناكو اهنع هللاىضر ةشئاغىف هضوحل هتلاخ نبا حطسم نع هتقفن عطش نا

 لضفلاو نيدلاىف لضفلا اووذ 6 مكنم لضفلا اولوا هه هنع هللا ضر ركبوبا هيلع قي

 طاقساي اونسحيالو أيش اوتؤيال نا ىلع ىا ه6 اوتؤي نا + لاملاف 4 ةعسلاو + ةدايزلا

 ىف نيرجاهملاو نيكاسملاو © ةبارقلا ىوذ 6 ىرقلا ىلوا هه عئاشب ريثك وهو ضفاحلا

 نال كلذك ناك نميف .مالكلا نال اهل نيعماج انسان ىتا دحاو فوضومل تاذص ه# هلال يبس

 ا ربات لعبا جفاف يلا طابا باو اال ايلو يكد ا ورا ملكا ٠
 نع اوضرعي ىبا راوحانطيلو 0 يق نع *« يطع ِ هيلا نا قافدعتلالا لتعم

 ل ةلباقع 0 1 535

 ةحرلاو ةرفغملاف غلام : محر روفغ هللاو له مكلا ءاساأ نسرإلا ب ؟تانيحا و مكحفصو

 وفعلا ىف مظع بيغرت هيفو + اهلا ةيعاذلا دابعلا نونذ 2 تال ةنردق لاك هه

 هيلع هنا ىور هنايجومنم اذهف مكل هللا رفغي نا نومي الأليق 0 هتلباةع ميرك دعوو

 ىلا درفىل هللارفغي نا بحا ىلن لاقف هع هللاىضر ركب ىبا ىلع ةي ًالامذه أرق مالسلا |

 هنأ ريكلا ىاربطلا مجيعم ىفو * ادبا اهعزناال هللاو لاقو هني نع رفكو هتقفن حطم ا

 كلذ لبق هطعي هيطسب: ناك اهنا كعض د ءانطعا ىا قذقلا .ل لق ابقااحإبا هيطعي ناكىبلا ا ياش“

0 

 ظ فالح نيح هنع هللاىضر قنادطلا نلح ف لزت فاخن ال ىا نيعلا ىتعع هيلالا نمردادملا جان اك



 رمونلا ةروس مسي ١ جم

 انث قحلاب كمن ىذلاو » تلاقو تكب تيبلاىف تناكو ةشئاف تغمس املف ئوارلا لاق«( ةشئاغ |
 ةياغ اهنمو * (قيدص ةنبا) لاقو اكحاض هللا لوسر مستف « ىرورس نم ىلا بحا كرورسل

 مهفابصوا ع هكر مهمحر وو مهيلع لضف ثيىح هدابع ىلع هلضفو هتمحرو هللامرك

 باذعللال ةمحرال قلخلا قلخ هناف ةرخآلاو ايندلاىف ميلالا باذعلا مهقاقحتسا عم ةميمذلا
 ةممذلا فاصوالا نم ؟ اباو للانمصع مهرايتخا ءوسب مهتهج نم ناكل باذعلل ناكولو ْ

 معئلاراد ىف تامعنتلاو تاجردلا ىلع ةثعابلا ةديلا قالخالاب اقرشو ملالا باذعلل ةبجوملا
 نيبام ىهو ءاخلا مغِب ةوطخ عمح 6 ناطبشلا تاوطخ اوعبتنال اونما نيذلا اهبااي »
 تاوطخلا عابتا لمعتسا مث وطخلانم ةدحاولا ةرملا حتفلابو ىطاخلا ىلجر نيبام ىا نيمدقلا
 هتنسب ناسا اذا هبقع ىلع ىثمو نالف تاوطخ عنا لاعب وطخ ةمث نكيمل ناو ءادتقالا ىف

 ناطيشلا اهيلا ؟وعدي ىتلا قرطلا اوكلستال ىنءملاو . هتقيرطو ناطيشلا ةريس انهه دارملاو
 نمو إف اهبحو ةشحافلا ةعاشا اهتلمج نمو مك تعال اهنيزيو مكبولق ىف اهب سوسوبو
 ناطبشلا ىا  هناف » هلوقف ركنملاو فعلا اكمل دقف 6 ناطيشلا تاوطخ عبتي
 هحبق مظعام ةدحاقلاو ءافحكلا 5 راههاس لن عطس ء اخلق جي ركشلاو ءاشحفلاب ىمأي ©
 فرعبالامركتملا ثيللاوبالاقو *: عرمشلا هركشيامركنملاو الوقوا العف ناك ءاوسالقعو افرع
 ىف فقوتت وا هحبقب ةحيحصل الوقعلا مكحن ”ىش لكركلملا تادرفملافو *ةنسالو ةعيرشىف
 اريقحت رمشلا ىلع مهل هثعلو هنييزمل سصماالا ريعتساو ةعبرشلا هحبش مكحمو لوقعلا هحاقتسا

 بونذلل ةيحاملا ةبوتلل قيفوتلاو تانابلا هذهب 5 هتتحرو مكلع هللا لضف الولو 8 مهنأشل
 7 يدنعا جن كش بونذلا سندنم رهطام 6# اكزام # اهل ةرفكملا دودحلا عرشو
 لاا واوا  ادبا 92 ةيلعافلا ىلع عفرلا زيحيىف دحاو ةدئاز ةيناثلاو ةيناس ىلؤالا
 هلع هتمححرو هلضف ران ةضافاب هدابعنم 46 ءاشينم 98 رهطي ه6 ىزب هللانكلو وه ةياهن
 ةراهط نا اومحز مهناف ةيردقلاىلع ةحح هيفو * مكب لعف اك هنم اهلوبق مث ةبوتلاىلع هلمحو
 لاوقالا عمسف غلابم # عيمس هللاو و هللانم قرفوت ريغنم تادابعلاو تاءاطلاب سوفنلا
 عيمج # ملع قه هنم ةبوتلانم هورهظا امو كفالا ثيدح نم ه هولاقام اهتلمح نم ىتلا

 ةيوتلاف صالخالا ىلع مهل.ثح هبفو مهتاين اهتا نم ىتلا تامولعملا

 لمع ذا لصاح هج صلاخ تين دشابن رك
 ركملاو ءاش>فلا هيلعقلطنام ةلحىهو ةريثك ناطيشلا تاوطخ نا اهنم * روما ةي آلافو#
 هلك مدآ نبا مالك ) ثيدحلافو سانلا بورع شيتفتو بذكلاو متشلاو فذقلا هتلج نمو
 نا ةناخ ترك )ثيدحلا فو (ىلاعت هللاركذوا ركذمنع ايهنوا فورعمب اسما الا هلال هيلع

 نع هببع هلغش نا ىنوط) ثيدحلاىفو (بذاك هل تناو قدصم هب كلوه اثيدح كاخا ثدحن
 فاجو ةمكحلاو هقفلا لها طلاخو ةيصعم ريغ نم هبستك ١ لام نم قفناو ( سانلابويع
 ىنا ريسفت ىف مك هللا ةيصعمىف روذنلا ناطيشلا تاوطخ مهضعل نعو * ةيصعملاو لهجلا لها

 ءايثحفلا نع ىهنساام اهوحنو موكصلاَو ةال_صلاك هللا ةعاط ىف روذللا اهنم جرف ثنللا



 مهك ٠٠١ جم رشع نهاثلا ءزمجلا

 راس بق احلا اقوا
 ىابداينب# دنكفا :تفالم كنش زالوا: « ؛ةناختادروزهب دزاس 5لدرهرد قشع

 م نا 2 نوديرب هي نوبحب 00 كفالا تيدحف هعس نهو ىبا نبا مه ه6 نيذلانا ©

 | ىا ىتزلا انه دارملاو لاوقالاو لاعفالا نم هحبق مظعام ةشحافلاو رهظتو رشنت #* ةشحافلا |

 | عون ه# ملا باذع © كلذ بسب م #8 ناميالا اوصلخا هك اونما نيذلا ىف ه هربخ |

 اهب قحليامو رانلاك « ةرخآلاو ف هوحنو دحطلاك # ايندلاىف 3 9غ هملا ٌمافتم باذعلا نه |

 ريغنم اونمآ نيذلاقحىف اهعو.ش نوبحي مهناب مهفصو درج هانم سيل خيشلا نبا لاق * |
 نوعشي نيذلانا ىنعملا لب ايثدلا ىف دحلا بجوبال ردقلا كلذ ناف اورهظيو اوعسشي نا |

 نوبح داشرالاىفو « اهتعاشال ةحصو دصق نع ةشئاعو ناوذصك اوما نيذلاىف ىزلاو ةشحافلا

 هل ةعتتسم اهئاف ةيغلارك ذب ءاذتكا هب حرص مل امماو اهتعاشال كلذ عم نودصتي و اهعويش |

 | ةدمعلا مهنال نينمؤملا ركذو سانلا نيبامف عيشت ىا عيشتب قلعتم اونما نيذلا ىفو ةلاحمال

 عيشت نا نوبحي ىا ةصاخ نينمؤملا نع ةرابع لوصوملاف ةشحافلانم لاحوه رمض وا مهيف
 رئامضىفاماصوصخو رومالا عيمج * ملعب هللاو ف مهنأشىفو نينمؤملا قحىف ةنئاك ةشحافلا
 ىلوتيهللاو يهاوظلا ىلع هوحنو دحلاىف مالا اونباف د نوملعتال متاو قه ةعاشالا بحنه

 ىا"قؤذتم الوا:باؤج  محر اقاقوسلا ناو: هلخ لو مبلغ هللا لضف الولو هه رئارسلا

 مكنم ردصام ىلع باقعلاب مكلجاعل مكب ةمحرلاو ةفأرلا غيلب هناو مكلع هماعناو هلضف الول

 | ةحم رارساب نونقاعي راهظالا ىلع نوبقاعي م كفالا لهانا اهنم * تاراشا نيتب آلافو ©
 مهرضيامتلوقلاو حراوجلا فك ب وجوك نينءؤملل بلقلا ةمالس بوجو ىلع لدف ةعاشالا |

 نوزامهلا مهو رانلا لها هعمسي ابرض مهرودص نوبرضي اموق فرعالىنا) ثيدحلا ىفو

 ثيدحلا فو ( شحاوفلا مهل نوعيشيو مهروتس نوكتهيو نيملسملا تادوع نوسمتلي نيذلا
 اقح ناك ايندلاىف اهب هنيشب نا ىري ”ىرب اهنموهو ةلك سم لجر ىلع عاشا لجر اما)

 عيد نم سل كفالا لهانم رك ذ ىذلا عينصلاف ريبكلا ىف اك (رانلا ف اهب هيرب نا هللا ىلع
 هضعب دشي نابنبلاكنمؤمال نمؤملا ) مالسلا هيلع لاقام نامالا لها عبنصنم ناف ناعالا لها

 ىعادت وضع اهنم ىكتشا اذا ةدحاو سفنك مهمحارتو مهداوتىف نينمؤملا لثمإ.لاقو ( اضعب |

 ( رهنسلاو لاب دسجلا رئاس
 دنع ارك اهنا 5ج غني رق | ودب «دنن وكي دكا  ىاشعا مدا ىب

 رارق دناع ار اهوضع رك * راكزوردروا دردب ىوضعوج

 تدارك كما هك دياشن # قيضراق ناز كيل كنج وكروت

 دوي ىذلاو نينمؤملا ةفاكب ريخلا ةداراو نيدلا لها ةناعاو نيملسملا ةرهاظم نيدلا ناكرا نم |

 لدف ةبوتال ضير عتب اذعلاب ةلجاعملا كرثنا اهنمو » سانخلاكقلخلا رشوهف سانلا حاضتقاو ةنتفلا |

 ةمايقلامويناك اذا ) مالسلا لعهلوق لمح هيلعو رارصالا ريدقتىبعوهامتا ةرخ آلا باذعنا ىلع |

 ٍ كيمأتسا و مهنم نينجاهملا ىلإ بهوتسف قئالخلا سؤرىلع نينامةشئاع اومتش نيذلا للادح |

 ( ةشئاعاي )



 رونلا ةروس مد افهم

 هيض ينال هلع ىلا. 5 ب هلوصقل تك كفالا ةصقناو ٠
 بهذلا: تمالك ءالولل البلا ناف ابيذهتو ةييرتو مهلاناحتماو ٠ التبا ةباحصلا عيمجو اهيوباو | ظ

 هيلع لاقو ( لئمالاف لثمالا مث ءايلوالا مث ءايبنالا ءالب ضائلادشا نا ) مالسلا هيلع لاق امك |

 اذاف نيييونحلا هدايع صاوخ بولقىل اع رويغ هللا ن اف ( هنيد ردق ىلع لج رلا لتي ) مالسلا ا

 | هدري و هيحاص نع مهنم دحاو لك دريام ىلاعت هللا ىرحي ضعب ىلا مهضعب ةنك اسف تلسول.

 لاقو (اهنك اسف. ةشئاع) لاق كيلا بنا نسانلا ىأ هل لبق ام مالسلاهيلعىتلاناو هترمضحملا

 ]سلو كح ىنايتانل سرا تلق ةتناويفإ نابج ذل اويطعب فه قل ؟يساد اف كات تعا ا
 | اهيح ةدقعلالحاب هللا ىلا اهنع هبلق هللال وسر در ىت> كفالا ثيدحىلاعت هللا ىرحاف كب رق |

 ١ كدمحتال هللادمحن اهتحاس ةءارب ترهظامل تلاق ثمح هللاىلا هنع اهبلق ةشئاع تدرو هبلق نع

 / مهبرقو مهبذهو مهبدا نيح اهتحاس ةءارب رهظاو كشلا لازاو ةبحلا كلت ةباغ هللا فشكف

 | تيدصلا ركب وبا لاق اهحريشو ةيئاطعلا مكملا ىف لاق * مهتابرقو مهتاجرد ةعفر ىف دازو ظ

 | مالسلاهيلع هللا لوسر ناسل ىلع كفالا نم اهتءارب تلزن امل اهنع هللا ىضر ةشئاعل هنع هللاىذد |

 ١ اعوجر هللاالا ركشاال لاو ال تلاقف اهل لامكلا هجول هم ارظن هللا ل وسر ىركشا ةشئاعاي

 ١ لكآلا ماقملا ىلع كلذ نكب وبا اهلد اهيلق ,لاملا كلت ىف, هريغ عسسل ذا دحجنوتلا لصارملا اهنم
 مكحلا قيمر زق“ .قيداداازة داو دان الايتام ال ىضتتملاهللاب ءاقبلا ماقم وهو وحصلادنع |

 | كدوجو لصا اهذا هركشب اهركش نرقف (كيدلاواو ىلركشا ناإ ىلاعت لاقدقو ةمكحلاو

 هريغلو ةمعللا ةقيقح هل اكركشلا ةقيقح هلف همركو هلضف قيقملا كدوجو لصا نا اك ىزاجلا

 | اطرش ناانلاركش لش (سانلاركشنال نم هللا ركشيال)مالسلاة يلع :لاقو :اهزاح هيغل: اكهزاح.

 ١ جي حا تناكو ةالعوركش ةنرلالا جوتن الي ركشلا لع متلا بانوش لجو | !نللاعت هيك ةدفم
 روعش اهل نكيلذ اهدهاش نع دوت ع انة لع صم, اقناقمل موف ال تقولا كلذ ةعئاع 1
 دحا ولاالادهشت ٍض اهيلعىلوملا ةنمل حرفلا ناطلس نماهيلع ىلوتسا امل راث آلا نع ةيئاغ اهبر نيتي.

 مالسلاهيلع يهاربا انيبا ماقموهو اهلاحىف تاماقملا للك اوه اذهو هريغا رابتعا ريغنم راهقلا .
 تائثلاو ةمرحلا طظفحو ةممنلا ماهتاىف لؤدملا هللاو ىلاحي هملع ىلاؤس نه ىسح لاقذا |

 ةيمحنلا تالايوأتلاف لاق م 7 لكولا منو انسح وهو اهب ةقاللا باد لاب قحلا تادارا

 || ىهتنت ةمالسلال ها قيرطف ةمالملا لها قيرطو ةمالسلا لهاقيرط ناشرط هللاىلاقيرطلا

 ىلاعت هللا ىلا ىهتتي ةمالملا لها قيرطو مهدوجو سبحىف نوسوبحم مهنال اهتاجردو ةنجلا ىلا
 ردق ىلعف سمشلاب جلثلا نابوذ دوجولا بوذي اهب و دوجولا سيح باب حاتفم ةمالملا نال

 اهجرخبل ةمالملا ةما اركب ةشئام ىلاعت هللامرك اف ىلاعت هللاىلا لوصولا نوكي دوجولا نابوذ |

 حر الع ىلوت اذا ىلاعت هللا نال اهتبالو ىلع لدي اذهو ةمالسلاب دوجولا سيح نم اهب

 مهجر اونما نيذلاىلو هللا ال ىلاعت لاق اك مدقلا رون ىلا ةقولخلا هدوجو تاسملظ نه ١

 هريس سدق لغفاخلا لاق : .ىهتنا © رونلا ىلإ تاملظلانم |

 نديحنر تسي رفاك ام تقيرط رد هك * ميشاب شوخو ميشك تمالمو منك افو |

 (س -ةه- نالا عود 0



 ! لاقو * هؤاحالو هير ةسه كلذ نع هعنعالو رباك الاو ءاسالا لاوحا نع رابخالاىف هب ز ىلع

 اهرفك فالخم جاوزلا دوصقمب لخمو هنعسانل ريفتت اهروغل ناف ةرجاف هس مرح نوكي نا |

 ظ
0 

 مم مس مم ع ا ع تسل م مل ل ب م عع ل عل مص سسم ل

 ”ىرتحم و ةميظعلا ىواعدلا داتعا خففت 2 35 را ىصتش [كرانان كازاملانب هللادع لاقو

 ْ لوشإ ىلاعت هللانا هللاهمظعام رءدص دقف ىواعدلا نم هلع ىرحاع نواهت نه ىدذمرتلا

 ما ( هتوسحمو )
 0 درب ردب ىراوهش نه هن * ىوكم دوخ”ىدصزا: ىدرمركا

 مهلابيذكت  متلق 9ج مهل نيعباتلاو نيعرتخلا نم هي هومتعسذا #8 [ ارح ] هك الولو 9

 ينيج رولا ه5 اذهب ملكتن نا تاكا هك انل نوكيام ف اكعل اليوهتو

 ةماقتسالاو ةحصلا هجو ىلع هدو>و ىئنال هب ملكتلا دوجو ىنل هلضاحو هوجولا نم هجوب

 هل اهيزتت هعئانص نم بحيعلا ةئياعم دنع 6 هلصاو هبهوقت نمم بحعت 86 كناحبس

 نم ىلاعت هل هيزنتوا هنه بجعتم لكىف لمعتساىح رثك مث ةلاثما هيلع بعصي نانم هناحبس

 [درك دناوت حخدق ريمغس مرتح مرخرد 5 ا نملاعت ىادخ تلك“ ]"ةشرافلاب و: قيشأك !

 هاعلاق ىا هتهب ردضم هك مظع ناتهب قه هب ملكتي نا دحالا حدبال ىلا كفالا هك اذه هب

 نم ريخو تهس وا ةنمحتلا تاليوأتلا ىفاك هب لواقتلا هللا دنع مظع بذك ىا نذل

 ةراقحناف لعشب ملام هن هنلع لاه: ىاهيلع تهس ىذلا صخشلا ىا هيلع توهملا ةمظعل هتمظع

 تانسحلاو مريس سدق“زازخلا ديء_سوتذ لاقاك اق رداصم رانتعاب نوكت اك اهمظعو نوثذلا

 ريك ذتلاو حصنلا ظعولا كك هللا مكظعي ) ف اهتاقلعتمرانتعاب 4 «نيزقملا تاسرازبالا

 اودومتنا ةهازك 6 ملا اوه ةشئاع سا نوضئاخلا اهيأن مك كتيفتي ىا تقاوعل

 هلوسربو هللاب 46 نينم وم رقكتتا انك كتارح ةده ىا هك ادبا © لوقلاو ضو اذه ثم

 ناميالا نم مهجرخب اذهل ثمىلا دوعلاناىلا 0 عن ناءعالا ناف نخآلا مونلابو

 ذوجال ام قلمك او دج ىتاننوال ركني لو عمس نهو لاق نم اان لخدي ريبكلاىف لاق *

 باداآلا نساحمو مئارسشلا ىلع ةلادلا: هك 3 آلا مكل هللا نيس و © اينذ مظعا مدقملا ناكناو

 دعب اهنس هناال اهيناعم ىلع ةلالدلا ةزماظم5 هنلص د ىا.اهذ اوندأتتو اولظعتت :ةحناو ةلالد

 « مح انهقئاقدو اهلئالج  هتاقولخ عيبمجت لاوحاب 6 ملع لاو د كرذك نكمل نا

 ىلا هئئيو هتلاسرل افظتطاا نما/ةمارح قدا 00 م أف هلامفاو هريبادت عيمج ف

 ىلاعتىادخو ] ىتشاكلا لاقو * اريهطت مهر ميطلو مهكر 010 قدا ىلا مهدشربل ق داخلة

 [ راعو بعزا وا تمذ تئاربب 51 مكح ة ةشأاع:ليذ تراهطب . تساناد

 ايبات.رسزا هدولا وج بيع تمذمزو ا قلبك امنا نينا

 قش تفك العر هحو

 ى ايدكح لك كرب رب هكهرطق وج هك * تكا نماذ تع ادنك 5 نلاس ارك

 قيقا يسن ةركشالاا هدانع .عاضاوخنىل !2 رحال ا هللانا ةنمحتلا :تا اليوأتلا فو



 / [ ن>سنيا ]ه#اذهؤ» نآلا كلذىف هيولاقوؤ» اريخ نينءؤملاداحا نم مهلثمب ددرتو مثعلت ريغ |
 مرد ننم وماما قيدصلاتنبةقيدصلاب مركب اكفا هنوك ىفوشكمرهاظ ىا ه# نيبم كفا د: |

 تو ح

 رولا ةروس مد ا ججح

 مركتو مظعتب اهلاح نيا لثمزا دراديم هاكن ريمغيب جاوزا ] هناحبس قح ىنعي : هللالوسر

 | ه«ءادهش ةعيرابؤل [ ارنخس نيب ] 6 هيلع » [ دندرواين ارج ] ه5 اًواج الو © [ناشبإ
 | مالكءادتباوا لوقلا مام نم اما وهو اولاقام ىلع نودهشي ءادهش ةعبراب نوضئاخلا ءاجاله ىا

 همكحىف ه6 هللادنع 8 نودسفملا # كئلواف 8 ةعبرالا 6 ءادهشلاب اونأي مل ذاف 98 هللا نم

 دوبشملابذكلاىف نولماكلا *6نوبذاكلا مهو ةنقتملا ةرهاظلا لئالدلا ىلع سسؤملا هعرشو
 غودد دننا_ثيا ] ىنشاكلا لاق * مهريغ نود مهبلع مسالا قالطال نوقحتسملا كلذب هيلع

 رداما ىدندوين بذاك مكح رهاظ رد ىدندروا هاوك ركأ هج نطابو رهاظ رد نايوك
 دندرواين هاوك ن وجو تساعتتمم ابنا جاودذارب تروص نبا هكاريز ىدندوب بذاك نطاب
 قداص وهو ةئيبلاةماقا نع لجرلا زجعي دقو ىطرقلا لاق * [ دنيذاك زين راك نيا رهاظ رد
 دودحلا بترامتا هناحبسوهو للالع ىفال بذاك مالا رهاظو عرسشلا مكحف هنكلو هفذق ىف
 عجاو هيلع وهام ىلع ناسنالاب قلعت ىذلاهملع ىضتقم ىلعال ايندلا ف هعرش ىذلاه.كح ىلع

 عانتمال ىا ةيعانتما د6 الولو ف هللاىلا رئارسلا ناو رهاظلا ىلع ايندلاماكحا نا ىلع ءاملعلا
 «ايندلا ىفهاعبمج نيملسملاو نيعماسلل باطخ ة(هتمحرو مكللع هللا لضفؤ#هريغ دوجول ”ىثثلا

 اهتلج نم ىتلاءال آلا ب ورض نم 46 ةرخ الاول ةبوتلاب لاهمالا اهتلجج نم ىتلا منلا نونف نم
 ايف 8 [ ارامث ىديسرب هنيآ ره ] ىنعي : الجاع 6 مكسمل له مكل ناردقملا ةرفغملاو وفعلا

 خبسوتل اهنود رقحتسي 6# مظع باذع» كفالا ثيدح نم هيف متضخام ببسب ىا 6 هبف متضفا

 ١ مظعلا باذعلا كلذ مكمل ىا سملل فرظ نيءاتلا ىدحا فذحب 6 هنوقلتذا 88 دلجلاو
 / مهنم لجرلا نا كلذو ضعب نم مكضعب هذخأي 46 مكتنسلاب ف نيعرتخلا نم هايا مكقلت تقو
 رادالو تدب قبب ملف رشتاو عاش ىتح كفالا ثيدح هتدحنف كءاروام هل لوقف لجرلا اي

 داشرالاىفو *همهفو هظفل نم هذخا اذاهفقلو هذقلتو هنقلتو نالف نم مالكلا قلت لاش هيف راطالا

 فطخلاىنعم ىناثلا ىفو لايقتسالا ىنعم لوالا ىف نا الخ ةبراقتم ناعم نقلتلاو فقلتلاو قلتلا
 »4 ملعب مكل سيلام مكهاوفاب نولوقتو 8 ةراهملاو قذحلاىنمم ثلاثلاىفو ةعرسب ذخالاو

 هتروص رقتستنا بجي 'ىثلاب رابخالانا وه مفلابالا نوكيال لوقلانا عم مكهاوفاب ىدم
 ريغ نم ةنسلالا ىلع ىرجال لوقالا سيل كفالا اذهو ناسللا ىلع ىرحي مثالوا بلقلاىف

 اصتخمالوق نولوقتو ىنعملاو ( ملعهب كلس يلام فقتالو) ىلاعتهلوقل مارحوهو باقلا ىف هب لع
 مكبولقىف هب ٍملعنعع ريبعتب سبل هنال بولقلا ىف ًاشنمو قادصم هل نوكيا ريغنم هاوفالاب

 ةبوقع ريثك هل سيلوا « [: هب ةبقام ] ةيسرافلاب ىهو هل ةعبتال الهس 6 انيه هلوبسحتو ل:
 نعو باذعلا رارحتساو دزولاىف 6 مظع ف ىلاعت هدنع هنا لاخلاو 3 هللادنع وهو

 ميظع هللادنع وهو لاب ىلع ىنمنكي مل اينذ فاخا لاقف هل للقف توملادنع عزج هنا مهضعب

 يت :ك دنهل: وسؤال دش دق تجنب( ىلا ولن ارسال .اهلطخأ الكا قم



 مص 17 رشع نماثلاءزجلا

 مكباستكال 6 كك بخ وه لب لف كفالل ذيشسلاو الانا نم مهل ةلسن نيتؤلانم

 لفاحلانيز هللا لوسر لآل * ىرصتو تيحامىد وو فكو

 مهف نكيل ناسح نا لقدق مالعالاو فيرعتلا باتك ىف ىدبهسلا مامالا لاق * نوسعلا ناسناىف اك

 دحلا اودلج نيح ىورملا تيلادشنا مهف ناكهنا لاق نش كفالاب اًؤاح نيذلا ىف ىا

 حطسمو ردبل الاق ذا ةنمحو * هلها ناك ىذلا ناسح قاذ دقل

 تيبلاىف ةياورلااها لاق كفالا ءأرب نمو
 هلها ناكام هللادبع قاذ دقل

 نيفوصوم مهنوكىف مكنم ةنثاك ةعاج ةشئاعرماىفباتكلاب اونا نيذلانا ةي.آلا ىنممو : ىهتلا

 ةيفخ نيقفامملا سيئر ناكناو اىهاظ ناميالاب هل مكح نمةلمح نم ناك اضيإ هللادبعو ناميالاب

 كلذ هءاس نملو ناوفصو ةشئاعو ركب ىباو هللالوسرل باطخلا # مكل ارش هوبسحتال

 ١ ةيآ ةرشع ىنامت لازئاب هللا ىلع مكتمارك روهظو ةرهاظ ةنحمو نيبم ءالب هنال مظعلا باوتلا
 مكب نظنم ىلع ءاتلاو مكيف ملكت نمف ديعولا ديدثتو مكتأش مظعتو مكتحاس ةهازنفف
 ءرملكل جرلاو ناسنالا ؤيمالاو ةيصعلاكثلوا نم ىا ه4 مهن ”ىرما لكل  اريخ

 كفالاب ملكت مهضعب نال هبف ضاخام ردقب 6 مثالانم بستك اام 8 لصوال فلالاو

 مهنظ داسفو مهتباعس بسح ىلع تاليوأتلا ىف لاق © مهيني لو تاكل مهضعبو ثكاحت مهضعبو

 لاق * كالا مظعم لمحت ىا «هربث ىلوتىذلا وول بنذلا مثالاو ىهتنا مهيدن مرح ةمرح كتهو
 نم 4 مهنم ف ربك |هبنذف هب ىدتقم ريصي ةحببق ةنس نسنم لكزا ىلع هيبنت هبف تادرفملا ف
 مظعباذع هلي قبس اك هللا لوسرل ةوادع سانلا نيب هعاذاو هبأدب هناف ىبا نبا وهو ةيصعلا
 مرجال لوقلاكلذب ان دتبمناك املف هنمناك رشلا مظعمنال هملا مظعلا باذعلا نم عون هللادبعل ىا

 اهرزو هلف ةئيس ةنسنسنم) مالسلاهلعهلوقل كلذ لاق نم لكل لصحام لثم باقعلا نم هل لصح
 همرجب ذخاْؤي 6 مظع باذعهلإل ةيمجنلا تاليوأتلاىفو 5 (ةمايقلا موب ىلا اهب ل نم دزوو
 روك ذملا ثيدحلا دروا مث ةرخآلاو ايندلا ةراسخوهو

 ىمح زا قلخ وا دعب دفا. راداان».+ , نق ئادب ىتس دهن هكك رم

 هنغمد ناشياو تسدوب ىرس وك * هزب هلجنا ىورب ددركح عمج
 خيبوتلا ىضاملاىلع تلخد اذا اهانعمو [ ارج ] ةيسرافلابو : اله ىنعمب ةيضيضخم هك الول ©

 ضملا اهانعمف عراضملا ىلع تلخد اذاو ىضاملاىف بلطلا روصتيال ذا لعفلا كرت ىلع موللاو

 ىا نوضثاخلا اهيا # هومتعمسذا له صمالاىندع عراضملا ىف ىهف هل بلطلاو لعفلا ىلع
 ةسغلاىلا لودع ه ازيخ مهسفناب تانمؤملاو نوئمؤملا نظ + لطابلا لوقلا ىف نوعراشلا
 نظلا اذه كرتنف هف نينعاطلاٍب ذو اريخ نمؤملاب نظلا ناعالاىضتقم ناف خيبوتلا ديك أتل
 مهسفنا ةلزنم نولزانلا مهسنج ءانا مهسفناب دارملاو ناميالا ىضتقمي لمعلاكرت دقف بذلاو
 ةدحاو سفنك نينمؤملاناف اضعب مكّضعب بسيال دارملاناف 6 مكسفنا اوزطالوإل ىلاعت هلوقك
 نم ةطساولاب وا تاذلاب عرتخا نم هوعمسام لوا تامؤملاو نونمؤملا نظي نا بجاولان اك ذا

 ريغ )
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 ىعانم ىف تير كذالاب سانلا ماكتاملاهنء هللا ىضرةشئاع نعناوبحلاةابحىفو*رفاكاهبذكموةينا رقلا |
 ىمامو تلق كنع هللا جرفي تاملكب ىعدا لاقف سانلا رك ذامم:ةنيزح تلق كلام ىللاقف ىتن

 0 ير 5 6 52 2 ْ كح نم لدعا ايو ٍلظلا فشاكايو غلا جرافايو مقنلا عفاد ايو معنلا غباساي ىلوق لاق
 احرحمو احرف ىرصان م ىل لعحا ةياهذ الب نا ايو ةيادب الب لوا ايو مظ نم بيكح او

 فسوب ةعيزاب ةعبرأ هللا أرب مهضعب لق هان ىو هللال زئا دقو ترا راسلتو تهشناف تلاق

 م. سو هباونرؤ :ىذلا رحاب ةردا هل نا هف دوهملال وق نم ىسومو اخياز له ل انم دهاشب ا

 اهالتو مهطخو سانل!ىلا مالسلاهيلع جرخ اهلوزن دعبو تاي الاداب ةغقئاعو اهدلو قاطناب

 نيتسو هئام دل> ا 5 هللادبعنا 4ع نعو * ةدإج نينا كفالا باكا داب صاو مهلع ا

 ىا ىأ ةحوز فدقن» لكل لعش انكهو انيع هللاى شر, رمع نب هللادنع لاق نيدح فا

 ةتبلا هل ةبوت الف مالم اهيلع هجاوزا فق نمىرغضلا صئاص+لاىفو * كلذ هب لعفينا ذوح

 نع لتقلاصتخم لبقو هريغو ىضذاقلا هلق اك لتقيو هريغو امهنع هللاىضر سابع نبا لاق م

 اهنع هللا ىضر سابع نبا نعو * نوبعلا ناساف اذك نثدح اهريغفف ادحمو ةشثلاع قفذق

 اهات 1 دارملاف (اهاتنانف) طول ةأرصإو حون ةأماىف ىلاعت هلوق اماو طق ىن ةأرصا غبت+ل
 ال انما نوك نا زاجكاعازو ةفاضا ىلع تلاد ظروا ة ا« هوت سؤال انما تالق

 ا نيدلاىلا مهوعدبل راث كلا اث وعم تلا نال هيناز نك "نا زحي مو طوأو حونةأ ماك ةر فاك

 ءادبالا ىف نك اذا لصخال دوصقملا اذهو باقعلاو باوثلاو ماكحالا نم هلاقام لوش ىلاو

 | تارفنملا مظعا نم هناف روجفلا ىالخب مهدنع رفا سيل رفكلاو مهنع ةرفكلا رفتيام

 ا اهف ملكت ىتلا مايالا كلت: ىف مالسلا هيلع هنا هللاهمحر ىزارلا رذفلل تاراشالا ب ادك نعو.*

 هللا ل وسراي لاقق؛ ةعقاولا كلت ىف هراشتساف رمت هيلع لخدف تببلاىف هتاقوا اكان كفدلاب |

 نا هللاناك اذاف كندي بريال بابذلانا نم ةشئاع ةءارب تذخاو نيقف'لابذكب عطقاانا

 لاقت هراشتساف نامع هيلع لخدو كلهاب فيكف تاروذاقلا هتطلاخل بابذلا هطلاخينا كندب

 ١ العا ضرالا ىلع عَ عشنا كملظ ناص للاثار نال كلظن م ةشئاع ةءارب تذخا هللالوسراي

 كللظ هللاناض اذاف مادقالاب أطوب الل رفالو سمش ىف رهظبال ناك فيرشلا هصخش لظ

 ره "ىش نم ةهئاع ةءارب تدحلا هللا ل وسراي اقف هراشتساف لع لخدو كللهاب فيكف

 تلقف انل ةنس كلذ نوكل انلقف كيلغن ىدحا تعلخ كنا مث كيلعنب ىلصت تناو كفلخ انيلص
 لعزة بقي كالخإ لي كفل لون ةضاجم ةوكع الناك اذاف ( ةساحن لمنلا كلتىفنالاقليربجنا الإ '

 ةيصع قه (كفالاب اًوا- نيذلاناإت هلوش كفالا باح حضطقو او 3 ام هللا مهق دصف كلذب مالسلا |

 ىبا نب هللادبع انه دارملاو نيعبرالاى لا ةريشعلا نم ةعامج ةباصعلاو ةيدعلاو ناربخ 6 مكننم |
 )آ تباثنب ناسح ىف اوفلتخاو مهدعاس نهو شحجح تب ةنجحو هانا دل حاسمو ةعافر سس ديزو

 اهنم اهنع هللاىضر ةشئاع اهب حدم تايباىف هيلا بسنام هتءارب ىلع لدي ىذلاو

 لطابو ءوس لكنم اهرهطو * اهميخ هللا ببط دق ةيذهم

 مانا: لأ :نلونب تدفاز افا ف. اؤلمتبعز دق,ىانلا تلق تنك اذ



 مك 174 ريفع نفقا وقف
 ىلا بلقناف اتت ذاؤلا م [كوققالابا] كئلق كللذ ؛ تي زامل“ تذكشلا:نيحح اهتم ئئرا:.تنكاىذذلا |

 ىوبا تيب ىلا تيلقتاف قلابالا لاه ضلع ىف ضارملا ىلع مانقلا ضيرلاو اضع عوق

 ما مو ىلانللا ضعب ىف تجرذف ةإبل نيرشعو عضب دعب ىضرم نه تئربنا ىلا هبف كلكو
 لو هين لكيحرا تل و> غو :مئانلل ناز هتعراما ىحن تكي ج١ ةلاخ/تنب ىعو ريتك حلم ١

 فيكلا نوذختيال اوناك مهنا ذئنيح ةنيدملا لها ةدام ناكو البلالا اهلا جرخالو ةجاحوا

 تيبلا ىلا انلبقاو اننأش نم انغرفاءاف تلاق عستم لح ىلا نوبهذي لب مجاعالاك مهتويب ىف
 تمت نك كلانس و تاك وزر عن وس نموت 10 ال

 اهل تلقف فوع همساو ةميخلا دوم لصالا ف حاسملاو اهدلو ىنعت كيه ىا اه رسكو نيعلا

 كفالا لهال وش ىتتريخاف لاقامو تلق لاقام ىعمست+ وأ تلاقف اردب دهش دق الجر ا
 تحبصا ىتح ةليللا كلت تيكبو هيلع تددزاو ضرملا ىندواع ىا ضرم ىلع اضرم تددزاف
 ىكبا تحبصام“ث مون لكتك زآلو عمد ىلا ريال

 بش زور تسبانو بترد هلانز متاج * يراود تسلا رس هب رك ةمتح

 هيلا جوبال ارهش ثعل دقو ربصلاب مهضعبو ةق رفلاب مهضعب راشاف قحىف هللال وسر راشتساف

 متيامارز لاو ع ديدن سل > ىلوبا ىدنعو ىلع لخد ىتح لاو ماقق ”ىشب قأشىف

 تذيب. تمم [ تك نإ هللا كن ريق ة هيرب تيك ا ك5 ل ىنغلب دق هناف ةشئاعاي

 همالك هللا ل وسر ىضق ملف ( هيلع هلل ىلا بات هللا ب ان مث بن ذي فرتعا اذادبعلا ناف نوت و هللا ىرفغتساف

 لاق لاقاوف هللالوسر ىنع بجا ىبال تلقف ةرطّشب هنم سحاام ىح عشرا ىا ىتمد صلق
 لوقاأم ىرداام هللاو تلاق هللال وسر ىنع ىحا اال تلف هللا ل وسرل لوقاام ىرداال هللاو |

 مكل تلق نّئلف هبرئدصو مكسوفنىف نا ندا هرم متع. دقل تلقف هللا لوسرل |
 | رف ال ةّيرب ىلا لعل هللا و سماب مكل تفرع نلو نوقدضصتال ةئيرب قاأ

 ْ « نوفصتام ىلع ناعتسملا هللاو و ريصفإ بوقعي ىاف سووا لاقامالا الاثم مكلو

 دنكيم هج واءرك ان منك ىربص
 قربم هللاو ةّثيرب ىلا معا ذئنيح هناوانآو ”ىتارق لع تعحلطصاف' تلوح مث تلاق |

 | 21 نا قلو ل حوا“ ناكل قسرا نأ نا سك اما ةللاو ناكل .ةءار

 ايؤر مالسلا هيلع ىلا ىري نا وجرا تنك ىتكلو ىلتب صاب ىف ملكتينا نم ىسفنفف
 ناكام هذخا ىتح تيبلانم جرخالو هسلج نع هللالوسر ماقام هللاوف تلاق امهيدهللا ىثدبب

 ةداسو"' هلت عض وو كوثن' ئطذ ىا ىف باكا ةدش نم ىا ىجولا لوز دع 1001

 ىذلالوقلا لق نم ىاثلا مولاي قرعلانم ناما لثم هنم ردحتب ناكو قا مدا نم

 كحضيوهوهنع ىرساعلف ولولا لاثما ةضفلا نه لمحت ةجرحدم بوبح نامجاو هيلع لزتا |
 ( كأربدت هللانااما ةشئاعاي ىرشبا ) اهب ملكت ةلك لوا ناك ميركلاههجو نه قرعلا حسميو

 تاياآلا (كفالاب اًواح نيذلانا) ىلاعت هللا لزتاف هللاالا دما ال هللاو تاقف هيلا ىىوق ىما تلاقف |
 نيثالثو عبسل ةروكذملا ةوزغلانم ةنيدملا مهمودق دعب ةشئاع ةءارب لوزن ناك ىليهسلالاق *

 صوصت/ابيذكت كلذ نالارفاك ناك ةضفارلا ةالغك ىنزلا ىلا اهبسن نش نيرسسفملا لوةىف ةلل

 (ةينارقلا )
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 يشم تعقف ليلا نت متلو زس لال زخطر لك زن جج ذر ةغاا:نيلفاز ةن فلاحات اه امك نزال
 عراد اكمل ؟لحررتولاغلاقأ فاه تسع كلفت سيلا »كر واب تح ةيئالطاو دايم

 حتفلاب وهو عزجلا ةيسن هيلا ءاعنص برق نولاب دلب ىهو ماطقك رافظ عزج نم ىلدقعاذاف |

 ناك سوماقلا فاك نيغالا هبهشي ضاسشو داوس هنف ىتاعلا :ز را ةمحعملا ىازلا نوكسو

 نيذلا طهرلا ليقاو هؤاغتبا ىنسحف هتسّءلاف تءجرف عطقنا دق اًمزدارتمع ىثا وانس

 هللا لوسرىلوم ةموموباوهو لحرلا ىلع اهجدوه نولعجىا ءاخلا فيفخت ىب نولحري اوناك

 نوبسحب مهو ىريعب ىلع هولحرف ىجدوه اولمتحاف هعم ةعامح عم اخلاص الجر ناكو
 اهدتالاع ”تيللا ةنركو ةزلضل نال“ ئا ا ريدكا اديقل هاه دلاذأتا ءاقنالا ناكل قدنتءعاافا
 ريعبلاب اويهذو هوعثر نيح جدوهلا ةفخ اوركتسإف نوملا ناسا فاك قكدلا هكوع
 مهنآتتنلو هه تنك ىذلا كرم ”تافاؤم تخاف نشلو' عيلذاتم تتفل "دقوا تانك

 لطعملانبناوفص ناكو تمنف ىنبع ىنتيلغ ىلزن٠ىف ةسلاحانا انيبف ىلطيف نوعجريف ىتودقفس

 داخ 32 ناو طال »نلوم فا تسادقر و علقم انوا علم عفت علقلا
 ىلزنمدنع ح صاف ناسنالا ىفاك عاتملانم طقسيام ظقتليو شيجلا قوسي ناك ىهتنا ةباحصلا
 هلااناوهللاثا هلوّقب ىا هعاجرتساب تظقتتساف ىنفرءف ىتاناف مان ناسنا صخشىا اداوس ىأرف

 ىهجو ترمخأ ةبصم ىا ةييصم ةقيضهىف ةقفرلا نع نينمؤملاءا فلخت نال ىا نوعجار

 تءلكتام هللاو اهسأر ةأرملا هبىطغت ةعنقاا هللاَبو راخلا نم رصقا بون' وهو ىنايلجىف
 3 كاك دك وك دكار ل يل كام وسع 0
 ىا ةريهظلا ريىف شيلا انيتا ىتح ةلحارلاىب دوه قاطناو اهتيكرف اهيلا تمقف هتلحار

 ءاهقفلا ضعب لدتسا ةعقاولا هذهبو *نولزان مهو عافترالا نم اهاهتنم سمشلا غولب وهواهطسو
 اهباحصتسا بج لب اهوحنوا ةيريب ةعطقنم اهدجواذا ةينجالا ةأرملاب ةولخآ زوج هنا لع

 امر# ةشئاعل سانا ناكو ةفنحوبالاق ىواحطلل راث آلا ىناعمىفو * اهكرتول اهلع فاخاذا
 ريقفلا لوقي * ىهتنا كلذك ءاسنلا نم اهريغ سيلو مرحن عم ترفاس دقف ترفاس مهلا مف
 هنال ةمالل مرا نهلكن اكن او مالسلاهيلع ىنلا جاوزانا ىلاعت هللا همحر مامالا دام لعل

 «ادباهدعب نمهجاوزا اوحكتتالوإل لاقأك نهحاكت مهلعمرحو(مهتاهما هجاوزاو لاقىلاعت
 نيدلا بابىف هنع اهتفالخ ثمحنم هنم نهرقاو ةحيدخ دعب هباسن لضفا تناك ةشئاعزاالا

 نيدلا ذخال دبال ذا ةهملا ءذهنمةمرخلا تدكأتف ( 1:اعنع مكي دىثلث اوذخ) لاق اذاو
 | ناتهملا لوس كله نمىف كله انلزن املف تلاق معا هللاو رضحلاو رفسلل باحصتسالا نم

 لزني ناك هناف نيقئانملا سيئر لواسنب!ىلانب هللادبع ركسعملا ىف هعاشانم لوا ناكو ءارتفالاو
 لاقف ناوفصو هشئاع اولاق هذه نم لاقف.مهيلع ترف. شانلا نم نيدعبتم نيقفانملا ةعاجس عم
 هيث دحبو ضعب نع مهضعب هور لع هيف ركسعملا لها ضاخو هوشفاف ةبعكلا برو اهبرخع
 ىلا ريا لصوو ارهش تمدق نيح تضرم ىا تيكتشاف ةنيدملا انمدقف تلاق اضعب مهضعب

 فاعلا هللال وسر نم فيىعاالنا ىننيربهنا ريغ كلذنم ”ىشب رعشاالو ىوبا ىلاو هللالوسر
 د ص تح تت



 مهج ١25 ع٠ رفع ْنماثلا , زا

 جا مام سَ مو ل ةيكالطا نش نع لكلا 0 ع هل اغا تافل

 بذاك راتبا دقو ةيويناتلا قئانلا وك هللا [ةجنوت امل ةئراق يح امدح نذكي وطعم امهم لك
 ام © ٠١ ٠ .٠ . 9 -

 مكحلا ماكحا نم كلذىفو مطاو هنع هآرد ام متا وه امب باذعلا نم هتاداهش فيعاضتىف اهنم
 هل لاهما وهف بذاكل ىلع اماو رهاظف قداصلا ىلع اما ىف ال ام ةمحرلاو لضفتلا راث او ةغلابلا

 هتيب اون نا ونعل ضرعتلا هنع 10 امتدح ةبوتلل هضارعتو هنع نيلخا ءردو امدلا ف هلع رتسلاو

 ىادخ لضف هنرك او ] ىفشاكلا لاق + هتمكح قداو هتمحر عسواو هنأش مظعاام هناحبس ظ

 0000 هدننك مكح ٍتسا هيون ةدننكل وق ئادج دينا و .وانئياشتكو عكر ىدوت ىلاعت

 ندب كو خباب اليم مظع باذعإ اريهاوك غوردو قيارك) تدتضق اذا هنا ره ماكحا

 كماقاب ئداوماز و لضفرمت نكر | ا طيادش كالع ايش تبوقعا نشأت, يدون اذخ لصف هن رك ا
 ىدندركك اله ارركيد كي مدرمو ىدش عطقنم لسن مننإ تح عري ىذا هنو تجاوز

 لسا نناعشبم ارك ىديماان هيثرد هيون لوش امثرب ىديش# ىلاعت ىادخ هن رك اي

 ديناسر اجر لزتم رسب هبون قيفوتو دم امش |
 ىدوغ هارمرك دح زمن ك1 ىدوي 0 هنوت رك

 ىدودز هك ىصاع نبا زا مث كنز * ىدوشك ضيفرد هك ىدول هبوترو
 مكتالصو م كتدابع لضفالولو لبو «هتجٍر و مكلع هللا لضفالولو) هَللالاق رابكلا ضعب لاق# ا

 ا راو تادابعلانا لعنل 6 ادبا دمسانم مكنم اجئام) هللا صاب كمابق نسحو مد مداهجو |
 لضفلا حاتن نم

 نيم اردوخو ىوك انث ارادخ + نيمز رب ىهن تمدخب ىبودوج |
 غلبام ىا 3 كفالاب اًؤاج نيذلانا هه ءالولاو ةيلاو ءاطعلاو لضفلا لهانم انلعجا مهللا

 ناكر كدر, غورد ننآدولاو ا كك ىتسردب ] ةسرافلابو : ءارتفالاو يذكلا نمنوكيامم |

 كفاام هبدارملاو هنئسو ههجو نع كوفأم هنال فرصلا ىا بلتلاوهو كفالا هلصاو.[ هشئاع

 ةفعلاو ةنامالانه هيلع تناك امب ءاثلا قدتست تناك ةشئاءزا كلذو اهنع هللاىخر ةشناع ىلع

 مسوهيلع هللا ىلص هللالوسرنا  ىور  هيجونه صالا بلق ءوسلاب اهامر نش فرشاو |

 ةنيط مغلاب ةعرقلاو اهحصتسا اهتعرق تجرخ نمأف هلاسن نيب عرقا ارفس دارا اذا ناك |
 ىطعلإ ىص ىلا و رضحلاو رفسلااهف بنكي ةعقر اهف جردي "لغم ةرودم ةتحيوا |

 ةنسااىف قلطصملا ىن ةونغ ناك املف مسقلا ىف ىاتسهقلاىف اذك نبتم:ةدحاو ايم

 قطصملا اوئيو اهمهس جرخ نويعلا ناسناىفاك عيسيرملا ةوزنغ ىهو ةرجهلانم ةسماخلا |
 مسا عيسيرملاو توصلا عفد وهو قلصلانمه قلطصملاو ةميزخ اونب مهو ةعازخ نم نلعب |
 ءاملا كلذو داسف نم تعمداذا لجرلا نيع تعسر مهلوق نه ذوخأم ةعازخ هايم نم ءام |
 ىهتلا قلطصملا ىب. ةوزغفاضت هيلاو ءاموا رب عيسيرملا سوماقلاف لاق «ديدق ةيحانىف |

 نيذلااهياايإ ىلاعتهلوق وهو باجحلا ةيآ لوزن دعب ناكو مال.لاهيلع هعم ةشئاع تجرخف
 جدوهىف تلم تلاق ةرجعيلا نمثالث ةنس كلذناكهنال ةيآلا (ىنلا تويب اولخدنال اوما

 انك :



 رونلا ةروس مسي "؟١ جم

 سمالا لوا نماناذيا .ادهفلاةلج نم اولمجل ءادش نم ل لذي 0 اي
 ةداهش ىا 45 مهدحا ةداهتشف و ةللاىف ةدايقلا كلش اهمظنو' ةملاب مهلوق ءاقلا مدعب

 عبرا ةعورسشملا مهتداهشف ىا 3 تاداهش عبر را هلوق هريخ د وهو 3 هيف

 هلصاو ىتزلانم هب اهام رامق ىا # نيقداصلان ام 8 تاداهشب قلعتم © هنلاب ف8 تاداهش

 3 /ا ىا 6 ةماخلاو دك 1 ا 79 نا ا وكرم اب اننا لسا هنا ىل اع

 نا 8 هلوق هريخ ًادتبم ىهو نهيلا اهمامضتاب اسم اهل ةلعالا ىا ةمدقتملا عيرالل ةسماخلا

 ةيوقع ةرخ الاف هللانم كلذو طخسلا ليس ىلع داعباو درط نعللا 6 هلع هللاةنعل

 رامكلا هل مهضعب لاق *هريغ ىلعءاعد ناسنالا نمو هقفوناو هضيف لوبق نم عاطقلا اندلاوفو

 وهف ةيصعم ىلءعي ىذلاو ريحا نم دعيلا اهائعم نيمل_ملا ةئعلو ةمادقل!مون ىلا ةلدتم ةعاد

 ناكنا كم ريخلاب الوغشم نوكي ةعاطلاىلا 0-2 جرخ اذاف يح دعب تقولا كلذفف

 ا ظل 000 ةيم - ا ىا 0 تان قيود 3 : نعالت وا

  دودللا اًوارا) كيذلاو عفد ًاردلاش باذعلادعاوه كل ا و يكورنتا نكاد غلا

 | ىا 5 هنا هللاب تاداهش عبرا دهشتنا قه دحلااهب عفدي ةليح بلطت ىلع اهيبنت ( تاهبشلاب

 عبدا ىلع افطع بصنلاب  ةسماخلاو 8م ىنزلانم هب ىنامر اف 5 نييذاكلا نا ف جوزلا

 هيلع لاق كلذلو ماقتنالا ةدارا بلقلامد ناروث بضغلا ؛ اهلع هللابضغنا  تاداهش

 (هننيعةرمح وهجادوا خافتنا ىلا اورت ملأ مدا نبا بلقىف دقوت ةرمحهناف بضغلا اوقتا ) مالسلا

 ىا 6 نيقداصلا نم نب يوزلاىا 6 ناكنا لب هريغ نود ماقتنالا دارهلاف هب هللا فصو اذاف

 | روجفلا ةدام اهنا امل اهيلع ظاغتلل ةارملا ناب بضغلا صيصختو ىبزلا نه هب ىنامد اهف
 نهبولق ىلع هعقو طوقسل هب هوفتلا ىلع ”ىرتحم ابرف نءللا لمعتسيام اريثك ءاسنلا نالو

 دمحو ةفنح ىلا دنع ةئئابلا ةقيلطتلا مكح ىف ناعللاب ةعقاولا ةقرفلاو * ىلاعت هيذغ فالخب

 اح دربنا هلاك هلك كلذ ديب م لجل تدك 0ك احا سن كا
 سيلادبؤم امير بجوت قالطريغي ةقرف ىهىبفاشلاودايز نب نسحلاو رفزو فسو.ىنا دنعو
 تملسا ناب ارفاكوا ادبع ناكناب ةداهشلا لها نم جوزاا نكيمل اذاو ادبا كلذ دعب عامجاامهل

 جوزلادح اهلها نم ىهو فذق ىف ادودحت وا مالسالاهيلع ضرعي نا لبق اهفذقف هتأرما

 الواو وو فذقلا اذكو كانه بلطيلف هقفلاهعضوم اعبشم ناعللا ناب وناعالا ةيلهامدعل اعل الو
 قيضب راعشالاو هليوهتل فوذحءالول باوج هك 32 باوت هللازاو هتحرو مكلع هللالضف

 ىلاعت هناو تام 2 نومارلا اهيا هتمحرو 2 هإضفت الول لبق هن ين كيوان اافلا

 ناعللا مكح نم مك ك] عرشام اهتلمح نم ىتلا هماكحاو هلاعفا عيمج ىف ميكح ةيوتلال وق ىف غلابم

 بجول كلذ َك عرش ملول ىلاعت هنا هتامح نمو نابسلاقاطن هب طال امم ناك ام ناكل

 اهيلع ىرتفيال هناو هتجوز لاحب فرعا هلال هقدص رهاظلازا عم فذقلا دح جوزلاىلع |

 هيلع فذقلا دل ةبجوم هتاداهش لعجوا كلذ مهل عرشام دعبو ةحاضفلا ف امهكارتشال ش0



 مك 17١ ردع نماثلا ءزجلا

 ٠ لوبقلانع:ةدسب ةبوت تناك حالصلا هتبوت بقعي ملنمو

 زارف ددرك هبوترد هكان هك * زاب حاصرد ىنيوج وشارف

 ةيظقر داو مكانك ك1 نا عقا ءاكتك "ناب نيزدو لع

 قزب (ثعاكلز !ةياب اذكقت ,1زككا# تزن تعاط هكدناتسوا: تعنهب

 تسدب ىراد هتشررس شز ونه * تسجن تدقزتاودغمم ركأ

 | نيمارلامكحل نايب «مهجاوزانومرينيذلاو 9 كلجا لولح لبق كلمعحالصاىلا عساف ىا

 | اهل لوقينإب زل, مهءاسن نوفذقي نيذلاو ىانهريغل نيمارلا مكحنايب دعبةصاخ مهناجوزل
 تنالب الب تدرف ناندحامهو ةينازايلاق اذا مولعلارحبىف لاق * ىنزت كتياآروا ثدنزوا ةئازاي

 | بجبل مامالاىلا فذاقل اع رتملامو ناعللا لب دا بجويال اهايا هفذقو ٍسوزلا تفذق اهنال تدح

 اونأي مل مث تانصحملا نومرينيذلاو ) ىلاعت هلوقلزت امل امهنع هللاىذر سابعنبا لاق «ناعللا
 نطب ىلع الجر ىارف هتيبانم لحجر لخدنا ىراصنالا ىدعنب مصاع لاق © ءادهش ةعبراب

 لتقف هلق ناو جرخو هتجاح لجرلا ىضق دقف كلذب نودهشي لاجر ةعبراب ءاج ناف هن اسما

 حتفا مهللا ظبغ ىلع تكس: تكس ناو برض ةأرملا كلت عم انالف تدجو لاق ناو هب
 ميوع قاف سدق تنب ةلوخ اهل لاَش ةارما هل ناكو مجوع هل لاق مع نبا اذه مصاعل ناك

 ىنابو مصاع عج رتساف ةلوخ ىنأرما نطب ىلع ءامحسلا نب اكيرش تير دقل لاقف امصاع

 لاقف ىتب لهاىف لاؤسلا اذهب تيلتباام عرسا ام هللا لوسراي لاقف مالسلا هيلع هللالوسر

 ةلوخ هتأرمانطب ىلع اكيرش ىأر هناىمع نبا يوع ىنربخا لاق (كاذامو )مالسلا هيلع

 لاقف ( اهفذقتالو ك.ةنباو كتجوزفف هللا قتا ) يوعل لاقف اعمج مهايا هللا لوسر اعدف

 ىلبح اهناو رهشا ةعبرا ذنم اهتيرقام ىتاو اهنطب ىلع اكيرش تيأر دقل هللات هللا لوسراب
 | اهوع نا هللالوسراي تلاقف ( تعنص امبالا ىربخت الو هللاقتا) هللال وسر اهل لاقف ىريغ نم

 | هللا لزتاف لاق ام ىلع ةريغلا هتلمحل ىتدحمو ىلا نظنلا ىلطي اي ىأر هناو روع ,لجتو

 ا

 | هللالوسر يمافزاعللا ةجوزلا فذق مكح نا هب نيو (مهجاوزا نومرينيذلاو) هلوق ىلاعت
 | ىناو ةينازل ةلوخ نا هللاب دهشا ) لقو مم ميوعل لاق مث رصعلا ىلصف ةعماج ةالصلا نذؤيي زاب |

 (نيقداصل نا ىناو اهنطب ىلع اكيرش تيأر ىلا دبشا,) ةيناثاىف لاق مث لاقف (نيقداصلا نمل |

 هللاب دهشا ) ةعبارلاىف لاق مث (نيقداصلا نملىناو ىريغ نم ىلي اهذأ هللاب دهشا) ةثلاثلا ىفلاق مث ١

 (ميوعىلع هللاةنعل) ةسماخلا ىفلاق مث (نيقداصلا ناىناو رهشا ةعبرا ذنماهتشب قام ىناوةيناز اهنا

 اناامهللاب دهشا ).تلاقو تماقف ىعوق ةلو لاقودعقا هل لاق مث (نييذاكلا نمزاكن ') هسفن ىنعي

 هناو ىنطب ىلع اكيرش ىأزام هللاب دهشا ) ةيناثلاىف تلاقو (نيبذاكلا نمل ىجوز ناو ةيلازب |
 ةعبارلا ىف تااقو (نيبذاكل ان هناو هنم الا ىل.> انا ام هللاب دهشا) ةثلاثلاىف تلاقو نيبذاكلا نم

 ةلوخ ىلع هللابضغ) ةسماخلا ف تلاقو (نيبذاكلا نملهناو طق ةشحاف ىلع ىنأرام هللاب دهشا )
 ىعديالو اهلدلولانا ىضقو امهنيب ماللاهلع ىبلاقرفف (هلوقىف نيقداصلا نم ميوع ناكنا

 | اه نودهشي 5 ءادهش مهلا نكيملو © ( مهجاوزا نومري نيذلاو) ىلاعت هلوق كلذو بال



 روالا ةروس مده 6١4 اج

 بات اذاو لامي هنع طاصي نا حصي ملا اذهلو هللا قح صلاخ هنال ونمي 0 !| ١

 ولو ابدأ“ نارذعي نكلو قافا. وا غلب اذاالو لايجلا كال نامل. الو امهلع دخالق
/ 
 ةلنفا تاسز دارا ناو ددحاو لد بجو ددحاو ةكبر دارا ناف اراه اصخش فذق ا

 مهاداهشب ديلا صيصخت اهتكافو 56 اهنوكل اهلع تمدق ةداهش نم كاي وه فوذحمب

 فذقلاىف دودحلا رفاكلا ةداهشلوبقىف رسلاوهو ىرلا دنع مهل ةتباثلا مهتيلها نع ةئشانلا

 فدقلادنع مهل ةاصاح هن وك« اح تاداهشلا نهةداهش نيفذاقلا نم اوليش ال ىنءملاو درلالوانتيالف

 :# نوقسافلا 8 مهريغال مه كئاواو  اوحلصاو اوباتناو مهتايح ةدمىا هك ادبا قي

 نوقحتسملا مه مهن اك دودحلا نع زواحتلاو ةعاطلانع جورخلاو قسفلاىف نولماكلا

 نال رئابكلا نم فذقلانا ديفيريبكلاىف لاق *« ةقسفلانم مهللع قسافلا مسا قالطال
 هي كلذدعي نم 85 نيقسافلا نم ءانثتسا ه6 اوبات نيذلاالا  اهبحاص ىلع الا عّشبال قسفلا
 مالستسالا هنمو كرادتلاب مهلامعا كي اوحلصاو شم مظعلا فذلا كلذ اوفرتقاام دعب نم ىا

 وفعلا نم ءاتثتحلال | هدايشإ ا ليلعت 3 محر رونغ هللاناف ع فوذقملا نم لالحتسالاو دحلال

 هنافصل اوفصتلو نقسافلا مهامسو ادبا مهتداهش لويقدرو دحلا مهيلع بجوأ مهييدأتلو

 مهتاروع اوعّشبالو نينمؤملا مهناوخا بويع نورتسي ايف ةيميحرلاو ةيركلاو ةيراثسلا
 هناسلب نما نم رشعماي) لاَقف مهرارسا ىثفو نيملسملا تاروع عبتي نم ىلع ىلا اةدعشي ذوو

 ىدعس خيشلا لاق :( ةرخ الاوايندلا ىف هيلع لا ريس الم ىلعارتسن نسر مالاسل | ةيلغلاقو (داهشالا

 شيوخ تبعو د زو دو رف تطمح 5 شيب هبامورف قلخ تبع هلم

 تشز ىايرج سواطز قبب هلا + تشرسرد دوب ىبوخ تشز ترك

 هن ' ثور ككل "د قرح اهنا ا قرا د كباوعداكا در علطا_ةقرؤلا
 باكرا دعب مهتبوت لشي هلاب هدابع ,وحىف ىلاعت هتيانع لاك ىلا اضيا ةراشا ةيالافو#

 هلاح داسشف' لا ةطرتشبالا الوئقم”دبعلا ةوكيآل ؛ةوتلا "كرديع نكلومالظعلا/ توناثلا
 ىم ةبوتلاو حالصلانم اهبقعيام اهلوبقو ةبوتلا حيحصت ةمالع مهضعب لاق *هلامحا حالصاو
 معلا عابتاب اهتموادمو ةنمزالا كلاعلاف ىدعتام حالصتساو معلا همذيام لكنع عوجرلا

 | ه5 ةداهش مهل اوليقت الو تي ريكحلا قي لمفلل دقكتا دة ف اوى تر ةلوعك ||

 | دلجلانا م باقلل ملْوَم هنال رجزلا ىنممنم هنف امل هلده همكحىف لخاد اودلجا ىلع فطع

 ةعاعم مهل ىف ماللاو اقافو ءاز> هعفانم رادهاب بقوعف هناسلب فودقملا ىذادقو ندبلل وم

 ([(ايجا وأ هتاوماع نويل وا يصل ايدي لدا طق :بطاوتم ناببلف, فذاقلا

 ١ همالسا دعي هل تثدح هتلها لب ةّشاسلا هتلها نع ةّئشان تسل اهنال مالسالاو ةيوتلادعب

 | مهمظنيالو مهنم طرف امب هللا مهتخاؤيال ذئنيخ لبق هناك قسفلا بجومي ةذخاؤملا نع

 | ىلعهتحرو هللاءرك ةياغ ىلا ةراشا ةيآلاىفو * ةمحرلاو ةرفغملاف غغلابم هنالنيقسافلا كلسيف

 | هيذكوا اهدحا قدص رهظي مو ضعب ىلع هراهظا مهضعب دازاام مهيلع رتسي ناب هدابع



 مص ١١ خم رشع نماثلا ءزجلا

 أ صخش هفذقف هلا تنسحو بات مث هغولب لواىف ةرم ىز نم نا. ىتح ىنزلا نم ةفعلاو
 | ىزلادلواي ةينازلانبااي ىئازلا نبااي ةيئازاي ةنصحمل لقاعلا لومي نا ىنزلاب فذقلاو هيلع دحال

 | ابرلا لك[ اي رخ ابراشاي قساف اي لوةينا هريغب ىذقلاو بضغف نالف نباي كيبال تسلوا |
 | ريزعتلا ركاو نصحلا ريغ فذقك ريزعتلا بجويف ىسوجم اي ىدوهناي ىنارصناي ثيبخايو

 ديعلا دحىهو نيعبرا ديلا لقا غلب الز ا ىنيني ريزعتلازال ةثالث هلقاو اطوس نوثالثو ةعست ْ
 اهنمصقنو اطوس نونامككوهو رار>الادحربتعأف فسوب وبااماو برمشلاو ىتزلاب ىذقلا ىف

 دحلاو ريزعتلانيب قرفلاو ةئاملاىلا رزعي نا مامالل لاقو ةياورىف ةسمحو ةياورىف اطوس

 دحلاناو هنود تاهمشلاب ”ىردني دحلان او مامالا ىأر ىلا ضوفم ريزعتلاو ردقم دحلانا '

 كلج الارامل ركع فداك ناد ىتناب عا ينسج لي ظلاو غرم ننومقاو:لسلاوله كالا
 ةمذلا”لها قف. ىدسا اهنا زيهطتلا لها نم نسل رفاكلاو .ريهطتلل :عرش ريزعتلا نال هيلع
 رئاسك دبعلا قح ريزعتلا ناو ريزعتلا نود دا طقسي مداقتلا ناو ةيوقع ردقمريغ ناكاذا
 ا اهنم ”ىش زوجالو نيعلا هف ىرجمو ةداهشلا ىلع ةداهشلاو وفعلاو ءاربالا هفزوحمو هقوقح
 ةداهش هبف لبقبالو هب نهوءر ا نودع نودهشي 4 ءادهش ةعبراب اونأي مل مث قه دحلا ف

 ةراشا مل ةلك ىفو دوهشلاب نايثالا هريخأت زاوجب راعشا مث ةلك ىفو دودحلا رئاس ىف م ءانلا

 ىا هللادحر ةفيشح ىلإ كنعان او ادبع ةؤيتلا عامجا نم ديالو مهب ناسالا نع زحعلا ىلا

 ءادهش ةعبراب هلوقىفو ةفذق اوناك نيقرفتم اًواح ناو دحاو سلجم ىف اورضحي نا بجاولا

 نيدودحموا انام اودهشنا اذكو باصنلا مدعل مهدحٍبحي ةئالث اودهش نا مهنا ىلع ةلالد

 باصتنا 13 ةدلج نينا مهوداجاف 0 ةداهشلا ةلها مدعل دبعوا دودحم مهدحاوا فدقفف

 ةيرض نينا نيمارلا نمدحاو لك اوب رضا ىا زيعلا ىلع ةدلاج بصنو رداصملا باصتناك نينامت |

 نايتالا نع مهزجعب مهئارتفاو مهبذك روهظل ادبع ناك نا نيعبداو ارح فذاقلا ناكا
 | رزع ايناز فوذقملا ناك ناو [ هنايزات داتشه ارئاشيا دينزب سبي ] ةسرافلاب و : ءادهشلاب |

 دلجب و ذئنح ريزعتالو دحالف هب فذق امب اروهشم فوذقملا نوكينا الا دحيملو فذاقلا
 ورفلاو وشحلانم ةأرملا نع عزنيامالا باشلان م هنع عزنيال هنا الا ىنازلا دلجباك ىفذاقلا
 فذقللمث برمشلل مث ىنزال مث دشا ريزعتلا برضو ةينازلا لثم دلجلا ةيفيك ىف اضيا ةئذاقلاو

 دح ] ةيسرافلابو : ضارعالل ةناص بقوع امئاو بذكلاو قدصلل لمتحم هدح ٍببس نال
 هل تام وك درج زبن قب يو طق ل وبن يس عرظخ برش دع و فرن زادعؤق |

 ديلا سفن ناكويناو ا[ ق او فريم طنا لل ف تقنادج تيسؤ. تسا هبا لوس برش

 دبالو هنع ٍراعلا عفد ثيحنم هقح هنف نال نصحلا ىوذقملا بلطب دحي امئاو صنلاب ابان
 فوذقملا نوكو دا جال ةراشالاب هلطو .سرخاالا فذقول ىتح لوقلاب ٍبلطلا نوكينا

 نعوفعي نا فوذقملل زوج و هظفحاف ءاوس ارضاخؤا فذقلا لاح فذاقلا سلجم نعاساغ |
 فوذقملا لمحم نا هنم نسحيو اضيا مامالاو دحلا تبأيو دوهشلا دهشي نا لبق فذقلا دح |
 | نكيمل تبن اذاف دحلا تويث لبق هللاهجول هعدو اذه نع ضرعا هللوقي و ظبغلا مظكىلع |

 ( دحاوا )



ْ 
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 رولا ةروس مسي /١١١ ج-

 ىفو *لالخلا مرحلال مارخلاو ( حاكن ه ا وحافسهلوا) لاقف كلذ نع لتس مالسلا هيلع هنا
 أ تبارذ نادخنالاو ؛ةحصلا لها :ةطلاخأ نع ثلا ةؤسلا نادخا نع ردا ىلا ةراخااةيآلا ْ

 اونك استال)ث يدا ىفو ةيراس ضارمالاو ةرثؤم ةنراقملاو قري عّبطلا نم عبطلا ناف ىلاعت

 عم ردك ىا(ملظطاكم نقلا مهنه وهف مهعماج وا مهنك اسنف مهومفاج الو ملا ا

 مهقالخا مكيلا ىرسيالىتح دحاولا سلجملاىف مهعم اوعتجنالو دحاولا نكسملا ف نيكرمثملا
 هلكشب ريطي لكف لاكشا سانالو ةنراقملا مكحب ةحبقلا مهريسو |

 زاب اب زاب رتوك اب روك: « .زاورب سنجاب داك نان همه

 مهلئاق لاا
 ىدتش نراقلملاب نيرقلا ناف 4 هس رد رصباو 0 1 مل نع

 5-2 دادتسلاو داد_هلا كلها" اماو مهرايد ترا 0 د داسفلاف داسفلا لها اماف

 1 نغزو تفر غاب للي 2 5 كو 0 ع

 ْ تاغالب نمو +مهقالخا ءوسو م مهلاحداسف مهفرأ ؤيالثل نيم وما لعءوسلا نادخا ةاففاح مرحو

 رغ نما دحا نادلجلا نوكت# نا نقرتالا ىف: كتنناخل قا الا كتل ال قتال قولا

 ةلمس هرئارصن عا نم نا هّتفلا لئاسم ىف ءاحو الا ع كاددكملا ناذعلا هناف كسنجح

 اضنا تانم ْؤملا ىف ةدوحوم ةنمملا مهصعل لاَقِف . 1 امنارصن وكي نا ىنمتف

 | حاكت ىا ه6 كلذ مرحو + ةكرشملا كلسف اهمظنب ة ةينازلا نع نيفثتلا ف اعاشا ىلوالاىف اهل |
 | ةلاقملاءوسب ببستلاو ةمهتا ضرغتلاو ةقسفلاب هيشتلا نم هئفامل ه# نينمؤملا ىلع # ىف دارا |

 نع الخف لزارالاو ىنادالانم دحاب قبل داكيال دسافملا نم كلذ ريغو بسنلا ىف نعطلاو '

 لوزا ببسب صوصخاما مكحلاو رجزلاىف ةغلابم ميرحتلاب هيزنتلا نع ربع : كلذاو نحلل
 ىورام هديؤيو تاغاسملل لوانتم هناف ( مكذم ىعايالا اوحكناو ) ىلاعت هلوقب خوسنموا

 ىتبا دود وصل ل ١ فاخم نا ىنش ر هغ هللاناف ناكم الار دش هسفن نوصن نالقاعلا اعف ةسنخلا مضلا ةلع :كلو
 | لاس و رححلاو مهسلاك نايعالاىف .لاَقب ىمرلا 4< تانط2ا نمر لفيف 0 نأ كة

 | لاق + اقلطم اهوحنو ةراحيجلاب ئءرلا لصالا هتاف .فذقلاك متشلا نع ةباتك لاقل 5

 | ىرملا مالياو ةلآلا ةبالص نع ”ىنملاىسرلاب نهقحىف اولاق امب ةوفتلا نع ريبعتلا ىف داشرالا ىف

 اهنصح روصل اذا لاش حتتفلاب وهو تفئامتلا [تكانصخلاو نهيف ار ةدلشلإ ناذيا هدعلو

 | هيزوجحم مث ىفورعم لصالاف ندحلاو اهريغنم اهنصح روصث اذا لاقي رسكلابو اهسفن نم

 | هكاراانصح وكمل ناد> سرفو ندنلل انصح اهنوكل ة ةئيصح عرد هنمو ز رح لك ىف

 بقع تانضحلا ركذ ليلدب ىنزلاب فئافعلا نوفذَه نيذلاو ىنعملاو ةفيفءلل ناصح 2

 كاف ءاوس .متالاو ركذلا فذقف الاو نهف ىرلا عويشل تاندلا صيصخو ىناوزلا

 نيمارلاحاكن تحن تالخادلا ءاسنلاىا جاوزالاىر نال تاببذجالا تانصحملا دارملاو ىتآلا

 مدلسالاو لقملاو غوابلاو 3 رملا ةسمخ فذقلا ناصحا ظو مش ناىلع اوءمحاو * أس همكح



 كاك اك

 5 ناسك سلا تسكت (ايب يدق توا حت©

 051111 ااا ا اج ربك ل 02الى

 <فلطلسا ريشا ناكل اول

 قع سلبا ماهس نم موءدسم مهس ةرظنلاو رظللا ني

 كوت ربص دنكم نوزفا٠تقشعإ « مسو تساريت نوح رودزا رظن.نيا

 تفلحسساْناب اهانزو تنزاذا س ملا ىلا ريشا 34 2 نلاو ةينازلا» هلوق ةيمحلل ١١ تالان .والاو 2

 | اسدلاىف هقرصت هانزو ىتزاذا حورلا ىلاو هنع هللااهاهن امب اهيف ايثدلاو ناطشلا تاقرصتل

 ١ كرو عوجلا ند 4( ةدلج ةثام امهنم 1100 اودلجاذ ا هنع هللا ءاهنامم اهتاوهشو

 | ىنمي < هللا نيد ةفأر امهب . ميذخأت الو انيذأتو) ؛امهل ةكازت تادارملاو  تاوهقلا

 أ هللا ةفااخم نع مكحاوراو مكسفنا اور الو هرمما ىلا اوذغباف هللا ةحم متيعدا اذا

 5205 ان ههنا مهيلع م 1-2 ناو مهلاحب مهلي 212111 مهلاف

 موتلاو :هللاب نوْنمْؤَ متتك نا ) اموبداق ضرلا هكهنبل هيلع ةقفش ضيرملا هدلو جالع دلؤلا

 ىو ناوتلةححقلا لسا دول شا ىلا نينا( خينع لا نم ةقئاظ اهنيباذع دهظعتل و !رجآلا |
 طيرفتلاو طارفالا ىفرط نم هظفحيل. لماك لصاو خيش دهشم حورلا بدّؤيو سفللا

 هنف هكلسي طارص وه مقسم طارصولا هيدهيو
 نكم ر ضخ *ىفر مهى. هلح ص نيا مطق

 درواعا حاكنلا ه# كريشموا نازالا اهحكتسال ةينازلاو ةكرتشموا ةلئا زالا حكتبال فاذ لا

 عامجلا ريغتسا مث دقعلا حاكتلا لصا:بغارلا لاق * ”ىطولاال جوزتلاىا دقعلا ىنعمب نآرقل اق

 مهحانقتسال ت تاياتكاهلك عا دلال, داقفلل ريعتسا مث عامجال لصالا ىف ناك نب لرعف

 ىهتلا هنونسحتسيال هنوعظفتسإام اشكل دصّقبال نم ريعتسي نأ لاحو هطاعت حابقتساك هركذ

 لها كوش 3و فاعور هاملت

 | مهرجزدعب ىناوزلا حاكت نع نينمؤملارجزل هب 'ئىج داتعملابلاغلا ىلع سسؤم مكح اذهو

 ءاسنلا نم اوصلاحاكت ىف بعسل .تدقتلاوب قزلا ىلا :لئاملاّنا: تلاغلا7ىنعي نهب .ىزلاّنع

