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 مك 6 ٠ تس نرردتلاو كلاثلاءَرملا
 ك0

 مهل نوني و مثالا ىلا هللا تالاسر نوغلبي نيذلا 6 نيلسرملا ىلع # براملا عيمجم |
 ممعتووف مالسلا ميلعدمم مسرخآو مدآ مهلوا ةيويندلاو ةينيدلارومالا نم هيلا نوجاتحيام ْ
 ثيدحلاىفو لوطي ركذلاب داو لكص يصختن ال قبس امف مهضعب صيصخت دعب ملستلاب لسرلا ظ
 | نبا ىئاوحو نّمحرلا حتف ىفاك ( مهدحا انا امتاف نيلسرملا ىلع اوملسف ىلع متملس اذا ) |

 دضاقلاىف لاق * باحسالاو لااللىا ( اوعف - ملص اذا ) ثيدحلا ىفو امهريغو خسشلا
 | هللا ناف هللا ءاسنا ىلعو "ىلع اولد ىنعمي نوكي نا نكميو ظفللا اذهب هلع فقال ةنسحلا
 ْ 500 خيشلا لاق * * قيلاعلا بر ةللدملاو ف ىهتنا ىتثمب م مهثعب

 . ماعلاك تايثالل انمضتم هنامسا نم ناك اف ىلاعت هتافضو هتاذل لامكلا بورض تايشا. ىلع |
 | لالج لكو ءاقرع لاك لك هلل دجلاب انتيئاف اهتحت جردنم وهف ريصبلاو عيمسلاو ريدقلاو
 | دعب ةيتوبثلا ةعركلا هتافصب ىلاعت هفصو ىلا ةراشا اذه دوعسلا وبا ىلوملا لاق * ءانكردا
 | اهتلجج نم ىتلا ةليلا لامفالل اهعابتتساب ناذياو ةيبلسلا هتافص عبمجم هفاصتا ىلع هينتلا
 | ىلعو مهبلع هغابساو ةيويندلاو ةييدلا تالامكلاو ةينسلا تاماركلا نونف نم مهلع هتضافا
 ' نم هدعوام ناب راعشاو ىلاعت هدمخل ةبجوملا ةنطابلاو ةيهاتلا ءامعنلا نونف نم .مهعبتا نم
 | هلسرىلعملستلاو هديمحتو هحببست ةيفيكى لع نينمؤملاهبنت دارملاو . ققحمدق ةيلغلاو ةرصنلا
 طسوت لاو مهيلع ةيويندلاو ةينيدلا تالامكلاناضيف ف لجو مع هنيبرو مهني طئاسو مهنرذلا
 راعشالا نم هيفامعف هدمحب ةعركلاةروسلا مط هديمحت و ىلاعتهحببست نيب نيمل-رملا ىلع ميلستلا
 نيرفاكلا كالها ىلع هللدملاو مهضعب لاقو *ىهتنادمحلل ةيجوملاهمعن ةلخ نم مهيلع هقفوتناب

 ترض مامن رس ما ءاس تالاخلا نم لكىف دومحمل اوه ىنعي لاح لكىلعو نينمؤملا ءاجناو |
 ناقش كاب نييآ . دوي .نياب « ناوح دمنلا.الو .رداو الب ود

 ةمانقلا مون رجالا نم ىفوالا لاكملاب لاكي نا بحا نم هنع ىلاءآ هللاىضد ىلع نعو *
 ظ هبلاو هل لاكي نأ بحا نه خسنلا ضعب ىو + ا كير ناحبس هساحت نم همك خللا نكلف ١

 رتكرزب ةناجدب ارباوث دزم دنيامج ورب 0 تسود هكره ]. قشاكلا هلوشب ةرداشنالا |
 نم والف رود ها مجلما ريقتلانلل هيكل ادحارا تنا_نءا قيلت وانما مالك وجلا ةكلاييإت
 ْ ةب الاب وهو ليزحلا رجالا ىلحب ا_هدحا هكجينم موي نا لبق نيئيشب هلاح كرادتب نا |
 ' اسلحب سلج نم ) هلوقفف مالسلا هيلع ى لا هيلاراشا امي وهو 5076 :اءلاو ٠ ةروكذملا |
 ! كلرفغتسا تنا الا هلاال نا دهشا كدمحو مهللا كناحبس موقي نا لبق لاق هط ١ ةكولعفا |

 ىمملا بيغرتلا رشف اك ةيبغلاك دا قحب قلعتيملام رئاغصلا نم ىنعي ( هلرفغدقف كيلا بوناو
 | ةيلختلاٍباب نم وهام همتخيو هسنال هبر رك ذي لب هسلجب ىف لففي النا لقاعلا ىلعف * بيرقلا حتفب
 نيملاعلابِر هللدجلانا مهاوعد رخا و ةلحتلاو ةيقعتلاو ةلحتلاو

 فلاو ةئامو ةريشع ىدحا ةئسنم محلا لئاوا ىف تانماكلا ترد دجلاو تافاصلا:ةروس تع

 ص ةروم لوا ىلاعت لنا ءاًمرنا نماثلا رزقا از عبالا رلقاثمي



 تافاسلا ةرونم 7 4 وح

 اتيطاضا ادعي اهماوج نم تنم ام نيكل رادلا م ةينيالا نع لاثكإ ءانفلا ةحتاسسلا

 خاناف مهمزهدق شيج هنأك ممرضحو. مهبرقو مهتانفب ىنعملاو [ لزئم هاكشنب ] ةيسرافلابو :
 ردنا نم حابص ىا مهحاص نيرذنملا حايص نيك 6 نيرذنملا حابض د ص نع مهلاش

 ماهبالاو عويشلا ىعتف مذلاو حدملا لاعفا ناف سنحلل ماللاو نمهؤل مف هبذكو ناذعلاب

 ١ لوزت تقؤل تننملا شيلا حا مص نو ناقتي حابصلاو . دهعلل وكت نا زوالف لصفتلاو

 ىنشاكلا لاق 3 اليل تعفو ل او احايص اهومس حاصلا ف ةراخالا مهنه كك املو ناذعلا

 ىئىدوماد هإسق دض) 1 دو رايسإ رساو تراغو لتق تاع نايمرد 5 هدروا ]

 أ تثتسدو قمل ناشيإا لاو تا تاوخ كل تقو هدوع هار تش هم تش

 تراقب نلغا كيس: نيدو .ىدندزك (لص/اتنيم !رمؤق داهك رب جاداتو سا تداغو ته ١

 | هللا لوسرل ةيلست 6 نورصبس فوسف .رصباو نيح ىتح مهنع لوتو 8م [ ىدنتفك حاص |

 نيلعفلا قاللطاىفام عه دكان تبغ داعبملا عوقول ددأ انو ةيلست را سو هيلع ىلاغلا هللأ ىلص

 نامه ئتفاي عوقو 0ك ىقورد دن> ليهو ديداهت مان حابص ارتراغ دش ىه عقاو حايصرد

 | عاونا نم نورصب امو زاسملا نوف نم .مالسلا هيلع هرصبيام ناب:ناذهالا نه. لوعثملا نع

 لوالا ءافككلا نإ: ؛انم ريعشلا ىفذ> ناهربلا ىو * ناسلاو فصولا هب طبخال راضملا

 أ لوالا نم 'لدب هي ةزعلا. توا .هلؤقو مالكسلا هيلع ىلا تادطخ هي .كنر ناخئتسا#
 | قالطالا ىلع ةيلغلاو ةزعلا كلامو كال كمو كس موه نم .دمعاي هزن ىا 6 نوفصي امع قع

 | كلذريغو ءاكرشلاو جاوزالاو دالوالا نم هنايربك بانج قيليال امن هب نوكرسملا هفصي امع

 رحب ىف لاق * باذعلاب مهلاحعتسا هيلع لدي امك مالت كترصن كرت اهتلم نم ىلا ءابشالا نم

 قدص تبحاص كلوقك ةزءلا:ىذ لق هناك اهب هصاضتخال ةزءلا ىلا برلا فاضا مولعلا

 ةزعلاف مهريغو ءاسالا نم هنعا نموا ةيتاذ ةزعلا ناىلع هل الا :نعالف قدصلاب هصاصخخال

 اهعضي هب ةصتخم هل ةكولمت اهناالا ىلاعت هريغب .ةمئاق ةفص تناك,ناو ىهو هقاخ نيب ةنشاك ةثداح

 ىلاتع ةلؤق فكك «تافاضالاو ل ولسلاب ناهلتشسا ةيفاو :(ااشتا قم نمتاز) لات لاقااك ءافي ج١
 لالحلاك بولسلاوىلا ةراخإ ناحعيس هلوق نا كلذو 1 مارك الاو لالا يد كير مسا كراش

 اكرر لجو هئبشلاو كيازيثلا.نع انناز ناخنسا الوقف لدلالا ناقا ام ةضءاعؤتم لكانان |
 ةفاضالا ىلع بلسلا مدق امئاو مارك الكت افاضالا ىلا: ةراشاةزعلا بر كبر:هلوقو ..امهنع

 | هريغنم اهققحتىف دبال هناف تافاضالا فالخم وه وه ثيحنم هتاذ اهيف ةنفاك بولسلا نال |

 ظ

 ظ

 ظ

 هللا نادع.س مالاسلا دنعنب نيدلا نع خشلا لاق + نيفاضملا دوجو دنعالا دجونتال ةفاضالا نال

 جردنم وهف ابأس هنامسا نه ناكاش هتافصو هللا تاذ نع بععلاو صقنلا بلس ىلع ةملمّتشم ةلك

 ةفا لك نم لس ىذلا وهو مالسلاو بيع لك نه هادلا وهو سودقلاك ةملكلا هذه تح
 هللانيب طئاسو اوناك امل نيلسرملانا مث : هانمهف صّقن لكو هانملقع بيع لك هللا ناحبسب ائيفنف

 زوفو 2 راكم | لا لك نم ا # و ةمالاس 1 م ماللسو 1 هاوش مهئاش ولع ىلع هن هدابع ناو ا

 .تيحح

 خبشلا نبا ىثاو> ىو * ىهتنا رادلا دحا ةحاس هيمو عساولا ن ناكل ةخابنلا تادرفملاىف لاَ ءا

 ريح



 م ع6 < نورفملاو ثلاثلا الا

 اقليتورمالاو , ا ةلاع 1 رسما حدقتال 57 وحتو رورغلاو حلاو و ايندلا عمطو

 دري مهضعب لاقو * نالذخلا .ةياغو جاردتسالا هنأشف نفاكلا اماو نهؤملاب الا قيليال فيزرش

 كلذبداراف فيسلابال ةحيملابلطابلا نم نيتي اما قل انال ةحجلا لب دوهعملارصنلااذه رصنلاب

 ىرصبلا نسحلالاقو «راصعالاو راوطالا ىالتخاىف مالا رئاس ىلع ءاسالل نوكتت ةجحلا نا
 طق برح ىف لتق اسننا ىلا ىهتناام لاقمث ةح+لا نود اهنيعب ةرضنلاهذه ةرصنلاب دارا هللاهحر
 قشوتلا وهو. رومأملا زيغ فالختب ةلاحال زوصتم. تزآلاب رومأملا نسحلا ىازا ريقفلا لوش *

 نيْئمّوملانا لصاحلاو # اهلاثماو ةب آالامذه نيبو .هرئاظنو ( نيسنلانولتقتو) ىلاعت هلوق نيب

 | رفظملا روصألا وه زيزعلا بلاغلا ىلوملاىلا دنتسملا نال نوبلاغلاو نوروصنملا مه نيصاخلا
 نوصحلاىلا اصوصخ ةللاريغىلا دنتسملانال نوبواغملا نومزوملا مه مهءادعاو ىهامتلا بلاغلا
 روهقملا بولغملا مدملا مزهماوه راح الا نم ةينمملا عالقلاو

 ىوس داعا ماجن تدين * ىوهو لهج دوب ريغرب هيكت
 لطابلا ىلع قحلاب ىذقن لب ا هلوق ىهاظمو مقتنملاو زيزعلا همسا ىهاظم مه ىلاعت هدنج نا مث

 قحلا رصنل مهماقاو هني درششنل مهيصن نرذلا هدنج ةيمجنلا تاليوأتلاىفو :8(قهاز وهاذاف هغمدبف

 ءاعدلا دنجو ىعتولا دج نادنج ثيدحلا ىف درو ادنلاو * ري هناقذا ىلع مهل الذا دارا نش هنيسو

 نق ندالا لغشو ءاعدلا لمع نم ءاعدلا دتْطو برها لغشو ىغولا لمت نم ىئولادنحل ذيالف

 ةياصالامدع فخياف ةلفغلاو روتفلا جو نمو ةءاحالا ىف عمطيلف ةظقبلاو روض اهملق ىف دجو

 ىنار#<ودرد ىور كَ هك * دوش نادتسم ون' ىاعد 3

 مهاداعىا ( مهاوان نمىلع نيرهاظ قآاىلع نولئاق ىتمانم ةفئاط لازنال ) ثيدحلاىفو

 ىسعوةغاطلا هذه ةعاخ ةينائعلا كولملانا كشالو ( لاجدلا مبسملا مهرخا لئاقت ىتح )
 ضرالاىلع قب نم لك ةذخآآلا ةدحاولا ةدييضلاو ةمئاللا ةعاخ مالسلا امهبلع ىدهملاو
 نا تءلعاذا ىا ه# مهنع لوتف © ةمئاخلا ةقاخ ةماخ ةرخفلا ةرفكلانم ةعاسلا ماق دنع

 6 نيحىتح © مهاذا ىلع ربصاو ةكم رافك نع ضرعاف كعابتالو كل ةيلغلاو ةرصنلا
 هي مرضناَو فه لاتقلاة آب ةخوسنمال ةمكحم ةي.آلافلاتقلا نع فكلا:ةدم ىهو ةريسب ةدم ىا
 3 ناذيالا مهزاصبإاب سعاللاب :دارااو. رساالاو لتقلاّن م مهم لح 3 عظفاو لاح ءوسا ىلع

 كك قف مالا دنع ا كل راصبالا قلعتف الا تقولاىف :هزتصس هيدب نيب هن 6 5

 نورصبس فوسف مهلاو>١ رصباو تاليوأتلا فو © رومالا نم ذئنح عشبام 05 نورس
 ذات” لال“ ذمعتلا نود اوكاورك) اور ودل دع وألا قاوناو . قوتنا رسلاو نينا نتم/ اواقعامأء ادرج
 الاخيبتسا/|اولاوا © غفؤارصحي ةفاوسفا ):: كازئااخو للي تفئاوقتتتلا .:ذاوالا ىادملاك اهمال« بلا
 اذه دعتأ ىا نواحعتس انناذعمم أ 9 ىلاعت هلوك لزنف اذه .ىتم هلي طرفل ءازهتعاو

 اهتم رفات سا قتلا وواسؤأ)+ يلوذ طهئاذيفب نول لارج ا دعأولا خم ويزكتتلا
 [ هش ىلا لا لور“ كفوو دسك 'تاتفلاب“ ادع اي ]ةةشرافلابو : قكمتسملا مالا |

 هتفيرف نم ناشذك ارفو نداد تلهب ] ىنعي : «نوثرتحي ىلع ما نورتغي ىبأ » ةاروتلا فو *
 ٠ 6 مهتخاسب 8 دوعوملا باذعلا ©« لزت اذاف © [ دنسزتىمو دننكىريد نم باي دنوش

 (.لاق )



 تافاصلا ةروس مه 4910/ »>>

 ةكيسف ٠ .انلا١ هيلو واكف له ٠اوفلاخلاا6 اننلاهلؤراط عت الفلا ةنساخلال از 1كديشللا |
 "هلع راقشسالاو اكتلكتلا كاثن ]2ع انكر نراك الا اليل اوك نايا كانا مهر خرا
 فوسف 8 اولاقام هلع لزتا نم قح ىفو هقح ىف اولاقو ودكتور لا وكلف انإغزلا

 | وهو ىقعلا ف ممظعلا باذعلاو ايلدلايف ةيبولغملا نم هتلئاغو مهرفك ةبقاع ىا  نوملعي

 أ الب ىوعدلا ل ام نا ىلاو لفسالا كردلا ىلا ناسنالا لزنتى لا ةزاشا هفو هديدهتو مهلتعو
 | ناكومهضعب لاق « لاعتملا يركلاكلملاهّللا انمدع لالجو رهثو ىزخ ىنعملاب ةرودال قيبطت
 / لفاوتلا تادكؤم نم هنم دبالام الا ضئارنلا عم نولصيال موقلا رباكا مه نيذلا ةيمالملا

 | كلذ ىلع اودازو نكمملا لامكلا هجو ىلع ضئارفلاب اوتا مهنا ىوعد مهب موه نا افوخ
 | لفاونلانم اوركينا وهو ىلعا وهام مث نكذو اومهف ام منو ضرف لاكنع الا لفنال هناف |

 | ثيدحلا ىو. صقنلا نم مهضئارف ىف ام ضعبل اريج كلذ نوري مث مهل هللا ةيحل ةئطوت

 | نسحاافهبرىلا نمؤملاةيده ةلفانلا ) عوفرملافو ( مكّضْئارف لمكت اهف مكاف'ون اوئسح )

 رعاو * (اوباحت اودات) مالسلاهيلعلاق ةحملل انس ةيدهلانوكلو (اهببطيلو هتيده ؟كدحا

 ناسنالاركذ اكرم سانا ساوسوأل ادرتطو تان ركن كرا لجل 51

 ؟نوضت ناررقلا ىإ رك ام نكل) ارك د هلك ناك ن3 نا رقلإ وا ر ان ىان اطيل نكح ظ

 ١ مهرفكو مهلاوقا تاياكحو ةنعارفلا صصق هبفو ةعورشملا ماكحالا ةياكح هفف ناف هللارك ذ ظ

 ا
 ْ ا
 ا

 هسفن نع هآرق اذا 'ىراقلا ىلا ءاغصالاب نأ رق وه ثيح نم مظعلا رجالا كلذ ىف ناكذاو

 لوالاف ىنذي ال ام هللا ف نيرفاكلا لوق عاّمسا نم متا نآ رقلاىف عمساذا هللاركذف هريغو ٠

 ١ بحتسوو . كلذ فرعاف نسما لوقلا عامسا نم ىناثلاو نسحالا لوقلا عامسا لبق نم '

 ناسللا ذخأيف اهعبتتي ةيآلا ىلع هدي عضيو هتءارق ره نا فحصملا ىف نآرقلا ”ىداقل
 | فلسلا رايك ناكو سملا نم اهظح ديلاو رظنلانم هظح رصبلا ذخأيو عفرلا نم هظح أ

 ْ راطعلا خيشلا نا ىح اك هقناقحو هرارمسا ىلع فوقولل ربدتلاو ىأتلا ليبس ىلع نوأرش

 | ىلا الا لآ امل مث ةمتخ ةلل لك ىفو ةمتخ مون لك ىف هللاوا ىف متي ناك هريس سدق |

 | نيريشعنم رك انآ رقلانم لوالا عبسلا ىف قب دوجلا ىذ هللا نم ضيفلا ذخاو دوهشلا
 |( تنتك"ى ا _لزالا ف. تمادهت دقلإ هللايق عا 4 تقبس دقلو #© ةيادهلاو ةيانعلا هللا نقو ةنس

 , الاونانالا ىلا ةبسنلاب وه امثإ نامزلا ىلع فوقوملا مدقتلاو قبسلا نا مث ظوفحللا حوالاف
 | نيذلا «اندابعل 8 ةمظعلا نمانلام ىلع اندعو 6 انتلك 9 ناكام ىلع نئ اك هللا ىلا ةفاضالاب سمالاف

 | صالخالا فرش ىلع معاندز نيذلا # نيلسرملا ه8 نوكسو ةكرح لكيىف ةدابعلا انل اوصلخا
 / مهل مهنا » لاقف فاّئتسالا قيرطب دعولا كلذ رسف مج. ةلاسرلا فارس ويدل من

 | لاقف ممع مث باغيال هانلذخ نم نا ا بلغي الف هانرصن نف #« نوروصنملا 8 ةصاخ
 مه ريغال ىا © مهل 9 ركسعلا دنملاو نينمؤملا مهعابتاو نيلسرملانه ىا 6 اندنج ناو

 دهاشملا ضعب ىف نوبولغم مهنا ىؤر ناو ةرخدآلاو ايندلاىف مهئادعا ىلع # نوبلاغلا ©

 ا كاخلا سما ةقلاخك "نضراعل ةيبوانملاو_ةقدكلاك رداتلاوز!تلاغلإ مكحلاو مهلةبقاعلا نال |

 © عباس 9  نايبلا حود )



 مه 455 نورعلاو .ثلاثلا ءؤجلا

 وجعك يدا ناو جد جتا رسوب تاناطرد تقاوم لدن ماكدسك_تقتا
 ريشبلا فال مهل لفتالف مهسافنا ددعب ضنا رف ىف اًئاد مهامتا ةلفان ةكئالملل سيل رهطالا

 دحا  فطصي سلو ةيالا هذه تلزت ذنم ةالصلاىف اوفطصا اما .نيملسملاز| لق *ىهتنا

 لعفي لصح ةالصلا ىف فافطضالا ريقفلا لوقي * نيملسملا ريغ مهتالص ىف للملا لها نم ظ

 نم لزت امل هناف رهظلا ةالص ىهو تاولصلانم ىلصام لوا ىف سو هيلع ىلاعت هللا لص ىنلا

 | نفل لكلا رش ويتجاو تاي اطل ماما حط, ما نسملا كارو حاملا
 مالك نكلو, تقولا كلذ, ةيبآلا كوز قفل نا-الا سانلاب مالسلا, هلع ئدلآ لصو._ليربج
 ءاسنلاو لاجرلا ناك ةداتق لاق اك اهلوزت لبق ىدارف ةالصا نيميقم ممنوك ىضتَم لئاقلا
 نولصي اوناكف ءاسنلا ,خانو كاجرلا مدقتف «مواعمماقم هل الا انماموإ تلزنىت> اعم نولصي

 ىلاعت هلل نوسدقملا # نوحبسملان حل اناو 8# «نوفاصلانحبل اناوإل تلزت ىتح نيدرفن»

 لامكي مهنع هرودص زاربال دك أتلا نونفب مهمالك ةيلحتو هنايربك بانج قيليالام لك نع |
 فراعملا ف اذهو تاءاطلاىف مهتاجرد ىلا ةراشا لوالا لعل و ىواضسلالاق + طاشنلاو ةغرلا

 قرتنالاك .لامعالاب نوقرتيالف لمعلا ىفال معلا ىف قرتلا ةكيالملل رانكلا ضعب,لاق « ىهتنا

 ناكامةكماللاناولو لّمعلاَو ملعلا ىف ىقرتلا هلف ناسنالا اماو اهيلا انلقتنا اذا هر لاعب

 نكي مل ءامسالاب املع ,مهداز هناف اهلك ءامسالا ةملع نيح ةدايزلا تلبقام معلا ىف ىقرتلا اهل |

 نه ةيدوبعلا ىف مهتاماقمي اورختتفا تاماةما لها نم اوناك امل هللا همحر ىلقبلا لاق + مهدنع

 ءاليتسا نم مهتاعاط ةظحالم نع اونفل ةفرعملا ىف قئاقْلال ها نم اوناكولو حببستلاو ةالصلا |

 نحنل اناو اولَوَس أ كلملا رخافم نم ناكولو ةيمحتلا تاليوأتلاىفو © قحلا ةدهاشم راونا

 هللاهبحمب فنص ناسناللو اذه ىف ةكرش هعم ناسنالل ناف ةيدومعلاو ةالصلا ىف ىنعي نوئاصلا

 ناينب مهن أك افص هلببس ىف نولتاقب نيذلا بحي هللا نا) هلوق كلذو ةكرش هيف كلملل سيلو
 رخافم نمو ةكرش مهعم ناسنالل اضيا 6« نوحبسملا نحلل اناو ) اولوقب ناو 6 صوصرم
 ماقم نم ىقرتلاىف هبزنوصوصخللا مهو نوبوبحلا نحن اناو نوبحلا نحنلانا اولوَش نا ناسنالا

 مهلضافاو مهلماكا ىلا ةبسنلاب اذهو ىهتنا ةيبودحلا ماقم ىلا ةسحلا

 نفض شوخ ردق ىوزا هدز + نكره ىلو ىكي ناسنا ظفل

 تشاور! 211 كش 5 رع عقارا » "كين ونا فاعلا قك ره نشدنجا

 لد سمح مساب دشن ١ ىلتحيتم + دنع ىادخ :ىلط لها رب ان

 فو روم نال د / تلصحعم * فوصوم نك فلك كداذاب

 ٍ ةقرافلاىه ماللاو فوذدحناشلا ريدضو ةايقثلا نم ةغفملا نا 7 نولوةل اوناك ناو 2 ا

 ينكؤم' هؤلاةان“ نولؤش اوناك مهنا ىلا ةراشا ماللاو ةففلاناب ناببالا ىفو ةيفانلا نيبو اهب |

 ثعبملالبق لوقت شيرق ناك ناشلا ناو ىندملاو : هرخآ و مهنما لوا نيب مكف هيف نيتداج |

 ل الاو ةاروتلا نه نيلوالا نتك نم اباتك ىا 6 نيلوالا نم اركاق الي دع نا ول © ظ

 هللا دابع انكلوو [ ىدوب تدعصنو دْنب بيس ياتك ام كيدز ىدوب رك ]١ ةيسرافلابو : ا



 تافاصلا ةروس مي( عغة,.ه >>

 ردقملا فوصوملاف هماقم:ةّتصلا ةماقاو فوصوملا فذح ىلع كلم ىا دحا انم امو ةعماج
 هنم ىتتسا دحا ىا هريخس مدقم انم امو ةفص 6# مولعم ماقم هلالا 8 هلوقو أدتيم“ةيآلا ىف
 هللا ماىللا ءاهتنالاو ةدابعلاو ةفرعملاف ةيتىم انم دحاو لكل ىنعي انم سبل مولعم ماقم هل نم
 هتمظعل اعوضخ رف ردق اهنع لزني نا عبطتساالو اهزواج ال اهيلع روصقم ملاعلا ريب دتىف

 هببذت هيفف + هسأر عق ريال دجاسو هبلص مشا عكار مهنف ىور ام هلال اعضاونوهتببهل موشخو

 ةيدوبعلاب مهفارتعا ىلعلدن ةيدويعلا راهظاىف مهتغلابمزال هللادالوا مهذا نيكر سشملالوق داسف ىلع

 عضوم تاومسلاىفام امهمع هللاىضر سابع نبالاق «ةيسنج مهنيبو ىلاعت هني نوكي فيكف

 الو تيب عضوم هيف سلق حاورالاب نوحشم ملاعلاو لب حبسوا ىلصي كلم هيلعو الإ ريش

 ةولخلا ىف سلا مالسلا و ةالصل هيلع ىنلاصا اذلو هللا الا هملعيال اع رومعموهو الا ةيواز

 ةدهاشملاو ةبرقلا ىف (مولعم ملقم هلالا ال. ىدسلا لاقو + نينايرع هنأ سما لجرلا عماجمال ناو
 ةحناو ءاجرلاو فوذلاك هيلع هللإ دبعي «مولعم ماقم هلالاإ هرسسدق قارولاركبوبا لاقو *

 زا كي سه هكاضرو تبحمو اجرو فوخ نوج تساهينس تاماقم دارم ] ىنعي : ىضرلاو
 تاليوأ:لاىفو © [دنا نكمي نازا: ىاقمزد تاوربج عماوص ناسدقمو توكلمرئاظح نابرقم

 ىبوركلاوا ىاحورلا كلملاماقمدوهو هدح ىدعتيال امولعم اماقم كملءالنا ىلا ريشي ةيمجللا

 الف ىاحورلا ماقم ىلع مدقبال بوركلاو ىنوركلا ماقم ىلا هماقم نع ربعيال ىناحورلاف

 اذهب مهلو مهماقم نود ماقم. ىلا مهل لوزنالو مهماقم قوف ماقم ىلا مهماقم نم مهلروبع

 نع مهنم اوربع نيذللو رالانم لفسالا كردلاف نيلفاس لفسا ىف قب ناسنا ىلع ةلدضف

 نيسوقباق ماقم ىلا اوراس لب, نيدلع ىلعا ىلا:اودعصو حاصلا لمعلاو ناعالاب نيلفاس لفسا

 هل اوءقن مهم لضفلا لها ةدحسب اورما اذهلو مهملع ةلبضف ىتدأ وا لزنم ىلا اوراط لب |

 كئلوا ) ىلاعت هلوقك ةيناومحلا ةكرد ىلا ةيئاسنالا ماقمنم لزتتي نا ناسناللف نيدجاس |

 هللا قالخاب اوقلخم هللاّشو ىكلملا ماقملا نع ربعي ثمحب قرتي نا هلو ©« لضا مهلب ماعنالاك

 ءاسناللف كله هدح زواج نم ىتش تاماقم ىلع هللاعم قلخلا هنع هللا ىضر رفعج لاقو *ىهتنا

 ةاصعلاو وندلا ماقم نينمؤمللو ةببهلا ماقم ةكئالمللو نايعلا ماقم لسرملاو ةدهاشملا ماقم

 نولو<_ نوديرملا هرسسدق نيسحلالاقو * ةنعللاو درطلاو ةلفغلا ماقم رافكللو ةبوتلا ماقم
 لك أيفراعلا مهضعب لاقو * تاماقملابر ىلا تاماقملا نوزواحت نودارلاو ماقم ىلا ماقمنم

 اهيف ذذإتيال لظنحلا اهف لك اع .ققحلا ناماكلإو يات ادهفياسسلاو طوال مالا فح ى

 نممكف سانلا مو لمح نم كلذ ريغو اهلع ركشلا نم ىلاعت هللا هفلك امب هلاغتشال ةمعنب

 ملالاو باذعلا دشا لب ملاب سيل كلذ نكلو انه اوملأت ناو ءانفلا لهاو نيماقملا ناب قرف

 مهمدقت نم مأتلا هلقاو مهتوف ءانفلا لها بتاع قوذلا لها ىآر اذا اهف

 قل كار اتزلك لاح زإ هرازنكي هوتي لاوتخلا فوطع انيق انت يا
 ون لاب ريز هلمح دلنامي هك » ار شيوخ هعفب زاس ىئاقم زا ْ
 كىسردبو ] ةيسرافلابو ؛ ةمدخلا نطاومو ةعاطلا فقاومىف * نوفاصلا نحن اناو © '



 مده 4,5 ام نورشملاو كلاثلا ءزجلا

 اموا كلذ نع اهيزنت هوهزنوا بسنلاو دلولا نم هب 6 نوفصي امع © هبانجب اَْنال اهزنت
 ءاقمملا مهتلكنم بجيمتوهف كلذ نم هيلا فاضي امع هديبعو هقلخ ءالاؤهنم هزنا امو دعبا
 هفصي ىا نوفصي ىف واولا نم عطقنم ءانثتسا هي نيصلخلا هللا دابعالا وه ءاجوعلا مهتلعجو

 تاهيشلاو كوكسشلا ثاولا نم هفطلب هللا مهصلخا نيذلا نيصلخلا نكلو كلذب ءالؤه |

 هللا ناحبس هلوق دوعسلاوبا لعجو « هب هوفصي نا نم ءاءرب بللا بجومب نايرحال مهقفوو
 كلذ مهلوقل نوبذعمل نيكرشملا نا ةكئالملا تملع ىلع فوطعم لوق ريدقتب نوفصي امج |
 نم نحت نيذلا نيصلخملا هللا داع نكل بسنلاو دلولا نم هب نوفصي امع هللا ناحبس اولاقو |

 ةكئئالملا مالكنم اضيا ىنتتسملا نوكيف ىلعلا تافصب هفصن لب فصولا كلذ نم ءاءرب مهتلم

 مالكلا نومضم قيقحت ءانتعالا لاك راهظال مهباط>ىلا دوع نوكرسنملا اهنا 46 مكتاف
 متاو ةيفاثام 6 متناام 8 مهووغا نيذلا نيطايشلا مهو مكيدويعمو 86 نودبعتامو

 ةقلعتم ىلعو هلل ريمضلا ه4 هيلع © ٍبئاغلا ىلع بطاخملل اييلغت مهيدويعملو مهل باطخ |

 ىا هنأسما نالف ىلع نالف نتف لاقي دسفملاو لضملا ىنعمب انه نتافلا هي نينتاغ و هلو

 لما ىنعم هنيمضتل ىلعي نئافلا ىدعف اهجوز ناصع ىلع اهايا الماح اهلضاو هيلع اهدسفا

 ةيصعملا ىلع هلمحب نيدسفمو نيلضع ىا هدانعع نه ادحا نينتاشإ منا ام ىنعملاو . ثعبلاو ْ

 هملعل اهلخاد ىا مهم 5 محلا لاص وه نم الا 8 فوذحم نينتاف لوعفذ فالخلاو
 هللا ريدقتب نولضف ةلاحمال رانلا لها نه زيصيو هراتتخا ءوسب رفكلا ىلع رصي هناب ىلاعت

 مهلالضاو مهداسفانع لزعمب مهئاف مهنم نوصلخلا اماو رانلا لهانم نوكينا هللا ردقنم |

 هب هومتفصو امي ىلاعت هفصو ىف مككلسم اوكلسيو مكب اونتفي نا نم ءاءرب مرجال مهف
 لظ«لاق ذاثاىف لؤح ألا وسو, لضلا ناب لعاف نزو ىلع ىلاص .هلصا ربسكلاب لاَص هلوق ٠

 ىلا فيضا املف ضاقك لعاف قرتحاو اهيف لخد عبارلا بالا نم ايلد ىلصي رانلا نالف |

 ةينآلا ءذهي ةعاملاو ةئدلا لها جتحاو * نم ظفل ىلع المح درفاو نيونتلا طقس محملا

 مهدوبعم لاوحال الو هتسوسوو ناطيشلا ءاقلال ريثأتال هنا ىلع لا 6 مكناف ) هلوق ىمو

 مدعو ربجلا هنم مزليالو ةواقشلاب همكحو هريدقتو هللا ءاضق وه رثؤملا امناو ةنتفلا عوقو ىف

 نم لالضا الا دحا لالضا ىلع نوردقبال مهنا نم هيلا ريشا امل ابسك امي لضملاو لاضلا مول

 نيفلكملا لاعفا نم العف هؤاضقو هريدقتو هللا لعو هيلع رارصالاو رنكلا رابتخا هنم هللا لع

 هسكو ديعلا رايتخا ىفانولل |

 راجازا دشاب رود وا لعف * راتخم دوب دوخ لعف رد هك ره

 داتعو 'دايقنا .مايظ. دودشات « :دانع ىهلو. صا درك نا. نيم

 اضق هوس دانعو فالخزو * اضرو بح داسقنا زا دياز

 زومأم, ,ةدنتبا ز)' ار اًنهلمف ه7 :نوهظ طرش ئمنو مادو سي ١

 نيذلا ةكئالملا لوّقيو لق هنأك مهتدبع ىلع درال ةككالملا قارتعا ةياكح ه انمامو

 تسلا 01اا االا نااحاطاا كاوكاو كسلا ١ ةيسنجو ةبسانم ىلاعت هليبو مهيب نأ ند ممن زام ىلع ءانب مهومم دبعو هللا تان مهومتلعج



 مدلك

 تافاصلا ةرو هال م يوم

 اهنالحتملاب ةنْلاو . هرتسيو هبحاص نجي هنال سرتلامضلاب ةنجلاو . لقعلا ءاقخهنال نونملاو

 ع جوردن سنج نيعألا نع نانتحا هل نوف ضرالا هراحشاب رتسلا ردمش ىذ ناتسإ لك

 اك ارش ناكو درمو نان م ثدخ نم نكلو دحاو نا اولاق * فورعءملانلاو ةكئالملا ْ

 | نيهجو ىلع لاه ن+!بغارلالاق * كلموهف اريخ ناكو كنسنو مهنم رهطنمو ناطيش وهف |
 ةكئالملا هي لخدي اذه ىلعف نينالا ءازاب اهلك سساوملا نع ةرتتسملا .نييناحورال اهدخا
 | كلذو نيتناحوزلا ضعب نما لب؛لنقو + ةكئالام نج لكس لو نب ةكئالم :لكف ناظابشلاو

 رارشاو رابخا مهف طاسواو نيطاشلا مهو رارشاو ةكئالملا مهو رابخا ةثالثنييناحورلا نا |

 هلوق ىلا «نحلانم رفن عمتسا هنا ةىلا حوا لق ىلاعت هلوق كلذ ىلع لديو نما مهو

 بست نابرض كلذو نيودالا ةيجنم كارتشا ةيسنلاو بسنلا * «اسن (نؤطساةلاامو) '

 نالفليقو ما١ ىو ةوخالان يب ةيسنلاكضرعلاب بستو ءانبالاو ءاينالا نيب..كارتشالاك لوطلاب |

 اوتناو كي الملانيبو هللانيب ةبسن: اولاق امب نوكرمشملا لعجو ىنءملاو . هييرقىا نالف بيسن |

 ةراشا عضوملااذه ىف مسالا اذهب ةكئالملا هللا ركذ. ىفو * ةكئالمللو هل ةعماج ةيسنج كاذب |

 هيلع زوال نم بساني نا حاصنال مارح الا .تافص نم وهو ناذتجالا هتفص نم نا ىلا |

 ١ هدمد لالجو هللا ةيدحا لاك نع هلع رظن رودصقو ناسن الادنح ىلا ةراشاا هدذو + كلذ

 تكثف ةتافض ىلع هتاقصاو. هتاذ ىلع اهتاذا, ستيف هتافصو هللا |تاذ 'ةفرعم ىف .هلفن ىلا لكو اذا

 حراوج هل محراوج هلت ديو دلوو ةحوز هل م ادلوو ةحوز هلت شو تس هل 6 انس هل ْ

 | ىلاعتو كرات لوقيوهؤ اريك اواع نوملاظلا,لوش ادع لا :ىلاعت :ناكم هلاك اناكم هل تبئيو |

 ريصبلا عيمسلا وهو ”ىشنهلثكاسيل) |
 نشاهام هنكالت] هدنامو رق .* نشتهلا نا ؛:قفم نايهجت

 تناي شلا# ىاتهتنم  رصب *« تفايث شلالج ىارو ام ريشب
 دسر شتافص رون تزكف هنا دسشو لشد هك كاردا هن

 امتاؤ هللا تانب ةكئالملا مهلوق ن نع ةرايع لسا «هنب اولعجو) ىلاعت هلوق وهو اذه نا مث

 | ةنلا تءلع دقل لابو ىا هك ديل اميع اننا + هلوق نم هنقعي امل ادهم هركذ دعا

 ةزفكلا* ا 1 مهنا كل الملا مهو ادشت لايت هنيبو اهم اولعج ناب اهومظع ىتلا

 هب دارملاو -كلذ ىف معاد ءاو مهيذكل اهنع نوال اهب نوبدعم رانلا 3 نورعحل 3#

 م نوملعيو ةيسنلا كلت مهل نوكرشالا ءالؤه ىعدي ىذلا نا ناب ٍبيِذْكَنلا ىف ةفلابمل

 ١ | قومها 6 هلحال نوب دعم مهلاب ناومكحت و كلذ. ىف مهآوبذكي كالا ةققحك 7 مءا

 دياب ح وتفم ديا ثدابشو لع ىافقزا نا .نوج  دنتفكت ناي وحن .]. راريمالا:تفشكىف ل

 انالف ناو لقاع انالف نا دهشا برعلا كوقلك [ دشاب اروسكم 7-1 ذا مال ربخ رد 5 1

 ةلسا ىف م دلك نإ نيل ىلع ةلخادلا ماللاو ةلبج ا ىنعم ريغلال ةرو ال ١ ههجو لِاعل |

 4ع 3 كاك هللا نإ 2 د
 لاق بذكلا نم هول رع

 ا ىلاعت هزؤقن ىا 1 هللا ناحيبس وف ازد

 لاح دصعملم احم دج سم د

 مالا نطب ىف هناضلا وهو ننطلا ىمس ةنمو راصبالا 3 مهراتتساو مهتانتجال ةنح 7 |



 مد 5139 زتقمس نورشلاوب ثااث'اءزجلا

 نم لاح 14 0 مهو 0 مهل ةديدش ةناهتسا اناا ةك الملا كتم ف هلال لولا نم

 ىلع نومدقف دئاح نو رضاح مهلا كالاَو ىا ليودتلاو ع زهتسالال ديم انتلخ لعاف

 لقعلا قيرطب أهتف رعم ىلا لتبقت ال ذا ةدهاشملاب الا جتا 1 ومالا 010 كاكا فاق ولوشام

 ةيجراخلا مزاوللا نم لب مهتاذ مزاول ير عسل هثونالا ذا لال دس انوا ةرورضلاب فرصلا

 ذا مهقلخ دنع ارضاح ىا ادهاش مهتثوناب لئاقلا نوكينا دبالف هف.سيرال ام لقنلاءا:ةناو
 ْ «الأ 96 لاتف فنأتسا مث مهقلخ اودهشيملو امانا مهولعج فيكف ةئالثلاهذه معلا. بايسا
 | وهو ءوسالا مهبذك لجا نم ىا « مهكفا نم مهنا [  كداشولا تير دعت ف وح
 ىن» [ نا دندازب وا ىارب ىنعي ىلاعت ىادخ دازب ] # هللا دلو نولوقيل 00 هلرَد, قلعتم

 | ليلد مهل نوكي نا ريذ نم حسقلا ءارتفالاو حيربصلا كفالاالا سيا دسافلا مهيهذم ىنبم
 |, نيوجنو,ىلاعت اهل محب هفو ريثكلاو للزقلاو ثانالاو روك ذلا مع دلولاو .اعطق ةهشوأ

 ا  نويذاكل مهلاو 8 8 داسفلاو نوكلل ةيباقلا هاجت ةصتخم ةدالولا نآل هيلع ءانفلا

 6 ىلع ةرااقلا تفي < نينللا ىلع تانلا قطصأ 9 م هيف تيرال اند ايدك كلذ مهلوثىف

 | ةزمه تفذخ ىاطصا أ هلصا لاعتفالا فلا ىلع تلخد داعبتسالاو راكنالل ماهفتسا ةزم

 ”ىثلاةوفص ذخا ءافطصالاو . ماهفتسالا ةزمهب اهنع ءانغتسا لصدولا ةزهه ىنا لامتفالا

 | ةسراقلابو :قدالا صخالاب ىضر نهئاصقن ءم نينبلا ىلع تانباا راتخا هنا نولوقتاىا هسفنل
 | راختفا دام هك نارسي هب دناامش عابط دوز كك ريكا راوخد كابن ضد هوك[ طل
 | تسيج] ىنثاكلالاقو * ىوعدلا هذهىف مكل *ىشىأ © مكلام ف [دنئاشيا امش راهظتساو
 | هنالطسب ىضقت ىذلا مكلا اذهب نيملاعلا نع ىنغلا ىلع نويكحو كتكر وقلي تمنع لاياق
 | دهديم تبنو دينكم مكح واسيا ا ةلزوإ تلج هناف هلع وعش وتلا ةهبدن

 ا 0 تدنو يلوم اع الوا مهفتسا تارصإلا ثرح نه ا قامت 0

 نسحا نوكي نا وهو دساالا مكلا اذه مهمكح نه بجعت ماهفتسا مهنتسا مث راكنا
 نورك ذتنتنم نيئاتلا ىدحا فذحب 4 نورك ذتالفأ #8 مهيرا امهسخاو مهفنالنيسنجلا
 لقع ىف زوكىم هناف هنالطب نورك ذتن الف كاذ نوظحالتأ عا رتقم قع بفطعلل,ءاغلاو
 مكل له ىا :# نيم ناطلس مكل ما ظ لاقف نبا ةعتكس ملا لفتنإ ب ىعوركيو
 هل دبال كلذب ىملا نا :ةروزرض هللا ,تانب ةكئالملا ناي. ءامسلا نم. مكلع. تلزن ةحضشاو ةحح
 3 ميكي را »ع دخن نه ديالف ايعالك قار ثنو ىلقعوا قتحب دنس نم
 نا #8 ةيدعتلل ءابلاف [ ادلزم» باتك نا ديراس سب ] ةيسرافلابو : ع ةهحصب قانا
 نودع ٍض مكلا كلذ كود هق :عااعم باتك لع لزني مل اذاف اهيف 8« نيقداص مك
 باطخلاةجردنع مهطوقسو باوجلا نع وعاطقتاب ناذيالل ةبغلاىلا تفتلا مث بذكلا ىلع
 ىلا 14 هني اولعجو 0 لاذ هو مهتايانج ى < و مهنع سود نإ مهلاح ءاضقاو
 ةكمالملا انه دا رملاو سوماقلاىف م ةكئالملاو نا ةعامج رسكلاب ةنْلا 5 ةنملا نيبو »

 (اومسو )



 تافاصلا ةروص مه 41 >>

 [ دوصتموا عفد لاوما لذبب هنو تسارسيم وا عنم لاطبا تعفادُمب هن ددرك هجوتم

 زترحنخ دشكرب كاله رهبزو * زيتس امك لكلا 5و

 | زيارك ىارايه تمواقم ىورهن * ليخد ماكنههن دوب لدح تقودن |

 مهنا ا" قابالاو ىذالا ىلع ربصلا مدع ركذنم اهف ال صصقلا رخآ سنون ةصق تراصو
 هذه مح مدع لءاو قالطالا ىلع ىوعدلا نم هنم ردص امل بقانملا ف جالحلا 0

 بابرانيبو امهنيب ةقرفتلل هعبتيامو مالسلاركذ نم صصقلا رئاس هب متخامي طوا ةصقو ةصقلا

 نيزك ذلا لسرلا لكل لماشلا ملستلاب ءافتك ا وا لسرلانم مزعلا ىلواو رابكلا عئارمشلا

 وبا ىلوملا هدرؤاو نارسالا فاك .نبدلا دّنشر خشلاو ىواضببلا هلق ةروسلا راىف

 الك ناىف ءاوس سئوبو سالا نا ههجو ريقفلا لوقي * ضيرعلا ةغصب هريسفتىف دوعسلا |
 اهدحا صيصختل دبالف لسرلانم مزعلا ىلواو رابكلا عئارتشلا بابرانم سيل امهنم

 ركن نو اانحرك نم زعل لئاع هووجلا ل13 روك ذملا ملستلا ناو هجونم مالسلاب

 نمث مهريغ ىلعو مهيلع مهعإ مث وحلو حون مالس رك ذ ىلع رصتقي نا رهاظلا ناك ذئنيخ
 توعنب افوصوم هللا ناك اذا ىا [ ناشيا ذا سرب سب ] 46 مهتفتساف 96 مهتجرد ىف نكي+
 نيعاد ةيدوبعلاب نيرقم ءاسنالا عيمحو ةيبويرلاو قلخلاب ادرفتم لالجلاو ةمظعلاو لامكلا

 فئاوط ضعبو اشيرق ليهجتلاو خيبوتلا لبس ىلع ربختساف ديحوتلاو هيزمتلا ةقيقحوىلا ديبعلل
 جوز" ىلاعت هللا نا نولوَش اوناك مهناف حلم ىنتبو ةعازخو ةملس ىنبو ةنيهج وحن برعلا

 ىلاعتهلل دالوالا اوتيئاف نو.علا نع نهرتسي اذلو هللا تان مهف ةكئالملا اهنم تجرخف نا نم

 اواعج ثيح ةلطابلا ةمسقلا اوهسقو روك ذلا سنج نم ال ثانالا سنج نم اهنا اومعز مث

 نوفكتسو دالوالا روكذب نورِدتف | وناك مهئاف مهسفنال ر وك ذلا اواعجو ىلاعتهلل ثانالا

 هجو لظىناالاب مهدحا رسثب اذاوإ ىلاعتلاق ءامح نهنونفديو نهنولتش اوناكاذلو تانبلا نم

 ىذلاو تب هل دلوي هناف ههجو دوسا هنا ماملاف ىأر نمهنا انه نمو ةيآلا (مظكوهو ادوسم
 نهشىناللا 46 تانبلا كيرلأ 92 ىلاعت لاق اك قلاخلا هتايثا نكمي فنك قواخا هنم فكي

 كلذو مهبر ىلع مهسفنال لي هيفو * امهعفرا مهنيذلا 6 نونبلا مهلو 2 نينجا عضوا

 اذا كلت ىثئالا هلو ركذلا مكلا ) ىلاعت هلوقك اذهو لقعلا نم ”ىش ىندا هلنم هب لوشرال امت

 اذا هتلالضو ناسنالا ةلاهج لام ىلا ةراشا هفو # ةلداع ريغ ةرئاج ةحشق ىا (ىزتض ةمسق
 اهقحتسيال صئاقن نيملاعلابرو هبرب نظي هنا ةككرلا هتعبط ىلا ىلخو ةسيسخلاهسفن ىلا لكو

 انندلا لها نم لفاغلب لقاع ىندا

 سلناو نِح تمهت زا شتاذ نع *' سنخو" دنت تحيكانا قتداد اعرب

 5 تشكل ا ىاحوا فرحرب هل * تك نششتعاط زا ىنغتسم هن

 ىا ىتالاعجج باتكك ثانالا © انانا ةكئالملا انقلخ ما 95 لاقف رخآ تبكست ىلا لقتنامث

 | هسفن تقزمتل ةثونا كيف مهاندال ليقولو ناودملا تافص سخلا نم ةثونالاو انانا عئابطلا
 د صحا ردا مب ص 0ع عت دع لس حييل مسجلا حلل



 مه عة.»٠ زوو 1 نورشهملاو كلاثلا ءزملا

 ةرجشلاىلا اوهتناف ةعامح همم لسراف ةنيب ىلا لاقف لتق.نا كلملا صاف مالسلامكلع أرقي
 سنوي اكدهشا له ىلاعت هّللب امكلأسا ىا لجورنع هللا دعنا مالغلا امهل لاقف ةعقبلاو |

 هسلجاف مالغلادب كلملا لوانف اوأرامب ا كلملا !وتاف نيروعذم موقلا عجرف متانلاق |

 ضعءبىف -ىور_ ةئسنيعبرا مالغل ا مهب ماقاف كلملاو ماقملا اذهب ىنم قحا تنا هل لاقو هما

 مهيلا عجريل رجاه اذا ىنلا نال سنوي ىناف مهلا مجري نأ ه هاولأتف "اونا هموق نأ رسافتلا

 كلذل نزح سمشلا هتباصاف ةرحشلا تدس دق هنا دجوف ظقتسا املهنا ىودو- موف اقم

 تنا اهقلخت+ ةرجش ىلع نزحنأ هل لق 5 لاقو لِساربج هللا هللا ثعبف كس لفشل دريك ان َرَخ

 مهلصأتسا نا ىنم ديرت نوديزب وا سانلانم تلا ةثام تقلخ ىذلا اناو اهبرتلو اهتن لو
 نسحا امو نيمحارلا محرا اناو سنوباي ىتحر نياف مهلع تيتو اوباثدقو ةدحاو ةعاسفف
 اذهل البضفتو هل قلخامىلا هلصون امف دبعلل ابيغرت ملسو هبل هيلع ىلاعت هللا لد هللا لوسر لاقام

 20 طلاس الا

 كودع اوقلت نانم لضفاو مكمل ريخ وهام. مككينا الأ ) ةذاهشلا ٍباَونو هللا ةلك ءالعا ةين

 هاّشاف ىلاعت هللاركذ رك ذامم مكلريخ وهام ىا ( هللاركذ مكباقر اوبرضيو مهباقد 37

 هكدتاهدروا هصقزد ] رارسالا تفشكىفو « عالاب ناك ناو اًهمده نم لضفا ةأعنلا هذه
 دشدوخ موق نامايو تسر, تنحم نازاؤ تفاي تاما "ت تعلط ناّزا مالسلا| هيلع سنوبإ 8(

 هتخاسلاسكي نياب هكاهناريو ىاهرونخل نآان ىوك ارىراخف درم نالف .كىوبدما ىحو
 ناربو 2 هز نكعوذلا دما امر نئاب سنون 0 فلتيو مك همهم هتحادربو

 هاما نع درا تكس ةرظ قاون ربا ولو ة عاناوعل اور تدك 559 ىحباطمم داتخف |
 هك ىدرعب ىنات ىء شاشخم سنوي ىا كوكل كرا ا هاو تنسو درك او

 ىدوتت شاشخن نم ناكدت: زا درم رازه دصربو دوشيه تسينو هاش ىو ءهلاسكي لمع

 هللا همحر ارىفاح رسشب « مهتمحرل مهتقلخواو مهقلخلا سنوباي» ىتساوخناشيا باذعو كالهو
 هتح ا 1 نع ىأ كيك اذنك قاتل ارم كفك تل لونا: ىلاعت قدح نفك تنديد "تاو |
 قش لورق ةعمتسم ركنا ةعرلا ن كفل ال16 دؤردخل ربل نكات ردع لحفاو قو |
 ١ و1 للم ذي وا هلا نإ كك ذك كنا 1 دج دل فاقع تمأ "لا راكهتك رد 0 ارى رع
 نم قح تسارع ىييننا: دماي لجو لع هللالوقف دناءدركت يسره ةكءد تعافش ناك

 ىنم فاخوا ماقمىف ةرم ىنركذنم رانلانم اوجرخا» هكدبا باطخ هكذا تسنم ىاْرسو
 دود هلا كت تطل نا لقتك م قورد لاؤس 4 تنتحر نإ نبأ ؛ تفداق |
 ١ تاتذا ناد تا نا نيا تشك . ريختم وردا و هكتسامرك نا نبإ تحف تق ا

 ءآتكرو . نمزبب اظع لك لاوسرو .نماي لوف ىنك تعاطرك ١ مدني ىأ“. :تضاذك رد, هزادلا
 نم“ لامحاب سنا :نمبلطرد برط ٠ نم وك رد تك | ٠ رم ضو دد بأ م .نمربوفع ىتك

 دوخر, سب ] 6 نيح ىلا مهانعتف ١ ىنشاكلا لاق * [ نمىاقلبب ىداش . نمىاقس رورس ٠
 حود تعبدو دادرتساب لجا ىضاقتم :كئازا دعبو ناثإأ لجا ماكنهات ارئاشيا ميداد ىداد |

 ( هجوتم )



 تافاصلا ةروس كهل

 | عرقلا لوانتم ىلك موهف عوضوموهف عننم عوبنلا ةاقتتشاك هب ماقأ .اذا. ناكملاب ناعت نم
 ا مو ضراللا هحو ىلع اطسنم هلك هقرو ناك امت اهوحنو ناكطعاو ,ذثتلا و ءاثتلاو خدطبلاو

 هروحتو تابنلا نم ةل فاكشالاب نيطقلا سوماقلا ىفو + ةئطشإ هبدحاو قاس ىلع مه

 ىلع موق تاين لكل مسا مهمالكف رجشلا نا عم عرقلا ىلع رجشلا مسا قالطا لعلو

 امل اكفنا راض هردعش هيلع تدنا ىلاعت هنأ ىلع ىنم ضرالا هحو ىلع طاستنالو هقاس

 نم ةرجش اهنأك تراص ىتح اهناصغا عيمج ىلع عرقلا ىلوتسا ثحب عرقلانم اهتم تبن
 هناف بابذلا نع اهقارواب هتطغو اهلذي ا نك ةزحعملاك تارنالا اذه ناكو نيطَس

 هنرتسف بابذلا هملؤي اريغتم رحبلا هظفل نيح سنو» ناكو بشعلا راسىلع عقب اك اهيلع عشال

 لجا ) لاق عرقلا بحن كنا مسو هيلع ىلاءت هللا ىلص هللا لوسرل لبق . اهقروب ةرجشلا
 عرقلا بحم ناك هللا لوسر نا ::لجر لاقوا تسوي ىلا نعو ( سزو'ىخا ,ةزرحش نه

 الاو فافختسالاو ةناهالا هجحو ىلع هلاق اذا ىنعل 50 هحاال انا رح كلا بأم

| 

| 

 لعولا وانم ىثنالاىمو ةيورا هل ضيق كاعت“هنا ىوررو + نيد اوعت هلاقام ىلع رفك >< الق

 هانلسراو قع هيوق تداعو هرعش تدبو هل دتعا ل اهنبل نم كرمشتف ةيشغو 50 هيلع 1

 لبق مهلا هلاسرا وهو قباسلا هلاسرا دارملاو مهنم بره نيذلادموق مه 1 كفا ةناكوشلا

 دق هنأب ربخا مث قالطالا ىلع نيلسرملا نم هناي الوا ربخا .٠ توا همقتلاو مهيب نم جرد ناي

 ريك ذل امهنيب هدعب امو كلفلا ىلا هبره تقو نيك ذت طسوت ناكو ةمح فلا ةئام.ىلا لسرا

 مهللعتو هلولح تقول هنعتو هللا باذع مهايا هراذنا نم هموق ناب و هس ىر رحام وهو هييس

 لاسرالا تيتع نكا دن 1 مهتاعيا نا عيل هتاداما روهظب مهناتال مهقلعتو

 عا ضانف فا 6 نوديزيوا #9 ىتلاو اتللا دمي لب ءافلاب هيلع ناعالا بترتنم ردالاوه اك

 وا نيثالث وا افلا نيرشع اهماع نوديزي وا فلا ةئام مهنا لاق مهلا رظن اذا هناف رظانلا

 ةرثكلاب مهفصو ضرغلاو لاحم هللا ىلع كشلا ذا نيطاخلا ىلا ةيسنلاب كشلل ىتلا واذ نيعبس

 نوقتي مهلعل .ىثخيوا ركذي هلعل .ارذنوا ارذع) هلوقك اذه هشيام لكنع باوجلاوه اذهو

 | اناعا باذعلا لولح مثالع اودهاشام دعبىا 5 اونماف ف كلذريغو «ىركذ مهل ثدحيوا

 اذهو مهل هناحبس هللا هردق 3 نيح ىلا ف مهانقباو ايندلا ةايطاب ىا 4 مهانعتف وم اصلاخ

 ةرجقلا تحن اموب مان د -ىورد ةيرقملاف رصد ل ةياكو

 امالغ كلانه ىأر و ىوشت ةنبدم باحم ضو ءارعلا كلذنم جرخف تسيل دقو طقتساف |

 مهلع ًارقاف مهلا تعجر اذاف لاق سنو موق نم لاقف مالغاي تنانم هل لاقف منغلا ىعري ْ

 نا ملعت دقف سنوب نكت نا مالغلا لاقف هتيأرو سنوب تبقل دق كنا مهربخاو مالسلا ىنم |

 سنوي هل لاقث ىلدهشينف لتق بذك نم نا مهعرشىف ناكو هولتق ةنبب هل نكبملو ثدحي نم
 مءاج اذا امهل لاقف كلذب اهره سنويل مالغلا لاقف ةعقبلا هذهو ةرجشلا هذه كلدهشت |

 وهو سنوي تيقل ىلا لاقف كلملا ىنأف هموق ىلا مالغلا عجرف من انلاق هل ادهشاف مالغلا اذه



 مك م1 15- .نورمشملاو كلاثلاءزملا_

 مف ةمايقلاموي ىلا هل اربق تو1انطب نوكف هنطب نم سنون رشح مث ناتومي كلاثلاو ..هنطبىف

 ءارمسلا ىف هيلعلبقانمو.هللارك ذ ةمزآلاع الا نوكيال سفنلا توح همقثلا اذا بلقلا سنوي ظ

 قو انكم دع عرص اذاو رثع اذا هبحاص عفري اصلا لمعلاو ءارضلا دنع هديب ذخا |

 ناك هنا الواف ) هللالاق توحخلانطب ىف عقو املف هللارك اذ احلاص ادبع سنوي ناك طيسولا ظ
 لاق قرغلا هكردا املف ) هللارك ذ انسان انغاط ادبع ناك نوعرف ناو ةيآلا 6 نيحبسملانم ٠

 ىفاشلانعو ( لبق تبصع دوو نال ) ىلاعت هللالاق:( ليئارسا وب هب تنما :ىذلاب تما
 ىلاعت هللالاق 5 باذعلاو ةبوقعلا عفدإ 05 كلاين حمبستلا نوعاطلا هب ىواديام سفنا

 هللاىىضر رم نعو * با دعلا عدي هللا ناحعبس لاق بعك نعو د (نيحسملا نم ناك هنا الولف ) 0

 هنع اةءف هللا نا>.س هدلج لواىف لاتف لجر دل سما هنا هنع

 ار ةادنك دوئش>و ىضار * ارهاكرد دوب عفاش قحرك ذ

 كرا تسّقدأب راغا تمحز ى تساوذعرم دوب ىو هاكت واخ نااب ىورزااما دوب أ

 حع مس) لاق هنا ملسو هيلع هل !| ىلذ بلان نع .ةنعدللا ىذو ةريرهوا ىور [ىنابد رظن عضوم د ىهلا ْ

 ١ لاقف دعا حك افيعض انس مناط انير اولاقف هحدست ةكيرلملا كعمبف توذلا طر ىف سنوي | ١

 | اصلا دبعلا اولاق رحللاىف .توحلا نطب.ىف هتسيحف ىناصع سنوي ىدبع كلذ ىلاعت

 | ا مذ لاق ملاص لمع ةليلو موي ىف. هنم كيلا دعصي ناك ىذلا |

 ِ 042 ك8 هاند ىلاعت هلوق كلذو ةعسر رايد ةدعاق ةدلب مو (نيبيصن ضراىف لحادلاب |

 0 ءارعلاو .هن دادتعالا ةلقل هحرطو 'ىثلا» الا نعتلا |

 ءاضعالاناسنالا ىراعموهلها رتسيا# هيرعتل ةلظملاراحشالاو ءانلا نع ىلالا ءاضفلا هنا ىهس

 لعفل ادانسا لبق نم هانذننق هلوق ىف ريعملادانسالاو ..لجرلاو هجولاو دملاكىرعتنا اهنأ نهىنلا

 نم هطغب امع ىلاخلا ناكملاب هممرو هظفل ىلع توحلا انلمحف ىنءملاف لعفلا ىلع لماشلاب بسلا ىلا |

 راصف هندبفعض نمت وحلا نطيىف هلاناملجانم ندنلا لع ىا 0 مقسوهو 8 2 50

 شيرو رعش هملع سا ل خرفلاكراصىت د ىلب واهل ةوقال دلوب 0

 ناو بلقلاناىلا ةراشا هفو * حايرلابوبهو سءشلارح قيطيال ثبحب فمضو همظعفدو |

 سفنلا ةب ةرواجمي ىلقلا هجاننم ىفارحتاب امقس نوكي ايندلار حبو سفنلا نجس نم صلخم

 ءاكتولخ 0 د نامه انكاأف لياخ ككح الس هاكتول ىهام مشرد ار سنو كتانج

 2 قتشم ليعفي +, 6 نيطقي نم ةرجش وف هيلع ةللل هيلع ةللظم هقوف ىأ © هيلعاتيلاو ف اهعيط قارتساو
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 نيم لع رح نام نحال كو راغ ةْشوك نارد ملاع عما امر ا ويبدصو دنتخاس

 فاطل هاكل وزن ىو رس زاغو: تسائو:زينع لس ناو تساهكدتواخاروا تسانيدحومو

 ١ صالختا ىلا ةراشاو هنأشل مظعتو ركذلا راثك !ىلع ثح هيفو * نيحبسلل نم هنوكل ثبلب |

 ْ هللا مان 3 ىضام مكشرد ار سنو نود ميرك دنوادخ ] رارسالا فشك ىف لاق *

 ا سنو ىالب همام هاظ ىورزا هكدنج نه دووأ تاحقرو سنا هللا اي دوبوا تقلط عارجح ا



 ثاءالقل اب رول مه عمل ع

 1 الم ةيفسلا نحش لاب هزاهج نم غرف ىذلا زهجلا لاّقيو عاتملاو باودلاو ْ

 لاقف مامالا لاقو * ىرمال قا دبع اهيف ناكاذا ةئيفسلا مسر اذهو هدبسنم قبا دبع انه
 لاقو ىهاظ ببسالو م دريغ نم هارئام ةنيفسلا ىف لصحمل الاو ايصاع مكبف نا نوحالملا

 دحاولا قرغ نال رحبلا ىف هيمرت همهس جرخ نف عرتقن انيأر اذاف اذه لثم انبرجدق راجتلا |
 كلذو ةره لكى نيون ىلع ةعرقلا تجرخف تاّرم ثالث اوعرتقاف لكلا قرغ نم ريخ |

 نم هبىريام مهسلاو [ندز هعرق ىمك اب ] ىنعي : ةعراقملا ةمهاسملا هي مهاسف # ىلاعت هلوق

 موهفملاو . ةعرقلاهجو ىلع ماهسلا اوقلاو قب آلا نم كللفلا لها عراقف ىنعملاو . هوحنو حادقلا
 ناكف © [ تبون هسىيشك لهاي دزهعرق سنون ] ىنعي :سنوب ىلا ريمضلانا  ىنئاكلا ريسفتنم

 لاق * ةيلغلاو رفظلا ماقم نع قلزملا هلصاو ةعرقلاب نيبولغملا نم راصف 6 نيضحدملا نم
 ضاحدالاف .ىهتناتلطب اضذوحد ةحللاو تلاز سمشلاو تقلز هلحر تض>د سوماقلا ىف

 قب الا دبعلا انا لاق نينوي لع, ةكرشلا كح رخل حسو ل[ نورك لطلاب ] ةسسرافلاب
 رحبلاىف هسفنب ىىرف ةنيفسلا سأر ىلع ماق مث هلاسك ىف ففلتف ىصاعلا هللأو انا ءالؤه ايوا

 ماقتلالا 6 توحلا همقتلاف ه8 [دنكفا رحردار دوخ هديشكدوخرسرد ميلكس نوب ] ىنعي :

 ١ اهتملتبا اذا اهتمقتلاو ةمقللا تمقل لاق [ ندرب ورفو ندركهمقل ] ىنعي: عالتبالا

 اهرايد نيرخا رد هك ىهامب داتسرف ىحو ىلاعت قح ] ىنثاكلا لاق * مظعلا كمسلا هعلتباف

 لبق نم هاج توح هفداصف رارسالا فشك ىف لاقو * [ هدرك زاب نهد هدما ىتشك شمات دشاب

 نم لاح #4 ميلموهو 9 ىمحلا حبست عمس ىتح نيضرالا دارق ىلا هب لفسف هعلتباف نمنلا

 مولا قحتسا ءاوس مالي هنوك ةمالملا ىف هلوخد ىنعمو ةمالملا ىف لخاد ىنا همقتلا لوعفم

 لجرلا مالا لاقبال ما هوءال ءاوس موللا قحتسينم ىنعمب مبلملا نوكيف هيلع ماليا ىتآوا الما

 | موقزا ارج هك اردوخ سفن دوب هدنئنك تمالمواو ] ىنعي : هسفنموليوا هيلع ماليامب ىتا اذا

 ىلا ىحوا ىلاعت هللان| -ىوو- نيلوالا نيريدقتلاىلعال ةيدعتل اذه ىلع ةزمهلاف ف

 | ىطقتالو امظع هنم ىريسكتالف ءاعو هل كنطب تلعج نكلو اقزر كل هلعجا ل ىنا ةكمسلا

 ا وهو لحاسلا ىلع اذوشم هنوك هلع لد م هيل ناعئرا توكلا نطب ىف ثكف الصو هم |

 دوب هام كلر دور لهح يكةنسنا ناش [نأوو تشاور هس ] ىنشاكلا لاق * 3

 قاصو كزان ار وا تسوبو تشو "1 ىلاكطتد هناححسس قحو تعك اايَزَد تفه نِهاَم 5

 نك هتسوس و دركهدهاشم ارحم تثارغو تناجحت سنون“ هنثكم !نوح دولا هتخاس ْ

 ناك [ سنوي هك, تتسن ١ هناك كبل ه6 هنا الولف 2 ادت ةلادتقخا ىلاعتو هناححس

 وا: (نيملاظلا نم:تنكىلا اكناحبس تثااالا ا هلوقوهو تومحلا نطبىف 8 نيحبسملا نم

 ءالملا ل 5 هللا قوقح نيم اقلا نم لهس نعو# هرمحع ةثدم حيبستلاب اريثك هللا نيرك اذلا نم

 رارسالا كفشكف كاقتا ة'ايروتكلا دنزيكتادب دال هك ذور نأ ان] ىنب © نوشعبي موي |

 | نوحالملال اقف تققوو ىلا نع تدستح لن حلا تط سوت و ةشفسلا لخد الل سنو نا كا

 | ىلا# توما نطب ىف ىا 6 هنطبف »» ائيموا 00 « كب اهريغوا ةالصوا اركذ

 250222 ش2 يايا ي2ب5ب52371529تلي5 9 يي5ئي959ؤزؤز[ز9زؤ)»# 2 2124 22522 2525252525520 يي يي يي يب
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 مك 4/5 8: نو رشعلاو ثلاثلا ءزملا
 م11 سس سس هوس سس سس سس سس سس ابو

 مْيزك مهاوخ هكاجت !ىه دسرن ناهاشدايب دياين هدايز نمزا ا تسرت ذيذلو فيطل
 ا باصق تسشن ىخولسمرب ىباصف ناكدبو ديرب رب هكدوب نؤس نيرد مروخو

 | ىايو دماس رومو تخادنا نيمزربو درك هدايودو دزرورغم رويئز نارب تشاد تسدرد

 ا دويلز «اليوط انزح اهحاص تثروا ةعاس ةوهش بر» تفكو در ىاروا ناشك

 ١ كدنشنت ىبلاج توهشو صرح ىورزا هكره تفك روم مهاوخن هكر به ىناحي ام توكا

 | انموي لمجيو سفنلاو ةعيطلا حالصال انقفوي نا هللالأست [دهاوخم هك شدنثك ىناح دهاوخ |
 | تاقوالاىف ةعجارلا بولقلا ىداه هنا هبابىلا عوجرلاو هبانج ىلا هجوتلا ىف سمالا نم اريخ |

 | هماوا هيبا مما وهو ديدشتلاب ىتمنبا سنوي ناو 8 موق لكل مويلك ددملا هنمو ةعماجلا
 ١ راوناىت 6 دوه دالوانم سنو ناك سيم هما مس او ىتم هيبا مسا رارسالا تقك قوس

 | ةءالاءذه ءاءاوانم ىرصملانونااوذاماو .همقتلاهنال 0 بحاصو نونلاوذ وهو قراشملا

 ىلا مهيأد لاف هدجي رف انوقاي مهنم دحاو دقف ةعامج عم ةنيفس بكر هلال هب ىم امنا لبقف
 0 مذ فلك خيشلا ركناف هيلع بتومف هقرس دق بيرغلا لجرلا اذه نا

 تنقاون اهنف ىف رحبلا نم توحلا عيمح ىناف ةعاس هجوت رطضا املف هيقرالا, نبيل فيا ىلع

 ىلاعت: هللا نذاب قرغل مو رحبلا ىلا دب ماسقف مهتلعف نع اورذدتعا كلذ واذ املف

 ىلوالا نوذلا رسكب ىونين لها مهو دومت ةقب ىلا # نيلسرملا نمل »© نوللا اذ ىمسف
 ا ربكألا خبشلا مالكفو * لصوملا ضرا ىف ةلجد 'ىطاخ لع ةيرق اهمضي لقو ةيناثاا حتفو

 سلدنالاب ةثامسجحو نينامكو سمح ةنس سنوي موق نم ةعامجل تعمتجا دق رهطالا هرس سدق
 رابشا ةثالث همدق لوط تيأرف ضرالا ىف مهنم دحاو لجر رثا تسقو هيف توضيب أ
 مانصالا نودبعي اوناكو ةنس نيعبرا ديحوتلا ىلا مهاعد مهيلا لسا اور «*يىهجن كيش قلثو |

 ثالث دعب مهب باذعلا لولح مهدعواو مهرهظا ند جرخف كلذ ىلع اوربضاو ءوبذكف
 نذدن دؤدسا اهغ ءامسلا تقمطا ناب باذعلا تاراما معانا امل هموق نا 5 هلل نيعيرا دعب وا

 ىلاعت هللا اوصلخ ا لس. ردق باذعلا نيبو مهني راص ىتح مهتين دم ىشغِي ىتح طيهل مث اديدش اناخد

 لوجملاو رقبلانببو شوحجلاو نتالا نيبو لافطالاو تاهمالا نيب اوقرف ناب عرضتلاو ءاعدلاب
 اوجرخ مث حؤسملا اوسبلو ءالفالاو ليلا نيبو نالملاو نأضلا نيبو نالصفلاو لبالا نيبو
 باذعلا مهنع هللا فرصف ءامسلاىلا جددضلا عفترا ىتح نيرفغتسمو نيعرضتم ءارديصلا ىلا

 مهلاح ناك فك هموقب م ابطتخم لأس ىبما اءلق مهكاله رظنني سنوبو مهتبوت لبقو
 جرخو مهتبذك دق موق ىلا عجراال لاقف اوعاص امب هثدحو ةيفاعو ريخلو نوملاس مث لاقف
 ىلاعت هلوق كلذو رحبلا فاجىلا هجوتو ىجولا رظتنيملو مهنم الجخ اتكيت, مهرايد نم

 نم هبره ناكامل نكل دسلا نم برهلا هلصاو هبره ىا هقابا تقو رك ذا. ىا # قباذا ©
 رغب فيكف هللادع هناف هخبقل اريوصت زاجملا قيرطب هيلع هقالطا. نسح هبر نذا ريغب هموق
 عجري ىت> هلشنالو والا عر ,ف ليشبال هنا حصدقو هبط "هللاو رش نيا ىلاو نذالا ريغب

 سانلانم ءولعملا ىا 6 نوحشملا كلفلا ىلا ف ىلعالا 55 ةلزب اذوخأم ىثدالا ناكاذاف
 هس هصسصمس سس سس يس 772 22 جت

 ( باودلاو )
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 كا مص 586 تح

 تا 9 7 نا ول

 دش مدس و تفرك ناكيل ىب + دنج ىزور فهكب اا كس
 كافتنالاب ا نيرخ الا ف انكلها ىا ”ىثلاىلع كالهلا لاخدا ريمدتلا 6 انسمد مث

 ةراجم نم ارطم هعبلا ىتح كافتنالاب ضري مل ىلاعت هناف مماع ةراجملا راطماو مه

 | ميتخاس 0 و فاق ناشيا رايدو ىو موق را ارتازكد مدرك كالهسبز هيسراملابو |

 ةروس ىف هتصق رك ذ مدقتو نيلسرملا ةلمح نم هنوكو هما ةلج ىلع دهاوش كلذ ىف ناف
 طولا موق رايد ىلع ىا أ“ مولع 0 0 هكا زكا 3 مكناو 0 عجراف رحطاو دوه

 قلرط ف مودس ناف ميك اله را نودهاشتو ماشلا كا ؟نكاخ َق مهلزانمو نيكاهملا ا

 تعقو اهلعلو ءاسم ىا ىلإلاب نيسبتلمو ىا 6 ليللابو ق8 حاصلا ىف نيلاد مكنوك
 ١ الو ارا حلا نوكك نا”روكو ءانمتلال" داطانلا و "اع انف هك[ لضار ماما رع كرات وج رك

 ا ءاكسلاف حارصلا ىووب نوصي الو راهتااو لللا ند اهلك تاق وال رورملا ممعلي نا ىلع ا

 ا مكييدي نا اوفاخمو هب او ريتعك - نولقعت الف كاذ نودهاشتفا ىا 143 نولقعت النا 0 ا

 معدتك ا مهلاصتتساو مودس لها كاللها نع ردق نم اذ مهاصاام لم |

 نه رفكا مهنال هلاخرو ببسلا داحتال مهلاصتتساو ةنكم. رافك كالها ىلع ادداق ناك |

 ىنال لوقب مال.لاهيلع ىنلاناكو 6 مكن وانه ريخ ؟رافك )١ هلوق هيدهثياك بذك او ءالؤه

 قحلا ةينادحو #نمؤيو نتعب نا ؟لقاعلا "ىعفي ( نعرف: نم؟هللا ىلعي ىتءاواة هيلا )/َكُمَح

 | ملستلا ىلع اهلمحمو ةرامالا هسفن زوجت بدؤيو هتمحرو همركو هلذضف باونا ىلا عجريو
 ا : : : 2 ّ ل 2

 لخاد لك هرمصل ع رح راك نع لاق 00 لاللاو رهقلا لحا م اك ف لاثمالاو

 | ةدابعلا نم لوالا لالا ىلا عوجر اهمقءي نا امف تلصح اذا مث لجو نع هللا لها قيرط

 ىهتنا ادبا كلذ دعب حلشي الف عوجر اهقعيال نا اماو ةمهل الا ةيانعلا لها مهو داهجالاو

 ىناذالا دوجولاف لّقعلا كر ىلاعت هللانا مث + ءاهتلاو ءادشبا هينذ ىلع رصملاك ن وكيف ىا

 | ىف سفنلا ىلع ناك ناو بقاوعلا ىف لضفالاو حلصالا ادبا راتخيو ىري نا هنأش نمو

 ا تاوالخخا لكا رؤل ىذلا دمهرلا ىدلاك بقاوعلا ف هنع ظن ريغ ند ةرصضم ةبقعلا ناك ناو

 ةنْلا تفح)) ماللاهيلع ىلا لاق اذهلو ةماجملاو حملاهالا لك ا ىلع سمشلاىف بعالاو

 ( تاوهشلاب راثلا تفحو هراكملاب

 ونا ىكحزا دج راب ركنا« نلقي دد !(وديع |[: 7

 تر كيور تقلا سلو نإ * تكيس دوت ناك ديل ارك

 نابت هكديد ارىردوم' ىراوتت ىقو].لاثمالا ]ىف ءاحو 4 لقاوعلا نكن ىلإ ةزاكحا هيف
 | هكتار هج نا روم ىا تفك اروا ديد ىرايسب ند ناردو ديشكيم هناخم هناد هليخ

| 

| 

 أ

| 

 ا
 ا

| 

 ١

 | ةكماعط صه كنب نه برشمو طم اس كي ةايحأ كابا هحنياو هداهم دوحربإ

 ظ
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 ا لا ازيا هللا ىلع اناكوت هللا انام ا 77 هللاو 17 هز 41 ةوكا 1 ءاشانب“ ريا اا

 00 ا

 زازا دعب هنن ازور مدون هتسشت ىصقا دحسم“ رد ديوك دئاغلا دمجا نب دمم ] ليكولا منو

 ا قاشيبو دنلب ىدق دوب 0 صح كك ناو امتئهو تؤدرب ىك مديد دورص ود 2

 | دوبامدقو تفدرب هكربب ناو تسشنرود نمزا مظع ضخش نبا نيعارذو ردص نهب خارف

 ن1و ىيكوت « هللاكمحر تنانمد متفكو مداد مالس باوج درك مالسو دمآ شب ارف

 | الدر نانا راتنك نا"نابلا ردا وبا فاؤأب عسمك زم "كفك اعنانكا تسااهتشمف زوداامزا
 هشيدناهح مراد تسود ارئام «كح ني كيلع سابالد توم رضصخ مديزرابو دما نسا رهن نم

 | موتني ذاةلكم نع عي الفاو دولا يرام يدا زاك جول روازب كح تنك كفانا لعوب

 ا ثدكاشمو دنادرك باحتس ىو ىاعد ةزعلا بر « نم راي هللا »دي وك ىمه باتق ا! ندشو رف |

 ةءاكو سفرك تفك دشاب هوت ماعط تفك « هرك ذي هللاثتن تست »و مفكدتك اود ىو

 | اك واماقم متفكر اظفاتقو بشره ىزاوخ“ فيغر ود "تفك دشانهج شالا ماعط متفك

 , ايند زا للاءاياوا زا ىك نوج تفك دا مهارف ى انش مفك ايدذ رئازج رد تفك دشاب
 ١ تا عارف زا دعبو منآ مهارف تاقرع مسوم ردو 20 ىور ودره دوش نوري

 | عوف تك ىساتش همه اراللا ءاملوا مفك مك زابؤا ئوم نمو فك ناب“ اكرم قوت وا

 | هكدبلات هللأب نيمزدش نوربب امندز : هيلع هللا َت تاولح ادخ لوسر نوح تفك م دكا | ردود

 | مناديب ار ةا|اد تع تما نيازا نم كا « ةماقل موي ىلا ى 0 ترش د

 نم ابو تفك مشا ىوابات مساخرل رين نم دورات تساخربا رصخ 5 دشاب اسنا اهلد |

 كيدز ميشن ناندعممو مارح دحسم رد نا اكن صه نم دوب لاو

 مرازكي ماقملا فلخ تعكر ودو مك فاوط "دكت 1 ديا رب باتق [ ان رخخ رد ىئاش نكد |

 دس رب نتفخ ذامو انيسروطب ماش زامتو مرازك مالسلا هيلع ىفطصم ةتيدمب نيش زامو
 دجي كرد مرب هكماب دادماب زامت دغاي حِبَص 'تقو نوخ مزاد ساب ان [بش ةمهو حي زئلاؤد

 3 ه6 نيلسر ملا نم ف مالستلا هيلع ليلا مهازبا ىخا ناراقنب طولوه هياطول ناو [مارح

 ىللهاو ىن بر لاق“ هك الها اوداراو ةوبذكق ةلمهملا لادلاب مودس لها مهؤ هموق

 ءايا انتي2 تقو. رك ذا ىا هي ءاتخذا 8 ىلاعت هلوق كلذف ةلغاؤ 'هللاءاحتت نولمعي امم

 نارتخدزا اذوا تيب لها هممو] #نيعمجا هلالي ىجحت ذا لسزيب ملهنال هلبق امب قاعتب الو |

 تانشثولا حاكت ناكو د96 كداك فاش امو هتكاولكإ ب طع[! جد « ازوخ الا هه [ناشبا ريغو |

 روعالا نم ريك نع'اهزجفلا اذوجم ةنسملا ةأّرملا'تيمسو هتيرشف ازئاج نيبلع ةماقالاو
 ماروتقلا "نال 'اهدْؤِع اردقم اذوطحألا ىلع اهل :ةفاع+ مك نينباعلا'ف؟96 "تاذرفملا-ىق أك

 لقو كالهلاو ناذعلا ىف نيقايلا ىأ رادقم ردت نم دن نكي مق مم تفوق "افا نك 7 ا

 26 لو نيكلاهلا نيذاملا وا هقلخف ودعي ئذلا نع زاسغلا فات انرودصترئاغ 'قادلل '

 رارقاوا هجدوبوا نز هكىزهريب 7-1 ةشئرافلاب ققملاو[ ٌضرالاَن ك(راتغلا“ىضملا روض

 قدعس خشلا لاق : درك: اره: طولابو باذعب ناكدنامرازاب رد تفرك

 2 اتت ب ا سو

 4 نادباب و
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 كلذىف هتدسحف اهرصق بنج ىف اهنم شيعي ةنينج هلتناكو كدزم هللاقب اص راج بجا
 كد ىلع اودهشي نا سانلانم امعمح ترما دعب رفس ىلا كلملا جرتخخ اذا ىتح

 كلملا بيسنم لتق لحي نامزلا كلذ مكح ىف ناكو هيف اهوعاطاف بجا اهجوز بس هلا |
 دوهشلا ترضحاف ركذاف كلملا تمتش كنا ىننلب هل تلاقف. هثرضحاف ةئيلا هيلع تماق اذا

 سابلاىلا هللا ىحوا كلملا مدق ال م ابصغ ةهننج تذخاو هلق, ترماف روزلاب هيلع اودهشف

 نا امها هسفن ىلع ىلآو املظ هالتق نيح ىكدزم هيلوا امهبلع بضغ دق هللا ناب اهربخي نا

 امهعديمث ةنينخلا فوجيف امهكلهينا ككدزم ةثروىلع ةنينلا ادري ملو امهعبنص نع ًابوتي مل
 سايلاىلا امهيضغ دتشا كلذ اعمس املف امهمول نم امهماظع ىرعتت ىتح نيتاقلم نيتفمج

 بيذعس كلملا مهنا ىلا رارصالاو نايصعلاو ةفلاخلا الا امهموق نم او امهنم رهظيملو |
 نيلسرملا ننس نه قاطيال ام رارفلا نال مهد ند جرخ رمشلاب سايلا سحا املف هلتقو ساللا ا

 اند لك نع عبس ايف ىتب هنا لاقي هيف ةراغم لخدف هعفراو لبج بعصا ىلا قتداو

 عقو اك هرتس ىلاعت هللاو نويعلا هيلع اوعضو دق هبلط ىف مهو رحشلا رامثو ضرالا تابن

 هللا لاقف نيئس عبس عوجلاو طحقلاب مهلع اعد مهتايصع لاط املف فهكلا بامشال هيثم
 نينسثالث كدارم كبطعا نكلو نيملاظ اوناك ناو كلذ نم قلخب محرا انا سايلا اب ىلاعت |

 ىلاعت هللا اد سابلا .مهنم كاذ ىأر املو كريشلا نع كلذ مهعلقي يف ةدملا كلتب اواطحقف
 هبمتالو هيكراف ”ىش نم كءاج اف اذك عضوم ىلا اذك موي جررخا هل ليقف مهنم هحري ناب
 راننمسرف هلبقتساف ىماىذلا عضوملا ل صوف عسيلأ همداخ هعمو مويلا كلذ ىف سايلا ج رخف

 ءامسلا بناج ىلا سرفلا هب قلطناف هيلع بكرف هيدي نيب فقو ىتح رانلانم ةلآلا عيمجو
 شيوخ فيل ارتثك ] ىنعي : ىلعالا وجل نم هلاسكب سايلا هيلا فذقف ىفمأتام عسبلأ ءادانف
 برشملاو عطملا ةذل هنع عطقو مهرهظا نيب نه سايلا هللا عفدو [ ليئارسا,ى بزي مدرك

 توملاب سحاو ضرم دق ناك مهضعب لاقو « ايوامس اضرا اككلمربلا ناكف نشل ءابكإو

 لاق رانلا نم افوخ ما توملا نم اعزج ما ايندلا ىلع اصرحأ جت مل هللا هللا حواف ىف
 كركذيو كدمحا الو ىدعب نودماحملا كدمحم فيك ىعزج اما كلالج كننعو نكلوال

 ىدعب نواصملا لصيو موصا الو ىدعب نوءاصلا موصلو كركذا الو ىدعب نورك اذلا

 هللا طلسو ةمايقلاءوب ىنعي ركاذ ىنرك ذيال تقو ىلا كنرخؤال سابلا اي هلل يقف ىلدا الو

 ىدزم ةنينجىف ليزا هتأرماو بجا لتقو مكلهاف نورعشيال ثيحنم مهل اودع هموق ىلع
 ىلاهثليو عسبلأ هللا أبثو امهماظع تمرو امهموحل تيلب نا ىلا اهبف نيتاقلم اهاتفيجلزت لف
 مئاق مهف هللا مكحو هنوعيطيو هنومظعي اوناكو ليئارسا ونب هيتنم اق هدباو ليئارسا ىب

 تيب ناضمر رهش ناموصي مالسلا امهلعرضخلاو سايلا نا  ىور  عسيلأ مهقداف نا ىلا
 لكوم سايلا نا لبقو « مدآ ىبنم تومي نم رخآ امهو ماع لك ىف مسوملا نايفاويو سدقللا
 ايليت تفايدتع نال ود امبلا نك دورداسلا|و[كوم نيضظاوك[نستتفلا يدع اغلا فلسا

 كعب دس تاتا
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 راش نيدجاو قل هته ساو مل ةيلجل قلبا! مانعر قفو“ لع ءامتشالا ودق ىذلاوخا |
 ةضايرلاق يرطب هسفن ةدهاجمىف دبعلا غلباذا هللاهمحر ىلازغل' مامالا لاق * ىلاعتهلءريدقتبالا |

 ىلع كلذ عم ردقيو اهيلا قبسي م روما طابنتساب هيف درفني افلم قلخلا ةسايسو اهتسايسف |
 ىذلا هنا نرطشلا عضاول لاقيذا لبق دوجو هلنكيملا> عرتخلاك ناك اهيف بيغرتلاو اهلعف |

 نوكرتي اوناك لمكلا ضعبنا ريقفلا لومي + ىهتنا هيلا قبسيملام عضو ثيح هعرتخاو هعضو

 بيضق نع ىوراك دحاونا ىف.ةنكماىف نونوكيو مهلكشو مهئدوص ىلع مهنم الدب مهناكمىف
 لوصولاو قلاخلا مسالل ةيرهظملادعب هلع ردشامنا هنال ماقملا اذه رارسانموهف قبسامف نايلا

 | مهييذكت ببسب © مهناف © سايلاىا 6 هوبذكق ف مصو نصو مكاو فرعاف هرس ىلا
 مهامو) هلوقك مهنع ففخيالو اهنم نوبيغيال باذعلاو رانلاىف نولخدمل «نورذحلا» هايا |
 لصتم ءانثتسا 6نيصلخلا هللادابعالا + افرع رسشلاب صوص قلطملا راضحالا نال ( نيج رخمب ظ

 نيذلا مهو باذعلاف رضحي ملو هبذكي لنه هموق نم نا ىلع ةلالد هيفو * هوبذك لعافنم |
 ه6 هيلع انكرتو 98 داشرالاو ةوعدلا بجومب لمعلاو ناميالل مهةبفوشب ىلاعت هللامهصلخا

 ! مالمكلا اذه ىا ه5 نيسالا ىلع مالس © متالانم # نيرخ آلاف 8 سابا ىلع انقباو

 دحاو لكن اف نينيسف ءانيسك سايلا ىف ةغلوهو ةمايقلاموب ىلا هيلع نونو هلزوعدنف هنيعب |
 نيشانلاو سايلا:اتكف 'نونلاو ءانلا !اهدحاىف ديز رخآلا ىتمي.نيتسروطو ءانيس روط نم |

 لاآلاو سانلا ابا نيساي نوكف نالوصفم ..فدعصملا ف امهنال نيساي ىلا لا ةفاضاب ”ىرقو

 اناسحا #* نيتسحلا ىزجت ه8 لماكلا ءازجلا اذه لثم # كلذك انا 8 سالا سفنوه

 اصخش نيسايلاو سايلا نوكيف سايلال ريمضلانا ةهبشال 5# هنا ه8 سايلا مهتلمسنمو اتلطم |
 ىلع مالسو ون ىلع مالس هلوق نه هلبقام هيلع لدا سايلا عمج نيساللا سلو ادحاو |

 تسيمسا ناميا ] ىنشاكلا لاق + 6 نينمؤملا اندابعنم 9 نورهو ىسوم ىلع مالسو مههاربا |

 [ صاصتخال ها ىاربزا صاخ تسيفيرشتب ىدنب مانو ىونعمو ىروص تالاك عيجج نم |
 اك قادوا تكرم وراك ا منار ناوخ لوس بباكلا

 هدانا ياس رمزا وياج ناودح اق ا واع
 هللا ضيقامل مث لبق زح مث انقوب نب بلاكمث نوننب عشوب مالسل اهيلعىسوم دعب ثعبهنا- ىور

 ءادنالاتناكو ناثوالا اودبعو هللادهع اوسنو ليمثارساىنب ف ثادحالا تمظع ىلا :لدقزح

 نيقرفتم اوناك ليئارسا ونبو ةادوتلا نم اوسنام ديدحت, ىسوم دعب نوثعبي ليئارسا ىب نم |
 ناكنيذلاطبسلا مهو ماشلا ضرانم اهيحاونو كيلعبب اواح مهنم طبس ناكو ماشلا ضراب |
 مهيلا سايلا هللا ثعب ةاروتلاب لمعلا اوكرتو روك ذملا متصلا اودبعو اوكرشااملف سانلا مهنم |

 ةأرما هلزاكو بجا همسا كله ساملا طبس ىلع ناكو هبنماو بوطخانب عسب هعبتو ادن

 ةلاتق تناكو مهنيب ىضقتو سانلل زربت تناكو مهلع بافاذا هتبعر ىلع اهفلختسي ليبزا اهل لاش ٠

 ةعبس تجوز دقو مالسلا امهيلع ابرك زنب ىحب تلتق ىنلا ىه اهلا لاقي نيحلاصلاو ءايبنالل
 اهجوزل ناكوادلو نيعبس تدلو اهلا لاب ٌةرمعم تناكو ةلبغ مهلك مهتلتو ليئارساى ب كولم نم

 (بجا)
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 ١ قيدتاتر وتازلا ثلا رش 0107 ققز (5232 زجر 3521: 75 توجو نجت هبا
 | لوسرالادمافوإ) ًأرقو ربمملا دعص ثيح نباتالارئاسكهريغت مدعو مالسلاةتلع لوسرلأت وم
 | سايلازاو © ىلعا هتدهاشهو ىفوا هتايثو ىوقا هناا ناك ةي الا (لسرلاهلبق نم تلخدق

 نوراهنب راريغلا نب صاخف نبريشنب نيسايزب سايلاوهو لسا رساىنب ىلا ىا 6 نيلسرملا نمل

 روهماهيلعو روهشملاوه اذهىسوم دعب ثعب ىسوم خا نوراه طبسنموهو نار” نبا
 ءامسلاىف نانثا ةعبرا ةيرصنعلا مهئادباب ءاسالا نم دوجوملانا تاربتعملا ضعب ىفام هلع لدو ْ

 | ةيوهلا ثنح نم نانثا سابلاو سرداف سانلاو رضا ضرالاىف .نانثاو  ىسعو  سرددا |

 ١ خوذنخا ىا سرداوه سانلانا لسشح نب دما مهنم ءاملعلا نم ةعامج لاقو * صخشتلاو

 بوقعيو سيرداوه سايلا ناممامهلءابنالا نم ةسمخ اولاق 6 حون لبقناكو كملنب خلشوتم نبا |

 نينجا مهيلع هللاتاواص دمحاوه دمتو حيسملاوه ىسيعو نونلاوذوه ستويو ليئارساوه |
 | ةماق اينوك عم سردا ةيوهنا هانعم اذه ىلعف نيفشاكملا رباك ا ضعب كلذ مهقفاوو ظ

 ثدح نمنوكتف .ن آلا ىلا قابلا سايلا ةيناىف تنيعتو ترهظ ةءبارلا ءامسلاىف هتروصو هتبناىف |

 ليا رارعو ىلا اكو 0 ربك وت دولا ىلا كلج نيو ودخل اد هج دلل

 لمكلاعاورا كيذكو مهبةمئاق اهلك ىتش روصب ناكم فاا ةئامىف دحاولا ن آلاف نورهظي |

 ةددعتم سلاحف دحاو نامزىف ىري ناك هنا هريس سدق ىلصوملا نابلا بيضق نع ىوريا#
 ةروصلا سبلو ةيسيردالا ةروصلا عل نيعلانا هانعم سيلو رخ آلا ىفامريغسماب لكف الغتشم

 ١ 6 نوقتنالا هموقل © هلوق تقو ركذاىا  لاقذا 5 خيسانتلاب الوق ناكلالاو ةسانلالا |
 هنوديعتا © العب نوعدتأ 8# [ ىهلا باذعزا ديسرتى ايا ] ةيسرافلابو : ىلاعت للاتاذعئا |

 ءالغتسا لجرلا نم روصتاملو نيجوزلا نمرك ذلاوه لعبلاو .ريخلا هنم اونلطتالو هودسعتالىا
 | برعلاىمسف همسابىمسف هبهريغ ىلع لعتسملك هش اهيلع مئاقلاو اهسئاس لعل ةأرملا ىلع |

 ١ كب لهال ناك منَ مسا لعبلاف . كلذ مهداقتعال الدب هللا ىلا هبزوهرقتي ىذلا مهدويعم

 ١ ةعبرا هلو اعارذ نورمشع هلوط بهذنم ناكو كبلعس مولا فورعملا داءلاوهو ماشلا نم ا

 مهولعجو نداس ةئامعبرا هومدخا ىتح هومظعو هباونتف ناتربك ناتتوقاي هينيعفو هجوا |

 ٍ اهنوءلعيو اهتوظفحم ةندسلاو ةلالضلا ةعيرشب ماكشيو هفوجح لخدي ناطيشلا ناكف هءانشأ |

 | دي نيلوالامكتابآ برو مكبرهللا هه هتدابع نوكرتتو 6 نيقلاخلا نسحا نورذتو 8 سانلا |
 | نالطبب داعشالل مهئاب آل ىلاعتهتب وبر ركذل ضرعتلاو نيقلاخلا نسج !نم ةيلدبلا ىلع بصنلاب |
 | ريدقتلا ىنممي اضيا لمعتسو عادبالاو ءاشنالاو عارتخالاىف ةقيقح قلخلانامث .اضيا مهئادا |

 وه نركب هللا ريغ نه نوضتال عارتخالا ىنعكب قلخلا نال انهه هبدارااوهو ريوصتلاو |

 ١ فصوب نا حصي هنا ىلع لدد (نيقلاا نسحا هللا كدابتف ) هلوق لق نا * بغارلا لاق كمهتسحا ١
 نومحزيو نوديعل اوناك ام ريدقت ىلع نيوكب وا نيردقملا نسحا ةائعم كلذ لبق «قلخلاب هريغ ْ

 ىلع اداحا مهنسحا ىل اع هللا نرددجوهو نيعدبم انههنا بهو لق ذاك 0 هللا ريغنا

 نيققحتملا ةفوصلادنعقلاط ادعو . ىهتنا يهيلع قلخلا هباشتف هقلخك اوقلخ لاقأك انْ داقتحنام

 ل الا 7 | يا اللا ااا ااا

 ( عباس تم 9 نانبلاجوو: )



 مي 6 ٠١|/ ”*جم- نورشلاو تالا ءو ىلا
 00 ب ب بببجتثتبتبتإب"

 كر ب نم قدي وو دمى مكلع ل اول 0 ال قلخلا مذم وهو نتماو هلع هتمعن
 أ ةيرنثدلاو ةشيدلا ملا نم اهريغو ةودلاب كور ءاه هيخاو ىدوم ىى اع امينا هللابو ىنعملاو ظ

 بيذعت نم © مظعلا بركحلا نم © ليئارسا ون مهو ه امهموقو اههانيجتو ف
 ةحئتدنلا ترتاك كلل 4 ةروسلا دعو هيكل ىنعم قيس دقو طيقلا هم وق ىذاو نوعرف

 ياله ]يبان ريقتو 9 وقيد ضب ارامل ىقتعلا هاج ةامفار يملا نم صيلختلا ن نع ةرابع |

 ىلع نيلاغلا 3 كيش 3 مه 0 كلذ ببسبا © اوناكف © #3 95 نوراهو ىسوم ظ
 عا ياواتم اج زكا نراهم نق رئاكمار يلم دهةيطالا ةيلغ هموقو نوعرف معقدع |
 اهتاوهش ءامؤايندلا رحب قرمغنمرسلا نوراهو بلقلا ىسوه ةبجي ىلا ةراشا هبفو « مهيدياتحم |

 حملا: البلا عاونا ىلع نودهاجلا ريصبلف اهتاقصو سفنلا نوعرف ىلع امهتافص عما اهيتيصناو
 راهزالا عواط ءاتشلاو ثقيلا تياغو, راهبلا (موهط :كذللا نخا ناف'ءالولا رانا رهظتنا |
 ظفاللا لاق : راونالاو |
 نما اذاياانايب ثا لك يكن اهباج وتو 4 دا لالفاو داديقك, كراج روما لع |
 ىهانتملاو غيلبلاىا 46 نيبتسملا باتكلا فه ةجستنلانم روك ذملا كلذ دعب كي اهانتاو 8 |
 اهيلا جاتحي ىتلا مولعلا عيمج ىلع للءتشم باتك هناف.ةاروتلاوهو ل اصقتلاو ناسلاىف |
 ىنعم ناب ةغلام نايتساف . «رونو ىده اهبف ةيروتلا انلؤئاانارن ىلاعت لاق اينالاو نيالا طاصمف ا

 لالا زيبتو ماكحالا قابل هلامكلدهنا ثيح نه هناس ىف اعلاب ةناعكللال لعحو حضوو رهظ

 أ هلق ق:ىهك نيسلا:هته؟لقو: كلذ: لغ.هسفنإ لمحو 201 بلطيون أك مارا نع
 باتكلا هانعم نوكف لجيعتو لجعتساو لجوحم دحاو نيو نابتساو ناب ناف نورخستس
 باوصلاو قحلا ىلا لصوملا #4 ميقتسملا طارصلا ع باتكلا كاذب هي اهانيدهو ه نيبملا |
 مالسالا لاند اهانيدهو رارسالا ف شكىفو « ماكحالا عيدافتو عئارسشلا ليصافتن م هيفات ا

 قحلا نيدلل ىوتسملا قيرطلاوهو قيقا هانعمن» مقتسملاطارصلا ريعتساو هيلع اهانيسىا |

 هيلع ضتينا هناش نم مولعم ىما ىلا ظفللا لقن دقف القع ققحن ىما اذهو مالسالاةلموهو
 ءاتبا ىلا ةراشا ذو * ةيقيقحتلاب ةراعتسالا هذه تيم هققحم لجالو ةلقع ةراشا هلاراشيو

 انكرتو وف ةيدحالاو ةيدحاولا ةرضحلاىلا كلذب ةيادهلاو ةينابرلا تاتا هكيمسلمع و ولعلا ٠
 نيرخآلا .مالا ني ايف امهرلع ائيقبا ىا 6 نورهو ىموم ىلع مالس نيرخآلاف امهيلع
 نوراهو ىسوم ىلع مالس نولوّشو امهلع ركل مهف ليزملا ءانلاو ليل رك[ ذل اد
 ىزجم هه لماكلا ءازجلا اذه لثمىا هي كلذك انا قه نيدلا موب ىلا ًامئاد ءاعد امهلن وعديو
 لاش 3 نينمؤملا اندابعنم امهنا 0 هنع ارصاق ءازجال مهتل+ نم اه نيذل 0 0
 ناك املوةدهاشملا ةسشصوه ناسحالاو تيغلا 4 ةينارص وه ناميالاف ناعالاوه ناسحالاق ويرطنا
 ثح نم ناسنالاف علا ىضتقم ىلع ىرجلاو هللاةفرعم لصالا ناك ةفرعملا نع أشنب ناميالا

 ةروصكف ةطيطختلا ةروصلا ثيححنمو ناويح كيحف سحام ثيح نهو تاين ىذغتيام
 مكلضفام) ثيدحلا ىو ةيرشبلا تالامكلارئاسو مهفلاو ملإو قطنلاب هتليضفاماو رادجف '

 ( ركيوناب)



 سسوس هت

 مهدعل لاقو ا

 تافاصلا ةروس مه 4179 >>

 لاخلاىذ دوجو ناف ةراشبلا تقو هبرشملا دوجو ىلا ةجاحالو نيلاح اعقو راتعالا اذهو

 ةيمجتلا تاليوأتلا فو © لاحلا ىنعم رابتعال هبلعفلا قلعت ةئراقمت طرشلا امئاو طرسشب سبل

 نم ىا (نيحلاصلا نم ىبر نع ىبلق ىنثدح مهضعب لاق أ ىلاعت قا نم امهلم ىا ايبنإ) |
 هنأشل مظعت ةويثلادعب حالصلاركذ فو . ىهتنا ةطساو الب ىهلالا ضرفلا لوبقل نيدعتدملا
 مالكلا قيسدقو قالطالا ىلع لعقلاب ليمكتلاو لامكلا ىنعم اهنمضتل اهل ةياغلا هنا ىلا ءاعاو

 ةسرافلابو : هدالواىف مهاربا ىلع * هيلع انكرابو »© فسوب ةروس رخاواىف هيف عسبشملا

 ليئارساىن: نم ءايبنا هبلصنم انجرخا ناب * قحساىلعو © [ ميهاربا رب ميداد تكربو ]
 ه6 نسحم اههتيرذ نمو © ايندلاو نيدلا تاكرب امهيلع انضفا وا بيعشو بوباك مهريغو

 هملظ ىهاظ : نيبم 99 ىصاعملاو رفكلاب 6 هسفنل ملاظو 99 ةعاطلاو ناميالاب هسفنلوا هلمىف

 ىزاحي ءرملاناو ةصيشنالو بسعب امهملع دوعبال امهتيرذو امهدالواىف مظل انا ىلع هش ه4ؤو «

 رزو ةرزاو رزتالو رت لاق أك هعرفو هلصأ نم ردصاعال ةيصعموأ ةعاط هسفن نه ردصاع

 ىصاعلا اصلا دي دقف نابصعلاو ةعاطلاو داسفلاو حالصلاىف هلريثأتال بسنلا ناو 6« ىرخا
 عامطال عطق هيفو « فلخت لو ريغتس+ل ةعيبطلا بسحب كلذ ناكولو سكعلاب و رفاكلا نمؤملاو
 قوتأ:و مهلامعاب سانلا ىنييال مئاهىراي ) ثيدحلا فو ءايسنالادالوا ممنوكب نيرخافملا دوبلا

 بصنلل ةءالعزوتأت نون فذحىنوتأتو بصن اذهلو فرصلاواو ىنوتأتوىف واولا (مكباسناب
 لامجالاب ىنوتناف نيعمتجي مكباسناو سانلا لامعا نوكيأل ىا ةياقولا نون نودا هذهو

 لامعالاب سانلا ىتأي نيح باسنالاب مالسلا هيلع هيدل مهراختفا حقت ضرغلاو

 حارقلا ءاملا ةلوبلا لصاو *» ىلع نم كلاصتاب رخفتأ
 حابقلا كءئانص هسندت * ىكز بسن عفاش سيلو

 هلهاب نم سفنلا تناك اذا » مشاه نم لصالا عفني امو

 ةّتمملا ماظع تن نولك أيو ةيناث ةيم ماعطلا ةيقب نولك أي اوناكمهنال ةءاندلاب اوفرع ةلهاب ةلببقو
 دنمركمو زيزع هلمح رابتعا ناز + دقات بة لغسلكا ىزكلملك

 دنك مركو قلخم دنمدا هك ىقلخ « ناريس سائست تروص سان دنا شدي
 سانلاب اوسلو سانلاب نوهشتي نيذلا مهو « سائسنلا الا قبامو سانلا بهذ » لثملا ىفو

 مهضعب لاقو سانلا ةروصىف قلخ مهوا ا

 تس نادنخ دروو>مىور * تسين نادنح رابتعا ارلصا

 قب تسلصاح لحم زا للاسعا * :ىلزا زكسش»ووش هر وعز نع
 نيز ناكو * باسحلامو» هعفن ايف داهتجالاو باسحالاو باسنالاب رارتغالا كرت لقاعلا لعف ظ

 حبقتو ىتينالع نويعلا عماولىف نسحت نا كب ذوعا ىتا مهللا لوش هنع هللاىضر نيدباعلا
 ىلممملا ىلاعت هللاةفصىف نانملا # نورهو ىسومهىلع ائنم دقلو 8 قيفوتلا هللانمو قريرس

 دعا اذا ةنم هيلع نمو أيش هاطعا اذا انم هيلع نم لاقي اضوع بلطي نا ريغنم ءادتبا |



 مد 47م دج نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 يو ورد ا ةرخس ىلع ةبقلا طسورف ىتاا ةلسلسلا ف ناكسدقلا لئاَصق ىفو «ةمت قاحسا
 ةفالخا تراص املف ناو يمن كلملادبع مايا اهبف تاقلعم ىريسك جانو ميهاربا شبك انرقو
 رانلا لكأتالنا ىضتقي اذه ريقفلا لوقي « ىهتنا هللا اهسرح ةبعكلاىلا اولوح مشاهى. ىلا
 ةداع ناك نابرقلا دانلا لك او كلذ تابجوم نم نرقلا ءاقي نال ءادف ءاج ىذلا نيدكلا
 لمحيناالا مهالا « ةمالا هذه نابرق نع عفر مث مالسلا هيلع انيبث نامذ ىلا مدا ندل نم ةبهلا
 هب عافتنالا نع جرخم ثبحبب هقارحا نابرقلا رانلا لكا ىنعم نا لوالا . هوجو دحا ىلع
 ةثج سبل رانلا هقرحب ناك ىذلانا ىناثلاو . ةيلكلاب نيقيرح نيئرقلا نوك بجوبال اذهو
 ليشارسا ىنب نا ىور ام هل بياطاو هبورث لب مدقلا ىلا نرقلا نم اهعومجعمي نابرقلا
 هلكأَتف ران قأتف ىنلا وعديف عضومفف هلل بياطاو هبورث اوعضو انابرق اوحيذاذا اوناك
 قبس اك حسقلا ىلع لوم هنا ثلاثلاو . ةقورح ةلوك أم هتازجا ميج .نوكي نا مزايالف ا

 ريب رفح هللالهس نا ادلو عذب نا رذن للطملا دبع نا حصدق تلق ناف * ليباه نابرقىف
 .هلاوخا هعنم هللا لوسر دلاو للادبعىلع مهسلا جرخف هللا لهس املف ةرمشع هونب غلب وا منمذ
 ةروك ذملا نييارقلا مول قرف هنا ىور دقف ةئامي ةيدلا تنس كلذلو لبالا نم ةئاع هادفف
 ناك نا برقتملا تلق * للملا عي نيب ةيهلا ةنس ناك فيكف دانلا اهلكأت لو ءارقفلا ىلا
 ءاسنالا نم ىترضحم ىف نوكينا دبالف ايمالسا ناك ناو هبدتعمريغ هنابرقذا كشالف املهاج
 ليوأتلاو | زيسفَتلا رع نم ىف وا ظح هلنم ىلع ىقخي ال م رانلا قأتف وعدي ىذلا وه ذا
 ةروصنا وقحتلادنع نيتياورلانبب ىؤوتلاو قئاقلا بابراضعب ىناثلاىلا + بهذو *6
 اًضنا هققحتل قاحسا ةققح ىلا اثاث ىرتس مث الوا ليعامسا ةقيقح ىلا صهاظلاىف ىرج حجذلا
 اذهلو شبكلا ةروصف رهظ ىذلا دابقتالاو ضيوفتلاو ميلستلا نمىميهاربالا ثرالا ماقمي
 ا ليعامسا ناكف (قحساب ءانرسشيو : ميلح مالغي هانرسشب و ) ةيهلالا ةداشبلا ىف اك شارسلا
 حيبذلا نا تلق تشناف ةققحلاو ىنعملاف نيقفتم صخشتلاو ةرودلاىف نيفلتخم قاحساو
 تفرع امل ةقيقللاىف نيلوقلانه لك ىف بيصم تناف قاحسا هنا تلق تئشناو ليعامسا وه
 انكرت و9 مايقلا موبي ىلا مالسلا امهيلعو هيلع ميهاربارسب ققحتلا ىف رخ ًالانيع اهدحا نا
 اذهىا 6 ميهاربا ىلع مالس ف متالانم * نيرخ آلاف # مهارباىلع ايبا ىا © هيلع
 كلذواهدعبامب ةقلعتم فاكلا 46 نينسحلا ىرجن كلذك © حون ةصقىف قبس م هنيعب مالكلا
 كلذ لثمىا راركتالف قيسامف هيلا ريشاام ىلا ال مثالا نيباهف لبجلا هركذ ءاقباىملا ةراشا
 هب هانلعف امو نينسحلا نم ميهاربا نا ىنعي هنم قدا ءازجال نينسحلا ىز## لماكلا ءازجلا
 هجو ىلع ناعرالاىف نيذسارلا وي نينمؤملا اندابع نم هنا 34 هناسحا ىلع هل ةازاجم ا
 ىوهلااواينالا دابع نهال نيصلخلا اندابعنم ىا ةيمجنلا تاليوأتلا فو ©: ناشمطالاو ناّبالا
 رابخالا وهو [ نداد هدم ] ةيسرافلاب ريشبتلاو : مهاربا ىأ :6 هانرششب و و2 ىوسلاو
 | نيحلاصلا نم هنوك اردقم هتوبنب ايضقم ىا 0 نيكلاصلا نم ابين 2 اهنع هللاىضر ةراس نم |  قحساب  هتوض لئاوانم رهظ امل حبصلا ريشابت هنمو هب ربخلا ىف ارورس رهظإ ام

 (اذهبو )



 تافاصلا ٍةروس م1 47/ 3

 كقعالا دوصقلا نا ةثدبلا قالثع ىتلا"لنل عتبات ءالوطلا للا ةؤلابال قلاب يش
 هللاىضر سابعنبا نءو + ةنْلا نم اشيك كلذ ناك لق اهيلع لاقثالا لمحو بوكرلا اهنم
 ذئنحو ليعامساهب ىدف ىتح ةنللا ىف ىعري ناكو هنم لبقتف ليباه هبرق ىذلا شيكلاهنا امهنع

 مهضعب لوق' نوكي ذئنيحو ءامسلا ىلا هتعفر لب هلك أت+ ليباه نمزىف تلزت ىتلا راثلا نوكت
 مسج مك حورلا مسج نا لمتحيو .نويعلا ناسنا ىف" حمستلا ىلع الوم هتلك اف رانلا تلزن
 هلا ىورو « ايناث مهاربا هحبذيزا ليباه نمزف داثلا هلك أت نا ىفانسالف ادبا قيتو ىتاعملا
 ىورو * ىرلاىف ةئس تف هذخا ىتح تايصح عبسب هامرف ةرجلا دنع ميهاربا نه بره
 لاق هحيذ 1 هلا ىورو * قبس امك هدلو حيذ دنع ةسوسولاب هلضرعت نيح ناطيشلا ىر هلا
 ربكأ هللا » مهاربا لاقف « ريكا هللاو للا الا هلال » حيبذلا لاقف « ريكا للا ريكأ هللا د ليربج
 توملا عيذ مث مهاربا خذ مث ليباه حبذ وهو ةثالث حيذلا نا ٍلعاو * ةنس ىتف «دملا هللو
 ةماقلاموب نيئمؤملا ءادفو ليباه شيكي ليعامسا ءادق هتاف ءادنلا اذكو . شكلا ةدوصفف

 ةيدبالا ةاملا نع هللا ءادفو رانلاىف هئقلف هتيصانب نمؤملا ذْخَأِي رفاكب نمؤم لك نع ىدف |
 مئادلا دواحلاب ةنملا لهال ةراشب رانلاىف هب ىتايف طارصلا ىلع شبكلا ةروصوف ذي توملاب

 ىلا ةراشا ليباه يذف ديحوتلا بتاسمىلا ةراشا هيفف * ةمئادلا ةيوقعلاب رانلا لهال اتيكستو
 رهظم هنال تاذلا ديحوت ىلا مهاربا ذو تافصلا ديحوتىلا ىحي حذو لاعفالا ديحوت
 لك نم متا هؤادفو حيذ لك نم مظعا هحبذف ىلاعت هللا تاذف ىلكلا ءانفلاو تاذلا ديحوت

 ميهاربا دلو حبذ نيعت املو هيلع نيعت نمت طقسالف جال! ىلع نيعت اذا مدلا نا اولاق * ءادف

 لص مركم ىب داسفا لدب هلعج ثيح مظع شيكي ىلاعت هللا هادفف الصا مدلا هنع طقسي مل

 ةروصتراصف ةيفنحلادنع ةاش همزل هدلو حيذب رذن نم اذاو عفتريالف بجو نا دعبو مدلا

 ةروص تحبذف ءاش ةروص ىأ ىف اهيف لخدي ةنلا ىلا قاس شبكلا ةروص مهاربا دلو

 نوه ناسنالك ىتلا ةقيقعلا بيس اذهو شبكلا ةدوصميهازبا داو ةدوص تسبلو شيكلا
 ةمايقلا موب ىلا ةنس مهئانبا نم ادحاو سانلا يذ راصل شيكلاب هللا دغي مل ولو هتقيقعب

 ىمو اهني ةعقاو ةبسانمل مانملا ىف ميهاربا نبا ةدوصىف رهظ شيك ناك هنا ماقملا قيقحتو *

 عذلاالا هللادنعئرملا كاذ ناكاف مهاربانباال شبكلا هللادامم ناكف دايقنالاومالستسالا
 ةراوصأف ىر ملعلانا اك ادهو مظعلا حيذلاب هدلو قا ىدفف هدلو ةروصفف الثمتم مظعلا !

 ءآر امج مالشلاهيلع مههاربا زو' ولف هتقيقحو نإللانيع لايخلا ةرضحىف ىريام سيلف نبللا

 هتروص ف ىذلا شيكلا عذب همانمىف هنبا عذربعي ناب هنم دوصقملا ىنعملاىلا لايخلا ةرضحىف

 ةءارا دارا هناحبس هللا نكل هنبا دانقنا كاذكو همالستسا ماتو هئانف لاك قاف آلا لهال رهظ امل

 ىتح مائملا نم دوصقملا رتسو هايؤر ريبعت هيلع نخاف ىلاعت هىمال اهداشنا راهظاو امهمالستسا

 ليعامسا حيبذلا نا ىف 7+ فلتخاو *6* ةيلعلا ةمكحلا كل لعفام لعفو ايؤراا قدص

 شكلا قرقنالو رسافنلاف ترك 3' ءادوجتؤل والا نتارسفملا رك "تظن قاحبلاوا

 نكيلو ياحملا وريبزلا نبا ماياىف نائرقلا قرتحاو تيبلا قرتحانا ىلا ةبعكلاب نيقلعم انك
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 ها 21 جم نورشلاو كلاثلا ءزملا

 | ناملغلاو مانغالا نم ىرتامم ىلاوما عيمج كلف قلاخ حببست ررك لاقف روك ذملا حيبستلاب
 ظ ةلجحنم اذهو مدآ ةفالخ تملساك هتلخي تملسو ةكئالملا تفصناف مالغ فالآ ةسمخ اوناكو
 ه رمس س دق . ىجج.ش نه ٌتعمس ريدقلا هللا هانغا ريقفلا لوّشإ ا انلايناثابا اهب لعح ولأ واّوَسالا

 كلذو تاذلاو تافصلاو لاعفالا نم ديحوتلا بتارم عبمجمب زارحالا هلمهاربانا لاق هلا

 لاملا نع ءانلاب لصحامتا لاعفالا دححوتف ندبلاو دلولاو لاملا ىه ةثالث ةلكلا بجحلازال

 بجحلا كلتف حورلاو مسجلا نع ءانفلاب تاذلا ديحوتو دلولانع ءانفلاب تافصلا ديحوتو
 لوالا ديحوتلا اقيقحت لاملا مهاربانم هللاذخاف ديحوتلا نم تاماقملا هذه ةلباقم, بينرتلا ىلع

 ديحوتلا اقيقحم دورمت راف هبمر نيح همسجحبو ىناثلا ديحوتا اقيقحن دلولا ميذي هالتباو
 انلصواو دححوتلا ةقيقحب 5 اياو هللاانقق> هللاب هواش و هللاىف هؤانق هلك اذهب رهظف ثلاثلا

 ةبركلا كلت حبرفتل ليلعت 4# نينسحلا ىزجن كلذكانا ه ديرفتلاو ديرجتلا رس ىلا كلاياو
 ارومأم ناك مالسلاهلعهناف هبرومأملا عوقو لبق خسنلا زوج نم هبجتحاو امهئاسحاب امهنع

 ىلاعتهللا نا ىلعل دن ةيبآلاناف ةلزتعملا ىلع ةحح ةصقلاهذهو ةمحقلا ةلئسا ىف لاق + لصحبجلو حذلاب

 نوزوجيال ةلزتمملاو هنم كلذ دريلو هدلو حذب مهاربا سما ىلاعكهناف هديريالو ”ىثلاب سايدق

 ءالتبالا 5 نيبملا اؤايلاوهل 8 [داكنيا هكىتسردب] #« اذهنا © ةدارالاو ىمالا فالتخا

 ىلقبلا لاق * اهنم بعصا ىف ذذأ هب وعصلا هنيللا ةنحلاوا هربغ نم صلخم ا هقزمع ىذلا نيلا ]

ْ 

 لزانم غولب هتقيقح ىفنال نطابلاىف ءالب نوكيالو رهاظلاىف ءالب اذهنا ىلاعتو هناحبس ربخا

 كبجحمامءالبلا لداو تابرقلا مئاظعنم اذهو تافشاكملا قئاقحرارسا دوهشو تادهاشملا

 لاو « ءالولا نيع مهلءاليلاف طق هبايحا نيبو هللا نيب ءاليلا اذه عشجلو ةظحل قحلا ةدهاشم نع

 تارافكو صيحمب نيقباسلا ىلعو تابوقعو معن نيفلالا ىلع هجوا ةثالث ىلع ءاليلا ىريرحلا

 تارايتخالا نم عوت نيشدصلاو ءايلوالا ىلعو

 ديشكه ردنياهت كا هردرصدشز هكا # قشع هدداوكلا هن دردو غب لَك ايماح

 اناعج ىا مدلا راهناو جادوالا ىروهو دومأملا لمفلا هب متفهلدب عذيامب هي عذب ءانيدقو »
 ارليعامسا ميداد ادفو ] ةيسرافلابو : يذلا نم هبءانصلخو هلءادف حجذيامل مسا لكلا يذلا

 ىلع هبرم آلاو هل ىطءملاوه ىلاعتدنال هانيدتؤ لاقامتاو مهارباوه ةقيقللا ىف ىدافلاو [ ىثبكي

 لاق م ىحاضالا ىف ةنسلا هو نيمس ةئحلا مظع ىا 3 مظغ 2 داتسالاوا ءادفلا ىف زوحتلا

 ايلا هبىدغب هنال رذقلا مظعوا ( كاياطم طارصلاىلع اهئاف مايا اومظع) مالسلاهيلع
 ءادفهنال اهظع يذلا ىمسامتا ةيمجتلا تالي وأتلاىفو © نيلسرملادس هلسن نم ىبن ىأو ى' نبا

 ٍبلَصَف دمم ناكونال مالسلا هيلع دعو ليعاملا اهورخ الان م ماذعا اهدحا نيميظع نيننت |
 شبكلانم نابرقلاف مظعا ندبلانا مم حبذلا هللا مافعمل مكحلا ةلئساىفو + ىهتنا ليعامسا |
 هللاف ةينافلا ةملسملا سفنلا نيبو شبكلا نيب ةبسانملا ةدشل باوجلا ةعبسنع بونت اهنال |

 طازصلاىلع ذي توملا ةزوص ةرخ آلاف شبكلا نوكف بسغل عذلل املستسم قلخ.هناف |
 لك لضف نال ىلاعت هللاهمظع ىنعملا كلذاو داقنالاو ملستلاو ىلكلا ءانفلا ةدوص ناكاي

 ('ين)



 تافاصلا ةروس م 20- جم

 زظنلا ةقدنمو ةيمحتلا تاليوأتلا ىف لاق © ةمثالا قافتاب ةيدفلا هكرتب بجيب بلا تابجاو نم
 هللجرو هيديدشينا هابارما ليعامسانا ةصقلاىف ةيبوبرلا ق> ظفحيف ةّيدوبعلا بادا ةياعويف

 بتاعانا ىشخا ىناف ىنع ديقلا حتفا لاق هحيذب مهاملمث بتاعف حيذلاملأ هسماذا برطضبالثل

| 

 فظن اورج اريزلا هدو لاغطأ, ىل كاف

 ببطي هدينم مسلا ناكل « امد تيقس بيبحلا دسواو

 بيطي بيلا برض لق دقو
 ندرود نأ تول سد كايشود 9 ندورد اعد تشيرو دكقرا

 دق ميهاربااي قه انلوقوه ظفلب هانيدان ىا ردقملا هانيدان لوعفمل ةرسفم 6 نا هانيدانو

 تسار هكىسردي] ةيسرافلابو : هتامدقم بيترتو هبومأملاب نايتالا ىلع مزعلاب 6 ايؤرلا تقدص

 ةروصلا تققح ىا ىءاجلا ىلوملل صوصفلا حرشىفو * [ ىدوب هديد هكىناوخ ىدرك
 هنامدقمل ضرعتلاو يذلا ىلع مادقالاب ةجراخلا ةيسحلا ةروصلل ةّمباطم ةقداص اهتلعجو ةيئرملا

 نيكسلا باقناف هافق ىلع نيكسلا عضوم“ عطشلف ارارم هقلح ىلع هتوقب نيكسلا سما هنا ليقدقو

 ارليعامبا تعب هربنا < ات هاللخوت لكون نأ

 كلوزنىفبعتو ةقشم كباصاله ليربج مالسلاهيلع انين لأسر بلا ىفو  ءادنلا عقو كلذ دف
 كاقأ نس هلا تح تدك" رانلاو معاربا ىتلا نيح لوالا . عضاوم ةعبراىف من لاق ءامسلا نم

 عضو نيحىناثلاو . الفكيلااما لاف ةجاح ْنِم كل له هلت لقو هتكرداف ىدبع كردا ىلاعتّللا
 ةفرط هتك رداف ىدبع كردا ىلاعتهللالاق شرعلا تحن تنك ليعامسا قلح ىلع نيكسلا مهاربا

 مد كرداىلاعتهّللا لاق دحا مون كتيعابراو رسسكو راف كل !كحببش نيح ثلاثلاو .نيكسلا تيلقف نيع
 قلكب كماذ تضعف ردا نا اهم تك 0 راق و2 را كام كا دفا ا

 لبقهتكرداف ىدبع كردا ىلاعتّْللا لاق بلا ف فسوب ىلا نيح عبارلاو . ءاوهلاىف هتيمر مث

 اناذيا فوذحامل باوجو .هيلع هتسلجاف رئبلالفسانم ارخ تجرخاو بلا رعقىلالصو نا

 هللاهركشو اهراشيتسا نم نايبلا قاطن هب طيح الامم ناكام ناكلبق هن اكهإصافتب ريبعتلا ءافو مدعب

 امهلضف راهظاو هلثلدحا قفويملال قيفوتلاو هلولح دعب ءالبلا عفر نم هيلع هب ينام ىلعىلاعت

 لوبجم ناسنالا نيفراعلا ضعب لاق * كلذ ريغىلا مظعلا باوثلا زارحا عم نيملاعلا ىلع كلذب
 حيدب صاف هريغنع بلقلا ةقالع عطنا ةبحلا ماقمو ةلخلا ةريغ تضتقاف دلولا بح ىلع

 ةكئالملل اراعشاو فقون ريغنم هللا ليبس ىف ءايشالا بحا لذبب هل ارابتخاو اناحتما هدلو

 كرو هنع رسلا ءالخاوهامنا يذلا ليصحت هنم ىغتبملا سيلف قللا ريغ هعسيال هللا ليلخ هناب

 هموقنهو قاف هيبانم أرب ىتح قحلا ةبحب هيلع تبلغ ىعاجلا ىلوملالاقو * عبطلا ةداع

 نيحآ[ف دوو _ لاتش در تل عم هلام ع مج نع جرخو هللا لييسفف هنبا بذل ىدصتو

 هللادنعةميظعلا هتلخ عم هلام ةرثك نم ةكئالملا بجسعتف منعا نم عبطق فالا ةسمح هلزاكمنا

 ةروصىف كله علطف بهذلا قاوطا اهيلع مانغالا عئاطق بالكو همدغ فاخ اموب جرذف

 ليلخلا عمساملف حورلاو ةكئالملا بر سودق حوبس الئاق حبسف ىداولا فرش ىلع ىدا

 | حيسف ىلا فصن كلف ىبر رك ذ.ررك ناسنااي لاقف هتاقلو< هقّوشو هبجحا هيبح هيبست
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 مه 4174 - قورشملاو ثلاثلا ءزملا

 ةكمالملا مدا رواشوا لبق دقف , ةرواشملاف ةئس نوكنو ةلوزن لبق هل دابقنالاب هيلع ةبوثملا
 #« ص ؤئام#» [ نكبددب ىا تفك ] 46 لعفا تبااي لاق# كلذ هنم طرفامل ةرجشلا نم هلك اىف

 | مث ةدرطملا ةدعاقلا ىلع الوا راجلا فذ هب مؤتام ىا [ نادب ىدش هدومرف هجنآ ]
 ْ لمفا ؤا ةمقد افذحوا لمفلا ىلا هلاصيإب ابوصنم هبالقنا دعب .لوضوملا ىلا دياعلا فذح

 | ترماام لقيم ثبح عراضملا ةغيصو اسما هب رومأملا ةيمستو لوعفملا ىلا ردصملا ةفاضا كرما
 , همالكنم مهأ هلعلو هب لاثتمالا نيح ىلا رمتسم هيلا هجوتم هب قلعتم ىمالا نا ىلع ةلالدلل

 نومدهال كلذ لثم ناو قح ءاسنالا ايؤر نا لعو صمؤئام لاق اذلو ةلاراوللام هحبذ ىأر هنا
 ١ ةظقلاىف نوكي نا ءاينالا ىحو بلاغ نا عم ةظقبلا نود مانملا ف هب سما امئاو * سماب الا هيلع |

 | نم قح ءاسالا ايؤر اولق . صالخالاو داّشالا لاك ىلع لدا لاثتمالا ىلا امهتردايم نوكيل
 | سيل مهسوفت ةراهطل هنالو ادبا مهيولق مانتالذا اظاقيا هّللانم ىجولا مهينأي هناف حولا لق
 ءاينلالا ايؤرو مانملاف هدلو حيذب مهاربا ىلاعتللا مال مكحلا ةلئسا ىفو « ليبس مهيلعزاطيشلل |
 *ىث سيل هنال ةظقبلا نود مانملاف هسا لبق « رئابكلامظعانم قحريفب ناسنالا لتقو قح |

 ربصلاىف هللاب ناعتسامث [ ١سم ىباي هكدشاب دوز] 6 ىدجتس 9 نمؤملا لتق نم هللاىلا ضغبا
 بطعن هللا أجتلاو ىلاعتللا ىلا ةئيشملا دنسانمو 46 هللاءاش ناله لاقف ىتثت-اثدح هلالب ىلع
 هسفن لخدا نيرباصلانم مييبذلا لاق ىلاعت هللاءاضق ىلعوا يذلا ىلع * نيرباصلانم ف '
 قدحتسإ) رضخلا لاق ثح.هسفنن .هرفث مالسلاهللع ىمومو هيلع قرف نيرباصلا دادعف |
 د ناك املو مارملا ليصحتل قفواو درفتلان م لسا ضيوفتلاو ٠ جرخف (ارباص هللاءاشنا |

 ناشنمو ملعتملا ةروصىف ىسوم ناك املو ريصو فقو ىلاعتهّللا ىلا ضيوفتلاو ملستلا ماقم ىف ٌْ
 ضرعتىءوهرهاظ مهض.بلاقو +ريصإ+لو جرخ همهفرملام© ضارتعالاب هذاتسال ضرعتبنا ملعتملا |
 لستسا ىا # املسااملف ف عرشلا ةريغب رضخلا ىلع ضرتعاامتا هنال اضيا ملست هنطابو |

 [ اريادخ دنداهن ندرك هكماكنه سي ] ةسرافلابو : هلاعضخو اداقناو هللا مال هنباو مهاربا
 اذه لس كلوق نم اهلصاو اعمح نهب ”ىرق دحاو ىنعع بح مساو هللا مال م لاش

 اهانعمو هنم نالوقنم هلساو هللا سعال سس مهلوقو هيف عزانمنا لس ءانعمو هل صلخاذا نالفل
 | املساىف ةداتق نعو * ىلاعتهلل هسفن صاختسا ملدتسا ىنعم كلذكو ةملاس اهلعجو هللهسفن صلخا
 ١ ىلع هاقلاو هعرص هلت سوماقلا ىف لاق * 6 نيبحلل هلتو 8 هقن ليعامساو هئيا مهاربا مسا
 اهلامثو ةهبجلا نيمينع نانيج غدصلا قوف هجوللف ةهبملاىناج دحا نيجلاو . هدخو هقنع
 ىلعوا لتلا ىلع هطقسا نيبجلل هلو قنعلا ليلتلاو عفترملا ناكملا لتلا لصا بغارلالاق *
 اضريل دلجو ربصب سمالا ةرشابل ضرالا ىلع هنييج عقوف هقشىلع هعرص هريغ لاقو * هلت
 دجسم ىلع فرشملا عضوملافوا ىنمنم ةرخصلادنع كلذ ناكو ناطبشلا انزحيو ندرلا

 ةبقعلا ةرح دنع مهاربال ضرع سلباذا -ىورو مولا هفرح ىذلا رحلملا ىفوا ىنم

 ىتح تايصح عبسإ هامرق ىربكلا ةرمجادنع هلضرعمث بهذ ىتح.تايصح عبسي هامرف
 وهف جطلاىف تارخلا ىئر عرش هنمو حبذلا ىلع مزنعو ىلاعت هللارمال ميهاربا ىضمم بهذ

 نمر
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 قلي قارا نضال سو عولخ ةإا لئاج هك نر كدا وب عملك ملأج لخديملو

 نقع و سواك ناكر يورو فعل رادو لاو كوع ىرعنا كويل فاضل

 0 كلهاو امالسو ادرب هيلع رانلا هللا لعج امل مالسل | هيلع مهاربا نا 2ئوراد سعات ْ

 لاقتنالا منع اهنسحىف ءاوح هيشن تناكو اهحو ءاسنلا نسحا تناكو ةراسب جوزو دورعلا

 نوتاخهراس تسدب رجاه هار ناردو داهن ماشي كرايم ىور سب ] ماشلاىلا لباب ضرا نم

 ظ ىاز 3 تر 0 كك ا ::ي كلمرجاه نوحو دش ؛ مهارباب ارئاو داتفا |

 نليشباكلر هن نأشلا ملظع حا الصلا لماك دلو دارملا :6نيحلاصلا نم ىلس هوت [ نم راكدورب

 ىلع ةنهلا ظفل نال دلولا ىندي ةبرغلاف ىنسنؤيو ةعاطلاو ةوعدلا ىلع ىتعي نيلاصلا

 ١ ماس نوره ءاخا انتمحر نم هلايهوو هلوتىف) عالبال درودق ناكناو هبصاخ قالطالا

 ١ مالسلاهيلع هيهوتسا امريغ هب رمثيملا ناىف حار هناذ 6 ملح مالغب ءانرششيف 9: ىلاعت هلوقلو

 ١ ضمبلاقو + سوماقلا ىف مبيشي ناىلا داوي ني- نموا دض ىلهكلاو براشلا ّداطلا مالغلاو .

 لمحو رومالا ىف لحال نم ماحلاو ىحف اهئودنم اماو رشعلا زواج نم مالغلا ةغللا لها

 لف ةللراقأاب ىللزو 16و يإ فلل شالو ياركتلل ةيامل كد را دحزالو نزعل
 تاراشب هيف عمج دقلو [ دوب ملح د غول نوح ىنعي رابدرب ىدنزرشب ادوا مداد هدم

 ظ ىاو الح نوكي هناو محا فصوبال ىصلا ناف يا ناوا غلبي هناو مالغ هنا ةراشب ثالث

 | سب | ىشاكلا لاق * ملتساف قهارم وهو ععذلا ةونا هياع ضرع نيح هملح لداعي لح

 | رجاه ماش نيمز زا هلاحيس مكحبو تشاد ىتازرا ىوب رجاهزا ارليعامسا ىلاعت ىادخ

 هي هعم 8: مالغلا كي غاب املف ف [ تفاياعو وشن اجلا ليءامساو درب كمي ارهدروا رسي

 نا ةبتر غلب املف أشنف هلاثيهوف ىا ردقمنع ةبرعم ةحيصف ءافلا ه6 ىجدلا ميهاربا عم

 ةحيازيهضكف نفترطظةنال/ نانو: سلب قانكم هعمو محل اضم و .هيئاوحو ةلاشا ف هسمي د

 هصصخت و . مولعلا رحبىف اذك اعم نكيملو ىتنلادحإاعم امهغوان هنامتقال غلبيال لعفلا نم

 أ هل ناكو كلذل هبهوتسا هنال هناوا لبق هبعستسن الف حالصتسالاو قفرلا ىف لك ١ بدالا نال

 [تساتقفش ريغصت نه, كرسي ىا] 6 ىري © مهاربا 6 لاق ف ةنس ةرمشعا ثالث دمع

 ١ ةذهام ؤا اهتعب ةروصلا هذه ئرا ً ىلاعت هلل انابرق ه6 كحذا ىلا مانملاف ىرا ىلا و

 ا اذه كلتا عادب 0 هللانا هل لوس الئاق ن ا ورلا 0 هنأ لقو + هليوأتو هن رابع

 ند ناطيشلا نم هما, ركل اد ملاك هللا نمأ حاورلا ىلا جانملا نب كلذ ىتور حبصأ املف

 | ةف نعم وي ئعس ةمئف لات هللا نم هنأ فرعف كلذ لثم ىأر ىسما املف ةيورتلا موب ىمس ةع

 ْ هلوش بوصنم 13 اذام رظناف ف رحللا مون مويلا ىهسف هرح . مهف هئلاثلا ةلدلا ىف 3

 ىني ىزيج هجراك نيرد رك 7 رد سإ ] ةيسرافلابو : كلا تيقلا اهف ىأرلا نم * ىرت ©

 وا ءاضءالاوه له*ىثش ىأ هيأرو هلق هيدس امع هلأسي امئاف ] ا اضاقت هج ون ىأر

 | وهو هيف هرواش امباو نيعلا ةيؤر نم ال لايلاب رطخم ىذلا ىأرلا نم ىرت هلوقف فقوتلا

 0 ا نيتلكانما نا نمأبو عرزجنا هم دق تبثتف ىلاعت هللا ةداب نم كي اين ايامنا عدي سم أ
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 ىئاجإلا ىلوملا لاق : هلاح ءوسسو هلمعو ؟د]دةتعا,زع 100 رف رك نالا |
 هللا ءايلواز ىبمح شيب * هاد كميكح نآ هاك ان تلفاي |

 شوخ ناشبا نام دزيه هلعش * نقلب ىقسو دوب ىدلصف
 للخو صقّز ىرب ىللخزا * لقْمو نمل  هلنج رقت دش
 مالسو در تشك رانورب هك * ماع نيهكح ةفق نإ كا

 راندمآ قرحم عبطلاب تفك *« رابكتساو لهجز كميكح نا
 ادج عبط ىاضتقم زا ددرك * اك تسقرحم عبطلاب هدمت
 نيسو راس تنماد نيه 500 ناد:تريغز نارضضاح زا 05

 تخيكت [ناجز شتلجخ شتآ *« تخير نامادب شتا لقنم
 تسه شن آ ردنيرب ىركسبه * تسد شتا نايم نكرد تفك
 نثور وربوا لهج نازادش * نمادو تخوسب شتسدهب نوح

 ديهر لقع ”كريتذا شناج « ديد قح رخسممهار عبط
 ىدوب نينا كوا ةصق * ىدوب نيم وا رع نأ ر كا
 لاح ةهوادر تنسانعلا نيتي *, لاوذ ميز نش دءناح لع

 مهلاخوت كلذ نوكف هموق نم هقراف نمل هلاق رانلا نم ىلاعت هللا هاما امدعب ميهاربا ةرلادل
 نم رجاهم ىا © ىبد ىلا بهاذ ىتا © مهلاببغرت كلذ نوكيف هلهانم هعم رجاه ن ٌْ
 قلما ثسح ىلا هرحب نمره اهل لاشي ةفوكلاو ةرصيلانيب ةيرقوا لباب نهوا نار ح 5
 برلا تاذ ىلا باهذلا ناف ناكعضوم ىأ ىلاعت هتداعل هبف درحتا ثيحىلاوا ماشلاوهو ىند
 ىلا بهذيو رفكلاراد رجهي ناب ىلاعت هللا»ما هلعلو مولعلا رحبىفو + ةهجىف سيلذا لاحم
 ىتلا ةيرقلا ىهوا مارحلا دجسملا ةرامج ىلعو هتلبق ىم ىتلا ةرخصلا ةر ايز ىلع ردقي عضوم
 ضراب ميهاربا نفد خعرراوتلا ضعيىفو * ةنيدملا ىلا ةكم نم :ةرهجلاب انين .ىما ام اهنف. نفد
 ضراو ماشلانيب ىتلا دالبلا ةلمهملا نيسلا نوكسو ماللا حتقو ءافلا رسكب مو نيطسلف
 وهو تدرا ىذلا ىدصقم ىلا 6« نيدهيس ف اهريغو نالقسعو ةزنغو ةلمرلا اهنم رصم
 هتداع ىلع ءانبللوا دعولا قبسل كلذب لوقلا تبو ىرد حالص هبف نوكي عضوم ىلاوا ماشلا
 كيذلو (لبسلا ءاوس ىنردهي نا ىبر ىسعر) لاق ثيحىسوم لاح كلذك نكيملو هعم ىلاعت
 نم اهيف نكمي ضرا ىلا رفكلا رايدنم ةرحهلا ىف لصا ةيآلا هذهو « عقوتلا ةغيصب ىنأ
 ضرالا ىلا راصو طول عم رجاه مهاربا كلذ لعفنم لواو ةعاطلاو نيدلا فئاظو ةماقا ا
 تستراشا «ىبر ىلا بهاذ ىلا ) تفرعم لها قوذرب] رارسالا فشكىف لاق * ةسدقملا |
 ىكسرد ناتيادب لكب تياهن ردو دهب تيادب رد تسنديرب قحاب عاطقنا “ ىبعمو هدنب عاطشأب |

 [ يذوب قلعت زاو هناك دوخابو تيراع قلاب تباهلو دهجرد رمكو نك ذرد نابزو |

 تسنديربب همهزا تسخم عطق «* عطقب زج دوشن رسيم لصو
 ةدهاشملا ثيح نه هللاب وعلا باب هل حت توكلملاو كلملا هرساب ماعلل ةىآ بلقلاىف هل بنُ |

42 



 تافاىلا ةروس مك 27١ جل

 ' تارواحلا نم هنيو مهني, ىرجو هباوتا امدعب ىا 46 لاق ف رورسلا نم ةفخ ىلع اهب باهذلل
 ١ تملع دقل ١ هلوق ىلا 6 مهاربإاي انتهل اب اذه تلمف تتناايباؤلاة 1 ! ل اكتر ات ولغنام

 هنوتخ ام 6 نوتخ ام له راكتالل ماهفتسالا ةزمه « نودبعت أ © 6 نوقطني ءالؤهام
 ةسرافلابو : ماسجالانم اهوحنو بشخلاو رحشلاتحن تحنلاو . ةلوصوماف مانصالا نم

 هللاو 88 [ دوخ تسدب بوجو كنسزا ديشارتى ها _ديقشسارب نيل اال لقوا ن رفعنا ريدر

 ا مكقلخ ىلاعت هنا كلالكاو ىأ خيبوتلاو راكزالل 2ك نودسعت لعاف نم ل ّ مكقاخ

 ' اهريغومانصالا نمهنولمعتامقلخو ىا 46نول ىتامو## قولخلانود ةدابعلاب قدقطاوه قلاخلاو
 لاش كاراقوا كلا مهلعشب ناكناو اهلكشو ىلاعت هقلخي اهتدامو مهمانصا رهاوج ناف

 نوكي نا مزاي م بابسالاو ددعلاو ىعاودلا نم مهلعف هللع فقوتيام هقلخو هلع مهايا

 | ةيستكم ىلاعتهلل ةقولخم لاعفالا نا ةيآلا ىوخ نمرهظو مهل الومعمو ىلاعت هلل اقواذم 'ىثلا

 املا ىلوملا كاف: يئاقتلااور كاؤثلا ولفت نانكككالاب ةءانطعاو ةكيلالخأ هتلاق امسح دابعلل

 دايك تقر نيل وكت [ 355 رن تالف

 تلاع ناو اهلا قواد" قدا لا كنه 25 داوقفن
 مهل ةلاقملا هذه لئاق فيرعتلا ف ىليهسلا لاقو + [ وا صاوخو قولو تدك هي اولاق ©

 ثيدحلاىف ءاح ىذلاوهو كرتلامهو سراف بارعانم لجر نزيهلا همسا ىربطلا 10

 ( ةمايقلا موي ىلا ضرالاف لجل وهف هب فدخف اهف رتبت ةلحف ىثم لجر انبب )
 | نادد شتا هتخاسرب مزيه زاو ىناني مهاربا نتخوس ىارب دينك اني ] # اناينب هل اونبا

 ءائملا ف فل وط ورح ارم هاطفاخ اوه ؟لاقاةنا "اكياتلاسلا هيدر تانك ملا لكل عيل ركل اكينز

 لاق ام اهبف هو-رطو اراث هولاعشاو اطح هوأالمو اطارذ نورششع هضرعو اعارذ نوثالث

 دنكفا ردو هبك رط سي ] ةيسرافلابو : داّهالا ةديدشلا رانلاف 34 محلا ىف هوقلاف 3#

 فاضملا نع ضوع ماللاو باهتل الاو ججأتلا ةدش ىهو ةمحجلا نم [ نازوس شت رد اروا

 | امل مالسلا هيلع راثلاب هوقرحي نا وهو ارش ىا ه6 اديك هب اوداراف 2 نابنبلا كلذ ىا هيلا
 ١ مهمانصا داك اك هكالهال اولاتحيو هب اوديكي نا اودصق رجحلا مهمقلأو ةجحلاب مهلرهق
 | مهانلمط 2 تادرفملا يف اك لائتحالا نم برض دبكلاو مهزحت ةماعلا رهظي الثل مهايا هرسكب
 رانلا لمجي مالسلاهيلع هناشولع ىلع ارين اناهرب هلعجو مهديك لاطباب نيلذالا :6 نيلفسالا

 رانلاب ىلاعت هالايام تاق ناف ه ءاسالا ةروسفف ةصقلا ليصفت قبسام ىلع امالسو ادرب هيلع

 مالسااهيلع ىسومل لبق مك رهقلا ةفص روهظنم عبطلاب فاخي ناسنا لكن ال تلق +« هسفنىف

 | ترهظناو ىلاعتَّللا نذاب الا ايش رضتال زاثلا نا ىلاعت هاراف (ىلو الا اهتريس اهدرعتس فئالو) |

 | ومالك هفو هامهتل_ااو لا وايع نك اقتإلا لب عمجا رهظا كلذكو هتفصو رهقلا ةرودب

 ا اهلةيبونرلا فصو نودقتعلو موحالاو نيمشلاو راثلا نودنعل اوناك مهناف هادعال ةرهاق |

 | رانلا دهاشامل دورعلا نا ربخلاىف درودقو + ىلاعت هللا نذاب الا رَضنال اهنا: كاعت قحلا مهاراف |

 هيلا ابرقن مجذف نيبارشب هيلا .برقتلت مظعل كير نا لاق امالسو ادرب مهاربا ىلع تناك
 - مكس سس ملح ل سال ل عل سؤ لاس سا



 مك 4 ٠ ته نورشعلاو كلاثلا ء زمجلا

 ةائسالا ىفو « هطباض اذهف اججاو سا مناع ناك نا ديباج احابم ويس جو ردوب مج ا

 ةجوزلا ءاضراو عادخلاو ةديكملا لجال بورحلا ىف 10 انارعو ةيسنللا
 بذكلا نال عضاوملا هذه ىف اضيا زوج ال كلذزا حبحصلاو نيرجاهتملا نيب حالصالاو |

 هذهىفزوجي امناو لاوحالاو رودلا ىفالتخاب انس ريصبال هسفنىف حيسقلاو حسبق هسفن ىف

 اهبحيال ناك اذا هتجوزا لجرلا لوقب هلاثمو . عرصتلا قيرطبالضيرعتو ليوأتب عضاوملا |
 ىناب احرص لاق اذا اماف هذه لاثماو كتب دقو ىتجوزو ىلالح تناو كنحاال فيك

 مسوهباع هايلاع هللالوسر ناك هلاثم . هف ةصخرالو اضخم ابذك ن وكف اهضغس وهو كبحا

 اماو هيتأيبناج ىأ نم ودعلا ىلع هيشيل راسيلإ لزام نع لأسي ناك هتييوحت ةضهتلا دارا اذا

 نوربطتي مولا ناكو . ىهتنا اهليبق نم هذهف رخآ بناجىلاىضما لوقيو ايناج دصقي ناكاذا |
 مانصالا تيب ىف هوكرتو مهدبعم ىلا هنم اوبره كلذ ميهاربا نه اوعمس املف ضئرملا نم |

 مهاربا نع اوقرفتو اوصرعاف د هنع اولوتف 48 ىلاعت هلوق كلذو دحا هعم سيل اديرف
 نوعاطااوهمقسلاب دارملازا مهضعب لاقو * ةيارسلاىا ىودملا ةفاخم نيبراه 46 نيربدم © |

 اشفدق نوعاطلازا روهشملا ريقفلا لوش * ىودعلا نوفاخ اوناكو ماقسالا بلغا ناكو

 ىلعلسرا زجر نوعاطلا ) مالسلا هيلع لاق ا ةياورىلع الا مهلبق نكيملو لشاب فق

 هلصاو ةيفخ ىف اهيلا بهذ ىا هي مهتيل [ ىلا غارف # (يكلبق ناكوم لع وا: لحا رساروع

 بلعثلاو لجرلا غار سوماقلاى لاق + ةلمحو ةيفخىف هباهذوهو بلعثلا ةغور نم ةلحم ليلا

 [ ندركىهابور : ناغؤرلاو غورلا] رداصملا جاتىفو * ”ىثلا نع داحو لام اناغورو اغور

 [ ندرك ناتسسد. ::ناغؤرلاو غورلا ] بيذهتلا فو « [ندش ىزيجىوس ناهني : غورلاو ]

 ناشيا شيب دد ماعط ىاهناوخو هتسارآ ارئاشيا ديد نوج ] ءازهتسا مانصالل 4 لاقف

 مانصالا دنعماعطلانوعضي اوناكو [ اهماعطنيزا ديروخ ىمت ايآ ] © نولك أت الأ 82 [ هداهن
 ىباوجب نيقطان ريغ نوعنصتام ىا 06 نوقطنتال مكلام 8# اهيبسب ةكربا هل صحت

 « مهيلع غارف » [ديهدن ىباوج ايمو ديبوكى مت نخس هك ارامث تسيج ] ةيسرافلابو :
 ردصملاف نيمهلاب ابراض هنوك لاحوا 46 نيهلاب ابريض © مهب رضي هنوك لاح مهيلع ايلعتسم لاف
 ةلاآلا ةوقو اهدشاو نيتح راحل ىوقا نيعلا نال كلذو ايوق اديدش ابرض ىا لعافلا ىنعع

 هنال نيعلاب فئلخلا ةيمست رادم كلذ ىلعو ةناتملاو ةوقلاب لبقو * هندشو لعفلا ةوق ىضتقت

 املف 6 مكمانصا نديك "ال هللاتو ) هلوقوهو فلخلا بيسب لبقو « هدكٌؤي و مالكلا ىوَشب ظ

 5 داس [ هتشكهراب ءداملإ ىح > ةروسكم اهودجو مانصالا تيب ىلا مه دبع نه اوعجر ظ

 أ

ْ 

 نورومأملا هجوت ىا 6 اولبقاف هب اوتئاف ليقف هلعف مالسلا هيلع مههاربا نا اوظف لعافلا
 هدعب اميو هليقاع قلعتي نا زوجي هيلا خبشلا نبا لاق « ميهاربا ىلا 6 هللا 88 هراضحاب

 لاق + اهودع ءادتباوهو ماعلا فز نم نوعرس ىا اوانقا وأو نم لاح نوفزي © ْ

 فزفزو ىثملاب ناريطلا طاخم ىتلا ةماعلا ةعرسو حيرلا بوبهىفن ففزلا لصا تادرفملاف

 | نكلو اهيثم لجالالةعرسلا ىضتقتام ةراعّتسا سورعلا فز ريعتسا هنمو عرسا اذا ماعتلا
 11 اي سس وسبب ا

 (باهذلل )



 ةلاسرلا كان مةدحلا داع اة ةيياغبا لكشف هبة 00 ةقاغتلو نافلا

 عباتم هنكل ةروصلاف اقباس ناكناو مهارباف روك ذمريغ ناك ناو مسسو هيلع هللا ىلص

 مهف ثعباو انير ) لاق ثمح هبفاعدو هنيد حدمو هلضشب فرتعا اذلو ةقيقلاىف هللالوسرل

 ةيآلا ( مهنم الوسر

 ىبوت اوشد ارهمه 2 هدو ناكل 200 شب

 ناو انزتا#تام':[اندلقا »واوا رب ةمتؤت ف وحن قت كس ارا نالؤخم

 تاف ١ نم ملس بلقب ىا ةيدعتل ءابلا 6 ماش بلقب 8 ركذاب بوصنم 6# هبر ءاجذا
 هبءاج هن أك هلدصالخا هيز هيهئحمىتنمو نيثوكلاب قلعتيامم هللانودنم ةقالعنم لب بولقلا

 ه6لاقذا 9ه هب ءاحي ىتح ناكمىلا ناكمنم لقني امم بلقلا سيلفالاو ليثقلا قيرطب هايا انضحتتم
 دشخفرا نب لاس نب غلاف نب وحان نب ىعاب نب رزآ 4 هيبال 9 ىلوالاذا نم لدب لا
 ىراكزا ماهفتسا # نودبعت اذام 98 مانصالا ةديعت اوناكو 2 هموقو ف ى نب ماس نبا

 بذكلا ءوسا كفالا 6 نوديرت هللا و هيلا اكفاأ © نافدخت «قذبا عاشقا خبوتو

 هل لوعفملا مث ةيانعلل لعفلا ىلع كومعفملا مدقف كفالل ىا كفا هللان ود نم ةيلا نواناتتا ئا

 ىا مكظاق ف مهكر ش طابو مهتهل ١ كفا ىلع مهناب مه -ةلاكب مهالا نال هب لوعفملا ىلع

 لفغينا هريغ متدبعدقو هومترقل اذا 6 نيملاعلا برب » مكتلف هربخ ادتبم اف مكنظ ”ىش ىأ
 رارسالا فشك ىف لاق + عطقلا فيكف نظال ىا مكيديا تيسكاام «ذخاؤيالوا مكنع

 اراكشأو دنتك مازلا ناشنارب تمم ان دْزاَس ىدبك ار ناشيا ناتب هك دوب ميهاربا لددد ]

 ارحصبات اِس مهاربا ىا هكدنتفكىو نارايو ردب ىزور دنياشن ارىدوعم ناشيا هك دياك

 وهو مج ممج 6 موجنلا ف ةرظن 8 مهاربا * رظنف وه [ يورب امءاكدعبو ميوش نوريب
 ناك و موجنلا ىلا لاقل اهسفنا موجنلا ىلارظنولذا اهباسحو اهملعف ىا علاطلا تكوكلا

 نع فلختلا ىف لتعاو هلع اوركتيالثل اوناك ثيح نم مهلماعف موجتلا ملع نوطاعتي موقلا

 ؛ مقسلاو مقسلا تادرفملاف لاق + # مقسىلا لاقفؤ» مهدبعمىلا مهعم جورخلانع ىا مهدبع

 ضيرعتلانف مقسىنا هلوقو . سفنلاىفو ندبلاف نوكيدق ضرملاو ندبلاب صتخملا ضرملا
 ناسنالاناكذا لالا ف دوجوموهامم ليلقىلا اماو لبقتسمىلا اماو ضامولا اما هب ةراشالاو

 لاقو * ىهتلا فوخهيف ناك اذا مقس ناكم لاعبو هب سحمال ناكناو هيرتعي للخ نه كفتيال

 توملا هقنع ىف نم ناف توملا ددصب وا مانصالا مكتدابعو مكتفلاخم نم مقس ىنا ءاطع نبا
 حبحصأ ىلا ىعا لاقف حيت وهو تام اولاقو سالا هلع م.تجاف لحر ”ىجوفدقو مقنس

 ادبا ةمرحلا كاتهناىف عقبال فراعلا أَ لون نع الا لَه لف ناكام اياو هقنعيف توملا نه

 مالسلا دبع نب نيدلا نع' لاق * هموق مازلاىلا لسوتو هنيد نع نذل ميهاربا نم ءالاذ ناكو

 اعيمح بذكلاو قدصلاب هيلا لصوتلا نكمي دوم دوصقم لكف دصاقملا ىلا ةلبسو مالكلا

 ناكنا حابم هيف بذكلاف قدصلا نود بذكلاب هللا لصوتلا نكما ٌناف مارح هيف بذكلاف
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 ةيسرافلابو : مالا نم 4 نيرخ الاىف لف حون ىلع انيقبا هيلع انكرتو إه بقع هلنكي مو
 كلوقك ةياكحلا ىلع دراو وهو هنيعب مالكلا اذهىا ه6 حون ىلع مالس 8 [ناينيسإ ناسمدد]
 | هيلع نوملسي ىنعملاو . اههجو نع لازتال ةياكحلا نال مالسلا بصتنب رف اهانلزنا ةروس تارق

 هنوكل نيرخ آلا ىف هلوق نم لدب ه6 نيملاعلا ف 9 ةمادعب ةما ماودلا ىلع هل نوعديو اهلست |
 هذه تاش ءاعدلا دارملاو . هيف نيلقنلاو ةكئالملا لوخدل قارغتسالاو لومشلا ىلع هنم لدا |

 ةيلاتءاج ىطرقلاريسفتىفو .اعيمج نيلقثلاو ةكئالملا نم نيملاعلا ىف ادبا اهرارمتساو ةبحتلا
 انلختإاالابعف موأبلاو ليلا بنس اذكتال اهككخب[ال, حوت لاققب ةنيغلللا لوبا: برقعلاو |
 حون ىلع مالس ) امهتريضم فاخي نيح أرق نف كركذ ادجا رضنال نا كل نمضن نحتق |

 قحتسملا نا ىلا اذهب ريشي ةيمجنلا تاليوأتلاىفو © ىريشقلا هركذ هءارضيمل 6 نيملاعلا,ؤ
 ناسنالا ريغ نيملاعلا نم ”ىشىلع يس هللازا ءاجام هنال ناسنالا حور حونوه هللاءالسل

 مالسلاهللع لاقف ( هتاكرب و هللا ةحرو ىبنلا اهيا كيلع مالسلا) جارعملا ةلل ىملاعت لاق اك
 امناو . نيبرقملا كتكحئالم ىلعو لاق امو ( نيحلاصلا هللادابع ىلعو انيلع مالسلا )

 ضرعا ىتلا ةلدقثلا ةنامالا لماح هنال نيملاعلا نيب نم مالسسب ناسنالا صاصتخا ناك

 قدا وه ىذلا مقتسملا طارصلا ىلع ةنامالاب ربعيل هللامالسىلا ”ىش جوحا ناكف هريغ اهنع
 كو,دتنست ل سرا !ًةوعد' نوكَت ) ماللللا هيلع قتلا#لاق اذهلو تفيتلانم داو ةرعشلا نم
 ىلع دوبعلاب اوصتخا ماو طارصلا ىلع دوبعلا ناسنالا ريغل نوكي نا ,تعمس لهو ( لسإس
 لصوملاهللا طارص ىلع روبعلا نم ديالف ىلاعت هللاوهو اهلهاىلا ةنامالا نودؤي مهنال طارصلا

 كلذ لثم ىا اهدسب اب ةقلعتم فاكلا 6 نيئسحلا ىزجت كلذك انا ف ةنامالا ءادال هيلا |
 ىزمن اذبا نيملاعلا ملستو ليلا ركذلاو ةيدذلا ءاقباو ءاءدلا ةباجا نم لماكلا ءازجلا

 هناب ةينسلا تاءاركلا نم حونب لعفامل ليلعت وهف هنم قدا ءازجال ناسحالاىف نيلماكلا |

 هتيدوبع صول نينسحملانم هنوكل ليلعت # نينم وملا اندابعنم هنا » هناسحا ىلع هل ةازاجم
 هلع تاشلاو هليصحت ىف ببغرتو هرما ةلاصاو ناميالاردق ةلالخل راهظا هيفو + هناميا لاكو
 نينمؤملا قرمشل :اناس هنن قرشا:ةونلاو ركذلاب نانيالا ضخ رارسالا فشكىفو *
 لزانمىتدا ءاطع نب سابع لاق * مئاه ىنب نم مالسلا هيلع ادمم نا لاقي ا حون فرمشل ال
 بتاره ىنداو نيقيدصلا بتارم ىلعا نيدنلا 'بتارم ىنداو نييبنلا بتارم ىلعا نيلسرملا
 مهو هلهاو حونل نيرياغملا ىا 6 نيرخ الا انتسغا مث ف نينمؤملا بتاسم ىلعا نيقيدصلا
 وهو [ متشك باب ارتاركيد كنا ىنعن ندرك هقرغ : قارغالاو ] نيعمجا هموق رافك |

 انكرت ىلع افطع ناك اذا اذكو توافتلا نه قارغالاو ءاجمالا نيب املثو . هانيحم ىلع فطع

 هيضاقي م سكعلا نود قارغالا دعب وه اما ءاقبالاو ءاجالا نم الك نال ىخارتلل سيلو
  مهاربال 9 نيدلا لوصا ىف هعباتو احون عياش نمث ىا 46 هتعيش نم ناو وه ىخارتلا

 ىرثكا وا ىلك قافتا امهتيرش نيب نوكي نا زوجي و اءهيتعيرش عورف تفلتخا ناو |
 بلصتلا ىلع هعياش نموا هتتاس ىلعو هنيد لها ن

 عد

 0 عربا 9 نا ٠ ا

 بيد ماعدا باتع بازعب ١



 قيرغلاوهو [مايواماثدوب نيمراهجر سيار حونو] لصوملاب فيصيو خوخ ضراب اوتشيلبقو

 كاناملا روس مص 45307 عج

 رظمو نطوم كنت نيرد واك * يسمو رفاك لاح دوب نإ
 لوش نول تس آن * لوسرو ةاتك ذخزإ يشن نورك

 درس ب ارق او اواو وامك نكرر لفت
 ىوك انعطا مهو انعمس مه * ىور ربع ردهدرك نامؤم

 نااردا؟ !تنايأ -ةاراطع اءدكشر كاك[ تاايزا» ايالثا 1 دليم

 نيرذنملا ةققاع نسل ليصفت عون 6 حون انيدان دقلو هه قيقحتلا قيرطب قيفوتلا هللا نمو

 دقل هللابو ىنمملاو . نوجا منلف ةئيرّب ءاعدلا ءادنلاو . حتفلاب نيرذنملا ماء وسو امكان
 اروهدو اباتحا هيلا مهاعدام دعب هموق ناعيا نه سنن نيح نيلسرملا لواوهو حون اناعد

 هترصن نم هدام ىلا هانلصوا ثيح ةباجالا نسحا هانبجاف اروفنو ادارفالا هؤاعد مهدزي ملف

 نت نوبل جن هللاوف ىا ه6 نوبسحلا مالف نوكيام غلب اب مهنم ماقتنالاو هتادعا ىلع

 ةيجنتلا ] 6 ءانيحنو يه ءايربكلاو ةمظعلا ليلد عمتجاو هيلعرك ذام ةلالدب ةقثث فذحام فذ
 قرغلاّن م ىا [كرزب هودنازا] ه6 مظعلا بركلا نمل [وا ناسكو] هيهلهاو لم [نداد تاخن :

 بركنم كلذ لصاو ةمفلاكةبركلاو ديدشلا غلا بركلاو .اليوط ارهد هموق ىذا نموا
 تبرك نم بركلا نوكي نا حصيو كلذ ةراثا سفنلا ريشي غلاف رفحلاب اهلق وهو ضرالا

 انكلها ثرح 6 نيقابلا »9 بسك 6 مه فه هلسن 6 هتيرذانلعجو قه بيغملل تند اذا سمشلا
 لك تام هنا ىوردقو « ارايد نيرفاكلا نم ضرالا ىلع رذتال بر هناعد بجوم ةرفكلا
 لاق * ةمايقلا موب ىلا نيلسانتم اوه نيذلا مهو مهجاوزاو هلانبا ريغ ةئيفسلاىف هعم ناك نم

 سرافو برعلاوبا ماسق . ثقايو ماحو ماس دالوا ةثالث هلناكو حوت ةيرذ نم مهلك مهنا ةداتؤ

 ةيونلاو دنهلاو دنسلاو برغملا ىلا قرمشملانم نادوسلاوبا ماحو . ىراصنلاو دوهملاو مورلاو

 جوجأمو جوجأيو دزخلاو كرتلاوبا ثفايو . مهريغو ربربلاو طبقلاو ةشيملاو حتزلاو

 دندوب تفه ثفاي ندئازرف دنتفك عاروتلا باحصا ] رارسالا فشك ىف لاق * كلانهامو

 نام ناشيإ نكسمو نيصو ىراكو كلسنمو سيراتو بالقصو رزخو كرت ناشبا ىاهمان

 | فنار لات فلا خرا نازل ا ا ,انازهون ا زيو ا كلطو ةاونرفا! نون جلول
 شيحو طبقو زو دنهو دنس ناشرا ىاهمان دئدوب تفه حون نب ماح نادنزرف نينح صو

 نادنذرفزا همه ناهاس سنجو دوبابصو روبدو بونج نايم ناشبا نكسمو ناعنكو بونو
 مرادندوب تفه هكدنيوكيم ىوقو دندوب جنب دنيوكيم ماس نادنزرفااما دنئاردارب تفه نبا :

 ردي ملاءو دوب نمتلاوبا ناطخ مالسلاهلع مهاربإا دج غلاف دود ناطشو غلاف نافتلازا دوب برعردب دشحف رادوب دومتو داعددب مرا خروتو خرانو دوساو رفيو ماعو دشخفراو
 ماس ىو ةفنلخ عونزا دعبو دئناوخبم زاب ناشيا مانب همه عاطقاو رايد نياو دوب نامرك د دن حراتو هينيمرا بحاص دوب نيمرا ردب خروتو دوب مود دب رغيو سداف ردي دوساو ناسارخ
 [رهش نارياو دوب قارع نيمز ىو نكسمو زاسراكو دوبهدنامرف حون نادئزرفرسرب دوب
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 مر سو وهو سرور دوو عرج يسوع اجو رك نو دروسو
 ريغ نه نيدلاىف ءابآلا ديلقتب باذعلا نونف نم ركذام مهقاقحتسال ليلعت « نيلاض معا |
 نيلاضو [نتفاي] ةيسرافلابو : نادجولاءافلاب ءافلالاو . الصاهب كسمت ”ىش مهئاب آلو مهل نوكينا ٌْ

 ىدهلان ع سالا سفن ىف نيلاض مهودجو ىنعملاو . اودجو ىنعمب اوفلا هلوقل ناث لوعفم

 نوملاظلا نورفاكلا ىا # مهف © ليلدلا ةيحالص نءالضف ةبش حلصيام مهل سيل قملا بلطو

 ريغ نم نوعرسي . نوعرهي 9 [ى] ةيسرافلاب رثا عج ءابآلا راثآ ىا :« مهران[ ىلع و»

 عارسالا . عارهالاو لمأت ىتداب لطابلا ىلع مهلوكروهظ عمالوا قللا ىلع مهنا اوربدتي نا

 مسق باوج #* دقلو 9 مهراثا ىلع عارسالا ىلع اثح نوثحيو نوجزي مهنأك ديدشلا |

 6 نيلوالارثكاا 8 شيرق كموقلبقىا © مهلبق 92 [دش ءارك ] 4 لضؤ» دقل لابو ىا |
 انلسرا دقلو# ةراشالاب ىنتك اف اليلد مالكلا ىف نالرك ذي و سيلبا مهلضا ةقباسلا مالا نم
 ىلوا ءاننا ىا * نيرذنم هه نيرثك الا ىنعي [ناشيا ناممرد ميداتسرفام قيقحو] 06 مهف

 رظناف ف ةميخولا هتبقاع مهورذناو هيلع مهام نالطب مهل اونيب ريطخ نات اعوذ ةددع, |

 امل كالهلاو ةعاظنلاو لوهلا نم اورذنا نيذلا ىعا رخآ ىا # نيرذنملا ةبقاع نك فك
 نم نكمي نم دحا لكل وا لوسرلل اما باطخلاو .اسأر مهل اومفري+لو راذنالا ىلا .اوتفتلم+ل |
 مهم ىثتسا اعيظف اكالها اوكلها مهنا ىنعملا ناك ثيحو مهرابخا عامسو مهراثا ةدهاشم |

 لمعلاو ناميالل مهقبف وتب هللامهصلخا نيذلا ىا 6 نيصلخما هللادابعالا 9 ىلاعت هلوقب نوصلخلا 1

 هللا لوسرل ةيلسن ةياآلاىفو * ةيضاملا متالا رافك هب كلها ام اوجن مهنا ىني راذنالا بجومب

 6-1 مهو رذتاف ةيضاملا مثالا ىلا السر هلبق لسرا ىلاعت هنا ناس سو هيلع ىلاعت هللا ىلد

 ربصف لالضلاو رفكلا ىلع اورصاو راذئالاب اوهتنلو مهموق مهبذكف لالضلاو رفكلا ةقاع |

 نا مث غالبلاالا كيلعامو مهدتقاف ىلاعت هللا ىلا مهتوعد ىلع اورمتساو مهاذا ىلع لسرلا
 لمعلا حبحصت لقاعلا ىلعف * دارملاب زوفلاو ةاجنلا ريصلا ةياغو كالهلا رارصالا ةقاع

 مظعتلا ءاشا ةتشاا ىلع ةيدويعلا رادم ىطساولا لاق < ةيفصتلاب باقلا حبحصتو صالخالاب

 ءاحلارك ذ نمو . صالخالا جهل مظعتلا رك ذ نش .ةيبهلاو ةيحلاو ءاحرلاو ىفوخلاو ءاحلاو

 كلاهما نم نمأيو بونذلا نم ديعلا بوتي فوخلا رك ذنمو. اظفاح هبلق تارطخ ىلع دبعلا نوكي ١
 ةبسهل ارك ذ نمو ٠ لامعالا هلوفصي ةبحملا رك ذ نمو . تاءاطلا ىلا عراسي ءاجرلا ركذ نمو.

 انطاو انعمسالا لوقيالو ىلاعت هللا ةدارال هتدارا ىف اعبات نوكيو رايتخالاو كلمتلا عدي
 تحن ىتلا راجمالا نم مكنم لك عفريل هركسعل لاق تاملظلا لخدامل نيئرقلا اذ نا حص دقو« |

 اديا رسحتلاىف ىتيو مدنركتاو فلاخ نمو ىنغلا ةياهن غلب عفر ن ىهاوج اهئاف سارفالا مادقا |

 كرادقم.ءنيخذ نانئدرك .# .ىراب ناحتتما رهيب يشاك

 ىشذكن تقعب ناسنيا متقو * ىتثكن م تقو دقن نونك ان

 راكنا ىدوكت دعك يرت « راب مدركب وهل كشك

 ريوشتو تلاجخو باححرد » ريصم نازا ىداتفينات

 كاب



 تافاصلا ةروس مه 156ه ٠>

 | اوملعيو رحشلا قرت راتلاو كاذ نكمي فك اولقو رفكلاىف ىداقلاو ةوبتلاو نآرقلاىف
 هظفحو رانلا ىف رحشلا قاخ ىلع ردقا اهبذذات و رانلاف شعبي ناومح قلخ ىلع ردق نم نا ١

 | اهرعقىف اهتبنف هج رعقىف تيلنىا محجلا لصاىف جرم ةرجش اهنا : ةقاطعالا

 راحشالا لامك اةيباووصع رانلا امد لصا ناك املو اهتاكرد ىلا عفترت اهناصغاو

 ىرعبزلا نبا ىلع در هلعلو * هف دلوتب ملام فالخم قرغي مل ءاملا ىف دلوتال 0 تاااقلتجلا ا

 موقزلاو موقزلاب انفو ادم نا مهل ىرعبزلا نبا لاق ثيح مهل ليهجمو شيرق ديدانصو |

 6 محملا لصايف جرخت ةرجش اهنا ١ ىلاعت لاقف دمع هب كدعوتام اذهف اوقزت ءازهتسا لاقف 1

 لختلا نم جرحي 'ىث علطلاو ٠ رمل راك ةلخنلا علط نم راعتسم 0

 مكمكلا سوؤر © [ وا ايوك ] * هن 5ك دوضنم امه لجلاو ناقيطم نالعن هنأك

 مهدياقعو سانلا عاط ىفاههركاوروضلا حبقا ناطيشلا ةدوص نال لوهلاو حبقلا انت ىف

 علطلا هيبشتف هوري ناو ناطيش هنأكاولاق ةهاركلاو حببقلا ةياغب ًايغاوفضو اذا ةم نمو

 اذهام ) ةياكح ىلاعت لاق كلملاب نسحلا ىف قئافلا هبشتك ليخملاب هبشت نيطايشلا سؤرب

 نيطايشلا تافص حسقىف هتامولعم انهه ناكنم ناىلا ةراشا هيفو * « ميرك كلمالا اذهنا ارسشب

 ه6 نوطبلا اهنم نوئلاف 8 هللا فاضملا نم بستكم ثينأتلاف اهعلط نمو ةرحشلا نم ىا '
 ةراشا هيفو * باذعلا نم رخآ اعون كلذ نوكيل اهوهرك ناو اهلكا ىلعرسقال وا عوجلا ةيلغل |
 ئىلاملاو . اوعرزامالا اودصحاف نيعراز ايندلا ىنعا ةرخآآلا ةعرم ىف اهل اوناك مهنا . |

 رهظلا فالخوهو نطب عمج نوطللاوأ# ءولعو ىلام وهف ولع ءاطلانالا كاكا إب لعاف مس

 نوك نا روحو اولا الل كي د م 10 ىل م" مؤاقستسا لاطو شطعلا مهبلغو

 هيركلا ماءطلا لك ١ نيب نيعماج نونوكيف ةيثرلا ثيح نم مهماعط نم دعبا مهبارش ناك
 رالا ءاملا ماو طلخلا بوشلا ه6 ميمح نه ابوشل #8 عشبالاهركالابارش برشو عيشبلا

 اهسفنىلا وا اهتاكرد ىلا ىا ميحجلا ىلال 9 مهزيصم ىا 3 مهعج منار مث 3 مهءاعما عطش

 هذه ىلاعت هلوقل اهنع جراخ محلا لبقو اهلوخد لبق مهلا متدشب لزن ماو موقزلا ناف
 مهلزانمو مهراقم نع .مهي بهذي «نآ ميمح نيبو اهنين نوفوطي نومرجما اهب تانكي للا مهجأ

 ىلا نودري مث ملا نم نوقسي مث اوئلمم ىلا اهنم نولكاف موقزلا هرحمشملا ميحجلا نم

 ثيدحلا ىفو « مملقنم نامث» دوعسم نبا ةءارق هديؤيو ءاملا دراوم نع لبالا درب 5 محجلا | ا

 تار تيك موقز لا ند 58 راعق نا ولف أو ملم مج اولا ناومالو هللا اوقنا] شان اهل ابل |

 اس 5 نانا

 | رمتلاو ديزلاب مهتناف انيِشز ةيراجاي لاقو هس لهجوبا مهلخداف رمتلاو دبزلا ربربلا ناسلب |

 | جرحي ىذلا اهرمثو اهلل ىا هي اهعلط #3 لالخلا ةلهجلا ءالؤو مهفام موقزلا س

 | هكاهنم نولك آل#» [ نابخ زود سب ] 6 مهتاف ف نيطابشلا ةروص حبق ىف هتافاكم كانه نوكي

 | اهنم اوعيشام دعب مهتوطب اممم اوالم ىتل را ل طومان ا كف
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 تم: 2 نورشعلاو كلاثلا ءزملا

 ءاحلسلا نشير اكو ةينالاف اذه ةراشا نم ةصح ل*عوفراغلاو مب ًالباعلايع 1

 اودمحيو اوفكينا هللادالوا كشوب انما اذهبو انقلَخ اذهل لوقيو ةمكر ةئام ىعذلا ىلصي

 دقو . ليما باوثلاو ليزجلا رجالانم مهتاءاطو مهتادهاجم ةلباقمىف للامهات ام ىلعىا

 , هدهاشاملل هلا ريشاام لالا: هنيه لث ىلاعتهلوق عزتلا دنع اولت دال اريثك نأ“ ثم

 اهيوحمال ىفاطلأ ىلاعت هللو ى ءةعلا ىف مقملا معنلاو امندلاىف ملسلا ب باقلا هللالأستف هماقم كح

 الجت انا كارت. ةنلطاب نعت قدا خخ لاك ةير قارس مالاسلاهيلع ىسومنا كح راك

 سانلا لزن دقو فكو بر لوقبف ةنلا لخدا هللاقيف ةنخلا ةنلا لها لخد امدعب ”ىي

 | تدضر لوقف امندلا كولم نم كلم لثم كلنوكينا دعا هللاقق مهذخا اوذخاو مهلْزاَم

 ةرشعو كل اذه لوقف براي تدضر ةسماخلا ىف لوقف هلثمو ب كلذ كل لوقف براي

 مالسل هيلع ىسوم لاق براي تيضر لوقف كشع ثتللَو تللسقف يضم كلور دلاتعما

 نيعرتمف اهيلع تمتخو ىديب مهتمارك سرغ تدرا نيذلا كئلوا لاقف ةلزنم مهالعانف
 | 67 الأ مظع زوف ىلعالاب زوفلا نك 2 زوف لكلاو ريشي بلق ىلع رطخ+و نذا عمسل+و

 | ةرحخ مهل ناك ناو ءابق ناظطلسللف ءايع ةيعرلل ناكْن اف امدلاىف ناطلسلاو ةيعرلا ىوتستال هنا

 | فلتخاوايندلا ف ممهلا تتوافت دقف 0 ةمعن ناولا هلف ربح ةرسك مهل ناكن او ةفرغ هلف

 ١ اضيا ةنلا دجو ىلاعتهللادجو نف ضاوءالا نيامتو ىقعلاىف بتارملا توافت اذاو ضارغالا

 1 ا ا نك درا
 ولعل إف هعهلا ىلاع نكف تالاحلا لكل بعوتسملا هدوهشو تاقوالا عج قرعتشلا هناقلب

 ريخ كلذأ 2 نانملا دوهشىف قارغتسالا هتباهنو ناسحالا ناعالا ةياغو نايالا نم ةمهلا

 .كلذو اهلوخدم رارقا ىلع رافكلال مح دارملاو ريرقتلل ةزمهلا « موقزلا ةرجش ما الزن

 | ةلاحلا ىلع الز باصتناو مهبءازهتسالاو مكهتلا ليبس ىلع دراو ريخو . ةنلا عل ىلا ةراشا

 مسا موقزلاو . مهقازرال دانجالا لازنا هنمو فيضلاىا لزانالرضاحلا ماعطلا نم ًايهياموهو

 | ةرجشلا اهب تيمس نوكرشملا اهفرعي ةماهتبنوكت ةح ارلا ةهيرك ة م قرولا ةريغص ةرجش
 رانلاىف ةهيرك ةمعطا نع ةرابع موقزلاةرجش تادرغملا فو * خلا ة ةرجش اهنا هلوّس ةفوصوملا

 نينمؤملل مولعملا قزرلاو ةنلا منزاىنملاو . اهيرك أش علتبا اذا مثزتو نالف مز ريغتسا هنمو

 | موقزلا ةرجش مهلزن رانلا لهاو ةنلا لها لّزَن مولعملا قزرلازا ىنءي اماعط ريخ اهف

 | ةنْلا لهال معلا نم هركذامنا ىلع ةلالد ءزك ذىفو الزن امهنوكىف ريخ امهباف اهرمثئا
 ا رانلال هال موقزلا كلذكو ماهفالا هنع رصقنام كلذ ءارو مهلو لزانلا عفريو دعبام ةلزنمت |

 ا ىا ضرآلا لازنا نه سبل لسعلا مهأوق هلمو عيرلاو ةدايزلاو لضفلا لزتلا لصا لاهو |

 كلذأ ىنعملاو . ريما ىلع الزن باصتناف”ىثلا نم لصاحلل ريعتساف'اهنم لصحنامو داك ْ)

 | ملالا اهلصاح ىتلا موقزلا ةرجشما الصاح ريخ رورسلاو ةذللا هلصاح ىذلا مولعملا قزرلا |

 ١ قارحالا ةغللاف نتفلاناف ةرخآلاف مهلاباذعو ةنحم 46 نيملاظلل ةنتق اهانلعجانا 5 لاو |

 | قا نع ل اضملا ىلع قلطي دق نئافلاناف هسسب قمحلا نع نيكس ثدح ايندلاىف ءالثباوا |

 | ن نعطلا ىلا هباولسوتو مهنيد ىف هباونتف رانلاىف ةرجشلا هذه نوك اوعمسامل رافكلا ناف |

 ف2



 تافاصلا ةروس مك 2 جم

 كلت, لثم ىف هلق نوكاذملا !لعفلاب ,ندصملا  هضتناك1 نسم! توما قطا وعل اب "كاس ارغ
 اهيصن لبقو ىلوالا انتتومالا ةتوم تومن نحنامو ىلق هنأك ةدحاو ةبرضالا اديز تبرضام
 ىوسو دعب ىنعمي انهالا لبقو < ايندلاىف تناكدق ىلوالا ةتوملا نكل ىنممي عطقنملا انئتسالا ىلع

 اهي دحتلل ةبجوتسم ةلدلج ةءعن اضيا باذعلا نم ةاجنلاناذ رافكلاك 6 نيبذعمب نحتامو
 هنع هللاىضر قيدصلا ركب ىلا نعو * ةعاس لك توملا ىنتل ةيعدتسم ةميظع ةنحم باذعلان اك

 ة:وملاىعو ىلوالا ةتوملا تامنمنا ىلا ةراشا .ةيالاىف و ةدعبام, نوهاو.هليقامم دشا ؛توملا
 اديا اهدعب توميال ةينابر ةيئاحور ةايحب ىح دقف ةيئاوملا ةيناسفللا تافصلانع ةيدارالا

 نامل ارتف | ىو ناوحملا نا ينس الام فلا فارع ف نا ل زم ان نحن ييسر
 شروخ تحهمزواتفاي ىكدنز + شيوخ تدارازادش ىنافدكىه
 تشك منه ادخ راوجرد * تشك مسه ملاو باذعزا

 وهل 9 باذعلانم نمالاو دواخلاو ةمعنلانم هيف نحن ىذلا مظعلا ىمالاىا هي اذهنا
 ايندلاذا دارملا لكب رفظلاو ةداعسلاوهل ىا ةمالسلا لوصح عم رفظلا زوفلا 6 مظعلازوفلا

 اذه لثا # ريبكلا ردببلانم ةبحلاو طيحلا رحبلا نم ةرطقلا رقتحناك هنود رقتحت اهيفامو
 نودهتجلا دهتحيو نولماعلا لمعيزا بج ليلجلا مارملا اذه لينل ىا 2 نولماعلا لمعيلف

 قشاكلالاق * عادصلاو ايالبلاو مال الا نونفب ةبوشملا عاطقنالا ةعيرسلا ةيويندلا ظوظحللال

 كاور فرت رب كاس ديالو لاف ىارش نك دك لع كد نك اه نا ار
 [ تسا لاقتتا ددصو

 ىراب ىراي ىارب ىنك راكرو * ىراب ىراكت راب ىثك رابرك

 ىراب ىراوس هفرط هر كاخرب « دنلامهاوخ صارك اع ىوررو

 هتعاطب هللا باو باطىف بيغرتوهف ةزءلابر مالكنم لا اذهنا هلوق نوكينا لمتحيو «
 لاق مك تاوهشلاب رانلا تفحو هراكملاب ةنْلا تفحدق هنال ىذالا نوامتحلا ىلءتحلف لاَقو

 هسا ليدقا يوارلا | نينلا كذلك
 انتاوهش نم نارينلا تفح « انتاهوركمي ةنْطا تفح

 انلة بوح ىتلا ءامشالاب ةطاحم رانلا تاعجو انلةهركم تناكىتلا ءايشالاب ةفوفحم ةنملا تلعج ىند
 هنيو رانلا نيبامو هقرخ بعص مظع باجحوهو هراكملاالا بام ةنجلا نيبو ءرملا نياق

 تاوهشلا ىلع لابقالا نم هللأب ذاعلاو هلهال لهس ريقح باحم وهو تاوهشلا الا باح

 دسارب هكدنارتازس نافدام سب ] رارسالا فشك ىف لاق + تانجلا ىق تاماركلا نع رابدالاو

 دننك ارفلدو هديد هديبد تاصو حبص ريشامو تبرق قئاقح تفايو تيدحا لالج راديد

 تانج نم قحلا تاحفن نم ةحفن تبه نا ىنعي [ دننك راثن تراشب نيرد ناورو .ناجو
 فراعلل قح ةلصولا ريشابتو قئاقملانم ةبطش تدبوا برقلا مسن نم ةحنار مشوا سدقلا

 لثمل لب 6 نواماعلا لمعيلف اذهلثمل ) لوشينا ىرخلابو مظعلا زوفلاوهل اذهنا لوقي نا
 لبقاكحابشالا ىدفتو حاودالا لذي ةلاذكا ةده

 ايواط سيلا لع ىملس نم تابزاو. « .هسفن_ءزملا :لتشي/ى لا لثم لع

 ناملاظ ةيلغرس رد ىلاعت قح لنا ىسوم لاؤس نايب رد مود رتفد طساوارد



 مك 27 #- نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 6 نيقدصملا نمل [ونآيآ ] 4( كنسي ثعبلاب قيدصتلاو ناعالا نم ةنلع تنك اجب خيبوتلا ةقيرط
 [ميدرك كاخو] «/ابارت انكوؤل [ميديعب نوج ايآ] هانم اذن أ ثعبلاب نيرقملاو نيدقتعملا
 هنمو ءازجلا ىنعمب نيدلا نم نيدم عج 46 نونيديملانمأ قه [هنهكىاهناوختساو] هيكاماظعو وف
 لئاقلا كلذ ىا 6 لاقل ىرجتالو ثءبنال ىا نويزجتو نوبساحمو نوثوعبمل ىا نادت نيدن اك
 عالطالا] 4 نوعلطم و [امشال] 46 متاله و ايندلا ىف هنيرق ةلاقم هناسلج ىوحام دعب
 كلذب ديرب ثعلاب بذكملا نيرقلا كلذ مكيرال رانلا لهاىلا نوران ىا [ندش دو هديد :
 ىنعي : هيلع 6 علطاف 8 تنا علطاف انم هب فرعا تنا هؤاسلج لاقف هاكحامف هقدص نايب

 ةيسرافلابو : هج طسوىف * محبجلاءاوسفف هنيرقىا 46 هآرف 36 [ ناشيارب دريكتورف ] |
 بئاوجلا عيمج ىلا هنم ةفاسما ءاوتسال ءاوس ”ىثلا طسو ىهسو [ خذود شتآ نايمدد ] |

 مهل نال مهنورظانيو راثلا لداىملا اهلها اهنمر ظني ىوك ةنملا ىف امهنعهللا ىضر سابعنبا لاق«
 فرطىفرانلاو جوالا بناجىف ةنملانا كشالريقفلا لوَق * ارورسو ةذل رانلا لها خِيسوتىف

 مهرورس اماو مهتودنهىلا فرغلا لها رظنياك اهلهاو رانلا ىلا رظنلا ةنلا لهالف ضيضحلا
 اهوحنو راهقلاو مقتنملا مسا روهظ موي ةمايقلا موب نالف ءامحر نينمؤم مهنوك عم مهباذعل

 هللا مهمح ريالا ءادعالا نومحريال كلذك رافكلا ىلع ءادشا مهن ءامحر ايندلاىف مهنا امكف |
 هباتمشتم هنيرقل ايطاخم لئاقلاىا 6 لاق 8 هتنجو هباوث هللالأسن ةنجلا مهلخدال مهمحرولذا
 ةسرافلابو : تيراق 6 تدك © ناشلانا ىا # ناهّللات » ةحببق ةروص ىلع هاار نيح

 ءاوغالاب ىنكلهتل ىا [هابتو ىدرك كالهارم] «نيدرتلإ [دكىدوبوت كيدزن كىادخب] |
 ةرسكلاب ءافتكا تفذف ملكتملا ءايب ىنيدرت هلصاو كالهالا ءادرالاو كالهلا ىدرلاو
 لمعتسال راضحالا سك نارها[ ها كتنكل # ةمصعلاو ةيادهلاب 6 ىبر ةمعنالولو 0
 كلاثماو تنا هترضحا(م باذعلا اورضحا نيذلا نه ىا رارسالا فشكى امر شلافالا
 (نيرضحلا نم تنكلإل هتيادهو هتمصعو هظفح (ىبر ةمعئالولو) ةيمحتللا تاليوأتلا فو ©
 للاربخا امناو ةياهنلا ىف دعلاو باذعلانم هيف متنا ايفو ةيادبلا ىف ةلالضلا نم هيف متكابف مكعم
 ديزيال ءاوس هللادنع اهروضحو ءابسشالا ةبيغ نا ملعيل اهعوقو لبق ةلاخلا هذه نع ىللاعت
 لب اهمدعو اهدوجو هملع ىف ءاوس أيش هملع نم اهتبيغ صقتيالو أيش هللالع ىف اهروضح
 ةدوجوم هملعىف تامودعملا تناك

 تسكي شدزنب ناهنيو اديب هل * تسي هدشو» هرذ كي مع ددب

 لا لضفب ارورس هنيرق عم مالكلا مامتا دعب هتاسلج ةرواحت ىلا عوج 45 نيتيم نحنافأ » 0
 بجيعتلا ىنعم اهيفو ريرقتلل ةزمهلاو ةميظع ةذل ةنلاىف دولخلا رك ذتناف مقملا ميعنلاو ميظعلا |
 نعيىا نيتبع ناش نودعنم نودلخم نحنأ ىا مالكلا مظن هيضتقي ردقم ىلع فطعلل ءافلاو |
 لاؤسلل ءامحالادعب ربقلا ىفامل ةلوانتم ىهو ايندلا ف تناكىتلا يىلوالا اسومالاؤه ت ملا ماسلا
 ادبا ةنْطلاىف تومتال ىا 6 ىلوالا ةتوملاالا توملا اهيف نوقوذيال ) ىلاعت هلوقل اًهيدصت هلاق |
 برعم غرفم ىتتسمهنا ىندي لعافلا مسا نم ردصملا ىلع اهبصنو ايندلا ىف ىلوالا اناوم ىوس |

 ( ىلع )



 تاناقلا ءاوولل مي 451

 هنفج نيعلا فرط و عنملاو سيحلا رصقلا * فرطلا تارصاق 8 نيصلخملا دنع ىا

 روح ىنءملاو . رظنلا همزالي نجلا كيرحن نال رظنلا نع هبربعو نفجلا كيرحت فرطلاو
 مهنسحل الدب مهب نيغبيالو مهريغ ىلا افرط نددمبال نهجاوزا ىلع نهراصبا نرصق

 ملعلل هرك ذ كرت فوصومل ةفص دعب ةفص ه6 نيع 8 ريسافنلا ضءب ىف اك نهتفعلو نهدنع
 نادح ىنعملاو ءايلا حستل ءافلا ترسك مغلاب لعف هلصاو نيعلا ةعساو ىنعمب ءانيع عمح . هب

 هش امو هئنع نس نيعاو ءاننع ىثحولا رقبلل لاغ تادرفملاف لاق * اهماظعو نيعالا

 فورعملا وهو ةضيب عمج ءابلا حت * ضيب # تارصاقلا ىا هي نهنأك 8 ناسنالا

 | ركذ © نونكم 8 [غض تشن ةناخ] ىني : ماعتلا ضب انه هبدارملاو هضاننل. ضل ىمس

 | ىا نونكمو فوصوملا ظفلل. ارابتعا ثنؤي نا ىتبنف عما هب ففنصو هلا عم نودكملا

 رابغلانم نوصملا ماعنلا ضسب نهش ةرتسلا وهو نك ىف هتلعج ىا هتنثك نم روتسم

 هلثت مل ىا نادبالا ناولأ نسحا كلذ ناف ةرفص ىتداب طواخلا ضابلاو ءافصلاىف هوحو |

 ١ ضيلانا لاش نا ليواقالا ىلوا ىربطلالاقو + اسندتم نوكي ىديالا هتسمام ناف ىدالا

 لوا شنلا وه ىنعي رك هنال ”ىش اهسم نا لبق ةريشقلا لخاد ىف ىتاا ةدلطا وه

 | ناكام تايآلا هذه ىف ىلاعت هللا رك ذ ريدقلا هللا هانغا ريقفلا لوقي * هرششق هنع ننام

 ' نكي مل ىتلا رخخاو عنلا عاوناو هكاوفلاب عتتلاف مسجلا ةذل اما . حورلا ةذاو مسجلا ةذا |

 أ -نم لصاحلا روريسلاف حورلا ةذل اماو . ناسحلا جاوزالاب عدعلاو اهتما تحب رتاوغلا دع

 ١ هوجو ىلا رظنلا نم لصاحلا طاسنالاو ناوخالا ةيص نم لصاحلا سنالاو مامكبألا

 | هجولاىلاو ىراخلا ءاملا ىلاو ةرضخلا ىلا رظنلا رصيلا نيلي ثالث) ثيدحلا ىفو ناسحلا

 | «هنم ٍبلظنو هدوبشو هءاقل هللا لأست موتلادنع ةمالاو امبنع هللاىشر نئابعن:ا لاق (نسحلا

 0 هدوحو هلضف

 رظنلا هنف ىلو وا لاح ىب * رصبرد ىبانشور كدنا مراد

 اماو ةصقان اهنال اهلكأي ال فوصتلا لها نكلو فيطل لالاح ةضيسلا ءافرعلا ضعي لاق *

 مدعل ةرامعلا قرم نم اذكو ماتلا عيسلا اهم: لضحيال اذكو ةجاحد تناك اذا اهلاك

 ةداعسلا بابساىلا لوصولا هللانمو ةدارالا لهال ةهكاذو القن ةلأسملا هذه نكتلف هتزاهط

 نوصلخملا هللا دابع برشيل ىإ فاطي ىلع فوطعم 6 نولءاستي ضعب ىلع مهضعب لبقاف
 موك لاح ضعب ىلع مهضعب لبقبف ايندلا ىف. برشلا ةداعوه كب ا رمشلا ىلع نونثداحتبف ةنملا ىف
 دنسرب .ىم ] ةيسرافلابو : ايندلاىف مهلو مهلع ىرج امعو فراعملاو لئاضفلا نع نولءاستتي

 ديكو أتإل !ىضاملا:ةعيتطت:بتخ ليطلاو: حر وانعانورب تنشأ( ارانب وع ا رحتاشر اتق لا روخادزا
 نم اوناك نيذلا مه ةنملا لها نا ىلا ةراشا ةيآلاىفو « امح عوقولا ققحت ىلع ةلالدلاو

 مم قدص دعقم ىف اوناك الاو نيدحوم نيئمؤم اوناك ناو ةلكلاب هللا ىلع اوله مل

 # ىلذاك ىنا #8 مهاملاكم ءانثاو مهتارواحم فيعاضت ىف *6 مهنم لئاق لاق 98 نييرقملا

 ىلع ىل 4 لوقيو» [دوب ىيشنمهو ىرايا ع] ةيسرافلابو : سيلجو بحاصم 46نيرقؤل# ايندلا ىف
 1.1 50103 02 ا 0 1 00 15 ا م ب هس سس ع يدع ع معسل اا ع ٠



 هد 5٠ ريع نورشملاو ثكثلاثلا ء زملا

 ىهو [ نازجو باو كم جم عادصو لّقع باهذو لاح داسف نوج تدنابتىم ايند رمح ظ

 قلطي ةلئاغلا ىنعمب مسا لوغلاو . اهربخ مدقتل تاو رككورال له للجبو انتفإا قعاكلا ةنج

 لكل ا فن «لوغ اهفالزب ةنملا رع ةفصىف ىلاعت لاق تادرفملاف لاق * ةرضمو ةيذا لكىلع

 | لاقي ىهتنا (ناظيشلالمسنم سجرال هلوقبو (اهمعفن نم ربك | امهماوإل هلوقب هيلع هينام |
 ٌْ مظلاب الوغ ةالعسلا ىمس هنمو هب سحبال ثحح نم هكلهاو ردي مل ثيح نم هذخا اذا ”ىثلا هلاغ
 سانلاضعبهاريىذلالوغلا هنمو مولعلا رحب ىف لاق «رجحلاةروسىف قبساكنجلاةرحس ةالعسلاو

 تانذك نم ءواعج ىتح سانلا فانصا عيمج نم ةلزيعملا الا كتل هك الو ىداوملا ىف

 لاق *ىبنا (ناذالاب اودانف ناليغلا تلوغت اذا ) مالسلاهىلع هلوق هتحعصب دهشي هنأ عم برعلا

 عون ىهو نالبغلا دحاووه ( لوغالو ةريطالو ىودعال ) مالسلا هلع هلوق دنع كلملا نبا

 ةفلتخم ناولاب سانلل ىءارتيو هس ىف فرصتي ةالفلاىف هنا نودقتعي برعلا تناكن+ لانه
 اذا) مالسلا هيلع لاقدقو ىننلا ىنعمام لبق ناف * مهكلو قيرطلانع مهلضيو ىتش لاكشاو

 ءادتبالاىف كلذ ناك هناب ببجا + (ناذالاب مكناعت ) ىتشروصب انول تنولت ىا ( نالبغلا تلوغت
 هفرصت نه برعلا همجعزيام لب لوغلا دوجو سل قنملا لاقت وا . هدابع نع هللا هعفد 2

 قلطي لوغلاو هك الهاو هلالضا“ ىا هلاشغاو ةقلتخلا روصلاب هنو نم ىا ىهتنا 1 ا

 ىوتملا ىفو : تادرفملاف م كلهم ىلع ٍ

 زوسب ارئالوغ كناب نك قح ركذ
 6 مهالو 9 ناك ايا كلاسلا لضنام ناليغلاب داراو ثيدحلا ىف ناذالا نم قحلا ركذ ذخا 0

 براشلا فزت نم نوركسي ه6 نوفزني © ةنْلا رمح نع ىا #* اهنع 8 نوضلخملا ىا

 رككدن 131 نيك كارب سري قلو لكلا (نوانقعاةلح 3 3ان1 فاوذتماو القت اوه |
 ا ل د ا هلك هحزت ءاملا قفزت تادرفملا فو + هبارش دفنوا هلقع تهذو

 قا قوموا يزول فيكما ةقل وانت" يأ امدوز# نارك لف ةنمو هلك حزن ىأا هعمدو همد |
 عم قنلاب اذه درفا هنا مث * ىهتنا معرب ءامن فزت اذا موقلا فزنا مهلوق نم 2
 وعلو هسأرب سنج هنأك را دسافم مظعم نم هنا امل اهنع لوغلا .ىنننم هلبق امف هجاردنا '

 مب( موع ممل محم ريت“ ع ميتاج مسيل 2002 هوم م ىا ةديرعوا ىمحو ا عاجلا نطنلاىف عجو ىا.صغم: نم داسفلا عاونتا نم عون اهفال

 ىو *نوركسي مهالو ميأت الو وغلال ىا سوماق هركسىف همردن ذؤم دبرعملاو قلخ ءوس |
 ةوادعلا عوقوو لقعلا ٍباهذو ركسلانم داسفلا نم عاونا ايندلا رمح ىنف ةلمخابو مولعلا رحب
 'ىقلا نهو نئولا دباعك اهبراش لعج ىتح ايندلاو نيدلاىف؛ةراسحلاو عادصلاو ءاضغبلاو
 دهوش.اك قح ريغب سفنلا لتقو قزلاو .بارضلاو لاتقلااببس نوكتام اريثكو لوبلاو
 تاباكترالاو ءالبلا عييمح ءافرعلا ضعب لاق« ةنللا رمح ىف هلك كلذ نم ”ىش الو اهلها نم
 انم ردصي مل عاجوالاو. ضارمالا انل ضرع امل ةفاثكلاةمذه الواف انتفاثكل الا سيل

 قلعتي ام ”ىش.الو: ةرخآلا ملام ىف ضرمال هنا ىريالأ هءاضوالاو لوقعلا ىف حبقام
 قرتلا راده ىهف ةفاثكلا كلت نكت ملول ,لصحت ال:ىلاعت هللا ةفرعم نكلو ةفاثكلاب

 «مهدنعو قف ةيلصالا مهتلبجو مهتقلخ ىلع مهف.لدتو+قرت ةكتالملل نوكيال كلذلو لزنتلاو .

 (ىار
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 تافاصلا ةروس مه هذ وح

 ا يب تت تت سس ااااا||

 هيلع سلجي ىذلاوهو ريرس عمح [ هتسارآ ىاهتخترب 1 لثم مه لوقل

 دورسلاب لؤوافتللو ةروصلاىف هبهيشل تنملا ريرسو ةمعتلا نوال كلذك ناكذا رورسلا نم

 ايندلا ) مالسلا هيلع هلو هيلاراشملا نحسلانم هصالخو هللاىلا هعوجرب تمملاب قحلي ىذلا

 نالباقتم ممتوك لاح ىا * نيلباقتم 9 هلو ررس ىلع قلعتي نا زوجيو ( نمؤملانجس
 ىور رد ىوزر ] ةيسرافلاب ىنعملاو : ررس ىلع هلوق ىف ريمذضلا نم لاح وهو ررس ىلع

 ضعب هجو مهضعب ر ظني نا وهو لياقتلاو [ دنشاب مرخو داش م راديدبات كد

 ساشتسا نا مث مهب ةرسالا نارودلضعب افقىلا مهضءب رظنيال ليقو + سنالاو رورسلل منا

 لئشو" مهالوعالا رسما نا رارحالا ةفص نم ناف راربالا ةفص ضعب ةيقرب مهضعب

 بدجلا فرص لهو لاقف بيلا ىلع ههجوب بيلا لبش له هنع هللا ىضر ذاعم نب ىحب

 ةظح لك نيبرقملل ىل< ىلاعت هللاف رخ الل ة !سم اهدحا نوكل كلذو بيلا نع ههجو

 ىدنجخلا لامكلالاق : نانجلا معنف ةقرغتسم مهىهاوظ نوكلاح نطايلا مهسنا مهلع مودبف
 ماهتفاي ارث هكتداعسو تسنيا تلود * نيكن ريز ناهجود ماي هكتسين نا تلود
 فاّستسا * مهلعفاطي » لاقف مهبرش ةفص هدعب 5 مهنكسمو نيصلخلا لك أم رك ذامو

 ةفاطالا اذكو ”ىثلا لوحنارودلا فاوطلاو . مهسنا سلاجم لماكت ةياكح نع أشنام ىلع ىنبم

 دوشيم هدينادرك] ةيسرافلاب ىنعملاو : [ نتشكرب ىزيج درك : ةفاطالا ] بيذهتلا ىف لاق اك

 ءانابىا [رتىاج] سكب » [دننادركىم ناشيارسرب نامداخو تشهب نانقاس ىنعيي ناشيارب
 ةفص 46 نيعم نه ف ءاناو حدق وهفالاو رح اهف مادام ةحياح ناجع قلي نس كلا ناف رمح هبف

 ةنلا ضراهجو ىلع راجىا نيعم رهن نموا نيعلل هاظىا نيعم بارشنم ةّئاكىا سأك
 | نعم مهلوق نم وه تادرفملا ىف لاق * ءامنم ةيداج راهن أك رمح نم ةيداج اراهنا ةنْطاىف ناف
 ٍ ىلا ةراشا ةب الاىفو * ىهتنا هنف كاز ماو نيملا نموه نيني ءامدلقو نيعم وهف ىرج ءاملا

 مهرشمو اوبرش اموقو سوسح نيعم بارشلاو سأكلاب بارمشلا مهبرمشمو اوبرش اموق نا
 نونكم رس وه بوبحلا مهبرشمو اوبرش اموقو روتسم بيغم بحلاو بحلا

 مكتاقللاب ل قيحر * مكيبحيي ب بألا مسن

 مكيهني بوبحلا ىلا « مكينأي 0 3

 نم اذهو ىرت نلو ايندلا ىف رتل ءاضببلا راو نبللا نول نم دشا انول © ءاضيب

 هلوق اذكو سأكل اضنا ةفص ضيبا كينأت ءاضرنو .تعمس نذاالو تأر نيعاال ام ةلج
 ةيذع ةذيذل سأك ىا ةغلابملل اما ةذلب اهفصوو . اهم برشي نم لكل :6نيراشال ةذل»
 ةذللاب اهفصو ذيذللا ىنعع ذللا ثينأت اهنالوا ةذللا سفن اهن أك اهتذل ىف تراص ةببط ةيهش
 6 لوغاهفال 9» ةيلكلاب اسأر اهلك ايندلا رومح نع ةذللا عاطقنال ايندلا روت اهتفلاخل انايب
 نم وهف مثالاو لمعلا باهذو نطبلا عجوو عادصلاك الوغ اهف ناف ايندلا رومح فالخب

 ةنملا رومحذا ىنب فاصتالا ىلع روصقم لوغلا مدع نإ ىنعي . دنسملا ىلع هيلا دّسملا رصق
 رب هكىنلعو را م تسيب ] ةيسرافلابو : .ايندلا دومخك ىفب فاصتالا زواج ال

 دج د رتل حل صعسم اج ل ١ ع صج لس دعم



 دمك 46/1 اح نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 00 م ا تك اا ا هم تت س١ تعامل عم حل وموسم مسح و صمم عملا عصا ل ب منج ج مج تسسلم حج ماجاو انجب - مع يصح م دج

 توكل ىالصأ مه ريغ ةهج نمأآل مهتهج نمآلا نول نإ اةيحاإإ) مهتوذ نا ناس قجلا ل

 هلوق دنع ىا 0 رازبسالا بشك, ىف لاق * نكل .ىعم الاو اعطقنم ءانثتسالا

 نيصلخ لا هللادابع نكل ميلالا باذعلا اوقئاذل مكنا ىنملاو 6 نولمعت متنكام الا ) ىلاعت

 هلوقك هترضح بانل هراتخاو هتعاطو هنيدل هللا هصلخا نم حتفلاب نوصلخلاو . نوقوذيال
 ديالا ىلا لزالا نم ةمالس مهلف ىلاعت هللا مهافطصا ىا (ىفطصا نيذلا هدابعىلع مالسو ) ىلاعت

 اوصلخاو) ىلاعت هلوقك ادحا هتدابعي كرشيلو ىلاعت هلل هتدابع صلخا نمرسكلاب صلخنلاو .
 نمرسكلاب صلخلاو قداصلا نا نيفراعلا ضعب لاق امىلع امهني, قرفلا ةقيقحو # 6( هلل مهنيد
 حتفلاب صلخلاو قيدصلاو اقلطم ةيناسفنلا تافصلا بئاوش نم صلخت نم وهو دحاو باب

 ةطاحا رثكاو اكلف عسوا ىناثلاو اضيا ةيريغلا بئاوشنم صلختن م وهو دحاو باب نم
 أرق ثيح اصقح هللا حرف سكعريغنمرسكلاب صاخمو قداص حتتفلاب صلخمو قيدص لك

 نييطلحلا الفيلا لاسنالثانم ناك فاننا ملا هك ه6 كلوا © نا رقلا ىف عقو اًميح حتفلاب

 ةلياقع 46 مهل # صالخالاو ةفاضالاب مهادعامت نوزاتمملا كئلوا ليقف ناوثلاورجالا نه

 ريكشتا هدسإام ىلع فصو هب طيخالو قزر هماديال 0 قزر ف ةيدونعلا ىف مهصالخا

 ةذلورظنملا نسح نم صئاصخلا ه6 مواعم ف هلكأيف ناويحلاولا هللا 00 قزرلاو

 اردقو ادوجو. مولعم هانعم نا ىهاظلاو لامكلا توعن نم اهوحتو ةحئارلا ببطو ميطلا

 رطاخلا غار 0 هف ناف هوهتشا تقو لك اماؤدوا ايشعو ة 0 اسطو ةدلو انشحو

 تا ةمولعم ريغ مهقازرا نيكل قرارا وح ىف ان رلل لها ترطش اعاو

 ىآ ةمشج مر ماو وعبتا ان باوخ ردنا دياب ما

 وج لل رد كر دناعب 5 رايات تميس راق

 اهلك داقلا نم هلكاب عتتي ىا هب هكفتيام لك ىمو ةهكاف عمج قزرنم لدب 6 هكاوف

 درجتي لكي ام ىا هك اوف: اهلك ةنْلا. لها قازرا نال_ركذلاب اهصصخم و اهسايو .اهيطر

 مهتقاخن وكل توقلا نع نونغتسم مهنال [ نتفركت وق ] ةيسرافلابو : تابتقالا نود ذذلتا

 لها ةقلخ فالخب لدبلاىلا جوملا للحتلا نم ةظوفحم ةمكحنىهف ءاقبلا ىضتقت ةلاح ىلع
 ةقلخالا مهللا ماوقلا هب لصحام ىلأ ةجاتحم ةفيعض ىهف ءانفلا ىضتقت ةلا- ىلع اهناف ايندلا

 نم هك اوفلا نال مهضعب لاقو + اخزربو ايند خسفتلاو للحتلا نم ةنوصملا دارفالا ضعد

 ىلع راصتقالا نا سهاظلاو ريقفلا لو * اهركذ نع نغم اهركذف ةمعطالا رئاس عابتا
 | زاجحلا ىف اصوصخ برعلا رايد بلغا ىف دحوبال هنا ثيح نه تا بيغرتلل هك اوفلا

 اهقبلاو تابوثملا مظعا كلذو ناوه مهقحليال هذنع 06 نوم ركم مهو © هك اوفلا عاونا

 مهيلا لصي قزرلا كلذ نا نيب مهقزر صئاصخ لقال مهضعل لاقو * ممهلا ىل واب

 ركذ الو + مثاهبلاب قيلي مارك او زاننعا ريغ نم موعطملا.درجم نال ماركالاو مظعتلاب

 سيل تانجن ىف ىا ةمعنلا ميعنلا © مين :| تانجىف 9 لاقف مهتكاسم فدو يلو ا
 نبلا» طبخت | ما وك,الازو قزرلا لحم در فرظلاو صاصتخنالل ةفاضالاف معلا الا اهيف
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 ظفللانم لادبالا وهو اعثتمم اهجو مهوب هنا ثيح نم هللا الا هلال وحت ىف الا فعضيالو
 ريحا دصق نيبو هيببو رفكلا ماها ظفللا نم انهه لدبلا ماهمانال ماصعلا لاق * ىهتنا

 تادابع ميناك دننككرت ] © انتهل 1 اوكراتل 8 [امايا ] 6 اننا نولوقبو 8 فانت ديحوتلاب
 ادمم نونعي هاقعىلع بولغم ىعاش لوق لجال ىا « نونجحيرعاشل 8# [ اردوخ ىادخ

 مانصالا ىو انتهل ١ ةدابع ىكراتب ننام ىا راكتالل ماهفتسالا ةزمهو ٍلسو هيلع للا ىل<
 هوننج ثنح كاذىف اوبذك دقلو [ منكن مانصا تدابع كر وا نذسب ام ] ةيسرافلابو :

 ابك مهالعاو الوق مهدشاو أَ مهتسحاو القع سانلا حجرا هنأ اوملعدقو هؤرعشو

 ىبا ةبطخ كلذب دهشيو اهرساب فراعملاو مولعلا ىف اءاب مهلوطاو اهلك لئاضفلاو رث الاف

 لا ةروسىف قسام ىلع رضم ءاسؤرو مشاه 9 رض ىف ىركلا ةحدخ حعوزتف بلاط

 هولاقام ىلع مالا سيل ىا 26 قحاب ءاج لب هه ةيءالا 6 هللا نم دقلو )) ىلاعت هلوق دنع نارمع

 مهئيحبىف اعيمج “ نيلسرملا قدصو © ديحوتلا وهو قألاب دم ءاجلب نونملاو رعشلانم

 ةعففرلا هتحاس نم نونملاو رعشاا نياف لسرلا ةفاك هيلع عما ىذلاوه هب ءاجاش كلذب

 لاح هديروش ىا نونجيوا تسلا * لوكا كير رد اركره

 «ملالاباذعلا اوْتاذل 98 رابكتسالاو لوسرلا بيذكتو كارشالا نم متلعف امب هي مكنا
 هي نوامعت 5 ام الا نوز امو 8 مهيلع بضغلا لاك راهظال باطخلا ىلا تافتلالاو

 الو خيشلا نبا لاق * اهنم هنولمعت متكام الاوا تايسلا نم هنولمعت متتك ام ءازجالا ىا

 | هدابعبذعي نا رضلاو عفنلانعىىلاعتملا محرلا ميركلاب قيل فيك لاقي نا ةنظم ماقملا ناك
 ىهنلاو ةعاطلاو ريخلاب سمالاىضتقت ةمكحلا نا هريرقتو لا «نوزكامو ا)هلوقب هنع باجا

 بصهرتلاو باوثلا ىف بسغرتلا ف الا ىهلاو لالا نم دوصقملا كلا ةصعملاو حسيبقلا نع

 ١ ببسلا اذهلف بذكلا نع مالكلل انوص هقيقحت بجو كلذب رابخالا عقو املو باقعلاب
 راكثالا نم لقتنيف هازجو ةماقلا موب نم رذحب نا لقاعلاىلءذ + ىهتنا باذعلاىف اوعقو

 ىنافلا نمو قحلاىلا لطابلا نمو عضاوتلاىلا ربكلا نمو نيقيلا ىلا كشلانمو رارقالاىلا

 هنع هللاىذر ىلع نع لئسو * صالخالا ىلا ءايرلا نمو ديحوتلاىلا هلرتقلا عمق قابلا ىلا

 بدكلاّن م ةناشل "رهطت ناو : ةواذتلاو يكل نَمآ هلق وهن نا . عب را لاق نمؤملا ةمالعام

 ريكلامظعاو ةهيشلاو مارا نم هفوج رهطي ناو . ةعمسلاو ءايرلا نم هبلقر هطي ناو . ةغلاو

 هبو صالخالا ةلكأو راكذالا ريخو ناعالا ساساوه ىذلا هللاالا هلاال لوق نع راكتن نا

 هكدنديسري ادىرصب نسح ] هناكراو هطئارسشب نكل ةعبفرلا بتارملا عيمحىلا دبعلا ىقرتي

 ىداو اهدح فرع نمل لاق. (ةنملا لخد هللا الا هلاال لاق نم) [ هك ربخ نيرد ىبوك هج
 اهقح

 د.يحوت زج وا راك دوشل * دم اقراد غر ادحكمرا لازكلوه

 تسلاقهمهىررذكب نازاز وج « تسلاح ةيام دحوت ركذ

 ةعراسم هب'ىج ضارتعا امهنيبامو نوقث اذ ريمض نه عطق:٠ ءانثتسا * نيصلخلا هللادابعالا
 ممعسعو



 م( غ ه4 جمع نورشعلاو كلاثلا ءزجلا

 ناطبشلا هانانم لاو « داشرالا ىف اك ىلآلا نا قفوا لوألا ا اذا.

 لبق نم هانا لامثلا ةهج نم هاثا نمو . هيلع قحلا سيلتل نيدلا لبق نم هانا نيمدلا ةهج نم

 لبق نم هانا هفلخ نم هانا نمو . ةمايقلا بيذكت لبق نم هانا هيدي نيب نه هاتانمو .تاوهشلا |
 نانراشا ةي.آلا فو ةاكز دؤي مو احر لصي لف ءدمب فاخم نم ىلعو هسفنىلءرقفلاب 0 ا

 عز اذا مالا هيلع ىسع ناكام ام مهسفنا نومهشو نونذلا همهم نه 1 اوخالا ضاىعا أ

 تثيذكو تقدض,ىسع لوقف وعالا هلال ىذلاو ال لوقف تقرسأ هل لوش ايش قرسدق |
 | ايدلقت اسوم ناكنمأو هلالشا لع دجا ردعبالا ايِقَقَح ”انمؤم'ناكنم نا. ةيئاثلاو . ىاننع |

 | باوحلا ىف ناعالا قنب راشا اك ةهبش ىتداب هناعا لوزيو عدبلاو ىوهلا لها لالضاب لضي

 لب 2# اولاق ليقف ءانرقلا وا ءاسرلا لاق اذاق لبق هل مد #ي اولاق #9 ىب 5

 | مرايتخاب اونو لب كلذوحت وا رهقلاو ةوقلاب ناعالا نم مكعنم + ل ىا 6 نينمؤم اونوكت+
 | نم 6 ناطلس نم مكلع ان ناكامو  هيلعرفكلا مترثاو هنم مكتكمم عم هنع متضرعاو |

 ١ ناطلطسلاى قس هنمو طلستف هطلسرهقلا نم نكملا ةطالسلاو . 11006 طلستورهق |

 متنك لب 8 اهرئاظنو ةيآلاىفام هنمو اضيا ةطالسلاىف لاعب ناطليلاو َنهاَقلاَو ىلا
 ««انياع قله ناصعلاىف دحلا ةزواجم نابغطلاو هيلع نيرصم نايغالل نيراتخم 6 نيغاط اموق

 0 3س ا مهجا كتساوعو 0-1 نالم أل) هلوقوحو 4 انبر لوق »ف انيلع تينومزلىا
 مناكدنشج 39 ىسردب ] ةسرافلاب و: ديعولا هي درو ىذلا بالا ىا 3 نوه اذل انا © ا

 متيجتساف ةئجلم ريغ ةوعد لالضلاو ىفلا 0-21 [ذود نارد ارباذع |
 ىهارؤزكو ىعارمكب ميدركت وعد اداهش امسي ] ةيسرافلابو : دشرلا ىلع ىنلا مرادتخاب ان
 مكئاوغال انضرعتىف انيلع بتعالف ةياوغلا ىلع نيتباث هي نيواغ انكانا هه [ كنا تهجي

 هكمتساو>ناهارك يدوبام ] ةيسرافلابو : ةياوغلاىف انلاثما اونوكتل ةوعدلا نم ةبترملا كلتب .
 دبلط هتخوس نهرخ هتخوس نمرخ هك تسالثمرد دئشاي ام لثم زين اهم

 ىوش تسدمه هتخوس نه وجم ان * ىوش تسممهوت هكمهاوخو مهنه
 [ زورا ] * ذئموب 9ه نيعوبتملاو عابتالا ىا 4 مهناف 82 [ هكدومرف ىلاعتو هناحيس قح |

 يي كرذك انا ف 3 ةياوغلا ىف نكرتشم اوناكامس> 5# نوك. ام 0 هلوه ١ قلعم 7 باذعلاىف م

 | نيلضملاونيلاضلا نيب عمجاوهو ةيعيرمشتلا.ةمكحلا هيضتقت ىذلا عيدبلا لعفلا كلذ لثم ىا
 ليلعتلا هنع برعي اك نوكرشملا مهو مارجالا ىف نيهانملا 6 نيمرحلاب لمفن ه باذعلا ىف |

 اهدحا : نيعضومىف نا رقلاىف هللا الا هلاال ركذ عقو * لوقلا نع نومظعتي ه6 نوربكتسي

 نارقلاىف سيلو « هللاالا هلاال هنا معاف ) هلوقىف لاتقلا ةروس ىف ىتناتلاو. ةدوسلا هذهىف |
 ىا قوذحربلاو لحما ىلع المسانم لدب انهه ءانثتسالا نا ىنال حولتلاىفو * ثلاث امهل

 ءانشتسالا ىلع لضنلا ىثتسملاف زوخمو ئدنهلا لاق + ىهتنا هللاالا دوجولا ف دوجوم هلاال

 2و0

 | نوربيؤ مهسفنا نع نوعف دبو ضعب ىلع مهضعب بنذ نوقلي مهنا ايندلا لها بد نا هاا

 | هللاالاهلا ال هج اولوق لاش ناب نيقلتلاو ةوعدلاق يرطب هك مهل لي ابق اذا اوتاكمهنا © ىلاعت هلَوَس



 فطاخلا قربلاك هزوجي نم مهنم نا ىتح نينمؤملا ىلع هلهسيو هيلع روبعلا نم نكمي نا

 تافاصلا ةروص مك 466 »جه

 ىئاجلا ىلوملل بهذلا ةلسلسىفو : كلذ ريغ ىلا دوملاك مهنمو ةبتاهلا حرلاك مهنمو
 رضاح ناش دنتك ليرس رب * رفاكو نمؤمز دشاب هكره
 ىاجار وا م دوب خ زود رعق * ىاب دهنب وج دوب رفاك هكره
 ديحكوت ”تاوف ذو دق "ارب كيلد #«ءداسانن وطور حنو(! ىاتجوك
 ئور تشار رع« تسادو دن هوان« ”ىوح : تهازط وبدل كان

 زيتفطاخ قربوحمه درذكب * زيهرب دنك وا رونزا خزود

 نازارتكبس ركد ىزيج وجاي * نازو دابو نارب غ ىم وجاي
 شن اكس نتشدك نار ورم ل سنام 51010 م

 كنرد فءضردقب اروا دشاب + كنت هكرذك نا ئزرد كلب

 رايسب تقشم دنيب هجرك * راك رخآ صالخ دباي كيل
 كتدابعب منتو ةنملا لخدا دباعلل ََ طارصلا ىلع دباعلاو ماعلا عمتجا اذا) ثيدحلا ىفو

 «ءاسنالا ماقم ماقف تعفشالا دحال عفشتال كناف تيبحا نال عفشاف انهه فق ملاعلل لبقو

 سانلا ملميل لعتي امهدحا اهوحت وا ةالصلا مرح املعت نالجر ع ورفلا ىف ءاج دقو

 ناكف يدنا ارح ركل دكا وردا ميلعت ةعفنم نال لضفا لوالاف هبلمعيل ملتي رخ 5

 نم ريخ ةعاس علا ةركاذم نا ) راث آلا ىف ءاح دقو ةيحاصل مزاللا ريخلا.-نه لضفا وه

 ةفطقأاو لاما 00 > ءاها لقدقو هّللاب لعلاب قلعتي امم ناك اذا اصوصخ (ةلبللا ءابحا

 نامراو نالذلا نم هللاب ذاعلاو ةريصبلا دادسناو نانْلاقوذ عاطقنال ناسللا نع يك

 عضخو هلداقنا اذا "“ىثلل ملستسا لاقي [ ندا ندرك : مالستسالا ] «نوملستسم مولا مهلب 9
 دادسناو مهزحتروهظل رارطضالاب نوعضاخ نوليلذ نوداقنم ىنعملاو . ةمالسلا بلط هلصاو

 داما 2 رصتنم ريغ ستسم لكف زج نع هلذخو اضعب مهضعب مسا م جلع ليلا باب

 ةيغ نع هزجعل ةكلهلاىلا هبحاص مهنمدحاو لك يساف رحبلا ف اوعقوف مهتنيفس كاييكلا

 ظفاخلا لاق : هللاف نيباحتملا لاح فالخم هريغ نع الضف هسفن |

 ارئافوط درخت ىناب هكعىكاخ تسه * حون ”ىتثكرد هك شاب ادخ نادرم راي
 ههجوب هيلع لبقا لاقي + [ ندركى سك ارف ىورو ندما شيب : لاقالاو ] ذئنح «لبقاو#
 ءانرقلاوا ءاسؤرلا مه ل ضعب ىلع » ةرفكلا وا عابتالا مه  مهضعب 8 رابدالا دض وهو

 لادجلاو ةمو.هخلا قيرطب خيبوت لاؤس اضعب مهضعب لأسي 6 نولءاستي 9 مهئوك لاح |
 وا ءاسؤرال عاينالا ىا 7 اولاق 0 ليقف نولءاستب كلك لبق هن اك نومصاختي رسف اذلو |

 رابجالاو ةوقلا نع ه6 نيميلا نع له ايندلاىف هي اننوتأت منك مكنا 9: ءانرقال ةرفكلا
 رثكا عشب اهبو ةوقلاو رهقلا ببسب مكتم افوخ 6 انعيتاف لالضلاو ىنلا ىلع انثوربجتنف

 ىتاا ةهطانعوا . تادرفملا ىف 5 اهنع اننوفرصتف قحلا اهنم ناك ىتلا ةيحانلا نعوا . لامعالا

 كيد هل ا متتاف 5 انقدصف قحلا ىلع مكتا'مكقلط اهتم 1

[ 
 ا
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 هلل تالق ىفقوأو ىدتام لاقق كير كب لمفام هل لشقق ماملا ىف ىؤر كراملا نبا نا - 297

 دعب دعاقلا لاح فيكف ىودع داعتمل كنا لاقف عدتبم ىلا اموي' مطللاب ترظن ىلا بيس |
 هركيو بجي ال نا عرولاو قسافلا ةوعد سحن ةضورلاىفو + نيملاظلا موقلا عم كافكا ْ

 سانلا نيب هسا مظعي ناو لطابلا لها نم لجر ىلا ددرتي نا هب ىدتّب ىذلا فورعملا لجرلل |
 دسافلا هداقتعا ىف هلسانلا عايتاو لطابلا سما ميرورتل اببس نوكيو اضيا اعدتبم نوكي هناف
 محجلا طارصولع ايندلا ىف نولدي اوناك ةرامالا سوفنلا بابرا نا لصاخلاو . دساكلا هلعفو

 كلذكو اونامام ىلع نورشحي اذلف قالخالاو لاعفالاو لاوقالا نم بابسسالا ثىح نم

 قاقحتساو هتبوقع ىف هلكراشم ناك هتلز ىف ةلز بحاص وا هنرتف ىف ةرتف بحاص ناعا نم

 هباطخي :لثعلا هللا لأست باقعلاو باولا ىف داسجالاو: سوفالا: تكرتشا م هتناهاو :هدرط
 اوفق * مهوفقو 8# نيعملا هنا هّقيرط ىلا ءادتهالاو هقفوتب كواسلاو هبانج ىلا هجوتلاو

 ىناشلاو دعتم لوالاف امئاق ماد ىنعم افوقو فو نمال هسبح ىنعمي افقو هفقو نم ما
 مهنا 9 ليلعتلا قيرطب لاق أك طارصلادنع ةكئالملا اهيا نيكرمشملا اوسبحا ىنعملاو . مزال

 لاح 86 نورصاننال © [هكامشب تسج]  مكلام# ىلاعت هلوقو هب قطنيامت 6 نولوئسم
 مدع بيسام هتقيقحو نيرصانتم ريغ مكتوك لاح نوعنصتام ىا مكلام ىف لعفلا ىنعم نم
 لاق ام ايندلاف نومعزت متتك ام باذعلا نم صيلختلاب اضعب مكضعب رصنيال ناو كرصانت
 [دمم زا 0 © همهام] ىنعي :رصتنم عيمج نحن ردب مون لهجوبا

 ةرصنلا ىلا ةجاخلا ةدسشو ناذعلا رحخ تقوبهنالا تقولا كلذ ىلا ءلاؤشلا اذه ا

 قوتنا فاو ريما اعقو دشا ذئنبح مدرقتلاو خيبوتلاف ةيلكلاب اهنم ءاجرلا عاطقنا ةلاحو

 ميف هرم نعو هالبا ميف هبابيش نع ةعيدا نع لأسي ىتح ةمايقلا موي مدا نبا امدق لازتال)
 0 رابكلا ضعب لاق « (هب لم اذام هلمجنعو هقفنا مفو هيستك ١ نيا نم هلام نعو هانفا

 مهل ماوقا ةكئالملا مهلأست نيذلاف كلملا مهلأسي م وقو كلملا مهلأسي م وق بعص لاؤسلا

 ناهنق مهو فشكلل حل تال لامعا مهل ماوقاو فشكلاو ضرعلل حلصت ةحلاص لاما
 تالزلا لها مه ماوقاو ةرخآلاو ايندلا ىف مهيلع قلخلا عالطا نع قحلا مهرتسي صاوحلا
 مولا كسفقنب ىتك مهللاقبف بناجالاو رابغالا اماو مهحضشبالف هتمحرب ىلاعت هللا مهصخم

 لاقبف رانلا هًوازج نولوقيف اذه لمع نم ءازجاهف مهل لاقي مهباتك اوأرق اذاف ابيسح كيلع |
 ىمع دبع ءازجام لاقو نوعرف ىلا رشبلاةروص ىف ءاج ليتاربج نا ام مكمكحم اولخدا مهل

 هلبتكف ىلبتكا لاق قرغلا هؤازج لاق همعن عاوناب هابردقو هيلع ولعلا ىعداو هديس |
 زوجمو .كسفن ىلع كمكح اًهيرغ نك لاقو ىوتفلارهظا قرغلا موب ناكاملف ىوتف ةروص
 امع اعطقنم نوكيف نورصاننال مكلام مهيلع عزفلا ءالبتسا لاوحا ضعب ىف مهل لاقي نا
 نتم ىلع دودمم رسج وهو طارصلا ةيقحب قطني عطاق صن ةيآآلاو مولعلا رحبفف لاق * هلبق |
 هركناو راثلا لها مادقا هبلزتو ةنملا لها هربعي فيسلانم دحاو رعشلانم قدا منهج |
 رداق هللا ناب ببجاو نينمؤملل بيدعت وهف نكما ناو هيلع روبعلا نكميال هنال ةازتعملا ضعب |

 نار
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 رعضم ظرش نوجا قلو ناو روعش مذ ىنعملا نال عن مضر قو ةروك نما ثمل انيمص وا |

 ةرجزلاو .لا ىهاماف هوبعصتست الوا لا ىهامباف ثعبلاب هللا ىما اذا ىا ردقم ىهنل ليلعتوا ظ

 اذا 46 مهاذاف فه ةيناثلا ةخفنلا ىهو اهبلع حاص اذا هلبا وا همنغ ىعارلا رز نم ةحبصلا |

 مهدقا سم نم نومثاق مهاذاف ىا مهلك قئالخا ريسافتل ا ضعب ىفو + نيكرششملل ريمضلاو ةأجافملل .

 انكالهاي ىا كالهلا ليولا ه6 انليواي #8 ررقتلاو ققحتلا ىلع ةلالدلل ىضاملا ةغيصو نوثوعبلا

 ليلعت 6 نيدلا موي اذه هه [ امرب ىاو ىا ] ىشاكلا لاقو * كروضح ناوا اذيف رضحا

 منال كلذ اوملع اهناو انلامعاب هيف ىزا ىذلا مويلا ىا فاشتسالا قيرطي ليولا مهئاعدل |
 اوشا ثعبلا اودهاش املق مهلامعاي نوزجحيو نوبساحبو نوثعبب مهنا ايندلا ىف نوعمسن اوناك

 ءاضقلا ىا 6 لصفلا موي اذه و عيرقتلاو خسوتلا قيرطب ةكالملا مهل لوقتف اضيا هدعب امب

 ذازعتسالا نلع منك ىا ه6 نونذكت هب منك ىذلا9» لالضلاو ىدهلا قبرف نيب قرفلا وا

 اورششحا 8# ةكئالملل ىلاعت هللا لوقف ادبا لصا هلسيل بذك هنا نؤلوقتو هب نوبذكت

 لوالا نود انهه دارملاوهو قوسلاو عملا ىنعميو ثعبلا ىنمب يبي رشحلا ه6 اوملظنيذلا

 دندركمتس هك ا رئان ا ديرا مهبودتك عمح] مدا ىن نم نوكرشملا نيملاظلاب دارملاو ىنحالاك

 نايصعلاو قافنلاو رفكلاو كرشلا لها نم مههابشا ىا 46 مهجاوزاو 9 [ كرششب دوخرب
 ىراضنلا عم ىراصالاو دوهيلا عم دوهيلاو اهتدبع عم بك اوكلا دياعو هتدبع عم منصلا دباع

 مهءاسن جاوزالاب دارملا نوكي نا ذوجيو ةفلتخلا للملانم مهريغو سوما عم سوجملاو |

 نودبعي اوناكامو 8 ةلسمس ىف هناطيش عم ىفاك لك نيطايشلا نم مهءانرق وا مهنيد ىلع ىتاللا
 طارص ىلا مهودهاف 9 مهليجمو مهريسحت ىف ةدايز اهوحنو مانصالا:نم ه6 هللا نود نم

 اهيلامهوهجوو مثهَح قيرط مهوف رعف ىا مهيدوبعمو مهجاوزاو نيملاظا| ريمضلا 5 محجلا
 ناك نم عم ملاظ لك رشحبف هريغو هسفن لظ نم ىلع ماع ةي آلاف ملاظلا لاقيو مهب مكهت هفو

 مهريغو ابرلا لها عمابرلا لهاو ىتذزلا لها عم ىتزلا لهاو را لها عم رْا لها هلانبعم
 دكديسوي هريس سدق كذابم نب هللادبع ذا ىي هكمددوآ بولقلا توقرد ] هبحاصم عم لك
 كرابم نبا مشابن ناشيا ناوعزا هاكان مذودى هماج هملظ ىارب انايحاو مطابخ نم

 ةحالو قاسفلا ىذ نم لمح ىلع ر جأتسي نأ طايخلاو انحاء ركو عورفلافو *« [دنشو ر فه

 ىلاعت قح هكمشاب موق نازا هك مسرتا تفك نك شارت ىملقا م هكدمايب هملظ ذا .ىيدندرك |
 مهل ندنقملا مهئارقاو مهئاوعاو مهعابتا ىا (مهجاوزاو اوملظ نيذلا اورشحا) ! ديام رفيم ا

 ئطرقلا ةرك ذت ىف م" ( رانلا ىلا ءارعشلا ءاول داق سيقلا ٌؤرما) ثيدحلا ىفو مهلاعفا ىف

 ناشيا ٌةرامشزا رشح زور * ىوشنات .شابم ملاظ راي

 | هريخ هريسفت مهبع ريمض اما ضو ىرخالا من ىلا جاتحمال هك ةدحاو ةرجز ىماعاف له |

 | ىا 6 اولاقو فه مهب لعفيام نورظتني وا اوناك نو رصبي وا ىرابخ 6 نورظني  ءابحا |

 | وس هتشرو نزوس هكدنااهن اهملظ ناوعا ىنالاظ زا هكلب ىتسين ناوعازا هكون ىدومرف

 | سوبحم اردنع هللا ىضر مظعا ماما رابكي كت سيلقن ] ةيصعملا ىلع ةناعا هال اريثك ارجا كلذ ىف
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 اكل كك كسور

 ىلاعق هللا ةفص ىف بحعلاو : ةفاخ هيلع قخنال بوبنغلا مالع وهذا بجعتلا هللا ىلع حصنال

 ناسحتسالاىنعمب نوكيدقو ءاتلا مغب تجلب ةءارقف اك مذلاو ديدشلا راكنالا نعم نوكيدق

 ةرابعهنمحرلا حتفىفو * ( ةوخنو ةوبص هلت سيل باشنم مكبر بحت ) ثيدحف اكىضرلاو |
 ىهتتناهنم يحتم سانلا ريصي ىتح ريقحتلاو مظعتلا نم هنم بجعتملا بناجىف هللادرهظبامت

 لاقف هلوسر قفاو هللا نكلو ىشنم بجبال ىلاعتهللانا لاقف ةيآلا هذه نع دما لثسو «

 تبجعىا نورخسيو تبجيلب تارفلاىفو « هلوقتاكوه ىا 6 مهلوق بجسف بجست ناوال |
 ءاتلا مب تح لب مهضعب ًارقو . مهلهجب نو رخسلو هتف رع كقتحن ةدشل ثعبلا مهراكتا نم

 تح نوكتوا تبجت هدنع لاشبامم هنا هانعم لب ةقيقحلا ىف هسفنىلا بحعتلا ةفاضا كلذ سبلو

 رمتسملا مهبأدوىا «اوركذاذاوإ» ىهتنا (هللارمانم نيجعتأ) وحن تركنا ىنممل ةراعتسم

 «نورك ذيالإ» ىزيج هبدنوش هداددننوجو] ةيسرافلابو : ظعاوملا نم”ىشب اوظعواذا مهنا

 مهنا ىلا ةراشا هبفو + [ دنوشن ريذي دنب نادبو ارنآ دننكت داي ] ةيسرافلابو : نوظعتيال

 اوأراذاو» نوركذتيال ىلاعتةنلاب ني اوركذ اذاو هنوركذيال ثسحب ناسنلا ةياغ هلا اوسن |
 سوسفا :راخستسالا ]6 نورخستسي 92 ثعبلاب لئاقلا قدص ىلع لدن ةزجيعم ىا هي ةيآ

 ىلع بلطلاوا ءازهتسالاو ةيرخسلا ىف نوغلابيىا دك أتلاو ةغلابملل ءاتلاو نيسلاو [ نتشاد

 [ دنناوخى هيرخسب ارركيدكي ] ىني : اهنم رخسينا ضعب نم مهضعب ىعدتسي ىا هلصا
 هنوريام ىلا ةراشا اذهو ام ىنحب ةيفان نا [ مديدام هكنيا تسين ] اذه نا اولقو

 اوأراذا راكنالا لها نالا ةراشا هبفو  هتيرحسرهاظ 6 نييمرحسالا ف ةرهابلا ةيآلا نم

 اذهنا هبىأيال نولوقيو هبذاعالا نع نوضرعيو هنه نورختس هللاتايآ نم ةيآ نوكي الجر
 ىدهلا لها ةبسنو راكنالا ءاطغب لالا ةققح ةيؤرنع مهرئاصب دادسنال نينه رحسالا

 لالضلا ىلا

 لاخدشق اب هجو ىوكو تفك < ناجروناريو مج دشايت نوح

 [ امميريم نوج مشاب ناكت>بكتارب ايآ] ةيسرافلابو 6 انتم 8 اذا ثعبنأ ىا هكاذنأ د

 [ تسوبو تشوك ىب ىاهناوختساو ] 46 اماظعو © [ كاخ مشابو ] 6# ابارتانكو |

 ةيلابلا ءازجالا نم بلقنم هنال بارتلا ميدقتو اماظع اهضعبو ابارت ان ازجا ضعب ناكىا 0
 فرظلا ميدقتو ىنالا هبداري ىذلا راكنالل ةزمهلا ناف ثعبنال ىا دي نونوعبلل انمأ

 ةزمهلا 6 نواوالا انؤابا وأ وه ةافايملاةياغ هلةيفانم ةلاح ىلا ههنجوشب ثعللل راكتالا ةيوقتل |
 انؤابآ و ىا هيوييس دنع قوذخم هريخأو ءادّسالا لع عفر أثئابا وز لاطفال" والا ماهفتسالل |

 مهثعبف مدقا مهنا ىلع ءانب داعبتسالا ةدايز مهدارمو نوثوعبم اضيا نومدقالا ىا نولوالا ا
 باوجر عقو نيتحتنب مف 6 نورخاد متاو مف زف مهلاتكبت « لق 9 مهمعز ىلع دمبا
 مهئاب آلو مهل باطخلاو ماهفتسالا فرح دعب ىذلا مالكلا درو ىننلانم درخلا رابختسالا
 لاح ةلخاو لذف هتللذا ىأ رخدف هترخدا لاقي ةلذلاو راغصلا دشا روخدلاو . بلغتلا ىلع |
 مكنم محر ىلع ءالذا نوىغاص مكنا لاحلاو نوثوعبم مكلك ىا عن هلع لدام لعاف نم ظ
7 0 
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 ىتملاو عيل وتل !عبمماينتمالا لاوس نايل[ لاقلاوب ادلب ملت "يا حر روز كفيك

 دشا وف [ناشيإ ايا ] 6 مهأ ف ةجاحم لاؤس مهلأساو اخيبوت ةكم قكرشم دمي ربختساف
 6 نم ما 8© اداجيا قشاوا اقلخ قلاخلا ىلع بعصا وا ةينب نتماو ةقاخ ىوقا 6 الخ

 بك اوكلاو قراشملاو امهنيبامو ضرالاو ءامملاو ةكئالملانم # انقلخ 98 ىذلا ما ىا

 6 مهانتلخانا فه مهريغ ىلع ءالقعلا بيلغتل نمو ةدرملا نيطايشلاو بقاوثلا بهشلاو

 ديلاب قلعيو قصلي قصال 6 بزال نيطنم 9 هلسننم مهو مداوهو مهلصا انقلخ ىا
 بجاولا نع بزاللاب ربعيو توشلا ديدشلا تباثلا بزاللا تادرفملا ىف لاق * هبف لمرال

 رارسالا فشكىفاك ةكبو ةكم لثم مزال لصالاو ملا نم لدب ءابلاو ها بزال ةب ريض لاقيف
 مهتدامو ةداملا ةيلباق مدعلاما داعملا ةلاحتسازا هريرشو مهتلاحتسا درو داعملا تايثا دارملاو

 نالباق نائقاب اهو ىضرالا ءزجلا ىلا ىثاملا ءزملا مض نه لصاحلا بزاللا نيطلا ىه ةيلصالا

 ةميظعلا ءاشالا هذه قلخ ىلع ردق نم ناف لطابوهو لعافلا ةردق مدعلاماو دعب ماهضنالا

 مهأدب بزاللا نيطلا نمو ايس هتداعاو ناسنالا قلخوهو اهلا ةفاضالاب هبدتعيام ىلع رداق
 ديشروخ هاكره سي ] ءاوسلا ىلع تاقولخلا عبمح ىلا ةبسنلاب ىهف ريغتت ال ةيتاذ هتردقو

 عارتخا ىاضفو عادبا ىاوهرد تارودقم تارذ دبيامت عولط تدارا قفازا تردق

 هرس سدق [ دنيا دد هواجب

 مياددما دوجو ىوس مدعز كنباك

 هريس سدق ىدعس خبشلا لاق

 تسه تسنزا ندرك وازجدنادهك *« تسب شقن مدعزا دوجو شرماب

 درب رشحم ىارحصب انما ذآ يف درب رد مدع مكب .هرركد

 قصليإ قوصلو بوزل ةيصوصخ ةيناسنالا ةنطلاىف عدوا ىلاعت هنا ىلا ةراشا ةينالاىفو * |

 فداصو اهباوقصلف ةرخآلا اموق فداصو اهب اوقصلف ايندلا اموق فداصف هقداص”ىث لكب

 سمشلا بيذناك اهتيوهب مهتينانانع مهتيذجو مهتباذاف اهباوقصلف قحلا فاطلا تاحفن اموق

 لففاحلا لاق : ىلاعت هللاريغب قلعتي+ل دبعل ىنوطف اهيلا هبذحتو جلثلا

 تندازا دريد قلعت كير هح صهز * دوبك خرج 1 5 تي مالغ

 مهتفئتال ىا ءاتفتسالاب صالا نع بارضا ىتاملا ىدعس لاق * 6 نورذخسيو تحت لب 3

 بحيعت تن مهلاحو كلاح توافت ىلا زظناو ءاتفتسالا مهي عفنيال نوراكمو نودناعم مهلاف

 ثعبلل مهراكناو ةداعالا ىلع هتردق نمو ةمظعلا قئالخلا هذه قلخ ىلع ىلاعت هللا ةردق نم

 نيح نا رقلا اذه نم هللا ىن بحي ةداتق لاقو * ثعبلل كريرقتو كحمت نم نورخس مهو

 هبنمؤي نا رقلا عمسينم لكنا نظي ناك مالسلاهيلع ىنلانا كلذو مدا ىب لالضو لزنا
 لاقف مالسلاهيلع ىلا كلذنم بجت اونمؤيملو هن اورخسف نآرقلا نوكرشملا عمساملف
 ناسئالل ضرع ةاا> بحمتلاو بحعلاو ءازهتسالا ةيرخسلاو (نورخسيو تسمح لب ىلاعت هللا

 لبق اذهلو هببس فرعيالام بدحعلا ءامكملا ضعب لاق اذهلو ”ىبثلا بيسي لهجلا دنع



 مك( غ6 ٠ ”ةجم- نوركملاو ثلاثلا ءزجلا

 ىرخا نوملسيو ةرم مهبيصينا لجالو هكردي نا لبق هاقلا امبرو هيقليزا لبق باهشلا هكردا
 هبيصيال دقو جوملا هبصي دق هناف ةراحتلل رحبلا بك ارك ةيلكلاب قارتسالا نع نوعدترإل

 سيل هنال قرتحالفرانلا نم ناطيشلان ا لاّقيالو + ةمالسلا ءاحر رحلا بوكر ىلا دوعب اذلف

 ىلع تلوتسااذا ةيوقلا رانلا نا عم صلاخلا ٍبارتلا نم سيل ناسنالان اك فرصلا رانلا نم

 راقهنال هسفن مجنلاهناال مجنلا نم لصفنت رآن ةلعش باهشلاب دارملانامث اهتكلوتسا ةفيعضلا

 عافترا دنع وحلاىف لصحن ةيران ءازجا هاا بهشلانا ةفسالفلا تلاقو + هلاح ىلع كلفلا ىف

 الول ةقيقحلا لها راك ض عب لاقو + ىهتنا كلفلا نود ىلا رانلاب اهلاصتاو ةدعاصتملا ةرخنالا

 دربلا ةدشل ضردالاىف ندعمالو تاينالو ناوح ناكام ضرالاو ءاهسلا نييوه ىذلا ريثالا

 نيثالا اذهو ملعلازيزعلا ريدقتب ةايللا هيف ىرستل ملاعلا نذسيوهف ايندلا ءامسلاىف ىذلا ْ
 لصتا اذا .ةبوطرلانم ءاوهلاىف امو بطر راح ءاوهلاو ءاوهلاب لصتم رانلا نكروه ىذلا

 تاوذ بكاوكلا تدبف ةبطرلا ءاوهلا ءازجا ضعب ىف الاعتشا هكرحتل هيف رثا ريثالا اذهب
 ىلارظناف اذه قيقحن تدرا ناو عافدنالا ةعيرس ىهو لعتشمال قرتح ءاوه اهنال تانذالا |

 هيعلا ةئادنفي لكوبللا كف هنو ااهتبازب الفتي تقصو زباب نانا وهلا _.اييؤنغانإ :ةزانلابو زك
 نجلا رافك مهنيذلا نيطابشلل اموجر ةللاهلعج دقو بك اوكلا هذه كلذك *ىطنت مث

 حياصم وللا ىف لصح رين لك ناك امل مهضعب لاق + هرس سدق همالكىهتنا ىلاعت هللالاق اك

 داسفلاو ريغتلا نم ةنما هدلا هجو ىلع ةبقاب نوكام ىلا مسقنتنا زوجحيف ضرالا لحال
 دعاصلاراخبلاب ثدااوهو لحمضت لب قيشالام ىلاو كالفالا ىف ةزوكرملا بك اوكلا و

 رابكلا ضعب هيلا بهذام ىلع هلاعشاو ريثالا ءاوهلا كيرحتبوا ةفسالفلا هلا بهذام ىلع

 رابكلا ضعب لوق ريدقلا هللاءانغا نيقفلا لوقي * ناطيشلل امحر ثداحلا اذه نوكينا دعسالف

 ةضقنملا بك اوكلا ىهو روك ذملا كيرحتلانم بائذالا تاوذ بك اوكلا ضعب ثودح دش

 اهك الفاىف ةثداحلا ريغلا بكاوكلا زاكترا ىفانيال اذهو الوا بانذا تاوذ تناكءاوس

 اقو سعواءامسلا ىف ابقث اهنوكوا دجاسملاىف ةقلعملا ليدانقلاك ةكئالملا ىديابوا ءامسلا ىف اهقيلعتوا

 هللا لعج ةداتق لاق ةقيقحلاو ىهاظلا لهانم ةغاط اهنم لك ىلا بهذام ىلع سءشلا نم ةرين

 كلذ ريغ اهيف لوأت نف اهب ىدتهي تامالعو نيطابشلل اموجرو ءامسلل ةنيز ثالثا موجنلا
 موحالبك نافرعلاو ديحوتلا رونب هناطيش محرينا قا بلاط ىلعف . هيهلعالام فلكت دقف

 هناشب لاغتشالا ف :ىلعالا الملك نوكيو هنانج لوح
 لوق بذكمدوب تلعف كيل * لوحال هكوذوعا ىبوك هاك

 ارئامدد لاح رونتزا زاس #« ارئاطيش زوس تققح

 [ناساوخ ىاوتف : ءاتفتسالاو] ةكم كر شمل ريمضلاو مال.كاهيلعىنلل باطخ هك مهتفتساذؤج

 مهضعب لاق * اذكب ىناتفاف هتيتفتسا لاب ماكحالا نم لكشيامع باوملا ىوتفلاو انتفلاو

 باوجىف لئاسلا ىوقي ىتفملانال ىوتف ىوتفلا ىمسو ىوقلا باشلاوهو ىتفلا نم ىوتفلا |
 لها ةصقىف ىلاعت هلوقىفاك رابختسالا انه ءاتفتسالاب.دارملاو حتفلاب ىواتف هعمحو ةثداحلا |
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 نومعلا

 ضرالا ناكس مهنال لفسالا داما مه سنالاو ناو ىلعلا تاومسلا ىف. مهأ افكتنل 'رسناعلا ظ

 ظفحلا ةيفك ىلع هيبنتلاعم مهنم ءامسلا ظفح نايب دعب مهلاح ناببل قوسم ادتبم مالكاذهو

 ديعبلا مرلا فذقلا  نوفذقيو 8 [ دنرادت نداسهتارف شوكو ندوتش تقاط هكلب |
 هفذق هنمو ارح هنلا تمر رخح هتفذقو فيدقو فذق لزتم لبق هف دعبلا راتعالو

 درط وهو روحدلاىا فذقلل ةلع ص اروحد # اهيلا دوعصلا اودصق اذا ءامسلا بناوج

 ايندلاىف ام ريغ ةرخآلا ىف ه6 مهلو  هدعباو هدرط اذا ادوحدو ارحد هرحد لاقي
 ايوصو سمالا بصو نم عطقنم ريغ مئاد 6 بصاو باذع © بهشلاب محرلا باذعنم

 ناطيشلا الا نيطايشلا ةعامج عمسيال ىا ةفطخلا فيرعت هنع برعي 5 ةقراسم ةكئالملا مالك

 ةيسرافلابو : ةكئالملا مالكنم ةدحاو ةلك نتا :دحاولا ةزملا ا ةقطخلا قشلتخا ىا تفطخ.ئذلا |

 ددز دب ىعي ندوتر كي ديابررد هك نكازكم تشين :كئالم مالك عاما, توق 'ارئاو ]

 لاق « [ ارواديآرد ىذا سي] ةيسرافلابو : هقلو هعبط ىا 6 هعبتاف #8 [هتشرف ذا ىت>س
 لوالاب قوحللا ىناثلا بلط اذا اعايتا هعيتا لاق هنا هعيتو هعبتا نيب قرفلا لامكلا نبا

 ران نم ةلعش ٍباتككباهشلا سوماقلا ف لاق + *4باهشوؤ## هعم ىضمو هب سم اذا اعيش هعبتو
 رينلا بقاثلا تادرفملاىف لاق * “بقاثو# ءامسلانم اضقنم ىربام انه دارلاو ىهتنا ةعطاس

 هتوضب وحلا بقثي هنآك ةياغلاف ”ىغم ىا ىهتنا هيلع عقم هتءاضاو هرونب بقثي ”ىضملا
 امنيب لاق امهنع هللاىضر سابع نا نعو * عمسلا قارتسال ءاودعص اذا نيطايشلا هب مجري

 هلع لاقف رانتساف م ىرذا هباحصانه رفنىف سلاج سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر |
 ىربالهنا) لاقف مظع دلويوامظع تومي اولاقف (ةيللهالا ىف اذهلثلل نولوقت متتكام) مالسلا

 ةعباسلا ءامسلا لهاو شرعلا ةامح هحبسي !سعا ىضق اذا هللا نكلو هتانلالو دحإ توا

 ءاهس لكلها ريختسيف مهنو ريخبف مكبر لاق اذام شرعلا ةلجح) ةعباسلا ءامهسلالها ىا (نولوش .