 نورفتتو ءاحلصلا اهحاكت ىف غربال ةحاسملاو ةكرشموا هلكش نم ةقساف حاكن ىف بغرب امناو

 ١ نا. مك عامجبالاو قالتثالا ببس ةلكأشملا ناف كرشموا اهلثم قساف اهيف بغرب امناو اهنع

 نم حاكتلا ىف لدا لحرلا نال ةباالامدهف قالزلا مدنو . قا رتكالاو ة هشحول /| بلس ةفلاخلا

 ا ا

 | ةداع ىلع نهياتسك ١ نم مهيلع. نقفنلا:نيكرمشملا اياَقب نم ةنيدملاب تناك تارسوم حاكت ىف
 كيره هتسشن ريخاوت توِس رد هنيدم ناكرشماب دوهي زا اياَغ ] ىنشاكلا لاق م ةيلهاجلا

 ةفعض ىدنف زك تاجا ةدوم توعد دوخم ازمدعو: ىدندرك نصت ىتار داخ ٌةناخزدرب

 ا هك ديدرك هنعاد ذياقيتانر دكا ع ناشيرت كنزا و.دنتشادن رة هكا هل نيرحاهم

 [دننارذك شاعم تيلهاج لها تداعربهتفرك ناشياذا سفننياركو هكءدرو اردحاكتن ارئاشيإ

 هن اك( نيكرتشملا صئاضخو  ةانّزلا نم :لاغفا هنا ناس :هنعباورفنق _كلذىف هللا :لوسر اونذأتساف
 اوموحنالف اهدحاالا اهحاكن ىف بغريال ةينازلاو اهادحا حاكتىفالا بغريال ىنازلا لق

 ريفتتلا طانم نا عم ىلوالا ةلخعا ارياف امهتمسي :اوماتتوا امهكل تف اومظتتتالك هلوح

 ضرعتامناو كارشالا درجمال' نيفتلاو رجزلاىف ةغلاض نيساحلا نيب ةقالعلا ديك أتل ةيناثلا ىه

 (اهل)
 | 0 0/0/ تت



 رولا ةروس مه ٠» ١١6

 ثاصاعم نع اوهنل لوقف تدزمل لاقيف اطوس داز نع نول رانلا الإ هياوقلطتا قم محرا

 ةفأرلا نع ىهن هللازا ةمحقملا ةلئسالاىف لاق * (رانلا ىلا هبرمؤبف ىنم مكحا تنا هللاقتبف
 / ةيصدلا ف عقو ثيح ملسملا هبخا ىلع قافشا هبلقب ادحاو اندجونا اذه ىلعو ةنحرلاو

 فيلكتلا تحت لخدتال اهناف ةيزيرغلا ةمحرلاو ةيلبجلا ةفأرلا دريل هنا ٍتاوجلاو اهبذخاؤي

 ىف عرشلا ماكحا ليطعت ىلا ىضفتو هللادودح ةماقانع عنمت ىتلا ةفأرلا كلذب دارا امناو
 ىنزلا دحىفاودهتجينا مهيلع بحب نيبطاخلاناىلع ةلالد هيفو مولعلا رحبفف لاق + اهنع ىهنم

 برشلا دحال ىرهزلا دنع فذقلا دح كلذكو ابرض اهوعجوب لب برضلا اوففخمالو

 هللاب نونم ْوَن متتكنا 0 ىنزلا دحىف دهتجحمو فذقلاو تارمثلا دح ق:ففخي ةداتق نعو

 ا دحلا ىضتَم اءهبناعالاناف هنيدلو هلل بضغلا باهتلاو جبمهتلا بابنم #« رخآلا مويلاو
 ضاىعالاكنيفلاخلا ىلع ةقفشلا هللادتحر دنجلا لاق * ماكحالا ءارجاىف داهتجالاو هتعاطفف

 ليطعتلاو ةاسملا ةلباقمىف باقعلانم هفام رك ذتل رخآلا مويلا ركذو نيقفاوملا نع
 دقو دحاو موب ةلزن هلك ريصيف ليل هدعب نوكيأل هلال رخآلا مويلا ةمايقلاءوب ىمسامناو |
 ريصتو اهلك تاملظلا عمتجم و ادحاو اموب ةنْلاىف ريصتو اهلك راونالا عمتجم هنا لبق ْ

 باذعلاو روضحلا دوهشلا “« نينمؤملانم ةفئاط اءهباذع دهشيلو # ةدحاو ليل رانلاف

 ريغ لبقو هفرط ىا طوسلا ةبذعب برضلا راثك ١ بيذعتلا مهضعب لاق * ديدشلا عاجمالا

 ةدواعملانم عئامملا هنال اباذع ىمسينا زوجيو ةبوقع هنا ىلع ليلد اباذع هتيمستفو كلذ
 *ىثلا لوح ةفاح نوكتنا نكمي ةقرف ةف/اطلاو ةدواعملا نع عدرب اباقع ىا الاكت ىمساك

 قسافلان ال نينمؤملانم هلوقو رجزلاو ريهشتلا هبل صحي عمج هيدارملاو فوطلانه ةقلحو
 هرضحتل ىنعملاو .بابحتسالاب اولاق ءاهقفلا نكل بوجولا ىمالا هاظو لجخ ا هموق ءاحاص نم
 رضاح هكديابو ] ةيسرافلابو : بيذعتلا لكتياممرتك ١ لكني دق حيضفتلاناذ ليكشلاىف ةدايز

 ناشباريهشتاننانمؤمزا ىهورك ناشيارب تماقا نامزرد ىنعي نتودزا باذع تقو رددنوش

 اطسو ةئام دلج نصحلا ريغ دخل [ لمعنا لاثماب تدواعمزا ددرك عنام حيبضفتن أ و لصاح

 ههجووهسارالا هندب ىلع قرشيو هرازاالا هبا هنع عز وامثاق لجرلا داجحمو هلدرمثال طوس

 عمجالو هلال اهلرفملا زاجو ورفلاو وشحلاالا اهبايثنم عزتيال ةدعاق ةأرملا دلحتو هجرفو
 [زماهاو» ارب قسم دلالة شوا شي[ محريو ةسايسالا ىفنو دلج نيبالو محرو دلج نيب

 مامالا نذابالا هديس هدحبالو اهفدن دبعالو سافنلا دعب دلحمو تعذو نيح محرت تنز

 ىتزلانا ملعاو + ( ةليل نيعبرارطمنم اهلهال ريْخ ضراب دحفماقا ) ثيدحلا فو ىفاشلل افالخ
 ىزلا اوقتا سانلا ريشعماي مالسلاهيلع هنع هنع هللا ىضر ةفيذح - ىور - ةريبكو مارح

 ثرويوءاهللا بهذنف ايثدلا ىف ىتلااما . ةرخ آلاف ثالثو ايندلا ف ثالث لاصخ تس هبفذاف
 ىنزلا نمو راثلاباذعو باسحلا ءوسو هللاطخسف ةرخآآلا ىف ىتلااماو .رمعلا صقنيو رقفلا

 | هيفةحرلا لامعتسا حبق اسما بجوا اذا ىلاعت هللاناىلع هيبنت هيفو * كلذ نع هللا مهاهنف
 | تناهللاقيف كدابعل ةمحر لوقيف تضقنل لاقف اطوس دح نمصقنلاوب ىنؤي ) ثيداىفو



 مدي ١١6 زخجح رفع نماثلا ءزجلا

 | مكحلا عطقب ضرفلاو هتايثو هعوقوب ارايتعا لاقي باجيالا نكل بايعالاك ضرفلاو ديدحلا |

 ىتلا تايالا ىه *« تايا 8 ةروسلا فيعاضتىف ىا 6 اهيف انلزناو 86 تادرفملافاك هف |

 اهنالالد تايضاو 4 تايب 0 تاياآلا عومجال صهاظلا نك ةضورفملا ماكحالا أهم تطيل

 | اهنأشب ةيانعلا لاك زاربال اهلازنال ةروسلا لازنا مازلتسا عم انلزنا ريركتو اهماكحا ىلع |

 ىدحا فذحمب وهو [ ديزيهرب مراحب زاو ديريذي دنيامش هكدياش ] * نوركذت مكلعل 9 |
 اهماكحا ءارجا ىلا ةبعادلا ثداوحلا عوقو دنع اهجومب نولمعتف اهتوركذتت ىا نبءاتلا |

 اهورضحتسا اهلا هال [ةيرم ىتم ثيحب مهم 0 نع 0و5 اهقحناب ناذيا هفو

 ناكل هللا بيبح ةمدمح قيدصلا تنبةشدصلا ةءاربالا ةروسلاهذه تايا نم نكي ول مهضعب لاق

 26 ىازلاو ةينازلا ه9 اهريغ اهعمجيملام نيهاربلاو ماكحالا نم تعج دقو فيك اريثك
 ريغ نم ةأرملا ”ىطو ىنزلاو اهماكحا نايبو تانببلا تايالا نم ركذام ليصفتىف عورش
 | اذك ئوز هيلا ةيسنلاو ةلعافملا ردصم نوكيا حصل دهاذاو رصش دقو ىعرش دّقع

 اهركةنيزملاال ةغبصلا هنع 'ىنياك هنم ةنكمملا زال ةعواطملا ةأرملا ىه ةينازلاو تادرفملاف

 اهنالوا نامزلاكلذىف ايشاف ناك برعلا ءامانم ءاسنلا ىنز ناامل ىتازلا ىلع اهميدقتو

 ' اهعارو عقبمل هنم اهنيكمتالواو ثكا ةوهشلاورفوا اهيف ةيعادلا نوكل لعفلاىف لصالا
 ًادتبملا نمضتل ءافلاو  ةدلج ةئام امهنم دحاو لك اودلجاف لف هلوق ربخلاو ءادتبالا ىلع

 دلجلا برض دلجلاو . ىنذ ىذلاو تنز ىنلا ريدقتلاو لوصوملا ىنءمب ماللاذا طرشلا ىنعم

 ىنعموا هرهظوهنطب برضاذا هرهظوهطبوحن هداج ب رضءداج لاعب ندبلا رشق وهو رسكلاب
 سب ] ةيسرافلاب ىنعملاو : ردصملا لعبت ةئامواصعلاب هبرضاذا هاصعوح دلجلاب هبرضهداج

 نصحلاىف اما اذه ناكو [ هنايزات دص ودمه نازا اره ماكحاو دلب لها ىا دئنزب

 مجردق مالسلاهلعهناب عطقلا خسانلا قحىف انفكيو اعطق نصحلا قحىف خسأ دقو هريغو

 ا دحو مجرلاوه نصحلا دخل ةروهشملا ةئسلاب باتكلا خسن باب نم نوكف هريغو |نعام

 | ةيرحلاو مالسالا ةفيْخ ىلا دنعتس محرلا بايف ناصحالا طئارشو * دللاوه نصح ا ريغ

 بابىفو اهنم ةدحاو دقف دنع ناصحا الف لوخدلاو حيحصلا حاكنلاو غولبلاو لقعلاو

 وذو جوزتم غلاب لقاء رح ملسم ىا نصحم محجر مهلوق ىنعف ةفعلاو لوالا عبرالا فذقلا
 اهنم ةدحاو تدقفاذاو افيفع اغلاب القاع ارح املسم ىا انصحم فذق مهلوق ىنعمو لوخد

 ةسرافلابو : ةمحرلاقراةفأرلارحبلا فو * ةقرو ةمحر 6 ةفأر امهبك ذخأتالو ف ناصحاالف

 ةقرقللاءذهنم ليلق ةفأرلانم 'ىش اهب ذخأيال ىا لدلقتلل اهريكشتو [ ندرك قابرهم ] |
 هتعاط ىف هللا ندف 2 ا 2 1 نباب ارامث دريكتارفو ] ةسرافلابو * ْ

 بورضملانا كلذو ادح ليمكتلاو ابرض عاجنالا مدعب هنف اوحاستوا هولطعتف هدح ةماقاو

 ه.فاريف هيلع ىثغياميرو ,حرتسوو ثيغتسيو عرضتيو ةبيرغ الاعفا برضلا ءانثا لعفي
 الثم خالاو دلولاك هيلا سانلا بحا ناك اذا امسال نيرضاحلا ضعبوا براضلاوا مامالا |

 برضلا ففخبوا اهنم ”ىش كرتب هصقني لب ةئام دلج لمكيالو هقحو هللادح ىوتسالف |

 ( مهاهنف )



 نيمؤلا ةروس مسي ١١1 عجم
 2 يل ري ل ل أ زي تش ؟وييبُببجطباجلجججببسجبججلحح

 ١ ه9 هيردنعهباسح اماف © هفالخم لوقعلاةهادب تدهش امي تك لطابهمدلع ليلدالا نيدلانا

 | نماوخ ال اعلا ىأ 34 نورفاكلا حلش الهنا 8 قه عديباوج هقحتسام ردق ىلع هلىزاجم وهف

 رافغتسالاب هلالوسررما ه# محراو رفغا بر لقو اه باذعلاو باسللا ءوس نم رفك |

 هذ نم مدقنام هلرفغ نم هب ما ثيح ةينيدلا رومالا مها نم امهتاب اناذيا ماحرتسالاو '

 / مالسلا هيلع دمم عم ٍباطخلا ةيمجللا تاليوأتلا ىف لاق اك هادع نم, فيكف رخأتامو

 هترفغم ىلا جاتحم هتلاسرو هتوين ةيثرو هتيصوصخ ةياغو هتيوبح لاك عم هنا كايبك

 4 ءاذقرلا نم هتمال ديالق ىل 1 اهلا هللا عم وعدي نمو هنود نكي فكف هتحرو

 ىلع طخسيناب محار لك ريغت: لمت هنا ىلا ريشي 5 نيمحارلاريخ تناو 0 ءاعدلا اذهىف ظ

 | هتحرزال ادبا هلع طخسبمل هدبع مجراذا هؤانثلِج هللازاو همحر ينا دعب هبذعيف هموح سم |

 | ةدايز فشكب ىنحراو: كتقرعمىف ىريدقت رفغا ىلقبلا:قئاقحىفو «.رثغتلا :لمتحتال ةلزا |
 راخن نم ةدافتسم ةرطق نينوكااىف ةمحرلا "لك ذا, نيم ارلاريخ:تناؤ كتدهاشتم ىف ماقملا |

 | ( ميغا ) هتذاف أرقف ىلتبم باصمي "م هناهنع هللاىضردوعسمنبهللادبعنعو *ةميدقلاكتمحر ٠
 | ىسفنىذلاو) لاقفهربخاف (هنذاىف تأرقام) مالسلاهلعلاقف هللانذاب ”*ئربف ةدوسلا مت تيا

 ا ةدندسلل هذه,لوانا.-,ىور ب(لازل لتحب ىلع اهأرق انقوم 0 هدر

 احن دقف اهرخآ نم تايآ عدراب ظعتاو اهلوانم تانارثالش .ليع نم, نشوعلا زوبكدنلا|

 ظ هدنع عسي ىحولا هيلع لزتاذا مالسلاهيلع ناك هنع هللاىضر باطملانب رمح نعو * حلفاو 5

 انصقنتالو اندز مهللا ) لاقو هدي عفرو ةلبقلا لبقتساف ةعاس انكف لدا ىددكا ىرذ

 | دقل ) لاقمث ( انضراو انعضراو انيلعرثؤتالو انرثآو انمرحالو.انطعاو انهتالو انمرك او

 رشعلا مح ىتح ( نوئمؤملا حلفادق) ًارقمث ( ةنملا لخد نهماقانم. تايا رمشع ىلع لزأا

 فلاو ةئامو عمم ةنس نم بحر هللارهذ* نم نيرشعلاو ناثلاىف نينهؤملاةروس تك

 ه1 هيا نوتسو عيراوا ناتننا ةيلدم ىهو روألاةروس ريسفن اس

 م متحرلا نم زلاهللا مسا جمس |
 دع تارا تعبك سلو تال ا ول

 هللاىبص هللالوسر لاف اهنع للاىضر ةشئاع تلاقو رونلا ةدوس مءاسن اوملع ةفوكلا ىلا
 أ (لزغلاورونلاةروسنهوملعوةباتكلا نهوملعتالو ىفرغلا ىف) ءاسنلا ىا(نهولزتال) مسوهيلع

 نراعملاو مولعلاو تاءلكلاو تارالا نم اهيفاع . ةطيع هن ةظئاط نآرقلا ةدوس © ةدوسإ)» |

 هده ىإ فودح ادنم رش ىو اهبلع. لمكتملا اهطئاحر وهو ةسدملا ةروش نو ةدوحإب
 مكحف دلل كر اين اع اهنا هيك مدع عم اهلا ريشا امئاو ةروس '

 4 اهانلزنا 82 ىلاعت هلوقزا 5 تاذلا ثيح نم ةماخفلل .ديفم 0 دهاشملا رشاحلا

 ىا 4 اهائئرفو ف ليربج ةطساوب سدقلا ملاعنم اهانلزنا ىا ةفصلا ثيح نم اهلديفم |
 عطقكه فريثأتلاو بلصلا '“ىثلا عطق ضرذلا لصاناف ايعطق اباحما ماكحالانم اهيفام انجوا |

 0 6( س - م - نايبلاحود )
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 مهنعهللا ىذر بلاطو نب ىيعنبن ذيل وثخأ 5 نم مءلاذ با هينع بلاس لح بلع راض

 خ.شلا لاق « هناب ايودت هللا انف 3 خعدشلا كلتنم 0 رع الك دوك نانم تبيح دق تلق

 ةعسازخ كج ب دب رفاس ثدعب قلخ ادق 1-2 نف داو ىع كَ نبا ىانقد ]| ئطساولار كي وبا

 ىزاس اناث دناهتقكو يار ءارواةيلاك تافصي ىوتاغو:دمزاو. دوش اراكشأ ىوأ'”ىتسه

 _- ا هكدوت ةدشررقم لزا ردوح ماه ديرفا مالسلاهلعدمت زون روهط ئار 5 2 هدب رفات

 ديبوا عرف همه اشو تلداوا سي ديا ننس لكلا ناككىىدصتا ياا ره“ تأ

 ددخاسوا 1 ١ صاخ * داخادرب هكراجو هنو تفه

 ليفط ملاع لمحو ىو 11 لخ هل ناتمداءؤهشأ تسوا

 ان نما ]ياني هديك دوس نمار اع مدل ارفا نا ى[رع اذ[ هك ةئفك "قئاقكلا رح
 ديرفا اردكتالم دنيوكو ( مهيلع خردأل ال "ىلع اوحبريل قلخلا تقلخ ) ىلاعت لاق اك ماكدوس

 اعواةسسك< قطف رد «ءنشاي تعازي نوح امك قلك اؤئاهذا و ةنْشآب وذم «راغتعات

 (انض وك ككاو اا اراتو هدام تعا ع1 هلع ذل عا دككتح
 ىونثملا ف هرسهلا نس دق ىواوملا هنأا راشا م [ دراد مات روهظ انا

 ]١1[ روهظرد دما ونزا قخم نك «ارون رون ىككبي اونا روهظ ىا

 [] ادرك ”كالفا ز1رث نانا اراد 5 5 هل و بك

 ثون سلطاب ”ناطلس ازالاخ « درك شوج ىريزدب ىني جنك

 | ريكتح د7 دحو ع 0 0 0 تحاشلا !رشلاوح

 تحود قلّدرت انش وح سلطا دن" ند فو ناراوأ د "6 نشيوخ

 م21 ناررا 51 12ر2 ىف وكن < قيوح . تاذبال ”لفع نئالخ ا
 ولخ نعو ةلاعفاَو هتافصو 1-92 نقولحلا ةلئامث نع هزنتو هتاذب عفنر دا يي هللا ىلاعتف 2

 قالطالا ىلع كلملا هل قحب ىذلا هي قحلا كلملا ٍةِب ةليلجلا تاياغلاو طاصملاو م 2 نع هل'ءفأ

 0 روهقم هل كولمت هاوسام 1 ةناناو اباقعو ةناماو ءانحاو ا 5 5 اداحلا

 نع هلاعفاو هتافصو هتاذ ىف ىتتتس ىذلاوه ثكلملا هللا همحر ىلازغلا مامالا لاق * مظعلا 6

 ل هضح ” أه باتسإ 'ىئلادجو 4م قحلا تادرغفللا ىفو عد قود :لك هل | جاتحمو 3 وجوه ل 3

 , اموىقح هلعَقولُخ هجوالو قدص هلوقوقح هافصوق ّوحوباذ ةي.>للا تاليوأتلا فو

 هدننع .ءادعام لك ناف ه؟ وحالا هلال ف قحتسمم 1 0 اوت ا نم لغش |

 اكاوياك اه اع ير يييعوال ( كبل جمد دعوا وهاع فكف هي 1-0 عركلا شرعلا بر ©
 ع

 همركو هتحر راثآ .مسقنت هنم هتحرو قكلا م رك ضيف مسقم هنال م هايل : كلان مل

 ادارفا ىخنأ اهلا هللا عم قف دعي ةك عدي [  كلا لا تاذذ ىلا

 تسن ىتح جيه ] ةيسرافلابو :.كلذ هع. هناعدب ىا.خي هي هل ناهد ايه كاقنإمل |
 ةهل آلا ىف نؤكيالذا (هيحانيريطب) هلوقك/اهلالةمزال ةفصوهو[هلانا شتسربب ارهدنتسزيرب
 ىلعاهيباتاهيلع مك اءانبو دك أتل اهب“ يحج ناهر ,, هل سيل لطابلاذا ناهرب هيلع موهينا زوجام

 نا

 نم نوكا نا
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 قيسؤولا اةزودت مس ١

 | نعول الاعوام زلا 7 0 ف كوذا 77 هل كروب نق نلعب هللا ةيانع ىلإ لصوف هلئالا |

 , ةنلا قدصب هيلا هجوتتال مث لغاوشلا نم عرفتت نا نالذخلا لك نالذخلاف ةرابعلا تن
 ١ كسفن ملاوع نع هيلا لحرتال مث كقئاوع لقتناو هيلا مهلا. لصتالاه كيلع حتفب ىتح

 عارفلاو ةحصلا سانلا نم ريثك امهيف نوبغم ناثلصخ ءاجدقف كسماو كموس سانئتسالاو

 امنا متيدْخَأ 2 امهف نوبغم وهف ايندوا نيدب الوغشم نوكي نا ىتني حبحضلا نا ةانمو
 رمسكلاب نايسملاو .ردق» ىلع فطعلل ءافلاو ىراكتالا ماهفتسالل ةزمهلا ه6 اثيع 6 انقلخ

 باكتراوا م. ضرغ هلعافل سيلام وهو نيثباع ىنعمب ةمظعلا نون نم لاح اثبعو نظلا

 100 ريغب < انقلخانا مكتلفغط رف نم متنظو متلفغأ ىنعملاو. ةدئافلاءولعم ريغ سما
 0 نيا ناىندي انيلا مكعوجر مدع متيسحو ىاك انقلخامتا ىلع فطع ه6 نوءجرتال انيلا
 هاوس ؟ احالو كالامال ثدح ىلا عوجرلا هللاىلا عوجرلا ىنعموءا زجلل ثعبلا مث لمعلاب مالا مك 0
 هودبع ناف اهكرت ىلع مهبقاعيو ةداععلا ىلع مهسييف هودبعيل قلخلا قلخ هللا نا 1-0

 داع والا ف ةيدوبعلا اوضفرزناو مالسلارادىف كولم اسدلا قد ماركرارحا ديبع مهتاف ا

 ةيمحتلا تاليوأتلا ىفو #© ناريئلا قابطا نيب نوحسلا ىف ءادعا ادغو مال طاقس قابا

 لامجالابانيلا مث رقتاف مئاهبلا شيعباك متشع ىتح كرضي و ا مكعفني ىنعم الب (ائبعك انقل امنا تيس أ)
 ناب فطالابع وجرلاف * رهقلاو فطللاب «نوعجرتال انيلامكتاإ متسحو برقتلل تاحلاصلا
 ةعببطلا نيلفاس لفسا نم اوعجرت ناب وهو ىرارطضالا توملا لبق ىراشخالا توملاب تومي

 5 اوعجرت ناب رهقلاب عوجرلاو * قيقا ملا نيبلع ىلعا ىلا ةقيرطلاو ةعيرمششلا ىىدق ىلع
 لالغاو ”اهتيرو انلا تاوهشت مك<اقلعت نك دا رانلا' لا نودانش" ىراراتضالا كيلا |

 ١ ناو علب لا سلا اذاف ءارقلا عداوش ضعب ىف اموي تنك لاق لواهب نعو #* ةءيمذلا مكتافص

 ١ نابدلاىدبا ىفام ىلع رسح_ ىبص اذه تلقف ىو مهلا رظني ا
 عم هنكابقل اب“ وللاو؟راوخإ نت هللا ورشا ككييام ى ىا تلقف هن يعلق هعم ”ىثالو

 | لاقف انقلخ اذاملف ىب ىا تلقف انقلخ بعللام لقعلا ليلقاي لاقو ىلا هرصب عفرف ناببهلا

 أ اهئا متيسطسأ ) ىلاعت هللا لوق نم لاق كيف هللا كراب كلذ كل نبا نم تلقف ةداعلاو معلا
 ا 0 ًاثناف زجواو ىنظعف امكح كارا ىب ىا هل تلق ( نوعجرتال انيلا مكتاو اثبع ؟ انقاخ

 قاسو مدق ىلع ةرمشم * قالطناب زهجت ايندلا ىدا

 قاب ايثدلا ىلع ىحالو * ىل ةقاس ايئذلا الف

 قات اسر ئذلا' راق ىلا + ااهنف( قات دلل ودخ ولب ناك

 قائولاب كسفلذخ اهنمو * اديور ايثدلاب رورغم ابف
 ٍ لوب وهو هيدخ ىلع ردح هعومدو هيفكب اهيلا راشاو هينيعب ءامسلا قمد مث

 لكتملا هلع نماي * لهتملا هللا نماي
 ْ لمالاطخيملءوجري *« لمآ ام اذا نماي

 | ئمكب ههجو نع بارتلا تضف ىرخ ىلا ةسأر تفارق هيلع ايشغم رخ همالك منا املف لاق

 | ىنع كيلا لاق بنذ كبلع بتكي مل ريغص ىص تناو. كب لزئام ىت ىا هل تلقا قافا ءلف



 م ااا 2 رمشع نداثأا.ءنخا

 ةيإ ءاقأ.ناكملاب كتبا لاَ اهنلا !وُمجنرت نا نوعدت ىلا .هي ض الاف مت | ؟ ب (نوملكتالو
 | مهل ةدمل اراصفتسسا ا موي لقيم اند انثي اولاق مكلذإ زيك

6 
 نينس ددع .«واةدلاةنالم

 7 مو هيدقنم

 دابرب هظش ره نينح نك دوريم «  لدب ىب جنكتسه يعاوك> زا مدره
 | ٍتاذعلا نما هف_ نم املباناف يت عتئاتزشإر اقفائادك ن ا نئذلا ىا ةينيداعلاد اًاشاف ذه

 انسافنانو دعي ن يذلا ىنعينيداعلا لأساذ ةمجتلا تاليوأتلا فو ©اهئاصحاو اه 7 نعزول 0

 هي البلق الا, مثيل 98 ام 6 نا وله ىلاعت هللا 5 لاق قه الع نيلكوبل ةكئالملا نم انيلانلو انماياو

 نامزوا الق امل ىا فوذح ردصم ةفض الئقو امدلا ىف ميل ّ سل مهايلقت ىف َّق مهل اًهدصت

 ْ متدلع ام اهيف مك هبل .ةلقا ذوي .متملعا 6 © نوملعت منك مكنا ول © اليلق اناتزعا ككدخ

 | ىف ل 5 كوطلا نم يتب رادقم نوملعت متنكول ىئا مولعلارحبىفو *مويلا |

 كسا ساسالا مدهنيو سافنالا دفتتا نإ لق هلامعا حلصيو هلاح, كرادتس نا لقاعلا |

 تلك علطول تاهل: ورقي اكس دوك سلبنرلا نافاإلا ْ
 تلو نيح اهب اناعزج كتالو * تلبقا نيح اهب اناحرف كتالف 1
 اهئاف:امثدلاب ىلا ننكرتالا ناساش ل١ نم كلم لوا: وهو. ناساس نب كباب نن:نيش درا لاق * |

 سفقنن منغتسا ىرسشخزلا ةمالعلا لاق + اهبالا كانا و د نافئاهكرتنالو| دجا لع قبتال |

 دودممريغ نمتو دودحم :لجا ىف كناف للعلاو.ريذاعملا نكذ عطقاو. لمعلا ناكماو لجالا |

 ا
 ١ لترا

 هرمس قوم ى دهس خم .ثهلا لاق

 تنسنلا تلفغب درادب م هللا 2002 و تماش نهشت - 1 . 0
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 ىو نمرخ هك ئىا راو دما نك + ىئدورب 71 تيدا تقو را

 نيا | نمش + تمتنع سلق هنأت تيمدق | غرس ١ قدك *..ليفنا, جاز
 فس تقولاو .تسزب نع كضرف هل( + فن و *شوسفاب عياض رمت نكم

 لامها الو ةلفغ كنم حصل م هإ] عضاوعال ةارع لع تافاقر أ تقلع وى رابكلا ضعب لاق <

 الماع تاوفلا فوخ تالاخلا فارتثو تاقوالا ردا ثيح مزخلاو مز لا ا 500

 لئاقلا لوق ىلع

 قوسملا ةريسح سفنلا ردح * العفو الوق قايشلا قالا

 ليصحتو لصاحلا ركشىف كتاقؤا ٍقرغتست تنك هل ةمبقال نا تملع اذا كرمت .نم لصحامو
 تامام ى حيو تافام اهنم هب كردي 5 اهلام هيلا 2 ةنش هنع هللا ضد .ىل اع لاق دف لصاولا |

 (ةماقلا موي ةرسسح هيلع تناكالا اهيف هللا ركذيال ديعلا ىلع ةداث ةفاين لعامل خدك مي هو

 | ضعب رامجاك هدادما تلقو فاما !ةليشتا نقم تير ف مع راما ىف نيمسف ىل اع دابعلا نا معاو

 هذهل. لصحمام ”ىث ىلع لدحملو اهوحنو تفلالا شعب. مهنم دحاولا ناك ذا ادلفاساك
 ٍْ هذه نم هلع حتف نم رمعك هدادما راق "فدا ةلباف 5 برو اهر رامج| يصف عم ةفاآلا |

 (3.الا)



 ني'مؤاا ةروس تفكك ٠٠١6 رت
 تت تت”_”ت_-”>”>--- ت2 تخض22

 .] ءاضعإلا ف رشا اهنال د | كاذب هوجولا صيصخت و هريغو داشرالاىف مام دننا هنأ الا لا ميقتلاك |

 ادعت ىف رسلا وهو رانلا ىلا ةيدؤملا ىصاعملا نع رجزا اهلاح ناببف اهنم ناصيام مظعاو ظ

 نانسالا نع نيتفشلا صله ح واكلاو..قارتحالا ةدشنم ه6 نوطاكاهؤ م هو 8م لعافلا ىل اع ا

 0 صم هنا مالغلا ةدتع ةبوت ببس ناك رانيد نب كلام نعو * ةيوشملا سؤرلا ىرتاك
 رانلا هيوشت) عكر. فاو نويل ا لو مايأ ةثالث هيلع ىثفف روتتلا نم جرخا ن سار ,

 مهل لاقيف ىهتنا (هترس غلبت ىتح ىلفسلا هتفش ىخرتستو هسأر طسو غلبت ىتح اياعلا هتفش

 < مكلع ىلتتىنأيا نكت ملأ 82 باذعلا نم هب اولتباام اوقحتسا هبامل اريك ذتو اخيبوتو اةينعت

 انتكام ىا هي انياع تبلغ انبر : اي هك اولق قم ذئنح ه6 نوبذكت اهب متنكف دم ايندلا ىف
 لاق * ةقاعلا ءوس ىلا ةيدؤم انلاو-ا تراصف انراتخا ءوسب اهانفرتقا ىتلا © انتوقش ف |

 ءاوهالاو تاذللا ىمف انؤاوهاو انتاذل اًملع تدغ هانعم ىف لبقام ندحاو ىطرقلا

 قاحاب نظلا ءوسو سفنلاب نظلا نسح ةوقشاا بارتوبا لاق * اهللا نايدؤت امهنال ةوقش

 | بيذكتلا نم انلعفام اناعف كلذلو قحلا نع 6 نيلاض اموق ه8 كلذ ببسب هي انكو 9# |
 انسفنال راخلاىف دحلا نوزواجتم ت6 نوملاظ اناف اندع ناف اهنم انجرخآ اند ولو ىصاعملا رئاسو ْ

 ٍ اهنذ ناوه توكس رانلا'ىف اوتكسسا ه6 اهف اوأسخا © رهقلا قيرطب ىلاعت لاق :*
 هترجز اذا ىلكلا تادخ نم ترجز اذا ٍبالكلا راجزتا اورجزتاو لاؤس ماقم تسيل

 ْ للا عجرلاو رانلا نم يارخالا ءاعدتساب ىا 3 نوملكتالو 0 اا هب انسهتسم
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 قيرفناك + ناشلانا ىل ءاعدلا نع:رجزلا نم هلبقامل ليلم هني هنا الم ادبا نوكيال هناف ايندلا |

 ميمو كب انقدص 46 انمآ انير قه ايندلا ىف < نولوي له نوسؤملا مهو ني ىدابع نه
 اهتاج نم ىتلا كمعنب انياعهناو هي اننحراو ## انيونذرتسا # انلرفغاف # كدنع نم ءاجام |

 ةمحر لك عم كتمحر نال 5 نيمحارلا ريخ تناون ف رانلا نم ةاحنلاو ةنجلاب زوفلا

 ١ نور تن نك كتال#إلا انك ءاعدلا نع اوتكسا ىامهب اوزهم .ةايرخس مهوم ذم ةؤج ٍ

 موسفنا ناذ مهلا ازيكلالا ىا هني كوسنا ى ا ا انما انبر مهلوشب نيعادلاب
 ١ طرف نه ىتعاطب لمعلاو ىنم قوطلاو ىايا 0 ّىا 4 عا د ءاسنالا بيس تسل ا

 : لتاقم لاقو « ءازهتسالا ةياغ كلذو 46 نوكحضت مهنم متكو ) ع مهلازهتساب مكلاغتشا

 َ لهج ىناك 0 را ءارقف نم مهلاثءاو ببهصو ناماسو رامتو لالب ىف ا
 ولا مهتيزج ىلا مهلوذؤيو مهمالسابو مهب نوريشلا مهب ارضاو فاخ نب ناو ةيتعو |

 7 ةنئافلا 0 تاوهشلا نع سفنلا سيح ريصلاو مهتيذا ىل اع 0 ريص بيس 3 اوريصاع

 ْ تاليوأتلا ىفو * هب نياصوصخم مهتادا ص عماجع مهزوف مهكتيزج ىا ءازحلا لاين ا

 ظ هللا نم هللا عم ةحلاصلا مهتالماعع نوعفتني اك ةداعسلا لهانا فئاطللا نه هفو ةمحنلا |

 | مهتالماعمب نورس ةواقشلا لها ناو مهيشزهتسم فافخت ساو مهيركتم راكتاب نوعفتني
 ىلاعت هللا ” لاق نيدشرملا نيدكانلا ىلع مهراكتاو مهلازهتساب نورنخمي مهسفنا عم ةدسافلا ؤ

 ا اهقااؤأشا) هلوقب هتلاحتسا ىلع هسنتاادعب ايندلا نم هيلا عوجرلا اولأس ايف اوثبل امل اريك ذت |
 ا 11ج ا يس حملا 2ص سس



 ادراك قلخ ىرولا اكوا * هئيدر 6-00 1: لاتمعا انا عت]

 نيدباعلا نيزوه اذاف هنم توندف هلع امكغم ضرالا ىلع د طقس ىتح تاسالا 0 0 ناكف

 اديدش ءاكب هناكبل تنكبو ىر ىف هكر تعضوف بللاط ىبا نا 'الع نيسحلا ن لع

 ىنلغش ىذلا نم لاقو هع حقو هتاشغ نم قافاف ههحو ىلع ىئومهد نه رطقف هلع ةقفش

 -- و 4*٠ ع 1 رشع' نما )1 ءزألا

 لها نم تناو عزجلا اذهامو ءاكلا اذهام .ىدساي  ىجوصالا انا تلقف ىالوم ركذ نع

 | تبلا لها سجرلا مكتع تهذنل هللاديري امتا» لومي هللا ندلأ ةلاسرلا ندعمو ةوبثلا تيب

 نم ةنلا قلخ ىلاعت هللا نا تاهه ىعمصا اي لو اسلاح تفاوشان لاق « اريهطت ؟رهطيو

 | ىلاعت هلوك تمس اما ايشرق اكلم ناكناو هاصع نمل رانلا قلخو امشدح ادنع ناكناو هعاطا

 ىلا ريغي ةسختللا تاليوأتلاقوا©:(نولاسترالو ؛ذئمون مه: باستاالف روصلاىف حقن اذافإل

 تفتانالف بابسالا تعطقناو ةماقلا تماق ىلقلا روصو تخين اذا ةساودرلا ةيانعلا ةحيان نا

 قى. هقاّرغتساو ! ىلاغت:قعإ تلطبهلاغتشاال' داو: ىلا :الو لها! ىلا" ال هاذا "نم دخا ىلا دخا

 مهنادخاو مهلاها لاوحا نعالو ا انثدلا بامسانم اوكرتامع اًضعب مهضعب لأ سالف ةيحلا رحب

 ةيلاطم نع هني قحلا ن تلط ىف قاع ذئئمون مهنم ”ىرما لكل ناك اهوقراف اذاو مهتاطواو

 | دئاقع هل ناك نش ىا لامعالاو دئاقعلا نم هتانسح تانوزوم د هتيزاوم تلقث نف 8 رغلا |

 | هل ىذلا_ لمعلا ىنع نوزوم عج وهف هللادنع ردقو نزو اهل نوكي ةحلاص لامعاو ةديص
 كلوا 2 فانعالا ةزوس ريسفت ىف قس ماقملا اذه ىف مالكلا قابو هللادنع رطخو نزو

 حلصي نم فرح ناكاملو بورهم لكنم نوجاناا بولطم لكب نوزئاقلا © نوحلفملا مم

 هل نكي ل نمو ىا 6 هنيزاوم تفح نمو 0 ىنعملا ىلع عمجو لفللا ىلع دحو عمجاو دحاولل

 مهل مقنالف) ىلاعت هلوقل رافكلا مهو ىلا. للادنع ردقو نزو هلام لامعالاو دئاَممْلا ند

 اولطباو اهلايكشا نامز عيبضت اهوعيض## مهسفنا اورسخ نيذلا كنا واف مانزو ةماق امون

 ققلكل) كافر تلال انف كا لاجل لئلوز ضاعتنا فا مفجلاو لساخل اونا ايلاوووو ل هاذ دفعنا

 تادادعتتلاو دئادز: تلقع داشا]ماهنانرتسا لوس ىاهففتزا الثا هذزركن ايوا كنا هؤ رك نس:

 لوبقل ةدعتسملا ةضسااك ناسنالاةسحنلا ت اليوأتلا ف ل ات©© كئاوال نائريخوا ةاد نم لدب

 اهدادعتسا ناوكي ةجاحدلا اهنق :فرطصتت مل اف اهم خورفلا جورخو ةجاجدلا ةيالو فرصت

 ١ ةجاحدلا فرضت عطش م ةيخورفلالاجىلا اهلاح نع تريغتف اه هجاجدلا فرضت اذاذ اقاب

 ةفرطلا دتسمااولاق اذهلو : دادعتسالا داسفلا كلذدعب فرضتلا اهعفتي الق هضدلا دسفقت اهنع

 نوج رخيالف مهسفنا هج ىف ىا نو اخ منهج ىف )) هلوق ىنعم اذهو ةعيرشلا دبره نه رش
 ىتاجلا لاق : هداسفا دعب دادعتسالا حاللدا هللا ةنس نم سيلو ةيخورفلاب

 نوراه:نورب دروا شدسوم ىن * نوراقزوجنورد دش نيهزدك ازنا

 نوراظعلا هحعاصل نا نر 0 نوراو راكزور نانودش ظنا

 حفالاو ن ,«وماقلاىف اك هتقرحا اهر < رانلا هتحال لاقي اهقرحت 5 رانلا مههوجو حفلت و

 3 نودلاخ هج ىف © [ دنتخاس عياض تاوهش تعباتمو سفن ى'هوزرا. بلطي ارلكلوصح ظ



 يملا عروس م ٠7

 أ .هسفتب  مهنم لك لاغتبدسالا كلو ورتبا تسويق عأ نعل ثنا نما[ كو شلاق |
 دلاولا ىرعتي مل ايندلاىف مالا مظع اذا هنا ا نولءاسستيالو نوفراعتيالف. لوهلا ةدش

 دنع لؤاستلا مدع نال 6 نولءاستي ضعب ىلع مهضعب لبقافإلا ىلاعت هلوق هذقانسالو هدلوأ

 هنق ليوط موب. ةمايقلا موب اضياو كلذ دعب لؤاستلاو ةيسامملا لبق ةيناثلا ةخفنلا ءادتبا

 | مهلغشي ثيحب عزفلاو لوهلا مهيلع دتشي نطوم ىف ةئس فلا نطوم لك انطوم نوسمح

 | نوفراعتتو نولءاستف ةقافا نوقيشب نطوم ىفو كلذل نونطشالف فراءتلاو لؤاستلا نع

 | هللا عمسا ةماقلا موي فراعتن اما هللا لوسراي اهنع هللا ىضر ةثئاع تلاق ىبعشلا نعو *
 لك اهيف لهذت نطاوم ةئالث) مالسلاهيلع لاقف «نواءاستبالو ذئموي مهنيب باسنا الفإل كلوش

 هللاىضر دوعسمنبا لاق ( هج رسج ىلعو نيذاوملا دنعو هباتكناسنا لكلا ىري نيح سفن
 ىدان مْ نير> الاو نيلوالا سور ىلع بصنق ةماقلا موي همالاو دبعلا دس: دخؤوي هنع

 نا ذئموب دبعلا حرفف هقح ىلا تأيلذ قح هيلع هلزاك نف نالف نبا نالف اذهنا الأ دانم

 *ىشال ةذاتكنعوا«؛دنمو مهيب باسنا الق هنخاو هتحوزوا هدلوو هدلاو ىلع قح هل تشر

 ءرملارشيموبإإ الت مث ”ىش هيلع هل تينا هفرعي نم ىري نانم ةمانقلا مون ناسنالا ىلا ضغِبا
 تناك مالا ةقطقنم» ١ ه1 «ناطنإلا هزت دهن ئنكرتلا الخ نب اعلا وام ةزقلا! شنقا وح
 | هيسنال اهب رختفملا ةيسنلا كلتو ادبا عطقسال هبسن كلت ناف هبر ةيدوبع ىف ةحح هتبسن

 ةرمقم ةليلىف ةيعكلاب فوطا تنك ىدصالا لاق * دالوالاو تاهمالاو ءابآلا نم سانجالا
 وهو ةيعكلا راتساب قلعت فيرظ نسح باشب انااذاف توصلا تعبتف انيزخ انوص تعمشف

 | تماقاو اهباوبا كولملا تقلغدقو مودقلا ىلا كلملا تناو موحللا تراغو نوبعلا تمان لوش

 | اريسا انيكسم اريقف اينذه كباس كلئاس انا اهف نيلئاسلل حوتفم كبابو اهباحو اهسرح اهيلع
 لوب أشنا مث نيمحرلا محرااي كتمحر رظننا تئج

 مسقلا عم ىولبلاو ريضلا فشاكاي * لظلا ىف رطضملا اعد بيجي نماي
 مث مل موا ىحاي تناو * اوهبتئاوتيلالوحىدفو ماندق
 مرحلاو تنبلا قح ىلاكب محراف + ىدتتسمو ىالومو ىبر كوعدا

 ملاو دوجلا اذاي ىنع فعاوا * ةرفغم كنم لدح نرمملا كنا

 مركلاب نيصاعلا ىلع دوج نف * مرجوذ هوجريال كوفع ناكنا
 ناو 'ىلع ملا كلف كتعطا نا ىالوم ىدبسو ىهلاي ىداني وهو ءامسلا وحن هسأر عفر مث
 ,ةغاو ىتحرا ىدل كتم تايثاو ىلع كتنم راهظابف مهللا ىلع ةجحلا كلف لهجبف كتيصع
 و هيلع هللا ىلصا دمج َكَِو كيفصو كسبحو ىنع ةرق ىدج ةيقر ىمرحتالو ىنوثذ

 لوش أشنا مث
 ىتاكش حاراونيضلا تؤكمتانللا م4 :ةدع كاف .لمألا اهيآءالأ
 جاني شلاز اهلك الذ كا يح تحن رن هن لطمرإدلا

 ئفاقس:انظنلا#ا خيرا ورانا هجوفطلم تايب قنا يلا

 ا
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 هما 10ه. صب رشع نماثلا ءزجلا

 ترصق: اف :تكرتابف هلوقبإ ديرا لبقو (نوعجزا لوقف رفاكلا اماو ىلاعت هللا ىلا امودقلي |
 ةئئتزلا| ونت مهنأك برقا وهو ريكلاىف لاق *قوقحلاو ةيلاملاو ةيئدبلا تادابعلا هف لخدتف

 هنال ناميالا ىلع ىنملا لمعلا وه اصلا لمعلاب دارملاف ريقفلا لوَش * هودسفاام اوحلصيل

 املف رفكلا هطبحا ثيح ةقفلباق ادساف ناك هنكل حاصلا ةروصفف المع لمع ناك ناو |

 لاقو * ةقّقحو ةرود اهطئاصااللع لع: نمؤف ايندلا ىلا عجري نأ اجر هنالطب دهاش |

 هللا نيب ىلقل !قئاقح ىفلاق *رصقملا نمؤملاعي لب ىا رفاكلاب صتةريغ ةعجرلا لاؤسىطرقلا

 تابقارملا ن هامور حناكنمو تاجردلاىلا لصي مل تاعاطلاب تام نع اطقاسن اكن هنا هناحيبس

 تاهرتلاو تافرخ زملاىواعدلا لهاناو تاياهنل |ىفتانياعملاو تادهاشملا نعابوناكتايادبلا ىف |

 تافلاخلا ىواعدلاب اولغتشي لو تاعاطلا نع ةلفغلابمهئاقوا مهلع ضل نا عزملاتقوىف اونع

 كلذ ناف لاوحالاىف لوقلا قالطاو ىواعدلا ينتجاو كالوم ةعاط ىلع لبقاف تالاحاو

 ءاداالا تالماعملا ميحيصت ىلا دحا عزفامو نيديرملانم ةفئاط كلذ ىف كله ةميظع ةنق
 عقوو دسفو لطعتالا ةّقرطلا هذه دحا كرتالو نمالا ماقمو برلا برق ىلا كلذ ةكرب |

 ظفاحلا لاق : ىنملا عفنيال نيح ىتمتو مظعلا فوحلافف |
 مشك ركد ناهجي ناح' تخبر هكىزور * دروارب تلاجخ هنرو 0

 ىدنحم لا لاقو |

 تس رئكيد ىوعد نادمو ركيد ىعم درم * تس ركيد ىنعمو تسي وعد رسب رس ى وقت و ع

 ىا # اهنا هه ادبا ايندلا ىلا دريال ىا اهل داعبتساو ةعجرلا بلط نع عدد © الك © |

 هك وه 9 ضعب عم هضعب مظتنملا مالكلانم ةقئاطلا ةملكلا ه6 ةلك 8نوعجرا بر ةلوق
 نمو © اهل باج الو هيلع نزحلا طلستل ةلاحمال توملا دنع  اهلئاق 8 دحالا كلذ ىا

 رابتعاب عملاو دحالا كلذ ماما ىنعملاو . دادضالا نم ىا ماماو فلخ كل كرر

 امندلا نيب ىا ثعبلاىلا توملا نيباموهو ةيمحتلا تاليوأتلاىفو © ريتلاوهو ةعجرلا نيبو

 موب ةعجرالنا لع امل ايندلا ىلا ةعجرلا نم ىلك طانقا وهو ةماقلا موب 5 نوثعس مون

 مايقل  روصلاىف نقف قه ةيورخالا ةادحلا ىلاف ذُنح ةعجرلا اماو ادا ىلا ثعبلا |
 5 2 حرلا خفن : خفنلاو روشنلاو ثعبلا اهدنع ىتلا ةيناثلا ةخيفنلا هو ةعاسلا |

 ْ 6 مهب باستا الف اهداسجاىلا حاورالا دوعل ادس كلذ هللا لعجبف هيف خفني نرق لثم
 هماوهخا نم ءرملارش ثحب ةشهدلاع الدساو ةريحلا 8-1 رذ نه تطاعتلاو محارتلا لاوزل مهعفنت |

 كارتشاىا ادعاصف نينثا نب ةبارقلا سنلاو اهب نورختش باستا الوا هشو هتحاصو هسناو 5

 | ضرعلاببسنو ءانسالاو ءابالا نيب كارتشالاكل وطلاب بسن نابرض كلذو نيوبالا دحا ةهج نم |
 مهضعب لأسيإال ىا ة6نولءاستيالو #8 مويلامهنيب اك ةذئموب وف مامعالا ىو ةوخالا نيب تدلك |

 | نموعو ةماعلا دنع ءايو ئسرافلا ىلع ىباو هيوبيس دنع ةزمه همالو لاعف :* مهئادو

 | مهني لئاح 6 خزرب 9 ظفللا رابتعاب هلامو لاقىف دارفالا نا اك مهلك مكح قرافالا كل

 ا ىلا 6 ةيرصغلا ةأشنلا هذه نيدو ىلاثملا حاورالا ملاع نيب ىذلا خزربلاريغوهو جالو ْ



 نيملا ةروس مهي 7-0 ٠١6

 2 كحل همس

 نا هت نانا طور هزيع اريل د. لتس ال ندي دز نايل يل
 رارشالا عقويو ءاسنلاو لاجرلا نه دحا لك" ىاوغف بالا نودضتوي شونسو ناطيشلا

 مالا هلع هرصعيف ىنعي ( امهرامل رانلا لهانم نافند ) ثيدحلا ىو ءاوهالاو عديلاف

 طوس عج طاس مهيدياىفموق امهدحاىنعي (طايس مهعمموق) هدعب اثدح لب رصلا كلذ ةراهطل

 ْ طيزك« ايو دودشم اهفرط ةداج ىهوهعرقم عمج عراقملاب برعلا رايد طابسلا كا ىمست

 بالكلاك ةملظلا باونا ىلع نوفاوطلا مه ليق ةارع نيقراسلا اهب نويرضي ىطسولاعبصالا |

 ىدي(ساطتو روما ةاللب نود وقل! مان ناكل نا يلقلو مار كل لزج ان يقاو دوبل

 | اققر ابايث نسبلي نهنال ىندملاىف ىنعي ( تايراع ) ةقيقحلا ىف ىنم» ( تايساك) ءاسن امهيناث |
 ا نهلئارو نم نهفحالم نيقلي ىتاللا نهو ىوةلا سايل نم تايراع هانعموا اهتحنام فصت |

 معنا ىنءيركشلا نع تايراع هللا مني تايساك هانعموا اننامز ءالبك نقاثودك كتيكشلا

 | ( تال ) ءانلاب صتخمريغ ىنعملا اذهو اصلا لمعلا نعالخ اذا ةرخآلاىف عقتيالايتدلا |
 تاصاقارلا لعفت أك نئلافكاو نوفاتكا تالمموا نوب داسفلا ىلا لاجرلا بولق ىا |

 | تارتختم هائعموا لاجرلا ىلا ( تالئام ) نههوجو رهظتل نهسؤرنع نوهمناقم تالرثوا |

 هسشلت "ىحا ءوكينلملاو زق اناوك وار نامظعلا قفا ميتال *هكساك قانشوزرا ) نكشمفف ١

 لع مالا" قلَعا: اناال. ( ةلكاملا) نهسعّؤر عقرب لاجرلا ىلا نرظني هانعموا تخرلا ةماسا |

 ( اذكتو اذ ةرطقو# دجتتا "اهفك] ناز نع رج ود ضجر قوقنل ١ نيسان مها تزكلا ١

 مالكلا اهبأدتب ىلا ىتح 6# توملا مهدحا ءاج اذا ىتح ف اماع نيعبرا ةريسم نه. ىا
 ىلع نورمتسي ىا نوفصيب ةقلعتم اهلبق امل ةياف كلذعم ىهو ةيءسالا ةلجلا ىلع تلخد .

 هترهظو هلدرمال ىذلا توملا ناك دحا ىا ارفاك مهدحا ءاج اذا ىتح ركذلا ءوس |

 براي ه6 بر 8 لمعلاو ناميالانم هيف طرفام ىلع ارسحت هي لاق 8 ةرخآلا لاوحا

 ليلكلا -دحاولا تطاذن تررغلا:نال :تطاخلا مظعتل واولاو ايندلا ىلا قدر © نوعجرا 9

 مالك ىف درو امنا ملكتملا ريغىف مظعتلل عملا لو. نم ىلع در هيفو ةعاملا٠ طاب ناسثلاا .
 ناينبلا ءانبوا سارغلا سرغوا لاملا عمح ىلا بهذت ”ىش ىأ ىلا هل لوقي هنا مث نيدلوملا |

 ىا هتكرت ىذلا ناممالاىف ىا ه6 تكرت ايف الاص لما ىلعل © لوقف راهنالا قشوا

 , رئاسك ءاجرلا كالسيف ناميالا مظني ملف اخلاص المع ةتبلا هب ىلاا ئاذلا_قاعزإلا ق/لمعات كمل

 ىنغ عوقولا ررقمىما هناب راعشالل طا لمعاف نموا ىلعا لوس ناب ةحلاصلا لاسالا

 ىا «اطاص لمجاىلعلا) نيلالجلا ىف لاقو *«عوقولا وجم هنوكنع الضههعوقوب رابخالا نع

 ١ كلمل نوعجراىفب باطخلا مهضع؛ لاق ”« ىهتنا ايندلاىف تنكنيح (تكرئاهف) ديحوتلاب دهشا

 ١ كو ةمحقللاةلثسالاىفزاك مهب ث الوا هللابزاعتساو ريكلا ىف م مسقلل ب رلاركذو هناوعاو توملا

 ةملكب لوا تسوانازنوعاو توملا كلماب باطخ هكدننا رب نا رسسفم ىج+اب ىبلعث ماما ] ىفشاكا | لاق

 هلوق هيلع لديو + [ نال دنيامت ب عوجر نوءجرا ةملكبو ىادخم دنيامت ى هناعتسا بر

 نازحالاو مو.هلارادؤإلالوقيف ايندلا ىلا كعجيرئأ اولاق ةكئالملا نمؤملا نياع اذا) مالسلا هلع
 د ل ل 5 كب 7 ل - أ



 م 8١٠غ جم ردع نماثلا 7 زخا

 اس عسل ل. معح مسص سس

 | مهيق ت ايما 11 مهيذعنال 1 نونم و ! كيسا مهباقعا ضع وا مهضعل ناب اكلكل هرخ دل كو

 ظ هي ةئيسلا هب حفصلاو للا نم هعقدلا ق رطانسخا ىاأ ه6 نسحا ىه لف ى ءااَذَس "م ام

 0 ةنييلعا ان وو ةخيللقلا ةلمقلا ةثيسلا و عقدا لوعفموهو هور لاو ئذالا ْنِم مهنم كت ىل َ

 ظ ارطخ مظعا كناف ةحرلاو ةقفشلاو ةميركلا قالخالا نم ةيلع كانلعجام مهعم لمعتسا مهضعب لاق*

 | ةئيسلا ةافاكم ىنعي ةيمحتلا تاليواتلا فو © تافلاخلا عاونا نم هنورهظيام كيفرث وي نا نم

 هيلا راشا ام نسحالا ,لاقيو ءاذحلا ءافولاب عفدا لاعبو نسحا اهنع وفعلا نكل ةرئاج

 ارقئالخ تملظ نك مفد] لاقيو * ةأفاكدلل سفنلا هيلا وعدتام ةئيسلاو ةافاعملاب بلقلا

 تفرعم قيرطرد دواس مدقب ارثداوح هيننك ىطادخ قوقحب اردوخ.ظوظخاي قئاقح رونب
 لمح هلمح كيب نار مدق كلي * انازا ثداوح هيت تثكىطوج

 كلط,تاءلط :نتشياوخزا ىوشو زق" ,« ,نزب ةطوتغا وا ارون ملقا .نارد

 لطابو :تساروز هللاو هللا اوشا * وج كيوك ىي ناد ىب ناوخ ىب

 ٍ نونملاو رعشلاو رحسلاك هيلع تناام فالخ ىلع هب كنوةصراع 14 نوذص اع معانحن 0

 ءازجلاب مهل دبعو هيفو الطاي نوكي دقو اًمح لوك دف هتعنو هتلحب 'ىثلا ا كحل

 ١ براي 0 لقو 0 ىلاعت هيلا ها ضيوفت ىلا هلداشراو هللا لوسرل ةلستو ةبوقعلاو

 | مهسواسو ىا ه«نيطاش!!تازمهنمو» هب قلمتلاو ريغااىلا ءاجتلالا ذوعلا ه# كيذوعا

 | لصاو ةنسحلاب ةئيسلا عفد اهتلمح نم ىتاا نساحلا نم هب ترماام فالخ ىلع ةيوغملا

 ْ ازا مهزؤت هلوقىف زالا زدهلا وحمو تاودلا 5 ىا"ضئارلا زاءهم.هئمو نخللا زمهلا

 | ذي اهقيتا فورا ..:بلاربمو ,ىقكىف يتلا ترمه لاهي رضملاك نمهلا تغارلالاق#
 | تازءال عمجاو بثولا أ عارسالا ىلع, باودلا ضئارلا زمر ىصاعملا ىلع نانا مهثح

 ىننورضح هلصا ه6 نورضحي نابر كيذوعاو 8 هيلا فاضملا ددعتاوا سواسولا عونشلوا

 ١ ىنورضحم نا. نم ,ىا د ولا انك ملكملا ءاي. تفذح مث, نينونلا ىدحا تفذجف

 ناكنسحلا لاق * كلذ ريغوا توملا دنعوا ةوالتوا ةالد لاوحالانم لاج ىف ىلوح اوموحلو |
 نم كيذوعا ىاامهللا اثالثربكا هللا امالث هللاالا هلاال) ةالصلا حاتفت-ا دنع لوش مالسا|هلع

 | نونملا زءهلابىني (نورضحينا بر كبذوعاو اهفنو اهتفنو اهزمهنم نيطابشلا تازمم
 ذا مالسلا هلع لاقف.اقرا مهضعب ىتشا هنا. ىود ربكلا خفتلابو رعشلا ثفلابو

 ا تازمه نمو هدابع رشنهو هباقعو هيضغ نم تاماتلا هللا تاملكب ذوعا ) لقف مونلا تدرا

 | ةردقلاو ةزعلك هللا تاقصيقا هناا ىلع ةلزنملا هتك هللا تالكو (نورضحي ناو نطاشلا

 ٍْ مى حو هللاب الا دعتس مل هللا الا دوجولاىف ىربال ثسحب ديحوتلا ر2 ىف لغوت نم اماف

 مالا هيلع :ناكو, (كن» كيذوعا) لاق ماقملا اذه .نع ىقرتامل مالسلا هيلع ىنلاو هتلاىلا الا |
 | امب مهئاناو نملا .روكذنم ىا (ثئالاو ثحلانم كيذوعا ىنامهللا) لاق ءالخلالخد اذا

 |مسادق نانم هنيرق ناف مالسلا هيلع ىنلا ةءصع ىلع ةمالا تعجاو ةئابحلاب فصتا
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 : نينءؤملا ةروس مه ١ ا“ مم

 || ىأ 46 نؤغصي الع 28 .ثجستوابهلزنت,ماواعل اودكب ىو..ه[ كانت ىلكخ سكري :] (قعاكللا
 لدب هنا ىلع رجلاب # ةداهشلاو بنغلا ملاع هه ءاكرسثلاو دالوالا نم هللا هنوفضيو هنوفصي
 ةيمجتلاتاليوأتلافو © [ راكشاو هديشوب ] ةيسرافلابو : ةينالعلاو رسلا ملا ىا ةلالخلا نم

 هنلا ةيسنلابال ايلا ةبسنلاب ببغلا نا مث * ىهتنا داسجالاو حاورالاو توكلملاو كلملا لع
 مهقفاوث ىلع ءانب كيرلا ءافتنا ىلع رخآ ليلدوهو ءاوس ىلع ةداهشلابو هب ملاء وهف ىلاعت
 امع وه هزنتو هللا :6 ىبلاعتف 8 ىلاعت هلوق ءافلاب هيلع بتر كلذلو كاذب ىلاعت هدرفت ىف

 بجاوم كلذب هدفت ناف :ةداهشلاب هنلعا لماكتالو اغلا نما أش ميال امم هب نركب
 كرشلا اهدحا نايرض نيدلا ىف ناسنالا كرش بغارلالاق + كيرش هل نوكي نا نع هلاعتل
 كرشلا ىتاثلاو رفك مظعا كلذو هللاب نالف كرشا لاش ىلاعت هلل كيرش تابثا وهو مظعلا

 كرشلاو) ثيدحلاىفو قافنلاو ءايرلك كلذو رومالا ضعبىف هعم هللا ريغ ةاعارم وهو ريغصلا

 ( افصلا ىلع للا بيد نم ىنخا ةمالا هذهىف

 هيف دفلك اذا: ااا انرعام كانا با دوسسو اكاد بالم

 هريس سدق ىدعس خيبشلا لاق

 نيجب دريكت اناد فارص هك * يشي رب نه ناجرز بآ هنم
 نيدحوملا ت آيس قرحا ديحوتلا رون ناو اران كرمشالو ارون ديحوتللزا ذاعمنبىحيبلاق +

 ةاجنلا مف هللا لوسراي لاق الئاق نا  ىور  نيكرمثملا تانسح تقرحا كرمثلا ران نااك

 ريغ هبديرتو هللا كرما امي لمعتال نا) لاق هللا عداخم فيكو لاق (هللا عداخمتال نا) لاق ادغ

 ,( هللا هجو
 راكب ئشإلا دز ةناخرد وجا * رادم تر جا مشج رسب ىا ورمز

 كلذك ديحوتلاب ىللا ربكالا كرشلا نم صلخت_ ام هناف دمحوتلا بالا اذه ىف ةدمعلاو

 تاحرد ىلع لال ةعاطتسالا ردق دهتحمو هب لغتشي نا ىف هب رغصالا كرشلا نم صلخر

 تافصلا نع بانتجالاو ةيومللا ةعيرشلاة اعرب نكلو نيقيدصلا نم ديححوتلاو ناعالا لها
 هاوس انع نيقطقنملا نم انلمجا نا"هناحت هللا لأشت هللا قالخا قلخ خجلا راق ةلمانإا

 امو ام نا هلصا ه6 اما 3 |[ 210 تا ه6 بر لق © هللا ىف هلل هللاب نيلماعلاو

 ١ عر نأ نياسبالا نكن قانون نر يدا و داون تاك فرامل نك
 | لصأتسملا ىويندلاباذعلا نم نوكرشملا ىا *«نودعوبامإل# [ ١سم ىبامت رك1] ةيسرافلابو :

 ىف ىناعجتالف ا براي * بر إف رضو عفنب هتدعو لاقي رشلاو ريخلا ىف نوكي دعولاو
 ملظلاب دارملاو الاس مهيديا نيب نم ىنجرخاو باذعلا ْق مهل انيرق ىا 0 نيملاظلا موقلا

 أ هنم ذعتسي نا بحي ثحب هنوكو باذعلا نم هودعوام ةعاظف لامكب ناذيا هبفو كرشلا

 اذهو ءازهتسالا ةّقيرط ىلع هب مهلاجعتساو هايا مهراكتال درو هب قيحي نا نكي داكبال نم
 | نكي مل ربلا بذع ولو ديريام لعفي نا قحلل ناو ءالولا لها مي اسير ءالبلا نا ىلع لدي

 «( نورداقل 9 باذعلا نم 4 مهدعنام كيرن نا ىلع اناو  اح.قالو اكظ هنم كلذ



 احا قمل دع رذنغ نماثلا ءرجا
 هه سم سم ع م سس م سمسم

 ماركو هان طلدا زيرو دابا اوكا اوأ.ل راك حتا وعملا ار فالاخ

 وس سام رة ووو“ ' ترصختف : غلا ىذا ىبو لد ىب مذ نارد نوج
 تسشردأ دش ترشح راكنا "نيزا' مه * تسرب :تراكنا :هكنوج ىدامج ذا
 تاني هجاو دبوكةجاوح نشنو ردركا « تسيئز هقلح نا وج ون" لاثم "سب
 تند جه درادنربا ةقلحز“ سب * ته هكدبايرد تسيب نيز نز هقلح
 انو وخلل ااناذج اااواؤخاك نيام زاك ني رخل كقراكنا# لح "قل
 نانو ناز دون لوا: نفر ناادس «تزاك لاو قا ايواو تل تعلنم + لف

 طبي نو عله ويطرد لرقم 2 ايوان ل ليج كفك 'ًاكو نب
 سناجم مل هنال هللا تانب ةككالملا نا نولئاقلاو ىراصنلا لوقب اك 46 دلو نم للاذختا ام

 هلا نم هعم ناكامو د همام جعل دوبل وم نويل هلثاميلو ادحا |
 ريغ رونلا قلاخ لوقي نم ىلع ةخح ةبآآلاو مهريغو مانصالا ةدبعا لوّش اك ةهولالا ىف هكراشن
 لك بهذل قه وهو ءازجو قرع ىلع لخدي وهو [ ماكته نا ] 6 اذا © ةملظلا قلاخ

 تقؤذحم طّرش: ىلع لدي هلا "نم هعم ناكامو هلوق نكل طرش همدقتت لو *# قلخ امي هلا |

 كلم زاتماو رخآلا هلالا نود هب دنساو هقلخ امي هلا لك درفنال ةهلا هعم ناكولو هريدقت

 ةعيسيو تو يمل وة لارا طبقا كاز داعي درقاو ةقد راقلابو ؛ خفعألا كلك قع
 تمالع تاقواخم جنه نايم هكدوريم هدعاشمو ركيد قولخزا ىادخ نبا تاقواخم سب دشاب
 تاليوأتلا ىفو © هل كيرشال هدحو تدنن ىادخ جوهوااب هل كارمن كب اي كلش بع

 دح ىف نالخاد اعمح نارصالاو كيرلا ذاخاك حدبال دلولا ذاخما نا 53 ريشي ةيمحتلا

 نا زاّوج نع“ شدقتن ةيده لاو اؤدقلا' ف ةاوانسملا ثجاوت+ كيرتعلاو :دلولا /ّ ةلاحتسالا

 ناثثاب طلت نما لكف اقلخم امن اهلا "لكن هذل اذا:هزآؤجل انزؤضتولو“ نلنجتوا لثم هل نوكي
 تدبرتلا هو 0 نع ىتنا دقف

 هاوك نازنب هللادهشزا هتشون كنبا“ * ؛تستح بيرال. ةفح شتدحورب

 هديب نكي ملف ايندلا كوام نيب ايف ىراجلاوه اك 46 ضعب ىلع مهضعب ف بلغل العلو
 ىبادخواب ركأ ] ىتشاكلا لاق * طق لقاع هب لوقبال لطاب وهو ”ىشث لك توكلم هدحو |
 ره ىدش زاتمم نيا كلم زاوا كلمو ىدركادخ اردوخ قولخم دش هتذك هحنانجو ىدوب |

 عاجسابو تسمولعم ايند كولم لاخزا هجئانج ىدمآ ديدب ناشيا نايم برحو عازن حرط هنيبآ
 ةلئسالا لاق * [دوبن كيرش ارواسإ تسين عقاو عزانتو براجت نا هكدش مولعم ارقتساو
 هنا ىلع للد وهو فرعضلاىلغ ىوقلا اًمهنم بلغل ىا (ضعب ىلع مهضعب العلوإل ةمحقملا
 هءانقا رخاآآلاو ديز ءابحا اهدحا دارا اذا هناف ةردقلاو ملعلاب امهنيب مزاعلا عقول ناهلا ناكول
 0 بلغ اهدحا دارم عفترا امهمو هبحاص لعف اءهنم دحاو لك عنم (كيتازدق+توتعا
 اهدحا تاغ ناف نييذاحتم اس ةردقلا ىف ايوتسا اذاف نانا هيذاكح ليج هريظنو ةردقلاب

 ْ الور ها ينور زاب :4 للا ناحبس ف ةيآآلا ىنعم وهف رئا ر همك رع وي ادد |

 ( ىنشاكلا )



 نيمؤملا ةروس موي ٠١١ زج

 زوجتلا ىلع للا بجو ترذعت املف اهتهباشم نعو اهلك ماسجالا نع ناعتم ىلاعت هللاو

 ىان(ةدسإمدا ةنط رخ هللا نا) مالسلا هلع هلوق امش: هيو" ةردقلابوج”لوقعم ىنم نع |

 بلق نا ) مالسلاهيلع هلوقىف ناعبصالا كلذكو مدقلاو ةلزالل ىنانملا ثودحلا ةراما كلذو '

 ةغلابملل ءاتلاو كلملا توكلملا ناف ماتلا كلم ىا ركذيامو ركد امم دك ”ىث لك توكلم ©

 *ىذ لكل ناب ىلا نتعب: ةسجتلا تاليوأتلا ىفو و ىلاعت هللا: كلمت صتخم :توكلملات غازلااق*< ١

 نم ناوإ هلوقك هب ىلاعت هللا حبسي هب مئاق وه ىذلا توكاملا ملء نم هحور وهو انوكلم |

 هيلع ما ام عم هب مكملع عم نقولا نع نوفرصنو ناو نبا ند ىا ن نو رحست ىأف

 ىو ريمه كح تكتشيا مهر * ى وريم ىوهو سفن قيكاعا

 ىوري٠ ارج هار نيدب وت سي .*. دنور.ركيد هر نازذاود هار
 ىورماجكب وس نيزا ولآ سا ان تدسدت اح. نازا دوصقم لزتم

 تحيزا نا دعب مهوبنو مهوتع ىلع اوماقاو مهدوحج ىلع اورصا مهنا نيب ثعبلا راكلاو
 لمهتالو لهي هناف مهنم هللا مقتنا دقو ءاش تبجوم ةلهاسملا نللو رذع نيح تاالف للعلا

 كد نيس ك١ عع 1ىو رمل م 0-2 2 2 هللا ضر نابع نتا رغااوضم نري امك ا اك تع كنور ملك جلل تلا سمرا

 ىونملا فو : ىزاحيف ثعبي مث توءيف ىهدلاهجو ىلع
 ادخال هارد ىهور اك مشج شب * ارز اهيللمت ولاا ةفطنو ملر كج

 تشررفخ عم لا نازا 5-52 ترندب ىا تيكر 5 ناك

 نامز نا ىدؤت لطف نا نك # تس دد ئدبب ق-شاع .نادبإ ون

 تست ىدركمر كاب نابيما كم تستراكذاا نآ»» عفد نوح ,ةزككلنبا
 وإ نراعي نال مش سور ياه ديانا رتل قت نارا خد مع راكنا بح

 ' رصللاب هنم دحا منعا ىا هيلع دحا ثاغيالو ىا 1 هيلع راحنالو 0 ءاشاذا هريغ ثيغي ىا

 كلذ نك نو.لعت متلك نا 0 اك دف زمارإ نم هل عئامالا ىا هيلع راجنالو ةموقلاب كاللهلا

 ' لق 0 هيلع راجنالو ريح ىذلا وهو طق لك تت هلل ىا 3 هلل نولوق 0 ىلوسجاف

 | ىوهلاو ناطيشلاوه عداخلاو كاذك نوكال هلقع التم اروحعسم نك نم ناف ىنلا نم

 | هز هكرت ملي هنالاا ىش امك نسيل هللا ىلع لاحم اهنم تك وضعلا ناف ةرهانلا هنردهإ

 ! نيتردك درت و ةاماك ةردشإ تقلخلا ما عئاش هناف ةردقلا نع نازاح (ىدبس تفاح الز

 ١ كرششلانم اولاق ايف * نويذاكل مهناوبت+ ثعبلاب دعولاو ديحوتاا نم د قحاب مهانإتا لب له

  اهيلع نيتأيلو ةنس فال [ةتس ىضم د:ؤ ةنس فالا ةعبس ةرخآآلا عج نم ةعج ايندلا امهنع
 اا قسالاىعلاو دعسلا نياك ناكتلا دلع دنع تع وريورل عر كلل تاو فاز

 067252522252 ِر
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 ضأ 13 نولقعت اافأ 0 اصاقتناو انامل انفو فاو لس 2 امهقانت ىق رتؤملا ا

 ثاككممملا 2 انثردق ناو انم لكلا ذأ لفأتاو ”نانتلاب نولقعتالف تايآلا كلت نع نولعفتا ىا

 اولاق لب اولقعي مل ىا ماقملا هيضتقي رمضم ىلع فطع © اولاق لب ف اهتلل+ نم ثعبلا ناو

 لوبقلا اذه رسف مث رافكلا س مهابق نم لاق كىا 5 نولوالا لاقام لثمؤه ةكم راذك ىا

 [[ كاخ مشابو ] #* ابارت ان 9.9 م ,ى نوحايا ] هي انتم انا اولاق قه هلوشب مهما

 ميوش ناكدكو كحك لاو نر < نونو عمل اننأ هج ناكر كلاي نارحتشادرإ < اماظعو

 اودعشسا 1 دباب هأ راع هنوكح ثعلاو رشد مد ركل نوح ىعل تفتاداككا ليسرب ماي قدسا

 وهو نوثوعمل هيلع دلما اذا ف لماعلاو اوةلذف ارك اضيا كلذ لبق اوناك مهلا [راماتتاو

 وهو ثعباا ىا 3 اذه انؤااو ني اندعو دقل 7 اهلق 0 لمعءيال نا دعبام نال م

 2 ماا 0 ا رام !ىنعي :هةيقح 9 00 لذ دمحم لق نمانؤابا دعو

 مهدذاكا 1 نيلوالا ريطاساالا 0 اذهام اذه نا # قه [دشن تسار هدعو ناو دن ءَة دك

 يل ا ا ا ا نوكيزا ريغ نم اهوراس ىب /إ 3 مف 00 ا 58 اهنا 0 2 | 3 نأ ع "م دلع ١>
 نمالا نيرخاتلاو نيمدقتلا نم ديل لها مهلك سانلا نا ىلا ةراشا هفو + كنحاضالاو

 ١ ه نيمدقتملا مهرابا اودإو انهه تير ثأتملا نإف ى 3 ةقحتلاب قيدصتلا ىلا ناعالا رو هللا ءاده

 درس رتدك ليال لاق: ثعبلا ناكتاو دوحجلاو ءاسنالا, بيذكت

 ولرص هر ادد رك داقم ىلإ قا # ىرزإ د (ةيقحت قدك حروصن ىهاوخ

 5 / *« نوملعت متتكذا : د : مهزيع ىلع ءالاقعلل اسلغت تاقولخملا ن 0 ص اهف نمو ضرالا نمل لق 8 7

 | مهايجم ىف ىمالا حوذو ىف ةغلانملا نم هفو ناوحلا ىف فاك كالذ ناف هبا قلو نيخ افا امش ْ

 ١ اهقلاخ ىلاتعت هناي فارتعالا ىلا مهرآطضت لقعلا ةهيدب نال 4 هللنولومتاس 9 ىنالام

 ظ نوركذتتالف كلذ: نولوق'ىا 1 نترك دافأ 2 لاني كلذب مهفارتعادنع 3 لق 00

 ْ لب ةداعالا نم نوهاب قمادل ,دبلاناف اسنان اهتداعا ىلع رداق ءادتنا اهفامو ضراللا رادف نم نا |

 ' # مظعلا شرعلا برو عبسلا تاومسلا بر نم لق ب لوقعلا سابق ىف سكعلاب مالا

 | نم مظعاشرعلاو تاومسلاناف ر ,كالاو ىلعالاىلا رمال ىجالا نم كاؤنيلاب مالا فق ٠

 ْ نمل اضفا ةكذاملا نو وت ضرالا ىف نم لجا تاوءسلاىف نم نوكيا نم مز زايالو ضرالا |

 | ناد 0 كلوقناف لاؤسلا ىنء»ىلا ارظن ماللاب # هلل نولوقيس وف ىنخيال ارشبلا سنج |
 | مهلاح وت هه لق 0 نالفل باوحلاف اذهنمل هانعق اذهب ر نم تلقاذاوج داو ىعمىف و ف

 | ثيح ملغلا بجوم لمعلا دعب هياذع نوقتس الف كلذ نوامعتأ ىا - 2 نوع الفأ 0
 ا

 مهنال ىوقتلا ىلع ركذتلا مدق ةسوبرلا ىف اكيرش هل نوتشو كعبلا 0 هناك

 | هد نم لق #8 هتفل اخ ءاقنا رنا هيباعارجدلا - هوفرعتا دعبو ةفرعملاىلانولصي رك ذتلاب |

 | ةسوضخم ةفلصإ عيشي طرية ينك هذه نم لكو بصعو مظعو مخ نم بكدلا
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 راقعا درادب تاصحتل نيرذيالا» عنايزطصااو قوم وى عوط توج ةفاذم زا تشع ردنا + ؛رارطضاو يد ضخ

 ديزيإبااي ىل لوَش الئاق تيأرف هنس نيثالث ةدانعلا تاكئاكههيربق سدق ىاطسلا ديزي ا نعو *

 تاكا لعق راقتفالاو ةلذلاب كلعق هلا لوصولا تدق ل ةدامعلان م نعول همنا 0
 - .٠

- - َ( . 