 ههجو ىلع هباؤاحاف نومريف نكلا بطختنف ايندلا ءامنلا ىلا ربخلا ئهتنيب ىتح ءامس لها |
 رهظاموةكئئالملا نم عمسام مسق نموهف هقدص رهظاف ن وبذكيو هيفنوديزي مهنكلو قحوهف
 ثعب نيح د”دشو عنملا ظلغنكل اضيا ةيلهاجلاف كلذ ناك لبق (هولاتام مسق نموهف هبذك

 عمسيفايندلا ءامسلا ىلا اضعب مهضعب بكري نيطايشلانا مهقارتسا ةئيهلبق . مالسلا هيلعىنلا |

 بكوكلاب نوهريف نهاكلا ىلا ىتح رخآآلا ىلا هيقليوه مث هتحن نمىىلا هيقلبف مالكلا مهقوف نم
 اهرو هلقعدسفب نم مهنمو هبازجاو هباضعاضعب قرح نم مهنمو لتقي نم مهنق ادبا ”ىطخ الف

 اوفصو ةبتكلا وا مهفارشا وا ةكئالملا ىلعالا ًالملاو ءابو ةلالج سوفنلاو ءاور نويغل

 | ةيتوكلملا ةكئالملا ىلا ءاغصالاو ءامسلا نوبلطتسالىنعملاو . باذعلا نم كلذ ءاننا ف مهيرتعي امو |
 | افنونش ىمع ارئاشيا ةتيوكلم ]ركيدكياب حولا رارشا ذا! ىضعب ا اربب دنا علطملا هكدكماله] قفل“ ٠

 ا عيبمج نم 6 بناج لك نم © |[ دنوشىم هتخادناو ] ةمسرافلابو : نومرب ىقا روحفلاب |

 | ءاشتسا 6 ةفطخلا فطخ نهالا مذاللا مقسلا بصولا تادرفملاىف كاق * ماد اذا

 | ىا مالكلا سالتخا دارملاو ةعرمس نالتخالا لمس هم لدب نمو نوعمس واو نم

 1 اتت ٠٠ج ت10 1602003172702 3 ا لات ت77: 3 ا 10 71: 1:25 2735 ات



 مه 6 >< نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 | عون لكب ةصاخ ةيبرتلا ىنععو ةماع اهوحنو ةيقلاخلاو ةيكلاملا نعم ةيبويرلاو قلحلا ةيبرتا
 | نيدباعلا سوفن ىو همرك فئاطلب حاورالا ىبرصو همعت عاوناب حايشالا ىبيموهف هبسحب

 | ةقيقطا راوناب نيبحلا راربسا ىبيمو ةقيرطلا بادب نيقاتشملا بولق نمو ةعيرمشلا ماكحاب |

 | مهلا هناعدىف باختسي ىت> ايلقو اناسل هراضحتسا نم ىعادلل دبالف ةعدالا ناونع برلاو

 | ايناقح اديحوت انديحوت لعجاف اهيف كل ماسقناال ةيئاذ ةقرقح ةدحو دحاولا تنا كنا انير |

 | انيبماذكف انقلاخو انبر كنا امكف ميحرلا ميركلا برلاتنا كناو هيف ةيزاجمال ايرس ايئاذ |

 لك نم انيلا لصواو كريغنع نيغراف كب نيلغاش كمعن عاونا تابلقت ىف اناعجاف انلومو |

 شرعلا ىلا ةيسنلاب اماو ضرالان هو مكنم ىبرقلا ىا # ايندلا ءامسلا انيز انا وه كريخ

 | 6 بكا وكلا ةعيدب ةببمع 6 ةنيزب 9» برقالا قمع .ىفدالا ثينأت ايئدلاو .ىدعبلا ىهف ١
 | اهسفناب بكاوكلا ناف ردصملاال هي.نازبام ىا مسالا اهبدارملا نا ىلع.ةنيزنم لدي رملاب |

 / اهفرعيرصبلاب كردت ىتلا ةنسزلا نا ىلا ةراشا هبفو «ةنيز ىأو ةنيز ضعب نع اهضعب عاضواو ٠

 بكاوكلاو اهريسو اهءاكحا كلذو ةصاخلا اهتةردع صتخم ىتلا ةنيزلاىلاو ةماعلاو ةصاخلا |

 نك اوكلانوكو قيدانصلاو ٍباودالا ىلع ريماسملاك اهيلع ةكوكموا ليدانلاك ءامسلا ىف ةقلعم

 ةزوكسم اهضمب نوك ىفانيالو ايندلا ءامسلا ىف ةزوكسم اهنوك ىضتقيال ايندلا ءامسلل ةنيز
 | رت تاي وكلا ىفيفاص ياروح ور ةنانغ تكاد[ (تاومينا نال, تاومسلاّنِم اهقوق ايف |

 ا ل لل مانو يذل قر عدخا تاداي وا ايدل[ مايل تناكأ]
 تااكولو يتلا فادقونيزال اوه يدارملانارلصالبا و تكا وكلاب ةنيرزم اس دلاءامس نوكتف
 تياؤثلانا: نم. ةئيهلا,لها هنلا بهذام ىلعئنمر اذهو اهريغىفوا ايندلا ءامسىف .ةنيزلا, لوصا |
 ْ معلا ةقيقخل كلذ تشمل ناو ةطسوتملا ةنسلاىف رمقلا ادع امو نماثلا كلفلاىف ةزوكسم ظ

 | انقلخ انا لبق هنأك ىنعملا رابتعاب ةئيز ىلع هفطعب بوصنم 6 الخفحو م ىلاعت هللادنع |
 | ةعاطلا نع جراخ ىا ه«درام ناطيش لك نمله بهشلا ىمرب اظفحو ءامسال ةئيز بكاوكلا |
 ا ندشلا لعام لحتل ردؤماللا هنعود ودول نم ىروءق اذاوبد سا ردحش مهلوت نم ريث |نع رد ظ

 ١ ءامسلاك ندبلا ىلا ةنسنلاب هناف سارلا ىلا ريشي ا 6انيز انا) هلوش ةيءحللا تاليواتلاىفو © |

 | مون هلالوا بولاق نيزو موجللاب ايندلاءامس نيز اضياو ساوحلا «بكاوكلا ةنيزبإ نيزم |
 | بولقلا نيز كلذكاموجر نيطاششال موجنلا لعج ناب تاومسلا ظفح م5و.لاو>الاو ىراعملا |

 لك نم اظفحو ) لاق اك مهفراعم روني مهودجر نيطابشلا اهنم برق اذاف ديحوتلا راوناب |

 هللا اا نون زار عنيك الي ناو ىج وم كالا نيطابش نم يومي (ددام_ ناطبشأا
 سمش عاعشنم فاخا امتاو اصعلا ىاخاالانا ديعس ابا اي لاقف اصعلاب هيرضينا داراف مامملاىف |

 ةفرعملا“
 ارىران ود نافرع لها كاب روب دزوسل

 تددشو نيسلاىف ءاتلا تمحداف نوعمستي نوغمسي لصا 5 ىلعالا الملا ىلا نوعمسال

 نو المي ىأر ىلع نوعمتجم ةعامح ًالملاو . ءاغصالا ىنعم هنمضال ىلاب ه-تءدعتو عمستلاو

 (نويعلا )
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 هنا ىنعي دحاو هنا لاقبف مسقتيال ىذلا دحاولا رهاوجلاكف ىرمتأل ىذلا اما * ىثيالو
 ىلع ماسقنالا ريدقت ليحتسي هناىنعمب دحاو ىلاعت هللاو اهلءزجال ةطقنلا اذكو هلءزجال

 مهولاب ةمسقلل ةلباق تناك ناو اهناف الثم سمشلاك هلريظنال ىذلا وهف ىثبال ىذلااماو + هتاذ

 دوجولاىف اف ريظن اهل نكمي هناالا اهلريظنال ىهف ماسجالا لبقنم اهنال اهتاذىف ةئزجتم

 دحاولا هناف ىلاعت هللاالا هريغ هيف هكراشي نا روصتبو الا دوجو صوصخم درفني دوجوم
 لاصخ نم ةلصخىف هلريظن ٠ هسنج ءانناىف نكيمل اذا ادحاو نوكي امنا دبعلاف ادباو الزاقلطملا

 هلثمرخ ١ تقو ىف رهظينا نكمذا تقولا ىلا ةفاضالابو هسنج ءاناىلا ةفاضالاب كلذو ريخلا
 هدحوبالو .ىهتناىلاعت هللالا قالطالا ىلع ةدحو الف عيبا نود لاصخلاضعب ىلا ةفاضالابو

 هدحج دقف هديحوتب هلعفو هدوجو تينا ىا هدحو ”ىثلكذا وه الا هديحوت قح ىلاعت |

 ىلاعت هرمس سدق ىراصنالا هللادبع ىنا خبشلا لوش ةراشالا هلاو هلعفو هسفن دوجو تاىثاب

 دحاج هتع ل نم لك ذا + دحاو نم دحاولا دحوام

 هديحوت ةآ م نيع ءايشالا نم ”ىشلكو ىناذلا قيقحلا ديحوتلاحص ىزاحملا دوجولا ىتفا اذاف |
 اولاق اك

 دحاو هلا ىلع لدت « ةيآ هل ”ىث لك ف

 كلذ ريغبوا ىزحت ال ىذلاءزجلا ىلا هتاهتنابوا هتيوهب دحاو ”ىش لك نال كلذو |

 نونا قزوز سك ةلستاوت ماتم "لاخلا اوشا ظفاخلا دز اكدوا مد
 دقو هبادحاو ناكف هل هبلق درفا دحاولا هنا فرعنم ءامسالا حرش ىف ىقورزلا خبشلا لاق *
 دحاولا مسالا اذه ةصاخو هل درفنملا بلقلا ىنعي (رتولا بحي رثو هللانا) مالسل اهيلع هل وق رسسف

 قلخلا فو قكف ةلئلقّنم ؟قئالخلا باخ ءعاتفلا ءارققفا كتل نت اذوكلا "حاارخلا
 أ مهللا هءاعدق لوش الجر ملال ااهيلع عمسو ةرخ "لاو امدلاىف ءالب لكلا وهو

 دحا اوفك هل نكيهلو دلوي ملو دلي ىذلا دمصلا درفلا دحالا دحااولا هللاكءساب كلأسا
 ةسيردالا نيعبرالا فو * (ىطعا هب لئس اذاو باجا هب ىعد اذا ىذلا مظعالا همساب هللا لأس) لاقف
 ةئيدرلا راكفالا هلع تلاوتنم هرك ذي ىدورهسلا لاق +هرخآ و "“ىثلك لوا قابلا دحاواب
 جرو نمأي هناف ةرمع ةثامسم رهظلا ةالص دعب ناطلسلا نم فئاخلا هأرق ناو هنع بهذتف
 كلام ىا نال نا' ربخ 5 اههئييامو ضرالاو تاودتسملا ص هؤادعا هقداصيو همه

 ه6 قراشملا بروو# اهتالاك ىلا اهغلبمو اهيبرمو تادوجوملا نم امهنيبامو ضرالاو تاومسلا

 اهاسحبو اهنم قرششم نم مون لك قرشت اقرسشم نوتسو ةئامثالث ىفو سمشلا قراشم ىا
 نراغملا نوكت ددعلا اذهب قراشملا تناك اذا ىنعي اهركذبي تك ١ كلذلو براغملا فلتخم

 (نبيرغملاب رو نيق رسثملا بر ىلاعت هلوق اماو اهنم ب رغم نم موب. لكىف برغتفددعلا اذهباضيإ
 قرشملاف ةهجلا هبدارا برغملاو قرشملابر هلوقو اهابرغمو ءاتشلاو فصلا اقرشم امهف
 لكاهددجتو اهنف ةمونرلا راثآ روهظ ةياغل قراشملا ف برلا ةداعاو ةهج برغملاو ةهج
 نالخ هللا تلم هتاذإ هاذا هتلر تادوجوملا عم ب بر وه هصيخلت ءاقنا 0 مموب
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 بحاص] باتكلا ىف نايبصلاتوص عبارلاو . نيبلملا ةيلت ثلاثلاو . نيدهاجلا ريبكت ىناثلاو .

 ردها تنل فق ومر در اك يحول -قيرط :ناكلاس سوست فار وجبم) هتك وش هك هدوم: تالبوأت
|| 

 ركذ عاونابو دنياك ىرجز ازىناسفت تاوهش عزاونو قاطيش ىعاود هديشكرب فص ١
 تاليواتلا فو © [دئيامرفس لاغتشا دوخ لاوحإ بسحب ىحوراب ىرساب ىلقاي ىاسل

 اوناكداسجالا لبق اوقلخامل مهنا ءاجو حاورالا فوفصولا ريشي (افص تافاصلاو )) ةيمجتلا
 حاودا ىناثلا فصلا ناكو . نيلسرملاو ءانالا حاورا لوالا فصلا ناك. فوفص ةعبراىف

 عبارلا فصلا ناكو . نيملسملاو نينمؤملا حاورا ثلاثلا فصلا ناكو .ءايفصالاو ءايلوالا

 نع ماوعلل تارجازلا ةينابرلا تاماهلالا م «ارجز تارجازلاف) نيقفانملاو رافكلا حاودا

 «اركذ تانلاتلا») نينوكلا ىلا تافتلالا نع صخالاو تاعاطلا ةيؤرنع صاوخلاو ىهانملا
 لكلا ىلع تيرجا نا تافصلا :ذهو ىهتنا تارك اذلاو اريثك ىلاعت هللا نورك اذلا مه

 وا“ ةوالتلل مث رجزلل مث فصال لضفلا ن وكب اما لضفلاىف اهسترتىلع ةلالدلل ءافلاب اهفطعف

 تافوصوملا بترتىلع ةلالدللوهف ةنعم فئاوط ىلع نهنم ةدحاو لك تيرجا ناو سكعل ا ىلع

 رهما تانلاتلاو لضفا تارجازلاو لضف تاوذ تافاصلا فئاوط نا ىتعي لضفلا بتارصىف

 . عومجمب مسقلانا ىلع ةلالدلل ءافلاب ءاجو هريغو خبشلا ريسفت ىفو + سكعلا ىلعوا الضف |
 بجعتلاقيرطب نولوه اوناكذا مهنف تلزن يالا ناف ةكملها اي ه؟مكهلاناؤإ# تاروكذملا

 تاذرداش ىادخ هكىتسردبو ] ةيسرافلابو : مدآ ىنايوا ادحاو اهلا ةهل آلا لعجأ |

 ىوهلاو ايندلاو مانصالانم ةهل ا اوذخت الف هل كيرشال ه دحاول ف [ دوخ تينادحو |

 ريغ رفاكلاو فلح ريغنمه رقم نمؤملانا عم هيف ةدئافلاو مسقلل باوج ةلمجاو . ناطبشلاو |
 ىف فولأملا وهام ىلع هيلع مسقملادكأتو هفرش راهظاو هب مسقملا مظعت فاحلاب واو رقم

 اهيف مالكلا ريدقت لبقو * مهارواحم ىف مهواسا ىلعو مهتغل ىلع نآرقلا لزنا دقو مهمالك |

 دخاؤلاو دارفنالاا ةدحولا :تادرفملا فو. نوتيزلاو نتا :برو:تافاصلا برو اهلثم:ىفو |

 حصيو الا ددعنمام هناىتح دوجوم لك ىلع قلطي مث هتنلا هلءزجال ىذلا 'ىثلاوه ةقيقألاىف

 هحوا ةسمح ىف لمعتس كرتشم لففل دحاولاف + ةدحاو ةئامو ةدحاو ةرشع لاقيف هبهفصو

 ديزو سنا ىف دحاو سرفلاو ناسنالا اننوقك عونلاىفوا سنحلا ىف ادحاو ناكام لوالا .

 صخش كاوقك ةقلخلا ثيحنم اما لاصتالاب ادحاو ناكام ىناثلاو . عونا ىف دحاو ورمعو

 اما هريظن مدعل ادحاو ناكام ثلاثلاو . ةدحاو ةفرح كلوقك ةعانصلا ثدح نم اماو دحاو

 كلوقكو هرهد دحاو نالف كلوقكةلضفلا ىوعدىف اماو ةدحاو سمشلا كلوقك ةقلخلاىف

 هتبالصلاماو ءابهلاكهرغصلاما هيف ىزجتلا عانتمالا دحاو ناك,ام عبارلاو ,هدحو جيسئوه |

 ةطقنلا"كلوقك طخلا ًادملاماو نينثادحاو كلوقكدذعلا أدل اما ًأدتبحلل سماخلاو . ساملاك |
 .حصيال ىذلاوه ءانعق دحاولاب: لجو نع هللا فو اذاف ةضراغ اهلك ى. ةدحولاو ةذحاولا |

 تذاايثا هدخو هللارك ذ اذاو) ىلاعت هللالاق ةدحولا هذه ةبوعصلو رتكتا الو ىزحتلاهلع ا

 ىرجال ىذلاوه دحاولا هللا: همحر ىلازغلا لاق * ىهتنا (ةرخ آلاب نوئمؤيال نيذلا بولق أ

 ( ىثيالد)
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 ] مكل ىرب لجو نع هللانا نالفايرخأت نالفاي مدقت او وتسا لاق ةالصلا نسانلاب مستفي نادارا اذا هنع |

 اداة كيما يع راسب اهب كات ئادخع يترك اهو نادال قه ندا زكر هكا

 | فرعيال افوفص افوفد ةكئالملادرت اةهنع هللاىضر سانع نبانعو:#* اد تافاصلاو [ ديوك

 ةكئالملا افص تافاصلاو سوماقلاىفو * ىلاعت هللا هقلخ ذنم تفتلي هيناح ىلا نم مهنم كلم لك

 | ىهتنا نواصملا فطصي ام افوفص اهلع نوموش بتارم مهلو نوحبسي ءاوهلاف نوةطصملا |

 رتغلبقو ريبدتلاب قلعتيامف ىلاعت هللا مال ةرظتنم ءاوهلاىف اهتحنجا تافاصلا مهّضعِب لاقو * |

 | راكلا ضعب لاق *نكل' لمتحم (نوفاصلانحتلاناوإل ةروسلا هذهرخاواىف ىلاعت هلوقو كلذ |
 | مهافاو مهميهف ليلخلا 0 مهل لح ىلاعت هللال الحف ن وحبهم فانصا ةثالثىلع ةك الملا

 ناطلسىلعالا مقا مهعارو نورخسم فاصو هيف اوماه ندمالو مهس وقت نوكردزالق مهنع

 | مهلكو اهلك سان>الا عمم نم اهلك ماسجالا ريبدتلا باكا فئصو ريطستلاو نيودتلا ملا

 ناي ةيالاىفو + مهحارو مهتذل هيفو هباو سما امريغ لغش مهل سيل يصف قّودالك

 فحلا ةجرفىف فش ناطيشلا نا حددقو فوفصلا لضفو مه مسقأ ثمح_ةكئالملا# فرش

 ترجز لاش 4 ارجز تارجازلاف © انطابو !ىهاظ عاتجالاو مامضنالاو قصالتلا ند ديالف
 هل ثحلاك ريعبلا رجزف ئهتناف هتهنىا رجزتاف ءوسنع انالف ترجاز و ىضذعل ةتثئحاذا.ريعللا

 تادرفملاىفو#* كر عملا نو فرصلا ردحزلا نامل فدك ىو « ىهنااك ناست الارعذو

 ودل | رداصملا جانىفو * ىرخا توصلاىفو ةازاث درطلاىف لمعتسي مث تودصب درظ رجزلا

 ا دابعلارجز كالذ ةاهج نمو روجزالا قلي ه>و ىلع اهريغو ةلفسلاو ةيواعلا مارجالا نم

 مهضعإ لاق * ىف 0 عمسلا قارتسانعو ءاوغالاو ةسوسولا نع ناط.شلارجزو ىصاعملا نع

 تايلاتلاف9 هبرطمالىذلا دليلا ىلا هنوقوسيو هنوفلؤيو باحسلا نورجزب نيذلا ةكئالملا ىنمي ظ

 اعيدب افص ىنمي امهلبق امل نادكؤم ناردصق ارجزو افص اماو تايلاتلا لوعفم  اركذ |
 مالسلا مهيلع ءايبنالا ىلع ةلزتملا هبتكو هّللاتايآ نم نأشلا منع اركذ تايلاتلاىا اغيلب ارجذو |
 ءاملعلا سوفت تازركتلا دارملاوا٠ ديحمعلاو ديمحتلاو سردقتلاو حج تلا نم اهريغو |

 حئاصنلاو ظعاوملاب تارجازلا ةالصلاىف اهمادقاو تاعاملا فوفصىف اهسفنا تافاصلا لامعلا

 نطاومىف مهسفنا تافاصلا ةازغلا فئاوطوا . هماكحاو هعئارش تاسرادلا هللاتايآ تاءلاتلا |

 داهحال ىلا تارجازلا اهق مهل تافاصلا مهداوق فئاوطوا .صوصرصص ناب مهن اكبر ظ

 مهلغشيال كلذ فيعاضتىف هحيبستو هركذو هللاّتايا تايلاتلا ادزط كراعملاف ودعلاو اقوس
 | ةثالث) ثيدحلا ىفو هللا عم مهروضحو مهدوبش لامكل كلذو ةودعلا':ةلباقم ركاذلا نع |

 سوفنوا . (ةيبلتلاب توصلا عفرو هللا ل يبد ىف ريبكتلاو ناذالا ةكئالملا نوب هللا هابي تاوصا

 ناطيشلا نم هللاب ذوعا ةءارشب نيطابشلا تارجازلا ةعاملاب ةالصلاءادادنع تافصلا نيدباعلا

 ١ هللازاف باتكلاىف نواتي ناببصلا ىا اركذ تايلاتلاف لاقبو * اهدءب نآ رقلا تالاتلا ميجرلا

 نينذؤملا ناذا اهلوا ءامسلا ىلا ةعبرالا هذه دعمت تمادام قل ان ع باذعلا لوح ىلاعت

 هرجز ام طيالتاردازلاوا رحرزال تالعافلا: ئا كا لد روتسرب كنابو 500
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 ىىرر يف قعد

 0 ىنعب تافاصلاف ةفاص ةعامج ىتعع ةفاص عمج تافاصلاو مقال واولا اقص تافاضلاوإلب .

 نوفصي نيذلا ةكمالملاب هناحعبس هللاملقا . برألا لجاالوا ةالصلاع ادال وحسم طخ ىلع متل 0 ا

 ةم دقملا فوذصلا نو ) لاق مهر دنع ةكرالملا صنت فذ وانلق ( مهير دنع ةكمئالملا فصت اك |

 هللاىضر باطخلانب ريناكو 3 تكا ركيدكي رد كين :صارتلاو] (تضلا ف نوصارتيو '

 مي +15 تم نورعشمااو كلاثلا ءزبلا

 ْ ار داكن' ىاهملا اهئان داكن او هيحاص مركآ امي رك ىلهعلان ركنأف | ْ

 ا مظاو هعورو هبحاص عزف ايس الم ناكناو لاوهالاو دكادشلا نع هامحو هكرولو هربق هيلع |

 ىونملاىف ءاح كلابولاو ٍباذعلاو لاوهالاو دئادشلا نيبو هنب ىل+و هيذعو هقرضو هربق هلع |

 ةئمرتعجز لقا نادواءّقاَو .ىما نا.: م اننا نع ةضم انتر هئامزب اند

 لاعفلا نسح ناو تسفاو موسنا و * :لامو., تخراركيدو ناراي ىستأ

 روك ان .ديا كيل ديا راي * روصق زا نوريب وناب دانا لام

 شيوخ لاح نابذ زا ديوك راي * شيدب دنا لجا زور ارت نوج

 فلاو ةئامو رشع ةنس كلسف ةكلسة لا دوهشلان م فن ممثلا ةدعقلاىذ ى واف سي ةدوسس تك

 ا ةكم لاول اع و مااا يح تاناملا درع 2

 دام و ةةلابو ةرداككو دج جيم, كيسي .هزلوخم رم نيلي نابت هبا
 كل رعق رد ونأب دبا رد هحخح #* دحتلم نكوز تسيفاو ون" لءف

 قرا كوكفم ل كاع ؟ناأ يكف فاس !قيروط «زبا نوع تفك ربع نسا

 دوش ترام نإ عب دب دوبزو * دوش تراي نياؤككت دورك

 ريقلا قب عم لئانلا تر ناو قىوملا ضعب نفدامل هنا نءلا دالب ض ا :«كاصلا ض 2! نعو *

 عل ل حاصلا خيشلا هل لاقف ةويقأ) لعلم كمل نه جرخمت افينع اقدو اود

 0 ا سإ ةروس هدنع َتدجو ىف لاق هنف ما كف ترضلا اذهف لاق تملا لمجانا لاقف

 حلانعلا 42 بلغ حلاصلا هلمسىوق امل تلقىفاناا لق «تدرطو تبرضو ىنيو هني تلاحف

 ل هبذدعو 0000 ىوقا حبقلا هله ناكولو هتمحرو هللا مركب هنع درطو

 بجا مهللا نيملسملا انئاوخألو انبابحالو انل هتفاعو ءوذعو هتمحرو هفطل هفطل ميحرلا متركلا

 سب ةروس همر ان.اعد

 1 ع
 | تاع

 ىمثأ| لعجم نا فصلاو . تاءاملا ل. حبل ريكذتلاب اهدعبامو نيفاصلاو لقولو تافاصلا '

 ب در باب نم م مولا تففص لوقت [ندركهتسر] ةيسرافلابو : :راجشالاو ساناكميقتسم طخ |

 عاقيادارملانا ىلع فوفصلل تالعافلا ةكئالملا فئاوطب ىا فدلاىف نوصارتيو ءامسلا ىف ةداعلل

 ةيسرافلابو : ةعاطلاو ةيدوبعلاماقمىف افصافصن فم قاللاو لوءفملا ىلا دصق ريغ نم لعالا سفن |

 ىا اهسفنا تافاصلاوا 000 فص تيدوع ماقم رد هان فض قاتتسرف حو |

 نوفصتالا )ثيدحلاىفو ةمدخلا لزانمو ةعاطلا فتاومىف اهماش ف وفدلا كلسىف اهل تامظانا

 (هنع)



 سي ةروس مه[ 4 4 العمح

 ةيدبالا ةداعسلا نوكت هبابسا حالصاو هتظحالمبو رودقملا قئاقح ىلع فوقولاو رومالا
 هنوكىف لاه نا نكمي ىنسنلالاقو * ةيدمرسلا ةواقشلابىلتي هباسا داسقاو هنع ضاىعالابو

 رشحلاوةلاسرلاو ةينادحولا ةثالثلالوصالا ريرقت الا اهف سيل ةزوسلاهذه نا نا رقلا بلق
 املف ةروسلا هذه ريغ ىنف ناكرالاو ناسللاب ىذلا اماو نانخلاو بلقلاب قلعتي ىذلا وهو

 تاو اهب ديري اهأرقنم) روكذملا ثيدحلارخا و .ابلق اهامم ريغال بلقلا لامعا اهيقذاك
 رق ىرق سم باو ةرم:نيريشعو نيتنث .نارقلا ارق امن اك رجالا نم ئطعاو:,هل هللارفغ

 افوفصه.بدي نيب نوموه كالما ةرشع اهنم فرح لكب لزت ّ توملا كلم هبلزئاذا هدنع

 هقدزودهشيو هلع نواصيو هتزانج نوعشو هلسغ نودهشيو هل نورفغتسو هيلع نولصي

 ةيرشب ناوضر هئيب ىتح هحور توملا كلم ضبقي مل هتاركس ىفوهو سب أرق ملسم اهياو
 ناير وهو هربق ىف ثكميو ناير وهو هحور ضو هشارف ىلع وهو اهبريشي ةنجلا نم

 نا ) ثيدحلا ىفو ( ناير وهو ةنجلا لخدي ىتح ءايبنالا ضايح نم ضوح ىلا جاتحبالو
 هللا لوسراي لبق ( ةمعملا ةاروتلا ىف ىعدت اهعماسل رفغيو اهئراقل .عفشت ةروسل نا رقلاىف

 (ةيضاقلاو ةعفادلاىعدتو ةرخ آلا ليواها هنععفدتو نيرادلاريخب اهيحاصوت ) لاق ةمعملا امو ١

 ( ةجاح لك هل ىضقتو ءوس لك اهبحاص نع عفدت ) لاق كلذ فيكو هللا لوسراي لبق .
 فلا ةقدص باو هل ناك اهعمس نمو ةخحح نيرشع هل تلدع اهأرق نم ) ثيدحلا ىفو |

 فلاو رون فلاو ءاود فلا هفوج تلخدا اهبرش مث اهبتك نمو هللا ليبس ىف رانيد
 حبصاةل ل ىف سب ةدوس أرقنم ) ثيدحلاىفو (لغو ءاد لك هنم عزنو ةمحر فلاو ةكرب |
 حرفىف لزي مل حبصي نيح سي أرق نم هنا انغلب لاق ريثك نب ىحب نعو * ( هل اروفغم |

 سي اوأرقا ) ثيدحلا فو حبصي ىتح حرف ىف لزي مل ىسمي نيح اهأرق نمو ىسمي ىتح
 تعا اعازناتو يككددلا واف داعأ حقاعو عبشالا عئاج اهارقام تاكرب رشع اهيف ناف ١

 نيعا الا رفاسم اهأرق امو جرفالا نوحسم اهأ رقامو نها الا فئاخ اهأرقامو جوزتالا

 هنع ففخالا تنمادنع#كئ رفا اعدجكو الا قلاش زر جر دسر ءاقنألازت اهو هو هكا لع

 (,هل تثرق ال سي ) تيدا ىفو ( ”ىربالا ضِيَْح اهأرقامو ىورالا ناشثطع اهأرقامو

 اهبأ نم ددعب هل ناكو ذئموب, مهنع ففخ سبي ةروس أرقو رباقملا لخد نم ) ثيدحلا فو

 ناوي سب: ٌةروس ىوش رضاح رضتحم نيلابي نوج.و ] تاحوتفلا ةجرنىفو * ( تائسح
 ىدحب دش ىنايشغارم ضرم نيردو مدوب راهب ىتقو هكديامرفيم هرس سدق ربك | خيش
 حسق ىاهتدوصو هيرك ىاهرظنم مديد ىوقتلاح نارد دنئدرمش ناكدرم 'هلمج زا |سمدك
 ىوب ىوزاو ماب توقاب ىور بوخ تياغب مديد ىصخشو دنئاسر ىرذا نم هكدنتساوخسم

 ارواو دباد 5 5 ويعم ادياشا 0 نادبانو درك مفد نمزا ارهقناطنا دما هل

 رد مدم] شور تلاح ناو لوح ع عفد ونذا ماسي ٌءروسنم تفك ىتسكول مديسرب
 هدهاشم هجن ازا اروا دركمخ هظحل نارد دناوخيمسي ةروسو تسبركيم هكمديد اردوخ

 هكدسر نه ملسو هيلع اعلا هللا ىلص هللال وسر زا ندع نازا دعبو مداد ربخ مدول 31

 هربق هعم نذل ناسن الالم نا 2( ثيدحلا ف داجنك نزيل ماعد ولق +(سن كك انومىلعا 1



 مه 4537 ”ت- نورشعلاو ثلاثلا ءزملا

 تورجلاو توبصهرلاو تومحرلاو توكللملا 7 7 لك توكلم هدس ىذلا ناحبسف 92

/ 

 تادرفملا ىف لاق * ربجلاو ةيهرلاو ةمحرلاو كلملا ىف ةغلابملل ابق ءاتلاو واولا تديز رداصم

 اذاف ىا ىهنلاو ىمالاب هف فرصتلا و ”ىثلا طبض كلملا و ىلاعت هللا كلمب صتخم توكلملا

 ءابحالاو ءاشنالاك ةدوكذملا نوئشلا نم بابا لك هبمزنتو ىلاعت ههزنت بجوبام درقت
 فرصتفو هتردة تحن ىا هد ىذلا هللا اوهزنف كلذوحتو هدارعنع فلختال هتدارازاو
 هولاق امم اوجعتو زجعلا نم هب ىلاعت هوفصو امع هفرصتو هطبضو ”ىش لك كلم هتضبق

 هكارىدكت | ىبع ىبو ىاي هب دينك ف صو سي :] ةيسرافلابو : ناصقنلا نم ىلاعت هنأش ىف

 قالطالاىلع هاوس كلامال ذا هريغىلاال «هلاوإ# [نيح همهىهاشداب تسوا رادتقا تسدي
 :نيركتملادبعوو نيرقملل دعو وهو مكلامعاب مكي زاحف توملا دعب نودرت *#نوعجرت ©

 بام نسحو مهل ىوط [ارئان | وتسباقعل اديدش ارئانيا نانمشد ديعوو تسناتسود ٌءدعو]ىنعي |

 توكلمو انوكلم ”ىشلكل تبثا ةمجتلا تاليوأتلافو © نيرفاكلاو نيتهؤملل باطخلاف
 ةمئاق تانوكلملاو ”ىش ناكامل هب موش, توكلم ”ىثلل نكي مل ولو مئاق هب”ىثلا وهام “ثلا
 درلا نم هللا انمصع درلا لها رارطضالابو لوبقلا لها رابتخالاب (نوعجرتهللاوإ هتردق ديب
 ها هم هلضش

 تك كانتا ردو نذل لْسسساف عار ام لغانال تكد امين هللا نحر نتابع ثنا" نَعَو
 مامالا لاق ( كاتوم ىلع سي ةدوس اوأرقا ) ثيدحلا ىفو ةيآلا هذهل هنا اذاف هب تصخ
 كا لع زناقم نوكي كلعلا نكل ءامعالا اذكو ةوقلا تس داخ ناسالا نال“ كلذو
 هقيدصت دتشيو هيلق ةوق دادزت ةعركلا ةروسلا هذه هيلع ”ىرق اذاف ةتلكب ىلاعت
 لوس * ىهتنا نافرعلا عماولب هيريصن ىوقتنو نامعالا رونب هلق قارشا دادزيف لوصالاب

 ىذلا توكلملاذا ةروسلاةمتاخ هبساني عزنلا ىلع ىفرمثملا نا اضياو ريدقلا هللا هانغا ريقفلا

 ملاع نع خلسنيو ذئنيح هلصا ىلا عجري هير نم هيلع ضئافلارسو هب وه مئاقلا حورلاوه
 نا) ثيدحلا ىفو امهنع هللا ىضر سابع نبال روك ذملا لوقلاب ةراشالا هللاو ذئتقو كلملا

 ( سي نآ رقلا بلقو ابلق ”ىش لكل
 خه ندرخمل نا بلق او *» نا رقز هداد ىركشل تمد

 نايب بتكلا لازنانم مهالا دوصقملازال هيلو هلصا ىا نآ رقلا بلق سي لعج اما لبق *
 نولمعي اوناكام نسحاب نوزاجي نيعبطملا ناو نورضحم هيدل اعيمج مهناو نورشحي مهنا

 ىلازنلانع لقتو * هعاو هجو غلباب ةروسلا هذهىف ررقم هلك اذهو نومرج لا مهنع زاتمو |
 درقم ىنملا اًدهو رشتلآو رشللاب قارتعالاب هتمص نامألا نال نا رقلا تلق تناك اما ةنا |

 دسجلا ىلع ريما بلقلاةللادبعوبا لاقو * ندبلا هب حصي ىذلا بلقلا تهاشف هجو غلباب اهف
 باقل ابههش هجوىف لاَ نا زوجي و.ىش لك هيف دوجوم روسلارئاس ىلع ريما سي كلذكو |

 ةيفخلا تاك ازدالل انطومو ةايلجلا ىناعملل' الحم ناكو ساسح>الا نع ائاغ بلقلا ناكامل هنا

 فاشكتانوكي هيفو بيغلا ملا نم هتاف هب رشملا هبش هداسفو ندبلا حالصل اببسو ةيجلاو

 (رومالا)
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 ةعاجح ىلع عقيدق عقاولا مقل نان نرد نان ةللر كج ال اهددت نأ كني الور تالوعتلا
 مكحىف مهضعب لاق اذهلو لاكشالا عفتراو هللا تافص لزنت مسقلا اذه ىلعو نيددعتم
 باوتلاىف ةغلابملا فاشكتلاىف لاقو * عئارشلا ىلا ةبسنلاب همكح راركت هيف ةفلابملا ىنعم

 ةلزنم اههحاص لزني ةبوتلا لوبقىف غسرلب هنالوا هدابع نم هيلع بوتي نم ةرثك ىلع ةلالدلل |
 دوجو 46 أيش دارا اذا ف ىلاعت هنأش ىا :6 هرما امنا ظ همرك ةعسل طق ٍبنذي مل نه |
 *ئرق # نوكفف 9 هتردق هب قاعي نا ىا 46 نك هل. لوق..نا ه: هقلخ ءايشالا نما ”ىش, |
 وهف "زيدقتىف هنا, لع ءاتب هتمفزا: ىلع فووعاو :لؤَش .للع ,فروظمم نوكي نا ىلع بصنلاب |
 لافت نكملا كاهن نإ .ةارتغاا هنن اهلؤح سو هنو هنعبإلا نزع بكذا اهلنا تلف نارك |

 هدارا اهف ىلاعت هتردق ريثأتل ليشمت اذهو .الصا رخآ ”ىشىلع فقون ريغ نم ثدحب وهف
 *ىش ىلع فقوت ريغ نم هب رومأملا لوصح ةعرس ىف عنطملا رومأملل عاطملا ىعآلا سابا

 لوق كانه سيلذا ةقيقطا ىلع مالكلا لمح هجوال هلال ىديرتالا روصنم ىلا لوق وهو ام |

 لانك ناو المقل كر ؤاف قوكملاوكرخ ل ناك نأ يحال وال اشرح درر نار
 بقعتلاو ىدنن_ثقذا لاق * هسفن دجوب ناب مودعملا صوب نال ىنعمالذا تالدكلت" هما

 يفوح يرن اطق ذوق" ةعأرلاو كاونقال و ار اءالاف الاوأ زابشلا لم“ امن"انا”ن كفو
 [ 36 هاش كدر يفشل دا عب كا نوج 5 كتمالغ ةلك كلا

 لاد هتثك فرح نيدب فاّشان فاقزا. * وا عنص ريما در نوال فاك ت11

 تقلعت تانوكملا داحماب تقلعت اك ةيلزالا ةدارالا نا ىلا ريشي ةيمجنلا تاليوأتافو ©

 ةراشاب ةدارالا قفو ىلع دبالا ىلا تارودقملاب ةازالا ةمكحلا قفو ىلع ةيلزالا ةردقلا

 لوقلا لاكيلف ةعدو ةيدارا كلف نافذ جب كيسا لزالا ىف ءا[خاك د الالإ دوكفا
 نوكمادوو .تقووهو نئعم تدو ف كذاك ءدارالا لعل تلق « اع دف نول را اعف
 بحي درف هللا نا) مالسلا هيلع هلوقىف رابكلا ضءب نعو *« كلذ مزليالف نيعلاو جراخلا ىف
 كلذ ىلع ىنسي داحتالا ماو لمؤو ةفصو تاذ وهف ثثتلا ىضتَمي ةيدرفلا ماقم نا (درفلا

 لالعءالادعب ءاقللا بولقم لوقلاو لوقو ةداراو تاذوهف ا هسا امناإ هلوش ةراشالاهلاو |

 نايرسو لوعذم مسا دجوملاب لعاف مسا دجوملا ءال اناو لوق كانه ةققحلا دنع سنلفا |

 تخفنو)) ىلاعت هلوقرس رودي اهلعو ةقيقدلا هذهمهفاف هف هلعفو هتفص روهظو هلا هتيوه |

 هرس سدق ىرونلا نيسحلا لاق * ريوصت وه اماو الصا كانه خفنال ذا 6 ىحور نم هيف |

 اوعجريو اهلا اونكريالو !:تناها 2 فرعي اريذصتو ةناهانكهلوشب اهلك ناوك الا .ًاذبا
 مهقتعا نم هصاوخ نه راتخاو هعم مه 5 نوكلا ة ةنسز قللا لغشف اهئدنمو اهئدم ىلا

 اًشرط مهيف راثالل الو النيس مهماع للعلل لعجي مف هب مهاحاو نوكلا قر نم

 مربخ روص ٌهولج زا تسيب * مرود زا عرافو ىنعم وحم
 ىاقح دوجو نم مناي * ىنف ق- ىاوس زا مدشا

 0 3 ماوديد * ناو "ع ماع باغ ن نمر نكح



 | أشنا ىذلا ردتقملا رداقلا سيلأ ىيمملاو . اهريرقتو هل ةردقلا تايثا ىلا ادصق ىنلا ةلك |

 تاؤمسلا قلخ ىذلا:سيلأو ارانرضخالا رجنشلا نم مهل لمج ىذلا كلام تاما ا يالا |

 قاخل) ىلاعتلاق م ردقا ىسانالا قلخ ىلع وهف امهقلخ ىلع ردق نه ناب. ةيضاق لقعلا ةهيدب |
 داعملاناف داعملا وهو اهتافصو تاذلا لوصاىف مهلث» وا (سانلاقاخ نم ربك | ضرالاو تاومسلا |

 ىيلطلا نيدلا فرش لاقو * كلذ ريغو دحا لثم هسرض ىماهجلا ناو درم درج ةنخلا لها |

 ةداعالازاوج ىف تب لاكشا ىأف ءادتبالاب متررقا اذاف ءادتبالا ىنعمىف ةداعالا نا لاقةيمجتلا |
 ةاحلاقلخ ىلع رداق رافعلاو خرملانم ناصغالاىف رانلا قلخ ىلع ردق ىذلالاق مث ءاهتنالاىف |

 انهه لاقيالو ممن اولاق اقح مكبر دعوام متدجو لهال وحن درجلا ماهفتسالا ف لشي عنو . (ىلب ْ

 قالخلا وهوه ىهتنا كنم رارقاف مذ تاق اذاف همالكتل در وهف ىلإ تلف ”ىث ىدنعام لبق اذاف ىلب |

 م +11٠ نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 ماقملا هيضتقي ردقم ىلع فطعلل واوااو باحبا ىننلا راكناو راكثالل ةزمهلا 6 ضرالاو

 ىلع ةلخاد قيقحتلاف اهنكل ارهاظ: فطعلا فرح ىلع تاخد ناو راكنالا ةزمهف

 امهمرج ربك عم اهياع امو ةيلفسلا مارجالا ىا ضرالاو اهيفامو ةيولعلا مارجالا ىا.

 موبي يكونو هديل ديهرخاج اك كك ابالي اين يسم اغلا ان: يتلا مظعف

 ةرخآآلا يف ه« قلخم نا ىلع 8 سيلربخ هنال٠يىصنلا لخم ىف ه6 رداقب 98 [ ناشيا ١

 ناف [وناك اك ايحا مهد.عيو امهلا ةبسنلاب ةراقحلاو رغصلا ىف ىسانالا لثم ىا # مهلثم ِ

 نال. ضراوءلا ضعب ىف هرياغ ناو ةصخشملا تافصلاو ةنلصالاءازجالا ىلع لاهشالا ىفلوالا لثم

 تاليوأتلا فو © مهقلخي ناىلع ىا دوم كلثم كلوق وحن نيبطاخلا نع ةيانكانهه لثم ظفل

 هجو لكب امماوتسال هيلغ ةردقلاك ”ىشلا,لثم ىلع ةردقلا لاق ناب ناببلا ىف دازمث ةيلابلا ةمرلاىف

 ظ ىحو ةضيبلا نم ريطلاو ةفطنلانء ناسنالا ىحي اك ةصرعلا ىف اهتوم دعب سوفنلا ىحي هناو |

 نايغطلاو ىوهلاب رفكلا لها سوفن ىحي 5 ناميالا لهال نافرعلاب بولقلا

 ا اراهلد غاب مدامد قح دشخم هزات تابح « اسا راهب ربا قح ضيفو غابو» قشاع لد

 ]| ىنللا دعب ام ريرقت نم ىراكنالا ماهفتسالا هدافا ام حيرصتو ىلاعت هتهج نم باوج 6 ىلب

 ىنالا باحيإب ةصتخم ىهخ..ثلانبالاق + مازلالا ةفاخم هيف اومثعلتوا هباوقطن باوجلا نيعتب ناذياو
 مكبرب تسلأ) ىلاعتهلوةكرداق هناىلب ىا ماهفتسالادعب ىذلا ىننلاضقنل انهه ىهف هضقن ومدقتملا
 اولقمكبرب تسلأ )و< ىننب نرتقم ماهفتسا ب اوج ىلب تادرفملا فو« انبر تنا ىلب ىا (ىلب اولاق

 قلخلاو معلا ىف غلابملاو كلذ ىلع رداق وه ىلب ىا باجالا هديفبام ىلع فادع 7 ملعلا

 قلخلا عيمج معيو قلخ دعب اقلخ قلخم تامولعملاو تاقوللا ريثكمهضعب لاقو * 3 افك

 ةعوضوماهنال زاحم اهلك ةغلاملاةغ ص ىلعىتلا ىلاعت هللا تافصنا -ىدشرلا ناهربلا رك ذ-

 لامكلاىف ةيهانتمىلاعت هتافصو هلامم رثكا ”ىثلل تشينا ةفلاملازال اهيف ةغلامالو ةغلانملل
 ةهزنم هللا تافصو ناصقنلاو ةدايزلا دفن تافصىف.نوكت ةغلاملاف اضياو .اهيفةغلابملا نكميال
 نا قيقحتلا ناهربلاف ىثكرزلا لاقو * ىكبسلا نيدلا قت خنشلا هنسحتساو كلذ نع

 ةدايز بسحب ىناثلاو .لعفلا ةدايز بسحب هف ةغلاملا لصحتام اهدحا .نامسق ةغلاملا ةغيص

 ( تالوءفلا)
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 عمجم ىتلا ىه لك الا لبق ناكام ىهو لك الل ةيلصالا ءازجالاو لك آلا ىلا ةسنلاب ةلضف

 لضفلا نم لصالا ملعي ملع قلخ لك هللاو لوك أملا عم ةلوك أملا ءازجالاو لك آلاعم داعتو

 حورلا هيف خفنيو لوك أملا ةلصالا ءازجالا عمجيو لك آلل ةلصالا ءازجالا عمجبف

 لضافالا ضعب لاق * هتردقو هتمكحب ةدعابتملا عاقبلا ىف ةفرفتملا ءازجالا عمجي كلذكو

 ءاضعالاو نادبالا ءازجا طالتخا اهدحا .نيهجو نم ةميمر ماظعلا نوكب مهكسمت ناكامل

 دقت للا نا عم ادج ةسباي ةميمر ءازجا نم ندب ءازجا زي فيكف ضعب عم اهضعب

 نادبالا ءازجا زيمتهنكميف (ملعقاخ لكبوهوال هلوقب لوالا باوجولا راشا .ندنلا ةبوطر

 لدب 6# اران رضخالا رجشلانم مكل لعج ىذلا 8+ ِهلوَس ىناثلا باوج ىلاو . ءاضعالاو

 . ةلالدلا ةيفك ىف امهتوافتلو ديك أتلل ةلصلا فطعب ءافتكالا مدعو لوالا لوصوملا نم

 داوسلاىلا وهو داوسلاو ضايبلانيب ناولالا دحا ةرضخلاو . قاس هلام تبنلانم رحشلاو

 ىذلا عضوملل قارعلا داوس لقو . دوسا رضخالاو رضضخا دوسالا ىهس اذهلف برقا

 ظفل ناف ظفالا ىلا ارظن ءارضخلا نود رضخالاب رحشلا فصوو ةرضحلا هف رثكت

 ع ةناوكلل ثنّوم عمجاو رع كا هرحتشن عمج هنأل ثنّوم هانعمو كاد رحشلا

 خرملاو اران رافعلاو خرالاك رضخالا رحشلا نم مكتفنم هم مكلجال قلخ ىنعملاو . ةعانما ا

 هنم حدقت رخا رجش ٍباحسك ةلدهملا نيعلاب رافعلاو ىرولا عيرس رجش ةمجعملا ا |

 هنم ذو هيلع بوثلا راصقلاقدي كلذ نأ باْعلاالا ران رجش لكل ءامكحلا لاق * رانلا

 نه عضاوملا تلغا ىف نادوجوم اهو رافعلاو خرم ا نم اهدونز لي برعلاو ةقراطملا |

 ءاملا امهنم رطش نارضخا اهو نيك اوسملاك نينصغ امهنم لج-رلا عطَق برعلا ىداوب

 هلوق كلذو ىلاعت هللا نذاب رانلا حدقنتف ىثتا وهو رافعلا ىلع ركذ وهو خرملا قحسيف

 عجاد ريمضلاو نودقوتب قلعتم راجلاو ةأجافمال اذا 5 نودقوت هنم متنا اذاف 98 ىلاعت

 نوكتتاإل هرحجملا كلذ نم رالا نوانعت عا نحو رفا ثلا . ةعالاو ل علا لإ
 لاؤسال روبقلا نم مهجرْخحيو ىنوملاىح هللا نا ىف نوكشتال كلذك هنم جرخت ران اهنا ىف
 رصحالا رحشلان م اهجارتخاو انانلا كادحا ]2 دق نك ناف تاقعلاو تاوثلا نما رطاو

 ًارطف اضغ ناكام ىلا ةذاضغلا ةداعا ىلع ردقا ناك ةيفيكب اهل ةداضملا ةيئاملا نم هيفام عم
 بشل ىف رانلاو ءاملا عج هنا ىريالأ دادضالا عماج ىلاعت هللا نا هنم ٍلعو ىلبلاو ةسوببلا هيلع

 مهنادبافصت ةكئالم قلخ ىلاعت هللانا لاو + بشحلا قرت رانلاالو رانلا *وطِب ءاملا الف

 ةراشا ةيآلا ىفو * جلثلا بيذت رانلاالو رانلا ”ئطي جلثلا الف رانلا نم اهفصنو جلثلا نم

 صاظ رابكلا ضعب لاق « هنم دقوب امنا بواقلاابصف ةبحلا رانو ةيرشبلا رضخا رجش ىلا
 ىلا راث ١ بلقلا ىفراعم نم ردح كو توكلملا ملاع نم بلقلاو ةداهشلا ملاع نُم'ندبلا

 باقلا ىلا راث ا ةدابشلا مله نم ىه ىتلا حراوجلا لاوحانم عفترت دق كلذكف حراوجلا
 لادعا نز وا لالا رز ثدحبف لامعالاب رهاظلا حدقني هنا .لاطالكو

 ايتاتا رم رضا الا اول وت اونا 1٠ كاكدلا 1551
 تاومسلاقلخ ىذلا سيلوأ 94 قيقحتلا لزنم ىلا لوصولاو قيرطلا ىف لوخدلا هللا لأسن



 مد 2 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 ءازجالا عيمجم طيح عصور ءاشثا .داحتالاو قلخلاتانفك لصافتب ب ملا ف غلابم # ميلع
 ضعب نم اهضعب عاضواو اهعورفو اهلوصا صاخشالا نم صخش لكل ةددملا ةتسفتملا | ظ

 ىوقلاعم قياسلا طمعلا ىلع كلذ نم الك ديعبف قارتفالاو عامجالاو لاصفنالاو لاصتالا نم

 | "ىث هيلع ىنخيال تاقواخلا نم ”ىش لكب معلا غياب مولعلا رحب ىفو * لبق تناك ىتلا
 | ةيلصالا مهءازجا عمجب ىنوملا ىحي نا دارا اذاف اهعورفو اهلوصاو ةتتفتملا ءازجالا نم

 | ثعبو حاورالاو داسجالا رشح ىنعم وهو ءابحا اوناك م نويحيو اهلا حاورالا دبعيو

 اهديعي مث ةيندبلا ءازجالا هللا مدعي له فقاوملا ف نيدلا دضع ىضاقلا لاق * نول

 مدغل انايثا الو ايفن هيف مزجت الو كلذ تبثي مل هلا قاو فيلأتلا اهق ديعيو اهقرغي وا

1 

 دحا حجريال 6 ههجوالا كلاه ”ىش لك ) ىلاعت هلوقو نيفرطلا نم “ىش ىلع ليلدلا
 , اهعفانم لاطباو اهقيرفتب اضيا نوكي هازجا مادعاب نوكي اك ”ىثلا كاله نال نيلاّتحالا
 | ىنفدق أدتبملا نا انلق ءاوس ةصخشملا هضراوع عبمجب ىلا هنيعب أدتبملا وه داعملامسملاف .ىهتنا
 | هتافصو ةيلصالا هلازجا ةداعاب هداعا ىلاعت هنا مث افرص امدعو اضح ايفن راصو هئاضعا عبمجم
 فلا ىلاعت هنا مث اهعفانم نالطبو ةيلصالا ُهءازجا قرفتي ىقدق أدتملا نا انلقوا اهف .ةلاحا ظ
 نيركملانالعاو * ةايحلا اهف قلخو قباسلا طعلا ىلع ضءإ ىلا اهضعب مضو ةقرفتملا ءازجالانبيب |

 نورثكالا مهو داعبتسالا درخمب ىنتكا لب ةهشالو البلد هيف رك ذي مل نم مهنم رشحلل

 اماظعو ابارت انكو انتم اذْبا ) مهلوقو ديدج قلخىنل اننا ضرالاىف انللخ انا ) مهلوقك |

 | هللا لطياف داعبتسالا قيرط ىلع هلاق 6 ممر ىهو ماظعلا يحي نم ) لاق نمو (نوئوعبمل اننا
 7 ءازجالا ةهباشتم ةفطن نم بارتنه هانقلخ انا ىن ىا (هقلخ ىو هلوش مث*داعبتسا

 لسق نم سدلام ءانعدوا ىتح كلذب انيفتك ١ امو روصلا ةفلتحم ءاضعا همدق ىلا هتيصان نم هلانلعج
 درج نوع اوناك ناف مارك الا قحتسا امه. ناذللا لقعلاو قطنلا وهو مارجالا هذه

 اللصا ةامحلل الحم 0 لقاعلا .قطانلا قلخ نودعبتسي الهف داعتتسالا |
 ىف تناك ناو ةهيش ركذ نم مهنمو * هف اناك لحم ىلا لقعلاو قطنلا ةداعا نودعبتسيو

 كفيك ايش قس + مدخلا تمجادنا والا .نيهجو ىلع ىهو داعتتسالا درج ىلا دوعت اغنحاإ

 اهأشنا ىذلا اهحي لق ١) هلوقب ةهبشلا هذه نع ىلاعت باجاف دوجولاب مكحلا مدعلا ىلع حصي

 ًايط قب 2 ناو اهدحب”كي دك _اذوك كم انش'اكلي لو نادقالا, (قلخا 6 هناا قع ( زم لوا
 نادبا ىف هضعب راصو هبراغمو ملاعلا قراشم ىف هؤازجا تقرفتنم نا ىناثلاو . اروكذم

 نم دعباو عمتجب فك لزاملا ناردج ىف هضعبو رويطلا لصاوح ىف هضعبو عابسلا

 ثدنعا ناف لك آلا ءازجاىف ةلخاد لوكأملا ءازجا تراصو اناسنا ناسنا لكاول هنا هذه

 ةلوك أملا ءازجالا تدسعا ناو هؤاضعا اهنم قلخت ءازجا لوك أملل قيال لك آلا ءازجا

 هللا لطباف اهنم قلخت ءازجا لك الل قتال هتازجاب لوك أملا دعاو لوك أملا ندب ىلا ا

 ءازجاو ةللصا ءازجا لك آلا ىف نا ههجوو * 6 ملع قاخ لكب وهو ) هلوقب ةبشلا هذه |

 لوك أملل ةلصالا ءازجالا تراص اناسنا ناسنا لك | اذاف كلذك اضيبا لوك ًالاىفو ةللذف |

 ( ةلضف )



 سهو ةروس مك 580/7 ا

 ءزاهظازترع-دتشارهظبالا قماعوخنوأ ةأجلافملا ىدم (ةََجئافملا اذا ىف !كمانلا:ىدتقمسلا/لاق#

 ىنعملاف وهو ريخلاو:أدتبملانم ةيكرملا ةلماالا اهدعب عّبالو هلع ةلالدلا نم اهيفام ةوقب
 (نوطنقب مهاذا )ل هلوق ىنعم نا اك ةنيب ةموصخ هاجاف 6 نييه مصخوه اذاف ) ىنعم نال لعاف
 ةرهاظةمصاخم هقلاخ مصاخ ىنعي طونقلا اوأجافو ةموصخلا ًأجافىا لوعفموا مهطونق مهأجاف

 انتموصخ أجافف ىا ةيئاجفلا ةلنطا ىلع فطع ه4 الثمان برضو © ة>رلا نم اوطنقو
 نع دعبلاو ةبارغلا ف ىهو ىمالا سفنىف ةسحن ةصق انتاحشل قااة و وا.ّىا الثمان! تاريخو

 راعتسي لثملا خبشلانبا لاق * هيلع انتردق ىننو ماظعلا انتايجا راكنا ىهو لثملاك لوقعلا

 ىفن نا كشالو رئاسلا لوقلا وه ىذلا ىفرعلا لثملاب ةبازغلا ىف هل اهيبُدَت بيحعلا ىمالل |

 بئاجعلا بحتانم ربدق ”ىشلك ىلع ىلاعت هناو تانكمملا ةلمح نم هناعم ثعبلا ىلع هللا ةردق

 ىلا فاضم ردصملاو بيحعتلاو راكتالا زيسحىف لخاد برض ىلع فطع  هقلخ ىسنو ©

 ثعيبلا ىلع هتردق ىلع كالذ هلدبل هقاذ ءدبىف ركمتلا كرت ىا ةفطنلا نم هايا انقلُخ ىا لوعفملا

 ناسنالاأ قلخ ىف ىقبلا:لاقؤ.* دامو ثاوم ءاحا مهتما الك نا .كدح نم: امها قارقالا هتاق»|

 نااننالا ف نيملاغلاو:نيتوكلان الين وكلا نوكلام انك ١ ةتردقااتامالغ نم ناسنلسا ةءاوجولاو

 كلنا ةقيقحلا 2 ةقاحلا نال هير فرعدقف هسفن فرعول مولعم هملع هو 0

 « لاق هه هتلاهجب هتوم دعب هتلامجم هاحا تمم بلق برو ةفرعملا لهال ةقيالا ىف ةقيقحلا
 اذاموا:برض لثم ىأ ىلق هنأك لثا برض ةياك> نع ًاشن لاؤس نع اباوج قو فانئتسا
 #* مهر حو ف هلوشب هل ادكؤم ريكنلا دشا هل اركذم 6 ماظعلا ىحي نم قه لاق ليقف لاق
 الو قورعالو دال انهءلغ دلحال ثدح دعللا ةياخ ةاس ان م ةدمعب ىلبلا دشا ةيلاب ىا

 مهرلا ثينأت مدعو مهر وهف ىلب ىا امهيف ءارلا رسكي ةمر مري مظعلا مار .لاشب باضعا

 صهاظب كس دقو * تافرلاك ةذد ريغ ماظعلا نم ىلب ال مسا هنال ةثنوملل اريخ هنتاي

 ىفاشلا وهو تملا مظع ةساح مكحلا هلع ىو ةايح مظعال تبا نم ةعركحلا ذيالا
 ءاسحاب دارملا نولوشو رءدلاك هتساح نولوشالف ةيفنخلا انباحا اماو دمحاو كلامو

 اوفلتخاو »* ساسح 2 ندب َق ةيوطرلاو ةئخاضدلا نم هيلع تاكله ىلا اهدر ماظعلا

 قهطي هنااا. ىف هلال رص ةفتخلاو ادلاعتن ينيك ولاا راحتي لعب نمو الاف
 هب سجتتبال دمحاو ىفاسشلا لاقو « دجسملاىف هيلع ةالصلا هركتو هل ةهارك لسغلاب

 دحسملا ف هيلع ةالصلااماو ةراهطلا رهظالاو فالاخ كالام نعو هف هيلع الطلاء ككالاو

 ناسنالا كلذل اتيكيت دمحاي لق ف .ةفضح ىبا لوةك اهتهارك هبهذه نم روهسملاف
 اهم داهشتشالل ةّقبرطلا ةداشراو لاخلا ةقيقح ىلع ةلادلاةرطف نه هسنام ربك دب ركذملا

 لوا ىف ىا # ةرم لوا ف اهدجوا اهأعتأ ىذلا 8 ماظعلا كلت ىا « امحب
 ةيلباقلا ىف اهلاح ىلع ةداملاو اهيف ريغتلا ةلاحتسالىه اك هتردق ناف انش نكت ملو ةرم

 ىلع ءادتبالاب الالدتسا داسحالا رشح ةقطانلا ةعطاقلا صوصلنلا نم وسو اهتاذل همزاللا |

 قلخ لكب 0 'ىئنملا هللاىا 1 وهو ِِ هلبيذكتو هب لشي ملزم ىلع در هيفو ةداعالا

 ا 170 1 17 1 اك ا ل به هحال دسم بكج دس



 موي 47 ججح نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 4 م للصواب ( كالت قاما تكرشانثل 9 وحن ءريغ ةارملاو:لسو,هللع هللا قص وه. بطاخي نا ذاو 1+ اسيا
 اهدتش وا رفك د قف مهتيئالعو مهرس ىلاعت هملعل نزح مالسلا هيلع ادم نا دقتعانا لب

 ري وأ هلامحاب همالكىهتنا اضيا زفكب سيلو لاجل كب لوقلا لمعي نم دنع مهلوق ةلومعم
 دعبأ كاعلا مهراكذ :| نالطب ناسسلا قوسم فناذكس مالك ه6 ةفطن نم هانقلخ انا ناسنالا

 نالطب ناسببل .قوسم قبس ام نا. اك هدهاوش لدعاو هلثالد حذوا مهسفنا ىف اودهاش ام |

 راكتالل ةزمهلاو . مالسالاو دحوتلا بجوي ام مهيدياب اهف اونراعام دعب للاب مهك ارشا

 ءام نع اسم ربعيو ىفاصلا ءاملا ةفطنلاو ةسلق ةيؤرلاو ردقم ىلع فطعلل واولاو ب.حعتلاو

 حمج نب ةفاذح نب بهوو فلخ نب ىبا مهنم شارف رافك نم ةعامج نا - ىور - لجرلا
 نورت الأ تنل نب ”ىا لاسقف اموب اوعمتجلا ةريغملا نيديلولاو لئاو نب صاعلاو لهجوباو
 ذخاو هنمصخالو هيلا: نيهذال ىزعلاو تاللاو لاق مث تاومالا ثعبس هللا نا دم لوباملا |

 كئعسو منإ مالسلا هيلع لاق مار امدعب اذهىحم هللانا دمح اي لوّشبو هديب هتفي لعل ايلاب اماذع

 هركتي نه لكل ادر حلاصت ةماع اهنكل ثعبلا هراكتا ىف هيلع ادر تلزنف ( هج كلخديو ١
 ناكنالا دارياو داشرالاىفو + بيدلا صوصخباال ظفالا مومعب رامتعالا نال ناسنالا نم

 ركذيالوأ)ىلاعتهلوقىف ؟ناسناوه ثيح نم هلاوحاب قلعتم راكنالا رادم نال رمضملا عضوم
 ناك نه اياز تعال زكتملا ب ناتتنالان كفيلا :ىمللاو (( ايش كيلو: لبق نم «ءانقلخ: انا ناسقالا
 هكارتا واريغو ىاتسنادنو ديدن ايا ] ةيسرافلاب و : ةفطننم هانقلخ انا انش اهاعراعيملو |

 مكشاد رت هفطن روطرداروا زور لهح نيكم ىرارقرد نيهم 5 زا اروا دوي اب اه |

 اموي نيعبرا هما نطب ىف عمجب ؟دحا قلخ نا) تفك مالا هلع قطصم تشك هضم ان '
 ١ كلم هيلا لجو نع هللا ثعبي مث كلذ لدم ةغطم نوكي مث كيذ لثم ةقلع نوكي ةفاغنا ١

 تروصوا لكه عيطقت هكذا ( ديعسوا تش هناو هقزرو هلجا بتكا لوقف تالك عبداب
 ىاضف نياب نيكمرارق نازاو ميدي اشوب تيرشب توك ادواو يدروا روهظرد وا صخش

 لدورصب و عمسو مهفو لقعبو مداد قاصر ءثاروا نوخزارب ناتسب زاو ميددوأ تيحر

 | هفطن نازا نوجو ميداد توق اروا تاكرحو ىثمو طب و ضو متساراس اروا ناجو

 نك مصخ ف( وا ءكناءرظ 1 0 وه اذاف 2 1 تشك َريلَدو ىوك نذعسو م دياسر بر نب

 فطعوهو ةجحلل رهظموا هتموصخ ىف نيس .ىا 13 نيم 0 لطابلاب لادجلاو ةموصخلا ديدش

 سخا نم هانقلخ انا ري ملوا لبق هناك بدعتلاو راكنالا زيحىف لخاد ةيفناا ةلمخا ىلع
 اًدهف ةنيب ةداهشب هتارطف أ ده ةققخيو هتحصت ادعي : ماا ى,انتموصخب اس افق: اهتهماو#ءاشألا

 لام مو لفاغلا للهاخلا ناسنالا لاح

 قامري ةدعاس:دعثشا اءاف ..*! موني لك ةيامزلا ؛ هشلغا

 قاجمل ةفاق لاق املف * نيح لك ىفاوقلا هملعا

 ىلجر ضع ايلك ذاسراملف # يعنتلاع) وطياو وردة د واعل

 ل5



 س ةروس موج ج85 ”جم-

 ىهن. هللا ةيدؤملا هيدابمو ”ىثلا بابسانع ىهنلا ناف هدك 1و هجو غلبا ىلع ةيانكلا قيرطب
 ىفاكسبسلا نع ىمنلا داري و ببسملا ىلا ىهنلا هجويدقو .ةيببسلل لاطباو ىاهربلا قيرطلاب هنع

 رك ذام هنع “ىنبام مهلوشب دارملاو هيدل ر وضخلا نع هبطاخم ىهن هب ديرب انهه كنيراال هلوق

 هللا ءاكرش مهناو اًعهلاا ءالؤه مهلوش هوفتلا نعولخال ام كلذ ناف ةهلا مانصالا ناك يد

 ةسازج ءافلا خسشلا نبا لاق * داشرالا ىف اذك نزلا ثروب امث كلذ ريغو ةيدوبعملا ف ىلاعت

 او تملأتو ىعاش بذاك كنا كفو ادلوو اكيرش هل نا هللاف مهلوق. تعمس اذا ىا

 اوكا تالا مهبيذكت ىلع مهيزاجا ىنابو مهلاوحا عس.م ىملع ةطاحاب لستف مهئافجو

 دعب ىانئتسالا قيرطب ىهنلل حعيرص ليلعت داشرالاىف لاق * هي نوناعيامو نورسيام معن انا
 مومت ىروضحلا انملعب لعن ىا اعطق ةازاحملا مزلتسم رك ذامب معلا ناف راعشالا قيرطب هليلعت

 مهتنسلأب نورهظيام عيمججو ضغبلاو ةوادعلا نمو ةدسافلا دئاقعلا نم مهرودصىف نورمضيام

 ةيدابلاو ةيفاخلا مهتايانج عيمج ىلع مهيزاجتق ةلاسرلل راكنالاو هللاب كرشلاو رفكلا تالك نم
 ناهنو راكشا ىانادوتب دهد ازجح * ىدركو ىتفك هج رهناهنو راكش اب

 هملع نأك تامولعملا عمم ىلاعت هملع لومش نايب ىف ةغلابملل اما ناعلا ىلع رسلا ميدقتو
 قيرطب سبل هتامولعمب ىلاعتهملعناف ةقيقحلا ىف امهتاوتساعم نونلعيامي هنممدقا نو رسب امي ىلاعت

 *ىش نه ام ذا نلعلا ةيتم ىلع ةمدقتم رسلا ةيتيمنال اماو ةنماكلاو ةزراسلا ءايشالا نيب لاخلا

 هقلعت ىلع مدقتم ىلوالا هتلاح هملع قلعتف كلذ ق باقلا ىف رمضم هيدابم وأ وهو الا نلعلي

 ريدج ديلا ةوادعلا نم رداصلا ءادعالا مالك نا ىلا ةراشاةي الافو 0 ةقيقح ةيناثلا هتلاح

 بيبطتو تافتلالا مدعي نورومأم مهيعباتمو مهتاو مهتوق لاك عم ءايبنالا بولق نزح نا
 هللادنع اب ىلاطم داسحللو هللادنع ةحعرك تارم اهل ناب هللا ىف ٌادشلا ةاساقم ىف بولقلا
 نعطلاو ةوادعلا نم 6 نوتلعيامو )) نئاغضلاو دسملا نم © نورس ام ملف انا 2 لاق اك

 هللا ىف ناكاذا امسال هيساّشام هيلع ناه قحلا نم تا هللا نا دعلا مع اذاو ءافجلا عاوناو
 ىلتملا وه هللا ناب كملع ءالبلا ملأ ففخبل رابكلا ضعب لاق + ةيمجنلا تاليوأتلا ىفاك

 | لع دشاب افض ديا ىع نانا هح نه

 نامهلوق كنزحيالوإ) سنويىفو معن انا مهلوق كنزحمالف ) هلوق نا رقلاناه ربىف لاق + اذه

 امهيف ناو مزال هلع فقولا نال نيتروسلاىف مهلوق ىلع فقولاىف اهباشت « اعيمح هلل ةزعلا

 ىلا نال لقوا زوحنالو فوذحي امهنف لوقلا ىو هياكملاىف ال ءادتنالا ف راو ك6

 ليلعتللا 6 انا) هلوق مولعلا رحب ىف لاق * ىهتنا كلذب بطاخي نا نع هزنم ملسو هيلع هللا ىلص

 ةسلتا هيلعو زاح ليلعتلا مال فدح ع ةزمهلا حنش انا ”ىرقول كلذلو قفانئتسالا ىلع ىهنلل

 امهالكو ىفاشلا تفو ةفسشحوبا رسمك (كل ةمعنلاو دما نا كيبل) سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 كلذكس يلو رفكو هتالص تلطب انا) حتف نم نا مهضعب معزو ىثاوكلاىفو * ىهتناليلعت

 000 لو مهلوق نم الدب اهحعتشا وأ 0 دا الالعت اهدتشإ تأ اما واحال هنآل

 ا 191 101505 102 0 د م ا ع ع عسل ا مس ل ٠ 22 كه هج د تزتجع نعك دام هع سس سس ص صصص ل مس



 امك 274 د نورشعلاو ثلاثلا ءوجلا

 ١ ماعئالاكلتل نوكلام كلذ ببسل مهف ىا فرصتلاو ديسلا كلمنم نوكلامو ةسبسلل ءافلا

 كلذ ىف مهمحازيال اهب عافتنالاب نوصتخي لالقتسالاب اهبف نوفرصتم مهو اهايا انكلت

 بكت مغلاب كذلاو [ ندرك داقنمو للذو راوخ : ليلذتلا ] # مهل اهاتلذو 8 مهربغ

 رهق ريغ نه سامشو بعصتدعب ناكام لذلاو رهق نع ناكام لذلا تادرفملاىفو * ةبوعصلادض |

 :مهل ةداقْنم ماعت الا كلت اثريصو ىنعملاو .ةيعسي تسل لولذ ئهو الذ سامثدعي ةبادلا تلذو |

 نوديرب امم ىشىف مهيلع ىصعتستال ثيحب [ ناشيا ىارب ارماعتا يدرك مار ] ةيسرافلابو |

 ملانم ةمعنوهف اهتردقو اهتوق لاك عم عيذلاو اًواشامىلا قوسلاو لملاو بوكرلانم اهب

 انلرخسىذلا ناحبسإلهلوقب حبس و ةمعنلا هذهركشي نا بكارلا هللا مزلا اذهلو ةرهاظلا |

 بواحلا ىنععي بولحلاك بوكرملاىنعم ءارلا حتفب * مهبوكر اهنف © (نينورقم هلاتكامو اذه

 لمحلل ضرعتلا مدعو تافاسملا عطقو بوكرلا اهعفانم مظعم ىا مهبوكسم اهنم ضعبف ىا

 نانإ ه7 تدباعبل كرك ذا ورم وسمإ ايجاو "نما كلو ام ىزكرز كرم قيسنركلا |

 لمعتسدقو ناويحرهظىلع ناسنالا نوك لصالا ف بوكرلاو [ رتش نوج دننك ىراوس |
 [ نافرك هيطمو بكم : ءاطتمالاو ] ريعبلا ىطتمب فراغتلاف صتخا بكارلاو ةئيفسلا ىف |

 ماعنالاىف ىا  اهيف مهلو © همحشو هم نولكأي اهنم ضعبو ىا ه« نولكأي اهنمو

 رابوالاو فاوصالاو دواجلاك لكالاو بوكرلا ريغ را ني مفانم © ةلوك أملاو ةبوكرملا |

 بورشم عمح نبللا نم 86 براشمو  ناريثلاب ةئارحلاك و جئاتنلا ىا ةلسنلاو راعشالاو |

 ىتا عنلا هذه نودهاشيأ ىا## نوركتيالفأ ف هريغوا ناكءام عئام لك لوانت برشلاو |

 ثادحا منملا ىلوندقف ةدامعلاىف نااوك رتلرالو هودحوب ناب اهب ملا نوزكشيالف اهب نومعش |

 عم اكش اك نارفكلاىلا ةليسو اهولعشل اهوركشي ناوىلا ةعيرذ اهئادحا نوكل منلا كلت |

 ْ ىا #* هللا نودزم 8 ناسحالا نم هوجولا هذه عم ىا :4 اوذخلاو 3 لاقو هبيبح |

 هب اهوكرشاو مانصالا نم *# ةهلآ  ةمعللاب لضفتملا ةردقلاب درفتملا هللا نيزواحتم |

 رومالا نم مهباصا ايف مهتهجن م اورصتي نا ءاجر 46 نورصني مهلعل © ةدابعلا ىف ىلاعت |
 ردقت ال ىا * مهرصن نوعيطتنيال » لاقف فتأتسا مث ةرخآلا ىف مهل اومفشيل وا

 نوك رمثملا ىا ©« مهو © ءالقعلا فاصواب مانصالا مهفصول واولاو مهرصن ىلع مهتهلا |

 نوعيشي ىا دانلاف مهرثا 4 نورضحم و ركسع 6 دنج ف مهتهلآلا ىا 4 مهل )9
 ك1 و ناكتش ادرك مدا خلا هايس ] ةيسرافلابو : اهل ادوقو اولعجل رانلا ىلا هقاسمدنع

 ادونعم رك قوي هنا! غور قتاؤكلا لاق منا[ خزودرد دنوشرضاح ,ناشبإااب دنئاشيا ركشل

 ناكوا هسفن ةدابعب ما نمل اذه رانلاىف نورضحيف هدنجأ مهنأأك هعايتا هعمو هللازود نم

 ادا

 مظع هك اني دوش ناشيا ترسخ .» محج رد دشاب دوبعم و دباع

 اهجوتمرهاظلا بسحب ناكناو ىهنلاو هلبقام ىلعىهنلا بينرتل ءافلا 5 مهلوق كنزحبالف © |
 | هنم رثأتلا نع هل ىهتو ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر ىلا هجوتم ةقيقحلا ف هنكل مهلوق ىلا |

 (قيرطب )



 ا ووش 205050039

 | ىلا ةزاعلا]ةوضولا للا ةكرالا مث مالا لوا ف [ىلقلا وابكا تقلب هايتنالا تقوف ةريصلا |

 هلوقفف ىولوملا هيلاراشا م تاكرب تاكرلا ىف ثوكلملا ملاعىف لوخدلاو
 نوعجار هيلا: انا لق مل *« توكسلا اذ نكت ملول قزف

 هثراو ةفص مث باطحخلا ءاتب رذنتل ”ئرقدقو ةةقحلا ىف مالسلا هيلع ىنلا ةفص راذنالا نا مث

 طظعولا نا هريس سدق هداتفاي ريهشلا خيشلا لاق + هما نم ةريصب ىلع وه ىذلا لقالا
 مل ءادوسلا وا غلبلا جالعب ءارفصلا ضرم ملاعي هنال عبرالا بتارملا فرعب+مل نمي قيلبال

 فرعنا دبال هناف ةرذ ردق قرتلا لصحال نكلو ىلاعت هللاهجول ناك اذا ٍتاوثلا هل لصح

 دك نق امان باقل ترد 7 لطفا | ولاه ديلا راو الليل وع اة ذ[لخارؤلإل

 راكللا ذا زاذنالاالات3 اد يداق .قاردانلا3 ني زئاك 6 هققايزكاو اًهنبدأ كجم الفال نول لع"
 هنبنتلاو راذنالا لك نم رثأتلاو ةظقبلاو ةايحلا هللا لأ نتف ىلعا دضلا ديصِي امنا: بهشالا
 ا ريسمضلاو ردقم ىلع فاعلل واولاو بحعتلاو راكنالل ةزمهلا 3 اوري+ل وا 0 ةظعلاو

 اوأردقىا ةئياعملا مكحىف وه انش املع اوءاعزملو او ركب ملأ ىا ةكم لهانم نيكرشال
 هي ايديا تلمعامم فه مهعافتناو مهلجال ىا هي مهل انقلخ 8 اندوج ىضتقمي 6 انا # اوملعو

 | انكراشي+ تاذلاب هثادحا انلوت امم ىا لعفلا نم صخاوهف دصقي ناوبلا نم لعف لك لمعلا

 لمعي "لع نم. ةللشع ةراعتسا اهلا "معلا دانت“ ئديالا زك ذو تدشقو !ةنواعم 'انويغأ ةيف |

 هك ىراكر ه تلاع مآ نام 3و نام 1 ىشاكلا لاق * حراوجلانع 1 ىلاعت هنال ىدالاب

 [ هدادنىراي نتخاسرد اسم ركيدىنعي ماهتخاس دوخ تسدب مهمه نيانم دنيوك دنك اهنن

 ناشياىارب ميديرفاام هكدبامرفيمزين 2 ] مهتابطا ىف نولمعتسي امي برعلا بطاخت امناو
 ديلا ظفل صخ ةحراجلا ىنمب دب غمح ىديالا بغارلا لاق * [ ىريغ تكراشم ىب دوخم

 ةوقلا انه ىدبالا ىتملالاقو * انني ايف لعفاا اهب ىلوّتي ىتلا حراوملا لجا ىذا انرودقل

 ىرج هلوقك اذه ديلاب لعفلارشاس مل ناو لعفلا نع ةياكح انيديا تمل هلوقو ةردقلاو

 هيدؤت ىتح تذخا ام دلاىلع ريخلا ىفو .نالف ىدي ىلع رصقلا اذهو ةرطفقلا هذه ءانب

 ىنكي دللاف مقلا دب تحب ' متيلاوا نالف دي. ىف ىلا لوقف دنلاب شامتمل ناو ةادؤمةنامالاف |

 تعكف هلوقكوهو ةلص انه ىديالا ةمحقملا ةلئسالاىف لاقو * طيضلاو ةكلملا نع اهب
 ةيراقتم ىلاهملا هذهو ىهتنا ةلطا نع هجولاو ديلاب ةيانكلا ترعلا تهذمو ( خوينا

 | ىلاعت ِهلوّش هيلع ةعرفتملا هماكحا نيب و هن اعمح رخا انقلخ لوعفم 46 اماعنا 85 ةققملاىف

 | ةظّمو فقل للا ةراشا هاشكنالاةلاح اول راك هحور , هللا حور ىدئسو ىخش ةرضح

 ٠ ترانا كرئاسعون روبعلاو ىهلالا هج وتلا ىلا جراغا ةالصلا ف عورشلام“ ةبانالاو ةيوتلا ٠ 1

 ١ ىا ةموعت هريس امتزءملاو مغلاو رقبلاو لبالاىهو ةيعارل ١!/ لاملاوهو مأ عمج 3 مهف )

 00 نيب نم مكهنلا صخو ضرالا اهئطو ةدشل 5 لاغبلاو لحلا اهنف لخديالو نيل |

 كا رطفلا عدادب نم اهيفامل ماعنالا ريغ ناويحلاو تابنلاو نداعملا نم هللا قلخام

 | خيشلانبا لاق * 3 5 اهل مهف له زعملاو نأضلا ىا منالاو رقبلاف اك عفانملا ةرثكو 0
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 نادب تاقاكم دشاب نينح نيا * نك عطق ىزومو نادئد نك نيت

 م نملاو سنالل داشراو ىلاعت هللا نم ةظع ىا 4 ركذ الا نآرقلاام ىا « وه نا
 | هنوك ناي ىوامم باتك ىا « نيبم نآ رقو 9 6 نيملاعال رك ذ'الا وه نا ) ىانعت لاق ْ

 لمملاو هنوالتب لانيو دباعملاف ىلتيو بيراحلا ىف أرقي لطابلاو قحلا نيب قرافوا كلذك |
 دحا ىلع ”ىثلا فطع ركذلا ىلع نا رقلا فطعف . اولاقام نيب و هب مكف نيدلازوف هنفامب |

 اهوهنو ماكحالاو ظعاوملا ىلع لمتسمم وه لب ظعولا درحم سيل نآرقلا:ناف هفاصوا

 اهديد هارزا ىو توبن ناهرب دما هك ىربمغس ره ] رارنسالا فكك ىف لاق * راركتالف

 مالسلا مهيلع ىسع ى انوم ءاحاو ىسوم ءاضي ديو اصعو مهاربا وثقل وح 17

 معلا اونوا نيذلارودصفف تاني تاياوه لب دمارد اهلد هارزا ىنرع دمع توين ناهربو

 | رش قاقشنا نوج دوب اهديد عالطا لحم هك دوب راسب تازدعم زين ار طصم هحركا

 أ اصعب ىدحن ىدوم هكت سنا دوصقم اما نآ ريغو بض مالساو بْئذ مالكو رح حسستو

 ةدوسب اوتاف) درك مالكب ىدحم مالسلاهلعطضمو درك توم ءاحاب ىدحم ىسعو درك

 ىسيعمدو دون جسوع تخردزادوب هسعت انو ذكنف ورد دنح ىه ىسوم ىاصع  هلثم نم

 ىورىع هك ون دمع ىا دوب رمش ةئس تعلدؤ اما دوب هسعت ىهلا فطل ورد هكدتحره

 نار اممدق تفصوت نارا :تيصت مدو دشاب نارخ ُهقفث بوج ربم دوخاب ىبوجو ىد

 نارقو هلع قلعتم نأ رقلا ىا هك رذنل 32 [ دون امتفص ون ءزحعم ان ريب دوخاب دح

 «ابحناك نموه ف وخمو رذنل لزئارك ذالاىا نآرقو رك ذالا:هلوق هيلع لد فوذحمب وا

 ناف هشعبال اهف هعضبالو هلقلخامف هلق مدختسو ةدسفملا ن٠ :ةحلصملا نبع امهف القاع ىا

 باقلا مقانم نا ثنح نم ندنلال ةانحلا ةلزنع بلقلل مهفلاو لقعلا“لعحو تملا ةلزنع لفاغلا

 هتايح نوكت باق لك نا ىلا ةزاشا هبفو * ةاحلاب ةطونم ندبلا .عفانم نا اك لقعلاب ةطونم

 ىلع لاقالاو ايندلا نع ضارعالا هرثأت ةراماو هب شأتناو :راذنالا .هديفب هنم حورو هللارونب

 ناعالاب ةيدبالا ةاسلاناف هللا اعف انهؤم ىا انح ناك َنَم مهضعب لاقو * ىلوماو ةرخالا ا

 لاق « ةيدبالا ةانحلل انس ةنوكل ندبلل ةانخلا ةلنب هللا رَغف امم ناك نم ناعا نا ني |

 هيلع مالسلاو هنم عامسلاو هنع مهفلاو هلارظنلاب هللا هانحا اح هللا معف ناك نم ءاطع نبا

 هوا ناك نمو هسفن ءاقبن هتاحن وكت نفال هقلاخ ةانحب هتاح .ناكن م ىلا دنلالاقو «

 هنأل هناقو دنع هنايح ةقشح ناك هبرب هنامح 0 هنانح تقوى ته هناف هسفن ءاّمس |

 نلو هلماع هناعم بلقلا ىح ناك ني زاذئالا صيصختو ةيلصالا ةالا ةيترىلا كلذب لصي

 نالم ال إل وهو ٍباذعلا ةلك بحي ىا « لوقلا قحم و © .هب عفتمملا#هنال بلقلا تيم ناك

 تفتلا اذا هنال رفكلا ىلع نيرصملا  نيرفاكلا ىلع 8 (:نيعمحا سانلاو ةنلا نم ميج

 مهولُخ مهناب راعشا ايحناك نم ةلباقب مهداربا ىفو مهيلع-لوقلا .قحبف ةدئاعملا الا ةيبرلا

 ةفرعملاف حورلاه يف خفتسملا» نينخلاك ةقيقحلا ف تاوما ةفرعملاىهىتلا اهماكحاو ةانلا راثا نع

 لاق * ناكم ىلا ناكم نه لقتني لب اهلقا تاودل ىلا[ ناك لاو مالسالاو ناعالاىلا ىدؤت

 كو

 ( ةرضح )



 سي ةروس مك عاما زج

 ' ىنعملاو قارحالل ةرخسم نه ىا بولا قرحننا ىتشي رانلا هلوق.لثم وه بغارلا لاق *

 ١ ضرقداداول ثيحب هانلعج ىا هبلطول هلى أتيالو لهستبالو يستيالو رعشلا دمحل حصيلمو
 كلذ وحنوا ريخأتو ميدقتب هنزونع ارسكتمالا هبىرجي هناسل نكيملو هلتأتي+ل رعشلا
 تاماةجلإ/نوكشا طوخ .هيشكالاا رمل :قريشال و يمال وو لكتب ىدتر ال انما دانا اكر

 سانلا نم ريثك ىلع ةهيشلا تلخدل !ىعاش ناكولهناف ضحدا هتلاسر ةيقحىف نيبانرملا ةهبشو

 لصاحلاو نويعلاناسناىفلاقو * مالكلا مظن هتعانص ىعاشهنال هفن دنعنم هلوشب هبءاحامناىف |

 ءاشناوهاها ملسوهيلع هللاىبص هيلع مرخلانا لاوقالا عدتجم هبو دامعالاب قيقحلا قحلانا
 «رمشلا هانماعامو) لوم ىنعملاوه اذهو هنزو دصق نع نوزوملامالكلاب نايتالاىا رعشلا

 هنزو دصق مدعل احالطصا ارعش كلذ نوكيال مالسلاهبلع هنم نوزوم مالك عوقو ضرفناف |
 هبى ايالهناقل ادنسموا هبالثمتمرعشلا نم اني دشنا اذاهنا هيلع بلاغلاو هنم عونمملانم سيلف
 هنكلاو ادصق انوزوم هبىتأيىأ رعشلا نسحب ناك مالسل ا هيلعدنا ءابدالا ضعب ىعداو * انوزوم

 هنفور نسحيال ناكنا انلقولامم لك اوما اذهو لاق انوزوم هبزايتالا دصقبالىا هاطاعتيال ناك
 رعشلا نحيي مالسلاهيلع ناك لبق انما نه ىوغبلل ٍبيذهتلا فو * نارقلل ابيذكت كلذىفنا
 نيب دارملا لعاو هئيدرو رعشلادبج نيب زيع ناك نكلو هنسحبال ناكدنا حصالاو هلوقبالو
 مالسالاب نيرهاظتملا ةقدان زلا ضعب ناكلاق ةابحلا عوبنيىف هتيأرمث * نوزوملاريغو هنم نوزوملا
 بيذكمت كاذب دصّقي رعشلا نسحب ناك مالسلاهيلع ىبلاناب همالكىف ضرعي هلامو هسفنل اظفح
 ريقفلا لوَشب + نويعلاناسنا ىف لكلاةي آلا (هلىئشيامو رعشلا هانملعامو لهل وق ىف ىلاعت هللا باتك
 نيح مهنال ماهفالا ىوذ ىلع ىنبالاك لاكشا هيفو ماقملا اذهىف هولاقام اذه ريدقلا هللاهانغا
 رخآ بواحتب+ل ضيرقلا ىلع هلىيذيامو هلوق اونبمث قطنملا ىلع مالكلا اذهىف رعشلا اولمح

  ملعملانال رمشلا لوقينا هتجهل قدصو هتوبن ثيحنم هلىنبذيامو دارملانا رهاظلاو هلواب مظنلا
 | هلع لديو زثنلاو مظنلا ىلع ازداق هسفنفف هنوك ىفاسال اذهو امحالا لوشال هللادنعنم

 فكك ازنمث ناكنمو قيسام ىلع هنوزوم ريغو هتوزوم ىا هئيدرو رعشلا ديج نيب هزيبمت
 ايم عال اذهىف لعفلا مزلتستال ةردقلا نكل مكحلاو تايهلالا ف مظنلا ىلع ارداق نوكيال
 نونرعي برعلا ناك دقو بذكلاو لبيختلا مهون ىذلا ىعاشلاو رعشلا ظفل قالطانع

 امنا لاك لك نا لصاحلاو هدرس نسحو هقطنم ةوالحو هظفل ةبوذعو هتغالبو هتحاصف
 رعشلا ملسو هيلع هللا ىلص هيلا ثيدحلابحا ناكو .ءارعشلارخاواىف قبساك هنم ذوخ موه
 ءانثوا مالسالا ةرصنوا قالخالا مراكمنم ليمح فصو وا ةمكح ىلع المتشم ناكامىا

 ناكام ىا رعشلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا ثيدحلا ضغبا ناك اضياو . نيءاسملل ةحيصنو هللا ىلع |
 دجسسملا ف ناس عضيناك مالسلاهيلع هنانم ىوراماماو . كلذ وحنو وجمو حبقو بذك هيف

 ىتلا ةدهاجلا ليبقنم كلذف؛نينمؤماو هللا لوسر وجهي ناك نه وجهي هيلع موقيف اربنم
 ( مكتسلأو مكسفناو مكلاوماب اودها ) هلوقىف اهللاريشا"|

 ناد تسنادند وجو .لاكنجوجمه « ناشوحمو دندش ناريش نارعاش
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 - ا جم نورشعلاو ثلاثلا« رجلا

 رعشلان ا رقلاىف عقاولا رعشلاب دارملاو . الما "نطخلاو 0 مق اول كلذ ريغو

 لاق + ىحالطضالاب جوريام زكا قطاللا زعشلاو 'الما "نزولا َنَع اد رحت: ناك ءاوش 'قطنملا

 تاماكلا نم 3 عقوامل ليقف ىعاش هنا مالسلاهيلع 4 نك ضعب لاق بغارلا
 بالاسا ىلع سيل نآ رقلارهاظن الي ذاكهنا هباودارا نيلصحلا ضع لاقو * ىفاوقلاو ةنوزوملا
 زك انال بذكلاب هومرامتاف برعلا ءاغلب نع الضف مجعلا نم متغالا قغ 'ةللذ "قحنالو ردتلا

 ةعاسإافا قاعارلسا خجرملا انف هلااورطاةبوركتلاةهلوالا اوم نمو بذك ضاشلا ةبقأيام
 عوطا ماححالاو مادقالا باب ىف سانلاناف ماوعلاو صاوخلل اديفم ناكناو رعشلاو علاطملا

 قيليالف هبذكا رعشلا نسحا لق ةمثنمو بيذاك الا ىلع هرادمناالا قدصلل مهنم لبختلل

 ادمم انملعامو ىنحملاو ةياالا ( رعشلا هانملعامو )) ىلاعتهلوق هيدهشال قودصملا قداصلاب
 لاقمو عوضوم فلكتم مالك رعشلاناف رعشب سيل نا رقلانا ىنعم ىلع نا رقلا ملعتب رعشلا
 نياف ةهاو ماهواو تالاخ ىلع ىننم ةفاقلاو نزولا لاوثم ىلع جوسنم عونصم فرخزم

 ماكحالاو محلا نوب نوحشملا رشبلا مالك ةلئامم نع هزئملا رطخلا ليلخلا ليزنتلا نم كلذ

 مهب طلتخاو نوؤشلا مهيلع هبتشا نيا نمو ةرخالاو ايندلا ةداعس ىلا ةلصوملا ةرهابلا |

 هنال هللادنعنم ملعم مالسلا هيلع ىبن :ا|نا ىلا ةراشا ةيآلافو *نوكقفؤيىنا هللامهلتاق نولظلا |
 هنال همالكو سلبا نا رق رعشلان ال رعشلا هملعامو نيرخ آلاو نيلوالا مولع هملع ىلاءت

 رهطالا هريس سدق ربك الا خييشلا لاق * رعشلا كنا رق ىلاعتلاق انآ رق ىللعجا بز لاق
 انومرامو ىا ةيروتلاو زغللاو لامحالل لحم رعشلانا معا (رعشلا هانملعامو) ىلاعت هلوقفف |

 هلاثمحا الو أيش دير نحو ”ىثي ةانيظاخالو انزفلأ الو أش سو هيلع ىلاعت هللا ىص دمحل
 هلعلو روسلا لئاواىف ةعطقملا فورا هذه ىلع لكشي لهو ىمتنا مهشط ثدح ناطخلا

 تالايوأتلا ىفو خ5 هملعب هللا رئأتساامم سيل هباشتملاناوا هباشتملا لسق نم كلذنا ىربال هنعهللاىضر
 ىلع ىر# لاوحاو لامعاو لاوقا لكنا ىلا 6 رعشلا هانملعامو )) هلوق ريشي ةيمجنلا
 رس كلذو معئانصلاو لدوالا تحت لاف واط ملعتب ى ىرج اهلك نطايلاو رهاظلاىف داعلا

 ةطساو ريغبو ةطساوب نبي ريض ىلع هدايعل عئاتصلا همدلعتو «اهلكمامسالا مدا مدعو ىلاعتهلوق

 سوبللا ةعنص مالسلاهيلع دواد ملع انكف ةطساولا ريغباماو اضعب مهضعب ملعتبف ةطساولاباما
 لبقلا اذه نم ىهف دحا لَ ريغب هتحيرق نم“ ناسننالا اهلمعي. ةعنصو ةفرح لكو

 ىوتثملافو :

 دهد شمدلعت ىحو بحاص كيل «' كسح نأ تسمهفو ميلعت لباق

 دوزف ارثا لقع كيلوا لوا * دوب ىحو زا نيش اهتفرح هل
 اتسوا ىب نتخومأ وا دناد * ام لقع نيك نيب ارتفرح جيه ظ
 دش داتسا ىب ماد هشيب جيه « دب فاكشا ىوم ركم ردنا هجرك |

 هِلَمِجَو هلتق دعب :لساه ءاخا نفد ىتخ بارغلا نم ربقلا رفح عت هناف ليباق ةصق ىكح |
 لطناف هتبلط ىا هتيغب لاقي هنم لاعفنا ءاغينالاو بلطلا ءاغبلا *# هلىتنيامو ف امايا هقتاع ىلع

 (لاق)
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 لق كمصو كمه لبق كبابش سمح لبق اسمح منعا مينا هي هيلع هللا لص ىبللالاق ) ديئاوتن ٍْ

 سب ٌءروس ا #0 دك كافي حج

 راكزوررك ١ سا ] كلغش لبق كغارفو كتوم لي كناحو كرقف لبق كانغو كمقس

 [ دوب - د ىزؤدع نيحيؤا ىتكي ريح وز بنك ريض ليعود او 5-0

 تيك و تا هينذ نم مدقتام هلهللارفغ ةنس نيعست لجرلا غلباذا 2 مالسلا هيلع ى كالا

 ( هيساحنا هنم لد و نع هللا ىحتسا ة قم منا غلباذاو هتيب 1 ف عفشو ضرالاىف هللاريسا

 هرس سدق ىدعس خسشلا لاق : هباسحىف حاسو هنع ىذر ىا

 ديفسىومز دراد مرش قح هك « ديما نبا تقو تقو دهدسم ملد

 ناشوخ زا دياي مثرش 5 نمز دراد مرش را مراد بحي

 هلوشبامو ىعاشهنانه مالسلاهملع هقحىف نولوش اوناك امل لاطباو در « رعشلا هانملعامو ع |

 هنوك مدعنا الا رعشب سيل :مكلع هواتيامناو سعاشب نسلهنا لاعبا درلا ىف: ىهاظلاو رعش

 ريعتسا هنمو رعشلا تبصا ترعش لاَ بغارلا لاق * حرصتلان م غلبا ىه ىلا ةيانكلإ |

 هتفرعم ةقدو هتنطفل !ىعاش ىعاشلا ىمسو رعشلا ةياصاك ةقدلا ىف املع تملعى ا .اذك ترعش |

 مسا فراعتلا ىف راسصو ىرعش تيل مهلوق ىف قيقدلا لعلل مسا لصالاىف رعنشلاف

 موظنم ىل اع بلغ للا ونا اذكر 0 هةعانصب لتحل نيس معن 0 ىقملا دعا

 ٍ هفاقلاو نز ولاالو ةفاقو نزو ع د للعلا 000 717 طفو هب اع

 نزولا نوكي دق مث بسفي ةلخلا تامدقملا داربا”رعتعللا ف نكرلا+ لب مهدنع:رمغلاف نكر

 نيج طقف ةلمحم ىرعشلا سامقلاىف درون' ىتلا ةمدقملا تناكناف لختلاو نيئعم ةفقاقلاو

 ناكناو ىعانقاو ىرعش نيينعم نم ةمدقملا - ىعانقا لوق ابا مضناناو ايرعش سايقلا

 قطنساما رعشلا مهضعب لاق * ”ىناهربو ”ىئرعش نم ةمدقملا 0 انه الوق هلا ميدضلا

 دصقلا لييس ىلع نوزوم ىف 0, يتم مالكوهو ىحالطصااماو ةبذاكلا تامدقملا نم فاولاوهو ا

 تعلو 2 ل تاضاو ا

 دس ل

 ةكم حتت مويوا رصنتساو اعدو لزن نيح نينح موب هلوقو |

 روحب نم ىا اهيف نزولا نايرج قفتا ة ةش رش تاي اك اق اها هنزو ناك ام جرح ريخالا.دقلاو

 رودقو باوجلاكنافجو)إ هلوقو «اوقفنتىتحربلا اولانتنا) ىلاعتهلوق وحن رشعةتسلارعشلا

 نزولا ءاج ةيوبن ةفيرش تالكو كلذ وحنو 6 بيرق حتفو هللانم رصن ) هلوقو (تاساد
 تاوزغلا ضعبيىف رثع نيح مالسلاهلع هلوق وحل هيلع معو هيلا دصق ريغنم اقافتا اهنف

 تنقلام هللا لسسؤفو # تيمد عبصا الا تنا له

 تلطملا دبع نثا انا «« ىذككال+ ىتلآ !ءانا

 انسقشهريغان ديعولو * انادب هيو هلالا مساب



 أ

 مهرذقتي مههاوفا نم حقلا ليسي مهرودص ىلع ةالدم هيف يتلا نوغضمب مهضعب وامكيو ا

 | غلبينا ىلا ةبيشو ةلوهكو بابشو ةلوفطنم الاخ الاح هيف ةرئاؤم لاوحالاو مايالاناق ةلفغلاب |
 | لاوحالانولتناف هركذي هللا هانحا نمو (ق لا ىف هسكشنهرمعت نمو)) هلوق نه هنع هللا حام |

 مك 47 / 32 نورشعلاو ثلااا ءزجلا

 | ذخؤيف رعشلا ةريثكلا عابضلا رك ذ نيتمجعملا ءاخلاو لاذلا رسكب وهو خطلتم ذب وه

 عبضلا نا ناوحلا نم هريغ نود انبض خم رزا نزكف ةمكحلاو فانا قلو هاوس

 هيلع سانلا قفشانم ةحبصتلا رز ا ليقل اءلف قاب فصوتو هل ظفتلا بحب اسمع لفغت

 اهدبصي نا دازا اذا دايصلا نال قحاب ةفوصوملا عضلا هيشا ناطيشلا هودع ةعيدخ لبقو

 دز نالو كلذ دنع داصتف ءذخأتل جرختف هدصت أيش هسحتف رجح اهزخفف ىر
 لعجب مالسلاهيلع مهاربا مارك | ىلاعت هتلاداراف هقلخل هيوشت هبف ناك اريزتخ وا ابلك خسمول

 مالسلاهيلع مهاربا ضفخ املف هتللذ ىا هتيزخ لاعب مكحلا ىف لاق * ةطسوتم ةئيه ىلع هيا
 هريغب كنظ 13 ميهاربا لاح ناك اذاف ةمانقلاموي لذلا ةفصب زخممل ةمحرلانم لذلا حانج هل

 لامجالا تاحلاصي ذخْؤي لب باستك الا ىلا تفتليال نا ىغينف ملس بلقب هللا تأيهل نمت

 :ريمعتلا | 6#هرءعت نموؤق لاوئسلاموي انحضشب النا لاعتملا هللانم وجرت لاو>الا تاصلاخو |

 ةيسرافلابو : ايندلاىف هرمع لطتنهو ىا حورلاب ندبلا ةرامع ةدم رمعلاو [ نداد ىتاكدنز

 وهو [ ندرك راسنوكت : سيكشلا ] 6 قلخلاف هسكتن © [ مهد زارد سمع اركره ] |
 هسارلبق هلجر جرخ اذا دلولا سكت هنمو هسأر ىلع ”ىثلا بلقوهو رهشا سكتلاو غلبا |

 [نئنيرف ]١ ةسرافلاب وهو قلخلاف سكلاو هتقافا دعب هضم ىف دوعي نا ضرملاف سكتلاو

 دياز لازي الف الوا هانقلخام سكع ىلع هقلختو هنف هيلقت ىنعملاو رمعلا لذرا ىلا درلا |

 لاحم ةهيبش ةلاح ىلا دوعإ ىتح هتروصو هلكش ريغنو هتلس ضقتلو هنوق صقاش و هفعض |

 كاردالاو مهفلا نع ولخلاو لقعلا َةِلقو دسجلا عع ىصلا

 ”ىش ناصقنلا ىلع سالو * صاقتناىف موي لك ىنادا

 نم رك ذام ىلع ردع كلذ ىلع ردق نم نا نواقعيالف كلذ نوريا ىا * نولقعي الفا ©

 قلعتمدعل امهعاَشا مدع ناو ردت ىلع هنا ريغ ةدايزو امهيلع لمتشم هناف خسااو سمطلا
 امهب ىلاعت هئيشم

 تسد راوشد اهراك تردق دز“

 ىصاعملاو رفكلا نع اوبوتنملنا ةرخآآلا ف مكياهلعفت ايندلا ىف مكباهلعفن ناف .رحبلا فو *

 ةروص ىلع مهضعبو ةدرقلا ةروص ىلع نورشحم ةمالا هده نم سانلا ضعبنا ىوردهتناف

 اصمهضعبو ايم مهضعبو اهيلع نوبح.س مههوجو قوف مهلجرا نيسوكدم مهضعبو ريزانخلا

 عي 6 ١
 ا هللاهرمع نه هرسس دق قارولا ركبوبا لاق * هلحبىف هليصفت ”ىجسو كلذ ريعىلا عنا لها

 لاق * «ةسط ةوبح هنيحنلف) ىلاعت هللالاق هبرشو هبىح قحلا ةايحب ةاحلا لصتم هناف هيف رثؤيال
 تافغ باوخزا ناشيا ندرك راديب مظع تساىهيبتت ارئاكدنب نيا" ] راربسالا فشكىف

 (ةياوتن )
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 | اذار قلم لا نطلب نط مجنرإلا لطب او: ىلا اعتزل, ةئكك ةليوبلطل علاج قالا
 هلدهشيل عمدلا هنم ليسيف فوخلا رانب هبلق قرتحيل لطابلانمفاخي فيك قحلا اهب رصبب مل
 فوحلا نم ءاكبلاب

 تكدتؤتم لها كلطن نبا" أروح ا هه كيفتمو لككلذ ١ ئلازأت ا

 ليوحتلا كلذ ناكءاوس اهنم حبقا وهام ىلا ةروصلا ليو خسملا 6 مهاتخسمل ءاشنولو 0

 لاطباب تادامعانم هوحنو ارح اهيلّوا ةيناودلا ةروصلا ءاقب عم ةيميهبلا ةروص ىلا اهبلَشب |

 مهروص انريغل راشعالاةجردو فيلكتلا ةينر نع مهطقسأ ءاشنولو ىنعملاو ٠ ةيناونخلاىوقلا

 | مالسلاهيلع دواد نامزىف ليثارسا ىنب ىا ىسوه موَهب انلعف اك ريزانخو ةدرق مهاناعج ناب

 ةمر نع جور> لوالا نال حبقاو لوالانم دشا اذهو ٌةردمو ةراحم مهانلعج ناب وا

 | انطقو الصا روعش اهنف سيل ىنلا ةيداملا ىلا ةيتاوملانع اذهو ةيئاورإلا ىلا ةيناسثالا

 ١ ىذلا مهل زثمو مهناكم ىا ماقملاو ةماقملاك صخا ةناكملا نا الا ناكملا ىنعع 6 مهتناكم ىلع 9

 | مهضعب لاقو [ دنوش هدرسفا انآ مهات شيوخ ىاجري ] ةيسرافلابو : دوعق هيف مه
 ١ مل ىا مهماما بناجولا الابقاو اباهذ 6 ايضم اوعاطتسا اه ف مهانمزاو مهلجرا ىلع مهاندعقال ْ

 ترسسكو ءابلاىف ءايلا تمتداو ءاي واولا تبلق ىوضم هلصا . لابقاب مهئاكم اوحربينا اوردَقب

 «(نوعج ربالوإ# داضال اءابتا اهرسك امئافمملا رسكب ايضه أرق نمو ءايلايستل.ءايلا لبق داضلا
 | قاسم سبلو ةاصافلا ةاعارمل لعفلا عضوم عضوف مهفلخ ةهج ىلا ارابداو اعوجرالو ىا

 | مهامي مهنا ناببل لب خسملاو سمطلا ةبوقعنم ركذام ىلع ىلاعت هتردق نايب درجمل نيطرشلا
 ناب ءاقحا مهلاثما رائد زان نم اودهاشش, اع ظاغتالا' مدعو ناهعلا: ضَقْنَو رفكلا نم هلع

 / سيل كلذ نم عناملا ناو متْلا ةيوقع ةرخآلا ف مهب لعف اك ةبوقعلا كلت ايندلا ف مهب لعفي
 / اهانلعفل خسملاو سمطلا نم ركذامب مهتبوقع ءاشنول لبق هن أك هب ةيهلالا ةئيشملا قلعت مدع الا
 ىلا انامز مهلاهما ىلا نيتيعادلا ةماتلا ةمكحلاو ةماعلا ةمحرلا ننس ىلع ايرج لعفن مل انكل

 ١ ضعب لاق * كلذب فصتي نم مهنم داوتي نا ىلا وا ةمعنلا اوركشيو اونمؤيو اوبوتي نا
 | قلخلا ليدبت وهو نامز لكف ماءو حتفلاب قلخلا هيوشت وهو صاخ نابرض خسملا ءامكحلا

 ' ريصي نا وحن تاناويملا ضعب قالخانم ممذ قلخب اقلختم ناسنالا ريصينا كلذو مغلاب

 ةروصلا ليوحنىف ةينآلا ةراسعف . روثلاك ةرامغلا وا ريزتخلاك هرشلا وا بلكلاك صرحلا ةدشىف
 ةلازا ىلع نوردّشالف ةيناطيشلاو ةبعبسلا تافدلاب ةيناسنالا ثافصلا ليوحتىف اهتراشاو
 تافصب ايندلا ىف هللاهخسسم نش ةيلاسفالا مهتافص ىلا مهعوجر ىلع نوردقبالو تافصلاهذه

 ( عبض ةفص ىلع رشحبب رزا نا ) حيحصلا ثيدحلا ىف ءاج اك ةخوسمملا هتفص ةروصيف هرشح

 رزاهجو ىلعو ةمايقلاءوب رزآ هابا مالسلاهيلع مهاربا ىتلي ثيدحلا ف ناويحلا ةاحىف لاق#
 ظ مهاربا لوقو كا.صعاال مويلاف هوبا لوقيف صعتال كللقا ما مهاربا هل لوقف ةريغو ةرتق

 | رانا ىلا نوكي نا نم ىزخا ىزخ ىأف نوئعبي موب. ىيزخمال نا ىتدعو كنا بداي
 اذاف رظنيف كيلجر تنام مهاربا اي لاقيمث نيرفاكلا ىلع ةنلا تمرح ىلا ىلاعت هللالوقيف
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 ١ نلاوببالا اك ةرعشب هللاقشع اذه اق قامو هلرفغف 1 59 ءاكللاب هادهشتف ْ

 تعاطرب ىاضعا نينجمه دهدبم ىهاوك ناشيإدب كاعفارب ادعا حراوج هكتانج هكدومرف |
 | نديرو هل ب ا يماد يك را مخ زواز قلما هد هيما ند دكماط داو عسسل تلاعب ١
 هناحب_س قح درامشرب دوخ تاريخو تادابع هكدراد مرشوا عاد هدا هج هكدنك باطخ |

 رب دهدرب ىهاوك لمانا دنيوك زاب اردوخ لامعا كيرهات دروأ رد نختسب اريو ىاضعا |

 | ندقعاو سيدقتلاو. لدهتلاو حبيستلاب نكيلع) ءاسنلا ضعبل مالسلاهللع لاق اك [ تاحيبست |
 عباصالاب راكذالا دعنس اذلو ةمايقلا موي. ةداهشلاب ىنمي (تاقطنتسم تالوئسم نهناف لمانالاب
 ١ ضعب لاقو * ةيدمحلا را رسالاىف اك ءاش فنك هعباصاب نه دعي دوهعملا دتقعلا معي مل ناو

 مهتتسلأ سيحو مهروص ريبغت لجرالا ةداهشو ىديالا ملكتو هاوفالا ىلع مثلا ىنعم ءافرعلا ْ

 | قطنتو اهلامعا ىلع اهلاكشاو اهت ابهب لدت ةروص ىلع ههلجراو مهيديا ريوصتو قطنلا نع
 نع لدن نيمرجلا ءاضعا ةثيهنا امكف .ىهتنا اهلاعفا ةّميه نم ناكام' ىلع اهلاوحا ةئسلأب |

 لاجو مهلاوحا نسح ىلع لدي نينمؤملا حراوج لكش كلذك مهلاعفا ءوسو مهلاوحا حبق |
 مهتاءاطو مهتايهو مهيذف مهعبتي نمو ءادعسلل ىبوطف هيفامب حشرتي ءانا لكو مهلاعفا |

 مهلا دابعو
 تفايا درك سلط دانس نكره كيما تفاتتق كيامسااناذلع كين ىف

 ور 5 ناطاسراد هك مئادن * | ىسح اود, لاثد ون نكحللو

 تسربمغس عرش هداحرب هكح * تسرك ١ كعافش ارىبك ربع ْ

 قايل ةيوقع اندراولو ىا همز ال اذلو عراضملا ىلع لخد نا ىضملاول ه6 ءاشنولو ِ ظ

 هتسمط لاقي ةيلكلاب هرثا ةلازا ”ىثلا سمط 46 مهنبعا ىلعانسمطل ف ةكم لها مه ايندلا ف |
 اهءولض انلزا:ناب .اهانوحمو: مهننعا انيؤسلا ىا نسوماقلا ىف اك هرثا: تلصأتساو'هتوحم ىا |

 : مهئاضعا قاف هع وام ةسومطم ريصتو نفحالو قش اهل ودسال ثسح اهتروصو

 انجاب امر ونا. ناعيا ءاهبا هينرإ ميشك وحم ممر ىنعي مينك اديبان هنيا ره ] ةيسرافلابو |

 ةبوقع نوكف ةيلكلاب اهانلزاو ةرهاظلا مهراصبا انيمحال ءاشنول مهرئاصب انوو مهبولق |

 [نقفركش يب ركيدكي رب] ةيسرافلابو : لاعتفا قابتسالا 6 طارصلا اوقبتساف  ةبوقع ىلع
 نال راخلا عزنب هباصتناو دصقلا ليبس ىلع نوكي لب هيف ءاوتلا الاه ليبسلا نم طارصلاو

 ىذلا عساولا قيرطلا ىلا اوردابتيو اوقبتسي نا اوداراف ىا قودسمال هيلا قوبسم طارصلا
 [دنداتعمز ! كولسرد هكاز صار: دنتك كنها و دن ريك ىشيب سبز ةيسرافلابو : ا اوداتعا

 نيعال نيح مهدصأقم ىلا كواسلا ةهجو قيرطلا نورصبي فيكف ىا 6 نورصبي ىنأف ©
 ديفتف راكنا انه فيكو فيكى ىتأ نال نورصبيال ىا .هزبغ نع الضف راصبالل مهل
 نيح طول موق لعف 5 كلذ ىلع رداق ىلاعت هللاناذ سمطلاب ةكم لهال ديدهت هلداحو ىلا

 ثدحب رهاظلا نيع سمط ىلا ريشي ةيمجنلا, تاليوأتلافو © هفيض نع هودوارو هوبذك

 نيع سمط ىلا اضيا ريسشيو اهبحاص ىلع ءاكبلاب دهشت يتح حبت فيكف قشاهل نوكيال
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 نوج ناشيا ىاهتهد رب مهنى رهم زورما1] ةيسرافلاب ىندملاو اد ىزيَج ىدك ندرك |
 ديوك نخسو هديتسرب ارئاطيشو هدركن لسر بيذكتو مياهدوبن كرشم هكديوكيم
 | مهضعبلاق * [دندركس ايد رد دندوب هجن اب ناشبا ىاهياب دهد ىهاوكو ناشيا ىاهتسد اماب
 انكام انبر هللاو اولقو اودحج (ناط.شلااودبعتال نا مدآ ىناي مكلا دهعا ملأ» مهل لقال
 ىلعمتحيف تار ككل نما ىشىف ناطيشلا انعطا امو ”ىث نم كنود نم :انديع'امو: ناكرشم

 مهل ولق ىلعف امدلاىف اننا ادا نامكلل مزالمتاو . مهيصاعع مهحراوج قرعتو مههاوفا

 ىذلا تقولا ىنف:مههاوفا ىلعف ةرخآلاىف اماو . 6 مهبولق ىلع هللا مت ) ىلاعت لاق اك |

 املف 6 مههاوفاب مهلوق كلذ ) ىلاعت لاق اك مههاوفاب مهلوق ناك مهبولق ىلع متحلا ناك
 بلقلا ريغ كلمبال ناسنالا نال مهئاضءاب مهلوق نوكي نا مزل انضيا مههاوفا ىلع متخ
 رارسالا فشكىفو +ناكرالاو حراوجلا نيعت ناسللاو بلقلا قبب+ل اذاف ءاضعالاو ناسللاو

 دنا ناشياب ناشبا رادرك ىاهفحو دنتك هضرع نارفاكرب نارفاك لمع تمانق ذود ]
 ربو دنزيكر د تموصخو دننك راكتا ميظع ىاههوك لاثمرب اهدركو ديب اهناودسر نا

 تسين ام لمتو مياهدركن تساهفيرد هكنيا ام دنيوك دننك غورد ىئوعد ناكتشرف

 دنهد اوك تريشعو لها دنريك نز غورد ارئاكياسم دنهد ىهاوكناشيارب ناكياسمه |

 ناشيا حراوجو دهن ناشيا ىاهتهدرب رهم تزعلا بر سب دنريك نز غورد زين ارئاشياو |

 هللا لوسر دنع انك هنع هللاىضد نننانءو [دنهد نهاوك ناشبا ىاهدرك رب: اثدرا نحسب
 ىف ) لاق ع هلوسرو هللا انلق ( كحضا 3 نوردت له ) لاقف كحضف سو هيلع هللا ىلص |

 الا ىسف نع زيجا ال لوقف ىلب لوَش 5 قرت ملأ براي لوقي هبر دبعلا ةيطاخم |

 هيف ىلع متحف ادوهش نيتاكلا ماركلابو اديهش كللع مولا كسفنب ىكلوقيف ىن٠ ادهاش ظ

 اقحسو ”نكل ادعب لوقف مالكلا نيبو هنيب ع هلامعاب قطنتق ىقطنا هناكرال لاَشو |

 هذخف هاوفالا ىلع مت موي قطني ناسنالانم مظع لواو عفادا ىا ( لانا ثنك ركن
 اهنع ردصامب حراوجلاو ءاضعالا قطنفف رسلاو . ثيدحلاىف ءاج اك هفكو لامثلا هلجرنم

 هللا ىوس ام ىلا تفتلب نا دحال ىئذالف ادهاش راص ىصاعملا ىلع انوع ناكااهان معبأ ْ

 هت ببسب ةمث حضتفي الثل هللاريغ ادحا بحصيو

 ام مينكبم ادخدب دوخ ىور قلخزا * راكجيه قلخ ددمزا بئاص دوشكن

 مههاوفاب نولوقي ١ لاق كبذكلا ءاوفالا ىلع بلاغلانا ىلا ريشي ةيمجنلا تاليوأتلافو © |
 ١ مهقدص نع نيقداصلا لأسي موي ةمانقلاءويو قدصلا ءاضعالا ىلع بلاغلاو (مهبواق ىف سبلام
 اماآقلناب دهشتف قدطلا ةرتثك'اهئان:فاضغألا لأشيو «تذكلا+ةريقك“اهنآف "ةاوقالا لأ الف

 دهشت دقف نيدحوملا نينمؤملانم ةاصعلا اماو مهلةديم مهلع مهئاضعا ةداهثف رافكلا

 ضعبىف ءاج 5 ناسحالاب اضيا مهئاضعا ضعب مهلدهشت نكلو نابصعلاب مهؤاضعا مهيلع

 هننع نفج نه ةرعش رباطتتف ةلزلاب هؤاضعا هيلع دهشت ادبع نا ةدنسملا ةيورملا رابخالا

 ىدبعنع ىجتحاو ىدبع نيع نفج ةرعشاي ىملكت ىلاعت قحلا لوقنف هل ةداهشلاب نذأتستف
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 يع ءا ميال مهنم كعبت نيو كن مناهج ن *المالا) ىلاعت هلوق لثم ناطسشلا ةدابع ةلباةع

 مازلالاو عيرقتلاو خيبوتلا مام دعب مهج ةنزخ نم هب نوطاخم فاّتسا وهو كلذ
 لاقي 6# نورفكت منك امب مويلا اهولصا ف مج .ريفسش ىلع مهفارشا دنع تيكتتلاو
 اهويلصا هلصاو اهرح ىبساق رانلا ىلدو رانلا ىف هاقلاو هاوش ايلص هيلصي ىىرك م>للا ىلص

 ىنعملاو (عيركلازيزعلاتنا كنا قذ ) ىلاعت هلوقك ةناعاو ليكش سما وهو اويشحاكل عاف

 مولا رك ذ ىفو ايندلاف رمتسملا كرفكب مولا اهباذع نونقو اهرخ اوساقو اهولخدا

 مويلاو تقولا اذه نمو تضم دق مكتاذل مايا نا ىتعي مهترسحو مهتمادن ةدش بجونام

 فلا تدقوامث تضيباف ماع فلارانلا تدقوا هنع هللاىضر ةريرهونا لاق * مكباذع تقو

 ىلاعت هللا نجس ىهو لظملا ليللاك ءادوس ىهف تدوساف ماع فلا تدقوا مث ترمحاف م

 لماكم كخام لاق طق اكحاض ليئاكم رأ مل ىلام) لتاربط مالسلاةللع ىتلالاق نيمرت

 درو اذلو ايف ةحضفلاو ةعبطقلا عاتكأف ديدش رانلا كو مهضعل لاق؟و#+ ناثلا ”تقلخ“ كنه

 توما نا ىهتشا هللادمحر ىطقسلا ىرتسلان غو * ةرخ الا حوضف ند نوها ايدلا حوضف

 اران ناول هللاهمحر راطعلا لاقو + مهدنع حضتفاف ىربق ىناَش النا ةفاخم دادغب ريغ ةدلس