 لا لأسن الحا ةيلانا ةبئاش هن سيل هجوىلع عضاوتلاو ىلاعت هلل ةيدوبعلا دارفابالا عطقتمال
 / لما لكف لوئنملا هلا :سدقلاو سنالا رونب انرونيو: سفنلا ةملظ انع" تشكي نا هناحبس

 ىو يك عملا 0 مكمفانمل 4 مكل ف قلخ 1 13 انعكاأ ىذلا وهو 3 ل نع كر لوألا أ

 ٌندالا اا ةران ربعلو 7 لات هللاشإ لحعفلاو تاوصالا كرد اهب ندا ةوق ا

 أ
 ْ اهف دوقللو ةارطانلا ةحراخلا لاش رصل 6 14 راصبالاو 0: 1 05 رضاك ة.سرافلابو :

 تغار لا لاق < 5 71 هلسر دافلابو : داؤف عمج 4 ةدقالاو # 2 [7" كين ةيسرافلابو :

 هتيوش محللا تداف لاه دقوثلا ىا دؤفتلا ىنعم هيف ربتعا اذا داؤف لاقي ن 51 بك |
 اهب قاتم ةيويندلاو ةينيدلا عفانملا 0 صخو ئؤسما داش و

 نال. ةالحلا ملا" هذه نوزكشت اليلق ارك كم ىا ةيقلا ديكأتل ةلصام غ6 نوركشتام الئلق

 | نوملا فو : اهظع الالخا اهب نولخت متاو هلجال تقلخ مف اعنا كو هومانكتل ١
 قفا ' قفاوموهو مدعلاف لمعتست امر ةلقلا نال اذهو ريقفلالوشي * اريثكالو اليلقال هوركشت لل

 ممسكا :لاضفاو مظعلا هماعناراهظا اهدحا . ةثالث ةقاعم ل ةواغا ف لاى مث 1 لاك

 عقلا هده ىلع ةكفلاجتال ءلا ةيلالع م اهمناثو ٠١ ةادكفال او راصبالاو عمسلا ن 6 ةليلحلا مدلل هذهل |

 كك روك ا!ىدانع نم ليلقو) ىلاعتلاق اكليلق هنمركاشلا ذا ةاسلارطتتل اجلا ءاننل انو
 او تانهنملا عامسا نع هاطؤح عمسلا نكشف هتيدويعو مدلل ةعاط ى ةايلاكقتسا ملا انه

 هللا نعو هللابو هلل الا عمسال

 فوك نددش لطابو ناتهب هب * شوك تسدنو ناو ةاكرذك

 للإىلاو هللابو هللةربعلا نظن نظن ناو تامرحلا ىلا رظنلا نع هظفخ رصبلا نك

 تهشم وركورف ردارب تبعز تلموكلا قارا عنص ىذا مثجود

 هللا ريغ دهشي الف نينوكلا نع هقلعت عطقو ةميمذلا قالخالا نير نع هتيفصت باقلا لكشو

 هللاالا بحنالو

 بسم ورادهاكتارقحتنامادزدز +, اناذشامأ نناوك[ كلذ ارهاوكبارت

 5 قلخلا | هللا 0 كاس ”لاكساتلاي اعنف مكنبو مكتلخ 6 0 الا ْق ؟ارذ ىذلا وهو 8 2

 ةماتلا مون نود 35 نورس 0 العا ىلا ذال ”ىلاكعت 1 هلاو 8 ص مهصاخشا دجوأ

 | هكراشننا ريغ ند ل تدك ىَ ىذلاوهوو# نوركشتالو هب نوئمؤتال مكلاف مكقرفت دعب

 | نخأيو ةمانقلاءوي قوملاو ضيبلاو بارتلاو فاطنلا ةايحلا ىطعيىا ءايشالا نم ”ىش كلذ ىف
 ظ 2 ايلا بر د وعوكلا كف < اشنا لاق م تاماو ىبحا لقي+لو ءابحالا نم ةايحلا ْ

 | ا 3 راهنلاو لبالا فالتخا و خا 9» ةصاق ةصاخ 4 هلو 0 هنداع داع  ةنامالاو ءاتحالا“نا' للع“لاحسل



 مك ؟/ زتعح رشع نماثلا ءزجلا

 | وهو نايفط لامالو هبرخافتلا وهو نابفط لحال ىطساولا لاقو + نمؤملاب رضي امم هلك اذهو |
 ا اهتاوهش عابنا وهو نايغط سفنلاو ةعمسلاو ءايرلا وهو نانغط ةدابعلاو ىلءعللو لخللا

 لها ىا مهانذخا دقل هللابو ىا فوذحم مق باوج ماللا 7 ناذعلاب مهانذخا دقلو 3

 ةيمجنلا تاليوأتلا فو © رسالاو لتقلا نم ردب موب مهباصاام وهو ىويئدلا ٍباذعلاب ةكم

 6# نوعرضتي امو مهبرل اوناكتسااف 92 مهلاهست هّادش نود باذعلا تامدقم مهانقذا
 ةناكتسالاو رابكتسالاو وتعلا ىلع اوضهو مهبرل عرضتالو ةناكتسا كلذ دعب مهنم تدجواف |

 نم لعفتسا ناكتسا نزوو ةلذلاو فعضلا ىا ةعارمخلا راهظا عرمضتلاو ةلذلاو عوضخلا |

 كا! ىلا اتسم لفتت ناذاعلاجستسسا!!لقاك ةوكلانوكيرس ققتتي ! عتاخا .نآل نوكيا ْ
 ا

 ةنحم لك, مهانحم ىأ ريخ لكنم نوسبانوريحتم 6 نوسلبم 8 [ باذع نارد ] هيهيفإ# |
 هرهظاام اماو مالسالاىلاهجونو قدلل دارقنا مهنم ىؤراش كلذ ربغو عوحلاورسالاو لتقلانم |

 مت. نا ىلا عونق عون وه امناو ”ىش ىف هيلا عرضتلاو ىلاعت هل ةناكتتسالا نم سيلف نايفسوبا ظ
 انكرو نأ ىلإ كلذ لح نوررمتنم مهرزكاو اغط عبش اذاو اغذ عاجاذا لبق مك هلاخ هضرغ ظ

 ىلاعتهلوةو (نؤمرحلا سلبي ذئموب ةعاسلا موقتمويو) ىلاعتهلوقكنؤسلبي ذل ةرخ آلات اذع |

 ةثامعبرا ةنزخلا نم هيلع ماهج باوبانم بابوه ةمركع لاق * «نوسلبم هبف مهو مهنعرتشيالال |
 هللالأست هيلع هللادحتف هوغلب اذامهبواق نم ةمحرلا تعلقدق مهبايلا ةطاكمههوجو دوسفلا

 روط نم جرخ ناكف ليدنق فلا سدقملا تيببىف جرمسي ناكهبنمنب بهو لاق * كلذنم ةيفاعلا |
 تناكو ىديالا هسكنا ريغنم ليدانقلا ف بصنيىتح ىرحب فاصريعيلا قنعلثه تيز ءانيس |

 رييشو ربشزوراهىنانم جرسلاو نابرقلان اكو ليدانقلا اهب جرست ءاضيب ءامسلا نم رايرادكر |

 خرصف نو راهىتبا تلك افرانلا تعقوفاين دلا رانباج رسافام مه الحعتسافاين دلا رانباج رسب النا |سماق |

 ىنم امهناكم تامحدق نوراه ىنبا نا براي لوقو وعدي ءاغل مالسلاهيلع ىموم ىلا خراصلا

 ىلع جرخو * ىئادعاب يكف ىوصعاذا ىئالواب لعقا اذكه نارمع نباإي هيلا هللا ىحواف

 ايندلا نورت متسلأ لاقف هناخد نم دوسا رمط ىف ىدوهي ما دقوتسم نم ىكواعصلا لهس |
 الور تناك هن[ ةلتادع ىلإ ترص اذا ةعادنلا ىلع لهس .لاقف رفاكلا, ةنحو نموا نحس |
 باذع نا هنم معف همالك نم اويحعتف ىدس هذه تناك هللا معن ىلا ترص اذاو كتنج |

 هللا لوسر لاق لالا فوخ ىف عقب لاحلا ةقيقح فرع نمو ايندلا باذعي سيل ةرخآلا
 تقلخ ذنم ليئاكيم كحيضام لاق (طق اكحاض ليشاكيم راجل ىلام) ليربل ملسو هيلع هللا ىلص
 ثدح نم امهرهوج ةباذال ةعيبطلاو سفنلل باذع تاضايرلاو تادهاجملا نا معاو * رانلا |

 ا ءاكللاو عرضتلا نه كاذ عم دبال نكل ةيلصالا ةرطفلا ىلا امهعاجراو تاوهشلاو ىوهلا

 ةلذلاو راقتفالابو لودولا قيرط بعصي بسكلا ىلع دامتعالاب هنال بارتلاب هوجولا ريفعتو ْ

 ( ختفني )

 أ ىفو 2 لداوفلاةياعر نوعرضتبامو 1 عراضملا ةغصو هناع هةدعتق تدشا ْن كسلا نملعتفاوا

 ا هاذا ىتح وج ىلاعتهللا عرضتلا مهتداع نه سبل و ىا هلقام نومضمل ررق» ضارتعاوه داشرالا |

 | [ناشيا هاكان] 6 مهاذاج جركل الا: لاذع وه  ديدش باذعاذاباب مهيلع انحتف# [نوجان] |



 نيمؤملا ةروس مي ةرا/ متع

 | هضرعا لاق ىلا ىتزت فيك لاقو همالك ريئاتنم نوراه كبف ةماقلا موب اذ نع ىلاعت
 ا هللا لي ةَّسب اما لاق انامعانيالاق «(مخح ىناراجفااناو معن ىبارارب الانا رب نهو هللا بابك ىلع

 ا دموي مه بانا اللف روصلاق خه اذان لاق هللا كوسر نم اًنارق ناو لاق نقلا نم

 نرلا هلزذان مالا ةعافشلا عفنتال ذئموي) لاق انايا هللا لوسر .ةعاذشنياو لاق (نولءاستيالو

 ننلا كاق هنخاىناخدتو ىبونذ ىلر ةةتنا مل لاق ةحاح كل له نوراه لاق الود هلوخرو

 ناناك اوما. دا نيدب ىضقبال نيدلا لاق كنع هيضقف انيد كيلع نا انغاب نكلو ىدس اذه

 اتا ملاعتاةداتنإ دعب نما كاقز تالت ناولا تالا ءاد رب قللت _كلزم انا هلو اهيعالقا ملا

 ناوفيضتم خلا رثخلالا مل وقف كولي ناعوت دش ونلع [ىلا |ىدمما و حانقنا:نلنتف ءىاتلاو ةاركسشم

 : هنعمههج نم درو امم ريخ ةقتحال ثسيح نم. دروام نال ؛ريخ كبر جارخف) ىلاعت هلوق |

 هزرمس نس دق كيفاخلا لاق |

 داد نبا نايادكي ناهاشب ,داد نا كن ب تبنقاب تعانق جنك دوينزك دز” جنك

 هزيم سدق أ ىدعس خلا لاق

 نثيو> :بتاشودب 508 تعانق .*« نثدن محز نه ناج لسع دزربن |

 زور ودرهبش ددرك دشفخوج # زود هني رك 1١ تسهاشدإب زكا

 لها نع ةريملا عنمو ةماعلاب قدعو ىنتملا لاثا نب ةمامث مسا امل هنا ىور هي مهانحرولو وه

 لاق * مدلاو 5 عودت ت1 كو ريتا الكل د- نيئسلاب هللا مهذخاو ةكم |
 هللال وسر ىلا :نايفسوبا ءاح [ دندش التم :رادرضو هدره ندروحب هكم .لهاو ] قشاكلا |

 كنا معزت تسلأ ةبارقلاو محرلا ةمرحبو للاب كلأسا ىا محرلاو .هللا كدشنا لاقف ةنيدملاف |

 انهي فتعكيل انا «عاقاذ .عووبطا,هزانتبالا فل بتنا ةابرألا ا كلتقي لاقت نير لاقت )ل مباخلإ ةعدور تع
 هيك مهبام 82 مهنع اذا هي انفثكو هع ةيآآلا هذه هللالزئاف مهنع فشكق امدف طحقلا اذه

 ىذلا بدحلاو طحقلا ىنعي لالا ءوس نم د راج نيرا ىتتا عقاو ثاشيارب هنا ]

 لعفلا ىطاعت ىف دانعلاو ةموصخلا ىف ىداعلا جاجللا هي اوجال لَ مهباصاو مهيلع بلغ ْ

 ناغطلا هك مهناغطىف هه اوداَقل ىنملاو ةياغلا وهو ىدملانم هانت ىدامتو هنع روجزملا |

 نفكلاف مهطارفا.ىف ىا غاط  نايصعلا ىف .ءانخزواجم لكو. ”ىثلا ىف: دحلا ةزواخم |
 اذه مهنع بهذلو هلع اوناكام ىلا اودترال ىنعي نينمؤملاو لوسرلا ةوادعو رابكتسالاو ظ

 كلذ ناكدقو قلقلا

 تساداؤخ اب, ىتمّسشات د * تسدد ووبد راك دس

 ةلالضلا ىف نيددرتم ىدهلا نع نيهماع ىا رتحتلا نم صالا ىف ددرتلا همعلا # نوهمعي 0

 اق. 7 قيرارطلاب .ةيازاإلؤ, هل: قارألا القلاف قيزافلا قع زلتكي نكنزايعوتت نناتف وؤاخمال |
 ىلع هتمحرو ةقارملا رارسالا ىلع هتمحرو ةدهاشملا حاودالا ىل !ع هللا نم ةمحرلا ءاطع نبا ْ

 !زماظنب لكي سبا كفو + ةنسلا لبس ىلع اهيلع ةبذجلا راثآ نادبالا ىلع هتمحرو ةفرعملا نولقلا .
 , ايندلابحو ولعلاو ةسايرلا باطو لمالا لوطو سفنلا ىناما نه ضصالخلا:ؤه زتشلا لقدحكا

 00 -ال- نابلاحود )
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 | # اجرخ # ةلاسرلا» ءادا ىلع مهلأست كنا نومعزي ما لق ا هحوب ا ىلا |

 | لاؤسلا "قبل ليلعت 3 ريخ كبر جارخف ف كب ن نوئسؤيال كلذ لحالف رد>او العج ىا

 ْ 00 ركل لاش لخدلا ءازاب ب جرو مهئاطع ن ء كلءانغتسا هيفذ هماودو هتعسل كلذنم

 غالبا نوكف مقزللاو و نا هيفف ضرالا ىلع ةبيرضلا ىف بلاغ جارأاو كريغ ىلا

 | هنا 5 ةراشا احارخ دامس هنأاكو تابسانملا ريسفت ىف لاق * هايا هللا ءاطع نع هبربع كلذلو

 | نم ريخ ىا 5 نيةزارلا ريخ وهو © هف فلخال دعوب هسفن ىلع دحا لكق زر بجوا

 ىلاعت هجارخ ةيريخل ريدقت وهو ردكتبالو عطقنيال هطعيام نال لمع ىلع اضوع ىطعا

 هوجو نوسنديال معلا ىف .نيخسارلا هللا ءاملعلا نا ىلا ةراشا هيف .ةيمجنلا تاليوأتلا فو *

 ىف هللا نولماعي ايف ةيورخالاو ةيويئدلا ةطاصلاو ةدسافلا عامطالا سندي ةرضانلا مهبولق

 هلل هللاب هللا ىلا قالا ةوعد ظ

 نانيدشورفس رئهو مع هك *« نادريسفل درص كَ نايز |

 ذخا ظعاولل نا انيهذم ةيكملا تاحوتفلاف رهطالا هرسسدق ربكالا خدشلا ةرضح لاق#

 كلذ حاضياو لضفا .كلذ كر ناكناو هلك ايام لحا نم وهو نانلا هظعو ىلع ةرجالا

 ىلع الا ىرجا نا لاق الا هللا ىلا اعد ىن نمام هناف ةراجالا ىضتم' هللا ىلا ةوعدلا ماعم نا

 كناو 9: ىهتنا قولخلا نمال هللا نم هذخأينا راتخا نكلو ءاعدلا ىلع رجالا تنثاف هللا

 ْ كلمهماهتا بجويهيف جوعال هتماقتساب ةيماسلا لوقعلا دهشت 6 ميقتسم طارصولا مهوعدتل

 كلريخ ىقعلا ىف هباوتو اثدلا ف كبر قزر ناف كلذ مهلأستال ىا«ناكنالا : نم دافتسملا

 ىف كامهنالا نم هلع ملا الاف كلذ 0 © ةرخاآلاب نوئمؤيال نيذلا ناو 2

 هيلا مهوعدت ىذلا ميقتسملا هي ؟ طارصلا نع ف م انندلا ةايطلالا ةايحال نا مهمعزو اينذلا

 نم ىاودلا نم 93 ام فوخو ةرخ الاب ناعالا ناف هنع نولداع نولئام 03 قؤك انقدو و

 | قحلا اوبلطي ىح فوخو نايا مهل سلو هليس كواسو قملا بلط ىلا ىعئاودلا ىوقا

 | عينقتلاك ضيا مكحلا ةلعب زاعشا ةرخآآلاب ناميالا:مدعب تففصولا قف هلببس اوكلسيو
 ىلعالا الملا ىف هيلع رهظيامو هبلقنمو ةداعم مال متهي ل نم قارولا ركبوبا لاق روكذملا
 هةلىردامل مكه مل نم الاحهنم نسحاو هدشرل عسرتم ريغ هتف رطنع لاضوهف مظعالا دنسملاو

 عابتالا كرتىف هجو لكم نوجوجحم نوتنعتم رافكلا نا راتخا تايآلا ىف مث« ةقاسلاىف
 هرس سدق ىدعس خشلا لاق : مالسلا هيلع هللا لوسر ىلا عامسالاو

 | دونشب قح هك رك ره رادنم * دوب رسود رادني هك ار ىبك

 2 كنز "ذيوز# نازاس  قياقش“* كتنظعوزا دبا لالمشملعز
 نونجلالواهب فقو جرخ املف انايا ةفوكلاب ماقا جحا نم ددشرلا نوراه فرصنا امل لبق*

 هللقف ىنيدانتإ ىذلا نم امحمت نوراه لاقف انالث نوراهاي هنوص ىلعاب هادانو هش رط ىلع

 ىفرعتأ هللاقف رتسلا ءارو سانلاملكي ناكو رتسلاعفري ساو نوراه فقوف نوذجلا لولهب

 هللا كلأس برغلا ىف تناو قرسشملا ف دحا لظول ىذلا تنا لاق انا نم لاقف كفرعا ميذ لاق

 (لانت)



 نينمهؤملا ةروس - هم زعم

 كن ذكي ءامذزمش اذن) كرما دارس و ركواجإ ! سوك زا انهإز مك ل تاخوت

 هللا و 3 راااكع اهوركم ناك مز ذل ناك ذاع كم وه ام نا ىلع ةباآلا َتاذرَو

 قالا ىلوملا تئاطل ندو ظ

 ىتلا هتاهاعم ىلا دامعلا ضوهن ةلق ىلاعت قحلا ع دقو ديالا ميعل ىلع الا دابعلا لمحال ىلاعت |

 هباول دوحو اهلع كترو ةتعاسط دو>و مهيلع تبحواف اهبالا نيرادلا ىف مهل ةحاصمال

 ةلعالب هيلا مهدرإم ةءورملا نم مه دنع قدا احلا لكس راس اهيلا مهقاسف هتبوقعو

 مهدزي مل نيذلا افولاو ةبحلا ىوذو افصلاو ةءورملا لها فالخب قلخلا ثكا لاح اذه |

 ةيدوبعلا قحب قدا اوماقل بوحو نكي ملواو مهلاونىف ةدايزو مهلاعفا ىف افرشالا فيلكتلا

 ىنأبف ةنحلا لوخدل بلطي ند مهنم نأ دك هسوبرلا ةمرح نم ىعاو نا بحمام اوعرو

 ثيدحلا فو ( لسالسلاب ةنجلاىلا نوداَق موقنم مكبد بحت ) هلوشب مالسلا هياعريشي اذهلو

 ىراسسالا ضعبأ هلازوحلاا للا ءىوتالا_م ركل: لا "ذو وي دق دعا ركل 1[ قطعل نأ لاذصرأ ةراشا |
 ةنخلا ىلا نوقاسيف اعوط نوئمؤيف ىلاعت هللا مهيدي مث اهرك مالسالا راد نولخدي مهئاف

 ةهرو ةبغر مساف باقعلاو باوثلاعلاط نم مهضعب لاف + ةمتاخنل“ىش لكىف ةريعلاف لسالسلاب

 وهف ةبحمو ةفرعم لساف باقعلاو باوثلاال بقاعملاو بيثملا علاط نمو اه ري مسا امنا وهف |

 قحلاب هلوسر لسرا ىلاعتهللاو نانعلاو ةدهاشملا ىلا لب ناَبالاو نافرعلا ىلا لصيو ناعالا

 مالسا هيلع هيءاحام هتلمس نمو هوهركىذلا 4 قحلا عبتا ولو قه لالضلا الا قلا دعب اذا

 تقارب لد مهتادارا اقفاوم نا رقلا راحل طع لفكلا باَنتْعَ 1 مهءاوها 0 ناررشلا زم

1 

 الا سيل ملاعلا ماوق هبامو ماظنلا طانم نال ةيلكلاب ماظتنالاو حالصلا نع تجرخو نجلاو

 قيرط نع اولضل كلذ اولعف ولو مهتاوهشو مهءاوها قلخلا عبتال اهتنيامو سوفنلا ةفلاخمب

 هيعباتع ىوهي ىوهلاو هتفلاخم اومزلو هتعاط نع اوضرعاو ىل اعت هللا صا وا اوكرتو ةيدونعلا

 ملاعلا هب موس ىذلا قحلا ةهاركب مهعينشتنم لاقتنا 46 مهرك ذب مهانبتا لب 8 ةيواهلا ىلا

 6كموقلو كلرك ذل هناوإ ىلاعت لاق اك ةرخآآلاو ايندلاىف مهفرشو مهرخف هفىذلانا رقلا

 هيلعاوابقي نا مهلع بجي ىذلا مهفرشو معرذف, مهانبتا لب ىنعملاو كموقلو كل فرش ىا

 لأملاف ركذو لاحلا ىف حالص مهل هيفامب ( مهانيتا لب ) ةيمجنلا تاليوأتلافو *لابقا لك
 ىو * مهل ام فرشو مهلاح حالص نع :« مهركذ نع 82 مهراتتخا ءوسب 6 مهف ©

 لابقالا بجويال امم :كلذ ريغ نعال * نوضرعم © ةصاخ مهفرشو مهرخف ىا داشرالا

 ةنج هب نولوقي ما مهلوق نم ركذ امب مهخيبوت نم لاقتنا 46 مهلأست ما وف هبءانتعالاو هيلع

 | لبق ةنلا اهب نولخ دق" تهاذلا نم. لسالنللا مهقانعا ىف عضوتف ةمدخلاب ماسقلل الط كلذ

 ١ صلخبف نا رقلا ربدتي نا لقاعاا ىلءف * ىلاعت هللا لها دنع هبدتعي ىذلا وهو اعوط مسا اما |

 ١ سنالاو ةكئالملا نم 6 نهيف نمو ضرالاو تاومسلا تدسفل © زالاو عسوتلا ىلع اعابتا |

 | سما هللازا الوأ مهضعب لاق * كلذ و<و لدعلاو ديحوتلاو مالسالا هتلمح نم ىذلا قملا

 2--22222999999988ا### طع



 مه 45 زج رشع نمااثل ءزجلا

 هفامب اوفرعيل نآرقلا اوربدتي مف رجيهلاو رابكتسالاو صوكتلا نم اولعفام زافكلا لعفأ
 اعدل هن[وناقلق مهيد نم قحلا هنا بيغلا نع رابخالاو لولدملا ةحصو مظالا زاحا نم

 رومالا ربد ىف ركفلاربدتلا بغازلا لاق*مهفال بلقلا راضحا ربدتلاو حئامقلا نم هنأشىف اولعف

 لاقتنالاو بارضالل لبق ةزههلاو لبس ةردقم ةعطقنم ما « نيلوالامهءابآ تأ ل اممهءاجما ف

 ملام باتكلا نه مهءاجأ لب ىا عقاولا راكتال ةزمهلاو رخ اب خيسبوتلا ىلاركذامب خسبوتلا نع
 هتهج نم بتكلا !يعناكس ل اوعقوف هودعتتسا ىتح نيلوالا مهءابآ تأي
 0 نُث هت رط ىلع نا رقلا * ىي ناو اهراكنا ىتستي داكبال ىلاعت هل ةعدق ةنس ا ىلاعت

 يدر ىلإ هلي عت ولام لا لميضا رضا 4 هملؤست اوغرسب امان هد زكي تاأأ
 | قدصلاو ةنامالاب مالسسلا هيلع هوفرعي ملأ لب ا عوقولا راكتال ةزمهلاو رخآ هجوب
 هل مهف ف ءاسالا ةفص .نم كلذ ريغ ىلا دحا نم معتلا مدع مميرملا بلو قالخالا نسحو

 نإالطب رهظ مالسلا هب. هلع هنأسشي مهتف رعم مدع ل ثش هيوم نودهاج ىا 5 وك

 راكتال ةزمهلاو م خيو ىلا لاقتنا 6 ةنج هب نولوشإ ما #8 هلع بنارك» هنال مهراكلا

 حجرا هنا عم [ تسيكفاويد ورد دنيوكساي ] ةسرافلابو : نونج هب نولوقيأ لب ىا عقاولا
 سيل ىا 5 قلاب مهءاج لب ف ةنازر مهرفواو ايار مهنقتاو انهذ مهبقناو القع سانا |

 ليمال ىذلا تباثلا قدصلاب لوسرلا مهءاج لب لوسرلاو نإ نملا قح ىقاوعز 6 ضاآلال

 هكتار .نحساب مالسا ,ىّعن ] ىنشاكلا لاق * هوجولا نم, هةجون لطالل-ه يف .لخدمالو ةنعأ
 امطقف قحلا اذهل ال ناك قح ىا قح وه ثيح نم ه4 قحال مهرثكاو © [ 5
 فارحتالاو غيزلا نم مهتلبج ىف امل 6 نوهراك 8 رامضالا عقوم ىف راهظالا هنع 'ىني |
 صيصختو جهنالا قيرطلا نع اوغازو جابالا قلا اذه اوهرك كلذلو لطابلل بسامملا ظ

 ىفانيال كلذو قوقحلا نم قحلكل نيقابلاةهارك مدع الا ىضتقيال فصولا اذهب مهرثكا |
 نوقابلا مهو موقلا رثك | نا صيصختلا هجو لعل ريقفلا لوَش * نيملا قحلا اذهل مهتهارك |
 اذاو نيهراك ريغ نامبالل نوراتخلا مهو مهلتاو اورصا اذلو قحلل نوهراك ر ةكلا ىلع 0

 لض دقلو) ىلاعت لاق 6 مهركأ ىن لك موق نا ىلع ةيراح ةنهلالاةءكحلا ناف اورقا ظ

 ظفاحلا لاق : ( نيلوالا رثك ١ مهلبق |

 دوشنناج صوؤلْؤل ىلكو كنس ههئرو * ضيف لباق دوش هكديابب كاب هوك ظ
 نيدعتسملاريغ مهو رثكاالاو ةببطلا راهزالاو ةسيفنلا ىهاوجلا# نودعتسملا مهو لقالاف |

 بوغرملا بوصحلا قحلا اوهرك رافكلا نا ملعاو * ةسبايلا تانانلاو ةسيسخلا زاجحالاك |
 ايندلا ىف مهل اريخ ناكل هوبحاو عرشلا اوعبتاو لقعلاو عبطلا اوكرت ولو القعو اعبط |

 تلق * اهركةعاطلا نم ايندلاىف ناسنالا لعفباع ةرخ آلا ىف دتعي له تلق نا * ةرخآلاو | ظ

 اما ) مالسلا هب هيلع لاق اذهلو صالخالا الا ىضربالو ىناوشلا ىلا رظني ىلاغت هللا نال ْ

 ( لمعلا نم ليلقلا كفكي صلخا ) لاقو ( تانلاب لامعالا |

 تسوب زغم ىبز دياهج هنركو * تسوكت تين صالخاب تدابع
 كلا ةوداَخْشبل اددتاقفن قا الد“ + تاهداح كو زيم* قح نجعر كا

000 



 نينءؤاا ةروس ديك هين جس
 1 تتل > ت15 د داو 2------ دع لل 7-2. 23م طك دق

| 0 2 2 7 . 5 : 7 

 نيبذكم مككوك لاح ىا 6 هب نيربكت سه 8 اهب لمعلاو اهقيدضتنع الضف ضارعالا دشا
 5 كلا 7 | سصاس 3 دكا ىزوم رابكتسالا نيمضت ىلع تال هنع ربع ىذلا قاَمكلإ

 عملا عضوم دحاولا عضوف ارامس هانعم لبق بغارلا لاق * رضا+اك عمج مسا وهو لاح |
 رمسو رمس ليالاب ثيدحلل لبق هنمو ليللا داوس رمسلاو لظملا لولا ماسلا لب لبقو
 نءطلابو نآرقلا ركذب نورمسيو ليللاب تيبلا لوح نوح. اوناكو اليل ثدحت اذا نالف
 ىرخا لاح 6 نورجهت 8 ارعشو ارحس هتيمستو نا رقلا ركذ مهرمس ةماع تناكو هيف
 نا مد هيفو هنوكرتتو نآرقلا نأش ىف نوذهت ىا كرتلاوا نايذهلا ىنممب حتتفلاب رخهلا نه |

 م ونلاهركيو ىلا ثلث ىلا ءاشعلا رخؤي مالسلا هيلع ناكو ىلاعت هللا ةعاط ريغ ىف رمسي

 ترفكدح تاولصلان ال اهدعب ثيدحلاة هاركىلعقفتا ىطرقلا لاق + اهدعب ثيدحلاو اهلبق
 اغلدقف كلذ دعب رمس ناف ةداعلاب هتف ةظفحلا مخ 0 ىلع مانف ناسنالا اياطخ ظ

 هجوا ةثالث ىلعرمسلا هللاهحر ثيالاوبا هةفلالاقعادحوتوا ةاللص مكفذري نال حرا ْ لوشو ءاشعلادعب !صاس عديال: هنع هللا ىضر رمع ناكو + لطابلاو َهغالا اهتمتاخ لعجو |

 حالصو ريخ هيفام لك هب قحلبو مونلا نم لضفاوهف علا عك" روك نا | |

 هنع هللا ىضر ركب ىلا تب ىف ءاشعلا دعب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمس ناكهناف سانلل
 ثيداحالاو نلوالاريطاساق نوكي نا ىتاثلاو ٠ نيملسملا عا نم" نوكي ىذلا الاف البل

 بذكلا اوينتجمو ةسناؤملل اوملكتينا ثلاثلاو . هوركموهف كحضلاو ةير>سلاو بذكلا |
 نا ىنن كلذ اولعف اذاو هيف دراولا ىهنلل لضفا هنع فكلاو هب سأبالف لطابلا لوقو |
 هيلع ناكو ريلاب مهعوجر نوب ىح رايتس ل١ حدستلاو هللاركذ ىلا مهعوجر 56 ْ
 كرفذتسا تناالا هلاال نا دهشا كدمحبو مهللا كناحبس لاق هسلجم نع مايقلادارا اذا مالسلا |

 نم موه نا لبق كلذ لاق نم رابخالا ةضور ىف لاق * ليربج نهينملع لوشب مث كيلا بوتاو
 للا ىضر ةشئاع نع ىودو * ىهتنا ثيدحلا ىف اذك كلذ هسلحم ىف ناكام هللارفك هسا
 مونلا هنع عقديام ىلا جاتحيرفاسملا نا كلذ ىنعمو لصملوا رفاسملالا رمسال تلاق اهنا اهنع

 هموت نوكي ىلص مث رمس اذا ىلصملاو ةعاطو ةبرق هيف نكي ملناو كلذ هل حاف ىثملل |
 ىلا ىضفيام لكرعو لوضفلا نع بنتحيي نا لقاعلا ىلعف * ةعاطلاب هرمسمخو ةالصلا ىلع
 لاق : تافآلا نم وهام باستك ١ ىف تاقوالا عبضت نم هرمع ىتبو لوبقلا يرح نع دعبلا
 ظفاحلا

 سريمافوو رهم تياكح زحام زا * مياهدناوخم ارادو ردنكس ةصقام

 مهضعب لاقو

 تستلاطب موكب هحره قوش مس زج * تسعلاض هلمح مك هجره تسود دايزج |
 ىا ردقم ىلع فطءلل ءافااو هحابقتساو عقاولا راكلال ةزمهلا 6 لوقلا اوربدي مخأ ١



 سوفنلا نم 6 اسفن فلكنالو © (نومئاد مهتولصفف مهنيذلاو) لاق م تالاحلا عج ىف |

 لببق نم ماكحالا نم هيلع بترتيامي لمعلاو هللاالا هلال لوقف اهتقاط ردق لاو 00 ا

 *ىوبلف دوعقلا عطتسي مل نمو ادعاق لصبلف مايقلا عطتسي نم لتاقمه لاه عسولا ف وهام ْ

 مهفلكولو مهرادقا ىلع مهفلك امئاو هرذق ىلع هتفرعم داععلا هللا فلكي ىريرحلا لاق * ءاميا ْ

 ظ عم سافنالا ىقا سمو تاريخلا ىلا نيعراسملا نم انلع# نا ىلاعت هللا لأست هقوف مدقالا ٠
| 
| 

 ىئاخلا لاق : هاوس دجا.ةق.ةللا ىلع هفرءنال هنال هوف معامل هردق ىلع |

 هاكن دنكحفا هلا هنك لاك ربات * داثك اهمشجاع مشجوج درخ ىرم
 هلازأةسأ ت تورز لو هَ كاتبا اكشف ليث هديد 2515 نشتقاع 2

 | هيلع ىهام ىلع دحا لك لامعا اهيف تيئادق لامعا فئاعص #* باتك © اندنع ه6 انيدلو

 | م” رظانلل هنسو قحلا د ىا مقاولا فلا ام هف 00 يادطلا #« ق كا قطن 0

 | 100 0 لاغا طا 010000 0
 ا لب باذم ةدايزبوا باوث صقنب ءازحلا ف نوملظيال مهو 00 [ رك زادركرب دهد

 أم . - 5 .ء ل 3 .( - .

 | نم ةرمث ىف مهبولق, لب و» قلاب اهفاحص اسوي تقطن و اهوفلك ىتلا 6 تمول

 | نا رقلا ىف نيب ىذلا اذه نم اهل ةرتاسىا ةرماغ ةلفغ ىف ةرفكلا بولق لب ىا هي اذه

 | اهب نوزجيف داهشالا سؤر ىلع ةئيسلا مهلامتا مهل رهظيو قحلاب قطني اباتك هيدل' نا نم

 ١ ةلفغ ىف مهبولق نيم ل ىذلا 1 كلذ نود نم ةزيتك هل 3 لامجحا مهلو 3 ١

 نآرقلا ىف مهنعط نم ىنأيسام اهتلج نم ىتلا مهصاعمو مهرفك نونف ىهو ركذ امب ةميظع .
 ةروكذملا مهلامعال ةياغ ه6 مهبفرتم اندحاراذا ىتح اهلعف نوداتعم #4 نولماع اهل مه وه 0

 انذخا اذا ثح ىلا مهلامعا نولمعي نولازيال ىا. ةبطرشلا نومضم نم اهدعب امل ًادّسمو |

 نوباجيف راؤجلا هدنع نوئجافي ىذلاوهذا ىورخالا ه6 باذعلاب 8 مهءاسؤرو مهيمعنتم

 | مهاذا هلوق ىف ريمضلاف راؤج هدنع مهل جوملا ردب موب باذع.اماو طاقالاو دّزلاب |

 |اانهإ مهتاوصا نوعفري ىا ةثاكحتسالاب خارصلا اوادحاف ىا نيفرملا ىلإ عجار نوراح ا
 )أ ع 5 9

 | هللا ىلا لجرلاراجو عرضتلاب توصلا عفد راؤملا لصا ناف ةاحنلا بلط ىف نوعرضتبو

 | تايشحولا راؤجم اهيبشت عرضتلاو ءامدلا ىف طرفا اذا رأج. بغارلا لاق * ءاعدلاب عرضت ١
 ةأجافمو باذعلا ذخاب نيفرتملا صيصختو اهوحنو ءابظلاك |
 كنظ اهث اعقاو اتباث ةعيظفلا ةلاطلا هذه مهؤاقل ناكاذا اًضِياو مهلاح ساكتنا روهظ ةياغل |

 اولتق نيذلا هباحاو لهجوبا نيبذعملا نيفرتملب دارملا مهضعب لاقو * مدخلاو ىغاصالا لاحب
 مهيفرتم ريمض هبلا عجرام ىلا اعجار ريمضلا نوكف ةكم: لها نورأح مه نيذلاو ردس
 موبلا صيصختو مهل .لاقيف ىا لوقلا رامضا ىلع ه# موبل !اناورأ#ال ف اقلطم ةر ,ةكلا مه

 *#نورصننال انم مكنا راؤحلا تفقو مهب وفن ناديالاو هليوهتل 101 وهو 2

 ايندلا ىف « مكيلع ىلتت ىنإبا تناك دق ف .مكمهد امم مكن ةرصن انتهج نم مكتقحلب ال ىا
 هرعت 1 جس سستم جسم دم ص م مج 7 تمت ل م يصمم جب

 ( اوعفتنتل )



 نيمّواا ةروس مي 4.١ تم

 لاق * كفوا لع يباع مهبولق نا .لاخلاو ىا نووي لعاف ند لاح 3 ةلحو مهبواقو 2

 ىلاعت هيلامهعوجر نا نم ىا # نوعجار مهبر ىلا مهنا 6 فوذلا راعشتسا لجولا بغازلا

 | ذئيح هباوذخاؤيف قئاللا هجولا ىلع عقبال ناو كلذ مهنم لبقبالنا لجولا طانم نا ىلع

 رك.ذامي ةفصتم ةدحاو ةقاط نع ةرانع ةعبرالا تالوصوملاو ىلاعت هللا مهعوجر درحمال

 نم دحاوب ةفصتم اهنم ةدحاو لك فئاوط ند ال ةعبرالا فاصوالا نم اهتالض ريحىف

 نوؤي مهيد تايابو نوقفشم مهبر ةيثخ نم مه نيذلا نا لبق هنك ةروكذملا فاصوالا

 ىلع ةرعاب ةليضفب تافصلا كلت ن٠ ةدحاو لك لالقتساب اناذيا لوصوملا رركاماو لا

 فراعلا:نجو راكبا ضعت لاقر# انهي "تروصؤملا»لالقتسا7ةلزئن ءايلواقتسال الايؤتتاو اهلاح

 اهحيحصتب بلطت ةعاطلاو ةبوتلاب ىحم' ةفلاخلا نال هتفلاخ نه هلجو نم رثكا هتعاط نم

 هريغ فاخال فيكف ابرطضم افئاخ تاءاطلا لعاف ناكاذاف اهيف قدصلاو صالخالاو

 هرنس سدا ىدعس خشلا لاق

 لوهز .دزرلب نت ارمزءلا ولوا * لوقو دنسرب لعفزكزور نادد

 اب ىزاد هج ار هنك رذعوب :* اءاشا دروخ تشهد هكىباجي

 | 6# نوعرانس. 8 مهريغا نود: ةصاخ ةليلخلا: ثوعتلا نم لصف امب نوتوعتملا 6 ني كئاوا
 ةدوعوملا ةلجاعلا تاريخا .اهتلج نم ىتلا تاريخلا لينىف ىا تاريخا ىفإف ا

 ١ ءانيلا و * ةرخآآلا باون نسحو ايندلا باون' هللا مهان اف )) ىلاعت لاق اك ةحلاضلا لابعالا ىلع
 اهلين ىف اوعراس دقفمهل اهب عروس اذا مهنال (نيحاصلا نمل ةرخآلاىف هناو ايندلاف ءرجا

 ناذيالل ىلا ةلكىلعف ةلكراثيا داشرالا ىف لاق *«رافكلا نع ىنئام مهل تدئا نوكيف اهولحعتو

 ىلاعتهلو5ىفاك ةعراسملا قيرطب اهيلان وهجوتم اهنعنوجراخ مهناال تاريخا نوت ىفن وبلقتم مهناب

 | نومدقتم نواس اهايا 5 ة6نوقباس اهل هوو ا «ةنجو مكبر نم ةرفغم ىلا اوعراسوإل

 رابكلا ضعب لاق * ايندلا ف مهل تلج ثيح ةرخ "آلا لبق اهنولانيىا لعافلا مسالم ةيوقتل ماللاو

 لامهالاو ىعاودلابال نيلصاولا مراكم بلطيو نيقباسلا ةجرد ىنتت بيات ىلا تاعءراسملاب

 تادهاجمو تاضايرو بادا ريغ نه تاماقملا ىلا لوصولا دارا نم تاقوالا عسيضتو

 تاريخا ىف نوعراسيكئاواإل ةيمجنلا تاليوأتلا فو © اهيلالوصولا مرحو رسخو باخدقف
 ليما :ىلكلا ور ىدطل مذهب !ناوغراكتلا اًذاناط  ارعااوواس فن نسا للان كشملا مه ىا لا

 *« ىهتلا ةيانعلا قبس ردق ىلع نواس اهل مهو ىنسحلا هللا زم مهل تقبسام بسح ىلع

 ضعب لاق اذلو ةؤاذح كلاس لكلف ةيادهلا قنرط ىلع دبعلا قيس ةيانعلا قيس رده ىنعل

 ىوقتلا باحال ىوأملا ةنجو موهفلاباحال سودزقلا:ةنجو مواعلا تاحال هلا ةخجدابكلا

 سيلو ةماركلا لهال ةماقملا ةنجو دولا ىلع نيمدقملل دخلا ةنجو نزولاب نيمئاقلل ندع ةنجو

 الملا صئاصخ نم كلذ ناف سافنالا عم ناعلاو رسلا ىف ىلاعت هّللاةبقايم رشبلا زودقم ىف
 | هلاوحا م.مح ىف اعرسم هنوكل ةيثرلا هذه هل تناكف مالسلا هيلع هللا لوسر اماو ىلعالا

 ' ثاح املا ةعراسلاوا نعال م اذهف ها كل يب دالففوأ بجاو ىف 31 ادا



 -تقرا# رهع نفانلا ءزك,

 ءايسنالا نم ىتىلا ىحوا ىلاعتةللاناربخلا ف - ىورو - تاريخلا ىف مهل ةعراسم هنوسحم مهو

 ادلا هنع ضيقا نا نمؤملا ىدبع عزجأ ىنم هلدعبا وهف اينذلا ىف هل طسبا نا ىدبع حرغبأ
 نينحتمملا نحتما ىلاعتةللانارامكأا ضعب لاق * طا مهدمتامنا نوبسيأ لاق مثىن» هب رقاوهو

 نم رلا ةدهاشم نع اهب اومححتحاو اهوزلتساف اهتاريخو اهلامو اههاحو اهتذلو ايندلا ةنسزب

 اهنا اوماعي لو تاينافلا هذه اوطعا نيح نولوبقم مهناو تاجردلا عيمج اولان مهنا اونظو |
 هلع الابو نكت ةنيزلا كلتف ةيئاف ةنيزب نيزتنم ىكملا زيزعلادبع لاق * جاهنمال جاردتسا |

 ئراوع لاومالاو ةيناذ سفنالا ناف تادهاجملاو تاقفاوملاو تاعاطلا نه ىترسامب نيزتنه الا

 هللا دبعامو عمجا تاريا نع عطق اهب هبلق قلعتو اهظحو اهعجىف عراست ن رش ةلتف دالوالاو

 تاريخلاىف ةعراسملا نال اهنع بلقلا عطقو ايندلانم للقتلاو سفنلا ةفلاخ نم لضفا ةعاطب

 اهرعو اهلط نش ناطمشاا ةعرزم "ينال ايثدلا تحن روريششلا لواو رورتشلا ناجحا وه

 دآو:نالطلبل' تالكترمو : هاذ ةزامعلعناطنشلا نّعيَنم :ناطنشلا َنمرسو هدتعو هبْرَخ وهف

 تسنوت نامرشب زى“ هكمد نيو * تسدنوت نا ناهج هكار ناهج راذكب
 تنسيب ولا 35 ناح ئكراؤاخ هكترو «ناكوشم-داتت ىنك عج ناسيا لاشك

 هريس س دق ىدعس خشلا لاق

 تلات د ىالاكدم فاو “تتح ايد يشع مذ
 تشزو وكر مانزحم ديا 0 د ,

 فوخ ةشخلاو نورذح هباذع فوخ نم ىا 3 * نوقفشم مهبر ةيشخ نه مع ذلانا 0

 هقحلام فاخنو هششع قفشملا بحي قفشملا 0 كفاوح هطلت هبانع قافشالاو 1 هبوشل

 رفاكلاو ةشخو اناسحا عمج نمّوملا ا نسما نعءو ءاس الا ةروس ف هققحم قيس دقو

 انماو ةءاشإ ع

 دنتك نعا |زاأو نخ نسأو 5

 4 نوئمؤي 8# قالطالا ىلع ةلزاملاو قافآلا ىف ةبوصنملا  مهبد تاياب مه نيذلاو ©
 انجاكرش هريغ كتوكرشإال هيدي م : نيذلاو ع لعفو لوش اهنوبذكيالو اهلولدم نوقدصي

 ملظعا اي اخ هبق ىا رق رت لعن هك نو هورس ادق دنحلا لاق + تاي لا ب ناعاالا نعربع كلذلوافخالو

 كرخلا مظعا دف ةيمحللا تاليوأتلاىفو 5 الثم هل لع> وا 0 كيش دق) ةنم لحاوا هير نم

 ْ ةضحالام اضياو مهمذب راتكألاو مهحدمب .ر ناشد ىو لوقلاو د رلا قف قلخلا هظحالام

 ظ ماسلا اجل 3 نم عيشلاو ءاو ودلا برش .ن . ءاقعلا لوصح نأ موس نا ىتدلبإ اأو بابالا

 ١ ةكيقت نبدعتلا نمرالا نايدنعا نم“ ئقلا نا مهوت ىا مهوتلا عشرا ثدحم نيقيلا ءاج اذاف

 رس مع5 | احا لاقي ؟" كيرشلا نال تل

 كفرا ,ه لغب رد نيك رد,نءا تب * تبا ص الاخ رهك كك 2 صاخ بيج

 لا هباواسوتو تاقدصلاو ها لا نم هوطعاام نوطعي ىا 1 اوناام ولا ولا : نبذلاو ف 0

 قدحتلا ىلع قضاملاو 3 ازك2لا كغ ةلالدلل عراضملا 4 ةغيسصو تاربملاو تت اريخلا ند ىلاعت ا

 ( مهواتو )



 قينهؤلا|ةنوتس موي مو >>

 نقاتل ُس دحاو امهنمد ءاسنل | نه رهاطلاو ضئاخلاو نيدلاىف افالتخا ىمسالف عورفلا ْق

 | ةقفتم ةدحاو مكتعامج هذه ناىنءلاو لسرلل ةنمؤملا ممالا ىلا ةراشا هذهليقو * امهفيلكت

 ىل نوكي نا ريغ نم 6 مكيداناو 38 ىلاعت هلوق همتالبالو ةدابعلا ىف دبحوتلاو ناميالا ىلع
 | متالاو لسرلل ريمضلاو :ةملكلا ةفلاخمو اصعلا قش ىف ىا 1 نوقتاف 0 ةمولا ىف كرش

 | باجنالاو ربدحتلل مثالا قح ىو تاهلاالاو جيهتلا نكس قح قف سصمهاالا َك] ىلع اعيمج ا

 | ءاقتاو ىلاعت هللا ةفرعمب لصتياوف دحاو عيا نيد نا ىلع هيبنت هيف ريبكلا ريسفتلا فو *

 ١ ةفلتخم انايداو ةقرفتم اعطق هداحملا عم معيد سعأ اولعج ىا 4 مهل مه صمأ اوعطقق وع هيصاعم

 هؤارك ىمب اهران ] ةيسراقلانو :ةقرفلا قع نوير عمج اعطق ىا مهما نم لاح هي اربز ف

 ا هك مه دلاع قه نييزحتملا كلوا نم ةعاجج ىا 13 بز> لك [ د1 القا ددش و

 | فكرابكلا ضعب لاق * ىلا هنا نودقتعم نوبج.م ه«نوحرف## هوراتخا ىذلإ نيدلا نم

 هللازود ام اوحرشينا نيفراعلل ىغذبالو معلا موتحمىف هلقبسام معي سيلو هيدلاع دبعلا حرفي

 نم رثك ا ةهومهفا ةفيشلاب ناجح ىلإ قير بيا اذا قاناصلا فواد" لب لع ىلإ ىلا شارعلا نم

 ريصقش شلالج ةيمكنافك اع ] ىدعس خيشلا لاق * كاردالاىف روصقلانم دهاشبامل هحرف

 كانف عام هكبوسنم ريحتب شلاج ُةلح نافصاوو كتدابع ق> كاندنعام هكدتقرتعم تدابع

 كتفرعم قح
 قاب ديوك ج ناشن قذا:كد ى "« "كرب عملوا: كضو ىنكركا

 دوا ناكتسيم رم لل رز وت وسما ناكتك نانشفط ْ

 مهنال اهرتسيو ةماقلارمغي ىذلا ءاملاب ةلاهملا نم هبف مهام هبش ه6 مهترمت ىف مهرذف

 ريثكلا ءامال لق هنمو ”ىثلا رثا ةلازارهغلا لصا بغارلا لاق * اهب نوبعال اهنف نورومغم

 ةلاهجلل الثم لعجو اهرقمل ةرئاسلا ءاملا مظعم ةرمغلاو ماغو رش هليسم رثا ليزي ىذلا

 | ةترفتملا رافكلا ىنعي مهكرتا ىا ِلسو هياع هللا ىلص هللا لوسرل ٍباطخلاو اهبحاص رمغت ىلا

 ىلع مهتوموا مهلتق نيحوه 4 نيح ىتح ف مهقرفتبو مهب كبلق لغشتالو مهلاح ىلع
 نع هلىهنو هللالوسرل ةيلدتو ةرخآلاو ايندلا باذعب مهلدعو وهف مهباذعوا رفكلا

 راكتال ةزدهلا 46 هب مهدمت اما نوبسحأ 9 هريخأت نم عرجلاو مهباذعب لاجعتسالا

 مهل اددم هلعتو هايا مهيطعت ىذلا نا ةرفكلا نظيأ ىا ةلوصومامو هحايقتساو عقاولا

 3 عراسن 0 مهل مهراختفا ةدقلل نينا صيصخنو كلوصوملل ناس 4 ننبو لام نم 2

 هكدنرببه ناك ىنعي ] ىفشاكلا لاق * مهماركاو مهريخ هسيف ايف 46 تاريخا ىف مهل هب

 ارئاشيا لاسماو ىوكسشرد ناشيا .ىارب امزا. تستعراسم دنزرفو لامب ارئاشياام دادها
 هكتسا نينج هن ] © لب #9 [ ملك يوك ناشبااب نا اداب ام هكتسه نأ قاقحتسا

 تعراسم هن تسجاردتسا دادما نيا هكدننادمم ] 6 نورعشيال © [ هكلن دنرادنب ىع

 مءاهبلاك الصا ”ىثب نورعشبال مهلب كلذ لمفنال الك ىأ ردقم ىلع فطع وهف [ ريخرد

 مئالا ةدايز ىلا رارجتساو جاردتسا دادمالا كلذ نا اوفرعيو اولمأتبل روعشالو مهل ةنطفال
 امم تت مح د 5 تي عل



 مي م مس رفع نماثلاءزجلا

 ظ لامع الا نم 26 نول هعئامب ىف داو لكيلو منا مهقحىف تادابعلاو ةحلاصلالامعالاب فيلاكتلانا |

 | ةنباهرلا هيلعام نالطب ! ىلع ةلالد ةي آلاىفو « هيلع م كيزاحاف / ميلع 8:6 ةنطالاو ةرهاظلا

 نإ معاو 3 تاسطلا لكا مهنيدف س ريل ناب مهد داقتعا ريده دق ىلع ىنعلي تايطلا ضفر نم

 ىوتملا ىفو : لالحلا لكا تحت نوكتنا ىلع لدي اصلا لمعلا رك ذ ريخأت

 لالخ .ةمقازا-ادبا ؟ثقزوا قلفع :* لالح ههقلزا دياز .تمكحلو ع

 مارح ناد ارئا دياز تلفغو لهج * مادو 5 دسٍعون' همقلز نوح

 دهد رخ ةرركا فكانت ةديد * دهدرب وجو ىراك :مدنك حيه

 انلهشبلما" © ضاوطاوكو ا ]2 همقل“ + .انهشن كدا« ت ريو. "تكلمت ١ هلمقل

 ناهج نآ نتفر مع تمدخ ليم * ناهد ردنا لالح ُهمقلزا دياز

 الوانتمناكام عرشلا ىف ببطلا ماعطلاو سفنلاو ساوحلا هذلتستام بيطلا لصا ٍبغارلالاق *
 ١ الجاع امرط ناك كلذك ناك م هناف زوح ىذلا ناكملا نم زوحلام ردّشو زوجنام ثيح نم |

 بيط هللانا) ثيدحلا ىتو الجا بطي مل الجاع ابط ناك ناو هناف الاو محوتسيال الجو |

 راخالا ةضور بحاص لاق : (ايطالا لشال |

 0 1-0 دم دتشوز * لال> دشاس لصارد 5 هدوم رف

 يدك صان فاشاو* ا وعول قرت فاي | نوجوت ناراب ٌرظق
 وهو مئانغلا نم مالسلا هلع انين قزر ناكو هما لزغنم لك ا ناليشل [: ةيلحت جي سع ناكو |

 ةدش ىف نبل نم حدشب هللا كوسار ناو تح اهنا تاذس تح ا نع - قود تانيطلا يطا

 | نيانم لاقو هدرمىلةاشنم تلاقف اذه كلنيانملاقو اهلا هدرف مئاصوهو هرظح دنعرخلا |
 كلذب لاقف هتددر+ل هللالوسراي تلاؤو هنءاج اهنا 7 هدحاق ىلا اهتيرتشا.تااقك ءاثلا هذه |

 ناكاذا للاهمحر ىلازغلا مامالا لاق *احلاصالا اولمعيالو ايطالا | لك الا نإ لجبارلا توا

 7 نطل نرسل ملسملا ا كلذَي ع يا اذه ناف نامزلا دسف دق لو ناب

 لالح ةمقل ىلع لدللا رطفاو راهنلا موصا نال هللا همحر ىتارادلا ناملس ونا لاق * روم

 ةمقل هثوجىف دبع بلق لحن نا ديحوتلا سمش ىلع مار>و راهنلا موصو ليللامايق نمىلا بحا

 الانام جوهشلا/نف(ةينلقلا طمطقن ة]زئ ودق هيكل, هف صخر نإو تاسطلا لك ! نا مث مارحأ |
 كسلا ريغ اذا مارحلا ريد فيكف ةملظ هل ثدحب تاحابملا ف بلقلا رك ذ ىزوجلا نب جرفلاونا |
 مرح تاحابملاب داتعا نم رابكلا ضعب لاق اذلو بلكلا غولو فيكف هب هوضولا عنم ءاملا |
 ديحوتلاو مالسالا ةلم ىا 6 هذه ناو 8 ةاجاملاو هجوتلا لهانم انلعجا مهللا ةاجانملا ةذل |

 كلذ بيب اهماظتناو دادسلاو ةحدلا ىف اهرما روهظ لاك ىلع هبنتلل هذهب اهيلا ريشاو
 ةمالاىطرقلا لاق * لسرلا اهيا مكتعيرشو مكتلم ىا 6 مكتما ف © ةدهاشملا رومالا كلسفف
 | هذه نم لاح 4 ةدحاو ةما 9 عمتجم نيد ىلع ىا ةما ىل اعراسإ] اين انا ةتموي نيكل اناتع

 فالاتخالا اماو.راصعالا هن لدشال ل عئارم مل لوصا ىف ةدحتم ةعيرشو ةله ىا |
 ميسم م حسم م سجل ١

 (ف)



 0-0 مج ملا/ عع

 ْ ذا ارارقرش ناكملاف رق بغارلا لاق * اهلجال اهف نورقتسي اهننكاس ناف عودذو

 | ةكرلا ىضتش راو نوكلا ىضتقن دربلانا لجال دزبلاوهو رقلا نم: هلضاو: ادءاخ انوي
 مملاو نيعلا نم لبقو ىرج اذا ءامملا نعم نم لبعف داح رهاظ نيعم ءامو 4 نيعم و 0

 ةونرلا كلت ءامتفصو- نويغلاب :اكدم هنوكو .هدوهظل !اكنعم لزاما اءاملا ئجتسإو ةكاز

 ١ تابنلاو ناويلا نم قسيام ىىكسو برشلانم عفالا نونفل اعماج هنوكب ناذيالل كلذب

 | اتنافرفوالا"نورمسلاناكل:ىراحلا ءاملا نوكينا الواو .بجعملا ن سلا ةرظنع هزيتلاو ةفلكربغب

 اهتحن نم جوال ءاعملاةزكددب اهوفهمتانلعا مكتب هللا اءاحام جالو اذوقمع ناكلملا ببظو |
 ةرضخلا ىلا رظنلارصبلا نولجب ثالث ) ةنسلا دصاقملا ثيداحا نمو. دحاو نارق ىلع نيقوسم

 | حببصلا درمالا ىلا رظنلا ناف هيلارظنلا لحن امبىا ( نسحلا هجولا ىلاو ىراجلا ءاملا ىلاو ١
 لمقتل للا نظن دبع _نشاعبلا ىلإ رطنلا ميدي نم قَح قب ىذدعس خيشلا لاق * عون

 درخ, هح خاب هح نديد عدرد 1ك دربي شعشوه ةرو دك لفطارح

 لكحو نيج نايور بوخ رد 5 + لآ رك دن“ ع. قدح

 هلوق ةمختلا تاليوألا فو © بيباحملا .امهيف رثكي كرتلا دالب نم نيتدلبل ناملع امهو |
 ملاعنم .باالب . نكس ءانم .دلون ىذلا حورلا ىسيع ىلا هبريشي 6 ةياهماو <صنإ انلعجو)

 | هللا ةفيلخ هنال هتفرعمو هللا تاذ ىلع لدت ىتلا ةقواخلا هللاتايا نم ةيا مظعا وهو باسالا |

 صاوالاب ىمالاىوامو حورلا ىوام هناف بلاقلاةوبرىا «ةوبر ىلا امهانيوا ورز هنمحورو |
 حورلا ىوأم نوكي بلاقلا مادام ىنعياهرارق رادو. امهازتهوه « نيعمورارق تاذإلهاونلاو

 ةيكيللا نيع زينا لال 55220 طفل 2 مو اه نك
 ١ اولك لسرلااهيااي #8 نيعملا لها نم انلعجا نيعماي مهللا + ىهتنا ناسللا ىلع باقلا نم ةيزاخلا

 نقرفتم اواسرا مهنال ةعفد كلذب اوبطوخ مهناىلع ال لسرلا عبط باطخ #8 تاببطلا نم

 | ملعيل ىصوو ىدوتو هنامزف هيبطوخ مهنه لوسر لكنا ىنعم ىلع لب ةفلتخم ةنمزاف
 هب اوصوو ءاينالا عيمج هل ىدوت !ماناو ميدق عرش لسرلل تابيطلا ةحاباذا عماسلا |
 ربعف احانس لغاز تايلطلا لكل و زول ”نادوكما ةنالي لب ويم اكو دعو

 | مهضعب لاقو «زاالل الامحا ةياك ا دنع عما ةخضإ لسرلاب ةقلعتملاددعتملا صاوالا كلتنع

 , ةنابا هفو مظعتلل عملا طفاب دحاولا ةيطاخف برعلا ٍبأَد ىلع هذحو هللالوسرل باطخهلا
 مهنالاك ةزاحىف لكلا ماقم همايقو هلضفل

 ِ ازخاسلا كنف * نمحارلا عج“ دقو

 ىراد اهند ولا 2 همه نابوخ 1

 ىا 6# اًاص اولمجاو 8 هكاوفلاو لك املا تاحابم نم ذلتسيو باطتسام تايظلاو *

 | هيقو لوالا قالخب بوجولل ىمالا اذهو مكبر دنع عقانلاو مكنم دوصقملا هناف اخلاصالمع
 ىلع ناميالا راتخاو هبلق اذصو ةبحلا ةياغ غلباذا دبعلانانم نيحبملاضعب لاق امل مدهو در

 ركفتلا“ ذاع نوكتو ةرهاظلا“تاذاعلاخرق/ةلئاذملا ةلانعالا#هلغ' طقسا قاق»ريغاوبضنفكلا
 هم هللا بح اضوصخ لسرلا.ه ناميالاو ةبحلاىف "سانلا لك ناف لالسضو ٌرفك ااذهو

 أ



 2 يسد ا عسسل حس لل 5

 سجس ع هوم ك0 مي را ا

 | امو اور كف ا ىلع فطع 0 اولاقف 0: درعلاو 0 كالا مهتداع اموق اوناكىا نا.غطلاو

 ناصحالا نم اهنلا تسلل هيف اهتلاصال © ناملاعلل 2 اهنباو اهانلعجو ) هلوقىف هما مد نا ْ

 ْ ذأ املف نيمؤملا ةرود ًارقف ةكم حبصلا ىلص مالسل اهياع هللال وسر نا - كقوداوات 0-0

 ىوسل مددوا زابو نكرر 520000 هوو اررمسإو ردام مداد يا

 مك ملاذ ججح رشع نماثلا ءزملا

 ةزمهلا 6 ع نمؤنأ 9 #8 ةحصامملا قيرطب مهن امف اولاق ىا رابككسالل ررقم ضارتغا امه

 لثملاب فصو # اننثم نيرشبل. هه نامعالا انم ردد نا ىتنيامو نمؤنال ىنعم راكالل

 6 امهموقو وه ثنؤملاو ركذملا عملاو ةئتثتلاو دارفالل ماعلا ردصملا مكحىف هنال نائثالا

 ىا نمؤن لعافنم لاح ةلماو 46 نودباع 9 هلو ةقلعتم 46 ال 8# ليئارسا ىنب نوني

 بصتمنعةيلعلا | تتر طحو امهنأشل ضرعتلا كلذب اودصق مهنأكو دسلاك انل نوداقْمنومداخ

 ليثا رباب هكءدناةدووا ريساف ىضعت رد ] قشاكلا لاق *« رشبلا ريغ رخآه جو نم ةلاسرلا

 مهل مهتعانط نوكتف ىا:[: هلاسؤكاي تشرب تبواو هللاب ذوعت دئدتسربىع ارنوعرف

 اني ىتح نوراهو .ىموم بيذكت ىلع اورصاف ىا  اههوبذكف © ةقيقملا ىلع ةدابع

 دقلو مقل ,2ىف قرغلاب #4 نيكلهملا نم 9 اوراصف 6 اونكف مهقيدصت نه

 25 6 ٍباتكلا 82 مهيديانه لس اريسا ىنب ءاجتاو مهك الها دعب ىا # ىسوم اننا

 مئارمشلا نم اهبف امي لمعلاب قحلا قيرط ىلا 6 نودتهي 88 ليئارسا ىتب لعل هك 6 مهلعل

 انردق مظع ىلع ةلاد 46 لاك 8 ىسبع ىا 5 ميم نبا اناعجو # ماكحالاو

 ناب ديل مص نبا انلعجوا امهللا فاضم دحاو ما هي الاف رشب سسمريغ نم اهنم هيدالوب

 لاوالا اند سيسم ريغ نم هندلو اهناب هيام همح تازديعم هنم ترهظف دهملاىف ملكت

 ملكت ىسيع نال ىسومدعب ليئارسا ىنيل ةربع ىا ةياآ نوعلاىف لاق * اهيلع ةيناثلا ةلالدل

 ليبقنم اذه نوكف اعطق ناتيا اههو سيسمريغنم هتدلو ميسو قؤملا ئحاؤ دهملاق

 مان[ ةكايرك بانك امف هتلاضال مالسلا هلع هميدقتو + ىهتنا امهادحا ركذب ءانتكالا

 | ىلا امهانيوآو » ةءآرقلاب ىف هعمدب قرش ىا عكرف ةقرش هتذخا هماو ىسيع ركذ

 ا امهاوأم هانلعجو ضرالا نم عفن سم ناكم ىلا امهانل زنا ئاآ[ 1 نيمز زا ةوبر

 , ءاهتلا ىلا اهبرقاو ضرالا ديك اهناو ةعفتم اهناف سدقملا تدب ضرا ايليا هو امهلزتمو
 ىلا القط ىسعب ميم توا ىليهسلا مامالا لاقو * بعكنع ىوربام ىلع الم رشع ةيناع

 لاق * اهنم مهمسأ قتشاو ىراصنلا ىمست ةرصانبو ةرصان اهل لاش قشمدنم ةبرق

 ١ ناوك لاكش ةدزاود نانام نب فسوب دوخ 6 رسلو ريساب ميم هكتنادّووأ 1 ىشاكلا

 [ تخورفسو تشر ى شردامةك هكدوب نامسر ىاهبزا 02 ماعطو ديدات دك عضوم

 رابخ لاسعانمهنوكل امهوحتو ناتكلاو :نطقلا لزغنا ىلا ةراشا هيف ريقفلا لوقب *

 اهيف لصحي ىتلارايدلاو ةسورب لها هيلع بكاام ىلع هوحنو زقلا لززغنم بحا ءاسنلا
 8 دارق تاذ ات مهراختفاو اهبابرا ةرهش ابلاغ هبو ايندلا لها نيزنم زقلاناعم زقلا دود
 | رام تاذ.ليقو [ تفرك ناو ماراورب هك لهسو طسبنم ىرقم ىنعي رارق دنوادخ ]

 عاش



 دابعلابر دوهشو ماتلا نافرعلا ا

 نينمؤملا ةرودس مص م6 زج

 دنا. هوم ركنا هجم دكه: ]||
 هلاشفإب دلاعإ وكت, كشوك ناز وك ةتناوخر ضرك اهناستاوع عكار وتدا اون

 رقلاو ريخا ىلع« لاق ةثودحاالا. نا ىلع ةلالد ىرعلا تبملا ىف ريقفلا. لوش #*

 ايقاو ةتقول و در داحار ماسح ابطا ناكها ام نال ونجل ءلاقإك6 ف ةلويبعو
 تيتو: ةيناثبلا ةيودحتإلا | نازتيبلابزق» كافي نإ قكعفز ةيبزلتلاناديدج تفز تلوك كاك

 هك ارىموركسمقح تمحر زا داب ىدود سب ] 86 نونمؤيال موقل ادعبف نإ ةلك اشملاقيرطب
 اوككلهي ىذا اانمب ادن: قسفاعقلا ةكور ا: قباب كتنكو لهن نانا ياو طت وعاش كوزاكي

 مدقتام فالخم ةركتم ةروكذملا نورقلا نال ةركتلاب مهصخو ادعب هل لبق نم نايل ماللاو

 قبس." نيم موق قحق:ةنال؛ماللاو فلالاب قرع كتنح نيملاظلا موقلل:ادعش هلوق نم
 رادم قيدصتلا نا اك نارينلا ىف باذعلاوكالهلل ببس ناعالا مدعنا ىلع ةلالد ةينآلا فو *

 إء لاق تنسونا تكرت نيدىأ قع ريشتلل مالسلا هيلع" توقعب لاق. نانللأ ىف منتلاو ةاجنل
 تحاور مالثتنالا وقت ةممت الذا] توتير تل "لاك وروتاو مست ع ةكللتماان الانا مالس الاء |
 | له هنع هللا ىضر ايلع لحجر لاكَف *«مدع مقللا عيمش دجوب ثاحو مدع ملا عيمش ع

 ١ نكلونابعلا ةدهاشمب نورءلا هكردتال لاق هارت فيك لاقف ىراالام ديعافآ لاقف كير تيار

 | برلاناقرع ىندي لذ هسفن فرع نمو لج هبر قرع نم هنعو *ناعالا:قئاقحم كلقلا هكردت

 اودع لظلا لها راسو رافكلاف ةروصلا ىف ةلذ ىطعي سفنلا نافرعو ىنءملا ىف ةلالج ىطعي

 تي م اوكلهو نطابلاىف ىلاعت هللانم اودعب ثدح ىنعمو ةروص اولذف ةزعا مهسفنا

 ١

 ىلا علا 4 اون نه ثيجىعماف ةروص اي وغفل دإ م عهسشا اودع لودعلارئاسون وم واو هاظلا ىف ا

 سفنلاو برلاب لهجلا ةهج نه نأ كل عيمش صهاظلاىف كالهلانم اوحنو نطاللاىف |

 دوش دسافوز هدانا هوم وحجم 3 دوش 0 راك قنور

 | لصح دايقنالابو دايقنالا برمشم نم لصحم امنا ضيفلا عمحناف قحلا لهالداقنالا لقاعلا ىلعف

 ظ وتود عكار ناششيب ىئابنات * وتب ارتناما نآدنناسر كك
 | ىم هيانماي اب نوره هاخا و ىسوم هيي مث 9 دابقنالا ىلع انتيثا دانعلا نم انمصعا مهلا

 تارعلا صقنو مدلاو عدافضلاو لمقلاو دارجلاو نافوطلاو اصعلاو دنلانم عستلا تايآلا

 ه6 نييم ناطلسو و اهوبذك ىتلا تايآلا دارملا ذا اهنمرحبلا قلف دعل غاسمالو نوعاطلاو
 تايآلا سفنوا تانآلا رباس: ىلع اهلضفل اهضصخنو اضعلا ىهو مصخلا ةمزل٠ ةحضاو ةح

 ل 58 كاتو نيادج نيناوثعل اهعمج نعاهشا فاعلا قيرط ىلع كلدب اهنعربع

 نال ركذزلب اوصخ طبقلانم ههوق فارشأ ىا ني المو نوُصلَو ىلا » ىناذلا رياغتلا

 , ةعباتملاو ناميالا نع 6 اوريكتساف 8 © مهباقعا اراك مهاد طش لطازللا ضلال ا

 ظ أ اهتعا كسلا :ىاقتناو د دعب هتالاسربو مهبر تاياابا ديلا نؤاهشن ا ةربكلا مظعو

 , يكلايف دحلل نيزواجم نيربكتم © نيلاع اموق اوناكو إ» اهلبقو اهلاثتمانع اومظعتيو



 مك م4 2 رشع نماثلا.نجلا

 نم لب عوجلا نم سيل وهف رجحلا دشي ناك هنا نم ئورامو برشلاو دا كامل

 زافكلا هللا _فصو دقو .داشرالل كلملا ىف .رقتسي لب توكلملا ىلا دعصي الثل .هتفاطل لاك

 مهيلع لجيش مث ايندلا بح ىف سامغنالاو ةمايقلا موو قااخلاب رفكلا هو تافصلارشب

 مهملظ ببسب ناك امنا مهكاله نا ىلا راشاو رظلاب

 رادباب تنعلورب دنامي * راكزوردب راكمتس دنام

 دانلا ىف ءالؤه) لاق ام مهب ةالابملا مدع ىف ءاثغلاك مهناو دعبلاو ةواقشلا لها ل ُس

 ىلع داع محو ةروك ذملا نورقلا كاله دعب ىا مهدعب نم انقلخ 5 انأشنا مث ف 0 0 الو

 1 مالسلا مهيلع مهريغو بيعشو طولو اص موق مه #4 نيرخآ انورق # رهشالا |
 ةدئاف دوعت لسرلا اوعباتو ءاسالا ةوعد اولبق نا مهناو مهنع انءانغتسا ةما لك معبلو ةردقلل |

 دال نم 4 اهلجا ةما نم قستام 0 مهبلا 0 مهمايقو مهداقاو مهمالستسا |

 ه«نورخ اتسيامو » ميكالهل نيع ىذلا تقولا ةكلهملا مالا نم ةما مدقتنام ىا قارغتسالل |
 انلسرا مث ه» نامزلا نم اهلدح امدنع كلهتو توم لب نيع ةفرطو ةعاسب لجالا كلذ ظ

 نورقلا ءاشنا نع خارتمو رخأتم مهلاسرا نا ىنعمىلع ال نكل انأشنا ىلع فطع 6 انلسد
 كلذب«ضوصخب, نزق' ءاشنا.نع.رخأتم ِلوُسَو لك لاسزا نا. ىنعم ىلع لب اعف .ةروكذملا

 الوسر مهنم نرق لك ىلا اذلسرا دق نيرخآ انورق مهدهب نم انأشنا مث لبق هنأك لوسرلا |

 ادحاو نيرئاوتم ىا لاخلا عضوم ىف بقاحلا صو ةرتاوملا نم ردصم *# ىرتت وه هباصاخ |

 نهدريغو داشرالا ىف لاق * [ىركيد سيرد عج ىنعي ىبدد ىف] ةسرافلابو : دحاو دعب

 ةما ءاج الك 98 ةعاج لسرلا نال ثينأتا فل الاو واولا نه لدب ءاتلاو درفلا وهو رتولا |

 زكا ىتيبذكلا هبل اوبسن 6 هوبذك 9 غملبتلاو تانيبلاب ءاج ىا صوصخلا هي اهلوسر

 اروادندركبيذكت ]ىنشاكلا لاق *مولعلا رحب ىفاك (نيلوالا ثكا مهلبق لضدقلوإلهلوقليلدب
 تاداع موزلو ناردب دياقتبو دنتشادنب غورد رششحو ثعبو توبنو ديحوتزا تفك هحناو |

 هكاضعب قف نورقلا ضعب ىا 6 مهضعب انعيتاف 92 [ دندنام مورحم قيدصت تلودزا هديدنسبان

 ىلا بابسالا ةرشابم ىف اضعب مهضعب عبت امسح ضعب رثا ىف مهضغب انكلها ىا كالهالا ىف

 ميدادن تلهم ار مادك جده ىنعي ] ىنثاكلا لاق * ىصاعملا رئاسو بيذكتلاو رفكلا ىه

 نمل 6 ثيداحا 8 مهكالها دعب 6 مهاناعجو ف [ مادركبقاعم نيلوا نوج اننسيقل

 نم نوربتعملا اهب ربتعيو اهنم بجععتيو اهب رمش تاياك> الا رثا الو نيع قبب مل ىا مهدعب

 وهو ايحعتو ابهلت هل تدع هو ةثودحا عمجج وأ ثيدحلل عمج مسا وهو ةداعسلا لها

 تاجا متخاسو ] قشاكلا لاق * اهنم بحعتبام هو ةبوجتا عم بيجاعاك انهه دار 1

 ةصالخ دنئز لثم نادبو دننك داي ارئاشيا باذع مثاد هكميدينادرك قلخ تبوقع ىنعي

 نخس ركاو دنيوكس راو هناسفا مدره هكدنام قاب ىتاكح ريغ ناشبا زا دك 1 نخس

 [ تسا هتفك كرز, ىدوب هبىدناج ناشيا ىوكين
 كتثودحا نسحن ناب دهجاف * ةثودحا كنع قو ىنةت |

00 



 نع ىا هي لق امع ع لوقلاب ةدعو هباعدل ةباجا ىلاعت هي لاق 8 هيلع مهرارضاو ىايا |

 أ

 أ

 ةمادنلاو . باذعلا مهتاياعم دنع كلذو بيذكتلاو رفكلا ىلع 46 نيمدان 8» نوبذكملارافكلا |

 تعدصت ةلئاه ةحص مهيلع حاص ليربج ةحبص هي ةحبصلا مهتذخاف اله [ ىنامشب ] ةيسرافلاب |
 د 5ذملا نرقلاب دارملازا ىلع لدي اذه تلقناف * توصلا عفر ةحيصلاو اونا مهبواق اهنم |
 حيرلا مهتباصانيح مهلعل تلق * مقعلا حيرلاب اوكلها اداع ناف اص موق دومت ةصقلاردصفف |

 | سماك ةحيصلاو بلقلاب طول موق باذع ناك اك اضيا ةلئاه .ةحيصب اهفعاضت ىف اوبيصا مقعلا |

 جايتحاالف الاو ةفعيضلا هتما لجال ىهاظلا ىف هلكا امناو ةعوتتملاهتايلجت نم هيقسيو 3

 نين٠ؤلا ةروس مهي 8 جح

 . ذرخلل داملا عطق ىرفلا بغارلا لق * ثعبلاو لاسسرالا نم هيعدي ايف هللا ىلع بذكلا

 نا رقلا نق لمعتسا :كلذلو 0 داسؤفالاىفو امهنف ءارتفالاو داسفالل ءارفالاو حالصالاو

 دوه 4 َنلاق 0 لوش مف نيقدصعإ 1 ناثد وع هل نحلامو 0 مظلاو كرشلاو بذكلا 3

 راكدرورب ىا ] ةيسرافلابو.: مهنم ىل مقتناو مولع 6 ىبرصنا بر © مهئاعا نم سكيام دعب

 مهبيذكت بيسي ىا 6 نوبذك امب له [ نادرك بولغم ارئاشياو تيبلاغب !سم نك ىراي نم

 ىا نريصيل ىا 6 نحبصيل وف ةلقلا ىنمم ديك أتل رورملاو راجلا نيب ةديزمامو ليلق نامذ

 ا مهيلع هللا ثعب اهنم اند املف هلهاب اهبلا راس مرا ءانب ملا ناح داع نب دادش نا ىور دقو |