 حرفلا نم توما نا تيشخل ابشال راص اهنف هسفن قلانم نمحرلا لبق نم لقف تدقوا

 فك تاداسلا ءالؤه فاصنا ىلا رظناف ىدبالا باذعلا نمىصالخل رانلاىلا لصا نا لبق
 لوخد لعجدقو نوفراع نودباع ايقيقح ادحوت نودحوم مهنا عم مهسفناب نظلا اًؤاسا

 رازوالاو كرشلاو رفكلان ع اببسم رانلا

 كف« هنابمتردجهبك الاذن“ 4كم "را وتحلا كات رقإ “انا

 0 5 زان رد * ”نسبو» ىورز ىراشسم رش |سص

 مرس تناتشا رجب دزادن * مردزا نارباي ناوخم مقطلب

 زوسم مران ادرق هكترونبا * زودب لطابز ممشج هكتقحي
 ع+ هاوفالاو عئملل ريعتسا مث عبطلا لصالاىف مثلا < مههاوفا ىلع محم مويلا

 ءايلا تفذح اواو كودك ضو دعملااو) ةيودشتم تهدم داوهو حتفلاب هوف مث لصاو مف

 اههسناجتل امم ةفوذحلا واولا لدبا مث اهلادتعال واولا مث اهئافخل ساق ريغ ىلع افذح

 نم هتاوخا بهذم هب اباهذ هلدا ىلا در ٍفيضا املف مث راصف ةفشلا فور> نم امهنال

 ناذياللإ ةتغلا ىلا ”تافنلا ةينالا فو "قاّوساَو قوسك مضلاب هوف عمج ءارقلا لاقو *ءامسالا

 عم مهريغل ةعيظفلا مهلاوحا ىكحيو مهنع ضرعءي نا ىعدتسا ةحبقلا مهلاوحا 00

 عطقنا دقو باوحلا ىتلتل باطخلا نال متلا تايضتقم نم كلذ نا ىلا ءاعالانم هفام

 ريصتف اوملكتي نا هعم مهنكعالام اهي لعفنو قطنلا نم مههاوفا عنب ىتنملاو ةيلكلاب |

 مهيديا انملكتو 8 بونذلا نم اهنع ردص امي مهحراوج فرتعتف ةموتخم اهناك اك مههاوفا

 هوبك امي عيرالا قطنقق # نوبسكي اوناك امي قه اهايا انقاطنتساب مهلجرا دهشتو

 | لصاح : بسكلاو] هئمردصام فرتعي وضع لك نا ال حراوجلا عيب دارملاو َتااسلا نم

1-1 
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 (سانلا نم اريثك نللضا نهنابر ) ىلاعت هلوقىفاك هتيسس دارملاو زاجم ناطنشلاىلا لالضالا

 مالسلاهلع هلوق ليلدب ةققلاىف ىلاعت هللاةفص ءاوغالاو داشرالاو لالضالاو ةيادهلاف الاو

 ةلالضلانم هللاسيلو انيزم سلبا قلخو ”ىث ىدهلانم ىلا سيلو اغلبمو اعاد تثعب )

 كلذ نع مهلالضل امبس راص ىنعي اريثك الخ مكنم ناطيشلالضا دقل لابو ىنعملاو ( ”ىش
 تابوقعلا نه مهباصاام كلذ لجال مهباصاف هيلع تابثااب مكتىما ىذلا مقتسملاطارصلا

 «(نولقعت اونوك# ملفأ © مهل ةدوعوملا ةنملانم اومرحف ليبسلاءاوسنع هلالضاب اوفرحناف
 نولقعتاونوكت ملف مهتابوقع داث ١ نودهاشت منك أ ىا ماقملاهيضتقي ردقم ىلع فطعلاءافلا
 هيلع اوناك امع اوعدبرت ىت- الصا أيش نولقعت اونوكت مفوا سيلبا مهتعاطو مهلالضل اهنا

 ماددد :اددوجاو دينك لت دك اهث نتصتابار] .قشلكل |. كاقار م«يرشاتعلاو كا قير البكا
 لقعلاب عافتنالا مه ىلع عبرقت ماهفتسا وه ناوتسالا تنعكا فور *«[ دينكنم وا رويسوف

 ىا (هللاب ةفرعملا نسح لقاعلا وهف هيف تناك نفث ءازجا ةثالث لقعلا هللامسق ) ثردخلاى و

 وهو هلل ريصلانسحو هروما لكىف هعيطتنا وهو هللةءاطلا نحو ةرخآ و ايند سالك ىف كل
 تاليوأتلا فو © لوصالارردىف اذك ةيئانلارثا ىهاظلا ىف كمملعىربال اريصِئاونلا ىف ريصتنا

 ىداوجنع مدعباو ىدوبع مقتس طارصنع 6 اريثك البج مكنملضا دقلو ) ةيمجنلا

 الف لطابلاىف ىداتلا نم ىلوا قحلاىلا عوجرلانا اوملعتل ( نولقعت اونوكترلفأ ) ىتررقو
 ىروتملاف لاقي اك ىدباضتسا نون لفل ازيد معاو مكبد ىلا اوعجداو مكسفنا لع اوعلطت

 ]١[ زار, نثم زوزردشاب هربت« ور ,لقعب داعاو ”تووصب
 دوب نشوروا_شيب بشت.لكظ * دوش اديب قىمحا لاثمهرو

 زورف ىب ىلاي ”ىئافخ هنرو * زور روناب نك ىوخ كدنا كدنا

 [9] رظنوسره دنكم ىفزجلقع *« رضبلا غازام تفكار لك لقع

 مع ولو ءاشي ثيح' هدوقي ناطيشلا دي ىف قاطملا لاضلاو قمحالا لهاجلا نا لعا مث

 هللا هظفمل ةعاطلاو دحوتلا قيرط ىلا ىدتهاو لاعتملا كلملا هللازا لقعو لاخلا ةقيقح

 نيهملا ودعلا ركم نم نما هيف لخد نمو نيصحلا .هنصح ديحوتلا ناف ةعاسلا كلت نم

 ةلواطتملا اهتنمزا ىف اينذلاف لسرلا ةنسلأ ىلع: امنودعون ىا. 6 نودعوت 8 نوجرملااهبا

 قلحلا ماللاديدشتو ميلا رسكب لبجلاو مهتاياج فعاضتل عيرقتلاو خيبوتلاةدايزب اوصخ
 | داتساو مظعلا ىف لبجلاب ايبشتل بج ةميظعلاةعامجلل لبق مظءل ل بجلا نم دوصتاملو قواخلا ىا

 أ هتكلشم ع فوقولاو كلاوحاو كسفن ىلع هلراقن الاو هيلا ضيومتلاو ضي 55 هللاب ةقثلأ

 ' كري ملف هسفن لمها نمو تافآلا ديف ثامو كالهلا هكردا ةاجنلل ابلاط هنع جر نمو

 ْ 6 هذه © ةمهلا عاوناب سفنلا رهقو ةمدخلا راوناب ناطيشلا درطو هتدابعب

 | نودعت فيكو مهضعب لاقو * اهراث ١ رهدلاىدم قبو اهرابخا قافآلا "الم ىتلا ةلئاهلا
 | ي ون ىن نم ةددعتم ةعامح مدا ىنإي مكنم لضا دق هنا عم هىمال نوداقنتو ناطيشلا

 خا وا ند ؟راخلاو ليضفت ببس مالسل اهيلع لوسر ناب نايب رد مراهج رتفد طشافإ رد ]١[

 حا ليباق قكروك هشي,نيخولا نايب رد مراهج رتفد طساوارد []
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 تاقواخلا تقاخنو ىسفلل مكتفلخ ىناو .روفغلا زي زملا انا ىاف_.لثم .ةدابعل قحتسي مكلتم نال
 نيمركملا ىداسعو نييرقملا ىتكئالم مل تدحسا ناب مكّسرك او مكتزنعو مكلجال |

 مدقتو ادحا اهب اوكرششتالو ةدابعلاب نودحو ىا هيف ىه اك هيفذاو اودبعتالنا ىلع فطعوهو
 طارص اذه ف ىلاعت هلوق هب لصتنلو ةيلحتلا ىلع مدقتلا ةيلختلا قح نا امل مالا ىلع ىهنلا

 هبلا راشملا وهو مالسالاو ديحوتلا نع ةرابع ىه ىتلا ىلاعت هتدابعملا ةراشا هناف 4 ممقت
 كطارص مهل ندعقال ) ىلاعت هلوقب دوصقملاو © مقسم 'ىلع طارص اذه ) ىلاعت هلوّش |

 لوبقدادعتسا نم مهترطفىف قلخام مهنم قحلا بلط ىلقبلا لاق + مخفتالريكشتلاو 6 ميقتسملا
 دايعلا نع ةيدوبعلا عطقنتال ثيح ميقتسم طارص اذهف مكبال ىب ىنودبعا ىا ةعاطلا

 نيب فالتخالا لبقي لوق لك و الصا باراهضاو جاجوعا طارصلا اذهىف لخديالو ادبا

 ناو ققحتم هانعق فالتخالل لباقريغ هناف « هللال وسر دمح هللا الا هلا ال » لوقالا نيملسملا

 هناف هلجال هديع نمو هسفن دبعي امتاف هسفنل هللا دبع نم ىطساولا لاق * دحا هب ملكتي+

 نمو باصا دقف ةيبوبرلا ةرطف ةرهوج ةيدوبعلا نا ىنعي هدبع نمو هبر فرعي + |[
 ءافولاو دودحلا ظفحو ىلوملا بحو ىوللبلا لاتحاو ىوعدلا كرت ةيدونعلا تامالع

 لاق * ةعاطلادنع ةلفغلا كرتو ةمعللا دنع ةصعملا كرتو ةنحلا دنع ىوكشلا كرو دوهعلاب

 مهيلع هللاناوضر خمباشملالاق اذهلو اهلدض اهنال الصا ةسايد ةيدوبعلا عم حصيال رابكلا ضعب
 رذحو رذناو ظعوو هللاحصن م هنا معاو * هالابح نيقيدصلابواق نم جرخي ام رخآ

 سمالاب اولمعي لو ظعولاب اوظعتي ملو حصتلا اولبقيل نيمرحلا نكلو رك ذو لوقلا لصوو
 .قيرط ىلا برحلا قيرط نم لقاعلا عجريلف مهايا هءاوغا اولبقو ناطيشلا عاب اولم لب
 هرسس دق ىدعس خسشلا لاق : حلصلا

 ديراك زج دياس ناش رك ةردتسطام قح رد سليأ 4

 تسار سلبا نظدوش مسرت هك *. تسام سفنرد هك اهيديزا ناغف

 امرأ تح انا ني شيارج # ليريت نتدما ديس نوملجسوج

 كنب قحابو محلصيوااب هك « كننوراع نيزا يأ رس رب اك
 ونىوردوب نمشدىوررد هك « وت ىوس دنك تان تيد ل

 ىارسرددوب نمشدةكدنيبوج * ىاب تسود دهنرتك هكفادن
 ةراشالا قيرط ىم اضن لاف

 ىدوك ىدهعديوىدرك افح « دوب افوو دهع ناممرد ارامدهن

 قدونك تاز ري ويح نازك "© ىإ ذاب تسحلص رسدا تزوه

 همدآ ىبل باطخلاو فوذحم مسق باوج هت اريثك البج مكحنم لضا دقلو
 مهتايانج نا ناب عيرقتلا ديكأتو: خيوتلا ديدشتل قوسم فاتتسا ةلجلا داشرالاىفو *
 ىلع ةلزانلا تابوقعلا نه اودهاش امي ظاعتالا مدعيو هب لب طقف دهعلا ضةنب تسل

 | ةكم رافك مهتلج نم نيذلا مهيرخأتمل باطخلاو ناطيسثلل مهتعاط بيسب ةيلاخلا مالا
١ 

 هو وف



 سي ةروس د

 0 مهفلك ام انهه دارملاو ةعفنمو د كارل دعا :ةضولاوادهفل اولا |

 ١ يرخا مك ناطيشلا مكننتشبال مدا ىنب اي ) ىلاعت هلوق اهتلمحن م ىتااىهاونلاو صا والا نم لسرلا
 اهريغو 6 نيمودع مكل هنا ناطي .ثلا تاوطخ اوعش الو ١ ىلاعت هلوقو 6 ةنخلانم مكيوبا |

 دهعايا ] ةيسرافلاب ىنءملاو : نومرح لا مدا ىنب دارملاو ىنءملااذهىف ةدراولا 000 نم

 ةرسفم نا 86 ناطيشلا اودمعتال نا 9 [ ازامث مدومرفو مدرك دهع ىنعب اراهش ما 0-6

 مكللا دهعأ مآ ىا راخلا اهنم ىفذح ةيردصموا ىهنااو ىمالاب لوقلا ىنعم هيف ىذلا دهعلل

 در ودحا هديعيالا نال تاركا هللا ريغ ةدامع ناطيشلا ةدانعل دارملاو ناطيشلا ةداع كرتىف

 ناطيشلا ساب اهعوقول ناطيشلا ةدابعل هللا ريغ ةدامع نع ربع هنا الا ناطشلا دبع هنا دحا نع

 ه] ةدامع هأ داشاالاو ناطبشلا ةعاطا ىهسف هتسوسول هيلا اعدو هلاوس ايف داشالاو هش زو

 دولا ةدايزلو لالحالاو مظعتلا نع ىلإ امهنم دحاو لك نا ثيح ند ةدابعلاب اهل اهمشت

 6 عاطا نه امهنع هللاىضر سابع نبا لاق ىلاعت هند امنع ةلباقمىف اهعوقولو اهنع ريفتتلاو

 ناك تن ازا داتسرب | ,ةسرافلاب ىقكاو( ةاؤهتفيلا ا 2115
 متلبج امع كدصب نا ديرب مكل ةودادعلارهاظ ىا # نيم ودع مكل هنأ 0 [ناطيش ٌهدوهرش

 ا ل 2 ءاهشالا بوجول ليلعتوهو ةمدخلا نم هي ١ مةلك و ةرطفلا نم هيلع

 لشبال لقاعلاو ادسح نسدلبا هاذاع مالسلا ةلغ مدآ مركا امل ىلاعت هنا"ماداىتل نسلبا
 ودعلا ةيحن نم ريح حصانلا ةبرضض ناف هركم نم نما ال ذا اريخ هللا هاقلنام ناكناو هودعنم
 ساب دنا ىتسود هلسلس دئامرد ىليحهمهزا نوح نمشد ] هريس سدق ىدعس خيشلا لاق*

 05 ا نمشد جبه ةكدتك اهراك كودي 1

 نباغت 2 3 وناز َ 2ك نك نا ديوك ندشد هجئاز نكرذح

 0 ذك هآرو ا نازا 3 ريدا نوح هع داك ىهار 0

 مالا هيلع مدآ مها ماد تل ها سلبا ةوادع نا معا رابكلا ضعب لاق *

 نييلا سلبا ناو هس عمش مدا اماو رانلل رفانم ءاملاو ءام نم اوقلخ مدأ ى نا كالذو

 | ناللا 12 م دس ءانسالا ةوادع تناكاذهف 2 0 ا دس ا 4 وكل ءانبالا

 ٍْ عرشلا قبرط نم بلقلاىف تامالع انل هللالعج راصبالا كاردا نع ابوححم ودحلا 0

 ىذلا كلملاب هيلع هللا ةناعاو هناقلا نم ةمالعلا كلتب ظفحتنف رصبلا ماقم انل موقت اهب هفر

 هتفار لاك ىلا ةراشا ةياآلا ىف ةيمحللا تاليو ًانآوو 8©ىهّنا بيغب اسغ هلالباقم هللا هلعج

 مهتبرق صاصتخاو مهتيتد لامكل ناط.شلا اودع نأ نع مهلعجبو مهمركي ىلاعت هناو

 مد" ى: ىمسو هلو ىل اودع“ ءائلو ةرملا نم "هل وهاد رطو نطل كلذ" ةباقأو ةراقطإب

 ١ كربخا+لأ حصنا+ أ كلا دهعاملأ مهل حصانلا رذتعملاكمهنم نيم رح لا بطاخو با.يحالاو ءايلوالا

 ا # ودبعاناو #8 انهم الك هيوم ل مل نان م سم مكناو مكلهتوادعو ناطيشلا ةثايخ نع
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 طلت سانلا رشح نيح هنا ىلع زابتمالا لدو تاهباشتملا نيب لصفلا زيبعلاو زاماف ءاحو |

 موقثموي و)ىلاعت هلوقك رخآآلانع نيقيرفلادحا زاتمي مث قفاثملاو صلخلاورفاكلاو نمؤملا ١
 لاح نسح ةصق ىلع مهباقمع ةيفيك و ءالؤه لاح ءوس ةصق فطعوهو (نوقرفتي ذئموب ةعاسلا |

 زو وامهيلاحو نيقيرفلا نيب نيابتلا لاك ليبختل كبسلا ريبغت ناكو مهباوث فدوو كلوا |

 مهذوك ناب دعب ليق هنأك ةثللا لها لاح ةياكح هنلا قاسني رمشم لع افوطعم نوكي نا |

 مهنع اوزاتماو اع كلذب اورقيلف ناسلا هنع ريصش مقم معن مهزوفو ناشلا مظع لغش ىف

 كريس ىلا 6 نومرجلا اهيا اه ءازجلاو لصفلاو ةمايقلا موب وهو  مويلا # اودرفناو

 ةيسرافلابو : اهيرطو اهمعن ناولاو مهل ةنملا لدب اهيهلو اهباذع نونقو ريعسلاىف اونوكف
 نادنزب امث هك ناصلخم زا ناقفانم ىاو نادحومزا ناكرششم ىا زورنا ديوش ادجو ] |

 نءونوجرتامع اولزععا ةداتقنعو * [ دنناوخ ناتسود ناتسوبب ارئاشياو دنئارى نانمشد |

 هيف نوكف راثلاب هباب مدربو هيدرفس راثلانم تدب رفاك لكل راثلاىف اوةرفتوا ريخ لك |

 ةقرفلا باذعو ناوخالاب عامجالانم نمؤملل امفالخ ىلعوهو ىريالو ىربال نيدبآلا دبا |

 نمؤملا زايتما ىلا ريشي تاليواتلا فو © باقعلا دشاو باذعلا ءوسانم باحصالاو ءانرقلا نع

 | نم ّوملا باتك ءاّسابو رفاكلادجو دادوساو نهؤملاهجو ضاخضيربإب رسفنملاو رشح لاق رفاكلاو

 ىلع مدقلا تايثو ةملظلابو روللابو هتفو نازملا لقثبو هلامثب رفاكلا باتك ءاناب و همم |

 | ئذلا راثلا لهانا ملعا رابكلا ضعب لاق + كلذ ريغو طارصلا نع مدقلا ةلزو طارصلا |

 اهلك اهعمجم و نر نوةتفانملاو ةلطعملاو نؤريكتلا فئاوط عبرا اهنم نوجرخال

 6 ا نوقحتسملاى| ©« نومرجنا اهيا مويلا اوزاتماو ) ىلاعت لاق نومر ا

 ندهو انيدبا نيب نه 01 هنأ سلبا نع ركذ 1ك هللان آل -7 ربغ نه فئاوط عبدا ىلا

 | نين, نم كل ورتمملل 4 وهف هتطساوب الا راللا دحا لخدالو انلثامش نعو انناعا نعو انفاخ

 ءاح اماو هفلخ نه لطعملل نا هلامث نع .قفاتملل ناو هنيع نع نكمل قأيو هند

 ١ هداكنا ىلع رده ملو هللادوجو تيئاف ةيديغ ةهج هيد ناب كرمشملا نال هيلي نبأ مم عآرمشملا

 ا ند نيعلا ةهج نم ريكتملل ءاح اماو هدهاشلو هارب ص هتمهولا ىف هللاب كراش سلبا هلعُخ

 | هلامش ةهج نم قفامع.ال ءاج امتاو هسفن نم اهب سحا ىتلا هتوقل ربكت كلذإف ةوقلا لح نيعلا

 نيعلانم فعضا لامثلا ناك فئاوطلا فنعضا قفاثملا نوكل فعضالا فئاملا وه ىذلا

 0 هفلخ نم لطع.ال ءاح امناو هلامثب هباتك ىطعيو رانلا م لفسالا كردلا ىف ناك كلذلو

 اب لك نم مهلو فئاوط عيدال بتارم عبرا هذهف ”ىش مام هل لاق رظن لحوهام فلخلا

موسم ءزد> ميج با ونا نه
 تب رض اذاف مهاذع لزائم صو 

لاق بتارملاه ىتلا عب عبرألا
 ا ةنن

 ةزاشلا تككأ وكلا نم ةارغو لحقلا لزائم:ددع. الزم نبرشعو هيام جراخلا ناك ناوبا

 عيرقتلا قير طب ةمايقلاموب مهل لاشام ةلمح ن نم لا ه6 مدا ىنإ مكبلا دهعا ملأ ةمالك ئهتنا |

 1 اهواحا ةةاا مدار هلوشإ 2 سمالا نيود اتا يعلن نان تبكبتلاو مازلالاو
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 ميل ” ءاح اماو ن>و شنانمر رانلا ٠ نه نوجر ال ىذلا مه فئاوط عبر 3 ءالؤهف رانلا



 : تلو ءز رقلالدكم اق:ةللفلا لولب تحاول رقما كقون رام فات نال: كم
 لام لاح ةيؤرلا مهقزري نا ةلالا كلت ىف ةمحر لاف محر هلوكو ريفس ناسل ىلع مالسب

 هدابعنع مطقنم ريغ دبالا ىلا ىلذا هللا مالس ىلقبلا قئاقح ىفو * ةمعنلا مهل لبكي مولع

 نوعمسيف بجحلا عيمج ممآذا' نع عفري ةنللا ىف نكل ةرخآلاو ايثدلا ىف نيقداصلا

 احافك ههجو ىلا نورظنيو همالس

 ميايوت مالس تلود ا كونكت ىو و مالسرد يللا نم تمالس

 ىكي تسابرضود فيعض ناكدتيرب ميرك دنوادخ مالس ] رارسالا فشك ىف لاق *

 تسافطصم مالسس لوا تساهطساوب هنأ اما هطساو ىنو ريفس ىب ىكيو هطساوو ريفسب
 دمحم ىا 6 مكلع مالس لقف انتاياب نوئمؤي نيذلا كءاجاذا ١ هلوق ىف كلذو : مالسلاهيلع

 ٌبتك )' ىوكبو نك مالس نانثثارت ام تبان, ون اذنلط ام تخااونو “دنسا ونار نانماؤُم نوَح

 نارد دسر رد كرم ديربو دسرب هدنب تانح راكزور نوح زاب 6 ةمحرلا هسفن ىلع مكيد

 هدنب حور ضبق امنامرش ىفامترضح ديربوت هكديا نامرف ارتوملاكلم نيسزاب ندز مد
 ىورب تمعن و نك مالس ىوربن ىورب ةتسخ لدر, ى مهى هو 0 ا 55

 ناكة شرفنا 6 اميرك ارجامهلدعاو مالسنوقلتموب مهتيحن )تفك تزعلا بردك تسنبا نك مام

 اولخدا مكلعمالس ) دنيوكهمهدنتب تماركو تخاوننا نوج دناتوملاكلمناوعا هكركيد

 مالسوداب تهون ىدرك ملستناج تعيدو ىلدشوخ نمؤم هدنب ىا © نوامعت متنك امب ةنلا

 ونتلود تلودو تستراك راك هك هن تثبب تخاسرد مدق مكحىارسزا داب:ارثاص دوردو
 ناوضرو دسر تشيب ردب دوش غراف تمايق ناويد ٍباتك و باسحزا نود سإ ناذاو

 شوخ اشرب دوردو مالس 6 نيدلاخ اهواخداف متبط مكيلع مالس ) ديوك دنك لابقتسا ادوا

 معلوزانو نادواج ىارس نيردد ديوررد نونك 1 ديدرك ىناكدنز كابو ديدما كاب و دسك

 ارواودنيا كلم ناكداتسرف دربك مارآ شيوخ ةفرغب دبا تشب رد كسب ناذاو ناركىب

 شوك نوح ( دادلا ىقع عنف متربص اه مكيلع مالس ١) كرك دئناسر مالسو دنهد هدم

 مالسو قحراديد ىوزرا دوشرب ناكتشزف دوردزاو دوشر هطساو مالس ندينشزا هدب

 ندعمىا . هكطاسبنا طاسب ىراسكتا تلاحرد راقتفا نابزب ديوك دنكقلطم ملكتم مالكو

 نيا نملد زارمه ىا . ىك ان ننمناج لغش نبا نمزاج لغش ىا . كات نم زاين نيا نم زان
 ربخ نيا: نم انا دؤهنتم ىا« ان نهنجتنسنت: نبا خطرت قاثماغا!!ىاات ]من لذ نالقتنا

 دوحورد قاقتشم ىوزرا هناك لافراد قافراع لد دوجوم ادنوادخ .٠ كات نم نددسرب

 ىلجتتيف [ هدنب نيرب ىنك مالس دوخو ىبامت راديد هكادنوادخ دراد نأ ىور جيه هناكي

 6 محد برزم الوق مالس ) هلوق كلذف ةنملا لهااي مكملع مالس لوش و لجو نع هللا

 «مالسب اهواخدا )لجرلا(اسأك اهيف نوعزانتيإ)ديلل ءاضعا ةعبسل باوث ءايشا ةعبسليق *
 «الوقمالسإ نذالل (نيعروحو جرف (نيعالا ذلتو )نيعلل ( اًثينهاونرشاو اولك )نطللل |

 هلع ىا ايم هزيم. هنع دع هزاملاقي # اوزاتماو وه (نيلاعلا بر مد انا مهاوعدرخآ و ناسلل

 ١ ىبب نار
 سإ ةزوس ميك غ9 >-



 م 41 ع نورمشملاو ثلانلا ءزجلا

 | نم هب نوذذاتيو براشملاو لك الان م ةنطاىف هبزوعتمم امل نايب 5 4 ةهكاف اهف مهل ظ
 | اليمكت سدقلا لئاحمو سنالا سلاجم نم اهف مهلام نايب دعب ةيناحورلاو ةينامسجلا ذالملا |
 ' مهانمةياغ ةنْلاىف مهل ىنعملاو اهلك اعلا ةهك افلاو ةجببلاو لغشلا نم هيف مهام ةينيكولااإ ْ
 - لال كفيةخببو الاخ زب ال ةحيططعأ كافل عاونا نه عون 0 نيثك ةهك اف

 | ءانيع ءاروح نع قتفنت ةحافتلاو رادلا لها وهو نكسلا عيشت اهنم ةنامرلا نا ىود اك
 عوجالناىلا ةراشاهيفو «ةفصلانود مسالا ىف ايندلا معن كراشي اماف ةنلا معن نم وهام لكو
 ةلجا ىلع ةفوطمم ةلبألا ه6 نوعديام مهلو © عوجلا ملأ عفدل نوكيال هكقتلا نال ةنجلا ىف
 عباوتنع ةرابع ام نوك مهوتي الثل ةهكاف ىلع نوعديام فطعب ءافتكالا مدعو ةقباسلا
 ىلعنوععتدي هلصا نوعديؤ ٠ مههوأ ناعم ناشلا مظع وعدم نع ةرابع امو اهتاهمو ةهك افلا

 ندرك ىوعد ] هسسرافلابو : ىوعدلاب نايثالا ىنعمي ءاعّدالا نمال ءاعدلا نم نولعتش نزو
 ىلإ تاقيق راه داع خجلا تلوصلالسا اتا !ةلولاعا وميت لادرعف تر يقل[ لمفا انت 01خيبكملا
 لادلاىفلادلا تمثداف الاد ءاتلا تلدبا مث نوعتدي راصف نينكاسلا عاّتجال تفذخل اهلبقام
 نوعدبام لكوا ناشلا مظع وعدم نم مهسفنال هب هللا نوعديام مهلو ىنعملاو نوعدي راصف

 بلطينا حصيامىا خيشلا نبا لاق * رورسلا تابجومو ةحمملا بابسا نم ناك ام انثاك هب

 باجتسيف أش مهسفنال نوعدي مهنا هانعم سبل مامالا لاق اك بلطلا لبق مهل لصاح وهف
 كلذ كلت اقف أيش دحا كأس اذا اكءامدلا ىلا ةجاح الف كلذ مهل هانعم لب بلطلا دعب مهل

 | [ناساوخ وزرأ : ءاعدالا ] رداصملا يات ىف لاق اك ىنعلا ىنعمي ءاعدالا ”ىجيو هبلطت مل ناو

 ارئاشيا سمو ] ةسرافلابو : هنونعام مهلو ىنعملاف ىلع هنمت ىنعمي تيعام خلا مهلوق 5

 هبرشاو همعطا زا تتنك طك اينلع هللا ىضر سابع نباو ديرب 3زرزااو دنهاوخ هجن [

 مهلو لبق هن اكنوعديامنم لدب 6 مالس 9 [ دن, رضاح دوخ شيب درا نابزب هكن | ىف

 | مملع رك ىا * ميحر بر 88 ةهج 46 نم 8 انئاك  الوق © مهل لاعب ةيحنو مالس

 | وه لعفل دكؤم ردصم الوقف مهميظعت ىف ةغلابم اهنودب وا كلملا ةطساوب ىلاعت هتهج نم
 صاصتخالا ىلع الوقبصتنينا هجوالاو هلدفدوه رمضءقلعتم راخلانم هدعبامو مالسلة فص

 ناكف ميحر بر نم رداص لوقلا اذه نا ثدح نم حدملا ماقم ماقملا ناف ىنعا ريدقتب ىا

 مسؤراوعف رف رون مهل عطسذا مهميعتىف ثلا لها انيب ) ثيدحلاىفو هما مظعي ناب اريدج
 هلوق كلذف ةنملا لها اي مكلع مالسلا لاقف مهقوف نم مهملع فرشا دق ىبلاعت برلا اذاف

 اومادام ميعنلانم ”ىشىلا نوتفتلي الف هيلا نورظنيو مهلا رظنيف محر بر نم الوق مالس |

 ( مهرايدف مهلع هتكربو هرون .قسف مهنع بجتح ىت> هيلا نورظني |

 تماركو تستلضف  نديسر راي لصوب * تمالسو تستداعس ندينش تسود مالس
 تراشاو ةقرفلاو ةقرحلانم ىدابع تملس هكتسن !مالس ىنعم ] رارسالا فشك ىف لاق * |

 مالكفطساو ىب ان دهد تقاطو توق شيوخ تمحرب ارئاشيا هكتسن | عذوم نيدد تخحر

 2.2321 2ئئ53-552525-5-525239535-25525:52525255555255252222252 يب

 | ةيمجناتاليوأتلا فو © [ دوبن تريحو تشهد ارئاشياو دن ىو رادءدو دنونشب قف

 )ريشي )
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 قا نانو" ةقراقت" لك 1 لك دل ب01 انآ نطو نارا نآلا ةقاجولا مدع. ىلا م واشإ
 هماقمىف ليربج قراف نيح جارعملا هليل ةشحولا هتقل مالسلا هيلعت هنا ديالا ,اظتازملا ىطقا
 هنوني ناك هنال ةشخحولا كلت هنع تلازف:هنع هللا خر ركل ىنا توص هباشي انوص عحسف

 ادرفنم لجرلا تس نا نع مالسلا هيلع ىنلاىهن امرمالو تاقوالا ةماع ىف هسلج ناكو '

 هلناتلصناراجلاو أدتبملاربخ نوئكتم هلوق « نوئكتم كئارالا ىلع لالظىف تيب ىف |
 اري كئارالاى نع نوئكتمو اريخ لالظ ىف نوكي نا زوو .لصاوفلا ةاعارمل هيلغ اتمدق |

 ةيظ عمج وا [هياس] ةيسرافلاب حضلادض لظلاو بعش عمج باعشك لظ عمج لالظلاو .ايناث

 ريرسس ةنيفدكى و ةكيرا عمج كئارالاو .. سمشلا نم كرتسي ىذلارتسلا ىهو.ةبق عج ٍنابقك

 ١ راتخلا ىف لاق + سوماقلا ىف 5 سورعال دوتسلاو بابثلاب نيزي عضوم ةكرح ىهو ةلخ ىف
 ةكيرا ال ىا ةلحخ وهف ريرس هيف نكي مل اذاف تيب وا ةبق ىف نيزم ذختم ريرنس ةكبرالا

 كا وثيملا] هتمأ ذك ارحل يوه دالا لالا حمي تكتم [كطالا "ف .اهناوكل داما فكي داالاب ملمس
 رئاسس ىف هب زو مث كارالا ىعر ىلع ةماقالا كورالا لصا ناف ةماقالل اناكم اهنوكل وا
 ررسلا ىلع لالظ ىف نودمتعم ىا [ ندز.هنكت .] ةيسسرافلاب داتعالا ءاكتالاو .تاماقالا

 ىنعم ] دارسالا فشك ىف لاق * غارفلاو منتلا ليلد ررسلا ىلع ءاكتالاو لاجحلا ىف

 | دايت نايا. قارب ازاةاك اهلشكو ااهاثب كئاايماتتتلريزأ -ناهنا ناتو ناعما اك تنسف

 | ليم تطأ هز هليل اكليل فم راهسمروت كنسإزف هيا ل ةليهالا 5, )اوعية
 ىتشممب نأ عافترا رازكدصيسس ىتحن ىه هداهن اهتكو اهريرس هميخ ناردو نا عافتزا
 [دوشت خخ نارب نر ىف ناسا ىتشهب ان دوش زاب نهي نيمزب تختدوش تك نازب هكدهاوخ نوج
 نوربال مهو سمشلان وكت ثيح  نوكي امنا لظلاو لالظىف ةنملا لها نوكي فيكلبق ناف*

 الل شرعلارون نه ةنحلا راجشا لظ لظلانم دارملا ناب بنجا *« اريرهمزالو اسمش اهف

 ىف اذك شرعلا ليدانق روث نم لقو * سمشلارون نم مظعا هناف ةنملا لها راصبا "5
 لاق ةهافرلا نعو ةعلملاو زعلانع لظلاب ريعيو تادرفملا ىف لاقو + خيشلا نبا ىشاوح

 ىف ىاعجو ىنسرح ىا نالف ىنلظاو ةعنمو ةننع ىف ىا «نويعولالظىف نيقتملانا) ىلاعت

 مامالا لاقو * ىهتنا شيعلا ةراضن نع ةيانك اليلظ الط مهلخدنو هتعنمو هنع ىف ىا هلظ

 باسا مظعا نم مهدنعلاغلا ناكف ةرارحلا ةياغ ىف تناك برعلا دالب نا ءاسنلا ةدوس ىف

 ( ضرالاىف هللا لظ ناطلسلا ) مالسلاهيلع لاق ةحارلا نع ةئانكل ءؤامجل هللا 1 نحاو ةخعاؤلا

 نيبقاسمنيئوكلا ىلا تافتلالا نع نيغراف ماوقال لو ىلاعت هللازا ىلا ةراشا ةباآلافو *
 اوبغراف مهلاكشا ىا مهجاوزاو مه ن وهك اف لغش ىف مويلا ةنْلا باكا نا تادهاشملل

 هللاانقزر اهقوف ةذلال هلاف ىلاج ةدهاشمب اوذذلتو ىلاصو معن اومعنتو ىباواغتشاو ىلا محا

 ظفاطلا لاق : كلذ ؟ اياو

 مزادرب ىرك داب ركاوت لابخاب * روصق نيع دوب هك مهاوحروح تح

 وج كي ناقشاع شيب ناهج لها ميعل اضرا لاقو
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 | لسوهيلع هللاىلص دمج انديس ةكربب تاقواىف نومانيف رانلا لهااما لاق رابكلا ضعبذا ريغ
 فشكلاق يرط نم مالكاذهو ىهتنا ةيفاعلا هللالأسنف معنلانم مهلاني ىذلا ردقلاوه كلذو |

 مهجورخ تقو ىلا رانلا ىف .نوماني ةاصعلا ضعبنا ىط رقلا دعك نير تيندقذا دعس سلو

 | اوسخ نها ئربإلا يكد ذو مظع راع هناف راثاف مهلوخد سفن مهباذع نوكيو اهنم |

 | لوقنانامث هوو دقلاو برضلاب بذعيم ناو هتيترم ىلا ةبسنلاب هلاباذعوه ناك نجسلاىف

 أ دكدبا اتشهب:نابلاط تنج ناحا زا دارم ديوك قئاقحلا ر<أ ردو ] * ىلاعت هللادنع معلاو

 ظ لانا لاخراج مت ارئاشيا ىلاعتو هناحبس قح دوب تانج معن ناشي دصقم
 ا اع قزف تياغيب قحنانلاطاي:تيدن ,تسسالاوحا :لئالجزا ناخزوداي , تيسن هجرك ١

 ازد اهقاك ناين عوطتتز كابر ا نط نعيسر هان دف زاوتىب «هلبلا تملا لها رثكا» رس اجو
 ْ وشح ءالؤه لق عماجلا نم نوجرخ مهو ةالصلانه اوغرف دق قلخلاو ةعمججا موي عماجلا

 | (ةنخلاباكانا) ىلاعتهلوق هللادح رىلبشلادنع ”ىرقدقو * نورخا ماوقا ةسلاجمللو ةنجلا |

 ١ ناكواحل] هير وكلنا | راكع نع مهنا اوملعول نيك اسملاق قافااملف باغو ةقهشقهشف ا

 ١ انانرازتيالا فك زادؤرغ دفاع كال مطر وزد لالا ىضردنا هده: مل ومعم هكر ازرك دتنا درك |

 ىلع لاق [ دنزادرين تشهب ميعئاب هظأط كي دوجو رون ةظحالمو دوهش ةعلاطم زا ترضح

 تمل ةعاس هنع تبححول هنع هللاىضر

 دبا كتنن] تاناتجغالزحب وا رغ سوار كني نكت لضو اع كاز ود

 ديا, كنت ملد رب تشهم ىارح + .دناوخ مشب ىارحصي ون ىبدو

 تنك ) هلوق رس هقالخاب قلختلل مهصختسا ادابع ىلاعت هلل نا ةيمجتلاتاليوأتلا فو ©

 نأشنع مهلها عم مهئادباب مهلاغتشا نأش مهلغشي الف (رصبي ىو عمسي ىف .هرصبو هعمس
 حده الو مهتالا> نم لاح ىاب هتفرعمل نويعدتسسم موبلا مهنا م ةنخلا ىف مهالوم دوبش

 تادابعلاو تاعاطلا لغشىف نوكينا لقاعلا ىلعف + مهفراعم نم مهظوظح ءافيتساب مهلاغتشا

 سهاظ نم وهو: ىفاظلا لش نالغش .هلنوكف تانياعملا و تافغاكملا نع هب بجيتحال نكل

 | تداوم هللاىبخر ذاعم نبىحم لاق * هءاقل لني 0 لَةف هنم بلطن هو هتيونر ىف هلةرئاكم |

 نا ملعاو * ىيلطي هتاف“ديزيإلا الا ىلع نوبلادي سانلا .لك امماي. ىللاقف ىانم ىف :ةزعلا بد |
 | لاقاك قحلاب وا ةنجلاب قلعت ءاوس ايئدلاىف هبلط رذب.ةرمث وهف ةرخ الا ىف دجوي بولطم لك |

 فانثتسا لا *# مه هه (هيلع تامام ىلع رشحيو هيف شاءام ىلع ءرملا تومي ) مالسلا هيلع |

 مهجاوزاةكرش نم ارورسو ةحم مهديزب ام اهلمكتو مهيكفتو مهلغش ةيفك ناسل قوسم |

 © مهجاوزاو و ةنللا بامتال ريمضلاو أدتم مهو ةهاكفلاو لغسشلا نم هيف مهايف مهل

 هلوق ىف مك مؤالخاوا نيعلا روطاوا ايثدلاىف مهل نك ىناللا» مهؤاست دارملاو هيلع فطع

 | مهجاو زاو هلوقف .ادأ مم لكلا نو وك نا ذوجيو (مهجاوزاوءاوملظ نيذلا اورشحا 2 ىلات

 (ةراكلز

 الا ةيعايضال نم باطن نا هرضي مل .ىلاعت هللط.نث امضاب نم وهو نط ايلا لعقتو ةنلا |

 نايرةمافا |تعئامرعم ةعط نإزا .تشهن تشن لوغشم 207 لش ىراصنالا مالسالا خسبش



 س ةروس موك 416 ة--

 ذؤاد ادزكناناوغن قادرقوادةمبإإ لهو اكس از: كناح لات يسال هو قافانرما ا تقال كارادتكا |

 با رش ماحب هدنب دياعب رادند درادرب لالح در مدنا دد تزعءلابر قرغتسم ناناح دوهشرد

 سيلءنا مث « [ديآ عامبرد تقيقحب هكتآ هدنب ناج دريك ندناوخ سيو هط دزاوني دوهط
 قاروالاو ةيغملا راكبالا تاوصا عامسو نا رقلا عامس لب راثوالاو ريمازملا عامس ةنملا ىف

 ناقرفلارخاواو مورلا ةروس لئاواىف ماقملا اذهب قاعتيام ضعب قيساك كلذ وحنو راجشالاو

 | ةوهشلا هلع بلاغلا ناكناف هلع باغلاوهامل مجهم بلقال كرحم عامسلا ءاملعلا ضعبلاق * ظ

 را سفنلاىف هلو ةديذل ةمغنس ركذلاناك اذا رابكلا ضعب لاق + الفالاو امارح ناك ىوهلاو |

 لهجلا كلذ ىفذا فقّرعلاق ةفو رعملا تاكا ديةسال عاملا نكلو رظللاىؤ هيلا روس ك

 ىعي : زوازتلا اهتموا+ ديالا دنقلا جراخلا ضراعلا صمءالا ىلا جاتحيبال هعامسو هنطابف |

 دبا يازرا قرار نأ و دو طنا تواير تن "تقرا كيدكل كارايز !كستاهز ردا كاملا ةكقا] |
 ترايزب املعو الواو ناهدص ىتقو ديور املعو الواو ناشدد ترايزب ناربمغس ىتقو

 [ دنور"”تتهلا "ترضخ .تّنع 'ةاكرذ ترايزتا دنوش عمج مهل همه ىتتو دور ناريمغس

 الجي هنم مهبرقاو روفاكل لاح رىف ةعمج مون 0ك مهند نوروز ةنلطا لهازا) ثيدحخلاىفو |

 هللاةفايض اهنمو + دبرقتلاو قيضلا نم رانلا لهال امدض معنا لك اشملا اهلهال ىذلا حارسلاو |

 كنطاموهتبورا كنانج دوشدم نك تشات اراذ هككتفاضنا نكلو تكنينرارلا 5و

 لايلاب مهرك ذ رطخولذا مهرطاخ نم مهجرعو مهيسني ىلاعت هللانال كاذو .[: دنرب ناشيإ

 هككقاوج . هن لزعودد هكىكلم تسازتج هد نابتشهب لغش دناهتفكو ] تقولا شبع صفنت |

 تدشوااب هكىتحار . هن لذوااب هكهتسوسب ىزنع . هن ىراعبولاب هكماودرب ىتد# ههن ىرتبوااب

 هكىبسنا .هن طخسوااب هكىباضر .هندكسموااب هكىانح ءهنانفوااب هكىناقب هن تنحموا|ب هك ىتمعَت .هن

 اهادعامع مهيها“ ىتلا ذالملا نوف نم هيف مهام لغشلاب دارملانا رهاظلاو [ هن تشحوواط

 حاكشلاو بارسشلاو ماعطلا نم مهل معنال رانلالهانأىلا ةراشا ةيالافو * ناكلذشىأ ةزكلاب

 | 5 2 نانا العا 5 لا عاّمسالا بحاص دنع عامس هلك ن وكل اناف فرصلا

 لالجلاو رهقلا مهلا“ نال ءنهانم اوسيل مهو ةيلاملا تاذصلا ىلحتنم معناا نال اهريغو

 ١ نكل نوروازم» رانلال هانا رابكلا ضعب لاق ١ (اودغ مهركباو ةعلا موب هيلا مهع رس ا

 ا ناراورخل از رور4 اك هتقبط لها عم ةقيط لك لها الا روازتيالنا و ةصوصخ ةلاح ىلع

 | قالطالل ةلا لها فالخم هتكعو ارورحم رورقملا روزئالف نيرورقملا دوزت رورقملاو |

 تشهب نوربب تشهب ضير ردنا ب ارتاكدتبرم -تساتفاضود لجو نع اريادخ ] ىلاغت |

 د (ةنحلا يعن اوشن هللا ىلا اورظناذا) ثيدخلاى و ههج و ىلا رظنلاو هللا هفامضو دعس نم لغشب ١

 معنو زان نادنح ارئاكنت هه ]علا مهءعل ىف صيغنت مهيلع لخدي الخ مهلورك ذيالو

 | مان هكذتراد ناشياىاوربه دنسرب ناشياربخهب دون خزود لهأ ىاوري ارئاشبإ هكدوب



 مهي ١4+ تح نورشملاو كلاثلا ء رجلا
 مع دج مصمم مجسم مم نع سب م 0 ال هيو ةماعلا دع

 ةمايقلامويىا © مويلا )9 3+ زالت ا ةبايعمع ا مهلاح وح ا ١ مهلا دعا لاح ن ب

 لهذي ىذلا ضراعلا اهتوكسو نيغلا مضِب لغشلا تادرفملاف لاق « 6 لغشىف 8 نورقتسم

 هنإوكي ,هيؤؤش نم ةاوتسابع هلغفيو ا ىذلا ناشلاوه لغشلاو داشرالاىفو «ناسنالا
 لوالاوه انه دارملاو لاو ةءاسملا لاكوا ةجهبلاو ةرسملالاك هباجيبالاما لكلا نم هدنع مها

 حتفب ةهاكفلانمنال ر خا ريخ 4 نوهك اف 8 3 نإاملا ميظع لتعم اىا مخفتلل نيونتلاو

 ثيدح ىا ةراطشلاو حازالاف مخ ذلاب ةهاكفلااماو عنتلاب 1 شيعلا ببطي هو .ءافلا

 سوبعلا دحنم ناسنالا اهبيرخم ةهاكشب سأبال هنع هللاىضر ىلع لوق هنمو سنالا ىوذ |

 .لغشىفو ريخاوه نوهكاف .نوكينا زوجيو . رييكثالع نوزئاف ميقم معني نومعنتم ىنمملاو

 لها لغشك سعت هبف لغشال ذذلتا لغش مهلغشف لغشىف نوذذإ:«ىا هلوغل فرط هبقلعتم'

 مقاولا ةلرتم عت ودملا بق رثملل 10 0 لبق ةيمسالا ةإعاب هذه مهلاح نع ريعتلاو . ايندلا

 لغشلانامث رافكلاوهو كلذ. نييطاخلا ةءاسم ةدايزلو اهعوقوو اهققخت ة ةعرسةياغي ناديالل

 دل يف مس راكبالا ضاضتفا اهنم * كلذ ناببلا ماقم ءاضتقا بسحب هوجو ىلعرسف

 ىذلانا باتكلالهانم لجر لاقف ( عاملاو برسشلاو لكالا ىف لجر ةئام ةوق. ىطعبل
 كسملا لثم قرع مهدحا دسج نم ضف مالسلاهيللعلاقف ةجاحلا هلزوكي برشيو لك أي

 لاق * (ءارذعةثام ةدحاولاةادغلا ف ضتفيل مهدحانا) ثيدحلا ىو (هطب كاذب رمضف رفذالا

 اروع اهلا ناك تكت |١ ضف ارالكو م هالات ا قر جوهشل اا نه[ وجا ىجوؤننلا نوكمف ةهزكع

 انناسف ىلا ىضفنا هللالوسراي لاقف لجر ءاجو ايئدلا فاك الصا ضاضتقالا عجو دجنالو

 ىلادحاولا مويلاف ىضفيل نمؤملانا هدس ىسفنىذلاو) لاق ايندلاف نهيلا ىضفناك ةنلا ىف
 دوشىم هتفكهلاع اريو ه«تسياهفرغ تنجرد هكتفك بهو نب هللادبع ] ( ءارذع فلا

 ىو دبا دبا ىو ىادحت تسود دك داك اه دوش ىك هتفك هجن اريو تسروح ىورد

 دنتكع ج هكدشاب كزيذك رازه راهج ىواب شفارطارب دزيخرب سب اريو دهد نذا ليئاريج

 انيازةتنكإ 2 ىاجإزمكجما ىو/ىارر زا بتنككر زخم رارتوب ىاهوسنكو و :ىاهتماد

 نكد نا تح تذل إب اسدرد هكنانح دشاس تالوضفو ةعذدمو ىنم ناسكشهي تح رد

 [ كشم ىوب سرووبو دوب قرء كنر ل هكدياس قرع هرطق كنىوم ران نه ريز

 ةفعاضم افاعشأ ايندلا لها عام ةذل ىلع فعاضت كانه عاملا ةذلو ةيكملاتاحوتفلاىفو +

 ةدشنم امهلع ىتغ ايتدلاىف اهادجووأ اهرذق ردقال ةذل ةأرملاو لجرلا نم لك دجف
 ثيداحالا هب تح رضاك ايندلاك كانه ىنمالذا عيد جورب نوكتاما ةذللا كلت نكل اهتوالح

 قانا ارالا اقلطق :قئما قت[ لعإلا بلو -كابملا ةحم ارك عير نيجوزلا نم لكنم جرخف

 هيلا جاتحي ةأرملا جرفوا لجرلا ركذنا الواو كانه طئاغالو طئاغلل اجرخم ايندلاف قلخاما
 اهف ةحارلاو قلم ةنجلا لهأ معلو اهيف:لوبلا مدعل جرف هلا ىف دحو ناكنإل مهءاجحىف

 هدضبالا ىف رعبالو نومانال مهنال 0 هتحار مع نم مهدنع سلف مونلا هحارالا هقالعم

 عااهس 2 1 رد نم وم دنس نوح 0 ةديذللا تانعلا4 ةماعلا !| تاوصآلا عامس اهذمو *

 ومع مصمم :

 دكر



 سب ةروسد مهب >> 1١

 هيفو * باسملاو لصفلل * نورضحم ف هلوقب قاعتم اندنعىا  انيدل 9 هلوقو عومم ىا
 ىلع ريسع وه 5 قال ام بايسالا نع امهئاتغتساب ناذيالاو رشطاو ثعبلا سا نوهت نم

 امناو قلخلا6 تال'آلا' ةملاعمو بائسالا ةلوا شم ىلا هجايتخا ملل ىلاعت هللا "نع ليسن قلخلا
 لهال لصاحلا ىونملارشحلاىلا ةراشا ةيتآلاىفو * نوكف نك هللوق نا ايش دارا اذا هَّضَأ
 هؤازجا ىثالتت هنا امكف هلصفتو ناثالا ةروص ريبكلا ملاعلا نا كلذو ايندلا ىف كولسلا

 كلذك مدعلا دعب دوجولا لصحف قائلا 3 0 لوالا خفنلاب ةعاسلا ماق تقو

 لفارشتا وه 16 ةيترملا هذه ىلا لصو اذاف ءانفلا دعب ءاقبلا لصحف رخآ اروهظ رهظي مث

 ىواثملا ىف ءاح امك هتقو

 انو تستابح ناشياز ار هدر * انوا دنتققو لفارسا هنيه

 دك لدا ناك ناو ادا اكتروس ضال ةفواطعقال

 ه.فبالو همركو ىلاعت هللا لضف ريغ ةقمقللا ىف هثعبيالو ندللا ثدج ىف حورلا ةاغغ وه داقرلاف

 دادعتسالاب ابرانييو ىلاعتهّللا نيب طئاسو مالسلا مهيلع ءايلوالاو ءانالاو هلالج نم ىلجنالا هنع

 خفللا هعفنيال ةارحلا ةيلباق هلرسيل نف
 موقز زا نيكتادرك دننادن * مورو نانوب نافوسلبف همه

 دوش 5 تيبرتو ردنا تسب * دوش مدرع هكديايل ىثحو ز

 ديفس ددرك بام ركب ىتز * ديبخاشزا لكديورتششوكب
 مهلدعملا باذعلا نو ري نيح رافكلل لاقيف 50 ناسحالا ريثك ناسحلا هللا لأسن
 ةرجافوا تناك ةرب 0 # سفن مل !اختال 8: هلوش بوصتموهو ةمايقلا موب ىا موبلا

 باوثلا صقنب ملغلا نم ال عب أيش وه اضيا حورلاوتاذلا سفنلاو

 ىلع ايندلاىف هنولمعت متلك امءازجالا ىاد# نولمعت متنك امالانوزجالو وه باقعلا ةدايزو

 فاضملا ةماقاو فاضملا فذح ىلءرافكلا اهيا رازوالاو ىصاعملاو رفكلا نم را رمتسالا
 ىاهنولمعت متكامي الاوا دحاو”ىث امن اكامهنيب طابترالاو مزالتلا ةوق ىلع هيبنتلل هماقم هيلا
 تقذف فاك نان لا (نورجالوإهلوقو نمؤملانمأيل "نيدو اوال

 ةراشالا دنع باطخلا نع لودعلاو مرجلاسأيملا ةراشالادنع باطخلاقيرط راثياىف ةدئافلاام

 ىلاعتهناف ماقملاا ذه ىفدوصةملاوهوم ا ل ”عظتالإ) هلوقنا باوحلاف « نم ؤملاناماىلا

 نم ؤملا ىزجي ىلاعتهناف رفاكلاب صتخم هناف (نوزجمن الإل هلوقاماو امرجموا ناك انمْؤم ادحا لظبال

 نينم ْؤملا نم ءاشي نم هتمحر ب صت# ىلاعتهناف ىهل الا صاصتخالا ةهجو ةئارولا ةهج نم هلمعبملاع

 ةفعاضم افاعضا هلضف نم مهديزوو مهروجا مهفونف مهلامجا ءازج دعب

 ذوريب تروطدتزاوا طل * نايابو تياهنىب وا لضف

 راجل يساتو يرسل دان ندب يلقب ةخ ولا « نب بعد |

 | ةيهلالا ةيوقلا ةبذجلاب قشعلا هلوصح تقو هتان ىطقتيو هتايثا قرفتي قشاعلا ناسنالا

 1 دزيم كنج ناتسروكرد ىادخ ىارب رمع دهع رد هكى دج ريب ناتساد ناسرد 2 رتفد طساوارد



 هك 417 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 ةفنائسم ةلمح اهثا ىلع ن«رلادعوام اذه 'ىدتبب مان دقرمل ةيص'ةراسإلا مسا نأ مهوتيالثل

 ثعبلاو . سفنلا نامذ نم رصخا ارادقم تو.لا علمق صو تكسلا ةفقو ةفقولا هذهل لاو

 مظتنيف سنجلا هبديرا ناكم مساوا مونلا وهو انداق نم ىا ردصماما دقرملاو [نتخيكتارب]

 درك را ديب ىنعي هتحيكنارب هك ]ةيسرانلابو : نيدقارهف انك ىذلا انئاكم نمىا لكلادقارم
 داقرلا هنم راعت ملاذ ةيحيرصت ةيلصالا ةراعتسالا:نوكت اردصم ناكناف [ امءاكباوخز ارام

 ازا الا وكت اننا مسا ناك ناو ىلقع لكلاو لعفلا زوهظ مدع عماجلاو توملا هلراعتسملاو

 ىنعملا وه امنا تاقتشملا رئاسو ناكملا مسا ىف رظنلاب دوصقملا نال ردضصملا ف هبشنلا ربتعف ةيعيت

 هبشتلا راشعاو هيف ماني ىذلا ربقلا انه» ىهو تاذلا سفنال انهه داقرلا وهو تاذلاب مئاقلا

 ربقلا ىف اوناك مهناب رافكلا ربخا لق نا ةمحقملا ةلئسالا ىف لاق * ىلوا مهالا دوصقملا ىف

 مهنا نوّظي مهلوقع طالتخال مهلا ت تلق ربقلا باذع درب اذهو داقرلا لاح ىف ثعبلا لش

 مهروبق ق3" نوذفرب . مهنأكف نتحفللا نيب باذعلا هنع عف دلي ىلاعت هللا نا وا امان اوناك

 ةماقلا اوْاعو ةرخ الإ ةخفتلا دعب اوثعب اذاف , ءانملاب سلا نع خلستف ام ةفخ دحب ضلر ملاك

 امهني سيلو ةنس نوعبرا نيتخفنلا نيب) مالسلا هلع هلوق با وجلا اذه ديؤيو لبولاب اوعد
 اهباذع عاوناو مثهج اونياع اذا رافكلا ناوا ( كبر ءاشامالا باذعالو ةمحرالو ءاضق

 اندق سم نم انثعب نم اولاق مونلاك اهبنج ىف ربقلا باذع راصو داهشالا سؤر ىلع اوحضتفاو |

 حورلل ربقلا لاؤس نا هللا همحر مظعالا مامالا لوقو * طقف ىناحور ربقلا باذع نا كلذو

 اماو ءابحا اودع اذلو ءادهشلا حاوراك رخ الاب اهدحا قلعت ةدش نايب هبدارا اعم دسجلاو

 نمرلادعوام اذه 98 طقف ىاحورلا نم دشا وهو قاحورو ىتادسغل ةمايقلا موي باذع
 ثعبلا اذه ىا فوذحم دئاعلاو ةلو_دومامو ربخو أدتبم نم ةلمج 4 نولسرملا قدصو
 هناب نولسرملا هيف قدصو اراكنا دعولا اذه ىتم مق ماو ايندلا ىف نمحرلا هدعو ىذلاوه

 اذبك نمر دافكلا الام ني نع لد نتيولاا وا: ةكئاللا لق نم باج وهو: ئقج

 لسرلا مكيلا لسسراو هبتك ىف كلذ كدعو ىذلا نمحرلا مكعب اولاق مهنأأك ثعابلا نود
 نع ازا ىّتح هدق ص نم مالا ثعب وهو هنومهوتت ىذلا ثعلااب سلو هيف كوقدصف ا

 ةخفتلا تثاكام ىا 6 تناكنا ف لاوهالاو عازفالاوذ ريكالا ثعِبلا اذه امتاو ثعالا |
 ةحبص لقو روصلا ى:لفارس ١ خفن نم تلصح 4 ةدحاو ةحبصالا ف ةروك ذملا ةساثلا

 ةمطقتملا لاصوالاو ةيلابلا ماظعلا اهتيا سدقملا تيب ةرذحص ىلع - انا لوقوع تحل

 قطب 0 ةنكسمأب تا روصملا هللا نا 0 0 ةقزمتملا ا ا

 ءانثا كلذ لاعب نا وا رخآآلا نم دارملا اهدحا نم دارملا نوكي نا ز ا 9 ىف خفلا
 | لصحمل ىت> داتعملا هجولا ىلع ملكتلا ةرو رض نه سيلذا اعم خفنلاو وه لضحم ثيحب خفنلا

 4 عيج )» هلوق ءريخأدتم مهو نيع ةفرط ام ثبل ريغ نم ةتفب 6 مهاذاف ف امهنيب ىفانتلا |
 00 سس ا ا ا حب سس هس مس يس بم بي ومص بهيج يس سس سس سل

 (ىار



 سب ةروس مسي 5١١ خح

 | ةيسرافلابو :.”قشلاف 'عرزلاهتقن حقتلاو عوقاولا ققحت ىخ“ةلالدلل :ىعاملا ةغلصو ازاوصلا
 ظ هيف خفي ىذلا نرقلا هنا امهدحا * ناهجو هنفو « روصلاواو ناكسا ىلع روهماو [دمدرد]

 | ببس وه اذفن نرقلا ىف خفنو ىنمللاف هماقم ىه ةبقث حور لك ددعب هنفو مالسلاهيلع ليقارسا
 / خفنو ءارقلاضعب ةءارق هجولااذه ديؤيو ةفوص عمح فوصك ةروصعمج ىاثلاو .ىنوملاةايخ |

 دارملاو نرقلا خفتب اضيا كلذو حاورالا دوصلاف خفنو ىنمملاف اولا حتفب دوصلا ىف |
 | امهتنو  نح لكابم هللا تنعي ىتلاىلوالا»!ةخخفلاال تم لك اهناهتلا:ئحتت ل !ةيناثلا/ةخفتلا |

 | ةلوقل ةلازرب ءاظعلا سل وهالا جالا يل لظن هبل هع اساسا لاز غرل داما هروب فعول
 ىعم اذاف تاقواخلا نم اهرهظ ىلع ىحالو اهراجحشا مطتو اههايم ىرو اهؤانس رطعو |

 | ناونلاءام هللا لاحرلا ىنك اظيلغ: ام شرغلا"تحنن نم.هللا"”نطما"اماع'نوعبرا نيتحفشنلا نيب |

 نيع لثم قبب هناف بنذلا بجالا: مدا نبا :ضرالا لكأتو :لقبلا تن اك مهماسسجا تننتف |

 | سمشلا عاش ىف ءانهلاك هؤازجا هيلع تكرتو كلذ نم قلخلا ًاشنبف"فزطلاهكرديال ةدارخلا
 مث هدسج ىلا حور لك ريطؤ روصلا ف خفف ليفارسا ىلاعت هللا ىحن' داسجالا تلماكت اذاف

 | ه6ثادجالا نم © ةي آلا دعب امهيلع لداكرافكل ا ىا ثبا ريغ نم ةتغإ د مهاذاف قه ريقلا هنع قشني

 | تقولاكلذ ىف نوكي نبيا لبق ناف * سوماقلاىف اك ربقلا وهو ةكرحم ثدج عج روبقلا ىا ظ

 | سقا ىذلا عضوملا ىف كيم لك ار عمج هللاناب بمجا * لابخلا ةحبصلاتلزاز دقو ثادجا ْ

 مهما كلمو مهبد ةوعد ىلا ىا 4 مهبرىلا ف هثدج وهو عضوملا كلذ نم جرف هيف |

 ءازلاو باسحال دعا ىذلا مهبر فقوم ىلا وا روشنال ليشارشا ةوعد ىهو ؛قالطالا ىلع

 « نولسني 0 هلوَس قلعتم نيراخلا نم لكو: رشنملاو رثحلا نضرا ىه سدقملات» ناحص دقو |

 راتخ الان ودرابجالا قيرطب نوعرسس ىا «اعارس ثادجالا نم نود رم موب هلوق هلعل داك |

 نالسنو لسن ردضملاو ودلع ىف عرسا لسن كاعتلا كشن' نم 6نورضحم انينلإل ىلاعت هلؤقا
 فلخيتيال هداسمنا ىلا و ىلاعت ةتردق لاكىلا ةراشا (نوضلا ف خضاوإل هلوق دعب ةَأجاَقللا آذاو |

 خفنلا تقو ىف ققحتي ودعلاةدشو ىثثملا ةعرس وهو نالسنلا ناب مكح ثنح انامز ةدارا نع

 ماظعلاو ةقرفتملا ءازجالا عمج ىهو بتارم دعبالا .نوكيال ناللسنلا نا عم هنع فاختيال

 مهاذاف ١ ىرخا هيأ ىف ىلاعت لاق لق ناف * هنالسن مث ىلا مايقو اهؤايحاو اهيكرتو ةتفتملا

 لوالا 3 نيهجو نهباولاو 00 اره اوكا مزاف ةأحاقملا اذاب هعض وم ىف اةهنم د

 ةيقاعتملا رومالانا ىتاثلاو . اضيرا رظنلا ىنانيالو متاق ىثاملا نال عيرسلا ىنثملا ىنانيال مايق!انا

 ريدم لبقم لبق اذا 6 دحاو نامز ىف ةعقاو اهن أك لمحت ةاهمو نامز اهنيب للختبال ىبلا

 مهشغام ةدش نم مهك الهو مهليول نيدانم روبقلا نم مهثعب ءادّتبا ىف رافكلا ىا ه6 اولاق وح

 [امرب ىاو ىا ] ىنداكلا لاقو *كئيج تقوو كناوا اذهف رضحا 0 انليواي ع ةماقلاىما نم

 ه6 نم وه ةمحر ةلك حو نا امءالبو باذع ةلك وهو نيملكتملا ريمض ىلا ففيضا ىدانه ليوف
 | سفن عطق نود ةفيطل ةفقو اندقرم ىلع فه صفح ناك 6 اندق سم نم انشعب 88 ماهفتسا



 موك 2٠١ >> نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 ديعلاب و دالوالاو جاوزالاب رسفي لهالا  مهلهاىلاالو  اهريغنع رجا نوكي اهنع
 لها بغارلا لاق « كلملا نال قراشملا حرش ىف م عونمجابو ناجالابو نراقالاو ءامالاو

 اوناك نا * نوعجري هنأرعا نع لجرلا لهاب ربعو بسن مهاياو هعمج نم لجرلا |
 دئتاوتن سب ] ةيسرإفلاب و : اوناكام ثيح نونوميق ةحيصلا مهتغين لب مهباونا جراخىف

 رازاب زا لاك ىنعي دندرك زاب دنشاب ٍبئاغ رك ناشيا ىونسب هلو نارضاح اب ندرك تيصو |
 تالماعمو َلاَدِجو :تموصخب' زازاي رذ هكا تقو نارد"لضاحلا دنشاب هتشعادن نتئر هلام
 ىاجرب قاخ همهو دمد رد روصب ليفارسا رابكي دئزاس ىنايثد تامهمو دنشاب لوغشم |
 كردي توملا نا ٍلعاو « ىلاعت هللاءاش نا سمزلا ةدوسف قايناك هاب ءابشام الا[! اهنريعإأ |
 أ : لام الارصم لاما كزادتن نا دبعلا ىلعف: ىتامالا لك كزديال ناسنالاو اعيرس.ناسنالا |

 هريس سدق ىدعس خبشلا لاق

 لاا. دنش نسمع .ةيامرش: هك * لام و.دوس ةشيدنا رد لفقاغ وت

 تخوسب ترمح تشك س وهس ومش .* تخودب تلقع مسح ىوه رابغ
 سفن شمان تسغرم وت ناج هك * سفق ناوختسا.ىا ىراد ربخ
 دصص ون ىهسب ةذركشت طزا وك كعب ديق تسسكبو تفر سفق زا غرم وج

 تالاسملام ذأ بملاار ماك وعطب عدت هت املاك «تطارق راد ةكن
 تشاذكملاع تشذكب كد نارد * تشاد مكح ىملاعرب هك ردنكس
 ىئد شدننئهذ«تلهمبو :دنناتس +. ىملاع . اوركح ؛ شدو رسم

 ةقكتزر ن4 هك كاب ,طيسلتظ نب ة كفل عنيت ر انشخيإاميادؤلال فب اؤا يلد
 نوكيدفكزشمنت قام اكو هك * نونك روا رب تلفغ بجزا رس

 ىوكي ىرذع و زيكنا رب ىيفش * ىوجب ىجلصو رآ تسدب قيرط
 نامز رودي دش رب هناي وج * ناما ددنين تدوص هظحل كي هك

 تعمس لاق مث امهسبلف ديقلاو لغلاب هراضتحا نيح هنع هللا انطلا نب ؤزمج اعقت» |

 ليقتسا مث (هسفنبب مدا نبا سغرغي ملام ةطوسيم ةبوتلا نا) لومي ٍلسو هيلع هللاىص هللالوسد ١
 أ وقعلا لهاف فعت ناف كب ذئاعلا ماقه اذه انبكتراف انتهنو انيصعف انترما مهللا لاقف ةلبقلا |

 لولغم وهو تاف نيملاظلا نم تنكىلا تنا.الا هلال كناحبس ىادي تمدق ايف بقاعت ناو تنا

 | هغقتي هلعلو توملاب نقيا نيح خيشلا ملستسا لاق* امهنع هللا ىضر ىلع نب نسملا غلبف ديقم |
 دنع هلام مسه ىذلاك توملا دنع ىدوب ىذلا ناكناو توملا دنع ةيصولا نسح هنسلانمو * |
 تاومالا روازتيو ةمايقلا موي ىلا خزربلاب مالكاا ىف هلزذؤي مل ةضو ريغب تام نهو . عبشلا |

 سابع نبانعو * هلام ثلثي ىصوبف ةيصو ريغ نم تام هنا نولوقيف تكاس وهو نوندحو
 ةلادقو دعا كاراطق3 ف رس داتطجب راقل اعل يسوي وك اركيل> نم تير ولاء ىف اوازلطلا هياهتج هللا .يغا
 نش وتزعتلاو مهل ام ىف نيركفتملاو مهلامل نيكرادتملا نه كاياو هللا انلعج -هفاصو هتالتع
 خفتي ىا هي روصلا ىف خفنو 99 لامجاو فطللا ىلع ايندلا نم نيلقتملاو لا<الا تاحلاص

 (ف) >



 سب ةروس م6 ,4٠4 الع>
 111 7 007 هوس وجت وو جس ويصم  تهصم ل١ نقاتل تت بس طش و هسا هه سم حس ومص م هعمل تت ستس هتوم و لسد عن ح1 اع اش

 امنا ةمايقلا مايقل ءاطبتسالاو ةعاسسلا موجهب لاجمتسالا اذهو نوكي ىت» اولوقف مدعو ىف | ظ
 اذه نم ريال ارارقاو اشادصت ناكولو رشنلاو رمشحلل اراكناو ةوعدلل ابيذكت عقو | ا

 موقنال اك توملادنع ةمايقلا مهيلع تماق الو ادج مهعفنل هناقلو ىلاعت هللاىلا اقوشو نحتسلا |

 ىوتثملاىفو : ارورسو ادبع مهل توملا نلوكل_ لف [ناسم زا ىلعمب

 دئمدرد ركيدو قوذ دد ىب ناري ةساورل_ ص ناسك دارازرد قلع

 ميورسخ ىمينو نا ريسح رد مي * ميددىب هدنزو كصرد ناندم

 ةحصالا 2 ةكمرافكو اهتذيام عا راظتنالا ىعكب رظالاو هتهج نه باوح 8 نور ظنسام 3 2 ؤ

 ةحبصلاو توملاو قعصلا. ةذفن ىه ىلا ىلوالا ةخفنلا ىه ةيناث ىلا جادتحمال ه6 34 0

 'ىثلا: ذوح. ذخالاو ؛.نضرالا لها عيمج ىف اا لفت وأ ةَأخ ام 4 مهذخأت و 2 :تيشلا عفد

 ريتلالاةراثو 0 هللاذاعم) وحن لواتتلاب ةرات كلذو هليصحتو

 م ذ.خالاو ذوحأما] ريسالا نع ربعلو يل هتذخا لاقو «مونالو هنس هنخاتال)

 مث ةيناثلادادلا ىف تمتداو تنكسا مث اداص ءاتلا تلقف نومصتخمي هلصا 0

 1 مصخمب دحاو لك قاعتي نا ةمصاخلا لصاو هتعزان هتمصاخو نينك اسلا ءاقتلال ءاخلا

 هِف ىذلا احلا وهو بناج نم قلاوجلا مصخ دحاو لك بذي ناو هبناج 2 مفلاب
 روماب نولغتشيو مهتالماعمو مهتاراج ىف نوعزانتيو نود طاخ مهلا لاخلاو قعءللاو:. ةور ,ءلا

 اهنا اومحزبالو اهتمالع روهظ مدعل اورتغالف اهنع ةلفغف مهو ةعاسلا موشن > مهايند

 ارشن دق ناعياش نالجرلاو ةعاسلا جهل لاق امهنع هللاىضر سابع نبا نع # يحل

 هتحّل نيلب فرصتئادق لجرلاو هنم قتيطاك هضوح طواي لجرلاو اهنايوطبالف امهباولا

 (نوءدصخ مهو مهذخأت م0 الت مث 1200 الف هف ىلا هتلكا عفردق لجرلاو همعطبالف

 عدتالف كسملانم ةحنار بيطاو اريرطا هر نيلأ ةناعر احيرا'كعسيىلاغت هللا نايك ىود -

 انيد نوفرعيال ماع ةثام قالا رارش ىتبي مث هتضبقالا نامالا نم ةرذ لاقث» هبلقف ادحا

 اوناك لب نيرظتنم اوناكام مه تاق ناف « نوعياشي مهقاوسا ىف مهو ةعاسلا موق مهيلعو

 مهلوق رهاظ ىلا ارظن نيرظتنم اولءج مهنا آلا مل تلق * ةحيصلاو ةعاسلا مدعب نيمزاح

 6 نوعيطتسالف وف هعوقو رظتني هلا همالكن م مهشي ىتالفلا 1 عشب ىتم لاق نم نال عش ىتم

 «دسو ةنوردقبالىا ايتأتمل اعفلا هيريصيام دوجو كلذو عوطلا نم لاعفتسا ةعاطتسالا

 ىثلاب ”ىثلا تيصو لاقي ءاصيالا نم مسا ةيصولاو [ ندرك تيصو ] ةيسرافلاب ردصم

 لع ه ىصوا امل هنال ةيصولاب توملادعب ,ةقفنوا لام نم ”ىش مازلا ىمسو هب هتلصو اذا

 مهروما نم ”ىشف عل ميستل ركتتلاو هتامم يما نم هدعبامب هتاح صان م ناكام لصو مزلاو

 اذاف ةريس ةملكت .تناكاولو | ةيصولا نومءادتسإال خيشلا نبا لاق + مهيدي نيبامف تاكا

 ملاظملا درو تابجاولا ءادا نم ليوط نامزولا هيف نوجاتحامع زمتا 00 اهلع اوردش ل
 ةعاسلا نا نيت لوقلا نم, نوكيامرسيا نع اوزخت اذاف لعفلا نم,نسا .لوقلا.نال:اهوحنو
 زجاعلاف رضتحلاا ىلا ةيسملاب مها اهنوكل تاملكلا سذج نم ةيصولا داتجلاو مما اواي ىش ىليقال |

 ىرش عيبرد ندش نوبغم -_ ة”ليح نايبرد م ..س رتفد رخاوارد



2 | 

 اما نلا ودإا اهرتا وون يع حور

 ب و

 [ذ] ا“(

 66( موع يبل معاج متع عاطل مي 00 :

 [1] يكرر هوي زعل عقب يضعم موتك * تورستوم

 مآ < ٠١2 ا- نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا
 ا ب يي ستيم

| 

 نوجدهدماعط ارئاشيا هكىتسياب قلخ ماعطارب تسرداق امش معزب هكادخ ] ىنعي : مكمحز |

 # نييم لالضىف الا 8 [نانمؤمىا امش ديتسين ]14 مثلا نا و مهد ىمن زيثام دادن ماعطوا |

 جهنملا نع لودعل كل لالضلا لاو ةيادهلا هداضيو ميقتسملا قيرطلا نع لودعلا لالضلا |

 فك نوكي نميف لمعتست نا حص اذهلو اريثكوا ناك ريس اوهسوا ناكادم

 بلا وب اننو ضمان ثمح ,[ اراكبشا 00 ةيراقلاب ني ءاطخ ىف ضلاو, ..تادومملا

 ىلاعت ىادخ ارءدرم ضعب كت ١ ىارب دوب اطخ ناشيازا نخس نياو ] ىلاعت هللا ةئيشم

 اريادخلام اينغا هك هدومرف مكح التبا تهحب و هتشذك شيورد ارىضعب و هتخاسر كتاوت

 ضحم نتشاذكو رف هدومرف قافناب هك ارىهلا ماو نتخاس هناهب ار تيشم سر دهد ارق

 نيل نت ياتو درا قا ركل 6 نك فلا وجب _؟ت اوس ادح اد وشي وونم

 نثلصاح هودناو تمادن دون ادرف * ىوب تفتلم دوشنركأ لخم ىورزا

 هتكلو كى :غال ءارقف مكلمجل ءاشولو مكيف ريقفال ءاينغا مكلعمل هللا ءاشول ) ثيدحلاىفو

 كرتبةقطان ةينآلا هذهو ( رقفلاريض 5 غلا, بنطع 0 ضعبب مكضعب ىلتبا

 هللا قل ىلع ةقفشلاو هللا مالا مظعتلا ني صاىلا عج ارت فئلاكتلا ةلامحو هللا قلخ ىلع مهتقفش -ةفش

 3 دكا راهو مكوك دامك مس وو و

 نابعو دوهشو نيش نع ارداص مالكلا اذه لثم ناكو م هانغال ءاش ولو هللا مرح

 ديلقتلا قيرط اوكلس مهنكلو ناميالا لاك هيلع رودي اضحم اديحوت لب اديفم ناكل

 معنلا لهااي ءاينغالاب ماذا لوَش نامقلناكو * داهنم هلاف هللا دهيم نمو دانعلاو راكتالاو

 هنع هللاىضر ىلع نعو * نيترم اونيغتنا 3 لوَش ءارقذلاب ىماذاو ربكالا معنلا اوسنتال

 لضفلالاق * ماوقال هللا امهعمجيدقو ةرخآلا ثرح حاصلا لمعلاو ايندلا ثرح لاملانا

 هفطلو ريثكلا هلضف ىلاعت هللالأسن نيك اسملاعم هساح نكلف ةرخ آلا نعدارانم هتلادحر

 ىونثملافو : بابلا حتف هئمو بابسالا بيسم هتاف نيفولا

 ]١[ هلال لايع قلحخلا تفك * هاوخ ريشو مترضح لايعام
 دهد نان تحرز وك دئاوت مه * دهد ناراب كانا نانا 7

 [؟] نادم ىلعف نو راك ىب اروع #2 ناوخ نأش ف وه مون لك

 اداعبتساو اراكتا نيئمؤملاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةكم لها ىا 6 نولويو

 برقلا ٍبلطىنعمو . ءازجلاو باسحلاو ةعاسلا مايقب هي دعولا اذه يو [تساك ].ه# ىتم © |

 رشلاو ريخغافف لمعتسي دعولاو ..دعولاب دهعلا رق رائتعاب اهاواءا زهتسالاقيزطب اما اًدِهف

 ةماقلاب دعو ةهنال نب مالا نمضي انه دعولاو .فماخ رثغلا َْق ديعولاو رضلاو عفنل او

 دعولا ظفلب:ركذ امنا رارسالا.فشك ىف لاق + رشف اهنا وؤالبحفا مك نا .ذاعلا 1 رخو ١

 ' امتااذه ريقفلا لوس « اقح دعولا ناكنا هللا دنع ىنسحلا مهل نا اومعز مهنال ديعولا نقط ْ

 6 نيقداص متلك نا

 فر

 ةكمب اوناك ةقدانز مهنا قيس دقو ةلطعملا نود نك نيتلاجف و ىوبع



 سي ةروس دل طك

 هد يي

 تا يام © لسلام ةحشسا3* 1 2 ع وا هحناو

 مسد سالو كانا لل اولا لاو

 تازد لك نا( يلو دواس تل ماك 0 كار ناهج ْ

 ةقيقللا بابزانم نيدلاف نولماكلا نوغلابلا لاجرلا تامالعلا ربكاو تايآآلامظعانا مث« ا
 باقلا ىلع لصحزا ىلا ةنحلا مهتيبرتب ىبرتو ميلستلاو لوبقلل قفو نف نيقيلا لهاو

 | اربدم ناكو كلهضارتعالاب مهلزانثو ضارعالاب مهلباقنمو .الوبقم البقم ناكو احن ملسلا ْ

 ناسل ىلع تافصلا رابخا نم ءاجامب .سانلا نامبا فاصنالا مدعنم رابكلا ضعب لاق + ادودرم

 , اذاو دحاو رحبلا ناف مهل نيثراولا ءاملعلا نم دحا اهب ىنا اذا اهب ناممالا مدعو لسزلا |

 تءاح اك و ةياكملا ليس ىلع مهنم هوذخأي نا نم لقا الف ءانلوالا هب تناجامب اوتْمونل

 نوظوفحلا ءايلوالا هب ءاحامب ناميالا بيحب كلذك هبانمآ و تافصلا نم لوقعلا هليحن امب ءايسنالا |

 لوق اماو * ىهتنا ةقفاوملا عماجب غرفلا هبءاجام مسن كل ع ع وك

 اناتا امو نيعلاو سأرلا ىلعف ا هللا ىلص ا :رع اناتا ام هنع هللا ىخر ةفنشحىلا |

 لاحر مهف نيعباتلا نع 0 ىرخا كرتثو ةران ا مهلع هللا ىضر ةباحصلا نع

 لاقتنا ههف ضاىعالاو ءاملعلاهف فلتخم ىذلارهاظلاداهتج الا ىلا رظنلاب وه امناف لاحد نو |

 ا مولعب هحبش ناسل ىلع للاطلا ىلع هللا حاف دقو ىوقالا ليلدلا بسحن ىلعالا كلا قدا نك

 تحف لت نا لا عمو لاعم هيدا نسل خيشلا دنع نكت |
 ةلداصصلا نحو ء ءابطالا ما ءاهقفلا ريشعماي لاقف هانت دحام لآ اذه كلنيانم شمع الا لاقف |

 ارجع كج 0 نونلا تيلق ة<ارلا بط رحش وهو لدندلاىلا ةبونملا ةعاجلا ىو |

 ا لوقعلانازيمىف هلوخد ككل علا ةمالع نمو .ةيودالاداوم عيش ند دارملاوقالدصو ا

 نمو .اهراكفا ثيح نملوقعلا هدرتو ردانلاىف الا نازيم هلشال نأ بوهوملا معلا همالعو |

 هنق صالخالا مر ,/ و لمعلا قزرب وا هب لمعلا 22 اعل را يعلاب رككلا مظعا ا

 ' لا لايقالاف هب 00 هب لدقملا نأ ملعاف كربغ ن نم وقم كسفن نم اذه ىخا|ي تا ا ا

 ا هي مهل لقاذاو ؟ اباو ىلاعت هللا انظف ريغلا ىلا ءايرلا هو ناف ضالخ الاب وه امنا ىلاعت هللا

 ضعب ىا © هللايكةزر امن 9» نيجاتحلا ىلع ه5 اوقفنا 8+ ةحصنلا قيرظإ نيرفاكلل ىا

 هراكملا عفديو ءالبلا دري امم كلذ ناف لاومالا عاونا نم ماعنالاو لضفتلا قيرطب  اطعا ام ١

 ١ اهلا دقتعيال نم قيدنزلاو . ةكع اوناك ةقدانز مهو لاعت عئاصلاب 3 اورفك نذلا لاق 00

 | قيلعتنم هيلع اوناكامب و مهب امكهت هك اونمآ نيذلل © ءايشالا نم ”ىث ةمرحالو ائعبالو

 | ءاشولو هنعال هللا ءاشولو انالف ىنغال هللا ءاشول نولوش اوناك ثدح ىلاعت هللا ةثيشع روهالا

 8 وكذملامهباوج نوكيالف عئاصلا نورك ةلطعملاز ال مكهتلا ىلع لمحامتاو اذكو اذك ناكل ١

 ىاأ مهد ماعط ايا 1 ةيسرافلابو : هب انثوظعت امسح انناوما نم 4 ملا 0 دجو داقتعا نع ْ

 ماعط هنا ) مرضز ءامىف مالسلاهلع هلوقو ربلا لصالاىف ماعطلاو راكنالل ةزمؤئلا ناف مطنال ْ

 نعىا 3 همحطا هللا ءاشي وأنم 8 هانملا رئاس دا ءاذغا هنأ! هنم هيدتق 0 مقس هد عط ١

 دعو حت



 مهلاف خعاشملا مهو مام ةمحرالا نوذقني مهالو مهل _رصالف) اران اولخداف اوقرمغا ةنيفسلا
 ىهتنا ةيلزالا ةيانملا مهكردت نيح ىلا ىا 6 نيح ىلا هب غطا وع وز خراف |
 ص دوش هتنك نوجو ] ةيسرافلابو : راذبالا 55 طب ةكم دافكتل ىا 6 مهل لق اذاو © ا

 نيذلا ةيضاملا مالا ىلعةلزانلا تابوقعلاىا هي مكيديانيبام فه [ديسرتب ] 6 اوقتا 89 هكارتارفاك |

 | رابتعاب ةيضاملا عئاقولا تلعج اونمؤت مل نا اهلثم م كي .لزني نا نم اورذحاو مهلسر اوبذك |

 ا كك جنت ًالاىف مكلدعملا كاني ارك كتش عدا لعل ني اهن اكم هيلع اهمدقت ]
 سمعا نم مكيديا نيبام وا مهفلخ اهأ ًاكمهكاله دعب:نوكت اهنا راشعاب ةرخ آلا: لاوحا تلعج

 | نال ىلوا هانمدق امو كلذ ريغ ىلقو اهب اورتغتالف ايندلا نم مكقلخامو اهل اولمعاف ةرخآلا
 باذع ىناثلاو ةضاملا متالا ىلع ةلزانلا تابوقعلا اهدحا نيثيشب نا رقلا ىف رافكلا فوخ هللا

 ىكىا مهل ةياغوا اومحرت نا نيجار ىا اوقتا واو نم لاح اما 46 نوحرتمكلما # ةرخآلا |
 | ىا فوذحم اذا باوجو هللاةمحر الا سيل ةاجنلا طانم نا متعامل كلذ نم اوجستف اومحرت |

 هيلع تاد5 ادانعو ةرباكم اودازو هلع اونرعو هوداتعا امدح ةظءوملا نع اوضرعا

 ةيناثلا ةيآلا
 داونشلا حت هكازكارعاذدإ دار .١ دبا( زادراو ادنبا هكا وت عئينك |

 كنز ديورت ناراس قياقش * .كئنظعوزا دبا لالم شماعز

 ١ نم اهيفامو ايندلا نم اورذحا ىا مك كيدي | نب ىاياوع هيل ىلق اذاو)) ةيمحلاا كح ةانل|عفو

 , اهراحشاو اهروصقو اهروحو اهمعت نم اهفامو ةرخ "الا نم (مكقلخامو) قف او ظ

 ظ لاما ةدهاشع ( نومح رت مكلعل ) اهنم نيعالاذاتو سفنالا ىهتشتام اهفو اهراهتاو اهراماو

 | ىربكلا ةمايقلا لاوحا نم 6 مكيدبا نيام اوقتا ) مهضعب لاقو *لاصولا تالكولالجلاةنشاكمو

 | نفنلاة هج نم ىتأت ةيناتلاو قل اةهج نم ىقأتىلو الاّ اف ىرغاطلااةماَتقل!لآوحا نم «(مكفلخامو)

 بضغلا نم صال ىه ةمحرلاو اهنم ةاجنلاو ةيناثلاىف ةيندبلا ت اسهل !نع درد>تلابو هللاىف ءانقلاب

 ةكامو بادعو ءالب ديدشتو باحو بضع نعولخ ال دسعلاف ةيش نسفنلا ف تمادامهناف ةيلكلاب

 86 نم هه ةنم اك ةيليزتت هي ها ف مودعلا دكأت ادي نص يك نه # ص هلا لزتت مهيأ » م هقان ْ

 | غباوسو هللاعنص عئادب نم لصف امب ةقطانلا تاي آلا هذه اهتللح نه ىتاا## مهبر تايآ © ةيضعبت

 | لاقي ه«نيضرعم## هلوقب قاعتم 6 اهنع اوناك الا 8 اهب ناميالاو اهلع لابقالل ةبجوملا هنالا

 | معانم غزفم ءانتتسنالاو قنا لوعفم نم لاج ا هت طابق عز ملا عل قشرلعا

 ىلع اهنع مهضارعا .لاحالا لاوحالا نم لاحىف مهبد تايا نم ةيا نم مهينأتامو ىا لاوحالا

 مسمر ةليزتتلا تاي اا .الان ذاربب نا زوحيو ءازهتلسالاو بيتكتلا هجو

 ةدهانعلا ايا الا نإ, هيأ ١ مهل رهظيام ىعملاو مهلرومالا كلت روهظو ىحولالوزت عيام مهتاساب

 هب ناعالا ىلا ىدؤملا اهف ححصلا رظنلل نيكرات اوناكالا ةيهولالاب هدرفتو ىلاعت هتينادجوب
 هتاذ رارتسا نم ريسو ىلاعت هتاقض نم ةفص ةرود:وهغ نوكلاىف ام لكف ىلاعت

 تبانبعبرد تقت رايز نسكع« دئاوخل» نيمو“ هجن |ىرغم ظ

 (هحماو )



 سب ةروس مه ٠4ه الح

 باردو م.ذاس هق ىغ 2 تن رد ارح حم هك اناممك اها ١ مهاوخرك او] ةيسرافلابو

 وهو خرصم ىأ لوعفم ىنعمي ليعف :6 مهل خخ رصالف وه ءاملا ف بوسرلا قرغلاناف [ ميك
 مهسرحم مهل ثيغمالف ىنملاو خ رصتسملا توصاضيا خخ رصلاو [ سردايرف ] ةيسرافلاب بغملا
 هكارتاشيا سم تسين ىسردايرف جيه سب ] ةيسرافلابو : هعوقو لبق مهنع هعفديو قرغلا نه

 هذقنا لاَع هعوقو دعب هنم نوح 46 نوذقني ملزوم رولا نبق دال هاكنا ندش هقغزا

 غرفم ءانثتسا #* نيحوملا اءاتمو انم ة>رالا 9 هوركمو ةطرو نم هصلخ اذا هذقتساو |

 ءاشالا نم ”ىفل نودقنسالو نوثاغيال ىا د مدقتملا ثعانلل ةلماشلا للعلا معا نم

 ىراد روخرب ] ةيسرافلاب عتمتو : ذاقنالاو ةثاغالا ىلا ةيعاد انلبق نم ةئشان ةميظع ةمحرل الا

 ىبطلا ميزام ىلع در ةي آلا ىفو * مهلاج آل ردق نامزولا امهللع بترتم ةامحلاب [نداد عافتناو
 مالا سيل هدر ىف ىلاعت لاقف بسربال ىفوجملا ناو ةعسطلا ىغقتع لمحن ةتفسلا نا نم

 بوسروةفا اهيلعأر طاملالاو ةعسطلاىضتقم كلذنسلو مهق غال مهقا ىغاىلاعت هلل اءاشول لب كرذك

 متالا رافك ناف ىلاعت هللا باذع ةمعنلا لاح ىف مار نالت هناي معلملا نا ىلا ةراشالاو *

 ةّسفسلا لهاو ةكم لها نمأي تفك نورعشبال كح نم اوذخاف ىلاعت هشطي نم اونم !ةفلاسلا

 لاق * ةببصمب ءالتبالا دعب الا ةيئاعلا ردقالو مهنع اهلوحن دعب الا ةمعنلا ردق نوفرعبال نكل

 تنحمو دوبهديدن رك ره ار ايرد مالغدوب ةسشن ىتذك رد ىمجت مالغاب هاشداب ]ىدعس خسشلا

 مارا دئدرك تفطالم هكتادنج داتفا شمادنارب هزرلو داهنرد ىرازو هيرك هديشكت ىتثك
 تنفك از كلمدوب :ىثك نازد ا كح دهنادناءراخادشا صغتموزا ؛ليدعاوكلم تقركت

 رخال موا كتارا داكقالا كول كارد تفك منك شوماخ قيرطب اروا نم هد نامر كك

 ناكر تشان 1 تك ىاقبا سامو درو هطوغ دنح ىراب دنتخادنا

 هحنيرد دسربو دما نحمي ازكلم تفرك رازقوأ تنشن *1, ةشوكب دما رب نوج تخيوا ىتثك

 نك ؟كطؤابل ردق دوب هديشخت ندش قرع كن قا انيوادح" ا كفك بوت تمكح

 ديا راتقرك تميصمب ةكدئاد ىدك تنفاع ردق نانحمه تسفاد من

 تسناش زوت كيد زنب دكت 1تساأم قوشعم * ديافت "شوخ نيوج نان ارث ريس ىا
 تستشهب فاسعا هك سرب نابخ زود زا * فارعا دوب خزود ار ىتثهب ناروح

 ناف ةئرعملاو ديحوتلا قيرط ىف داهتجالاو ةعاطلاب ءاطعلاو ركشلاب ةءعللا ةلباقم نم دالف
 كلفلا ىف مهتيرذ انت لنا مهلةبآ و) ةيدجنلا تاليوأتلا ىفو قت لاخلا ءارادتوه لاهمالا نم دوصقملا
 ايندلا ري ىف مهماوعو ةقيقحلا رحب ىف مهصاوخ ةعيرشلاةتيفس ىف هدابع هلمح ىلا ريشي (نوحشملا

 ةعيرشلا ةئيفس ىف ةيانعال هلمحح احن امنا ايندلا رحب ىف ىوهلا جاوما مطالت نم اجي ' نم ناف

 ناسحا فطاوعل هلمحب احن امبا ةتقحلا رحب ىف تاهبشلا جاوما مطالت نم اجن نم اذكو

 ةمه حانج وهو (نوبكريام هلم نم مهلانقلخ وإ) ةقيرطلا بابرا ةيحالمي ةعيرمشلا ةنيفس ىف هبر
 رحب ىف صاوحلاو ايندلا رحب ىف ماوعلا ىنعي (مهقرغن أشن ناو) نيلماكلا نيلصاولا خم اشملا ْ

 اورسكوا ةعيرشلا ةنيفسالب ةقيقط ارحب نينمتملانم بكر نف ةعيرشلا ةنيفس رسكي ةقيقحلا



 م6 104 >> نورشلاو ثلا ءزجلا

 سنجلا كلفلا فيرعتف ربلا نئافس اهئاف لبالانم 4 نويكربام 8» كلفلا لئاعام 46 هلثمنم
 الوا هيلع لدتسا . هناكماو ثعبلا ةعص ناببب ةكم لها ىلع ياجتحالا ةينآلا نم دوصقملا نال
 نفسلاو راحبلاو حايرلا ريخستب هيلع لدتسا مث 5 مهشروعتل ايس اهلعجو ةتيملا ضرالا ءاحاب

 ١ ءاسنلا نمهلمح مهمنني نم نوبحصتسيو رحبلا تاراج ىلا اهب نولسوتي ههجو ىلع اهيف ةيداجلا
 دارملاو ىجراخلا دهعلل هفيرعت لبقو .6 رحبلاو ربلاىف كانلو ) ىلاعت لاق اك ناببصلاو

 | ىنملا نوكيت 6 انيحوو انتيعاب كلفلا عنصاو ١) هلوق ىف روكذملا مالسلا هيلع حون كلف
 رئاسنمو مهنم نوحشملا كلفلا كلذ ىف ةمايقلا موي ىلا مهدالوا ىا مهتيرذ انلمح انا

 هلثمنم مهل انقاخو بقعالو لسن ىعد الل ىقبامل كلذ الولو ءاملاىف شيعتال ىلا تاناويحلا

 قدوز نوح ] ةسرافلاب و : قراوزلاو نفسلانم هلكشو هتروصىف كلفلا كلذ لئاعام ىا

 تلق *اضيانولو م مهسفنانا عم مهتيرذو مهانامح لهم اذه ىلعف تلقناف *[ وانو لدنصو

 انانتما ناكل مهانلمج ليقولو ةمايقلا مولا كلبا مهدالوالو مهل ةماع صلختلا ةماعلا ] ىلا اةاراشنا

 دابعلا تاعونصم نم اهنوكعم ىلاعت هلل ةقواخن نفسلا لعجو قرغلا نم مهسفنا صيلخم درجم. |
 هتردقب اهلها صاصتخا ديزمل لب هماهلاو ىلاعت هللا رادقاب مهتعنص !نيباوك هزت بيل

 ريبعتلاو 6 انيحوو انتيعاب كلفلا.عنصاو ) ىلاصت هلوق هنع برعي اهسح هتمكحو ىلاعت
 كلب مهتيرذ ةسبالم نع ريمتلا نا 5 مهرايتخاب اهنال بوكرلاب نفسلا هذهب مهتسبالم نع

 اهيلعو ) نينمؤملا ةروس ىف ىلاعت هلزق اماو دايتخاو مهنم دوعش ريغب اهنوكل لممعاب حون ١
 لثمي ديرا اذا هنال رهظا ىناثلا ىنعملا مهضعب لعجو ٍبيلغتلا قيرطبف 6 نولمحم كلذلاىلعو |

 6مهقرغن أشن ناو ) هلوق نال نيلصتم نيبالصاف لا ( مهلانتلخو ١) هلوق ناكل لبالا كلفلا
 نا راقتتسالا قررا ة: ه1 للاخت و٠ الدال قدح قي كس نايا افاعيوالا قيهنعرذتعاو.كلفلاب لصتما|

 ناف دادجالاو ءابآلا ةيرذلاب دارملا ليقو * هنمع ون اهنأكف كلفلاو لبالانيب لئاتلا لامكل |
 نكضصالل مسالا حاصيف قلخلا وعمل هاراقلا امم انهنال عورفلاو لوصالا ىلع قلطت ةيرذلا |

 ةيرذلا نا هبفو . ءانبالا ًارذ مهنه نال مهتيرذ ءاب الاف ضعب نم قلخ مهضعب نال لسنلاو
 مالسلاهيلع مدا مهيبا ةيرذ داري ناالا مهللا ركذ ام ءاسنلا ىلعو دالوالا ىلع الا عقت مل ةغللا ىف
 دنار ىلاعت هللا ارزنجهس دنتفك ] ىلاعت هللادنع معلاو ةعاسلا مايق ىلا عورفلاو لوصالا مهو

 نانتمالا نم مهفو [ ايدد رد ىتشكو اوه رد غيمو اررد نارتش شيوخ تردق لامكب
 هبوكر زوجبال هناف ءاتثلا رخآ ىلا برقعلا سمشلا لوخد نمالا رحبلا بوكر زاوج لمخلاب

 ءرسس سدق قورزلا خبشلل رحبلا بزح حرش ىف اك ةكلهتلا ىلا ءاقلالا نم هنال ذئنيح |

 اذاو) ىلاعت هلوق هب قطني اكهنومضمب نوفرتعم مهناف ةيآلا مام نم لا  مهقرغنأشت ناو »
 ةيسرافلاب وهو قاغالا قيلعت ىفو ( نبدلادل نيصلخم هللا اوعد. للظلاك جي وم مهيشغ

 قبب لو مهيصاعم نم مهك اله بجوبام لماكتدق هناب راعثا ةئيشملا ضحم [ ندرك هقغ ]

 مهالوإ هلوق ليلدب ريدقتلاو ضرفلا ىلع لوم وهو مواعلا رحب ىف لاق + هبىلاعت هتئيشم قلعتالا |
 كلفلا نم هيف مهانلمحام عم مبلا ىف مهقرغن مقاسغا أشن نأ ىنملاو لا (انم ةمحرالا نوذقتي ْ

 سس ل
00 



 | ةنسلا ةثيهلا باثك ىف ىطوسلا جرخاو « ءاملا حطسفف حباسلا ريس مهل محانمال ةلوهسو ْ

 ا هنم رطَشال ىلاعت هللا عاب ءاوهلا ىف امئاق مهسلا ةعرس ىف ايراج ءامسلا نود ارحب هللاقلخ

 | ( نوحبسي كلف ىف لكو ) ىلات هلوق كلذف موحنلاو رهقلاو سمشلا هن ىر# ةرطق

 كررطقكللا ثدحننا هللا تحا اذاف رحببلا كلذ 0 ةملف ةلدعلا نارود روذدن رمقلاو

 ١ ثلثلاوافصتلا ةلحعلا ىلع ارئاس تربو رحلا كلذرمتىف عقتف ةلجعلا نع سمشلا فرح

 ١١ كأم ةلوذ ناوكمللللا.انلاو ةءانوقكل ام داةيغتساللا راضتقا زور ةكاب زل, ةنيككملا ىلاهت وبلا ماخانيوا |!

 واولاب عملا نال ءالقع ءابحا ةرايسلا بكاوكلاورمقلاو سمشلاناىلع لدي « نوحبسي ) .

 ا حيستلا هب حمص ىذلاردقلا اودارا نا ىذارلا مامالا لاقو. * ءالقعلا ريغ ىبعقلطيال نوللاو

 لديال لامعتسالاو تيثيل كلذف رخآ أيش اودارا ناو هدب حبسي ”ىش لك نال هب لوقنف

 لاقو * 6 نولكأتالأ ) هلوقو 6 نوقطنتال مكلام ) مانصألا قحىف ىلاءت هلوقف ام هيلع
 قبسلاو ةحابسلاك ءالقعلا تافصب اهفصو ىلاعت هنال نوالاو واولاب نوحبسي عمج ىنسنلا مامالا |
 لوقي * اربح كلذ اهب لعفب اهيلع ةرحسم لب اهلاعفاىف رايتخا اهل نكيملناو كاردالاو |

 ناف موجالاو كالفالا تاكرح ىدابم رابتعاب ءالقعلا ةغفيص نا وه رخاهجو انه ريقفلا
 كتل لاعبو اهتاكرحف اهب ةقلعتمو اهتاوذىف كالفالا داوم نع ةدر<رهاوج اهتاكرح ىدابم
 راس ةابإلا ”رس ناف ةاما نع لاخ ”ىش هللالها دنعسيل هناىلع ةيكلفلا سوفنلا رهاوجلا

 نيعتلا اذه اع ام ناذللا رمقلاو سمشلا امسال ةيوامس وا تناك ةيضرا ءاشالا عيمج 3

 وكلا
 ناوج ىا تستامح رس رهظم * ةلنسا و نيمز تارذ هلمح

 دربىب قضى تسهر #, در ارنا نتفاي تنادى

 ةمالع ىا مهل ةيآو لف كالهلاو قلزلا نع ظفحلاو كاردالا ةقيقح ىلاعت هللا لأسن |

 : لما ] « مهتيرذ انلج انا 82 هلوقل مدقم ربخ وهو انتردق لاك ىلع ةكم لهال ةميظع |

 خالغتلا لفل تمل ةيبرذلااةيتسوراتكت * علو ركل كارو ناو وفاغللا قاتلا +[ جاجا
 رابكلاو داغصلا ىلع عقي ناك ناو دالوالا.نم راغصلا اهلصا ةيرذلا بغارلا لاق * ىهتنا |
 اهسال اضيا ءاسنلا ىلع قلطيو ىهتنا مهلا هلساو عملاو دخاولاف لمعتسي و فراعتملاف د

 رمح ثيدحىف اك ةيرذلا عرازم مهنال لاخلا مساب لحلا ةيمست ةقيرط ىلع ازاجم طالتخالا عم ظ
 | ىتملاو ءاسنلاىنعي ىرارزلا لتق نع ىهن ثيدحلاىفو ءاسنلا ىنعي ةيرذلاب اوحح هنع هللاىخر |

 | وهو [ ىتشك رد ] 4 كلفلا ف )» مهتاراج ىلا مهنوئمبي نيذلا رابكلا مهدالوا انلحانا |
 ا +

 ظ ةوادع ءانحشلاو مهريغنمو مهنم ءولمملاىا: 6# نوحشملا © هلوَقب هفصو ليلدب درفم انهه !

 ' ىعي : مهتويحصتسي نيذلا مهءاسنو مهئابصاالمح وا تادرفملا ىف م” نسسوفنلا اهنمتالتما: |

 | صيصخت و [ ىشخرب تسين رعس توق ارئان !:"هك ارئاشيا نانذو درخ نادنذرف متشادرب ]

 | مهلانقلخو » بجتا اهيف مهك اسءتساو قشا نفسلاىف مهرارقتسا نا املاضيا مهسفنا قحىف
25-0 2-5-5-5 
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 مك ع +٠٠ خم نورهعلاو كثلاثلا ٠ ل ع

 لاوطلا لو د00 !اكؤنحا قركي نازوجيو . اقنقعريصف رمالا نوللا رححلا ىطعن ىنع يا ارو ككاو |

 هناكم ىف هكردتال ىهف ةعبارلا ءاملا ىف سمشلاو ايندلا ءامسلا ىف رمقلا ناف هناكمىف ىا

 هرون ناف هدوجول ناهرب وه ىذلا هرون ىا هناطاسوف هكردت الوا عضوم ىف ناعمتجالو

 | ليالإبا ملظت نإب هتاظلس وهل تاقوا نم تقف هما نا مشل نلف ليللاب نوكيامأا |
 | رمقلا سمشلا تكردا ولو رادهنلاب سشمشلا ناطلسو لبللاب رمقلا ناطلسف هرون سمطتف

 | نسمشلا ىتشال ريواصتلا ضعب ىفو * لمالا ىلع راهنلا لّخدو هئاطلس لطيو هءوض بهذا |
 | ىرتالْنارمقلا هلأسرمقلا رون ضيق امل ىلاعت هللانا كلذو اصقان هارتف:رمقلا ناطلس كردتنأ |

 | هللانم اهبشت ةيسمش اهلعجيملو ةيرش انروهش هللال مج رابكلا ضعب لاقو + هناصّقن سمشلا

 ربدتو ىلاعت هلوقىف ربتغا نه رهاظلا ملاءلا نع هوحمب رمقلا ةيا نا هدابعنم نيفراعلل ىلاعت
 ةيوش' كلذ ناكف فرششلاو ةيثرملا ولعىف ىا © رمقلا كردت نا اهل ىتش قافدلا)الا)

 نيدمحملات ايا ناىنمي مهبف اهافخاو اهارجاو نيسرعلا نييدمحملل اهاطعا ىتلا مهتايا متكل

 ران[ حلا ةزخألاو مهتامارك رهظتسو رمقلا ةيناك انلاق مهرهاوظىف ةرهاظب تبل

 ىا ه6 راهنلا قياس لبالا الو قه قراوخلاو قئاقحلاو نيتك مولعلا نم مهتطاوب ىفام

 راهشلا بقاعي ىلالانكلو هدعب لئالا * ىجحنو هلاىهتأي نانم هزجعف راهنلا قبسي لبللاالو

 نسمشلا ناطلسىلا ندقلا قبس قبس 005 نارينلا اهو اهاتيا امهب دارملا لقو + هبواني و

 ناطلس روهظ تقوىف علطي نا اًضيا ر-ةلل حصيال ىنعملاف لوالل اسكع نوكف انساهعف |

 لخديالو رهدلا ناريسإ امهف اليل ا زلا ريصإو اهرون بلغي ثيحب 00 و سمشلا

 علطتو فلأتلا اذه ضقنو رييدتلا اذه هللا لاطبا دنعالا ناعمتجمالو رخ آلاىلع اهدحا

 كلذو « رمقلاو س.شلا عمجو ) ىلاعت لاق اك رمقلا اهعم عمتجمو اهبرغم نه سعشلا |

 ليللاالو لاَ نا بسانملا ناك هلق ركذام نيكعاذه ناكاذا تلق ناف * ةعاسلا طارشا نم

 هنا ىلا ةراشا هيفو «هريس ةعرسل متالملا هنال كاردالا ناكمقبسلا داريا تلق * راهنلا كردم

 قد افيعلا قاع نراجع هيلا نق: ىيلكتي زق وسلا أطشحسفلاةريسنألا م ١

 ادبع ىلاعت برلاريصيال هنكلو 6 اهبر روني -ضرالا تقرشاو ) ىلاعت لاق م اهرونب رونتي

 بابراو لولحلا ناذا لوشا# هناك اقع ةيدونعلا دنعللو هسوبرلا يبرال نافابر دنلاالو

 دياعلا ريمضلاوه ىذلا هيلا فاضملا نع ضوع نيونتلا نا ىلع مهلكو ىا # لكو ٍ# لوضفلا |
 كقالثخلا"ناذ امهحلطما رئاكتب امنهل :نضزالعلا نئاكتشلا ”راستعاب عمجاو اسقلا# نيئافلا هلا |

 ماع 3و اهب رعشم اهركذ ناف بكاوكلا ىلاوا يهم شراع تجوتاكاؤحإلا

 | ريمالا مهاك مهلوقك كلفلا سنجىف مولعلار حب ىفو « ةعبسلا كالفالا نم نيعم صوصخم
 | 4-3 كلذب هتنمستو اهريسمو 21 وكلا عت ,ىي كلفلاو سنجلا اذه مهاسك نوديري ةا>

 ءاوهلاىف وا ءاملاىف ميرسلا رملا حبسلا # نوحبسي © قلعتم راجلاو تادرغ نما ىف اك كلقلاك

 طاقشنتالا حشا رارنمالا هكا لاقو « تادرفملاىفك كافلاىف موجتلا را ييغتسلاو |
 ١ طاناب نوريس ىنعملاو هيف حبس طقف ”قي نأ فقط نام لكو ءاملا ىف ةحابسلاك ريسلا ف

 ( ةلوهسو )



 سن ةروص مه 1٠١٠ ج١

 | تازيتيتلا و ةقباشلاءنثاداذامتشالاب اه دكعيما ريالا ةيعاجلل ةوهاطلا سيشل ا زاكا ذاق مواغابلا ظ
 | ةرانالا فهلا اهتيسن ناو ة.هانتملا ريغلا هسونارلا ةيهلالا ةيدحالا ملا سملقب كيلئاقممحاللا |

 عيسلاو قانا الإ ف ةرذك الا تسل ةيلظعلا راونا عفدو راهظالاو روهظلاو ةءاضالاو |
 4-3 مع 2 أ

 ةجالاولكذلا كلا تهشنلا, اوعتإل يركن ا[ ةزرج ازلاي قالا ىلإ ,ةيلفلان: :رططسكموايقايلفلا
 عم بلقلا لاح تفرع لاثملا اذه تفرع اذاف ءامسلاو ضرالاىف ىلعالا لثملا هلو هللاناحيبس '

 هرمس س دق ىف رغملا خ.شلا لاق : هيف اهرون ساكعناو ةيبوبرلا سمش

 راصبالا ولوا 0 هولج ل كا # انافيد عزيكتل ندب نك بلط هديد تفحم

 '  راتفكذا دوس هج دشابن شوك هك ارثراعا :دهاشنإ زا لماخ حب دشاين مج هك ارت

 ران هنبا هشيمه ىراد 01 هح ىلو * شخر ىارب زا ىراد ةنيبا هحركا

 ناك زها نوككانبز ةنكك دا رسب اد كوم قااءرج هج ين مودم ولك

١ 

 اًضيا لاقو

 دعها قاف علب حجرا وإ كارم اظلارن لكما ع قاتم نازعز قت ودل اك
 بعشا نواز ايا نطاتاذاو جلا ةلدو روب دكمنا دلل ]عاب فان اك زك تنشق هر غي ام [كداوو ىو
 هيكون نارام كدي ينك يرش تقلع الاكل" م اعنا كرما لاجل
 | دشنملا "سدت كدكسالا كنان تنام (وننلال نم غلبا وه اهل ىنين سمشلا ال ف

 سمشلا مم ىلا فرحرك 3 قف .دانسالا رركت ىلع لوالالاتشال. تنا بذكتال نم دك ! هنلا
 نم باي وناهلو دقو ءاببنذيراءام الار اهلوسيتيالا دزدحتنم !لعمعلا ]نا لغةلالد_لعتلا/نؤدأأ
 | اماو زواج ملوا هزواجم ىرحت اهف راصتقالا زواج تلط ىنعي ىنسب ىتب هيثالثو لاعفنالا

 ١ ؛ةاهتساعا كيوت وف طعس ةزك يقع فنستك ذر هك كالت انانلبا ةلايفعا
 تاشتف !١ءاهن](ةسئرافلابو ب31 ك هشإلوا هل حصن نسمشلاالىنعملاو ىلرسيتف هتبلطو ىل لهستف

 | ثيح اريس عرسا رمقلا ناف هريس ةعرسىف 6 رمقلا كردت نا 8 [ دياشو اروسم دزس

 ةتعاأطبا. اهتاذ. سمشلا الخ دحاو نهشف :نيرتثعلاوا ىناعلا هلزاتمىف :نوديو كلف عطقي ١

 نوكف ةنسفالا ارتب زر شع ىنئالا ىلع ةماوسقملا لزانملا,كلتىف نوذذتالو'اهكلف عطقت ال ثيح

 ىلاعت هناف هريس ةعرس ىف رمقلا كردت ال ىهف اموي رشع ةثالث ةلزنم لك ىف سمشلا ماقم

 | ادحلا اود منوي ةتحاتسم ىو امكاب اناني زو عا قل/ جول رز تعطر اعتق اجا وقل ةلماك سمشلا نال

 نم تابنلا جرام ردّس ةدحاو ةعّشب ىف ثبل اهل لصحامل ريسلا ةءيرس تناكولو هقرحتف

 تكرداولف فخ و بونلاو راعلا جضنيام ردهو راحشالا نم راعلاو قاروالاو ضرالا

 | نبك لوصفل اماكحا كلذ لتخف ءاتشإو فيص دحاورهشىف ناكل هو ةعرسف رمقلا

 | ةلفاشو ةاراثا[فاطقلا كودت ناءنسمشلل نسل. ىتعملا نآوكلنا زوحو ناويملا شيعتو تالا

 هكردينارخ الل سدلو هصخت عفانمو اراثا ا.هنم دحاو لكل ناف اهقارشاو اهرون ةوق عم ْ

 و
 | اليهسنا اولقو + بكوكلا طلا اهيطعيو رمقلا اهنوليو سءشلا اهجضنت ةرّملا اولاق اك اهيف



 م 46. نورسدملاو كلاثلا ءزجلا
 0272ج صحو صم

 عجريو صقانتف لاخلا ءافص نم هب ناكامت ضبقلاىف عمو ةرتفلاىلا درب مث لاصولا دحولا |

 هتقافاو هنرتف نع هعوجرلهقفوش قااهلع دوحم مث مْ هتقو نم هلق عفريناىلا هلأ ناصقتنوملا ١

 كلذإدْسِف لابكلا ةورذوللا قتريوو لاصولا نم برس ناىللا هلاح وفصي لازءالف هنركس نه |

 لاخلا ناسلب لوس |

 هلوزن دنع بابلالا ريح * الزم كدادو نم لزتا .تلزام

 ُتلقلا ناب نبل روق لا «ليغلا( لان: ءانرالق .نمقلا و لإ هلو ةدحعتلا  تاليزأتلا نفور |
 ةينامث هلو :ايناث ىلاعت قحلا دوهش سمشنم مث الوا حورلا سمشنم رونلا ةدافتساىف رمقلاك

 لزني بلقلاف الزئم نورشعو ةينامث رمقلل نا مك نارقلا فورحب بسح ىلع الزنه نورشعو

 صواخلاو او ةضخلاو تاشلاو ةبوتلاو ريلاو ةفلالا اهؤامسا هذهو لزنم اهم نيحلك ىف |

 الحلا لطلاو ورضلاو قدصلاو قوشلاو ةمالسلاو ةفلزلاو ةفأ رلاو ةلذلاو ةئايدلاو ْ

 نيقبلاو ةيادهلاو ةيالولاو رونلاو ةءورملاو نيللاو مركلاو ةيرقلاو ةوتفلاو ةريغلاو قشعلاو |

 هللاب مصتعي نا نا هلو هللا لبحب مصتعاو نا رقلا قلخم قلخم دقف هلزانم رخآ ىلا زاصاذاف

 لاقيو ( نيقيلا كيئأي ىتح كبر دبعاو ) ةيدوبعلا لزانم عطقىف هببنل ىلاعت للالاق اذهلو
 داع ىتح ) هلوّشو برقلا تاماقمىف قتراو نآرقلا أرقا ىنعي قداو أرقا ةنلاف نمؤملل
 مث هلزنم لواىف ىلاعت قتلا فلا اذاف هلذانمىف بلقلارش ريسولا ريشي 6 مدقلا نوجرعلاك

 ةيعملا هللعج ةيوتلا كلتىلع تيثمث ةرضحلاىلا هجوتو بات مث للاصلا لمعلاو ناعالاب رب

 قكلادوهشسمش نم هوندب صقاتت, مث الماك اردب ريصي ىتح هير رونب هبلق رق ريتتسيف هللا عم
 هلىريالو نو ىثشالتي ناىلا اناصقن هسفنىف دادزا سمشلا نم هوند دادزا انك الئلق ىلاعت

 (ىرخفرقنفلا ) هلوقىف سو هيلع هللا ىلصىبنلا هب رختفا ىذلا تبقا رقفلا ماقم اذهو رثا

 هللاربخا كدوجولا نع هرقفىف دادزا جارعملا ةليل ةرضحلاىلا هوند دادزا افك مالسلا هلع هنال |

 دوجولا نع هرقف انهه لك ( ىنداوا نيسوق باق ناكف ىلدتف اند مث ) هلوش هنع ىلاعت

 بستكت نال ةلباق ةا سم رمقلا نا معاو * ىهتنا هدوحب هانغاف الئاع ىلاعت هللا هدجوف

 اهرثا روهظ ناك اًنطب سمشلارود ناكاملو امه ةاذاحلا بسح سمشلا صرقنم روتلا |

 دود ناكاملو ءاتشلاو فيرخلاو فيصلاو عيبرلا ىه ىنلا ةعبرالا لوصفلا لوصح ىلع ارئاد 0

 ةكرحلا ةعرسىف بلقلارظني رمقلا ىلاو اميرسس نوكلاىف هرئا روهظ ناكاميرس رمقلا |

 نا مث . هتايلقتو هتاكرح ةعرسف هب هنطاب ةيسانل رمقلا كلفىف مدآ هللا نكسا رسلا اذهلو |

 اهتيفيكك كردنال اهعاعش ول التو اهتءاضاو اهتارشاىف سمشلا اماو كردم رم رمقلا

 تؤشر اهراس زال 3 لس زجت يزل ىلا: + جييتحاو اهعانتماو اهمنمت نم هيلع امىلع اهتبكو

 هعضيو افظن ايفاص ءام ه”المي و افشك ءانا ناسنالا ذخأينا ةريخاو ةركفلا تدافاف عسولا

 عفد ريغب سمشلا ناسنالا ظ>البف ءاملاىف سمشلا نم ةروص سكعتل سمشلا ةلياقمىف |
 هنأش نم فيثكلاو لوبقلا هنأشنم فيطللا ناف ءانالارعت لفساىف اهاريو ءاوضالا ؤل'الت

 هتلقمي ةرهاظلا سمشلا راصبا ديري نم ريبدت اذهو ءانالا كسماو ءاملا لبقف كاسمالا |



 هقريام طسلانم هل نيوات بحاصوهو لقتتلاىف هلاوحا نوكمت دبع رمقلا هبيشو . باجح |

 سب ةروس هد 63,9, زعم

 ةوانص ةكا كاي ىاهلد ارراونا هوك

 انردقو ىا هتب رض اديز ىف ك رهاظلا هرسفي لعف رامضان بصنلاب © هانردق رمقلاو »
 رشع ىنثالا ىلع ةمو قم نوردشعو نامث ىو 6 لزانم هه انبعو هلانردق ىا هانردق رمقلا
 كلتنم ةدحاوىف ةليل لك رمقلا لزني سنوي ةروس لئاوا ىف اهيلع مالكلا انيفوتسا كاجرب
 ناكنا نيتلل رتتسيو سوقتساو قد هلزانم رخآ ىف ناكاذاف اهنعرصاقتبالو اهاطخت ال لزانملا

 تاناضمر ةعسنوا ةينامث مالسلا هيلع ماص دقو نيرشعو ةعست ناك نا ةلءلوا نيثالث رهشلا

 (ناصقنيال ديعلا ارهش) مالسلاهيلعلاقدقو نيثالث قاملاو امون نيرشعو ةعست تناك اهنم ةسمخ

 رودنا حصدقو لضفلاىف نيثالث اناكاذا امهمكح لثم نيرشعو اعست اناك اذا اطياككلل]

 ىنم عدلا قتبتعلا رودلاال رهشلا ىلع ىنم هباسح ىذلا ىبرعلا ىرمقلارودلاوه ةمالا هذه |

 اك ىوللفلا راصىتح خيشلانبا لاقو * [ هام ةوكك د وعأت ل 6 داع ىتح مايالا لع هن اسحل أ

 جارعنالا نم نولعف ©« نوجرعلاك © هرارفصاو هساوقتساو هتقدف ىناثلا رهشلالواو رهشلا

 00 هيام 0 هتدنم ىلا 2 3 0 ديم |

 5 ع سوشو قد قتعو وأمدقاذاف قيشلا <« مدقلا نادملا نم رفاسلا

 هسفنب امظع ةقيقلاىف ناك ناو رظانلا نيعىف ىا ةئالثلا هوجولا هذهىف رهشلا رخآىف |

 لاقيذا اهني ةدم هيلع ميدقلا ظفل قالطاف طرتشيالو ةداعلا مكب هدهع مداقتام مدقلاف ١
 كواملك ف لح نف لوحلا ميدقلا اذه لقا لبقو لوح هيلع ضعمل ناو ميدق ءاشالا ضعبل |
 تمكح ىورزا ] رارسالا فشك ىف لاق * لوملا هيلع ىقمنه قتع رح وهف ىل ميدق |
 دوم دوب لاكرتوا رون شئيرف ئادتبارد هكت سنا نا هام ناضقنو تدايز ةكدباهتفكا |

 دز هام ىوررب شيوخرب ان دومرف ار ليربج ةزعلا بر دش اديب ىورد ىجع درك ىرظن

 دالي عز هام عار زو كاهل ون ظندك ا سقتعيتلا اهطؤ جافا وهدان عوز نون ١
 قاشيبربتساديحوت ةلكش قو دئامب ىاجرب شقن اما تسب ىوزا رون تسا لينا ربجرب ناشل
 درت سان مسا ناذا ه,فىورح دوخاي «هللالوسر دم هللاالا هلال » تشبن هام

 كسااوخت#هدّم» ناكتتش رف زا( ها دندرك عنم هاكرد تمدخ زا اروا دندتسب هامزا رون نوح

 جيه هدرك ىوخ تع هاكرد تمدخرد هام ايادخراب دنتفك دندرك تعافش ىورهب زاات
 ارواو درك لوبق ناشنا تعافش هزعلا بر ىتك روجهم اروا اب هكدراد نأ ىور

 دبا رب كد تشنغ نوتكللا هدراح بش رد دكا هاون راكس يام رهان داد ىروتسد |

 دو» دوحعس تقو هك هدراهج بشان ديازفا حس ىوروت ددركى دكت تا تقو»و |

 طاسزا فنا لع ناصّقن ىوروترد شره رانك هدراهج زا نوحزاب دسر هلابك شرونت

 بحاصوهو هتف رعم ءامض ىف ادبا نوكي ديعسمشلا هنيش لقو# [ ددرك ى نستذد: تقلا |

 هرتسنالاو لف ودك ةانكاإكل اعاد هن داعس ه1 هتف رعم سمش تق رشا نواتم ريغ نيكمب

 عك سس سم ةهت سس سس سس بس سو



 م مو جمع نورشلاو ثلاثلا ءزجلا
 سا سس تست تت شت 3235.7 اكام31027737109:91597997: ير ليتوا

 لباقلا ماعلا ىلا اهلا دوعتال مث برغم نم برغتو علطم نم موب لك علطت ابرغمو اقرشم
 ىلاوا ملاعلا بارخ دنع اهتكرح عاطقناو اهزارقتسا نامز ىلا ىرجن ىا نامز مسا رقتسملاف

 دحسملا تاخد هنع هللا ىضر رذونا لاق م اهب رغم نم عولطلاب اهلاح ريغتو اهرارق تقو |

 بهذت نياىردتأ رذابا اي ) مالسلا هيلع لاق سمشلا تباغ انلف سلاج مالسلا هيلع هللا لوسدو |

 اهل نذؤيف نذأتستف سيعلاح تحن دجست بهذت ) لاقف ملعا هلوسرو هللا تلقف ( سمشلا هذه ا

 تْنِج ثبح نم ىجرا اهل لاشو اهل نذؤيالف نذأتستو اهنم لقبالو دجست نا كشوبو ا

 اضيا رقتسملا نا ثيدحلا نم مهفو (اهلرقتسمل ىرجحن سمشلاو هلوق كلذف اهبرغم نم علطتف '
 رداق ىلاعت هللا ناف اهتقق>ح ىلع نوكت نا زوجنو داشنالا ةدجسلاب دارملاو شرعلا تحن |