 2 هتك 1 ا نة ول نسيوعصلا اردخم# مدخلا نلداطاب 51 اك رلاام كانعلا [ فلم صار ليك لوك ف (ل] قس
 سالب نيلالخلا قو * هل عفادال ىذلا تباثلا هجولاب ىا ذخالاب قلعتم ك6 قحاب 0 باذعلا

 ا ليسلا هلمحلام وهو هب عفتني ال القلاع اكو اغا 7 ءاثغ 2# مهانريصف 4 مهاناعش 8 هللا نم

 ١ ىبشاكلا لاق * كله نم ىداولا هب لاس كلوقك نادبعلاو قرولاو دبزلا نم ههجو ىلع

 كك كاشلاتإو سخ نود متخاس دوانو ميدرك كاله ىو ةدراقا بأ كاشاج نوح : ءاثغ ]

 ١ رابخالا لمتحم ه6 نيملاظلا موقلل ادعبف #8 [ ددرك هنهك هايسو دتكفافارطاب ارثآ ليس
 | ردصم ادعبو [ ارئاراكمتس هوركىم ىادخ تمحر زا داب ىدود سب ] ىنشاكلا لاق * ءاعدلاو

 وكله :ىا اذنعب.اودعب ىندملاو, .ياهيصان. :لمعتس :داكيال' ىلا :رداطملا نم وهروب كلهاذا, دعب
 | اوفطو ضرالاىف اوغب نيح ايندلا لها ناىلا ةراشا ةي آلاىفو * ادعب هل لبق نم نايبل ماللاو

 لير ال

 راب شرورد كَم لد رب دهن * راكزور ارهلفس دنك مموج

 تسب مابرب كاشاخو لوب دنك « تسرب دوخ دوب شدنب ماب وج

 | ايندلا لها لكأي امم نولكأي اوناك ناو هّللالهاو لسرلا نا نوملعيال اولقام مهلسرل اولقو
 نوفرسيالو نولكأي هللا لهاو فارسالاب نولك أي مهناف ءالؤه لك أي اك نولكأيال نكلو

 ( ءاعما ةعبس ىف لكأي رفاكلاو دحاو ىبم ىف لكأي نمؤملا ) مالسلا هيلع ىننلا لاق اك
 نطب تفز غالو كيراب لدو نيد * نطب تفهرد دروخ رفاك مرجال

 يع لإ تاغ نيم دايز مبطإل 7بكلعلل كيفاه وات داينوتك ل لإ كعارل
 هبر دنع تس مالسلا هيلع ناك هرس سد ىدنفا ءداتفاب ريهشلا خبشلا ةرصح لاق + مهبر



 ف ىلا زعم رسفع نماثلا ءزجلا

 لوسوملا 0 رو  لرسبلا 5 لعافلا مث ووخاو نانا

 هريس نال دهرا راحل مدقفا ىرخا ةسمبهللع, فطعلاو .لوعفملاو لغافلا 11 تلاط |

 تملا املا ريصملاب ىا 3 ةزشن آلا ءاقلن ا * مدقتلاب صخف ككر هطسوتو انليلمألا

 مهانوعت ىا 3 مهانفرتاو 8 #8 باقعلاو باوثلاو تامل نم اهفام ءاقلبوا رمشلاو ثعلاب

 عسوت ىا نالف ىرت لاش |[ ارئاشيإ مدول هداد تمعلو ] ة.سرافلابو 5 مهيلع انعسوو

 اولاق ىا دالوالاو ا ةرثكب ه6 ايندلا ةوبحلا ىف قع هتغطا ةمعنلا هتفرتاو ةمعنلا ىف

 لاوقالاو تافصلا ىف 6 مكلثم رشبالا ا دوه ىا هك« اذهام مهل نيلضم مهباقعال

 ريرقت وهو هنم نوب رشت ىا # نون رمشت امم برشيو هنم نولك أت امم لكأي 8 ةيرشبلا

2522-2222 0 

 ا

|| 
! 
 أ

 | دكئالام تافضإ فصتم هك قتلداب فق ىف فدا اقل دام[ ءادغب ] ىغي : ةلثاحملل |

 لاوحالا نم رك ذ ايف ىا * مكلثم ارشب متعطا نئلو © [ ىديماشاينو ىدروخت ىدوب |

 [ هاك 1 ةيسافلابو :ةعاطالار ب دقت ىلعىا 3 اذا مككا 0 هرسماوأ ملثتما ناهللايو ىاتافصلاو

 مهلئاق اهءارو نارسسخال ىلا مانصالا ةدابع نود انارسخ نيرادلا ةداعس ىلا مهلصو» ىذلا |

 فوذحي مقل باوج ةاماو طارشلا ناومصم 2 اهريخو نا مسا نيب عقو نذاو هللا |

 نذا نوبعلا ىفو * اضوع نونو هيلا فيذا ام هنم فذح ف رظ نذا ءالضفاا ضعب لاق * ْ

 دهدبم هدعو ايا ] 6 دعب قه نورساخل نذا هومتعطا نا مكنا ىا ك2 طارش باوج ا

 توع تام نم اهمضب ”ئرقو تاع تام ند ع اارمسكي مماذا م كنا ف | جدع نس انا ْ

 صعب ناك ىا باصعالاو موحللا نع ةدرح 3 13 اماظعو ايارت 3 متر صو ص هدكو 0

 هبالقناو داعبتسالا ىف هتقارعل بارتلا ميدقتو اماظع اهضعبو ابارت هرئاظنو محالا نم مكئازجا

 نا ىهاظلا ريقفلال وق  اماظع ؟وزخأتمو افرص ابارت مومدقتم ناكوا ةيدابلا ءازجالا نم |

 لوطل لوالل ديك أت « مكتأ 3+ عملا قلطمل واولا نال ابارث مث اماظع مهتدوريص ناب مهداسم |

 تاههو# متنك اك ءاحا روبقلا نم ىا © نوجرخم إف هلوق وه ىذلاربخ نيبو هني لصفلا
 ىنعي 86 نو دعونا © عوقولا دعب ىأ دعبلا 0 هرركتو دعب وهو لعف مسا 54 تاهه |

 دعتسملاناسل ماللاو نودعوت امدعب وأ !|دخن ف ازدو ثعبزا ديوشيم هداد هدعودحنا ]

 نا < ىمع نا © نودعوتامل ليقف داعبتسالا اذهاذامل لبق داعتسالا ةملكب اوتوص امل مهنأك |

 ةلمجلل ةرسفم © احنو تومب © ةينافلا ةينادلا 8 ايندلا انتايح الا ف ةالاام ىاام ىنعم
 ةاماو ةتتوملا _ناسالا انيصنوا ,رتصعلا ضارقنا ىلا ضب دلوبو انضعت تومي ىا,ةمدقتملا

 6 نثوعبعإ نحامو ف ةايح كلذ ءارو سلو اهدعب توملاو امدلاىف ةمدقتملا ةامحلا نونعل |

 ١ نوها ةداءالانا اوري مل ىتح مهبواق تيمع فيك رظنا دوهاي مسزت اك توملا دعب نيرشنمب |

 ١ ارداق 90 دوجولا نم همادعاو مدعلا نم ”ىش داجنا ىلع رداق وه ىذلا ناو ءادتبالا نم |
 ا
 ا
 ا
 عيّتخا ىا 4 ابذك هللا ىلع ىرتفا لجرالا 9 دوهام ىا هك وه نا © ايناث هتداعا ىلع | ||

 (بذكلا)

 | نايز ] ىنشاكلا لاقو * مكسفنا مللذا ثديح مكئارا ىف نونويغمو مكلوقع 3 رب 0

 | قحلا لوسرلا عابتا اواعج فيكرظنا [ ديزاس دو لثم عوبتمو رومأم اردوخ هكديناكدز |



 يلا مهي م١ *-ح

 0 قاثلاود سا نم ليكي اع ف وقولاو هلاح فرعا امادحا نب سما نمضي كلذف هالباو كم ا 5

| 

 ا ناكاذا هرعا نم لهجام !َىلَع فوقولاو هلاحم فرعتلا نؤد هتءادزو هندوج روهظ

 ىلوا نم اوناكامتا ءايلوالاو ءايننالا رباكا ناو حلملاك ءالبلا نا معاو * :ىهتنا بونغلا مالع

 ا نلتبا نفك مالثسلا هيلع حو لاخ ىلا ىرتالأ اوربصف اهب للا مهالتبا ايالس معلا

 ظفاخلا لاق : ©« نيملاظلا موقلا نه انا ىذلا للدم ا لق رو هللبق ىتحربصف اماع نيسمحالا

 دبا رب هلاس رازه ماكو ددركب الب * نافوط مغرب تسه ريص ى ”حونوج ترك

 رثؤي ملذا ىهلالا رهقلا ءاغ ىلاعت هللا نم انوذأم هموق كالهب اعد مالسلا هيلع احون نا مث

 + * ىلاعت هللادنع عئانوهو ةعارمضلا راهظا ءاعدلا نه دوضقملاو قاعكزلا كنلعللا 9

 د ؛لجزاو لالح هءقلدللك ةنادندو اعد شدنك تسلا تدابع تفك ] هللا همحر ذاعم نبا

 ةراشا ةيآآلا ىفو [ ىهاوشتوت هجن [ريربص هاو هكىكت نآ رك ايادخ داب ىدوب نياؤا .
 هامادو هليد ثدح هش هل كراس اكرابم الزم بلطي نا هل يجر نهّؤملا ناقل

 مداز اا نم هكىت>سب درم ناوتن * حد تسر دحهج ركن طوب >حايدعس
 ةماقالا ىف نميالذا نيرجاهم مهرثكأ تدجول ءايلوالا لكو,ءايننالا .لاوحا ىف تركقت ولو
 | كل ةرداهملا ىلع اسال ةرفاوتملا هع ىلع ىلاعت هللادمحا ريقفلا لوش * نيملاظ موق نيب

 ىلعو روفغ برو ةيبط ةدإب لافلا ءاح ثدح هسور؛ ةدإب صو لزتملا ىلعو اراض تحعقو |

 تءاذ نيكلاهلا عم كالد ىتظع وم درو قاداع ند لكنا ثيح نيملاظلا موقلا ن م ءاحنالا |

 اد ىا 14 00 34 نأمنا ماو وف الاح لالحلاو افطل رهقلاو ةاج ءالتالا ةقاع |

 دوه نع ة اكح ىللاعت هلوقل داع مه © ' ن رحاب انرق حول مو كالها دعب نم انتادحاو

 ىا 01 0 « سون 3 دعب نما اوركذاو )
 3 مهنم الوسر © م [ ناشيا ناممرد ميداس رف ساب 1 31 مهبف انلسراف : دحاو نامز لها

 نال دومو اداع نرقلاب دارملا نوكي نا ىلع ّلاصو دوهال دوه وهو ابسن مهتلمح نم ىا |

 لعجو «كبر الوسر انا ) هلوقك ماقملا بسحب عمجو ىنثيناو دبال لسرملا ىنعي لوسرلا |

 هلوق لثم ىف مك هلةياغال هوحنو 6 ةما ىف كانلسرا كلذك ) ها رق ىف 5 لاسرالل اعضومنرقلا
 نم مهتأي ل مهيلا لسرا نم ناب مالا لوا نم ناذيالل (.وق ىلا ء رئانلسرا دقل ) ىلاعت

 ىف امل السرال ةرسفم نا 46 هللا اودبعا نا فه مهرهظا نيب اهف ًاشن امأ لب ”مهناكم زنغ

 هنالودحو ىىلاعت هللا اودنعا نا 0 را" اكد ىلع مهل انلق ىا ا ىنعم نه لاسر الا

 هللاب .نوكرشتأ م ولعلا رحب ىف لاق * :6 نوقثت الفأ له هبارعا يم نك ؟ هريغ هلا نم مكلام و
 نم الملا لاقو لف ناركم اهالك ٠ اقتالا مدعو كرم لاف ىهتنا هلارشالا ىل !ء هباذع نوفاخنالف |
 وقف الما لو وشل الاف كاز نود ةعاجلا“ الملا بغارلا لاق اوك رنا

 ىفاك ءافلانود واولاب هرك ذومهلامذ رفكلاب اوذصو نيرفاكلا هموق فارشا ىا ءاهبو ةلالد

 قا كوقلا كلذلوصدخافف عمتجا هنادا'ءمو لوسرلا مالكب لصتس+ل مهمالك نال حون ةصق |

 0 ةيالا هذه ىف هموق نممدق نا رقلا ناهرب ىف لاق هامهزيبام ناتشو لطاسلا لوقلا اذهو |

 ل مث نيل نيلعافلا ريمضو لعف ىلع ترصتقا لبق اهف نيذلا ةلص نال اهلبق اهف رخاو |

 01 - نايلاحود )



 مك ٠١) ”جم سنع نماثلاءزخلا

 حوت ىلاراصق مدا رونت ناكو كعم نموتنا بكرا رونتلا نم ءاملا داف اذا مالسلا هلع هللق

 كيس لاقت كلالاف لخدا ىا هي اهف كلساف 9: اوبكرف هتأسما هتربخا ءاملا هم عين املف
 ةما لك نم “# لكنم 88 رقس ىف مككلسام هلوق هنمو هلخدا ىاهف ياسو لخد ىاهف

 ردو ] ىتالاو ركذلا دارااو ديكأأت 6 نينئا #9 نيجودزم نيدرف 45 نيجوز 99 عونو
 ١ بوضنم ه6 كلهاو 0 [ دتهن ىع هضاب دنياز ىع هكاراهنا ركم درواس ىقكرد 1 ا

 ظ هبق امل لهالا ع هتأرصا هيدازملاو كلها كلساو ىا كلساف لع توام لكشف

 0 ىا 85 مهنم لوقلا هيلع قيس نمالا © هريغو ءانثتسالا ركذي لصفت برض نم

 ا ا قباسلا نوكل ىل !ءعب ىج اماو ةلغاو هماو ناعنكتهنبا مهنمو ةرغكلا كالهاب

 1 اوما ن ,«ذلا ف ىتطاختالو إب امفانةنوكل (ىنسحلا انم مهل تقبس نيذلا ناإ هلوقىف ماللاب
 ْ ورا كارشالاب مهملاخل ةلاحال قارغالاب مهيلع ىضقم 5 نوق رغم مهنا 0 مهتاجحاو اند

 ْ مهنم ةانحنلا ىلع دملاب صا دقو ال فكهف عفشيالو هلعفشبال هاعاتعل وار مالكا

 | تلدتعا ىا كعابشاو كلها نم ىا ه كعم نمو :تنا تيوتسا اذاف له ىلاعتهلوقب مهك الهاب |

 نالاعاف هيلا دنس نا اهدحا نيهجو ىلع لاش ىوتسا بغارلا لاق * اكار ةسللا و |

 لاش ناىناثلاو هللا دنع ووتسيالا ىلاعتلاق ايواست ىا اذك ورمعو ذيزىوتسا وحن ادعاصف |

 نمح رلا ) وحن ءالعتسالا ىنعمىضتقا ىلعي ىدعىتهو تيوتسا اذاف وح هتاذىف "ىلا لادتعال

 ركذلاب درفا 86 نيملاظلا موقلا نم انانجن ىذلا هللدمالقف كلنا ىلع 8 «ىوتسا شر 0 |
 | ةحودنم هلانثو هتاعد ىف ناب راعشالاو هلضف راهظال 0 ءاوطقلالا اواي ين !مةكرش

 | هكت سنا ىلوق ] ىفشاكلا لاق * اهنموا ةنينسسلا ىف ىا ه6 ىنازتا ىر لقو هادا

 نبا جورخو لوذد تقورد 5 رهشاو هدول 521 جورخ تقورد 3 نيبدب سما |

 ”ىرقو اريثك اريخ عينتتس لازتا عضوموا الازنا ىا 5 اكرابم الزنم ف [ هدومرف اعد

 | نع لزن لا ولع نم. طاطحالا وه لصالا ىف لوزنلاو لوز“ عضوم ىا ممملا حتفب الزنم

 | نيلالجلا ىفو « “ نيلزئلاريخ تناو #8 هريغ هلزناو هيف هلحر اطح اذكناكمىف لزنو هتباد
 نم مهلازتا دعب مهنف كرابف «كيلع تاكربو انممالسب طبها ١ لاق ثدح هءاعد هللاباحتما |

 ظ ىملس ] ىنشاكلا لاق * ةنفسلا ىف هعم ناكنمو حون لسن نم قلخلا عي ناكىت> ةنيذسلا |

 سواسوو قاسفن نجاوهزا وارد «تسلزنم نا كرام: لزنه هكديامرفس لقت اطع نبازا
 دشاب لزان سدق لامحزا برق راثا و.دنشاب نعا قاطش |

 رتنوزفا لزانم همهزا لزنمنآ تكرب * رتسثيب لامح راونا وترب اكره
 ىققابحم مزاد نثك اخ ىاهدهرذاب * دشاب هديسر ىزور ىراي هكىلذزنم رد |
 | راصبالا اولوا اهب لدتسي ةلءاج 6 تايآل 9 هموقبو هب لعفامم ركذ ىذلا « كلذىف نا ا |
 نيو اهني ةقراف ماللاو نا نم ةنفحم نا 5 نلتمل انك ناو 0 زاتقعالا اووذ اهب ريتعيو |

 ديدش باقعو مظع ءالبب حون موق ىبصم انكنأشلا ناو ىا فوذح نأشلا ريمضو ةفانلا |

 نالف ىلتبا لبق اذا بغارلا لاق * ركذشنو ريتعل نم رظنا اندانع تاي الا هذهب نيريتخموا | ا

 (اذكب)



 نينمؤاا ةروس مدت 4 جمس

 تاذصاا انديال بلطلا ّش ا ل ءاخوأ نولو مف كلطلا ىف نولساكتب مهضعب نآذ ةيلطلا '

 هللا دانعب ملا مبا مالكلا اذه لثع ىا : 5 4 انه اعيجأم 0 تابثلا قفوتلاو ةيكلملا

 ١ ريثبلابل لاسرابىا اذهب مولعلا رح ىنو + هتثعب لبق نيضاملا ىا 7 نيلوالا انئابا ىف 0 ةنلطمارتنأبا

 ا 3 نيا مياددونشنام.] ىثاكلا لاق اك مهنم لجر ىلع هللا نم 5 ءاح ناو |

 مينوكلاماو دائعلاو بيذكتلا ىف مهولغ طرفلاما هولاق [ ناقل دوب دناوت ادخ لوسر

 هدونع يوب همر نيم لب ناكل ناك ل ناس ل يد" ةلاوراعتل تفراف مهئابا و ْ

 نوح ىإ 1 هذ> هب لجرالا## وهام 14 وه نا 0 0 ىريمغس مدا دالوا زا هكدندوي ا

 لالاتخا ناودملاو [( دراَذَن كلارا تيل ريثزادك ىتتادن نونجت ركل: ]' كوع إم لوب كلذلَو
 بابرا دنع ةققحلا لهالاوحا نا - ةيمحيالا تال 1و انفو هن لقعلاو ليلا ني نتاج

 ريثما نوئلاو ىهتنا نونج ةقيقحلا لها دنع ةعرطلا بابزا كاوحا نا م نونج ةعبطلا

 ظفاللا لاق : قشعلا راتخاو لقعلا كرت وه |

 ىثاب نوحي هكتسنا مدق لوا طرش * ورد تساهرطخ هكىلال كره د رارد |

 بئاصلا لاقو |

 دغاب ناوارف هناويد هةكرهش ناو نم *« نونج لها لد تسيغ 1 نزور
 ؤ مشجو اريو ديرب راظتلا سي ] ةيسرافلابو : اورظتناو هيلع اوربصا 5 هباوصب رتف ْ

 راغتا !صا وا اضصخروا ءالغ اهب دصَش ةعاس'ىشلاي راظتنالا صبرتلا اقغاولا لاق + [ديراد |

 اكتم ان[ || ككل اهلا قنا نونش اوي مل/ ينل ديو هلل كل نحل در ود ةباوت مج راسل و ١
 ْ كرتو ديا شوهاب نونجزااي مهدزاب ئوزاو دريم ادىتقو كدنا اشك راع انامق دام
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 4 بر ِ مهلاعا نم م سبأ ادع حراج 4 لاق و 2 0 راكىب 3 نانحتويم نيا نفكر ا

 بلس ىا 13 نو 3 0 ةيلكلاب م يك الهاب 3 قل مدنا 0 ا نم راكدرورب ىا "1 أ

 ا ءاحالا ناك ءافحاف ناكلعاف ا كلذ دنع هك هيلا انمحواف 0 مهيبذكت لدبوا ىايا يبن

 عنصلاو وتلا شم نما ىلا ىااملاة زفت ا 2 كلفلا عنصانا 0 ءافخ ىف مالعا ىحولاو

 دسفم كىلع هدسشيوا هتعنصوف ”ىطخمنانم هظفحم اظفحب استلم 5 اننعاب قه لعفلا ةداجا |

 © رعد ( سدق دشحلا لاق 00 عسل ىأرع ىم وه كلوقك ه.عاراو هظفحا كد ىنعل نالاف لاش

 انحوو 0 «اشعاب كلفلا عنصاو) للاخت هللا لاق ىضرلا اهيلع هللاهروا ةدهاشم ىلع ىلمت نم

 تاليوأتا ىو يب ٌوَدَو ول الاثم ىلءاهعتصينادنلا ىجواهنا ىور اهعنص ةيفكل انميلعتو ان ماو

 رظنبال انصاو انرظن باوصتساب ةعيربشلا كلف عنصا نا حورلا حوب ' ىلا انمهلا ةيمجتلا |

 انما برتقا اذا ىا د انما ءاج اذاف ف ةمهاربلاو ةفسالفلا لمعي 5 ىوهلا ىماو لقعلا

 | ٍبآ شتا نايمزا دز, نانوت نز هكىقوب ىنعي دونت دشوجبو ] * دونتلا رافو وه باذعلاب |
 أ تجاه اذا اهسفن رانلا ىف كلذ لاّشو نايلغلا ةدش روفلاو . ىسرافلا ريسفت ىف م[ ديارب
 ا رونتلاو ةعاسلا روفلا لاشو ردقلا نايلغب اهمشت تمس ءاملا ةراوفو تضغلا ىفو ردقلا ىفو

 ْ هناىور اك اهدجسم عضوم ةفوكلا ىف ناكو ةداعلا قرخ ىلع عوبنلا هنم ءادتبا نينا نوفي
 سم 1 م ا ل سس ديس



 موك رباكا:نوح .] ىئشاكلا لاق.* ةوننلا.بضنم:نع اهطحو: ةللاعلا ةيئرلا عضو ىف ةغلابم |

 لضفتينا ديري 8“ [: نآريغو ندضاشاو ندروخرد.امش دننام ] قشاكلا لاق * هنيبو مكتب. |

 لاق + مكلثم هنوك عم ةلاسرلا ءاعداب مكمدقتيو مكيلع لضفلا بلطي نا ديري ىا * مكيلع
 هلوقك اعبت هل اونوكتو اعوبتم .نوكي ناب مكتم. لضفا نوكف مكياع ىفرشتي نيلالجلا ىف |
 هتاداعم ىلع ءاسغاو هيلع نيبطاخملل اباضغا كلذب هوفصو ضزالا ىف ءايربكلا امكل نوكتو |
 ةكئالملا نم السر لسرال كوسرلا لاسرا هللا ءاشول ىا ه# ةكئالم لزنال هللا ءاشولو : |
 نوكيال ةكمالملا :كاَسرا نال.:لزنال 000-2 مهنلا قشجرم فا !لساويماقن] ْ

 بمكك ١/ل/ جم سفع نمانلا زملا
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 هنال ال نهاظلا مالسلا هيلع ماع لله .لئسدقو مهضعب لوق.در خا (ىدحاص ىلا انا ىدحاص نأ

 انا )ةياور ىفو (ىخاصو انا .ىحاصوانا) لاقو هقنتعا ىتح كب ىلا ىلا ىلا حبسف دكاولو

  هموق ىلا احون انلسرا دقلو .8©. رحب نيمرأابالو رحب ىف رفاس مالسلا هيلع هنا تيثرم

 ندلا .لامخ ةدنضق ىف ءاحو هموق ىلا

 لسرلا ىف حوت حولا * اوحون ٍبنذلا ريثك نم

 حان قطنلا ليلق نم * اليوط .ارمح هنا

 رسب :كاقق .تردح ةنا تلك خلع رص ماللح ١ هيلع هنا وهو
0 

 لوا نم حانف مدن مث اذه باكلا .

 هلصاؤ [ نه هوركىا ] 46 موقاي 8 ديحوتلا ىلا مهلانغاد © لاقف قه رخا ىلا هرم

 مكلام ئا 6 هريغ هلا نم مكلاف 0 وهوا ليللبلا هيلع لد اك هللأ اودنعا 0 ىوقاي

 هنا'ىلع عفرلا وه ىذلا هلحم راسبتعاب هلال ةفص عفرلاب ريغف هللاريغ ملاعلا فوا دوجولا ىف
 - 23 ”اأأ ع .<5-قاردرإ »>» + ك © 1
 هحايقتساو عقاولا ناكل ةزمهلا 3 وقتي الفا د ىل هزيخ !دتموا ةدئاز نمو لعاف

 نم مكلام هلوق نومضم ىا كلذ: نوفرعت الأ :ىا ماقملا هبعدتسي ردقم ىلع فطغلل ءافلاو

 هللا داما الول دوجولا قحتسالام ةدابعلا ىف هب مكك ارشا ٍتبسب هباذع نوقتت الف هريغ هلا

 ىنعي ىشاكلا .لاق + هبجويام ققحت عم ءاقتالا مدع ركتملاف ةدابعلا قاقحتسسا نع الضف
 ا ونانلسرادقلو ل ةيمحنلا تاليوأ2لا فو جي [دينكم لص ؤا ريغ تدانعب و ىو باذعزادنسوت]
 هللا اودنعاموقاي لاقف هحراوجو تلاقلاو نسفنلاو رسلاو بلقلا نمام وق ىلا حورلا حون

 | ارسلا ةدابعو ةنحلاو تاقلعتلا :عطقب لقلا. ةذابعف ناطيشلاو ىوهلا نم :(هريغدلا نم مكلام

 | حراوجلا٠ةدانعو ذيرجتلاب بلاقلا ةدابعو قالخالا ليد سفنلا ةدابعو دحوتاب درفتلاب

 | ناريلا ٍباذعو نالذخلاو :نامرخلا نع تاداعلا هذهب: 4 نوقتتالفإ :ةعيرشلا ناكرا ةفاقأب

 | مهماوعل اولا ىا 6 .هموق نم :اورفك :نيذلا ا ةداسلاو قارشالا ىا 6 اؤلملا كاقف

 تسي ] 6 اذهام 96 [ دشفك هدوم نيفنت :ارتاشيا دنديد لئام ون" توغدو :نيدب. اد غاصا

 قرف نيغ نم فصولاو. سنجلا ىف .ىا 6 مكلثءرتشبالا فه [.ديخوتب دناوخ ىع كسك نيا

 ( ةيلطلا )



 3 5 ب ا 5 1

 ب77777 سم تس سس ير يم »»

 نيامؤاا ةروس مك /70/ >>

 صاصتخا ىري هناكف اهنيو اهل ةوطوور نقلا ليقسو يو زاسللا ليلا اذه تكلل

 زاوملا نال رقبلاب ىحض مالسلاهيلع هنا رخآ باوجو .ةسوببلا كلتل رقبلا ىف كلذلاق امنا
 ىلع ىا 4 اهلعو 3 ىواذيسلا مامالل قالت دضاقملا ف انادكلا هريغ رست مدعلو

 ضعبلا ىلع لملاب ققحت لب اهعاونا عيمح ىلع لما ىضتقيال اهيلع لما ناف ماعنالا
 اهناف كملشلل بسانملاو مهدنع اهلع لومحلا | اهنال ةعاج لبالا ص دارملا لقو اهوحنو لبالاك

 اماريدقتو عملاو دحاواكلذ لمعتسيو بغارلا لاق * ةنيفسلاىا 6 كلذلا ىلعوإ» ربلا نئافس
 ىنعي :نولمحم 8 رمح ءانبكف اعجناك اذاو لف'ءانيك ناكادحاو ناكاذا كلفلا ناف نافلتخم

 ١ ديرادمرب اراش ىتشكو رتش ىنعي ديوش ىهتشادرب ىرترب اهتشك ربو كل: خرد نارتشرب ]

 | ةيالاتلدو *مولعلا رحب اذنكهجوازبو اهاعهلوق قباطي وه اضياو ناتراعلا تحص نامنعملا
 | رثستلا نال ءاسنلل هبوكر هركو روهمجا هلاقام ىلع ءاسنلاو لاحرلل رحبلا بكام ناو ىلع

 ىف مك لاجرلا ةرمض# ةجاحلا ءاضق ىلا نهترورض عم نفسلا نم رغد اهف امسال نهفرصت

 | ناف اهريغلوا ةراحتا رحللا قف ةنفسلا 52 نا دارا اذا ةريخذلا ف لاق * قراشملا راونا

 هللح هب قرغلا عفدي ببس لكي هسفن نع قرغلا عفد هنكما ةئيفسلا تقرغول لاحب ناك
 هذه نم موهفملاف ىهتنا بوكرلا هللحيال قرغلا مفد هنكميال ناك ناو ةنيفسلا ىف بوكرلا
 بلطا ناك ءاوس اقلطم هسفن نع قرغلا عفد ىلع ردقبال نمل ةنيفسلا ف بوكرلا ةمرح ةلأسملا
 ةمالسلا تناك ءآوسو كاذ وحنوا محرلا ةلصوا بداقالا ةرايزوا جملا وا ةراجتلا وا معلا
 حرش ىف لاق « الفالاو ةمالسلا ةباغ دنع هزاوج لئاسملا ضعب نم موهفملا نكل الوا ةلاغ
 لاقف رحبلا ىل فد صاعلا نب ورمعل هنع هللا ىضر باطلا نب رمع لاق. رحبلا بزح

 جحلا الوا مرجال رم لاقف دوعىلع دود فيعض قلخ هبكري مظع قواخم نينمؤملا ريما
 عقو كلذكو.ةدم دعب كلذ نع مجرو 200 عنم مث ةردلاب هك ري نم تيرمضل داهجلاو

 | ءاملاىفةحاسسلاو .ىهتنا هطئارشب هزاوج ىلع عامجألا رقتسا 6 ةيواعمو هنع هللاىضر نامعل

 ىف نفدو ةئيدملاب هللادبع مالسلاهيلع هيبا ةافو تناك نويعلا ناسنا ىف لاق * ىنلا ناس نم
 راحنلا نب ىدع ىننه» لجر وهو ةامهملا نيعلاو ةدحوملا ءاملابو قوف ةانثملا ءالاب ةعباتملا راد

 ةلاوهو مودقب نتتخا هنال راجنلا هل لبقو ممت همسا اذه راجنلاو بلطملادبع هيبا لاوخا
 ىن تاز انهه لاقو اهفرع رادلا كلت ىلا رظنو ةنيدملا ىلا مالسلا هيلع رجاه املو راجنلا
 نموراجتلانب ىدع ىبب رثيىف ةحابسلا موقلا تنسحاو للادبعىبا ربق رادلا هذه ىفو ىئا
 ىف ريدغف نوحبسي هباحصاو وه ناك مالا هيلع هنا سابع نبا نع ةمركعنع ءاجامتو اذه
 مالسلاهيلع ىلا قبو (هبحاص ىلا مكتم لجر لكحبسيل ) هباحصال مالسلا هيلع لاقف ةفحجلا



 مص 7/1 جم رشع نماثلا ءزجلا

 تدنا ىسوم لج ماو ءارككوادب 1 اىصنوربب 3ك غر 8 الرف مديرفاي لكيم |

 ريسفتلا لها لاق + كرايملاوا نسحلا هاممو نينسروط هللاَشو [ هلياو رصم نامرد

 ”ىرماك هلع امهنم بكرملاوا اهيلا_ فيضا ةعقبلا مسا ءانيسو ليلا مسا روطلا نوكينااماف

 | ءاظللا لاننا كانك كانغ ركل ابو د. كذنأتلل قرض مق ها حتفلاب وهو سيقلا

 ليوأت ىلع ثينأتلاوا ةمجسعلاو فيرعتلل هفرص عنف رونلا وهو رصقلابوا ةعفرلا وهو دملاب
 هنالو اهميظعتل اضيا عاقبلا رئاسنم اهجورخ عم هنم جورلاب اهصيصختو فلاللال ةعقبلا |
 ديور ىع] “© نهدلابت نت ه8 كانه تبن نوتيزلا تيناملوا نيلالخلا ىفلاق * اهل ىلعالا أشنملا |

 هبةشتلم تش ىااهنم الاح عقو فوذح-« ةقلعتم ءابلاو ةرحشل ىرخا ةفص [ نغوراب

 ةلص اهنوك زوو ةوقلاب انهنف دوجوم :نودلاو تننت هاثعم بغارلا لاقاك ةلقتحصتسمو
 ةفص ةقيقح تالا ناف 2 قمع هت ىا ديزنا تبهذ كلو*ىفاك تننتل ةيدعم

 مهلوق نم كلذو مهل مادا ىا نيلك آلل © [ شروخ نان ] * غبصو ظ نهدللال ةرجشلل '
 رخ الا ىلع 'ىثلا ىفدو دحا فطع هبارعا ىلع راج نهدلا ىلع فوطعموهو لخلاب تغطصا

 ىازيخلا هيف غبصي امدا هنوكو هب جرسيو هب نهدي انهد هنوك نيب عماجلا ”ىثلاب تبنت ىا
 ىلا ةرحش ىه ةيمجنلا تاليوأتلا فو © الثم لخلاو سبدلاك هب نوليو مادتتالل سمغب

 نسح وهو نهدلاب تبنت تافصلا راونا ىلحن ريثأتب حورلا ءانيسروط نم جري ىذلا
 حورلا قوف ىذلا ىنْلا وه نهدلا اذه رقمو ةطساو الب ىهلالا ضيفلا لوبقل دادعتسالا

 ةوقب نينوكلا ىلكأ ال ماداوهو نوبرقملا ةكتالملا هيلع علطتال حورلا نيبو هللانييرس وهو
 ةيآل 46 ةربعل 98 [ مغو رشبو لبا ىنعي ناي راهجرد ] 26 ماعنالا ىف مكل ناو ف ةمهلا .
 | كى زيج ] ةيسرافلابو : هتمكح ففيطاو اهقلاخ ةردق مظعىلع نولدتستو اهلاحب نوربتعت |
 | 6 مكس 3 ليقف ةزبعلا اكل هناكف [ دنيا لالدتسا ىهلا تردقربو ديركرابتعا نادب د
 دارملاو ةيضيعس نف نابلالانع اما ةرابعام # اهنوطب ىفامت ع [ ارامش مياماشا ]|
 اهتققح ىلع نوطبلاو ةشادتبا نف 5-7003 لا كيفان ايداع ا تف وللاب ىولطنلاب ١

 ابل مدلاو ثرفلا نيب نم ماعنالا نوطب نم جرخي اك هنا ىلا ريشي ةبمجتلا تاليوأتلا فو © |
 مد نيو ةيناسفنلا تافصلا ثرف نيب نه جرخي كلذكف راصبالا ىلوال ةربع هيفو اصلاخ |
 مهضعب لاق م نيّقيدصلا حاورا هب ىتسي ةحملاو ديحوتلا نم اصلاخ انبل ةيناطيشلا تافصلا |

 دادولا رحب نم بلا سأكب * :ىداؤف ىحا ةيرش ىناقس

 ىشاكلا لاق + اهراءشاو اهرابواو ايفا زك[ ةآمر نيج ةريثك م فانم اهيف مكلو ظ

 دشكمراي ازىخربو ديوشيم راوس ار ىضعب هكراسب ىاهدوس ناشيادد كيتا رغمن] | 0
 6 نواكأت اهنمو 98 [ ديريكس هرهب نايا ىومو مثيزاو ديئاتيسم جاتن ىضعي ذاو |
 نم مؤت اهنافرقبلا نابلاب مكلع ) ثيدحلا ىفو اهنم لصحي ام نوعفتتب ا« اهتاغا نومقتنق |
 اهئابلا ناف اهموحلو 01 فاسو رقبلا نابلاب مكلع) ثيدحلا ىفو عمجم ىا ميينتايكرك |

 لاق *رقبلاب هتاسن نع ىجحض مالسلاهيلع ىلا نا حصدقو (ءاد اهموحلو ءافشو ؛ءاود اهنانمسو

 ( ىماحلا )



 "تلا! امهصالغتخلا ىلا: لظز , تكل دهَي لت وو ناهترلا و تلخلاراربع ام اداعلا يبول 1طيقور افك ١
 نينمؤملا ةروس مه 07ه جم

 اطر لك اف ةهكاذ لك يال فلحاذا هللا همحر ةفشحوبا لاق + ىهتنا ةهكافلا ىلع امهفطعو
 لبَع ادناز ىنعم هنق نا الا افرعو هغل ةهك اف ناكن او :اهنم الك نال ثنحب انامروا اشعوا

 قاطم نم صخب ةدايزلا هذهبف هيف ندبلا ماوقو ةيئادغلا وهو منتلاو ةانلتلا ىا كنت

 ١ ايذغت 6 نول 0 اهعورزو اهرام تانكلا نه ىا 5 اهنمو 0 هابحاص هفلاخو ةهك افلا

 | دبالامامو] ىنشاكلا لاق اك هتفرحنم لكأي نالف مهلوق نم مكشياعم نولصحتو نوقزرت وا
 | ىذذلا رظملا:ءاماءامتنلا نام ازتا !امك ةناا.ىلابةراشناةيتآلا فوه[ دكتكم: لضاح ناز ءتشنعم |
 ثود هب ليزيو بواَقلا دف ةمح ر لا ءام ةيانعلا ءامس ند لزنا كلذك نيضرالا ةاح تيسوه ا

 | ىلاو حورلاراونا فوئصو طسبلا راهزا نونف مهبولق ضاير ىف تيذيو مهتلز راثا و ةاصغلا

 | قلب ةيانعلا ءامس:أام كلذكف راهنألا دكلا ىرخحو راجشالا رغو ءامسلا ءاع ضاغلا ىح ام هنا ا

 | عمطتالو هحرش نع تاراصلا رصاقتتامو نابعلاو فشكلا نم اهلكا ىنؤيو نافرعلا ةرجش
 منملاىلامنلا نمز واح نذ داشرالا نسحلاو دابعلا ىلعهمعت دعمىلاعت هللانا مه رصح ىقتاراشالا ا

 ركسلا تلق *هل اهقلخهلا عم ايندلا ىف دهزلاب للامام تلق ناف *قيقملا بولطملاب زاف دقف
 اهيف اودهز ءانلوالاو اسع ناكل هطقتلاولو ةتمهولعل هطقتليال هناف نتخلا سأر ىلع ئناذا

 | مكسفنا اوعوج) ثيدحلا فو ثاخردلا عفر ءاجرليلقلاب اوعنقو اهتاببط نع مهسفنا اوعْمو
 ادحاونا 52  ىواحلا ءاجرماعطلا نم عيبشبال ايكحناك اذا فيضلاو (سودرفلا ةمماول

 اهلل اقف هنم لك الل هسفن هيلع هتلمط كردادق اهرم اذاف ةرحش تحن نم صم ةضايرلا لهانم

 لوانتف هنم لك أبل بهذ ةيتاآلا ةنسلا نمرقلاتقو ناك اذا ىتح تماصفالفالاو ةئس تمصنا
 قاعم طوخ اهنلالاقف اهتم كف غلاة"! لها ا لجلدبلا نإعا نإ 2م :تلافغز انت لمت اهنل[3>
 هرسسدق ىدعس خسشلا لاق : ةرجشلا ىلع ىذلا هدبجنمال اقلطم هنم لك نا

 تدهاك ناح ' رون نت .نيكم“ هك ٠+ تذهاوخ لد هجره ىب رد ورم

 راذقج نتاتوما» عطش وو تككاذ مملرا لكن واما اب ةماعلا

 ىرب ىدارمصات ىنب .نارودز *« ىروخ تدار دشاب هحره يدا

 زوملاو متدانلاو نامرلاوربوئصلاو طولب هاشلاو قدئلاو قتسفلاو زوللاو زوحلا مهضعب لاق «

 | قاردلاو ءاريغلاو بانعلاو.صاحالاو خوخلاو شمشملاو نوتيزلاو بطرلاو شاخشخلاو

 بونرذلاو جراالاو بنعلاو نيثلاو لحرفسلاو ىزمكلاو حافتلاو قبنلاو رورعزلاو

 | ةيئاثلاو رشق اهلىلوالا ةرشعلا ةنلا هكاوف نم اهلك خيطبلاو رامبخلاو .ءاثقلاو
 ١ لع فطع بصتلاب 6 ةرحبشو 3+ ىلا ىونالو رشق اهل سيل ةثلاثلا ةرسشعلاو اهلرشقال

 ' ةائدستا لر خطف ةفلؤنم مقاتل الفعال راق الوئام )3و ه13741هسلحللاوو كازو
 ةثالث رمعت نوتيزلا ةرحش نو.علا ناسناىف لاق * نوتيزلا ةرحش ىهو نافوطلا دعب: تئين

 رمد ةره وحن :رخيتوا ةرحع لاق قاب هلام :كديلا نه نذل (كادرفملا فوة + ةنب الفال
 ا متكسلا : مالسل هيلع ىسوم هنم ىدوب ةلباو رصصم ناد ليجوه 8 ءانس روط نم جرم 9# . . 8 31 707 2



 م ٠/١ »جم رك نعاثلا ءزمحلا

 التوك ورمل اند [رل يعير زنا ءوارز اقاهلظإ. ةاطا.نفاور نازثلا ىف ىرخاب ةنزتءانملا افا قال
 66 قئارط.مدس مكقؤف انقلخدقلو ادج مهفاف انتحاوزا ىف ةيلاث ةيبرتو انحابشا ىف
 كاك رمال 6ك نبعلا ساؤفيلا قابل دا رملاو قيرط عج قرطلا نا اك ةقير .ط مج

 قروطإ اهنال_ اهب: تيدمسا [هقظ:ىالاب: قبطي نائما + تفه ]سر .:(اهقانظنءامعلا "قئارط

  قاحلا نعانك امو # هقيرط وهف هلثم قوف ”ىش لك ناف لعللا ةقراطم ضعب قوف اهضعب

 ١ رفكودرضو عفنو رشو ريخرب متسين لفاغناكديرفا ع.يجزااي] ىفشاكلا لاقو * ةئيشملاهبتقلعتو

 ١ ناو كف ع دقف هفرعت مل نا ةي الا هذه ىف هرسسدق ديزيوبا لاق * [ معلطم نائثيا ةلرشو

 | مهضعب لاق *لفاغالو بئاغب كنع سيلفهنع تافغوا تبغ ناو كيلا لضو دقف هبلا لصتمل

 ١ نم ةيلاعلا لزانملا نيبو اب لو بحح تاومسلا رهاظ ىف ةطابو ةرهاظ بح اقوق

 تالفغلاو ةلغاشلا تادارالاو تاوهشلاو قلك ةطغا ٍبولقلا ٍلَعَو ىسر كلر وز رت لعل
 اة ىينلخ فاك رتاجحيملل | سكي زل ايضيكوتته عوامل تانك نعم لفادب سيل ىلاعت :هللاو 00

 | رطملا وه ه6 ءام ف انلزناب ةقلعتم ةيئادتبا نم هك ءامملا نم انزناو ض نيفراعلا تاظحلو |
 هعمنوملسي ريدقتب مولعلارحب ىفو *[ متسناد نا ردناكدنيحالصةكمزادناب ] ه6 رده 4

 , اناوؤع اهيف اراق اتباث ءاملا كلذ انلعج ىا * ضرالا ىف هانكساف ف عفالا ىلا نولصيو ررضلا

 اوكلهت ىتح هطابتتسا رذعتي ثمحب ريوغتلاوا ديعصتلاوا داسفالاب هتلازا ىا هك هيباهذ ىلع

 سابعنبا نع ةمركع نعو هلازنا ىلع نيدداق انك اك نورداقل ف امطع مكشاومو متا
 نوحبسو نودءج راهنا ةسمخ ةنملانم لزتا ىلاعت هللانا) مالسلاه.لعىتلا نع امهنع هللاىذر

 | ةجرد لفسا نه ةنلا نوبع نم ةدحاو نيع نم ىلاعت هللا اهل زئاف لسشلاو تارفلاو ةلجدو

 عفانم اهيف لعجو ضرالا ىف اهارجاو لابجلا اهعدوتسا ليربج ىحانج ىلع اهتاجرد نم |
 جورخ دنع ناكاذاو ©« ضرالاىف هانكساف ردقب ءام ءامسلانم انلزناو ال هلوق كلذف ( سانلل

 دوسالا رجحلاو هلك لعلاو نآرقلا ضرالا نم عفرف ليربج هللا لسرا جوجأ»و جوجأي
 هلوق كلذف ءامملا ىلا ةسمخعا راهنالا هذهو هف ام ىسوم توباتو مهاربا ماقمو تيبلا نم

 نيدلا ىريخاهلها دقف ضرالا نم ءاشالا هذه تعفر اذاف « نورداقل هب باهذىلع اناوإل

 [امش ىارب ميديرفايب سي ] 46 مكل انأشناف 9 مولعلا رحب ىف ك نسح ثيدح اذه ايندلاو
 ىف لاق * [ نانب امرخز] © لمح نم © [ اهناتسب ] 5 تانج © ءاملاكلذ بيسب ه4 هب ©
 كاتذاو ] * بانعاو وه ل هعمجو غماو دحاولا ىف لمعتسيو فورعم لختلا تادرفملا

 لاق *ىهتنا ةينع ةدحاولا هسفن مركلاومركلا ةرمل لاه بنعلا تادرفملا ىف لاق * [ نانب

 فئاط لهاو امرخم هنيدم لها ضاصتخا تهجح تخرد ود نبا صصخل 1 ] ىنشاكلا

 « اهينمكل #3 [ دشاب ىع راشم برىعرايد همهمزا زاع نيمزارد بنعو الح ؤا تش انوكلا

 راما ىملق ةهك افلا تادرفملاف لاق « اهب * اهب نوهكفتن 6 ةريثك هك اوف ٍِ تانخلا كل: ىف ىا
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 !اوزلا نع اهظفحم لب اهىما نيلمهم د نيلفاغ 88 تاومسلاوه ىذلا قولخلا كلذ ن

 | ةمكحلا هتضتقا اميسح لامكلا نم اهلردقام ىهتنم غلبت ىتح اهرما ربدنو لالتخالاو

 ا



 اع قطصم ترضح ندرك ل12 نايرد مشش رفد لئاوارد [* ]

 كا

 مال -- ١
1 
 ع

 ا

 ا

 ا
 أ

 نينمؤلا ةروس مد 7/0

 ىونثملا ىفو
 [1] اهنوكلكوت كنر ىادحج .ىا «. ىضلا سمعت ساه هز نوج حر ىا

 تايزيوا ري تحشا يضف, ىدقرعط ري تاكا تف اتش اتغاكا جان

 (؟] ناس ب هلال نا دنش 5 نانا نيا دشش م جبه

 [*] ناج تسودىا تسنهوكى اركذك * دئاَوَ نيتلاؤ رد ميوقتلا ندخا

 مد دزؤس) مهمزو ةهسسإ ند 23 عم نا تدق موكب ركل

 ىئاقع ىاقمزإ ىترتو مذا ىن لاوحا تما نيرد نوح املاك دوما لهاا ئذدعب]

 | هنسفإت مقا ماذا ىلا اكو اهناراخوم مسامع 'ءاداب :قابذ :اراوا رك ثمل كتؤف نع

 | نسحا هللا كرانتفا) تاكا كو تراماوا تانج زا سدقم تاذ شراتسرد دوب دهاوج

 ْ ىلاماللسل ا هنلع ئهتنا املف ىحولا هللا لوسرل تكي ناك” حرس ى انت ةلاكبع نا -ىئور 6 نقلاخلا

 تتك1امالسلاهيلع لاقف مالسلا هلع هتالمالبق هب قطنلا ىلا ّلادبععزاس (رخآ اقلخال هلوق
 حيتفلا موي ملسامت ارذاك ةكع قحاف كل ذك انافدللا وب دمحن اك نالاقف هللاديع كشف تازئااذكع

 «لعلاقف نيقل الا نسحا هللا كراشف هنعهللا ذر رمعناق ةيتالا هده تلزئاملو ةرفكق عتاملنقو |

 رم ةداعسلامهسةعقاولا هذه تعقو ففكرظنا ةقفاؤملا كلب رختفن اكو (رمايتلزئاذكه)مالشلا .

 ماكتدق لاقيال ( ا ريثكهب ىدهيو اريثكهب لضيإ) ىلاعتلاة اهيسح حرش ىبا نبا ةواقشو هنعهللائضد ٠

 ناكام ريشيلا ةردق نع يراخلا نا امل هزاجا ىف حداق كلذو نا رقلا مظن لثمب ءادتبا' رشبلا

 *«نوتيملإ» ةيجعلا رومالا نم ركذ امدعب ىا 46 كلذ دعب مكنا مث فخ ةروس رصتا رادقم
 ىذلا ثودحلا نود توبشلا ىلع ةلادلا تعنلا ةغيص هب نذؤت اك ةلاحمال توملا ىلا نؤرئاصل
 زاءانق سغاسو ديثك دهاو> اكرم انش لاخ كام ىتعي ]:ةمسرافلابو ::لعافلا, ةغنص,,هدشب

 يلا ةاح ىلا جرح ايندلا نم تام نم مهضعب لاق 3 |[ دشح دهاوخ لحا قط تسد |

 ؟-تلامج كلو 5 هبت راةياوموخ ةيلصالا ة لقا اهني هرخ ب رجلا !نيفحامزلنو 0 ١

 تومو باةلات وم لثم تومللالباق 00 ةياسنالا ل ناك ايات الا

 أ ىللقلا ةامح سفنلات وم ىفو عدو اهرمشحو نسفنلا ةانح بلقلا تومىفو اهرش الباقو سفناا

 ناكنموأ )إ ىلاعتلاق اك هرونو للاب بلقلاةامحوهتعلظو ىوهلاب سفنلا ةاحو عدومهرمشحو

 6 نوئعبت ةميقلا موي مككا مث ) هلوق ةقيقح ىنعم اذهو ةياآلا © ارون هلانلعجو هانيحاف اتيم
 ىلإ هتلخ نم ىداًلا!داوطا رئاس دب ةححيقملارةائسالا ىف ةلاقر +9 ةيعجبلا تالليؤأتا«يفاينكو |
 كت ىلإعت ؛ةلإال باولو وثب نتيبل (هناغ ل الدف ناقلآلا ديرما اهيف مركب 3 تعش
 | نم نادوضقملا اهوءازجلا بيس ىه ىتلا ةيناثلا ةاحلاو لمعلا .ثبس ىه ىتلا.ىلؤالا ةاحلا

 ةزعلا تاوطس ةقعصب قلعتي توملا نا ىلعا * ىهننا ركذيام ىنن كلذ بجوبالو ةيآلا
 | حابشالاو حاورالا شيعت كانه ىلزالا لامعا ففشكب قلعتت ةايحلاو ةمظعلا راونا روهظو
 , ةيملالا ةيبرقلا باب نم نايروصلا ةايلساو توملاو قارفلا توم اهدعب ىرجال ةيلاصو ةايحب

 3 حا نديشوب ريماىابو تسدناسرد 2 رتؤدرخاوارد ]١[

 45 ىعاوزا ىلئاسن درك لاؤس نابردمهش رتفد لئاوارد []



 مو 317/7 1 رفع نماثلا ءزجلا

 عاضواو ترابه ىلع ندنلل ادومع اعالج نيرو ثالث دعإ اها ناب. اماظع ل |

 هكا ةدوهعملا ع ماظعلا الاد | مدياشوس سب ] 6# انوسكف# ةمكملا اهيضتشت ةصوصخم

 تيدي وجا عصا نم مظع لك انوسك ىا ةغضملا يب نه |

 باصعاو قوىع نكسر زا دعب تشوك ميدينايورب ورب ] ةيسرافلابو : هل ةيسانم تااهووب |

 ماظعلا عم معمحو تالاحتسالا تواش ىلع ه.ذتلل فطاوعلا فالتخاو [ ورب تالضعو رانواو |

 | 000 فب كلذ _لاشافريزك او هتيبرتو 'ىنثلا داحبا ءاشنالا ءاناشتا مث و اهفالتخال |
 ا حودز] ةيسرافلابو : : هنق حورلا خفت 7 ان اقلخ 0 1 ا اروا ميدي ر فاس ندي 1 ةيسرافلابو
| 

 ءاروميداد ىومونا ديداروا جورخزا دعب اي دوب هدم ك1 دعب دش هدنزان هديمد ورد |

 ميدوهرث تيبرت نو ا ا." ىامانجو مديئاسر ماطشب .عا عاضر ماقمزاو ميداشك ورب ناتس

 تانك عج انعجد بتارم بو مدرك ىداج درب فيك قو داهن غولبدحدد مدق نوجو

 هللادمحر ةقييحوبأ 3 مجعاحاو نيقلخلا ناب تؤوافتلا لامك مثو 1 مهديناراذكب تخوخيشو

 ٍْ ف لاق 3 لرد قلخ هياف خرفلاال ةضييلا ناض همزل هدنعتخ رفاق ة هضيبب بصغ نم نا دلع | ا

 ا ةردقلا لك ىف رهظا ناك ةدحاو ةعفد هقلخولو اراوطا فردا هللا قلخ ةمحقملا ةلئسالا ْ

 عارتخاو نايعالاٍس لقت قلخلا دعب قالا لب ال باوجلاف هانعم اق بابسالاةيسننع دعباو

 ءايشا نمو ءازجالا ةاثامتم ةفطن نم ل قلخ ىلاعت هتاف ةردقلا ف رهظا صاخشالا |

 كي مث اهريغو رعشو دلحو مدو 0 5 نم تاحردلا ةتوافتم تتارملا ةفلت# مي |

 | نم ةيأش 0 ادا 3 0 ةنهلالا 20 18 صو 0 0 ْ

 نيقلاخلا نسحا .ىا ةلالخلا نم 0 «6 نيقلاخلا نسحا هه ةرهابلا هتردقو لماشلا هماع |

 ةمحشملاةلمس الا و هر يل اوال ةلالدل زيدملا فذح اريدقتنيردقملا ىااقلخ

 نسحامانعم باوجلاف ةيقلاخلا ىف هنم نسحا برلا نوكيو هلاعفا قلاخ دبعلا نا ىلع لدي اذه |

 ىف غلبيال هنال هيربخا قواحلا ةروص ىلع اهلكشيو ةروصلا روصي روصملا نال نيروصملا |

 نا رقلاىف قلخلا درو دقو حورلا اهبف خفني نا ىلع ردقي نل هنال قلاخلا دح ىلا هريوضت |

 انهه كلذك روصتذاوىا «ريطلا ةئيهك نيطلا نه.قلخت ذاوإ .ىلاعت هللالاق ريوصتلا ىنعع

 اهقلخ ىلا تاقواحخاريغ اقاخىنعي «رخآ اقلخمانأشنا مث )) ةيمجنلا تاليوأتلا ىفو ©ىهتنا |
 | مهصخاو ةيتر مهالعاو ةمارك مهلجاو ادادعتسا مهلكاو اهو مهنسحا وهو لقر نق

 قلخ هنال « نيقلاخلا سل هللا كرابتف ) هلوَش هتقلخ دنع هسفن ىلع ىلا اذهلف ةلضف

 أ تاذو 00 0 تاومسو عب ةكك مقود 1 درعا 0

 ميركتو لضفت ليلدنباو هدومرشن هدوم رفناسنا 2 ديعل هكءانن عون نديبار نسدقم ١

 تسناشبا

 -_- هك نسحح ةنيا * هلا فطل ىور قرو رب

 سس عبو )



 يكسو سا

 هئايذ ناشبا» تاريح اجهل اه نال دوز وا ناقا«! 1 ءاوناقبا ئاقماتموا قرا .تافكأ
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 دغابركو زوس ناو دنيا رودزا تشهب * ادرفاك هكدنامنادب ناناحرد رودزا رظن

 ا قمن وها يملك القول ر اح « رست[ اووالفلا وونافب تزل تسافعد لا
 | ىا مسق باوج ماللا هك ناسنالا انقلخ دقلو ف اهميحجو زاثلا ىلا ةيدؤملا بايسالا نع

 لسلاَقب ب ةلالس نم ف ايلامحا اقلخ مدا قلخ ندضىف ناسنالا سنج ائقلخ دقل هللابو |
 0 ا ا ل ا ا الا

 هنم جرختساو *ىثلا نم لسام مسا ةلالسلاو . ليلس داولل لبق هنموبالانم دلولا لسو
 دوصقم ريغ ىرخاو ةصالخلاك هنم ادوصقم نوكي ةراتف لعفلا نم لصح امل مسا ةلاعف ناف
 | ةيئادتبا نمو لسنام ةدوصقم اهناف لوالا لبقلا نم ةلالسلاو ةسانكلاو ةمالقلاك هنم
 | ةينايب نم 6 نيط نم نيلالجلا ىف مك ردكلا نيب نم تلس ةصالخ نم ىا قلخلاب ةقلعتم |
 ةسرافلابو : نيط نم ةئئاك ةلالس نم ائقاخ ىا ةلالسل ةفص عقو فوذحمب ةقلعتم |
 | تاليوأتلا فو و هب طلتخلا ءاملاو بارتلا نيطلاو [ لكزا هدشةد.دك نوريبهكمواشنزاو ةصالخ] |

 | قالتخإب اهلبجو اهلهسو اهحبسو اهببط ضرالا عج ّْنَم تلس ةلالس ىلا ريقي ةيمجتلا |
 نم وهام مهتعبط ىف عدوم هلال مهقالخاو مهناولا تفلتخا اذهلو ةتوافتملا اهعئابطو اهناولا
 , حراوحلاو 0 متاهبلا سنج نم ناوحلانم عون اهنم ةيصاخب صتخا ىذلانيطلا صاوخ
 أ ةممذلااماف . ةدمماو ةميهذلا تافصلا نم ةفضاهنم دحاو لك ىلع ةبلاغلا تايذؤملا تارسشحلاو

 ف ربكلاكو دسالاو دهفلا ف بضغل ظغلاكو روفصعلا ىق ةوهشلاكو ةلعلاو ةرأفلاف 2 ا

 , ةميمذلا تافصلا نم كلذ ريغو ةيلاىف دقحلاكو ريزنخلا ىف هرشلاكو بلكلاىف لخيلاكو رمعا |

 لجلا ف رطاكو مولا ىف ةعانقلاو كيدلا ىف ةواخسلاو دسالاىف ةءاجشلاكف ع

 ءاتطاللكلاو ىزانلا ىف ةمهلاكو بارغلاىف روكلاكو بلكلاىف :افولاكو ةرهلا ىف عضاوتلاكو |

 | ةّئيط ىف اهعدوا مث اهعئابطو اهصاوخ عم اهلكاهعمج دقف ةديملا تافصلا نم كلذ ريغو
 مدآآل ةرياغملا هدارفا رايتعاب سنجلا ىا كي هانلعج مث © مالسلا هيلع مدآ وهو ناسنالا
 ةوفص نم قلخ مدا ناسنالاب دارملا نوكف فاضملا فذ هلسن ىا ءاناعج مث مهضعب لاقو

 لجرلا ءام نع اهبربعيو ىفاصلا ءاملا ةفطنلاو اهنم هانقلخ ناب #* ةفطن قه نيطلا نه تلس

 | ه«نيكم 8» ةغلام ردصم وه ىذلا رارقلاب اهنع ربع محرلاوهو رقتسم ىا * رارق ىف ف |
 رارقرد ]ةيسرافلابو : رئاس قيرط لثم اهبف رقتساام ةفصب اهل فصو وهو نيصح ىأ

 «ةقلع ةفطنلا انقلخ مث © [ديفس متشاد هاك اروا زورلهجو محر ىنعي راوتسا هك ىهاك

 نوكي ىتلا ةقلعلا هنمو دماحلا مدلا قلعلا بغارلا لاق * ءارمح ةقلع ءاضببلا ةفطنلا انلحا ناب
 ةناتساال مح ةعطق اهنريصف ىا عضم ملل ةعطق ةغضملا 45 ةغضم ةقلعلا انقلخف © دلولا اهنم

 5 3 تشاوك داعم نا "اولا جال سب ] ةيسرافلابو : اهيف زيامتالو |

 | اهءظعمو اهبلاغ ىا 4 ةغ ةعفلا انقلخف 9+ 1 ركيد ذ زور لهج هتسب ناوختسا ىب مك
 -- كسلا 0 9-5



 مدي ٠٠١ جم رشع نماثلا ءزجلا

 نإ: ئاهتتنور ًادسارد ةالصإوكا ذو]' ىنشاكلا:لاق-» ةديحاو, ةلضف. ةظفاحلاو عوشملا
 نونمؤملا 5 كئاوا 2 اا مظعتب ةايضاحكإ خيناضوو حالف بجوم 7فاضلا

 دنا تفص شش نيا عماج كنانمؤم هوركن 1 ] ةيسرافلابو : ةدوكذملاةاذجلا توعنلاب نوتوعنملا

 لاومالا بئاغر ثرونم مهادعنم نود اثراو اوهسي ناب ءاقحالا ىا 7 نوثراولا مه 0

 دقعلاىرجم ىرجامالو دقعريغنم كريغنه كلا لام لاقتنا ةثارولاو .اهمئاركو رئاخذلاو

 86 سودرفلا نوري نيذلا 99 ثاريم.ثروملا لاملل لاسقبف تملا نع لقتنملا كلذب ىمسو

 اعفرو اهناشل اممخفت اهماهبا دعب اهلريسفتو اهقالطا دعب ةثراوملل دسقتو هنوثري امل ناس

 ةغلابملل ميركلا دعولا هيضتقابس مهلامعاب سودرفلا. مهقاقحتسال ةرامتسا نمو اهلل

 ضقنالو ةلاقا الو خسفالو در هبقعتبالو ”ىثلا كلم ىف عش ببي ىوقا ةثارولا نال هف

 | عماجلا ناتسيلاوهو ايلعلا اهتقطلوا ةنجلل مسا هنال ياتو قوبل اع دي اهف مم

 | لعجو ةضف نم .ةنلو بهذ نم ةنلا. سودرفلا ةنج ىنب ىلاعت هنا ىوررْملا فانصال

 نوجرخال د نودلاخ © ناحيرلا دجو ةهك افلاددج نم اهيف سرمغو رفذالا كسملا اهلالخ |

 دواخلاو اهيلعوهىناا ةلاحلا ىلع هؤاَقبو داسفلا ضارتعا نم”ىثلا ىربت دولخلاو .نوتوميالو اهنم

 اهيلع داسفلاو نوكلا ضارتعا ريغ نم اهيلع ىه ىتلا ةلاخلا ىلع ءاسشالا ءاقب ةنملا ىف |

 هنريف مهب واق تاومالا نع اناريم قب دق برقلابتارم ىلعا سودرفلا ةممجتلا تاليوأتلا فو ©

 نا ملعا هللا همحر ىرانفاا. ىلوملل حافلا ريسفت ىفو * ىهتنا بولقلا ءابحا اوناك نيذلا

 اوغلبي ل نيذلا لافطالا اهلخدي ىتلا هو ىهلالا صاصتخالا ةنج ىلوالا * ثالث نانحلا

 نم هللا ىطعيو ماوعا ةّتس ءاضقنا ىلا اخراص لهتسيو دلوبام لوا نم مهدحو ليعلا دح

 اهلها نمو اولقعام نيذلا نيناحلا اهلها نمو ءاشام صاصتخالا تانج نم هدابع نم ءاش

 ةنلاو + لوسر ةوعد مهيلا لصي مل نمو تارتفلا لها اهلها. نمو ىملعلا دمجوتلا لها |

 تناك ىتلانكامالا ىقو 'نينمؤملا نمو انركذ نمم ةنملا لخد نم لكاهلاني ثاريم ةيناثلا

 مهلامجاب اهيف سانا لزني ىتاا ىهو لامعالا ةنج ةثلاثلا ةلاو * اهولخ دول رانلا لهال ةئعم

 هذهب لضافلا ناكءاوس رثك | ةنملا .نم هل ناك لضافتلا هوجوىف هريغ نم لضفا ناك نش

 درو اهبادا نيب اهف لضافتلا عقب ةنج هلوالا لل نم اف نكي ملوا لوضفملا نود ةلاحلا ظ

 | اهف تئطواف ةنجل الا ىتقبسمب لالباي ) كالبل لاقدنا .مالسلاهيلعىنلا نع حسحصلا ثيدحلا ىف

 تيلصالا تاضونامو تاضوتالا طق تثدحا امهللا لوسرايلاقف(ىاما كتشخشخ تعمسالااعضوم

 ةضيرف نم اذ لمعلا اذهب .ةصوصخت .ةنج تناكاهتا اًملعف (امهب) مالسلاهللع لاقف نيتككر

 اهلخد نمي صاخ ميعنو ةطوصخم ةنج هلوالا هوركمو مرح كرئالو ريخ لمفالو ةلفانالو |

 ةيآلا ىف لبق امل قفاوم هركذ: اف كات تلطنلق كلذ دارا نق. لشافتلا كما لم نينجا

 ناسنا لكل قلخ ىلاعت هنال مهسفنا ىلع اهوتوف ثيح اهبف مهلزانم رافكلا نم نوري يس

 رافك لزانم ةفاضا خزودزا نائمؤم لزن» ] قشاكلا لاق اك زانلا ىف:الزتمو ةنملا ىف التم

 رظنب تهب .هدرؤآ ريشملاةازردو اننيازفا نانمؤم لزنمرب تشهبزا ناشنا ىاهلزنمو ددنك |

 (رافك)



 ناضمر يراخ لعفلا اذه لحبالو هلع ةرافك الو ءاضتلا 000007 دكا دن - طاع اذ ذا |

 ءان تالا مق راخعلا" ىذا وح ضءبىفو 0 ليو هلع كيال نا وجراو هنوهش نيكست دصق نا |

 كئاوافإ هلوقرلا «نوظفاح مهجورفل مهنيذلاو) ىللاعت هللا لاق ةنسلاو بات كلاب مارختدنلاب

 ىلع لبلد ةي الا ىف ىوغيلا لاق * مارحلا ىلا لالخلا نوزواجتملا نوملاظلا ىا «نوداعلا مه

 كورس امو نا تمس ؟لامفأ ع اقع كلاش 2 نبا لاق 0 مارح داب تا نا

 فاخ اذا دمحاو ةفينح ىلا دنع حا ابي من هريغونقلملا نبا لاق مك ريزعتلا هلعاف ىلع تجاولاو

 3 نيسح ىضاقلا لاق ن كل كح هتجوز ديب ءانمتسالا حابب كاذكو ةنتفلا هسفن ىلع
 ”كاننلاو ها هيسح ةفشحوبا لاق ةيئاخراناتلا فو * لزعلا ىنعم ىف هنال ةها ركلا

 ! ا َوْطا ةهح ع نم نودهاعيو هلع ناوسوي اكل * مهدهعو مهتانامأل مهنيذلاو 9 هم

 ١ تناما هحنااي قلخ عيادوو تانامازا دنشاب هتخاس نيما نارب ارئاشيا ] ىنعي ةيسرافلابو :

 مسا هنامالاو [ دندن قلخو قحاب كاب دهعربو تبانح لسغو هزورو زا نوح تسا قع

 مزلي ىذلا قثوملا ىحسسو لاح دعبالا- هناعارصو “ىلا ظفح دهعلاو ناسنالا هلع نمت وب امل |

 | ١ تاليوأتلا فو :© حالصالاهجو ىلع اهلنوظفاحو اهيلعزومئاقىا 8 نوعار 8: ادهع هتاعارم

 | ىذلا كلذو لوبقلا ىف ةطساو الب ىهلالا ضنفلا ىهو ناسنالا اهلمح ىتلا ةنامالا ةيمحتلا |

 ا وديعي الثا ىلع قاثملا موي هيلع مهدهاع ىذلا ىا مهدهعو هلمح ةلازكلللا تانلشالا كمت"

 ١ ةرهاظلاتانامالا ىف اونوخمال نابزوعار (مقتسم طارص اذه ودبعا ناوإ هلوقكءاياالا |

 نه دنعام دنع ىوهلاب هنال ىوهلا هللاريغ دنعام ضغبا ناف هللاربغ اودسدالو ةيطابلاو

 | اهم ةدحاو لكف ترما كدنع تاناما اهاككحراوج لضفلا نب دمملاق * ىهتنا هللازود

 ا وخألا نع اهتنايص عمسلا ةناماو رابتعالاب رظنلاو مرالا نع ضغلا نيعلا ةناماف صاب

 ةناماو ركذلا ةموادمو ناتهبلاو ةيغلا ٍبائتَجا ناسللا ةناماو ركذلا سلاجم اهراضخاو
 أ ةئاماو الالح الا هب لوانتيالنا مفلا ةناماو ىصاعملا نع دعانتلاو تاعاطلا ىلا ىثملا لجرلا

 ماود ىلع قحلا ةاءارم باقلا ةناماو فورعملا نع اهكسميالو مارح ىلا اهدعال نا ٍدنلا

 , مهتاولص ىلع مهنيذلاو 0 هيلاالا نكسالو هريغ دهشإالو هاوس علاطيال ىتح تاقوالا

 , اهتاقوا ىف اهنودؤيو اهبادآو اهطئارشب اهيلع نو.ظاوب 4« نوظفاحب مهبلع ةَلخَؤلقملا

 ا اهائعمو اهتروص ىف للخ عش الثل نوظفاحي ةيمحتلا تاليوأتلا ىف لاق ©

 هاذح مامالا تفلخ .ىئذلل كنكجإأ ثردحلاىفو * ىنعمو ةروص لوالا فصلا ىف روضحلا

 | نادم رتتالا ف اائدنلَو نوعسو سمح نعالافف ىذللو ةالص ةئام باو لوالا فصلا ىف

 | لاحب معا لوالا فصلاو عمجملا حرش ىف ا (نورشعو سمح فوفصلا رئاس ىف ىذللو

 ثيدلا ىفو كلملا نبال قراشملا حرش ىف اكرفواو متا هباوثو رثكا هتعباتم نوكتف مامالا

 | قئاقحلا ةصلاخىف اك (دجسملا ىحاونىف اولص ناو فصلا لهامهدجسملا لخدت ةيمذ لوا)
 ربر كتاف: سيلو اهءمح ىف رسلا وهو رركتلاو ددحتلا نم ةالصلا ىف امل نوظفاحي ظفلو

 نيءهّؤاا ةروس معك "6, ”جم



 "الشد رقع نمانلا رجلا

 ٠ لامكل ةلاملاو ةيتدلا"ةعاطلا ناي-شضارتعالا كيدح ظسوتو :تاؤكزال نواعافلاو.ةفزالا
 ىذلا لحلاال لعافلا نع رداصلا ىمالا هنال ردصم ةاكزلاو ةالصلا ىف عوشخلاب هتسبالم

 تافصلانع سفنلا ةكْرنل تيجو امنا ةاكزلانا ىلا ريشب ةيمحللا تاليوأتلا فو © هعقوم وه

 «اهب مهيكزتو مهرهطت ةقدص مهلاوءانمذخ) هلوقكهريغوا ايندلابح نمةسجيألا ةءيمذلا

 باخدقو اهاكز نمحلفادقإ هلوقو (ىزت نم حلنادق ) هلوقكنسفنلا ةكزتىف حالنلا ناف

 بح ةلازا ةحلصمل ناك امئاو بلقلا ىف هبحو لاملا ءاطعا در دارملا نكيلو (اهاسد نم
 مهنيذلاو قف اهتلازا متتذا ىلا ةمسذلا تافصلا عيمج ايندلا بح لثمو بلقلا نع انندلا

 نيلجرلا نيبام جرفلاو طئاخلا ةجرفك نيئديشلا نيب قشلا ةجرفلاو جرفلا * مهجورفل

 مارحلا نم اهل نوكسمت © نوظفاح ف هيف عرصلاكراص ىتح رثكو ةءوسلا نع هب ىنكو
 ركذلا ىلع عقب جوزلا ناف مهتاحوز 4 مهجاوزا ىلع الا © اهنولذبالو اهنواسربالو
 ناو مهناءا تكلم اف [ دنا ني ةكلم هكناك زينك ] ىنعي 6# مهناميا تككماموا 9 ىتالاو

 | ىرحم كلامءال ءارجا ام لاق امتاو اعامجا ءانلاب صتخم هنكل اضيا لاجرال اماع ناك
 قؤرلا ىحبنا زوجم فك ةمحقملا ةلئسالا ىف لاق * هيف عياش لصا كلملاذا ءالقعلا ريغ
 | زاوحم صت# هنال صخا دبعلاو ةيزالا كلم باوجلا كالمالا رئاس هب ىمسيالو نيم كلم

 | كلامل زوجالو رادلا ضقت هلزوم الثم رادلا كلام ناف كالمالا رئاسك عيالو هف فرصتلا

 نال نوضرعم وغالا نع < هلوق ميمعت دعب كلذ دارفاو ىهتنا هتينب ضقن دبلا
 هاكن هكىسردب سب ] 6# مهناف 8 ارطخ اهمظعاو ن.فنلا ىلا الملا ىهشا ةرشاملا

 ضيح رد هكن 1 طرشب ] نهنم اهظفح مدع ىلع 6 نيمولم ريغ #8 [ جورف ناكدن راد
 موللا : بيذهتلا ىفو * مول هفامىلاهتبستي ناستا لذع موللاو [دشاين مارحاو هزورو سافنو

 تافصلاب صم مذلا ناب اوجلاموللاو مذلا نيب قرف ىأ ةمحقملا ةلئسالاىفلاق * [ندركت مالم ]

 نوط: ىنديةيمجنلا تاليوأتلا فو مولمنالف لاقي صاخشالاب صتخي موللا و مومذم رفكلا لاقي

 ذئيخ هبلطوهللانع مهلغشيذاب مهلاودع مهؤاماو مهجاوزا نوكيألىاتاوهشلاب ذذلتلا نع
 مهجاوزا ىلع مهئالبتسال ىلعظغاب ركذ امتاو (مهورذحاف مكلاودعإهلوةكدنم رذحلا مزاي

 لسنلاءاغتبالةك انملا تناكاذا نيم ولم ريغ مهناف نها نيكولمتال نهيلع اوناكو مهيلعنهئالبتسالال |

 [[ترشابم ىارب ديوجهكرهسي ] ةيسرافلابو : بلط 46 ىنتبا نش وه اهناوا ىفو ةنسلاةياعرو ١
 ةسرافلابو : ءامالا نم ءاشامو رئا را نم عيراوهو عستملا دا نمركذ ىذلا ©« كلذءارو 0

 هيف نوهاثملا ناودعلا ىف نولماكلا 6 نوداعلا مه كئلواف © [دوخ نازيدكو نانذ ريغ]

 قحلا ةزوانحم ءادتعالاو ةلادعلاب لالخالا ناودعلاو مارحلا ىلا لالحخلا نم نودعتملاوا

 انمتسا هكناو مارحب لالح زا دنناكدنرذكردو ناشيااب ىراكء تسرد دنلماك ] ةيسرافلابو :
 نمهو) ثيدحلا ىف قراشملاراوناىف لاق * ىسرافلا ريسفت ىف م [ تسالبق نيا م مدتكديب | ْ

 دشراوهنال ءان.ةسالاميرحت ىلع ةيكلاملاضعب هب لدتسا (موصلابهيلعف ) جوزتلا ىا ( ميحلا
 مئاصلا ةصالخلا ةياور ىفو زئاج ةوهشلا عطش ىذلا موصلا نا ىلا جوذتلا نع زجعلا دنع |

 (اذا)



 فدمقلا ةددع مك 7 جم

 00 رصن عفد ىل آضادأ ناك مالسلا هيلع هنا ىور [ هدش رمضاح تاجانم هاكردرب لدبو هداك

 | عدس !اقف هتمحلب ثيعي ايلضم ىأر هناو هدديسم وح هرصس .ىعر تلت املف ءامسلا ىلا

 يلمح :ريكئا ين ءامسلا وح ىلا هجولا سلقت هركي تفتالا فو «(هخزاوجب تعش اذه بلق
 هركيالف اهريغىف اماو ةالسصلاىف هنع ىهنملا تافتلالا لسق نم ءامسلا ىلا رظنلانا ىهنلادجو |
 مانق تلاحزد هكمدومرف بابلدد ] ىفشاكلالاق * تاكربلا لوزن لحمو ءاعدلا ةلبق ءاهسلانال ظ

 | ثيدحلافو [ تسيركت دباب همركم ُةناخرد هكهمظعم ٌةكمب ركم داهن دياب هاكهدجسرب هديد |
 3 ىلا تفتلت نم ىلا ىلاعت هللا ل وش تفتلا اذاف نمحرلا ىدي نيب وه اعاف ةالصلاىلاماق اذادبعلانا)
 اظلابىا:نوعشاخ ةيمجتللا تاليوأتلا فو هو (هللا تفلت نمم نيخب اناف ىلا مدا نبااي ليقا نم
 ْ عومخو تاقتلالا نع اهضامغناب نيعلا عوشخو هساكتناب سأرلا عودخف رهاظلااما *نطابلاو

 ىلءنيعلا عضو نيديلا عوشخو قأتلاوروضحلاو ةءأ رقلاناسللا عوشخ و عامسالل للذدتلابنذالا |

 رظاوخلا نب جرفلا عوشخو ايوتسم عوكرلا ىف هؤانحلا رهظلا عوشخو ديبعلاك مظعتلابلاهثلا |
 عوشخف نطابلا اماو ؛ةكرحلا نع امهنوكسو عضوملا ىلع امهتابثب نيمدقلا عوشخو ةيناوهشلا |

 روض+اماودو ركذلا ةمزالم, بلقلا عوشخو سجاوهلاو رطاوخلا نع اهنوكس سفنلا
 ظ رح ىف هقارغتسا حورلا عوشخو تانوكملا ىلا تاضحللا كرت ىف ةيئارللا ريشا عوشخو ا

 | رازي دوخزا لوا زامت رد هكمدومرف ىتقحم ] لالجلاو لاما ةفص ىلحن دنع هنابوذو ةبحلا |

 [.تشذك دياب داي برقي ءلوصو بلاط سي ,دش دياب |
 نكرازيب ار شيوخ دوخزالوا * ىبوتات وتذا تسادازي داي

 نك رانذ اب حيبسلو هقرخ * تسي وركن قب . هودكيدان كلذ

 نك راطع نوجو شدش و ةرذ وروربك ملاءودرهو شيوخكرت

 نم وغللا تادرفملاىفو * لاعفالاو لاوقالا نم مهتنعيال امج ىا ه6 وغللا نع مهنيذلاو #2

 | رفاصعلا توصوهو اغللا ىرحم ىرحبو ركفو ةيور نعال دروب يذلاوهو هبدتعيالاه.مالكلا |
 أ ةيئرو هللا نمال لوق لكو هللال لعف لك و غللا ةيمجنلا ,تاليوأتلافو © رويطلا نم اهوحتو

 | ىارب ةجره ةكدومرف ىريشق ماها ] ىشاكلا لاق * وفلوهف هَللانع كلغشيام.لكو, هللاريغ |
 ميكحاير لظح .ناردتاو هديب دحم ور كتباوهس ود دادزاب ا دجبزا مجتارو .دساوتم تيننارخ ظ

 لاوقا زا دنيوكاار ىزيج وغل هكتست ١ ثقيقحو تساوغل دوبن ادخزا هجن 1و. تساوهل
 لق اذاف هتيحان ىا هضرع رهظا ضرعا لاش # نوضرعم هه [ ديايتراك جيهب لاعفاو

 ىإا هضرع ايد ىلو هامش ضرعا :لتقاذاو هلوانتب نكماف  هضرنع ادب ,ىا اذكأ ىلضنع

 مهضارعا كلذف لخديك رارمتسالا ىلع لادلا مسالا هنع ”ىنياك مهتاقوا ةماعىف, نوضزعم
 | ىلا ةيعادلا ةلالا نم هنفام هنع مهضارعا رادمو اءلوا الوخد ةالصلاب مهلاغتشا لاح هنع

 ا نوكيال نا مهوب اير كلذ ناف نيدلا روماىف دجللاب لاغتشالا درحمال هنع ضارعالا

 نع ريبعتلاو نودؤم ةقدصاب 46 نولعاف ةوكزال مع نيذلاو هه هبطاعت نع مهرجزيام هسفن

 ا لا ىف ماعطلا نومعطملا تلصلا ىلا نب ةيما لاق برعلا مالك ىف روك ذه لعفلاب ءادالا



 مه 50 دج رشع عباسلا ءزجلا

 | ىلوال لب ةرصنلاو ةيالولا ىف هل لثمال ذا ةيريصتلا تو ىلوملا مف .مروما ىلوتمو كرصان |
 ٍْ ىراك ددم يكفل وا تببشزإب كين شا ] ىشاكلالاق # ىلاَعَل هاوس ةق.ةحلاىف ريصتالو أ

 ىراكددم دناعرد ىرايزا هككىوج وزا ىرايدشع ناهانك ىراكددعو دشوبس اهسع ىراس

 [ دوشن'زجاع ىراكددم زا هكبلط ىوزا

 افو ىورزا هكنانجت ا باط ىراي * ادخ درم ىا رذكي قلخ ىدايزا

 اح همه ىريكي هك دناوت ولا تسد * تقودمم دزاسب هك دناوتوتراك

 | لجر اكسو ههبفجحتلا ف لاهتبالاب كبروا ًادباف لاعفالا نم العف تسَملا ىتمثروغاثيف لاق * ١
 هلّثنانم لسو سانلا لأستال ديرت كي نيبدت ريغأ ىخاإي هل لاق قيضلاو ةجاحلا هبخا ىلا
 | لأساال هللاولاقف ك#اوح عفرا للادبع نب ملاسل لاقف ةبعكلا كلملادبع نب ناولس لخدو *
 دهتجو روءالالك ىف هب مصتعي نا ىلاعت هللاةمدعل بلاطلا دبعا ىتذف هللاريغ هللا تيب ىف

 ىلوملاوه هناف ريسي هللا ىلع كلذ ناف ريسع ىمالا اذه نا لود الو روهظلاو ءانخلاىف ءاضرىف

| 

 هةياآلا انوع نيذلا ىلوم هللاناب رصنلاىا كلذ ىلاعت لاق ريدنل لاعنو للوملاهتف أ

 0 ةئامو من 0 ىلوالا ىدامج ايتاياف 1 هدو 4 ا

 ا 7
 هي 3 <00

 0 مح لا 0 0 2 1 لا ْ

 قلنا. ىلاثت لانا . هيلع :كذيو .ةنلا ف ءاقبلا اولانو قوقدصملا دعس. < نوتمؤملا علقان دق: ف
 ةنملا كوم ىا كولملالزنم كل ىبوط لاق نونمؤملاحلفا دق تلاقف ىملكت لاق هدب ندع ةنج |

 ةدافال دق ةلكو حالفلاىف لوخدلاق قل ىلع ةلالدلل ىخاملا ةغصف .نورباصلا ءارققلا هو 1

 لوخدلاوه ىذلاراشبالاك كلذىف لوخدلا حالفالاو هوركملانم ةاحنلاو دارملاب زوفلاو ءاقيلا

 ناكاملو لوعفملا ءاْساا ىلع ارقنم ةءارق هيلعو هذ لاخدالا ىنعم ايدعتم ”ىحي دخو ةراشللاىف

 مالسل هيلع انس نيدنم هنأ ةرورض ع اع قيدصتلاوهو ناعالا قلطع لمح ال قيقل :١ -الفلا

 طئارشلا عيمجب ديقملا قيقا ناءالاب لص<لب اهرئاظنو ءازجلاو ثعبلاو ةوبنلاو ديحو:لانم |

 للذتلاو فوخلا عوشخلا ه# نوعشاخ مهتالصى مه نيذلا قه حدملاوا حاضيالا يرطب لاق ْ

 رثك ١ ةعارضلاو حراو+لا ىلع دجوبامف لمعتسإام يك او ةعاربضلا عوشخلا تادرفملافو *

 ىا ( جراوجلا تعشخ بلقلاع رضاذا ) درو ايف لبق كيذلو بتل ىلعدجوب ايف لمعتست م

 هاك هدجسرب مشج ] ىنشاكلا لاق * مهدجاسم مهراصبا نومزلم هل نوالذتم هللا نم 0

 6( هداج )



 لا ةروش مجيب 16 جم
 000 ااا ا يا مص

 ا هشام ق.ضهنم رووداو ا عمتجم بارا و جرا لصا#ت# جرح ٍبرح نم نيدلا ىف مكبل ّ ليئابزدا - 34 هو |١ و 1-0
 * اب

 جرخا لازا كلذلو هتماقا هلع قشيام فشلك قيضنم هيف لعجام ىا جرح قرضلل ليقف

 قضاكلالاق 2 هاونا هل ندايال ىذلاو ةاحارلاو ةقفلا مداعو جرعالاو قمالاو - داهملا ىف ٍْ

 كرو رثخ تقوب 00 قاطيالام فيلكت نيد ماكحا ردو تل كاشات ىلا

 قيض ىا ةيمحتلا تاليوأتا فو © 2 روسو نضر رد راطفاو مع رصق نوجداد اهصخر ا

 كلا هبرقش هلا لصتو كريس ال هريسو هللا ىلا ريست كيال هيلا لوصولاو هللا ىلا ريسلا ىف

 هبرغ ححاتن نم م هبلا كبرشتنا ىرتالو كنم هللا كبر هك نائب اتمكن ااو' هللا نا رعتمال

 عارذلاف (اعارذهيلا تبرقت اريش ىلا برة نم) لاق اك هيلا كبرقى ل ءقباس كيلا هبرقتو كيلا |
-.- 

 هللا تي-_ثموا ىت> هللا كيرقتب قحال ريشو هيلا كبرت ىلع قباس ريش نراملاىلا ةراشا |

 نوه ذم هلع لد لعشر دما ىلع ب دن منها هبامكمأا ةلم::ىهتناالو رهم لبق نمكعزاسي هناف ١

 | نيل الحلا ىفاكمكيباةلم اوعبتاوا مهارب ككاو كيت كلل هناا فاضملا فذحي هلبقام
 هللاراوج ىلا هباواصوتل ءانثالا ناسل ىلع هدابعل هللا عرش المسا وهونيدلاك ةإملا سغارلا لاق

 ةلم اوعبتا وحن هيلا دنست ىذلا ىنااىلا الا فاضتال ةلملانا نيدلا نيبو اهني, قرفلاو ىلاعت

 لمعتسيالو ىبنلاةما داحا ىلا الو "ع هللا ىلا افاضم دجوب داكيالو ىتابا ةلم تعبتاو مهاربا

 ةلملا لصاو هللا نيد لاش ام ديز ةلمو ىتامالو هللاةله لاَغإالو اهداحا نود عنا رمشلا ةلمح ىف الا
 ناك اذا همّش نع .ارامعا لاق نيدلاو اهعرش ىذلا ىبلاب ارابتعا ةلملا لاو باتكلا 0-0

 هتمال بالاك وهو هللا ل وسر وبا هلال مهابا هلعج اعاو بغارلا تادرفمىف هلك اذه ةعااملا هانعم
 تعال ل نالوا ل هب دّتحملا هجولا ىلع مهدوجحوو ةيدنالا مهلا 0ع بيس هنأ ثدح نم

 قالخ الان سحو لذيلاو ءاؤيسلاوه مهاربا ةلم ءاطع نء لاق + مه ريغ لق اويلغف هتبرذ ند 0

 باهذلا و ريسلا كادر ريشا ةيمحتلاا تالليو'لا ىفو يدلولاولاملاو لقالاو فتلا رع جند او

 هنال مكسب هانس اماؤ6نيده.س ىبر ىلا بهاذ ىنا) هلوقل مالسلاهلع معاربا ةئسنم هللاهملا

 هكوهزم (هداوادلا ولك مكل انا ) سو هيلعّللا ىلص ىلا لاق مك هلناىلا 00 كا 26
 نا نقلا ىف ىاأ نياذه ىقو# 7 لكل يَ! 3 لبق نم نيملسملا م عكس 0 ىلاعت هللاىا
 ا اديهش 0 ةقاعلامال ماللاو م هك قلعتم ةمايقلا موب دع ةرصح ىن ىلا 3 007 0 5

 ١ نامصعو عاطانم ةعاطب وا هتمصع ىلع ادامعا هسفنل هتداهش ىلع -لدف مكعلب هناي 5 04
 ١ يدوكزلاوناو ةولصلا اوم.قافإلم مهيلا لسرلا غلب, هك سانلا ىلع ءادهش 3 ل

 كنا امهصيصخلو فرشلاو ىلذفلا اذهب مكسصخا امل تاعاطلا عاوتاب هللاىلا اونرقتف ىا
 | ه6 للاب اومصتعاو 8 قلخلا ىلع ةقفشلا ىلع ىناثلاو هللا عا مهظعت ىلع لاد لوالاناف اهلضفل
 دينز رد كنجو] ةيسرافلابو :هنم الا ةرصنلاو ةناعالا اورلطتالو روما عماجمف هب اون ىا
 ديوش كسعتم تنسو فاتكباان هلم داب دامعا دوخ روما عماجم رد ىنعي ىادخ لضفب

١ 

 كنسمم' هللا لتح ماصتعا اما صاوخ راك هللابو تدساماوع سعا هللا لي ماصتعا هكمدومرف لمللذب

 ؛/, مكلل وم وه: [ ىهلا ترضح ىاوسامزا تسسلد تواخ هللاب ماصتعاو اونزا رفنتو صاواب
 0 يم يبا

 ( ناد م - دايو
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 مد 56 ز2- مشع عبالا ءزجلا

 ١ ةنراقم لد كلام مامالاو ملذعالا مامالا لاقو [ هتفكحالفلا ةدجسار نبا خبش ترضحو
 هلوّش ريشي ةميمحتلا تالبوأتلا ىف لاق 8 ةالضا؛دوحس ذارملا ناىلعةي آلا ىف ءوكرلاب ةوحسلا

 ناف ةيناودحلا عوشخ عضاوت ىلا ةينامنالا مايقربكتنمعوجرلاىلا ةياآلا «اونمان دلهي

 , رادكتالا ىلا عوكرلا نءعوجرلاو ( عبرا ىلع ىش«نممهنم و>هلوقل عوكرلا ىفعبرا ىلع تاناوبحلا
 حورلان ال (نادحسي نحشلاو م>تلاوإ هلَوةلدوحدلا ىف تابنلانافدوح لاى ةينابنلاو ةلذلاو

 غلب نال قاونحلا كزأملا ىلع م ناكل نزل[ حاورالا ماع نم هئيحم ناك لزانملا هذهإ

 مسو هيلع هللا لصهلوق رساذهو لزانملاهذهىلعءروبعنوكيةرضحلاىلاةعوج ردنعف ىاسنالا لزنملا

 اولعفاو )ىلاعتهجولاضلاخهنلا عوجرلا اذنهب نمي« مكبر !ودبعاوإإ لاق مث (نينمؤملاجارعمةالصلا)
 لزانملا اذهىلعرو.ءلاب6نوحافت كلعل لاهلكر يل الانعاو مكذاوحا عيجف هللا ىلا هجنوتلا (ريذلا
 غارفتسا ةدهاحلاو داهجلا د اودهاحو' 8© ةدئاحورلا راوتالاو ةيناسفنلا تاملظلا تح نم

5-0000 

 نا رق. تادحعس نا دشاب منه ةدحس ىفاش ماما بهذمو خيا 4 فلتح :دحس نا "]

 هللىا هريغىفلاقو * نيالا ريد م هللا لمس ىا 3 هللا ف © ودعلاةعفادم ىف عس !

 ي هداهج قح ©: سفنلاو ىوهلاك ةنطابلاو يزلا لهاك ةرهاظلا هنيد ءادعا هلجالو ْ

 اصلاخ اتح هف اداهج ىا:[ صلاخ تننو ىفاص لدب ىنعي دشاب وا داهج راوازس كنانح ]

 هللآ ىلا ةلجارلاا ايدك ظلاولا' ذالك كه كنا و ةعلامأ داهط أن ا"ئذلا تلشاو" سكس ةهجشول ١
 ةدهاجمو ناطشلاةدهاحمو رهاظلا ودعلا: فاح برضا ةثالث داهجلا بغارلا مامالا لاق *اعاستا

 رافكلا اودها)ثيدخلا فو (هداهج قح للا ىفاودهاج و ىلاعتهلوق ىف اهتثالث لخدتو سفتلا |

 لسه لعهللا لصةنعو ( ؟ءادعانودحاجت مك ؟ءاوها اودهاج) ثيدحلا فو (مكتنسلاو مكيدلاب

 دشا سفنلا داهخل (ربك الا داهجلا ىلا رغصالا داهملانم انعجر) لاقف كوبن ةوزغنم عجر هنا

 ىوتثملاىفو : ىهاولا نعٍباتِجالاو سماوالا عاينا ىلع اهلمح وهو نيطابشلاو ءادعالاداهج نم |

 نوردنا رد رْثب ىمصخ وزا دنام * نورب مصخام متشك ناهش ىا
 تل لترك رعت 2 طاب رخل 2 تست لع وه قع ركنا ننكر

 ككل ا ا و اع فلك كلا ند وا
 تاليوأتلاىفو * ةشاتجالا تثرواةدهاجلاالةدهاجلاتئرواةيئابتجالاءاطعنب!لاق *هيلاوعديو |

 كرتو قوقحلا ءاداب اهتكزتىف سوفناا اودهاجم ناب ( هداهج قحهللاىف اودهاجو ) ةيمحتلا |
 تاظحالملا نعتايقارملا موزلو نينوكلا تاقاعت عقب اهتيفصت ىفبولقلا | ودهاجتو ظوطحلا |

 6( مكبتجاوه ) هدوجوهدوجوب ىتببل هدوجوىف دوجولاءانفاب اهتيلحت ف حاورالا اودهاجمو

 هيلاو كاطعا داهملا اذه دادعتساو [ امتجا نا الواو تايربلا: رشاسْنبب نما تاماركلاهذهل |

 لق مهلا متدهج ال ؟ اده

 وكانف عام ىوهلا :الولو * وهلا انف عام وك الولف ظ
 مهلئاق لاق م ةظخل سفنلا ةدهاجم رتشبال نانوهو داهجلا قحلا ىدابم نمو |

 سوط رطورغثىلكضرا كف * 'عطقنم ريغ ىداهج نا براي

 1 يود ان مات يالا 0-0 2
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 جحلاةروس_ مه 0 جح

 هللاىلاو 20000
 هنال اهلك 6 رومالا 8 ىرةهقلا عجرلانم درت # عجرت © الالقتساالو اكارتشاال هريغ

 لجر ملكت هلا - ىور  نولأسي مهو هريغو ءافطصالانم لعفيامع لأسيال تاذلاب اهكلام |
 , هل لاقف هيلع ىرتفاو مهنع هللا ىضر بلاط ىبا نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع نيدباعلا نيذ ىف |

 ؛ لجرلا هللا ماقف كل هللارفغف تلق كنك 1 ملناو هللارفغتساف تلق مك تنك نا نيدباعلا نيز
 ظ عا هللا لجرلا لاقف كل هللارفغ لاق ىلرفغاف تلق اك تسل كءادف تلعج لاقو هسأر  لبقو
 ىلاوملاو دسعلا هيلا تراثق هيسف لجر هيقلق دحسملا نم امون جرخو * هتلاسر لعجم ثيح

 ' انرما نم كنعرتسام لاقو لجرلا ىلع لبقا مث لجرلا ىلع الهم نيدباعلا نيز مهل لاقف

 ١ فلاب هلضاو هلع تناك ةصيخ هللا: ىقلاف كَحَرلا ىحتسساف اهيلح كنسن ةجاحر كلا ,رثكاا ||
 ' لها اوناكمهنا مهوتيالو لوسرلا دالوا نم كنا دهشا لوقي كلذ دعب لجرلا ناكف مهرد
 مهيتأت تناكمراكمو دوجو ةءورمو ةوتفو ءاخس لها اوناكامبا لاومالا اهنم نوقفتي ايند
 لئاقلا لوق قدصي مهيفو لجاعلا ىف اهنوجرخبف ايندلا

 هلمانا هعطت مل ضيقل اهانث « هناول ىتح فكلا طسب دوعت
 ْ هلئاس هللا قّلف اهب داجل * هسفن ريغ هفك ىف نكي ملولف

 ' اهتولعفي اوناكام مهنا امل اهب مهرما مككالصفىا ه اودجساو اومكرا اونمانيذلا اهبااي
 اودحسو اوعكري ناب هللا مه سماق عوكد ريغب نودجسي اوناك ثيالاوبا لاق * مالسا لوا

 نيم مالسا لوا رد ] ىشاكلالاق * عوك رالب نودحسو دوجح.-الب نوعكري اوناكمهضعب لاقو

 امهب ةالصلا نع ربع اولص ىنعملاوا [ دش لخاد دوحسو عوكر تانك هدو ماقو دوعق

 وهام اورحتو 6 ريخلا اولعفاو ف هب كديعتام رئاسب مكبر اودبعاوؤإه اهناكرا مظعا امهنال
 | قالخالا مراكمو ماحرالا ةلدو تاءاطلا لفاونك نورذتامو نوتأتام لك ىف حلصاو ريخ

 , ىلا نمؤملا ةيده ةلفانلا) عوفرملافو (مكضئارف لمكت اهبف مكلفاون اونسح) ثيدحلا ىفو
 ْ "لثم لقعلاكلكلا هيف بغربام ريا تادرفملاىف لاق + ( اهببطيلو هتيده مكدحا نسحيلف هبر

 | نوكي نا وهو قلطم ريخ نابرض ريخلا لبقو هدض ريثلاو عفانلا 'ىثلاو لضفلاو لدعلاو
 رانلا هدعب ريخب ريخال) لاقف ةنلا مالسلاهيلع فصو أك دحا لكدنعو لاحلكب هيف ابوغرم
 | ناكاميرىذلا لاماكرخ آلارش دحاولا ريخ نوكينا وهو دقمريخو (ةنحلا هدعبرشب رشالو
 ' اهب نوجار متآاو اهلك هذه اولعفا ىا  نوحلفت مكلعل © ورمعل ارشو ديزل اريخ
 هرس سدق ىدعس خيشلا لاق : مكلامعاب نيقثاو هل نينقيتم ريغ حالفالا

 ديما ان نكم موفعز ايادخ « ديما الا مدرواي' تعاضب
 تاداعسلاب رفظلا ىويندلاف ىورخاو ىويند نابرض كلذو ةيغبلا كارداو رفظلا حالفلاو
 ءانفالب ءاش ءامشا ندا ىورخالاو معلاو زعلاو ىنغلاو ءاقيلاوهو ايندلا ةاحح اهب بطي ىتلا

 ةرخ الاشيعالا شيعال لبق كلذلو لهجالب ٍلعو لذالب نعو رقفالب ىنغو
 ىويثد بابسا رب دم لد راهنز

 ىشاكلا لاق * دوجسلاب ىمالانم اهيفام رهاظل دمحاو ىففاشلا دنع ةدجس ةيآةيآلا اولاق

 ةوكأ هنالك س



 مي 1 عمل رقع عباسلا ءزجلا

 تلللشهلاىاؤي_بااا_يب ص500 ل سا تس ل سس سسسما

 قعدة ودحلا ءزدقازاتشاكتكو قطلالا قطاارادق فرابالرتخالا ةبآلا ف ىطساولا لاق * |

 لغغي الو هريغ ىلاهنم تفل الن اهردقةف رعمو نشدصلاو ءانلوالاوؤ لس رلا و طئاس ولا ر دقة معم نع
 | 0 هام - 2 -

 اهردق ردشالف هردق ةقيقحاماو هردق رهاظ تفرع كاذذا هتعاط نع 0 1 رك ذ نع ا

 ايجات اروا هفرملا اقحب كرش لها .هحانح ا فاتن 0 لد يال

 نايم دهديمت 5 قل حا يودحلا هاع ركاب ا

 ْ ىب تفرعمو ركض تورش ٌنكالرع قيرط ردان تاس ىتدست عون حسو ىوسامووا

 | عليي نعازكدلا هلإلا معلا هرمس هللا سدق ىدنسو ىخش ةرضحل :ىفغلا حاتفم حرش ىفو *

 | قلخلانيبو هنيب طابترالا ثح نم هناحس قلاب معلا وه قئاقحلا ملع هللا لها برسم ىف ْ

 ْ اورقاو ةريخلا ةهطرو ىف لمكلا هف عقوام وهو ةيريشللا ةقاطلا 0 هنم ملاعلا ءاشتناو |

 ١ نم بعصا ىلولا ةفرعم هللا همر ساملاو ا خيشلا لاق * ىهّشنا ةفرعملا قح نع زجعلاب |

 كيش :لك الالكا نكمل اجا ولج فر شا عه هلاخ و يهلامكما فو ردا: نافز ثنا ةقوعم

 ىدا هل نم ىلع ىنخال اكهلبق الو حاتفملا حرش ىفامل:قفاوم مالكلا اذهو * ىهتنا برشي

 نوطسوتب #© السر ةكئالملا نم 9 [ دنيز كرب ] ه6 ىنطصي هللا قه بابلا باذه ىف قوذ
 ١ لصا تادرفملا ىف لاق * لفارساو ليئاكمو لم اريج لثم ىحولاب ءاسنالا نيبو هنيب
 راستخالا نا ا ”ىثلا وفص لوانت .ءافطصالاو بوشلا. نه ”ىثلا .صولخ .ءاسذصلا

 ذايماب نوكيدق «اهدانع-لضمب ها ءافطساو ةتنانج .لواتت ءا_تجالاوهنمخ :لوانت
 ١ كلذ رختن م ناو هذكحمو:هزايتخاب نوكي دقو“ هزيغ ىف: دؤجؤملا بولا نع انفاص ؛هايا :ىلاغت ْ

  ةلاسرلا ءاداب مهتيبزتلو دابعلا نيبو هنيب السو ةكئالملان ٠ قطصي تاليوأتلا فوة لوالا نم ظ
 نمو 8غ ةكئالملاةلاسر ةطساوب مهيبريف ةطساوالب .باطخلا عامتسال ن نيلظاتسم دعب اونوكي ذا |

 ١ ذا و[. زا دنك كوع وقل ةناومعسا#ناذدا ا اتتتتك ىزل] فوب ىءاتحلا ٌْ
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 نوقلتي ىنامسملاو قاحورلا نيملاعلا مالكب نوقلعتملا ةسدقلا ةوقلاب نوديؤملا ةكرلا ىياوقتللا |

 قا بناج ىلا لتبتلا نع قلخلا ملا_كمب قلعتلا مهقوعيالو بناج ىلا نوقليو بناج نم |
 عدمج 6 عيمس هللا نا 8“ هماكحاو هعئارش مهتوملعيو مهيلع لزئاامب ىلاعت هلا مهتوعدف |

 © ريصب 88 [ غبلبت تقو ردار ربمغيب ”هلاقم تساونش ] قشاكلا لاقو * تطومللا ْ

 لاحم ا ان ] ىنشاكلا كاقو * لاعفالاولاوقالا نم 'ى 33 * هلع ىف وكلف تأ اريصتملا عسي - كردم

| 

 نيملاعلا ةئرؤاءنيطللام :تبئاة:تاالاع,للقاز |, تدسانم 1

 كان ملاعانار كاخن تيسأ هح ا

 ' انيس ىا  كتفرعمّقح كانف عنكاو كيس ىا كتفرعم قح كاذف عام راتكلا ضعب لاق *

 جايتحا ف مهتعارض عمسل >6 ةيمحتلا تالي وأتلا ىفو © [[توعد كوبقو ,دانردوا تم |

 334 6 مفلح انو مود كيا ةينامالكإ 1 وف مودعموهو ةلاسرال قحتسي نم ريصي مدعلا ىف مهو دوجولا إ

 ١ هك ايل ىنعل تينلِحَدا شي رد هجن [ميادبم 1 | ىفاكلاب لاقو 30 هد دعو ايثدلا عئاوب اع 1

 (0دناةدتوكس)



 نيوكللا سارا ا[ نهو ةطاخب 44[ ويشن كوع كاط لامه هكاردالنيدعتسملا نيعتسءال :
 ىنعل هللازود نم نوعدت نيذلانا 2 لاقف ىنعملا ناب م هبنوافعتبو ناطقا مي عح +دسل ْ

 قشاكلا لاق * هلريسفنو لثملل ناسوهو ىلاعت هللا ةدابع نزواحتم اهلودنعت ا مانصالا ْ

 ا هكدؤمرذ ىلاعتو هنأ حبست قح هداهن هناخ ىلاوحرب دندوو تب. تصشو داصاسس "تاو 1 ا

 مانصالا عاونا نم تاليوأتلا ىفو © [: ىلاعت ىادخ رجب ديتسرب ىم دك تب همه نبا |
 | هتراقحو هرغص عم ادبا هقلخ ىلع اوردش,نا ىا 5 !بابذ اقلك نإ ١ + ةنطالاو ةرهاشلا |

 ' يذلا نم بابذلاو هنع ىننملاو ىننملا نيبام ةافانم ىلع ةلاد ىلا دك أن نم اهيف امينا ناف
 ىلعو ةرئاطلا تارنشلا نم فورعملا ىلع عش بابذلا تادرةملاىف لاق * عفديو عتب ىا

 ناودلا ةاحىفو * فورعءملا وهف 6 اب اش بابا مهلسناو ) هلوق ىفو ريبانزلاو لحللا

| 

 ١ اهقادحا رغصانافجا اهل قاخ ' ةثوفعلا نم دلوثتيبوهو (لح كاالرانلا ىف بابذلا) كدا
 2 لقصت نيدب اهل هللا ل رابغلا نم ةقدحلا ا لقصتنا ناندالا ناش نمو ْ
 | هم بهذ عرقلا قروب تيبلا رخب اذاو هينيع هيديب حسم ادبا بابذلا ىرت اذهلف اهتقدح ظ
 ْ | ةغلانملل اهب“ يج لاح عضوم ىف ددقلا ٍباوجلا تبغي هقاطلىا دك هل اوعمتجاولو 38 بابذلا '

 اراض 6 هنم هوذقتسال : 0: هفطخعو أش مهنم بابذلا ندا 4 2 1 ميلي ناو زا نيدرفم اوثاكاذا فيك هلع نيو هل نيمتج هتاخرلع نورددقبال ى
 / ىع قولخو لسعب ارناتب هكدوبنأ ناشيا ممد ] ىنشاكلا لاق + هلكأيف يك لخدف باوبالا اهيلع نوقلغيو لسملاو ثيطلاب مانصالا نوبطي اوناك لق [ ادزيج 7 | دنناتس دنناوتي زاب ىنعي ديئاهر دنناوتيع ] ةيسرافلابو : مهزجعل هنت اع عم تابذلا| نه 0

 ١ قح دناءدروخ ازاهنا_١ هك دندومتم قداش داوينان اشيا زب! ,لسْغَو ثيط نا)' ناور:لننجتازا | 0 اهنآ هدما رد نذودزا ناسكم دنتس م ناشيارب هناك ىاهردو دئدودنا
 عفدرب هنو دئرداق سكم نديرفا رب هن هكده دبم ريخ ناتب فعضو زحيزا ىلاعتو هناحبس
 ١ بلاطلا بابذلا وا هدوبعمو متصلادباع ىا 86 بولطملاو بلاطلا فءض 8 [ دوخزا ناشيإ
 ىا 4« هردق قح هللا اوردقام قه كلذ هنم بولطملا مْثصلاو بيطلا نم منصلا نع هبلسي امل

 رصتتيالو بابذلا نم عنتمالام هب اوكرشا ثيح هميظعتّقوح هوهظعاموا هتفرعم قح هوف عام
 اهرساب تانكمملاقاخ ىلع «ىوقل هللانا © ةيسانءهنم ءايشالا دعبا وهام مساب اودسو هنم
 مهتهل آو ”ىش هبلغيال ءايشالا عبمج ىلع بلاغ 4 زيزع ا اه ارد ل2 تارا ءاقاو
 ا (مهبلسي ناو هلوش مهلد ءاطع نبالاق «؛ اهاذانم ةروهقماهلقا نع ةزجت اهنوعدب ىلا

 لعمأ هةعضاو قاخلا نوها نمزارتحالا هنكمال اكلم مظعاو هب ةيسهدشأ ناكن ةقلخلا رداقم ىلع

 || اضن دنايلا مياكملع امها انتقل هسنج ءانبا ىلع رختش الثلو هتلذو هتيدو.عو هفعضو هزحم كلذب

 دنا هدنم رش مز ىراكدتف نوح * دنا هدن ارئازجاع هكئازجام

 دنرت زجاع معز قلخ هه سب « دنركيدكحي مزال ناكما ورجي
 تسوب قلخ ناو تسازغموا نأ * تسواق>توقوتسا قحزاتوق

 10 دوو 02 جل جلا اتسم تم حمس هع عل



 مه( 1+ »جمس رع عباسلا ءزجلا
 00 مسا ممم دس غو صصص

 ترفنو .تهارك را ىاوخنارفاكرب نأ رق نوج .ىنعي ] ةيسرافلابو :ماركآلا ىنعمي مركملاك |
 لكذ قاوملاكهؤجولانا معاو * [ديراد قحاب هك جالو دانع طرفزا ىنيب هب ناثيا ىوررد ا

 هيفامي .حشرتي ءانا لكو نطابلا لاوحارئا ىهف اهيف رهظت راكنالاو رارقالا نم ةروص |

 دوكور شاورد لاح تروص # دوب هوجولا ضاين تروص اركره

 كنلدؤو لدزا دش رهاظ وا كنر * كنر دوب ىدوتك ايو 0

 :6 لق © هباطس لاب ديلا عفرب شطبلا ىهو ةوطتلانم اديلَق اهوذخا ليطابال بضغلاو
 ؟ربخأف مكطاخأ ىا مكتينأفأ © نيملسملاب راربضالانم هنودصي ام اطانقاو مهيلع ادر

 ىا 4 دانا ل مهب مكتوطسو نات ىلع مكس نم مكف ىذلا  مكلذنم رشب )ف
 سئبو اورفك نيذلا هللا اعدعو #7 وهام لبق هناك ردقم لاؤسل باوج هنا ىلع رانلاوه |

 راكذ الا نم رش داعبالاو درطلاو ةعيطقل اران نا ىلا ةراشا هيفو * عج رملاريصملاو رانلاىا ني ريصملا

 لها بح صيوراكتالاو كرمشلا ىلا ىدؤيام لكنع بنت نا لقاعلا ىلعت نيركمملا بواقىف ىذلا
 ضعبىفو «ةلالضلا باح ا ضغس وةيالولا باب رابحي ورارسالاو قئاقلا لبشورارقالاو ديحوتلا
 كعاطقنااماو كسفنل ةحارلا تلطامئافايندلا نم كدهز اما مدآ نبااي ادغملامتهللا لوقي رابخالا
 ل لعاو * املو ىل تيلاووا اودعملتيداع له نكلو كسفنل ةزعلا تيلطامناف ىلا
 عنلا لغفا نم امهو ةنجلا ىلا نايضفي رارقالاو دح وتلانا مك رانلا ىلا نايدؤي راكنالاو

 نا ةداهش الا نزوي للم لك كلذلو ةيدبالا ةداعسلا ىلا دحوتلا ببسب لصي دبعلا ناف
 الاجيدجو انك ركذلاو رارقالانم اد.دجم مل نمؤملا بلقيف ديحوتلا خسر اذاو هللادلاال
 توملادعب مانملاف ديشزلا نوراه ةأيما ةديبزىأر نيحلاصلا ضعب نا  ىجح - هلاخاص

 نيفيريشلا نيمرحلا نيب اهترفح ىتلا ضامحلا لابقف ىبد ىلرفغ تلاقف اهلا- نع لأسو
 يرتقي سل فر تتك عبلاق مف لاقف اهبابرال اهباون و ةيوصغم الاوما تناك اهئافال تلاقف

 هتكئالمل ىلاعت هللا لاقف نذؤملا دهشام تدهشو نذؤملا نذا نيح كلذ_نع تكسماف رجلا |
 ىلرفتف ركسلا دنع ىتركذ امل. اهلقف اخسار .ديحوتلا نكي ملول اهباذع نع.اوكسما

 هغامد هنم ىلغيران نم لعنتي اباذع مهنم ىندالاف ةذخاؤملاو زانلا لها اماو ىلا نسحاو '
 دعبلاراننم كاياو هللا انهصع دجال اهيف ةحارال هناف (ريصملا نب وإ) ىلاعت هللا لاق كلذلو |
 ةبرغتسمةلاح مكل نيب ىا نك لثم برض سانلا اهيااي قف نيجمو مصاعريخ هنا ريعسلا باذعو |
 لثملاىا هي هل اوعمتساف © راصعالاو راصمالاىفريستو الثم ىمستناب ةقرقح ةعيدب ةصقوا |
 دينك لمأتناردو شوه شوكي ارلثمنإ ديودشب سب ] ةيسرافلابو : ركفتو ربدت عامتسا |
 ناسلاب ضالاةقبقح نءنانسنلا. لهاىلا .(سانلا اهياابإل:هلوقب ريشي ةيمجتلا :تاليوأتلا فو |
 ةماع قاشيملا دهع ىمانل باطخلاف ةلفغلا موننم نوهبني مهلعل لثم برضن م مهل ديالف |

 | ريقفلا لاق * مهنطابف رقتسام مكحالا مهرهاظف مهيلع رهظ اف مللاص موق هوجو نولتك

 | ظيفلا طرف نم مهب نوشطسو نوبي ىا * انمأيا مهيلع نولتي نيذلاب نوطسي نوداكي



 | هلجاو باب عفداوهو هيهلالا قالخالا بابزم مهوعدينم مهنمو ةيرهقلاب قالخالا ةظحالم |

 ةددحتملا نوؤشلا ناف ةمهلالا ساشالاددعبو قئالخلا ساشاددعب هللا ىلا قرطلا اولاقدقو |

 | راكنالاو ىناتلا لهامه ةلداحلا لها نا اهئمو * ةهلالا سافنا رهظم لكىف ىلاعت هللانم |

 | بناحالا اماهلاح بساني امب قيرف لكنيب ةمارقلا موي مكحنو مهلاوحاب معا هللاو ضارتعالاو |
 / اريسي اباسح مهيساحم مهنم موقف ءايلوالا اماو ( ايسح كيلعمولا كسفنبىك اذ مهللوقبف |

 ردا لواتشلو ؟نافزافلا ماو [ةيعيوت امي فاراملا ناك !نلاحو, نيه نم فيلكلا ١
 ! ىلاغت هللا ىلا ةوعدلا تناواشا لودولاو كولسلا تاماقم توافتلو نيدحاولا روضخح ةلوهأم ا

 لبقنم كتقلخ دقو ١ ىلاعت هلوةوهو ةيدوبعلا ةقيقحىف ءانفلا بابنه قاخطاوعدبنم مهن

 ١ ضرالاو ةحلاو صالخالاو قدصلاو نيقيلا رون هنقو بلقلا ءامس ءامملانا اهنمو * ردتقم |
 "ليف اننلا صرح كرتتلا) تدكلاو كشلا هماط اهيو ةراثألا ىسفتاو هباشنلا صدا(
 ْ عمسيالو ىوليلا سوفنلا بابراب لزتتو ىمعنلا مهل لمجتو ىوابلا بولقلا بابدانع هللا ظ

 ام بوتكم باتكف كلذ نا ىوكشلا مهنم |

 نمؤملا فرع نكلو ىلاعت هللا ىلع ةاهس ريدقتلا قفو ىلع مهتازاجم ريسي هللا ىلع كلذ نا

 جحلا ةروس مهي نذإ جم
 كك 9

 | ماتمهضتقامو راقتفالاورتلذلاوهو ةيدومعلا ةظحالم بابنم مهوعدينم مهنمو 6 ًايشكت+لو

 ا بابنم مهوعدب نم مهنمو ةينامحرلا قالخالا ةلظحالم بابن م مه وعدي نم مهنم و ة.يدوبعلا

 ١ كلم دنع قدص دعةمىف نودعقنفف باحالا اماو بادح ريغب مهروجا نونو مهم فلصو

 ىدعس خيشلا لاق مك مدقلاىف ريدقتلا م

 توا ردع تكبد #ةدلراك : ترد د كا ترود 00

 ىمظعلا ةداعسلل ةمالع كلذ ناك لمعلاو ملعلل قفو نف هل قلخ امل ًاهموا رسم الكذا
 | ةهلالاماكحالل ملستلاالا قييإف ى ريكلا وامل ةزاما كلذزاك لتكلاو ليلا: ة21نمو

 هلوقاماو ةّمقْلاوةف رعملاىلالوصولا لص ناىىلا ةقيرطلاو ةعيرشلاب قحلا قيرطىف داهتجالاو

 ددد ل هماح ادحان 1 * درب دهاوخ دك اخ يدك اضق

 قحلا لوقي ىلاعت هللاو كلذ نع صحفتلا هل سيلو هنع ىمها ديعلاو ءاضقلا ماع ىلا رظانف

 نئيزواحتم ىا 5 هللان ود نم و ةلادملا" لها" قا 3 نوديعيو # للدسلا ىدهي وهو

 ه6 اناطلس 95 مانصالا نع ةرابعامو هتدابع زاوجب ىا 6 هب لزتي ملام # ىلاعت هللا ةدابع

 ةرورضن» مهل لصح # لع »© هتدابع زاو ىا 6 هبمهل سيلامو ب اناهربو ةحىا
 * نيماظللامو 8 ديلقتلا ضحمو لهجلا درحمب مانصالا نوديعي امنا مهف هلالدتساوا لقعلا
 ىذلا باذعلا مهنع عقدي 6 ريصتنم 9 مظعلا*لظلا اذه لثم اويكترا نيذلا نيكرسثملا ىا

 هدرؤا هصاوخ ةلخنم ناكنم ىلا ريشي ةيمحنلا تاليواتلافو © مهملظ بيسب مهيرتعل

 الوناثوالا فائصانمهودبع ايفزاطلس نالذخلا لهالامو ناطاسب هنعاوناس هدياو ناهربب

 :ركرسشملا ىلعىا *ب مهيلع كرد 8 نالذ+ لب هللا نم ةرصن مهلامو ولام ىلع ناهرب

 ةيقحلا دئاقعلا ىلع ةلالدلا تاحضاو هب تاس اهنوك لاح نارقلانم # اننايا

 ةهاركلاو سوبعلاب راكشالاىا 4 ركتملا اورفك نيذلا هوجوىف فرعت # ةبهلالا ماكحالاو
 تحصن



 ميكي هرب م ردع مباسلا ءزجلا

 ةمالاو.ةنقانللاو «ةسضاملا مالا :ممةنغم 46. ةما لكلا ف: هتلضؤو *هتنجم انفرشيو و
 ٠١ كاملا اوزم قارا او هدف 5 اكسنم © [ متحاس نيعم ]6 انلعج 98 لوسرومهيلا لسرا ةعاج
 | نم ةنيعم ةمال ةعيرش لك اع ىنعم ىلع مهم ىرخا ةمالال ةصاخ ةعيرش ىا ةداعلا وهو

 | لكل رتشاالو الالقتساال ىرخا ةعيرش ىلا اهل ةسعملا اهتعب رش مهنه ةما ىطخت تي رعألا

 لعفلا ىلع دورحلاو راخلا ميدقت نم دافتلا رصقال ةدكؤم اكسنمل ةفص دوكسإ مها

 ىرخا ةمال هب نولماعلاو هوكسان ةنيعملا ةمالا كلت ىا اهصوصخ راشعاب ةها لكن 6

 | مه ةاروتلا مهكسنم مالسلا امهيلع ىسيع ثعبم ىلا ىموم ثعبم نم تناك ىتلا ةمالاف
 0 مالسلا هيلع ىبلاب!ثعبمب ىلا! ئسع ثعتم نم ىلا ةمالاو مهريغ ال اهب نولم اعلاو اهوكسا | ا

 ا ىلا ثعب دنع دولا ةمالا اماو مهريغال هب نواماعلاو انزكملا مه لالا بياطنج

 ١ نكتب ةدحاو ةما مهف ةمايقلا مون ىلا نيدوجوملا نم مهدعب نمو مالسلا هيلع |

 هيذج ”ىثلا عز لاه اللا لها نم كرصاعي نم ىا 2 كنعزانسال: 6 الا سيل ناقرفلا

 امعز نيدلا ىماىف ىا  ىمالاىف 32 ةمصاخلا ةعزانملاو هديك نع 44 عزاك هرقم نم

 نيروشم قلي ناتي رش 5 ليجتالاو ةاروتلا نم نيلوالا مهئاب آل نيعام مهتعيرشنا مهنم |

 ةيس رافلابو : بسك دبجلا نآرقلا مهكسنم ةلقتسم ةما ءالؤهو امهخاستنا لبق متالا |
 رهاظ نازاوت نيدزعا هح نيد راكرد وناب نايدا بابرا ا ننتكت عازت كباب نسبا

 ا ه# عداو 8 [ تسا لك ىاح هج بانقآ رونرد دركناوت نادد عازت اراودقك سا

 هديحوت ىلا 6 كيروملا 8# كما سانلا لك ناف ةوعدلاب ةما نود ةما صختلالو ةفاك سانلا |

 قيرط ىا :* مقتسم ىده ىلعل كنا © 0 مهكسنم ىف مهل نيب اوسح هتدابعو
 قحلا دوهظ دعب كومصاخو  كولداج ناو 8# نيدلاوهو ىوس قلنا ىلا لكشؤم

 ءدحاو لك لتفب ن ةاوصش اف تروق مكلف للا تادجنم هلصاو ةجحلا موزلو |
 قع 6 نولحعت امي معا هللا قه ديعولا لبيس ىلع مهل ه لقف 8 هيأرنع رخآلا امهنم |

 نينمؤملا نيب لصش 2 مكذب مى هللا اهيلع مكيزاحف ةلداحلا اهتلمح نم ىلا لطابالا

 تايآلاو ججحلاب ايندلاىف لصف اك باقعلاو باوثلاب 6 ةميقلا موب © نيرفاكلاو 9
 تملعدق ىاريرقتا ماهفتسالا م : الينا[ مأ ذم < نوفلتخم هيف ملك اهف
 لوشام اهتلمح نم ىتلا ءايشالا نم ”ىش هيلع ىنالف #6 ضرالاو ءامسلا ىفام لعب هللازا ©

 بتكدق حوللاوه 6 باتكىف شدا ءامسلا فام ىا * كلذنا ه هنوامعيامو ةرفكلا
 ملا نم ركدام َّىا . كلذ نا © هلاتظفحو هبائملع عم مهما كنمهيالف هثودح لبق هيف

 | هملع ناف [ تسناسا 1 ةفواقلاو :لهس “6 ريس هللاىلع 8 حوللاىف هتايثاو هب ةطاحالاو

 | تاراشا تايآلا ىفو © رودقم هللع رسعبالو ”ىش هلع خالف هناذ ىضتقم هن ردقو

 | اهوكلاس مه ةقررط موق لكاو اهودراو مهةعرش بالطلانم قيرف لكل نا اسهنم * |
 ىلا ةيثر ىوذ لك لدواو مهلها ام ةعامج لك طبر هناطق مهالحمو هناك مهاماقمو

 اضاع هيك داهتجالا ةمياطساوا نيدباغلا + ادقاب را لالا طاسسف مهلحم هلعجام |

 (فككلا ) 1



 ه رمش سدق قىدعس خبشلا لاق |

 ١ هدارفا ضعب فصوب سنجلل فدو اذهو قيقحلا جملا دبعيالف اهروهظ عم ملل دوحبلل |

 ١ ىوقلل لق ) لسو هيلع هللا: ىلص ئنلل لاق: .ىلادعت هللا .نا.:نيخلا:ىفو لاخ, لك ىف قيفؤتلاا |

 | هتعاطل انقفوي نا هناحبس هللالأسن توملا ىنأي نا ىلإ روتفالب ىلاعت هللا ليسىفةمدخلل ثدي.

 جحلا ةروس مهي هال ع 8

 راضي الا ىلفال ريغ .نرنهريف و. نموا نست نانو اهبلع امتنا !هئلمو اذا اه حاب لَ
 مهشاعم بابسا مهلأيه ثيح [تسا هدنياشخبو نابرهم] 6 محر فؤرل سانلاب هللا نا ف
 تايآلاب لالدتسالا جهانم مهل حضواو راضملا عاونا مهنع عفدو عفانملا باوبا مهل حتفو
 لاق *سوماقلاىف اك اهقرا وا ةمحرلا دشا ةفأرلاوا محرلا ىنععي فؤرلاو ةيليزنتلاو ةينيوكتلا

 ىذلا وهو 9+ مهيلع ماعتالل ديرم محر هدابع ىلع فيفختلل ديرمل فؤرل مولعلا رحب ىف
 مث 98 ةعركلا ةروسلا علطم ىف لصف اهمح افطنو رصانع اداج منك نا دعب 5 مابحا
 | ىا هي روفكل ناسنالا نا 8 ثعبلا دنع 6# مكسحم مث » مكلاجا ”ىجح دنع ه6 مكتي

 | بذجلاب مكي مث ةرتفلاو ةلفغلا تاقواب مكتيمي مث هتفرعم مايحا هرسس سدق دينخلا لاق *

 ىسنيو هلام ركذي روفكآ ناسنالا نأ ةقيقح هيلا مكلصوبف ةلمجا نع مكعطشي مث ةرتفلا دعب
 مث تابنلا لاء ىلا داما ملاع نم هلقنف هنأش مظعو ناسنالا مرك ىلاعت هللا نا ٍلعا * هيلع اه
 تادوجوملا لعجو ةيونعملاو ةيروصلا ةمعن هءاع ضافاو اقطان هلعج مث ناويخعا ملاع ىلا هنم

 نارفكلا هضّشنو اهنع فشكلاو ةمعنلا راهظا ركشلاو هفاطلال ركشلا نم دبالف هلةمداخ
 رثالاب لالدتسالا مزلمف هرثا اهنال منا ةفرعهىلا لبس ىهف ةمعن لكو اهؤافخاو اهرتس وهو

 فرعا نا تبمحاف افخم ازنك تنك )ىسدقلا ثيدحلا ىو ىنقللا ناعالا وهو رثؤملا ىلع

 ظحالبو ىنغلاو منلاب رتغيال نا لقاعلا ىنعف (ىنوفعىتح عنلاب مهيلا تيبحنو قلخلا تقلخبف

 ١ كءلع كنيجعيال ملاعلل لقو كسفن نع توملا عفداف كنوق كتيجعا ناف كنوق كنجعتال

 ممطاف كبجحا ناف كانغو كلام كنبجعنال ىنغلل لقو كلجا ىت» ىنريخاف كلملع كيحتا ناف

 ريبكلاو ريغصلا ىلا ةمعنلاهنمو ريدق ”ىثلك ىلع هللاوزجاع ناسنالاف ( ادحاو ءادغ قلخ

 ْ تسو دهح نوشد هحامخيناوخ نيرب 3 تكساوا ماع ةرهاس, ناهز مدا

 ايف همدختس مو هفراصم ىلا هقرصل ل اذاف هصخم ةعاط ناسنالا ءاضعا نم وضع لكلو

 ناتسلا ىفو : ىلاعت هللا ط>ءسل ضرعت دقف هل بسانس

 تنحي هتشك ربو أفي جعلا وناعا هك انف: تضعي تأ .ثيلاعإال وك انك كل
 كك دجع سم راويد هك مفك 5 انكل مزيد هك مداد هللشتلا رت

 سانشر قح .شدنادركت ..تينغيا!* سائشنو ركل نهب َزاا دقات نابز

 نيوكمر تن دشتي, لطلكو نات رع زوق ركز تايكف وفضلا [ةلا نكد

 تسودو رسكورف ردارإ تيعز * 5 ىراب عنص ىب زا مشحجود

 ىفركفتلل هلق لمح نا اهالوا .لاصخ ثالث ىف ىلاعتهللاىلا ليقملا ىا بذملا ةمالعلاّشب#
 أ لمحم نإ'ةثلاثلازو ..كشلا و ىكدلومن اس وبن ادب نإ قاتل اويكو يور اج خل[ نزح الليف هذ كلش
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 ىلع عقت نا 98 نم هني ءامسلا كسميو © ةثيشملاو ريسبتلا صمالاب دارملاو كلغل !نم كاب |

 ْ ةييدش نع زالا ًاطبال ىركللا نا ظفاحلا هركذام .لظنو هيلع ءابسلا عوقو نم اذيخب حبصلو

 موج ه* زج

 ونثلا ىفو :

 لطاه ميغا هللا لضف نا * لطاب للا الخام ”ىث 0-7

 تسكلاه *ىش لك شتاذ ريغ * .تسكلامدوخوا تسوا كلم كلم
 هدوجو تانثانم رقغتسي لطالانالىاهللا ىوسامم هللارفغتسا ىربكلا نحلاوباخسشلا لاق*
 ْ نيكعلا ماقم ىلا دحوتلا فلصيو نيقلاودوهشلا ل اصح ىف دهتجم نا لقاعلا ىلعف هناذل

 3 نإ قروب 1 ديول هانا لاح هديروش ظفاح ىدز تدحو مدان

 ضرالا حيبصتق ءام ءامسلا نم لزتا هللانا رث ملأ له. قيقحتلا ىلع ةقبقحلا كردل قيفوتلا هللا لأسن

 ناولالادحا ةرضخلا بغارلالاق * [ ىشخو كدر زبزا دعبرابكي هتشك زيس] 46 ةرضخم
 دوسا رتضخالاو رضْخا دوشالا ىتساذهلو برقا داوشلا ىلا وهو داوسلاو ضاسلا نيب
 عفر كلذلو ريرقت ماهفتسا رتللأ ةلوق ةرضخلا هيف رثكت ئذلا عضوملل قارعلا داوس لبقو

 هنايثا دوصقملاو زارضخالا ىننىلع لدل ماهفتسالل اباوج بصت ولذا لزنا ىلع افطع حبصتق
 ةغيصب حبصتدزواو 6 اورظنيف ضرالاف اوريسي مرفأ ال هلوقف رظنلا ىننىلعبصتلا لدي اك

 لكلاىلا هفطل لصي 6 فطل هللا نا ه8 نامز دعب انامز رطملا رثا ءاَغ ىلع لديل عراضملا
 هاك َنْدِسْوراب ناكدتيت) ثنا. هادنتك تفطل"] ىشاكلا:لاقو '* تتستحبالو معيالا ثدح نم
 انطابو ارهاظ ةنسحلا ريبادتلا نم قلي اب :6 ريبخ © [ دهد ىزور نازا ارئاشبا ان
 اقلخ * ضرالاىاموتاومسلا ىف ام هل“ [ اقوزرمو اقزر لاحب تساناد] قشاكلالاقو *

 م 0ك هاذ 3 ىنغلا وهل هللا ناو 0 افرصتو كلمو

 ًاليوأتلا ىفو خت .[ ءاشا همعهزا دوخ تاذرد زاين ى
 تسوا هنبا ره ]ةيسرافلابو :

 هيعاؤه نمهانغا نضقتيال ةيمحتلا ت
 نعاَن عم هتاذ ىف ةيمحنلا تاليوأتلا فو © هلاعقاو هنافصإ دمحلل تح ول جمفلا هي دنجلا ا

 ديلا وه ىلاغت هللاو هيلع ىثملا دومحْلا وه دنقلا هللا ةمحر ىلازغلا مامالا لاق + نيدفاخلا
 أ ايوسنم كاكاو ولعلاو لالا تافص ىلا اذه عجريو ادبا امد زو الزااةسفنل هدم . - 1 : 1 ||
 هللا نأ رت لأ فه لاكوه ثنح نم لامكلا فاضوا كد وه دما ناف هل نيركاذلا ركذ ىلا
 نوفرصتس مكمفانمل ةدعم مكل ةللذم ءايشالا نم اهيفام "لعج ىا 5 ضرالا ىنام مكلرخس
 ةرخسم ىهو رانلا نم بهاالو ديدحلا نه دشا الو رجحلا نم بلصا الف مّْئش فنك اهف
 هلصصأب زحخلا قف ىرح 00 فا مسا ىلع واام ىلع فطع 3 كايفلاو 0 مل ةداقنم

 هذخا اذا: “ثلا كادسما لاق كاشمتسالا ىلا ةعادتم. ةروص ىلع اهقلخ ناب ه5 ضرالا

 هن زاجأب ءااعالا ” ىلا نذالا بعارلا لاق « ةئيشإ ّى 3 هنذابالا 4 2 طوقسلا ع عوكولاو

 رئاسل ةيواسم اهئاف اهتاذب اهكاسمتسال درهفو ةماقلا موب كلذو * ىهتنا هيف ةصخرلاو
 ِتئارغلا نم:ريقفلا لوش.# اهريغ لونقك طباهلا لبخال ةلباق نوكتف ةحسجلا ىف ا

 | ماسلا ىلا .ةال١ لك هلج رب ةردحسشلا نم ىلدتي ناك اءاظاناوفت
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 جحلا ةروس مكي

 لللا طوب هللا نان 0 هأوق هربخ 000 رحل م كلذ 2 ىداسللاب ريزعتلا ةماقآ َْق ا

 | هربغو تنلغالا نه ءاشيام ىلع رداقلا نا تيسسل ىا 7 ليالا ىف راها جونو راهلاىف |

 ١ راها ءامض ناكم ىف لدللا ةملظ لصحب هنا بلغتلا ىلع ةلادلا ةفلابلا هتردق تأيا نه

 | دحا ىف ديزبوا ةعلااط اهلعجو اهعالطاب لدللا ةملظ ناكم ىف راها ءاضو سءشلا بيع

 | ىلاعت لاق قيضمف كوخدلا جولولا بغارلا لاق *تاءاسلانه رخآآلا نم صقنيام نيولملا |

 | نم ملاعلا هيلع هللا بكر ىلع هيبنت لا «ليللا طوب ١ هلوقو (طايخلا مس ىف لمجاجلي ىتحال |
 | اهيراغمو سمشلا علاطم بسحب كلذو ليلا ىف راهنلا ةدايزو راهألا ىف لدالا ةدايز

 | اههلمهيالف امهلاعفا ىري 4 ريصب ف بقاغملاو بقاعملا لوق عمسي :* عيمس هللا ناو

 «نوعدبام ناو ف ةهولالا ىف قملا وه هللا ناب ف ةردقلاو ملا لامكب فصولا *# كلذ

 ىلعا ةمجنلا تاليوأتلا فو ع اناطلس ربك او انأش هنم ىلعا ”ىشال كيرش هل نوكي نا نع
 ' ىلعلاوه مولعلا رحب ىفو * هتياهن نولضاولا كرديال ىذلاممظعلاو ةيادب نوبلاطلا هدحمام نم
 ١ بسحبو ةفاضالاب لكلا قوف هنال انأش هنم ىلعا ”ىثال هلاعفاو هتاذ ىف هلالجو هما ىا هنأش
 ىسركلاو شرعلاك ةسوس#لارومالا ىف اهو لفسلا ةلباقم ىف ولعلا نم ليعف وهو بوجولا

 توافتلا نم لعتملاو ماعااو ناطلسلاو ةفلخلا نيبو هتماو ىنلا نيب مك ةلوقعملا رومالا ىفو الثم

 هولع سد ةيمسملا نع هناحبس قحلا سدقتاملو ةعفرلاو لامكلاو فريشلاو لضفلا ىف
 ىلازغلا مامالا لاق * ىناثلاب صتخاو نيعتف ةسوسحملا رومالاوهو لوالا ىنعملاب نوكي نانع

 أ وهام دوجولا ىف نوكيو الا. ةجرد لانيالذا اقلظم الع نوكي نا 'نوصتسال؛دبعلا هللا همحر
 0 نك سال نسج قف نورك ةحرد لاني نا دوست ةكمالملاو ءاس الا تاجرد ىهو اهقوف

 ولع هنال قلطملاولعلا ىلا ةفاضالاب رصاق هنكلو مالسلاو ةالصلا هلعانسأ ةجرد ىهو هقوشب

 لب :بوجولا قيئرطبال_ دوجولا ىلا ةفاضالاب, واغاهنا رخآلاو :تادوجوملا,نضغب "لا ةفاضالاب
 بوجولا بسحيو ةفاضالابال ةيقوفلا هل ىذلاوه قلطملا ىلعلاف هقوف ناسنا دوجو ناكما هنراَقب
 تاذلا لاك نع ةرابع ءايربكلا وذ وه ريبكلاو هضيقن ناكما هنراَع ىذلا دوجولا بسحلال
 نايف الا ور دوج وهز لك هنعي ردصت نار اهدغنإ شيمر !داوحتولا [80كوز دىناذلا كاك في ىملا

 تلاطاذا ناسنالل لاق كلذلو صقان وهف قحالوا قباس مدعب عوطقم دوجو لكذا مودي |

 لمعتسي ريبكلاف نسلا مظع لاقبالو ءاقبلا ةدم ليوط ندسلا ريبك ىا ريبك هنا هدوجو ةده |
 لبهلاك تافص هيلع رصتقتال ىذلا لماكلاوه دابعلا نم ريبكلاو ميظعلا هبف لمعتسيال اهف

 هعروو هلَمع ىف دبعلا لاكو ”ىث هلاك نم هللع ضشرو الا دحا هسلاجالو هريغ ىلا ىرست
 همولعوهراونا نم سبتقي ةودق نوكي نال اصلا قلخلل دشرملا قتلا ملاءاوه ريبكلاف هملعو
 ليقو ءامسلا توكلم ىف اهظع ىعدي كلذف معو لمعو لع نم مالسلا هيلع ىسيع لاق اذهلو ١

 هتيؤر هللا ؟ركذيو هقطنم مكملع ىف ديزي نه لاقف سلاجت نم هللا حوراي مالسلاهيلع ىسيعل |
 دوجوبدوجوم ريغ ىال طاب هللا ىوسامنا .ىلا ةراشا ةيأآلا ىفو «هلمع ةزخ آلا ىف مكمغريو |



 مه: ه4 جم نبع اصلا هش

 ْ الاع اغب هيلع ىثب لاشإ ةيوقعلا] ىلا : ةدواعملا هياع ٍِظ : هلع ىغب بم 2 تنسملا مسا تنعلا

 ١ ربتعن ةراتف هزواح موا هزواجن قرح اف داصتقالا زواجت بلط ىنلا بعارلا لاق + مطو

 اذا "ئثلا تغب لاه: ةيفكلا وه ئذذلا :تندولا ف, ربتعي ةراتو: ةيمكلا ىف ىتلا ةردقلا ىف

 وفعل هللا نا 00 نه ربخوهو ةلاحمال هلع ىثب نه ىلع 13 هللا دن رمصنمل 0 تخجام ربك تبلط

 | حيجرت نم هنع ردصام هلرفغيو رصتنملا نع وفعبف نارفغلاو وفعلا ىف غلام ه6 روفغ
 | (رومالاءنعنمل كلذ نا رفغو ربص نملو) هلوقب امهنلا بودنملا ربصلاو وفعلا ىلع ماقتنالا

 | قرحة كت راهو رككنا/ راتال ةءانطا وكل هنغ وسلا :نم ةيانطلا ةضياكبإ قضتقا ناو !تسلاف |
 | كرش رالي طلاب اكبر ةلليطم له .ةياجسلا هدنام كركي ضيادقا لب

 ةمايقلا موب اهب .مهبلاطيال ىك ةيلكلاب بولقلاو ةظفحلا ناويد نم اهراثا ةلازاب بونذلل |
 | هللا لدبي كئلوا» لاق اك املاص المع ٍبنذ لك ناكم تدي نابو اهركذت دنع اولحخالو |
 | راو كلا راكلا وهو ارنا لام اقم منع ةوجعلا هازال دي سمعا نوف تالت هئاتإلب |
 نا ىلا ةراشا هيفو رتسلا نم غلبا وه ىذلا وحاب رعشب هنال غلبا هلال وفعلا مدقو مهيلع |

 ناسحالاب هلباش و هملظ نم لك نع رفغيو وفعي نا هلا ٍبرقالاو رصتملاب قبلالا |

 ءاشا هلا ندنحا ىد رم ركأ * از دشاب لهس ىدب ار ىدب |

 نيمرك الا مرك! هللا ناف كالذ لعف ىتم هناف ىذالاو ءافحلا عاونا نم هنم ردصام ركذيالو |

 قءاظوصتمالا دعالا و1 ةيولتلا, رواج ها نماؤرالا ذاطتنإلا ناب لع كلذ كس نأ ىلا |

 مالكىهتنا رعشيال وهو نيملاظلا نم رصتنملا ناك امبرف ةيمحا ٍباهتلاو برطاو بضغلا لاح |
 ناسنالا لوشوهو هرس سدق ىدنسو ىخش ةرضح ىف نه تعمس ريقفلا لوش * رحبلا

 نا ىريالأ هنع وفعي لب هبردكتال هناف ءوسب هللا دصقوا هباتغاو هاذا نف رحبلاك لماكلا
 ريغتبالو رهطتيهنافلستغاو رحبلا لخد اذا بنجا نم اذكوهرهطي رحبلاةرحلا ىف عقو اذالوبلا

 لعفوا اشحاف الوق انقح ىف لاق نم هحور هللا حور لاقو بنجلا لوخدبالو لوبلابال رحبا |
 كريشلا باب نم ةوركم يما ىف هعوقووا هل ماقتنالا ةدارا هناف لح ىف وهف اهوركم العف |

 دقو نسح هلعف لكو رومالا نم انل هللارتوام ىلا لب الصا هللا تفتلنال نحنف انّشرط ىف |

 لاق * ضنفلا مامي ىهدملا انباتك ىف روك ذم وهو كلذ ىف لاطاو هلالج ىف هلاج ىنخا |

 نا نسحالا تنا لب هل لوم له ثينخاي رخال :لاق لجر دودحلا ٍباتك ىف ةضالخلا ىف

 هبسأبال باجاول اذه عمو زوجي بدؤيل ىضاقلا ىلا سمالا عفرولو بيجالو هنع فكي
 دعب راصتنا هنال زاج هلثم هازاخ ثيبخاي هريخا لاقول تايانملا باتك ىف ىواتفلاعم ىنو * |

 . ليس نه مهيلعام كئلواف هملظ دعب رصتنا نملوإل ىلاعت هللا لاق هيف نوذأم كاذو مظلا
 ةيجوم ةملكلا كلت تناكناو هللا ىلع هرجاف حاصاو افعن ال ىلاعت هللا لاق لضفا وفعلاو

 ريونتلا ىف لاق م ىهتنا هسفن ىلع دحلا با نع اذرحن اهلثع هس نا هل ىتبليال دحلل ! ٠

 ثدخاي الثم هل لاقولام ىالخ دح تاذلا [تنالتلبا“ل محلا لاكقف ثازان ا لاقول |

 لل اوك دولا ع نوفل ل ال ع ملال ا ريدا أدبيو نادزعي بورضملا هيرضو قح ريغب هريغ برض اضيا ريونل ايف دعا فلكت تن] لزقف ْ
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 جملا ةروس مد نم جم

 تماقدق نذؤملا لاقامتا ةيكملا تاحوتفلا ىف رهطالا هريس سدق ربك, الا خبشلا ةرضح لاقام
 رظنا دحسملا خل ءاح نإ هدابعل هللا نم ى رمش هايم ةالصلا نا م ىخذاملا طظفلب ةاللصلا ا

 ؛ ءوضولاىلا دصقلا لاحىف ناكوا اهدسب ءوضولا لاح ىفناكوا اهملا امن قيرظلا ىفناكؤا ةالصلا

 هللا درمثيف هنمةالاصل ا عوقو لبق نطاوملا هذه ض عب فت وميف ءوضولا كلذب ىلديلهيف عورمشلا لبق

 للي ءاح كلذإؤ هنم تعتوامت ناك نا واهالاص نم رجا هلف اهلكن طاوملا هذه ىفهل تماقدق ةاللدلا ناب

 : ١ تكلا :هروادفو مكر دك اوكي كبكات نلبي طن ذ نوصل اوكا ومالا

 | رخآآلاو قشحتع اهدحا تنضا :نيتزاسج نا: - ئوارالم ىهتنا ةالصلا# نظتنااما) ةالضوف
 ١ كا نافل ا ساج مف د.هشلا تكرت هل ليقف ىوتملا نبق دنع دسعنب ةلاضف سلخ ىفوت

 ةي الا(اوناموا اولتق هللا لبس اورجاهنيذلاوإ) لوقت ىلاعت هللانا تعب امهيترفح. ىأ نم

 ارءتعم جرخ نمو ةمايقلا موب ىلا جالا رجا هلبتك تا اجاح جرخ نم ) ثيدحلافو

 | ىلا ىزاغلا رجا هلبتك تاف ايزاغ جرخ نمو ةمايقلاموي ىلا رمتعملا رجا هلبتك تاف

 ا هن ونق دب ةريز> اولط تاقرحلاىف انعام هنع هللا ىضر ةحلطابانا -59  (ةمايقلاموب ا

 مهضعب لاقو ف ءادهشلا ةفص نم اذهو هدسج ريغتامو مايا ةعبس دعلالا اهيلع انالؤكام اهنف

 ىواست ةينآلا" ئضتقت الف نيقاوزرملا لاحا نسخ توافت ةتواقتم' قازرالا نسخ تاره

 ىلاعتهللا تاذىف هباصاامع, تدملا ىلع ةيرزم هللا ليبسيف لوتقمالف لاح لك ىلع ىفوتملاو لوتقملا

 رقءينا) لضفا داهجلاىألئسامل مالسا|هللع هلوق اهنم ةريثك لئالد هلع لديو هنم لضفاوهف |

 لئيم تيملاو كسملاعيد همد يرو ىحي هللال بسيف لوتقملا اضياو (كمد قارهيو كداوج

 للضف نما ىرإملا ةينان ةله هللا لس فا نتقتل انانلا ىلا: ةغحاولا .ىعت كلؤتقملا انمضياافأ كلذ

 | توملاف كلذ: دريلو تنذ لك رفكي هللا لييسف .لتقلا اًضياو::تبملا كلذك سيلوةداهشلا

 كلذ دريملو عفشي لوتقملا ديهشلا اضياو لسفيال لوتقملاو لسغي هللا ل يب ىف تيملا اضياو

 | ةي آلاف + تملا كلذك سنلو.همد تفحم نالبق نيعلا .روخعا: ىري:ديهشلا:اضياو تيملاق
 توملاوا قدصلا فسسب سفنا١ لتقو ةققْلا بلطف ةعبطلا ناطوانع ةرجاهملا ىلا ةراشا

 نافرعلا ةوالح بولقلا قزرف ايندلا ف .ىونعملا قززلاوه اذه ازجاو ةيزثبلا فاصؤالاَنع

 ىوتملافو : لالجلا تافشاكم حاورالا قزرو لاما :!تادهاشم: نارسالا قزؤو

 ذوو "ىلا هدي زاواتا كك دزاو "065 كا دكت ددهش سفن م

 تيقبزكاب تناح نإ .دنز ! لقا كندي عشر نسل مان اكن أ بهما
 دان نؤح ىكلضدجرا كلر هلاك افادع ا هياهدت :نازئأرج رةهكلجل خلال

 ريرقتل ةلخاو مكلانيب و مكلع انصصق ىذلا كاذ صالا ىا فوذخم اةيما دا « كلذ

 06 هببقوعام لث؟ بقاع ف [هكرهو] 86 نمو فنأتم مالك هدعبام نا ىلع هينتلاو هلبقام
 ءازجلا نم مرجلا بقعي امل مسا ةبوقعلاو صاصتقالاىف دزي لو مظام لث# ملاظلا ىزاج نم ىا

 لاتقرد دهاجم | ةعرجلا بقعي ءازجب سبل هنا عم ىا ةيانجلا ءازج وه ىذلا باقعلاب ءادتبالا ىمس امناو

 تياكحب عوجر نايرد مح رتفد رخاوا رد

 ذأ



 ١ ناك ناو ةلاحمال نئاك 0 اصفلا نا عا #23 علا ١" مهلامعا بيسإ نب رفاكلا

 ١ 2 لظعو ناحتل ناد __اموي ان ها زاغ او بدسلا نم فارقطنامو نارقلا نما كلشي ىفا نافكلل

 ْ توارد كوت طم ناو, نا نع عفداف توملا نم كش ىف 0 ىناي لاقو أ

 تركقذا كناف كلذ عيطتست .نلو هابثنالا كك نع مفدافا تمت اذاذ ثعبلا:نف كش. ىف
 ١ دعب ثعبلا ةلزتع مونلا دعب ةلغقبلاو توملا ةلزعج مونلا ناف كريغ دس كسفن نا تملع اذه

 ا لة الا نعت مادبا عطقتسال ةزع هب لانو هما لبق هالوم دبعلا فسعاذاف توملا |

 | لاقف «كلملا نعى مالشلاهبلع ناملسا ىاراذباطنا ا. ىؤر:>اامدلا ةنع اهابنع رغصتس |

 قب اهناف ناماس هيفامريخ ةدحاو ةحبستل ناواس لاقف اهظع اكلم. ةلاثلات [دقل ةواد نبااي

 نا رقلا ةوالتب كنظاف ناولس كلمنم لضفا ةدحاولا ةحبستلا تناكاذاف ىنفي ناملس كلهو

 تاحوتفلاىف رهطالا هرسسدق ربك الا خبشلاةرضحلاق « ةيهلالا بتكلا لضفاوه ىذلا .

 ظ اهعشي ةيآلا ىلع هدي عضيو هنءارقب رهجحنا فحصااىف قانياقلا «ئرالمل ةنمتيلا كلل 1

 لاق سملانم اهظح ديلا ذخأتو رظناانم هظح رضنلا ذخأيو عفرلا نم هظح ناسالا ذخأ
 لوخؤلاىف دهتجينا لقاعلا ىلعف دها#ع نب 6 مهنف انخاش 7 نم ةثالث ولت نك 2 0

 مهئاطوا اوثراف 3 اورجاه نيذلاو ّ نائئرقلأ ةوالتو راكذالاب نانجلا تاحرد ىلاعا ىلا |

 06 اواتق مث © ىلاءتهلوق هب حولي امدح هاضرو هتنج ىلا لصوملا داهلاىف ؛ 4 هللالبسف 8

 ربتعا اذانكل ا لا ةلازا لتقلاو [ نيد نانمشداب داهحرد دندش ةقمك نما 1 ْ

 فيعاضتىفىا 6 اوتاموا 88 توم لاقي ةامللا توفب ربتعا اذاو لتقلاَش, كالذل ىلوتملا لءشب

 3 انس>اقزر هلا يقرر 2 ا هديشجأت تداهش تبرش ندرتاي ] ة.سرافلابو .ةرجاهملا |

 دهد ىزور هنبآ نهيلا] قشاكلا لاق # ادبا عطقتملا ريغلا ةنلا معن دارملاو امدح اقوزاص |

 ىتلع هنو نا ليصحتر د دستور ىعلدت تا تشيب ميعل 5ك ىزور ارئاشا ىلاعت ىادخ

 نيقزارلا ريخوهل هللا ناو قه [ قزوز ناؤد نشا عاطقنا ةعدعاو هنو هنااا ا دول |

 !| ايويئدىراجلا ءاطعلا قزرلاو هريغ دحا هبلع ردشال ةقزريامنا عم باسح ريغ قزري هلاف

 ةنلا هيديرا ناكم مسا 6 الخدم مهنلخدل ف 26 هلوش اهنكتتم نيب مث ايورخاوا ناك

 مشب تلق ىلع 0 يعم نداإال 5 هت ار نيعال ام اهيف نوري مهلا 9“ هنوضري 8 2

 نادتقالا ةياغ عم ءادعالا ةبوقعب لجاعيال هك ؛ ملح 9 © ١ لك لاوودعاب: 4 ملعل هللاناو

 ىأرمث كلها مهلا لاقو هيلع اعدت هتيدعم ىف نصا ا ماللسل اهيلع اغا اداب ىودتا

 ليلقلاالا قام ىصع دنع لك انكلهاول مهاربلاي ىلاعتهّللا لاقف هيلع امدف اعبارو اثلاثو ايناث |

 جرخإل هلا انهلعا هنع باذعلا انرخا رفغتسا ناو هانلبق باثناف هاناهما ىصعاذا نكلو

 ناردارب عبجاب هللالوسراي دتتفك هباحزا ىضعب هكدناهددؤا 1 ىشاكلا لاقاوع اعيكلم قع.