 دحست نيفراعلا ضعب لاق * اهرئاظن قبساك اهتدجسامهعم حصي اك ارداو ةامح اهيف قلخينا ىلع

 نيمرحلا ماما لاق * ةراهظ ىلع تناب اذا مونلا دنع حورلا دجست اك شرعلادنع اهحورب |

 ليللاو نيرخا موق دنع علطتو موق دنع برغت سمشلا نا فالخال ءالضفلا نه هريغو

 نييوتسم راهنلاو لبللا نوكي ءاوتسالا طخ دنعو نيرخآ موق دنع رصقيو موق دنع لوطي

 | عقدا اهطسو نوكف ةرودم 30 اهل أك ماع ةئامسخ ةريسم ةرودم ضرالاو ادبا

 ضرالا ةق راهنلاو لدللا اهنف ىوتسملا اهلك ضرالا طسو ىه ىتلا ةريزجلا اومس كالذلو

 اذه لوحو بكارملا هيف ىرجنال نتنم ظيلغ ءام هبف طبحلا مظعالا رحبلا ضرالا لوحو
 لثسو « اهترضخ هنمو هيلع ةسبقم ايئالا ءاممو رضخا درمز نم قلخ فاق لج رحبلا |
 الا مهدنع برغتال سمشلا نال نولصي فيك راغلب دالب نع هنع هللاىضر دماحوبا خيشلا |

 حصالاو مهملا دالبلا برقاب مهتالصو مهموص ربتعي لاقف علطت مث ءاشعلاو برغملا نيبام رادقم

 |( هيلع لاق م تاءاسلا بسحب نوربتعيو راهنلاو لبللا نوردّش مهنا ءاهقفلارثك ادنع |

 ظ عنو ( هنمز ىف ماصلاو ةالمصلا رديف ةعمك مونو رهشكموبو ةئسك مول ) لاجدلا قح ىف 0

 ماهفالاو لوقعلا اهمهفىف ريح ىتلا ةبجعلا ىلا ىنع ىوطنملا عيدبلا ىرجلا |

 و را وا ع ملا لكىلع هتردّه بلاغلا 6 زيزعلا |

 ىلاثلاو . ةردقلا ءاطعاب اهدحا نيهجو ىلع ءايشالا هللا ريدشنو * 2 ين ريدقتلا |

 نابرض هللا لعف ناكلذو « ةمكحلا هتضتقا امسح صوصخ هجوو صوصخ رادقم ىلع اهلعبغنا |

 هجو ىلع هردقو ةوقلاب هارجا برضو . هراهظا لعفلاب هداحنا ىنعمو لعفلاب هدجوا برض

 ريدقتو نوتيزلاو حافتلا نود لخللا اهنم تيثي نا ةاونلا ىف هريدقتك هيف ردقام ريغ ىأتبال |
 اهدحا . نيهجو ىلع هللاريدقتف * تاناوبحلا رئاس نود ناسنالا هنم نوكي نا د آلا ىنم |
 | ىتاثلاو . ناكمالا ليبس ىلع اماوبوجولا لبس ىلع اما اذك نوكيالو اذك نوكينا هنم مكتحلاب |
 بلق وهو (اهلرقتساىرجتإ اهناف للارون سمشولا ةراشا ةيآلاىفو * هيلع ةردقلا ءاطعاب |
 هبالا دحا هيلا ىدتهيال ىذلا ( زيزعلاريدقت ) رقتسملا ( كلذ ) هللاروت شاشر هيفرقتسا |

 ةئيهنلا نم ديالف رونلا كلذل ارقتسم بلق لكس يلف هتلاسر لعجي ثبح معي ىذلا ( ملعلا )

 داسفلاو نوكلا ت تاملظب قلعتيامم ليق' لك هنم لوزيو فطلتي نا ىلا ليقصتلاو

 قوام عن 6



 سي ةروص مد 6”8ب/ ا

 هتقو ناحاذاف لمهارمش هل لاقي كلم هب لكوم. ليللا لاق هنع هللا ىضر ناملس نعربلا ىفو
 عرسا ىف تطقسىا تبجو سمشلا اهلا ترظن اذاف برغملا لبق ن٠ اهالدف ءادوس ةزرخ ذخا:

 ترن دقو ليللا ءاج تبر اذاف ةزرخلا ىرت ىتح برغتال نا تىما دقو نيعل» ةفرط نم

 ليهاره هللاقي نخآ كلم ”ىجي ىتح ةقلعم ةزرخلا لازت الف كلملا ىحانج تح نم ةملظلا

 نا ترما دقتو نيع ةفرط ىف تعلط سمشلا اهتأد اذاف علطملا لبق نم اهقلعبف ءاضيب ةذرخب
 كاملا ىحانح تحن نم رونلا رشن دقو,راهنلا ءاج ثعلط اذاف ءاضيبلا ةزرخا ىرن ىتح علطتال
 رابخالا تدرولك بورغلاو عولطلا دنع لكوم كلم ليللا ةملظلو لكوم كلم داهنلا دونلف
 بش هك دنديسرب: اد كرز ] دارسسالا فشك ىف لاق * ةينسلا ةئيهلا باتك ىف ىطويسلا هركذ
 ةملا نم ةحارلاو دوب تحارو شياسا بش همهرد هكرتلضاف بش هكداد باوج زوراي رتلضاف
 نوكف ريقفلا لوي * [رانلا نم ةقشملاو شامم بلط ردنا دوب ىراوشدو مر همه زور ردو

 كلذ دنع ةحرف مئاصلل ناف راطفالا إيل تناكاذا اضيإ ةماعلا ىلا ةيسنلاب دورس نامذ داهلا
 هن نارد اير دنتك صالخاب تدابع هكتسناضلخ ظح بش تفك ىرزبو] ثيدحلا ىف ددو اك
 بذك[ هكاسا ضءبب دما ىح وهن نادد صالخا دتتكايرب تدابع هك تسنايثا رم ظح ذورو
 عمسا مكللع علطم انا اه هبيبح ةواخس بكف تح لك نال نع مان ليللا هنجاذا ىتنح ىعدا نم

 ةيناحورلا ( راهنلاهنم خلسن ) ةيرشبلا ( ليلامهل ةيآو ) ةيمجنلا تاليوأتلا فو © ىداو |
 « سمشلاو# هروث نم مهلعشرمث ةملظب قلخلا قلخ هللاناف ةيقلخلا ةملظب (نوءلظم مهاذاف)
 روث قارشاكت انئاكلا فئا# ىلع ةقرسشملا ةئيضملا سمشلا مهلةبآ و ىا ليلا ىلع فوطعم |
 تناك فك لق هنأك ةيهلالا تايلجتلا بسح تادوجوملا لك ايه ىلع ضئافلا قلطملا دوجولا |
 نا لوالا * هوجو هيف 86 اهلرقتسمل © ةرئاسو ةيراج اهلوكلاحوا * ىرجم إف لبقف ةيآ |
 هيلا ىهتني نيعم دحو رقتسم غوابل ىرجم ىا ناكم مسا رقتسملاو ليلعتلل رقتسمل ف ماللا |
 رقتسملاو ىلا ىنعمي ماللا نا ىناثلاو * هريس مطق اذا رفاسملا رقتسمي هبشف ةنسلا رخا ىف اهرود |

 ؤطب هبش هبف رقتستو ءاممااطسو ىلا غلبت نا ىلا ىرحت ىنملاو اهطسو ىا ءامسلا ديك
 لاش لاوزلا تادرفملا ىف لاق اك ةقيقح اهلرارقتسا الف الاو رارقتسالاو ةفقولاب هفاهتكرح
 هولق باوجلاف سمشلا لاوز لاقي فيكف سمشلل تايثال نا مولعمو اتباث ناك دق ”ىش ىف
 تيمس+ل تلق ناف ميوقتلا حرش ىف لاق امو ءامسلا دبكىف انابث اهلنا ةريهلغلا ىف مهداقتعال
 بكا وكلا ةكرح ىلا ةبسنلاب اهتكرح ةعرسل تلق ةلكاسب تاومسلا تسبلو اهب ةرايسلا
 رقتسملاو ةيقاعلا مال ماللا نا ثلاثلاو + تباوث' ىمت كلذلو ؤطبلا ةياغ ىف اهتكرح ناذ ةقانلا

 ىننالا جوربلا نم جرب لك ىف اهرارقتسا اهيرج ىلع بترتي ثيحب ىرجم ىا ىميم ردصم
 لولا فصن ىف راهنلا نم ليللا ذخأيو ارهش جرب لكىف رقتست ناب صوصخم جون ىلع رشع |
 اهطاطحتا ةياهنو فيصلا ىف اهعافترا ةياهن غلبتو كنخاآلا !ةمسللا قل: نيا واجاوغا

 اهتيبرتو تايضرالا شاعم بابسا ةثيهتو ةعبدالا لوصفلا فالتخلا هيلع بترتبو ءاتشلا ىف
 نيتسو ةئامبالث اهرود ىب اهل ناف براغملاو قراشملا نم موي لكل ردقم ىهتنملا ىعملانإ عبارلاو *
 ح تحسس



 مهب و1 عع نورشملاو ثلاثلا ءرجلا

 [لز هكر وي كل مج ركوب هععج تعج رعج مضجع دز يوري” ىيججل متو كم ركع هما رول ب6 /2

 هع بج موري منسف اول ريو لو م
 ىديذو دوب ىليم هقدنو رفكباروادوب ىهاشداي ىنقو ] ةواخلا سيلجو ةدحولا سينا ىف لاق «

 ةككوي ,نانحنبا .ريزو. تدعو ددوا ناب: نازا:!ىهاتتشداي هكت ساو ؛ناملسمو لقئاط تشاد

 درك توعد ارهاشداي ديسر رد تفايض تقو نوج ىدرك تفايض رابكي ارهاشداي لاسره

 راهناو شوخ ىاهناتسوب اجن 1 تفك ريزو تسيلابزيم ىاج هج ىاجن [تفكناتسدوش نيمزب
 هدوم مادقاو ترشابم ىبك كنا ىب تسا هدش ىهاظ نارك ىاهترامعو ناود شكلد

 ناتي كدت روك هج لقعر د تفكو ديدن دنس لقعزا دود نِؤشن نا نوح, ءاشداي

 بئارغو بئاجت نيدنجاب تسيلفسو ىولع ملا ندش رهاظ تفك ريزو دوش ىهاظ هدننك انب
 تداعس ارواو دمآ شوخ ميظع نخس نيا ارها-ثداب دوب لوقعم هنوكهج ىراكديرفآ ى

 [ دوم ىور تيادهو

 [1] دنا هتسر دوخ زا كاهن اصزج *« دئاهتسب اراهشوكو اهمشح

 ار مشخ دناستن ىك تبح زج « ار مثج ةياسكاب جك تباجيزح

 [8] تسيئهدنب دوب  تيدنوادخ ىب « تسيب هدئزوت ىب هكئاز مزركنوج

 دنخ شيرهبون شيردب زج تسيج « دنل رون ىأ تقيفوتىب هبون
 هتاقصو هاهنا نسحي ىلاحلا ف هاظلا هنا مزامثآ ناوناب ةراتسالاو ةرارسا لع قوقولا هللا لأست
 لاك ىلع ةكم لهال ةيمظع ةمالع ىا *6 مهلةيأ و ه9 هتاذ بيغ ىف هنالاك قئاقحي نطابلاو

 6 داهنلا هنم خلان وله ليقف ةيآ ناك يك ىلبق هن“ اك لظملا 46 ليلا ولف هلوق هريخ أدتبم وهو انتتردق

 ُهبوُص ثا ةعم قسإل ثدحن هلظ قلتو لبللا ناكم ىلع هفشكتو راهنلا ليزن ىا 'ىضملا

 لاصتالا نم هدلجو ناوحلا نيبام ةلازا ىهو خاسلا نم راعتسم ءاوهلا ىف سمشلا عاعش وه ىذلا
 مهاذاف فه هنعاهتجرخا ىنعمي باهالا تخلس.لاقب دلجلاب هقلعت لامعتسالا ف بلغ ناو

 ىوس سما كلذ دعب مهل سيل ىا ةأجافملل اذا ناف ةأجافم مالظلا ىف نولخاد  نوملظم

 جرخ اذافءاوهلا ف لخادتم ضراع رونلاو ةملظلاوه لصالا نا ىلا مر هفو +هفلوخدلا

 روهظ وه ىلإلا ةملظ عضاوم نع ءوضلا باهذا ببقع عقاولا.ناك ىنعملا اذه ىلعف مظا هنم

 عقاولاف جارخالا ىنعم ىلعاماو خولسملا روهظ وه باهالا خلس برقع عقاولا ناك أك ةملظلا

 ىلللا ناكاملنكل نورصبم مهاذاف لامي نا ماقم ماقملاو مالظالا نود راصيالاوه ناكناو هدعب

 مهئجاْش هن اك لدللا لعج راصباو رورسو حرف تقو راهلاو راصبا مدعو مأو حرت نامز

 ادتمم ناكناو امكح ةلهم هيف سيل رورسلا نامذذا ةلهم الب ليلا نم داهنلا جارخا بيقع

 ليقو ةئسرجهلا ةنسو ةنسلصولا ةئسلبق أك اريصق ناك ناو ةلهملاهبف ناك هناف غلا نامز فالخب

 ماء فلاك كاراال ربشو * ربش فلأك كاراال مويو
 ظفاخلا لاق

 ىلاس تسههظحلكي مشابوت ىب هكمدناو * ىزور تسه هلاسكي مشاب ونابدكمدنآ
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 تن ةغدغد درب لدزو #« كمعت ةددز" هذان“ ىك ر ل 5

 تمدق دزغلت يملاوكم جهنم زا # ىمر دوصقم لزنم رسب دوز سب

 اداقتعا ءوسلا نع ديعبتلاوه ىذلا حيبستلل لع ناحبس 6 اهلك اوزالا قاخ ىذلان احبس

 ورمو ديزك صاخشالل املع نوكيا« لعلاناف هبمكحلاو هنع دعبلا داقتعا ىا الوقو
 ةفاضا ريغب زوجيبال اذهو فاضيال نايعالا لع نكل اضيا ىناعملل نوكي ةماساك سائجاللو
 عاونالاو فانصالا جاوزالاب دارملاو هيلا هتفاضاب هلوعفم نيبو ردصملا ماقم مقا ةيآلاىفاك

 جوز عون لك نال جاوزا عاونالل لاَشو درفلا فالخ [ تفج ] ةيسرافلاب جوز عمح

 ةبجوملا هتامعت عئاورو هتردق راث اعئادب نم ةلصلا زيحىف ركذام ماظعتسا ناحبسىفو . هيمسقب
 هيزنتلا ناف هذه ةلاخلاو كلذب ةرفكلا لالخانمه بجعتلاو هب ةدابعلا ضصيصختو .نكشلا
 هب قيليال امع ههزنا ىا هناحبس عاونالاو فانصالا دوا ىذلا حبسا ىنعملاو : تحععتل اىفانسال

 هبقيليالام لكنع هتءاربو ههزئتيىلاعت هنم مكحوهف هنأشب اقيقح هباصاخ اهيزنت المعو ادقع
 هنومضم اودقتعيو هواوشنا نينمؤملا نيقلتو ركشلا نم هوكرئامو كرسشلا نم رافكلا هلعف

 دعابتلاو ماتلا هزئتلا هبديرا نارفغك ردصم ناحبس مهضعب لاقو * هنع اوافغي الو هب اولخيالو

 هب قيليامال لكن ع هتاذي ىلاعت هزنتىنعملاو هزئتلاب هللا نم رامخا ةلملا نوكتنا ىلع ءوسلا نعىلكلا
 قواخم وه للب ايشقلخيالام هبكرشينا زوم فيك عاونالاو فانصالا قااخوه نمو اصاخ اهزنت

 كلذ عم ناسالابو مزاجلا داقتعالاوهو باقلاب هيزنتلا لوا, هيزنتلاو خيشلانبا لاق + زجاع

 ىاثلاو لصالاوه لوالاو اصلا لمعلاوهواعيمج امهءم ناكرالابو نسحلاركذلاوهو داقتعالا |

 هلال "لعب هلقارما رهط اش دقتعا اذا ناسنالا نالاةةاذاو داتا رم تلانلاؤي لوألا هوك
 ناسللا نامحرت ناكرالا ونانحلا نامح رت ناسللاف هحراوج لاعفا نم هلاقمىف هتدصرهظ لاقاذاو

 نمو 6 اهريغو ةروكذملا ءايشالا نم اهيف تينياملكدارملاو جاوزالل ناب ه6 ضرالا تنام ©

 جاوزالاو ىا :6 نوملعيالامو له ىثالاو رك ذلاىا مهسفنانم جاوزالا قلخ ىا © مهسفنا

 مهطلاصم نم ىش اهب قلعتي ل هنا .املو اهب ةطاحالا ىلع مهتردق مدعل هتامصوصخ ىلع مهعلطيال امم

 3 ” ضرالاو ءامسلاو رحبلاو ربا ىف هقلخ فائنصا نم ىا ىطرقلا لاق * ةيويدلاو ةشدلا

 اود لاق « قوله ملشال نااذوحو ةكئالملا هملعيو رلشبلا هملطال هقلخام نوكيا ذر

 امب ىنعملا نوكي نا ذوجيو مولعلا رحب ىف لاق * اهرتكا سانلا عيال فنص فلا ربلاو رحبلا
 اهتياف كردتال عبرا) مالسلاهيلع لاق امك باقعلاو باوثلا نم ءايشالا نم قلخامت ههنكن وكرديال
 ئئلبام هتاف حورلا هنمو (رانلا.لها باقعو ةنلا لها باوثو سلبا عادخو سفنلا رورش

 دقوالا قولخم نمام هلا ىلا .ةراشا ةيآآلا فو * حورلا ةقبقح ىلع ادحا علطا ىلاعت هللا نا
 قلخ هللا همحر ملا زيزءلادبع لاق امك ةيبوبرلا فاصوا صخا نم ةيدرفلا ذا اعنش قلخ

 ىلاو جوزلا نع هزنم ءاشالا قااخنا كلذب لدتسيل ( ”ىث هلثكس يل ) لاق مث اهلك جاوزالا
 ىكيره] دارم الا فشكىف: لاق « هتردق لاكو هتدحوو ىلاعت هدوجو ىلع البلد“ىش لكفف نا

 [نابز ار هدنهد ناشل هن'درخ ار هدئهد ىهاوك هن ناشن ىو ”يتاكيربو هاوك هللا ىتسهرب
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 مد لن, وح نورسعملاو ثلاثلا ءرجلا
 ىلاعت هلآ نم ةمحر دالبلاىف نوسلاو راهئالا ريجفتنا ملعاو « شفخالا ىأر ىلع ةديزصم نمو |

 ريغاماو ةيراجاما نوبعلاو . ءاغلاو ةراضنلا هنم نيتاسبللو ءاملا نم ”ىثلك ةاحذا دابعلا ىلع

 ليتلاك ايلاف مولعم ريغ اهعبتمو نويعلا نم عسواو رثك | ىهذا راهنالا ريغ ةيراجلاو ةيداج
 اهضعبفو ةريثكرابآو نويع ايندلاىفو .رابآلا م ةيراجلا ريغو هسأر دجو.مل ثيح كرابملا
 دارجلانا كلذو ايندلا بئاجتنم ىهو زاريشو ناهفصا نيب ىهو مربش نيمك ةدباز صاوخ
 دوس رويط ءاملا كلذ عبتيف هريغوا فرظىف ءام نيعلا كلذنم اهيلا لمحي ضراب تمقواذا

 هءارو تفتليالو ضرالا ىلا هعضيال ءاملا لماحنا ثحبب ةيداوسلا هللامو ضصرمسلا ىمست

 ضرالا ىلا لصينا ىلا ءادوسلا ةباحسلاك وجلاَف ءاما لماح سأر ىلع روبطلا كلت قبتف
 تاوصانم توميلب اكرحتم دارحلا نم ىش ىريالف اهلتقتف اهدلعريطلا حبصتف دارجلا اهبىتلا

 عيمج ىف ةدوهشم ىهو دارجلا ءام اهللاقي نيع اضيا مورلا دحفف ريقفلا لوقي + روطلا كلت |
 ةيصاخلا كلن: تلصحدقو تلوتسا اذا دارحلا لتقل ةدلب ىلا ةدإب نم اهؤام لني ةمورلادالنلا
 اهنمرئاظن اذهلو ىلاعت هللانم ”ىش لكىف ريثأتلا ناك ناو ءابلوالا ضعب سافنا نم سفنب اهل

 فيملاريقلا كلذ اهيف ىتلا ةدلبلا ءوسب ملاظ دصقاذا ةبقث هرس سدق مهدانب مهاربا ربقىفذا

 ىوتلاىفو : نوقرفتف هعّش نمو هعسلت ريبانزو لع ةيقثلا كلت نم جرح

 هارز دنادركزاب هتنج ربت « هلازا توق تسهارابلوا

 انجي قلعتم 46 هركنم اولكأل 92 قيقحتلا نيعنم برشلاو قيفوتلاو ةمصعلا هللالأسن
 بانعاو لحن نم تانج اهبف انلعجوىا رامثالا ىدابمنم هلال نوبعلا ريجفتن ع هريخأتو
 ءاداركشلا ىلع اويظاويو لختلاو تانملانم ركذام رمثنم اولكأل اهرامثا ىدابم انتدو

 هرمث ىلع فطع # مهيديا هتلمجامو #8 ةراشالا مسا ىرحي ريمضلا ءارجا هبفف انقوقحل |

 ةياتكلاىف ايلافديلا ركذ راصف هديلمعلا ف ناسنالاحراوج ىوقانال ةوقلا نع ةيانكمهيدباو
 تناو [ ناشيوخم مدرك شيوخ تسدب ] مجعلا مالكىفو مكيديا تمدق امب كلذ هلثمو

 ذختياموهو مهيديا هتلمع ىذلانم اولك ألو ىنملاو رارسالا فشكىفاك اهنيعب دبلا ىوننال
 لحو مهلعشبال ىلاعتهللا قلخي رْعلانا ىنعملاو ةفانام ملقو + هوو سبدلاو ريصعلا نم هنم

 نسحا ةلصلا نم دئاعلا فذحناف ءاهالب تلمع ةءارق لوالا دكؤيو ةلاخلا ىلع بصتلا ةلمخا
 ءافلاو ةدودعملاعتلا مهركش مدعل حابقتساو راكنا » نوركشإالفأ »2 اهريغ نم فذحلانم

 ديحوتلاب اهتوركشيالف اهيزومعتيوا منلا هذه نوري ىا ماقملا هيضتقي ردقم ىلع فطعلل |
 تراشا:لَهأا نابزنإ تين ١! "مم: هكءدؤمزف: قئاقللا نحب كجاض ]:ذيمحتلاو ننيدقتلاو
 حاورا ان تعاط بح نازا ميددو ا نوريبو تيانع ناراس مدرك هدئزارلد نيمز هكتسنا
00016 : 

 ىورد تمكح نويعو قاوشا بانعاو راكذا ليزا اهناتسوب متخاسو دنبايى اذغ ناذا
 زا دناهدرك هكلامعا ججاتنزا دي ربك ىع عتم تادهاتسمو . تافشاكم راعازا ان ميدو ناور ١

 هنطابو هرهاظ عل نب تيقلاد دياب ليك سايس ىنعل هانكس ىرأد.ساساب ١ تاريخو تاقدص

 ( مكتديزال متركش نال ) [هكدوشن 1 ديزم بجومات
 مص مل
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 نوكي ىنلا ةمشملاك فالغ اهعلطلو ىلا ةحارك اهعلط ةحارو حاقللاب اهصاصتخاو تانثلا

 لكلا ف :ةتنيمنالا ناتلرملا»تالنلااللا اداب كدا لأول كتايدبسااز عطقواو اهيف دلولا

 رغالو ل عطش توم اهنال لخللا ناويحلا للا تانلا برقاو ناصخا ا ةوككت تانلاك

 105 وؤ تئيختزا]]'ىتمتا#“ للاوفلا قانتزالا' ىلا" ناؤلللا ةقروقاو اك ذأ حاقالا نودبب

 1 خملاك ةلذللا نم راجلاو تكله ةفا ةلخنلا رامح باصا ولو مدأ ىككائاتلا ىرو

 كك -

 ْ ةنيط لضف نم تقلخ اهنال انتمت ىهو ضرالا هجو ىلع ترقةتسا ةرحش لوا اهنال كلذو

 | نيبنم اهركذ زائتماو اهلوطو اهتدق ةماقتسا ثحنم ناسنالا هبشت ىهو مالسلاهيلع مدا

 ١ تناكاذاو ةرواجلاب سنأتست اهنال اريثك المح تلمح اهئاناو اهروكاذ براقتاذاو ناستالا نم
 | اهل ضرءيو هقارفل لمحتالف روك ذلا نم اهفلا مطق اميرو حيرلاب اهتحقلا اهثانا نيب اهدوك ذ

 اهقوشعم نيبو اهني دشينا هجالعو لزهتو اهلمح فخنيو ىرخا ا ىلاليمناوهو قشعلا

 ةلخالا صاوخ ن نمو * هعلط نم اهيف لعجم وا هنم ةفعس اهدلع قلعيؤأ ليج هيلا تلاه شل |

 بتكلاضعبفف ءاج دقف بنمعلا اماو » را ةحاار اذكو مؤنل ادهن و

 الا: عىذعأا هاذ ىو بيبزلا اذكو ةردكا ساخن قالا 3 نور لكلا

 | بهذيو بصعل ادشيإ بيزلا ا اولك هللامس) لاقف بيب زلاا سو هلع هللا ىلص هللا ل وسر

 مركلاءامو (نوللا سيو غب بعذو ةهكللا ب ريطبو برلا يشدو ا

 هجوتءناف كلملا ديشجحر ملا جرختسا نم لواو * اعطق 5 هيل رع نك نينا كاره
 ىتحب اهلمحم لماذ موكللا نم اهظف كلتع اهلعؤأ ةمازك لالا تسرد بشل ىلا كل
 | ةاعبامرا وايجاد اع و رقت تاج تاره كس رانك نذل 25 لا مطيو اهب "رب

 | هاقسف لتقلا هيلع بجو الجر رضحاف ريصعلا رم دقوالا هرصق ىلا كلملا داعاف فرظفف

 / ادارم اضيا هوقسف هنم ىنوقسا لاقو هبتنا مث ةليقث ةمونا مانو ةقشمو ه نكي: هبرتشف كلذ وم

 هوب رشام دعب اوطستا مهلا اور 5 لف هريغو هريغ اوقسف برطلاو رورسلاالا هيف ع

 | الالح امل دالبلا رئاسة هسرغب سمامث هبجحتاف كلملا برسشف ابرطو ارورس اودج و

 ا ةتممو رضو ءوس لكل ةيلاحو ّس لكل حاتفم اهنال انلع ىلاعت هللا اهم 0 ةفلاسلا مثالا ىف

 | لخلاىلار ملا بالقنا نال كلذو ( ؟رخ لخ مكلخ ريخ) ثيدحلا فو برلل ةطخسمو باقل

 سماق ةيواعم سلجم ىف حنحتتلاو لاعسلا سانلا رثك او ةريثكص اوخ هنفو * برال ةاضرم
 هلللاسن ماركلا .فلسلا نم ريثك هب شيعت دقو (مادالا#ن ) هيف درو لخلاو انامل

 مهضعب لاق * تادرفملاىفاك اعساو اقش ”ىثلا قش رجفلا 06 انرثو © ماودلا ىلع ةعانقلا

 هلاودو ميداشكرد] ةيسرافلاب ىنءملاو : ريثكتلل لعفتلا ءانبو ىنعمو اظفل حيتفتلاكريجفتلا

 لاقيو ةحراجلا لصالا ف ىو نيع عم 5 نويعلانم 98 ضرالاىفىا 6 اهيف ف [ ميدرك
 سهاظ ىا نيعم ءام قتشا ءاملا نيعنمو اهنم ءاملا ناليسففو ةئيهلا ف اهباهيبشت نيع ءاملا عبنمل

 موسلاو هماقم ةفصلا تلا 1فوضوملا فذغ «ةكذل ءام نم نويعلا نم ىنعمو درحللا
 د م 0



 ميك م07 اح نذورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 | انهه ىنملاو ةكرخلاو سلا ئضتقت ةفص نعو ةاملا ءاطعا ةقيقملا ف ءاحالاو اهانمحا لاقف
 رحب نم ءاملا لازناب عيبرلا تقوىف تانابنلا عاوناب اهتراضن انثدحاو اهيف ةيمانلا ىوقلا انحيه

 نم تاحشر لازناب ثادجالاىف ةيشالنملا ةيلالا نادبالا ى اناف روشنلا كلذكو ةاملا
 ضرالانم ىا # اهنم انجرخاو و مدعلا نم الوا مهانعدبا أك ءايحا مهدبعتف دوجلا رحب

 سنج دارملاو ةيح عمج وهو نهدلا هنم رصعي ىذلا رزبلااو نحطي ىذلا بلا 6 ابح ف

 بحلانف ىا :6 هنف  اهريغو ةطنملاو ةرذلاو زرالا نم سانلل اماوق حلصت ىتلا بوبحلا |[

 لب هريغلكؤيالنا مزاي ىتح بلا ىف لوك أملا سنجر ص سيل ةلصلا ميدقت 6 نولك اي
 "لق اذاىتح سنالا حالص هنمو هب شاعيو لك ؤب ام مظعم با ناف هيف لوك أملا مظعم رص وه
 ام. صال وحاورالاو حابشالا لالتخاب حاجنلا دقف دقف اذاو حاصلاو رضلا 571 حالصلا "لق

 هيلعلاقو ( هللا همرك 1 زيا مركا نف همرك ١ هللا ناف با اوهركا ) مالسلا هيلع لاق |
 مدانباو رقبلاو ديدحلاو ضرالاو تاومسلا تاكرب هلرخس هللا ناف ريا اومركأ ) مالسلا

 مهللا ) مالسلاهيلع لاقو ( عوجلاب هللا مهالتباالا موق هناهاام هناف راب ةعصقلا اودنستالو

 زيا افقزراو انونغالو اخحمالو املصالو انمصام زيا الولف زيخابو مالسالاب اتم

 | لمعي هناذ نكميام ىصقاب زبخلا مركيو مالسالا ةعرشىف لاق « مولعلا حيفا ( ةطنخلاو 1

 ءاملا لكي ىدذلا لي اكيم مهأوا اعئاص نوتسو ةئاكالث زيا نم ناسنالا اهلك اي ةمقل لكىف ظ

 | ءاوهلا ةكئالمو كالفالاو رمقلاو سمشلاو باحسلا رجزت ىتلا ةكئالملامث ةمحرلا ةنازخ نم

 هريس سدق ىدعس خسشلا لاق : زابخلا مهرخاو ضرالا باودو

 ئروخ تلفغبو ىرا فكك ىانزت اذا ةقراكراكز كلف ديشروخو همو دابوربا

 ىربت نامرفوت هك دشا قاصنا طرش.# دادرت نامرفو ةتثك ربسوت رهبزا همه

 | ىلاعت .هللاةمعتل امظعت اهلك أف تلق ناو ضرالا نم ةرمسكلا طقتلينا زيا مارك !نهو ب ظ

 | (قمل نم هدلو دلوو هدلوف ىفوعو ةعسوىف شاع ةدئاملا نم طقسيام لكانم) ثيدحلاىفو

 زيا عضو هزكي اذكو . هدعب هلك ا اذاالا زيؤحاب نيكسلاو عباصالا حسم هركيو . مادالا نم

 كلذ لك ىف امل هبقاب ىئرو هفوجوا زيخلا هجو لكا هركي اذكو . ىوتستل ةعصقلا بنج
 فراوعلاوةياقنلا حرشيف اذكطحقلاو الغلا ثرويزلاب فانختسالاو زيخاب فافختسالا نم

 هجارخا نم اوعئمامل دذهلا لهانا مهضعب معز . مالسلا هيلع ىنلا قرع نم قلخ زرالانا ركذو -

 لك أي نم رابكلا ضعب لاق + ةإملاهذهب مهنم ةفيخ هوجرخاف هوحبذ مث طبلا هومعطامورلا ىلا

 نيتاسب * تانج »© ضرالا ف انةاخو 5 اهبف اناعجو 2 مسلا لك أيلف ميزلا اذهب زرالا
 | كلذلو بْصلاو لختا عاوتا نم ىا بنع عمج © بانعاو 2 ةلخم عج 6 ليخم نم 8 ةءولمت

 تلقناف + عاونالا ىلع لادلا كيذكالو فالتخالاب رعشم سنخلا ىلع لادلان اف بحلا نود اعح

 بحلاو روقلانال ةلوك أم اهنوكى بانعالاو بحلا قباطي ىتح روقلا نود لخلا ركذ+ ظ

 عنصلا راثاو عفنلا ديز: اهرحش صاصتخال تلق + ليخللا نود د اهلك باتعالاو |

 (كلذو)



 سب ةروس مهي "91 زعم

 تقو لك ىف ماسجالاو حاورالا نيعت حاورالا نال اعطق روذحم كلذ نم مزليالو قئاقحلا

 نع ضوع لك نيونتو ةيفان نا #4 نورضحم انيدل عج امل لك ناو © اذه ىىعاف لاحو '

 دش لكلا نال عيمجو لك نيب عج لوعفم ىنعم, لدعف عبمجو ٠ الا ىنعمب املو . هللا فاضملا

 عيل فرظ اندنع ىنممي انيدلو . مهعمجمب رشحلا نا ديفب عيملاو عاتجالا نود ةطاحالا
 ةب الاهذهو « ءازجلاو باسحلا نورضحم اندنع نيعومجالا قئالخلا لك ام ىنعملاو .هدعباملوا

 هلاح ىلع كر تامنم ناو ايندلا ىلا عوجرلا مدع ناب دعب رسشحلا ىلا لكلا عوجرل نايب
 هنكلو تيملل ةحار توملا ناكل باسحو ٍباقعو سبحو عمو ثعب توملا دعب نكيمل ولو '

 ُكارملاو قفانملاو رفاكلا ناهيو لداعلاو طاصلاو صلخلاو نمؤملا مركف لأسي و ثعبي

 نوئرهسي و هللا ءانلؤا ىف نوعقنو هحسقا نومتتلف نيققحلاّنَم :لوقلاناوممتسي مهنا نورتألأ
 لياقو ةدارالا بابراو رظنلا لها نم اريخ هب هللأ ءاشي نمالا ةئسحتسملا مهتاملكب و مهب

 رافكدده كلذك ةرامعلا قيرط نم ماقملا اذهىف ةعيرشلا رافك دده ىلاعت هللازا امكف مهام
 اذه انوب ىلا ةردقلا ةضبق نم تلفني+و دحا مهنم تغبل هناف ةراشالا قيرط نم ةقيقحلا

 اونقوع لب اويتوعو هيدل اورضحاو هيلا اوعج ر مهلكو ددمالو نوع مهنم دحاول نكي لو

 اوربتعيل امركو هنم الضف متالا رخآ ةمالا هذه لعج ىلاعت هللانا ٍلعا مث * هيلع مهام ىلع

 نم دحاىلا اكشامو ةما لك نه مهل اكشدق ىلاعت هناو ىرخا ةمال ةربع مهلعجامو نيضاملاب

 مالسلا هيلع لاق م ججارعملا ةليل مسو هيلع هللا ىلص ىافلا مهبدن ىلا اكش امالا مهتياكش مهريغ
 دغلا قزر ىنم نويلطي مهو دغلا لمع مهفاكا مل ىنا ىلوالا ٠ تاياكش ىتءا نم ىبر اكش)

 نولكأب مهنا ةثلاثلاو . ىريغىلا مهلمع نوعفدي مهو مهريغيلا مهقازرا عفداال ىنا ةيناثلاو ٠
 مهو زعملا اناو ىل ةزعلا نا ةعيرلاو . ىتلخ نوملاصيو ىبم نونوخيو ىريغ نوركشي و قزر
 مهسفنا اوعقو» نا نودهتجي مهو رفاكل كل دانلا تقلخ ىلا ةسماخلاو ٠ ىاوسنمزعلا نوبلطي

 (اهيف
 تسار راتفكهن تسهوكت لعف هن « تسام سمن رد هك اهيدب زا ناغف
 قي اط مدنهد نيمادحح مئادن * قيرف رشحمي ندوب هدنهاوخود
 زوسم ترانب ادرف هك مرونب * زودب لطابز ممشج ود ايادخ

 مدقم ربخ وهو راضحالاو عملاو ثمبلا ىلع ةحضاو ةلالدو ةميظع ةمالع + ةيآو 9
 وه رمضمي وا ةمالعلا ىنم اهلال ةيآآب قلعتم اما ةكم لهال ىا :6 مهل 9 هلوقو هب ماتهالل

 [ ءاكىب و كشخ ] ةيسرافلابو : ةدماجلا ةسبابلا 6 ةتبملا ضرالا 9 هلوق ًادتبملاو اهل ةفص |
 ةبآ نوكت فيك لاق الئاق نأك ةيآ ةتبلا ضرالا نوك ةيفيكل نيبم ىنانئتسا ه6 اهانيمحا ©

 | اورسحت نا رسحتلا عضوم دابعللف رمح نم رسح و حرفي نم حرغيف ملاظلاو قسافلاو
 | مهؤازهتساو هللا ءايلوا ةاداعمو قحلا لها ةفلاخم انئامز لها ىلع تبلغ هنا ملعاو * مويلا

 ' فلاخملوقلا كلذو اروج تلم اك اطسق ضرالا نو ًالميو مهئادعانم نومقتنيف ايندلاىلا |
 | لها هيلعام ىلع نامزلا رخآ ىف ىدهملا ءارزو نم هنع هللا ىضد ىلع ةيناحور نا مف صنلل |



 مد 8”. نجح نورسشعلاو ثلاثلا ءزطا

 اطاك يزدا زا ننكارو اتاكد: نينوت ه «فاكت تضئاسب دنك نوره : األ«
 ىنكمم رب دوخ ماخ شير هاك « قاذا ئعب رت نب هاك تزسسحت لوك

 ناكم نبز مدروخ رب مدوب روك « ناكد نيا دوب نم نأ اغيرد ىاك

 داعلل دش ةرسحاي دباان * داب درب ارام دون اغيرد ىا

 كرشلان ع اوعجريو اوربتعل ةبضاملا مثالا باذعلثمب ةكمىف نيكرشملل دبعو «اوريلأ# |
 نونرتقملا موقلا نرقلاو . ةيربخ 56 نورقلانم مهلبق انكلها 5 9 ةكم لها معي لأ ىاا

 مهبيذكت موشي مهريغنمو ان 1 نيروك ذملانم مهلبقنم انكالها ةرثك ىا دحاو نمزفف
 نال ةيربخ تناك ناو اهلبقام اهيف لمعبال 5 نال هدعبابف لمعلانع قلعم اورب ملأ هلوقو
 لمعي ناو قلطنمل اديز نا رتملأ كلوقىف ذفن امك ةلباىف ذفان هانعمزا الخ ماهفتسالا اهلصا
 ىنعملاىلع انكلها نم لدب 6# نوعجربال مهبلا مهنا ظ اوربي لحما ةبوصنم ةلججاف هظفل ىف

 نيعجارريغ نيكلاهلاىا مهنوك ةفلاسلا ممالاو ةيضاملا نورقلا انكالها رك اومن ملأ عا |

 ةيسرافلابو : ايندلا ف هدعب نم مهل عوجرال اكالها اوكلها ىانيكرشملا ءالؤهىلا ىا مهبلا
 تدواسعم ايندب ىنعي دئدرك ى زاب نائبا روس ناكدسشت كالخ هك دئدركت هدهاشمو ]
 ىلا اودوعي ل ثبح ىلا اوضرقناو اوضم مهنا امكف نوهبتنيال لو نوربتعي الفأ [ دننكى من

 اوري ملأ مهضعب لاقو * نودوعبال مث مهرثا نوضرقنيو نوكلهيس ءالؤه كلذكف اوناكام
 ىلا هتدوعمث نحاكلب كاوا: قوتللا ىلا هلؤتم|نم مهدحا جورخكس ل ايندلا نم مهجورخنا

 ةرابع مهيلا نيعجار ريغ مهنوكف ادبا ايندلا نم قرافم وه لب كانه هتحلصم مامتادنع هلزنم

 ةدالولاببسب نيكلهملاىلا نوعجريال نيقابلا نا ىنعملا نوكي نا زوجيو ةيلكلاب مهكالهنع
 || هك ءاك ره هنع هللاىضر ىسراف ناملس ] ريبكلا ريسفتلاىف اك مهانكلهاو مهلسن انعطقو
 ىفك ”ىدركا داي لزنم نآ ناكتقرو كامو دندادب لد ئدزرك ف قوت ىدشذكر ب ىنارخم
 دنتخاب ردرب ناجو ىدنلانب ىرازبو دئتخاس نكسم ناو دنداهن انب نيا هكناشنا دنياك

 لكردو دنتخيرب كرب دنتفكشب لكن وجو دنداهت ناربلد نوج دّتسارايب اهفرغ نا ان
 | ا

 هنلو شيع سؤب نم اجنام اج « هنطق نعىرذلا ىلاعلا مراطلا لس
 هشبل هل اياملا لوسز *« ىدعلادبعتساو كلملاىفىوئسا املف

 أ دعب ةمايقلا لبق عجري نم قلخلانم نا معزي نم ىا ةعجرلا لها لوق درت ةينآلا هذهو
 ايلع نا نؤمحْزي اموق نا هل لق هنا امهنع هللا ىضر سابع نبا نع يح اك توملا

 هثاريم انمسقو هءاسن انحكن اذا نحت موقلا سن لاقف ةمايقلا موب لبق ثوعبم هنع هللاىضر
 ىلا غلب اذا ءاهقفلا لاق اك هئاريم مسقيالو هؤاسن حكتنال ىحلاو ايح ناكل امجاد ناكول ىا
 | تناك اهنال ها يماىهف لوالا اهجوز ءاج مث تدلوو تجوزتو تدتعاف اهجوز ةافو ةارملا

 ىتح اهبرقيال نكلو قباسلا حاكنلا ىلع تيقبف ةقرفلا بابسانم ”ىش ضرتعي+لو هتحوكنم
 | نوعجر هبافكاو ايلع ناب مهلوقىف ضفاورلا رافك 1 بيو . ىناثلا حاكسلا نم امتدعىضقنن

 «ىلا)



 سي ةروس مج مرح عج

 ْ 0 دعب اهف اوداع ىلا 1 0 هبف مهولتق ىذلا مويلاىفوا لسرلاو بيبح

 | ىلاعت هتاف ءادهشلا هنانلوال ايضغ مهتبوقع هللا لحن امتناو نبرشتسمه ناح رف مهلزانم ىلا

 | هباذعو هطخسو هيضغ تابجومنم انظفحي نا هللا لأسن هور دسالا بضغي اك مهل بضغي |

 ١ ىرضحت نا اهقح ىتلا لاوحالانم هذهف ىلاغت دانملا ىلع نيرصملا *6 دابعلا ىلع ةرسحاي © .
 | *« نؤرهتنيي, هب اوناك الا»لوبسر: نم, مهيتأ, ام ىلاست هلوق هلع لدا هو انهف
 اورسح ناب ءاقحا نيرادلا ةداعسس مهحاصني تطين نيذلا نيحانلاب نيئزهتسملا ناف

 نيلقثلا نم نوئمؤملاو ةكئالملا مهلاح ىلع فهلت دقو نورسحتملا مهيلع رسخ و 0

 تثئافلا ”ىئثلاىلع ةمادنلاو ملا شا ىهو ةرسحلاو مهيلع ةرسحلل ءادن 6 ةرسسحاي ) هلوقف

 هظاقباو بطاخلا هنا درحي اهئادن ىف ةدئافلاو بحت الامت اهنال اهلابقا بلطيالو ىعدتال

 ةرسح اي لوقت برعلا ناف فهلتلا بجوتو ةرسحلا ىضتقت ةلاخلا هذه نا هنهذىف كبت |

 درحمل نوكي مهدنع ءادنلاو بجعتلاو ةرسحلا نامز اذه نا ىلع ةلالدلا ىف ةغلابملل ابجتاب |
 ىلع هونجام مظعتل ةراعتسالا قيرطب هللا ةهجنم مهيلع ارسحن نوكي نا زوجدقو « هيبنتلا

 ةلودلان م هتافام لجال هريغىلع ناسنالا ريس مهسفنا ىلع مهتيانلس هللاماظعتسا هبش مهسفنا |

 هباكتراىلع راكتالاو ريغلا كلذ باصا ام ماظعتسا مزاتسيرسسحتلا كلذزا ثبح نم ىمظعلا

 راجلانماهب قلعت امي اهلوطل اهبصنو ىنرمسحاي ىنءملا نال انريسحاي ةءارق هديؤيو هيف عوقولاو

 (مهيتأبلم) هلوق م واعلا رحب ىو « قلغتملاراجلاب اهلوطىفإا فاضملا ئدانملاب ةهباشم :اهنوكل ىا

 نم مهينأب 585 نو رارمتسالا ىلع ايندلا ىف اهنا ىازةزمتسم ةيضام لاو اك ل

 ةيلست هبفو هتوعدو هنيد لوبق نع نوفكتتسيو نورقحتسي و يبكلا ةياذنم لوسرلا
 «دابعلا ىلع ةرسسحايإل هلوق نويعلاريسفتىفو * هموق ءازهتسا نع ملسو هيلع هللاىبد هللالوسرل
 اونمْويل ثيحرافكلا ىلع ةمادنو ةرسحاي ةمايقلا موب. لاق ىا لسزلاب مهلا زهتسا لاح نايب

 نيئزيتسلانا ) ثيدحلاىفو مهب ةلزانلا ةرسحلا ببسل ريسفت )ا مهينأيام ) هلوقو مهلسرب
 | مهدحا هينأف له له مهل لاقبف ةنملا باوبأنم باب ةمايقلا موب مهل حتي ايندلا ىف سانلاب

 3| هيلا ديف بابللا هلحتشي ىتح كلذ هب لعفي لازي الف هنود قلغا هانا اذف همتو هيركب
 قم | لييس كلسي مل نمل ىبوط دواد روبزفف تأرق رانيد نب كللام لاقو + ( سايالا نم سحيالف

 7: | ىوتتملافو : نيثزهتسملا ؤزهىف لخ ديو نيئاطقعا سلاجملو نيمث لا

 ِ ناكود نوفدم ون ناكد نيا ريز «* ناكد ردنا ىتكيم ىزود هداب

 دش شارت ارشكتو ناتسب هشيت * شابدوز ىبارك ناكد نيا تسه
 3 دلو نعقؤد 4هدالاع تاك فلانا ىب لق ناسي تاهل سعيت كرات
 5 | ناركل قلق: ىيطدا اننا 832 نان كارد تاجا ىذاوق هرأي

 5 تئدروخ نيز ىنز ىم :ىورب هراب * تن قلد نيا درد ىب نامز ره

 5 ناب ود ونا شدد هب رس درا :سياات < ناكد | انشق ب نإيزابو_ نككرت . ةافاب

 5 ىدب وذ ىدرب 1 دبا رخآ امرك انا كيافم_ قاكر هاذا نش
 كك ةحح يح 2



 7-0-3 نورسشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 نيرد ىأ رد ىا ( هنملا لخدا ) دتفك اروا دسر تلود :ماقم ني نوعي راح رشم

 مه ىنلز مه ىنيب ىبوط مهان ناقاتشم شياسآ لزنمو نابحمز ارداعيمو ناتسود زان ىاج

 8 تسباحمى راديد ىنسحو . تسباسحىب باو ىلذو . تسباتع ب شيع ىبوط . ىسح
 هكدرك وزرأ لسا ( نوملعي ىموق تيلاي ) تفك ديد تماركو هلا قزم ببح |

 هللا ترفغتو مديد قح تخاون ميديد هجو م ديسر اك ام هك ىدتسناد نم موق ىكشاك |

1 

 [ ميديسر

 ميديشج لابقا فكزا بارش هنوكدص * متسشل دتتسشن راربا كياجتا
 ميديسر دوصقع 7 < دوب قح شباشخم دوصقم همه ارام

 نورشملاو ىنالا زجل مت
 ا ل 0 ظ

 ١ سمسا ( 00
 دعب نم ىا ه6 هدعب نم 8 ةيك اطنا لها مهو بيبح موق ىا #8 هموق ىلع انزئاامو » |

 ردب موب هءانلعف اك مهنم ماقتنالاو مهكالهال 6# ءامسلانم ف 0
 ' لزتنا انتءمكحىف حصامو 6# نيلزنم انكامو كلم ةحيصب مهىما انيفك لب قدنخلاو |

 | بصاخلاب ممالاضعب انكلها ثيح اببس ”ىش لكل انردق انا امل ءامسلانم ادنج هموق كالهال

 نم ءاهسلا نم دنا لازنا اناعجو قارغالاب مهضعيو فسحلاب مهضعبو ةحيصلاب مهضعبو
 ثيح مهكالهالو ةكاطنا لهال راقحتسا ةيآلا فو * كموق نم راصتنالاف كصئاصخ

 دحاو دبع ةحيصنم شوحولاو رويطلا وحن رجز ىلا هي لسوتي ام مهلاصئتسا ىف ىنتكا
 ايفاكدحاو كلم ةحبص ىتدا ناكاذا هنال مالسلا هيلع لوسرلا نأش مختل ءاعياو رومأم |

 اهظعت الا نكي قدنحلاو ردب موب ءامسلا نم دونجلا لازنازا رهظ ةريثك ةعامج كالهاىف

 مهيلع لزني لاك لبق هلاف ةنواعملاو ةرهاظملا ىلا ةكئالملا جايتحالال هردقل الالجاو هنأشل |
 سيل هنا باوجلاف ءامسلا نم هلوق ةدئاف اف اضيا ضرالا نم ادنج مهلا لسري+م ءامسلا نم ادنج ظ
 | مهرساب مهتكلها ةدحاو ةحبص الا نكيمل ءامسلانم مهيلع لزاللا نا ناببل لب زارتحالل .

 | #« ةدحاو ةحبسالا » ةيكاطنا لها ىلع ةيوقعلاوا ةذخالا تناكام ىا #2 تناكنا © ٠

 ا # مهاذاف 92 [ دز ٌةحبص هتفرك ناشبإ رهشرد ىزابودره ليئاربج هك دايرف كي رك 1

 اوهش ةكرح مهل دهاشيالو سح مهل عمسال نوتيم 6 نودماخ 8 [ نافبا اكل

 | لا داهرلاك تنملاو باهتلالاو ةكرحلاىف ةعطاسلا رانلاك ىحلانا ىلا اينمر ا راثأ
 05 ىثاوكلاىف لاق « اهرمج *ؤط اذا تدمهو اهرمح *ىنطتيم و اهبهل نكس رانلا تدمحخ |
 ؤ لتقنم ثلاثلا مويلاف ةحيصلا تمقوو مهكالهدعب مهداسجا ءاقبل غلبا ناكناو نودماه |

 (يبيبجح )



 سب ةرول مه ا

 | اوناك مهلا اوملعيلو ءادعالا ىلع محرتلاو ظظبغلا مظك ىف ءايلوالا ناسولع ايرج ةعاطلاو
 ظ © ىوقتيلاي لف ةداعسالا هبسكت+ل ممتوادع ناو قحلا ىلع ناك هناو هىماىف مظع ءافخ ىلع

 نوملعي» [نم موق ىشاكىا] هبنملا نييعت ىلا دصقريغنم هيبنتلا درحل ماقملا اذه لشمىفاي
 ةرفغمب ىا ةيردصم وا ىبونذ هيسب ىبر ىلرفغ ىذلاب ىا ةلوصوم ام *5 ىبر ىلرفغ امب
 لوخدب فلالا فذحال نا وهو لصالاىلع تدرو ةساهفتساوا نوملعي ةلص ءابلاو ىنر

 مهتلم نع ةرجاهملا نأ مخفت هبديري ىبد ىلرفغ ”ىش ىأب ىا رفغب ةقلعتم ءابلاو راجلا
 ةنللا ىف نيمعنملا ىا 8نيمركملا نم ىناعجو ف لتق ىتح نيدلا زازنعال مهتيذاىلع ةرباصملاو

 ثيدحلاىفو ةمايقلا موي دسبجلاب حورلا قلعتدعي ن وكيامنا همامت ذا فصتلا ىلع ناكناو

 ناما زين ناشيا ىدنديد تماركح نبا موق نارك 1 ] (اتيمو امح هموق حصن ) عوفرملا

 مهدرمتو مهبصعت ىلا تفتليال سانلل اان نوكي نا نمؤملل ىنذي اذكه و [ ىدندروا
 قلخلا ةيؤر سفنلا نع طقسبيال راصقلا نودمح لاق « بضغلاو ىضرلاىف هلا ىوتسيو

 ةنلالوخد تقوهف ءارتالأ ةرضحلا ىف ىلعالا دهشملاف طقسل تقوىف اهنع طقسولو لاحب
 ناكمالا باج نال كلذو ريقفلا لوقي * كاذذا هسفن ثادحب نوملعي وق تملاي لوقي

 انكمت ماتلا خالسنالا ناك ناو ادبا لوزيال ةرزنكلاو قلخلاو سفنلا بناجب قاعتموه ىذلا

 ناكمالاو ثودحلا دحنع مهجرخال خالسنالا اذه ناف دوهشلا لاك دنع رشبلا لماكال

 فشك ىف لاق * لاحم وهو امبدق ابجاو نكمملا ثداحلا باقني نا مزاي الاو ةبلكلاب

 قحىادف راكزورو لدو ناحو دبا رد د هدم كنا قالك رازشالا

 ككديسرودب تمارك تعلخ نأ تع تصح نا اناندرك تنتح ”لكن اح ددك مذانلا كو

 اوفاخنال) ديا باطخ ناشيإب دنسر كانرطخ ةبقع نآب نوجوا ناتسود « ةنملا لخدا )
 عزتدد هللاهمحر ليثح نيدمحا (ةنملاب اورشباو) هكدنهد تراشب ارئاشيازاب ( اونزحتالو

 داهل وا ناهدرب شوك نثر هللادبع ل ديد نابزبو 3070 تراشا تسدب دو»

 تستلاح هج نيا ردي ىا تفكشرسإ «دعبالدعبال ١ تنكى نتشيوخردوا دوش هجن

 رابدا كاخو هداتسيا رب سلبا كنيا هد ىددم اعدب تسارطخاب ىتتو هللادبع ىا تفك

 سفن كياب هن زونه «دعبال» ميوكسنمو ام محْْزا ىدرب ناجهكديوكمو دزيرى رسرب
 هللا ىضر ىلع نينمؤملا ريما . قح تيانعب فوقوم راكو نما ىاجهن تسارطخل ىاج هدنام
 هلبقزا ىور رابره مدرك هلبق بفاجم وا ىور راب هس مداهتىم كاخرد اد يك كداوكا "هن

 درك اوشن زيزعوت ميدرك ليلذ ام هكن ارادب تسد ىلع ىا هكدينش ىبادن سي ديئادركب |
 دهن اهب لزنم ناد ىور ىناف ىارسزا نوج نمؤم ٌءدنب هك ديا ريخرد سكعلا اذكو
 هكديا باطخ مرك ب مدق بانجزا ديوشب ان داباوخ بوج ةتخن نادب اروا لاسغ
 تمحر تاب وانطاب ام ديوشدم تل وارهاظلاسغ نأ هكنانح ل ءاكرد نابرشقم ىا

 ناهدزا هكتسرون هجن ان نكربخ ارام اهاشداب دنيوك توربج ترضح نانكاس ميوشيم

 ةنكي ىلجت رهاظرب ىو نطاب زا هك تسام لالج رون' زا ديوكو دنز ىء هلعسش ىو



 م مرت ١ قورشلاو ىتاثلاءرجلا

 ععس لاقي اك ىلوق اولبقاو ىحصنو ىلظعو ىف ىتوببجا © نوعمساف © مهتهلا ا
 مدعو نيدلاىف بلصتلل اراهظا كلذب مههفاش ةرفكلل باطخلا هلبق ىأ هدمحنمل هللا |

 مهام نالطب ىلع هسشنتلاو قحلا ققحتل مهريمض ىلا برلا ةفاضاو ه. لتقلاب ةالابملا |

 ةيغرلا لامكي هنع هرودصل اراهظا هدك1 امناو داثرالا ىف ام اباب را مانصالا ذاخما نم هيلع

 نم هؤاعما تجرخ ىتح مهلجراب هوئطوف هيلع اوثو مهل هتحيصن نم غرفاملو * طاشنلاو

 ىنعي هومحر ىدسلا لاقو * هنع هللا ىضر دوعسسم نإ لوق وهو رئملا ىف ىلا مث هربد

 لاكرب تسال يلد نا وق دها بر لوم, وهو دش كاله ان ديدز ىم كنس اروا ناشيإا ]

 هكدكنا تفك ارمي ىتب قيدصلاركب وبا هك تسا نانجن ١ نيا قلخرب ىو تقفشت طرقو |
 مهلاف متى دها مهللا » تفك دندناوخم لطاب نيداب قح نيد زاو دنديناجن رى اروا |

 هللاىضرركب وبا ”ىنابرهمو تقفش لاك « لطابلاىلا قملانم عوجرلاب ىننورمأي نوملعبال
 هللابصام ) تفك هكربخن اب مالسلا هلع ىنرع تويئرحب زا دوب هنزيغ راج .قاحر وكلا

 نانج قلخاب مالسلاهيلع فطصم قلخو ( ركب ىنا ردصوف هتسدو الا ىردصفف 30 لا

 00 تساحتو دك ىوز, نع نادثدو دندوب هتساخرب ىودصّس نارفاك هك دوب 1

 ىوق دها مهللا ) [ هك هداهن ناشيارسري تقفش تسد ملاء رتهم نآو دنتخادنا ىء توب |

 ىوتتملافو : ( نوملعبال مهناف |
 [1] فا تابعا ورا ارك ىكيومح ان « ىدب لج رد دّتشك ار عبط

 بداىب رهزا لمح الا تسين * بلطردنا بدا دوخ ناملسمىا

 هورشت لبقو * ةئيدملا روس ءارو نم هوقلعف بيبح قلحفف اقرخ اوقرخ نسحلا لاقو *
 ةكاظنا قوسفف هربقو سرلا وهو رئبلاف ىلا ليقو * هيلجر نب نم جرخ ىتح راشنملاب |
 نوعمساف مك كير, تنما ىلا لاقنا ىلا لسزلا لتق نع كلذب مهلغشيل مالكلامهعم لوطلبق * |

 قا سلا ا ىثاوحف ا لسرلا صلخت هلتقب مهلاغتسشاب و هواتقف هبلع اويثوف

 2 عد يي 26 60 0 ءىسيم عم ديجي هم سب هد

 1 كوقو ادلع يومك بتسو دنتفر نورب تفالسس تس ىلوش و ] ىنشاكلا

 ةئالثلا لسرلا اولتقو هريسفت ىف ثيالاوبا لاق 6 [ دندش هتشك نانمؤمو كلمو ناريمغس

 [م]انالا نولتقي دمها مزال + اكو راكن با تسارئاهيفسزوج

 ذئننح اهلوخدب هلاماركا هولتق امل كلذ راجنلا بيم ىا هل لبق ه5 ةنملا لخدا لبق

 هناال ثعبلادعب اهلخدي اهلهانم هناو ةئلسا لوخدب ىرشبلا هام لبقو +ءادهشلا رئاسك

 لوقملا ناب ضرغلا نال هللبق لّمل اماو ثعبلادعب ءازجلا نال لاا !اهلوخدي صا

 لاؤس نع اباوج عقو فانئتسا ةلمجاو هنابي ىلا ةعراسملاىف ةغلابمللو هدوهظل هل لوقللاال
 ىجخستلاو هنيدىف بلصتلا كلذدعب هير ءاقبل ناك فك لق تاك دل ممر هلا ةياكح نم أشن

 باوجهناف هرخآ ىلا 6 لاق © ىلاعت هلوق اذكو ةنْلالخدأ لبق ليقت ىلاعت ههجول هحورب
 لاق ليقف ةينسلا ةماركلا كلت هلين دنع لاق اذاف لدتيق نك هلا ةياكح نم. شن لاوس نع
 ناعيالا فلوخدلاو رفكلا نع ةيوتلاب هلثم باستك | ىلع 0 1 4 كلا اج اعل ما داس ألا سلا دج طا داش يمص | هلاحي هموق لع اينمتم |

 دككنز >> (0ن.66-85-كه)) بدئ

 7 1] مكب" وي هرعت عظم سس وك يم 06 7



 | فطلت اذهو رطاف لواىف رطفلا قبس دقو مركلاو فطللا عاوناب قابرو لدعلا متكنم '

 سي ءروص مهي ")6 >>

 رازثو ىور درز نينح هاظب + راوخ راسب دجال اشار

 ءالؤهل عباتمو انئيدل فئاخم تناو [ دنتفك ناشيا درك تحصن ارموقن1 بدح نوج ]
 قرهظاو ىنقلخ * ىرطف ىذلادبعاال 98 ىل ضرع ”ىث ىأو 46 ىلامو فه لاقف لسرلا

 راتخام مهلراتخا هنأ مهارا ثيح حصنلا ضاخحتاو هسفن ةحانملا ضرع هداربإب داشزالاىف

 هلوق هنع ”ىنبأك هريغ ةدابع ىلا مهقلاخ ةدابع كرت ىلع مهعيرقت دارملاو هسفنلدارملاو هسفنل
 ةئعبلا دعب موقلا اهيا نودرت هريغ ىلا ال ىلاعت هيلاىنا ديدهتلا يف ةغلابم ه«نوعجرت هيلاو# ْ

 ةرطفلانالمهيلا عوجرلاو هسفن ىلا ةرطفلا فاضانمحرلا ميتفىفلاق + ةيساحمللوا ةازاجملل .
 نيفراعلا ضعب لاق + قيلأ مهب ناكو رجزلا ىنعم عوجرلاىفو رهظا هيلع تناكو ةمعللا رثا
 ىلا لوقنم دافتسم ىنعملا اذهو ةرطفلاو ةقلخلا قوف ةفرعملاو ةرطفلاب ةجوزمم ةيدوعلا

 هنادوهيءاوباو) لاقاملةرطفلاب ةجورمم ةفرعملا تناكواو (ةرطفلا ىلع دلويدواوملك) مالسلاهملع

 باستك اوةلعريغب ةهيدبلاب افرص هلالجو هلام فشكب قلعتت ةفرعملالب (هنارصتيوهناسجميو
 ةرطفلاةيؤر ىلع لمع نم صلاخلا ديعلا مهضعب لاق « (لبق نم هدشر مبهاربإ انين ادقلو) هلوقل

 مالكلا زارباوهو لوالا قاسملا ىلع داع مث رطافلا ةيؤر ىلع لمعي نم هنم لحجاو ريغال ا

 ىلاعت هللاوهو ىترطف ىذلا نود ىا 6 هنودنم ذخمتاء ه8 لاقف هسفنل ةحبصللا ةروصفف
 ذختا ال ىا قالطالا ىلع ةهل آلا ذاخلال ىننو راكتا وهو مانصالا ىهو ةلطاب  ةهلا

 ىدرض نمحر دهاوخرك ١ ] ىنعي © رضب نمحرلا ندرينا »© لاقف ىنللا ليلعتل فتأتسامت

 ةهل آلاىا 4 مهتعافش ىنع نغتال 9 هبر رضتي هوركمو ءوس لكل مسا رضلاو [ دسد نم
 هلوقو ةيردصملا ىلع ايش بصنق عفنتف مهل ةعافشالذا عفنلانم أيش ىتمفتنال ىا هي أش »
 6 نوذقنيالو 88 بارعالانم اهل لحال قاّشتسا ةيطرشلا ةلمجاو طرسشلا باوج نغتال

 فطعوهو ةرهاظملاو ةرصتلاب هوركملاو رضلا كنيذنم ىتوصاخمالى١ ضيلختلا ذاقنالا

 صيصخم دعب مهعتوهو ىتوذقنيال هلصانال بارعالا نون فذح مزملا ةمالعو نغتال ىلع
 ماذجلا ءاد هبزاك ابيبحنا اورك ذ ليهسلا مامالا لاق + مهتردق ءافتناو مهزجتىف امهبةغلابم

 ناك ضيرملازا مهضعب لاقو * ىهتنا للا نمحرلا ندرينا لاق كلذإف ىنشف ىراوجلا هلاعدف

 اذلذ هسفن ضرم مكحىف هنبا ضرمناوا امهيلك ءالتبانم عفامال لاقيناالا قدساك هنبا

 ىلع مهاض سم نه ريثك ءافش ىور هنآل موقلا رض رضلانا للمتحمو هسفن للا رضلا قاضا

 مهين اسحالل اهرعتو ةلاتسالا نم هلبقام ةّقرط ىلع هسفن ىلا بيبح هفاضاف لسرلا ىدي

 كارشاناذ * نيبم لالض ىنل ف ةهل ! هنودنم تذختا اذاىا 46 اذاىنا » فطللا قيرطب

 هريخالا ريخالو هريغ رداقال ىذلا ردتقملا قلاخلاب رضلا عفدالو عفنلا هنأش نم سيلام
 مكقلخ ىذلا * مكبرب تنم ىلا 8 ةلماىف زيمت هلنمت دحا ىلع قيال نيب .لالض



 ىلا+ ررودن نهشزا هشيك رات تيقلاد هنا راجت سيح دك ] ةيكملا تاحوتفلا ىف ا

 بيغرتو لسرلا عايناىلع ثح ةدايز هيفذا الا ةلاحمال دتهم لوسرلانال هنودبب ىنعملا متيامم '

 لوالل ىلفل. دك ام ىاثلاو كوالا. اؤطبتال!لوهنعم :نيلسرملانِم لدي, عكلأسب الند هلوقفيديف |
 هزنتلا نم .مهعايتاىف :مهبغريامب مهفصو ىلا هيلسوتلو .دكأتلل ريركت داشدالا ف لاق « |
 نيدو زملا ةخبشتملل مذ هنو * ىهتنا نيدلاو ايندلا ريخ ىلا ءادتهالاو ىويندلا ضرغلانع '

 مهو # ةلاسرلا غيلبتو حصنلا ىلع الامو ةرجا  ارجا #© [ امثزا دههاوخ ىمت ]|

 لاغيالا لاق نمو نودتهمو لسر مهو فيكقف الوسر نكيطناو هعابتا بجي ةوعدلا ف امهتم |

 تك 84 - نورشملاو ىناثلا ءزملا

 مالسالا لبق ءاعنصي ريق رفحهنا رك ذو .ءامكحلاو ءاملعلا كئاوا دالوانم جرزخلاو سوالانا
 ةنالف ربق اذه بهذلاب هيف بوتكم ةضفنم حول امهسؤر دنعو ايلبت+ ناتأىما هن دجوف
 نوحلاصلا تام كلذ ىلعو هبزاكرشتالو هللاالا هلاالذا نادهشت اهو اتنام عيت ىتنيا ةنالفو

 نمؤدوجو تام نم: لقي ملغاو (ةنللا لد هللاآلا هلال طيوهو تامنم) ثيدجلا فو .امهلبق
 سقك نايالاب فصوب ملواو ةعافش ريغنم اهلخدي ةنجلا ىف هلادحوم لك نا انملعيل لويوا

 نمؤمال دحوم سقف اهبحاصيو اهبزونمؤي معرهظا نيب ةعيرشال نم هبارضاو ةدعاس نب

 جرب همن كيو ىداد هقدصب همن كي دوب ةوسك هجن ازورره ىدرك بسكو نامدممزا

 هك زودنا ا ىشادن ,ربخ ىولاحزا سكو.ىدرك تدابع ناهنب اريادخو .ىدرك لابع
 شيوخ ناعاو دماس باتشي شيوخ, لزْيم نازا دندرك افجو دنديناجر ارىنيع نالوسر
 هدروا ناعا كنت لهجاب ارتالوسرنا و دندرب اهراد هكاطنا لها دنا هتفكو « درك اراكشا

 بيبحب ربخ دنتخيوايب رادزاو دنديشكرد ولكي اهنسرو دئدرك خادوس ناش ىاهولك دندوب

 دئريكت ل نع قلخزاو دئنيشت هوكرد لادبا هكتانج ىرافرد ديتسريىم اريادخ هكديسر راجت
 ايعاس ءاجام دنع لاقاف ليقهن اك ىناب فاشتسا # لاق 8 [ دمايب شيوخ لزنمزا باشب

 هلصا © موقاي 88 لاق لبقف مهلتق نيدصاق لسرلا ىلع نيعمتجم مهارو عمجلا ىلا لصوو

 وحن اهتلاتساو مهبواق فيلأتل موقايب مهبطاخ [ نم هوركىا ].ةيسرافلاب : هانعم ىوقاي
 مهضعب لاق * مهبءوسلا ةداراب مهتمريغهناو ريخلاالا مهبديريال هناىلا ةراشاللو هتحبصن لوبق
 قلاب مكيلا نيثوعبملا * نيلسرملا اوعبنا 8 قالخالا لادتعاو عرولاب مهب اروهشم ناكو

 ديدب ارتالوسر تسخن دما نوج تفكمداتق ] مهعابتا ىلع.مهلاثح مهتلاسر ناونعل ضرعت
 زجو مهاوخيم دم حييهام دثتنك ديهاوخم دم حجه نايكي هكتوعد ناب انك تنك

 «ىلأسيال نم اوعبتا# [تفكب ارموق بيبحتسين دوصقمنانيد راهظاو قح لك ىالعا

 نكيملاذا ريا اذه ىلا لصوملا قحلا قيرط ىلا ىدتهملاو:ايندلاو نيدلاريخ ىلا # نودتهم

 نودتهممهو هلوقنال هلالاثم هدنع ةييآلا نوكت اهنودب ىنعملا مي ةتكت ديفياع مالكلا متوه

 تاليوأتلا ىفاك مهليطابا وحن نيلئاملا قتلا ءافعضلانم ةريثك الاوما مهتاسيبلتب نوعمج نيذلا
 هب 5 5 2

 دننك نانيا مدرص ةماج ىلو «. دنئز نادم ريش ناوراك هر

 (ىاصع )



 ١" هتتمىف عرتسي ةنوك لاح 46 شي 98 قساك »الم زيشع ثا ارؤسلا “نود ناكو لخرلا نما |
 راحالا ىرص نب بح تاكا تاء م ودعلا نودوهو عيرسلا ئفملا' ئعشااناف ا

 لق مالسلا هيلع هريغ ىلا نم واو 5007 هتثعب تقوو هتعن هف ىأرو هللا تاثنكب ١ العلامه |

 سي ةروس مد مريع جبع

 ارااشياو 52000 هفياخ تسل لو 39 ازام هكر وطب وزناعو 1 رك ف ارسل
 مركلال دش ”هتشت رت قأطلا3 داع ئطاقو هه رت اه رك قاوم, طزكا اهنااور: امن أ تا ركاب

 انمصع [ دندشن كلاس فارساو مظ ةّقيرط نيققحم ةِفوص قحردو دندرك ليه قح باجي

 ىصقانم ءاجو 8 حرحصلا ناهرتلاب هحوضو دعب حيرصلا قملا ةفلاخم نم كاياو هللا

 ه6 لجر اه 5 نازا ىباح رترودزا دما و] ةيسرافلابو : ةيكاطنا بناوج دعبا ه ةنيدملا

 ريغ اروكتم الجر هنوكلال هنأت مظعتل هريكشتو ةتدالجو اجلا: ةيلوجر ىلا ةراشا هبف

 ١ ىصقانم هئيحيىفو ةئيدملاف باب ىصقا دنع هلزنم ناكو ىلاعتهللا دنع مولعم لجرهناف مولعم
 ١ كخبةتئامملا قا ىلا“ ةنيتاؤملدا تمل ىتح يملا عوايل نونا! قتنرلا» نآوكل ناشي يملا

 ردنكسالا لست نم ناك خزاوتلا ضعبىفو + ههجو قبساكس يب بحاصب ءاملعلا دنع روهشملا

 ريدقت ىلع ىهاظ اذه ريقفلا لوش «* مهمانصا تحي ناكدنال راحنلا بيبح ىمساماو ىورلا

 مثالا قابس ) مالسلاه لع هلوقاماو روهلا هلع ىذلاوهو لسرلا ىديا ىلع هناعا نوكيا

 | هانعف (نوعرف لا نمؤمو سي بحاصو بلاطىانب ىلع نيع ةفرط للاب اورفكي+ل ةثالث
 اهلةدجسلا مانصالا تحننم مزابالو عئارششلا لوصانموهام اولخيلو منصلل اودجسيمل مهنا

 دقو مانصالل اتحان هنوك اراجن هنوكنم مزايالو ىلهسلل فيرعتلا فاك اراحن ناكما رهظالاو

 ناك هنا هب هناميا بيس ناكو . ةنس ةئاهس امهنيبو لسوهلع هللا ىلص هيلو نما نمدنا اولاق

 | دححوتلا رهظانم لوا ىطوسلا لاقأك راجنلا بيبح ريغ اضيا هثعبم لبق هبنما دقو. هثعبم

 ةما ثعببنا ةماقلامو وجرالىلا اسق هللا محر ) ثيدحلاىفو ةدعاسنب سق اهلوحامو ةكمب

 هبنما اذكو ليفني ورمصنب ديزو اهنع هللاىضر ةحيدخ معنبا لفوننب ةقروو ( هدحو
 مالسلاهيلعلوسرلا ةنيدميزاتجاهنا هتصقو * ربك الا عبت ديحوتلارهظاو هثعبم لبق مالسلا هيلع

 ةلاحرلا نم افلا رشع ةئالثو فلا ةئامو ناسرفلانرم افلا نوثالثو فلا ةئام ةباكرىف ناكو

 مهلأف ااهنم: اوي رم الز دلا ومن انت ياعلعلا و. ابكشلنا ده هعانتا لم ؛كدتوو هنا رالف

 جرخبالو هتماقاراد هذه دم هللاَغِب جرخي لجربوهاما تيبلا فرشزا اولاقف ةمكحلا نع

 ١ ءاطع مهاطعاو هنم اهحوزو اهقتعاو ةيراح هل ىرتشاو اراد مهنم دحاو لكل اهنف قف اهنم

 دمحم باتكلا كاذ عقدين ا هيماو مهنم مظع ملاع ىلا هعفرو همتخو اباتك بتكو اليزج

 ظ لسوهيلع للاىلص هلينبو هنيد ىلعو ه.نما هنا باتكلا كلذفو هكرداذا سو هيلع هلا ىلص

 هيلاعفد ىذلا ملاعلا كلذ دلو نمهناو بوباىبا راداهنا لاقيو ةدلبلا كلت ملقاذا اهلذني اراد

 ىلع روك ذملا باتكل' مالسلاهيلع هيلا لصوو هرادؤالا لزنيمل مالسلاهاع وهف باتكلا
 *ىرقاملو ةنيدملاو ةكم .نإبوهو رجاه نيحوا ةئعبلا لواىف روطسملا ملاعلا دلو ضعب دي

 لاشرو ةنس فلاب هثعبم لبق هناا ناكو تار ثالث (حاضلا .خمالا عتب ابحرم) لاق هيلع



 ف تنايشلل 2م نورشلاو فايلارب نجا

 لاسر ادا ناتفعو لك تمس * لاقم نيز ارام تيشيراعأ و عر

 نانكشي اراهش مد نآ منكام # راكشا نواس د واخإ | زكم

 ما هتش رس ار شروخ تحيصترد * غاهببنك هب رو وهلو وغلب ام

 غالب نيزارام تسا هدعم شروش # غالو فالو غوردام توق تسه

 تقاذإ" قوخدت ىوباب مرجال » تسب دون يزرع كت ايركيزذ

 قئسازا كيداز») كشن رنوزدناك *قح تس دناوخ سحن نازا رئاكر شم

 دوح ىوخ ربتعل دناذركنذ يب «*دبا: نيكرش رذ كسداذوك, مك ١

 نمال « مكمم ف مكمؤش بيسىا 6# مرئاط وف ةيكاطنا نهال نؤولسرملا ىا 6 اولاق ف | ١

 | #* متركذ نأ وه اقلطم هب مءاشتيام ىنعع رئاظلاف مكلامحا حبقو كداقتعا ءوس وهو انلق
 أ ةنييزكلا ايا ] ةسرافلاب و 3 مفاوخو مكتداعس هنف اهب مظعو عا طرشو ماهفتسا ناتزمهب |

 ا مدعوت وا متر يطت ئاأ هتكلع؛ ةلقام ةلالدن هن :قاودحم طرشلا باوجو [ ديو ثىمع هداد |
 1 7 0 : 3 يل 1 |

 ريك ذتلا وكن ه ةبطرسشلا .هيضتقت انع ٍبارضا د نوفرسم موق ملا لب ف بيذعتلاو محرلاب

 نإرصعلايف فارسالامكتداع موق مت لب كلذكص الا سل ىا دعوتلل اححضموا مؤشلل انيس

 مهءاشتو متدعوت كلذلو ناودعلاو لظلاىف وا مؤشلا ك انا كلذلف دخلا نع هف زواحتلاو

 تفرسا اهناف اهتافصو سفنلا مه ةقيقطلا ىف موقلا ءالؤهو . هب كربتلاو همام تما نع

 عوقولاب ىلابيال وهف سفالا هذه لثم ديف ناك نم لكف قطا ةفلاخو عبطلا 50 ْ

 كلاسملا رتشنه هكلسام ىلا سانلا وعد لازيالو كلاهملا ىف |

 تسردنت ارنبك جده دهاوختوا 00 عبطو جام دشاب اركره

 اورك ذو ءالوالاو ءاس الا ظعو اذلو هعس نمو وه حلفا اه زو انهنع صا نم 10

 انعاإ ىرك ذلا نكلو مهفالسا ةشرط نع مهودرو مهفارساأو مهاطخ ىلع سانلا اوهشو

 برضب سماف ىروتلاو ىلبشلاو دينملا مهيفو ةتيلخلا مهرضحاف ليزج باون' كلو مهلتقاف
 رثوالاقف كلجعنامولاقف مذ لاقف ردابتامىلا ىردنا فايسلالاةف ىرونلا نيسحلاوبا مدقتف

 كلذنم هدنعنمو ةفالا بجحعتف ةفيلخلا ىلا سمالاىهناو فايسلاريحتف ةعاس ةايحب ىنادصا
 جرخف هعم ثحلا ىتح مهنم دحاو 'ىلا جرح ىضاقلا كاقذ مهلاح ئضذاقلا ريتخم ناب صاف

 هراسي نع تفتلا مث هنمي نع تفتلاف ةيهقف لئادم ىضاقلا هلا قلاف ىروتلا نيسحخلاوبا هنلا

 هللاب اوماق اوماق اذا اداسع هلل ناف دعب و لوشإ دخا مث لكلا نع هباحا مث ةعاس قرطا مث

 ىتلابس لاقف هنافتلانع ىضاقلا هلاسم“ ىضاقلا ىبا هراكيكزميو هللاب اوةطذ اوقطن اذاو

 | بحاص تلأس ام ىل حعال لاقف نيعلا ننالم اهلع كليف اباؤج اهل معانالو لئاسملا ن

 ىخضاقلا لسراق كلذي كتمحاف ىر نع ىلق ىريخاف ىلق ظلال ل عال لاقف 0

 |؟دناوحم ارئاشنا هفياخ ) ]الدم ضرالا هجو ىلع نيتجلفا ةقدانز الكسار اك نا ةفيلخلا ىلا

 ار رامودوخ كوع نيك هنتوا هكتسنا ام اما - دنتفك ديعا دب وجاني تقكو

 (فرشم )

 به ع ع هد ا



 سي ةروص مه 1 > ء

 تقاضامل اولاق 9+ ةيلهاجلا ةيلحاو دانملا ضحت ىلع ىنبم وه لب هتصو هلاح اف سيل قحلل |
 نومي مهناف ريطلاب لؤافتلا ريطتلا لصا 6 مكب انريطت انا 8 للع مهل قبيملو ليلا مهيلع |
 هب.مءاش يام لك« .كاقمتشا مث للا ىف قدساك رسثلا بيس حرانلاو ريخلل بيس حئاسلا رئاطلا قاد

 مهتاوهش قفاوبام لك, نوذميتي اوناك ثيح ةلهملا نديد ىلع ايرج مكب انمءاسثنانا ىنعملاو
 ةداعسل اعتتسم ناك ناو اهةفاويالام لكب نومءاشتيو لابوو رش لكل ادحتسم ناك ناو

 انيلعرطقلا لزت ام انرايد ىلا متمدق ذنم ذا مكمودقب انمءاشتدق ىدنبشقتلا لاقو * نيرادلا |

 اوهتناو نيملاس مكناطوا ىلا اوعجراو ان نم اوجرخا مكلبق نم الا رششلا اذه اناصاامو !

 قرفلاو ريطتلا هركيو لؤافتلا بحي مالسلا هيلع ناكو .دعب اهب اوهوفتتالو مكتوعدنع |
 ىلع لاكتالا“قينرط نم وه امنا نيظتلاو هّللاب نظلا نسح قيرطنِم وهااما لأفلا نا اًمِهَس' |
 تنانم ) لاقف ملسا نب ةديرب ىتل ةئيدملاوحت مالسلا هيلع ىلا هجوت امل ريخاىفو هاوس “بش |
 هلوق هنمو لهس ىا (حياصو انما دربإ) لاقف ركب ىلا ىلا مالسلا هيلع تفتلاف ةديرب لاق (ىنفاي |
 | لاقف لسا نبا لاق (ىتفاي تنانم نبا) مالسلاهيلع لاق مث (ةدرابلا ةمذغلا ءاتشلاىف موصلا) |

: 

 ظ
 رخآ ريطوا ةماهلا تحاصول هقفلاىفو « (مهدكن مانملس) هنع هللاىضر ركبىنال مالسلاهيلع |
 رفكق عقعلا حايضل عجرا لاق عجرو رفسلاىلا جرخولو رفكي ضيرملا تون لجر لاقف |

 انا كقلف :كلذب ,سحتا اذاف :ةاريطلا .ةسيلق ىف لخدش ,الا#دبع «قسلا)ثبدحلا قاو :ىضعبلا دنع

 َلاَنادهشا هللاالا تاايسلاب بهذيالو هللاالا تانسحلاب ىتأيال هللابالا ةوقال هلا ءاشام هللادبع |

 ىضمي ىدعف ههجو ةهج ىا ههجوب !ّنام ىنمي ىنعي ( ههجوب ىضع مث ريدق ”ىش لك ىلع
 هناف هتجاح نم هديرب امم هعنم ىتح هنع انهم اريطت نيت !نمب اولاق ااورملا ىنءمب نيمضتلاءانلاي |

 هاذه مكتلاقم نع اوعاتمت ل نأ هللاو 6 اوهتنت نأل قي ردلادقع ىف م ههركيام هييصيدق ]

 : مجرلا 2:6 مكدجرنل »[ دوخ ىاوعدزا ديتسيا زابدن ركاو ] ةيسرافلابو : اتعاوتكستملو
 اهتازدهر امثيو ] 8« ملا باذعانم مكتسعلو 9 ةراجحلاب مكنيمرتل تان نييرك اكتمل

 توملا ىلا مكلع كلذ ميدن لب نيرحجوا .جحب مك+رب ىنكتال ىا [ ىامدرد ىناذع

 متعلاب مجرلا مهضعب رسفو .ملْوم باذع انم مجرلا بيب مكنسهاوا مللالا باذعلا وهو
 نا يح تن ىستا:مالبالااو بارضلا ىلا ايد ومان نركب متشلاب ىنتكنالىنملا نوكف ْ

 نكمياملكب هوجلاعو قولا لها هيلععمتجاف طقسو هيلع ىثغف نيراطعلا قوسب ىم اغابد

 ىلاوتحتاب تليصاو اذا يجب قت لكل ةنعاجمن نمي يدكع فو يحيا تانك سذج تار لذا
 ىوتملايف ءرسسدق نيدلالالج لاق م رافكلا لاح اذكهو ماقو قافا همش

 باب حتف رهب دنزاس اود ىم * بالك اي ربشب اروا ناح ان
 تاقثىا دشاس قيالوروخرد: * تاسط دياشن ارئاشنخ نم

 مكب انريطت هك ناش ناففدب « مودتذك ؟ىورطعز نوج

 | ريخامث اعورصم راص نيانه دحا رديملو لاخلا هياع دتشا لب قفي يلف ةرطعلا ءايشالا نم
 رس

 آلا راطع رازابرد هك غابد نأ هصق ناسرد مراهجرتفد لئاوارد



 مه نإ و نورشعلاو ىناثلا ءزجلا

 ناك مايا ةعبس ذنم تام امالغ انه نا كلملا هل لق مث عفتيالورضيالو عمسيالورصبال انبلا
 هورخؤي نا مهل سعاف هنقدىف اونذاتساو همودق نورظتني هلهاو اهيلا جرخدق ةعض هبال

 نوعمش اءدو ةيئالع هللا اوعدف تملا كلذ راضحاب ىماف امكبر هيبحن لهف هوبا رضحم ىتح

 '”ىداو تفهب اسم تشك ادج ديلاكزا مناج نوج تفك ] هللا نذاب ايح تبملا ماقف ارس
 اونماف كريشلا نم هِف متا امج كرذحا اناو [ ما هدرم رفكب هكتازا دندينارذكب شتآ
 رهب ذاو شرع ريذ هداتسيا ربمغيب ىسعو هداشك منيب ىء نامما ىاهرد كنيأ تفكو ]

 [دناَنَم نالوسؤ: ناشي كه دت رت ارئاشبإت ايادخزاي ةكديوكسو :دنكس تعافغ ناران نيا
 | ةثالثلا ءالؤه ناو هتلكو هللا حور ىسيع ناو هللاالا هلاالنا دهغشا اناو هللا قانا ىتح

 نوعمش ىأراملف كلملا بجعتف ناذهو نوعمش مالفلا لاق ةئالثلانمو كلملا لاق هللالسر
 كلملا نم اف هحصنو مهيلا حبسملا لوسر هناو لاجلاب هربخا كلملايف رئادق مالغلا لوق نا

 ةراجحلاب لسرلا اوحرف هموق رصاو هئلم ةاتعزنم فوخ ىلع ةيفخ ىريشقلا ءاكح اك طقف
 نمادق ناك اضيا هنال ىحا ىذلا مالغلا اياو راجنلا بيبح اولتقو ةدحاو مهتلك نا اولاقو

 لاقو « ةصقلا مامت 'ىجيبس اك مهلك اون اف ةحيص مهيلع حاصف ليربج ثعب ىلاعت هللا نا مث
 بيذعتىلع هموقو وه اعيمح اورصاو اضيا كاملا رفك لب رابحالا بعكو هينم نب بهو

 جاجحلاىف .ةرباكملا نثم مهبوكدو دانعلاو جاحللاىف مهيدامت ةياكح هديؤيو مهلتقو لسرلا

 مهودعاسي و لسرلا اورهاظي نا ىضاظلا ناكل مهضعب لاق اك هموق ضعبو كلملا نما ولو
 مهكولم نيد ىلع ساللا نا عم كلذ لقتيملو ديهشلا راجناا بأدك اولتقوا كلذفف اولبق
 ةثالثل نيطاخم اومْؤِي ل نيذلا ةكاطنا لها ىا ه5 اولاق ف ناهربلا حوضو دعب اسال

 اونوكيمللسرلا مهو نوبطاخلاف باقلارصق ليبق نموه 4 انلثم 98 ىىدا * رشبالا متناام 9
 نا رافكلا داقتعال .نيركللا ةلزن٠ اولزت مهنكل كلذل نيركتمالو ارشب مهنوكب نيلهاج |

 ةلاسبرلا نيب قالا اودقتعا ان ةيرمئتدلل :نركبملا ,ةلزنم مهولزتف ارسثي نوكيال لوسرلا

 ىلع نوروصقم ما ىا اننثم رسشبالا متاام اولقو 2 مكحلا اذه اويلقف ةيرششبلاو
 ةلاسرلاب مكصاصتخا ضني انيلع مل لضفالف اهتوعدتىتلا ةلاسرلا فدو كت ةيرشلا

 ىلع ةكئالملا مهو مهنم لضفا سنج نم مهلعمل السر رشبلا ىلا ,:ررلا لسراولو اننود

 مترص فيكق هغلبي لوسر نمو ىوامس ىحؤ نم * ”ىث نم نمحرلا لزنا امو © مههز

 اضيإ راكتالا مزاتسي هنال روكذملا مالكلا ةمتوهو مكتعاط انيلع بحب فكو السد |
 هملعي 5# ملعب انير اولاق 9© هتلاسر ىوعديف هي نوبذكت الا © متاام ىا ه6 مثلا نا#

 مسقلاىرجت ىرجي وهو هللا لعب او دهشتسا انوميذك ناو 4 نولسرمل مكيلا انا 8 ىروضملا

 ةدش نم مهنم او دهاشامل ةدكؤملا ماللا اودازو هللا لع ةضراعم مهري ذحم نم هنفام عم دكوتلاىف |

 ايليت هتلاسر غلبت الا ىا ه6 نييملا غالبلا الا 92 انير ةهج نم ىا # انيلعامو  راكتالا ا

 هتدهع نم انج رخدقو ةئييلانم ىؤوعدلل دبال هناذف ةحصلاب ةدهاشلا تاي الاب انبم !ىهاظ |

 عقون نا الو ناميالا ىلع كراجا انمسو ىف سيلو انير ةهج نم :كاذدعب ان ةذخاؤم الف .

 فر



 اا ااا ا ا كاوا

 مم رم سم صصص

 امانا عمد دا اسقا عك فذ ءاعنو )؟لاط اهزفاقب اق اازخاف"1 زك ”قاطناووا لآل نب
 هوعوكتاف خرب 17 منا هدما ] ىسع لسر نم امهناب ءاربخاف امتلأ نه لاقف هيلع
 كرد تكي عاوذن كازاتعاو: كانا ندعو تاقك نك هكم جاع اهلا "ناو تئاؤاأءا5ؤ منك
 كألا *ارن ضررا قات ني [ ى داك جنا ل جيه ن>س نيا ىتسادرب اراهش

 | تسيرسب ١سم تفكر يب ] ىسيع ىاعدب :ايننالل ام ةزحعملانم .لسرال ناكو هللانذاب صربالاو
 ١ اروا هكمهاوذ دريذيهب ايطا جالع ىو دردو تسارام ىوان هاكر يد دوخاي و هناويد
 اح. هللا نذإب ماقف ضيرملا احسمو ىلاعت هللا اوعدف [ درب هناخب ارئاشيا ديب هب

 00 55 1 داك سقم #9 ىدرك اج هديدود هرب و ىدامن مدق

 سطانحهمساو كلملا ىلا امهثيدح غلبو ريثك قلخ امهيديا ىلع ىنشوربخلا اشفو بيبح نم 1
 ىسنع لسر نحت الاقف امهلاح نع ريذعتساف هايتاف امهبلطق نحالشوا سخطناوا ىورلا
 نم كتهل 1و كدجوا نموهو من الاق انتهلاريغ بر اللا لاقف هدحو بر ةدابعولا كوعدن
 11 0 و دبا يك دعو رانا لقد 01 نمو هللا لكل ب نما
 ءاك ضعبلا هلق اك هدعب عفر هناف اهرصنيل نوع. شوهو اا لسراف ىسع ىلا كلذ ىهتناف
 هثيدح اوعقرو هب اوسنأتسا ىتح كلملا ةيشاح رشاعو هتلاسرو هلاح فرعنل ىا اركتتم ةبرقلا
 | ىلديف من صلا ىلع هعم لخدي ناك ثبح هنيدى هتقفاوم رهظإ نوعمش ن ناكو هب سناف كلملا ىلا

 0 تانموس مْنَص ةصقىف ىدعس خيشلا لاق م هنيد لها نم هنا ناغي وهو عرضتب و

 لاخلا ةفك فرعي نا داراو 0ك ةسنكلا

 تاسوب تبر و داب ورب تندعل هك * تسدب مداد هسوب خي ار كتب

 رت درا فلا هزه الن ذك ةفاور# لش ل
 نا كل لهف كهلا ريغ هلا ىلا كاوعد نيلجر تسيح كنا ىنغلب امو كلل نوعمش لاقف
 ىلا نوءمش ءاح امل تاباورلا ضعب ىفو.. امهاعدق كنع اههمصاخاو امهمالك ممساف امهوعدن

 ناءاطتال امكنا املعت ملأ امهل لاقف هسحاص ىلا ىهتنا ىتح الوا نحسلا لخد ةيكاطنا
 فاطللاو قفرلاب الا

 تاردنا نيد مل ستي تمالس * تساردنا نك لهاا و
 هتمعطاف هنأشب تعرساف امالغ تدلو مث اهرهدنم انامز دلت مل ةأرعا لثم امكلثم ناو لاق
 ىلا قلطنا مث ءاعدلا ناوا لبق كلملا اذه امكتوعد كلذكف تاف هب صغف هناوا لبق زبخلا
 امكلسرا نم نوعمش امهل لاق ارضح املف ةمصاخ.لل امهاعدتسا هيلا برقتلادعب ىنءي كلملا

 مكحيب و ءاشيام لعفي الاق ازجواو هافص لاقف كيرش هل سيلو ”ىث لك قلخ ىذلا هللا الاق
 15 ىا نينبعلاس ومطعم مالغب ”ىْغ كلملا ىنتام الاق هنابعدتام ىلع امكناهرب امو لاق ديربام
 نيتقدنب اذخاف ريصيبا عض وم هل قنا ىَتَخ هللا اوعدف هتهبج نم هينبع عضوم زيمعال

 تيارا نوعمش هإلاقذ كلملا بحعتف امهب رظني نيملآم انراصف هئتقدح ىف امهعضوفا نيطلا نه

 نا موتكمرسس كنع ىلسيل لاق فرششلا هلو كل نوكف ١ اذه سا لثم عنصي ىتح كيبل تاأسول



 مهي مهبل, جم نورشلاو ىناثلا ءزجلا

 نم اهحتفو مهتنايد تبو مهما عمتجمو مهكلم تيك مع رفالل ةسئارف ةئيدم ثم مورا

 فورظلا لامشال لاهشالا لدب ةيرقلا باحصا نم لدب # نؤلسرملا اهءاحذا »8 ةءاسلا طارشا

 هناك ردقملا فاضملانم لدن وا الثم نيلسرملا ”ىبحت تقو لعجاو لبق هن أك ابف لحام ىلع

 ةيك اطئا لها ىلا مالسدلاهنلع ىنيع. لدسر مهو نيلسرملا 'ى تقو منيل رك ذاو ىلآ

 ىحب اهو ةيرقلا بادحا ىلا نينثا انلاسرا تقو ىا ىلوالاذا نم لدب 46 نينا مهلاانلسرا ذا

 هديؤنو .٠ هللا لسر لسرلا تناكف ىلاعت هىماب هنا ىلع ءانب ىلا ةللا امهلاسرا ةيسئو سوبو

 الكو نوكي كيأرب لا هللكوملا لاق ناب لكوملا نذاب ليك ولا لكو نا ىهو ةيهقف ةلأسم
  اهوبذكم ل لوالا لكوملا هلزنع اذا لزءثيو هايا ليكولا لزعي لزعتمال ىتح ليك والال لكوملل
 اموسيحو اهوبرضو لمأتو خارتالب ةلاسرلا ىف اهوبذكف قحلا ىلا مهاوعدف مهايتاف ىا
 ةلالدل لوءفملا فذغ اه انيوق ىا ه6 انززعف 98 ىأ سو ا.هنع هللاىضر سابع نبا لاقام ىلع
 لطابلا لذو قحلا نع هب ىذلا فنطللا هريبدت ناسو هيززعملا ركذ دصقلا نالو هيلع هلبقام
 نعو دتشا محللا ززعتو ةيلص ىا زانع ضراو اهددسو اهديل اذا ضرالا زطملا ززنع لاع

 [دندركدنموريل : ةزعتلاو زيزعتلا] رداصملا جاتو « هيلا كوصولا بعصي زاحف لصح هناك
 هي ثلاثي © ىهحا [ار نيمز ناراب ندناشةورفو] ددشم ىا (مكب ززعمل مككا) ثيدحلا همو

 هلعىسع ةفاخ ناكدقو نييراوحلا سيد اضيا ةرخصلا نوعمش هللا رافصلا نوعمشوه

 الاسر ءاسنا اوناكلمقف ةثالثلا نيلسرملا ىف, فلتخا ةللمكتلا ىف لاق * ءامسلا ىلا هعفد دعب مالسلا

 نكاو ةروكذملا ةيرقلا لها ىلا <ىمنبىسع مهلسرا نييراو1ا نم اوناكلبقو ىلاعت هللا مهلسرا

 ىفال ءادنا اونوكي مل نييراوملانا هنم لع ىهتنا هيلا لاسرالا فاضا هما نع مهايا هلاسرا ناكامل

 ىسع نبي ىا (ىن هنيو ىنب سيل) مالسلاهيلع هلوقب ةراشالا هيلاو هعفر دعبالو ىسيع نامذ |
 ةعيرسشلاررقملالا دوجو ىنانيالوهوةلقتسم ةعيرسشب ىنأي ىذلا ىنلا دارملا نوكينا لمت>اناو
 نا امل راكتالا قبسل مهمالك نيدك وم © نولسم مكلا انا ل اعبمح: ىا ه6 اولاقف » ةمدقتملا

 نيملاعلا بر كك تسقاآ هصق ] رارسالا فشكى لاق * مهتلك داحال ثلاثا تيذكت امهيبذكت |

 ناودو ناكي ناكي ارزايراوح درب مهاوخ نامس آب ارتنم هك مالسلا هيلع ىسعب داتسرف ىحو |
 سيرو درك رضاح ارتاشيا ىسع دك توعد قح نيد ارقلخا: تسرف اهرهشب ناود |

 ارئاشيا رهش رهشو داتسرف موش, موق ناود ناودو ناكي ناكي ارئاشناو نوعمش ناشدارتهمو |
 توعدو ديوريم ماددرك نيم كاك ر هامش متفر نامم ابنه نوج تفك ارئاشياو دز ىم دزمان

 رب بارش ىلاج دبا شيب ةتشرف اراهث ديوريم هكدار نآ رد دينادن موق نآ نابذ رك او دينكيم
 هكاطنا رهشب ارسكودو دينادب موقنا ناب زان ديروخزاب ىارون بارشنا زا هداهن تسد
 املو هعفر لبق نينا ىسبع مهلا لسرا ريسفتلا لها رثك ١ لاقو « مانصا ةدبعاوناكو [داتسرف
 اظقتساف اءهناكمب امانف امهل هللا اعدف موةاانال فرعنالانا هللاجاي الاقةيرقلاىلا ابهذيزا اه سما

 ابرق املف موقلا ةغلب هبحاص دحاو لك ملكف ةكاطناض را ىلا امهتقلاو ةكيالملا امهتلح دقو

 بحاص وهو مانصالا تحش ىذلا راحنلا بنبح وهو هلتاهنغ ىعري اخيش ايار ةيئدالا نم

 2س.



 | مهوملا ردنا نق ققجحتملا رهلمل مهوتملا ةلازا ةيفصتلا ىمهو نإ وكلاب قلعتي ام ةدذ ةدوص ْ
 هريس سدق ىعاجلا ىلوملا لاق : قةحتملا نم مرح ققحتملا نم

 ناور 2 راثك_ نب هر هد ناهدب ناوؤذتسا دش ىم 5

 دو بارد ناوحتسا نا نكعي *, دور نشورو فاض بانا كسي
 1 ناوختسا بارد خيه كه 5 اك كسوراج دان

 داتفإ باند | ناهدرا نازوجسا نعت ان لا ىو دامكيإ رحل

 درك مادته تسي نآ رهيب * درك موت ”ىته ارا تسبإ ظ
 | دوهشلاونابعلا| لاك ل ضحي وادوجأولا ةقنقحيؤر ةققحلا ةراوض ةرهظالا داما اواي أ لقال[ هع |
 هنا ةؤقهلاو تارودكلا نمت ةتَو ةوفصلا لها نمل لم نا كامن وه احبشر سا اج
 هلوق ىلا 86 ةيرقلاباكا الثم هل برضاو هه لمعو مع لك نم لمالا ةياهنو دوصقاملا ةَئاق

 ةيمجتلا تاليوأتلا ىناك هلادعا عم هرهق عاوناو هتابحا عم هفاطلا ىانصا ىلا ريشي نودماخ |

 ةيرقلا باكا ةصق مهريكذتب ةكم ىكرشم راذناب سو هيلع هللا ىلص نيلسرملا ديس ىلاعت هللا ما |

 للا ترض  داسشرالا.ىف, لاق.*, ةيرقلا .كلت اح دامك ازئام مهب لحب نا نع اوزرتحيل

 باعصا لعجا ىنعملاف اهلثم ىرخا ةلاحب ةيبوغ ةلاح قيبطتف لوالا . نيهجو ىلع لمعتسي |
 مهلاع بط اذ لسرلا بيدك ىلغةدارضآلاو أ ىنكلا|قيولعلا ىف ةكما لهال لثماةيرقلا |
 هحرش وهام هب لصتل هنع رخا لوالا هلوعفم ةيرقلا باختاو ناث لوسفم الثم نا ىلع مهلاحم |

 ىنعملاف اهل ةريظنب اهقيبطت ىلا دصق ريغ نم سانلل اهنابو ةسيسغ ةلاح ركذ ىف ىاثلاو . هناسو |
 ريدقت ىلع ةيرقلا بامحا لثم ىا ةيرقلا باعضا هلوةف لثملاك ةبارغلا ىف ىه ةصق مهل نيبو ركذا |
 نم ةكاطناةيرقلاو * هلناسب وا ظوفلملا نم لدب ردقملا اذهو «ةيرقلا لأساو) هلوقك ىاضملا |

 | دالي ةدعاق ةففخلا ءالا حّتفو فاكلا رسكو نونلا نوكسو رسكلاو حّنلاب ىهو مورلا ىرق

 | رمشع انثا اهرود لبجا ةسمخ هلخاد رخص نم ميظع روسو نيع تاذ ىهو مصاوعلا اهل لاقي
 ةدقىف كلملا ناسل نه عومسملا وهو ءاطلا لدب ءاتلاب ةكاتنا اهل لاقيو سوماقلا ىن اك اليم

 مما وهو. سيقطنا ىلا ةيكاطنا تبسن ىليهسلا مامالا لاق * قاوشالا عراشمى تركذ

 مولعلا رحب ىفو * فئاوطلا كولم مايا ىف مهتصق تناكو ةامكشلا فو + تريغمث اهانب ىذلا
 ةنلا نئادم نم نءادم عبرا ) لاق ثيح مالسلا هيلع ىلا ةداهشب دان ةءاوم وي ةكاطنا

 ةيرومحو ةكاطنا ناثلا نادم نم تا عبداو - ءاعنصو سدقملا تيو ةنيدملاو ةكم

 حتفلاب وهو عرزجلا بسني هيلا ءاعتس برق نميلاب دلب ماطقكوهو (ندبلا رافظو ةييطنطسقو
 اه ني ٍّىلا عبرالا ندملا ىذدحل ةكاظنا تناكو نيعالا هبهيشل ضاسو داوس هيف زرخ

 ىف لاق * ةييطنطسق اهدعب مث ةيمورو ةيردنكسالاو سدقلاو ةيك اطنا هو ىراسنلا ةقراطب
 عارذ ةئامثالث اهلوط ةميظع ةسينك اهلخاد ىف ةيمظع ةنيدم ىربكلا ةيمور بئاجعلا ةديرخ
 سدقملا تيب ةثيه ىلع تيذب اضيا ةسينك امو رفصالا ساحنلاب اهلكىطغم ع رفم ساحن نماهئاكراو

 ىهو اهئساحمو اهفصوب طاح نا نم ربك | ةيمورو ناخلاوهو قدنف فلاو مامح فلا اهبو



 | هتالصىلء فعضت ةعاجف لجرلا ةالص ) ثيدحلا فو ةعاملاب دجسملاف نيلصملا باوثنود |

 هه جب" تح نورشملاو ىتاثثا ءزجلا

 ا موبلاضئارف نال كلذو (نيرشعو ةعس) ةياورىفو ( افعض نيرشعو ةسمح) هقوس ىو هتيبىف

 ١ ةعامجانا ىلع ءاملعلا رثكاو * نورسشعو عبس عبمجلاف رشع بتاورلاو ةعكر ةرمشع عبس ةليللاو '

 | رظناو سانلاب ىلصي الجر رما نا تممهدقل ) ثيدحلاىفو ةدكوم هلس مهضعل لاقو * ةجاو

 فلختملا تيب قارحا زاوج ىلع لدي اذهو ( ممتوب قةرحاف ةعامانع نوفلخت ماوقاىىلا

 قارحا زاجاذاف ةيصعم هنال مالسلا هيلع لوسرلا نم زوجمال ةيصعملا ىلع مهلا نال ةعامججا نع

 نيئاشملا اورسشب ) ثيدحاىفو ضرفلا كرتىف كنظ اه ةدكؤملا ةنسلاواسجاولا كرتىلع تببلا

 كرتل رذعب تسيل ةملظ لك نا ىلا ةراشا هنفو ( ةمايقلا موي ماتلا روللاب دجاسملاىلا رظلاىف

 | فلخت الثا ىتنتي .لضفالل .يرحتملاناب رعشي ظفللا قالطاو ةديدشلا ةملظلا لب ةعامجلا

 نع فلختلا حت ىتلا راذعالاو !رهاظ رذعلا نوكينا الا ناك هجو ىأب ةعامجا نع
 | اجولفموا فالخ نم لجرلاو ديلا عوطقم هنوك هلثمو مميتلا حبب, ىذلا ضرملا ىع ةعاملا
 وحصل ل ىسع |١ ىف ةديدشل ثلا ةملظلاو ديدشلا دربلاو 0 رطملاو ىخحماوا 31 عيطتسإالوا

 هر عج ىف .ءلعأب ما نم ؟ اياو هللا المج نيلغتملا نم ءريغوا ناطلسلا نم فوخلا اذكو

 بوصنم وهو هريغوا ناس الا هعّتصيام ناك ءاوس ناكام انساك ءامشالا نه ره 8 ”ىش لكو

 ءانمصحالا لصا خشل علا نبا لاق + هاش و هانطبض 5 هايصحأ 8 م هلوق هرقل ر 6 1

 ْ ليمحتلا 0 تادرقفملا 5 و:* امهلحال ن 5 ل نال ظفملاو ناسلل ريعتسسا م دعلا '

 | نودمتعي اونك مهنال هف كلذ لامعتساو ىصحلا ظفل نم كلذو اذك تيصحا لاه ددعلاب

 ءايشالا عيمج رهظم ناشلا ملظع لصا 46 نيم ماماىف # عباس الا ىلع هيف اندامعا دعلاىف هيلع

 مامالا بغارلا لاق « عبتيو هب متي هنال اماما ىمس ظوذحلا حوالا وهو نوكيسامو ناكامم
 وحن ةمئا هعمجو الطيموا ناك اقتحم كلذريغوا اباتكوا هلعشبو هلوش ىدتقي ناك اناسنا هب ؤملا
 *ىش لكو ) مهباتكب لبقو هبنودته ىذلاب ىا © مهماماب سانا لك وع موب ) ىلاعت هلوق

 بعغرت ءاصحالا ىفو . ىهتنا ظوفحلا حوللا ىلا ةراشا لبقدقف 6 نيم ماماىف هانيصحا
 تقولك ىف هِسفن بقار لب لاوحالا نم.لاحفف ةلفغلا هه حدب ل ىطحلا .ناف بهزتو

 لك ىلع ,ةرح نيوشع هأرق نف بولقلا ريخست مسالا اذه ةيصاخو + ةنكسو ةكرحو سفنو

 تلك قل اريخس ةدءاقام تلق اف ]+ /قلثبا ةلزختس هنا نورسشع ريكلاو زينا نم :ةزمك

 ,مصتلا كرترابكلا ضعي راتخاو داشرالاو ملعتلا عفانملا مظعاو ةعقنملا بلجو! ةرضملاعفد |

 سفنلا ريخست ىهالاو ديريام لعش ىلاعت هللاناف.ىلحلانم بريخي قلخلا بناج ىلا تافتلالاو

 | ناكن او ةققحلاىف اللذ ناك هفن ىلع ةراما هلنكيْلن نك قحلل «.بطتو ىمالل داق ىت> ةرامالا |

 ١ ماماىف هانيصحا ) ربانلا هب نوب رقتي امم 6 ىش لكوإ ه.حنل لا تريد رمال بالو

 ناسنالا تلك لل لعاو كر ىقساانباجلا بولق ظوفحم ع حول ىف هراوناو 117 ا دا فك ا «نيبم |

 ىف ,نإ ناك ايم .ة ةعماتمم توربحلا را 1 ريل ذا رمل حولو نيم ما لماكلا

 بلقلا ىف قيم ثيحب ةيفصتلا دعب اذه لصح اماو هفشكا ىلاكلا للا قوطظو اكد

 مصمحسا

 (ةروس)



 سي ةروس مه ماه جح

 ةباتكلا رخا امتاؤ رشو ريخ نم اوفلساىا 4 اومدقام ف هب سلا هنالو اسهرت ىلاعت هيلا

 لديام لوص> "ىئلارثا ه# مهراث آو ف الصا ةدئاف ةباتكلل رهظ امل ةداعالاو ءايحالا الواو
 هوفقو سحوا هوفلا باتكوا هوملع ملكك تانسحلا نم اهوشا قلا مهراثا ىا هدوج و ىلع

 ىدعس خيشلا لاق": "ريلا هوجو نم كلذريغو رطانقلاو تاطابرلاو دحاسملا نم ا ءانن وا

 ىارس نامهمو ناخودح سمو لب * ىاجحمب ىو زا سب دنام 1 |

 نأب ذزواتلنا فو اوس عراف عرعر انيقكلر نادت: لكك نادي

 ذناوخ دما كازا نس دياشت + "دنا شزيحراتا تفرككرو

 اهثدحا ةكسو ةرهاشموا ةهئاسم نيملسملا لع ةملظلا ضعب اهفظو ةفظوك تابسلا نمو

 أني )ىلاعت هلوق هوحنو ىهالمو ناملا نم هللا رك ذ نع دص هيف ثدحا ”ىشو مهريسحت اهبف
 ىونثملا ىفو : هراث ا نم رخاو هلاها نم مدقامب ىا  رخاو مدق اب دموي ناسنالا

 ىمح زا قلخ وا دعب دتفا رد ان #* ا نا نكس 2

 هنغعمد ناشياو تسدوب را هزب هلمح نأ ىوررب 0 عج

 ىضارلافالاو مهايثدو مهنيدىف سانلل نيب ررض اهؤىتلا ثادحالا اوعفرينا لودعلا ىلعف *

 هلمعي ىزحم لكو لعافلاك
 وج ز وج ديورب مدنك زا مدنك * وشم لفاغ لمع تافاكم زا

 ىوردب ىراك هجره دار ىاك *: ىوتعم ريب تستفك ناشح 3

 ىاكاراث آلا ةلَح نه اهنا دازملا قعلو دجاننملا ىلا قيئاعملا راثثا ع نت رتشفلا ضعت لآقوأ#
 ةلقنلا اوداراف ىوبتلا دحعدملا نَع مهرود تدعب ةباحصا١نم ةعامج نأ  ىور - داشرالا

 (مكتويب اومزلاف اهيلع مكشي ومكتاوطخ بتكي هللازا ) مالسلاهيلعلاقف دجسملا داوجولا

 مظعا ) ثيدحلا فو ةئيسوف وا ةنس>ىف تناك ءاوس ىطخلاى لع ءازلا كرتبال ىلاعت هللاو

 ىلصينا هل لضفالا لهدجسملا نم هراد تب رق نميف فاتخاو * ( ماني مث ىلصينم ارجاسانلا

 ةرثكب لصاحلا باوثلا ةرثكل لضفا دعبالا ف ةالصلا ةفئاط تلاقف دعبالاىلا بهذي وا هفف
 (دج.ملاىفالا دجسملاراجل ةالصالا دروامل لضفا برقالاىف ةالصلا مهضعب لاقو * ىطخلا

 هتالصيو ةعامح هف سيل دحسم هراوج ىف ناك ناو راوجلانم هلاملو دجسملا قح ءابحالو
 ةعاملاب هلامحاو دجسملا ةرامعنم هنفال لّضفا راوجلا دج مىف اهلعف ناك ةعاملا لصح هفف

 ىلص هيب ىف ىلص اذا ناكولو لضفا ديعبلاف هدحو ىلد راوخلادجسمىف ىلدص اذا ناكول اماو

 نوعبرا دحسملا راح مهضعل لاق * لضفا هتيب ىف هدحو ىلد دد>سملاىف ىلصاذاو ةعامج

 ناك وا لحجر ىواتفلا عم ىف لاق * ءادنلا عمس نه دحسملا راج لبقو * بناحلك نه اراد

 ىلصي برقا امهيا ءاوس اناكناو ةمرح ةدايز هل نال امهمدقاىف ىلصي نادحسم ةراوجىف

 ري اهبقف نكي ناو هباهذب رثكي ىتح لقا هموق ىذلاىلا بهذي اهيقف ناكناو كانه

 ةعانجاب تيبلاىف نيلصملا باوثف لضفا هيفدحسملاف حوارتلاو ضئارفلاك ةعامما هنفام لك اولاق

 | ءابحالا مال ةدوصقم نوكت امتاو اهتاذل ةدوصقم تنسبل اهنال ءانحالا ىلع ةمدقم اهنا عم |

 مم ا يب ©ئ©؟6ئ6ئ؟6ئ؟ئ6ئ؟6[56ْ6ْت67070ا0ا ©6252 222 222221 2 2ئتتسس 777772

 لا جرام نم ناجلا قلخ ىلاعت هلوق ىنعم نايب رد محن رتفد طساوا رد



 مهي ملال <: ت0 نورشعلاو ىتاثلا ءزجلا

 عقتنم هلاف هتح رب شيلو هتاولختو (شانلا نويعْنع ابئاق ةنوك لاحوا لوعفملا نم .لاخهنا ىلع |
 (نومأمريغكبر باذعنا ) لاقنادعب هباذعو هطخس نمؤي فكو رافغ محردلا اك راهق

 رهظف ةرئاوتملا منلا هنع عطش نا ةفاخم مثا هنم فوخلاف رثك ا هتحر ببسب هتءءن ناك نمو

 تاليوأتلاىفو © رهقاانع ”ىنيام اهعم ركذي نا ىهاظلانا عم ةيشخلا عم نمحرلا ركذ هجو

 نايصعلاو رفكلا ةبقاع ةماخو دهاشي ىتيبغ دونب ىا 6 بيغلاب نمحرلا ىثخو ) ةيمجتلا
 ىا 6 هرشبف 9 نافرعلا َض ةعفرو ناميالا ةوالح ةلاك قحلا دهاوشب هدنع ققح. و

 6 مركرجاو © هبونذل ةميظع 6 ةرفغع 88 نم ظفلل ةاءارمريمضلا دحو ىشخو عينا نم

 نيمماحلا هدابعل هللا هدعا ام اهفامو ةنلا وهو هردق رداّسبال ةخلاصلا هلامعال ىض رسم نسح

 ركذلا عابتانم اهلبقام ىلع اهب صالاوا ةراشبلا بيترتل ءافلاو هتيشخو هرك ذ عابتا نيب
 ظءولانم رثأتلاوا نا رقلا ىف لمأت اف ىثم ىلع ىتثم ريشدتلا بتر ريقفلا لوقي * ةشخلاو
 ةدشخلاو ءاشي نا كرشلا نودام رفغي ىلاعت هللا نال ةرفغملا ىلا :ىدؤملا ناعالا ىلا ىدؤي

 6 نولمسي اوناك امب ءازج )) لاق ىلاعت هلال ميركلا رجالا ىلا ةيدؤملا تانسحلا ىلا ىدؤت

 ةكربف روك ذملا ةمذع ةدهاشمىف مهنال ركذلا باحصاىفالا رثؤيال راذنالا مهضعب لاق *

 لازوةيدوبعلا تدازىنءملا اذه داز اذاو هلالجاو ىلاعت هللا مياظعت مهل ديزت قداصلا ةظعوم

 اماؤ . فيطل ىهلا لزنتو.سناو لامج راد ةنجلا نا ملعاو « برلا عم سنالا .لصحو بعتلا

 دبا رانلا لهاعم ازا مسالاو ةنحلا لهاعم برلامسالاف توربجو لالجراد ىهف رانلا

 امتاو ( ىلاباالو رانلل ءالؤهو ىلاباالو ةنحلل ءالّؤه ) ىلاعت لاقدقو نيرهادلا رهدو نيدباالا

 ناك رشملاقحىفوا نيدحوملا قحىف هضغ تقش هتمحر نال كلذب ىلاسال ىلاعت قحلا ناك

 مه. عقاولا بضغلا ببس ىلع ةقباس اهثال مدعلا نم داحمالا ةمحر ةمحرلاب دارملا نوكيو

 مهضعب همسؤتام ةال املا مدعنم دارملا ناكولو . نيش رفلاب لعف امب ىلابيال ىلاعت ناك كلذلف

 نم هلك اذه ديدشلا شطبلا ناك الو بضغلاب هسفن قحلا فصوالو متارجلاب ذخالا عقوامل

 ْ عماو انتردق لاك ماقمنم # انا ه8 ةكملا تاحوتفلا ىف اذك ذوخألملا مهتلاو ةالابلا

 | رصحلا هيقانيو ةكئالملا ظح نم ىوملا ءابحاىف ا مهضعب لاقو * تافصلا ةرئكلو مظعتلل
 6 قوملا ى  دكأتلا ريركتل ريمذلا ررك رحبللا ىف لاق + 6 نحت 9: هلوق هيلع لادلا

 نيرشب.لل ماقثنالاو ماركالا لاك ذئنيح رهظيف مهلانعا بسح ىلع مهبزجنو مهتاممدعب مهثعبن
 هحور جرخا نم تيملاو ةكرحو سح اذ ابح ”ىلا لعج ءابحالاو * مانالا نم نيرذنملاو
 هلوق ىف كلذو رئاج ناطلسو فرتم ىنغ لكىلع ىتوملا ظفل مالسلا هيلع ىنلا قلطا دقو
 ةاحالمو نهثيدحو ءاسنلا ةبحاصم ةرثكو ٍبذلا ىلع ٍبنذلا بلقلا نتمي عبرا ) مالسلا هيلع
 ىنغ لك لاق ىتوملا ةسلاجامو هللا لوسراي لبق ىتوملا ةلاجمو كل لوّش و هل لوقت قمحالا

 | نم اهيلع رطم امم ةوسقلاب تنام ابولق ىحن ةيمجنلا تاليوأتلاىفو © (رئاج ناطلسو فرتم
 تيثنو ظفحت ىا 6 بتكدو 88 ةيادهلا نع زاحم اذا ءايحالاف ىهتنا ةفلزلاو لابقالا بوص
 دنشا امئاو نوبتاكلا ماركلا مهو السر ٍبتكيوا ةيآلا رخآ هيلع لدي ظوفحملا حوللا يف

 هيلا )



 سي ةروس مده مما جم

 ىزرح تيا نبا .دناهتفكو ] مهنم دخاو .لعافلاو اذك اوامف نالف اوني مهلوق ةقيرط ىلع [
 | نمشدنا رش ىلاعتهللا. دئاوخ نمشد ىوررب تبا نيا دسزت نمشدزا هكارىبك تسوكين |

 ا نارفاك هكيشنا د ؟لذخ لونا هكنانج دتكك فاخر ىوزا ارنمشد درادزاب ىوزا

 لاصَر ارىلع ادخ لاوسز دنرب مويع ىورشرإات دندما ئو ىارسزدي ,دئدركا ئودصق

 العجو ) دناو> ى تبا ناو تبدك نر ناهاو دما نورببو دياباوخ دوخ ىاحرب هنع

 تازتك ا لوسر دندناع باحردو دنديدت اروا نانمشدو ا « ادس مهيديا نيب نم

 نول اناسناىف لاقو * رارسالا فشك ىف اذك [ دوبت رجم ىادتبا ناو درك هايدم دصقو

 بايلادنع موقلا سؤر ىلع هرثثو بارتنم ةئفحذخا فيرعشلا هتيب نم مالسلا هيلع جرخامل
 ىلاعت هللا ذ>اف ( نورصيال مهف مهانيشغاف ) هلوقىلا « مكحلا نارقلاو سي )ل التو

 وتد ا © مهرذنت+ ما مهترذنا ء مهيلع ءاوسو 0 هورصبي ملف مالسلاهيلع هنع مهراضبا |

 ١ ةلجتناكناو (مهردنت مل ما مهترذناء) هلوقزال همدعو مهايا كراذنا ةكمادقا نكلاانعأا
 بناج هيفرممدقف هنع رابخالا حصق لعافلا ىلا فاضم ردصمىنعمىف هنكل ةيماهفتسا ةيلعف |
 ىنعم ريرقتل ماو ماهفتسالا ةزدهو «مارت نا نم ريخ ىديعملاب عمست» هنمو ىنمملاىلا ظنالا ْ

 مك ءاوتسالا رجل هنع امهديرجت اسأر امهنم خلسنم ماهفتسالا ىنعم ناف ديك أتلاو ءاوتسالا

 امكف « ةءاصعلا اهتبا انلرفغامهللا » مهلوق ىف صيصختلادرجغل باطلا نع ءادنلا فرح درج
 ةروص لع ( مهرذنلا ما مهترذنا ء) كلذك ءادنب سيلو ءادنلا ةروص ىلع ىرج اذهنا

 ناشيا توم ميدق مع هك ناشيا دندرك ىع ] ه6 نونؤيال 8 ماهفتساب سيلو ماهفتسالا

 لامحانم هيفامل نيم هلبقامل دكؤم فانئتساوهو [ناشيارايتخا بيسي تساهدرك مكح رفكرب
 راذنالا هعفتمل لالتضلا اذه هللا هلضا نم ىا رارسسالا فشك ىف لاق * ءاوتسالا هنفام

 كنا ىنغلب ناليغاي لاقف ىردقلا ناليغ اعد ىلاعت هللاهمحر زيزعلادبع 0 2 ل كا

 سي ةدوس لوا أرقا نالبغاي لاق ىلع نوبذكي مهنا نينمؤملا ريمااي لاقف ردقلا ف يل

 طق اهارقال ىنأكل هللاو نينمؤملا ريما اي ناليغ لاقف 6« نوئمؤيال مهرذنت+ ما ) هلوق ىلا
 زيزعلادبع نب رمع لاقف ردقلاىف هب ملكتا تنكامم بان ىلا نينمؤملاريما اي كدهشا مويلا لبق

  نينمؤملل ةيآ هلعجاو همحريال نم هيلع طلسف ايذاكن اكن او هتبنو هيلعابتف اقداص ناكنا مهلا |
 ىلع ابولصم هتيار انا مهضعب لاق هيلجرو هيدي عطقف كالملا دع نب ماشه هذخاف لاق |

 نوريالو هلعفل قلاخ دمع لك نا نومي نيدلا مه ةيردقلانا ىلع ةياكملا تلد * قشمد باب

 نيذلاةريجلا ةقرفلا مهةيردقلاو برغملاىف ىزرطملامامالا لاقو *ىلاعت للا ري دقتب ىداعملاورفكلا

 | نييالو * اريك اولع كلذنع ىلاعتو هناحبس هيلا حئابقلا نوبسنيو هللا ردقب ىمالا لك نوتبثي
 عفنيام ىا 46 رذنت امنا © ليقف هنم رئأشي نم ناس هبقع همدعك مهدنع راذنالا نوك
 عابتا ىلع رصيجلو ريك ذتلاو ظعولاوا هيف لمأتاب نآ رقلاىا « ركذلاعبتانم هه الا كراذنا |

 نع باغ هنا لاحلاو ىلاعت هباقع فاخىا 0 بنغلاب نمحرلا ىثخو 9 ناطيشلا تاوطخ

 هلول-وٍباقعبا لوزت



 اماه مما 1 نورشلاو ىناثلا ءاملا

 سب ] ةيسرافلابو : ”ىثلا هب ىشغيام وهو ذواشغ اهيلع انلعجو مهراصبا انطغ ريدقتلاو |
 ا 'هلقاع ببسملا مكحلا ىلع ةلخاد ءافلا 6 نورصبيال مهف و» [ ارئاشبا ئاهمشح ميديشوبب ا

 | مادقلا ىتيج سيل دارملانا ىهاللا ذا ع رصببال هيئاوج عيمج نم دسلا هطاحانم نال ا
 اهرهظاو تاسهجلا فرشا تناك امل مادقلا ةهج نا الا تاهجلا عيمج م لب طقف تفللاو

 ليمكت  ىا هل ليمكتو لشمتلل ةمخ اما ةيالاو هركذلاب تدخ اهدض تناك فلخلا ةهجو
 مهراصبا امهب انيطغف كلذك ادس مهئارو نمو ايظع ادس مهماما نم رك ذام عم انلعجو ىا |

 مهاعج نمرك ذام ناف لقتسم لشمت اماو . الصا ام 'ىش راصباىلع نوردّيال كلذ بيسب مهف

 فاك امطق أش نورصببال ثيحب مهراصبا امهب ابيطغدق نيلئاه نيدس نيب نيدوصح ١
 نم نامورح .تالاهطاو. ىنلا ةدومطمىف نيسوبح عهتوكو مهلاح ةعاظف نع فشكلاف |

 عنم مسق .نامق لئالدلاو تايآلاىف رظنلانم عناملا مامالا لاق * تايآلاو ةلدالا ف رظنلا
 هسفن ىريال احمقم هبحاص ل مج ىذلا لغلاب كلذ هيشف مهسفناف ىتلا تايالاىف رظنلا نم

 طاحلا ناف طيحلادسلاب هبشف قاف آلا تانآ ىف رظنلانم عنمي مسقو . هتدب ىلع هرصب عّمبالو
 تاي الاد نييتتال :حمقملانا ك قاف آلا ىف ىتلا تايآلا هلنيبتتالف قاف آلا ىلع هرظن عمال دسلاب |

 لك عم تاياآلاو لئالدلا نال ةيلكلاب رظنا نم مرح امهب ىلتبا نف سفنالا ىف ىتلا

 انلعجانا )ىلاءتهلوقو 6 مهسفناىفو قاف آلاىف انتايا مهيرنس ) ىلاعت لاق أك امهيف ةرصحم |
 | ىلاعت هللاتاي ال مهتياده مدعولا ةراشا ا «مهيديا نيب نم انلعجو) هلوق عم © مهقانعايف

 تلفغ بقع دسو اهب عمطو تكاتك شيب دس هكدنيوك ناققحم ] قافاآلاو سفنالا ىف

 نا عصرا ل 57111 ورب رافغتساو مدن تاقو هتشذك تايانجزا

 ىؤتتملا ىفاو َ 5 تيادهو حالف هلو دم هنو تردق لئالد ردرظنزا دشاب هديش وبلا وامثح |

 تيناطو رس نا هك دناد ىموا 3 تناك ى يتسن دزاد ازمه كنر

 ةييادكز م عتك ديون قش رم تنادعاش) ىوؤردس ون نهاش 11ج و ا د تا او

 زامرد مالسلاهيلع ارريهغس ركا نك ىنعو تال دارو نبك وش :لهجوا هك دندو وا ]]

 نا هك ديد ىزور .دناهر زاب وذا. اربرعو دنكحمب هللاب ذوعن وا كرابم رس دنيب
 ا ترضح نا دزاو تشادرب ىكيسشا نوعه نا هبعك مرحردو ناك زان ترضح |

 واأتكشدرب كنب دس زيطع ندزركدي وأب تسودر دبات . يور ,كنست هك درب الاب تسد نوحو 0

 ندرك ذارابسب, دهجم راروا تسد موزخىث موق تمك ناب دموت دناع شندركرد .ديبسج.
 متشادزاب ارئاشيا ام هكدما ا ( مهقانعا ىف انلعج انا ) ىنعي تيآ ناو دندرك دود وا ْ

 نم:تفكات سا هريتن نيديلو هكركيد ىو زحبو دنوش هتشادزاب اهراكن ا نالؤاغم, هحانج |
 انيران دمآ ترضحنا كيدزنب .نوج هللاب ذوعن مثكب مالسلاهيلع اردمم كنس نيدبو مورب '

 مهربخاو هودان ىتح مهري لف هباحساىلا عجرف [ ديدن ار سكو دينشىم زاواو س> ان دش

 نيتي آلاف عملا ريدض نوكيف هيج مهيديا نينوالمجو 00 !اعت هلوق هق-ىف لزن لاحخلاب

 (ىلع)



 نق ةددص مده م١7 جبع

 ةجئتنال ءافلا 86 ناقذالا ىلا ىهف ف ئهتنا 6 مهيديا تلغ ةلولغم للادي دوهلا تلاقو )

 نا سبي ] ةيسرافلا: و : تافتلالاو سأرلا كرم نم اهعم لولغملا نكمبال ثحب مهئاقذا ىلا

 هحوو |[ دنا اهرس هكدنراذك ىعو ناش ىاهئادخزب هدش هتسوس اهريجحتزو اك

 لصَي مرِجالف نقذلاو ردّصلا نيبام الع اًضررغ الغالغ هنوكامآ “وه: نقنلاىلا:َلغلا!كَوُصَوأا
 | ثيحب قنعلا ىلا نيديلا عمجم ىذلا لغلا قوط نوكاماو قوف ىلا لتازلا عفريو نقذلاىلا

 قوطلا كلذ نيب لصاولا دومعلا سأر اهنف لخدي ةقلح نقذلا تح هنفرط قتامىف نوكي

 نومفار 46 نوحمقم مهف 8 هسار كرحب هيلخيالف نقذلاىلا ةقلخلانع اح راخ دنلادق نيبو

 ريعبلا حق لاش رصبلا ضع عم قوف ىلا سأرلا عذر حاقالا ناف مهراصبا نوضاغ مهسؤر
 ةهاركلوا ءاملا ةدوربلوا هتاوثرال اما برشلادعب ضولادنع هسأر عفراذا خاقوهف احوق

 هقيض نم اعوفرم هسار كرت اذا لغلا هحقاو فلخ ىلا هسار تددش ريءبلا تحقاو ةمعط

 ىلاعت هلوقك ةرخ الاىف مهب لعشام ىلا ةراشا هنكل اضام ناكناو ةيالا ظفا مهضعب لاق *

 | ١ لهلال مج رك ءاثيقفلا لاو ادا هنمألا (6 1: رنكم يذلا قادما اف الوضلا ل ضريلكل دلال

 فيخاذا كلذب ةداعلا ترج اننامزىف نا هيقفلا لاق * رانلا لها ةيوقع هلال هدبع قنعف |

 | ىلع روهملاو اذه نيدرمتملاف نيئلدملا ةئس هلال ءوركمربغ هنافادسقتلا الخ قآبالاّنه' |
 ا ىلا مهتاذتلا مدعو هنع مهعانتما مدعو رفنكلا ىلع مهميمصتىف كالا: لاخلا ليشمت ةبآلا نا

 مهتاقذا ىلا لالغالا تالصوق مهقانعا تلغ نيذلا لاحب هوحن مهقانعا فاطعنا مدعو قحلا

 مهتانعا نوفطعيالو قحلاىلا نوتفتليال اضيا مهف مهراصبا نيضاغ مهسؤر نيمفاد اوعِبو '

 | بغارلالاقو * هتهجىلا نورظني وا قحلا نوري نوداكيالو هل مهسؤر نوئطأطيالو هوحم

 ىوتملافو : ئهتنا للا ل بسىف قافنالا نع ىأتلاو دشرلا لوقا ناعذالا نعو |

 نورب زا امرب لالغا نأ تسيب * نوحمقم هب موف  الالغا تفك
 دب راب داك +15 عدا نعل ءاوترإا نة ذ "فيلة يلا دال

 اذا ةناؤن ١ يتيم د ىو اا ار ىلركح كف
 دنت ىفد رب هظحل نآ ا عبط هن دلؤ ىشين ركأ روينذ آو در
 تنس دارد دوركم دنا ىؤق ه0 كتي ىدقازا اوذجأفا نكن لل

 ةيندلا ايندلا تافرخزمب عمطلاو صرحلا لسالسو لام آلاو ىنامالا لالغا هىدنبشقللا لاق«
 لاك نم مهل انقلخ ىا ه العجو © ةيميهبلا تاوهشلاو ةيممولا تاذالانم اهبلع بترتيامو
 ىراوبد] #* ادس © [ ناشيا ىور شيب, زا ] 6 مهيديا نيب نم # انريصو مهيلع اًنضغ

 سانلا لمعنم ناكام لقو * ىنعم اهالكو مضلاب نوقابلاو حيتفلاب صفح هأرق[ ىاعو

 ا ةهنم لالغالافىا [نادختز] ةيسرافلاب نيحللا ممدوح نفذ 0 ناقذالاو د تقعتلاوا

 ٌهدر ] « ادس 8 [ ناشيا سي زاو ] 6 مهفلخ نمو له مضلاب هللاقلخ نم ناكامو حتنفلاب

 | فوذحم فاضملاو [ ندرك روكو نديلاشوب رب : ءاشغالا ] * مهانيسشغاف له [ ىنامو |

 خا ىحو بتاك ندش دنمم نايبرد مكيرتفد رخاوارد
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 مهي مى عج نورشعلاو ىناثلا ءزجلا

 مهرارصا مهيلع هققحمو كوقلات و طانم ناك املو *راذنالاو ربك ذدلا نم مهرثأت ْ

 مهلامجا تاحفص ىلع مهلاوحا رهظت ىلاعتهللاذ مهتادادعتسا ىضتقم ةم ىلع ةأشنلا هدهد

 هسفنالا نموليالف هريغ دجو نمو ىلاعت هللادمحلف اريخ دجونف الصا ”ىشىف مهربجنال
 ةيادبلا ىف ردقلا هبىرجام ىلا ةياهنلا ىف رومالا ريصمناف تاحومع تسلو تاراما لامعالاو

 مهنم صقتيالو مهنف دازيالف مهرخآ ىلع لمحامث مهلئابقو مهئابآ ءامساو ةنْلا لها ءامسا هنف ظ

 مهلئابقو مهئابا ءامساو رانلا لها ءامسا هيف نيملاعلا بر نم باتك اذه) هلامثب ىذلل لاقمث (ادببا |

 مكبر غرف ) لاقمت اهذبنف هديبلاقمت ( ادبامهنم صقنيالو مهف دازيالف مهرخا ىلعلجا مث
 ىلع لدف ةواقشلاب رثك الاىلع ىلاعت هللامكحو (ريعسلاف قيرفو ةنملاف قيرف داعلانم

 ىنلا ءادن اوعمساذامث قحلا باطخ لزالاف اوعمس نيذلامهو ةداعسلا لها مهلقالانا

 دوصقملا نال لقا ةداعسلا لها ناك امناو . قحلاءادنل ةياجالا نم قيسامل هوباحا مالسلا هيلع

 داوسلاوه قحلا ىلع دحاولازا عم دحاوب لصحيوهو دابعلان م ةفيلخلا روهظ داجالانم |

 عيج ىأر دقف ةظقبلاىف مالسلاهيلع ادم ىأرنم رابكلا ضعب لَو * ةقيقلا ىف مظعالا |
 لع مالسالاو 05 نييبنلا عيمج ىدهب ىدتهادق) هادهب ىدتهانمو هيف مهئاوطنال نييرقملا

 داقتعالا ناميالاطرشو دايقن الا ماللسالا ط رشف ةيؤرلاكوا ةيؤر ناسحالاو .قيدصت ناعالاو .

 هنعو هولعل .ضرغت دقف .هالغانمو نيدلا .ىلعا دقف نما نش داهشالا ناسحالا طرشو |

 ىونثملافو : هرون مه هللاو هللاروم ءافطا دازا دقف رفك نمو ىلاعت هللادمع |

 وازوبو ذوب دريم ىعمش * وفيدرا ادخ عمشرب ةكره
 ةيلهاجلا ىف دبعي ناك مصوهو مهلبهو هللا مهلذا لبيه ل عا ليه لعا دحا موي نوكرسشملا لاتامل + |

 ههجو ىلع بوبكم نآلاوهو ةبيشىنب بابزم ىلفسلا ةبتعلاف سانلا هأطي ىذلا رجحلاوهو
 عضي مكح ىلاعتهللاو تكسافالاو رارسالا هذه لثم مهفت تنكناف طالبلا هقوف كولملا طلبو

 راكتالا نم دبال نكل هلحىف هعضو ةمكحوهف ملاعلاف رهظام لكف اهعضاوهىف اهلكرومالا

 « الالغا فه ةكم لها رثكا ىلا ريمضلاو [ ندرك ] ةيسرافلاب قنععج # مهقانعا ىف © ظ

 نم ناك ءاوس ديدشتلاو تيذعتا قنعلا ىلا دملا هب دشيام وهو مكلاب .لغ عج الاقث ةمظع

 كرحن نع عئاملا قذعلا ىلا دلل عماجلا ديدخ نم قوطلا لغلا:ىباتسهقلا لاقو * هريغوا ديدحلا

 صتخم ئد راجلا ءامال للغلا همو هطسوبتو ”ىثلا عردت للعلا لّصا تادرفملا قو.+ ليلا

 ىلاعت لاق ديلا لولغم وه ليخلل لقو * هيدق .نالف نم ورطلو ءاضعالا لعحف هيدهمب

 ْ رفكلا ىلع

 | لاق  لوقلا توبث ىلعال كلذ ىلع ةقيقملاىف اعرفتم 6 نونمؤيالمهف ) هلوق ناك توللاىلا
 | هتفك كرش رباي دنريه رفكرب ناشنا هكتدنادنم ىلاعت ىادتس هكدتنا:ا دايم ] ىنشاكلا
 ا نورحي ابقشوا ناك ادعس لكلانا ماقملا اذه هةضحو [ وا 70 و 1 نوح ديوش

 | جرخ لاق اههنع ىلاعت هللاىضر صاعلا نب قؤرمع نب هللا دنع ىور حبحمصلا ريا ىفو 0(

 | نيملاعلا بر نمباتك اذه) ىنعلا هديىف ىذلل لاف ناباتك هيديىفو مسوهلع هللا ىلص هللال وسر |

 | انريصوا انقلخ 6 اناعج # انالجو انرهق ىضتقمي انا 88 طلغلاو كايف عراشلا هركتا الل

 (تلاقو )



 هدشبأي تسادخ مالك نيك #* هدنباوب لد رب  دوشن

 اخ نآرق: .ناثاراقاب :١ تسنن' + ضصالخا :ىب.لفقاذ تنعل 'مكح

 راكط ضرع ىادخرب داتلكيم «اواحع ناممرد هك ىلصم ىنلي

 هزم فالع نام انيعل دنكم « ورب زاب تمس قدصرد نوح

 نولفاغ اننايآ نع مهنيذلاوإ) تفكةزعلا بر هكتسن 1 ىو لصاح هداهن مهرب تربعو تركف

 النتبلاداعؤ ةلط ابطا كطسلل ا واين شل داغ ةيرطانل كلينتون زا طيدتما/ كحل لفظ
 درادرب+ ايندزاهت هتثك بئاغ دوخزا هكمدش كلهتسم نانح تيدحا لالج ةفشاكمرد هدوم |

 [ ديوكيم لاح نابي بقع زاد
 نز رالاس هدود يه ىافق رب تمه ىاب ٠ حورت سدردناءجنآ تسلقع تسدردناهجْنبا

 ناب نئاك ىفوصلا اواق
 شتفص دوب ابا ةعاك شتفرعم رونداد قح هك له

 نئابقح ريغز ناح قحزنت « ناك ح ريغب نأ قحب ناج

 هتسسكب قلخز وا نطاب « هتسوس قلخوا رهاظ

 هناكس سابلرد نوريزو * هناخمهو انشا نورد زا

 تلهج لها تفك دنتاك ناكدرم هللالوسراي :تفك هنع هللا ىضر ىلع نيشنم ناكدسعاب

 كناقلب انقرشو نايعلاو دوهشلاو ناّعيالاو نافرعلاو لعلا لها نم انلعجا مهللا [ تلفغو

 (نيعمجا مهنم كعبت نمو كنم منهج ناالمال :نيعمجا مهنيوغال) هلوقدنع سيابال ىلاعتهلوق

 سلبا عبتنميقلعتامل لوقلا اذهو (نيرفاكلا ىلع باذعلاةلكتةح نكلوا) هلوشب ىندملاوهو
 رفكلارابتخاو هعابتا ىلع رارصالا مهنم هللا لعنمم ةكم لها رثك ١ ناكو سنالاو "نان

 ريغنم ربا قيرطبال نكل لوقلا اذه نومضم مهيلع تبثو بجونم اوناك اوتومينا ىلا
 مدعو راكنالاو المكلا ىلع ىرايتخالا مهرارصا بيس لي هيضتشام مهلبق نم نوكينا

 © عباس مس رع ان

 نسب ةزو مهي "59 زو-

 ْ مه مهاوسامو نيفراعلا نيع ماننال هنال اومان ناو ةقيقح نولخقتملا مه ةفصلا هذه لهاف

 | ىلعاي هكتسدراو اياصو ردو ] مهبولق راصبا حتفتت ملهنال اورهس ناو ةقيقح نومانلا

 | دقل للوىا مسقلا باوج ماللا 6 دقل © نيمآ نينوكلا ةظحالمنع انفرصاو نيرادلا ف
 | مهو مهرذنت نيذلاموقلا رك اىا ه6 مهرثك | ىلع 98 ققحنو بجو * لوقلا قح »

 , هلبقامع بيسملا مكحلا ىلع ةلخاد ءافلاو مهايا كراذناب ىا ه6 نوئمؤيال مهف # ةكم لها

 | لاقو * مهب هللا لعتا درفملا فو « رانلا لها نم مهنا ىلاعتهللا مكح لوقلا مهضعبلاقف اوفاتخاو#

 | هيدارملانا ىلع دوهمجاو . باذعلا مهرثكأ ىلع بجو ىا باذعلان ع ةيانك لوقلا مهضعب

 عولط ىلا رحفلا عولط نيب اف ةلفغلاو هللارك ذ نع ةئنغلا ثالث ىف ةلفغلا ) ثيدحلا ىفو

 | راكزا يي داود نالفاغ ]ناَرتشالا تفقكف و«( نيدلاىف هسفننغ لجرلاةلفغو شسمشلا

 ا ةديدو ك0 ثدسهو 0 امديرس ربح ىف دوخ حالصا بلط زاو لفاغ نيد

 0 رك ] ( هنع لوفغع سل و لفاغل تح ( ريا ىفو ( نويسكي اوناك ا رانلا مهاوأم كئلوا |



 مه 5/1 نورشءلاو ىناثلا ءزجلا

 | قداصلا بلاطلا هبمصتعي هللا لبحهناف ناآرقلا ليز هتححر تضتقا محروه زن ةلعل لاقت ىلإ
 هاهوج محو ناكناكيبهب زينع ] رارسالا فشكىفو * هتمظعو هنزنع تاقدارس ىلا دعصيو
 اروا سك همه زب نع ىف د نكماو دباس قالا كنف مح دى دوب زيزع ركا

 | [ دنت اروا نانمؤمات ىقعرد تسا محر دننادن اروا ايندرد نارفاك ان تسا زيزع دباب
 ديشحنوا لصو قوذ ناقشاع + ديشكبدوخ باق تمحر تسد

 هدصصوا قارف ىالبس #« هدرب رد باح لها دنام

 ظ ةفص ةلمخاو ةفانام ه« هاب رذناام اموق 9 نآ رقلاب فوختل ىا ليزنتب قلعتم ه«رذنتل »

 ةدم لواطتل نوبرقالا مهؤابا رذني+ل اموق رذنل ىنعملاو . راذنالاىلا مهجاتحا ةياغل ةنيس
 | 6 ريذننم كلبق مهيلا انلسراامو ) ىلاعت هلوق هديؤيو باتكلا لهانم اونوكيلو ةرتفلا

 | لالض ىنل لبقنم اوناكناو ) هلوق ىلا 6 نييمالاف ثعب ىذلاوه )ل هلوقو برعلا ىنعي
 فذحرذنل ايناث الوعفم ةلما نوككنا ىلع ةفوصوموا ةلوصومام نوكتنا زوجيو 6« نيبم
 ليعامسا نمزىف نودعبالا مه وابا هرذنا اباذغوا هرذنا ىذلا ب اذعلا اموق رذنتل ىنعملاو . داعلا

 | مزايالثل نيدعبالاب ىاثلافو نيبرقالاب لوالا ريسفتلا ف ءابآلا فصو امتاو مالسلاهيلع
 نيندالا مهئابآ فالخم ةلاحال ريذنلامهانا نومدقالا مهؤاباق نيرذنم ريغو نيرذنم اونوكيذا
 تلقذاف * (نيلوالا مهءابآ تأي ملام مهءاجما لوقلااو ربدي رفأ )هلوق ىنعمي كلذ ن وكف شيرق مهو

 | ثيدطااءاو عراوتلا ف ىحي امسح ىنو ىن'نيي ةنمزالاف تارتفلا كمقو دقو اذه فك |
 دهعو ىسع دهع نيب ناكو برعلا نم مه ريغ نود ةصاخ نسعىب 9 اثوعبم دلاخ ناك ليقف |

 | لوسرلا هيف لاق دقو ادخ هللاقن لبج ةلق ىلع ناجرج ةيحانب هريقنالاّشو . مالسلاهيلع اند |
 قيقا را ور! بيار تتبال مو ل ذك هموت هبيعأ ل تنبانأل تبان ئولقدتلا مالملافللع ١
 | موق لصأتسيلهناف ةليط اثبملا ةسبالا ل ذن اههفالخ ىلا ةمالاب دارملاناوهو را هجوب |

 | لكى هدوجو مزلتسي رصع لكفف ريذنلا واخنا اضياو هبيذكت ىلع رارصالاو ريذنلا دعبالا |

 | رذنملىا نيقيرفلل ريمضلاو . هيلع بترتم راذنالا ىننب قلعتم ه«نولفاغمهف 92 لعاهللاو ةيحان |

 ةلخاد ءافلاو ثعبلا ةلداو دحوتلا حححو دشرلاو ناميالا نع نولفاغ هلجال اعيمج مهف مهؤابا

 | زوجيو مهتلقغ ببسوه مهراذنا مدعنا ىنعي هلببس مدقتملا ىننلاف هلبةامع بيسملا مكحلا ىلع |
 رذنا اب نولفاغ مهفىا ةصاخ موقلل ريمضلاف هراذنا ليلعتل ادر رذنتل هلوقب اقلعتم نوكيا |

 ىنعملا باهذ ةلفغلاو . مدقتملا مكحلا بيس ىلع ةلخاد ءافلاف ةدملا دادتمال نومدقالا مهؤابا |

 ةكرح ريتعتالف بلقلامون ةلفغلا مهضعب لاق * هزوضحدعب اهنع هباهذ نايسنلاو سفنلا نع
 ىلاعت هدهشينا ظقتلا ىنعمو اظقتم ناك اذا هنوكس. رضيالو امان, ىلقلا ناكاذا: ناسللا |
 ها نادت جمالا نلتنا] لوزة اسعارامئاق هزاع نقد: ملاظقاسل |

 نالت ىلإ سو دشن, كور ةنينا زقلابس .ةوهاج ل أ تر

 | توف رطاخ روضح ونزا دوش * توصو هحهلروب كن تستنعل

 تشوم ارف دوث ملكتم * تشوه درب انغ ندح ركحف

 (دوشن )



 لسرلان ا مولعملا نمو (ميقتسم طارصإل ىلع هلوقىىلا ةجاحىأ تلقناف« دارسالا فشكىف اك |
 4 لدناو احيرص ةماقتسالاب عرشلا فصو هتدئاف تلق * مقتسم طارص ىلعالا نونوكيال
 ىلعنيتباثلا نيلسرملا نا. كلنا لاق هناك دحاو ماظن ىف نيفصولا نيب عمل امازتلا (نيلسرملا نل)

 مقتسم طارص ىلع طرصلا نيبنم لسراهنا ىلع هبلدبل هركن دقو هتماقتسا تباث قيرط

 ريشيةيمجنلا تاليوأتلا فو © مخفتلل ريكشتلاف ةماقتسالا ف هفصو هنتكبالو طارص هيزاوبال

 هتيم ىلا نيلسرملا نم دحا غلبام هنا ىلاو مالسلاهيلعىنلا ةدايسىلا (مقتسم) ىلا (سيإ) هلوقب

 باق ىلا مقتسم طارص ىلع نيلسرملا نمل هنا ميكحلا نآ قلاب مسقا ىلاعت هنال كلذو ةدايسلا ف
 تقو هللا عم ىل) ملسو هي هيلع هللا لص لاق" برقلا لاكنم ىندا لب ىا ىتداوا برقلا نم نيسوق

 طارص ىلع نيعم ماقم ىلا ةريس لس سم ىن لكل ناف (لس ع ىنالو برقم كلم هنف ىنعسإل

 ءاسنالا ضعب ءامس لكىف جارعملا ةليل ئاردا ربخا مالسلا هيلع ينلاااك هلاطا رصوه ميقتسم

 0 مهاربا مار ةسداسلا :ءامسلاف مالسلاهيلع ىسوم تيأد) ماللسل هيلع لاق ىتح

 « محرلازيزعلا لبزتت قباهيلا نيملاعلا نم 0 ميا وي دم دقو (ةعباسل اءامسلا ىف

 نيلسرملان كنا محراازيزعلا ليزنت مكحلا نآ رقلابىنعا ريدقتلاو ىنعا رامضاب حدملا ىلع بصن

 ريهالا:برض مهددلا اذه :ترغلا 5 ا5”لزاملا ن1 لؤنفملا ايقاف وحأو ما رذنتل

 ليزتتلا سفن هن اكل امش ديون الزم هنوكىف هتقارع لامكل نا رقلا نع هبربع هبورضم ىاأ

 كلب دماورف نايم رابكس نا رق نبيا هكت نسا تاناشا*تنلبا هغلابمو تانك اخ ليزتتو ]

 من محن هنيدهي لاس هدو هك لاس هدزيس لاس هسو تسيب تدمي دمآورف تارمو تاركب |

 ىلع للاغلا زيزعلاو *[ دوب تقو قالو دوب تجاح كتان تروس تروس كك عيا

 ةيصاخو * نأ رقلا قدصيملو هفلاخ نم مقتنملا نيعيطملا ةعاط نع ىنغلا ربكتملا تارودقملا عيمج

 مون لكف اهوي نيطبراءءلك3 للف كلوا تف طجوا عزو ةءلاوةأونلآا هلاك مسالا اذه

 زبنعاي ةيسسردالا نيعبرالاىفو + هقلخ نم دحاولا هجوخ لف هنعاو ىلاعت هللاهناعا ةىمنيعبرا

 موي لكتايلاوتم مايا ةعبس هأرقنم ىدرو رهسلا لاق + هلداعي ”ىشالف هسماىلع فلاغلا عبتملا
 نومزهتس مهلاف هديب مهبلا ريشلو ةرص ةقديكعلاا هجوىف 3 همصخ هللا كلها افلا

 نايسنلا ساعنو ةلفغلا موننم مهظقويل نآرقلا لازتاب نينمؤملا هدابعىلع لضفتملا محرلاو

 كلذ هلذاك ةثام موي لك همواد نف نيقواخملل ةحرلاو بلقلا ةقر مسالا اذه ةيصاخو *

 ةيسيردالا نيعبالا فو + هلمحوا نة رلامساوهو هئيرق عم هركذ هوركمىف عوقولا فاخ نمو

 بصو ءامي هاحمو هتك اذا داي وكلا لاق * هذاعمو هنانغو 300 ع رص لك محرداي

 عمميبك' نا" اذكوتاكلا تاكشا »كد! وكلا اهدا كر نا لالا

 اهجو ناكنا هعم تاشلا هنكميالام قوشلا نم هكرديو مهلوهناف هماو بولطملاو للاطلا مسا

 ةيلغلا نع نيب رعملا نيم ركلا نيمسالا صيصختىفو داشرالا ف لاق *سكعاافالاو كلذ هف زون

 كاناسراامو) ىلاعتهلو هب قطن اندح اببغرتو اسهرت هبنإعالا ىلع ثح ةماعلا ةفآرلاو ةماتلا '

 5 مسلسل تكا - 2 - ءءء

 ٍْ عالاو نعد نع ند ليز نأ رقلازا ىلا ريشي ةمحللا تاليوأتلا فو © ا |

 سب ةروس لمه 73”/ تح



 مده م ا نورشعلاو ىناثلا ءزجلا

 ىفام 0 كلمالو لسرم ىبن اهيلع علطيال ىتلا ىلاعت 2710102 ىف ماللس !| هلع |

 مالسلاهيلع ىنلا لاق فاك لاقاملف ا ) ىلاعتهلوش لزت مالسلا هيلع ليربج نا راخالا | ظ

 لاقفداصلاقف (تماغ) لاقف نيع لاف (تملع) لاقف اي لاقف (تملع) لاقف اه لاقف (تملع) ظ

 ماقم ىلا لصو مالسلاهيلع هنا كشال ريقفلا لوي + معا ملام تّملع فكل يربج لاقف (تملع) |

 | عيمج جارعملا ةليل هدويع هيلع لديو ريغلا نع الضف 52008 دحا هللا لصيمل لامكلا ىف |

 هيلع ىلا هفرعام ةكئالملاو نيلقثلا نم دحا فرعيمل لانا زاج اذهلف تاماقملاو نطاوملا |

 فورالا قئاقح لع مالسلاهلع هلفر حبلا نم ةرطقك ه.لعىلا ةبسنلاب لكلا مولعناف مالسلا ؤ

 بسحب اهَشأاقح ضعبو اهمزاول ع مهلف هريغاماو رشنلا دح فام ىلا ةسنلاب هيلع دينمالامع

 ١ هيلع ىوطتيامو رارببالاو اياقحلاب معا ىلاعتهللاو .لاحلا هظعبام اذه مهتايلباقو مهتادادعتسا !

 ؟ احلا ىا « ميكحلا #3 ءادتا هب مسقم هنا ىلع رحاب 7 نارقلاو 88 هباطخ هيظيخيو هباتك |

ْ 

 هجوب ريغتلا نمو بيعلاو ضتانتلا نم مكحملاوا ماكحالا نم هيفامي مكحيدناف ملاعلا ىنعمي ملعلاك |
 ىذوا هاوخو هانممنقتاو هبولساو همظنمكحا ىذلاوهو «نوظفاحل هلاناو) ىلاعت لاق امام |

 ْ ىنعع نوكف ةظع لك ندعمو ةمكح لك عبنم هناف اهيلع ىلهتشمملاو اول نعاتتلاىا 7_3

 مكحلا ىا هبملكتملا 3 ةفصإ مالكلا فدو لسقنم وهوا رم ىذ ىنعم صان لثم نس

 هسفنب مسقلا فرش دعب ةهجاوملا ةيطاختوهو لكلا لضفاو لسرلا 0 ْ
 | هقحىف مهلومب ةرفكلا راكتنا درل ةلذعاو مسقال باوج 4 نيلسرملانمل ا هلوق عموهو |

 لاسراك ريخستلل نوكيدق لاسرالاو .الوشر اَنلا هلا .لسراامو.السرم تسل مالسلاهيلع |
 | رحبفف لاق * تادرفملاف كلسرلا لاسرا وحن رايتخا هلزم ثعبي نوكيدقو رطملاو خررلا |

 | مقملا اهدحا نيذللا هيلا لسرملاو هبلسرملا نيب بسانتل ةعيدبلا ةنسحلا ناميالا نموه مولعلا |
 أ هللا ريشاام ةلمح نم ىلاعت هنم ةداهشلا هذهو *.ىهتنا هلا لزنملا هلع مدقملا لا لحلا |

 ظ هباتكىف ةلاسرلاب هلاينانم دحال هللامسقيلو (مكنيبو ىنيب اديهش للاب كل ق) ىلاعت هلو |
 | ىبي) هلوقب هتلاسز ىلع مسقا ىلاعتةنلانا مالسلا هيلع هصئاصخ نم نويعلا ناسناىف لاق « هلالا |

 هريس سدق ىدعس خيشلالاق : 6 نيلسرملان. كنا مكحلا نآرقلاو

 تءيوكنم هجناز ىرئالاو هك * تعيوك نس نيمادك منادن
 تتبا سب, سيو هطون ىانت « تسا سب نيكمي كالول نعارت

 | هطاي ىا هط ىلاعت لاقف هامدق تمروت ىتح ىلايللا ف ىلص مالسلا هيلع هنا هط ءانث ىنعمو
 | كلاقو * بعتلا ف هبعقتل ىا ىتشتل نآرقلا ,كيلع انلزناام رشبلا ىداهو ةعافشلا بلاطايوا |

 | رك دامني ءانث ىغمو,ردللا .ةليلإةنيتملا. رمقلاكوهن مات ,ءاسم ةسخ ءاهلاو ةعست ءاطلا مهضعب
 | كلذو فلسام ىلع هوخنو رشبلا ديساي سيب دارينا لمتحيدنا عم هتلاسر ىلع ماسقالا نم
 1 يس وقلب مارا يمتاوالا + ىلع 2# ءانم ىأ هللا نم ءانن

 مقتسم ىده ىلعل كنا عضومىفو ءاقللاو ةذللاو ىضرلاو ةيرقلاو ةنجلا ىلا ةلصوم عئارشو

 ١ [ هديدنسل ىلبريسو كاب ىتعيرشو تسرد ىنيدرب تسار قرط رب ىنالس رم زا مركبا

 د 5



 سب ةروس مه م6

 6 قوخزلا قراو عراق اهلا قنا ككديلا اكاززرةلياطخ تادسانمو (ءاطعل رع كرت عل

 اكس: طعاف/ةرعاو رارتوادلا تريغ باقئات هكتفرنا رهبزا تيرشيو تروصاب هكباطخ نباو

 5 دنيوك هكتسنانج نبا دنهدت عالطا ىولامكو لامحر ب

 مك هكدنادب هن سك ان ناوخ منالسرا

 ةعبسب ىنامسهللانا) ثيدحلا ىفو نيلسرملا نا كنا هدعب هلوق هلملد دما هانعم ةفنخلا نبا نعو *
 لا تببلا لهال لاق هنا هديؤيو ( هللادبعو رثدملاو لمزملاو سيو هطو داو دم ءاهسأ

 نييببلاربحلا ىلعمالس  ىشو هلطلالعمالس لق سي
 انيس لآ اي وكرد هلل

 لصحب الف سب ةروسف امب ىلاعت هللاهمظعنملوا. سي ل ؟ دارملانوكينا لمتحي ريقفلالوش *
 هجنانج دننكم ريبعت ىفرحم ةلك ذا برع مالكرد هكتسن ا تقيقح] قشاكلا .لاقو + ديبأتلا

 ق تلاقف ىنق اهلتلق دق

 نيرخآلاو نيلوالادبسايوا رشبلا ديساي ةملكب تراشا نيس فرح هكدياشبم سب تفقو ىا
 كلذب مالسلاهيلع حدعمل سئارعلاىفلاق ا [دوب فرحنا ريسفت (مدادلو دسانا) ثيدحو
 نانزابك كاك دئاكتوكفاوز عناكب ءانانطر ةططاخي عن يب م كك ل1135
 جيهو تسهىواستو قفاوت وا تانيو ربز نام هكتسه هيلادتعا تيوس ارنيسفورح

 تلادع هكلس و هيل عهللا ىلص ترا اكتم صوصخت مرجال درادن لاحنا ركيد فرح

 دراد صاصتخا ودب عرش ماكحارد هاوخو ديحوتقيرطرد هاوخ قيقح

 ةمهزا لدعا ديحوبأ صئاصخرد كك م كلا عر كاما هسا تا

 ةمهزا ىلضفا صوصخم تليضف نيدب « عملا عم ماقم رد ارث تسا نكي

 '”ئجبسو [ دوم دناوتيم مامثتسا سي نآرقلا بلق نيحاير عياور هقباس تالك ىاوغ زاو
 نيقيلارحب عوبْس ققحمن نماي ىدنيهقتلا هللاةمعت لاقو * ىلاعتهللاءاشنا ةروسلا رخا ىف همامت
 بيح توين نمي تسمسق تفك ] نيدلام خيشو < نيولتلاو فارحالانم املاس حبسو

 ىريشقلا لاقو *« ةسوبرلا ءانسو ةيلزالا ةردقلادس مسقا ىلقبلا لاقو *[ وا رهطم رسبو

 عم ىرسو قائيملاموي قحب لاق هناك بابحالا عم هرس ىلا نيسلاو قاثيملا موبي ىلا ريشي ءايلا
 ىاعم كاردا ىلا البس دحال لمح مل ىلاعت لانا ىلا موق بهذو * كانا رقلاو بانحالا

 ةلمح نم اهئاب نمؤننحنو اهملعب درفتم ىلاعتهللانا اولاقو روسلا لئاواىف ةعطقملا فورحخلا

 همالكل اهظعتو ّللاسمال الاثتماو ادبعت اهأرقنو ىلاعت هيلا اهملع لكذو مظعلا نآرقلا*
 ارهعطقم فورحزا ىفرحره هكمددوا عيبانيرد ] تايآلا رئاسنم همهفنام اهنم مهفن+ناو
 ليئاربج نازا دعب هدادعالطانا رب اردوخ بيبح قح ترضح هكبيغ ةنازخرا رسازا تسيرس

 نيدلارون نبا خشلالاق «*[درادن فوقو نا رب ىس لوقملوسرو ادخز>و هدش لزاننا 5

 لاقف فورلانم تاهباشتملا دارسانع لسوهلعللاىلص هللالوسد تلأس هتادداو ضعبىف
 مهاربا ىدج اهفرعيالو لاقف دحا اهفرعي له تلقف هللانيبو ىنس ةبحلا رارسانم ىه



 م6 54 غيم نورشعلاو ىناثلا ءزجلا

 هأرقنف قيفوتلا دوجو مسالا اذه ةيصاخو « هتبؤرب دوجوم لكل كردملاوه ريصبلانامن |
 هلاحبس هللا لأسن لمعلاو لوقلا اصل هقفوو هتريصب هللا حتف ةرم ةئام ةعملا ةالص لبق |
 همساب انع لحيو توسانلا ملاعب قلعتلا نع انذخأيو توكلملا تناج ىلا انتريصب حتشب نا ظ
 ملس بلقب ىلا نم الع و ريخلاب انمتخيو ميلحلا |

 توتال ع مو ناس داو ةكتنوانأ ةرترتن تن ا

 عر در ةروااشيإ ب لاخي ظ
 اب 0 ل ا ل عط عالظ رد ع دع كن طل ال طل اطل دلل لص طفت دست ص حط 0 ا

 طا لنا انما 211377 131111111711177 1111171111

 د ةنكم ةبأا نوناعو ثالث سل ةروس ريسفلا 0

 2010 جو 3

 ل مجحدضصم امص ان اع الان ان ان اء ام امام

 ا ظ
| 
 ا انانحل كزخل انتحل اه 2020 2015975005 2850259 :3590 2:59 3159.275 2552:5355 555 داك هج 1[
 هيلعو ةروسلل مسا وا تانعالا نم هلظح الق ليدعتلا 7 0 دؤرمسم ا 8#

 لوعفم هنا ىلع بصنلا وا سي هذه ىا فوذحم ًادتبم ربخ هنا ىلع عقرلا هلحف رثكالا ا

 أرق ىلاعن هللازا ) مالسلا هيلع هلوق ةدوسلا .مس | هنوك ديؤيو سب أرقا ىادستح نقلا
 مهلع لزني ةمال ىبوط اولاق ةكئالملا تعمس اذاف ماع ىفلاب مدا قلخ نا لبق سنو هط ظ

 نوح هك تسربخ ردو ] ( اذه لمحت فاوجال ىبوطو اذهب ملكتت نسلال ىبوطو اذه

 تقوديدينشب راسب 0 كرا ك1 اد رتو عر مدان رق تسر تس ند قع ناسك

 مالسلا هيلع ىنطصم « سلو هطو ةحئافلا ةروس ميكس ه نيون امرنا 5غ نا

 ا هولتب نمحرلا اوعمس نيح نا نقلا ا رعجش هز اتا ب1 1 3

 هنعهللاىضر ايلع نا هيلعلديو ىلاعت هللا ءامسا ةعطقملا فورا نا مهضعب لاقو * رارسالا | ْ

 هفذحو مسقلا ف رحرامضاب ابوصنموا ارورجم هبامقءنوكيف « قسعمجاي صعيهكاي » لوقي ناك |
 ناعفال هللا و2 ىتف هركذ مدع عم هرثا بينا هرامضابو ايقاب هرثا نوكيالنا هفذحي دارملاو |

 را فرد رامخاب اضيا رجلا زوجحيو ردقملا مسقلا .لعف لامحعاو ضفاخلا عزنب بصنلا زوجي

 هب مسقه هدعلام نال مسقلا لعف رامضاب بصنلل غاسمال داشرالاىفو * ىلاعت هللا ىا سيب مسقاىا

 ةيهلالا ءامكتللا ضعب لاقو * لوالا ءاضقنا لبق دحاو “ىش ىلع نيمسقلانبب عملا اوبا دقو ظ
 امهنع هللاوضر سابع نبانعو * مسطىف هنايب قبساك رشع ةعبرا مه ةكئالم ءامسا اهنا |
 مالسلاهيلع هللا لوسر هيدارملان ا ىلع ىط ةغاىف ناسنااي سيل ىنعمنا مهنم ريثك لوق وهو |

 مظعتلاو فطعلا راهظال وكيس ريغصتلا ةخصناف ريكشلل ناسنا ريغصت نيسدئنااي هلصالعلو | ْ

 1ك باوص وهامالا لعشالو لوشالوهو قاب مانيب ريغصتلا ةغصب ملكتملانا امسالو ْ

 اورصتقا مهتنسلأىف هبءادنلا ثك املف نيسيئارطش « نيس »و ءادن فرح سي نم «ايد نوكتف |

 در تروصاب باطخنياو ] هللانعا هلصا للان م مسقلاىف اولاق «فيفختلل ىناثلا هرطشولع ٠
 هك اجيازا (مكلثم رشب انا امتالق ) تفكركيد ىاج هكتانج مالسلاهيلع تسافطصم تيرشب

 هكاج اذاو تسن 1 قفورب ناسفااب باطخ نباو تسا قاخ لك اشموا هه4ا كلل كلوا عينان

 (فرش )



 ةكئالملا ةروس ميك 7 حج تس

 اس » اعيج 4« سانلا هللاذخاؤيواو # هباقعو هباذعو هطخس بجوبامم ك اياو هللا انمصع |
 ىاز ارئامدرم ىلاعت ىادخ هك امرك ] ةيسرافلابو .: ىصاعملا نم 5 اوتينكا

 ىلع كرئام 8 [ هيضام متا درك هذخاؤم هكنانح تيصعمو كرش زا دننكم هوت |
 اهركذ قبسيل ناو ضرالا ىلا ةعجار ةيانكلاو [ تشب ] ةيسرافلاب رهظلا 6 اهرهظ ا
 نوفلكملا مهنال مدآ ىبنم اهلع بدت ةمسن نم 46 ةبادنم 2 ماقملانم ةموهفم اهنوكل |

 باودلا قحلي نيفلكملا ىصداعم موشناف اضيا مهريغ نموا هيب لا دعلام هدضعلو نوزاحلا

 نم قلخلا عيمش ايثذ بنذانم لاش اذلو «هوحنو طحقلاب ءاوهلاىف روطلاو ىراحصلا ىف

 نامزىف هللا كلها دقو ةمايقلا موي هوامصخ رذلاو روءطلاو شوحولاو باودلاو سنالا

 مهببسو ناكر شملا موشي كلذو ةنيفسلا ىف اهنم ناك امالا تاناوملا عنبمج مالسلا هيلع حوت

 مدا نبال, تقلخ .اهنكل ور مذا "نبأ يدي دوت هيسيسلا) نأ هانعم سل (ةكالا ضعي اقف

 نيعم تقو 5 ىمدم لجا ىلا مهرخؤي نكلو 8 هلت قلخ نم ءانفا دعب اهئاّقبال ىنعمالف
 [ناشيا كاله تقو ديا نوح سب ]# مهلجا ءاج اذاف #8 ةمايقلا مون وهو هللادنع مولعم

 رشف ارش ناو ريخف اريخنا مهلامعاب كلذ دنع مهيزاحيف 46 اريصب هدابعب ناك للا ناف

 دزادكب بضغ عماولب ارنيا * دزاوني اضر عماولب ارث
 دزاسموك قلخ حالص ثسن ١ * تسي ىراكشترذق ىاضقار سك

 ىلاعتهللانكلو ةذخاوملا7 جو تسَناَم هنم ردصنو الا ناسلا نمام.هنا ىلا ةَزاَثلا هب الاقو“«
 ىف * وفعلا لها 0 نم وفعو ةذخاؤملا لها ناكنم ذخاؤي مث لهمي هتمحرو هل طش

 قالخالا حلمو تاف آلا باح محلا ناف محلا ىلا دابعلل داشراو ىلاعت هملح ناي ةيآلا

 ءارصا ناكو فيس فلا ةئام هرمال دردتب ناك هماحو هلقعب سدق نب فنحا داسو *

 ىلع ىلد لجر هللاقو محلا ىف لثملا هب بورضملا وهو تامهملا ىف هلا نوئحتلي راصمالا

 ءادلاىودا ىلع كلدا الأ لاق مث حببقلا نع ففكلاو حسسفلا قلخلاب كللع لاقف ةءورملا

 :ىفنحاو ىمتاح مخلاو سأرلا » ىرششخمزلا تافالب نمو * ةعفنمالب مذلا باستكا لاقىلب لاق

 ةواخعدلا اهفو ةعامسقلا سألاو بسنرتلا لع رشنو فل هنقو « قئحو قش يعلاو نيدلاو

 بوبحم لاملا ناف ةعاجسشلاب الا ةواخسلا نوكنالو سفنلا ةواخسبالا ةعاجشلا نوكتالذا
 اطل ادم 3 هللادبع نب متاح ىلا بوسنم دوو هسفن ىلع بلغنمم الا هقافنا ردصبال

 ىبا هيا فيلا نب مهاربا ىلا بوسنم نيدلاو . روك ذملا فنحالا ىلا بوسنم ماو

 لق ىنعملا اذه ىفو ةفيدح ىبا نإ كك ملعلاو . هللا ههحو 0

 ساّدد مهاربا 2 هداصح #* ةمقلعو دوعسم نبا عدز هقفلا

 نياحبا للكلاب“ داع همعانو دمت قبال هس هت ططن نالوا

 لبق م هلحم ىف نوكي ناو ديال محلا أ م

 هلعاف دوسي اع اهضعب ىفو * ةلذ عضاوملا ضعب ىف ما ا |

 هعقوم ىف عقو ذا نسح امنا هناف ناسحالا كلذكو ظ

 دريم ناوراك دو ىوزابب #* ديكو دزدر: هك ره 0

 11717100101711 ا ل 1 د 7:0 طك ال هس هت هس تهمس هس حس حصص تدع



 ام 359 جم نورشعلاو ىتاثلا ءزلا

 | مهريغىلا نيذكملانم هلقنيناب ه6 اليوحت هللا ةنسل دجحت ناو وفعلاو ةمحر لاوهو «ع عر معي اع

 ! | قيرطلاب اههدوحو قننع ةرابع ليوحتلاو ليدتشانادجو ىو [ندينادر 7 ليوحتاوز

 | ترن[ كعرفل ةالاقو ءابراغتلا دك أنل لقتسم سب امهم لك صيصصخنو قاهربلا |

 سفنلا ريهطت وهو لدشالو فلتخال اهم دوصقملا ضرغلاف اهروص تفلتخا ناو عئارشلا

 ] | #* ضرالاىف اوريسي موا تادرذملا ف م هراوجو هللا باوث' ىلا لوصولل اهحيشرتو |
 | اوريسملو مهتكاسمىف ةكم اوكرسشم دعقاىا ردقم ىلع فطعلل واولاوىننلاو راكنالل ةزمهلا

 | راثا ةدهاشع 6 اورظنبف © ةراجتلل قارعلاو نعلاو ماشلا بناج ىلا ضرالاىف اوضعلو

 امل اوكله ىا * مهلبقنم ف اًواج 46 نيذلا ةبقاط ناك فيك  ةيتاعلا ةيضاملا مالادايد |
 داعك مهلبق نم نيذلانا لاحلاو ىا :5 اوناكو ف مهرايدف ةقاب مهكالهران او لسرلا اوبذك
 لوطاو [ ىباناوت ىورزا نايكمزا نيرتحس ] # ةوق مهنم دشا # اوناك أبسو دومتو

 46 ”ىشنم هزجعبل هللا 1 8 ىوقلا ةدش مهنع ىنغامو ىدملا لوط مهعشاف ارامجا

 نإ موجولا لكم لاجتسا, ىنملاو ىلإ دك ان نمو.ماللاو [ ندرك .زجاع :.زاحألا ]

 اذه ىنف ةفاثلا ال رخآ 0 6 الو تاومسلاىف © هتوفيو هقبسيو ”ىش ىلاعت هللازحعي

 وا مكح رب ىسكو دنك دهاوخ هجره سي ] #* ضرالايف 8# تاديكأت ةثالث مالكلا

 دجوبو دجو ام ملاعلا ىف ”ىشلكب معلا غسل 6 اهلع ناك » ىلاعت ه6 هنا 3غ [ دريكنىثي

 اهبجومب مهبقاعف ةئيسلا مهلامحا عبمجمب لع كلذلو 0 3 غلب 6 اريدق »©

 مهلامعا لثم مهلامعا تناكاذا مهتبقاعم ىلع ارداق ناك مهلبقنم ةبقاعم ىلع ارداق ناك نش

 اوريتعل ىلاعت هللانم ظعو ةياآلاو

 دنب ردنادنيب غيمركد نوج * زارف هناد ىوسس غرم دورت
 دقيت. قانكند د سريكتا هناك د, اضمن ارث ديمي

 ىلع صدو اريثك الضف هتايوال عسودقف ودع هلعرالو ىلو ىلاعت هل باخامهنا ةراشالاو *

 كرشلاوه ةوادعلاو رهقلا بيس نا 5 دحوتلاوه ةيالولاو لضفلا ببسو اريمدت هئادعا
 بابسا نال كلذو نينلاكراهنلا رخآ ىف الا مالانم ذخانم هللا ذخاام رابكلا ضعب لاق * |

 تمكحتسا هبف ةّئعلا نا ىلع لدف هنف ترثا امو هيلع ترض دق ةعبطلاىف داتعملا ىهل الا ريثأتلا
 اطوضوم :حاكنلا ناكذا.امهنيي قزف ليسانتو .ةذلنم ,حاكنلا ةدئاف تمدع املف لوزال
 ىرخا قحفىو اذكل ىرخا قحىفو اذكل .ةفئاط ق-ىفوا اعم امهلوا لساتتللوا ذاذتلالل

 ىهلآآلا ذخالا عقو هثرود تضقنا اذا ممالانم ذخانه قحىف مويلا كلذكو عومجملل
 ”اوريل ,ةتغب مهذخأي ملو هدابع لهما ىلاعت هللانا ملعاو * هرم سدق همالك ىهتنا حلت

 ةتمحر ناو همركو.هربو هتقفش اوملعيلو ماقتنالاو ذخالان م هيلا بَحا ناسحالاو وفعلا نا |
 لالحلا نم لامجاو رهقلا نم. فطللاو لدعلا نم لضفلا اوفرعي ملاذا مهنامث هبضغ تقبس |
 ةضحم ةيوقعو نمؤملا قحىف ريهطت ىهو باذعلاو ءالبلا عاوناب ةرخآلاو ايئدلاف مهذخا |
 رفكلا ريغ ىصاعملا ثولب قلعتي امنا ريهطتلا ذا ريهطتلا لهانم سل هنال رفاكلا قحفف ؤ

 (ايدبمح )



 اال مهي >> 311١

 كلاود ايلا قد غنا معنا استهلاك خكج اوابكسشالا بجاش ورا لاف الو ىعلا |
 كم ىلع الانا نا كل ىنتشالف ضرالانم كأعنا دق ىلاعت هللا نا راكلا ىل صعب

 كاخوح نأ 5560 هدنبىا سب * كاب دنوادخ تديرفا كاخز

 ا هات ا ورك نا هلصاو اروقت ىلعوا ارايكتسا ىلَع فطع 3 1 0

 | رداصملاجاتىفلاق + اعاستا فيضا مث ردصملاب لعفلا عم نا لدب مث هفصوب ءانغتسا فوصوملا

 )3211 لاوو# ينو دانملا يشل نال نكلا عا هنمال حنش نان كيكات 5105

 | لع مف كردي رج نأ وهو كي نابرص كلذو هل دمع اح ردلا فرص نكلا
 هكا ةماو ىهتنا حبق لعف هبىرحنا وهو مومذمو (نيرك املاريخةللاوإ هلوق كلذ ىلعو

 هكالها وهلتق ىفو لب مالاسل ا هيملعم سما عف د ىف ”ىدلا كلا هدازام ىععملاو '”ىسلاب ف صو اذلو

 | 0 8 [رودنا ا ندرك كالهرد دب دي.شي دن | هلت ىنعي لي رك 00 ةسرافلابو :

 قاحااكهب طاحا اناقحو اقوحو اقمح قيحيهب قاح سوماتلا ف لاق * هو هلهابالا * قتلا ركلارو مح

 هلعف هوركم نم ناسنالا ىلع لمتشي ام قحلاو راتخلا ىف م لزتو طاحا باذغلا مهب قاحو

 ةيسراقلابو : ردب مون مهب قاح دقو ّ املا وهو هلهاب الا ”ىسلا كل طحالو ىنعملاو

 اتاك للخيول اك انابملاركم يب ىو خاب لكمد كم دسك :هلئاشااو/]
 دهاشم دوخ ٌهراب رد دشاب هديشيدنا اس باب رد هح رهو دربك ورف ىو باوجو

 هلردّش نا بجيبف غرفم ءانثتسا وهو هلهاب اقصام اقبح الا ىنءملا مواعلارحبىف لاق * [ ديا

 هلهاب اقيح الا اقح ”ىسلا ركملا قيحيالو ريدقتلا نوكف هسنج نم هلبسانم ماع هنم ىتثتسم

 اًودِتالَو ةلهابالا ”ىَكاَركملاَقّحمالو لوقب هللانافءاركام اونيعتالو اوركمعال ). ثيدخاىفو

 املاظ كاخا رصتاا) مالسلا ع هلوق اماو ( مكسفنا ىلع مكب امنا لوم ةناناف ايغاب اونيعتالو
 اب هردصف سوسوي ىذلا ستلبا ىلع هرضنت نا ملاظلا ةرصن ىلا ةيسنلاب ءاتعث ( اهولظموا |

 | هلا نشوسواام ذر: لع هتيمتف هلا. ذاقتنتاو نتاوافنلا" ةللحيتستا ئاذلا' الكلاب مظلاىف هنم عقب |
 قالخا نم امهنال امهباخائ دب (رانلا ف ةكيدخلاو نكملا)رخآ ثيدخىفؤ كلذ نم ناطيشلا |

 الو انكم هبق عقو اج هخال رفح نم مهلاثما ىفو راخالا نيِئمؤملا قالخا نمال رافكلا

 [ داتفاتث اا تود نيا تساهعطقباب نيرد ار نيماب نباو ] رمثلا لها الا رشلا بيصي

 دتتفات ريوز“ هروكو دندز اهمد * سانشان ودكي دسح ىورز نم ٍبابرد

 دنتفاي شيوخدب لعف ىازج ناشياو * دسر' نمي ىكش همه مهسفا لامعاز

 لهف 8 رطخلاف عوقولانم اظفحو ردكلاو لغلانم هبلق افص نم ماياو دللا اكافج

 دنرببم راظتنا ايا نسب ] ةسرافلابو : نورظتنيام ىا راظتنالا ىنعمب انه ناظنلا © نوراظني

 ١ اههاااةقعسا وأ نيلوالا ةنسالا © 1 دنراد ىع مستو كا ىعل ناراكمو نابذكم

 ناكتيولا تتقن او نتلا]ادؤنو اوال . مهيرك امو مهيبذكم بيذعتب ةمدقتلا ممالاىف

 | اجتادعلإ مهراظتناب مكحلا ءانيقاو 6 ءافلا كنا راف >5 ةشرط هللا هلت 586 ْ



 مي 0٠١ زج نورشعلاو ىناثلا ءزجلا

 فلاحلا لعفي امي ارابتعا ديلا ىتعمي نيعلا نم راعتسم فاحلا ىف نيملاو نيمي عم حتفلاب

 | ىفام غلبا ىلع هب اونأي نا فلحلا ىف اودهتجاو اوفلح ىا بغارلا لاق * هدنع دهاعملاو

 هللاب نوفلحم اوناكو كلذ ريغبو مانصالابو مهاب نوفلحي ةلهاشلا لها ناكو ىبنا مهعسو

 ةغيانلا لاق اك ةظلغملا نيعلا هو نيمملا دهج هنومسو
 بلطم ءرملل هللا ءارو سيلو ه« ةمير كسفنل كرثا ملف تفلح

 اشنرق نا - ىور  فالحالا ىلعا هب فلخلا كلذك للاطملا ىلعا ىلاعتهللا نا اك ىا

 هللانعل اولاقف مهلسراوبذك باتكلا لها نا سو هيلع هللاىلص هللا لوسر ثعبم لبق مهاب

 ءاحنتل هللاو ىا #*# ريذن مهءاج أل هه اوفلحو مهوبذكف لسرلا مهتنا ىراصتلاو دوهلا
 زا ] 6 متالا ىدحا نم © انيد بوصاو عوطا 6 ىدها نئوكل © رذنم ىن اشيرق ظ

 مثالا 9 هيكانش ”انحلا"نآل مهريغو ىراصالاو دويلانم 0 ىاآ ةعميوك ةكالا ىى

 ىدحا نودب مثالا نم لش مو طقف ىراصلتاو دوملا نتمالا ىدحا دارملا سلف عج |

 باتكلالزتا امنا اولوقت نا ماغتالا رخاوا ىف هلوقو متالا ضعب داري نا زاجل لاق ول هلال |
 باتكلا انيلع لزنا انا ول اولوقت وا ) هلوق مث ىراصنلاو .دوهلا ىا حاف نم نيتفئاط ىلع

 وه امنا امهباتكو نيتفئاطلا صيصخم نال مومعلا ىنانيال قحلاىلا ىا (مهنم ىدها انكل |

 مثالا ىدحا نم ىنعم مهضعب لاقو + ةيوامسلا تكلا نين اف اهراهمشاو مثالا نيب اهراهتشال ا

 مهلوقهنمو ةماقتسالاو ىدهلاىف اهريغ ىلع اهلاليضفت متالا ىدحا اهل لاَغب ىتلا ةمالانم

 ىفو + ةدشلاف داع ىلايل ىدحاى ا عبس ىدحاو ةميظعلاىا ىقاودلا ىدحا ىه ةيهادلل |
 نيدلا ىلا لمي هتيناحوربق نهككتملاَو حورلانم كم ناكل تناسشلا نا لاح

 رفاكلاناالا ءاوس هنفْنمْؤملاَو رفاكلا اهب قلعتي امو ايندلا ىلا لمي هتيرششدو هب قلعتس امو

 ضرعمف عقو مث هيلع دهاعو هتيرشب ىلع هتيناحور ةبلغ بسحب نيدلا نم ”ىش ىلا لام اذا
 ىلع هضّرحن رفكلا ةملظو نيدلانع ةبغار رفكلا ىلا ةلئام اهنال هسفن هقفاوت مل هب ءافولا

 هتيناح ور ىلع هتيرمشب ةبلغ بسحم ايندلا نم ”ىش ىلا لام اذا ندهؤملا ناو هضقنف دهعلا ضقن

 هضقنف دهعلا ضّس ىلع هضرحنو كلذ نع هناعا رون ةعلمع هيءاقولا ديرب وهو هيلع دهاعو

 ةدهاجلاوةضايرلاةدش ةاساقمنم هسفن تلمو ضنقلا هيلع دتشا اذا قداصلا ديرملا كلذكو

 هنو هدهع هف ناطشلا دكؤيو هلع هللا دهاع امبرو اهل ةلاّتسا صخرلان م عوتب هسفنىتع |

 كرت وهتمينع قبست هتدارا تقدص اذاف هدعب ىني نا داراو ءافولا ضرعمىف عقو اذاف هدعبو
 هتمزالمو ركذلا ماودي كسمتوهّللاعم بلطلادهع ددحيو سفنلا عم هدهع ضقننف هبلط ةلسلس

 هانمام لطاب قحلا ”ىجمب قهزيو ةرضحلا ىلا هبلق باب ركذلا حاتفم هللا حتفب نا ىلا |

 مالسسلا مهلع لسرلاو ءاننالا فرشاو لكلا لضفا ريذن ىأو 6 ريذن مهءاج املف
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 ىدهلاو قحلانع ادعاش # اروفنالا ف ببستلا ىلع هئيج وا ريذنلا ىا 6# مهدازام
 اروشن نم لدب 5 ضرالا ىف ازاكتما [ندشرودو قح زا ندسمر ارك ] ةسرافلابو

5 

5 
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 تكا ا ااا ااا رت تت 2 داو

 د

 ةكمالملا ةروس٠ مهي موه, تح

 رعشب روصلا نا ىنعي ميلحلا ةفص ىف اهم م روصلا ةفص ىف ةبوقعلا 5-5 عرب نا

 نود نينمؤملا ىلا ةبسنلاب اذه لعلو حيتافملا ىفاك مب الب الجم رس الا ىف تقام هنإب

 الو ”ىسملا ىلع لحب نم لعف هدابعب ا ولعلا رحب ىف لاق * رافكلا
 مللحلا ىلاعت هللاهمحر ىلازغلا مامالل ءامسالا حرش ىفو * مهبونذ رئاكت عم ةبوقعلاب مهلجاعي

 ظيغ هيرتعي الو بضغ هزفتسي ال مث ىمالا ةفلاخم ىريو ةاصعلا ةيصعم دهاشن ىذلا وه

 قلت نا لقاعلاىلعف * شيطو ةلحت رادتقالا ةياغ عم ماقتنالا ىلا ةعراسملا ىلع هلمحم الو

 ناسحالاب ةءاسالا ىزاجيب لب تالماعملا ف عاسيو تايانجلا نع حفصي ناب مسالا اذهب

 ناسنالا تالا نم هناف

 ءاسا نم ىلا نسحا ىدرم كا + تح دشاب ليش .ىداار ىدب
 را افيلع ىنلاىأرف لتقبل ةشعو ةودغ ضرعب ناكو اسوبح ناك هنا ٍمهضعل نع -ىور-

 ركذي لف أرقف ةرم ةئامعبرا لاقف أرقا ك لاقف ةيآآلا اذه ىلا راشاو ًارقا هللاقف مونلا ىف
 داس>الاو حاورالاىلا ةراشا ضرالاو تاومسلانا هرس لعلو .ج رشا ىتح ةليل نر شع

 وهو هجذومنا وهام ظفحي اذكف هطضضحو هجوانم ةروصلا ملام ظفحب ىلاعت هللازا امكف

 كرت ملا مسالا ىضتقم نكل ةبوقعلل اقحتسم ناك ناو ىناجلا نا اضياو ..ناسنالا ملاع

 حورلاو مسجلا ىلع ةم واللا رتسا و فاطعتسا ةماالإ ةعوادب ىف ةلكلاب حفصلا لب ةلجاعملا

 ةعاسلا موقتال هنا ىر الأ علا ملاعلا ماظنل ببس ديحوتلا نأ معاد 5 امهماَش بلطو

 لهاضرقتا اذا هناف امقيقح اديحون دحوب نم دجوبال ىا هللا هللا ضرالاىف لاقبال ىتح

 اذاهنال هؤازجا ضقتايو ماعلا لوزي نوطنلا ىلا روهظلا نم ىمالا لقتناو دحوتلا اذه

 ةبالا ف *« داسفلاو ىلبلا دسحلاىلا عراستي دسحلا قراف اذا حورلاو حودالب ديك توك

 باهذلاولاوزلا نع امهك اسماو ضرالاو تاومسلا ظفح ىلع هللا ةردق مظع نع رابخا

 حاورالاملاع هللا ظفحي هنف ىونمملا دامعلاوه هللا ةفيلخ هلا ثيحنم لماكلا ناسنالا ناو

 هللا ظففحم هب ىلو نم ةيرق وا دلب وا ملقا لك ىف دبال ةيكملا تاجوتفلا فو * ماسجالاو

 ىادواوم, نشا ناب ىوزي تادافك قا: نيموم ,ةهلار كلت لعا ناكءاون ةهلل كلت

 هللاىلا مهوعديو ءاسنلاو لاجرلاىف مقعلا هتدالو دعب ىرسيف نيصلاب نوكي ىتاسنالا عونلا
 نولحال مئاهبلا لثم قب نم قب هنامز ىنمؤم ضبقو هللا هضبق اذاف ةوعدلا هذهىف باجئالف

 ةرخآآلا ىلا ىمالا لقتنيو ايندلا برختو ةعاسلا موقت مهيلعف امارح نومرحيالو الالح

 تسناسناناجو ميج ناهج لها عيمج « تسناسنا ناهج روما مظن رادم

 طوبه ضراب درك توا امس دوب ماقم * طوبرم شتلحرب تروص ملا ىانف
 مث لوتقملا ءايلوا .لع مسقت ناميا هو ةماسقلا نم هلصا فلح مسقا * هللاب اومسقاو ©

 دتكوشو: ] ةسوافلاب لاو, :ةكح' كرم ىرتشلاو تادزتللب قزاكتكنلج نك كفانا

 نيدهاج ىا لاخلا عقوم ىف ردصم ه# مهنايا دهج 8 [ ىلاعت ىادخب كم لها دندروخ

 نامالاو عسولا مضلابو ةقشملا حتفلاب ده+لالبقو . ةقشملاو ةقاطلادهحلاو دهجلاو . مهناعا ىف
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 مهي هز جم نورسشملاو ىناثلا ءزجلا

 قطني © اباتك 98 نيك ريشملل ريمضلا نوكي نا ذوو ءاكرشلا ىا ك مهانيتا ما 9 ةيتاذ |

 ةكرش مهل ناب باتكلا كلذ نم ةرهاظ ةبح ىا 86 هنم تنيب ىلعمهف 98 ءاكرش مهانذختا اناب

 #لب ف لاقفريرقتلاوهو هيلعمهامحامركذب هنعب رضا كلذىف ججحلا عاونا ىنناملو * ةيلعج
 ناكريت دنهد ىمب هدعو ] 5 نوملاظلا دعي هام ىا ةيفان 6 نا ا[ 4 تسا نينج هن 1

 فالخا هكارركيد ىخرب ] 6 اضعب 88 [ دقارشاو اسؤراي فالسا هكناشبا ىخرب
 وهو هللادنع انؤاعفش ءالؤهمهلوقوهو هللصاال الطاب 6 اروىغالا قم [ دنعابتاو لذارا ايو

 ناصقنو مهممه ةسخو مهلاعفاو مهلاوحا ممذىلع مهئينيو مهءارآ كلذي هفسي ضرب رغت

 هققحيو ديحوتلا ححصي نا لقاعلا ىلعف * هاوسام ىلع مهلابقاو هللا نع مهضارعاب مهلوقع

 ليسا رساىن هينىفريسا انا انبلاق هنعهللاىضر نونلا ىذنعو * هللاالا قلاخلاو لعافلاىربالو

 مالسلا تلقف ءامسلاوحن اهرصبسب ةصخاش نمحر لا بح نم هلولا اهيلتسادق ءادوس ةيراج انا اذا

 لاطباي تلاقف ةيراجاي ىنتفرع نبا نم اهل تلقف نونلا اذاي مالسلا كيلعو تلاقف هاتخا اي كملع
 اهنم فراعت اش شرعلا لوح اهرادا مث ماع ىنلاب داسجالا لبق حاورالا قلخ ىلاعت هللا نا

 ةميكح كارالىلا تلقف نالوجلاكلذىف كحورىحور تفرعف فلتخا اهنمركانتامو فلتنا
 بوذي ىتح طسقلا نازيم كحراوج ىلع عض ضيفلاابااي تلاقف هللا كملع امم أيش ىنيملع

 كيلويو بابلا ىلع كميق, ذئنيخط برلا ريغ هبق سيل ىفصم بلقلا قبو ةلاريغل ناكام لك
 تتقن نيف! كما يقيد حاقحلااب تلتفت ةعابلا كذا اا وادي دج تيالاو
 وهو لفاخ ريغ بلق نم الا سحتسي نلو توعد اذا كيج تولخ اذا هللا عطاو كسفنل

 اقلطم كرشلا هنع لاز ىذلا قبقحلا دحوملا بلق

 راثهنبا هشيمه ىراد هكدوس هح ىلو + شخر ىارب زا ىراد 5 هجرك |

 راكنر ز اددرك كابات هك كرش رابغ * ىادزب هنباز دحوت لقيصب اس

 لاسرالا دض كاسمالا ناف هتردّقب امهظفحي ىا * ضرالاو تاومسلا كسمب هللا نا ©
 ناكدق ”ىش لك ىف لاي وهو باهذلا لاوزلا 6 الوزت نا 8 هظفحو ”ىثلاب قلعتلا وهو |

 ىلعف ظفاح نم هلدبال هناَه لاح نكمملا ناف امهنك اما نع امهلاوز ةهارك ىا لبق ابا
 ىا اذك هنع تكسما لاعب عنم كاسمالا نال الوز” نا نم امهعنب وا هل الوعنم نوكي اذه

 ضرالاو تاومسلا تلاز نئل هللاو ىا * اتلاز نّئلو  هبالوعنم نوكي اذه ىلعف هتعْنم |
 درادنءاكن] 4 امهكسما هامىا ةيفان6#ناؤطةمايقلاموينوكيلك امهتبلْت اهزكسم واه رقم نع |
 ةديزم نمو [ ىي حسه ] ©« دحا نم # امهناكم ىلا امهتداعا ىلع ردق ام ىا [ ارئاشيا |

 ىلاعتدك اسما دعب نم ىا ءادتبالل نه 6# هدعب نم 8 دحا لك نع كاسمالا ىفن دكأتل
 ناك » هناحبس 8 هنا 98 طرشلاو مسقلل نياوجلا دسم ةداس ةلمخلاو لاوزلا دعب نم وا |

 نيتريدج اتناكو امهكسما ثحح رافكلا تايانج اهجوتست ىتلاةبوقعلاب لجاعم ريغ 46 املح |
 ةينادحولاب لاقو رفكلا ةلكنع عجر نمل 46 اروفغ 8 كرشلا ةلك مظعل !ةده تدهن ناب |

 روبصلاو ملا نيب قرفلاو * تادرفملا ف اك بضغلا ناجبه نع عبطلاو سفنلا طبض محلاو *
 ١ همس ةدب اودع سس ااا :

 نا



 ةكئئالملا ةروس مهي هه مح

 | ملاعو ٍبولقلا تاومس بيغ نم اهو نيقداصلا قدصو نيضلخلا. صالخاب ملا ىا ةنمجتلا
 مكحودبعوو دعو هفف *ىهتنا سوفنلا ضرا بيغنم اهو نيدحاجلادحجو نيقفانملاقافس

 كلذك لاق هيف ريخالامالا برايال لبق *ةقرفلاو رانلا ىناثلا مكحو ةبرقلاو ةنجلا لوالا
 ناميالا وهو هفريخ الن مالا ىدابع نم رانلا لخداال

 تسه كانلك ٌةريش ىاهحور «* تسه كاب ىاهحور قئالخ رد

 هاك ز اهمدنك راهظا نانحم» *« هايتو كين نيا راهظا تسجاو

 عج «6ضرالاف فئالخ مكلمج ىذلا » هلوق هربخ ًادتيموعو ىلاعت هللا ىا 6 وه
 قلاو هضراىف ءافلخ مكلعج ىا فلختسملا ىنعمب اهالكو فيلخ عمط ءافلخ اماو ةفلخ

 ناكنمت ءافلخ مكلعجوا اهعفانم مكل حاباو اهيفام ىلع مكطلسو اهبف فرصتلا ديلاقم مكلا
 ةراشاهففو * ةعاطلاو ديحوتلاب هوركشتل ايندلا عاتمنم مهيديابام مكئرواو مثالانم مكلق
 نورهظي لضافالاف . ايندلاضراىف هتافلخ نم ةفيلخ لذارالاو لخافالا نم دحاو لك ناولا
 هعئادب لاك نورهظي لذارالاو . ةيندللا مهمولعو ةينابرلا مهقالخا ةآ ىمىف هعئانص لامح
 ءاشالا نم ريثكق لخ ىف مهفلختسا ىلاعت هللانا مهتفالخ نمو . مهيديا ةعنصو مهفرح ةا سعىف

 هناف بوثلاكو اهي و اهنحطي هتفالخم ناسنالاو لالقتسالاب ةطذللا قل ىلاعت هناف زبخاك

 [هكره سب ]6# نف #9 ارج لهو ةفالخلاب بوثلاهنم جسنيو هلزغب ناسنالاو نطقلا قلخم ىلاعت
 هاوه عبتي و هماكحال داقنيالو هفلختسم ىما فلاخم ناب ةفالخلا ةمعن مكتم 46 رفك ©

 هريغىلا هادعتيال رانلاو نعللاو درطلا وهو هؤازجو هرفك لاب و ىا * هرفك هبلعف 8

 ناديدشلا ضغلا تقملا بغارلا لاق * «اتقم الا مهبددنع مهرفك نيرفاكلا ديزيالو

 بضغ بيس هك قابد ضغب ركم تبسي ناشيارفك ةجيتن ] ىنعي : حيبقل ايطاعتم هاري
 ىايز ركم ] 6 اداسخالا مهرفكح نيرفاكلا ديزيالو 3 [ دوب دئاوت نامه ىنادواج
 (داكلا ءاسنقا نال هلنتلا وا رعتلا )5 ءانز لاركشلاو:عاتتجلاوا :ككمن لازدخ 556 ارق

 ىا مظعتل ريكشتلاو . ةلاصالاو لالقتسالا قيرطب نيحببقلانيلئاهلا نيمالانم دحاو لكل |

 اتيكيت « لق »© رابثورش هدعب سيل اهظع اراسخو راغصو ىزخ هءارو سيل اهظع اتقم
 ثيح مهبلا ةفاضالاو مكماتصاو مكتهل 1 ىا « مءاكرش © [ ديديدايا ] « متأرأ » مهل

 الصا ام لصا هل نوكي نا ريغ نه كلذ اومزو هللا ءاكرش مهواعج مهنال ىئاكرش لّشبملا

 مكتوك لاح ىا 4 هللا نودنم [  ديتسرب ىمو ارئاشيا ديناو>بم ]6# نوعدت نيذلا 9 .
 أ[ اىمدنكر بخو داع ] ةسرافلابو : ىنوريخا 6 قورا #3 هندابعو هللا ءاعد نيز واحمتم

 لدب متيارا نم لدب وهو رابخالاىف ةءارالا لمعتساف رابخالا ببس ملعلاو ةيؤرلا نال كلذو

 نم ءزج ىأ * ضرالانم اوقلخ اذام 8 ىورا مكئاكرش نع ىوربخا لبق هنأك لاّشا
 نيا ] ةيسرافلابو : كلذ ىنن ماهفتسالا نم دارملاو هللا نود هقلخمي اودتتسا ضرالا ءازجا

 [ارئاشياتسه ايآ ]4 مهل ما 8 [ تسيورب ورد هجناو نيمززا دناهديرفا زيجهج اكرش
 | ةيهولالا ف ةكرش كلذب اوقحتسيل تاومسلا قلخىف هللا عم ةكرش * تاومسلاىف كرش ©

 1 00ج 0 يس بويا



 مو 0و5 جم ُنورشعلاو ىناثلاءزجلا

 تلخد اذا راكنالا ةزمه نا ثحح نم ؟انرمعدق ىنمعىف اهنال ةيماهفتسالا ةلمخا ىلع فطع
 هنال للا 6 انهضوو كردص كل حرشت ملأ ) ىلاعت هلوقفف م ريرقتلا تدافا ىننلا فرح ىلع
 هعماموا روؤملا هيلعو مسو هيلع هللاىلص هللا لوسر ريذنلاب دارملاو «1لا انحرشدق ىنعمفف

 ناوخالاو ناريطاو براقالا توم وا رشلاو ريخلا نيب قراف هناف لقعلا وا نآرقلا نم

 رثكاو ] ىنشاكلا لاق * هلبقام مومس عيمجلل ماعب سيل بيشلا 'ىبحي نا هفو بيلا وا
 تاسكاحلا *هلعق ,ةدتتالمن قرف ثنع نامز هن نسا بيش؟ىيذت زا "دام ةكدننا رب املع

 [ تاذ ةنيبآ ةدنيازف كن ىريب مسومو
 درف شعو ىلدشوخزا دوش لد * درد 0 وح ىربب تبون

 تسدوح ىتسسز ىاب 14 منيو رامي ا وكت هلا رد مادناو نئرد

 مالس ادناسر كتعزا مح تشي * مايادرا لجا زا دفس وم
 براي اذهام لاقف مالسلا هيلع ليلخلا مهاربا مالسلاهيلع مدآ دلو نم باشنم لوا لبق *

 ثيدحلا ىفو كراقوو كرون نم ىندز بر لاقف ةرخ آلا ىف رونو ايندلاىف راقو اذه لاق
 ىئاوكلاىف لاقو * ةتدحلا دصاقملاف اك بيشيال ىذلا ىا ( بيبرغلا خبشلا ضغبي هللا نا )

 لوصالا لها لاق اذلو هيج دنع هبنتلا نم دبالف لاقتنالاب نزوباملك ريذنلاب داري نا زوم

 رخا اذا هنا هنظ ىلع بلغ اذاالا ريخأتلا هيف لحي اعسوم بحي جحلانا دم ىلوقنم حبحصلا
 1 تاراما روهظ دعب ناكناو منا هقحلب اق توملا ناك ناف جحب نا لبق تام اذاف توفي

 لمعلا ناف ليلدلا مايقل هيلع اقيضم ريصيو ريخأتلا هل لحي مل توفي رخاول هناب هبلق دهشي
 1ك ةياقعنلا ناخخزود نوح 5200 حضوم رد 1 هتل الد مدع دنع بجوأ ىبلقلا ليلدب

 لوا زا ايند نامز رادقم منك ريخ لمح ان تسرف ايندب ادام ايادخ دنيوكو دنيا دايرفبو
 مداد ىناكدنز هك ديامرف باوح ىلاعتو هناحبس قح ان دننك دايرف عاطقنا رخآ ان عادبا

 [ ديامرف ىلا ىادخ ميديد ارريذنو متفاي ىناكدنز الب دنيوك امشب مداتسرف ريذنو ارامش

 ريمعتلا نم اهاقام ىلع قوذلاب ىمالا سيرتل ءافلاف خزود باذع ديشحب سب #1 اوقوذف 3

 ه6 ريصن نم 2# كرشلاورفكلاب مهفنا ىلع 46 نيملاظلل فه ليلعتلل ءافلا هك اف 9 ريذتا 'ئىجبو

 اونام املف لالا اوقوذيملاذلو نيمئان ايندلا ىف اوناك مهناىلا ةراشاهففو * مهنع باذعلا عفدي

 *6ضرالاو تاومسلا بيغجلاع هللازا ه8 هوكرداو باذعلا اوقاذ امان اظقت اوظقيتو اوثعبو

 مهلاوحا هيلع ىني فيكف مهيلع خو دابعلا نع باغ امهيف ”ىشلك لع هللاب صتخم ىا
 لقي مل 6 رودصلا تاذب ملع © ىلاعت 6 هنا هنع اوهنال اوداعل ايندلا ىلا اودرول مهناو

 ةيحاصت ارمضملاب ملع ىنعملاو بحاص ىنعي ىذ ثينات تاذو سنحلا ةدارال رودصلا تاوذ

 عودقبا[ اهفيطرل اقماؤوشم كلاس ا ستان ات كراقلالو ؟؟تذرتلا“ ىلا ذؤذّلفلا

 | :اهلاولحاون اهتمزالاع هل/ةلحباستلَقلاب ةمئافلانظاوذعا .تآمجعو اهماقن' ةتفلع ثَللقاَو قؤضولا
 تاليوأتلا فو ©ةسبالم ىتدال ةفاضالاف اهنطب وذ نينجوهو ةأرملادلؤلو ءانالاوذ نيلل لاعبا |

 "(ةيمجتلا )



 ةكئالملا ةرروك موي( 00و زج

 أ ةغلاسلا هيف ءاطلا تلخد ةدشو دهجب حايصلاوهو خارصلانم لاعتفا خارطصالاو [ غزود ا
 ةيسرافلاب ةثاغتسالاىف لمعتسا داطصالاو عانطصالاو ءافطصالاو رابطصالاىف اهلوخدك

 لوقلا دامضاب # ائيد لف هتوص ثيغتسملا رهجل [ نتساوخ ندرك تعافشو نتساوخ دايرف ]
 هياحلاص لمعت  ايندلاىلا اندرو اهباذعنم انصلخو رانلانم 6 انجرخا © انير نولوقي
 ىنبم كامعالا لوبق نال كلذو ةيصعملا لديعيطنو رفكلا لدب نمؤن ىا [ هديدنسب لمح ]
 ١ اوناك مهتاب ارامشا فشولا اذهب اصلا لمعلا اودبق # لمعت انك ىذلاريغ 8 ناميالا ىلع

 نونك ١ ] ىني : ةفلاخمو اعبطو ىوه ناكذا .هفالخ نيت نآلاو اخلاص .هولعفام نوبسحي
 ركذتيام كرمعت ملوأ © [ دون هتسياش ايند ردامرادرك هكمتسنادو ميديد هنياعم ارباذع

 واولاو ىتنلاو راكثالل ةزمهلاو مهل خيبوتو ىللاعت هتهج نم باوج 6# رك ذت نم هنف
 ندبلا ةرامع ةدمل مما رمعلاو [ نداد ىناكدنز : ريمعتلاو ] ماقملا هيضتق ردقم ىلع فطعلل

 ركذتلاو] سمشلا بوسغ كينا كلوقك نامزلا هب داري ردصموا ةفوصوم ةركتامو ةاسحلاب
 نِهرهف/ لك ذتي اًهزو.انقووأ [ريمعتوا ارم كرمعتلو ةلهم مكطعن ملأ هسا[ نافزا درت

 ا ىتاذرا رمتو ميدادن ىناكدنز ايا ] ةيسرافلاب لاق ثيح ىنشاكلا لام ىناثلا ىلاو رك ذن
 | ركذتي ىنعمو [ دريك دنب هكدهاوخ هكره ربع ناردو ديريكدني رادقم نا ارامث متشادن
 خيبوتلانا الا رصق ناو هلاج حالصاو هنأشل ركتلاوركذتلا نم ركذتملا هيف نكمج ىا هبف

 فاكملا ىلع ذئنيح مزايف لقعلا رظن هل هللا حتفي غوابلادح غلب اذا ىنعي مظعا ةلواطملا ف
 ةرششع ىاعلا ىلا غلب اذاف هعيطيو هدحوبو اهعناص فرعيف تاعونصملاىلا لقعلار ظني رظني نا
 ثيدحلاىفو لوالا نم دشا ةجحلا مزاي و فيلكتلا دك أي كلذ قوفااموا نيريشعلا ا
 اعضوم هنم قس ملو هرذع لازا ىا ( ةنس نيتس غلب ىتح هلجا رخاو ”ئرماىلا هللارذعا )

 مالسلاهيلع لاق ام نيتسلا نيعت رس لعلو رذتعيملو ةدملا هذه لوط هلهما ثيح راذتعالا

 تناك اهزواجو نيتسلا غلب اذاف كلذزوجي نم مهلقاو (نيعبسلا ىلا نيتسلا نيبام ىتمارامعا )

 لك ىداتي اكلم هه نا ) تي( فورموهلاهنامز راه دسرام نال نكرذتلا ناهدزخلا نويسلا
 نيعبسلا ءانباو متلمامو متمدقام نيتسلا ءانباو هداصح اند دق عرز نيعبرالا ءانيا ةليلو موي
 بويل باش هللا ماق اذا هرسسس دق ىنالبكلا رداقلادبع خبشلا ناكو * (باسحلاىىلا اومله

 كانكرتام اذهاي كو رضحتسا ىتح ءافملا رفسنم تمدقالو كوبلط ىتح تئجام اذهاي لوش
 كانمدقو انيرقل كانكرح مث كظفحت انننعو كضارعاىف تنا انتيسنامل كانيسنالو انتكرت امل
 كنجدرمتو كنس ريك تأطباو تأطخا اذهاي لو بوتيل خيش هيلا ماق اذا ناكو . انسنال
 تعجرناف كانتقم بشملا ىف انتمطاق املف كانلهش بانشلا ىف انتردابو كانرذعف ىبصلا ىف انئرجم
 'كاناق انبلا

 ار ءزوكعنا١ تسبا ”ىدرسزا ىتهك * كنخ ارئاناوج ددرك رئدوز ايندز لد

 ىوطو داهتجالا ىف غلاب ايش ىأروا ةنس نيعبدا غلب اذا مهدعب نمو ةباحصلا نم ةعامح ناكو

 _اهتوداف نيعبدالا نيب كلذيف قرفالو سانلا ةرشاعم لقاو ليلا مايق ىلع لبقاو شارفلا |



 مق 0غ اح نورشعلاو ىناثلا ءزملا

 117 ةظيوم 01غ اي يللا اهجنو نازح الا لينال ءالع
 ءافتنا نايبىف ةفلابملل ىنثملا لعفلا ريركتو هل لوالا ىنذ مازلتسا عم قالا ىنني عرصتلاو |
 نادلولا مهليقتسا ةنللا ةنملا لها لخد اذا لاق هللاهمحر كاحذلانع  ىور  امهنم لك

 ةوسكو نيملاعلابر نم ةيده هعمنم ةكئالملانم هللاثعبف نونكملا ٌولؤللا ممنأك مدخلاو

 متاوخ ةرشع هعمو فقيو تناك كلملا لوقيف ةنملا لخدي نا ديريف هسيلف ةنملا ةوسكنم |
 مكيلعمالسإ اهنممتاخ لواىف بوتكم هعباصاىف اهعضيف نيملاعلاب رنم ةيده ةذملا ماو نم ظ

 كلاثلاىفو دولخلاءوب كلذ مالسب اهولخدا ) بوتكم ىناثلا فو (نيدلاخ اهولخداف متبط |

 © نيعلا روحلا ؟انجوز ) بوتكم عبارلاىفو ( مومهلاو نازحالا 0 |

 مويلا مهتيزج ىلا ) بوتكم سداسلا ىفو 6 نينما مالسب اهولخدا ) بوتكم 0 |
 نيتها مر ص ) بوتكم نماثلا فو © نورئافلا مه مهنا 2 تيك مياسلا ىفو 0 اوربص

 رشاعلاىفو ( ءادهشلاو نييدصلاو نيسنلا متقفار ) بوتكم عساتلاىفو ( ادبا 0 ْ

 اولخد املف (نينم !مالئسب اهولخدا) كلما لو "من (ناريل يذؤيالنم داوجىف) بوتكم |
 هديك دام فايت تدع .يرعابوجج اراقب الازرخ | ىلآ :(نرل! انع نيَعَوا ىذلا لدملا اولقإل |

 ايورغم هكواي دنادإ :نيكمج بوقمي فم: نهري قدق امرها نآيز وسع كايردقو دناد

 ردقات دياب ٌةديسر بلب ناجح دناددح نا ردك رتهد تان اننل رود تضاب تروح تفلسا

 نيازعو دسانش نبا ردقان دياب ةدشك هودنا ةدروخ مع ةيكش لا ىئشيوؤرد دبا قايرت |

 ددب ارنشيراد شيورد نا هكادرفان شاب (نزحلاانع بهذا ىذلا هللا دما هكدنادب باطخ
 فالحل قرد تخت شيبراورك اج نادلوو ناملغ نك دناشن رورتس ريرتسرب سدق ةريظح

 دمار تمارك قفا تأ تداكل دشروخ هديسر نايا تنحم ىش دشكرب نيطامهس ا

 تعتب ديوك ى مع لالدو زان نايزب هداهت شيوردب ىور. مركو فاطلا زا تزع ترضحو |
 ا 6 للدملا ) ركش

 شردك دوريم ديشروخلز ربا دناك * شرحس دسريه كيران بشنيا دنامت

 # مهل 8# هتدحوبوا ىلاعت هللا دوجوب اودحج 6 اورفك نيذلاو از كمإلا سا لانفأ]|
 اذان :ةستنالا ىلا مج ران © محئابقلا حبقاو رئابكلا ريكا وه ىذلا مهرفك ةلباقمب |

 ه«اوتوميقو# [ دنشاب خود رد هكىتقو ] ىنعي : ناث تومي مهلعمكحمال © مهيلعىوضهال#

 6 اهباذعنم مهنع ففخمالو 8 ىنللا باوج هنال نا راضاب هبصنو باذعلانم اوحيرتسيو

 قايل دل عا ساو زج وذ ١ك ركع ىلا اهراس دير تجب الكلب يع ةقرظأ||
 دادزي مث رانلاىف ناصقن ىلع لب مهنع فيفخم ىلع لديال تبخ الك هلوقو * [ اروا باهتلاو
 سكملابوا بصنلا مقومىف اهباذعنمو لعافلا بانم ِبئان مهنع هلوق +رارسالا فشكىف اك

 © ىزجم » عظفلا ءازملا اذه لثم ىا *« كلذك قه عفرلا هلنيعتي ةدئاذ تناكناو
 هنم داو فخا ءازجال نارفكلا ىفوا رفكلاىف غلاب+ ©« روفكلك ف [ مهديمازج ]

 رد ايدل دج دايرف ] ةسرافلابو : نويغتتبا © 5 امف نوخ رطصي رو رافكلا ىا 4 هوة

 ( خنود )



 اهيف لاقي ناب ىرمعل ةريدجلا ىهف ندبلا بعت |

 ةكئالملا ةروس ميك من والب نوع

 فوح و طاوملا عز و1لاذاقلاو هتلعلا ول اوهاو 1ظروتالز: قابلا ءاو بلال اتامالغل اذ ددو
 مهروقىف ةشحو هللاالا هلاال لها بعسل ) ثيدخلاىفو كلذريغو لاوحالا ريدتو قارفللا

 بارتلازوضةني مهروبق نم نوجر ب هللاالا هلاال لعاب ىناكو مهرشنمىفالو مرشح ىفالو

 هرس سدق زارخلا ديعسوبا لاق * (نزحلا انع بهذا ىذلا هنلدملا نواوقيو مههوجو نع
 ندعو ع اعو اًومستف اكتادلا فاانتاللا وكرمه ]خلال و اال: نونا اردلا عف هةقيرغللا نلت

 نزحالو فوخالب ركشلاو دمنلاب نيينانحلا
 روص خفناب مونزح دشام ناشي لدرزد-ة روضح بابرا قوذ اا كلسون ]! ينحت

 ةتئافلا مهبوتذ رتسف غلاببف نيينذملل ه# روفخا ف انتءاسا عم انيلا نسحلا 6 انبد نا ف |

 قافولا ءازلاو ةباثالا هّللانم ركشلاناف مهتباثا ىف غلاببف نيعيطملل روكش #8 رصحلل

 فعضل مهباقفر لاا خللام مدقاعاو قباسلاو دصتقملل 0 هسفنل لاظلل روفغ تاليوأتلاىفو ©

 لاعب انلزتا 6 انلحا ىذلا © اولاقف هلركشوهرخآ فدو هللا اوفصو مث * ىهتنا مهلاوحا |
 هلحاو الواح لح لقت لوزءلل هلامعتسا دّرَخ لوزالادنع كامح الا "لخ نم تلزن تلح

 | فرظب تدبلو لحال نان لوعفم 6 ةماقملاراد 8 تادرفملا فاك لوزنلا ناكم ةلحلاو هريغ

 لاقتناال ىتاا ةماقالا راد ىا ةماقمو ةماقا مهن ماقأ لوش ردصم مضلابهماقملاو . ةدودحم اهنال

 هماعتا نم ىأ 7 هإضف نم 0 كلذ هب داربالو اهنم الا#را اهب لزانلا ديربالف ادبا اهنع

 | بجاو الف اضيا هم لضف تانسحلا ناف لامعالا نم انلبق نم ”ىث هبجوننا ربغنم هلضفتو

 ا اذه تاننحلاو لامعالاب تاجردلا ماستقاو ةمحرلاو لضفلاب ةنملا لوخد نا كلذو + هنلع
 | ”كلملا "هل نع ' نقلا "تمركف' ضان اضاوغا هدا لع ؛قدشتالا هيثم اقوا قار تت [قؤلخع
 | باجالانم ةلزتعملا لوقب امع هللا ىلاعت هتدانع ىلع اضوع هدسسي نم قحتسيأ قالطالا لع
 | اهلكلاوحالا هجو نع ءانقلا فشكهلضف نم (ةماقملا رادانلحا ىذلا) هلوقبو تاليوأتلا فو ©

 هلمعو هدهجمال هلضفنم هف هللا هلحا ماقمىف قباسلاو دصتقملاو ملاظلا نم دحاو لك لخدف

 ةققحاذهو هللا لضف نم اضيا حاصلا لمعال هقفوتف هلمعب ءازج ةنخلا هللا هلخدا ىذلا ناو

 دقو سمللاك سملا #4 انسميال 8» (ةلعلال درنه درو ةلعلال لبق نم لبق ) مالسلاهيلع هلوق

 رادوف ىا 7 اف ل [ ارام دسريمن ] ةسرافلاب :ىنعملاو ىذانم ناسنالا لانبام لك ىف لاَ

 اف انسمبالو © ايندلاف م عجوالو ندب بعت ه# بصن 8# تاقوالانم تقوىف ةماقالا

 ىتفلك هج لالمو ىدنام ] ةيسرافلابو : دكالو ابق فيلكتالذا روتفو لالك 6 بوغل

 هوريذا اودارا اذاو [ تسرورسو حرفو روضحو شيع همه كلب ىوؤرد تسين ىتحمو
 اذاو امالسو ةيحن اهبف نوقلي مهفسغىف مهلب تقو راظتناو ةفاسم عطق ىلا نوجاتحمال

 ةيؤرلا تدارا مهل ةفص لك ةيفكالب مهاك هنورب ةهجىف ةلقم قيدحت ىلا نوجاتال هوأر

 بصلتلانا بوغالاو بصنلا نيب قرفلاو (نيعالا ذإتو سفنالا ىهتشنام اهيفو) ىلاعت هلوقل

 | نم مزالوه ناحوا لاق + حراوجلل روتفلانم هنم ثدحتام بوغالاو ةفلكلاو ةقشملا سفن

 حود ) اليان  *”*  عباس ©



 موي مو زيجح نورسمءلاو ىناثلا ءزجلا

 | مهل عمبجم لبق (ةضفنم رواسا اواحو ىلا له ةروسىف لاقو مهريغ هي نوروسملا قبساك
 | نواحي مهضعبو نوبرقملا مهو بهذلاب نواحي مهضعبوا لارج اعمج ةضفلاو بهذلا
 ىمس ردلا ؤلؤللاو . رواسانم لحم ىلع افطع بصنلاب # اْواَو' ئاو © راراالا مهو ةضفلاب

 '*ىرقو * [مجم ناهاشداي هحنانج] ىنشاكلا لاق * اًولؤل نولحيو ىنعملاو هناعملو 07 كاذب |

 هنال كلذو ولولا ءافص ىف بهذ نمو ؤلؤللاب عصرم بهذنم ىا بهذ ىلع افطع رجلاب |

 مولعلا رحب لاقو + كلسااىف مظنلا قيرطب 0 الا ٌولوللا سفن نم ةروسالا دهعبجل |

 مو ريسي هللاىلع كلذو ْولْؤا نمو بهذنم رواسا نيسنجلاب نوروسي مهناف بهذ ىلع فطع ظ
 ريزط ال6 ريرح اهيف مهسابلو 9 اهنم اذهو ايندلا روما فلاخم ةرخآآلا رومانم ىمانم
 [ششوبوهماج] ةيسرافلابو : سيلباممسا سابللاو مسالا الا ايندلا ىف هانعم نم دجوبال هتاف ايندلا
 لع د1 ناك نأ مل نحو ءادنل نوكي تلو تاد رقما 6 قرام ناشلآ نمد رلأو

 نكلو برحلاىف الا ءاسنلانود لاجرلا ىلع هسل مرحيو . ىتاتسهقلاىف م خوبطملا مسربلا ظ

 الو لمقلا عفدلوا هدسجىف برج وا ةكذك ةرورضلوا ودعلا ىاخي نا الا هيف ىلصيال
 اريرح هرذو صيمقلا ةورع نوكُي نا زاجو حمحصلا وهو هداجب لصتيمل ناو هسلب

 جلثلا ىلا ةَرظانلاو 'ةدمارلا نيعلا ىلع ريرحلانم دوسا ارامت دشينا سأ,الو بولا معلاك
 قرفتملا عمجبالو ةمومضم لقو. اك عباصا عبرا ردق صخرو اريرح هكا لوكس نو

 مة امهدنع هركيو هبنجو سارا نع زكا التمام الا تعاون ظ
 طاسب ىلع سواجلاب نارفلو ٍباونالاو ردحلا ىلع ريرلا قلعت فالخلا اذه ىلعو . خعاشلا ]|

 ىف لجرلا سبليو . ىدلادهم ىلع ريرلا ةءالم عضوبو هن« ةداحجسلا ىلع ةالصلاو م نوما

 ايواسموا ايلاغ وا ابولغم ناك ءاوس هريغ هتمو مسيربا هادسام اعامحا ةهاركاالب هريغو برحلا

 هركو . طقف برحف هريغ هادسو مسربا هتملام ىا ةسكعسيليو . حبحصلا وهو ريرحلل
 اذكو .هبلافاضم لعفلا نال سبلملا ىلع مثالاو هداّتمي الث اريرحوا ابهذ ىبصلا سانلا |

 تحاو . فوصلاوا ناتكلاو نطقلانم نوكي نا بحتسملاو ةنسلا فالخ عقلا نك ارك

 ىف اكرمح الا بوثلاب سابالو بحتسم دوسالا سباو . ةتسرضخالا سيلو . ضاسلا ناولالا

 ىا 6 اولاقو © اهريغو جحلا ةروسىف نابيلا قاب قيس دقو ىناتسهقلانم لكلا ىدهازلا
 : ققحتلا ىلع ةلالدلل ىضاملا ةغصو مهب عنصام ىلع مهبرل ادمح ةنلا لوخد دنع نولوشو

 [ دنسرب تشب ةضوربو دنهرب خزود ٌهرفحزا نوج عجنيا دنيوكو ] ةيسرافلابو
 لازا # بهذا ىذلا  ةردقلا مامت هل نمل لامكلا فاصواب ةطاحالا ىا « للدملا
 دحاو نوكسلاو مشلاب نزملاو نيتحتفي نزملا 6 نزحلا ظ ةنلا انلوخدب ه«انع ©

 تاليوأتلا فو © حرفلا هداضيو ملا نم هيف لصحن ال سفااىف ةنوشخو ضرالا ةنوشخوهو

 ةرضحلا راوج ىهو ةنملاف سيلو هححاص ىلع تقولا ةنوزحل انزح نزحلا ىمس ةيمحتلا

 نزحوا ايندلانزح ناك ءاوس نزحلا سنج دارملاو * ىهتنا راشيتساو ئضر ىه امناو ةنوزح |
 فوخو لالخلانم توقو شطعلاو عوجلاو ملا لاوز نزحو شاملا مهنم ةيتبلا

 تايسلاو سلبا ةسوسوو تاف الاو ضاىعالا نزحو ضغالاو دساحتلا هغدغدو ناطلسلا 0

 (ددو )



 ةكمالملا ةروس مي موا جس

 ١ ل 3 وأتلا فو و ةطاسلا مالا عيل لضفا ةموحر - ىلا ةمالا هدذهو و ةنيلالا تكلا افا |

 قئاقد نمو ةنحلا لوخدو ءافطصالاو كازالاق قباسلاعم مل هلا نم ركذ ىذلا ا 7 ْ

  0هعمجل نا ملاظلا قح ىف مظعلا لضفلا نال ميظعلا لضفلا ضرعملا اذه ىف لاق ام

 | اذك ناكمي ندع لاب ه# ندع تانج © رك ذلا ىف هعم هعمج م ماقملاو لضفلا ىف قبان ١ عم

 | ةماقاو تاسو ا قس نااكد ئا تاَد رفملا ّى 3 رهاوجلا رمتسلا ندعملا هو رقتسا اذا

 ْ ةلزم كيلا ليزتت ريبكلا نكسملا ند لدباما وهو اهنع ليحر لل بيسال هنال ليحر الب

 | سنجلا قباسلاب دارملا نال ريمضلا عم # اهنولخدي © ىلاعت هلوق هربخ د سلا

 | لع لدبأل نأو نير الا نيش رفلا نع تا رك ذلاب مهلامو نيقباسلا لاح صيصو

 ىقلا طع ضل ركو ريصقتلا ع نم امهل رب ,ذحم هش نكل اقلطم ةنجلا لوخد نم امهنامرح |

 وا نمؤملاو قفانملاو رفاكلا ةثالثلا فانصالاب دارملا مهضعل باقو * نشهاسلا نوبت كاردا ىف

 | فال وا 4 كوهاسلا تدل ليزر ضنا نمور يتلا ناجحا ناقل ناكل

 ىطعي نمو هرهظ ءارو هباتك ٠ ىطعي نموا ماللسل هيلع ىلا بامصاو ناسحاللاب نوعباتملاو

 ريغ هنوكل تانلا ىف ملاظلا لخديال لاوقالا هذه ىلعف « هيمي هباتك ىطعي نمو هلامشب هباتك

 ا مهلا لوسرلا لاسراو ةقلخلا ىف ءافطصالا ىلع ءافطصالا لئاقلا اذه لمحو نمّؤم

 | 00 "د فشك ىف اك ملا لها ةماع هيلعو حصالاوه لوالاو باتكلا

 هب الا لوا اماف + نوئمؤم مهلك ةثالث || ٌفاصالا نا ىلع ليلد اهرخاو هي ؛آلالوا راسنا لق

 هلوقف ةي الارخا اماو * ةثالثلا ءال وهل باتتكلا ىطعا هنا ربخاف «باتكلا انثروا مثإ» هلوقف |

 | ىدي ىلع ست نا كعنمام هل ىلإق هنا راحالا مكن ع -ىورو اهنالخدي لش ملذا (اهتولخديإل

 اهيف رظنا.نا ىنعنم تاقروالا ةاروتلا عيمح نم ىنتكم ىبا ناك كاق.مالسلا هيلع هللا لوسر
 | ةمايقلا موي هللا مهلعجب ناو دمم ةما تعن اهبف تدجوف اهبف ترظنف ةجاحل اموب ىنا جرخف |

 | كلثو ةنلا!نولختديو, اريسي اباكلسَح نايا ثاثو باسح ريغب ةنلا نؤولخدي ثالثا ةثالث

 نك نا لوالإ ا( كناطلا رم نارك نزعل اكلوو «تيرشعاد» نونو كوم مهل عفشت

 هلوق وهو نأ رقلاىف اهتدحو لأ ندا أ املك ثلاثلا فندلا نموا ىاثلا فنعلان

 افانصا مهركذ امل ةيمجنلا تاليوأتلا فو © «اهنولخدي) هلوقىلا (تاتكلا انثروا مثإل 1

 ظ ةبالا:(ندعتانح) عملا ىلع مهركذ اهيف نيزنلاو ملا و'ةنلا ثيادح زكذ او اهيتر ةثالث |

 | نود ةمعنلاب قلعت امف زيمت لضفلاف سيلو هلضفب لب قاقحتسابال ةنخلا مهلوخدنا ىلع هبت '

 ايثدلا مايا رادقم ةعمج لكىف هناحبس هللاىرينم ةنْلا لهانمنا) ربا ىف نال منملاب قلعتيام ظ

 «نولح ع قبس م (ةظحل هنع بوح ريغ وه نم مهنمو ةرم موب 0 0 مهلمو ةرمم

 لاحواناثربخ الاجرو ءاسن ىحتلاو نيزلا ليبسىلع نوسبلن ىا [ ندركزويزاب : ةياحتلا] ١

 ةيناثلاو ةيضيعبت ىلوالا نم *# بهذنم رواسانء © تانملا كلتىف ىا م اهيف 8 ةردقم

 قعملاو *« ةزا وتس د13 كارلا كنا اكوا اك لك رام عجوهو ةروسا عمح رواساو . ةيلاس '

 ضاعبالا اناتنل اًشاس اضعل ىا اهدارفا فاسو فا هلال بهذ نم ل ضعب نواح |



 مد ن٠ >> نورعلاو ىتاثلاءوجلا

 021 ا تلو فاو اةيحدلا ىلا ال باج اجو تاحردو تاج بللاطاي دناتسنو

 كناو ددرك راد ةهقلكردكم او دعاب تباع باوخرد هتسوس ةدا!اي قحم قحزا رظانو ْ

 ىذلاوا . بحلاو فراعلاو ايندلا نم هظح كرتب هسفن ملظ هنال دهازلا وا . [دوب راديب هشيمه

 ىلا نكر نمو ايندلا ىلا نكر نم وا . ءالبلاب ذذإتملاو ءالبلا ىلع رباصلاو ءالبلا دنع ع زج |
 لكوملا: ىلا نكد نمو, ىقعلا

 ةيود الا) وداد نع هتايفذات, كد ع نضع امز دنكم ناهج ودإ ره ميعل
 نيقلا نيع هلنمو نيقبلا مع هلنه وا. هحور داج نمو هبله داح نمو هسفنب داح نموا ٠

 | دارملا هدام هنع طقسا ىذلاو ةلهيحم ا ىذلاو هلسفنلا هلآ سحب ىذلا وا: ..نيقبلا قدعإدلنمو |
 / | ايلا اذاد قم" ةاوخآلا فت! زن واح هيلغ نقلا: قاطلس ةيلفل 1 داسرالو الطديسفت ب + قلل |

 نموا . ةعادولو هنع بوح ريغ وه نمو ةرم مود لك ىف هاري نمو ةرم ةعمح لكفف ايندلا ا
 بوذجملاو كلاسلاوا . دجولا نادمىف وهنمو ةفرعملا نادم ىف وه نمو يلعلا نادبم ىف وه ١
 كلهتنملا وه كلاسلا بوذجملاو برقملا وه بوذجملاو برقتملا وه كلاسلاف كلاسلا بوذحملاو |

 ٍفيسب لوتقم لمالا طوسب بورضم وهنموا . هبرب ىتابلا هسفن نع ىنافلا برق بتايا
 | ةمادنلا فسب لوتقم ةرسحخلا طوسب بورضم وه نمو ءاجرلا باب ىلع عجطضم صرخلا ْ

 | عجطض» قوشلا فيسب لوتقم ةبغا طوسب بورضم وه نمو مركلا باب ىلع عحطضم
 ةسهلا باب ىلع |

 نتخوسزا ىبي جرف ناشكب « ىتخوما ىماوخ ىتشاع ركا
 تسوا لوبقم هك ةللدجا لق هب: تيؤد َوَعَعُم زاوكنب هرك نكم

 مالسلا هيلع مدا هسفنل ملاظلا لاق نم لوق اماو * نمؤملا وه اهلك ليواقالا هذه ىلع ملاظلاف |

 ةمالا هذه قح ىف ةيآآلا نا هيفف مالسلا هلع دمم قياسلاو هيلدا ميعاربا دصتقملاو

 وه تاق + هسفن مظ مدانا لاش له تلف ناف «اقلطم ذابعلا ىلا مهنم م هلوقىف ريمضلا داعي ناالا

 لاقملا اذه لثم نع كاسمالا بدالا ناكناو' 6انسقنا 0 هلوقىف هسفنل لظلاب فرتعادق

 ىرخجي ىرج ىذلا قملا ةزواجم ىف لاقي ملظلا بغارلل لاق اكةلجلا قى هلو هل ناكنأو ةفحف
 | ريغصلاو ريبكلا بئذلاف لمعت اذهلو زواجتلا نم رثكيو لقي اهف لاقو ةرئادلا ةطقن
 | ىهتنا ديعب نوب نيملظلا نيب ناك ناو ملاظ سلب الو هيدعت ىف ملاظ مدآل لبق كذا«
 | دصقو ملاظلا ٍلظ ىنعم ىلع ةثالثلا فانصالاب اقلعتم رارسالا فشك ىف هلعج © هللا نذاب »

 نيرسفملا ءالجا هللا بهذ اك قباسلاب هقلعترهاظلاو . هتداراو هللا لعب قباجلا ىينو:نصتقا

 هذه لانم ةزنع ىلع هيبنت هيفو * هلالقتسابال ريخلا لعف نم هنيكمو هقيفوتو هريسيتب ىنعم ىلع
 ناو كناق كسأر مفرا ملاظاي لاق هنأك هرسس سدق ىريشقلا لاق * اهذخأم ةيوعصو ةيّرلا
 قفوش الا تقبس اه تقيس ناو كناف كيكشار ةسفخا مواعاو كاشإلا حسلظ افعل

 | هقيفوتب الا لانيال ريبكلا هللا نم ه رييكلا لضفلا وه 8 تاريخلاب"قبسلا * كلذ ©

 نآرقلا نال الضف هنوكو ةمالا نم نينمؤملا عم ىلا رظنلاب نوكف رايتخالاو ثاريالا كلذ وا

 (لضفا ) 0



 ةكئئالملا ةروش مه 9 ”-

 ١ نال خزوبلابال دبالاو لزالاب ةربعلا لب ضراعلا لظلاب ةربعالو نيقباس اوتامو

 | هيلع ىلا لاق نيذلا رئاكلا لهانم وهف ةمالا هذهنم املاظ تامو املاظ شاعو املاظ دلو

 قباشلاوةبوتلا ىلع تامنم دصتقملا اذه ىلعف * (ىتءانم رئابكلا لهال تعءافش ) مهيف مالسلا
 تراص ثسحب هناندح تحجر ىذلاوه قباسلاوا . ةعاطلا ىف تامو ةعاطلا ىف شاع نه

 نوقزري ةنملا نولخدي كئلواف اوقيس نيذلا اما ) مالسلاهيلع هلوق ىعموهو ةرفكم هناس

 كئلواف اوملظ نيذلااماو . اريسي اباسح نوبساحب كئلواف دصتقملااماو . (باسحر يغب اهبف

 ىلع اهنماضعب انركذ ةريثكرخاتالاق» انههو « هتمحرب هللا مهاقلتيمث رشحلالوطىف نوسحب

 هب لماعلاهل”“ىراقلاو ةدرحم ةوالت نآ رقلل ىلاتلا ثالثلا فئاوطلاب دارملاناوهو ةن.آلا بيترت

 ىذلاوا . هبرب ىنغتسا نمو هنيدب ىنعتسا نمو هلام ىنغَتسا نموا . هل ملعملاو هيفا لماعلا ”ىراقلاو

 ناكامتاو نذؤملا نيذأتلبقهلخدي ىذلا و نذادقوهلخدي ىذلاو ةالصلا تمقادقو دجسملا لخدي

 ةلفغلا ىلع هللادبعي ىذلاوا .اهريغل لصحام اها لصحي يلف رجالا سفن صقن هنال اماظ لوالا ْ
 نع هشاعم هلغش ىذلاوا .ةسهلا ىلع هدا ىذلاو ةيهرلاو ةيغرلا ىلع هديعي ىذلاو ةداعلاو

 ىصاعملا بكري نم وا . هشاعم نع هداعم هلغش ىذلاو اعيم داعملاو شاعملاب لغتشا ىذلاو هداعم

 نمو تامجاولاو ضئارفلا ىلع تاءاطلا نم ديزبال نمو اهميرحن دحاجالو اهل لحتسم ريغ
 | بتامم وه نمو جان بذعم وه نموا . ىصاعملا بانتجاعم اهيف ةياهنلا غلبيو تاءاطلا رثكي

 ةاهلاىف لضفلا كرت ىذلاو ةهيشلادكلرت ىذلاو مارخلا كرت ىذلا وا . جان برةموه نمو جان
 ءرهاظ نموا . هتانسح تحجر ىذلاو هن اس هتاتسح تواس ىذلاو هن ايس تحجر ىذلاوا .٠

 حتف دعب لسا نهوا .هرهاظ نم ريخ هنطاب نمو هنطابو هرهاظ ىوتسا نمو هنطاب نم ريخ

 لها ] ىنعي : ودللا لها وا . ةرجهلا لبق لسا نمو حتفلا لبق ةرجهلا دعب مسا نمو ةكم

 ناجحا يجو نا سم اللا ىإإ يضلل ةللعاو [ تبا تعاج تاو دو ريردو# ماهج رك هك هع |
 مارحلا وا لالخلا نم ذخا نيا نم ىلابيال نم وا . هللا ليبسيف داهجلا لهاو تاعمجاو تاءامخا

 ىذلا وا . باذع اهمارح ىفو باسح اهلالح ىف هلا امل ايندلا كرت نمو لالخلانم ذخا نمو
 للا ىلع لكوتي ىذلاو هلع ةدايزلال توقلا بلطي ىذلاو فافكلاو توقلا قوف بلطي
 هللا ةمحرب اهلخدي ىذلاو نيعفاشلا ةعافشب ةنحلا لخ دي ىذلا وا . هتعاطف هدهج عيمج لمحو

 ىذلاو ةيصعملاو ةوهدلاىف رمعلا عبضي ىذلاوا . هتعافشب هريغ ومحو هسفنب وح ىذلاو هلضفو

 نيدهازلا ةبراحو تالزلاف نيشدصلا ةبراحم نال تالزلاف دهم ىذلاو امهنف براحم

 اهكرتي نمو اذذإت املطي نمو اعتمت ايندلا بلطي نم وا . تامبوملا ىف نيمماتلا ةبراحيو تاوهشلاىف

 | ىذلاو هبرمؤي ملامو هبرصا ام بلطي ىذلاو قزرلاوهو هبلاطب مؤي ملام بلطي ىذلا وا . ادهازت

 لئاقلا اذهف اميمح امهنع بنتحلاو رئاغصلا بابراو رئابكلاباحصسا وا . هتبحمو هللاةاضررم بلطي

 ٍ بيع بلطي نمو هسفن ببع حلصيالو هريغ بعيب لغتشي نم وا . هدشا ىلع سمالا لج اما

 أ لال اوان, الا ميغ بيعي بلطي. الو هبط بني :لغتتو نمو اضنإ يانغ تعرف عمطو هيض |
 | دهدوا كت آو دهد مهو دئاتس مه دكت آو دهدنو دناتس فاصنا كن اي ] ملاعلاو معتملاو ا



 مده + خب تح نورسنلاو.ىاثلا ءوزلا
 تمم 2 يشد ب2222 252222222252522 222222 ل 222 0 ا يي يي

 .نوكرلاو للا تمم مظل نالو نيقسافلا ةرثكل ملاظلا مدق مهضعب لاقو « ةمحقملا ةلئسالا

 ملاظلا ميدقت ةمكحلا ثيللاوبأ لاقو * ناضزاع قبسلاو داصتقالاو اجلا ىغتتم ىوقلاهلا

 ملاظب ءادتبا ] ىنعي هللا ةحر نم ملاظلا سأيبالو هسفنم قباسلا بجعبال كك قباسلا ريخأتو
 [ دتشاب داودسا وا تياف ىب تمحرب و دندركت هدز مرشان درك

 تسه ىراودبما تلضفو تح رب ىلو * صلاخ تعاط ءدول | [نْم زا ديان

 ملاظلاب أدب انهه اذكف هبيصن لق ناو ضرفلا بحاصي أدبي ثرالاىف ىريسشتلا لاقو * |

 ءارزاشريخأتو تسلضف ىورزا ملاظ مدقت دنا هتنكو ] نيرخآآلا بيصن نم لقا هبيصنو |

 هك تاوتبانر كت سنا .تهج قي ايريخأتو, دواد رقسود لدعزا ار لضفج هناا قو قاتعأ |
 فن تعطل دكت ب نا عا هزجعا رك اياكيت ايدتتهايا نرقا) تيدسنانج لوخدلا

 [دوش هتخوسودب تدابع نمرخرازه دوش هتخورفارب نوج هكتسيشتا بج هكددركن
 تسيهل وب رون زاك يوك تلوح وعق] يع قينعا

 تعيوتلا ديد ده رو اعزإه حره تخورفا وزا 'هلعش اكره

 ةيسرافلابو : ”ىثلا طلخ نم ولخيالو تاقوالا بلغافف باتكلاب لمعي # دصتقم مهنمو © |
 داصتقالاناف [ ناملاظ ظيرفت هنو ناّماس رنه هن تفر نايم ءار هك ناشيا زا تسهو ] |

 ةياغىفلظلل ناسنالا كرت نال لاعتفالا ةغيسسب دصتقم لاق امناو [ داكرد نتفر نايم ] ةيسرافلاب ْ

 / ىنمملاف لضفلا زارجال راعتسيو ريسلا ىف مدقتلا قيسلا لصا . قباس مهنمو # ةبوعصلا
 داشرالاو ميلعلا مب ةحلاصلا لامعالاب # تاريخلاب 8 هتمحرو هتنجو هللا باوثىلا مدقتم

 هدضو عفانلا 'ىثلاو لضفلاو لدعلاو لقعلاك لكلا هف بغريام ربخلاو لمعلاو ملعلا ىلا !