 ميديعام رك ا دندركبم صاصتخا ىهلا تايطعبو دنوشيم ديهش ناشيإ ميوريم داهجل ىند |

 ْ لوتقملا نيب هي الاىف ىوس ىنعل [ دعا دورف تيا نيا دشاب نوج املاح ميوشدك دمهشو

 ١ هريظنو نيدلا ةرصنو هللاىلا برقتلا وهو دقعلاىف اءهئاوتسال دعولاىف هلاح ىلع قوتملاو |

 2م



 1[ ةارراط 35 04 1-7
 أت

 2 >» 77 كك
 نتاذع مهيتأيو 0 مان ريكا ة.سرافلابو : مهنم ةلغغ 1 -7 اخ دي ةلخإ 34 7 رار اهب اهتسمست |

 لحفل ءاك لش 1 اءاسنلا حرم مقعل اق مالا كلوش ن "نم عاملا 0 مقعلا ل اصا 3 مقع م

 اقع لو 1 دالعل مويا 0 مايالا نم هدععلام داب مو ّ ا وخلل ماو 0 ىنعملاو

 نش رفغلا ناب 3 كا هللاب هق كاملا ضيصخم نم ةباآلا دعلام ةداهشب اضا ةعاسلا هيدارملاو

 لوي * داغرالا ىف اذك لبوهتلا ديزا اهريمض عضوم كلذ عضوف اهباذع مهيتأيوا لبق هناك
 ىلاعت هلوق ىف امك ةريثك عضاوم ىف ىويندلا باذعلاب نأ رقلا ىف تعفش ةعاسلا نا ريقفلا
 اذا ىتح ا ىلاعت هلوق ىفو «ةتغب ةعاسلا مهيتأتوا هللا باذع نم ةشا مهيتأت نا | وشأفأ )

 اريخ دليال موب مقعلا موبلانا رهاظلاف اهو#<و 6« ةعاسلا اماو باذعلا اما نودعوبام اوار ْ

 نم نامذ رخآ توملا نامز ناكاملو هوحتو ردب موكالصا حرفالو جرف هيف مهل سيلو
 نيب. مكطلاو هللا قرصتلا صيصخت اهبف.تبثا ةرخ آلا ةثمزا:نم نامز لواو انيثالا ةنمزا

 ناعالاىا د كلملا قي ةمايقلا نامزب توملا نامز لاصتا ثيح نم ةيناآلا ةيآلاىف نيقيرفلا |
 [ ىمد نامرفو هاشداب ] ةيسسراقلابو : قالطالا ىلع فرصتلاو ماتلا ءالبتسالاو صهاقلا |

 الو ازاحمال الصا كيرش الب هدحو ه هلل #8 باذعلاوا ةعاسلا مهينأتذا موي هك ذئموب_ ج |

 زور نارد دك ىراد كالهو تنطلس ”ىوعد نيطالسو كولم زوما ] ىنعي : ةقيقح

 اهتاكو مظقنم اهتوغ دو دابا ناو رح غنا جاتو داش نانيجتم نامزا نكت رك ١
 دنككا مدع ىايرد رعق دد ار كولم تاروصتو تاليخت تر كلم كلامو ددرك عفتم |

 . اج ارو ذيك" رهرور مولا أكلملا نم تكدطب ار نيطالس تاركموا تايون موسرد

 ٌْ هقانةراخ لابو سن نارتاك تكيس ال ١

 اوفس دز كالا وا[ةناتطلا ]ل ئزاورارعأ تاستكيرو ودير ل رب بيس كعب نأب

 هريس سدق ىدعس خبشلا لاق

 لازيال هد نامرف كلم زج * لاوز دريذب ىكمو تن همه

 ثلملا ماوعلل فشكب نكلو ىلاعت#ل لاوحالا عبمجو تاقوالا ماود ىلع كاملا ءاطع نبا لاق
 لبق هناك د6 مهني مكح 39ه نياعام دحج نا دحا ردبالف ةيرابجلاو ةيراهقلا زاربال ذئموي

 مث ةازا ا 00 نا هلا نينمؤملا قيرف نيب مح ليقف ذئاح مهب عنصي اذا

 تاحلاصلا اولمعو لع هيف اولداجي لو نآ رقلاب هي !ونما نيذلافؤف ملوي هلصفو كلما اذعارلف

 ىاهئاتسوب رد ] ىئشاكلالاق * اهيف نورقتسم ه6 ©« معنلا تانج ىف #8 هفيعاضت ىف سما امي الاثتما

 اورفك نيذلاو  ةريثكلا ةمعنلا ميلا بغارلا لاق * [ تنحمو نحب كيلا 1

 مهل ةهلوق ةلمح هريخ ًادتم 5 كئلواف ف اورمتساو كلذ ىلع اورصا ىا 1 4 انناي ! اوبذكو

 مهربكو مهزعب بهذي نيهم ىدنقرمسلا لاق * [هدنزاس اوسرو هدتكراوخ 7 نيهم باذع |

 , نيهمو داشرالا ىف .لاق * فصولا هب طيحبالام راغصلاو ىزخلا نم مهقحليو ةيلكلابو اسأد '

 | لوالا نود ىناثلا ربخ ىف هافلا لاخداو ةماخفلا نم نيوتتلا هدافا امل ةدكؤم ناذعل ةفص

 باسقع ناو اهالا ةملاصلا لامحالا باجمل ال لضفتلا قيرطب نينمؤملا ةباثا نا ىلع هينن ْ
 اه حسم - تسع عمل سمس | 00000 لا يل 00-5-5253 5252522



 موك ن٠ جم رشع عبا لا ءزجلا

 قرط ل 5 ىدهيو ناكل عفدي 4 1 للعتلاو ا ناب نم ناطشل ا" ةانثأ| |

 ةصاخ مالسلا هيلع ىلا ةءارق ىف ءاقلالا نم هللا هنكم ىا لعحبل 4 هلوق وهو باوصلا

 لوأف ىأبس امي هليلعت نكميال ءاننالا رئاس- ق>ىف ءاقلالا نم هايا ىلاعت هنكمت نا لعجيل |

 مهبولقىف نيذلل ف [ىبالتباو ىثيامزا] ةنتف ناطيشلاقليام و صاخ اهرخآو ماع ةيآلا |
 دؤمىلقلا ضرملا ناك ىناحورلا كالهلاىلا دؤم ىلق ضرم هنال قافنو كش ىأ #4 ضرع

 نعتلاسأو كدفل(اةنلعب ءوتلاو ةكرشلا عا 04 مهبولق ةيساقلاو ف ىامسجلا كالهلا ىلا

 ١ ناط.ش ىاقلازا كرسشمو قفانم هكتسنا ديم ] ىنشاكلا لاق * كلذ ةجلاعم ةاساقملاو ساق رحح |

 | عضوم ىهاظلا عضو نيكرشملاو نيقفانلا ىا 6 نيملاظلا ناو #9 [ دنتفا فالخو كشرد

 ةوادع ىنل ىا قحلا نع # ديب © فالخ 6 قاقش ىنل # مظلاب مهلع اليحست مهريمض

 ةغلاسملل هضورعم وه ةقاقح هب فوصوملا نا عم دعبلاب قاقشلا فدوو ةمان ةفلاخو ةديدش

 نمد هللا مكحا ىذلا نا نيلاللا ريسفتلاىفو ٠ 0 4 هنأ معلا اوتوا نيذلا رعلو م ْ

 فرصت لاح ناط.شلل سيل هدنع نم لزانلا قحخلاوه ىا # كبر نم قحلا »ف نآرقلا تايآ

 هب نامعالا ىلع اوتْش ىا نارقلا « هب اونءؤبف ف بجوو تدب اذا يمالا قح نم هنق

 # مهبولق هل تبختف 3 عيل هلوق ىلع فطع وهو ناطيشلا قليام درب اناعا اودادزيوا

 ىارب دوش مر ا صدقو عضاوتتو عشخم ْ

 ىف ىا اوما ىذلا ىداهل هللا ناو فق [ دك لَو 1 ماكاو ناشيا ىاهلد ن1

 . طارص ىلا 8 ركذام اهتلمج نم ىتلا تالكشملاو ضحادملا ىف اصوصخ ةينيدلا رومالا

 هللا نا ةيمجنلا تاليوأتلا فو 5 حيرصلا قحلا ىلا لصوملا حيحصلا رظنلا وه # مقتسم

 مات هلظيالف لطابلاو قحلا نيب اهب ريمي ةريصب نسح هقزريو ءالبو ةنتفب صلخلا نم ؤملا ىلتيسل

 ىف ةادفلا باذلل ريثأتال م ءالبلاو ةنتفلا ناخد هف رئؤيالف ةلفغلا ءاطغ هنع ىل و ببرلا

 ناسنالا نمال ةيقأع نمو هللا نم ةيادهلا ناو هعافترا ىا راهنلا عوتم دنع سمشلا عاعش

 ةلالضلاو رفكلاو كشلا هنع لوزيل هعبطب هلذخو هسفنىلا هللا هلكو نم ناو ةعبطو

 ىئاجلا ىلوملا لاق : نوحلاصلا هجلاءولو دبالاولا

 نوراه ىف نورب دروا نييسوم.قأ < نوراق نوح نورد دثك نيمز كارا

 نوراطعلا هحلصي نا نكحمال + نوراو راكزور زار هدش دساف

 خبشلا لاقو :
 هنبآ كنتسز دياي نكيلو «'هنبآ كنرز ندرك كاب ناؤت

 ىنأينا ىلا ةرامالا سفنلا حالصا ىف دهتجيو نيباا نآرقلا سمال ملستسي نا لقاعلا ىلعف *

 0 ىبرغملا خبشلا لاق : ةرادغو ةلاتحمو ةراكمو ةراحس سفنلا ناف نيقللا

 ام لباب هاجرعق نيرد تس اهرحس هج * لباب هحرد داتفا هكدوب كلم

 ةيرملابغارلالاق « نا رقلا نم لادجو كش ىف ىا # هنم ةيرمىف اورفك نيذلا لازيالو

 هجو قبسدقو ةمايقلا # ةعاسلا مهينأت ىتح »9 كشلا نم صخا ىهو ىمالا ىف ددرتلا ظ

 ( ايمسن )



 جخا ةروس د 49 زج

 ةلام) لاَثَق املا نع لتس - مالسأا هيلع هلآ ىورام هدضعيو معا هناف ىنلا فالح يانكلا ١ ظ

 (اريذغ امج رشع ةثالثو ةئامالث ) لاق مهم لسرلا م لف اغلا نورسعو ةعيداو تقلا ؟
 ٍإ ماكحالا غي . اقتل ثعلان6 لوبسرلا لا فاح باتوا 5 (افلا نورسشعو ةعبراو كلا ا ةياورىفو |

 ضعب رد ] ةريسفت ىف وداعا * ناسنالاب صتخم هناف ىلا فال اناسناوا ناك اكلم

 وهف ل اه ها ىبض سم 2 ىئم>و ربو ريعغر تيئمارد ناطيسشلا ءاقلا ةيِطَف ريسافت

 | توارد ىدفتلا] ف تم نوح هريتعم كك نكداف رتساو ىد 3 تالا داتنإ 00 ظ

 | قفاوم هكقيرطب يدرك داربا احنا ارا باسحلا مون. ىلا هفلؤم لامح راونا تدم. باحالا |

 ا دحعسم رد ارق مالسلا هيلع ملاع كاش 3 كدت مدنلاو نوح 0 كتل كيس لاق ْ

 دارك هدو ىتلت مد صحاب دوك نم فقو و 9 ٍقانموصو دناوذ.م نلثنرق عم دد مارا

 فتوتم (ىرخالا ةثلاثلا ةامو ىزعلاو تال الا مت ارفاز تيا توالتزا دعب روكذم قيرط نس ا

 ١ :ناوأ علا قيازعلا كلت ةدماسو نايت شوكي مهتما كاح رنات ندد ناظتو ذه

 | تفافعب ةهتاؤرتك راو نم هتاهتعاتا ناكورت نادل كت ] سما نايس رع يل ريق

 زيمغس ترض ع« دجشادن هد لد شوخ .تالك نيا عاتتابأ راغك  تشاؤر ناروتم' نايا

 ١ هدحعس نائم ٌوماب ترضح ل رول م رد مرجال د ين ا ارئاشيا ناتيو دئناوخ

 لدو ديئاسر ضرعب لاح تردوصو ده دورف لشاوح دندرك قافتا كارتشا لها كيدرك |

 تا ملاع ديس رطاع رطاخ تست تهد كاع ىقحو دش كانهودنا رايسب ترضح كرايم ا

 | باتكلاىنك سوماقلا ىف لاق * ارق ىا © ىنماذا الا © [ ا انلسرا امو دومهرفو داتسرف

 ا َّق ةاصاخلا ةروصلا ةينمالاو اهيف هريوصتو سفنلا ىف 0 ريدقت ىعلا بغار رلا لاق *هارق

 ا ةوالتألا دا «قاماالا اكنات كلا ١! نوملعيال كو. ما مهمعو 7 كاع هوقو ل نسفنلا

 ةشما ىر# اهيحاص دنع رت ىنعملا ةفرعم الب ةوالتلا نا ثيحا نم ةف رعملا نع ةدرجم |

 | لاق * هربعو بغارلا هس هنءارق ىا 3 هتنمأ ىف نال كلا ىلا # خش نيمختلا ىلع اهانم

 ترضح توالت تقوب ئتانح, تساوخ هجن ازا توالت كيدزن ناطيش دنكفس ] ىفشاكلا

 دئااوج رن تاكر نا ركرتفست زاوار واطخم ديرك ضمن الو كام مالسلا هيلعام د 0

 خس حلا وباق ع دا رلاف كا 0 4 هللا خ سف رف [ تسازيمغس توالتنا ديدرب ناكو

 زدكلا تاك نمادك ناظيطشلا ىتليام 0 .ماكحالاو /1 ىف يتبل ىعرشلا خسنلاال ىوغللا |

 البس دحا دحمال ىتح 2 مهيلع ءاسالا اهالت ىتلا 6 هنايا لذ تبي 6# هللا مكحب مثلو

 | هنيكمت ىف ةمكحلا وذ < مكح 9 ناطشلا ىلا ابو ا نك ملع هللاو 0 ىلا

 اذه لثم ز وجول مهلوقو هيف لزلزتللا نه نامالا ىلع تباثلا هب زيدل ءاشنام لعش كلذ نه

 ءاقلا نه وأ مهلوق نم مهلتوالأ 5 عمسلام نا ثيح ند ءاسالا لاوحا هايثشا ىلا ىذا

 نيصلخملا نم ملا دنع هن الط صهاط صا .ناطشلا ىتلا ام ناب عوفدم ءادتقالا رذعتف ناطبشلا

 كار 0 اا قينارغلا كلت هلوق نوك ز وحب كف مانصالا لاطباب درو نا رقلانا ىرئالا

 نكت هاشم ل لخم نيد دعبولو مالا ة ةقيقح ىلع فاشالاو ماكحالاو خسنلاف ملسوأو ا

 جا عصط ع تل جولات طبل هل قنا اناا ا هدو صصص ع عج يس ع وب د ا قا 25 ا ٠ ص اس عع وس عده ع عسل

 1- 3 - نايبلاحود



 66 مج يع بل مع ذكج دك ذا مام جنك يب د

 مدي غ/ جمع رشع عبالا ءزجلا

 | احول الو نت 22+ كلان قعا اذياكنم نأ" ىلازيغت' ةسحتتلا' تالوأتا ىو 5"

 اًريْخ ىرتشاف ةعملا ةالص نم جرخدق اموب ىفاحلا اريشب تيأرف ةفوصلا ضغبا تنك لاق .

 اهنمو طم لاحجي هيف لقعلل سلام 3٠ نأ ينمو قح ءالوالا تايالكادا اهم:تاراشا. أ

 أ رطاوخلا نم مه ريغ مولعو نابعلاو 50 ىلع ةينبم مهمولع ناف هتفرءم ةإتر همهف |

 هف طرخشي دقو نيرادلا ترم ندب يلو هلا كرف نيسو لاح غياتلا قلخالا

 | مهتوك لاح * نيزجامم ف ءارتفالانم كلذ ريغو رعشلاو رحسلا ىلا اهتيسنو اهبف نمطلاب
 هللارما نع زجعلا ىلا مهوريصلل مهتومنامو مهنولباَش ىا مهءايلواو ءاسالا نوزجاعي

 هزدعف هفاس انالف نالف زجاعنم نشاسم نيدناعموا مهيلع ردقالف انو زحعي مهلا نيناظوا

 اهزا هك ديه ىنت هوخ لانك امد دسناك د نراك ىو ةكىتاكيرد ] وهاك لاق اك/ةنقيس
 ناد 0 ةزجاعملاو ىسلاب نوفوصوملا 1 كئلوا 0 1 تو ناشرزاام باذدعو 00

 ىو, ىفو : اهتاكرد نم ةكرد ماوه ليقو ةدقوملا رانلا نومزالم ىا 5 محملا

 وازوب دزوس دريم ىك عمش * وش 7 ادخ عماش ىلإ 5-6

 | ن1 تل ا 2 لو رو وك نم كتييروتت ايد هيدوق فا

 اذا رحال ىف مهجدان محجو هللارظن نع طوقسلاو ةيالولا درو ةوادعلاو دقملا مب

 الجر نا  ىور  رافءتسالاو ةبوتلل هقفوبو راك الأ نع هلو اريخ دبعل ىلاغت 27

 | دلل عدن اذ يات يعجل ايفان هل كلف ناتو 0 مدرع ق اكو
 ارمي ضم ةقو ةيرك ىف دحر لكيت سقعلا ىلا ' نتف ءارتتسلا ف غي دير هنا |

 | دادغبىلا بهذلاقف ضيرملاتلأسف ارشثب دجا مف تنج مث 1 ةيرقلاىلا تبهذذ همعطن |

 | ىدنع 3 نوعدجار 90 اع 0 تاون لاق دادغب نيبو / يي عكقف

 0 تلق خل لامر اس للآ# رام هلزن ىلإ لجولا ]ادهر درو يصتابلاي نرللا

 ةءاكملا ىفو مهتحصو لاومالا تقفناو هللاىلا تدتف دعتالو بهذا لاقف ىتلحم ىلا ىلصواف

 ظفاحلا لاق : لوبقلا كلس ىف دعلا مظني لوسرلا ثراو باب ىلا عوجرلا نا

 دنكب يرو كش هتكت نيرددكنس كدابم * تسلد لها لوبق تداعس جنك ديلك
 ْ 3-0 الا دارملال يت ىف امظع اًاصناكناو داشرلا لها نم دادمتسالا راكلا ضعب لاق *«

 حتفم هللاو بابزالا بر ىلا لصويو باعصلا رومالا لهسي بابسالا ةرشابم عم داقتعالا

 ارا كنا اما للاب ءاملعلا ىلع ركْملا مهضعب لاقو.* باوضلا لبس ىلا ىداهلاو .باوبالا

 ةعااطم مهريغ قيرط ةيادبو حاصلا لمعلاو ىوقتلا مهقيرط ةيادبو ناهذالاو ةير ,كفلا

 دوهش ىلا لوصولا مهمولع ةياهنو .ملاصملا لودح ىف. نيقولخلا نم دادمتسالاو نعل

 | ىذلا ماطخلاو بصالللاو فئا_ظولا ليصحن مهريغ مولع ةياهنو مويقلا ىلا ةرضح

 ا نه كلبقنم السراامو © ةداقلا ةادهلا ةمثالا ةداسلا قيرطالا قيرطالف مودبال

 هللاواسرا ناسنا لوسرلاو ىنلاو. كلوسرلا رياغت ىلع نيب ليلد اذه 8 ىنالو كلوسر
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 ةبوقعلا لحعتل ة.حوتسم ةملاظ اهنا لاحلاو 1 1 ةملالط هو 0 ءالؤهل تلهما مياس ا

 [رئاشيا مك رك 1 لالا لوط دعب 0 اهتذا 8+ ءالؤه بادكا

 لكلا عجرم ىمكح ىلا ىا أ ريطلا ىلا 20 رح نادك 3ك نا

 ىلا ةراشا هبفو مهلامعاب قيلبامت لمقام مهب لعفاف ةكويضالاو اللا يأ ئراغا دخلا كال ْ

 هملظ ىف ملاظلا عدبو لمهيالو لهم هناف نوكيال كامالاو ىلاعت هللا "نم نوكي لاهمالا نا |

 دارا ىذلا هنظ كلذو ربدقتاا ةضبق نم تلفب هنا مهوتف لهملا ههليطيو للا روع ْ

 أ نامزلا دوحو هيلع ءاوسف نامزلا هيلع ىر#ال نمو 7 فلاو دحاو موب هدنع ءاوسف ا

 ريدقتلاف قحام ةلحلاب قيشس 32 هماوح تالو ةماثك هولعبف تشربال ثىح نم ل ا

 طفاحلا لاق : هسفنالا نمولي الف هللا نم ذخالل تبدس ديعلا ن نمارعاو هعجرم هللاىلاو همدع |

 تم 5 كحد 5

 | كاتج . غلاك يدل 1 تف 0 لاو .انقلعتم ل اموب ناو .هلوق وك نآ 80

 فلاك كير دنع اموب 0 ناذعلاب لحعبال روبص ملح 0 هنكشلا ٌناَج ا انعتاول و ملام

 ءايشقلا ةءأنملا همع#لاولطلا انما ردطقتسا» يح ةياثوأ كروان ووزمهلج لامكلا(لو دلك كبي

 رومالاىف هللاجعتسا الذا هدنع ىواستت مايالانا ىلا ةراشا نيمطاخلا دنع ةليوطلا ةدملاب هدنع

 | كيدزت ] ةسرافلابو : ءاسمالو حابص هدنع سلذا ناكولا# و نامزلا ةلقو نامزلا مدعو

 ا دوجو سب تس ىداحو رت, نام مكح كارز تقلا هاو [ىازب ا ؤوؤوكي (ىلاث ىادح |

 ربو دتسرف بادع دهاوخ هك هاكره كسل اك اخ كيدزت نا تاكو تلقو مدعو |

 دوشن بترتم ىرثا جده تبوقع نامز ناش

 نا ناجي دهح ىنك دره + اكره ٌهدعو دسرت ردا

 اطيال هءادعو ديدش هللا شطب ناف 0 رتغلالو ببرق تاا لكنا ظحالينا لقاعلا ىلعف

 ْ 7 ءازهتسالا كرتو هيهاون نع بانتجالاو هصاوا لاثتماب ىلاعت هللا ىضر ىلا عراسيو
 ةمظعتالا دبعلل سدل او هلعف ىف مكحا هلوقق قداح هللا ناف هدنعوو هدعوو ا هلهاو

 ريخأتب اهتلهما هك اهل تيلمإ الب ةيرق لهانم ريثكو  ةير قة نم نك و هرم ميظعتؤ |

 ىراديم ارح طاوقاو كلان ىلع هكذا * مورحم ردنيزا ىداتفا دوخ ريصقتبوت

 مثالا رابخانم ىلا حوا ام انيبب اراذنا كرذنا ن6 نيبم ريذن مكللانا اهنا سانلااهيااي لق

 ١ راصتقالاو هب ولحعتس ىتح باذءلانم هنودعوتام نايتاىف 5 ىلنوكينا ريغنم ل

 مهباقعو قكبشللا ةقافكعاو مالكلا ردص نال هدعب نيقررفلا لاح نايب عم راذنالا ىلع

 لها راذناىلا ريشي ةيمحتلا تاليوأتلاف لاق © مهظيغىف ةدايز مهباوثو 500 ماو

 دارشسلا كلك وت مكتبابا نكل اةزوأظلا كفل لك مكهباشا ىلأ داماي .هل؛ لم ىا ناششلا

 | سهالا هوجو نم هب مكّتجام نيهاربلا ةماقاب تديا دقو ريذن مككيسملو ريشب مكتسحمل اناف

 ١ 86ةرفغم مهل تاحلاصلا اولمعو اونمأ نيذلاف 8 ناصعلاو روحفلا نعىهنلاو ناحالاو ةعاطلاب

 نم ميركلاو [: تنمو جند ىب قذد ] ىنعي : ةنللا ميعن 6 مير 5 قذدو » مهبونذل زواجي

 اهلاطباو انماي نأ در ىف «6اننايآ ىو اودهتجاو اوعرمس ١ «اوعس نذلاوؤ# هلباضف عمم عندك |
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 011 هن طرا علكو كيلعلا: ةيلصوب ىظاباارتشمت ىف تيتع قا لقاثلا
 مالكلا اورثككال لاق مالسلا امهيلع ميسمنب ىسيعنا ىتغلب هنع هللاىضر سنانب كلام نعو |

 نب كلاملاقو * نوملعتال نكلو هللانم ديعب ىساقلابلقلاو مكبواق اوسقتف هللاركذ ريغىف

 هرمع عاسضو هبلق ىمعو هلع لق دقف نيقولخلا ثيدحنع هللا ثيدحب سنأيمل نم رانيد |
 باقلا ءاود كاطنالا هللادبعوبا لاقو * هللاركذ بلقلا ةلاقدو ةلاقص 'ىش لكل ) ثيدخلاىفو |

 حبصلادنع عرضتلاو ليللا مايقو نطبلا ءالخاو نا رقلا ةءارقو نيهللصلا ةسلاج ءايشا ةسمخ
 انتدعوامب اننا مالسلا هلع هلزولوش اوناك ه6 باذعلاب كنواحعتسيو 8 نيلفاغلا هنت ىف اذك

 رضن نوج هكم نارفاكوتزا دنهاوخبم باتشبو ] ةسرافلاب ىنءملاو : نيقداصلا نم تنكنا '

 [ دوعوم باذع لوزنب زيجعتو ءازهتسا قيرطب دنيامنيم لبجعت ىنعي وابارضاو ثراح نبا .
 نونمؤيال نيذلا اهب لجعتسيإل ىلاعت لاق اكمهقيدصت مدعولا ريشي ةيمجنلاتاليوأتلا ف لاق © ٠
 | لبق هيرحتو ”ىثثلا بلط وهو لاجعتسالا نع اوتكسل اوقدصولو اوقدصل اونماولو ( اهب .

 | تلازجما دقو اح هئيجب نم دبالف دعولا قبس دقو ادبا 26 هدعو هللا فلخم نلو  هناوا
 / زوجبال رافكلا ديعو ىف فلخلانا ىلا ةراشا هبف ةيمجنلاتاليوأتلا ف لاق © ردب موب كلذ '
 باقم تلقب ةنال نينماؤملا بتعو ف تفل نوجيو وجمال نيتمؤملل دعولا ف ةفلختا ناناك

 كلذ نودام رفغيو هب كرسشي نا رفغيال هللانا  هلوَش ةرفغملاب مهدعوو نينمؤملاقحىف هبضغ
 ث.ح ىنعملااذهىف ذاعم نب ىحينسحاو ىهتنا «اعيمح بونذلارفغي هللانا ) هلوّشو «ءاشينمل

 اذكمهيطغي نا كلذ اولعف اذا مهل ندض للا ىلع دابعلا قح دعولف قح دبعولاو دعولا لاق
 ءاش ناذ اولعفف مكبذعاف اذك اولعفتال لاق دابعلا ىلع هقح ديعولاو هللا نم ءافولاب ىلوا نمو

 ىلدوملاىرسلالاق * ميحر روفغ هنال مركلاو وفعلا امهالواو هقح هنال دسار ناوسافعا |

 هعئام وفعلاف ءارضضلادعوا ناو * هدعو زحتا ءارسلا دعو اذا ا

 اليوط اباذع ةرخ آلاف ايندلا باذععم مهلنا ركذ مث ىناودلا لالجال دضعلا حرشفف اذك
 كاذو ه6 نودعت امم ةنس فلاك # مهباذع مايا نم ىا 6 كبر دنع اموي ناو  هلوق وهو

 هبلا راشم وهو لكلا دتمي هنف نامزلا هيلع قلطنام قدا وهو ن آلاك مويف بتارم مونلل نا
 هنتارصو نامزلاراوداىف ىرسي حورلا ةلزنمب ىهلالا نأشلاف (نأشىف وه موي لك )ىلاعت هلوقب ظ

 وهو ةنس فااكمويو ةمايقلا موي وهو ةنس فلا نيسم>ك موبو ءاضعالا ىف حورلا نايرس

 باذعب نولجعتسي فيك لبق هنأك نينمؤملا نم هعمنمو لوسرال باطخلاو ةرخآلاموي |
 ةقيقحهباذع مايا لوط ثيح نماما مكينس نم ةنس فلا لوط ىف.هباذع مايانم دحاو مويو |
 لاو راصق لصولا ماياو ليوط قارفلا ليل لاق مك ةلاطتسم دئادشلا مايانا ثبح نموا |

 ةلايارجتولا ةنسونتنإ لشإلا لازرت
 ماع تفلاك كارا ال رهشو * رهش فلاك كاراال مولو

 ظفاخلا لاق : ظ

 ىلاس تسه هظحلكي مشابوتىب هكمدناو * ىزور تسه هلاسكي مشاب وتاب هكمدنا ْ

 (زوحنو)



 جملا ةروص مكي 66ه يح

 هدرك رصق نآب عوجر تلهم هنامز ىاضقتازا دعبو دتخاس عصرم رهاوجو تقاوبو |

 ناشيا ءاجو درب ورف نيمزرب كشوكب ارئاشياو دمآ دورف لّربجو دتتسبورف اهرد

 [ دنونشيم ناكدش كاله "هلا ىحاوت ناردو دما ىىرب اجا زا نم هايس دودو تساددنام

 0 دمأ ىين اردرمدب هك # شيوخ ر مسن يرد مدنش زكر ههن
 راد مشج ناهرب نكفا مس هج * رابهرهزرخ بوح دروان بطر

 كين مانو دنام لمحت ىازح * كيلو دنامت ناب داكعو مغ

 ماشلاو نولا ىف 6 ضرالا ىف لي اورفاسي ملف اولفغا ىا ةكم رانكىا 6 اوريسي رفأ 0

 بوصنموهو رابتعالا داومنم هنودهاشيام ببسب :6 مهل نوكتف 98 نيكلهملا عراصم اوريل |
 نم لقعينا بحنام *# اهب نواقعي بولق 8 ىننم قيقحتلا ىف وهو ماهفتسالا باوج ىلع

 مهرواجي نم ةكلهملا مثالا رابخا نم عمسي نا بجنام 5 اهب نوعمسي ناذاوا لف ديحوتلا |
 اورفاي ملثيح مهنكلو اهيف اورفاسدق اوناكناو مهو مهلاحب مهنم فرعا مهئاف سانلا نم

 ةصقلا ىا 6 اهئاف قم راكنالل ماهفتسالاف كلذ ىلع اوتْح نيرفاسم ريغ اولعج رابتعالل

 ه« رودصلا ىف ىتلا بولقلا ىمعت نكلو راصبالا ىمغتال 8 [تسنيا هصق سي] ةيسرافلابو

 ةسرافلابو ةلفغلاىف كامهنالاو ىوهلا عابتاب مهلوقعىف وه امتاو مهىعاشمىف للخلا سبل ىا

 نكلو دنس ىع ٌريج همه تدسن لالخ ناشيأ ىعاشمرد ىنعي سح ىاهديد دوشن اان ]

 تش كش ناشيا لد مشح ىنعل اهئسزد تسه 10 نا رامتعا ةدهاشمزا دوش اان

 هناكف راضيالا ىمعب دّسِيالوا [ دنريكى مب ربع نادب مرجال ناكتشذك ل اوحا ٌهدهاشمزا
 رك ذو ةريصبلا داقتباو رهبلا داقتفا ىف لاق ىمعلاو ٍبوملآلا ىمع ىلا ةفاضالاب ىمعب سيل

 ىذلا ىفراغآلا سيل قيقا ىمعلانا ىلع هينتلل ادصق زوجتلا مهوت نو دك أتل روددلا
 هايندرما امهيرصبي هسأر ىف نانبع نيعاعبدا هلو الادبعنمام ) ثيدحلا فو رصبلاب صتخي

 مهنيدرما هيزورصببال بلقاا رصي نايم سانلارثك او ( هنيدرما امهبرصبي هبلقىف نانيعو
 راكشا تردق تالا فرطره « راظتنا ىب نيبباشكب لد مج

 ديسر ىزيج ره زغه ردرس مشح ا * ديدن ىزيجدوُح تسول زج رس مشج
 نع ةبوجحم مهبولقو رهاظلاراصياب ءايشالا نوري لاهجلا هرس سدق ىلقبلا قئاقحىف لاق#

 | ءاطغو ةلفغلا ةؤاشغب .هللامهامعا تافصلاو تاذلا راونا ةعبات ىه ىتلا ءايشالا قئاقح ةيؤر

 هيفامت بلقلارمصإ ىمجاذاف ةوهشلاو ىؤهلابلغي بلقلار صب رون نم ريسلا لهسلاق * ةوهشلا

 لاحيق حلل داقنمريغ ىصاعملا ف اطبذتم نديلاريصيكلذ دنمف ةلفغلا ترتاوتو ةوهشلا تللغ
 | باقلاءافص مئاتننم نوكي امنا قيقأا لقعلانا ىلا ةداشا ةي آلا ىف ةيمجنلا تاليوأتلا فو ©

 راسب اهفصو حصزرصبلاو عمسلاب بولقلا فصو حصاذاف ممصلاو ىمعلا نع هساو> ةيفصتدعب

 | رسلا ماشمي تابقآلا مسن كردت نيقيلارونب بواقلارصبت امكف تاكاردالا هوجو نم ىلا تافص

 | ىلا ) ماللاهيلع بوقعينع اربخ ىلاعت لاقو (نهيلا لبق نم نةرلا سفن دجالىنا ) ريخا فو
 لق رهاظلا ىف حير ماشا نود رئارسلا كارداب الا كلذ ناكامو 6 تفسوي حيردجال

 0 الا ا لاا ا 6 ا 77تختتأ16ت 1 7 22667 2676772677676 ئ 257555 6 ب ب-ب5بئئئئ5ئئ22222 2 2525252 2525252595يي2ي2522 2552322 ا ا را ا تت ثيم ل ل اا ا ا ا ل ا صلع
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 الك هنبارو ند مهملكي مهو هيب اباح  هلاون رضينا هتصاخ صماو حرفلا دشا اوحرفف |

 مهربخاو ترتشتالاو لك ايل تاج ءارو نم اكبَض هاوضنق ه4يحوو هنروصق توملا فرعل

 بانراو مهم ريثك قدصف هنانلا ىلع نال كلا هب ماكتب هاككلذو مهلدلا هناو ادبا كذع ال هنأ

 رهقو رجز مهنم حصان ملكت املكف قدصملا نم لقا مهنم بذكملا ”نمؤملا:ناكو: مهضعب

 ةمقنلا مهنع تلح كللذ دْنعفرتب ىف هوحرطو هولتق ى هوداعو قدا هتمعنو مهلر ةوطس ا

 مإدجاب وداّضف ,اهؤاشر /لطمتو اعوام راغدق ئبلاو: اوُحِيضاؤفاةاملا نم ماور اءايش.اوتايف |

 كوشلاو ردسلاب مهلاوماو مهتانج مهب تاديتو عابضلاو بلاعتلا مهلزانم ىو عابسلا مهضرا ْ

 ٌْ نابي مرا نب داع نيدادش هانب رصقف ديشملا رصقلااماو. *هنامش بجوبام ىلعرارصالا نمو |

 انتاج وبب الاليفه شاتاي ف ةةروككاذملا ىلا هذه كاكك هلاعيو لك فنامف هلم ضرالابف

 نما فيرزع نم .هنف عبس امل لاييا ىلع هنم وندي نا عيطتسال ادجا ناو نارمعلا دعب
 اودابف كللاك لهالا ماظتناو .كلملا اهبو ديغرلا. شيعلاو .معنلا دعب ةركملا تاوضالاو |
 ةفلاخلا ةبقاع ءوسس نم اريذحتو اركذو ةظءوم ةيآلا هذه ىف ىلاعت هللا مهرك ذف اوداءامو |

 درك تضع ناملسم: ريزو رب زفاك ىصاشداب: ةكمدروا| ريسيت رد: ]: شاكلا لاق, * ةيصعملاو
 هوك نايايردو ناعيا لهازا سكرازه راهجاب تخيركي ريزو دشكب اروا تساوخو
 ىيدما نوري, خلت با دن دنكى احا دنزه.تخاسل نم تشاد ,شوخ ىاوه هكتومرَّضح
 تياغرد ىلا دندنكل نوح دك ناش هاج تهج ىعضوم هديسر ناشيدب تنغلا لاجرزا

 دما نوربب تبوذعو تقر تياهنو تفاطل افص

 تاج با ةريثمه قشاوح رو © ,تابن, اش ٌةريش,نوج ةمرد
 نشتسريو دنةروا نب ةزقنو زز , ىاهتشخمالاب ات نايابزاو دتتخاس .هداشكك]ز ءا نا نابتا

 اهنايجي ةلِئاَّض دن ؤيح ,ترروضإ ناطسشلا[ىاامقما ى دمنا دعز اهتشك» ل ويم ةزؤخ. باكو
 لكيلا نب وكم در نك لافتا فاك جت ع وش, اني فقدتك لب تدرك تلالد لينلن
 دومرف مئاهب نايتاب ناشيازا جاوزا ”ىرود تقوب ارئادرمدش رهاظ ناشيا رب دهاز ىدرم

 هبارزاوفد نب ةفاشاي هلظنح هناحس قح دما ديدب ناشيا ناممرد حبش لمح نيا نوجو

 ريمغس ناعا ةدعوزا دعبو دش بئاغ ناشبإ با نهتفلركك ودبو داتسرف ناشيدب ىربمغيب
 ْ تقفهو لاس تفهزا دعل هكدومزف ىلاعت ق>ح دندربن نامرف محو انها أب باب هدومرف اعد

 هرقنو رز ىاهتشخي دندركانب اردتم رصق ناشيا مترف ناشيدي باذع زور تفهو هام |

602 

 ا ىدعل مكعباد ىرا ىدح يكتم تبيغت دق كلذ يَم م ىلا لاَقف مهءلكف جاويش ك مألب هنوم دعل |

 | ىف مهفلخو كالهلا مهلمشو توملا مهم ىتح اشطع ءاهنلا.تحضو نادلولاو ءاسنلا جضو |

 | هناوطس نم هللاب ذوعت دسالا ركزو نجلا فنزنعالا اهيف عمسل الف داتقلاو ةاذعلا كوش

 ١ ناكو هظقنلا نود مونلا 3 هيلع لزئ, ىحولا ناك ان مهل ىلاعت هللا ثعبف هندانع ىلع اوقشاف

 ْ مهاضا دقو هق ناطنثلاناو ه] حورال مند ةروصلا لآ مه ةلعاف ناوفَص نب ةلظنح ةيقشسأ أ

 ْ مهرذحو مهحبصت و مهدعواو هللاكي رمش نوكنا زوحمال كلملا ناو قاحلابلثعال ىلاعت هللا ناو



 جححأ ةروس مه + م

 بواق ٍبارخىلا ريشي ةيمجتلا تاليوأتلا ىفو © اهوحوا ةاظوا امركوا ناك اةقس شرعووف
 ( وهو ملاظلا ةحار ناطوا الوا برخف ملاظلا ناطوا بارخ بجوب مل ماخلا ناف ملظلا لها

 مهظيع طرفو مهةالخا ءوسوا هه راودص قلص نه ةملظلا ىلع ةيلاغ دبع جا | ةشحولاو هلق :

 ةامح نم ةققللا ىف ىهو مهتاحار ناططوا بارخ نه كلذ لك مهيلع نوملظي نم ىلع
 للدعم سلا اعرو ساما امر ةملظلا للؤانم تارخ لاهو مهعطظ ىلع م يقحات ىتلا تابوقعلا

 « اهشو رع ىلع ةيواخ ىهف لاق 21 موش تاداععلا نع اهلطعت ىف مهس وفقت تارخو

 مهتاولخ ناواو مهتاولص ,تاقدإ ناو سا ونكخ مهيلع ةلفغلا ءاليتساب مهبول بارخو

 اه.دع 0/7 نم اهبف عش المل ا ركسلا ةريفح كالا ف ريل 1 دااععم سو 0 دناتللا

 اعِج نم لاق خيرفتلا ليطعتلاو لظطاع ىهفىل- اهيلع نكيليذلا تاطفري ارت تلظعو
 5 صاع رسب 7و ىا ةيرق ىلع فطعوهو لطعم هنيزو هنفنا عئاص نم اغراف همعزب ملاعلا |

 اهلها كالهل اهنم قتدنال تكرت اهنا الا .ءاقتسسالا تالا اهعمو ءاملا:اهيأ ىا. ىداوبلا:ىف

 سوماقلا ىف لاق * رضقلا ىمس هنمو ضعبىلا هضعب تدمض اذكترصق لاَقب #* رصقو © |

 ٠ ايتاودش الوان الممل ناب ليقوذبلعا 13 انهن زرع جو 8 ةيرقاا كلت ةاناطر ةاقتاضما] ْ

 كالظا عنا سم انك نال فوقسلا شورعلاف فوقسلا قوف تطقسف اهناطيح تنم دل مْ |

 اعضوم نيسمحو ةعبسل لعو رح نم تيب لكو لزتملاو دملا الخ و لوطلا ىالخ رصقلا |

 ناز كرف دحاو رح نم روج مارهب رصق اها رادو ندحو 0 ةنيده نابام |

 لشو ادش صخلا نومحس ةئيدملا لهاو هينكياشل نع هاناخا ديشلاب ىد 6 دش ثم

 هدعاوق دش لاشو تاذررفللا ف م لوالا ىلا عج ريوهو ناذنلا عوف ص ناخب ىا ديشم

 هب قطاموهو دشلاب هالط هديشي طئاخطا داش سوماقلا ىفو* ديشلاب اهان هنأك اهمكحا

 تومرض# و باذعلانم هللا مهاجنو هب نما نمت رفن فالآ ةعبرا عم مالسلا هلع ىلا
 اهاس ءاروضاح اهمسا رثملا دنع ةدلب ةعو تام اهرضح نيحاحلاص نال كلذب ىعداعاو

 هللا لسراف امنص اودعو اورفك مئانامز اهباوماقاو سالجنب سيلج مهيلع اورماو اص موق

 مهرب لطعو للا مهكلهاف قوسلا ىف هولتقف مهنف الامح ناكو ان ناوفص نب ةلظنح مهيلع

 دوم اياَغ نم ةمال ندعب تناكو سرلا رّثيلا نا لبق ىليهسلا مامالا لاق *مهروصق برخو

 اهتيدابو اهلك ةئيدملا قست رثبلا تناكو سلعلا هل لاش ةريسلا نسح لدع كله مهل ناكو

 ةناوصنك اهزريث5 :تاركي اهلا تناك :اهنال, كيد! يغوبؤتلا او مثغلاو باودلا نم اهيفام عيمجو

 المت ةريثك ضاحلا هيشن ىهو ماخر نم نونلاب نزاباو اهب نولكوم نوريثك لاجرو اهيلع |
 نولوادتي راهنلاو لبالاب اهيلع نوقتسي ماوهلاو رقبلاو مال رخاو باودلل رخاو سانل ظ

 ريغتيالو هتروص قتل نهدب ىلط توملإ هءاجاملف كلملا رمت لاطف هريغ ءام مهل نكي ملو
 | مهيلع كلذ قش تام املف مهيلع مركي نمب ناكو تملا مهنم تام اذا نولعشي كلذكو
 | ١كلملا ةثح ىف لخدف مهم ناط.شلا اهمتتغاو ءاكبلاب اعمج اودءضو دسفدق مهصانا اذار

 اص اهللعلزت سس هده انا لوطملا ديؤكو ه.لومعملادشملاو هوحنو صج نم طئاح

 ا



 تدق 2 رغثععب اا ءرجأ

 سراب شه 2 05 #7 نفد شها أ موال تسل

 ىراي م زا هوا ورا لها قووذلا " هارد ىف

 درد مهرب كك ىزور 5 م صقان كرك ىا 2 ا

 موق رالاس مثِج رب تسمارح #« مون هك ىسخ تلقب ان لأ
 0 د ا كو اتت 3 |

 لدعبالا ةرامعالو ةرامعبالا لأمالو لاعالا لاحرالو لاحرب الا” ناطلقال نسذرا

 | طرشلاف عراضملا ةغصو دماي ني كوب ذكيناو 8 ةسايرلا ساسا ةسايسلا لق ةيسايس نحو 91
 | د4 اا فيم جت اع بترتيامع مالسلاهنلع هتلست دوصقملاناامل ب كسلا ققحم عم ْ

 ظ تبذك دقف 8 كلذ ىف ىدحواب تسل كلنا ملعاف كايا كموق كيدكت نع نزع نانا ظ

 دوو 8 #2 ادوه ىا ه6 داعو 8© احون ىا #0 حوت موك 2 1 لبق # م علق

 ١ 6 ندم بااو ب اطول ىا 4 طولموقو 2 مهاربا ا 4 مهار را موقو م 11 ىا

 6 ىبوم بذكو 8 2 بيعش ةيرقلاهلع راصمت مالسلاهيلع مهاربال انبا ناك نيدمو ابيعش ىا

 ىتخ كلنمؤننا اولقناو مهناف لمارسا اونباماو كالهلا تقو ىلا اورصاو طبقلا هبذك

 اذكهنامالا اوددج ةزجعملا مهلددجتالك لب دانعلا ىلع اورمتسااف هوحنو ةرهج هللاىرت
 | هلمهيذكتناب ناذيالل هللعفلا ءانبو لوعفملا ركذب مظنلا ريغو لاقملا اذه مهغينا ىغتش

 | مهلجا ىلا مهتلهما“ 6# نيرفاكللل تيلماف 88 حوضولا لك ىف هتايآ نوكل ةعانشلا ةياغىف ناك
 هنالما ةدم ءاضقنا دعب نيبذكملا قرف نم قيرف لك تذخا ىا 6 مهتذخا مث » ىمسلا
 | ةراجطاو فدخلاو ضوعبلا دنجو ةحيصلاو رصرصلا خيرلاو نافوطلا باذعي هلاهماو
 | كلذو هليصحمو 'ىثلا عضو ذخالاب غارلا لاق * مزلقلا رحب .قرغلاو ةلظلاءوي باذعو
 ضل فيو نوفل دوانو مد ايعاتقز ا دج عرمالا ,دحاننإ, هياداجه وحن لواتلاب وأن

 ةرامعلاو اك اله ةايحلاو ةن<# ةمعنلا رييغش . مهيلع ىراككلا ىز 3 كَ نك ف ف 0

 دق ةيآلا لوصحمو ريرقتلا ماهفتسالا ىنعف؛ةعاظفااو لوهلا ةياغىف كلذ ناكف ىا ابارخ
 | كيداعينم كاله ىلا تنا ريصاف اوحارتساف.ةرمصنانم مهتدعوام ءاسالا ءالؤه تيطعا

 حرش ىاخلا ىلوملا لاق * 6 ةيرقنم نيأكف #8 مالسلاهيلع ىبذل ةيلست اذه ىفف حيرتستف
 ايرعم لصالا ف نأك ىأو ىأ ىلع تلجدب هبدتلا فاك ,نإلىناعاو نياك ةياتكلانم ةيفاكلا
 راصف ,ةيربخلا. ؟ىنعع درفم مساك عومجلا راصف ىدارفالا اهانمم نيءزملانع تا هنكل
 ل كك اذيلو ا قوس كو نك اسر وت مدا نوكسلا ىلع ىبم' مسا هن اك

 0 ا يا ا اوصال توكل مم نون ءانأ ؟
 ةلجج 46 ةملاظ ىهو  هربخ هي اهانكلها ©-هلوقو ًادتبم وهو [ رهشو هيددايسب سب ]
 ةشدعو هلدعل لاك وهوى طاغملاو تكلا اهلها لظ دارملاو ا هاتكلها هلوق نه ةملاح
 فاطع ه6 ةيواخ ىهف 98 مهملظإ كالهالا اووقحتسا اذاالا مهكلهي ةلاب ربخا ثيح لظلا نع
 طقساذا مجنلا ىوخ نم طوق لا ىنع< ءاوخلاو اهناطبح ةيرقلا ريمضي دارملاو اهانكلها ىلع

 (ىار
 هع مس



 جحلا ةدوس م41

 0 نوكيتاع مه رايد نم اوجر ,>ا نيدلل هللا : نم فدصو 1 ضرالاق مهانكمنا نذلا 0 '

 اوماق 29 ءاكحالا مامز م .ىهايأ هءاطعاو ص د ذا مهايا ىلاعت هنكك دنع ةريسلا نسح نم ١

 ةماقالا لطفا نك هيلع ي>وا د د لعشب هللا حدم عضو وهلك بعار رلا لاق *:ىعظعتل 4 «ةولعلا ا

 دودقلانإ ىلع 4بل ةماقالا ظفا صخامتاو ل ليو“ 8 وحن نيقفانملا ىفالا ن نملد ملال شل

 ْ نيمسقملاو هكا ناكل ىورادهل و طقف اهتم «ناسالا ال اهطا رشو اهقوقح هقول اهلعف نم

 هنسح ف عام لكو ؛6 فورعملاب اورماو ا ىدابع ةدعاسمل  ةوكزلا اونا و ل ىلرلق اهل

 أ بغا رلا لاق + ماس | لقعااو معلا لها هحبقتساموه 1 م اوهنو 8 2 افلعو اعرش

 ١ عراق ل 3 م ككل, هنسح عرشلاو لقعلاب فرعي لعف لكل مس !فورعملا

 تاللصاوملا اومادتسا ةيرمشبلا ضزاىف هللا يكمفل مهنا ةروصنملا بواقلا 0 ىلا

 ياي تحف ف ةريكلا ناك اك 7 هنأ دطهد دوخ ا نئناسأ 5

 | فدلتو نوعستو ةعشلاف نام مهساشت ا نم سفن ىت'ام نم نوككذإ ىو لاوحالا ةاكز اون 1 ا

 مهرد ىتام نم ءامنغالا لاوع١ا ةاكز ناك امهم هللا ىف هللا قاخ ىلع رائبا قايلاو مهلاهنم ءرد

 سافنالا ةاعارصو هما ةفلاح نع ساوحلا ظفح فورءملاب اورماو مهل قايلاو ءارقذلل ةسمخ |

 ١ ةنكرراكتملاو قاف الابؤ)ءايزرلا .تارركنملا | وب تف جيركلملا قك يهز ورام رددت ىالالح [دنم

 | ىنعي : طق) هريدقتو هلك ملا )اهم لا 34 رومالا ةبقاع 0 ةضاخ 4 دللو 0 ةظحالا او |

 [ دهاو>يموا ةكنا روما ماختا ]

 دهاو> موج تاو ضوحو نذاك ناو * دهاوخسم وهو اهو رّقف تلود:نيا

 دهاوذموا هكماجارس تسنا * دهاوخبم وكت لاح سك همه قح زا

 تاولصناةتاما ةعاسلا طارسشا نمنا ) مالسلا هلع ىبلا ىلا هعفر امهنعهللاىضر سابعنب!نعو '

 لاف ناملس  ثوف ( ةقسف ءارزوو ة هنوح ءا سمعا 0 ىوهلاىلا لملاو تاوهشلا عابتاو ْ

 | نب ىثمينمؤملا ذئموي سانلا لذازا ناملسايمن ) لاقشلذ نوكيوأ لاق (ريغيزا عيطتسيالو |

 ١ مالسلاهلعىثلهنعّللاىضر رمع لاق ( هظيغب تام تكسزاو هولك | ملكتنا ةفلاخلاب مهرهظا |
 ١ هللالظ ) لاقف وهام داسجالا هلتعْضْخو باقرلا هلتلذ ىذلا ناطلسلا اذه نع ىنربخا

 | ( ريصلا مكلعو رصالا هيلعف ءاسا اذاو ركشلا مكيلعو رجالا هلف نسحا اذاف ضدالاف

 ظفاحلا لاق : ( ةنس نيعبس ةدا,عنمريخ ةعاسلدع) ثيدحلا فو

 ديك دادوردرمك ىررص تعاسكي ندق + دهزاو ةلاش دص تعاطرإ 5و0 415 هاك

 هرسسدق ىدعس خيشلا لاق :

 فان كين لداعو رسخ دهد * ىادخ كدت كك رش

 ىملاظ ةعرد كلم دنك # ىملاع دنك ناريو هكدهاو> وج

 تسك ديوكن دبات شاب وكت * تسيزا دننك نيرفن هك اوخت



 مي خ٠ زعم رشع مياسلا ءزجلا

 نر | ل رك ذلاب ىلا عدت ةمحقملا ةائسالاىفو *اهلا ةبسفلاب

 ٍ رص ول ىلاعتهنا ىلا ةراشا ةب الاىؤو اهلها ار خاستنا لبق اريتعم ناكتاولصلاو عببلاو

 ' هللانرصنيلو لع للادونب ةرونملا ةعساولا بولقلاىفالا عستيال ريثكلا رك ذلاناف اريثك
 ' هذعو هللازح ا دقلو هنيد رصصنس نموا هءايلوا رص نم هللا نرصنل هللاب ىا 0 هرصند ند 0

 ' مورلا ةرسدايقو محعلا ةريماكاو برعلا ديدانص ىلع راصنالاو نيرجاهملا طلس ثيح |
 2 هعنام ال 2 7 ص ىدديربام لك 3 ىوقل هللانا 0 مهرايدو مهضرا مهثدواو ظ

 رصنلا مهفلك اعاو مهنع هنيد ءادعا كالهاىف هنزعو يرده ىنغي مولعلا ر2ىثو ةهعفادبالو |

 | ايوق هللازاك اذاف تلقناف * ةيويندو ةينيد عئانم ىلا اهبف ىمالا لاثتماب اولصنو هباوعفتنيل

 ' ضوى نيءاسملا مازهنا هجواف تالفناو ةعفادم عون بولغملا اهعم دحال ةلغ ايلاخ ازي نع '

 | نكل رفاكلا لاحب قيليالف فيرش بصنم ةيلغلاو ةرصنلانا تلق + ةرصنلا مهدعو دقو
 ا نامكلا ىلع ةنحلا ددشولهنال نيم ٌوملا ىلع ىرخاو راتكللا ىلع ةنحلا 5ك هر ىلاءتهللا

 ناميالاناب ىرارطخالا معلا لكف تانوألا ميم ىف نين ؤملانءع اهلازاو تاقوالا عيمج ىف

 | ةراث ىنملا اذهلف باقعلاو باوثلاو فيلكتلا لطل كلذك ناكواو لطاب ءاوسامو قح

 | ك2 0 ارامل رك لا لقا لع و ناكل ساو منا تانك

 ةنحلا ديدشتاماو ايندلاىف هلدرافك ايندلاف ةذع ةنحلا ديدشت نوكف ىصاعملا" ضعت ىلع مده

 | يضغوباّدع ىا زجرو نينمؤملل ةمحر هناذ الثمن وعاطلاك هللا نمايضغ نوكيهناف رفاكلا ىلع

 | نيمولظملابرضا نيملاظلا ىلع كملحنا برايلاق جياجلاهيلص دق لج رب ماع سم *نبرفاكلل

 ىدانيدانم اذاف نيملع ىلعاىفاهف بولصملا ىأر ف ةنجلا لخد هنأكو تماقدق ةمايقلانا همانمىف ىأر ف

 اربدم رصعلك ىف عدي ىلاعتةللانا ملعاو * نييلع ىلعايف نيمولظملا لحا نيملاظلا ىلع ىماح

 ظفاحلا لاق : رجضنتالو ”ىطتستالف ىسعب الاحدو ىسومب انوعرقو قح؟ الطيمو ليقع

 دوشن ناملس واد ليحو سيلتب 7-5 سشابشوخ كدىا دوخ راك دنكب مظعا مسا

 ؤ اقتحم هلاتقىف ريمالاناك اذاف نطابلاىف هللاءايلواو ىهاظلا ىفنواتاقي ءاسمالا رابكلا ضعب لاق *
 هذهقح ىف .ةاروتلا فو هالفالاو نطابلا نم بيغلالاجر هناعا ةيوقعال اقحتسم لياقملا ف رطلاو

 | مالسلاهلع ليربجوالا الاتق نورضحم ال مهباتك نوظفحي ىا مهرودصف مهليجانا ةمالا |

 ناكاذا لاتقلالب ةعاسلا مانق ىلا هوحنو ليربج هرضحم ىق> لاتق لك نا ىلع لديوهو مهعم

 ظفاحلا لاق : فلالا بلغي دحاولاق اح |

 ( هكىنين )



١ 

 ضغلاركمف عدوملا هللاركم نمؤيال نكلو ةدهاخلا طرق نم ناصت:ةضع ةئضارب كن ىلا: |

 دارملاو هرخآ ىلا نيثلا هلوقب رلظلا كلذ رشف اونلظ مهنا لجال لاتقلاوف .اوتذااما مهنا |
 مهدالبأ رك 1 لاش فرصتلل 55 رادب هبال راثدلا دالنلا كسل 1ك تكف مهر دايدب ْ

 | بغارلا لاق دليلا برعنم نوديري رادلابعنم نحن ةكم ىلاوح نيذلا برعلا لوقتو

 ةغيانلا لوق ةقيرط ىلع لب سهاظلا |

 رصَع لكى نيرافكلا لع مهنمْنَنمْوا طيلست, © ضعس مهضعب سانلا هللا عفد الولو ©

 | ةعهوص عمج عماوصلا مالسلاهلع ىسع نامزف كلذو ىراضصتلل # عضو # ةيناهرلل ٌْ

 ءانيلك ةعمودلاب غارلا لاق * ةدابعلا لجال هيف نودرفتيو نابهرلا هيف دبعتي عضوم ىهو

 ْ مهضعل لاقو « تاولد فكاتكلا تممس كلذلو ةالصلاب ةدانعلا عضوم ىحسإ تغارلا لاق # |

 عا هو ووب مه 6 2ح
 1 امس متحصل ال اح اق دمج يدوم حج ا - وتم هع حصع معت عل 22 تل 2 ان 7 سس تع ج ص ص تعم < نتوقع تهت 2<

 قرط نع ةظوذنحم ةده اللا نرمككنل ىغضو عولللا لَك افاكم نكيمل اذهلو ةعيرشلا ءانعا

 هرضنإامف هلع اهتالتساب تلقلا خلع 5 لظ تس ع 5 لب طارفالاو طيرفتلا

 انندلا دالام نه اهتاوهشو اهظوظح ءافلتكاا# ةكلخلا هقفاومو ةعبرشلا هفلاحع اهلاغتشا نم

 مهذ نع تلازلاو نفلا تضانراناو ةدادوشاو هوسفو ىاقلا ةاىع نير 'دلوس اهشناف |

 ىعد>راهب دج لوا تدعتساو هللارك اذ نا تنافاظاو اكن كار ةعل رمشلل تداقناو اهتافص

 ىلاعتأ هلارضتبالا لذتعلا دايلي ايتكزتو قفل ل ردمالا ناشتالاآ (كازرقتب ةلتالا لخلااو

 نييم اردوخو ا ارادخا + نيمز رب ىهت تمدخم ىبوزوح

 دسر قريغب ىريخ هدنزا مك + دسر:ىرتخ قئفوت هن قَح زارك
 ١ علو نعم اكن ا ع 000 - ذ/ هع وح
 نين تيل ب 0ل8 2 و كوعلا ةةص هنأ 2 نيعا عم اودرخا نيذلا ع

 اراد ةدإلا قى رايد اهعجو دراد ىلدو طظطئاللاب اهل ى ءذلا اهتارودب اراتعا وللا رادلا

 ىثااقح كلوق ردص» قاف هبجورخا اوةحتسا

 م رغب ىا قح نم لدبي ©« هللانبر : اواوهناالا 88 بجو ى داكار

 اق نيستلاو جارخالا نود نىكقلاو رارقالل ابحوف ا ىتبذي ىذلا اكلحبوتلا

 7 رس دوما ا ريغإ

 بئاتكلا عارق نم لولف نهب * مهفويسنا ريغ مهيف بيعالو

 دو عءأود ع نيكر شملاءالتتسابتب رح ىارب كتل دهتلاو ءانيلا طاقسامدهلا 6 تمدهل #8 نامزو

 | سئاننك ىهو ةعيب عمج عيبلاو هسأرب هنذا قضاللا عمصالاو ةقصالتم سأرلا عمصتم
 مهناالا اضيا مهل عماوصلاو ةدابعلا لجال اهيف اوممتجيل نادلبلا ف اهون ىتلا ىراصتلا

 نكيذاف ىراصنلا ىلصم ةعببلا بغارلالاق * ىراحصلاو لابجلاك ةيلامخلا عضاوملاف اهنوسب

 | هيلا © مهفنا نينمؤللا نم ىرتشا هللازا.)» لاقال كلذب_ هتمستف لضالا فاس نع اذ

 | زود قعاكلا كنا ندا ةياكعوب يطفو لادن اصطاد زشاتو
 | اهنف ىصتاهنال تاولصلاب : تيمس [ ”نادوهجح 'ىاهتشنكو ناياسرت ىاعاسلكو نانقأز

 | نيءلملا ه«دجاسمو 9 ىلصملا ىنم< مهتخا ىفىعو ةثلثماءاثلاب «انوللو ةيربعلابىهو ةب رعمةلكىه
 دوجولا مدقا هنوكل رك ذلاىف اهيلع دجاسملا ىوسام مدقو ملسو هيلعهللا صدم ةعيرشءاياىف



 ١ دهشحسلا همس

 ا ةكنيللا كلون لك تكل رهط رطب كش عدت وق انتبالا كفا 1 زتازانتم قآل !د2نيفع كزتوأ||
 | لاح لك ىلع روصنم لماكلا نمؤملانا مث + ةنعل فلا فلا ىعاسلا ىلعو اهيلع دري قابلاو |

 ا ةردقلابفدوب هللاريغ دحاال اذهلو دسقتلا ىنعم لمس ىلعف رداق وه لبق ىتمو اذك ىلع رداق |

 |. لكنم زجعلاهنع ىنتاي ىذلاوه ىلاعت هللاو هجو نم زجعلاب فصوب نا حصي والا هجونم |

 مك مر, جمس هع ميال نجلا

 نا لاقف كلذ هللبقف مهارد ةرشع هلف ىقرمشبو مهدجو نم لاقف مهارد ةعسن هل عاض

 فلانم مهدنع لضفا ىه ةذل ماملاىف اودجو ةلفغلا لهاف ما اهنوفرعتال ةذا نادجولاىف

 وه اذاف لج ررضت>اهنا -ىكح_ نازملاو لاكملا فص قنلا ةنايلا نمو *ىلاعت هللاب ذوعن ةالص

 اذه دن اناةزبكياب نالابكملي إ ناكل التف المع [ىوغا دزه /لئسبف قلن نم: النجا ران قم نيلبج .لوش
 تامانالفنا دادعنب حاصلا ىلا لجر بتكو + ةنانخلا ىلا ببستلا ةنانخلا نمو *رخ الابلاتكيو

 | ةيآلافو«درصنف نم ؤملا بحبو مهرصتسمل مهبحلاذاف نئاخلا بحال هللا زا نينا دكمرضيالف
 | نع اهاوهو سفنلا ةعفادمناو نيمؤملا نع اهاوهو سفنلا ةناخ عفادي ىلاعت لانا ىلا ةراشا

 | نينمؤاابحب هناو اهب نيةصتملا بحال هنال ةمعنلا نارفكو ةنايخلا ةلازال ناك امتاناميالا لها
 | ةليذرلا فاصوالانع اهصيلختو ةرامالا سفنااحالصا ىلع هسنت ةبالاف اهنع نيصلخملا

 درخ اناد روةسدو ناطلس ون * دبو كين رب تسرهش ون دوجو

 زا دا دوسألا كتنوك رووح قرد ناؤفرودخزك ناناودب 1ك الئااه
 ند ريع تف انكم ب اننا اجضكحخا» ناوباب ندكخ انس نطلب وع

 فوذحم هيف نوذأملاو هيف ةصخرلاو هتزاجاب مالعا ”ىتلاىف نذالا ه نذا #8 ىلاعت هللالاق

 لوهخلاةغض ىلع ءاتلاستشب 3 نولتاش قه نيذلا نيم وجلا 3 نذا 2 لاتقلاف صخر ىا

 ماللسل هيلع ىلا باما مهو اوءلظ مهنا ببسي ىا 3 اوملظ مهناب #3 نييك مكمل مهلتاَش ىا

 هبلا نوملظتيو جوجشمو بورضم نيب مالسلاهيلع 2 مهنوذؤي نوكرمشملا ناك

 تلزت ةيا لواىهوتازئف اورجاه ىتح (لاتقلاب موا مل ىناف اوربصا ) مهل مالسلاهيلعلوةبف

 | نينمؤملل دعو 8 ريدقل مهرصن ىلع هللاناو 8 ةيآ نيعبسو فينىف هنع ىهن امدعب لاتقلاىف
 | ةردقلابغارلالاق *مهيديا نم مهصراختو مهاذا عفدب دعوامدعب نيك رمثملا ىلع بيلغالاو رصنلاب
 | زجعلل قف اهب هللا فدو اذاو ام'ىش لعف نم نكمتي اهب هل ةئيهل مساف ناسنالا اهب. فصو اذا

 ١ لاش نا هقح لب اظفل هدع تقلطا ناو ىنعم ةقلطملا ةردقلاب هللا ريغ فصوت نا لاحو هنع

 كلذلو هنعاصقانالو هيلع اًمازال ةمكحلا ىضتقتام ردق ىلع ءاشيإمل لعافلاوه ريدقلاو هجو
 ىلاعت هللاريغ هب فصوب نا حصنال

 اناوتان ره هد ىناناوت *« انادو مويق ىهز هللا ىلاعت
 مالسلاهيلع ىسو٠ زكوامل اذهلو زوجيال هللانذا ريغب رافكلا. لاتقنا ىلا ةراشا ةب الاؤفو *

 ىنعملا اذهبو كلذفف هللا نم انوذأم ناك امهنال ناط.شلا لمعنم اذه لاقهلتقو رفاكلا ىطبقلا
 | هلاواو عربشلا قفو ىلع هللانذاب نوكينا هداهجو سفنلا رفاك لاتقىف حالصلانا ىلا ريشي

 | لما> وه ىذلا ىناسنالا صخشلا لامكتساب ةدهاجملا ىلحن غولبلا لبقزاف غولبلا دعبوهو |

 (ءانعا )



 ا

 ظ ا

1 

 ظ

 جملا .ةروس مه مل

 ءاملازخ هدهحو ءفر لبا هياع نجح اذا ايا ث قلر ,رطلاىف كروم ىلا تحرر _ هاد

 مرا اهل كرتعسالا» ىل رذعاو كرذلا 0 به ىد اهلل رضل الو تاعاطلا هرمست ن 6 ماآي لو

 د : كيلا رظناالو كمالك عمساالا كيدعساللو كسلال ىل لاقف كيا لوقانا ىشخا

 ا سيلو كلا اوبرقتو وعتاب ركنا ىلرفغا مهللا لوقب وهو ى :+ الا هتبآر اف

 ايم رخو ةقهش قهش مث ىن اهلبقتف ىسفن ىوس كيلا هب ٍبرَقتا

 دوب ناح نا زا ريل” نت# هنو ا دواز ناناح نابرق هن هكح ناح

 تسوا ناحزا هب راد ص هيقشال ها و ريشهشل هتكك دشن 5

 ىونتملا فو

 ميدش نابرق ام وت شيب ادخ ىاك * ممأ ىا تسنبا ربكحت 0

 دمحم عداد ناويصا 008 كا هللا نع تقو

 ليد مسجرب ريكحت ناجح درك * ليلخن وج دشناجو ليعامساوج نأ
 راع ودل هللا مسبب 0 اهنو اكو نا هتنسك تدك

 وحن ةلانالا ىنعم ىذتقا ىلابىدع اذا عفدلا بغارلا لاق +6 اوما نيذلا نع عفادي هللانا 2

 ا نيذلا نع عفادي لانا و ةياما ىنعم ىكتقأ ع نابل بلا لا" هللا اوعفداف ) ىلاعت 1

 | بحال هللا نا مهاذان م ةيابا دغا مهيمجم و نينم وما ن كر *اار رمخ عف دى غل با ب[وم
 نع نع

 | هك ربك تانامالانم اهريغ وا ايهنوا تناك اسما هللاةناما ىف ةنارخلا غلب هي ناوخ لك

 ااا كلا فلا دروع ناازهتكلا# *مهرصنمالو مهلف ىضرب الف هتمعنل نارفكلا خاب |

 كاذك اوناك مهنا ناسل اههف ةغلامملا 5 ةغيسدو اءنمح امهنف روفكلاو 0 نيدلا ىف رقكلاو

 ”ىثلا نم سفنلا رافن ضغبلاو ضغبلا نعةيانك بلا ىنن ناف رغكلاو ةنانخلا ةّياغب ضعبلا دينقتل ال

 لاق همف بغر" .ىذلا ”ىثلاىلا سفنلا باذ2ا ىخلاناف تمادذ وهو هنع بغرت ىذلا

 هنم هناسحا قيفوتو هضيف دعب ىلع هسنت هل هضغب ركاذف ( شحفتملا ضغس هللانا ) مالسا هيلع

 ١ اذاو كلذفف هيداعل و + ريصي نارفكلاو ةناخلا باكت راب هلا ىلع هش 35 الاؤو «

 ناف مهيلع ماعنالاو | يضل ىو نرهطتملاو نيماتلا اهي دعو ىتلا هب ةحملا هللاهبحب مل بتي

 | نال دحاو قافنلاو ةنانانا معاو « هيدل ىلزلابلط هل ديعلاةنحمو هلع ةماعتا ديعلل هللاةنحم

 ةفلاحم هئ :اخلاف نالخادت 6 ”نذلا اراشعا ع قافنلاو ةنامالاو دهعلاب ارامتعا لاش ةناخلا
 قطا

 هللاةناما ىه ىتلا سفللكالهاهناف رفكلا ةنايخلا نمو ةنامالا ةناخلا ضيقنو رسلاىف دهعلا ضقن

 ١ ناك كئلوا ل اك داؤفلاو رصبلاو عمسلان ا 2 ىلاعت لاق اهلك ءاضعالا ىف ىرجنو ناسن الادع

 ةرهاظلا اهطئارش ساطرش كرتب وا اهكرتب اما اهوحنو موصلاو ةالصلاىفىرحو (الوئسم هنع

 ةنايخ بورغلاب كشلاعم راطفالا وا رجفلا عولطب نظلاةبلغ عم روحسلا لكاف ةنطابلاو

 ع هللا ةمعْس اريك دقن سمكلا علط ىد حبصلا ةالص نَء مانؤ زول لك نمو موصال

 ادحاونا -ىور- ةرساخ ةراجم ةنسلالجا نم ضرفلاكرتف اضيا ةالصلاب هناخو روح لاه

 ١ ةبوتكملا تاراو ةمدقتملا بونذلا نع ةيبلتلا ىنتامو خسشاي لاقف ىلتال مل هل تلق اوبلو نسانلا |

 نقروةدر ندب إ هوقو ندير را دنا ناد ود مودي مند ا دارد



 مدي "+ ام رشع عباسلا ءزجلا

 / نم ىطعب اميو هدنع امب ىشارلا ىا 6# عئاقلا 9 بوجولل سمالا 6 اومعطاو 2
 نيوتن لاق لاس نأ رقم هلا نيل قس تقلا ةنايدطالا 4 رملاو ف ةلاكنم

 ىتجاح كب تررعو هرتعا لاش ىهتنا لات نأ كغ 5 فورعملل ضرتعملا ريقفلا 3

 هكم ريق* عناق هكءدروآ ريسملا دازرد] ىنثاكلا لاق * هضرتعي ىا ندبلا رعي ىذلا برا رعلاو

 فاوص هلوق نم موهفملاعيدبلا ريخستلا كلذ لثم © كلذك ب [ قافآ شيورد رتعمو تسا

 ةياهنو اهمظع لا عم [ عتادرك مار ] ةيسرافلابو : 5 اهاتلذ 6 مكل اهانرخس

 نونعطت مث اهُماوق ةفاص اذن يو وا ا [ننحا ىتح ا ىصعتسنالو اهتوق |

 شوحولا ضعب ن٠ زا نكت ملو قطت مل هللاريخست الواو رودصلان م اهرحانم ىا اهتال ىف |

 بررفتلاب مكلع اًماعتا اوركشتل 4 نوركشن مكلعل © ةوق لقاو امرج اهنء رغدا ىه ىلا

 نوحرتشإو مهنببارق ءامدب كاد ىإ هنا "نؤطتشم ةلهاجلا لها ناكاملو صالخالاو

 ه6 هللا لاني نل # نيملسملل انهذ ىلاعت لاق ةبرق كلذ نا نيمعاز هلوح هنوعضيو محللا

 قدصتملاو ةلوك أملا 6 اهموحل ف هدنع الومقم كوكل هاضر كرديو غلسو تنصل نا

 ىوقتلا هلانب نكآو #8 ءامدو 7 اهنا ثيح نم رحللاب ةقارهملا ه6 اهؤامدالو اهب

 ىلع ليلد هيفو * ةهبشلاو مارحلا نع زارتحالاوىضرلا بلطو رامت الا دصقوهو 6 مكنم |

 | زيهرب ىو لوبق لحمب دسريم نكلو ] ةيسرافلابو : صالخاو ةيئالب لمعلا دشال هلا |

 اهرخس كلذك 8 [ هديدنسي نابرقب ودب برقتو تسدنوادخ صا مظعت لآ 5” اراك

 ىلع هرادتقاب هتمظع اوفرعتل ىا 5 هللا اوربكتل » هلوقب ليلعتلاو ريكذتلل ريركت 6 مكل

 ىنعم هئمضتل اوربكتب ةقلعتم ىلع 3 مكيدهام ىلع # ءايربكلاب هودحوتف هريغهلع ردّقال اه

 ؟دشراو هلا ؟ادهام ىلع 0 يعبأ كل ه0“ ل أ هيدا و ركشلا |

 كآونأنام لك نصلخل ا ىا © نينسحلا رشبو 5 اهب برقتلا نك اهريخسست قبر ,طوعو |

 هللا نو دنع نبذلا مه خشلا نبا لاق * تاعاطلا لوش وا ةنحلاب مهنيد روما ىف ور

 مهنأك
 باح هسا ىلع ضيرحتلاو ثحلاهنم دودقملاو ةكرتوا هلعف امم *ىنثب مربتيالو لقثت نال نا كلذ

 بلق لك الو برلا ةنازخل حلصيال. لام لك نا ملعاو * مسا لاعفا عرج ىف ناسحالا ىتعم

 سفنلاب نكي مل نافكلامب انسحماخس نكو كلاح ياذا اهبألا لكم ىلا سم

 ىطعا فئكمالسلا هيلع معاربا نا ىرئالأ اعم امهف !ءهلذيىلع ةردق كلناك ناو ندلاو

 هللاهمرك اذ 1 نمحرلل هبلقر نابرقلل هدلوو نارينلاهندبو ةفاضل اهلام

 مهريغلف مارا دجسملا ىلا ىنمنم باهذلالوالا . كسانم نابرقلا دبعموي جاحتحالاولاق * ىلا |

 تييلابفاوطلا)ءالسا ا هياعدل وقل ديعل اةاللد مه ريغاف فاوطل !ىناثلا و. مهل ةقفا وم ىلصملا ىل !باهذلا |

 ةنسلا .ةماقاو ةعدبلا ةلازا ,هريخاف اهوحتو رافظالا صتو قاحلا نم ننسلا ةماقا ثلاثلاو .(ةالص ظ

 ديلا كلذ نامل لعلاو تادابعل نم كلذ ريغىلا كلذ اضيا مهريغاف نابرقلا عبارلاو |

 رانيد نب كلاملاق *دوجولا نع نلاوذدهالا يكتب فنا عذودوبلا براتب باتيك

 هواك ءاغشالا اذهالا . نورذديو دن اا ىلع مهلحال هناوضرو هيف نوغتيب هنورب

 أ
|| 
|| 

 ا

 ( هللادمحر )



 هاند مد مو عع

 ةملاو ايندل“ ةداعسا ببس دوجولابو لاملاب ىلوما ةمدخ نا ملعاو.« نيملسءال حصنلاو |
 53 لك داتخا لزالا فقالا ىلع اهذسعو عئانصلا رهظا امل هللا نا رابكلا ضعب لاق *
 انرتخا دق اولاقف ءالوالا تاماقمو ةدابعلا مهل هللا رهظاف ”ىث انجتا ام ةفئاط لاقو ةعينص
 مكقرعو مكمدخ نمف كما مي امادخ مهنلعجالو مكل مهنرخسال لاقف كتمدخ
 لوش هتءماف هللا هتعموص باب دنع تف ليج ىف كورفمعو تعبش نسحلاوب| خيشلا لاق*

 اونحيال نا كنم ديرا اناو هدام هتيطعاف قلخلا ريخست 7 كنم بلط كدابع ضعب نا ىلا

 ىداواي لاقف كلذ نع كاع تحصا اءلف لاق كن رضد ىلا الا 'ىتلاال ىتح ىبم مهتلماعم

 دبالف ادبا ”ىش ىلا جات الف كل هللا ناك اذاف ىلرخس مهللا كلوق ناكم ىل نك مهللا لق
 ىئاجلا ىلوملا لاق : بلطملا لوصح> ىلا ءاعدلا ىف دحلاو بلطلا قيرط ىف داهتجالا نم

 اد هدرب ناباب هارزج تسد جح تلود * دهد 5 فد تفاي تلاصو نارك بلطى

 ةندب عج 6 هانردق رمقلاو ) ىلاعت هلوقك هدعبام هرسسفغي رمضمي بوصنم © نديلاو 9»
 مولعلار ب ىف لاق * اهتدب مظعل اهب تيمس ىحاضالاو ىدهلا ىف زوجبامت رقبلاو لبالا مو

 رقبلاو لباللف ةعيرششاا ىف اماو ىتاالاو رك ذلا ىلع عقتو ةصاخ لبالا نم ةغللا ىف ةندبلا

 سوماقلا ىفو * ةعبساا نع ءازجالا ىف لب الابر قبل مالسل هلع قألا اذلو ةنادبلا ىف امهك ارتشال
 ىفذاكلا لاق * ىتالاو ركذلل ةكم ىلا ىدهت منفلا نم ةيدنالاك رقبلاو لبالا نم ةكرحم ةندبلا

 نمىا هي للارئاعش نم مكل اهانلعج 9 [ دبا هدنار ىده ىارب هك ناواك و نارتشو ]
 رئاعشلا فضاو هب قلعتم وغل فرظ مكلو لعجلل ناث لوعفم هللا اهعرش ىتلا هنيد مالعا

 ةيسرافلابو : رئاعشلا ىنعم قيسدقو مظع مبظعلا ىلا فاضملاناف هللا تيك اهل ايظعت هللا مسا ىلا

 ندبلاىف هي اهيف مكل 89 [ ىلاعت اريادخ نيد ىاهناشن زا اداهش اهنا نكشك ىنعي اهنا متخاس ]

 ' دنعسفللا ةء.هبنابرق ىلا ةراشا هيفو *ىقعلا ىف مظعرجاو ايندلا ىف ريثك عفن # ريخ »
 اهحبذو اهئابرق ىف ريخلا ناو بلطلا ىف قدصلا لها راعشو نيدلا مالعا نم هناو بلقلا ةبعك

 قدصلا نكسب

 ىدتإب ناهئنرتبا شرهاظ * ىهدنز نطاسو كرم ش رهاظ

 مهللا ب ريكا سلو ّساالا هلاال ريكا هللا » اهحيذ دنع اولوقت ناب # اهيلع هللا مسا اوركذاف»

 | تامئاق اهنوك نع ةيانك 6 فاوص 88 كيلا اهب برقتنو كنم ءاطع ىه ىا ١ «كيلاو كنم ٠

 | دق تامئاق اهثوك لاح ىنعملاو . ةفاص عمح اهلجراو اهيديا فصت نا مزلتسي لبالا مابق نال |
 ةقاقن رح لبالا نا لع كاد "لاو 0-00 ىديالا ةلوقعم نهلجراو نهيديا نففص |

 درك حيذ هداتسيا اررتشو دنشاب هداتسيا ىابرب هك ىتلاجرد فاوص ] ىنشاكلا لاق (ك

 ىفلاق * طققس اذا ةبجو بج طئاخلا بجو لاقي.-46 اهبونج تبجو اذاف [  تساتنس
 توملانع ةيانك وهو ضرالا ىلع تطقسىنعمللاو هريغو [راورد نداتفس ] بجولا بيذهتلا |

 [دود نوريب ناشيا زا حورو ناحوبذم ىاهواهب نيمزرب دتفسس نوج سي ] ىفشاكلا لاق *
 سمالاو قبس مرذنلاو ةرافكلاو ةيانحلا مد نكي مل نا اهمول نم ىا * اهنم اولكف ©



 م 5 رشع عبا!ا ءزجلا

 ناف نيصلخلاوا نيعضاوتملا 6 نيتبحْلا رشبو © راغالا نم سافنالا ةيفصت مت تاتافتلالا

 هكمدوهرف هريس نسدق ىملس .ىهتنم ب تمحرب ارئازاكسرتاي ارس نا ىدزيب ارئانتورف دم ىا |
 تفصرد سب تسين رث ىازفا حرف نيزا هدزم جبه هك اقل تداعسب ارئاقاتشم هد هدزم |

 ىف اك فوحلا زاعدتسا لجولا 6 مهبواق تلجو هللا ركذ اذا نيذلا إف [ ديامرفيم نيتي

 ١ لجولاو هتمظع راونا عولطو اهلع هلالج ةعشا قارشال ىلاعت هنم تفاخ ىا تادرفملا |

 كل نال شبت لقيا ١

 ىلعاوريص نيذلامولعلا رحب ىفلاق * فلكلاو بئاصملانم 5 مهباصا امىلع نيرباصلاو © |
 قاشملالامحاونازحالاو صصغلا عرج نمو مهرئاشعو مهناطوا ةقرافمنمبئاصملاو ايالللا

 ظفاخلا لاق : اعوط نوملستس ه>رف مورالو هحورخ ىنمالو ءااككا ريغ نم مكحلا

 ١ تسفاصام نورد ىنارب رهشب ركو * تدبفاطلا ديزم قاوم فطاب رك
2 

 لاقو |

 نكبر كا ةسلقتت ورزقت تف كنت * تسود رهق دياشنبم 1-2

 : لاقو ْ

 مود هناكب ىوس تياكشب رك مك ان * دنروخم نوخ مركا قشع هر نالنشأ ٠
 لاقو |

 مامشلد ماؤت دنبرد هك زور نازا هك # ئزوو دلاتب هك اشا..وت روج زا ظطفاح
 ىمبقملاو © مهلاوحا ىلع قلخلا عالطاب ةولسلا نوبلطيال مهرارسا هللا عم نيظفاحلا اضياو

 ىمدملاو ةمجنلا تاليواتلا فو © ةظفل ةفاضالاو نيمسقتم هلصا اهتاقوا ىف 7 ةولصلا |

 مهيعاش لاق «نومئاد مهتالص ىلع مه نيذلا إ هلوقك هللا ءم ىوجنلا |

 عمستو كيلا وكشا نا تينمت * ةحارواحور سانلا ىنةاماذا آ

 لبق هنأك مها هنوكب اراعشا لومقملا مدق تاريخا هوجو ىف * نوققني مهانقزر اممو ا |
 ةضورفملاةالصلاب اهنارتقال ةضورفملا ةاكزلااما هبدارملاو هب قدصتلاب لالخلا لالا ضعب نودو

 ثيدحلا ىفو صوصخلا ةئيرق ريغ نم ظفللا قلطم هدورول هللا ليبس ىف ققتيام قلطموا
 سفنلا ءاخسو ردصلا ةمالسب اهواخد نكلو مهمانقو مهمايصب ةنملا نولخديال ىتما ءالدب)

 لاقو |

 تسفاطلا نيع درك ام قاس هجره هك #* 0 تبن مكح ارث فاصو دردب
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 | نم لاوحالا ةيفصت مث تارودكلا نم قالخالا ةنفضت مث .تاف آلا نم لامعالا : ةيفصت |

 ١ تاخالا ناكاملو ضرالا تخ 3 ةراَض نم انتحل هقشحو ضرالا نم نئمطملاوه تخحلا

 | هد تراشبو ] ىشاكلا لاق * امهنع ةيانك لعجم نا حص صالخالاو عضاوتلا مزاول نم

 ١ اذك ىلع ىسفت تريص لاش سلا ريصلا ىنعمو ريحا دايدزاو هتعاطو هللارصن ىف كادشلاو ْ

0-22-2234 



 كل لاملا نم قابلاو  انراقؤا فتمتموا ةرمعلاوا جلاب ادرفم تيش .فيك للملا اذهب |

 جحلا ةروس 1
 ضراولوم جلاب مالا روماملل سيل هابشالا ىفو *(هنع جاحلاو اهلذفنملاو اهب ىصوملا ةنجلا
 ةدسلا نع هرخؤي نا هل جحلاب رومأملاو اقلطم كلذ هلف تئشام. عنضا .سم.آلا هل لاق اذا الا
 لاحمتسالل اهركذ نال.ةنسلا هذه هلنيعولو ةيناخراتاتلا ىف منءذيالو جحيب مث ىلوالا |

 ىنع جح لوقف رومأملا ىلا سمالا ضوفي نا ىنيي هنع جح ناب هريغ سما اذاو ديبقتللال

 نم جحا ولو ةئرولا ىلا لضف امدد هيلع بجبالو جالا ىلع مالا قيض اليك ةيصو
 ةيديؤملا ىواتفلا ىف مك هسفن نع جح دقنم جحي نا لضفالاو زاج هسفن نع جحيم

 ةءاوا ةأرما جحاواو ىلج خا ىشاوح ىف اك جاحلا وهو رومأملا نع ضرفلا هب طقسبالو

 جحلا هيلعو لم الل اعولشك(ر زحام (ةطالمدداص 'يم آلا زج لازؤلو ,ءاسا .هنكل داج دسلا نذإب |
 ضرفلانععقي جملا نع رومأملا غارف دعب زجعلا لاززا ف سوي, ىلا نعو * ىشاكلا ىف 6 ْ

 ص الل ةقفنلا باو نوكيو طرشالب حصي لفنلا جحلاو طيحلا يف م ىلئالا نعف هلبق كاذ ناو

 ةالصلاك هنسسلا لها دنع كلد حددقو سمالل هلعجم روماملاف لفنلا باوثاماو قافثالاب '

 ايوجو هريغ جب جحلا قيرط ىف رومأملا جالا تامناو ةيادهلا ىف اي ةقدصلاو موصلاو |

 لطري لهرفسلا نا هبف فاو لاملاوامهناكم دحتا اذا اسابق ثراولاوا ىصوملاءسمآ لزنم نه '

 متالانم ه4 ةما لكلو 8 طرا ىف امعاجالاب هنم سحب اناكم نيبي ملاذا اذهو الوا توملاب

 هب نوبرقتب انابرقو ادبعتم 3 اكسنم انلع> ُ صيصختال مدقتلاف ضعي نود مهنم ضعبأال |

 هلاوكسنيناةنمؤم ةما لكل انعرش ىندملاؤ .ىلاعت هللاهجول ءامدلا ةقارا هبدارملاو ىبلاعتهللا ىلا |

 اوركذيل # نابرقلا عيذ اذا نيسلا حتفب اكسنمو اكوسنو اكسن كسني كسن لاقي ىلاعت |

 نا ىلع اهيبنت هب لعملا للع ميركلا ههجول مهكسن اولعجيو هريغ نود ةصاخ ه# هللا مسا |
 اهحذ دنع 46 ماعنالا ةميهب نم مهقزرام ىلع ف دوبعملا رك ذن كسانملا نم ىلصالا دوصقملا

 مئاهبلا اماو ماعنالا نم نوكينا بحب نابرقلانا ىلع هينت ماعنالا ىلا اهتفاضاب ةميهبلا نيستىفو |

 ةيمحتلاتاليوأتلا فو © نيبارقلا ىف اهحبذ زوجالف ريماو لاغبلاو لي اكماعنالا نم تسيل ىتلا

 قيرطنم هللا بلطينم مهنف مهتاقبط فالتخا ىلع ةبرقو اماقمو ةقيرط انلعج كلاس لكاو |
 ىف مهنم ةفئاط لك كسمتيل هب هبلطي نم مهنمو تادهاجلا باب نم هبلطي نم مهنمو تالماعملا

 نورفظيال مهناف ةيماعنالاو ةيءيهبلا اهتافص رسكو سفنلارهآ نم مهقزرام ىلع هللاركذب بلطلا
 نورك ذيف اهتافص رسكو سفنلا رهقب الا مهتاماقمو مهلزانمي مهتاقبط فالتخا ىلع

 تالامكلا ىلا لوصولاو تاماقملا ىلع دوبعلا نم سفنلا رهق نه مهقزر'م ىلع ءانثلاو ماب هللا
 باطخلاو روكدملا لعجلا نم اهلبقام ىلع اهدعبام بيترتل ءافلا * دحاو هلا مكهلاف ف |

 ماظنلا لتخال الاو هتافصو هتاذ ىف ”ىش هكراشب نا عنتمي درفنم هلا مكهلاف ىا ابيلغتلكلل

 ركذلاوا برقتلا اولعجاف دحاو هلا مكهلا ناك اذاف ىا 6 اوملسا هلف 8 ملاعلا ىف دهاشملا

 ارئابرقو ديهن ندرك ارورم سب ]ةيسرافلابو :كارشالاب هوبوشتالوههجول اصلاخ ىا هل املاس

 صالخالاو صالخالا ىنمعنوكي مالسالاو ةيمجتلا تاليوأتلا ىفو 9 [ديزاسم هتؤبما كرشي

 6 سام  نايبلاحود ل



 هيد دسم صحم مصوصحل عم هت طخ تس

 0 ا«للعانبةثتلا خامه ذا كين“ ىو 0 راتح ادضي را نان لئاذرلا حسقا كرشلاف

 ١ تانسحلا نم هللاالا هلاال لوق هللا لوسراي بطاخلا لاقف (اهلاثما ةرشعب اهناف ةئسح اهني

 هللا تامرح مظعت نا نم ركذ ىذلا كلذ نأشلاو مالا ىا 06 كلذ 8 (تانسحلا نسحا) لاق
 6 هللارثاعشمظعي نمو قه كلذ اولثتماوا مزالرما روزلا لوقو كارشالا نع بانتجالا ناوريخ

 | نم مكلا اهانلمج :ندنلاوإ) ىلاعت هلؤق هنع.”يني اك هرئاغشو جملا ماعم نم اهئاف ايادهلا ىا

 مالعالاوهو راعشالانم ةهالعلا ىهو ةريعش عم رئاعشلاو .هدعب ال قفوالا وهو (هللارئاعش

 بناجلا نم اهمانس ىف نءطق ناب رعشت اهنا ثيح نم ةريعش ةندبلا تيمسو علا روعشلاو
 55 ماعم ةامح نم ىهف اهل ضرعتب الف ىده اهنا لمت مدلا لسي ىتح رسيالاو نءالا

 !' ةحراطم ناو تابرقلا لجأ نما اهب برقتلان ا داقتعا هُمظعتو ةمالع اهرهشأو اه 01

 هقناؤ لهج ىال ل اهف ةندب ةثامىدها مالسلاهلع هنا: تىور نامثالا: ةلاغ انامس اناسح
 رانيد ةئامثالثب هنم تبلط ةميرك ةقان ىا ةبحن ىدها رمع ناو بهذ نم ةرب

 شيوخ ىالاروخ درادرب دوس * شيوخ 2و تعأزا ا

 رارساىف قللا رئاعش نم اهناذ ماستلاو ضيوفتلاو لكوتلا هللارئاعش ميظعت نم دينملا لاق *

 اهميلفعتناف ىا 5 اهناف قع باد آلا نونفب هرهاظ هللانيز هتمرح مظعو همظع اذاف هثابلوا

 تنم اذا ىلا ىوقتلا ركع اهنال“ ةفاضالاب اهصصخمو 4 بواقلا ىوشت نم ِ 0

 فرعيل ةرعشملا ايادهلا ىف ىا  اهيف مكل 8 ءاضعالا رئاس ىف اهرثا رهظ تنكمبو اهنف

 ىلا هيدهب عفتني نا ىدهملل ناف اهرهظو اهفوصو اهلسنو اهرد ىه 4 عفانم قه ىده اهنا

 اه.حلب قدصتلاو اهرحن تقو وه * ىهدم لجا ىلا 88 هيلا باتحا اذا رحللا تقو

 لح نم فاضملا ريدقتب نامز مسا لحلا 6 قدعلا تيبلا ىلا اهلحم مث » هنم لكالاو

 لماعلاو اهنف ريم نم لاح تدلا ىلاو ذاق هلوق ىلع فوطعم هؤادا بجو اذا نيدلا

 ىمظعلا ةعفنملا هذه عفانملا كلت دعب مث ىنمملاو . ىف ةلك هب قلعت ىذلا رارقتسالا لالا ىف
 ىذلا مرحلا ىلا ىا قتعلا تببلا ىلا ةئيهتم اهلوك لاح هبوجوو اهرحل لولح تقو هو

 دعب مارا دجسملا اوبرّقي الف ) ىلاعت هلوق ىف اك هلك مرحلا هدارإا ناف تيبلا مكح ىف وه

 ارحنم ىن«لعجو ايادهلا ءامد ةقارانعتهزت هلوحامو تيبلا ناف هلكمرملا ىا © اذه مهماع

 لعجو ىللاعت هلل ةصلاخ اهرحل ىه رئاعشلاىف ةنيدلا عقاملا مظعا ىه ىتلا ةدئافلا نا كشالو

 كنظاف ةليلجة لاف ناكاذا لعفلا تقو ناف كلذىف ةغلام ةمظع ةدئاف اهرك بوجو تقو

 حمذ ناج سب ] قشاكلا لاق * ةيثرلاو ناكملاو نامزلا ىف مدقتملا قيتعلاو لعفلا س

 [ راوكدزب ةناحاي نآفؤوط تقون ندشأ قعر تطسدازا هك ةناخم دوش ىجانم 520

 هلاال هللا انا ىنا د لوالا .رطسا ةعبرا هيلع ابوتكم ار دجومالسلا هيلع مهاربا نا -ىور-

 كلاثلاو .«عيتاودب نما نلىوطىلوس ردح انا الا هلاال هللااناىتا» ىناثلاو .«ىندنعاف انا الا

 ىتب ةبعكلاوىل مرحلا انا الا هلاال هللااناىنادعبارلاو .ءاحنىب مصتعا نم اناالاهلاال هللااثا ىنا»

 ةدخاولا ةحطابرفن ةثالث لخدل ىلاعت هللا نا ) ثيدحلا ىفو «ىباذع نمنها ىتب لخد نم

 و َ



 متت ل ري ل ل ب

 جملا ةروس بم م١ جمس

 روزلا لوق ةيمجتلا تاليوأتلا ىفو © عتاولا نع فورصم فرخ. بذكلا ناف فرصلاو
 كلذب ىنيال مث بلطلا قدصوف هبلَغب هللادهاعنمو بلقلا لوق هدعاسإال ام ناسللاب لوق لك

 روزلا لوق ةلح نم وهف

 نم ورم وح ى نازا: تلطأ_يساربا .* لد ىفاض ناار ز ماس .قدص,قيرط

 مدخر تربل ز35 ااه ,ته قلع ند هك مشاب شوخو ميشك تمالو منك افو

 نيدلا ىلا غئاذ نيد لك نع نيلئام مكتوكلا> ىا اوباتجاف واو نم لاح * هلءافنح »
 كلذ ىلا لئاملا وه فيلاو ةماقتسالا ىلا .لالضلا نع.لملا وه .فنحلاو .هلنيصلخم قحلا
 لخديف ءابشالا نم أيش ىا ه6 هب ناكر شم ريغ ف ةماقتسالا قيرط ىرحن ىا:نالف فنحنو

 كرسي # [ هكرهو ] كي نمو : واولانم ىرخا لاح وهو ايلوا الوخد ناثوالا كلذ ىف
 وهو ريرخ هنم عمسي اطوقس طقسرخ ىنعم بغارلا لاق * 6 ءامسلا نمرخ امتأكف للاب

 | .سالتخالا فطخلا دي ريطلا هفطختف 6# ولع نم طقسي امم كلذ ريغو عرلاو ءاملا توص

 ا لاق * نيعماسلل كل رشملا اهيلع اريحا ىتلا ةائاهلا ةلاخلا هذه ريوصتل عراضملا ةغبصو ةعرسلاب ا

 ناهسازإ داتفارد اييوك هككتس انجنه نبي ىلاعت ,ىادخم مرآ كرش هكرهو.].ىفشاكلا ١
 ا از>او نيمز ىورزا راو> راد ص نا م اروا دن ابر ع سل كلش كالهو نيمز ىودرب

 | هفذقتو هطقست ىا © حرلا هب ىوهتوا و+ [ دئزاسم قزمتهو قرفتم اروا ىاضءاو |

 ١ باب نم ىوهي ىوداماو لفس ىلا واع نم طقس ايوه برض باب نم ىوهي ىوه لاش

 ةادعسا لو دعيلا قحسلا ناف دبعل ىأ 4 قيحعس ناكم ف 0 بحا كاع ىوه مع

 ىنشاكلالاق * « ءامسلانمبيصكو ا هلوق ىف اكريبختلل واوكاحضلا هانعمىنا ربعهناف هنم معلا
 ْ تالكنا ريكس سر دايرف زارود ىناحرد عفن سمع ىضومزا داب اروا دنكفا ريزباب ]

 | ناشيرب اروا سفن ىاوه دتفا رفك ضيضحم ناعيا جوازا دك رح تعد ثسا هكرص تاهبغترزا

 ْ رك اروح صخلم- دوش دولانو ركما تلالض ”ىداو رد ءادفا ناطيش ةسوسو داباب دزاس

 نبذاعم نع نيحرحصلا ىفو * ناعالا ىف ةاحنلا نا امك كررشلاق كالهلاف [ تسناكرشم كاله

 ٍ معا هلوسرو هللا تلق لاق ( هللاقحام ىردت له ) هل لاق مالسلا هيلع هنا هنع هللاىضر لبج
 | هللا ىلعدابعلا قحام ىردت له ذاعماي ايش هب اوكرسشيالو هودبعي نا دابعلا ىلع هللاقح ناف) لاق
 | صيلختلاو هللاب ةدامعلا صيصخم نم ديالف (مهب ذعيال نا) لاق ملعا هلوسرو هللات لق (كلذ اولعف اذا

 | اذه انموب للا مدأ ندل نم ةدحاو صو ةيفينخلا ةلملا ىلع ديلا قود كل رمشلا بوش نه

 | لاق لضفا لامتالا ىا ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسرلئسو * نيقلاو ديحوتلا ةمزالم هو

 ىو (روربمجح )لاق اذام مْ لش ( هللا ليسس ىف داهجلا) لاق اذام مْ لبق (هلوسرو هللابناعإلا)

 | (ءايرلا) لاقرفصالاك رسشلاامو هللا ل وسراي اولاق(رغصالاك رمشلا مكماع فاخاام فوخانا)ثيردحلا

 كرت تفك نالزانا رووا ل # تزاشوم سيل لك رك تارع

 لففاحلا لاق
 2 0 5: 4 : ع
 دنكمرواد راكردلغدو ب لق هيض ناك * ىرواد زور دب رادىمورواب ا

 دم مس هس
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 10 يس بسسس جبس اس تي اس ا ساو -

 ةمرحجلا مظعت ىنعي «هبردنع هلربخ وهف لاق اذهلو هللاىلا لصي ةم ندا لنا لصن |

 كرتو ةيوقعلا بجويب ةمدخلا كرت لاعبو ةعاطلاب هبرقت نم هللاىلا برقتلا ىف دملل ربخ

 | الر قا رطر هيف مالو غابسم رهف, قفمللف تاقلاحلا رم *ىثوكملاقيو ةقرفلا نجوي ةمرللا
 هديحوتو هنبد لتحم نا ىلا هدحاصل هموش ىدؤي ناب كلذو كلذ رفهالنا رطخ ىلع ةم را

 ١ ىو 2 ماعنالا 5 مكعفانم مل زن ةدقعلا لح نموهو الالح تلعج 4 تالحاو ١ 1 3 ١ 200 17 0

 لبالانمو نيا زءملانهو ىتالاو رككذلابعا نينثا ناضلا نم قالطالا ىلع ةسناعلا جاوز زالا

 هيل 14 ميكيلع ىلتيامالا أ ماعنالا نم ةجراخ ريماو لاغبلاو ليخلاف .نينثا رقبلا نهو نينثا
 ىلع ءانب لصتفءانئتسا وهوةي الا 6 مدلاو تلا مكلعتمرحال ةدئاملا ةدوسىف لاق م هعرحت

 | اريرقت هي“ئجي ضارتعا .ةلاو هللاريغلا هبلهاامو ةتملك .ضراعل ذهنم مرح امع ةرابعاع نا

 الا ف ل ادقلا لإ هت دعم اينو ءامطألاو لك الا سم الازد هلق
 ىلع اوظفاخ.هباتك .هانتتساام الا .اهلك ماعنالا .اولكأت نا مكل لحادق ىلاعت هللا نا ىنعملا 0

 | ةشادسلاو ةريجبلا ,ناثوالا ةدبغ مرحتك أش هللا لحا امم اومرحت نا ؟اباو هدودح |

 | نجرلا اوبنتجاف 9 .امهوحتو ةتملاو ةذوقوملا.لك اكأيش مهلالخ مرحامم اولحت ناو امهومتو |
 سجرلاو شاحمالا بنتي م اهتدانع ىنعب ناثوالاوه ىذلا سجرلا ىا دك نائوالا نم ظ

 تلح نمامازهجوا ةعبازا لع نوكي نيجترلاو نناحورا لاحرو نجر :لجر لاق رِذقلا *ىشلا |

 ' اعبط ىاعت اهناف ةتملاك كلذ لك نم اماو ةعيريشلا ةهج نماماو لقعلا ةهج نءاماو عيبطلا

 ١ ةراعوهو نثو عمج ىعو قانوالاو ويسمون عرششلا ههج نم سجرلاو اعرشو القعو ْ

 نم فلؤيىذلاوه متدلانا ملا نيبو هني قرفاا مهضعب لاقو *تادرفملا ىف اك دعت تناك |
 ١ هلوقو داشرالا ىف لاق * كلذكس نل ىذلاوه نثولاو ناسنالا ةروصىف ةضفوا بهذوا رحش |

 0 اهتاعارم بوجو نم 6 هللاتامرح مظعي نمو ) ىلاعتهلوق هديشإأم كع :تتاص ا «اونتحان“ ظ

 | تانتجلالا:ا دايم نمال؛ئطاعتلا“ ىعاود نم ماعتا:حلح..ناسإ ناكاملو اهكتج نع بانجالاو |
 كيق,هن أك تامزلا|ئضقا وهانعب تآنتجنالاب نما مث تاما نم هنع بانتجالا بحاع هقع !
 ىلتيامالا مكل ةللح اهناف .تامرحلا. نه,تبسل ماعنالاو هلربخ وهف هللا تامرح مظعي نمو ٍإ

 باذتجالا بجي ىتلا رومالا مظعم وهام اوينتجاف هنع بانتجالا بجيامب هناف هعرحت ةبآ مكلع

 كرسشملاو دوزلا قام نانو ءالا ةدابعن اف ص اصل دعب ا دك روزلا كوق اونتحاو 0 اهتعاأ

 روزلا 57 ص ىلا نايوالا ةدانع اوينتحاف لبق 4 6 ةداسعلا هلو نع !| نا 27 ا

 كلذ عبنا تايولكا مظعت ىلع ثح امل 56 هنم 0 اوبر الو هلك روزلا لوق اودتجاو ا

 ىلاعت هينا ىلع ءارتفالاو اهوحنو رئاحلاو .تئازتتلا رحم نديدلع: ةرفكلا تتناكاملادر |
 ةداهش هبدارملال قو[ اقلطم غورد. نذسزا دينك بانتجاو ] ةيسرافلابو :كلذب .مكح هناب |
 . - .٠ ا

 هذه التو ( انالث ىلاعت هللاب كارشالا روزلاةداهشتلدع ) لاق مالسلا هيلع هناىور امل روزلا

 هب فوطنو محفلاب ههجو دوسو ةدإ> نيعبرا روزلا دهاش داجم هنع هللا قف روك ناي ةيألا ا

 باقلا وه ىذلا كما ًَنس فلاب كفالاك فار ,جالا وهو د روزل

 ( فرصلاو ) وج



| 

| 

 جلا ةروس ميك “و ججح

 قطا لوز اهنناةناف دامو رخل .لنخقللاو كمل[ ىالا نوكمال '"كزلاو“ كنا قرع قت

 رهظم ماركا تبيلا كرذك سمشلا سابلو ىلحتلا لحم وهو بزغلا رهظم وهو قلي اك
 ىلجت اذا قحلا نأال ةينامحرلا ةمحر عش ربمو ىنادحولا ىلحتلارسو ىهلالا بنغلا ةرضح

 ةينادحو رس تيبلاف هنم مسقت مث تببلا ىلع الوا ةمحرلا لني. ةمحرلا ةفصب ضرالا لهال

 ةرضحب هتاهاضم لجالتادابعلا رئاس رركتكهبوجو رركتيال ةدحاو ةخ قحلا لعشل قملا

 راونافىلاعت هللهلككلضفااو هقلخ ىلعهناحبس هلضفك توببلا رئاس ىلع تببلا لضفو ةيدحالا
 ١ تببلا نم تدم ضرالا نا ةراشالا تدرو مك هرون نم ةستقم اهلئاضفو توبا عيج

 سدقتو ىلاعتهللا اهفرشش ىرقلاماب ةكم تيمس كاذإف ةيداهشلا ةينوكلا قئاقحلا ةقبقح وهو

 سفنلا نم نيسانلا ىف دانو ىا ( الاج ركوتأي جحلابسانلا ف نذاو إ) ةيمجحتلا تاليوأتلا ىفو © |

 كونأي ةتاماقم ىف لوخدلاو هتافصي فانصتالل: نلقلا ةرايزب هحراوجتو 'نلاقلاو اهتافصو |

 كفا نوما ب راج تافه( سول ل تاكو حا او حلل ١
 | تاّيتو حراوللا تاكرج ةكرس ةيتديلا لامعالا نأل ناكرلكمهنآفت ةينديلا:ةنغرستلا كامعالاب |
 وهو ( قيلع أ لكج ياتو ؟ بشن "رقصلاةايناا أل“ دوس لطفا[ لامعا نإ !كلكشلا |
 اهدرف ءاضعالاو حراوجلاب ايندلا طاصمىف هلامعتسا رثكاو ايندلا نم بلاقلا نال ايندلا لفس |

 اوعفتتيو او رمضحل ىا«مهل عفانم اودهشبل» قي جف لكنم اهنايتا بلقلالاصمىفاهاامعتساولا |

 كاقلا اماو قالخالا ليدبتب اهعفانف اهتافحو سفنلا اماف بلقلا ىف ةنكتسم ىه ىتلا عفانملاب |

 بلقلا ىا هللا مسا اوركذيو مهاوس ىلع اهراثا وهظو مهتاءاط لوبق مهعفانف هحراوجو
 ةلدبم ةيناو.لا ةيميهبلا تافدلا لعجزاب ماعنالا ةمدهب نم مهقذرام ىلع اركش بلاقلاو سفنلاو

 | ريشي 6« ريقفلا سئاللا اومعطاو اهن» اواكف )) هلوشو ةينابرلا ةيناحورلا ةببلقلا تافصلاب

 ىلا دصاقلاو جاتحلا بلاطلا اهعفانم اومعطاو تاماركلاو تاماقملا هذه نم اوعفتنا نا ىلا
 طئارش نم مهيلع بحبام وهو مهثفت بالطلا اوضقل مث داشرالاو ةيادهلاو ةمدخلاب هللا

 للطلا قدصو هبلا ةجوتلا ىلع هللا اودهاع امف ( مهروذن اوثولو ) بلطلا قدصو ةدارالا

 لوح اوفوطبالو مهرسو,مهبلقب هللا لوح اوفوطي ىا (قيتعلا تببلاب اوفوطيلوال ةدادالاو
 ناشلاف لالا ىأ 4 كلذ 0 لك هللا كاشف نم وهو ميدقلا قلاب داراو هاوسام

 | ماكحالا ىلءةلمتشم ةبالاهذهناف (قيتعلا تيملاب) هلوقولا (انًاونذاو) هلوق نهرك ذ ىذلا كلذ

 قرخوهو كده لحيالام هو ةمر> عمج ه8 هللا تامرح مظعي ب [ هكلرهو ] # نمو ف | -. < | * ني هللا ت 00 5 54 -
 دحسملاو مارا ةيعكلاك هكته لحالام رئاسو هتتسو هضئارفو هماكحاىا هءارو امع رتسلا |

 46 هلريخوهت ف هبجومب لمعلاو اهتاعارم بوجوب ىلعلاب مارخلا رهشلاو مارحلا دلبلاو مارحلا
 ىلع لدي هبر دنع خييشلا نبالاق * ةرخآآلا ىف ىا # هبر دنع ف اباوث.هلريخ مظعتلاف ىا
 مظعت نا ىلا ةراسا ةيآلا ىفو * تاريخلا نم لصح اهف هبر ةعاطب هنال رخدملا باوثلا
 ا لاَشإ هب هللا ه سما أم كر مفعل ٍَُ هللا هم رحام كرت 5 هللا مظعت وه هللا تامرح



١ * 

 ضان يي دمج(

 مك ١ م جم رع عبابلا يخو

 هب تأ ملام ارحالا نم , للحتاا لطحال نكروهو د ةراي زلا فايرط البل ئكسإو قلحخلاو |

 ىتحاهقراش نا ىف رضقلا :ةفاسةىلا ةكم.ةقرافم دارا نا ةصخرال عادولا:فاوط ثلاثلاو ٠

 عادولا فاوط كرت اهل دوج هناف ةنمئالا ةأرملا الا مد هنلعق 55 ند أعيش تدلاب فوط ا

 عادولاو ةضافالا فاوط ىف لمرالو مودقلا فاوطب صتخي لمرلا نا مث

 ىهآى مرا ةجؤلا ىئور * ىهن ى مدق ىوك نيرذ هكىا

 ةن"ئاوار“كاوعل د واتا زك ١ ١ ئئار _هعلدن عو تط + قرد .هذادناب -ىان
 رول ععشواو هناورت هدشوت ب« روضحرب نانكف وط نانز خرج

 ركدذ دزوسو لوا دنز خرج + ركحم  ىلادن هناورب تداع

 ءامننلا ىف نثزعلا هللآ تستقل ةزكملا تاحوتفلا"ىف :زهظالا هرنس سدق ربكالا :خبشلا لاق#

 هب نيفاح ةكئالملا لجو «ىوتساشرذلا ىلع نم<رلا) لاف نءمءزال ءاوتسا: ل<هلعجو هسفنىلا |

 | هك هللأ لعج كلذك ها كانتا هل نيمزالملاو كلملارادب نوروديب نيذلا نارا ةلزتمعب

 نيعرحملاف ناوضر ةعئاض طوش لكى هعباتل :ضرالا ىف هللا نيب هو شرعلا ىف وهام

 بسنلا حصف كلذ نم هناحبس هملعي ىذلا هجولا ىلع نكلو كشالب هدابع هب عيابب هللا

 سدقتو هن ادعس هللاالا دوحولا ولا قامنا فرع انه نمو سيدقتلاب ا

 تسلا 'هللا نق قاضعا زا ىوزج *«* تساور اهلد همهرد وزك همك

 ءالتبا هلوح نيش ؛اطلا لاحا و هتيرذو مد ليق ضرالا َْ هدب هللا عضو رابكلا ضعب لاق *

 ةريغ هلاح ةدهاشم نع طئاسولاب مهب ىنعل تدبلا تحاص نع تدبلاب اوبحتحمل اناحتماو

 | هلناكو حلا دصق ىلاءتهللا ءايلوا نم افراعنا . كح البيس هيلا دحا ىرينا نم هسفن ىلع
 ع تتلا تر ىريتبلا قر ند نا مالغلا نظف هللا تد.ىلا لاف دصقت نبيا لل هنسأ لاف نبا

 ١ ىهلارسو ىلج عاب شرعلا ىلع تيبلا زيكو :بولسالا كلذ ىلع هبنيفت اظلل هيصنو ضرالاىف |

 | ىلا اغلب املف هعم هلمخ مالغلا كف كلذل حلصتال تنا لاقف كعم ىنامحنال مل ىنااي لاقف

 | شهدف اتيمرف هتيؤر دنع مالغلا ريحت تببلا دهوش املف مرحلا الدو ايبلو امرحا تاقيمل
 ١ هتدجوفاتنبلا ثبلط تنا: تدبلا ةياوز نما .ىدونف ىدك ةعطقو ئدلو نيا لاقو هدلاو

 ١ ىف سيل هلا فتاه فتهف مهني, نم مالغلا .عفرف .تييلابر دجوف.تييلا بر ٍباظوهو |
 | ىونملا ىفو :.ردتقم كيلم دنع قدص دعتمىف وه لب ةنملاىفالو ضرالاىفالو ربقلا

 جرفلا حاتفم. نيصلا نيما .ىا .* حجات ارئاو راكنيا شكب شوخ

 دوب هنادرمع تنبلا بر جح * دوب هناخ ندئك :تيايذ جح

 عبمجلا ةلبقوه نوكيق هل ةلبق قحلا راص ىدحالا هجولا ىلا هجوتو ةهللا نع ضرعا نفف
 ةوسك نم هيلع  هتكالم نيبو .هنيب .قلأ ةلسسو هلال ةكئالملا ةلبق ناك مالسلا هلع مد اك ْ

 هتافص نسح هيلع .قلا ىنعي (هتروص ىلعمدا هللا قل ) مالسلا هبلع لاق ام .هلالجو هلامح
 ةيدحالا تاذلا .سمش سابلرس مرحلا تييلا تناكامل نيفراعلا ضغب لاق * هتدهاشم رونو |
 هنف امل تيبلا ظفلن ءاخ 6 تيبلا يح نمانلا ىلع .هللو» لاقف هيلا دصقلا هناحبس قحلادحو |

 حنه )

ْ 



 ١ دحاو نيكسملاو ريقفلا نيءزج ىلا فسوب: ىنا نعو فوطبو لأسر ىذلا نيكسملاو باوبالاب
 | عوطتلا ةبمضا اذكو هنم لك أي نا ىدهملل ناك اعوطت ناك نا ىدهلا نا ىلع ءاملعلا قفتاو |

 ةئدب نيتسو اثالث اههنم رحنف ةندب ةثام عادولا ةحح ىف قاس مالسلا هيلغ هنا ىورامل

 ذخؤل نا مالسلا هيلع سما مث قبام هنع هللا ىضر ىلع رحتو هرمع ةدم ىلا ةراشا هسفنب

 | ناكو اهقرص اسسحو امس نم الكاف خبطف كلذ لعفف ردق ىف لعجتف ةندب لك نم ةعضب |

 مد لثم ايشهنم لكأب نا ىدهمال زوجي لهبجاولا ىدهلا ىف اوفلتخاو *« عوطت ىده

 ظ جحلا داصاب تدجو ىتلاو ناصقنلل اربج ةعقاولا ءامدلاو تارافكلاو روذنلاو نارقلاو عتملا

 ١ ىفاشلا مهنمو اهنم أيش لك أ, نا ىدهملل وجال هنا ىلا موق بهذف ديصلا ءازجو هتاوفو

 | مدالركشلا مد امهنوكل نارقلاو عتعلا مد نم لكأي هنا ىلا ةيفنحلا ةمئالا بهذو هللاهمحر |
 | ءاينغالا اذكو هؤاماو هدسعو هلهاو هدالوا لك ًايالاذكو اهاوس بجاو نه لك أيالو ةيانلا |

 ١ ءارقفلا اوكراشي نا ءانغالا ىلعمزاي هناىلا ةراشا ةيآلا ىفو * ءارقفال قح ةبجاولا ةقدصلاذا

 سنابل ءاطءنبا لاق *نوهركيام هلل ولع الون ولك أيامت الامهو .ىطيالف براشملا ولك املاىف |

 | اوضقيلمث ع كأسيملاو !ةلماعطأ ىلإ هتجئاخ ملعت نم ريقفلاو هتاكا ومو هتسلاجم نه فنأت ىذلا

 ١ رافظالاو براشلا صقو سأرلا قلخي مهخسو اولبزيا ىا اوركذي ىلع فطع  مهثفت |

 | لجرال لاق خسولا ثفتلاف مارحالا نمج ورا ىا لالحالا دنع دادحتسالاو طبالا فتنو

 | [هوختو) ازفظلا القلم هعمل ا ما ذقت كرا لكم مكلحشم ا اقاؤر ىلا ةكترد | امو. كثفت اه

 ١ ءاضقلاو نديلانع لازي نا هنأشامم كلذ ريغورفظلا خسو ثفتلا لصا بغارلالاق * ثفت

 ةياالاولاعارسشرو) علمللا نييجوب لعيلهتا) دخااوا) نكم..ناعفاوإا قل :ناكءالوقي الا [ليمف

 | لوقو ؟سمانم اوغرفاىا (نورظنتالو ىلا اوضقا مثإ ىلاعت هلوق ىف اك ىرشبلا لبق نم

 ىعاشلا |

 ت1 2257ج

 ِْ اهدعب ترداغ 4 اروما تدضف

 هدهعب ىو لاَس 3 مهروذت اوفولو 0 تادرفملا ىف اعم< َلعفلاو لوقلاب ءاضقلا لمتح

 , بجو نا رذنلاو كرثاا وهو ردغلا هيلع لذ اك هظفح ضةنيلو دهعلا م اذا ىنواو

 | لجرلا ناف جحلاماياىف ربلا لامعا نم هورذنام روذنلاب دارملاو بجاوب سلام كسفن ىلع '

 جملا نكي ل هباحنا الولام هريغو ىدهلا نم هسفن ىلع بجوب دقف رمتعاو جح اذا

 © اوفوطياو## ةكم لها ىلع اهب قدصتي نا لضفالاف ةقلطم روذن لجرلا ىلع ناكزاو هيضتقب
 ميدقلا ىا * قسعلا تببلاب #8 ثذتلا ءاضق ةنيرق هناف لاحتلا مث هب ىذلا نكرلا فاوط

 | هللا همصعف همدهل هيلا راس رانج نم مكف ةربابجلا طلست نم قتعملاوا سانلل عضو تدبلوا هاف

 ا دصقاملو هيلع طلستلاال هنع هللا ىضر ريبزلا نبا جارخا دصق امئاف ىئقثلا جاجا اماو

 مودقلا فاوط لوالا . ةثالث جاجحلا فاوط نا معا * لعفام هبلعف ةهربا هيلع طلستلا

 ا هنلا ىهشن نا هللا دوسالا رحطا ند انالاث لمري اعبس تبلاب فوطب كك مدق نهْنأ وهو

 | ىبرلادعب رحللا موي ةضافالا ىفاوط ىناثلاو . هكرتب ”ىشال ةنسفاوطلا اذهو اعبزا ىشميو | 0 . < ا
 سس سا تن م ا سم تمص مس 2 مع مع سس م عل



 مك 1 >> رشع مياسلا ءزخلأ

 | هبإئجتو ؛ديدجلاب اذنق, نال اسس ناك س١ هل..ئ رطل طق جذاب هسفت ثدحب مل ايندلا ىف ةوزثلا

 | نا.قشاف رضاخ نيمالا دتع هن. ىشثو ىذلاو هنع.هغلب : مالا هلمقمل 1 تحاص ريمالا ىلإ

 1 ىعدتساف ديدخلاب قحلا لولغم وهو هنادي ناب هرضحاف ف رعل رنمالاو ةف رع موب هل هدو تاكا

 ريمالا هللا رذتعاف ريعالا اهيا ال لاقف لجرلا ىلا راخنف انحاص اذه هل لاقو: ىثاولا ريمالا

 ْ نهاظلاب اروفغم اوفعم عجرو ةفزرعةبرسئأو از [رساوذ ل عال ديدجلا هنع ليزاو

 ا نهوهو كسالعلاب ةنخاىلا داش ند لبانا ف دعلاب لعشام ةيهلالا 4 هباذلا رظناف ناطان اأو

 نيهرا' حوتف فو ويوم ةناحالا رارسا

 مدق رس زا هةحاشنو ا هايس ]ب مدعزا دوحول هداسر هكر ه

 دوس دنمأ هز زد درب يكد 2* دوم مه ىلو جه ىن يص

 6-5 ىاوهب ع هنداي مجان لع قال > هلمح
- 

 عقاسملا ن ند وبلاو 0 2 ا 7 اررتحيا ةونأس قلعتم مي اودهعبل

 هللادحو ةيدح ىلا نعو ”كافاغلا نإ عوق 51 ا وسع هداك مآ
 دهاشامل اهلك تادانعلا ىلع جل لضف جح املف جحب نا لق تادانعإا نيب ىلذاش ناك هنا

 لاق + اهيذو اياديذلاو م دادعا دنع 1 هللا , كل رك 00 صئئا للا كلت ن

 ةباغا هلعج ىو :[ دندزكم تب مانب رافك دالك 6 ءاتثإ 01-5 رك ع
 هنع 510 مايا 34 ةناَه ولعم ماياىف هريغ نود ىؤصقلاةنإ اغلا هناي نأ ادنأ ناالل

 قلع حجيذلا دنع عقوام د ل دارملا ناف 3 ماعنالا 4 ةمسهل ند مهقز رام ىلع 0 ىلاعت هلوق

 مساوةمبهبلاو ركذلا ىضتقم ىلع اهسنتو برقتلا ىلع اضيرحن ةميهلاب هيو قوزرملاب لعفلا

 0 زعملاو نأضلاو رقبلاو لبالاىهو ماعنالاب تئيبف ربلاو .رحبلا ىف عبرا تاذ لكل

 ماهبالا نم هتوصوى امل كلذو هل قطنالام ةمدهللا فغارلا لاق *اهريغ نم نانوكيأل هحدذلاو

 هتيمستو لبالاب صتخم وهو مذ عج ماعئالاو .ريطلاو عابسلا ادع امب فراعتلا ف صخ نكل

 اهل.لاقيالو مفلاو.رقبلاو لبالل لاقي ماعثالا نكل ةمعن.مظعا مهدنع لبالا نوكل كاذب
 ةفطاع ةحييصف ءاقلاو باطخلا ىلا تافتلا 6 اهنم اولكف لف لبالا اهتلمج ىف نوكي ىتح ماعنا

 ةحابالل صالاو اهموخل نم اولكف ؟اياخن ى اع هللا مسا اوركذاف ىا ردقم ىلع اهلوخدمل

 ملءاش ناو: لكل ءاشنا . رتاج كلذ نا. هللا لعاف كتان نم نولك أيال ةلهاما لها ناكو
 ةدشو سؤب هباصا ىذلا نسئابلاو بوجولل مالا اذه 6 سئابلا اومعطاو © لكأي |
 تسدكتت ياتحي ] شاكلا:لاق * جاتحلا كك ريقفلا 8[ هديشك تذحو هدئام رد:]ةيسراقلابو |
 ىذلاسئابلاوا ىنع هلسيلراسعالا هفعضا ىذلا جاتحلا ريقفلاو رقفلا ديدشلا سئابلاف [ اد |

 ههجوو ةيقن هبايث نوكت ناب كلذك نوكبال ىذلا ريقفلاو ههجو ىفو هبايث,ىف هسؤب رهظ |
 ىلامسقب وهف لاق نيكسملاوريقفلا .سئابلل هلام" ثلثب ىصوا ىخركلا رصتخم ىفو* ىنغ هجو |
 فوطبال ىذلا جاتا ريقفلاو اجاتحم ناكاذا ةنامزلا هب ىذلا وهو. سئابلل ءزج ءارزجا هثالث |
 ب دم صح كل : دكك<حكحح

 يسرب سلسل

 ( باوبالاب )



 جحلا ةروس مج 7٠6 >ج-
  ليقاو هينذا.نف .ةنتسا :لخداف لابملا ةنلوطك, ااض لوح ,ماقملاعضاافيماقملا كك ائؤشبا فاق | ١

 | مكلع بتكو اتبب ىبدق مكبر نا الأ ساننلا اهيا لاقو ابرغو اقرشو الاهشو اني ههجوب
 | هعمسفراناانم مريجبو ةنجلا هب مكسثل مارحلا هتبب اوححو مكبر اوببجاف قيتعلاتينب ىلا جحلا |
 'لواف كسل مهللا كسل لوش لقا الا هثوص عمس 1 ققباش ضراللاو ءامملا نيبام لها ْ

 | افرش ىنكيو (نامي ناميالا ) ثيدحلا ىفءاج ةمث نموابحح سانلا رثك ١ مهف نعلا لها باجانم

 | نمحرلا سفن دجالىنا) مالسلا هيلع هلوقب ةراشالا هيلاو هنم ىنرقلا سيوا روهظ نميلل
 | جحب زكا وا نيترم باجا نمو ةرم جح ةرم باجا نم دهاسجم لاق * (نهلا لبقنم
 ْ تايهمالا نوطبو ءاب الار وهظ ند هوباحاف مكحلاةلئسا ىف لاق + رادقملا كلدب 0 وا نا ص

 ا حاورالا ملاء ىف

 مانالا نيب هدما باوخم هكون * ماع تيسادن سانلا ىفنذا

 نايانوك كه لع دشابن صاغ :«!زانتماوءلنكك قع اخ 1 /قاوعد ْ

 مو ديماز كيل تلا من ود ناصاخ لد دش نيم ر هب

 | ءوضولاوهو لسرلاو ءايدنالا ىلع ضرتفاام ةمالا هذه ىلع ضرتفاو ىرذصلا صئاضخلا ىفو *

 | موش نا الا ةّما قح ىف بجو ىن قحىف بجوامو داهجلاو جحلاو ةبانللا نم لسغلاو
 0 فانه ناف مهاربال باطخلاو سمالل باوج 6 كوتأي 8 ةيصوصخلا ىلع حبحصلا ليلدلا

 ظ مهلجرا ىلع ةاشم ىا لاح 5 الاجر ف هءادن بحي هنال مهاربا ىلا دق هناكف ةيعكلا

 ا لجرلاب ىثاملل لجارو لجر لجرلا نم قتشا بغارلا لاق * مئاق عم مايقك لجارعمج
 ١ هبعلا لونهم ىا صاض ريعل لك لع اناكدو ىا الاجر ىلع فطع 3 صاض لك ىلعو 0

 | لازهلانء ال لصالا نممحالا فيفخلا سرفلا نم ىماضلا بغارلا لاق *لزهف رفسلا دعب

 قيرط 6 جف لك نم # لبالا ةعامج نم ىهاوض ىلع ىنءملانال ماضل ةفص < نيتأي 8 |

 دعبلا قمعلا لصاو ديعب ه5 قيمع © نالبج اهفنتكب قيرط جفلا بغارلا لاق * عساو

 هنا امهنع هللا ىدديا سانعا نيا. نع 2 ىافاوإ. 3 نئاقلا ةدادعب تناك اذا قبح رسب لاش الفس

 هتلحار اهوطخم ةوطخ لكب بك ارلا جاحال ) لوقي ملسو هلعللا ىلص هللا لوسر تعمس .لاق

 لبق لاق ( مرحلا تانسح نم ةئسح ةئامعبس اهوطخل ةوطخ لكب ىثاملا جاحللو ةحنوعبس

 مالسلا امهيلع ليعامءاو مهارتا سيح دهاجم لاق (فلا ةئاج ةنسحلا) لاق مرحلا تانسحامو

 بوكرلف الاو ىثثملاب هقلخ ريغتي مل اذا اذه امهلاعت اعلخ مرا نم ابرق اذا اناكو نييشام

 لئس داولاو دالبلا ىلا رفسلاو ةحايسلاب ةفلاسلا للملا ف نو.دنايهرلا درفنا الو .لضفا

 ناب هتما ىلع جمحاب مناف ( جحلا اهب هللا لدبا ) لاقف كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر
 فصنىف ةئس لك ةيعكلاىلا رظنيهللانا ) ريخلا ىفو ةحاسو مهل ةينابهر هرفسو جحلا لعج

 ميهاربا ةباجال عراسملا .بلقاا الا ىلحتلا دنع نالف (بولقلا اهيلا نت كلذدنعف نابعش

 لاق *6ىلب اولاقمكبرب تسلا ) هلوقىف قملا ةوعدل عراسملابلقلا الا ةباجالا كلتل بلق ن>اف

 20 كح 0 يسعي يبل لها نم لجر نع نيفراعلا ضعب ىنربخا رهطالا هرس سدق ربك الا خيشلا ةريضح



 راتم كرش 01 1 ان ىف كرستال هلانلق مهاربا اند.عتذاو لق 6-1 ةدايعلا لكك نمألا ا

 ا دّصتمال 8 وكاذ .( ضد عل ندءضتم م ثيح ند ال ةرعسف» تقم انش“ ق هارتشتال ن : 3

 ١ نانوالا نم * تب رهطو ف [ مسدقمو هزنم كرشزا ن . كاد موف زيكف زانبناو

 ا فوط نال 3 نيف اطلل 0 هتايا. راوناب رونمدنال هسفن ىلا هفاضا هلوح حرت نا راذقالاو

 نع ريبعتلا لعلو هن ىلديو ىأ دجاسو عكار عج 3 دودحسلا مكر كرلاو نيمئاقلاو 8 4 هب

 ءاتضتقاي !كقتشم اه دخاو لكنا ىلعةلالدال: دوجسلاو عوكرلاو مايقلا مو اهئاكراب ةالصل

 | نومسقملا نيمئاقلاب دارملا نا اءهنع هللا ىضد ن رماتعا نبا :نعو. تعمتجا. دقو تفكف. كلذ

 نابزب نيا ] ىنشاكلا لاق * كانه مق٠ريغ قافأ وهيفوطي نع نيفاطلاب دارملا وك تبلاب

 همهزا تسنم ىايربك كلملا راد هكاردوخ لد هكديامرفيم ثراشا ناسلب اماو تسملع لها
 | ىف هللا ىنازا بولقلا » تسام ثبحم بارشا ةناهبوا هكمدم هارورب ار ىريغو نك كايزيج
 | اةيوانشفا ةناغخجم ماو كمالشلاهيلع دوادب دما ىحو « اهافصا ىلإ ىناوا بحاف ضرالا

 | هكثسا هناخمادك « كعسيتد ىاو» كفك مالسلا هيلعدواد ديا دورف ىو نم تامظع ظن

 | هكدومرف مالسلا هيلع دواد تسا نمؤم ٌمدنب لد نأ ةكدوه رف ذنباع انت للجو تعظَع
 دزاؤبتن اا ذدنع عنان ناغة لج هاشن و: عوز ىلع نعق"دت تفك مداد كاب هنوك هحاروا

 دزوسبل دبا شين هحره :قح نم « دزورؤرإ لدرد هك نقتا نآ شوخ

 تيرلاوكرشلان٠.تلقلا رهطي ناثوالاو ماندالا نم تيبلا رهطن 5 هللادمحر لهس لاق *
 هللا همحر ىبرغملا خيشلا لاق : دسحلاو ةوسقلاو شغلاو لغلاو

 تدنكو ايرو .ربكو دسحو كرشراخ :* وزد هك ىيهمزز ديورلا ديحوت . لك

 تشان كسلا لوكا رك كود حكما, هك امناك مدا الما ناجل عسب كتم
 ىاوساايشالا نمبلقلا غرفو ىريغ هبف نكسي الثل بلقال اسراح نك ةمجلا تاليوأتلا فو ©

 بلطتو ماركا علطتنم ة ها كافل ل جارح ىا © ىتب رهطو ) لاّشو
 ىلعلاوحالا دراوهوقحلا تادراونم هف «نيفئاطلل ) كللقرهط لاهو ماقم ةداراوا ماعنا

 ناهربلا نع هينغملا رومالاو نافرعلات ءانط وسم نمةمقملا ءاشالاىهو ( ني اقل اوال قطا هر راتحام

 ةيهرلاوةبغرلانمةللاوتملا لاو>الا ناكرا قمو (فوجسملا عك لاو) ناساا ةققح ىف امي هعلطتو

 اودشتا اهانعم ىو ةسهلاو :نماالاو طسلاو ضيقلاو ةفاخلاو 0

 اماقملاو هت بلقلا لعجا * مل نإ نيا ةلج نم تسل
 امالتسا تذزا اذاقكرؤهو“«:هف“ كلا “ ةلادلا 8 وطو

 قي ملي نم لك نذؤملاو سوماقلا ىف اك ةالمصلا ىلا ءادنلا نيذأتا 5 سانا ىف نذاو
 1 دي

 ىور + | قاذح هاه ع2 تار اعكأ“ نإ وو نامدرح ا معاربا ىا هدرد ادنو ]
 «كرس6 1١

| 
 | عم

 ! ةسرافلابو: هب مالاو جملا هوعالب 3 جاب د معارب راي مهيف 1 و. ت تا رغملا 3 أد

| 

| 
 | براي لاق جيطاب ساتلاىف نذا هل ىلاغت هللاكاق تيبلا ءانب نم غرف امل مالسلا هيلع ميهاربا نإ

 نسما او كيفما يانا عم غالبلا لغو ناذ >الا:تلع-ىلاغك لاق وص غلبيامو

 6( فور
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 دركم احم هحنأ دناكب مه قار * ؛كامرفددم زاب را سدقلا حود ضِِف

 ىلإ انالم كلقلا فب دارا نم نا! اهنمو ا # .انبرع :تخي.كاو ايدرك تندما مهضعب لاق دقو

 عضوو هللا ةبحع ندعم بلقلاف ةرضحلا نع ةعبطقلاو دعبلا ملا باذع هللا هذي قحلا ريغ

 هريس صدق ىادعس خضلا لاق : رظ هيف هريغ هع

 قاكرزل لادد دحنك ىنازا * ساو  تسزرايزرهم ةناخ مد

 ىدنحملا لاقو :

 دحتك نامهيهود هناخ كي * ناحاي لاك نيزك, تلئاؤداي

 :« تبيلا ناكم مهاربال نوب ذاو ا ههجوتو هقشعو ىلاعت هللا ةبح ريغ بلقلا عسيالف .
 هتلع هلدءابم ةبعكلا ا تنيلا ناكم انلعجتقو ركذا .ىعملاو ءاهيق ةلزنا ىا:الزتم هأوب اش
 نا( د1ىاؤر تايب فا هلاغ نيلالخلا ىو * ةدايعلاو ةرامعللدلا عجل اعد سع ىا مالشلا ْ

 ١ مهاربا سعال ىلاعتّش انا .ىور .منهاربا .ءانب..ةيناثلاو «نافوطلا ,مايا ءاهسلا ىلا تعقدت ءارح ١ ةتوقاي نم .تناكو مدا ليقءاهاياا ةككالملا ءآنن اهادحا: »كاع نسمح تبني ةغاركلا: ةيغكلا

 هلوحام كسك جوحالا اهل لاعب اهلسرا حرب ةناكم هللا هملعاف ني نيا ردي مل تيبلإ ءانب

 اهيفو تينا لامحم. تماقف تدبلا ردق ىلع ةباحتس هللا ثعب ىلكلا لاقو * ميدقلا ىلع هاف
 دقو ةلظاشلا ق:نانزرق ماس ةثلاثلا ةرئلاو + هلع ونت ىؤدقع لعد نبا يعآربا راي. ملكتي سأر

 انريقي نا اودارا املف اياش الجر ذُئموب ناكو ءانملا اذه سو هلع هللا ىلص هللا لوشر اريضح .

 مهني مك نا ىلع اوقفاوت مث هعفر ىلوتت نا ةلبق لك داراف هيف اومصتخا دوسالا رجحلا

 هولعتشنا مهني .ىضقف جرخ نم لوا مالسلا هيلع ناكف ةكسلا هذه نم جزر لجر لوا
 هعضوف هيلا هوعفرف مالسلا هيلع وه .ىقترا مث هوعفرف. مهلك لئابقلا عيم هعفري م طر ىف

 ةراباو_* ةنس ةزيشع نس: ثعبملا لئق .ةيعكلا :ءاثن .ناك لبق, نيمالا..ةئوعدي اوناكو ةناكما ىف
 مويلا دوجوملا ءانيلا وهو جاحطلاءانب ةسماكاو * ةنع هللا ىضو ريبزلا نب هللا دنع ءاني ةعبارلا

 سالذا:مالسلا. ميدلع ءايسالا. بولق ىلا :ةراشا: نكسشلا- ثلثم ,عدقلا عضولا ىف تيبلا ناكو

 بولقىلا ةراشا ناكرا ةعبرا ىلع ثداحلا عضولا ىف ناك مث ىسفنو ىكلمو ىهلا رطاخالا ىننل |

 نئماخ تيباا اذه نا هكساتمىف ىروزاكلا ثدحملازكذ_ قاطيشلا نطاخلا ةدايزب نيئمؤملا |

 تدب لكل ىلفسلا ضرالا موخ ىلا: اهنم ةعبسو. شرعلا ىلا ءامسلا ىف اهنم ةعيس رشع ةسمح |
 | ةعباسلا ضرالا مو ىلا ضعب ىلع اهضغبب طقيسل تيب, اهنمطقسولتببلا اذه مرك مرح اهنم ظ
 | ةيعكلا لكلا لضفاوز#تدبلا اذه ليعب 5: هنمعن, نم ”قضدرالارو مامسلا كهار نم. تب لكلو |

 ْ ةعركملا |
© 1 2 4 ْ 

 ا ميدم راجت ناو هيي بشرع الي مرح ناو لايق هب. ماززع ور

 نيسشن عل سمج 0 نانحيوا +, نيرب دلخ ةضافر مرح نح

 وا ىوس مح ناخوش ُهدحس + وا ىود برع .نابوخ ”هلبق

 ا نم نيدو لد غاب وزا هزات + نم نيكحشم لك و ندوب ةصك



 [1] «6ةنرج يع كحل عد 06 ر[* بيع تجعل معاق ج وسع رج متجول ب رس 37 رب“ بتجي 62

 «ففقس رفع مياسلا ءزلا
 هم سس معصم

 ١ / # دابلاو ه هنف 5 فك انلا ارك قافآ ىذا نب قار رزه انساك # سانال »

 ١ | ناكم 12 داب ةيدابلاب مقل ل لاش ةلعافلا ىلع هب عفت م فنك اعلاو انلعجل - ناث لوعفم

 ميقم تسناسكي ] ةيسرافلابو : راهنلاو لبللا ةاءاس نم ”ىشىف سكعلابو هيف نعيام ودبي
 [داىواسم ةناخ مظعت مسأ م ىاداو كسانم ىاضف رد ىرهشو بيسغ ىنعي هدساو ورد

 | ىا فوذحم ناربخو هنع نيداصلا عينشت ةدايز كلذب مارلادجسملا فصو ةدئافو *

 | [مرحرد ]6 هنف #9 امادارم هك دري هذ [هكرهو ] نمو © ةيآلارخا هيلع لديك نوبذعم

 اذب استلم هتقيقحو املاظ دصقلا نع الئام هنوك لاح ىا نافدارتم نالاح 4 يلظبداحلاب ف
 | داحلا نابرض داخلالاو قحلا نع لام نالف دجلا بغارلا لاق * ليملا داحلالاو ةسبالملل ءابلاف

 | هلطبسال و ءا_عنهويىناثلاوهلطبسيو ناعالا ىفاني ل والاف بابسالابهلرمشلا ىلا داحلاو هللابكرمشلا ىلا

 | هيف ناك نم ىلع بحب ىنعي نم باوج 4 ميلا باذع نم هقذن # ةيآلا وحلا اذه نمو
 | مرريغ هلوخدو هرجش عطقو همامح ديص مظلاو داحلالاب دارملاو هديريام عيمجىف لدعي نا

 ىنعي : تانسللا فعاضت اك ةكمه فعاضت تاايسلا نالمداخلا متش لبق ىتح ىصاعملا عيمجو
 | وا ريغ رد زامت نيدنحاب ورد ىزاموج تانسح فعاضتب تيصوصخم همرتح ةكم نوج ]
 مارحلا دحسملا ةمرطو * [ عضاوم رئاسزا تسرت ىلكوردزنن ىواسم ىازج سب تسا ربارب

 | ةثالثلا هذه دحا ىف ىلصي نا رذنول ءاهقفلا لاق ىصقالا دجسملاو لوسرلا دسمو

 | ىف ىلصي نا هلاهدحا ىف ىلصي نارذن نم ناف دجاسملا رئاس فالخي نيعت

 عيمج نع افعدق ىلاعت هللا نا ٍلعا رهطالا هرسس سدق ربك الا خيشلا ةرضح لاق *
 هبف ديري نم هيف ذخاؤي هللانا درو دق عرششلا نال ةكمي الا اندنع رقتستال ىلا رطاوخلا

 | اطابتحا فئاطلاب امهنع هللا ىضر سابع نب هللا دبع ىنكس ببس ناك اذهو ملظبو داحلاب

 تاراشا ةياآلاىفو © ىهتنا رطاوخلا هيلق نع عفدي نا ناسنالا ةردقىف سيل هنال هسفنل

 قا نع مهضارعاو مهراكتا عم ةدئرملا حاورالاو ةدرمتملا سوفنلا لاح نم نا اهنم *

 قيرطل انوعطقيو خياشملا ىلع ةدسافلا تاضارتعالاو راكئالاب هللاقيرط نع نييلاطلانودصي

 هللامرح هناف باقلا مرح دحيم لوخد نعءو قحلا بلط نع مهودريل نتلطلا لهأ ىلع

 ظفاحلا لاق : ىلاعت

 نك شو رس ماس هب لد شوك وداد شه * تسيسب نمرهأ ةسوسو قشع هار رد

 ىونملا ىفو :
 ]١[ بلك ريغ دوب هكشيورد نمشد : * بلق تسفارص ناجح ودع سي

 [5] راي رازلكزا دباب ناحر ل كل ىلاك كارزعم

 هبلا لصي ىذلاو ةلايوط هد هنلا قيس ىذلا تبلقلا ماقم ىلا لوصولا ىف ىوتسي هنا ا

 ؤ مقملا قئاقحلا ىف لاق * بلقلا تاماقم ىلا قبسلاب الا رخآآلا ىلع لضف دحال سيل لاخلا ىف
 فشكتي نيدهاشملاو نيفشاكملا نم ةظحل ”ىزاطلاو هرخا ىلا هزمع لوا نم كانه هلقب

 ىف ميقملا عييطملا ىطعيام ىصاعملا نم بئاتلل ىطعي ميرك باهو هنال نيم.قملل فيككام هل
 لقفاحلا. لاق, : .هارمع لوط: هتعاط

 ( ضيف ر



 جحلا ةروس ه1 9 1م

 كيدز زاثيورود بحزاو دشاب كاب ىوعدزا عا 6 1 مالك كءدومرف 2  نارتألا |
 ا

0 
- 

 ططآ
 1 ا 7 0 1

 كي دنا افراز ةكيداربا (ةعداارددذه درل راغنمو5 نيرد 5 و هللاهوهحر  ىرتتس هس .
 2 سو ل د ا الا ع )2 2 ومر 8

 مناي ىوعدزا ردسي جمب
 زاسب هدنيا ابوزيك شزان كارب .داناكبكانرر نار تاكذاللا ةقزعا
 وح تو زا ا زا قحمار 3 3 توعد ًاىوعد كريور

 ةيادهلا ناو ,خا ةنذلا وهو 0 ةسفقل دوما ىا 3 دي مك طارص نإ اودهو 0

 هكمدوتس دنواد>.هارب .ناعا لها دئاءدش هتفاي هادو: ] همس لاقو * لصاومللا ةياعرل

 ِ ةمحتلا تالايو وأتنا ىو #© هلاعفا ىف ا هللا نيد ىتعملا نوكف و١ ىا |: تشمالل سا نيد

 , ميوقلا قيرطلا ىلا ءادتهالا ةمالع نا ٍلعاو + ىلاعت هللاوه ةالكا ناو هللاىلا قيرطلاوه |
 | نمؤملا ع عم ناكناو ناعالا درو نيف هللاصلاخ ناكام وهو اصلا“ ل ا.بلامدهب كولسلا|

 | لاق + نمؤملاىلف روشدبو ن ناهالارون ديزي لمعلا نكل ةذحلا ةلخديو راخلاو دولا نم

 لاق ءاعدالب قزرلاو .لمجالب ةنطا بلطي ىذلا لاق زيا كدادعىأ تراي مالسلاهءلغ ىسوم
 اموق عج ٍبرثِرب لج رناكو همعطل+ و هماعطا ىلع ردش وهو 1 ىذل!لاةلحا كذانعىاو

 أ تايثءالاثلا رق الك اوأفلا نم انش ىزرتشن نا ءسماو مهاراد ةعب را هلءاللغىلا عفدو هنامذن ن#

 ا تاوعدعبرادإ توعد مهاردةعبرا هيلا مفد نم لوصواش ريقفل لاسز وهو رامت نب روصنم دحسم

 هأعدقهنم صلخت | نا ديرا ةيسىللاقف كلوعدا نا دب رت ىذلاام دوصنم ل اذ مهار الا

 ىدس قعهللا بوني نا لاقفرخ الاولق مندا هاعدف ا ىلع هللا فل نارخ و لاق مثروصنم

 ىلا مالغلا عجر ,ة روصتم هاعدف 0 كلو ىد.سل وىلهللا رفغين الاقق رخ ”الاولاقم“ هاعدم

 رح ثلا اً قتعلا ىسفنل تاأسلاذ اعدم و لاقت ةصقلا هيلع صقف تأطبا مل لاقف هدس

 مْ مهرد فالآ ةعيرا كل لاَقف مهاردلا ٠ ىلع هلا فل نا لاقف 0 6 لاق 2

 عيارلا “ 0 لاق مث هللا ىلا تبت لاك فاتح اما قوام كانا *دج * ئأو لاق

 ىآر تاب املف ىلا نسل دحاولا اذه لاقف موقألو روك ذمللو كالو ىل هللا رفغي نا لاقف

 كح نع دنف 110“ نما الا ئازتا دا نا "كر قنا ل نؤم ةانانرو 6 الاف
 ةدومحما ةقاعلاو ةرفغملا هللا لأسن ىنال دئاوف ةياكلا ىنف نيرضاحلا موقللو روصنلو مالغللو

 دومه ناقشاع. راك تاع تسه ك1 زاياو>وش قشع ناطلسرد رك اجوت

 لوخدلاو هللا ةعاط نع سانلا نوعنمب ىا 6 هللا ليس نع نودصيو اورفك نيذلا نا 9
 اورفك نيذلا نا لبق هن أك لابقتسالاو لاخلا ال رارمتسالا عراضملا ةغيصب دارملاو هنبد ىف
 6 للاركدب مهب ولق نئمطتو اونما نيذلا ) ىلاعت هلوق هلثمو هللا لبس نع دصلا مهنأش نمو
 فاوط نع نينم ؟لا نوعنموا ةكم هب دارملاو هللا ليبس ىلع فطع ه4 مارخلا دجسملاو »

 ءامدلا هيف كفسيالو هكوش عطقيالو هديض داصيالف هجو لك نم مرتىلا ىا مارا دجسملا |

 بامصاو مالسلا هيلع ريمثس ترضح هكتساهسدح زور رهشا لوشب ] ىنشاكلا لاق *

 ادنعم هنوكح لاح ءاناريطا# 4 هانلعح - ىذلا و 3 ] دتشاد زاب عمت هناخ فاوطزا اروا



 نك 2" سرد" تمالف "روزا 516 نه نأ" نلوَح "نافاتك ذا: سايت
 دناعف ىمخت نوب ل ا ل ا ىحي 57 دروخ نار

 تانج © [ هتسياش ىاهلمت دندركو ] 6 تاحلاصلا اومليو اونمآ نيذلا لخدي هللانا

 وهو ىللا تسنلا اذا ةارملاتيلح نم “6 اف نولحب 8: ةعبرالا 6 راهمالااهتحن نم ىرم

 ترو عطا نوع مهنيزتو ىلاعت هىماب ةكئالملا مهيلحم ىا ةضفوا بهذنم هبىلحتام |

 ةروسا عم ىهو رواساضعب ىا ه6 رواسآن م © [ تشهرد ارئاشيا دندن هياريبو دشتادركإ

 لخم ىلع فطع 13 اًواَولَو 0 رواسالل ناس 3 تهد 0 [ هناوتسد] ةيسرافلاب :راوسعمج

 مهنا ىلعوا ٌؤلؤللاو بهذلاب ةعدرم رواسالانا ىلع بهذوىلع اةطعرجلاب ”ىرقو رواسانم

 ندحا امو ىلحلا عاونا نيب ايندلا ان عمجاك عرج اىلعاماو ةيقاعملا ىلعاما نيسذحلاب نودوسي
 | فدع لبقو قش ضِساًولْول نم راوسو ناقرمحا بهذنم راوس ناراوسهبف ناك اذا مصغملا |

 ملا سابق نمهنقال طاغوهو ةداعلاف ٌواَوالا نم نوكيال راودلان “ال بهذ ىلعال رواسا ىلع

 تعمسزذاالو تأرنيعالامنياصلا ىدابعل تددعا ) هلوقلأط وهو توكلملا ملاعب كلملا
 ف

 قا ةثالأث مو دحاو لك لحب ريمج 0 كادعس لوق هرمصصنم و ( رش بلق ىلع رطخالو ا
 و

 صاطظو خشلا نبا لاق + تقاويلاو ٌؤلّؤلا نمدحاوو ةضف نم دحاوو تهذنم دحاو

 ادوهعم نوكيال نا بالا ىفام ةياغ ضعب ىلا هضعب مظنب هدحو ٌولؤللانم ذحح دقراولانا |
 ىنعلإ 3 زرح اهف مهسابلو 08 امندلا ىف هوف رعبجلاع مهلاهوشت كك 3ىا"لاوالا'"نامازلا ف

 ىورام ىلع لاجرلا ىلع ايندلاىف هسبل مرح ىذلاوهو مسرب الا باث ةنلاىف نوسبلب مهنا
 ١ لخد ناف (ةرخ الافهسيلب ل ائدلاىف ريركا سبل نء) لاق هنا مالسلاهلعىنلا نع ديعسوبا

 ١ اريرح سيللنا لجرالحال هللاهحر ةقيحونالاق كلذاو وههسلبلو ةنْلا لها سبل ةنجلا

 | ةل>نإب قرش لو ريرجلاب ةفوذكم ةبج سبل مالسلا هلع هنا ىوزامل عباصا عيراردقالا |

 هتبلحامب عقدنت ةرورضلا انلق * ةرورض برحلاىفلحب دمعو فسوبوبا لاقوهريغو برحلا

 ةايح ىف ىريمدلا مامالا لاق * مولعلا رحب ىف اك طقف برحلا ىفهسكعو هريغ هادسو مسيربا

 | ةصخرلازا حصالاو ةيصاخلاب لمشال هنال لمقلاعفدل ريرخلا بوثلا سبل زوو ناويملا

 كلا 1 لوقلانم بيطلاىلا اودهو قه قراشملا راوناىف م رفسلاب صتخنال |

 هكدعاب ناتج نأ و "ترخا زذأ ارتاغبا دفاع ءارالا ىاهتكتت قت لوقزأ هزيك اب هبنانم وم

 نائب تشهس نوحو «اذهل انادهىذلا ٌدلداو ! نس اع ل ناشبارظن نوح ا

 ىذلا لد اد ديوك دنربك رارق دوخ ل رائمرد نوحو«نزْلا انع هذا ىذلا هلل دما و 0

 "لوما اداب ءار ناتي :كدحار نأ رت“ 2513 هب لا لضزآلا اواو دعو اتقدم

 لا ران نو كمن ارو اوجه ةلك كال ١
 | فورعملاب صالاوا ركذلاوه ىلقبلا قئاقحىفلاقو * هب لمعلاو هللاالاهلا اللوق ىف ص الخالاوه ظ

 | فشكردىهلا ترضخ ] ىنشاكلا لاق * نيكلاسلا داشراونينمؤملاءاءدوا نيملسملا ةحيصتوا |

 (دارسالا ) 1



 جحا ةروس 1 اين 2

 0 مدا ا را 0 وهو وع نيعبس اهف وجب عماقملاب 5 عنود 000

 لد وظف مي اهمو ع نم ديد مت ىا 7 ا نم #3 ةعبرالا لوركا ٍآ تقلا ,حاذا

 نا رع ند اهلفسا ىلا اهالعإ نم ماودر ناب اهرعق ىف 7 1 أمق اودنعا © ا ءاهلا نم لامشا

 قاس نود ئ ىلا تزودر العا اهز 1 4س هديناد 0 ز ىنشاكلا لآ دع ام وحر ,ُ

 [ تاكردب دنادركىذابو دنزيم ناشيا رسريزرك هينابزدلوش كيدزت جور هدبسر خزود
 7 2 . 2 * ةماعلا ا ماد رح ملا

 هدنزوس شتا بادع] #8 قر ,>ا باذع 6 دش ] 8 اوقود قي مهل لبق هاو

 هلقفلا تال واتا ف'الاك هو ةغااسملل لسفلا ةغص ىلا لودعلاو قبس أ" قرحملا باذعلاوا

 تاوهشلابلطو ىوهلا مهعايتابو هنيدو هللا نعمهعاطقناب سفنلا بابدانم «اورغك نيذلافل
 م ران ا مهل تعطق ) ءاسالا ةوعد درو هللا نع مهضا ىعاب حا حورلاب اح انمو ةيوسدلا

 5 طااتاعفاوم يكرر ناقل رات م يف داك اع ص دق ىلع ء اذقلا طابخ عيطقتب

 قالخ الانممهبو لق قام جر ,توناذيةيناسفتلا تاوهشلا م 2 مهسؤر قوف نم بصل )

 ل نر ءالليتساو ةميمدلا قالخالا ئا «(ديدح نم عماقم مهلور) ةيناحورلا ا ا

 لكنا :: ىهيتن | ةتسحلا تادادعتسالا نم تاوهشلاران مكنم تقرداام تادعااوقود مهل قو

 رانكهجو نم ريخ لقو + ةمكحو ناذع كَ سف الو رك ئه تسيل انلق رش ما ريخ مهجرات
 5 3 ١ ك1 9 0 :
 عيا هلل رش و ىعااعال ريخ 0 احادي قى طوسلاكو مهاربا ىلع مالسو درو مهنيعاقرشدو رغ

 داصعأ ري اضاو * رافكلا نم امف لخد نه ىلع رشو هدودجو كلام ىلع ةجحرو ريخ رانلاف

 نيئم ومللة مح ر نوعاطلاك مه ريغل رش و ىداعملا ثاولا نم مهسوفن صهاوج صلخت ثيح نينم ملا

 أ نال نيقتحلا دنع ضحمرش مدعلاو نيفراعلا دنع ضحم ريخ. دوجولاو نإ همه ردك

 ' نابعالا ىلا ةيسنلاب رورسشلاف «الطاب اذهتقاخام كناحبسإ) لاق ا مكحلا مصرا دوجولا

 ١ لالجلا رهظمرانلاف ديريام مكحبو ءاشيام لعشينا هكلمىف هللو هللالاعفاىلا ةبسنلابال ةينوكلا

 رانا هللاقلذ دقو ضحمرش ناعالا ضعبرب اهةلعت ةهج نمو ضخ ربخ اهتبرهظم ةهج ند

 ا بدأتب نم اب بدؤيو هنم فوخو ةبده ىلع اوناوكيو هايربكو هللالالج ردققلخلا ملعب

 | اوكرتي الثل تيبلا لها ءهاريثيح طوسلامالسلاهيلع ىنلاقلع رسلا اذهلو لسرلا 2 ْ

 عمجاناهرك ١ نكل و ىمالخيرانلا تقاخاممالسلاهيلعىمومللاق ىلاعت هللاذا -ىودو- بدالا

 لوّشو سانلافيضي لجرك ةقفشلا ةيلغل رانلا قلخ لبقو » ةدحاو رادفف الواو ىئادعا
 | تفرك لإ انت نوهرخا تناشم كوشن نتا هللعا رشلا :ح رده فتم كى نك اسرى ناك »
 ىلاعت هللاو لوالا مرك ا نم متاو لكوا وهو 1 ةباغ نيبتمل هتسيحو هتبرض '”ئجحنل نمو

 تحمل ن هلاقف هلوسرولا فيسلا عفدم (« مالسلاراد ىلاوعدي هللاو )هلوشإ هنوعد ىلا قلخلا اعد

 | لاقإ :: مرهق نم نمأي. ى 5 ا 0 هللاةوعد ىلا ببجحم نا لقاعلا ىلعف هلتقاف ىتفايض

 ْ هريس سدق ىدعس خسشلا

 تكشم ودا ١ ةنزفإت هاك ردب روأ رب * تسي تشوه تسد لجا تزونه

 ا بوجريز ناعف تراذن ىدودس هك * نك وفعرد تارك“ 2 0000
 مصسسلل877772----77-- 0 -ِ <



 م 5-0 جمس رفع عياسلا ء زملا

 ا نوعبطملامث نوءيطم دحاوو ةاصع ه ةعستف رع ن ونمو ولامن كيوتل كي انا[ ناو كفك كر اشعالا

 خدر ريلا لها ةعستف ةريشغ قشعلا لها م قشعلا لها دحاوو دهزلا لها ةعستف ةرشع

 ىذلاوهو رفذالا كسملاو رمخالا تيربكلا نم نعاوهف ةادولاو لزملا لها دحاوو ةقرفلاو |

 اوردقامهتناها ىلع اوعمتجا ملاعلا لهاناواف نيملاعلانم ادحا اهبمركيمل ةفاركب هللادم رك |
 هعفرو هللا نعاف ىتيةلا دوحسلا ماقم وهو هللاىف ءانفلاب هسفن لذا هنال قيقحلا زعلا هلذا