 تاريخلا ميدقتي دبعلا بسكن م مسق . نيمسق ىلع تاريخلا هذهو رابكلا ضعب لاق « رششلا
 ريسلاب دصتقملا ىلعو هسفنل ملاظلا ىلع قبسي نا ىلا تابذجلا رئتاوتب برلا لضفنم مسقو . |

 نورخ آلا ىا (نوقباسلا نورخآلا نحت ) ةلوقت هتما قباس لاحو هسسفن لاح نع ربخا اك
 هنع هللاوضر قداصلارفعج نعو « قيما ملا ىلا الوصو نوباسلا ةروصلا ملاءىف اجورخ

 نيدصتقملاب ىثمث ءافطسالاف رثؤيال للغلانإو همركبالا هيلابرقتيالهنا ارابخا نيملاظلاب دب
 ةلك ةمرحب ةنللاىف مهلكو هركم دحا نمأي الثل نيقباسلاب متْح مث ءاجرلاو فوخلا نيب مهنال
 ملسو هيلع هللا لص هللال وسر لاق ربثملا ىلع لاق هنع هللاىضر رمت نا ىوردقو * صالخالا

 اذه مهبتر قارولا نب ركب وبا لاقو * (هل روفغم انملاظ و جان اندصتقمو قباس انقباس ) |

 ىصع اذاف ةبرقمث ةبوت مث ةلفغو ةيصعم ثالث دبعلا لاوحا نال سانلا تاماقم ىلع بيرتلا

 (ارتامو)

 | جورحلاب اقوبسم مالسلا هيلع ىلا لاح ناكاك ريخالا ف رك ذلاب اقوبسم ناك ناو هللاف هللا
 | لسرلاو ءايبنالا عيجج ىلع جارعملا ةليل ةرضحلا ىلا عوجرلاب اقباس ةلاسرلل نامزلا رخآ ىف

 ا
 ا

0 

 ْ ةداصلا ت0 ةبوتلا ت اذاو نيدصتقملا ةلحىف لخد.بات اذاو نيملاظلا زيحىف لخد



 ةكمالملاةروس مج 81/ وجح

 مهلوسر قطصا م مالا رئاس ىلع مهافاطصا ىلاعت هللاو ةيعكلا برو ىتا ا تعا هس ٠

 صاصتخالا ىضتقبال عومجملل ثاريالا اذهو بتكلا لك ىلع مهباتكو لسرلا عيمج ىلع

 هللاىضر ةباحصلا ناف ةحئافلا هنا ولو أزج هنم طظقحب نم لمشي لب نآ رقلا عيمح ظفحم نمي

 تابسانملا ىف 5 نوفطصم مهناب عطقلا ىلع نحو نأ رقلا عمجج ظفح مهم دحاو نكي ل مهنع

 نينجمه دي تسدي بلط بعتى هكدشاب ىلام ثاريم هج دئاوخ ثاريم اراطع ] ىنشاكلا لاق *
 ار ناكتاكسب و ديسر ناشيدب نانم كلم تبانع ضحمب نانمؤمه ىو>و تس ىن نارق ٌهطع

 قاحتسا ردقب سكره تدتوافتم نآرق لها ىاهرهبو زين نانمشد تسين لخد ثاريمرد
 [ةطكتومل ادن اري نأ زك واقح زا كارخ فاعلا ةاذلاو

 ماج ىكي درك بلط هعرج ب مذ نرز

 [| ببسلا ةحصوا بسنلا ةكىضتقي ثاريملا نال ثاريملا ظفلب ركذامتا ةيمحنلا تاليوأتلا فو ©

 | بسنلاو دنعلا ةءاط انهه بنسلاف هل ثاريمالف هل بسنالو هل بيسال نش صوصخم هجو ىلع

 نوري نيذلا نوثراولا مه كئلوا )) ىلاعت لاقامك ةنملا لها مه ةعاطلا لهاف برلا لضف

 مهل تردح لأ ةعبامملا ةيسيسلاب مهتنارو لصاو ةعاطلا بيسي ةنملا اورو مهف « سودرفلا

 اوعاطا ءالؤهف 6 ةنملا مهل ناب مهلاوماو مهسفنا نيمؤملاَنم ىرتشا هللازا ١ هلوشب َللانيبو

 هللا لها مه لضفلا لهاو نوامعي اوناك امب ءازج ةنحلا هللا مهلخداف مهلاوماو مهسفناب هللا

 تناكاملو + يالا 6 هنوبحبو مهبحب ) لاق اك ةبرقلاو ةفرعملاو ةبحلا مهثرواناب مهعم هلضفو

 بسنلان اكو ضرفلا ابحاص اهو ةيجوزلاك ادحاو اسنج بيسلا ناكو بسنلاو بيسلاب ةئارولا

 ةوخالاو دالوالاك لوصالا نم دلوتبام لك عورفلاو تاهمالاو ءاب آلاك لوصالا نيسنج نه

 ةثرولا عوم راصف ةيصعو ضرف بحاص مهو مهدالواو مامحالاو مهدالواو تاوخالاو

 بحاص فئصو تستلاب ضرفلا بحاص فئنصو تيدلاب ضرفلا نحاص سد هوا ةثالث

 نيذلا نم ىا هي مهنف 92 ىلاعت لاق اك فانصا ةثالث انهه ةثرولا كلبذك ةبصعلا مهو قابلا

 قوقوملا ىا هللارمال أجرملا وهو باتكلاب لمعلاىف هي هسفنل ملاظ 88 اندابع نم انيفطصا

 هناعا سم كاتكلا هثارو ةرو رض نم نسل هنال كلذو هيلع بوتي اماو هب ذعلامأ| هللا سعال ه سعا

 اذه ضرع نوذخأي باتكلا اونرو فلخ مهدعب نه فلخف ال ىلاعت هلوقل هتناعد قح

 اذه لظلاب فصولانع عنملا ءافطصالا ةرورضنمالو ةيآلا ( اسنلرفغس نولوشت و ىندالا

 انسفنا انملظ انيرإ لئاقلاوهو 6 مدآ ىنطصا هللانا ١ لاق أك هللا هافطصا مالسلا هيلع مدآ
 ناقف ف مكلا لهآ نمؤح ىلا! اعلا "ضعي اللا قئادق عاطل ادلب زج اولاد لكل »+ ةيكألا|

 ا دبالف كف هملعا راك هيلع ردق قحلا ناك نا ىنعل 4 ارودقم اردق هللارما ناكو ام

 | قافنلاو هلا ودكلا همظعاو هللا نيب و ناسنالانبب ِظ ..ةئ الث مظلانا ٍلَغاَو * هعوفو نم

 | ميدقتو « تادرفملاىف اك ةي.آلاىفامي دارملاوهو هسفن نيبو هنيب يظو . سانلانييو هنيب لظو
 | ىفاك < نمؤم مكنمو رفاك مكدف ) ىلاعت هلوقل ةجردلاىف هميدقت ىلع لديال رك ذلاب لظلا



 مهب م5 نورعشعلاو ىناثلا ءزجلا

 يم ل وول ىلا فشل زل يهين ما ووالك ايسر لب ول لوب قليب
 قحلا اذه لثم كيلا حوبمل ةوبذلا ىنانيام كلاوحا ىف ناكولف اهرهاوظو معروما نطاوبب |

 ةدمعلا نا ىلع هستلل ريخلا ميدقتو هنم اهقدص فرع كتكلا زئانس ىلع رابعود» ىذلا نجما ١

 لها نم (هدابعب هللازأ) ةيمجنلا تاليوأتلا فو © هيناحورلا رومالاى ةطاحالاو معلا كلذفف |

 لامعالاو قالخالانم مهنم ردصي اب «ريصب) مهقلخ هنال (ر يبخل ةواقشلا لهاو ةداعسلا |

 لصحنالو ريثكلا رجالا هب لمعلاو هتوالت ىلع دعوو نا رقلا ةيقح ىلاعت هللا معا دقف ىهتنا |

 : تاقوالا عيمج ىف كاعتكإالل ملعتلا نم ديالف ”ىراقلل لب هلةوالت الذا ىالل ةوالتلارجا |

 ىماجلا ىلوملا لاق

 | كنها نك مدق مالكحب * كنت ىلا شد دحو سف نوح

 شكششيوخ رانكرد نز هسوب * شوهم دهاش وج وج ىحصم
 قاحور .ىاوق نك وا فقو * ىناهسج ساوح نك ازا فرخ
 راذكب .طقنو هن طخرب مشج *« رابس ظفلب نابز ىنعم لد

 نم: ةقان ريثم لك دنع زوتي ةقوطم رون نم ربانم تعضو ةفاقلا مون ناك اذا ) ثيدحلا فو
 يلع عور الف ربانملا هذه ىلع اوسلجا هللا باتك لمح نم نبا دانم ىداني ةنجلا قون
 كلن ىلع اوامح قلخلا باسح نم هللا غرف اذاف داسعلا نيب و هنيبامت هللا غرش ىتح نزحالو |

 رشحلا موب ةاجنلاو ءادهشلا تومو ءاذعسلا شيع متدرا نا ) ثيدحلاىفو ( ةنحلاىلا قوللا |
 نم زرحو نحرلا مالك هناف نا رقلا اوسرداف ةلالضاا موي ىدهلاو رورحلا موي لظلاو |

 ءامدلاو مالسلا هيلع ىنلا ىلع ةالصلا نا ةشقلاىف ركذ * ( نازملاف ٍناححرو ناطيشلا

 دعب بحتسملاف . اه ةالصلا نع ىهن ىتلا تاقوالاىف نا رقلا ةءارقن٠ لضفا حبستلاو
 | زاجناو تقولا اذه ناف سمشلا علطت ناىلا ةيفوصلا ةداع وه اك ىلاعت هللاركذ الثم رجفلا

 هنف هتعىهشم وهف عوطتلا هركي نكلو ةزانلا ةالصو ةوالتلا ةدحسو تثاوفلا ءاضق هيف
 | اهبوجو ببسذا لفنلاب ةقحلم اهنال هدسفا اذا عوطت ءاضقو فاوطلا تك عزو دا اذكرو

 نيلصاولاو هباطخ فطلب نيف رشتملاو هباتك ةوالتب نيمغملانم 5 اياو هللا اناعج هتهج نم
 نيلوالابتك دعب وا كيلا انيحوا امدعب ىا ريخأتلاو بيترتلل 6# مث 98 رارسالاو راونالاىلا |

 | لزالا ةدادا ىلع لاق مث هلوق. .فطع اذامىلع ىروثلا لئسو « امهنم لك ىلع هلبق'م لداك
 امان اكلم انتمظعب انكلم ىا هي باتكلا انئثروا ه لزالاىف اندراام دعب ىا ىضقملا سمالاو |

 | كريغ نع كلا ةئبق لاقتنا ةئارولا .بغارلا لاق + هبف عوجرال ءاطع نا رقلا اذه اًنطعاو
| 

 ١ هل لصح نه ل 4| لاهو تبملان ع لقتنملا كالدب. ىمسو دقعل ١! ىرحم ىرجام الو دقعريغ نم

 0 | لوصوملا 6 اندابعنم انيفطصا نيذلا هه هناس هب قأيسو ىهتنا انك [ةيرودق نعلن اغ خوه" ئش

 !|نانرزكور 36 سرافلابرةاؤغلا وقت واتت نضالاق و ءافاطصالاو.. انثروال نان لوعفم هتلصعم '

 / ىف[ تسا تقبقح نعت كوياويغ: كيل هك هحركا ت تنلا تمارك عضومب اجت داع ا

 | «مهرسأب ةمالا مهؤ» ام نكتب ذا مي مدي زكدب هك ارئاثآ ] ةيسرافلاب ىنعملاو رارسالا فشك

 (ارين)



 ةكفالملا ةروس مهي 6و وح

 ىه ةيناثلاو ةنوئسملا ىه ىل والاف [ قدصتب ء داك هذاا 41 تبعر تيس 5117 راكخاف

 هللا لبيس ىف ةقدصلا ىلع قفنملل ثعب هنو صهاظلاو قامابللا مع ا ةواشا امهيفو ةضورفملا

 ةعادطلاب باو لصحن # ةداج » نا رب> # نوجري # لاوحالاو تاقوالا مو<ىف |
 لق تل لاملا ةيلاللاف فرصتلا ىهو ةراحتلا هلكو ىرتشيو عملا ليدل >اتلاو

 هف ءاتلاف بوكو هاحو هلصاف هاحن اماو ةلظفالا 5 ريغ 2 اه دعب ءأنإ مهمالك ىف 4 و ا

 ىدؤل داسكلا طرف ناكاملو يا كولا كايكلاإ الط رو ناويلا د روت ن 0 ةعراضملل |

 ولو قيرطلا اوذخ مهلوق ىفام ىونعملا كالهلا نمو اقلطم كالهلا نع 010 ناعما لإ

 | ةةلبشلا 1 لاف كت تا ىغملاو ,ةةتراخكولزو قدملا لوتكساو ترانزلو: نكلا ل وجوز ورايا

 تمانق ْز زور ا ديس أ نادب نايزو دوس دساف ] ةيسرافلابو : ةادضا نارسسخلاب اًتلطم

 م ىج ةراحتلإ ه هفص «روم نل) هلوق داشرالاىف لاق * [ دباب لع يحاور ناشيإ لامعا عاتم ا

 ناش قاب ءارتشا هنال نارسخلاو حيرلا ناب ةرياآتلا تاراحتلا سابك تميل اهنا ىلع ةلالدلل

 | مهروجا مهيفويل 4 مهوج سم لوصح ةب ةيعطق ةدع نيه نك الا مولات مهتاحرب رابخالاو |

 ْ دانيكللا !هتعبوي هنا ىنعم ىلع دوس نلب قاعتموهو لمعلا ٍباونرجالاو [ندادب مام : ةيفوتلا] 0

 ١ ةماقالاو ةوالتلا نم مه ا!امعا روجا مهلاين صولخو مط بسحب مهيفويل هللادنع قفثتاو

 | نم © [ ار اشيا باوث رب دنك هدايزو ] مهديزيو روم نإ ىلع فقو الف قاشالاو 1

 | هل اوقخيتليإ لو لالا وا نو د ير هلضفتو هدوج ىا ك هلضف ١
 | مهل تبجو نديف اوعذشيل ةعافشلا ماقهىف مهيصن ةماسقلامو هلضف نمو ضخم مرك وه كك ظ

 مهتاط رفل روفغ ىا ةدايزلاو ةيفوتلا نم هليقامل ليلعت ه6 روفغ هنا #' , مهريغو ءابرقالا نه رانلا |

 ناوبد نعو مهبوأق نع كيس فران ماع مهنع ردصام ل 5 و ناوامإل .2ىفو * ا

 روفغ ةيمحتنلاا تاليوأتلا ىفو © سشو اهيلع مهيزاح ىا ميو 13 9 : 0 ةانفلكا

 هلكش وه نع ركشلاو .هتفلاحم كرثو ةعاطلاب نوكي هنود نع ركشلا .هحوا ةثالث ىلع 1 ا

 | روكشل ا مهضعب لاق م نيسلاب هنم ىضر نوكي هقوق نمث ركشلاو . ةافاكملاو ءازحاب 5

 ةرخ الاىف اهعت ةدودعم مايا ىف لمعلاب ىطعملاو ريسيلا لمعلا ىلع ريثكللا ريخلاب ىزاحملا وه
 لاق * هتنم. دهشوا هتمحر. ىلطو هتعاط, رثا و. هتمعتاركش روكشلا هلا تىعنمؤ. ةذوذحريغ

 هتاءاط ىف لب هيصاعم ىف اهلمعتسيال نا هللا متل ركشلا هوجو: نسحاو هللا همر. قارا

 ندبلاىفف بعتو سفنلا ىف قبض هب نم ةرم نيعبراو ىدحا هتك ول هنا مسالا اذه ةيصاخو +

 هرابع ىلع رصبلا فيعض هبحسع ناو ىلاعت هللانذاب ”ىرب هنم برشو هبحسمب و مسملا ىف لقنو

 سذحاوا نيدتلل نمو نا رقلاوهو 6 باتكلانم كيلا انيحوا ىذلاو 8 كلذ ةكرب دجو

 | كاح ىا 7 هيدن" نيبامل اقدصم 0 كشالو هيف (نذك(الا قذصلا « قطاوه 0 ضيعبتاوا

 وهو ماكحالا لوصاو اقعلا ىف ءاسنالا ىلع ةلزئملا ةيوامسلا بتتكلانم هلبقامل اقفاوم ”هنوك

 ْ #ب هدا عب هللا نا قيدصتلا ها كفننال هتمقح نال اودي ؛هقحا "ايت 55م لاح |

ْ 

 ؤ

 ا



 مصب م4 + 7م نوريخلاو قاتلا زملا

 رادم نا امل لما هلاعفا ون ةإ لكن هناغيسب نم دج قالت او مول زي لاي بنغلاب 0 هاشخم امنا ىا ظ

 ماللس !| هيلع لاق اك هنم ىمخا ناك لات هناعا ناك نذ هنوؤسب معلاو نقلا ةقازبم ةيشخلا

 صاصتخالل لوغذملا وهو ىلا يدقتو .ىهتنا ةياكلاب مهراذنا عنتما ةف رعملاوذه نع لزعمي

 ىنعملا داصو مالا سكعتال رخا ولو ءاملغلا الا هدابع نيب نم هللا شيال ىا ةيلعافلا رصحو

 ىناثلا ىفو مهريغ نود ءاءلعلا مه نيشاخلا نا ناس لوالا ىتف رياغت امهنب و هللاالا نوشخم ال

 عفر نيريس ناو زيزعلادبع نب رمعو ةفينحوبا أرقو * هريغ نود هللاوه هنم ىلا نا نايب
 مهمظعل اما ىنعملاف اسهم. نوكي مظعملا ناف ميظعتلل ةراعتسا ةيشخلانا ىلع ءاملعلا بصنو هللا مسا

 تنك طاق ةءارقلا هذهو سانلا ناد لاحرلا نه ل بيهملا مظعل مك هدامع مم ناد نم هللا

 نم هللا راح امنا ىا دايتخالا ىندمي ةشخلا رمع نب هللادبع لعجو ادج ةديفه اكل :اكه

 تبوقعزا دسرتن هكىدك زا نديشك ماةتنا رد تسيلاغ ] # زيزع هللانا © ءاملعلا هدابع نيب

 تيدي بلقلا ملأت: ةشخلا لبق ىشخم نا هتفص هذه نم قح نمو هناصع نم بئاتلل دوفغ
 هتبهو هللا لالج ةفرعمب ةراثو ديعلا نم ةياذلا ةرثكي هران نوكي لبقتسملا ىف هوركم عقوت
 عسل قو. ى <> : هللاب ملابس كتف عك ناب نم ْوملا ىلعت * + لبقلا اذه. نم ءاسالا همششخو

 مطو هلع هللا ىبص ىننلا نع -ىور-ةشخلاو فوخلا بن :ايم نوكت مل !اءلا تتارص ردقبف سانا

 ا واعر هللا بخ امنا ىلاعتو ل ل ل عا سا كوسرا كف هلل

 اولاق (كركذ تيان اذاو كناعا هللا ترك ذ اذانم) لاق لسنا لكلا ىف هللا لوسراي اولاق

 يش لكلا ىانراولاق( كل "ديا تيسنراذاو كنسيل تركذ. اذا يذلا) لاق ربح باحالا ىأف

 ثللاىلا ريسفت ىف اذك ( سانلا دسف دسف اذا ملاعلا .ءاملعلل رفغا مهللا ) لاق

 ةوالتلاو لمعلا ن ودب ةوالتلا عفن الذا هيفاعإ نولمعيو نا رقلا ةوالتىلءعنوم وادي ىا دي هللا باتك

 | دعيال ناببصلا ملعتو ىحوتلا نكلاهنم ةءارقلاو ةفظوملا دارو الاو ةساردلاكةعباتتم معا ةءارقلا

 [ ارئاشيورد دننكنوريب تسدزا ] ىنعي : ربلاءوجوىف هكاوقفناو# هلودب اهيلع لولدملاةاكزلا |

 # ةينالعو ارس 8# ارئاشيإا ماهداد ىزور هجن ازا ] ىنمي : مهاننطعا * مهانقزر امم » |

 رمسلا ىف . ىا نلعف_.هتنلعا لاقي نابعالا:نود ىناعملاىف كلذ لاّشام رثك او ريلادض ىهؤ
 | نم قفا اهفيك نينلعمو ني رسم ىنعم هسالعو رس ىوذوا ةسالاعو : رس قافناوا هسالعلاو

 , (ةينالعو) ددركت هتخيما اير كت !فوخزا ناهني] (ارسإل ىنشاكلا لاقو * امهيلا دصق ريغ ا

 ةركدل اذكوائراقدعي الهنال نكانولملا ءاسفنااو دل بنحلا جهتلا هر كيال اولاق اذلو ةءارق

 ده م كرف

 ْ يي هتردق لاكىلع ةلادلا هلاعنا رك ذب بقع كلذلو (هل كاقتاو للك اثخا انا)

 ١ هنايغط ىلع رصملل بتاعم هنا ىلع هتلالدل ةيشخلا بوجول لدلعت وهو نيشاخلل * روفغ © [وا

 | نواتينيذلا ناب نيققحو نيقداص ةيشخلاو وخلا ىفو نيققحمو نيملاع انلعجنا هتاحبسةللا لأست

 أ

 ا اهباد ابني ةولصلا اوماقاوإلب نيتككل كنب عطقلا عم ةلك ةلكضر ات اقبح > مهريغو نايبصلل ميلعتلا مهل ا

 أ تاقوا اذكو ةالصلات اقوا فال معا ةوالتلا تاقوا نال ىضاملاو لبقتسملانبب رياذواهطئارشو



 ىتاوخل ىف ذك هلا اراتمابا اناس داو" لكؤكما» نا ولالاب نيتاوللا نع زيغ هناتالا ةرمحو

 هذه دجو اهريغو جحلا قيرط ىف ٍبرعلا رايد لابج دهاشنم ريقفلا لوش * خسشلا نبا |

 نوكيف ضِس ىلع فطع ه6 دوس بنباسغو 8# ةنولتم ةفاتخم اهددجو اهئاف اهلك ماسقالا
 ددج وذ لالا نمو لبق هنأك رمحاو ضيبلاك اهب ةّياقلا تافصلاو ددحلا لصافتنم |

 سل هنا سارغلاب فصولا نم ملع هنال فالتخالا طسو امئاو . سار غدوسو رمحو ضيب

 ددج ىلع افطع' ندبارغ نوكي نا زوج و . فعذلاو ةدشلاب نوللا' ف التخا دوسالاىف

 ططخم لاخلا نمو لبق هناكاهميسسق نوكي لب ذدخلا لضصاٌفت ىف الخاد نوكيالف |

 ناتس'اما"ةبتألا نه :ضرقلاف «ثاولتلا# هاو دشلاو ا نؤل+ ركب اوس اما ههتواةدجتاوذج |
 ديعبلا نم ةيلبخلا قئارطلا ىرتف تارملا ناولا فالتخاكلابجلا قئارط ناولا فالقخا |

 لكو اهنفن لايجلا ناولا قالتخا نايب اماو دوس اهنمو رمح اسهنمو ضب اهنم ١
 ضيع بلا منا رف اوراق تقلا[ قلاروص و تاهل اك ناةراكعر ةرظملا رك هقول
 كلاح دوسا لاقت اذكو ِبارقلا ناقد ناكل لك ىا بن ىغ دوسا لاعب تيرفمك |

 ةرماو ضاسلا ديدشو ةرفصلا صلاخل ناق رم هكا قش ضيباو عق مقاف ىفصا لاش اك

 ىطرقلا يشف ىف اك داوسلاب يضخم ئذلا ىنعي (بيبرغلا خشلا ضغبن هللانا ) ثيدحلا ىفو |

 انك لك رغلا ناك اذا تلق ناف + دوسا عمح دوسلاو 577 دصاقملا ىف م بيثيال ىذلاو ظ

 ىقح ند ذا دوسلا مدقت بدارغ دوسو لاش لا ىئش رهصالا "الثم عقافلاك دوسالل

 ريدقتلاو هدعإام هرسسفي رمضمل 2 بيارغلا تلق هلع مدقتيالو دكؤلل عينا دك أتلا

 هفامل دك أت كد سم راهظالامث را لكما ع اذا دك اتلاؤ دوس بيبا ع دوس |

 يح كالا هللا هذ تس ارغلا نه لاث دوتتلا نازك نق تاوسلا اذواق كح

 *6 سانلا نمو إف مدقتبال ناولالا ديكأت نال لدب دوس بهاىغاماو لاق اكسوماقلا بحاص

 نم ضرالا ىلع بديام ىهو ةباد. عمح [ ناي راهج زاو ]] 6 تاودلاو م [ نايمداذاو ] |
 زاو] * ماعنالاو © رك ذملاىلع عبو ريماو لاغرلاو ليخلا نم بكريام ىلع بلغو ناويحلا |

 للا اهريغ نود زعملاو ناكل رقبلاو لباآلا هلع نكس دقو 0 06 [ناك دنرح ْ

 فلتخم مهضعبو وا 6 هناولا فلتخم ضع مهنمو ىنعملاو ماعن الا نع هد راخ ريماو لاغبلاو ْ

 لادلا ضعبلا ىلا دوعي ريمضلا نال اهناولا انه لّشملو دوساو رمحاو ضيا نوكي نأب هناولا

 ردصمل ةفص ىا فاتخم هلوقل ىهدشت ردصم اوهو انه مالكلا م - 6 كلذك ف نم هلع

 هللا ىشخم امنا 88 لابجلاو راعلا قالتخاك ىا كاذكاانئاك افالتخا فلتخم هربدقت ةكؤم |

 ليوحت دوبت ملءو ايشا نديرفارب اريادخ تردق دئادن هكره ] ىنعي ه6 العلا هدابعنم

 داشرالا ىفو « للا 6 هللاىثخم امنا ) دسرت ىلاعت ىادخ زا هنوكح ىلاح ىلاخ زا ىزيح نه

 | سانلا نم ةمل نايعب ( بيغلان مهيد نوشخحم نذلا ردنت اا ( ىلاعت هل ول ةلمكت ا اوهنو

 | اماو لشتلا قيرطق ةيوثعملا فانطؤالا فاما مهبنارم نيابتو مهتاقبط فالتخا ناب دعب

 نايبلا نم اهب قئاللا اهقح 1 ةدحاو لكل ةفوت# حجيرصتلا قب ١ رق ةيروصلا فاصوالاىف
 دست يصل تسع صاع هاك م



 امص م17 نورشعلاو ىناثلا .زملا

 # هبانج رخآف ف ارظم © ءام 9» اباحسوا ءامس ةيولعلا ةهجللا نمىا 6, ءامسلا نم ف هتمكحو

 نم هيفامل جارخالا لعفب ءانتعالا لاك راهظال ملكتلا ىلا ةيغلانم تافتلالاو ..ءاملا كلذب ىا

 ةرابعلا يف سها ةمظعلا نون ىلا عوجرلانالو هيكل ةردقلا ل6 نع ل مندنلا عنصلا

 نادب ميرا نوريب هكمياناوناف ىنعي تسالعف صيصخم تهج ملُكَشم لودع ] شاكلا لاقو *

 6 اهناولا افلتخم 88 رجشلا لامحا نه ممطيام لكل مسا ىهو ةرمث عج 6 تارمأ [  با

 ىلع اهفاثداوا اهريغو بنعلاو ناتلاو حافتلاو نامرلا نم اهسانجا ىا تارمثال ىبس فصو

 ىلع ديزت هفانصا ناف رعلاكو نيسمح ىلع ديزت هقاتصاناف بئعلاك ةفلتخم فانضاوذ اهنم الك نا

 هي ددج لابجلا نمو#ي اهريغو داوسلاو ضاسبلاو ةرضخلاو ةرملاو ةرفصلانم اهتاهوا ةئام

 تناكءاوس اهيلبام اهنول فلاخي ىتلا ةقيرطلا ىنمب مضلاب ةدج عمح ددجلاو . ربخو أدتبم

 ناتيكسم ناتدج ىلظلل نوكتدقو هنول فلاخت راما رهظىف ةطخلاو هريغف وا لجلاف

 جيتحا لابجلانم اهناب ددحلا سفن ىلع مكحلا حصي ملاملو « هطبو هرهظ قول نيب نالصفت

 فلاي ةنولتم قئارطو ططخ ىا ددجود وهام لاجلانمو ىا أدتملاىف فاضملا ريدقتىلا

 ددج ةفص ضِب نال هناولا فاتخم وهام لابحلانم نا ىلا ىنعملا لوّؤف لمجلا نول اهنول

 تارمث هياتحرخاف اهلبقام ناف ثالثلا نئارقلا مالسلا هلع التف ضِس ىلع فطظع رمحو

 فلتخم ضعب مهنم ىا هناولا فلتخم ماعنالاو باودلاو سانلا نمو اهدعب امو اهناولا التم

 لصحيفرك ذامىلا ىنعملا لوؤيل فذحلا باكترانم امهْبإ ةطسوتملا ةنيرقلاىف دبالف هناولا

 | كواسم ىا دودجم قيرط مهلوقنم ةرهاظ قئارط ىا تادرفملاىفو * نئارقلا بسانن

 © ضِس 9 قورعلاك لابلا ىف نوكت قئارطلا نيلالخلاىفو * قيرطلا ةداج هنمو عوطقم

 [ خرس ىاههوكو ديس ىاههوك رد خرس اهطخو ديبس اهطخ ناكدنور زا هدش ادِس

 ماقملا نال لوالا وه رهاظلاو ةكولسملا قئارطلا ىلع ددجلا زارسالا فدك بحاص ل

 قوربع لاحلل ذآ كلذك لالا نوك مزلتسيال ءاضين ةقرطلا نوك َناَلَع قلخوهام ناسا

 ذك ههرطلا نوكأ شع ال كسا قتلا ترك نا رعو ككل اذكو اهنا ةكلاخ ايتو
 هدكشلا 0 ا ددحلا كلتناوأ'ا ىا 4 اهناولا فلتخ 00 فلاح نمو قفاوم 0

 لكل ةفص اهناولا فلتخم هلوق نا الا ددحجل ةفص ناك ناو رمحو ضِس هلوقف . فعضلاو

 ةرم اكو صلا دكا نع ةدحاو لك ضال نا يتم ناو“ لضلا دادنكللا نم ةدحاو
 صا قرف ددخل ةفصأ نانا و رقتو نعت هلوقف . تفعضلاوا ةذشلاب ناتؤافتن را ىدحلا

 يل شالا نفل رك عازم رشم لاعلأ لك) انر اكو ض1" عناب رم نات دكا

 هلو دملا نتاقحاو لك قدس اذا نانسم نارا كتل عج كلذلف ةرثاعا ىلع اذكو

 ةفص اهناولا فلتخمهلوق نوكي نا لتحت و . ككتملا ىلكلا لسقنم امهنم دحاو لك نوكف

 فالتخلا نوكيو رمحو ضيب هلوقل ادكأت نوكف ددجلل اهناولا ريض نوكف ددحل ةثلاث
 ضاب نيثول ىلع اههلك ددحلا نوكتف رمحا اهضميو ضينا اهنضعب نوكي ناب ددجلا ناّولا

 (ةرحو)



 ةكفالملا ةررص مهب ١ ةزح

 تردتا هما لك نا انشا |!
 ٍ ا ا 7
 شيرق نادناعمركاو ]4 كوبذكي ناو ا سي ىف ىنأي نيتي آلا نيب قيفوتلا ماتو باذعلا |

 تالابه نانا بيذكتبو ناسثيإب سي دنيا رارمتسا بيذكتربو دنراد نز غودد ارت |
 دندفأ ] * مهتءاج # مهءاننا ةيئاعلا متالانم # مهلق نم نيذلا بذكدقف 9 [ نكم |
 «# تانيبلاب مهلسر © مهتءاجدقو نومدقتملا بذكى ا لاحوا فانئتسا هدمبامو وهو [ناشيدب |

 ثيش فحصك © ربزلابو هه متون تحصو مهاوعد قد ىلع ةلادلا ةرهاظلا تازجعملاىا

 ؤ هتبتك باتكلا تربز نم بوتكملا ىنممي روبز عمج مالسلا مهيلع مهارباو سيدداو

 «6 رينملا باتكلابو 8 تادرفملايف اك روبز هللاقي ةباتكلا ظيلغ باتك لكو ةظيلغ ةباتك
 | دعولاو لاثمالاو ظءاوملاو لئالدلاو ماكحالا نم هللا جاتحبءامل حضوملا قحال رهظملا ىا

 هذه ضعي ىا عما نود ليصفتلا ةداراىلع رويزلاو لجتالاو ةاروتلاك اهوحنو ديعولاو
 | «تذخامث مهنمالك تءاج عيملانا ال مهضعب اهضعبو نيبذكملا ضعب تءاج تاروكذملا
 عضوم لوصوملا عضو هيلع اوموادو رفكلا ىلع اوتبن * اورفك نيذلا  باذعلا عاوناب

 ىراكنا ىا # ريكت نكفكقف 8# ذخالا ةيلعب رامشالاو ةلصلا زيحىف امب مهمذل مهريمض |

 [باقعو باذعب ناشيارب نم راكنا دوب هنوكح سن ] ةيسرافلابو : مهيلع ىريبعتو ةبوقعلاب

 ند ندمادرك لاح دو نوح ىدونشوخا ناشن كد كرادب 1 نازيشإلا تنغكا قرا »*

 مهيلع هللا ةدش لع مالسلا هيلع هناف ريرقتال ماهفتسالا خبشلا نبا لاق ه[ ىديد نوج

 | مالا باذع لثمب ةمالا هذه رافك رذحي ةلستلا ةلباقمىف هجولا اذهىلع ماهفتسالا نسخ

 هريغب ظعو نم لقاعلاو ةمدقتملا ةبذكملا
 دررذبب تمحسورد سس ا » شلد هك دوب نا تحب كين

 دريك ىويمرهز دس اناروا 4 دوش ةدازاددس رد كانا كم |

 يلو الارثك ١ ناكدقف شيرقنم عدبب سيل بيذكتلا ناف مالسلا هيلع هلوسر اضيا ىلسو |
 نزحتالو) هلو نزلا نع هللاىمهندقو مهيلع نزح ناكمالسلا هيلع هنا ىبستلا هجو نيبذكم

 مهنم كلذ عقوتف ةعاطلاو ناميالا زم هيلا اوعدامل نيدمتسمريغ اوناك مهنال كلذو (مهيلع

 ىساقلا رجحلانم ةيرهوجلا عقوتك
 هنيا كنسز ديان نكحلو « هنبا كنز ندرك كاب ناوت ْ

 هللا ناك مانملا ىف تارف,هإ تلاقف, تقوملاف تضاخ ةأرما نا م عيضيال حلا نزحلانا عم ظ

 ةحح نيعبس رجا نزحلا اذهب كتيطعا دقو نيلماعلا رجا عيضاال ىلا تمساما لوقب ىلاعت ١

 ةلصاحلا ةقشملا نم هلانامردق ىلع نوكي غيلبتلا ف ىبأ لكر جا نا ىنيال رابكلا ضعب لاق *
 كاذل ناف الصا اهب نمؤي ملو ىب ةلاسر در نه لكو مهنم هيساغبام ردق ىلعو نيفلاخلا نم هل .

 تبق اوغلبام اوملي دا نط زتتلا هدر در سومه ساعات تا 5 رت سل للا
 ةيؤرلاو ىريرذل ماهفتسالا  رثملأ » ةريصب ىلع هللاىملا ىعادلا ثراولا ىلولا لاحاذه ىلع

 هيردقب # لزتا هللا نا © باطخلا هب قبلي نماي وا دما, تملعدق ىنعي لعتملا ىا ةبلق '



 م 4 ٠ جم نورسشءااو ىناثلا ءزجلا

 !؟ةقلكت اىلفلا .خدسا قثننخل نمالقلا ؛ لغا ىح١ ىلاعت هللا نا لمتحبف لوالا اما تلق . هلىنم

 | نم سيل تيم وه ثيحنم تيملاق الاو ةرسحو ةمقنو اريفصتو مهلاخيبوت هللا لوسر
 داسجالانم ممسا حاورالا نا ىلع لدي لا (عمساب متاام) مالسلا هيلع هلوقو عامسلا هنأش
 هنابحا دعب اضيا هللا هعمي امئاف ىتاثلا اماو . هقارحاو سحلا باج لاوزل 0

 هيلع لوسرلا عمسا دقف ايندلا فاك نوكي ثدحي اديدش اقلعت د-4لاب حورلا قلعتي نا ىنع

 6 عامسالا 67 قانضوم سلفالاو ةامملا قلخو ىلاعت هللا عامساب نقلملا اذكو اللا

 558 مالسلا هيلع دمحم ىا ] نيفراعلا ضعب لاق « ملعا هللاو عامسلا ثلا! نش ”نما شبل هنأ

 0 دريذي ونا نيكن شقن ىو ثيخ تنبط هك تسلصا نازا هنوا هك ىدنب هج لهيجوب رد |

 |رماع هركلانس نيدنن| ىذاسهت تشيب نادنمزد .مدق وت كتازأ شين هك دشن نانلس وو لد
 لو لاخلا ناسلو [ تسحبم ون ناشنو تكلس اوت طرف ةاوك ]خس ا

 ار تنيمساي كرب مك شقن كشمز ه ار تنيربنع فلز نم مهاوخ تفرك |
 ار تنيتسأ رس هر كي مريكب ركأ * دنكت ادج ارم تسد ىدنه ْعِتب ا

 | حتفلاب لسرملانموا نيقحم انتوك لاحىا رسكلاب لسرملانه لاح ## قحلاب كاتلسرا انا
 قحلا نيدلاب كاللسراو قحلاب ابوحصم الاسرا ىا ىوذحمردصمل ةفصوا اقحم كنوك لاح ىا

 | ةيسرافلاب و : ةنملاب نينمؤملل اريشب كنوك لاح © اريشب 8 نآرقلاب وا مالسالا وه ىذلا
 نمناو# [ ءدشنكمب ] ةيسرافلاب و :رانلاب نيرفاكلل ارذنم * اريذنو © [ هدنهد هدزم ]

 ىضم # الخالا 8 ةيضاملا راصعالا نمرصع لهاو ةفلاسلا متالانم ةمانمام ىا  ةما

 لكلب وللا اعانيعاو نك طن وذات ق ماغي ةزتاحآل "قيذلا قاكتلا» ءؤنافعا :فغلأزلا .افن»

 / مهلوقب نامزلإ الخ مهلوق ةغللا لهارسف ”ىضملا نامزلا ىف دوصتامل نكل ناكملاو نامزلا ىف
 ملاعوا ىبأ نم [ هدننك ءاك آو مب ]  ريذن 9 ةمالا كلت ىف ىا 46 اهيف 8 بهذو ىضم

 ةرتفاماو ىشاوكلاىف لاق * ةثعبلا نم مهالا دوصقملا وه هنال راذنالاب ءافتك الاو مهرذني

 لدن ةيآلاو رارسالا فشك ىفو « ناميالا ىلا عادو هنيدىلع وهنم اهيف لزي لف ىسع
 لخيملث هدالواىلا انوعبم ناكو مدآ سانلا لوا ناو ةيربخ ةحم نم واخيال تقولك نا ىلع
 ١ لاق دقو ةرافلا نيح ءادالاو غالبلا ىف هماقم موش صاوا هللا نع غلبم ,قداص نه نامز هدعب

 تي ا يل ا ناكتنالا كلاعلاو قابظ

 ةياآلا ىنعم تلق » ( نولفاغ مهف مهؤابا رذنا ام اموقرذنتل ) ىلاعت هلوق نيبو ةيآلا هذه

 ىلع مهرس و مهرفك ىلع مهرذنب لوس مهيلا تلسرادقو الا ةيضاملا مثالا نم ةمأ نمام

 نه كلق مهيلا انلسرا امو 2 هلوق كلذ ىلع لدي مهلا كامب ىتلا كتما ىوس ىنا مهناع

 ] لاصئتسالاباذعب اوكله ةمانمام دارملا لبقو ( مهؤابا رذنا ام اموقرذنتل ) هلوقو ( ريذن
 رارسالا فشك ىفام ىهتنا راذنالاو راذعالاب لوسرلا لاسراب ةجحلا مهيلع مبقا نا دمبالا |

 (1لا كوبذكي ناد ١ هلوق نم هدعبامهيلع لدي نيتيآآلا نيب قيفوتلاب بسنالاوه ىناثلا اذهو |

 لديو 6 معؤابا رذنا ام ) ىلاعت هلوق هب قطنام ىلعريذن مهءاحام 2 ةرتفلا لها نا ىنخالف الاو

 اشيا ) 5-5

| 



 ةكئالملا ةروس مه ينافي ومس

 - هنطابو رك ذ هرهاظ ذا هتابحب عفتنم نمؤملا نا ليثمعلا هجو كلذ هنع .لازام تيملاو

 | لاهجلاو ءاملعلل ليشت وه ءاملعلا ضعي لاقو * لطاب هنطابو لطاع هرهاظذا رفاكلا نود

 هلوق هنمو عئاش تاومالاب ةلهجلا هيشتو
 نفك هبوث تنملا هناف * هتلخ لوهخلا نيجعتال

 | زابحم ةريعالو قرافملاو مكحلاب كلذو بواقلاو حاورالا ةابح ىه ةربتعملا ةايحلا نال
 | نولصاولا مهقيقحتلا دنع ءاحالا رابكلا ضعب لاق * ابف مثاهلا كارتشال اهنودب داسجحالا

 ىنعمو رارطضالاب اوتومينا لبق راشخالاب اونام نيذلا' مهو ةنققحلا ةاملا ىلا مالا ءانفلاب

 | مهتايدوجو ةلازاو هتاذو هتاقصو قحلا لاعفا ىف مهتاوذو مهئافصو مهلاعفا ءانقا مهتوم

 | كرحتم تيهىلا رظني نا دارانمإ مالسلا هلع هلوّس ةراشالا هللاو اسفنو ةعيبط ةيلكلاب

 لوز اهناف ةيروصلا ةايملا فالخت ءانقلا اهلع أرطيال ةيونعملا ةاملاف (ركب ىنا ىلا رظنيلف

 ىورهلا .مهاربا,لاق* مهنع نيدخ آلاو. مهب, نيتراقمللو 'ةيقابلا ةانلبا نهال. ىوطقا توملاب
 لاق نالفنم علا ذخا انالفزا مهضعب لاقف هرنم سدق-ىئاطسبلا ديز ىلا سلجمب تنك
 ىندللا مءلاوهو توميال ىحنم ملعلا انذخا نحنو ىتوملانم مولعلا اوذخا نيك اسملا ديزيوبا

 هرس سدق ىدعس خييشلا لاق : فلكتو بلطت نودب ماهلالا قيرطنم لصحب ىذلا
 تسورد ىنعمو ناج ىتروصره هن * تسوبو دنناوختسا نيمه مدرم هن

 تسيامديز هدير ره ريز رد هل * تساودن ره راديرخ ناطلس هن

 هعمسي نا 46 ءاشينم 8 بلقلا ءاححاب كلذو ظاعتاو مهق عامسا همالك ه6 عمسي هللا نا »

 هتلعج هتريقو تيملا رقموهو ربق عمج 1 روبقلاىف نم عمسسع تناامو © كراذناب عفتتيف

 هيلع هطانقاىف عابشاو تاومالاب رفكلا ىلع نيرصملا لعل حشرت مالكلا اذهو . ربقلا ف
 عبط نه ىلاعت هللا هبش .هنم راعتسملا مثالياع اهنارتقا ةراعتسالا حبشرتو مهئاعانم مالسلا

 | كلذك نوبجمالو روبقلا باكا عمسيال امكف ةباجالا ىلع:ةردقلا مدع ىنوملاب هبلق ىلع
 | باقعلاو رانلاب ردم هي ريذنالا تنا #8 ام ه6 نا 8 قحلا نولّقيالو نوعميال رافكلا

 ةلزممب مه نيذلا مهبواق ىلع عوبطملا ف هيلا كل ةليحالو كفئاظو نم سلف ةتبلا عامسالا اماو

 نم ىدهي هللا نكلو تببحا نم ىدهال :كناإ) هلوقو لأ 6 عمسي هللا نا ).هلوقو ىنوملا

 , اليك ةوبنلا ماقمنع ةيهولالا ماقم نيل كلذريغو ( ”ىثرمالانم كلسيل ) هلوقو «ءاشي
 | هللانبا ريزع عهضمب لاقف ةفلاسلا متالا ضعب لض ام هللاليبسن ع اولضنف ةمالا ىلع اهبتشي

 ريقفلا لوقي * هقبفوتت نسحو ةمالا هذهل هتمحر لاكنم كلذو هللانبا حبسملا مهضعب لاقو
 رافكلا داسجا حرطب ردب موب سما مالسلا هيلع هنا تيثدق تلق نا ريدقلا هللا هظقبا

 ىندعوام"تدجو ىناف اقح هلوسرو ةللادعوام متدجو له) لاقو مهئامساب مهادان مث بيلقلا ىف

 هيلع لاقف ايف حاورالا داسجا ملكت فيك هللا لوسراي هنع هللاىضر رمت لاقف (اقح هللا

 ١ ىنلاناىضتقيربخلا اذهف (ًايش اودري نا نوعيطتسيال مهناريغمهنم لوقا مل عمساب مت اام) مالسلا

 الف الاو عامسالل نفدلا دعب تملا نيقلتاضياو قلوه مهو بياقلاىف نم عمسأ مالسلا هيلع



 مه مهن جم نورشعلاو ىتاثلا ءزملا

 مهازباي اذه لهف اهايا ىلؤج دعب ىسفن ىقرعو ديحوتلا ف ىنلخداو كرشلا دالب نم |
 قراوه تلاق وه فكو تلق هلجاو ”ىث مظعا تلاق هل كبح فيكو تلق ةبحوا ةيانعلالا
 راشا م اهتيكزت دعب سفنلا ةفرعمنم هللاةفرعم دلوتن امناو . بالخلا نم ىلحاو ٍبارمشلا نم

 مهفاف دلاولا نم ردقلا ىف مظعا نوكيدلولا نا اذهىنف (هبر فرع دقف هسفن فرعنم) هيلا |

 ناف نمؤملاو رفاكلل لش *# ريصبلاو ىمحالا ىوتسي امو 00 هتسانعب ىاياو هللا كمحر

 الا يرسم ؟ابكك ةيداعتنل ؟ىرلاق و قو افلا قوما اور* لع دتقلبا نط مولا |

 نهؤملاو رفاكلا ىوتسيال كلذك ىمعاللرصبالذا ىرهاظلا سلا ثمح نم ريصللاو |

 قي كرام ايخحلا قم الا لوزن ورداللا 3[ اركاب الون ىطالا/ كازاطالا ؛كللك نك
 بوجحملا لاح ىلا ةراشا هيففو * تاناوملا عيمج نيب اهك ارتسشال رصبلا ةساحب رابتعا الذا

 هلت شوك ىاذلا "فشاكملاو وه ىوتسنالف قحلا :ةعلاطمنعىمعا:بوخحلا نافا فشاكملاو

 ىنعل انياب كيسا 27 10١ ىمعالا وتساهم قىشاكلا لاقو * قلطملا رسلا هجونع

 ىن دك أتل هك الو هه [ هتفاي ةاراي ملاعاي نمؤمىني انو (ريصلاوإل هارك اي لهاجاي رقك

 يك رولا © 1 تنل 6 الو © رونلا مدع ىهو ةملظ تي وب ةارثلكنالا
 كرشلاو رفكلا ةءاطف رفاكلاف : 10 اطال 1 راصبالل نععملا رشتنملا ءوذلاوه

 لاح كلاهملا نم صالخلا هلوحرئالف لامثلا نم نيغلا رصبنال نالطبلاو كانيللاو يطا

 اما زاونالاو ع ومتتلا هد ةسافللاو ةعاطلاو لعلاو صالخالاو نشارك نمؤملاو :
 |- 48 - أ 8

 | دحاو قحلانا ىنعي قحلا داحتاو لطاللا نوتق ددعتل روللا دارفا عم تاماظلا عمحو . راس

 كارشالا هوجو ىهو ةريثك هقرطف لاطابلا اماو ىللاعت هللاالا د.علال دح وملاف ديحوتلا وهو

 دحنال اهلك تاملظلاف كلذريغ ىلا ماتصآلل دباع نمو زانلل دباع نمو بك اوكلل دباع َنْف

 ْ ٌنَوَحيحْلا نو حورلا رونو سفنلا ةملظ ىلا ةراشا هيفو + دحاولا رونلا كلذ ىواسام اف

 | مدق ُ رولا الو لظلاالو 0 ةظقلاو حورلا رونىف فشاكملاو ةفعاضتملا تالفغلا ةملظؤف

 لش وعو ىآلا لصاوف قباطتل رورل الع لظلاو رون اى لع تاملظلاو ريصنلا ىلع ىمعالا
 | بغارلالاق + [ هياس ] ةيسرافلاب للظلا . ةدشلاو ةحارلاو باقعلاو باوثلاو رانلاو ةنحلل

 ا ربعلو نسمشلا هنع لَو ١الالا 'ىفلا لاشالو لظ عل اظ 0 هللا لتس عضوم لكل لاه

 ْ زا لا 3ك لسللاب ةراأ ججيررلا رؤرخلاو . ىهتنا ه.هافرلا نعو ةعملاو زءلانع لظلاب

 | ىهَوا مومسلا ىلع“ فع رزطانم لوعف سوماقلا ق5 رانلاو مئادلا 1 لبلاك

 ظ ارتلاو ةلطلا يرسم ن6 ىلا و :فاولاب ايلا نكت ملا بث رثؤت ىتلا ةراخلا حرلا

 ةنحا نم نمو ةمللم قرم كاكك او ارعتممباا ككاو 5و سفنلل ةحارتسا لظلاىف نا ثمح نم

 دعبلانا ىلا ةراشا هيفو +ةديدش ةرارح ابيف ىتلا رالانه رفاكللاثو ةحارو لظابف ىلا

 | قوشسامو 0 تلقلا حرف ىف لاغل اك ةئم برقلاو نطانلا قارحاىف رورخلاك ىلاعت هللا نم

 لثفلا “روك كلذلو 'لوالا م 1 وكان اف ناهؤكم أ ليثت  تاومالا الو ءانحالا

 ا ةساسملا ة ةوقلا هبام ىعاو نب ةيرغلا دارفا نيب نءانتلل اققحم نيف رطلاىف عما عج او



 ا

 ةكمالملا ةروس مك 01 0

 لوقتف نيرتام اهيوحنا ىلعل كتانسح نم ةرذ لاقثم ىلا تجعتحادق لوقبف اريخ اهبلع ىف |
 تف وامر (لثه كفا ىفا قطا ال كلو. تا طاس وسام |
 دبا رسوب ار رديه ىريذ جيه * دراد رداربوب ردارب هن ىمحر جيه ١

 دبا ىرس شيوخ ةمه زا ىتسود * نارقدعت رك رداب ىواهيزا رتخد

 رونةعاطلانا ةراشالاو .ارابجا هلفن ىلوالاو ارايتخا لمحتلل ىنن ةيآلا هذه داشرالاىف لاق *
 ةفصلا كلت لقتال ةملظلا ةفصيوا رونلا ةفصي ناسنالا رهوج فصتا اذاف ةملظ نايصعلاو

 هرونىف ىمع طارصلا دنع دحا لكنا ىرتالأ ناكامايا رخآ ناسنا رهوج ىلا هرهوجنم |
 راذنالاو . تاراذنالا هذهب دمعاي « رذنتاعا #3 هلا هريغ نماذكو ”ىثهريغ ىلا هنم زواجتال

 6 بنغلاب 96 مهنوك لاح * مهبر 9 نوفاخي * نوشخي نيذلا 8 فيوختلا عم غالبالا
 تيشخرتا اهتواخرد ] ىنعي : مهتاولخىف سانلانعوا ةرخآلا ماكحاو هباذع نع نيمئاف

 مهنع ايئاذ باذعلا كلذ نوك لاح وا لعافلا نم لاح وهف [ اهتبحردهن ترهاظ ناشيارب
 ابوصنم ارانم اهولعجو ىفني اك اهوعار ىا 6 ةولصلا اوماقاو ف لوعفملا نه لاح وهف

 تاقواو ةمئاد ةيشخلا تاقوا نال نيظفللا نيب رياغو رارسالا فشكىف لاق * اعوفرم املعو
 مهادعزم نود كموتنم ءالؤه كريذحتو كراذنا عفني امنا ىنعملاو . ةيضقنم ةنبعم ةالصلا

 امهنال ركذلاب ةالصلاو ةيشخلا صخو مهلك قلخلل اريذن تنكناو داسفلاو درعلا لهانم

 راعش اهناف ةيشخلا اماو . نيدلادامع اهناف ةاللصلا اما. ةينطابلاو ةيرهاظلا ةنسآالامعالا اللصا

 6( ءاملعلا هدابع نم هللاىيثخحي امنا ) ىلاعت لاق م هللاب هملع ردقب ءرملا مْ اهناو نيقلا

 6 اح ناكنم دذنيل )) ىلاعت لاق ام راذنالا هيف رئؤيال اتيم نوكي ايشاخ الع نكيمل بلقف
 هبلق ةمشخ ةراماو ةالصلا ةماقا وهو رخا طرسشب اطورشم راذنالا ريثات لءج اذه عمو

 كرت رفكلاو كرمشلا نيبو لجرلا نيبزا) ثيدحلاىفو ةداهشلا ىف ةالصلا ةظفاحم سنغلاب

 اهلع هعفن راصتقال هي هسفنل ىك زيي امناف هه تاءاطلا لعفب هلاح حلصاو تاراذنالا هذه نم

 هللاىلاو »8 هسفنل هباوث اعاف ةاكزلا ىطعينم لاهو املعالا سندتسال اهب سندتنم نا اك

 ءازحلا نسحا مهيكزت ىلع مهيزاجيف اكارتشاو الالقتسا هريغ ىلا ال عوجرلا ىا ةيريصملا

 هللا يوساعب قلعتلا نع ى نبلا باونو اهتاجردوةنٍطاوه ىصاعملانع ى زنلا باوثنا معاو *

 هلقبيمل رايتخالاب هللا ىلا عجرنف «ريصملا هللا ىلاوإ هلودب هبلاراشا اك ىلاعت هلامحوه ىلاعت

 هربس سدق ىدعس خبشلا لاق : رارق هنوداع

 تييبوا ردم وداد ىهطاركإو *. تسوي لد نال د ايحاص ديدال

 درك شومارف ىقعو ىد هك * دركش ون ىبك تدحو فرص ى

 اذاو فوطاانا اني لاق هنع هللاىضر ماسلا بلهملا هاربا نعو « ةيانعلاوه لصالاو

 نيانم ةيداجاي تلقف قلق لع ثددرالا ىل كح لو نمو ةعكلا راتشابرةقلتتم, ةيراجم
 ىجرخا ىتح لاومالا قفناو شويجلا.ىلطىف شيج ةميردقلا ةيانعلاب؛تلاق.كبحي هنا نيملمت

 )ع ص ووو رجس 2

 | رثأتلاب ىصاعملاو رازوالا راضوانم رهظت *# زا 8 [ هكرهو ] # نمو # (ةالصلا



 مدي 0 نورشعلاو ىتاثلا ءزجلا

 | اهفاخعو هبلادضينا/تفلكملالقاعلل قيتنفا#ن سقف اذه: لغو رطشلاو كالهلل ةضرمع هش لطج
 تاقواخلا رشا ناسنالانا عم. تادامجان م أوسا نوكيالو هاضر فلاخيام ىلع ”ىرتجيالو

 مالسلاهيلعلاقف لبج انءاذح ناكو مالسلا هيلع ىلا عم تنك هنع هللاىضر رايطلا رفعج لاق«
 مالسلا تلقو هيلا تيهذف لاق (ءام هيف ناك نا .كمقس هللقو ليلا اذهىلا مالسلا ىنم غاب) |

 ىمالس غلب لاقف ةصقلا تضرمعف هللا لوسر لوسراي كيبل قطني لبجلا لاقف لبجلا اهيا كيلع |

 تيكب (ةراجحلاو سانلااهدوقو ىتلارانلا اوقتافإ ىلاعتةلوق تعمسذنم هللقو هللالوسد ىلا |
 رزو ةرزاو رزتالو 3 ءامىق قسم ثسح راذلا دوقو ىه ىتاا ةراححلا نم اوكا ل نفاوخلا 0

 رزولاو .لمح عبارلا نم رزوي رزوورسكلاو حتتفلاب ارزوىاثا| نم رزب رزو لاَشإ 6 ىرخا

 ةمايقلاءوب ةمكآ سفن لمحتأل ىنءملاو ىرخا اذكو ةفوذحملا سفنلل ةفص ةرزاولاو لقتلاو لالا |

 هتك لانهما اهزردونايهنا 01 قمجاقا: لبيت لو محلا ارغب ىرركتت علت عئرجأ سفن ملا |

 نلمح و) ىلاءتهلوةىفاماو راجلابراجلاو ىلولاب ىلولان و ذخأي ةربابجلاناف ايندلا ف لالا فالخم ٠
 مهلالض لاقثا لمحو هف مهلاقثا ريغ الاقثاو مهلاقثا نيلضملا لمح نم (مهلاقثا عم الاقثاو مهلاقثا ْ

 مهبذك فيك ىربالأ مهريغ دازوانم ”ىش اهي سيل مهرازوا اهالكو مهلالضا لاقثا عم |
 هنمو ('ىثنم مهاياطخ نم نيلماحب مهاموإ هلوقب (5 اياطخ لمحت واناببس اوعبتا) مهلوقىف |
 ملظلا ءازج ةققطاىف لومحلاناف نيملاظلا ىلع ةمانقلاموب نيمولظملا ىضاعم ليم هجو معي |

 هانرك ذاك ىدعتملا بنذلاىف الا ىرحم الو مولظملا لمح فيف# رهاظلاف لصحب ناكناو |

 هلو هباصوصخم ارس قلخلا نم دحاو لكقلخىف ىلاعتهللنا ىلا ةراشا هيفو *ماعنالا رخاواىف '

 بااطيالو هيف عدوا.دق تابنب تينيرذب لكنا 5 لمحام بلاطم لكف رخآ ناش دحاو لك ع م |

 ىدعس خيبشلا لاق : ةيمجنلا تاليوأتلاىفاك هيلع ىل>امالا لمحال هنال رخآ رذب تاب |

 راد مثج ناه رب ىنكفا مل هج * راب هرهز رخ بوح دروان بطر

 سفن ىا  ةلقثم 8 [دناوخ ركاو] ةيسرافلابو : تعدولوىا ةبئاغ ةغص  عدتناو 0

 لكو نالباقتم ةفخلاو لقثلا بغارلا لاق + ادحا ىا فوذحم لوعفملاو رازوالا اهتلمت |

 مرغلا هلقثا ىناعملاف لاقي مث ماسجالا ىف هلصاو ليقثوه لاش هبردقيوا هبززويامع مجحرتيام

 ايندلاىف باوثلانع هطيشيو ةمايقلاموب. هبحاد لقثي هنال هبىمس مثالا لقثلاف . ىهتنا رزولاو

 رهاظلا يف ةلومجلا لاّقثالاف لبق «اهضعب لمحيل بونذلانم اهيلع ىذلا *5 اهلمح ىلا

 لم نطبلاىف .دلولاك نطابلاىف ةلومحلا لاقئالا فو. رسكلاب:لمح نهظلا ىلع :لومحلا ”ىثلك |
 46 ناك فه لصولل 6 ولو © هنم ”ىش لم بج 6# ”ىش هنم للمال لف تادرفملا ىفاكيتفلاب

 ىعادلانمةبارقاذ 6# ىبرقاذ © وعدم لك لمشبل هركذ كرتو ةوعدلا نم موهفملا وعدملا ىا

 هزجعي لمحو هيدغي نأش ذثموي مهنم دحاو لكلذا كلذ وحتو خالاو دلولاو مالاو بالاك

 نيقتملاريغل ةعفان ريغ نيبرقالاب ةثاختسالان او هيناجالا بنذلاب ذخاؤيال ىلاعتهنا لبلد اذه ىنف +

 لوقيف ىبونذ ضعب ىنع لمحا ىناي لوقبف هنبا مالاو بالا ىتلي امهنع هللاىضر سابعنب| نع
 ايندلاىف اجوز كلتنكىنا اهللوةف هتجوزب لجرلا, قلعتي اذكو ”ىلعام ىسح عيطتساال |

 ( ىتثيف )



 ةكفالملا ةروَُس موي منو

 ةرامالا لع :ردقبال ناوعاو مدخ هلنكيملام ريمالا نال ناوعالابالا هما ملصي نا ردقال
 ءاتعم ةمحتملا ةلئسالاىفو * اهريغو ناوعالان ع ”ىنغلا هللاو نيراكملاىلا تحي رجاتلا اذكو
 هدنع لكلا مهفلكي لوا مهفلك مهالتنال مهتايح ماداولو زاجل مهقلخس ملولف هقلخ نع ”ىنغلا
 امكح نكيمل هركشو هتفرعم مهفلكيملول اولق ثيح ةلزتمملل افالخ مهنع ىنغهنال ةدحاو ةباثع
 ثسح هنعب سوجملا لوقوهو عفدوا عفن مهقلخناب لوقلا ىلا ىضشبو ىزلا ةياغ اذهو

 ىلعوتملا # دبملا 98 ىهتنا ناطيشلاىذا هسفننع مهب عفديل ةكئالملا لاق لح اولاقو اوهيز

 6 ءارقفلامتثاو ) لعافب دنجاتحم دوجورد هنكمت تابهام ةكت سفاد دباس ] قشاكلا لَ :

 تدسنغتسم نانملاءو ملاع دوجوزا دوخىناذ لاك بس ىلاعتو هناحس قحو تسنا||ب ةراشا

 نابعا دوجورب تسفوقوم ىنامسا لاك روهظ نوجو تسن اذا تدابع 6 :ىنغلاوه هللاو
 ىبايا نادب (دلا) هلك انثو تسادمح قحتسم ىربك تسيتمعن هكنا داكادد سب تانكم

 [ درب ناوت ىنعم نيدب ىىىعابر نيزاو دياهم |
 نامي ديا نكمم هكدشاب بجاو * نابع فاصوا هلمحم 0

 نانتدرك وتل كتان ئقر نزوة ناسا زال اذ ا

 مكئاشب و ؟داجعا ىلعردقاك مكمدعيو ضرالا ةجو نع 4 مكبهذي 32 ىلاعت هللا ىا أثينا ف

 | مكتفع ىلع اوسبل مكلدبو مكناكم ه6 ديدج 94 قواخم 6 قلخب #9 [ ددايبو ] 6 تأيو
 رخآ ملاعب تأيوا ىد الاوهو مهسنجنم ديدجلا قلخلا نوكف ةعاطلا ىلع نورمتسم لب
 مهسنج ريغنم نوكيف [ دوب هدينشتو هديدن سكدرايب صورك اي ] ىنعي : هنوفرعتام ريغ
 مهيصاعمو مهف رس ىلع مهل فيوخنو نيسانلا سانلل بضغلا راهظا هف نيزيدقتلا الك ىلعو

 ىف بلطلاق ح هوبلطت ملا ىا هبلطو هتبحم ىعدمل ديدهت ةراشالا قيرطنم اضيا هفو

 نامالاو مهب باهذاآلا نم رك ذامىا 4 كلذامو 0 للطلاو ةحلا ف ديدج قلخن تاو

 هيلع نيهوهلب رسعتمو بعصالو رذعت 06 زيزعب + هلوقب قلعتم 6 هللاىلع #8 نيرخآب
 ناك نك *ىثل لاقاذاف هدضو ”ىثلا ىلع ردّ كلذلو رودقم لك ىلع هتردق لوءشل ريس

 ةبون ءاحنا ىلا نيرخ آلا فلختساو ةضاملا نوزقلا كلها دقو عاتتماالو فقوت ريغنم

 نعو مهنع ىنغوهو ايلك اجايتحا هللا نوجاتحم مهنا نيبو سانلااهبااي هلوش مهادانق شيرق
 مهجايتحا عم مهو ةعاطلاو ناعالاوهو مهزوفو مهتداعس هففام ىلا مهاعد كلذ عمو مهآدابع

 مهضمب كلهف مهرا رضالا مهك اله ءاش ىلاعتنامث ةئيشملاالا بيلو كالهلا اوةحتتساف هنو.جمال

 هنع مهاهنو هبمهيما(مف ىلاعت هنوعيطل نم مهناكم قلخو كراعملا نم هريغىف مهضعبو ردبىف

 لاجعتسالا ىلعال نكل اذه انمو.ىلا داجتالاو ءانفالا رمتساو هتفحرو هلضف كلذن نوقحتتبو

 بئاتلا عجريل ةبوقعلا رخؤيو ةلجعلا ىلع ةاصعلا ذخا وبال روبص ىلاعتهناف لاههالا ىلع لب

 سما لمهانمت مهنودنمو كولملانم فانصالا عم رجزو ظعو ةي.آلا ىف « رصملا علقيو

 دقف ركلملا نع ىهنلاو ىورعملاب مالا كرتنمو دايعلا بر شطب نم برهملا دحبمل داهجلا

 ١ كلا اونلا لاق الماما #ةلسفاوب سال« عشت لع فلا: يلع قكشتتأ ىتح تادوجوملا عيمج

 سار 2252 و ووو ا سمسم



 تاقولخلانم 3 فةترشام ىلاعت هللانا رابكلاضعب لاق » هلضفو هللا مركبا هلاعفاو هتافصو '

 | راقتفازا كلذو ناسنالا ىوس نيبرقملا ةكئالملا ىتح ةللاىملا ءارقفلا ملا باطخس فيرشتب '

 ١ هتافصو هللاتاذ ىلا ناستالا راقتفاو هوجو قلخلا ثيحنم ىلاعتهللا لاعفا ىلا تاقولخلا |

 ا ْنَم هؤحناو قزرلا ىلا جاتح ناسنالا مث ارنا هشسمو هعدبو الوا هئشنيو هندسل هقلاخ ىلا رقتفم |

 تس ةنهلالا ءامدالا دوحو عسمج ند ماظعالا مسالا ىلا جاشحالا ةيناسنالا تالامكلا نمو ا

 جايتحاوهف مهدادعتسا رده وه امنا مهجابتحاف تادوجوملا نم هريغاماو ةلءاكلا هتيرهظم |

 هلظفا ىف فلتخاناو هأنعمم 8-5 اذهو (ردفا هلو ىرذعف رقفلا) درو اذلو هحو نود هجوب |

 أ تفقك لاقأ» ( كنع ءانغتسالاب ىرقفتالو كيلا راقتفالاب قنغا مهللا') مالسلا هيلغ لاق اك |

 ا

 دينا ةتفك كت دنانخ-قادنادن |

 | وادق ةياركشل كيش شلل كان لام الحمرا عود كاع ذناذتنك كشط خانك |

 | قدرك واذا ادم فق ككطسك دام كروب كوظك لاخا :اشعوذف كتطقن مغ تتيح طال

 ا تال 58 راهح درادن دوخ رظنو دنكدز وا تسد قحزا 0 ناهحود دداردوخ أ

 || علا لك ناذ ملم تطخوا مهمرمانم مكل ضرعي اهفو مكسفناىف ديدشلا ريثكلا جاشحالاب

 | هتاذف جاتحوهف ىقعلا ف اهو و ةرفغملا ىلاو ضراوعااو هراكملا عفد عم ايندلا ىف مفانملا

 ١ هتافصو هّللات اذ ىلا قيقا جابتحالا نكل ىلاعتّللا ىلا ةجاتحم تناكناو تاقولخلا عيمط

 هاياعر ميج راقتفا: نوكتف. لام بحاصوهو ةيعر. هل ناطاس لثنك اهنيب نم ناسنالاب صتخم
 رقتشاع رقتفم لكى نغ نوكف هئافضو هتاذ نيع ىلا هقاشع راقتفا نوكيو هكلاممو هنثازخ ىلا

 هقوشعمب نوكي قشاعلا ىتغو كلملاو لاملاب نوكي ةيعرلا ىنفف هنلا
 ناكتو نشش و تنج دهاز صو «“ رايتجنخا ديد“ !كلقد قشاع ماك

 لابخ دشفاب قوشعم زج هجره *« لابودش قبقح قشع زج هجره
 انعو رقفو مت تقرفرد تسه # انغ ردنا انغ تلضو رد ته

 | نيذلاءارقفلل ) لاقو © نيرجاهملا ءارقفلل ) لاق ثمح [داهن مان اًرَقق ارهباحص ] رارسالا |

 | ناقتا د عكتا و زياودكك هاتف اقكاا لانكا ءاعاركتاوقا قنبله نى( ةللا لكس ف اوربصخلا

 ما هك هكدنادن هب سك ان ناوخ متالسرا

 © ع ل

 ا ريك دو دولا ةضاد- نسل كا سانلا ارمهازبا دولا توفص نسسيلت لابصع مان ا
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 ٍْ سشوزد.همه زا دوك ريقق ازوا دراد دوخ مح نشف هللارظن هراوههو درادت ىرظن

 ْ هك ت سوا ريقف هني زخ رددت دبابىع ةئسرد ىركناؤل' « نلقلا ىغىتلااما , 2 قحمو تسا

 مسلم كنا كن ناسك" زوي خاطر

 راوتسا تسادنام شيوخ تافص ردنازونهءاك راك جيه لدنارد ارولازبال قشع تسيب

 راهنو ليلوا تاذ رب دنك ىريبكت راج © داهن ىئاث ناوكيلل قدع نادي. رد كره
 | ادحانال هيلا جاتحي دحا لكف قالطالا ىنع ىتغتسملا « ”ىتفلا © هدحو يره تاو

 ( ردقيال )



 ةكتالمل ةروس ميج ملعب ايم

 2 كر ياو كر يو

 | نودحجم ىا د مككحرش نورفكي ةميقلا موبو [  هراكم عفدو عفانم لاصيإ رب |
 ' نال ءالقملاريمضب ”ىج اماو نودبعت انايا متتكام مهلْوَش مهايا مكتدابعبو مهل مكك ارمشاب |

 نم معلا ىلوا ىلا دنسي ام مهلا دنسا هنالو ةوابغو الهج زييعلاب مه وفصي اوناك مهتدبع

 بلغف مانصالاو سنالاو نان م هللانودنم دوبع٠ لك ديري نا زوو عمسلاو ةباحتسالا |

 | ريذ سمالاب دمحم اي كربخمال ىا ه5 ريبخ لثم كئنيالو قه مواعلارحب ىف ام اهيلع مانصالا ريغ |

 أ دازرملاو قت يلا رئاس نود رومالا هنكب ريما هناف هناحعبس قحلا وهو هب كربخا رييخ لثم

 | هكءدروأ بابل بحاص ] ةيهلالا نم مهل نوعديام ىننو مهتهلا لاح نه هب ربخا ام قيق#
 | لامعتساو هتشك عياش برع مالكرد تسلثم نيا سي تسين رئاج ىادخي لثم تفاضا
 | وه ريبْلا قورزلا لاق * [دشاب هيلع دمتعم صالا سفنىفب وا ن>س هكىربخ رايخارد دننك

 وه ىلازغلا لاقو * لايتحالاو رابتخالاب الا هريغ اهيلا لصوتيال ىلا رومالا قئاقدب مللعلا |

 ةرذ كرحت الو ”ئش. توكاملاو كلملا ف ىرجمالو ةنظايلا :رانتخالا:هنع ترعيال ىذلا
 اهربخ هدنع نوكي والا. نئمطتالو سفن برطضتالو نكستالو |

 ديحي شفطل هتفك ل راسا ني سيدي ,ضملع هدد ان لاوجاد

 فوطتلاو ةنايلاو شغلا نم هبلقو هدب ىف ىرحناع اريخ نوكي نا كلذنه دمعاا ظحو

 نوكيالو هنعسالفالاو صالخالاراهظاب لمحتلاو ريا راهظاو رسشلا رامضاو ةلجاعلا لوح

 ضارعالاب هللا ىلا لوصولاو هقيقحنو هنافخاو دنحوتلا زاهظاب الا ايافخلا هذه لثع اريبخ

 ليملاو ةقالعلا قلعتم نوكيامو كربشلا نع

 تسداؤبا رت قلعت كير هحرهز #* دوك خرج رح رز كما تح مالغ

 قواخلاو قولخم هلك هناف بلسلاو بلحلانم ع دشنال ىلاعت هللا ىوساع قلعتلا نا كلذو

 ا ةيصاخو * هب قلعتلاو ل ةدايعلاو هديحولا بج وو ىلاعت هلل الا ةلماكلا ةردقلا تسبلو 3 ا

 هديري ريخ لكب ةيناحورلا هتنا. مايا ةعيس هركذذ نش ثىش لكي دابخالا لوصح ريبخلا مسالا

 ديىف ناك نمو فراعملا سمشىف اذك كلذريغو بواقلا رابخاو كواملاراخاو 0 ظ

 اما اي 88قورزلا خيشلل يطا ءانالا حرش اذك هلاح حلصي هرك ذرثكلف هيذؤي صخش

 راقفلا روسكملا ريقفلاو ةريقف عم رئاقفلاك ريقف عمج ءارقفلا 6 هلل ىلا ءارقفلا مت .سانلا:|

 نيوماقلا ف هلعجو ترص تاب قف نداخلا 1 هكذا ل تال

 رقف لاش داكيالو ريقفو رقتفم وهف رقتفا لاش تادرفملاىف بغار لاقو + مرك دج نم

 اان :كرقتفملاك ةغلاممةخيصريقفلا نا اذه نم مهفو . ىهتنا هيضتشب ىابقلا ناك ناو

 ءارقفلا فيرعتو هيلا جاتحام دقفو ةيرورضلا ةجاخلا دوجو رقفلاو ديدشلاو ريثكلا

 راقتفا كلف بس ع ءارقفلا رمش مهجايتحا ةدششو مهراقتفا ةريكتل مهلاف مهرقف ف هيل اامملل أ

 تم 1 اها بعصصصسممم ممسكا

 35 نع مهزجعل مكسيتللا كوباجا اموا مهل ناسلال مهناف 5 مكل اوباجتسا ام 5 ليثكلاو

 | تس نفاق ) تبا 0 لاق * هريغ عفن كلي ثنفكأ هلأ عفن كلعيال نم ناف ةيلكلاب



 مهي مىهنب »جم نورشعلاو ىتاثلا ءزملا

 كيا|د كا ء]نم كاخزاربو مسدود دابر مركج شتادو ع تال كي 6

 طييزو دنك ئويكذب كراذيا ةزغلا ىزاددرك نهاظ نمو للذتو دسر تيانب.ىراوخو

 قح عالطاب رسو هتسويب ىلوماب شلد ددرك شوخ ىو تقو دياشك ىو لدرب طاسبناو
 تحارىدوب نم هودنا ىدشنم تلود ىدو» نه تنحمىهلا ديوك نك نابزيو هتسارا

 هللا لأسن [ ىدشنم مهم ىدوب نم ت>ارج ىدش نم غارج ىدوب نم غاد ىدشنم
 محد هنا دوهشلاو نادجولا نم ىوصقلا ةياغلاىلا لوصولاو دويقلاو خزاربلا نم صالخلا

 ىلا ليللا ءازجا ضعب ةفاضاب راهنلا ىف لدللا هللا لخدي ىا 6 راهنلا ىف لبللا جو دودو

 © ليللا ف راهنلا لعوب و »8 فيصلاو عييبرلا ىبصقىف م ىتاثلا ديزيو لوالا صقنيف راهتلا
 ه6 رمقلاو سوشلارخسو وه ءاتثلاو فيرخلا ىلصخيىف م لدللا ىلا راهنلا ءازجا ضع ةفاضاب

 ريخستى نعم. مولعلارح ىفو* [ تخاس دوخ نامرف رخسم ىنعي ارهامو باتفا درك مادو. ]
 ىهتنا باسحلاو نيئسلا ددع امهريسع نوملعي ثىح سانلل نيعفان اهريبصت رمقلاو سمشلا

 لوصفلا رهظتو تاقوالا فلتخم نيرينلا ةكرحب هناف جالبالا ةمكح لعيب هنمو ريقفلا لوقي *

 اههفالتخاو لوي ىلع فطعرخسو هلوق مث 0 ملاصملا اهم قلعت ىتلا ةعبرالا

 هيف ددعتالف نيرينلا ريخست اماو انيْظ انيح ددحتم رخآلاف نيواملادحا جاليا نا امل ةغبص

 سمشلانم دحاو لكىا 6 لك و: ىلاعت هلوقب هيلا ريشا دقو هراثآ ددجتملاو ددعتملا امناو
 ةيمويلا تارادملا .ىلع ةيرسقلا هتكرحو ةصاخلا هتكرح بسحب ىا  ىرجي  رمقلاو

 هللادردق نيعم 5 ىمسم ه8 تقو #* لجال هه ارمتدم ايرج ةنسلا مايا ددعت بسح ةددعتملا

 ىصقا ىلا ىر# مهضعب لاقو * امهيرج عطقني ذئنيْخ ةمايقلا موي وهو امهنايرجل ىلاعت
 امهتايرخ امهلزانم ىنداىلا ناعجري مث عضومىف ةليل لك نابرغب امهنال بورغااىف امهلزانم
 اههتنرودب يتم نع 'ةرابع ىمسملا -لجالاو ءامهيكلفىف .امهي نيتضاخلا امهتتكر ح نع ةرابع

 ناك اذاو: سمشلا :ىئرج:ىهتني ةشسلارخا .ناكاذاف -رهش: رسقللو ةنس سمشلل ناترحلا ةدمو |

 العب لجا كا راقال :ىرجب_قيقحتلا ف ئّللاو رجفلا ىف اق .+ا ؤمقلا رجلا ئمتتي_رهشلا خا

 ةراشا ةروكذملا ليعافالا لعافىلا ةراشا ًادتبم 6 مكلذ 8 لجا كارداب صتخم ىرجلانا

 دعبلا ىتعمنم هيقامو ىلاعت هساسحا لجحتسيو ةيسح نوكت نا ةراشالاىف لصالاناذ زوج |

 | © للا ةعيدبلا عئانصلا هذه عدبا ىذلا ناشلا مظعلا كلذ ىا ةمظعلا ةياغب ناذيالل

 ةيهلالانم فاصوالا هذهل عماجلاوه ىا ثلاث ربخ « كلملا هل ظ ناثربخ ه6 مكبر 2 ربخ
 | نيذلاو 8 هيما اوعبطاو هودجوو هوفىعاف ضرالاو تاومسلاىف امل ةيكلاملاو ةيبوبرلاو

 منوك لاح ىا * هنود نم 8 [ دت_سري ىو ديناوخى هك ارئان او ] 6 نوعدت
 ىلع ةفتلملا ةقيقرلا ءاضببلا ةرسشقلا وه 6# ريمطق نم نوكلميام ف هتدابعو هللإ نيزواجتم

 هنمو ةاوللا رهظ ىف ةتكنلاوه ىذلاريقنلاك ةراقحلاو ةلقلاىف لدم وهو اهل ةفافللاك ةاونلا

 ىلع نوردّهيال ىنعملاو لوتفملا طيخلا آثهىلع ةاونلا قشىف ىذلا ليتفلاو لخنلا تيفي

 رمضلا فشكو ةناعالل مانصالل مانصالا ىا #* مهوعدت نا ريمطقلا رادقم ودفن نا

ْ 

 ظ



 ةكئالملا ةروس اد مما جل

 ككضمؤو )هلل "تسي وام رت ناز عا "اك دوا تعبر ناو دعا تالا |
 رفاكلا ىلع جاجالل ليضفتوا مفانملاو منلا نم م امهيفامو نيرحبلا ةفصىف دارطتسااما لا

 رفاكلاو اهوحو كلفلا ىرجو ناكل ل بذعلا كراشي هلا ثيحنم |

 ىمن كلذ دعبنم مكبولق تسق مث ) ىلاعت هلوق ةقيرط ىلع ةيلكلاب عفانملانم الخ |
 هنمجرذبف ققشيالل اهم ناو راهنالا هئمرجفتامل ةراححلانم ناو ةوسق دشاوا ةراححلاك |

 لك نمو هريسفتىف لاق ثبح ثلا ابا هللا محرو 6 هللا ةيشخ نم طبهيامل اهنم ناو ءاملا

 ديلولانيدلاخ ةريغملا نب ديلولا دلو ام لثم مسا رفاكلا دلي ىنعي حالضلا نم ”ىش رهظإ |

 هبرشمو ةديملا هتافصو حورلا ىلا هةينانلا ةراشالاو + لهج ىبانب ةمركع لهجوباو |

 انلو ةيناوبحلا تاوهشلا اهبرسشمو ةميمذلا !متافصو سفنلا ىلا حلملاب و ةينابرلا تادراولا |

 لامحا اهيف سفنلا رحب ىلا حورلار<ب نم ىرجت ةعيرشلا ةنيفسف ةقيرطلاو ةعيرسشلا ناتنيفس |
 رارسالا لامحا اهنف ةرضأ اىلا حورلارحب نم ىر## ةقيرطلا ةئفسو ىهاونلاو صماوالا |

 فشكىفو * ةمرطلاو ةعيرشلا ىىدق ىلع ةرضحخلاىلا لوصولا دوصقملاو ىناغملاو قئاقحلاو

 هدنب نام 1 جاحا ىو تارف ىكب فلتخم ىايردود نبيا ] رارسالا

 5-5 0 ىتشكح بن كاله ىايردرد. تاحن ىايرد 5 كاله ىايرد يس ا

 ا 1 50 طونق مح 3 ىصاعمرب را تسال كو صرح

 دسر رك ل دشئشت طونق ا 0-15 كين ترسح 'لحاسل ”كندشللا صرحت

 | 6-5 دسر تبرق لحاشب دندشن دهز ”ىشك رَذ مدر از اطع لحاسب تاحن ىايرد اما*#

 هدهاشم لحاس دشن ديحوت مر رد هكره 5 دسر سنا كحاش دششن كفا ان دلاطرج

 ازداد نادي نع ئا تنك“ رردلا نالوا هتفك غلب قفط تشاو طاز ا اقوشو

 | ىاب معن ديزيخرب ترتف ةطرو زاو ديبوج تاج كاله ىايرد نيزا كمتبمإ نا ماكذه

 كلوغ تظَف ىب لد ديروربم ارهناكس تسا هناكب تمدخم سفن ديشورفن ىلاف ىارس 7

 سالو نأ ديا ةدكل اذوعا طربال قل ير 09ه نيود غنا رك عفر أ
 هداومه نيسي زاب سفنو همتاخ زاكزا دينيشنم نعا ىناهن ركم زا ديشابم عناق 0 ْ
 [ تلا تفكك 3 نقاوخكرتا كا دظن اكسو اداري اوبلذه دشن دكت |

 رابتخا نك نيد ارو ريكهشي ىذاب كاب * رادبايند نيزا كنجدياب تيبقعزا لدىا
 راعورذف هاردئدربو نرى قعرد تسد * كننومان مشح زودربو هن امددد ىاب

 راوهناد م لس اك 21 ىوبو كنردمارت ممن ىاننانزْنوُخ

 | راوهاشودب زكره دتسر شدندزا هللاَو "* فدص كنرربدروأ قشع هكناداننا مج

 اذهو حورفف هبحاصو طسب اذه ناتقولا ىا (نارحبلاىوتسامو) ةفرعملا لها ضعب لاق *

 ةسوبرلا دوهشىف هحاصو 2 اذهو ةيدونعلابف صوت هحاصو قرف اذه حوت ىف هيحاصو ضق

 ناداع كن وح نوح شدر 0 الإ 5 قم باوخ نوح شاوخ كس ضيف ردا هد ]

 ١ نابز و ىرازب درب ىم هارو ىراوخم ديزىمم شيوخ زاس ىازسب ناسا دز شيع نوح ششيع |

 | سس مس سس سدو هس تست صحم ١ حل ينو اص بيرج دب دموي عجب دج عاج يسمي د



 دموي مدن. جم نورشعلاو ىتاثلا ءزجلا

 ْ ىهو ناولالاو ملاعلاو ءامسلاو ضرالا ناسنالا رظني اهبىتلا نيعلا ىلا ىرتالأ كلذك ناكل |
 | كلذل احلام ميلا ناكف حلملابالا ناصنال محشلاو حام ءاموهو عمدلاف ةرومغم ةمحش

 ريغتلا ناف اهتحئارو اهمعط ريغتبمل امثاد اهئايرحلف ةبذعلا ةمظعلا راهنالااماو . ىهتناىنعملا

 نيفلتحلا نيرحبلانم دحاو لكنمىا ه5 لكنمو 8 ناكمىف فوقولانم لصحلامتا |

 ةيسرافلاب : ةوارطلاو ] ءارطلا نه اديدج اضغ 6 ايرط امح ف سانلا اهيا 6 نولكأت » |

 [ ندشه زان ] ةيسرافلاب : ىهو ةوارطلاب كلءسلا فصو [ ىهام ىنعي هزات ىشوك ديروختم |

 ١ لختلاة!ةز وكس 7لفنلا1ى ابا ءىضمو:ايرط:ءلاكخا ! اللا عراسيف هلا داسفلا عراستل '

 اًواْوا ىا ةنيز  ةيلح © مولعم هنال هنم لّشملو ةصاخ املا نءىا © نوجر 0 1

 بذع نهال جاحا حلم نه جرم امنا 2 اللاو كد اللا ةلخلاب دارا ةمحقملا ةاًئسالا ىفو « اناح صو

 ١ تارف ٍبذعنم جر ىلاللانا: لبق دق باوجلاو نيرحتلا ىلا اهفاضا: فيكف تارف

 هنف قزلا دقع ناجرملا سلك اذاو رحشااك رحبلا ف تبني ناجرملاو سرافو دنهلا رحبفف '
 4 آهن وسبل 0 اهيوطر فششو ع نيعلا ىوش وهو دوسا هئمو رمحا هنمو ضيبا |

 | اذلو مهعالو مهتيز انهن أكف. اجتازلا: جال, اهب هدي" ناكامل وبك قاشتر ةدلخلا كلثي ناجل ئ ا |

 أ كتقلخ دق ىلا رحناي ماشلاب ىذلا رحال لاقف نيرحبلا هللا رك ) ثيدحاىفو مهلا دنسا ظ

 اا ككاو وللهيو ىنودمحيو ىنوحبسي ىل !دانَع'كنف لماح ىاو ءاملانم:كنف.ترثك او

 (كيصاوتىف قش كسار ف اهل ىلع مهلمحا قاف ىللاعت هللالاق مهقسغا لاق مهب عذاص تن ااه

 ىتوحبب اداع كنف لماحىلاو ءاملا كف ترزكاو كتقلخ دقىنا) نعلاب ىذلارحبلل لاقو
 كربك او كللهاو كدجحاو كحبسا لاق مهب مناص تنااق قوربكتوأ قئاولالهن وب يقؤ دحتتيو

 ( ىرطلاو ةيلطاب رخآلا رحبلا ىلع كلضفا ىناف ىلاعتهللالاق ىرهظ ىلع مهلمحاو مهعم

 | رْمضدارفاؤ امتهنم لكى ىا 2ك : 9 ةئفسلا 5 كلفلا ىرتو 88 رارسالا فشكىف اذك

 نيعفتنلا نود ةيؤرلا هنم ايدل[ نزكلا كلانا نألا قطو قيسامف هعمج عم البخل |

 | رخ اوملا عممجاو توص عم ءاملاقشت ترجاذا ةرخام ةفسلاَه *# رخاوم ه طقف نيرحبلاب ظ

 | تلطات ] هياوغتبتل# ةدحاو حعيرب ةربدمو ةلبقم اهيرحب ءامال قاوش ىنعملاو تادرفملاىف اي |

 | رحب ىف لاق * اهيف ةلقنلاب ىلاعت هللاىلضف نم ىا  هلذفنء 8# رخاوم قلعتم ماللاو هك |

 | ةعست) مالسلاهللع لاق هتدايزو ئزرلا ةعس بابسا مظعا هو ةراجتلا لضفلا ءاغتبا مولعلا |
 لضفلا كلذىلع اوركشتلو ىا كنور ,كشت مكلعا و98 (ءارششلاو عسبلاىف ىتفا قز ىيافعآ |

 ْ اوموقتف هللاعن اوف رعت 5 مولعلار مى ىفو * ىلاعتهدنع انضم هني نازي ىحرتاا فرحو '

 ركذ ىلاعتهللانا ملعاو * شياعملا لوصحو معفانملا دوجول ادس كلاهملا لءج هنا اهس اهقح |

 اثم حلملاو يذلا رحبلا برض مهضعب 5 « هتمعتل اناسو هتردق ىلع ةلالد ةليخلاي ماه

 ١ توالحزا ىي ] رفاكلاو نمؤملا اذكه ماطلاف نارحبلا ىوتسيال امكف رفاكلاو نم ومال
 بآ نأ نارفطو رفك جاجا رحب ناصع ترارم زا ركيدو تسئافرسع بذع نبيع ناميا

 ( تايح )

 نوكتيؤلؤللا ةديرلاىف لاق ىهتنا ناجرملاو ٌؤاؤللا هيف دقعتي بذع ءامنم نويبع حلملافو

 ا



 ةكئالملا ةروس د ماب, تم
 ظ ردقملاال كلذو ريدقتلا ىف نيغتلا مز يال كلذ عمو ىناثلا ىلع صقتيو لوالا ىلع هرمع ديزيف
 ماياناىف ءافخالو ةدودعملا ماوعالاو ةدودحلا مايالاال ةدودعملا سافنالاوهاهنا صخش لكل
 ١ بيجعلار سلا اذه مهفاف تعتلاو ضرملاو روضحلاو ةحصلاب صقنتو ديزت سافنالا نم ردقام

 ةقدصلا نوك هجو. حضتيو: سفنلا"' سيح فنا وطلا ضعب راتخا ريس كل فشكني ىتح

 بتكي هناف صقنيو هرم نمركيام صقنلانه دارملا ليقو* ىهتنا رمعلا ةدايزل اببس ةلصلاو
 ىتح اذكهو ناموت: بهذ مون: .بهذ كلذ تحن بتكيمث ةنس اذكو اذك هرمع ةفيحصلا ف

 قفتني ارم ؛ةمسكز لكل :لمجب كل امهَسا ناناجهنعلسإ ئخرب سايق نباززملاةاكه وحر نعمل

 | هفرص رمعلا ناصّشن ليق دقو ةرورضلاب هرمت نم صقن راهنلاو ليالا هلع ىرجاذاف هيلا

 ةرشورمدو ظفاظا اق ملا هئاعاش سيعمل

 تا ردق نيا امز قشع راك كا غيدد لامو رمع ميدركت تسود ىادف

 لاقو

 دوب ىربخ ىلو ىلصاح ىب همه قاب * تفررسب تسوداب هكدوبنا شوخ تاقوا

 هريس س دق ىماخلا ىلوملا لاقو |

 هل هآ دابرب هظحل نه نينح جنك د وريم 3 لدبىب جنك تسه ىئارك رمعزا مدره

 هريس سدق ىدعس خسشلا لاقو

 ئبل هدنام مكيم 4 نو> * ىف دوريم رمت زا مدره

 ٍزونع ورع حاج و دنا رك دنا« زوم ينتانف او تنفر , ومع
 تت ا تب سدس م 2 م 3 -

 ريثكلا ءاملل عماج عساو ناكم لك رحبلا لصا 6 نارحبلا ىوتسيامو 8 5 اناو هللا انظَبا

 بذعلا ىهس امنا للا نارحبلا ىوتسي امو هلوقف بذعلا نود حلملل لاَغ لصالاىف رحبلا

 راحبا|ام ليقناف اذصلا ناوخاىف لاق * نارشقرءقلاو سمشلل لاقياك حاملاعم هنوكل ارحب

 رحبلا © اذه © اهيف ةعمتجلا ءابملل ةرصاح ضرالا هجو ىلع تاعقنتسم ىه لاَ

 شطعلا رسكي ثيحب هتبوذع غنبلب 6 تارف ف [ نيريش ] ةيسرافلاب بيط © بذع و |
 عمجاو دحاولل لاقيو كاعف:تعنلاو [ با .ندشب شوخ : ةتورفلا,] رواصملا جاتىف لاق « |

 عبطلل اًهالم هنوكل بذعلا ناف هتيوذعل قلحلاف هام رادحنا لهس 6 هبارش غئاس
 هلخدم لهس بارشلا غاس لاقي [: هدنراوك ] ةيسرافلاب غئاسلاو . ةلوهسب ةبذاجلا ةوقلا هيذجم |

 [ تسخلت ] * حلم 98 رخآلا رحبلا 4 اذهو 8 ءاملا انه دارملاو برششام باريشلاو |

 ريغتاذا حلم هللاقيو دعو فورعملا ريغتلا همعط ريغت ىذلا ءاملا حلملا تادرفملاىف لاق *

 ةحالملا حلملا ظفل نم ريعتسامث لام برعلا لوقت املقو حلم ءام لاقيف دمحتي ملناو همعط

 لاق «*'تارفلا ضشنوهو هتحواع قرح ثسىحب هتح ولم ديدش 06 جاجا 00 حسلم لجر ليقف

 مداه نم نتنيالثل غاسيالو قاذيال اجاجا احام رحبلا ءام نوكىف ةمكحلا :بئاحعلا ةديرخىف

 اندَع ناكولو. ىضرالا ماعلا هنتن نم كلهيف ,نايحالاو باقحالا 0 ىلعو نامزالاو روعدلا ظ

 عم هدحم معصم



 مد 77 ع جم نورعهعلاو ىتاثلا . ل

 ةلكوتقا راةييطإ قاالورق, لاراب اجاب وج ىف دمام ورى دن هلا فلو ءاهان نعل هنالك |
 ندبلا ةرامج ةدمل مما رمعلا هك هرم نم صقتيالو ظ [ ىرمع ىزارد جيه دون هداد |

 كاك ل 0 اهو مملا مز هرمعنم هأرقدنا امهنع هللاىضر نان ةامحلاب |

 | مهفب ةقث ةرارعلاىف عاستلا نموه لاحم رمعملا لنج نم ناصقنلاو رمعملا ىلا عجار ريمضلاو |

 | رمبنم قفقزإلو/ ودل ازيرا ججتسإلاءكغدازتمتانا ناش ململا نسنيلل]] فيش خرف 00 غانا
 ا | ءادتبالا نم لع ال ئدم ىلع لب ادياز هناك هر# نه صقنيال ىعه ىيعال نكل 2

 | [ دسر' لوارمعم رمعي هك تعي كيد .ىرمعم رم زا دؤشن ةدرك كو ] ةيسرافلابو : اصقان

 قلخلانم روك ذملا 6 كلذزا قه ناسنا لك ةفيحوا هللاويعوا حوالا ىا 03 باتك ىفالا 3
 كيذكف بابسالانع هتانغتسال 6 ريسي هللاىلع 96 ماهفالاو لوقعلل اراحت هنوك عم هدعبامو |

 عفام هنم هعنمي ال ريسي هللاىلع صقنلاو ةدايزلانا ىلا ةراشا كلذنا مولعلا رحبىفو + ثعبلا |

 | الاو تفىعاك نيرمع ىلا ةسنلاب ةيالاىف ناصقنلاو ةدايزلانا ملعاو * دحا ىلا هيف جاتحيالو

 | صقتيالو ديزبال دحاو ضخش رمع ىنعي رمعلانا وهما هيلعو نيماكتملا رثكا تهذف |
 ١ نق عكبنا علقت حوالا ىف تتبثا ةفلتخم بابسا رابتعاب دحاو رمسىف صقنلاو ةدايزلا ل دقو *

 ١ زواجالف جحبملاذاو رمعدقو نيتسلا غلب دقف جحاذاف نوعيرافالاو نوتس هرمعفنالا جحا |
 محرلا لصووا قدصتنا اذكو نوتسلاوهو ةياغلاوه ىذلا هر<ي نم صقن دقف نيعبرالا |

 رايدلا نارمعت ةلصلاو ةقدصلا ) هلوَس مالسلاهلع راشا هبلاو نوس.دفالاو نونامث هردعق

 | هللاهثسنف مايا ةثالثالا هرمع نمىقبامو همحر لصبل ءرملانا ) ثيد+طاىفو ( رامعالاف ناديزتو |

 ظ ( مايا ةثالث ىلا ةللاءدريف ةنس نوثالث هرمعنم ىقب دقو محرلا عطقبل هناو ةنس نيثالث ىلا |
 | لاق * ( ءاضقلا دري ءاعدلاو قزرلا صقني بذكلاو رمعلا ىف ديزي نيدلاولارب ) ثيدحلا فو |

 ”ىش لكل لماش ردقلاو ءاضقلا مكحناىف مالسالا ءاملعنم دحا فلتخي ل رابكلا ضعب

 كلذ ريغو لاوحالاو لاعفالاو تافصلانم اهمزاولو تادوجوملا عينج ىلع ىحسدمو

 ةبورضملا لاج الاو ةموسقملا قازرالاك هنف ءاعدلا نع مالسلاهنلاعىنلا ىهنام نيب قرفلا اف.

 تارودقملانا عاف كلذوحتو ربقلا باذعو رانلا باذعنم ةراجالا بلطكه لع ضّرخام نيو
 ةصتخلا تايلكلاف ةيليصقتلا تايثزملاب صتخمب برضو تايلكلاب صت# برض نيبرض ىلع |

 لجالاو قزرلاو رمعلا ىهو ءايشا ةعبراىف ةروصحم اهنا مالسلاهلع ربخا دق ناسنالاب |

 ضرفلا قيرطبالا محرلا ةلصك دال اهيف ءاعدلاف ريغتلا لبقتال ىهو ةواقشلاوا ةداعسلاو |
 اريثأت امهلناف ةقدصلاو ةلصلاب كلذ ناكل لجالا ىف رخؤيو قزرلاىف طسينا نكماول ىنعي

 ناكنا لق ) ىلاءتلاق ةمكحلا كلذب قلعتاذا لاحلا ضرف زوو اهريغ ىلع ةيّزمو اماذع |
 اهلك: نووللا نكي دنع اهنا لكطنلا:اهيلزاولوا/كايثؤلل ااهاؤن 6 ندب غلا لوالناف الو نمل
 نم-لمغلاو ئسلاو تسكلاو ءاعاللا ناكاجز: طوتزشو تانَسا ىلع افقوتم ناشنالل هلوصحاو

 هيضتمي ىذلااما لامكلا نبا لاقو +طورشلاوا طرشلا نودب هلوضح ردع دنا ىنعب اهتل>
 هفابيالن او رمعلا كلذ دح غابينا زوجي ليوطلارمعلا هلردقىذلا رمءملاناوهف قيقدلا رافنلا



 ةكئالملا ةروس دوج مسباح
 ا تاومسلا 6 ا اأو ماسجالا هفاطل ن 9 ردداتعلا ةفاطأ ذل ردانعلا نماهتحام هفاطل ءايشلا ةقالحإ

 تاومسلاةفاطلو ماثتلالاو قر ,لا لقت ماسجالا ةفالعل ١: مهب قرفلاف . مارجالا ةفاطل نه

 نمماسما رو صالكلاا لا اليها لفظا خيا هيف لك قوفو ماثلالاو ق ةرلا لشنال

 نم فطلا وهو حاورالا ملام هقوفو ىمركلا . ثفاما ا دوم: هيلا ةقأزدؤ عا ةنميقلا

 قرفلاف مارجالا ةفاطل اهنالتاوءسلاو شرعلا ةفاطلب حاورالا ةفاطل هشتال نكلو شرعلا

 قوفو تاهحلل ةلباق ريغ حاودالا ةفاكلمل وحلا كالا ةلباق ماردالا ةفاطل نا امهم

 ةفاطل هبشتال هتفاطل نكلو حاورالا نم فطلأأوهو هدابع قوف رهاقلا للا وه حاورالا
 ىلاعت هللاو مولعملاب ملعلا ةطاحا اهنوداع ةطبحم ةيولع ةينارون حاورالا ةفالعل نال -اورالا

 م 00 اعل اريصبلا 0 شو نكي هاا اء هاو يانا

 قا م ىا رثكوا لق بئارتلاو بلصلا نيب نم جرالا ىفاصلا ءاملاىه ةفطنلا 6 ةئطن نم

 رصاغلا ًادبمو ةايلا رسوه ىذلا ءاملاك لاك لكل نيلباق اونوكتل انليصفت اًتلَخ ةفطن نم

 ا
 ىدلت قوق

 هنم ةيرذ ةفطن نم مث قلخلا لصا وهو مدآ ىنعي بارتنم مكقلخ مهضعب لاقو * ةعبرالا

 ةفطنلا ىهو تاقواخلا لفسا نم مكقلخ هنا ىلا ريشي تاليوأتلا فو هو دلاوتااو لشانتلاب

 مث ةيناسنالا ةكرد مث ةيناوحلا ةكرد مث ةيئابنلا ةكرد مث ةيبكرملا ةكرد لزن بارتلا نال

 تاقولخلا قانصانم 7 هللاهقلخ قلخ رخا ىهو.تاقواخلا قفاس لفسا قهف ةفطنلا ةكرد

 ةرحشلا هنم دجوت نأ حلصي ىذلا رذنلا وهو هللا هقلخ 0 ةزحشلا. ىلعا نإ 35

 رمحا افانصا  اجاوزا مكلعج مث هه ةرجشلا ءازجا فانصا نم قاخ فنص رخآ رذيلاف

 تاليوأتلا فو © ضعبل اجوز مكضعب لعج ةداتق نعو * اثاناو اناركذوا دوساو ضِساو
 تاكرد لفسا نم بلاقلاو برقلا بتارم ىلعانه حورلاف بلاقلاو حورلا جاودزا ىلا ريشي

 بلاقلل بترو نيدعبالا دعباو نيبرقالا برقا نيب عمج هيكل وز ءارذغلا قرابكفوسلا

 نوكيل ةيناحورلا تاكردملا حورال بترو ةيرشبلا ىوقلا هنطاب ىفو با لاروع رح الجرف
 ةسونرلا ةريضح نع ةفالخ اهيفام املاعو اهلكةداهشلاو بنغلا ملاوعل اكردم بلاقلاو حورلاب
 ةداهشلاو بسنغلا ملاع

 هللا ةفيلخ لك رهظم « .اس تانئاكو هاش ىئدا

 نم [ ىنذ جره ] 4 ىتتانم ف [ دنذرفذا ىنعي دريكترب ] 46 لمحم وه ةففان هك امو وف
 اناس لسالا»ف نالوا ني صخلا فالح ينالوا دنا زااوتا تو مفتوإل ا هديزرو

 دك الا | هه [ديازت ىنعي تسوا مكشرد هحن | دهننو 1 ِي تي 8# تاد ةدملا ف ناجل لاب

 ىنعملاو لاخلا عضومىف هماعب مولعلا رحب ىف لاق * هتثيشمل ةعبات 5 هملمب #8 ةسبتلم اهنوك لاح

 ةداال دجال ةعيفشيمو ىلطلا 0 مع هب لاعوهوالا عضاو عم ءضوالو لماح لمح نم ”ىش ةيولوا | ْ

 ةيفانام 4 رمعم نم رمعيامو 5 كلذ ريغو ةئونالاو ةروك ذلاو ماّملاو جادخلانم هلاوحاو

 رمعم نه هلوقو . ىلابللا نبا رمعملل لاشوو هر# ل !.ط طانم رمعملاو [ نداد.رمث : ريمعتلاو ] |

 بابن هوه ىعل هريصم داشءاب أ رمعم ىمساعاو ىننا نمو مولا ديك أنل ةدئاز نمو دحا نم ىا
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 فلا 0 نورشلاو ىناثلا ءزحلا

 || قافلا فلي ركع ذا332 هلل ناش هلا ةؤؤس ف مهن يالي اك حلا رخالاو لتقلاو تابثالا |

 # ديدش باذع 8 مهتاركم ببسب ه6 مهل 8 6 كوجرخي 1 كواتقي وا كوتُتل اورفك

 نيدسفملا فااايزلالككي 00 000 امب هددع ىلإبيالو هتناق كرديال ةرخآلاو امندلا ف

 لامكي ناذيالا مهريمض عضوم ةراشالا مسا عضو . مالسلاهيلع هب اوركمي نا اودارا نيذلا

 ةضاخ 3 وه 0 كلذب مهراهتشاو نيدسفملا لاعب نغ.دانستلاو يشل! قرم ةيف مهام مهزيمت

 طرف داوبلا ناذف دسفيو كلهي 6# دوبي 88 هباوركمنمال داشرالا فو * مهب ةللاركم نود

 نع راؤبلا كاع بدول دبكك نلف اكرواسفلا ىلا «ئدؤت»ناسكللا !طوف«ناك اكلؤاننابكلا
 ةكم نه مهجرخا ثيح مهمتاركم ةرابا دعب ةرابا ىلاعت هللا مهرابا دقلو داسفلاو كالهلا

 مالسلا هيلع هقحىف اوفتك ا ىلا ثالثلا مهتاركم ميلف عمش ردب بيلقىف مهتناو مهلتقو

 كالهلا مهرما ةياغ ءايقسشا موق ”ىسلاركمللف * هتلكاش ىلع لمعي لك لق نهنم ةدحاوب

 بشوح نب رهشو دهاحم لاق » ةاجينلا مهنأش ةياهأ ءادعسموق اصلا لمعلاو بطلا ماكالو |

 ريشي 6( تابسلا نورك« نيذلاو ) هلوقب ةيمدحتلا تاليوأتلا فو © ءايرلا بادتا ةي.آلاب دارملا |
 قلخلا مهبسحيل ةدسافلا دئاقعلا نم تابسلا نوف و ركملاب تانسحلا نورهظي نيذلا ىلا |

 نوبذعي مهنا مهباذع فسعضت مهباذع ةدشو (ديدش باذع مهل) نيقداصلا نيحلاصلا نم |

 ام اهتقيقح نود تانسحلا راهظا ىف مهركمب باذعلا مهل فعاضيو اهنوفخم ىلا تابسلاب |

 رهظت امناو ىهتنا مهكلهيو مهرب مهركم ىا 6 روب وه كئلوا ركمو )ل ىلاعت لاق |
 قشور هنا وشةتنفكككا]ةةرتس [طسذق !ىاطشملادازياود٠: لاقا#تالئاثللا قدّصب تاماززكلا

 1501و دفا ملل موزاع فاو ةككتنعاننلب وأ غارت اؤيرتح اذا رم تاق اطب تنك: ميك تنفك
 | قحلا قيرط ىف ةمدخلاف [ مير تمارك ىارسب تمدخ ىارسزا ام راذكب تست كيدزنزا

 ظ دبال ىنعي ىتعلاب ناعالا سل ليقدقو «رارسالا فاشكتاو راونالار وهظىلا ةاسو صولخلاب

 درحلا ىلا ف عقو نف ةلماعملا قدصنم قيدصتلا قيقحتل دبالو لمعلا ةنراقمنم قيدصتلل

| 
 ا

 بلا ىف ةنيفشلا ناب رج ئهتشا دقف |

 ىناذك و ىعدم لمج ىب «* دشاب تملاع لع همه رك ْ

 بادآلاو دودحلا ةاعارمب انفرشو ماكحالاو تع اع ةظفاحلا كرتنم ؟اياو هللا انظفح |
 ةكك ىلعرخا للد ه6 بارتنم مكقاخ هللاو 0 مارصو دات لك مسام هنأ مالكو لعف لك ىفا

 اونوكشل اكلاككا اقاخ مدآ قلخ نحف بارتلا نم ءادتنا مكةلخ ىا روكشلااو َكعنلا

 ى”قلخخؤ/اهكاتتفن ناوشتت الواذ: ضرألا مج هللاأنا') كيدحلا قاب ؛ تارتلاكنيعضاوتم

 | هباقف ناك نم ةنلا لخدي ناو اراككتساو ةوخت الا اوناف كلذب مهلذلل بارتلانم مدا

 ىفو © هف نولقدنو نورع ريش بارت ند مهذعل لاقو *« ( ريك نم لذّوخ ند ةدح لابس

 | لدعلسا*ياقلا قال عسل كلأ# طير زامل بم اغنيخ لطبا هككا :خملا 7 نيشن .ةلمخنلاا تاليوأتلا

 قوفاو هلم"كفطلا وسو ؟ءاوح املا قؤفاو+هنم“تفطلأ/ وَعَو دام هقوق اناف اهةدثكو تاقؤاخملا

 قو 'ءامللا“ةننثالا قوفؤءاوهلا نمت 'فاظل وهو :ريثا ءاوؤلا | ةيشئال نكلو ريثالا نم فاطكأ

 ( ةفاطل )



 ةكئالملا ةروس م 77ه مج

 لاق اك ةكنؤلملا اهنفاثت1لانع لاو اكاذل نمر اهزرغو اشتد" هنا كل اضهصت ه3 لوانشد ع
 | ةرفسلاو ةظفحلانم ةكئالملا ىدياىلع هلبقيو قملا هعفري ىا (هعفري اصلا لمعلاو) ىلاعت |
 | هيفو + ةكتالم ريغ ن٠ ىا اهسفنب هللاىله دعصت مولظملا ةوعد اذكو ميلا ةوعد نا ىوردقو |

 1 ردق ُ ىنعل : عفن سمو عفر بوث نعم ةمقو ردق اذ هلعحم ىنعي هعفرب نأ وهو رخاآ ىعم ا

 تنسب ناوتقش ىزبج حجيسه هكتسا صلخم دحوم لمع دارم دزاس عفر وا ةسومو |

 [ تسارت رادقم ىبو رتراوخ ىزيج همعزا دشاب هتحما ن اب هكاريراكو .
 تسب مور#ون نوح مكاو نازارلا#ل» ككشل مون رد صالخا خي كاكا

 تسا تمرح دوب ضلاخ هك اريرز + :تسا تميق ىب هدولا بلق دز

 | اليلذ قلخ ناستالا نا ىلا ريشي 6 ةزعلا ديري ناك نم ) هلوقب ةمجتلا تاليوأتلا فو © |
 جاتحبالو اهلك ءاشالا ىلا ناسنالا جاتتحاك ”ىثعملا ”ىش جاتحبالو ”ىشلك ىلا اجاتحم اسهم |

 ةزعلا هللفإ هتلذم تدادزا هتحاح تدادزا ن ةجالا نيرق ةلذلاو ناسنالا الا ”ىث لكملا |

 ناك الماك ناسنالا جايتحا ناك املكف هيلا هجانتحال هل ليلذ”ىش لكو هجايتحا مدع اعبمج |

 هلل اضيا ليلذ هنال هللاريغ نم ةزعلا بلطنال ىا هرخآ ىلا ناكنم ىلاعت لاقف الماك هلذ |

 هل قس الناىلا هتزع ديزتو دسعلا ةلذ صتقنت اهنم ةزعلا باطو ءاشالا نع رظنلا علق ردقيف ظ

 تايناو هلال ىننب الا بواقلا نم للاريغىلا راقتفالاو جابتحالا لوزبالو هللاريغملا جابتحالا |

 قبس مل اذاف ىلاعت قحلاىلا ةيلكلاب هجوتي تايثالابو نينوكلا نع هباقلعت عطقنس ىنلاف هللاالا

 | كاكطصاب ريثالا كلفلانم لزنتست رانلا نا اك ةرضحلاىلا ةملكلا ةق.ةح عجرت قلعت هل

 | ةيرالاب اهيقيثو ةيبطخلانم اهشفتو ةرحشلا لكأت رانلاف ةرحش اهبدقوي مث ديدحلاو رجحلا

 | اذهو ريثالا ىلا رانلا مجرت ”ىش بطحلا دوجونم قبيملا لف ةيلكلاب ةرحشلا ىنفت نا ىلا

 « للاالاهلاال هديدح كاكظصاب ةرضحلا ريثا نم هللا رون ران لازنتسا لاك اهنم نكد لواف ةعيرشلا
 | ند كب دكحلا) نه قاكاإاللا| اد وجا ولا ءركش قرراتلا] كءورف كلر اقل! دنقلا كو

 | علمي ىذلا اصلا لمعلا ىه ةيقابلا ةعبزالا ناكرالاو اهيلع مالسالا ىت.ىتلا ةسمللا ناكرالا
 اهقارتحاو رانلاب اهلاعتشاو رانلا اهلوبقل هبدعتست اعطق اهعطشو ايندلا ضرا نه ةرحشلا ىلصا

 ةرضحلا ريثا ىلا ةرجشلا نع روبعلاب عفرتو ةيلكلاب ةرجشلا قرتحم ناىلا رانلا عقتل اهب

 املف اران روطلا بناج نم مالسلا هيلعوسوم سنا رانلا كلتب ةلعتشم :ةرجشلا تناكاملو
 | ىلا ) ةلعشلا ناسل ىلع ةرجشلا نم .ةكرامملا ةعقبلاىف نءالا ىداولا“ئطاش نه ىدون اهانا

 فرص كملا 6 تاايسلا نوركمي نيذلاو 3+ ىلاعت هللا ءاشنا مهفت هلمأت (نيملاءلابر هللا انا

 لمعلاو ثيبحلا ملكلا لال نايب اذهو ةميدخلا ركملا سوماقلاىفو * ةلدحب هدصّشامحريغلا
 | ةفص اهناىلع تاايسلا باصتنا و اصلا لمعلاو بيطلا ماكلالاح نايب دعب امهلهاو ”ىسلا

 | كفو:تاايسلا تازركملا ,نوركتعرائارتةلومفملاب ثرمييإل مازال, ركبعي نإف افوذحلا ردصملا
 | ىف ىلا ثالثلا ىدع ىف ىأرلا مهؤرادتو ةودنلا رادىف مالسااهيلع ىنلاب شيرق تاركم

 ناكرا وه حاصلا لمعلاو ( هعفري حاصلا لمعلاو بطلا ملكلا دعصي هللا الا لق اك
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 تفايث تنزع مج.ه ذيل و ةكاوجب ادهن تفاتيرلس شردزا كن 5 ىزي نع

 | مث ( زيزعلا عطيلق نيرادلا ع دارا نت زيزعلا انا موي لك لوب مكبر نا ) ثيدحلا ىفو ْ

 ريمضلا# ببطلا ماكلادعصي هيلا قه لاقف اصلا لمغلاو ناعالاوهو ةزعلا هب بلطنام نيب

 هللاىلا دبعلا نم لصبإ ل ريعتسا ىلاعلا ناكملاف باهذلا دوعصلاو .رهاظلا وهو ىلاعت هللاىلا |

 روهمجاهيلا بهذ اك رمتكس نج ماللا رسكب ملكلاو . ديعلا ىلا هللا نم لصيامل لوزنل اريعتسا اك ١
 ةزعلا بلطي هب ىذلا بيطلا لصاو ضعبلا هيلا بهذ اك ةلك عمجال ركذملاب فدد اذلو
 لاقو * تاذلاب هب واطم ىطعيو هحاص زمي وهو طقف داعلا لامعاب نيطوملا ةكئالملا ىلا ال

 هلل داو هللاناحئبس) هلوق نع ركذلاو نآرقلا ةءارقو زافغتسالاو ءاعدلالواتتي ملكلامهضعب |

 لخمو هنامسىلا ىا دعصي هنلا لبقو *ايبط امالك ناكامم كلذوحتو ( ريكا هللاو هللاالا هلاالو |

 © نييلع ىل راربالا باتك نا ) لاق امك هللاىلا ال ةلونقملا لاهعالا بتكي ثدحو هلونق |
 باهذلاب نما ىذلا ماشلاىلا بهاذ ىا 6 نيدهيس ىبر ىلا بهاذ ىلا ) ليلخلا لاقو

 هسفنبوه دعصيوا عضوت نا هللارما ثيح ىلا هتفحصب نودعصي ةيتكلا نا رهاظلاف * هيلا

 اهضعبو ةنللا ىلا ىدعتي اهضعبو ىهتنملا ةردس ىلا ىهتني لاسءالا ضعب رابكلا ضعب لاق *

 | ىلا مث حوللاىلا لاشملا ملاع نم ىدعتيدقو لاثملا ملاءىلا شرعلا زواج اهضعبو شرعءلاىلا

 | ةحصو ضالخالاو قدصلاىف لامعلا بتانص توافت بسحب كلذو ءامعلا ىلا مث ىملقلا ماقملا

 اهلك ماسجالا ملاءو ءامسلا زواح لامعالا ضعبف اذه ىلعف . نابعلاو دوهشلاو روصتلا
 ةيتيص ىلا ضعب قوفاهضعب ةريثك اذا تااهتنالا زدسف ركذامي اهقوفام هلوبق لحم نوكف

 8 هعفري اصلا لمعلاو لالا ةوقو لابلا هجوت تدصو لامعالا لو هللا لأسن ءامعلا

 هتلوط اذا ءانيلاىف ةراثو اهرقم نع اهتيلعا اذا ةعوضوملا اسجالا ىف ةران لاقي عفرلا

 كتل عجرم ىفو + تادرفملا ىف م اهتفرش اذا ةلؤئملاىف ةراثو هتهون اذا ركذلاىف ةراتو ١

 بصتس ةءارقلا هديؤي و ديحوتلاب الا لبشال لمعلا ناف ملكلل هنا لوالا . هوجو هعقرب ىف |

 ىرت الأ هلوبقل انيس نوكيناب اصلا لمعلا عفري و «سفتب دعصي ديحوتلانا ىندي لمعلا

 نامبالا ققحي هناف لمعلل هنا ىقاثلاو.. كرشلا دوجول ةطدحم ةدودرم رافكلا لامعانا ١
 لق امنا ديحوتلا خدشلا لاقو * داشرالا ىف مك هبالا ةيلاعلا تاحردلا لانيالو هبوش و

 ناف داشرالاىفام ىلوالاو باقعلا عنءال ىا عفتيال نايصعلا مم وه ذا ةعاطلا بيسب

 قشاكلال قو *رتوالب سوقو رطمالب باحسو مسدالب ديرثك لمجالب لوقو قاءرالاك لامعالا ٌْ

 هك اص لمص ىف لؤق درجم هح دناسرنم لوبق لع و ارثا دراد.هربهتسياش لمجحو] ةب الاى

 تباحا' تلاغردو ناكاسم ةقدص حاد لمحو تساعد بط كاي .تسسدن عفان هةسفالللا |

 كسا ءاربكلم لكان اتعامخ نامأت تعور كسا ة مذ كاعؤا ظلك ايمبكتقتاو دسح /(تاروغد

 | [تّالمحج ةلكاةدنزادز روص همضنبردو مدن لم#تو ثنسا و انخاسأا زكا .نذز ريشعش لمتو |

 المكلا صصخم و لاوقالا حجرا ادهو ةيسطع تنا؟ كاقأ.د هلاقحب ىنعي ىلاعت هللا هنأ كلاثلاو“ |

 هللاالا هلال ةلك اولاق زومرلا لحى لاقو * ةناكلانم هفامل هجولا اذهىلع فرشلا اذهب
 م 3 5 0م - _ٍِ

 د



 _ةكتاللا ةروس دك ما دج

 اع رمي رلازتح ىف فاكلا # دوسشنلا كلذك 9 اهسبي ىا: ه6 اهتومدمب 8:تامئاب ءارضخ |
 دا دوبقلا نم مهجارخاو ىنوملا ءايحا هنودهاشت ىذلاءابحالا كلذ لثم ىا ةيريخلا

 ىناثلا نود لوالاف فاالائوس الصا امهنب_توافت زيغ نم قاتلا ةلاؤهسو ةيرودقملا ةكحىف

 نيذزىبانءو * هنونياعي لاثم ىلع مهلد ثيح ثعبلا مهراكتا ىف ةرفكلا ىلع جاجتتحا ةي.آلاف |
 | هيتررم مث الحمم داوب ترمماما) لاق ىتوملا هللا ىحب فنك هللا لوسراي تلق لاق ىليقعلا

 ةباىف مهضعب لاقو + (روشنلا كلذك ) لاقوا (قوملا هللاىحي كلذكف) لاقىلب تلق (ارضخ
 ئور مك قوملا ءايحا اذكف.ءاملاب :ضرالاءاجا.نا امكف:ءاحالا ةيفيكى.ىا روشنلاكلذك |
 | ميقا هبا نك ناسا راي تينبفا ىلا ذلاب لغك [ام ءلمرعلا تح نم لس فليس هن قل ١

 لاثءاك روصلا بق نم حاورالا جرختف ةيناث ةذءفن خفنف روصلا ذخأيف ليفارسا أي |
 لخدتف هدسج ىلا حور لك نءجريل هللا لوقبف ضرالاو ءامسلا نيبام تاالمدقو لحنلا

 غيدللاىف مسلا ىشم داسجالا فى شمتف مشايخلا ىف لخدت مث داسجالاىلا ضرالاىفحاورالا
 دارا اذا هتنس نم ىلاعت هناىلا ةراشا ةيآلا ىفو *.ةارمع ةافح نوخرخبف ضرالا قشنت مث |
 اصيصخ ديرب ىذلا عضوملاىلا باحسلا كلذ هجوب مث اباحس ريثتف حايرلا لسري ضرا هايحا |

 ايد .الوا ىلسري دبع. بلق ءايحأ دارا اذا ١ كيذك ءاش فنك كلان اهرطع ف ءانقبإ كلل

 قاب ْ جاعزت الا ة ةعولو جايتحالا باحس هيفا ”ىشني - ةدارالا نماوك اهب بعزيو ءاحتؤلا |

 دوضحلاو شيعلا هبحاصل بيطيو حورلاراوناو طسبلا راهزا,بلقلا يف هب تيذنف دوحارطع

 مزيخارب نافذ ”ئدرك و خ: ةكناؤب تشن: قىاراب (ناآتسرب :تيادنعب نءاءذا براي

 1 د 11. :قيعلا لاةسولتسلا ل دايلكاطر وؤشلأالا
 زعلا بغارلا لاق * [ ىدنمح را ] ةيسرافلاب ةعملاو.فرمشلا 6 ةزعلا ديري 8 [ دا كله ]

 5 ناك نم ةي مالا ءانفاادنع لصحب ىذلا ىب

 رهش الو رهش ىذلا زبزعلاو ةيلص ىا ناّرع نضَوا مهل وق نم بلغي نا نه ناسنالل. ةعئام ةلاح

 ىئرخا اهب مدي و 6 نينمؤمللاو هلوسرلو ةزعلا هللو ) ىلاعت لاق مك ةران اهب حدي ةرعلاو

 | ةزعلا هو ةقابلا ةمئادلا ىع نينمؤمللو هلوسرلو هلل ىتلا ةزعلانا كلذو نيرفاكلا ةزعك

 | نوكرشملا ةيألاىف امب دارملاو لذ ةقنقللاىف وهو زرعتلا نه نيرفاكلل ىتلا ةزعلاو ةلقيقحلا

 | ه6 ةرعلا 9 هريغلال هدحو هك هللذ ولي نيك رسشملاب نوزرعتملانوقفانملاو مانصالا ةداعب نوزرعتملا
 | اهيلطيلف ىا اهنم اش هريغ.كلعال ةرخآلا ةزغو ايندلا:ةزع ىا امي 9 اهنوك لاح
 ناب اناذيا هلبلد ر ب هزركاذإ نغ ىنغتلشاف .هويغدنع نمال. هاوقتو, هتعاطب, ىلا سعت اءدانَغا نم

 | ويف ملا دازا نم كلوق هريظنو ىلاعت هب اهبلط صيصختل بجوم ىلاعت هب ةزعلا صاصتخا |

 ليلدلا تقادقف كلامو هحاصدنعالا تلطبال ”ىثلا نال مهدتعنم هللطلف ىا ءاملعلادنع
 | نع ناراموتا عمجا هجو نينهؤمللو .هلوسرلو هلل ىرخا ةيآىف ةرعلا:تيناؤ لؤلدملا ماقم

 ةزعلا اذاف الضفو ةنمو العف هلنينمؤملا زعو لوسرلا زعو اذصو ىلاعت هلل ةيهلالاو ةيبوبرلا

 تسوا تقفاومرد ترزع دنززعتم نانمؤهو لوشر.وا ةزعب و ] ىشاكلا لاق * اعنمح هلل |

 | وا تفلاخمرد تلذمو
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 | 1غ اللص ةاماس هنآ لاسناةنملاو ىدهلا قيرط اواضف 0 اك مهتاينو ا

 قالخالاب انلحيو ةنسملا لامعالاىلا انيدهيو ميوقلا نيدلا لها مكلسئذلا مقتسملا هطارص

 | لاسرالا هك حايرلا لشد ىذلا # هلوق ءارك ادع وهو هدحو 6 هللاو © هلم جلا ا

 | ىنعمي ىناثلاو .6 كانلسرا انا ) ىلاعت هلوقىفاك [نداتسرف] ىنعمب لوالا . نيضم ىلع نا رقلاىف ١

 | ناسنالا ف لاقي لاسرالا تادرفملافو « 6 حايرلا لسرا )ل ىلاعت هلوقفف اك[ نداشكو رف] ١
 | نوكيدقو رطملاو حيرلا لاسراك ريخستلا كلذ نوكيدقو ةهوركملاو ةبوبحلا ءانشالا فو |

 | انلسرا انا )و عنملا كرتو ةيلختلاب كلذ نوكيدقو لسرلا لاسرا وحن رابتخاا هل نه ثعبب
 كرحتملا ءاوهلاىنعيي حر عم حايرلاو . كاسمالا لباَغ لاسرالاو ( نيرفاكلا ىلع نيطاشلا

 فشك بحاص لاق * أطخف حاير ىلع اسابق حايرا اماو حاورا ىلع عمج اذلو حور هلصا |
 تشيابرد“ةزادنابو «تسابزد ماكتب نشياوخريذتو زيادقتب دياشكو زف هكتسا:هللا .]'نارتسالا |

 روبدلاال ةمحرلا حاير اهئاف ايضلاو لامثلاو بونجلا اهب دارا [فلتخم جراختزا فلتخم ىاهداب |

 ايرثلا علطم ىلا ليهس فون ا 0 لاقل للا حرف نونحلا اما باذعلا حاير اهناف

 ىلا سمشلا علطم نهوا شعناا تانبو سمشلا علطم نبي اهيهف رسكيو حتفلاب لاشلا اماو |

 ىللاللا ئوتسا اذا قرمثملا تناج نم اهبهش ابضلا اماو المل تهت داكتالو رئاطلا رسسنلا طقسم

 | نال حتفلاب اضيا لوبقلا اهل لاَشو لمت ىا سوفنلا اهلاويصت اهنال اهب تيمس راهتلاو

 هرشنتو هجءهت 6# اباحسريثتف قه اهلبقت سفنلا نالوا ةعكلا باب لباقت اهئالوا روبدلا لباقت

 | جات ىف لاق * اعطاس رثتناو جاهاذا رابغلا ران ديم هناف رطملا لازنال ضرالاو ءامسلا نيب

 | مسج ٍباحسلاو [ داب ندروا غيمو نيمز نديناروشو درك نتخكنارب : ةراثالا ] رداصملا

 هلانيو كسمتسيف لابجلا بيصق ضرالاو زاحبلانم عفتري راخب لبقو ءاش اك ءام هللا العب
 باحسلاهنمو هجولا ىلع ناسنالاو ليذلا بحسكر جلا بحسلا لصاو لزنيو ءامريصف دربلا

 كلل اراضحتسا ةيضاملا لاحلا ةياكحل انقسو لسرا ىضم عم عراشملا ةغبصو ءاملا هرجل

 ةيصاخلا كلتل اسهئادحا نايس دارملا نالو ةمكحلاو ةردقلا لاك ىلع ةلادلا ةعيدملا ةروصلا

 ناكملا دلبلاو [ ندنار ] ةيسراقلاب قوسلا #8 تبم دلب ىلا هانق_ف #© اهلا دنسا كلذلو |

 تيملادإبلاو را ىا دلب هدلحب لبق رثالا رابتعالو هيف مهتماقاو هناطق عامتجاب رئأتلا دودحلا

 ةيمانلا ةوقلا ءازاب لاَ توملا بغارلا لاق * طحقلا نم ربغا دق هبف تننال ىذلا وه

 ضرالاىلا هارجاو باحسلا كلذ هللا قاس ىا هقاسف رهاظلا ىضتقمو تاسنلا ىف ةدوجوملا

 هبهصاصتخا ةدايز ىلع ةلالد ملكتلا ىلا ةبغلا نم انافتلا دلب ىلا ءانقسف لاقو ءاملاىلا جاتحت ىلا
 دالبلا ضعب ىلا هب ادصق ريكشلاب تيم دلب ىلا لاقو باسسا طئاسولاو هنم لكلا ناو ىلاعت |
 لبقامناف ةيسيسال ثالثلا تااافلا 6# انيمحاف » ءاملا ناظم نع اودعبت نيذلا دالب ىهو ةثملا |

 امهناف نيتريخالا فالخم بيسلاىلع تلخد ىلوالا نا ريغ اهلو>دمل ببس اهنم ةدحاو لك

 امهني, ناف ٍباحسلاب هيلع لولدملا باحسلانم لزانلا رطملاب ىا « هب #8 ببسملا ىلع اتاخد

 اهانريص ىا * ضرالا 8ه بيسلا 'بيس هناف باحسلاب وا جرادملا ىف اك نهذلا ىف امزالت

 (ءارضخ )



 ةكئالمللا ةروس فشل د

 رسحتلا نع ىهنلل بيس قبسام ناف ةيببسلل ءافلا 6 تارسح مهلع كسفن بهذتالف
 مدنلاو تافام ىلع نزحلا ةدش ةرسحلاو . توملانع ةيانك سفنلا باهذو ”ىضملا باهذلاو .