 , ادحاو ناهاؤئذاو تضغانم ىا ( ةبرداحلابىزراب دقف الو ىلىداعنم ) هلوقولا مقالا |

 ١ ثحاناهم اروهقم زراملا نوكف هءانلوا رصني هللاو ىلةبراح اب جرخو رهظ دقف ىف ذايلوا نم

 ْ مركمو رضان هلدجوبال
 ناهجرد دشاب.راوخ لطاب لها * ناهم دشاب ىمت زكى ه ىه قح ل اها

 ؛ # نامدخ 8 سّلا قرفلا ىلا مسقنملا دسك انفو ا قيرف ىا # ناذه

 6 مهبدىف 98 [ دندومت لدجو دندرك كنج ] 46 اومصتخا 9 نامصتخم نايرف ىا
 ةقحب نيّسررفلا نم لك داقتعا ناف هنّوش نم 8 هتاقصو هناذ ىفوا هنيد ىفوا هناشىف

 رجيم ناو رخآلا قيرفللةدوصخ هيلع هلاعفاو هلاوقا ءانبو هبحاص هللعام نالطبو هيلعوهام

 ماصخلاو رواحتلا امهنب

 ا للع ردنا نابذ ىب دش مصتخم + للم عاوناو قح نيد لها

 ' 6 مهل تعطق © ةمايقلاءوب مهني للعشب هلوق ىف ىلحاا ليصفت هي اورفك نيذلاف

 | ىا 6 راننمبايث # مهتنج ريداقم ىلع تردق انه .دارملاو [ ندرك هداي هداي ] عببطقتلا

 ا

 ؤ ءاملا بص 1 دوشدم هتخمر 1 تعإ 0 اهسالاب بالا ةطاخاأ مهيطيحت ةلئاه نارين

 2ك طور م زارا تنوعا داو 4 ا 6 محا مهسؤر قوف نم 8 ىلءانم هتقارا

 ايم قرعلاىمسو ةرارحلا ديدشلاءامل ميلا بغارلا لاق «اهتباذال ايندلا لابج ىلعهنم ةرطق
 راخلا ءاملانم هضاملاما و قرعي هنال اما ا ماما ىمسو قرع سرفلا محتساو هيبشتل ىلع

 قيملا ا ميجا نم اهبف :ضرشي اماما :ةطرقملا ةرارطاّن م اهفاملاما كلذب: تمس 0

 كلذب .باذي ىا [ دوش هتخادك ] *# هبرهصي #8 .توملاىا ماا تارامانم اهنوكل اماو

 ةباذا رهضلاوريهد وهف باذف هتبذا ئا رهصناف ”ىثلاترهصلاقي ةرارخلا طرف نه 5

 ىوشت دولجلاو ءاشحالاو ءاعمالا نم مهتوطي ام هيما باكاست ةرايضل او ىلا

 مهسؤر ىلع محا بصاذاىا لجون مااا يو ياام رع ولج لش دنت ما

 | هبباذي م مهؤاشحا هب باذيف مهرهاظ ىف مهنا وحن مهنطاب ىف هتدارح طرف نم رؤي

 ْ 6 ديدح نم عماقم 8 2 مهدلجو مهرب ذعتل ىا ةرفكلل 7 مهلو 2 ناك امكداعن مث مْ مهدولج

 | طاسس مولعلا رحب لاق * عمقلاة لآ ىهو ةعمقم عج [ نهازا هينابذ تسدرد دشاب اهذرك]
 ضرالا اهم ةعمقم تعضوول ١) ثيدحلاىفو فنعي فكي ىادب عمق اماهقيقحو اهم نودلجم هنم

 اوفرشاىا ه«اهنماوجر خي نا اودارا الك ف اهوعفرىا (اهنماهواقاام نالقثلا اهلع عمتجاف

 اوناكاذا ىت - عمك رفا امهلب وييسر كيا ىودي اميوت هنا زتاداو داك انعم جقد أ ىلع دع



 جحلا ةروس ميك -* ١١٠7
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 | # لابملاو © دابعلا ها بورغلاو عولطلاو ريسلاب © موجنلاو رمقلاو سمشلاو قه ىلاعت 1

 04 باودلاو #9 اهوحنو راعلا لمحو لظلاب * رجشلاو » نداعملا تايناو عيبانيلا رحل

 ىلعو هقاخام ىلع هناحبس هلداقني ”ىش لكف اهوحنو بكرتلا بئاجعب ىا [ نايب داهج ]
 ريثكو 9: ءاوس اذهىف رفاكلاو نمؤملاو رجافلاو ربلاف همقساام ىلعو هحصاام ىلعو ةقزرام
 | فوذحمع عفن سم وهف ةداعو ةعاط دوحس سانلانم ريثك هلدخسإو ا 6 سانلا نم

 | نودجسي نافرعلا لها تاليوأتلاف لاق ©زاجلاو ةقيقحلا نيب عسا مزليالاو روك ذملابال
 ْ ةحاحلل عوضح دوحتس .لو دجع سلا نيدبال نمو لقعيالامو داجاو ةدارالاب ةدابع دوحمس

 تسا حصفا هك لاح تلالدب دنعشاخو عضاخ اريادخم ملاء تارذ همه ] ىنشاكلا لاق *
 [ لاقم تلالدزا

 دوحسرد ارئاهج تارذولمح 3 دوهش نيعزا ىسان ركز

 لاق#ب ةعاطلا نءةثاباو هرفكب يسب  باذعلاهيلع قف تبث 6 قح 9 سانلا نم 46 ريثكو
 ٌءدجس ارنيا تاحوتفرد « نا رق تادجسزا املع قافتاب تسا مشش ٌءدجس نيا ] ىنشاكلا
 ديان كودايعا اك قزابةدقب ىقسفر كن ريتال ونامل اغا ضنا ةمنحزآ ادكنزا تذكر اتتعا وأ كفاكم

 8 ِ ى 0 | [دنياقعو ناذع قحتسم ىلا ريثكزا هتدنارتقاو هدجسس لعاذز ك1 ذا

 ارثتلود دصز دشاب رتشوخ * ادخ سد ىتءاطو هدحس قوذ

 لها نم لقا لاما لهاذا ىاثلا نثكلا ىلا ةلدنلاب لئلقهفتق ريثك ل والا ريثكلا يقفل لوقت« ْ
 مظعالا داوسلاوهق حلا ىبءدحاو لانا هنعهللا ىضردوعسم نبا نعو فلالا نمدحا ولا وهو لالجلا

 [ ارك رهو 146 نمو ةدهلا اورهظا ىا اودشاذا ريثك اودعاذا ليلق مهضعب نعو

 لزالاف ةوافشلا هلع بتك ناب [دئادرك راوخ ] ةيسرافلاب : هللا هنهت هي« هللا نوي

 | نيالا ىلا ةداعسلاب همرك ىى مركمنم هلاف لف رشلا ىلا هراخا فرص نه هملع امسح

 | ىروباستلا مامالا لاق #3 ديالا ىلا لزالانمةناهالاو مارك الانم 5 52 ءاشلام لعش هللانا ا

 مهتعاط نع عن غتسم هنأ مهاريل نيئمؤاان 0 و راتككلا هللا لعج نارا نك هللاوة-ر

 نال كلذ نيياهف نينم ؤملا زعرهلغيل ليشو ( مهيلع حد هلال ىلع اوحمربل قلخلا تقلخ) لاق 5

 ' ارهظم راص هتزءل ندعملانا ىرتالأ نع هدو>و لقئاذا ”ىثلاو اهدادضاب فرت ءاشالا

 هللال وسر ل6 دما هاذ نيب هظفحم هنردق بندا ىريل لقو زيزعلا مسالل

 0 ىلاقلاو هللا دع نم رصدانا نيكل هلك دادعا ضرالا لهاو دحاو وهو لسوهلع هللا ىلص

 تةسدهتمح رنا لق ناف 7 هيلا نالذخلاب ناهبال ةلغلابهمرك !نمو هتنانعو هن وعب راك كاكا

 بضغلا لهاو :بضغلا لهانم رثك ١ ةمحرلا لها نوكينا مالا ىضتقف هضغ تبلغو

 ةرعشك ةمحر لال ها) دروو ح.حدلا ىف دروا5 ةنحلل ذ دخؤي دحاو فلا لكم نوعستو عست

 ةسنلاب ةمحرلا لدااماو مدا ىنىلا ةبسنلاب ةرثكلا هذه انلق ه(دوسالا روثلاداجوف ا

 دوصقملازا قيقحتلاو بضغلا لها نم رثك اف ناملغلاو روحاو ةكئالملا ىلاو مهيلا

 ةعسنف .ءاوجإ ٍهَرَضَع ىانلاف فللالاك دحاو رخو لماكلا ناسنالا روهظ اهلك تش ذل نم

 3 سال ناببلاحور 2

: 



 "بقلاو ةداهدلاو تقلا ملام ىلاكهباف, ةناضا_صوصخب ,عم: علا ىلا. ءاضم عجري ديهشلا |
 اقلطم ملعلا وهف قلطملا معلا ربتعا اذاف دهاشي ىذلاوهو رهظ ا* ةداهشلاو نطب امج ةراعع '

 دهشلاوهف ةرهاظلا رومالا ىلا فضا اذاو ريبمخلاوهف ةنطابلا رومالاو بغل ىلا تفضا اذاو |

 ديدهآتو دعو هب ”الاىفو « مهنم دهاشو ع ءامي ةمايقلا موب قلقعا ىلعدهشينا اذه عم ربتعي دقو

 لاق : ىذرلا اهبلصحم ىنلا لامحالاف دهتجيو اضقلاو لصفلا موي ركذينا لقاعلا ىل

 هريس س دق ىدعس 5 ظ

 عاقب ايزل[ زرقا ودا اوقتسر قعا, نكي اك ناسف 0
 ل ايبا درر حزم هته نيا كانا ريدمك رحال 0-7 |
 راسمرش ىوش ناكين ىوررددك « راد مرش نادب راكز ردارب ١

 ريك هدركح ىوق نمشد ماياب * ريك هدرورب سفن برطو زانب ظ

 ديردرباردهجاوخدشهدروربوج * ديروربم كركص هب ب ١
 وب 2 ءاطنإ انشانأ دع ارك ك2 درر كعاحط ذك دناتتنوأ تنكهن ْ
 تفايوْرك كلط تداعس وكن ه هك «”تفاتش“ دباس“ نادم كيث قى ْ

 قرت ى نالانلكوح 5 مات < ىج اورد لانك دوت وكل ْ
 تسزبمغس عرش ةداح رب هك + تسركحتءافش اروك ربع ْ

 فطانوخ روق ورزا هاذا هك »1 :تساْو* ىالابمتأ "دياب تاو هز ظ

 | ىلا ”لصتي ىولعلاف للفسو ئولع ناباب بلقللو بلقلا قاصوا رفكلاو نامالانا ملعاو « ْ |
 ١ ىولعلا بابلا حفني سفنلا ىلا ةفلالاب ىلفسلا باملا دسنا اذاف سفنلا ىلا ىلفسلاو حورلا

 صلختو ةفرعملا راوناب ارودم بلقلا نوكف بمللآلا ىلا 0 ةيهلالا ىراعملا بصتتق ْ
 ىلفسلاب اللا حفني سلا عابالا بيس ىواعلا باباا دشلا اذاو ةياسفلا بححلانم

 سآنلا نم لصحامنا لطابلا نيدلاو ىوهو ةعدب لكو ةيلاطيدلا سواسولا بلقلاف رهظتف
 قحلا قيرط نع لض ناطيشلا سواسوو سفنلا ىوه عبنا نق ناطيشلاو
 | ناعالا نا امك هناف ىدتهملا نيبو هني لصشي ىلاعت للازاف هاوه هيلاذخماو نيبملا نيدلاو '

 | ناكناو مهني لصافلا خزربلاو رادىف نوء.تجمال امهلها اذكف بلقىف ناعمتجيال رفكلاو

 ايسحايروص ريصي ةمايقلامون ناك اذاف ىونعم هنكل ةفرعملا لها هفرعام ىلع نآلا ادوجوم |
 1 ضرالاىفنمو تاومسلا ىف نم هلدحس هللازا © 8م علا 0 نماي معتملا 7 رتل ل

 دوج.سلا نال 'كلذو اصاعوا اعطم سنالاو نجلاو ةكمالملا هتثيشمو 0 داقني ىا

 ناورحلاو ناسناللوهو ريخست دوجساماو باوثلا قحتسيدبو ناسنالل وهو رايتخاب دوجساما
 ريخستلا لامكباناذيا دوجتسلاوهو ةعاظلا بابف فلكملا لاعفا لك اب دايقنالا هبش تابلاو

 نيطايشلاو نجلا ةدرمو سنالا ةرفك ىف سيلذا ىزاجلا' ىنعملا ىلع لمحامتاو للذتلاو '

 هللاصوصخ ضرالا ىلع ةهبجلا عضووهو ةدابعو ةعاطدوجس تادامجاوتاناويحلا رئاسو

 6 ىلامت )



 1باءاروش مه 16 -

 هيو رسل تقح :-- مالك زنالطاإ وحج * توا ةمع ترك قا ندذشزا د

 مهضعب نأو نيرجاهملا ءافعض نه ةباصعق كا لاق هنأ هنع هللا ىضر ىردخلا كيعسىف دان

| 

 ماقاملف ان ماقف 0 هللا ىلصهللالوسر ءاحذا انلع 4 ”ىراقو ىرعلا نه ضعس دما

 لاقف هللا باتك ىلا عمتسن انك انلق ( نوعنصت ماك نارا مث مسف ”ىراقلا تكس تاون |
 ::+ لدعلل اطسو سلكت لاق ( مهعم ىسفت ريصانا ترمانم ىتفانم ىلءج ىذلا هللدما ) ؤ

 نيرجاهملاكيلاعد رشعماي اورمشبا ) لاقف هلمههوجو تزربو اوقلحتف اذكه هديب لاقمث انف

 كلذو ةنس ةياوبس كيلذو:(مون بفصتبت نمانلا مانغا لبق ةنلل! نَولِخَِت ةمايقلا مون. ماتلا .دوتلاب د

 ءارقفلا نكيملو هوف رص مفو لاملا اوعمج نيام نولأسيو .تاصرعلا ىف نوفقوب ءاينغالا نال |
 ءانغالابو نيملاصلا نيرباصلا ءارقفلا ءارقفلاب هللالوسر ىنعيو هنع اولأسو اوفقوي ىتح لام |

 تاهباشتم ىلع المتشم نارقلا نوك نا اذه مهلاوما قوقح نيدؤملا نيركاشلا ءاننغالا

 نوتوافتي ءاملعلا نكل .هانعم معيالام هيف سيل هنال تانيب هناا نوك ىفانيال ضماوغو
 ١ لانج فاز ولمنلانيععتاإللا الملا "ىذا الا كك اياو للا اناده ةفرعملا تاقمطىف |

 ه6 اوداه نيذلاو + هبنمؤينا بجام لك ه اونما نيذلازا # هيلع عالطالاب ضماغ |

 ىلاعت لاق ةيوتلأ فراغعتلاىف راصو قفرب عوجرلا دوهلا تبغارلا لاق * ةيدوهللا ىف اولخد أ

 مسا ناكو كيلا انده مهلوق نموهلصالا ف دوهلامهضعب لاق *كيلا انينىا (كيلااندهانا)

 لمان را حدملا ىننم هيف نكيلناو مهلامزال مهتعيرش خسن دعب راصمث حدم

 نيذلاىا © نيئاصلاو ك# مهتعيرش خان دعب مهلامزال راصمث هللا ىلا ىراصنا نم *) هلوق نم

 لك 0 ةكئالملا ةدابع ا اوجرخ ىا اهلك نايدالا نع اوأبص

 ليقو حون نيد 1 اوناك موق نوئباصلا بغارلا لاق رجا ناد لع جرخاذا هنيدنع

 6 ىراصنلاو © علطاذا ريعبلا بانأبص مهلوقنم 'ىباص رخآ نيد ىلا نيدلانم جداخ لكل
 ١٠ لحجر لاقيف ءابلا ريغب لمعتسيو ةنامدنو نامدن عج ىعادنلا لثم ةنارصنو نارصن عمج

 نينذالا ريفصلجر رويدكس وجب سوماقلاىف لاق * 4« سوجلاو ف ةنارصن ةأرماونارصن

 | مهو دوهلو ىدوهك سوجي هعمج ىسوجحم لجرو «شوك جنم» برعم هيلا اعدو انيدعضو
 | تذخاامتاو مهحئابذ لك ؤتالو مهؤاسن حكنتال اذو باتكلا لهانم اوسلو رانلا ةدبع

 ةدبع ىنعي 46 اوكرشا نيذلاو هو باتكلا لهانم مهنال ال مجءلانم مهنال مهنم ةيزجلا

 ىغشب ىا ةقاسلاز ال ربخهلا ىلع عفرلا زيحىف 6 ةمبقلاءوب مهيب لصشب هللانا © ناثوالا

 لوالا ةياثاب لطيملان م قحلا راهظاب رفكلا ةلم ىلع ةقفتملا نسما قرفلا َنْييَو نينمؤملانبب
 ىلع ةمايقلاموب مهنم فاص لك لماعي ىلاعت هللازا ىنعي قاقحتسالا بسحب ىناثلا باقعو

 ةتسا نايدالا نأ هب الآن م ٍرعو قارفلابوا لاص ولابو محيجلاباما و معللاباما هقاقحتسا بسح

 (مالسالا هللادنع نيدلانا) ىلاعت لاق مالسالا وه ىذلانينمؤملا نيد وهو نمحرال دحاو

 ةرفكلا نيعاىف اهنيزو ناناطيشلا اهلا اعدامت اهنال مالسالا ادعام ىهو ناطشلل ةسمخو |

 ١ هللاهمحر ىلازغلا مامألا لاق“ 5 « [هاك لاح ةطداو هاوكز 1 1 “قش لك لع هللانا كَ



 م 14 زج رسعع عباننلا ءزا
 000 71 1 ا ام هاا 92 0 روك 5 |
 ا اهدحن ئا 2 رءاوهو بصع ب العإ || طمغلام ا ةيشسقل هيداك امنا هدوس# هبدكيل ا

 ةرصنلا عقد ىلع ردقبال هنا ىتعي الك رصنلانه هظغيام ىا هبلق مد:ناروفنم ناسنالا |
 ظفاحلالاقاك اظيغ تامناو '

 داتفا رايك دن دنك هج 'ىلصا تنئطاب هد 1 لال ةقشاقطم وهون[ ناك“ |

 سنا نع ىو ت ةءايلوارضتيهناو هذانعقوفهناو ىلاعتهللا نع زجعلاقنىلاةراشا ةي.آلافو# ظ

 لخد ىح سو هيلع هللاىلص هللا لوسر ةاقو دعب ىدوهي لقا لاق هنع هللاىضر كلام نبا |

 ءايشانع كلأسا لاقف' هنع هللا ىضر ركبىنا ىلا موقلا زاشاف دمحم ىصو,نبا لاق دجسملا |
 هللا ميالامع قربخا ىدوهلا لاّقف كالادبامع لس ركروبا لاقف ىن ىصووا ىنالا اهماعبال

 لاقث هبزوملسملاو وه مهو ةقدانزلا مالك اذه ركبوبا لاقف هللا دنع. سيلامعو هللسيلامعو |
 هبحم نم ىلا هباوبهذاف الاو هباوج كدنع ناك نا لجرلا متفصتاام اههنع هللا ىذر سابع نبا

 ركبوبا ماقف (هناسل تيثو هبلقديا مهللا ) هنع هللا ىضر ىلعل لوم هللا,لوسر تعمس ىناف |
 مكلوقدوهيلارشعماي مكاذف هتلاهملعب الاماما لاف كلذ هلاودافاف ايلع اونا ىتح هرضح نمو
 سلف هللادنع سيلاماماو كيرش هل سل: هلل سلاماماو ادلو هلذا معبال هللاو هللانبا ارينعنا

 نو.لسملا حرف هللا لوسر ىصو كناو َللاالاهلاالزا دهشا ىدوهيلا.لاق زجمو لظ ةلادنع

 هدعوزلاو هيبح رصت ثيح هللامهافطاف هللارون اوئفطينا اودارا رافكلانا ملعاو + كلذب

 طاصمو مكحلف ةرصنلا نا ناحإلا ضع ىف ةنحلا ديدشتاماو هدحو بازحالا معو

 ولعي قحلاناف مهدسحو ءادعالا ىذا ىلع ريصيزا ابر ىلاعتهللاب ىخارلا اصلا دنعلا ىلعف

 نيحيرتسم صالخالاو ناميالا لها نوكف ةحارلا ىلا ةنحلانم سمالا عجريسو ىلعبالو
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 هندايزوا هتلش وا هتباده دبر نه هش ديزيوأ قكيلا ع تشروا ءادتنا نأ رقلاب ىدهي لاقت

 ءاياصو ظفملو هنع ضرعا نم مهو نيرخااهاؤقا ادب ظخو(ءاضتقع ؟لمغاوهبنرمآ نم مهو

 رشع نوملعتس اوناك اذإو لامحالاو لاوحالا ىف مهاغشو مهنع هللا ىضر ةباحصلا رظن ناكو ْ

 نيرشع نع مالسلا هيلعىنلاتام ءاحالا ىفلاق *[هفامب اولمعي ىتح اهريغىلا اهتوزواجمال تايآ |
 ظفحمب مهرثك ١ ناكف نينثاىف مهنم فاتخا ةتسالا مهنم نا رقلا ظفحيملو ةباحصلانم افلا |

 نأ رقلا ملعب لاغتشالاف مهئاملعنم ماعنالاو ةرقبلا ظفحم ىذلا ناكو نيتدوسلاوا ةدوسلا
 ىلا راهنلا :فارظاو لالا ءانا ةاهتجالا:نم؛دبالو .ةياذهلا' تامالع نم هاضتقم لمعلاو

 لالملاو دوجو .روتفالب تاملظلا عطش ةازا ءام ىلا لصينا دارانمناف دوصقملا لصحينا
 قيفوتلاو ةيانعلانم نامرحلا رثاو قيقحتلا قيرط نع عاطقنالا بيس هعامساو معلا نم |

 (لد) 52 00

 | ديريام لعفي ىلاعت هللاو مهنم احارتسم قافنلاو كرشلا لها نوكشف ةنحلا ىلا ةحارلا نمو

 | ىا 6 هانلزتا و ةغلابلا مكحلا ىلع ىوطمملا عيدبلا لازنالا كلذ لثم ىا 5 كلذكو

 | ةفيطالا اهيناعم ىلع ةلالدلا تاحضاو تاني تانا لف هنوك لاح هلك ميركلا نآرقلا |
 | هللا٠ا صالاو ىا فودحم ادم ربخ هنا ىلع عفرلا ةيجحلا لح 3 ديريبنم ىدهل هللاناو 0

 | ماوقا ةجردنا رقلاب عفريىا ( نيرخآ هبعضيو اماوقا باتكلا اذهب عفريّللانا) ثيدحلا فو



 اا روس مك 1 ص

 دك ديرو كمتكت نردد نيك داس جب تلد لخإ لوقت دابس ميك دطا
 دبذ ثيعشريم د نحب لاس ناد كل ىكارع دست كك (تءاريكدإو 4

 رككالا داهللا ليعم تفيصو_ء دال نانحأإ لدتسم كفص ناك تن ا ريقفلا لوش *

 الأ ناين ندا فرش ع ناكل و ل رع نك ل

 مهيلغيمهئال ةرخ الاو ايندلا ةهجنم مهل ةراسخ كلذ فو اوربدا الاو اولبقا مهداه ىلع

 نورفطيالف ةرخرألا ف ءادعسلا تاحرد مهنع تورو ايندلا ىف ةدامالا سفنلاو رافكلا |

 ءابلوالا فضو ىف ىدعس خبشلا لاقو .: قاشملا ىلع ربصلانم دبالف اقلطم ة ةمسغل 1

 ندم يول دش اانا اقنع تم ناك شوش تو راخوتل

 رك مدا دنشإ خلت كك هب كيش لد ا تارش مد امد ا

 تير تس دانا تا كك هك تسوا داي نب كى تنصف هن ْ

 قدنرالاو ةكمالملا ةطساوباما رضو عفن لكهنمردّصِر ىذلا عفانث اوراضلا| دل ادع ل ةاكاهنمو *

 كلملان ال كلذو عقنيالامو رضيالام ددعبف ىلاغتداوسام ديعينماماو ةطساولا ريغبوا تاداماو |

 رشوا ريخ ىلع ردقبال اهريغوا بكوكوا كلفنم تاقولخلانم شوا ناطيشلاوا ناسنالاوا |

 نودنم هيلطو هدبعام ىلوملا سئئلف بتاكلا ىلا ةفاضالاب مقلاك ةيلزالا ةردقلا ىلا ةفاضالاب

 ىذلاقيقلا ناميالاب هللاهلخدي لب ةيرهاظلا لامحالاو ىديلقتلا ناعالا درح ةنلالخدال

 : ةيطرش ه4 نم ىلاعتهللاهجول ةصلاذلا ةحلاصلا لامعالا هجئاتن نمىذلا هلق ىف ةيانعلا مضدتك
 ىاد# هللادرصني نانا مه وتب هي نظر ناك ف[ ءوسلا نظ هللابنيناظزادكسه] ةيسرافلاب ىندملاو

 هتح ردءالاعاب 13 5 ياو هبادعا رهقو هند ءالعاب 6 ايندلا ىف لف لسو هيلع هللا ىل تا

 هيداعا نم نظي ناك ن 00 لاو ايندلا ىف ماواشإ رمدأت 0 هنا ىتعي ك1 ماقتنالاو

 هيدعصت ىذلا يلا 13 ءامسلا ىلا بيسب ددميلف 0 هظيغنم هعقوتيو كلذ فالخ هداسحو

 سوماقلاىفلاق * ه4 عطقبل مث له ءامسوهف كالعام لك نال هتبب فقسىلا لب طب ريل ىا لخنلا

 اءطق قانتخالا ىمسو ىهتنا قدتخيل ىا 6 عطقيل مث ) ىلاعتهلوق هنموقنتخا للا نالفعطق

 دتفا نيمزب ان ارنسر نا دربب سب ] ىنشاكلا لاقو * هيراحم سبحب هسفن عطقغب قنتحلاال

 ريغ قانتخالا دعب رظنلاب ىمالازال هروصتو رظنلا ريدقت دارملا * رظنيلف 8 [ دريعو

 هسفئنب كلذ لعف هديك نيهذي له 0 لمفنا رظنلا ردقبلو هسفنىف روصتيلف ىا لوقعم

 هنال ءازهتسالا هجو ىلعوا هريغ ىلع ردشل ثيح ديكلا عضوم هعضو هنآل 0

 مل 2 كارلا راك اا ا و .ضارتعالاو راكنالاب رارقالا |
 | ةيخصلاو ٌبلطلا نع دادس داء ةزج الامس و هكاييو اننانلا نم هيلع/ناك مرشحي نارخعملاب: |
 | نم ناف نيبملا نارسس حلاوه كلذ ةعيرشلا دتىمنم رش ةّشرطلا دنع خعباشملا لاق انه نءو *

 | ظفاحلاّاق :.لكلا لوبقم نوكير هلق نما 5 اهلك بواقلا دودسمنوكي كلف بحاص هدر

 | كلذ ةلخو هلترخسامالا اهنم ردصيال ةرخسم بابسا كلذ لكلب رضوا عفنوا هسفنب

 | نينمؤملانم ةنْلالخدينمنا اهنمو * اهتاوهشو ايندلا نم هرشاءامىا ريشعلا سئيلو ىلاعتّللا



 م77 دم ردع عباسلا ءزجلا

 قيال (قركيلا_قاردجلاا وطننا ةىثجتا هيفا 6خالا قواد مهو ذيج و تامنلال:موضلل# |
 هديعب ملاذا 5 هرضي الام 8 ىلاعت هللا ةدابع ازواجتم دبعي ىا كرسشملا دّئرملا ىلا اعجار
 ام ةلك ريركت هب حولي مك عفنلاو رضلا هنأش نم سيل ادامح ىا هدبع نا هي هعفتي الامو ف
 دعبانم كالض نم اراعتسم ىدهلاو قحلا نع 3 دنعتلا لالضااوه 0 ءاعدلا 1 كلذ 0
 ضراوع نم دعللاو برقلا ناف هلالض ةفاسم تدعبو تلاطف قيزطلا نع الاض هلا ىف
 ١ لوقلاىنممب ءاعدلا ةيريشعلاسّنمل و ىلوملا سدنل هعفن نم برقا هرض نملوعدي قف ةيسلاةفاسملا

 ةاد ةاخاو برقا هربخ نانا دم هريخو ادتم نمو هلالوقم ةعقاولا ةلمحا ىلع ةلخاد ماللاو

 لوالا مغلف ريخ هباوجو وهو ردم مسقل تاوج ا قعد هلوقو لوالا إةَمْمِقل |

 | ةلكلاب عفنلا نع هولخ ع لضفتلا ةحيص دارباو اداح هد وعم نوك عم ام ىلع نم راثباو

 ١ خارضو ءاعدب ةمايقلا موب رفاكلا كلذ لوَش ىا همذ ىف ناعمالاو هلاح حبق ىف ةغلاوملل |

 هرض نال الصا عفنلا رئا هنم ىريالو هببسب راثلا هلوخدو هدوبعم هررضن' ىري نيح ٌْ

 اب فكف وه طئاطاو رشاعملاو بحاصلا سئبلو رصانلا سنبل هللاو هعفت نم برقا

 اورد ف منن بأو ااؤامت فاست ةبنقزلو ةكلا,ورقن ]حارق خط قزاز ١
 ماللا ريغب ةءارقلا هديؤيو وعدي لوعفم نمو ةدئاز ماللا نا رهاظلاو اديعب الاض هنوك

 ندد وكت ازا فانها ننتلازو رتل »لجل هنآلا ار سف» ةناوكب رض خر دشن ىفا
 ةغيدو نم ةلك داريا هللاىلا لسوتلاو ةعافشلا وهو مهمعز ىف هتدابعب عقوتب ىذلا هعفن
 تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلالخدي هللازا 8 ةفنأتسم ةيمسقلا ةلخاو هب مكمت لبضفتلا

 رثا ىلاعت هل نيدباعلا نينمؤملا لا نسح لامكل ناب هي راهثالا اهتحننم ىرخ تانج |
 اهتخم ا ةرئاتسلا ةفثاكتملا راحتشالا ىلع ةلمتشملا ضرالا ةنللاو ::ةرفكلا لاح ءوتس نان

 بازملالاس مهاوقك ىمكملا دانسالا نم راهنالاىلا ىرجلا دانساف ضئافلا ءاملا ىرجرهنلاو
 سنج نم اهنا ىلع ةلالد ه. تانملا فصوو رهنلا فاصوانمال ءاملا فاصوا نم نايرجلا ذا
 غاب تهز' تياف ] ىشاكلا لاق !5 مهعابط اهلا ليعل اهنوفرعي ىتا نكامالا ىهبا وهام
 دح وملاةباثا نم هديريام لك يلا لعش ىا 7 ديربام لعشب هللانا 2# كلشاوو اند ناكسأو

 عبط ىلعةلادبعي نما اهنم + تاراشا تايالاىفو :: عنامالو هلمفادالكرمشملاباقعو اصلا |
 نكس هيلاما هتباصا اذاف ايندلا ليثو قلخلا ةدمعو تاءارك عمطو ضوع ةيؤدو ىوهو
 لوقلا نادقف ايندلاىف هنارسحف ءابلوالا ةلح نحتلا كرت اهنم ايش دجم ل اذاو ةداعلا ف
 ةعدبلاو ةلالضلا ىلا ةدابعلاو ةنشلا قيرطنم هطوقسو مهدنعهحاضتفاو قلخلادنع ءاخأو
 نا اضياو دعنلا نارينب هقارتحاو قحلا ةدهاشم نع باجحلا ىف هْؤاَم ةرخالاىف هنارسخو

 ناف كشف هللابلطف ىنقلا لهانم نوكي بلطلا ف تابثالو هل قدصال نم نيبلاطلاضعب |
 هباصا ناو ةبحصلا ىف بلطلا ىلع ماقا بيغلانم حوتقوا هاوهو هسفن مئاليامم ”ىش هباصا
 ةمدخلا ةمزالمو سفنلا ةفلاخو تاوهشلاكرتو تاضايرلاو تادهاجلاىف قيضو ةدشوا ءالب

 لَدَتِب هجوىلع بلقتا ناوخالانم لمحتلاو ةيحصلا باد ب بدأتلاو ةحضلا قح ةياعدو |

 ( رارقألا) 2
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 هقؤف "شالا قطا كوع نك ةقباعلا رانا | نيش و ربكللاب لذات ادهن كادت هللا ادانواو
 مظعل قطنلا ةياصاي هنعو « هتاذ سانلا بح ا سانلا ىلع نك [نه وطسرا نعو * متامذلا نم ا

 مود ءافولابو ٠ بولقلامدختسي قفرلابو .راصنالا رثكت محلابو .ةيحارثكت عضاوتلابو .ردقلا |

 تاكلملاب ىنحتلاو ةليذرلا ة>سقلا تافصلا نع ىلختلا هللالأسن لضفلا مت قدصلابو .ءاخالا

 ناكو ةنيدملا اومدق بيراعا ىف تلزن ةيآلا نا -ىور 6 سانلا نمو في ةليملا ةئسحلا

 كافر هت تام وتدل مكبو ادلد كنا لا تدلوو ايرس ايرهم هسرف تحتو هلدب حصاذا مهدحا

 تيحاام لاق هفالخم ىمالا نكناو نام طاوا ريخالا اذه ىرد ىف تلخد ذنم تيداام

 86 فرح ىلع ف هنوك لاح ه6 هللا دبعي نم 88 سانلا ضعبو ىلاعت لاقف بلقناو ارش الا

 شيملا فرط ىلع فرخ ىذلاكديف هل تايثالف هلقو هطسو ىفال نيدلا نم فرط ىلع ىا
 ىلع ماسج الا تافد نموها نيدلا فدو ةحانلاو فرطلا ف رحخلاف رف الاو رق رفظب سحاذاف

 ضعبس اهضعب ةطبارلا ةملكلا فارطا ءاجهلافورح بغارلا لاق *« ةيلشعلا ةراعتسالا لبيس

 ه«نأمطا #: ةعسلاوةحصلا نمىويندىا # ريخ 3 [ اروا دسرب ركآ سي ] هيهباصاناف ف
 دريكمارا ] ىفشاكلا لاق * جاعزتالا دعب نوكسلا نانّئمطالاو ريا كلذب 6 هب 88 نيدلا ىف

 انطايال !ىهالظ هلع ناكام لع, تينىاانهتار[ نيجي نا وابيك ىنا ري دوش, تنانو نيش |
 هوركم نم هب نتغب ”ىش ىا 5 ةنتف هتباصاناو 88 نيخسارلا نينمؤملا ناّيمطا هلسيلذا

 حصاملالاو سفنلا ىلع لقثيو عبطلا ههركسسام ةنتفلاب دارملاف هلاموا هلهاوا هسفنىف هيرتعي

 نال ريخلل .لباقملا هنا عم رش هباصا ناو ناحتماو ةنتف اضيا هنال ريخال الباقم لعج نا

 ملستلا طرشب ةجردلا عفدو ةبرقلا بي سوه لب هسفن ىف ارش سيل عبطلا هنع زفنيام

 ةهملا ىنعمب هجولاو عوجرلاو ىفارصنالا بالقنالا # ههجو ىلع بلقنا ف ءاضقلاب ىضرلاو
 :كىتهجذا ىنعي دوخ ىوررب ددركرب ] ىفشاكلا لاق * رفكلاىلا عجرو دتراىا ةقيرطلاو
 [ درادرب تسد مالسا نيد ززاو دد دك تاس داوم دينك ةلوع تهج نادب ةدامأو

 رفكلا نمهيلع ناكام ىلا عجرف بكتاف ههجونع لو مولعلارحبف هلوق ريقفلا لوشي *
 الا ضرالا ىف ةباد نمامو )ل ىلاعت هلوق ىف مهضعب هيلا بهذ ا" نع ىن«“. ىلع نا ىلا ريشي

 6# ةرخآآلاو ايندلا رسسخ ف مالسالا ىهو اهياالبقا ىتلا ةهجلاب هرسف ثيح اهقزر هللا. ىلع
 باهذ امدلا نارسس> نا رهظالاو دادترالاب هلمع طوبحو هتمصع باهذب امهعيضو امهدقف

 لحووت نيدلار بهذ .كتح :تاوثلا نم نام رادار الا: نايك جيد اسإإ تي داما
 هكترخا رد دراد نايزو دسرن دارع هكايند رد دركنايز ] ىنشاكلا لاق اكنيلخادلا عمؤتبانلا
 تسنا ] 46 نيملانارسحلاوه 8 [ ىارس ودره نايز ] ه6 كلذ © [ دش دوبانوا ىاهلمع
 | تسينرت مظع نازا نايز تسا رهاظ القع همهرب هج اديوه نايز

 نيش راونا هنو قدص عمال * نيددهنو ايد هن لامعا هنو لام هن

 نيذا رثدب دوب ىلايذ هتبلا * نيزحو راوخولعفْمناهجود رهرد
 ةيكل ار درالا قرنا يضلارو تانلاخاةىزلفا تاغاطل را انك في نارا صن كان

 0 سس



 مه ٠١ + ردع عباسلا ءزجلا

 يئاذعو .انئذلا/ ىف ئرطا_ كلذ ةمانقلا.موت هلل لاعب ئا. هم كلذ ق قيرطا باذملا.لصالاو |
 هيدي ىلا :هدانساو ئضاعملاو رفكلا نم هتقرتقاام ببسنب 46 كادي تمدق ام. نءاك ةرخالا
 ديعولا دك أتل تافتلالا باب نم :مالكلا نوكي نا زوجحيو ىدبالاب ةداعتاستكالا ناال
 فوذحم ادتبم ربخ هنا ىلع عفرلا هلحم © ديعلل مالظب سيل هللا ناو قي ديدهتلا ديدشتو
 سيل لاقي نا رهالغلات لق ناف * مهلبق نم بنذريغي هديبعل بذعمب سيل ىلاعتهنا سمالاو ىا
 دارملات لت * هلصا ىنن ديفيال لظلا ىف اطرفم اغلابم هوك ق ند , لظلا لصاىن ديف دسعلل ملاظإ
 ةباصال لظلا ريثك نوكي مهل ملاظلاف ديبعلا هاني لعاب ةفلامملا ظفل ف رظلا يبس
 الام ىلا كلذالو اذهل ملاظب سبل الا ةركيف ٌقالدتلسالا حلغا لاذع نال املظ مهنم لك

 نيبال و نسما للا [نيحلو نقدا ”ىسملا :بذعي نا ىلاعت هلدع غ رايق انوفا جزيت |
 ناذعلا قدتتسيال نم باع واف موتحلا مدعو ىلع ءانن- نكل رجالا نم ضصقنيالو باقعلا ىف |
 ماعلا ةلز لاه كاذهو هحبق نع ههيزنتو هلعف نع نامت كال اريثك هنه مظلا كللقا ناكل |

 الف ىدابع ىلع هتمرحو ىسفن ىلع لظلا تمرح ىتا ىلاعت هللا لوبا: عاوفذرملا فو رك |

 مولظلا رصنب نم سانلا رشو هؤانفو هك اله برق هؤادتعاو هملظ رثكن م لاقي (نوملظ»
 مهانملظامو )ىلاعت هللا لاق كمهسفنال نو.ءالظديبعلا ناىلا ةراشا ةي.آلاىفو + مولظملالذخبو
 كاطازل زجلا لاق. .: ةيتستوم وغىفي هللكل ز1 غذا لارا والسب ناب) نوتتلأب لكنا ةا[ناكم نكلإو

 لحزا لصاح هح صلاخ تبن دش درك *« اهبارحرد هدجسزا تست ىورباام دصق
 ١ لاف رعم ىف لدا نماماو مومذم عدبلاو ءاوهالا لغاو ىنارملاو قفاثملالادج نا ملعاو *
 باتك صن دهاشو مالسلاهلع هس ىدهو هللاب ملعلاب ىلاعت للا. ىلا قييرظلا نانو. اهبشلا خد

 هب تءاح مع شيتفتلاو ثحبل ا مهضعإ لاق < 4 هلادخ لطابلا نم قا هرونس رهظن

 لالضضلا حاتفم هناف نيدلا ىف لغوتلاو قمعتلا ىلا ثحابلا رح هدنس حضو ام دعب 5

 ةيضاملا ممالا تكله امو ةداقت حئارقو ةداقو ناعذاب اوقزري مل نيذلا ىنعي ةمالا نم .ريثكا
 ةنسلا نما تينام ىلع: هشارضاب ضعي نا تجاولا لاقلاو .للقلا :ةرثكو لادجلا .لوطبالا

 ظ ىلا الو مهلا لميالو ةعدبلا لها مالك ىلا ىتسيالو اهب مكحنو اهيلا وعديو اهب لمعيو
 ا باذج عبطلا اولادقو ديدش د.يعو هق درو دقو اعرش ىهنم كلذ لك ناف مهمالك عامس

 01 ١ لاق : ةييراش ضارصصالاو ةرثؤم ةنراقملاو

 ةلاتخاو» تطئاا لاك كوز وبوازغ #١ ةقزاووصت اوما هارد اه شاب قشواهي
 هلاسوكك ناس هرزا ىرصاسوج ومو * وثم ةرغ هنامز نافلخا فالب

 | لضاو راوخلا كلذب لض ىرصاسلا نا اءكف لحعلا راوخك ءاوهالاو ةعدبلا لها مالك
 | مولع اهنا اذظ هتالاخو هءاهواب رتغي هناف همكح ىف ناكنم لك اذكق لكاواسا للف سارثك ١
 8 تفتليال هناف حرص ف دكو تيل لع هل نم فال مهلضيف اهلا ماهوالا لها وعدبق ةحضص |

 ىلا, ضير + لوم نيذا قلع تي ةاقفإ ىرئالأ ةداغلا قرا ىلا لمسالو لاهجلا تالك ىلا |
 | همالكىلا عماسلل ليوو لطبملا لداجملل ليوق دايعلل ىلاعت هللا نم ءالتبا هلا فسعو ءاوخلا | ْ

 دسم مصمم ممم

 (دقو)



 خلا ةنؤس د 1

 كلذ ىهمس ءاوس هنلا هحور ددعاو 17 كلا 4 7 كافل 8 ٠ ةقانلا 0 ناسنالل ةيلصالا

 ةيلتتصابتؤييتلف لكآلا ىف لضف ى امئاف ةلوك ألا ءازجالا اماو ال.ما.هنعب مودعملا ةداعا |
 ةقاعن نم انثدلا :ةأشنلا ناك درحكالا دامنلا#هنف لاا هيشيإبار طم. ازاكلع ءامتلا نا ظ:ىاودنخ

 ١ ةانطا ةرطق نم نوكّسف تاهمالا ماحرا ىلا. اهنمأو ءابآلا بالاصاب ىلا:ةامملا حي نم كنت |
 | قبس لاثم ريغ ىلع هللا اهدجوا ىلوالا ةأشنلا نا. انءاع دقو. محّرلا قادسجن ةفظنلا كلت |

 اهنوكعم قبس لاثم ريع ىلع قحلا اهدجوي ةرخآلا ةأشنلااذكهو ءاش ةدوص ىأ ىف اهبكرو
 ١ ايندلا ءأعنلا ادهم زن ئذلاةمذلا تعال طوخالاةأفنلاّس أ ةىعنلقا كشالبإة شون

 ءاملاب ىتوملاو ضرالا ىحي اك ىلاعت هللانا مث ةَرَخ ًالانةاشنلااككت اهباشأ:اهلضا اوشا |

 ١ دهتجم لقاعلاف * ةيادهلا راوناو راكذالا وهو ىونعملا ءاملاب ةيساقلا بولقلا كلذك ىروصلا

 ايلج كرسشلاو كوكشلا تاءاظ نم ضلخت ىكراكذالاو تاعاطلا راوناب هلايحاو بلقلا ريونت ىف |
 ١ حورلا كل ذك ءامحالا تاوعدب هربق ىف عفش تملا نم ربقلاكحورلا نم دس+لانا كشالو افخواناك

 | هلضفب ةيدبالا ةاحلا هللا لأست ءاضعالاو ىوقلا دادما نم لصح امب ىولعلا هماقم ىلا قرت

 همركو
 | اصب كوسا هناك قيمز كماعتل لاك انعم تت شو ط> كلا

 / © ع ريفي 8 لداجلا كلذ نوكلاح 46 هللاف لداجب ال لهجوبا وه 6 نمسانلا نمو
 لاق * ةفرعملا ىلا داه حصص رظنو لالدتسا د ىدهالو 8 ىرطف ىهيدبوا ىرورض |

 لاق * قحلل رهظم ىحو ه6 ريم باتك الو قه [ دصقمب ديامت هار هك ىلادابو ] ىفشاكلا
 ةناكتش قا داما ©ددركاضشاظاطخلزاكاّوط «ناذب كك شوز بناتك لودر جوقاككلا

 ديلقتلا ضحم لب ىعمس ناهربب الو ةيرظن ةحح الو ةيرورض ةمدقع كسه ريغ نم ىلاعت

 لحتتسو هللا ف لها ىف هطارفاب لداحلا ىلع ةداهش ةئالثلا رومالا هذه ريغي لادخلاو

 ىث نم لداجب لعاف نم ىرخا لاح ه4 هفطع ىتاث 8 لالضلاو ىنلا ىف هكامهناب هيلع

 هيتاح نيعلا رسكي ناسنالا فطعو رخآآلا ىلا: هنقزطادحا مظ هنال هفطعو هانح اذا دوعلا

 ناسنالا هفطغعي' ىذلا تناخعا نيعلارشكب تفطعلا خيشلانبا لاق « همدقوا هكرو ىلا هسأر نم

 يراك عاشر عر ربلاو فطعتلا نيعلا حتفبو ”ىثلا نع ضارعالادنع هلميو هبوليو

 ىسرافلا ريسفتلا ىفو * اربكت هقنع ىوال نيلالجلا نف * قدشلاو دبحلا ىلك ربكتلا نع

 [ دنج رد زيج هزا نماد ربكتم هجربكت زا دشاب .هبانك نبا تشاد .نماذ ةدح
 ]| قاعتم هللا ليبس نع لضيل © اربكتم اضرعم هحشك ايواطو هينا افطاع داشرالا ىفو *

 ىدهلا نم نينمؤملا جرخبل ىا لالضا هناب فرتعي مل ناو هنع لالضالا هضرغ ناف لدا

 ىا ةحيضفلاو ناوهلا ىزخلا * ىزخ ايندلا ىفهل ف هيلع .ةرفكلا تبثيلوا لالضلا ىلا

 هقيذنو © راغصلاو لتقلا نم ردب موب هباصاام وهو ىزخ هلعفام بيسب ايندلا ىف هلتشنل

 ىلا ببسملا ةفاضا نف نوكي نا زوجيبف قرحلا ىنعب قيرحلا 6 قيرحلا باذع ةعبقلا موب
 هتفص تلم فوصوملا ةفاضا نم نوكي ناو ناكل قع ةرابع اني ا نوكي.نا يلع 52



 مك / جس سفع مياسلا ءزجلا

 مايل. داعيا ىف :ةنيلالا «يابسا كالا ىف: ىلاتتزدل ناك لع هناي: كلذ. ققوادتنيو ملاعلا مده
 هل ناك دق انلق' ناو :ةيهلالل حاصيال صقانلاف اناصقن .هل انتيثا نكت مل اناق ناف الوا لامكلاب
 عونصملا ىلع عئاصلل .ىئامذ مدقنالب لزالا ىف ملاعلا داجييا مزاي عئام الب لامكلاب ةيهلالا بابسا

 نكيا لو لزالا-ىف'ناك .ىلاعت هللا نا. ىلع لطم ةباالا نإ مهباوج ىف لوقنف ىتر مدقتبلب
 ةمكملابا تضنقإ :ةيلزالا ةدازالا نكلوب ءاش بنك ءاهيام داجما ىلع ارداق ناكوزءاش ”ىش هعم |

 دوجو :لبق نكي مل ناو, هلجا ناوا .مدعلا. محرا نم ملاعلا لفط.جارخاب ىعس الجا ةيلزالا

 هللالاق أك ءاسسمالو حابص اهل نكي مل ىنلا هللا مايا ىف ناوالا: رادقم ناك امئاو نا وا ملاعلا |

 تانؤكملا لافطا نم .لفطّل كن أ ىلا ريشي ما 6 مكجرخ) هلوقبو (هللاماياب مهركذو) ىلاعت

 لبق مدعنيام تانوكملا نمو حيردتلاب هغلبي لاك هلو ةيبرتلل ادعتسم مدعلا محر نم جرخي |

 اليكل لامكلا دض ىلا لوؤف لامكلا دح نع زواج مث هلاك دح غلبيام اهنهو هلاك غولب

 أش مع دعب نم مللي الكل ) هلوق ىننم كلذو 'ىش لامكلا فاصوا نم هيف قبب |

 ىح ماج ىلذا ضو متذادوشات * ىمي ديوشب هلم نم شئاد رتفد
 ةثم 4 ةدماه #9 ثعبلا ىلع ىرخا ةحح وهو ةيؤرلا هنأش نماي 6 ضرالا ىرتو

 ىا ه5 ءاملا الع انلزنا ف [ نوح سب ]  اذاف © ادامر تراص اذا رانلا تدمه ةسباي |
 داكيالف رو رسلاو ةجملا ىلع ةعقاولا ةكرلا زازتهالاو تاننلاب تكرحت د« تزتعا 88 رطملا

 تخيفتلا 6 تبرو عئانملاو نساحلا نم مالا ناك اذا: الا تيكو تبكل نالف زتها لاش

 تّياو 8+ سوماقلا ىف معزفو ودع نم خفتلا اوبر سرفلاو اعودازابر وري ابر نم تدادزاو

 اذكب جهتباو هنف زورسلا روهظو نوللا نسح ةجيوبلا © حسيب 8+ فنص جوز لكنه

 وكينو رثاو هزات ] ةسرافلابو :-ةرظانرسي قئار نسح ىنعملاو . ههجو ىف .هرئا ناب ارورس
 ارىتوم قا زجأ دكت [ربتساناوت دزاس, هدئز .ىنان اوةدم نيمز:هك ىدداق نسق ازفا تجهبو |

 دنادرك زابدنا هدوب هك لام نامهب هتخاس عج
 تخاس دناون' رجش مه ةناد * تخارفا لاهذ ٌةتاد ىل 01

 دو>و هدو دهدرك ت هج * دوي ترده ار هدودان تك

 هغيرصتو ةفلتخم راوطا ىلع ناسنالا قلخ وهو عيدبلا عنصلا كلذ ىا هللا ناب كلذ وه

 ىحي هناو قطاوه © ىلاعت هلا ببسي لصاح اهتوم دعب ضرالا ءايحاو ةنيابتم راوطا ىف

 امل الاو ةداعاو أدب اهئامحا ىلع رداق ىلاعت هنا هلصاحو اهؤارحا هتداعو هنأش ىا © ىتوملا
 ةردقلاىف .غلابم # ريدق ”ىش لكىلع هناو هه رارم دعب ارارم ةتملاٍضرالاو ةفطنلاىحا

 ةازاحل ىنأبس ايف 6 ةينا 35 ةمابقلا ىا ه6 ةعاسلا ناو ف تادوجوملا هذه دجوا املالاو

 هللازاو © ناثريخ وهو اهرما رهظو اهليلد حضو دقذا # ايف برال ل 'ىسملاو نسحملا

 عمج 6 روبقلا ىف نم قه. فلخلا ليشال ىذلا هدعو ىضتقمب ىا [دزيكتاىرب ] # ثعب

 ةيلصالا مهءازجا عمجب ناب روبقلا نم ىنوملا هللا ريشني نا وه ثعبلاو تبملا رقم وهو ربق |

 تكس د سس

 يوتا يك انا اال يدشن اقبال عل تازوع ناني ةفمانلا .يكنا اهلا حاوي الدسم
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 0 مه ا/ زعم

 | كت وال عظتكللا ناكل قارا لينع ةاو !نكساطلعغل نيززدالاات ابشن قيال 2-0

 دح ةحنافلا ريسفتىف ىراذفلا :ىلوملا لاقو * تادرفملا ىف امك امعان م ادام دلولا لفطلاو ددعتملاو

 | ه«كدشا اوغلبتا مث لج ماوعا ةتس ءاضقنا ىلا اًراص لهتسي نا ىلا دلوبام لوا نم -_-
 | مث اشف أبش اوريكتل مكجر خت مث ىلق هنأك اهل ةبسانم ىرخا ةلعىلع ةفوطعم مكجرخنل أ

 | نيبام سوماقلاىفو *نيعبرالاو نيثالثلانبب اهف وهو زيبعلاو لقعلاو ةوقلا ىفمكل مكاوغلشل

 | مكنمو © ىثيتنا امهل ريظنالو كنك عما انتا كت طعلاو تلال: ةلقفع وات

 | توملا نع ةرابع ىفوتلاو هلبقوا دثالا غولب دعب توعو هحور ضَِش ىا 3 خف وما م

 | لذرلاو فرخلاو مرهلا وهو 6# رمعلا لذرا ىلا دري نه مكلنمو هحور ضق هللا هافوناو

 هلع دعب نم م 9 اليكل ف ةاحلاب ندللاةرامع ةدم رمعلاو هتءادرل هنع ٍبوغرملا لاذرلاو

 عا هدذل هقاقتناعو ةغلابم وهو يلعلا نم ًانغاواداحلطالا خرم لش ىاادك طغل ا ريثك

 نه ةيلوفطلا ناوا هيلع ناكادأملا دوعبل ىا لفطلاك ءامشالا ضعب ملعب وهف الاو هلاح

 | هلع ردق انع رخلاو هف عام: ركسو ةلمعام قشتق مهفلا ةلقو لقعلا ةفاخسو ةنبلا فعض

 | مث مكقلخ هللاو ) ىلاعت هلوق دنع لحنلا ةروس ىف ةيآآلا هذهب قلعتبام ضعب قبس دقو
 هرس سدق ىدعس خشلا لاق : ةيآآلا (مكفوتي مث

 ىوجم هتقر با دءان ركددك * ىوحم ريب ناوجون برط

 ول ٌةزلس هكانح هير 2 وردت قوديسر نوحارعرز

 لاقو

 تافلانكيرط ازا ةراكايو" كفلذا ن نا ابو شتا :قيخالا وه ةاوودوع
 كذا ديمد دهاو قواك هك د ددرك هزان اك[ قزيدشب

 سك رايس كاخ رب متشنك * سوهو اوه رد نانك جرفت
 دردكجام كاخربو .دنناس *« دنردنا تغب 0ك 5 ناك

 تسد« اك فيوم سلوا ةزاوررا طع تفل كسها وتقلب ند يك نر

 اكن دكشو 7-0-5 قرا زاكز وما كذوكاب تفك سشوخ هح

 معزا دعب لهجو تسخزود لععزا شنب لَهَخ شيورد ىا ] قئاقملا فشكىف قشتلا لاق

 رعزا دعب لهجو تسعمطو صرح سس ع 0 ا يعلن كر

 | ةدهاشملا دعب ةدهاجملا مايا رمعلا لذرا ىلقلا سئارع ىفو * [ تساتعانقو اضر بيس

 | تاماقملاو ةفيرششلا لاوحالا نم هيلع ىرجامي لع دعب ملعي الكل ةلصاوملا دعب ةرتفلا ماياو
 الا دست للا عاما هرارسا اوشفا .نيح نيققحلا ىلع قهلا ةريغ اذهو ةعفرلا |

 | ةيمجللا تاليوأتلا فو © اهرشو سفنلا ةنتف نم هب انصلخل همركو هلضف هنم ديزتساو ْ

 قحلا ريرقتب نيررقتم مدعلا تاهما ماحرا ىف اوناك تانوكملا لافطا نا ىلا ةراشا ةيآلا
 لفط جرخالف ةلزالا ةمكحلاو ةميدقلا ةدارالاب ىمسم لجا اهنه جراخ لكلو اهف

 ا نولوس هفسالفلا لع درا الينا 1 اواو ىلاعت هللا يك لا ل تسنالا محر نم 0



 دة رشع مبأ لا ءزجلا

 ' هيلا )كتر ظلي ملف دار قلك شيع قالك بارت ,نما# انلاجج وح
 ةوخمالا اوباف كلذب مهلذيل بارتنم مدا يع 000 نيش الرا

 اقلخ كانقلخ « مث 3( ريكنم لدرخ نم ةحلاقثههبلق ىف ناكنم ةنملا لخدي ناو ١ اك او 5
 ءاللا تفلت نه لّجرلا ءامنع: اهب ربعيو 2 لق ىفناصلا ءاملا ىع هي ةفطت نم © الضفت

 نم ةنوكم ةدماج مدلا نم ةعطق 5 ةقلع نم مث 2+ بصلا وهو فاظللا هوا لاس ذا

 رادقم :لصالا ىف ىعو قلعلا .نم ةنوكم محيالا نم ةعطق ىا 6 ةغضم نه مث ف ىنملا

 نيتسي مل ىا ه6 ةقلخريغو #8 ةروصم قلخلاةئبتسمىا ةغضم ةفصرحلاب هي ةقلخم غضعإم

 ءاضعالا نم 'ىث اهف رهظنمل ةعطقالو ا اهنوكو ةغضملالاح لمصفت دارملاو دعب اهتروضو اهقاذ

 لو موك اإل اق دك ةكللل رع را وكلا مهجلا عارد هيكل يع كيدي ريظمف
 حودال ةروصىا 6 ةقلخريغو ) حورلا اهف ة>وفنمىا (ةقلخم ١ تاليوأتلاف محنلاةرضح

 لسق نماهمح ر ىف ىا(هما نطب ىف )هقلخ ةدام ره وز رحب ىا (هقلخ عمج دح دحا نا)ثيدحلاواهبق

 ةفللانا دنع هللا وصار دار كامرا انوع كيور ف 4و معيض دلو زفاازو لكلا ركذ

 دعتشو نفط لك تح عازل ربع يف رست راهغ عيلخر نإ“ ةهإ راني تلا ف. كَ اذا

 نوكت مث كلذ لثم ةقاع نوكت مث ) اهعجكاذف ,حرلا ىف امد لزنت مث ةلل نيعبرا ثكمتف

 نوكي ريوصتلازا ىلع لدي اذهو 6 حورلا هيف خفتف كلملاهللا هللا ل سرت مث كلذ لثم ةغذم

 صوب و) ةداع ققح ال ةغضملا لبق ريوصتلا نال اهريوصت ريدعت دارملا نكل ىناثلا نيعبرالا ىف

 قرد كب 3 كيت قدام لكم اياضفلا نب عيدا هياتك علال هيلع ارد (تالك عبراب

 ةنْلطاهل تبجونموهو ( دعسوا )رانلاهل تنجو نموهو (ىتشو هلمحو) هتاح ةدمىا (هلجاو |

 عيدبلا طملا اذه ىلع ؟ انقلخ ىا 6 مكل نيبنل قم اذك سانلا كا نال. قش ركذ مدق

 مشي مل بارت نم الوا رشبلا قلخ ىلع ردق نم ناف دوشنلاو ثدبلا نما كلذي مكل نينن |

 هتداعا ىلع رداق وهف طق ةاّلا ةحئار |

 ناكي اذه نكي' سلخ هوزرف ناكر نذرت دشتزركا نانا كح

 دوش رهاظوا ثعبرب شتردق * دوب رداق وا داحارب هحح ره

 ناتسوب راهب اديب دنكم * نازخ دعبزا هك قالخ تبسوا
 رقن نحن و ىا مهقلخ ماه دعب مهلاح نانل قوسم فاّشتسا # ءاشنام ماحرالا ىف رقنو 9

 عضولا تقو وه نيعم تقو © ىمسم لجا ىلا ه8 اهق هرقن نا ءاشنام كلذ دعب ماحرالا ىف |
 ىفاشلادنع نينس عبراو هللا همحر ةفينح ىبا دنع ناتتس هاصقاو لكلا دنع رهشا ةتس هانداو |

 يبدا نوط ىف تكم ىبباتلا محام .نب كاحضلا نا.تىورب-. كلام, دنع“ نيئس :سخو
 | ةثالث تدلو هل ةراج نا هللا همحر كلام مامالا ربخاو ىطوسلا هركذ اك نينس ثالث اكلامو

 | ءاشيال ماحرالا ىفام ضعب نأ ىلا ةراشا هو نينس عبرا لمحت ةنس ةرئثع ىتنا ىف دالوا |

 مكتاهما نوطب نم ىا أ* مكجرخم مث 88 طقسف هقلخ لماكت دعب اهف هزارقا ىلاعت هلل

 _ نوموقتال ثيحم الافطا 6 الفط و8 مكوك لاح ىعسملا لجالا مامت دنع ابق كرارقا دعب

 ( ؟رومال)



 201ر1 تا اا نادال تاج تالا رااح تاك والا وائل تسلا لكامل

| 

 ا مه 0 ”*م

 ناش 0 3 قف دعا ءريخ 7 ىلع حتفلاب 4 هذا هناف 0 هعس و الو هذختا | هالوت 9 الد

 8 6 ريعسلا باذع ىلا 0 هلدب 144 هيدهلو 0 وللا قيرط نع هالوثنم لضن نا ناطشلا

 هلال ارا حو امال ىلإ فنا دكلاةفاعأو كاملا ما هلار غد زرار رشف ركل
 تاليوأتلا ىف لاق © ماهح ءامسا نم مسا هنا ن ىلا نعو أ كارالا رحشك ةينانب لاعتشالا
 ناط.شلا اماو همشلا ءاقلاو تال روستلاو ابا هلضف ىنحا نال.شلا اما ةيمحللا

 ١ كعيلل نرركلملا ةقدانزلاو ةفسالفلاو عدبلاو ءاوهالا لها بهاذم ىف هعاشانف ىسنالا

 ةعببطلا ةءاظو لاطاو مهولا بئاوشب ةبوشملا لوقعلاب ةلوقعملا نيهاربلاب نيلدتسملاو
 | ىلاعت لاق 6 مهترمز ىف دعيو مهتل نم ريصي ىتح مهدئاقمب كمتو مههبشب لدتسيف
 أ ريعس ريعشلا باذعملا تاهبشلاو تالالدتسالاةذهت هيدهيو © مهم هناف مكتم مهلوتي نمو )
 لوالا .ةعبرا ىهو ةيققحلا مولعلاىف ىمدألا لامكلا نا ملعاو * ىهتنا نامرلاو ةعبطقلا
 امو ايئدلا ةفرعم ثلاثلاو .هبقلعتب امو ىلاعت هللا ةفرعم ىناثلاو . اهب قلعتبامو سفنلا ةفرعم
 مهو لالدتسالا لها نود ديلقالهاو اهب قلعتيامو ةرخآلا ةفرعم عبارلاو .اهب قلعتي
 هس سع ىلا"لوصولاق دهتج نا كلاسال دبالو نابعلا لها نود مهو ناَسالا لها نود

 ىما+لاىلوملا لاق : لزءملاىلا لصوبال هريغب عابتالا ناف لماك دشرم كيلستب كلذو نايعلا

 وصدر 2 5 دام ىف د 62 5و قيقحت 0-3 ياوخ

 لوصولا دعب ليلدلا ىلا جاتحيال تكا رو مزاي نانعلا ةيترم ىلا لوصولا دنعو
 ىونثا ىفو : لولدملا ل

 نابدرت ىوجو تسجح دشاب دريس * نا ىاهمابرب ىدش نوح

 ارقص زد اوفر انوا كاب ارا اسوق 31 را
 لوسرو همان نايج دشاب تشز # لوبقرد هتسثن شوخ ناطلس شيد

 ناط.ثال عايتاالو قيقحلا معلا دعب لادجالذا مانالا نم لدجلا عطقني ماقملا اذه دنعو

 نا ماقم وهو ناطم ثلا هلخديال ءىذلا تاذلا ملاع ىف لحرلا طخ دعب ضيالاو دوسالا

 راكنالا عقو سفنلاة يكل راهنلاو ليللاىف داهتجالا لقاعلا ىلعف * سانخلا ساوسولا رشنم

 اهنع زارتحالا بعصتسي ىتلا ةنطاملا ءادعالا نم سفنلاذا ريك ١ داهج هناف

 منك نوج هلحرب نزهرود نباركمزا مهردنز نوريبز ويبدو نوردزا سفن

 5 ىذلا حولا قحلل نيعبات انلعجمو ءادعالا رشنم انظفحي نا هناحيس هللا لأسن
 ظ كاف دعو 9* ثعبلل نيركملا ةكم لهااي  سانلااهيااي 2 هنم ىجريام 0 1
 | ةرثك عم ناب جو فتوملا ىلا ريمستلاو ضرالا نم جارخالا ثعبلا 5 ثعنلا نم
 ٍ | درحلالا حلصتال ماقملا نا ريوصتو هلصا نم ببرلا علب ام ىلع ماقملا لايشال ناب انرملا

 | ىلاعت هل ةرودقم اهنوكو ةداعالا ناكما نم كشف - 5 ا ا

 | نيام مهنوك ىل !ء مدقم مهقلخ نال طرشللءازج سيل * مانقلخ اناف وه اهعوقو نموا
 | لكك كفاح ايا مكببد لوزيل مكقلخ أ ادبم ىلا اورظناف ىأ فوذحملا ءازجلل ةلع وه لب

 ا ا ا لل لل. ا

 دو ىدك ظناح هبات نايمرد كك ناك رد موس ريفد لئاوارد



 م6 ع ذم رفع عباسلا ءزجلا

 ناف اوربا ) لاقف كلذ انيا هللالوسراي اولاقو اوكف نيملسملا ىلع كلذ بكف. (ديدش هللا

 اونوككتنا وجرال ىلا هدب ىسفنىذلاو) لاق مث ( لجر مكي افلا جوجامو جوجأي نم
 اونوكت نا وجر" ال ىلا هد ىسفن ىذلاو لاق مث هللا اودمحو او ربكف ( ثلا, لها ثلث

 اونوككنا وجدال ىا هدي ىبفن ىذلاو ) لاق مث هللا اودمحو اوربكف ةنملا لهأ فصن | |
 الا نوملسملامو ىتما اهنم نونامتافص. نورشعو». ةئام ةنخلا لها ناو ةنخلا لهأ كل

 ضيسالا روثلاىف ءادوسلا ةرعشلاك لب راما عارذىف ةقرلاك وا ريعبلا بنجىف ةماشلاك |
 ( باسحر غب ةئملا افلا نوعسسىتما نم لخديو) لاق مث (دؤسالا رولا ىفءاضيبلا ةرعشلاكوا |

 نصح نب ةشاكع ماقف (افلا نوعبسف لأ لك عمو مآ ) لاق الأ شلل يلع ود رم: لاف

 برقاو دعبالا بح هدالوا نم هيلا برقالاف مد مهيباراد ةنلا تناك الو « نونثراولا
 ترك لصالل ةنحلا اثلخ ناكف هماو مالسإا هلع دمحم وه قالطالا ىلع مهلضتاو هنلا هدب

 ركذلاك متالا رئاس نم لامكلا ىلا برقا ةيدمحلا ةمالا نا كلذو دعبالا درفلل ثلثلا قبو |

 هللا تاك ةكم الملا لوب 2 ناكو ثراحلا نب رضنلا وهو ساسألا ضعبو ىا 0 |

 ىلع ةضوافملا لادجلا لداحن نم # توملا دعب ثعبالو نيلوالا ريطا_سا نا رقلاو |

 لتش نيلداحتملا 35 هلق تمكح |” ىأ ل تاددح نم هلداو ةلتاقملاو ةعزانملا كتل |

 ليطابالا نم هيف ريخالام هيف لوغو هنأشىف ئأ ب هللاىف + 010 مالا خو لك |

 [ ىتححو ىناهربىبو ىتف رعم ىو ىثادف 3 ص ريغل 0 ل لداحما كلذ 31 |
 ىفو © ناهربلا عابتا مدعو لهجلاب هتافصو 1 تاذؤ لداحم رفاك لك ىف ةماع هب .آلاو 3

 هنف لدا ١ الاو هب ةفرعمالو هللاب ع هلام هللاَف لداحم نم ناك رق ةيمحنتل|تاليو' ا

 هلاوحا ةماعو هلادج ّق 5 عبو 0 لاق م ناطيشلا هعايتال لداحم اعلي لثتدت و |
 نوعدب نيذلا ةرتكلا ءاسؤرز مهو تاريإلا نم رعتم داسفلل درحتم كو دي ص 00 لك» ا

 دقف (درم ةنللا لها) ىورو * قرولاو رعشلانم ىرعاذا ديما نضغو درعا مالغ ل
 ىضت ىا 6 هيلع بتك © بئاوشلاو حباقملا نع نورعم هابعمن ا لو 4 050
 هدش هتشون ] قشاكلا لاق * ةيمحتلا تالايو اتلاف 6م ننزل نا نم تاكا لع

 [ هك سكه ] 6 نه 8 نأشلا ىا #* هنا وه [ ظوفحم حولدد ويد :- تينا
 1 سمس تسل سس سس سس سس سس ص

 ١ ناذعّنكلو).ر خا نهئا ا (ىراكسب مهامو) قويا نم كال( ىداكيب ليال ترو اهلج نا

 | ماقف مهنم تنا ) مالسلا هيلعلاقف مهنه ىناعحم نا هللا عدا هللا لوسراي لاقث هنع 3 |
 | لاق * ( ةشاكع اهب كقبس ) مالسلاهلع لاقف مهنم ىناعجم ناهللا عدا لاةفراصنالا نم لج

 ا مهكئلوا ) مهقح ىف لاقىلاعت هللا نا افصنينامت ةمالا هذه 00 قئاقحلا بابر 0 |

 | ةلئازو؟ مدا كي رشلا» اذهلو نشالا فذحا !لثم ركذللو قالا نم“«لامكتلا < ىلا:برقا
 | يحب قيقحلا بالاف رشبلا وبا مدآنا مك حاورالا ونا مالسلا هيلع هلا كشالو دم ىباب |

 | 3 سانلا نمو 0 نودعبالا مه هلق اس نورد د الفدا مه هتمأق ةدالؤا دالوا

 !ةعربلا هلصاو هلثمدح زواح اذا الاد لاش هدونجو سلباوأ رفكلا ىلا مهلود نه

 00 ااا _

 (.ءالوت )



 لا ةروس مصيب * جس

 ا ده ابنك ماج دل اهنانتي لال ةبتور قا كا اهل هيلع ليك طاذ يلا كوت والا
 | رهظلا ىلع ناك ام :رسكلابو نحتشلا سار !ىلعا وا نطالا' ىف ناك ام: عتتفلاب (لجخاو ءاهبْشَع

 صحا عا مدع زق ركل ناكل ذا زب العبر ةسسمت ارتكبوا يق اف
 ساه ئءأ عت ؟تكاذو عاضرالل اهدادعتسا كالهب هنع اهل وهذو كلملا نم اهعيضر عضرت

 هك سانلا ىرتو 8 ىلويهلا كالما ةيداهشلا روصلا لمح طقست ىا روصلاب لماح اهناف ىلوصه

 دعب انه باطخلا دارتاو ىراكس مهنأك ىا ناركس. عمج 6 ىراكس له فقوملا لها
 مهب ةمئاقلا ةلاخلا فالي سانال ارياغم اما اهن 5 عبرا اهارب ةلزازلا نال اهنورتىف هعمج
 | 1!او بلع ملا قانر نغ/ هنيمااخ "ىكيكيل اهي ىدعب ماقام ال نع ريال بح )[لكضإك ركل ناب نو
 نعاشلا لاق اذلو قشعلاو بضغلا نم ىرتعي دقو كتارعشلاىق كلذ لل ىسلام

 لاب كو ىيعقااكت لال

 تو ربجاو زعلا طاسب نم اودهاشام مهركسا هنع هللا ىذر رفعج لاق * توملا تاركس هنمو

 ىبش تش !ىلاق نا ىلإ نينا اخلإ دع ءايركلا قدمو

 لوهزال دز راب انموعلا_!ولوآ رع لوقو ديسري لعق زكي زود نادد

 انيب ,ىداد هجرار :هّنك ردع ون *, اينا , دروخ- تشهد, هك يناجي

 ركس تريحو فوخزا لقع لاوز اريز ] ىنذاكلا لاق + ةقيقح * ىراكسب مهامو ©
 او تيا رخال _كوصلا نإ" كلاي واحما كفو | رج اكيكس دنساما نيحلا كلر 6 اوودحا |

 سابع نبا لاق اذاو فلاخم نيتقبقحلا نيب نكل رظنلا رهاظيف ةيويندلا روصلا لثم تناك

 نم ركسلا نا معاو * مسالاب الا ايندلاىف ام اكشف ىف اع ند قد نامي هللا
 علا ةذل نمو .مملا نمو .اهتاوهشو ايندلابح نمو .نايصعلاو ةلفذلابارش نفل .ىتشعاوتا
 مهضعب لاق اك ةيبوبحملاو ةيبحلا نمو .ةفرعملا نمو . لاصولا نمو .ةبحلازمو .قوشلانمو.

 ىدحو مهب نم هب تصصخ ءىثش * ةدحاو نامدنلو 0 يل

 باذعللو مهزينم باسو مهلوقع ريطو ةلوه قي 14 ديد هللا باّدع نكلو 0:

 رانلاب ءاقلاو رانلاىف ءانفلا راثو قاتشالا راو قارفلاو ةعبطقلا رانو مهج ران ناربأ
 هلو ماللاهيلع ىننلا ةثاغتسا تناكو 6 اهلو> نمو راتلاىف نه كروب نا ) ىلاعت هلوقك
 هللاهمح ر ىزارلا ذاعمنب ىحب لو *لعاهللاو اهناحهو رانلا هذه ناروف نم ( ءاريماي يك ا

 ظفاحلا لاق : اباذع نيقشاعلل تمسقام قلخلا نيب باذعلا مسقا نا هللا ىنمأول
 محرر لهاز موش قشع ادطد جاو تح دصز مهاتك رحب قرغ دنئح ره

 هبامصا ىلع هللالوسر امهارقف اليا قلطصملا ىنب ةوزغىف ناتباالا ناتاه تلز' مهضعب لاق *

 مالسلا هيلع لاقف ركفمو كابو نيزح نيب اوناكو اردق اوذبطي ملو لوزنلا تقو مالا
 ك.للوق. مدا ايمد الهلال وش مول كلذ) لاق معاهلوسرودللا اولاقف ( كالذ مول ىانوردنتا)

 ةئامعست فلا لكنه لاق 5 لكم لوقبف رانلا ثعب يرخا لوقف: كيديىف ريخاو كيدعسو
 تاذلك عضتو ريغصلا تبيشنيح ) كواقتلا ىا (كلذف) مالسلا هيلعلاق ( نيعسنو ةعسلو
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 ا ا ةيأ نوعتسو ناك ىو 5-

 ظ 4 يما حو دج
 ١ هتعاطب مكسب سمو روما كلام ةبوقع نم اورذدحا ىاأ ي مكبر اونا ن ا 9 5 0

 | هيلع لدي ام ريركتلا قيرطب ديدشلا كيرحتلا ةلزلزلا:ه مظع “يت اةعاسلا .ةلزلُز نا ع

 ”ةعرمسل كلذ تيمس ةماقلا نع ةرابع هعاسلاو لز 02 لاؤلر نإأل كقركرملا 0

 ا امندلا ىف نوكت ىضعب لاقف *«ةلزازلا هذهت قوىف ءاملعلا فلتخا *:تادرفملا ىف اك اهباسح

 | مهضعب لاقو *امهتقيقح ىلع نايتالا عضولاو لوهذلا نوكق اهب رغم نم نسمشلاعولط ليبق
 لإ اي هل ىعر ساع نبا لاقاه رهظالاو لثعلا لع نالمحو ةمايقلا مون نوكت
 | هب طيحال مظع “ىث ةعاسلا مايق دنع ةعقاولا ةلزلزلا نا اهانعم نوكف اهماق ةعاسلا ةلزلز

 | هدعب اع بصتنم 6 اهنورت موب #8 :تاذعلا:نم سفنلا صيلختل ىوقتلا نم دبالف فصولا

 | نع باهذلا لوهذلا 46 تعضرا امع ةعضرم لك لهذت نب ةلزلزلا كلت مكتيؤر تقو ىا

 | تاع نم ىلا ع داتا عبو لعفلاب علجرالا ةر ,شاسبملا ةأرملا ةعضرملاو ةشهد عم ىمالا
 ١ نم نوداع لفطلا نع ريسعتلاو ةضئاحو ضئاح اهلثمو لعفلا سالت مل نكل عاضر ,الا

 أ هعاضرا ددصب ىه ا ةريح عم لذغت ىا اذام-هنا اهلا رطخمال ثدحم هنوكو و لوهذلا دك أت

 شومارفو دوش لفاغ ] ةسرافلاتو : افوخو اهسفس الاغتشا اهيدن كل ىذلا اهلفط نم

 | هعضرم "ار دوجوابدهدمريش اريو هكيىدنزرف نازا هدنهد ريش ره نا تيهزا دك

 | هلوق اذكو ماظق ريغل هتضرلءامع ةعضرملا ثلهذل ايثدلا ىف اهلث» ناكول ىا [ مدنرر
 | - لا >9 ماكل 8

 ( ىلاعت )



 بارا ةودقو نب رسفملا ةعاخ رباك الاو لثامالا رخفمو صهاولغلاو

 مولعلا عيمج عبنم هنامذ بطقو هناوا ديرف نيقيلاو ةةيقلا

 ىوسوربلا تح ليعامسا خسيششلا مورلا ىلومو انالوم
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