 ةلالدلل عملو هللوءفم تارسح هلوقو : هبكترا امىلع هل ىذلا لهجلا هنعرسحتا هنأأك هيلع
 فسأتلل ةيجوملا مهلاها حئابق ةرثك ىلعوا مهلاو>ا ىلع مالسلا هيلع همامغا فعاضت ىلع
 قلعتينا زوجبالو انزح هيلع تامو ابح هيلع كله لاَ 5 بهدت ةلص مهيلعو رسحتتلاو
 كلهتالف هللا ةئيسثمبي لكلا نا:تفرع اذا ىنعملاو هتلص هيلع مدقتتال ردصملا نال تارسحب

 ةيسرافلاب و : مهراكتاو مهبيذكت ىلع مومغلاو مهرارصاو مهبغ ىلع تارسحلا كسفن

 ىاهفسأتو ىدوخ ع. كىلاوته# ىاهترستح ىازب: دون كاله من وت ناج ادور ةكديابا نسي ]
 لذي دقف,[)) تلا ةرزيسح ”اوفتتم كيه هك نانا نشوان _ىئايلمفرب اراد ةكن وكت انوك

 ايندلا ىف مهيلع ةقشملا اماو دعب نه كل ةقشمالف غيلتلا ةدهع نع تجرخو حصتلا مهل |

 دجوتالف هللا نيغ نع طقس دقف كئتعنع طقس نمو كنذبع نء اوطقةس 0 َ كلا

 مهيذاجيف حتابقلا نم نولعفي # نوعنصي امي اف معلا غبلب 6 ملع لانا وه هحري دحا

 ادبا اندح نوكيال حيبقلاف مهرظن روصقل غابت اوسحتسا ناو مهناف احببق ءازج اهيلع

 «اعنص نوئسحم مهنا نوبسحم مهوإ) ىلاعت لاق اك نسح هل نا مهوتي رفاكلا نا لعاو *

 اهلاكلبق اهنع هلاحنراىفالو اهلاوزىف ركفتيالو اهمارحو اهلالح عمجمب ايندلاف بغارلا مث
 هلمع ءوس هل نيز دقف

 ازوتع, ابين و حتت دوما :ةاداوهاي هر اقرو ككشحج ىاوخإ تلج فارق نع

 ءوس هل نيز دقف ىنتك ١و حارتسا دقف ةنخلا ىف هتاجردو هتان دجو اذا هنا مهوتي ىذلا مث

 نانجلا معذ قوف اهناف هبر ةاحانم ةوالح نع لفاغت ثيح هلم

 0 بلطرد ورب وت دهاز * راديد تذلو ىتشاع نيمهو محام
 ىقعلا مبعن هل نيذ نمو اسهئاجردب ىبقعلا هل نيذ نك سبل اهتاوهشب“ايندلا هل نيز نف
 هللاو 0 لمجال اان ابان وشم فاعا زد رد مرسل ىا ىلوملا كاجج هل نيذ 5-1
 هلاكيعاؤا هلايقلاوزدتاك طع و اعتا خزن نتحوسلاب نماوروف نفعا كر[ مج وعز عررظيت

 هك تلقن ] اهلكايثدلا دجو ناو أيش دحي مل هدجب ل نمو ”ىشث لك دجو هدجو نمو
 شنزوس تخودىم هقرج دوب هتسشن هلجد تلرب ىزور هريس سدق مهدا نب مهازبا

 هك درك ايردب تراشا ىتفاي هجن ىداد:تسد نا نانح كلم هك دسَرب وزا ىبي دتفا ايردب
 تفك هتفرك ب لرب نيدز نزوس ىكي ره دندمارب ايردزا ىقام رازه برق ديهدب مذوس
 هكى زج نياك تفك منيو هروا ىإ ةيوؤبتورفللا نال كيقتت وعل مهاوخ نم نزوس

 ةصلاخلا تابللا ئاتنو ةصاخلا ةيادهلا تارمث نم اذهف [ قاذنإ ىث.:ىقاب, تسا نبا مقا

 هّقرط نم مالا ذخا نمل الا لسصالو ىلاعت هللاعم لاسلا نسحو ةحلاصلا لامعالاو

 | لقعلاو عرشلا هنسحامنسحو ةقيرطلا ةيتيمىف سفنلاو ةعيرشلا ةبتمىف ةعببطلا حلصاف

 دا ءودس مهل نيز دقف ' عدبلاو ءاوهالا بام اماف امهنم لك هحيبقام ٠ حقو ماسلا |

 ©( عباس ١ دب جر علال
 ]جه نرعرج ماع ضو 0 ل ل ير ع م دع
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 مهتم ةساسخو مهرئاصب دادستاو 370/1 3رنلب لبرلا] نج مور لدي هديدش باذع»

 باذع هلجؤمو . ناطشلاو اسدلاو ىوهلاو ماندالا مه دوبعم هكا نوضرب مهنا ئح

 نقلاو نامعالا ىلع اوت ه6 اونما نيذلاو 0 هتب وعصو هد ىنخال امتوهو هرلا 0

 ببسب #* مهل 9© ناميالارون ةدايزل اليضحت هلل ةدااخلا تاءاطلا ىا : تاحلاصلا اولمعو ف |

 لجسملاىف ىهو ةميظع 6 ةرفغم © ناطيشلا ةوادع هتلجح نم ىذلا اصلا مهلمعو مهنا '

 اكتبو كلذ الولو مهناويد نم اهوحم لج ْوملا ىفو اودضتفال كلذ الولو مهل ونذ رتب ٍ

 دئاوز نمهبلقىف هلاثيامو ةفرعملا ماودو ةدابعلا ةلوهس مويلا وهو هل ةياغال 6 ريك رجاو 9

 لومأملا قوفامليثو لولا ق.قحن ةرخ آلاىفو بهاوملا عاوناولاوحالا صئاصخو نيقلا ظ

| 
 ضرعلل اوتيزت' كلملا مهل لاق دنج لثم مهريغ نود هب هللا مهنيزامو نيلاصلا لثم لل«

 ةشيزب رسلاف كلملا لسري مث عفرا ىدنع هتلزنم تناك نسحا هتنيز تناك ن ف ادغ لع

 اورخف كلملا ةنيزب اونيزت اذاف هتبحم لهاو هتكلمم صاوخولا اهلثم دنا دنع سبل هدنع

 تاعاطلاب مهنيزو ةحطلاصلا لامعالل مهقفو ىلاعت هللاف كلملا لع ضرعلادنع دنجلا رئاسىلع

 صاصتخالاو ءافطصالا ىلا ادصق صاخلا هقيفوتب ةيفاضصلا تاهجوتلاب مهالحو ةضلاخلا

 اريثك هللادمحيلف مهرخافمل ةرخآلاىف ةمظعلا اهروجابو مهرئاس نع ايندلاف اهب مهزيف

 كلان نك < لف#ةمدخلا قيررطنافاهتفاعاو' هتغاط !قيزطيف. هلمعتساو هللا همدختتلا نه

 ظفاحلا لاق : ناوخالا نم اهبف عرش نم ردن قشعلا لسبسو نامزلا اذهىف اصوصخ

 مثيب ىع ناشن نيا رهش خياشم رد هك * راد دوخاب تديقشاع ادخ لها ناشن

 اهجوربو اهروصق ةبحلاو قشعلاو اهئاطوا نازحالاو اهترامع مومهلا بولاق مهل دابع هللو

 اكاذل لها كنال ابحو * ىوهلا بح نيبح كحا

 13 تا كرست ةح نيفملا يو كلاادف ظ
 اكاراىتح بحجحلل كفشكف * هل لها تنا ىذلا اماو :

 اك اذو اذىف دملا كل نكلو + ىل كاذاالو اذ قادم الو |

 تادادالا فانصاب انتطاوب تويب نيزيو تاراعبلا عاوناب انبولق سمعي نا هناحبس ةلالأسن |

 راونا ةعلاطم انفرششيو ليزج باوثو ريك رجا مهل نيذلا هدابع ساوخ عم انرششحبو '

 : نييزتلا] 6 هل نيز نفأ صهاظلاو نطالاو رخاآلاو لوالاق وجر لا “هنإ ل هيجو

 هنظف #* انسح هآرف 9 [ دب و تشز ] ةيسرافلاب هلع حيبق ىا 6 هلمع ءوس 8 ؟(قتسارآ

 ا ىترقاع ناب دعبأ ىنعملاو ملعلاو نظلا ىنعم ىدكتقا نيل وعزم ىلا ىّددع اذا ىااب نال المح ٍْ

 |:هنتجاو هخنقتللا نك هف كمقتاك ناطينغلا ةهج نم نفكلا هل نيز نم-نوكي نيفقئرفلا

 هللا ناف #9 هلع قبسام ةلالدأ فذحام فذ نوكيال ىا ملاصلا لمعلاو نامالا راتخاو

 ىلاعت هناف ىا ىلاعت هللا ةّيشمي لكلا نا ناب قحلل قيقحنو هل ريرقت هرخآ ىلا 6 لضب

 ممن اسال هدريف هيلا هرانتآلا فرصو لالضلا هئاسحتسال هلضي نا ءانثل نم 0 0

 | نيلع ىلعاىلا هعف ريف ىدهلاىلا هراشخا فرصل هيدهب نأ #* ءاشي ند ىدهلو ِ نيلفاس
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 عاونا ايندلا ةعرزمىف نوعرزي سايكآلا نال كلذو (لاهجلا ةلفغو سايك الا ةمينغ ايندلا)

 مس يي يي يي يي يي يي يب ا لا ل ل لل

 ةكئالملا ةروس مك ماهي زم

 ةرخآلا ةعرزم ايندلا نا لهج نه فالخم داضحلا موي اهم نومئتغيف تاءاطلا
 تتشملاع زا هب انا نشف ىمد * تسيمد ملا 5 كبص زو ناك كل

 دك لد هكاوذما 0 دم ايد مارالد ددنا ازلد

 روكشلاك ةغلام ةغيص لوعف © رورذلا ههتمحر ةعسو هوفعو 0 46 هللاب مكنرغبالو 9»

 | تادرغااىفو * [ نكفرف ] ةيسرافلاب : هرورغل ةياهنال هنال ناطيشلا هب ىئمسو روصلاو

 ثا وه ذا ناطيشلاب رسفدقو ناطيشو ةوهشو هاجو لامنم ناسنالا رغبام لك رورغلا

 رورغلاىف غلابملا ناطيشلاهّللاب مكترغيالو ىنعملاو .رمتورضتورغت ايندلا ليقامل ايندلابو نيراغلا
 | بونذلارفغي روفغ هللا نا متئشام اوامعا الئاق ىصاملاىلع رارصالا عم ةرفغملا مكسنمي ناب
 | مقوتلا اذهب بونذلا لوانتن كل نكما ناو كاذناف مكبيذعتو مكتدابع نع ىنغ هناو اعبمح
 | لها عم نيمرك الا مركا ناكن او ىلاعت .هللاف ةعببطلا عقد ىلع ادامعا مسلا لوانت لبق نه

 سلبا دئاسصم ىي ةكدنادومرف ناكرزي ] باذعلا لهاعم باقعلا ديدش هنكل مرتكلا

 | كه ترضع تدسفقاب تطرف هك دنكفا ريخاترد ارودنس ةيوت ىنعل هيون 55 تاشوتسل

 هدما [تساق أ

 شاي دهازو نك هيون دوش زور نوح *« شاب دهاشو ىو راي بش همه.بشما

 (هدركلت [لفاغاءاناكيسلا سا نقاش رثلاز» ةتككزاو دولت فازات دكر نبكي اناكن] ل لقاع]

 ديد هكارادرف رمع ىدنكف ادرفاب رذع

 مكل ميدقو لوزت داكتال لعفام مكيباب لعفاعي ةميدق ةوادع 86 ودع مكل ناطشلانا :

 هنم رذح ىلع مكنوكو مكلاعفاو م ٌباقعف هل مكتفلاخمب 46 اودع هوذختاذ ف هب ماتهالل
 | وزرآ ىذا تفك ميريك ناشد ارتاطيش هنوكح هكدنديسرب ىدزب ذا ] مكلاوحا عيج ىف

 | [دوب عبط فلاخمو عرش قفاوم هكديإب دينك هجرهو ديودم سفن ىاوه عباتمو ديورم
 / ءرملا ىوقبالو اعيمح حراوجلاو بلقلاب نوكت نا بجي لب طقف ناسللاب ةوادعلا ىنكتالف
 لكشي ىعارلا بالك هيلع م نم ناف برلاب ةناعتسالا ماودو ركذلا ةمزالمب الا هتوادع ىلع
 ههبزحإلل ناطيشلا ك6 وعدياما له هنم ةماكب اهدرطب هناف ىعارلا ىداني نا الا اهعفد هيلع
 « اونوكل 9 هللاريغب نولغتشملا هللا نع نوضرعملا هبزح تاليوأتلا ىف لاق © هعامتاو هتعامح

 ليهو ىوهعابتاب ناطيش دئاوخ ىم هكتسين نيازج] ىنعي :  ريعسلا باحصا نم هه هب زحىا
 نع ناراي زاوا اب ترخا رد دنشاب ان ارئرادرب نامرفو ناور ىب ىنعي اردوخ هورك ايندب

 | ناىلع هينتلاب هتعاط نم ريذحنو هوادكل ريرشت داشرالاىف لاق * [ خزود نامزالم ىنعي

 | مهبلاطم ليصحم سيل ايندلا ذالم ىلا نوكرلاو ىوهلا عابتا ىلا هتعيش ةوءد ىف هضرغ

 وه لب ضب ةجاحىف مهضعب ىعس دنع ايندلاف نيباحاملا دصقم وه اك ةيويثدلا مهعفانمو

 ىلع اوتنث ىا اورفك نيذلا نوستحال ثح نم دخلا باذعلاىف مهؤاقلاو مهطيروت

 ناطشلا ةوعدل مهتباحاو مهرفك ببسي 2 مهل 8« هيلع اورصاو ناعالا هب بجو امي ندكلا
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 لاوحاك ةّقب رطلا هذه ن٠ بناجلالإ عت مهلاح نا بولقلا بابرا ملعيلو مهب ءادتقالاو مهل

 لها ناكدقو ةدارالا لها نم ليلقلا الا مهم نواّشال مهناو مهمنا نم ءاهفسسلا عم ءاسنالا |

 هذه ىلا برقا ماوعلاو مهنع مهلاحرتسبالا نوصلخت الو ةيذالا ةاساقمىف مهنم ادبا قئاقحلا

 نيرقملا رارقاو نورك لوصالا هذهل مهنيذلا ءاملعلاو نيفشقتملا ءارقلا نم ةّميرطلا

 ربدي و داعملاو أدمملا معي مكح ملع ريدقت ىلا عجري لب مهيلا عجري سيل نيركتملا راكتاو

 ىذالاهيف ناك ناو رارقالاو قشعلا قيرطراتخي نا لقاعلا ىلعف * لاوحالا هتدارا قفو ىلع

 قشعلا نم ةرذ ناف ةهالسلاو ةحارلا هيف ناك ناو راكنالاو ىنللا قرط نع باتجحم و ةمالملاو

 ظنفاحلا لاق : نيدباعلا لامعا نه. سيثك نم نيقشاعلل ربخ .|

 مح ر قرغ موش قشع ىاقتلاا كرا .عكانلو مهانك رحب قرغ دذح ره

 نع ةيانكوهو 6 وهالا هلال ) لاق اكديرفتلاب ةيوهلا تابثاو ديحوتلاوه قشعلا قيرطو |
 ىدتملا نم لكركذوهو ىلاعت هللاوه لزالا ىف دوجوملا ساوملانع بئاغلاو بئاغ ةوجوم

 هنال روضح هقحىفف ىهتنملا اماو باجحلا لها نم هنال ةببغ هقح ىنف ىدتملا اما ىهتملاو

 (وه )اهو نيفرح نم سللاىف بكم وهو ةقلطملا ةيوهلا آلا دهاشالف فشكلا لها نم

 ىلع لدتل ةعبرا لقعلاو سحلاىف هفورح تناكف ( ىا) اهو اضيا نيفرحنم لقعلا ىفو

 ةيلوالا تناك املو نطابلاو رهاظلاو رخآآلاو لوالاوه ةطاحا ىه ىتلا ةعسرتلا ةطاحالا

 نيرابتعا ةينطابلاو ةيرهاظلاتناكاملو ءايلاو فلالاب اًمهيلع لد نيبلقع نيرانتعا ةيرخآلاو |
 ركذلا نا ٍلعاو * هواوىف بيغ هؤايو هاه بيغوه فلاف واولاو ءاهلاب امهلعلد نيسح |

 قا سيلج رك اذلاو ةنلا لوضح هللا ليبسف ةداهشلاو وزغلا باو ناذ داهجلا نم ريخ

 || تناك كلذلو ةنخلا لوصح نم لضفا قحلا دوهشو ( ىنركذ نم سيلج انا ) لاق اك ىلاعت |
 ىوقلا عيمججو حورلاو بلقلاب دوضحلا ركذلا طرشو ةنملا لوصح دمب ةيؤرلا |
 دول كياامغذاوهاذارعازك شكوت ةؤهتلل وسن كلت كلك روقحت ذي |

 هيف فلخال ةلاحال تباث 46 قح و ءازجلاو ثعبلاب © هللادعو نا سانلا اهيا اي ف

 تاجردلاو باقعلاو باوثلا نم هللا ه دءعوام لك نا ىلا ريشي ةمجتلا تاليوأتلاىفو هت |

 ردتقم كلم دنع قدص دعقم ىفو نيلع ىلءافف تابرقلاو رانلاىف تاكردلاو ةنحلاىف ا

 | قذرلل متهيملو توملا لوزت لبق توملل دعتسا كلذ ملع اذاف قح نيلفاس لفسا ىلا دعبلاو |

 مكنرغتالف 98 موسقملاب ىضرو ةعاطلا راثكتسا ىف طشنو لغشلا ةيافك ىف برلا مهتنالو |

 اهتنيز مكعطقتو اهل ىبلاو ةرخئ آلا تلط نع انه عتعلا مكلهذي ناب هي ايندلا ةوبحلا

 بلطلا قيرط ىف ناوخالا ةقرافمو ناطوالا كرثو تادهاجملاو تاضايرلا نع انيتالنيق" |

 مداننإا ايا) دان آلاضعب ىو 4: اهلا :ةروص ئهنلا هجوتناو اج زارتغالانع مهيهت دارملاو

 ايندلا تيأر دايز نب ءالعلا نعو * (توفلا ف اخي نم ذخالاب لجيعي امناف ةلهملالوط كنرشال

 ايندلاانا تلاقف كنم هللاب ذوعا تنانم تلقف ةئيزلكنم اهيلع ةفنعض ءاشمع ةحسق ىعانم ىف

 ثيدحلا فو: قحلا عضومىف ةقفنلا نع اهكسمتالىنعي مهاردلا ضغباف ىنم هللا كذمعي نا كرس ناف |

 (ايندلا ) 1



 ةكئالملا ةروس مي م1107

 امميد وخيم مرك ناوخز دوخ ئزور * م.دوخ ىع ناولا تمعن بيرف ثا

 3و لاق و

 راهمز ناو نيزا تناكش قزرز كم »* تساربدق تسدب ىزور هدّقع داثكت

 6 سانلا اها هه باونالا حتفم كنا بابلالا ىلوا تقزرامت انقزراو بابلاريخ انل حتقا مهلا |

 : ةمعن ©6 مكيلع هللاتمعت اوركذا ف8 دسهعلل ماللاف ةصاخ ةكم لها اي وا سنجلل ماللاف ةماع
 ورمعوناو ريثك نبا ءاهلاب انهيلع فقوو نا رقلا نم اعضوف رشع دخا ىف ءاتلاب تمسر
 ىاامسا تلعجنا مكيلع ةناكو اردصم ةمعنلا تاعجنا مكيلع هماعنا ىا بوقعيو ىئاسكلاو |
 اوس اهيطعم ةعاطلاو ةدابعلا صيصختو اب فارتعالاو اهقح ةفرعمي اهوظفحاو اهوعار |
 ةنطفلاو لقعلاك ةيسفن ةمعتوا ةوقلاو ةحصلاك ةيندب ةمعتوأ هاحلاو لاملك ةحراخ ةمعن تناكآ

 قااخ نم له 98 ىراكنالا ماهفتسالا قيرطب لاق ملا انك 3 ىلا |اندؤممةمعتلا وكب ناك امل |
 فوذحم أدتبم قلاخنا ىلع هاوس قلاخالىا دوجوم ىلاعت هلرياغم قلاخ له ىا8 هللاريغ |

 را ةءارقىف هلتعن هنا اكهلحم :رامتغاب هل تمعن .هللا ريغو .مومعلل اديك أت نم هيلع .تديز ربخلا
 قلاخ الن ابربخا ىلاعت هنا باوجلا ةلزتعملا ىلع اهيف ةحىا ةمحفملا ةلّدسالا ىف لاق + هظفل رابتعاب
 ءافتنالاو ىنللا ةياذ ىضتقي كلذو ةلص نم هلوقو انلاعفا قلخت نحن نولوش مهو هريغ

 هإ لحال ادتبم مالكوهو ضرالا نم تابنلاو ءامسلا نم رطملا ىا 6 ضرالاو ءامسلا نممكةزري
 فوصوم قلاخ دو>-و ىفأ هااسعم نال قلاخل ىرخا ةفص هنوكل غاسمألو بارعالا ند

 هنوكل الو ظقف ةرياغملا هب فصتاام دوجو ىنل ضرعتريغنم اعم ةيقزارلاو ةزياغملا فصوب
 عم اسأرإ دوج و قبلا ضارغت ءريغ نه :للاغت هلرياغم (قلاخ .ةبقزاو اون .ءانتما نال أدتبملا ارخ

 بلطىفدحاب هيلق قاعيمل هريغ قزارال هنا فرمع اذا هنا فيرءتلا اذه ةدئافو اّمخدارملا هنا |
 صاختف اضيا هسفن نم هاربال قواخن نم هقذر ىربالا كو قوال قافنالل للذتيالو ”“ىش
 ١ ىخشلاق ءهريدقت دوهشب عيرتسيو هلاكشاو هلاثما نم ”ىش معوتو هلايتحاو .هريبدت تاملظ نم
 انلا اهتيقلاول تنك نم تنك هسفنب امومهم اي هتاقلعت ضعب ىف هحور هللا حور ىدنسو

 اهل انريبدتىف ةعزانم ريغنم اهل اري تب تيفتك او اهل كريبدت تكرتو اهريبدت تطقساو |
 ىلاعت هدرفت نيت اذاو 26 وهالا هلاال 99 نيم هلضفب اذكه م اياو هللا انامج تحرتسال
 دحوتلا نع نوفرصت 6 نوكفؤت » هجو ىأن ف 0ك ىنأف ةيقزارلاو ةيقلاخلاو ةهولالاب
 لطابلا ىلا قملا نع مهلودع راكنا بيترتل ءافلاف ناثوالا ةدابع لا هتدابعنعو كرشلاىلا ا

 مهلا تغلب ايف دمعي هكوبذكي ناىلع نوكرسشملا رمتساناو ىا 6 كوبذكي ناو قه اهلبقام ىلع
 ه كلب نم 9 ريثك ددع اووذو ريطخ نأش اولوا * لسر تبذك دقف 9 ربصاو نزخالف |
 درتىا درلا وهو عجرلان م 4 رومالا عجرت 8» هريغىلا ال 6 هللا ىلاو 9 أاورفظو اوربصف |

 ةصحنلا تاليوأتلاىف و 2 هسذكت لع 26 لكو هربص ىلع رباص لك ىزاحتف اهيقاوع هللا

 نا لع اذا ةيذالا ىلع ريصلا لبهستو هتما ءالواو ملسو هيلع هللاىلص لوسرلا ةبلست ىلا ريشي

 ةلواسإ ةيقكي هنا ع مهافك هلل اوربصال مهناو هلبقتساام لثم مهلبقتسا مالسلا مهيلع ءايبثالا ١



 مي م٠ جم نورشعلاو يناثلا ء كلا

 .سماوا حتفلاب ىنأي نا هللا ىف )) هلوقو 6 انيبم احتف كلانحتق انا ) هلوق كلذف ةدومحلا
 هلوق كلذو ةسدنلا تاذللا ىلا لوصولا ىف ةرصنلا وهو ىويئد حف تالا ( هدنع نم

 | *«كسميامو 8 (ضرالاو ءامسلا نم تاكرب مهيلع انحتفل )هلوقو 6 ةمحر نم سانا هللا جتشام

 | ىلع ردَقي تادوجوملانم دحاال ىا 6 هل لسرمالف وه هعنيو هسيحبو كس ”ىش ىا ىا

 لوالا عجرم ناامل ثينأتلاو ريكذتلابريمضلا فالتخاو . هعنمامل ىطعمال هتاف هاطعاو هلاسرا

 هدييقتو لوالاريسفتلا ىفف . هبضغو هتمحر نم هةكسميام لكىف قلطم ىناثلا عج مو ةمحر لاب رسفم
 اهادحا قيسنال ىلاعت هلل ناتفص امهفالاو قلعتلاىف ىا هبضغ تقبس هتر ناب ناذيا ةمحرلاب

 | هلوقك هعنمو ك1 نيا فاضملا ريدقت ىلع 6 هدعب نم ه امهتاذىف ىرخالا |

 ءاشنام لكبلع للاغلا 5 زيزعلا وهو © هللا ةياده دعب نم ىا 6 هللادعب نم هيدهي نش )

 ءاشيام لعفي ىذلا ه6 مكلا وذ هعزاني دحاالف كاسمالاو حتفلا اهتاج نم ىتلا رومالا نم

 مالسلا هيلع ىبنلا ناك هنع هللا ىضر ةيعش نب ةريغملانعو * ةحلصملاو ةمكحلا هيضتقت امسح

 ريدق ”ىش لكىلعوهو دما هلو كلملا هل هاكيرشال هدحو هللاالاهلاال ) ةالصلا ربدف لوغي
 ظحلا حتفلاب وهد ( دحلا كنم دجلا اذ عفنيالو تعئمامل ىطعمالو تيطعا امل عئامال مهللا

 لمعلا عفني اماو كتعاط لدب ىا كنم هظح ظوظحملا ىتفلا عفنيال ىا ايندلاف لابقالاو

 | قئرإ ام ةمالا هذه ىلع ةطوسم هللادب لازتال) اعوف ص هنع هللا ىذر ذاعم نعو *« ةعاطلاو

 ا اولعف اذاف هللا ةيصعم ىلع مهما صا مهؤارق نعلو مهرجاف مهارب مظعلو مهرارشب مهرابخ

 | بابددتيأ نيا هكدننادب مهف بابا ديوك ] رارسالا فشكٍب حاد * ( مهنع هدي هللا عزت

 ناو ديا هتساوخانو هتسجان هك دني وك ارلا حوتفو تسنافرع بابراو نانمؤم حوتف

 مع نآو هيونعم بلاطم ركيدو بستكم ان قذر نوج هيروص بهاوم ىي تءسقود

 مر دز لد ةحئصرب لقى مكحو 5 عبتم شفطل تسد

 دو» بر صاخ نيقلت زا كاب * دولا بتكم رار لد لها مع

 ا ىور ل بغتو:ةقشمو دهجال ىوذعملاو:ىدوصلا هقزر ىأي ىتح دهتجي نا, لقاعلا مف

 تدجحوف مايا ةرسشغ مرحلاىف ةريص تعج لاقدنا هنع هللا ىذر ىرصللا بوقعل نبأ خسشلا نع ا

 تدجوف تجرخف ىعض هب نكس ًايشدجا ىلعل ىداولا ىلا جزخا نا. ىسفن ىتئدغ افعض |
 | تلقف كل هذهلاقو ةرطق عضوو ىدي نيب سلخل ءاج لجرب اذاف امتذخاف ةحورطم ةمجلس

 6ىعلابرك ةةفتللا/عفير شاطر مايا تس ,ذنم وجل[ ىفاايك لَنا ملعا لاقف اهب ىنتصصخ فيك

 قدضتاناهللاىنصلخ نا انا ترذنو ”ىثب قدصتي نا هللا انصلخنا ارذن انمدحاو لك رذتقف |

 اهحتفف اهحتفا تلق هتبقل نم لوا تناو نيرواحملا نم ىرصب هيلع عَقِب نم لواىلع هذهب |

 دد.تلقو اذنم ةضبقو اذنم ةذطبق تضرةف باعك ركسو رمشقم زولو رضمم كعك اهيفاذاف |

 ىداولا ند هيلطت كازو مايا

 تسر اقع“ -



/ 

 ةكئالملا ةروس مهي ماه دع

 ناتسمالا ماقم بشاتيال ىنلا اذه ريقفلا لوقب *« ةفامدلاو لامكلاو لانا ىف ديزن لابو
 نكمم ”ىش لك ىلع ةددقلا يلب 6 ريدق ”ىش لك ىلع هللا نا ل ناعذالا لها ىلع خالك
 بجوبامم ءايشالا عمم ىلاعت هتردق لومش ناف روكذملا كحل قيقحتتلا قيرظَب لللطت هل |
 نمو ”ىش لكل ةلماش هتردق نا هناحبس نابا دقف ان اباحبا هؤاسشنام لك ديزب نا ىلع هنردق |

 ىذلا دوهشلاو معلا ةرئادف لاخدالاو تالفغلا نم جارخالاو تاوهشلا نم ذاقنالا ءايشالا

 مهدا نب ضارب كمل ئزتالاب زفكد قف“ ةنيلالا: ةرذقلا قديفتسا نق تادايزلا؟تاباَنم وه | |
 فاطللاب هل نم مث ةظلسلاو هاخلا هاطعاو الوا ىروصلا فطللا لاسمح هل هللا لحن ثيخ 0

 مهدا نب مهاربا جورخ ببس ناك هنا  ىَح - قافولا مرح لوخدلاو قالطالا ملع ىلا ظ

 انترا 2 العث راثاف داطضي اموت جرخ هنا كولملا ءانبا نم ناكو هتسايرو ههاحو هلامو هلها نع

 هجر مس سوف رق نه هب فته مث ترمعا اذهب ما تدق تتاح اننا !؟كتعباش هب فته ذا هبلط قوه انف

 ىعازلا ةبج ذخاف هال ايعار فداصو هبوك سنع لزنف ترما اذهبالو:تقلخ اذهلام هللاو

 - ىكحو - ناكام ةنأشنم ناكو ةيدابلا لخدمث دعمامو هسرف هاطعاو اهششبلف فوصنم
 وهو دنصال جرخ هنع هللا ىضر- ىنامركلا عاجش نب نيهانش“ سزاوفلا ابا ختبشلا نا

 كح باشب وه اذاف هدحو ةرفقم ةيرب ىف عقو ىتح كللظلاّف نءماف نازك كل

 مس هللا اندافلق هّْنع بالا اهرجزف هوخم تردتلا هتأر املف عابست هلوحو عيت ىلع
 لاول كانو :كيؤدكا“ قس كاتس كلعملكا اها كح ةاقعلا نيج ا ةلغاش ارت :انلاؤو همللع

 ناتشألالا ةلنر يتنقل »دخلا ناعما اكن دلا لا كلاطتغا ال8 كال ونت ةماياخ لع

 برَسف ناملا“اتهتلواتف ءام ةبرَش اهدلِسا زَوحع تجرخ اذا هثدحن باتشلا انيق هنحع |

 نتكعاتالاوأ *ةزتآ*الو, هننمنلا : انسه تبرشر امهلاثلقف ه.رتشف: ءاعشلا ىلا! اتهقاب ٌعفدتو

 ىلا تحتحا انف ىتمدخ ىلا هللا اهلك و ايندلا هذه ٍباشلا لاقف زوخعلا تباغ مث

 اهل لاق ايندلا قاخ اس1 ىلا هت" هللا نا كلب امأ ىلاس رطخمي .نيخ“ ىلا هترضحا الا ”ىث

 ناكام هلنم ناو: بات: كلذأ ىأز ًاملف هسادحتشاف كم دخلا نمو. :هسدخاذإئئمدخ قم: اينداي
 قلخلا ىف ديزي امهقحىف هاذ ىلاعت هللا ةردقب حتفلاب نيكلم ازاص رسسكلاب ناكلملا ناذهف

 حيتفلاو . حتفس بصنلا لح ىف ةيطرشام  ةمحر نم سانلل هللاحتفيام قه قفوملاهللاو ءاشيام

 ةنيرش هلريعتسا قالطالاو لاسرالل ابس ناكاملو رفظلا ىفرعااىثو قالغالا ةلاذا لصالاىف

 نئازعا سفنا اهناب اناذيا حيتفلاب اهلاسرا نع ربع داشرالا ىفو * حافلا ناكم هل لس مال
 ةمحر ةيأ هتمحر نئازخ نم هللا حتفي ”ىش ىأ ىا ماهبالاو ةعاشالل اهريكسو الانماهزعاو

 ىارب ىادخ دياشكب كنا ] ةيسرافلابو : كلذريغ ىلا: ةءكحو ملعو ةحصو ةمعن نم تناك

 » اهل كشمالف ا تحو تفاعو تمعن نوح شيو> شباشخ زا ناشيدب دتسرفو نامدنم |

 | نابرض حتفلا لبق * ءاظعا امل عنامال هناف اهسيحو اهك اسما ىلع رادقي تاق واخلانم دحاالىا |

 تاماقملاو ٍباوثلاىلا ةعيرذ ىه ىتلا تايادهلاو مولعلا ىلا لوصولاب ةرصنلا وحوأ ىلا ستف |

 | لوصولاب هفرشو تارودكلا ىديانم هصاخو تاقالعلا نسنح نم هذقنا-ثدح اينا” ىونعملا |



 مد م1 2م نورشعلاو ىناثلا ءزلا

 01 ارت كراع بكمال هاج كرم ]كابا اون 26ج قي جف ترج
 مذاللا نيب كرتشم داز ناف [ ديازفا ىو دنكم هدايز ] ىنعي : ىلاعت هللا © ديزي

 ماللاف مهريغو ةكئالملا نم ناك قلخ ىأىف 6 قلخلا ىف إف دازا ةغللاف بلو ىدعتملاو |
 ىضتقمو هتثيشم بجوكب هدب زي نا ءاشيام لك 6# ءاشيام 8 قواخلا ىنم قلطاو سنجلل |

 ةحنجالا ددع ىف ةكئالملا لاوحا توافت سيلق فصولا اهب طيحيال ىتلا رومالانم هتمكح |

 ةثيشملا ماكحا نم كلذ لب مهتاوذ هيعدتست رومالا ضعب ىف مهريغ لاوحا توافت اذكو |
 ناك نا عاونالاب لوصفلاو صاوخلاب فانصالا فالتخا نال كلذ و مك1لا تايضتقم و

 روصلا تادايزل ةلوانتم ةيآلاو « لاح وهو ةقفتملا رومالا مزاول ىنانت مزل ةكرتشملا مهتاوذل

 ناكو لكشلا نسحالا اس هللاثعبام لبق هجولا اصوصخ ةروصلانسح ىلو الانف + ىناعملاو

 ناك لاق ند [دوب رث نيريشو رتحيلم مالسلا هياع فسوب رب] ىنءي : حلما مالسلا هلع انين

 برعلا دوسالاو ةرمسلاب فصولا لب حسبقتلا ديريالنا الا نييدهملا ةيده ىف اك لتقي دوسا |

 ( رمحالاو دوسالاىلا تشيب ) مالسلا هيلع لاق ا مجعلا رمحالا نااك
 تسوا اب ملاع *ى ريش هك هدرج هتيشسنأ]

 نسحلارءشلاو شطبلا ةوقو هتثالطو ناسالا ةلوهسو ةدوصلالادتعاو نيئيعلا ةحالم اهمو

 نسحلالجرال انذا دشا هلل ) ثيدحلا ىفو ةمفثلا بيط مالسلا هيلع انين ناكو نسا توصلاو

 ةنغملا انهديرا ةينغم ةيراج كلام عامسانه ىا ( هتنبقىلا ةنبق بحاصنم نآرقلاب توصلا |
 مالك لخ الاو مكتاوصا نسحب هتنيز اورهظا ىا ( مكتاوصإب نار لا اويز ) ثيدحلاىفو '

 ةدايزب ىنعملا ريغتي+ل ام بيرطتلاو توصلا نيسحن صخرو قواخم توص هنيزي نا قلاخلا
 فور اىف ناصقنوا

 ذاورب نك ىاوأمي عامس زا مه * عامس تفقون لد ىاحزا دوريم كنانح

 زاردو رود ءارعطق دوشن ىدحى هك يكلف ةناقكشاعا ئىدح اريادخ

 (احهنوقحلا ديزي نسحلا طخلا ) سو هيلع هللا ىلص هللالوسر نعرب لا ىفو طخلا نسح اهنمو# |

 لوقي « ( قزرلا حيتافمنم هناف طخلا نسحب مكذع ) ثيدحلافو ضايبلاو ءوضلا حتفلاب وهو
 تالامكلا نم ةباتكلا ةعنص لامكتساف دالبلا عيمجىف سانلا هيف بغريام طخلانسح ريقفلا .

 جاتحيالو هملق عفانم ءارقفلاضعب شيعتيدقو دصاةملانمال تادايزلا نم تناك ناو ةيرمشبلا
 لاح لك ىلع هلل ةملا نوكتف ريغلاىلا

 ارايثد لها هوكش ربم ىتسدكتت ز * اراب نك خارف لد تطخ نسحب ورب
 تادايزلا نم كلذ ريغو سفنلا ةحامسو بلقلا ةءارجو ىأرلا ةلازجو لقعلا لاك ةيناثلا نمو *

 ارقفرد ففعتو اينغا رد اخسو فارشا رد عضاون' هك هدروا ىحاس قياقحرد ] ةدومحملا |
 اووك لان خس عدا تمه ولع هكءدوه رف ىريشف ماما * نايحرد قوشو نائمؤمرد ىدحو '

 ىقعلاو ايندلابال ىلوملاب قلعتلا ةمهلا. ولعب دارملاف [.دهاوخ .دو> هكدهد |

 ىدنكفا لها انارب هي تم ةياس اغيرد » , تسفنح ناوخ سا ص رح ردك ىلاءون نود ىناه

 ( لاعيو )



 هب دا هرزوس مهي 71 حجم

 ىاري ود ود ىثم ] قشاكلا لاق« ةعررا عهنم لكي ادلا كلايرذلل ةثالث.مهنم لكل اقلخو
 نه افنص نا ىورو  ىهتنا [شارا ىارب راهح راهج عابرو هس هس ثالثو ناريط

 هب او سما ايف نوريطي اهنم نرخ ابو مهداسجا نوفلي اهنم نيحاذب ةحنجا ةتس هل ةككتالملا

 مالكنم مهغو ىلاعت هللا نم ءايح مههوجو ىلع نايخرم اهنم ناحانجو ىلاخت هتهَج نم

 اهب راتعالا ىلا مهبدنو هلاعفاب دابعلا ىلا ىلاعت ىفىمع لاق اك ةحنجالا لكب ناربطلا نا مهضعب |

 عيال لقنلاو ريخلا هتايثا لييسام اهثمو اهريغو. ضرالاو ءامسلا نم ةنياعم هنوملعيام اهنق |

 فيك مهناو مهتحنجاو مهتروص ةيفك قةحرالو هنم ةكئالملاف لقعلا“ ليلدبالو ةرورضلاب ا

 | ىهتنا هتءكح قدصو هتردق لاك معي ةلما ىلع نكل ةعبرالاو ةثالثلا مهتحنجاب نوريطي |

 ىلاعت هنا ميرالا ىلع ةدايز هيفام لكلنكو دا دعاك نترعللا ىلا زعل 57 ناقل قاتل

 ةكالملاقحىف ةحنجالاب دارلاناىلبهسلاركذو « اهيلع دازامىنو دادعالا ةيصوصخ دريل

 هلاب اهنم حانج لك فصو كاذ ىفاشالو ريطلا ةحنجاك تسيلو ةيناحور ةوقو ةيكلم ةفص

 لودعلا زوال ريقفلا لوس * نو.علا ناسنا ىف اك همالك اذه برغملاو قرسشملا نيبام دسي

 ا ةحنجالا تايثا ىلع ةلادلا تاياورلا ترهااغتدقو ةققحلا ىلع لما ناكما عم ئنمهاظلا.نع ا

 | ةكئالملاو تاقواخلا روض نيب. تراب ىلاعت هللانا: ثمح نه ريطلا ةحجاك نكتمل ناو ةكتالملل '
 مك ةينامسج ةحنجا ماسجالل نوكي نا عنميالف ةفيطل ماسجا مهل نكل نييناحود اوناك ناو

 لصاحلاو * هنعهللاى خر راطلار فعل ترث اك ةيئارون ةيناحور ةحنجا حاوزالل نوكي نا عمال ْ

 نيرئاش اونوكينا نيلفسلا لاكن تسانملانا مك نيزئاط:اوناوكي نا .نييولعلا لاك :بسانملاا
 ناكناو قارباا نا انلقام ديؤي و كلذ فرع وجلاو ضرالا قلخ ىف رظنلا نعما نمو |

 ا ةراشالا لسق نه هةحتجالا نا معن حانجلا هل تدثا ايولع ناك امل 52 ةلما ىف لغبلا ةروصىف

 ا روص اجت ىف تدرو رازسالا فشك ىو * اذه ةرابعلا ىفانتال ةراشالاو ةيكلملا ةوقلاىلا

 | [هوكنازب ] ىنعي : لاعوالا ةدوصيف مهو نورق مهل شرعلا ةلمجنا لاقي دابخا ةكتالملا

 | راثلاو جاثلانيب فلؤي نماي مهحببست ران مهقصنو جلث 'مهفدت ةكئالم ءامسلا ىف نا) ربا ىفو

 نورقلاو ةحنجالان يب هقلخ نم "*ىشل ضرالاىف هللاعمجبل لبقو ( نينمؤملا بواق نيب فلا |

 ناكةشرف هكدنجره ] اضيا هيو ضوعبلا وهو هقلخ فعضال الا مثاوقلاو مطارخلاو

 فريش نانا زب [ناتهؤم ناكواملا عسر قاأاب ؟تّوضح» ناس واطأو "اننا تنازع ءاكرذ "نابرقم

 ةكح ئالملاف ( هدنع نيذلا ةكئالملانم هللا ىلع مرك | نمؤملا ) مالشلا هيلع لاق [ دنداد
 ةحل ىف ءامسلا قوفامىلا اوراط دوهشلا لهاف تقو عرساىف ءامسلاىلا ضرالانم .اوراط ناو

 تابذحلاو ةعرسملا تاهجوتلاو ةفاصلا بايلالاو ةميللا لوقعلا نم ةحنجا مهلف ىصب

 | هيلاو اوراحو ةكئالملا هدنع زج اناريط اورابط مث اوزاص مث اوكلسو اودهتجا ةلجمللا
 ١ ( لاسم ىتالو: برقم كلم ف قاض إلوتقو هللاعم ىل ) مالسلا هيلع هلوشب ةراشالا

 ام منالوج قرب ئناوكس نق ديحنا * منكيم ملام ود ريس ايروب ظانشلات



 مص م17 جم نورمشعلاو ىناثلا ءزجلا

 قبل نه امهنع هللائضز يابغ ضنا: لاق سطاعلل دجلا عراشلا يلا اللد 7 ندب نارحم

 نيطع نم ثيدحلا و قومعار رقذخلا قرنا واجالاو د سزلا عجو قو هللدملاب سطاغلا

 سفن ىثجتلاو « (ماذجلا اهثوها ءاد :نيعبس هنع اهب هللا عفد لاح لكىلع هلادملا لاقف اشحتوا

 ماعطلا نم ةدغملا ءالتما نم دلوتباما ىشجيتلان ال كلذو [ ندش غوردب ] :ةسرافلابو : ةدعملا

 لوي ناك مالسلاهيلعهنا هيلع لديو ةالصلا لاح عقواذا اصودخ نيدلاىف بئاصملانهوهف

 اهءارو ةياغالذا الوا داحمالا ةمعت ىلع دما تتر مث ( لاح لكى لع هللدما) ة ةسصم لك دنع

 ىضاملا ىنعميب هلال ةضحم هتفاضا ه6 ضرالاو تاومسلارطاف 8 لاقف اهماع ىنبم لاك لك ذا

 8-0 50 000 5 الدب هلعج ةضحم ريغ 0 ليلا رخل 0

 نبانعو موصلا يعج ها يحسم مدعلا قش هن اك بغارلا هيلا بهذ 6 |

 | لاقفرثيىف ناربارعا ىلا مصتْخا ىتح تاومسلارطافام ىددا تنك" اًمِهَنَع هلا ىضرت خئاتع

 لوانا ىلا ةراشا هيفف + ”ىئدتمم قلاخ رطاف درب لالاق اهرفح تأدشباىا اهترطفانا اهدحا

 دعب تقلخ دقف ةكيالملاماو سوفنلا ضراو حاورالا تاومس ةردقلا هبت ةلعت ”ىث لك

 هتفاضا 6 الاسر ةكئالملا لعاج © لاتاك مهركذ ريخأت هيلع لديو ناسنالا حاورا قلخ
 ىذاملا ىني لعافلا مساو لعاب بوصنم السرو لئلا مسالل رخآ تعئدنا ىلع اضيا ةضخحم

 هلمع لمعف ماللاب فرعملا هبشا ةفاضالاب هنا الا ماللاب افرعمالا نييرصبلا دنع ىلمعيال ناكناو |

 0 ا و لاح ةكفوالاب كارآاف ريعلات نع لعاخاف

 نااكوهاع هريخاف لزت 0 هيلع هللا بص دم ىلع الا ىن ىلع ليفارسا لزن,مل لاهو *مهوحنو

 مالسلا هيلع ناكف هنوس لبق رهشا ُهّيس هيلع لزت نوعلا ناسناىفو * جا سع مث ةمايقلامويىىلا | ْ
 ا 0 ا 1 1111 لا كة: تاتا تاتا 1 هل تاع ها سا تما "تجرح رب سس هسه حم ع تت

 50757057ي00ي56565676752555525ئتش ئءىلششىؤشظسسلاسسساايااللاُلاُُششلااُكُُكتُتكتتكتتت

 هو ريدم ىنعملاو لشرمللا ى م لوسر 7-6 لسرلاو . هصخش ىربلو هنوص ع معمتسلا |

 / ماهلالاو ىحولاب هتالاسر مهيلا نوغلبب هدابع نم نيهلاصلاو هناا نيبو ىلاعت هن 0

 قلعتم ىنابر "ىلا ح.حصلاف دسافوا حم اما ءاقلالا رابكلا ضءب لاق * ةقداصلا ايؤرلاو

 ' ىمسيو حالص هيقام لك ىلعو ةعاطلا ىلع تعابلاوهو ىناحور ىكاموا ىراعملاو مولعلاب |

 ١ ةصعمملاوعدناموهو قاطشوا اسجاهىمادو سفنلا ظح هقاموهو قامت دسافلاو اماهلا |

 ' ءالوا نااكوذل عج مس ١ باح ا ىنعمي اولواو السر ةفص 6 ةحجا ىلوا © اساوسو ىمسيو ' |

 ”اماو رخلافرخ ىلا ستلنالثل بصنلاو رحلاىتلاح 2 واولا تدتك امناو اذل عمج مسا ١

 ه6 عابرو ثالثو ىتنم يف [لاب ورب] ةيسرافلاب حانج عمج ةحدنجالاو .امهيلع المح عفرلا ف ه دولا

 | | ىوذىا ةعبراةعبراو ةثالث ةثالثو نينثا نيزثا اهانعمو ضخ عضوه ىف ىهف ةحنجال تافص

 ىلا ةامسلا ن. اهم ناوين نلتارملا نم مهلام تواقش بدسح ددعلاو ةكوافتم ةددعمم ةحتحا

 ] ةريسسم تاوءسلانيناماذكو ضرالاو اكل نيبام ناف اهم نوعرسيوأ نودحرعيو ضرالا ١

 ىلا. ةزاشا ةحنجالا د داع ىفف دحاو تقوى نامحالا ضعب ىف اهنوعطش مهو ةئس ةئامتنتح ||

 | ناحانج مهنم لكل اقاخ ةكئالملا نم نا ىنملاو ضعب ىل لع ةكتالملا ضبب .دادعتسا لاك



 ًاشنءازوان مهي م١١ اح
 ىلع باذعلا لوزنو ثعبلاو دحوتلاك نيقيلاو ناميالا هبسجو امم # كشىف © ايندلا يف 8 6 "1 1[ ١ ا 6 2 اب ؟ م

 لهالاق * [هدنئاروشو هدنزاسٍب رطضم ارلدو هدنكفا تمهتب] بير # رارصالاريدقت

 كمهااوهو ىنعملا ىلا نايعالاو صاخشالا نه اسس نوكونا حاصي نمث لوقنم لوالانم

 ىنءهوه ىذلا كشلاس فن ةفص ةيالاىف لعج دقو ةقيقح بيرلاىف عقوانم ةفص نوكيىا ||
 كشوف اوناك مهنا ىا كشلا ىلا كشلا بحاص نم لوقنم ىناثلا نم بررملاو * قىاعملانم

 كشلاب تايآلا هذهىف اومذ دقو فيلكتلا نطومنه جورلاو باذعلا ةئياعم دعب لصاح
 دوهشلابوا ليل دلاباما معلا دعل الا 1 ناك ىلا ردامنا ءرحال نسلق بنغلاب محرلاو رفكلاو

 ةأرصاىلا رافنب الجر ىأراذا راكنالا ىلا ةرداملا دحال زوال ةيكملا تاحوتفلا ىف لاق *

 ظفتحاملوا نيدلا بحاصنال نيدلا بادانمال نيينذملا نم ريثك هيف طلغي اذهو لاّت>ا هيلا
 ناظلا ءوس ىلا ال سانلاب نظلا نسحمملا قحلا انيدن دقو ةصاخ راكذالاىف اهسالو هسفن ىلع

 ضعبلا كالذ نم اذه لعل لوشو ملا ناغلا ضعبنا ملمع ناخلا عم طقركنيال نيدلا يحاصق

 ةلامعتسال انةفو ىذلا داو ءاريتسالا اذه هنندل اربتسا 28 ادحا تيأرام نآلا ىلاو

 زك ناك بيع ىف مجاهدوبن »* مشيوخ وج 2

 قالخالا تانسحو لامعالا تاحاصل قفوملا هللاو

 فلاو ةثامو ةرشع

 4 نوعبراو سمح اهيا و ةيكم ةكئالملا ةدوس ريسفت رجح

 قرعلانا اك سأرلا نارحب وهف ركفتلاو ركذتلا ةوق هيف ىذلا غامدلانع ةسسدتحلا ةرخالا |

 ١ بيرملاناوهو اقرف امهنيناالا دانسالا ىف زاحم اهالكو اهبف لخدو ةبيراذ راصاذا لجرلا

 | :ةيرعانقلادتشا لاو نءشلا كح اص :ةققلاىف نعاشلا اهاو) ل عاش رمش لوقت" كش ئذ

 | هنال ةرخ آلاف نيقبلا مهعفتسالف ايندلا ىف كشلا ةرفكلا لاح ناكاذاو ةغلا.مال رعشلا ىلا

 | قرطتيالامثالا راكتالل ةردابملا ىنشاالف ابيبطوا اهتبطخ ادصاق نوكياكيرف الثم قيرطلايف

 ْ لمت صعاب هبف قطف ملعامو نادنا كلذو مالا سفن ىف علا قفاوناو هبقطنينا همثاو

 ا هسفن نمهن ال كلذو ريغلاب هنظ ءوس نم ىلوا ناسنالا سفن نظلا ءوسنا مولعف كاذ هلزاكامو

 | ملاعهنا لب هسفنب نظلا ءاسا انالفزا هقحىف لاّسالف ةريصب ىلع هريغ نموه سلو ةريصل ىلع

 | مالكتا ب سسانتنم وهف هريغب نظلا ءوسب انريرعتل اعامنا هسفني نظلا ءوسب انربعاعاو هسفنب

 | تس ةئسنم لوالا عبد رهشنم نيرشعلاو سماخلا ءاثالثلا موي ليصافف أبس ةروس تمت

 ةقيقلا ىف ناك ناووهو هاوس نم ىلا هنم دات ىلامتللإب ة ةصتخم دماحلا لكىا 3 هدا ِ» ظ

 ١ ذا ةنهلاو ةمعللاب قلعتي دملانا ملعاو « هنود. فنيكدابعلل ميلعت هنكل هتاذب ناقل فادح |
 | عافدناو دسإلا بق ىا ماسملا حاتفنال بيس هنال كلذو ساطعلا ةمعنلا نبأ ةحنم ةنحم لك تحن ْ



 # لبق نم 9©:ايا مهرذنا ىذلا ديدشلاٍباذعلابوا دمحم ىا # هباورفكدقو ل ةلاحتسالاىف |

 رعشلا ىلا هنو ثدح مالسلاهيلع هلاح نم هددعل ةه> نم 4 كبعل ناكم نم #3 ناب دعم أ

 امص مما ١ نورشعلاو ىتناثلا ءزجلا

 | اهقبزردجل ةبعكلا, نو دضقيف نامتزلا نادل قزدجرتو هوجو قلبنا معو اننلا ”نينام * )ايلي

 مهنم وحش الاف مهإ فادخ سوماقلا فاك نيم را نيب ءاسلم ضرا ىهو ءادسلا اولخداذاف

 | ,ىشاكلا لاق * نيقبلا ريكا .ةئهج دنع ليق كلذإف ةنهجوهو مهلع رب ىذلا اح

 ١ دنم زكى يجن نجحت هكائر ,كيدو دورب كب تراشي هب ىي دنباب تاجت كود ركشل هل. ماقزا ]

 ناسنالا نع !ىدملا رفعي تونقلا 5 34 توفالؤ 0: [دياسر قاامةسب موقريخ هتك افق رب واىور

 اوعزفام مهكدديو نصخحنوا بر داحنالو هللا ب اذع نم مها توفالثىا هكاردا ردع ثيحم

 رانلا ىلا فئوملا نموا اهنطب ىلا ضرالا رهظ ند ىا 0 تنرق ناكم نم اوذخاو 0 ةنم

 ةيداعأ | ريبلا ىف ةديبعوبأ لاقو »* ةراحملاب ىسننا لبق ريلاوهو اهسلق ىلا ردب ءار2 نموا

 ةفوطعم ةلملاو هللاَنَه بيرق مهف اوناك ثيحو. مهب ف سخاذا مهمادقا. تحننموا ةميدقلا

 صم هنال مالببلاهيلع دمحم ىا 6 هبانما 9ه باذعلا ةنياعم دنع  اولاقو 9 اوعزف ىلع

 هي .شوانتلا مهل ينأَو © رك ذلا لبق رامضالا مزايالف (ةنج نم مكبحاصبامإل هلوقىف هركذ |

 هديدم اذا لوانتو شوانت لاش شونلا نم [ نتفرك ] ةيسرافلاب لهسلا لوانتلا واولاب شواذتلا

 ْ دوداو رست تقاوم همايضنال ةزمه واولا نم لدياهنااماف هزمهنهو هملا لدن '”ىث ىلا

 اولواتتينا مها نيانهو ىنملاو تادرفملايف م تبلطلاوهو نئانلا نم. نوكينإ اماؤ: دوداىف

 دقوايندلا ىهو فيلكتلا زيسىفوهاما ناميالاناذ 5 ديعب ناكمنم قه اليس الوانت ناعيالا

 مهنع تافام دعب ناميالاب صالختسالاىف مهلاح ليثكوهو ةرخ الا ىلا مهلاحنراب مهلع دعب

 ع ل 5 كهيليع# 2 ل : ارذ رادقم م دلوانعك ةيمار ردق ةنا نموا ةاولغ )م < ىشثلا لواش نأ ديرب نم لاحم دعبو

 بابسالا .تعطقت ,دقو اومدنو باوبالا .تقلغا دقو اونات فيلكتلا تقؤوىف كلذ لبق نم

 ملالاو باذعلاو مدنلاو نارسحلاالا سيلف

 ظ عوجر ءافصلا مايال سلف كلل كدعب نيعلا لبس لف

 ظفاحلا :لاق

 دراد نيمزريز ىسب اهيناوتان نارود هك + نادت.ءدنغ ىباناوت ىشاب نيمز ىورربوج

 قزف :ناكراذا ب بوه ناك كب لشرالاب تحك ىلإ .ىاتتو تاناذا.٠”قث لعد ناسالا,ردغبلوا

 نوملكتيو بذاكلا نظلاب نوم ريىا ةيدعتلل ءايلا  بيغلاب نوفذَهو هَ ىحودو ضرالا
 | نحتامو اولاق مهيفنب لوقلا عطقنم باذعلا ىفوا نءاطملانم لوسرلا قحىف مهل رهظيملاع

 ناكم نه هاريال 7 ىمرينه ل لاحي كلذفف مهلاحل لشك هلعلو بذكلاو ةنايكلاو رحعسلاو

 ] ىلعوا ةيضاملا لاخلا ةباكح ىلع هباورفك دقو ىلع فوطعموهو هقول ىف ناخلل لاحجال دنعل

 4 تول 2 ”ايهيلابف '.فاوالاوغ هداني ايما زا !|لاحب 0 8 2
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 أبسةروس < 4 اعل
 قحلا قل رطلا ىلا 4 3 كيان ال 8 و ةيطر لا لبوق راشعالا هو ءوسلاب راجل

 هقؤوتب ءادتهالا ناف ناسلاو يكل © ىر ؟نلا 0 ىحوبام بيسف هك ىحوب يف 00

 داوتال اهعنط ىلا نست منت تالكف ةاذاق ناقنإالا كك اناس 0 كَ ةراخا هفو ع هحبادهو

 ىلاعت كاق كلذلو اعلأ اعرف ندا تسيل هلا 5 قالا تبهاوم نم ةيادهلا ناو ةلالؤلا الا اهنم

 تدم اي نفل لآ لوق مل 6 بير 5 عادم ىلاعت 46 هنا «”ئدهف الاض كدحوو)

 | بيرق قطان لك قطنمي عيمس رابكلا ضعب لاق + اموئافخاىف غلاب ناو هلعفو ب 0
 هنم ادعل ناك ناو * خش

 مرود ىوزا نم ع نيرو * تسان

 مروجعهم نهو نم ناك رد وا مك 50 منك هج

 عومسم ل كا و ب دو>وم لآ 1 كا ا وه عيمسلا مهضعب ل اق *

 نك 2 0 كالا فاذا مسالا اذه ةيصاخو هريغو + مالك ن

 لاقو + ( ىب ىدبع ن طادتع انا" )لا 21 ا 006 ديعل ان نم هللا تا 17 باحم |

 نع نم زا ركز تسود

 ديال هل صوصألا ل اها اللا هرب ناو مومعلا ىل اع هروهظل لكلان» بروو وظ موضع

 2 دنحلا لئسو + هن ىلا ةفاضملا ديعلا تح ىفو ل ائاح و ضرتعم"ى 2 لك هلا زانم ةيؤرال |

 اكمل كرو برقلا لاقو قار تقالاب ال دنعب عامجالاب ال تيرق وه لاف ديعلا نم هللا ترق

 معطعل لاق اذلو

 ان ا او: يميز لو فز

 | حيصبال م نوحيصيالف لاح لك ىف هللا مم بدالا نوعارب مهناف دوهشلا لها لاح ىلا ريشي

 | امه قرف نم كو دوهشلابال مهلاب مار , :نال كلذ مهلف ناجملا لهااماو بيرقلل برقلا

 ا هللا قاخ نم ةقيقلا ىف لاضلاناف هانارخ لا للدضتب ذاع ءرآلا ريصينال هناىلا ةراثا هي الاىفو +

 ةققحلاىف رفاكلاناف هايا رتل افك اب انق# نوكيال دال ءهضاىعا بيسب ةلالضلا هيف

 هت ا لك ناو يئعردا ردو ةرزاو رزتالا هنا لاو ناعالا نع رد رحال دكا لبق نم

 هقالخاو ةحلاصلا هلاعاب ىزحي خ ظطاضلاف هربغ ليعبال هلععب ىزحم دحاو لك ىا اهلجرب

 هلعفنالو ءوسلا هلمعب ىزجم قسافلا اذكو هريغا ةحيبقلا لا<الانم هلررضالو ةنسحلا
 هريغ تاحاص نم

 دباي هك دبو كسن *« دباب كبك كينوا كو

 هنأ تاتثكرم تارا (تاللخ قلع يبلانا دمحم تعمل قل توبصأ مس ا نيح ةغبانا لقو «
 قطاملو اهيف تبعت هب ل ف ل اهتيفاق ىلع رعشلا نه تاسا ةثالث لوقازا تدراف

 هلوكىلا «بونغلامالع ق وطاب فذَه ىدذا لقب هذه ىهو رشلا مالكنم سيلهنا تملعف

 نيح ىا هكاوعزفذاوؤف هب قيليو فافيت مهشب نم ايوا دمثاي # ىرتولو , فرق عيمسهنا)

 انسإةتبازرافا ايفو ةعوض موتك ولاوق موبوا ثعبلاوا توملادنع نوفاخيو رافكلا عزش

 هللا ىضر سابع نبا نعو هققك ىف ىخاملاك ىلاعت هللا ىلا ةيسنلاب ليقتمملانال ا ىجو الثاه



 م 6 ٠ جمس نورشعلاو ىتاثلا ءزملا

 . ام لق  لاؤسلا اذهب انبذعتالو ةبوقعلا عاونا نم تئشاعب انيراي انيذع هدنع نولوقنام |
 لاؤسلا ىن دارملاو « مكلوهف )ف ةلاسرلا غيلبت ىلع لعج © رجانم مكتلأس 'ىش ىا

 | هذحف أش ىتيطعا نا ايش هطعن ل نمل لاق.نم لوقك [ مهاوخم ىرجا جه ] ىني : اسأر

 | هيلع لاق ( ىبرقلا ىف ةدوملا الا ارجا هلع مكلأسا ال لق ) ىلاعت هلوق لزن امل مهضعب لاقو «
 |. انفضتينل اولاق يتبل ينير اهلف كلذ نع اوفكف ( ىتبارقىف ىوذؤتال ) ةكم كرسشمل مالسلا

 رجا نم. مكتل أ سام لق ) لزنف ءوسب انتهلا ركذب انيذؤي وهو هتبارقىف هيذؤنال نا انلأسي

 ىناوثو ىرجا ام ىا 4# ىرجا نا إف اوعنتما ماش ناو مهوذا متكش نا ( مكل وهف

 ' علطم 46 ديهش ”ىش لك ىلعوهو ف ايندلا ضرعال هللا باوث بلطا امتاف 6 هللاىلع الا وف

 ةصلاخ نوكنت نا هللاىلاقلخلا ةوعد طرشنم هناىلا ةراشا هفو + ىت#ب صولخو ىقدص معن

 هرسس دق ىدعس خبشلا لاق : ةرخآلاو اندلا ىف عمط اب وشنال هللا هجول

 نائب دشورفيه بداو ملع هلا خا رينو ولا ةقيلكتم نايذ

 دهد ايندب نيد درخ 0ك دهد ىوتف عرشاب لع اك

 ش٠ عومسمالو قا: نطرالاق مولعم هنع بغيال ىذلا رضاحخلاوه ديهشلا قورزلا مامالا لاق *

 ىبرذا لق ف هربغ نع هندهاشمو 4.العإ ىقتاو ةقارالا ىلع ظفاح دبع دنهشلا نا فرع هنمو

 | ءابلاو ءاقلالاىنمل راعتسيو مهسلاو ةراجحلا وحن ديعبلا ىرلا فذقلا 6 قحلاب فذَعي

 لحل ءافطصالاو ةلعل نبل ءاتحالاف هدامع نم هدتح نه ىلع هلزئيو ىئجولا ىتلي ىا ةيدعتلل |

 نا لحي ىلع ةلومح ةفص عفرلاب ه6 بوبغلا مالع © هليزي و هغمدبف لطابلا هب صرب وا ةلحل

 نع باغاملكب ةغلابملا قيرطي ملاع ىا نال ناثربخوا فذ ىف نكتسملا نم لدب وا اهءساو
 4ك نمداإ نم رابكلا صعب لاق + اهريغوا العفو أ ناك الوق ضرالاو تاوملا ىف.هقلخ |

 قرتتو رامضلا فام ففشكي و تايبغملاب ملكتي هناف لاح هنم هيلع بلخي نا ىلا بونغلا مالعاب |
 ظفحلا ةوقل عفان وه اضياو . ثداوحلاو تانئاكلا روماب ثدحت و ىولعلا ماعلا ىلا هحور

 وعويدح الك[ بيع ملاغدلال عملا ظفلب بوزلا ركذامتا تاليوأتلافو © نانلا لاوزو |

 | لاق امناو ةمايقلا موي ىلا دحا لك دالواريمضوف نوكيامي ملا ىلاعت هناو دحا كا |

 | دنع ملعلاىف ريغتالب هام ةفاَتُْلا تالاخلاىف بويغلا تامولعم لع لوانتيل ةغلابملا ظفانإ مال

 7 قحلا ءاجلق © لاح نع لاخ ,نأش ,هلغسشإلال ثنحم لا لالا مب تالهواسللا» ينك

 قلل ٌأدبا 5 ديعي امو لطاللا ”ىدِسامو 0 ديحوتلاو مالسالا

 ىلا كاله نه ذوخامالصا .هرثا. قس ثدحم بهذو كرشلا لاز ىنعملاو [ ندينادرك زاب:

 ا

 ظ

 ظ

 ا ةداعالاو ] ءادتبا هلعف

 | دوعسم نبا: ىوز ع ةلكلاب كالهلاىف الثم 01 ةداعاالو ءادنا هل قبيل كيه اذا هناف

 لعمل اهص نوتسو ةئامثالث ةبعكلا لوحو ةكم لخد مالسلا هيلع ىنلا نا هنع هللاىخر

 لطابلا ”ىئديي امو قحلا ءاجلق لطابلا قهزو قحلا ءاج ) لوقو هدي ىف دوعب اهنعطي
 ند تك رت ني> تاللضدقل نولوشتو نومحز مقا قيرطلا نع 6# تلاحقاللق 0 (دعبامو

 تاذلاب هيلع ةلءاللا ىه ذا اهببسب هنال اهيلع ىلالذ لابو ناف *6 ىسفن ىلع لضا امتاف لف كابا

 ( ةرامالاو )



 اكل مواز .هديك ٠ .1/ يح

 | للالص هللالوسر نجي نم 46 اوموقت نا ف ىه ةدحاو ةلصخم الا. مكل- حصتاو مدشنا ام |

 سولجلادض نيلجرلا ىلع مايقلا ىنعمب هتقيقح ىلع مايقلاف هدنع مكعمجنم اوقرفتنو ملسو هيلع
 هاضرو ىلاعت هلجال هي هلل 8 قحلا بلطي ماّتهالاو ىمالاب ماقلا ىنعمي نوكي نا ذوجيو
 ادحاو 5 ىدارفو » نينا نينثا 46 ىتم 98 نيقرفتم مكنوكلاح ديلقتلاو ءايرلاو ءارمللال

 دحاولا نم ضخاو رتولانم معا وهف هريغ هب طلتخمال ىذلا درفلا بغارلا لاق * ادحاو '

 سايقلا ريغىلع مضلاب ىدارفو دارفا,همحو رثولا درفلا راتخْلا ىفو + ىهتنا ىدارف هعمجو

 ىوجو تسجر كش ] ىنعي :بلقلاب ىنعملا باطركفتلا :6 اوركقفتت مث اله نادرف عج هنأك
 ةيفان ه6 ام 9غ او.لعتف سو هيلع هللا لص فرجا (مفااؤ وكفتت فاز[ شر تلطرد تستلاد

 ةوبنلا ىوعدىلع هلمحي نونج ىا هي ةنج نم ف مالسلا هيلع لوسرلا دارملا 6 مكبحاصب
 الط اثحب وىلاعت هللاىلا اًئحتلا اذا نينثالاا ىدارفلاو نينثالاب دسقالا ةدئافو ملنظ م ةماعلا

 ةرثك فالخم ىوهلانع ادرجم هسفنف ركفت اذا دحاولا اذكو هيلا ايده ىاصنالاعم قحلل |

 ةرصنالا عمسالو بضفلارابغ روثي و فالحلارثكيو ابلاغ فاصنالا اهيف لقي هلاف عما

 قيرطب ادعق اذا نينثالا ناف نانئمطالانم برقاو قفوا هناب ناذياىنثم ميدقتىفو . بهذملا

 امهنم لك ضرعو ةيبصعو ىوهريغ نم هتوبن ةعصو مالسلا هيلع لوسرلا نأشىف ةرواشملا ||
 ىفو * معلا ىلع معلا لصحيو قيدصتلاىلا حيحصلا رظنلا ىدا نختملالا لع رئارككف ل ؤامخ

 اماو ةريغ اما هللا لجانم ظعاولا موقب نا ةدحاولا اهبحاصرس هللا سدق ةبكملا تاحوتفلا
 اذه بحاص موقف هللا عاطادقف لوسرلا عاطا نم هناف هلوسرو هللابىا «ىنثم) هلوقو املظعت

 هلوقو ةيسسفن ةريغالو ىوك ميظعتالو سفن ىوه نعال هلوسر ةنسو هللا باتنكب ماقملا |

 م”فوذحمبي (مكحاصي امإل تقلع اذا اذه ىهتنا ةصاخ هلوسربوا ةصاخ للاب ىا «ىدارفوإ

 اوركفتتمثىنعم ىلع اوركفتنت دنعامات فقولانوكي نا زوحيو اوركفتتىلعاذا فقويالفردق |

 قوسم فاّئتسا (ةنج نم مكحاصبام) هلوقف هتقيقح اوملعتل هب ءاجامو مالسلاهءلع هصاىف

 كلم هتحن ىذلا مظعلا سمالا اذه لثم نإب لمأتلاو رظنلا ةقيرط ىلع هسنتال ىلاعت هتهج نم |

 روهظو ناهربلاب هتلاطم دنع هحاضتفاب ىلاسبال نونحم الا هاعدال ىدصتيال ةرخ لاو ايندلا |

 مالسلا هيلع هنا متملعدق ذاو هناهربو هتحححي قثاو ةوبنلل حشرم هللادنع نم ديؤموا هزت |

 مهعمحاو المع مهتسحاو املع مهلضفاو اسفن مههزئاو الوق مهقدصأو القع نيلاعلا حجرا ا

 اهلرخ تازجعم كلذولا مضنادقو فيكف هاوعدىف هوقدصت نا بجو ةيرشبلا تالامكتال |
 قحلاب قطني ناسلب مكنأ فوخع 6 مكل ريذن الا 9» مكبحاص 5 وه وه ام 46 نا #9 لابجلا مص

 ةعاسلامستف ثوعبم هلال هوءتيصع نا ةرخ آلا باذع مادق ىا  ديدشباذع ىدب نيب له |

 تاليواتلا فو © هسفن كيلا لصي كنم برق نهو سفنلا مسفلانال كلذو اهبرقو اهلوا ىا

 لهجلا ديدشلا باذعلاو هنم مكجنيل ةرخآلاو ايندلاف (ديدش باذع ىدي نيب) ةيمحتلا
 ةمادنلاو ةرشحلا ةَرخآآلافو ىلاعت هللا نم نعالاو درطلاو راكثالاو دوحتلاو ةركتلاو
 لجحلانم مهيلع عقبف قحلا مهلأسي نم باذع هنا رابخالا ضعبىفو « لاؤسلادنع ةلجخلاو



 نورشعلاو ىناثلا ءزجلا

 تكا نيه سات ناو انش فتش

ٌ 

|| 

 أ

 ا
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 مدت 005 1

 فيكفإ# ما ادب انك ع جون موقمهلبق تبذك )ىلامتهاوقك ريسفتلاو لب اقتل قير طي | ْ

 جب ءال وه رطخ ('ىثيأف ريمدتلاو لادئتسالاب مهل ىراكنا ىا ه6 ريكن ناك | ْ

 هب ”الافو 5 نجل باذعو ارئاشبانم دنساندو هنوك هج سنإ ] ةيسرافلابو : كلذ لثمنم

 | مهل اوخاو ءوسلا مهتادخا لاق هللا مهاعدو هللا ىلع سانلا لداذا رظنلا بحاصنا :ىلا ةراشا

 مهتركسا نيذلا» وسلا ءاملعلا نم كلذ ناكاميرو ايندلا ءانباو براقالا نم ةلفغلا مهناوعاو ةملهجلا |

 ديري لجر.اذه (دابعلا ىلع قيرطلا عاطق كئلوا) مهبف سو هيلع هللا ىل اص لاقو ايندلا ةحم

 ' عمطيو مكها ذم نع كدصيو هيديرمو هناوعاو هعاتا نم اونوكشل مكعاشتساو' ؟ ؟داطصا

 هدالواعيضيو هلاهاو هيراقانع عطقنيو ةيلكلاب ايندلا كرتيزا قيطيىذلا اذنمو ىكلاوماو

 تمدام امندلا نم كلدبالو ىمالا اذه محال كناو قحلا قيرط اذه سيلو هيدلاو قعيو

 ضارعالاو هللا ىلع لابقالاىف حصنلا لوبق نع نيكسملا كلذ لمي ىتح اذه لاثماو شيعت

 اوكلهاك لشيو كلهذ ةيدرلا هسفنن سجاوهو ةيندلا هرطاوخ نم اذه ناك امبرو ايندلا نع
 مهرما ةيقاع ناك ام ةثرولا ىبذكمو خياشملا ىركتم نه هلبق ناكنع تلاطلا ريتعلف اولضو

 عاتسالا نم رذحلو ةعبطقلا رانب ةرخ "آلاف باذعلاو نيدلا.تتاىضنم ايندلاىف نامركاالا

 ىونملافو : باحالا ةروصف هلءادعا مهناف نيقشاعلا قيرط نع هلنيق اعلا ىلا

 ةبشلطكا لقاع رذحاب ل * تسس ناهس نمشد ار كأ

 جاتلا ةردىف ىاخلا ىلوملا لاق

 تايح بآ دصقب ردنكس نوج

 خارفو نهب ديسر ىنمزب

 نيمي و راسي زا دش ىع اك نه
 هايس ىوسب نذس ىور دوا

 بيرو كشى تساره وك ههنا

 اراتدكلنبا 5 كش دونا

 ديد هك لعل لعن زيز رد. تفك

 دو ردنكس ةنآ هكئاو

 تشادرواب دينش ىوزا هحره

 يدا
 نوج هك ديزكيم تسد ىكي نأ
 هادكتسيركى مم نوخركد ناو

 ناب دوكيلذيك لك دف 6
 ىداتفين ان

 58 ديدي رب نود

 ريصش  نازا

 تاملظ رب وراؤنعإا؟ ورع ركل

 حاتسك نارد مشحو لبخ دئار *

 نيمز ىور 3 ركتس 57 ل

 مار كمل طز رك هدركه مه ىاك *

 بيجو نمادو دينكري ناتهسيك *
 ان

 ان

* 

 اننا

«* 

«* 

3# 

«* 

 ان

 رواب .شدهايث اك َن ]ل

 ديئش هك رذكهرب صهوكو رد

 دوب روصم ورد شناج رس
 تشادرب نازادوب رودقم هجن ا

 ىيدر 3كم ديشروخ تفان

 نوزفا متشادن رب رهك نيذ
 هانا ؛نمرك, ذيدز ناطيشو سفن

 راكنا يا زك نكياكيلل 3

 ريوشتو تلاحخو باحم رد

 اورذحلف كتوا ب

 هب نرتش رجز ظعولا 86 ةدحاوب مكظعا امبا لق # هبذكمو نا رقلا قدصم هلع ن

 مسالا ةظعوملاو ةظعلاو بلقلا هل قرب اهف ريألاب ريك ذتلاوه ليلخحلا لاقو * 3



 يصير مسمتسسو
 يح

 ا نيطاخلا ىلا ءاي آلا ةفاضاو [ دزاس دوخ عدباو دروا رد الد عل اذبخأ هك نباو نيدبو

 13 م

 [كةرومل مه( 7٠6 زعم

 ديحوتلا نع مهريفتتو كريشلا ىلع مهريرقتىف ةغلابم مهنم ةيبصءلا قرعكيرحتل مهسفناىلاال
 هيفام ةقباطم مدعل هتهوج نع فورصم مالك 6 كفاالا ' نآرقلا 45 اذهام اولاقو

 هولاق ادمع ب ذكلا ءارتفالاو ىلاعت هللا ىلا هدانساب 45 ىرتفم ب عقاولا ثعبلاو ديحوتلا نم

 | لاقو ف رحسالو ةناهك الو رعشوهام هللاو ةعيبر نب ةبتع مهريبكلاق دقق الاو ةرباكمو ادانع
 هانعم لوالاب دارين اب ناونعلا فالتخال فطعلانا ىلع: نا رقلل ىا 6 قحال اورفك نيذلا |

 | اذهزا ىلع ةلالدو مهيلع بضغلل اراهظا رمضملا عضوم رهظملا عضوو زجعملا همظن قاثلابو

 ١ ىلاعتللا نم 5 مهءاجامل 5 لطابلاو ىلا ف نوكمهنملا رفكلا ىف نودامتملاالا هيلع ”ىرتجمال |

 لبق هوعمسام لواو مهاب ةعاس ةهيدبلا ىلع هودحجو هب اوبذك مهنا الف عقوتلا ىعمو

 | ةهبشال هتيرحس ىهاظ ه نيبم رحسالا اذه قه ةفانلاام ىنعمي 6 نا » لمأتلاو ربدتلا
 لعفيناب نوكيامتا اذهو اريحتم اشوهدم هلعجو ادحا عدخاذا رحس ر>سنمرحسلاو .هف

 ربك الا خيشلالاقو *« ىلامالا حرش ىفاك هيلع رو>سملا هكارداو هلعف نع زجعي أش رحانسلا
 كوالا نجلا !نياموهو ردسلا نه وؤحنام خللا .ةكتلا تاطكوثملا ى اوال ناقل

 ءوضنم هطلاخامل ليلبوهاش ةماظلاو ءوضلا طالتخا هتقيقحو هتطالتخاو ىناسلا رحفلاو

 قف لطابوهام ةرحسلا هلعقام كلذكف راصيالل سحشلاعولط مدعل راهب وهالو حيصلا

 ا هنعىف دوجو هلزوكيف ضحى قحوهالو هف كشنالام اسما تكردا نيعلاناف امدع نوكيف

 رمح الا تيربكلا ىف ىتارعشلا خبشلا لاق « ىهتنا ىئارلاهظيو نيعلا دهشت اك هسفنىفوه سيلءهناف |

 انك ىا 13 520 0 كك كش عا 0 مهانيت !امو 8 ظق هلثم انعمسام سفن مالكوه

 ليلد اهيف اهتوارش 13 اهنؤعردب 0 ىلا ديك أل لوعفملا ىلع ةلخاد ةقارغتسالانمناف

 «نوكرشي هباوناك امي ملكة يوهف اناطلس مهيلع انلزنا ما ١ ىلاعت هلوقىف ا كارشالا ةختىلع '

 دبال هنا ىلع هيبذت عمنا ةغيصب بتكداريا فو «نوكسمتسم هبمهف هلبق نم اباتكمهانيت ا ما هلوقو

 هانعم كردل ابلط هيفرظنلا ناعماب باتتكلا ةءارق سردلاو ةلدالا رئاظننم ةهشلا كلت لثل

 رثالا ءاغبو هرثا ىتب هانعم ”ىثلا سرد تادرفملاف سغارلا لاق * سردلا 20 سريدتلاو

 معلا تسردو باتكلا سرد اذكو ءاحمالابب سوزدلا رسف:كلذلو.هسفنىف:هءاحما ىْضَتش
 سردلاب ةءارقلا. .ةمادانع ريع ةءارقلا ةهوادع :كلذ  لؤانت ناك املو ظفحلاب.هرثا تلوانت |

 نابدقو هكرت ىلع باقعلاب مهرذنيو كارلا لبا مهوعدب 4 ريذن نم كملف مهلا انلسراامو 0

 هيفسلو مهل ليه وهو غئازلا بهذملا اذه اوهذنبا نف هوجولا نم هحوت هلهحو النا لبق نم |

 ةيضاملا نورقلاو ةمدقتملا مالانم ه6 مهلبق نم نيذلابذكو و» هلوشب مهددهم مينازلذل
 | راشعم © [ هكم ناكرشمو شيرق دنديس راو ] :5 اوغلبامو 3» شيرقنم كموق بذك 5 ا .٠ 2 . 5 1 0 8:6 . * ٠ - 0 < ل
 لوطو دالوالاو لاومالا ةرثكو ماسجالا ةوقنمه كلوا انين ااه رتشغ ىا 6 مهانيت ام

 0 ريشعلاو ريشعلاو راشعملا ىدحا ولا لاق عبرلا ىنعمر عابرملاك رمشعلا ىندعب راشعملاف .: رامجالا

 نيذلا بذكو ىلع فطعب # ىلسر اوبذكف 3 ريشعلا رتشع ناشعملا لئقو:ةرشعلانم ءازج

 © عباس ٠٠١  نايبلا حود 2
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 6 لوقتو )ف هلع هبرابخالا بيتل بالما كلذب اوباجاققحماف ةكالماباوج ىلع كحل نم |
 قيدصتاو ناميالا عضوم اهوعضوف بيذكتلاورف كلاب مهسفنا 14 اوملظ نذلل » كلا

 ةكئالمال اباطخ ةهاقلاءوب لاقبامم هنال لق 5 كلمي ىلع ال ةكئالملل لوس ىلع فطعوهو |
 | ذئموي ةدبعلل لاقيسامل لسوهيلع هللا ىلص هللالوسرل ةياكح اذهو ىكلا مهباوج ىلع ايترتم

 لكالاك هلوانت لّشابف ناكناو لصالا ىف قوذلا 46 اوقوذ هه ةكئالمال لاقيسام ةياكح رثا ْ

 قلعتم 6 اهب 9 ايندلاف ه6 متتكىللا رانلاباذع قه ريثكلل حاصتسمهلا الا هلوانت رثكياهف |

 مكنظ لطبو اهومتدرو دقف ةئمئاك ريغ اهناب لوقلا ىلع نورصتو 6 نوبذكت # هإودب
 | لاتخالانم'هلا> حالصنظو راعغالاب هبلق قلعنم نا ىلا ريشي تاليوأتلا فو © 5 اوعدو

 مهلالف مهلاوحا شوشتو مهكرتتف مهبولق نم ةمحرلا هنلاعزت لاكشالاو لاثمالاب ةناعتسالاو

 عوجر هللا ىلا الو راصتتسا مهروماىف مهلوقعنم مهلالو ةنوعم لاثمالاو لاكشالا نم

 ةعيطقلاو دعبلاراث باذع مهشيذيو مهسجالو مهمحربال ةرخ الاىف هللا اوعجرناف ايندلاىفالا

 هديرفا ارقلخ ىلاعت ىادخ تفك برح دمحا ] ىلاعتةللاريغ نيدباع ىا نيملاظ مهنوكل
 ازواان دئاريمو دشنادب قازرب اروااث داد قزرو دئزاسن- كيرشو دنسانش يكتاكس ارواان

 ازواان دسادرك هدنزو «ةثعارفلا رهشو ةرئامْلا لذي توملازا ىزرتالأو دتسانش ىراهقب

 تقاط مدعو دنادب اردوخ زحم هكدياس ناسنا تسوا قلطم رداق توج دئئادب ىرداش

 [راكره قيفوت دسانش قحزاو رارطضاب هن زابتخاب دنك عوجرو دنسانش شرهق رابريز ردوا

 ام منك ى ادحم دوخ ىور قلخ زا « راك جه قلخ ددمزا بئاص دودكا

 ثاتك تألف هباذع نوكي هنيد لاوزوهو ءاشاوف ناطيشلا عاطاو نجلا دبعنمنا ملعا *
 ىوهلا عاطانمو عاطقنالا ىلع هباذع 3و ةقالألا ىهو تءاشايف سفنلا عاطا نمو سلبا

 ِباَحاَنمو ىلوملا ُهْنَع بهذ سلبا" باجانم باسحلا ةدش هل نوكي تاوهشلاوهو ءاشامق

 ةلالج عم مالسلاهيلعى< ناكو + لقعلا هنع بهذ ىوهلا باجانهو عرولا هنع بهذس فلا

 نمأي فيك لفاغلاو راهنلاو للاىف بيو راثأ باذعنم فاخم ةئيطخي همه مدعو هردق |
 ىلا ليملانع ةبوتلانم دبالف ناطيشلا لثم ودع هلو نابصعلا ةرثك عم ناميالا بلسنم

 نارينلا نم ةاجنلا لصحتل لاصآلاو ركبلا ىف ءاكبلاو عرضتلاو لاوحالا م.م ىف ىلاعتهللا ريغ

 نمحرلا دوهشو برقلا معلب متلاو نانملا تاحردب زوفلاو

 ربخ هحادخزا ت اا عونك احتل لا نيد ناو دارم ىور هلا اكرب)

 قرش قلع ىا 6 مهلع 8 مالسااةءلع لوسرلا ناسلب ةعباتتم ةءارق ًارقت ىا :« ىلتتاذاو

 دحوتلا ةيقح ىلع ةلالدلا تااو 5 تاني 8 اهنوك لاح ةيلا رقلا 6 انتايا هه ةكم
 ريكس 8 لجرألا اذهام © مالسلاهيلع ىتلا ”ىلا نيريشم © اولد وِ هارشلا نالطبو
 مكمن ىا هك م كدعينا ديري 92 مهني مي املع ناك هللا لوسرف الاو ىهلتلاو مك هت

 يبا كامم ةلواطتم ةئمزا ذم مانصالان م 45 ؟قابا دعي ناك امع نكي
 | دنك عنم نديتسري تبذا امش تمن او ىاعدم ] ىنعي : ىهلا نيد كانه نوكيا ا



 انس ةارزقت ميو ل الس جم

 سانلانيعانع اضيا.نوروتسم مهناعم نجلا قحىف كلذ اولودبمل تلقناف * مهرتس كلذل
 لوشإ مث ءايعلا فب لاك وسشلا نإ اوادقتعا مهو ةيضرا نملاو هنا وامس ةكئالملا نال تلق *

  ءالؤهأ 96 اومحز اك مهتعافشنم مهلاطانقاو نيدباعلا ناكر شملل اوت 6 ةكئالملل
 كاياو ايندلاىف نودبعي اوناك مايا 89 [ هكدناءورك نيا ايآ ] ةيسرافلابو : رافكلا ىا
 | نيهزئتم هكاولاق وه ةيولوالا قيرطب مهئاكرشش فرشا مهنال ةكيالملاصرصخيو نودبعيب بصن
 رارسالا فدكىفو * كرشلا نع كلاهيزنت #4 كناحبس قه ىباب فانئتسا وهو كلذ نع
 ىذلا تنا ىا ودعلا فالخ ىلولا هياناو تناوه [ دنتسرب ارتريغ كن ازا .,تسا.ارت قي ]

 شتسري هكاشاحو تسين ىتسود جيه ناشيا نايم ىندي ناكرشمزجب ] 6 مهنودنم قه هيلاون
 | 0 اوناكلب #مهلوشب ةَقيقح مهو دبع مهلا اوقنو كلذنعء اوب رضا م[ مشب ةدادااضر ناعا

 هللا ريغ ةدابعوف مهوعاطا ثىح نيطايشلا ىا 3 نُلا نودبعي » مهتباوغو مهلهج نم

 | نملاب نيطايشلا نع ربعو مهلثودبعبف' ةكئالملا مهنا نولي و مهل نولثت اوناك لبقو
 انهه رثكاالا هي مهرثك | 9» اضيا ةكئالملا ىلع. مهضعب هقلطا اذلو ساولانع مهراتتسال
 مهضعب لاقو « نيكرمشملا لكىا قوسلا نم رهاظلا وه اك نيك رششملل ريمضلاو لكلا ىنعم

 بذكلا مهاوقب و نا ىا < مهب 8# سنالا رثكا ىا ءانعمي رثك الاو سنالل ريمضلا |
 نوعفشي مهنا نم مهلا نوقلياعي نورتغيو نوعباتمو نوقدصم © نونمؤم ف هللاتانب ةكئالملا
 | مهنم ةكئالملا اربتتو ناطيشلا لوب ةكئالملا موق دبعي اك هنا ىلا ةداشا ةيالافو © مهل
 | ىوهلاو بصعتلاب وا هدلب لهاوا نيذاتسالاوا نيدلاولا لوقب هللادبعي نم كلذك ةمايقلا موي
 لوقو هنم هللا اربي ءاوهالاو عدبلا لهاو سوجملاو نوئاصلاو ىراصنلاو دوهيلا هديعياك

 ىدنعنمناف ىوهلا لها ةناعابوا ىوهلاب ىىديعينم لوشو ريغاا لوَش ديعانانم “ىبربانا |
 لها دبع دقف ىديعينا ىلع هايا ىوهلا لها ةناعاب ىدنع نمو ىوهلادنع دف ىوهلاب

 كايا ةالصلاىف هتداعىف لوقننا للان يما ىنءملا اذهلو هتيماأك اصلخم ىندبعام هنال ىوهلا
 مهبمهزك )١ هلوشو كريغ ةناعابال كتناعاب كبدانع ىلع نيعتست كاياو كربغ ديعتم ىا دعت

 مهشردصت و مهديلقتب ىا نوئمؤم ىوهلا لهإب مالاسالا ىعدم كا اذ ىلا ريشلا (نونمؤم

 بئاصلا لاق : ةمحتلا تاليوأتلاىف اذك ءوسلا داقتعالاو عدبلا نم هيلا نومتناهف

 اردتشي رفارف 2 دوب هاو ةهشر * ندوعب ناوت ديلقتب هآر ردق هح

 [ ندش دنوادخ: ثالثلا تاكرملاب كلملا ] # كلءال 8 رشحلا موي ىا # مويلاف ©
  ارضالو ف ةعافشلاب اعقن 0 نيدباعلا ىنعل 86 ضعبل لف نيدوبعملا ىنعي 2 مكضعب ف

 ىزاجنالو ءازج رادرادلانال هلاهلك هيف صمالاذا فاضملا ريدقت ىلع باذعلاوهو رض عفد ىا

 | داقعتال قالطالا ىلع هتويثعم مويلا كلذب مكحلا اذهدبقت داشرالاىف لاق * هللاريغدحا قلخلا
 هزنتلاب مهباوج دنع ةكئالملل لاّقيام ةلج نم مالكلا اذهو ذئموي عفنلا قيقحن ىلع مهئاجر
 / مهروصقو مهزجعل اراهظا داهشالا سؤر ىلع نوبطاخمي هلقكلا مهيلا بسنامم ىربتلاو
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 د هن حمود حصص حس مع جل رج بسسس سم

 ةيدحال قاشالاَلا نانا وم [6 عل 0 ةقالافنا هياقل 01 لحرلاقو دامو

 نيلصاولا قاشاو قراعملاو مولعلاو لاعفالاو لاوقالاولاومالا نم 3 لك لواتن ل لب لاملاف | (9>

 فراعملا عفنو داسدح الل لاومالا عفن نال ىفرشاو لضفا ةساذلا ةفرعملاو قاقملا دح وتلاىلا 35

 ثيدحلا ىفو ىقتملا ناسالا اذو ىعاشلا ىطعا ام هضرع هب قوام ىنممو حاورالاو ٍبواقال || ©
2 

 لكمفأ 1

 دام ىداني و افلخ قفتملل به دانم ىداني و بارخلل اونا رخآ ىدانيو توملل ءاودال 5

 ظفاحلا لاق : (افلث كسفملل به

 درادن نان دزان ديوك زاب هجنغاب * دابرب داد ماياك نوراق ينك لاوحا

 ىونثملا فو

 [1] تسقشاع ىاخسدوخ ندربس ناجح * تسّشال ار ىتس نداد مرد نأ

 ةللل لك دانم ىداني ) ثيدحلاىفو ( ةقدصلاب مويلا كلذ سخن اوعفداف اسحن موي لكل نا)

 دنهد تناح قحرم زا ضد نكاح 0 لاس فو عا قح رمزا صد نان

 تس دنشاب هعرّم ردنا رعكلا #3 00 شراينا اذ كلارك كره

 دروخ شاهثداوحو شومو ششا 9 درك هفرصو كيام نانا كاو

 [9] دنهد دوخلام داتا دوس هجان' * دنب دتاشك ناز زازاب رد هلمح مويس ماتم دعك خذ مموصم جم

 خيشلاةرضحلاق * ( نيطلاو ءاملاف هعضو أشالا اهلك هتقفثفف مدا نبارجؤي ) ثيدحلاىفو |
 دصاقم اهرهاوج ضارىعا لامتالا روصزا ملعا ثيدحلا اذه حرشىف ىونقلا نيدلاردص

 ةغصصلا ثيحنم ناك ناو ثيدحلا اذهو مهممه تاقلعتمو مهتاداقتعاو مهمولعو لامعلا

 تادابعلا عضاومو تاطاب رلاو دجاسملا ءانب نا كلذو هصصخم نئارقلاو لاوحالاف اتلطم

5 

 [د]

 هحاصدصشمل ىذلا ءانلاوه اما انهروكذلملاب دارملاف فالخالب اهدلع اهل ىلالا رجؤي || ؟
 . 2 . 32 .٠ 290 ل

 هدصقمو قالا ةمهحمطف كلذك ناك اذاو ةع.سلاو ءايرلاو ةحارتسالاو حاسفنالاو هزتتلاالا |[ *

 | ءارو اسما هلعفاع دصممل هنال ترا لك ةحشو ةرم هانا نوكيالف ملاعاا اذه زواج ال 2

 رجاالف اهل رامثا الف ةرخآلا ىلا انهنم اهيدعتل بجومال ةلءاز ضارعا هلاعفاف رادلا هذه
 قفني نم مهنف .سانلا تاقيط بسح هنا ىهالغلاو قافنالا ىف اوملكت ءاملعلان | ملعا * ىهتنا

 م6 ومع م ب يم
 كسميو هضعل قف نه مهنمو . هش ةوقل قيدصلا 1 عل هللا ىلع داكوت ةكلمام عد 5

 ىلازغلا لاق * بجاولا ءادا ىلع رصتقي نم مهنمو 0 كا تكا كل" ملل ال هضعب

 هذه ناف اريسي تكي ول هيلع ةدايز نم دبالف ءالخبلا دح بجحاولا دردع ءافتكالا هللادجحر

 عجراف ناقرفلا ةروس رخاواىف قافنالا ىلع مالكلا انفلسادقو تاج ردلا ف تواف تاتطلا

 فاخاو راخ داو كاسما الب ناسحالاو لذبلا لها نم مك اياو نااناعج هيلع دمتعاو هنلا

 راسو كل لك صقل يكل [هو لاخ) هدو در و ىقذل ةنا رك نات طاح نخل

 نيفعضتسملاو نيربكتسملاعمجم ىاكهللا رشحت موب كموقل دممحاي رك ةاو ىا 4 مهر شحم موناو

 مهضعب لاقو + مهنمدحا ٌدشيال نيعمتحم 0 اعيج © مهلوك ل اح هللا ن نود نم نودع اوناكامو
 [1 نكن عومي عضم “1

 هللا تانب مهنا نومح زيرو ةكئالملا نوديعي اوناك ةعازخ نم حلم اون نوري ءال وه

 ( كلذل )



 امس ةروس مه م٠1١٠ زعم

 مملع ضارتعالا تاذعفف مهف رسلاىف .هللاقح نوعزربالو ءالوالاو ءايبنالا نوم تحال نيذلا مه

 درب ناكاب ةلط نا شلسم #* درداوك هذ راك دهوك ادخنوج

 قيسامو نيقو رابتعاب دحاو صخش ىف اذهف ةيككت ءالتبا ىرخا ةرا هياع هقيضل

 [ هجن 1] ةيسرافلابو : ىذلا ىنعمي ةلوصومام هي ”ىثنم متنا امو 9 راركتالف نيصخشفف

 اقوفن ةبادلا تقفنوحم توملاب اماو اقافن عببلا قفن وحن عسبلاب اما دفنو ىضم ”ىثلا قفن لاَ

 [ دتزرفو لامزا ندادزاب لدب : فالخالاو] اهتقفناو قفنت مهاردلا تقفن وحن ءانفلاب اماو

 ىمىتلا ةعانقلابوا لاملاب ايندلا ىف اما هنم اضوعو هل افلخ ىطعب ىلاعت هللاف ربااو ريا قيرطو

 دوجولاب ىزاجملا دوجولا نمو قابلا دوجوملاب ىلافلا دوجوملانم هفلخم وهف دوجولاوا

 دوجولاو دوجوملاب

 ام منكم اهر دلل تمهزا « امدنكرد ركأ تلود ىاه دتقا

 | ىوتثملا فو : قمل ا نيعنم طوقسلا باذعىف مث هللا مراح باكتراىف كلذ مؤشب عوقولا باذعو |

 | ىا هل ردشب و © ةران هيلع هعسوب ىأ # هدابعنم ءاشي نا قزرلا طسسي ىبرنا لق 8 |

 | بصن [ هجره ] ةيسرافلابو 16 ىأ ىنعع ةيطرشوا هي هفل وهف 0 هلوق هربذ 0 ١

 | [ ندرك هقفن : قافنالاو ] هفلخمي وهف هلوق طرسششلا باوجو هل ناب ”ىش نمو متقفنا هلو

 | هللا ةعاطفف متقفنا ”ىش ىأ وا ىذلا ىنعملاو هنع بهذام هللدبا اذا هيلعو هل هللا فلخا لاقب

 , هللال يس اوقفناورقفلا اوشخالف اعيمج امهفوا ميعنلاو باؤثلاب ةرخآلا ىف اماو ىنفيال زنك
 | دوجوملانم 'ىثن» متةفناامو ةيمحنلا تاليوأتلاىفو ©الجا و الجاع هللا فاطلال اوذرعتو

 | رورسلا نم متا وهو ىنعمو ةدوص رقفلاو مدعلاب ىضرلا ايندلا ىف فلخلا نف قيقحلا

 | لجرلاو ديسلاو ناطلسلاك هريغ ناف قزرلا ىطعانم ريخ ىا  نيقزارلا ريخ وهو 0
 | ىطعي ىلاعت هللاو هتيقزارل ةقرقحالو هقزر لاصياىف ةطساو هلايعو هدبعو هدنجىلا ةبسنلاب
 | قفنملا ةيريخنال نيقفنملاريخ هناىلا ريشي ةيمجتلا تاليوأتلا فو © ىنانال نازخ نم لكلا

 | ىهف اهب هفلخي ةقفننم هللاقفنيامو ناف وهف ةقفنلاىف قفنم لك قفنياف ةقفنلا ةيريخ رده
 | نم دابعلا حاصم ةماقا تناكامل مولعلا رحب ىف لاق * ىجتنا تاينافلا نه ريخ تانقايلاو ةقاب

 ىلع ةبالاىف هللا مهلد نيحلاصلاو ءاسالا ةفيطو نم اهنال تاداععلا فرشاو تاعاطلا لجا

 هيلامهبحاو هللالابع مهلك قلخلا ) اهيلع هتمال اثح مالسلاهيلع لاق اك اهيلع اثح اهنم فرط
 | قازرال نمضتملا ناك امل ىلاعت هللانأك زاجلاو عسوتلا ىلع اذه ىركسعلا لاق ( هلايعل مهعفنا
 | ءاشي فيك مهقلخ اكالما هلل نا ) ثيدحلا ىفو هل لايعلاك قلخلا ناك اب لفاكلاو دابعلا

 اهبورغ لبقو سمشلا عولط لبق اوداني نا مهمهلأ هشرع تحن ءاشيام ىلع مهدودو
 قيس روز هكدا اسدلا ىف هيلع هللا عسو هناريج و هلامع ىلع عسو نم الا نإث ص مول لكف

 راطنقلاو ( اراطنق نيعبسنهريخ مكلابع ىلع مهرد ةقفنل ؟ اطعادق هللازا الأ هيلع هللا قيض
 / (ةملا موب مكتقفن زكا نكلو اورتقتالو اوقيضتالو اوشأ الو اوقفنا ) انذو دحا لبك
 0 ةقدص هب هل بتك هلهاو هسش ىلع لجرلا قفناام لكو ةقدص فورعم لك ثيدحلا ىفو 0

 هلا خاتسك ص خش نآ ناهد ندنامثدك نايبرد مكيرتفد لئاوارد



 مه +, ١ رشعلاو ىناثلا ءزجلا

 ودعلاو ضرملاو مرهل آو توملاك تاذ لاو ءاراكلا ع جنم 6 نونما 5 افس ىقوف اولغ |

 ىنعي ( معيو ىمي ”ىثلا كبح ) يسوهيلع هللاىلص لاقاك هللانع دعبلا بجوي.هللاريغ بحو |
 ثروت دعبلا لاك ناف دعلا لاك ةتاماءا ذك و هريغ ةوعدنع ك.مصنو هريغ ةيّؤر نع كيدعل ٍْ

 سافئالاو ةيفاضلا لاوخالاو,ةحلاصلا لامعالا ةبرقلا تابجومنم نكلو ممصلاو ىهعلا
 لها مه باسالا هذه ل هاف ةقداصلا ةياعرلاو ةقحاللا ةيادهلاو ةّشالا ةيادعلا لب ةيكزلا ْ

 امي نوزخبتقللا ,بابلسالا مم نع نوعظقنلا انلاوب ةءظنقلاو«نازجتأولا نم "ندالأو !تاخّرافلا
 فلاغلا فوكخلاو تاكردلا مهلف تاهرتلاو ىوعدلاو تالفغلا لها مهو باسحلا مون عقتبال

 بئاضلا لاق : تالاخلا عج

 لجااهنلا ءارزا نالفاغنيا دنور ىنشتاب 0 نع تارش ماتا تلفغ لها دختادمت

 رانيدلاق ةظقلاىف رانيدما كيلا بحا مانملا ىف مهردأ لجرل هرس س دق مهدأ نب مهاربا لاو +

 ةرخ آلاف هال“ ىذلاو: مانملا فا هن كناك ايثدلا ىف هبحن ىذلا نال تبذكلاةف ةظقبلا ف
 ٍلَسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع هنع هللا ىذر باطخلان برمج لخدو +« ةظقبلاىف هحال كنأك |

 لاق اذهام لاقف ريضحلا هيجىف رثا دقو حطسلا ضفخنم تيب ىف هدجوف هرادفف مون تاذ

 ضفخانوكي ربقلا حطسف حلطسلا اما, و نبل اهذعب ةنوشخ اذبخ ىنج ىف ريدحلا ل

 1 نكألا اينذلا لسمو لئمامو ير الباع رث مهو اهلهال ايندلا انكرت نحنف اذه نم

 ايندلا ةئي زب رتذي نم لقاعلاف (اهكرتو حار مث ةرجش تحن لظتساف فئاص موي ىف راس

 ىلوملا ةاضيص ىلا سيو |
 رابط رفءجوج درارب رب « تسد ايدي دنك هتوك هكره ْ
 ءادذو نم ادحااو بحي ناك اناطلس نا - ىح - ىئفلا كرتيوب قابلا ذخأي نا ىلوالا |
 راد ىف مهفاضاف لالا ةقيقح رهظي نا ناطلسلا داراف هن اوئعطو:هودسفك هريغنم رثكأ |

 رهاوجلا نم هبجاام مهن«لك ذخافرادلاىف هبحا ام مكنم لك ذخأيل لاقمث ةنيزلا عاوناب ةنيرم
 رادلا هذهىلا ”ىجبمل ناسنالاف تناالا ىنجتاام.لاقو ناطلسلا د وسحلا ريزواا ذخاو عاتملاو

 ةمهلا ةءاند نفل تتفتلا ناف اهيلغؤتئياق ىلا ١تقفتلتآلا هو: سورعلاك هناف ناحتتمالل الآ ةئئيزملا
 داعملا رفشل ٍدازلا كرادتؤ ةصرفلا/موي مويلاف. لقعلا ناصقنو |

 ارجلزنم نيزا: ىزادىميرب ىهاراداز * -تديئزومعمركدىتشذكبوج نتطابدزا 0

 نودهتجيو اهيف نعطلاو درلاب ةينآ رقلا 06 انتا ىف نوعسي 3م شيرترافك مه ه6 نيذلاو 8:

 ةذخاؤم مهلنوكيالف اننوتوفيو انو زجعي مهنانيناظ +6 نيزجاعم # :مهناؤك لاح اهلاطبا ىف

 قبس دقو [ ىراك رد نتفرك ىثب ىكرب : ةزجاعملا ]. رداصملا.جان ىف لاق * كلذ ةلباقمب
 رضاح ة«ةيسولفلاب وهو راضحالا نم 5 نورضح ؛ باذعلاىف كئلوا 3 ةروسشلا لئاواىف ١

 | ةيمجنلا تاليوأتلا فو © هيلع اودمتعا ام مهعفتشالو هنعب نوبغيال 10 ىا [ ندر 1
 كس 0 2 .

 2مم

 | هيح سانال نيزامم دالوالاو لاملاب هللا دنع ىئلزلا قحختنتال هناىلا :ةراشا:ةب الافو « كلذربغو

 | اقح هيلع انلابقاو اقدض هيلا انمزع لمي و اقلطم هريغنم انءاجبر عطب نا هناحبس هللالأسن
ٍ 
| 



 آبس ةروس مه 799 >>
 ظ هيلع ىنلا ةيلستل تءاج ةي.آلا هذهو * عملا, عملا ةلباقم ىلع نوركنم 4 نورفاكؤ# ناعيالاو
 صيصختف كموق رباكا ما كمهيالف ةيضاملا مثالا ءانغا ةريس هذه دمع اي ىا مالسلا
 بيذكتلا ىلا مظعملاىعادلانالوا نوعوبتملا مهنال اما هيف لكلا كارتشاعم بيذكتلاب نيمعتتملا
 نينمؤملا ءارقفلل نوفرتملا رافكلا ىا 46 اولقو قه رابكتسالل عبتتسملا عتتلا وه راكتالاو
 ايندلا ىف مكنم هي ادالواو الاوما رثك ١ نحن ف مهل ةتفوهاميو ايندلا فراخزب ارخف
 ةرخ آلاف ناهيال ايندلا ىف مركملا نال اهعوقو ريدقتى لع ةرخ آلا ىف *6 نيبذعمي نحنامو ف
 هطسب نا 4 ءاشي نمل ل هعسويو 46 قزرلا طسبي ىبر نا له مهيلع ادر دمحاي *« لق وف
 هقيضي و هيلع هردقي نا ءاشي نمهىلع قيضي ىا 6 ردقيو © رفاكو نمؤم نم هعسوبو هل

 باوثلا ىما كلذ ىلع ساقنيالف ةغلايلا مكحلا ىلع ةينبملا هتئيشم ءاضتقا بسحر فاكو نمؤم نم
 سيل هنا ك مارك الاىنع ةلالد عيسوتلا ف سيلف اهمدعو ةعاطلا امهطانم نيذللا باقعلاو
 رحافلاو ريلا.اهنم لك اي رضا ضرمت ايندلا )تيدا ف و. ةناحالا لعن ةلالعإ ىنصتللاف

 ( رهاق كلم اهيف مكحي ,قداص دعو ةرخآلاو

 تسودهجح نمشدهحامغيناوخ نير * تسوا ماع ُهرفس نيمز ميدا

 ردقلاو طسبلا ةمكح دي نوملعبال له نالذخلاو ةلفغلا لها مهو  سانلارتكا نكلو ف

 نورديالو ناوهلاو لذلاوه ردقلا رادمو ةماركلاو فرشااوه طسبلا رادم نا نومحزيف
 تاجردلا عفرو ءالتبالا قيرطب ىناثلاو جاردتسالا قيرطب نوكي ام اريثك لوالا نا

 بئاصلا لاق
 او رودزم دنكيم لهاكريس نانو با <, نكماسد تمعلو زاب وح دار نسق

 | ةغاام ىلاعت هتهج نم فتأتسم مالك ©« ؟دالواالو مكلاوما © [ تسسينو ] « امو

 | عم انافىتلا ةعامجاب دي ىتلاب 99 سانلا اهيا مكدالواو مكلاوما ةعامامو ىا قحلا قيقحنىف
 لوصوملا ثينأت نوكف ىتلا ةلصخلابوا ثينأتلا مكحىف ءاوس .هثتالقع ريغو..هقالقع رسكملا
 مكتبناك مكبرقتب ارادصم بصن م« ىناز اندنع مكبرقت 9: ةفوذحلا ةفصلا ثينأت رابتعاب ْ

 | مسا لذ شفخالا لاقو * دحاو ىنم؟ ةيرقلاو ىبرقلاو ةفلزلاو ىنلزلاو اناث ضرالا نم
 لوعفم نم ءانئتسا 4 اخلاص لمحو نما نمالا هه ابيرقت اندنع مكب رقت ىتلاب لاق هنأك ردصم
 هللاليبسىفهلاوما قفنا ىذلا اصلا نمؤملاالا ادحا ٍبرَقت دالوالاولاومالا امو ىا مكبرقت

 ىشاوكلا ىف اك هدعبام هربخ ًادتبم نم وا ةعاطلاو حالصلا ىلع مهابدو ريخلا هدالوا معو
 ءازج مهل #9 تبان نولماعلا نونمؤملا «6 كللواف 88 نمحرلا حتفىف اك اعطقنم ءانثتسالا نوكف
 فعضلاىلا ءازملا ةفاضاو كئلوال ربخ ةلطاو هدعبامربخ رورجملاو راجلانا ىلع ه« فعضلا

 ءازج مث فعضاا ءازجمث فعضلا اوزاجي نا مهل كئلواف هلصا لوعفملاىلا ردصملا ةفاضانم
 ىلا ةئامعيس ىلا اهقوف 15 ارمثع مهتانسح نم ةدحاولا مهل فعاضي نا هانعمو فعضلا

 تافسغ ىا # تانرغلاىف مهو © تاحلاصلا نم اولمعام بيب 6 اولمع امب 8 ىصحالام

 نوكي ءانب لك يندر ءانلا فوق .تديلإ .يمو.ةفرض عجيةعفرلا ايل زانمو اهؤازأسق هوا تلد

 ا

 للي علال اا ا اا ا 1 ت1 مت ا ا 1 تت تذ ذ 1 ملا: 8صظطظ|ظ#ّ«ٌّءٌ؟ ؟ _ _ _7010707070737373ؤ1ؤ13939393939آ9_9آإ5آ9آ[ؤذذذذل1له1١ش1ل1 222122222225219



 ا

ِ 

 مي هيا ع نورشعلاو قاثلا جلا

 ا « راهتلاو لئللا ر | هل لاطباو 11 2 ةفانثتسالا ةلجخا لع تفطع4 |

 | انايا مكلمحو راهنلاو لدللا ىف اني كركم اندص لب ىا ةليحب هدصانع ريغلا فرص ركملا

 ٍفرظلاىف عسا ىنعي اعاستا فرظلا هماقم مقاو هب هنلا"تاضملا فدك :زازوالاو هل

 نيركام مهراهنو مهل لعجوا «رادلا لها ةليللاقراساي» هلوقكهب لوعفملا ىرحت هئارجاب

 نإ نك داازج انما ةيعم ةئايلاك كم لب لماذ كملل فرظ  اننورمأت ذا 8 ازاخي

 هلوقىف اك ركذامب مهرماسفن اما مهركمب دارملا نا ىلع ءاكرش هللوقن 46 ادادنا هل لعجتو

 نيلعجلا ناف 6 اكولم مكلعجو ءاسنا مكف لعج ذا مكذع هللا ةمعن اوركذا موق اي ) ىلاعت

 بيغرتلاو هب لاثتمالا ىلا ةعاد صمالل ةنراقمرخا روما اماو ةمعن ىأ هللا نم ةمعننيروكذملا

 تّثاف, جم[ ىفةارادحتلا ةمادنلا ي باذعلا ا واذ اشم ذل اورساو كلذ وحنو بهرتلاو

 اهافخاو ةمادنلا مهتعفنام نيح لالضالاو لالضلانم العفامىلع ةمادنلا ناشر فلا رمضا ىا

 نم هناف 6 (ةندركا نقنززبم | :ةسراقلاب وهو متل ةفاختردمألا نع [كتملك

 انلعجو © مهلاطل بسانملا وهو هتنكشا ىف مك بلسلاو تايثالل حلصت ةزمهلا ذا دادضالا

 لغاالصاو قوطو دق ىا ديدح نم لغ هتبقرىف لاق © اورفك نيذلا قانعاىف لالغالا

 تادرفملا ف كلو ءاضعالا لعجيف هيدشامي صخ ىراجلا ءامال لغلا هنمو ”ىثلا طسو |

 نيعباتلا نم ايندلا ىف مهءاجامل قحلاب اورفك نيذلا قانعاىف ةمايقلا موب لالغالا لعجتو ىنعااو

 رامضالا عضوم ىف راهظالاو هعوقو ققحن ةهج نم ىضاملا ظنفلب ىل.ةتسملا دارياو نيعودملاو

 اوناكامالا نوز# له 0 مهلالغا بجوم ىلع هينتلاو مهمدب هبونتلل مهقانعا ىف لش ثنىح

 اوناكاعالاو ىصاعملاو رفكلانم ا امندلاف نوللهعي اوناكام ءازجالا نوزجنال ىا 5 نوادعي

 ناطشلا تاليوستب ناعالا نع اهوعئمو امدلاىف مهسفنا اودنق املف راخلا 2 هن ولعل

 هلال هدبع قنعف لغلا لعج هركو عورفلاىفو + ديقلاب ةرخ آلاف اوزوج ىبنالاو ىنللا

 كر نععناملا قشلاىلا ددلل عماجلا ديدح نم قوطلا لغلا ىلاتسهقلا لاق * رانلا لها ةبوتع |

 فيخاذاك الذب ةداعلا ترج انئامزىف هنا هقفلا لاقو * ةملظلا ناب داتعم وهو ىهتنا سأرلا

 ءاهفسلا ىف نيملسملا ةنس هنال هدبع لجريف ادبق لعجن نا هركيالو . ىربكلاىف اكقابالان

 هوحن و ملى اب هطبر لحو هلال ةنايصو هقابا نع نر هفذا دنعلا ىف هركيالف داسفلا ىلداو

|| 

 1 مهتيانج ققحن دعب نيقوسلا ةقاطا ىف ةسملا لها هداتعاام اماو باستحالا باصنف لاق +

 هقنعىف لعجم ىا هب قاطني روزلا دهاشنا فاصخلل ىضاقلا بداىف ركذام هلصاف مهتنابخو |

 ريهشتلل كلذو ءافلاب ةفاطالا نوكت نا زوجن و[ هلك هتخ 1 ةيسرافلاب هل لاشام وهو قوطلا |

 ىهلد جبهرد 2 ىرقلا نم 6 ةيرقىف انلسرا امو © سانلا نيب |

 ىن © 8 9 مهعمجتو اهلها ىرقت رصملا ةيرقلا رارمسالا فشك ىف لاق + [ ىربشؤ

 ةمعنلاو شيعلا عسوملاو متتملا مركش فرتملا هك اهوفرتم لاق الا ه8 باذعلاب اهلها رذني

 اسود ءلآق 7 هتفطا ةمعنلا هتفرتاو همعذ هفرتا لاَدِب ةمعنلاىف عسوتلا وهو مضلاب ةفرتلان

 | ديحوتلا ه مكححز ىلع 4 هيمتلسرا اهب انا و» مهلسرل ايندلاب نومعتتملا نوآربكملا' ةيرقلا "كات

 )ع نامي الاو )



 اه ما 7537

 باوصلاب معا هللاو نك عض * باع قادوزرا ديا ل

 لزني ىذلا 46 نارقلا اذهب نمؤن نأ 8 شيرق رافك ىإ *6 اورفك نيذلا لاقو »©

 ثعيلا ىلع ةلادلا ةميدقلا هوك نم هلبق لزت اعالو ىا 2 هنادي ناب ىذلاب الو وو دم ىلع

 دشاب ناطيش تكلمب ٌهدشلمغتسم هكىمشجح ] رارسالا فشك ىف لاق * .ليجالاو ةادوتلاك
 دباب ىلد كادي نق تنزع لالج ازا دوب ويد فرصت ثوام < ىذا دكان قو ارام

 لالزب دياب ىتمش . درب ام توبنو تلاسر رب مارا هتفاي هانب قح مرك مرحو .ناما نامْغِب

 نفك عمر ناب يانا مليون هدهد فاق قوما لرواد انف [كيرع .هلواجج اماديتكل هلو ماطاش

 درءاوجىا . دبايردو دب امتاياو تازحعم ان هدشرادس توهش باوخ زاو هتفابصالخ

 [دنكت قيرح ارئايئاخاك ان دنكدج دنك ىميدن ناطلساب هك درادن ىلا هكره

 ند مشب اك هيو طش »ع نمد مشارف هشيم اهبطصم رد

 نم مشاب ى درد دماب ىمأل 0 نم مثالقو ىردنلف دنح ره

 اوملظ مهنال ثعبلل نوركنملا ه6 نوملاظلا ذا 8 باطخلاب قلي نم ايوا دمعاي # ىرتولو

 ةبساحملافقومىف نوسوبحتىا مهد دنع نوفوقوم 98 رارقالاعضوم راكنالا اوعضو ناب

 هريوصت نع ةرابعلا رصقن اعينش اعظف ايما تيارل ىا فوذحمول باوجو مهلمانا فارطا ىلع

 اهناعم عراضملا ىلعول تلخد امتاو [ راوشد ىراكو بعد ىرصا ىنيب هب هيا ره ] ىنعي :

 ققحن ىف هب عوط ملا: ىضاملاك هللا رابخا ىف بقرتملا نال ىضاملا:ةلزنم ةليزنتل ىضاملاىف طرمشلا

 عجر نم دري ىا 4 مهضعب عجري لَه بطاخلا اهدهاشيل ةيؤرلا ةروص راضحتسالوا هعوقو

 فارطانوذاحو لوقلا نوء>ارتيو نورواحي عا 4 لوقلا ضعب ىلا 0 در ىنعمب اعجر

 لدبا مث [دتيوكم باوجو هضاذركك مهرب نذخس هيكل هرواحم 1 ةيسرافلاب و 3 ةلداجلا

 عاملا لوش ىا [ ندرمش فيعض : فاعضتسالا] 46 اوفمضتسا نيذلا لوب 8 هلوق هنم

 « اوربكتسا نيذلل 9 [ ناكتف ركمراج, ونوبز ] ةيسرافلاب و : اورهقو ءافعض اودع نيذلا

 هللا ةدابع نع مظعتلاو ربكلا ىف اوغلاي نيذلا ءاسؤرلل ىا [ ايندرد دندركس ىثكرس ]

 الوا ىا # متاا الو فه لالضلاو ىنا)ىف ءافعضلا اوعبتتساو هلاسنا ىلع لزنملا هلوق لوبقو
 عابتاو ناميالانم انومتعنم ما ىا * نينمؤم انكل ل نايالا نع انا ؟دصو مكلالضا

 « اوفعضتسا نيذلل اوربكتسا نيذلا لاق“ #8ليقف اوربكتسا نيذلالاق اذاف لبق هنأك لوسرلا
 3 نأ ف نيفعضتسملا ىا مهسفنال كلذ ناتنمم ناعالا نع مهل نيداصلا مهنوكل ركل

 | دعبإ» [تيادهو ناعيا لوبقزا]:ىدهلا نعإ» مانفرصو «انعنم 6 < انددص ف [امايآ]

 | لوقم هناعم هلقامل دير“ اذه تلقأانا ام كلوقك هنع ؟دصنمل ىا ىدهلا ىا #4 5 ءاج ذا

 | هتويثو ملكتملا نع لغفلا قث دض يمص! ىلغا ىراكتالا ماهفتسالا ةزمه كوخدا ناف قريغل
 مددص كاذ بدنسلف مارجالا ىف 3 نيمروأع مك. لب 0 لاق مك هزمغل

 أ ناعالا نع مكسفنا

 | ةوادع بيس ريصت ايندلاف ضعبل مهضعب'ةعاط ناىلع رافكتا هنت اذهىفو ذيلقتلا مترثآو

 17 ا ا ل ا و معمم م ب ب ملا

 اوربكتسا نيذللو نيسحم +6 اوقءضتسا نيذلا لاقو 88 ضعب نم مهضعب ىرتتو د الانف
 ام و وع ليوم 9 روعي ت داس الح ابتسم ريكس نو علاش ظنذ دس تسال

 م مفعم تعصصم

 هعاخ نايميرد مكيرتفد رخاوارد



 مه 791 3>- نورمشعلاو ىتاثلا ءزجلا

 كحورل ةعبات نك ةراشاب حاورالا ملاءىف تاصحامل حاودالاف مهدوجو ,دب يىفاماف ( مهارإا

 ةينارون ةفيطل عبطلاب ةيولع اهنال ماسجالاب اهقلعتل اريذنو اريشب اهل نوكت نأ ىلإ تحاخا

 | ىلا جاتحتق امهنيب, ةداضال اهلا ليمتالو اهب قلعتتال ةيئاملظ ةفيثك عبطلاب ةيلفس ماسجالاو '
 اهناب اهرذني ريذن ىلا جاتو اهنا ٍبعرَبل اهب لاصتالا دنع اهل لاك لوصحمب اهرشبب ريشب

 ةزوكىم ةرجش اهف ةبح لك ةلماكريغ ةصقان ىتبتو اهلاك نم مرح ماسجالاب قامت نا |
 راعتم ردم لاك غلبتن اولا لعفلاىلا ةوقلا نه ةرحشلا جر ءاملاب برتو عرزتناف ةوقلاب |

 جاتحي هتفصب هفافصتاو هنانثمطاو بلاقلاب حورلا قلعت دعبف ىبرملا راكأألا ةباثب حورلاف
 هتوشيو ىلاعت قحلا برش هرشب مث ىلبيال كلو ةنلا ميعني هرشب» هماقم ب تسول

 ةعبطقلاب مث قحلا نع دعبلاب هدعوبا 6 مهج رانب الوا هرذنن ريذنو هلاصوب هدعي و هلامح ىلا

 هلعدهللا بصهحور رذب نم ةتيدم تادوجوملا ة ةرحش تدجو رظنلا تنءما اذاو نارحهلاو
 ١

 ةرحشلا هذه رك اوناك ناو مهو نيلسرملاو ءايبنالا عييمج نو ةرجشلا هذه ةروهو 22و ا

 ةريثكرامت ةرحشلاىلع رهظي دحاو رذب نم هنا اك هتيعبتب ةيترملا هذهاودجو نكلو اضيا |
 لدي ىذلاو هتيريذنو هتيريشب لصال اعرف ريذنو ريشب لك دحف دحاولا رذلا كلذ ةبعبتب

 || تادوجوملا تارحش تلخد 6« نيملاعلل ةمحر الا كانلسرا امو ) ىلاعت هلوق قيقحتلا اذهىلع |

 ئيذلا سانارثكا ناىلا.ريشي 6( نودغيال سانلارتك ١ نكلو.) لوقو .باطخلا تحن اهلك
 لاودحا نال انررقام ةقيقح نوماعيال ةيرولا ةمر ىلا اولصوامو ةرحشلا دوجو ءازجا مه ا
2 3 1 
 اهلاحي ةفقاو نوكتل اهفصو:ىفاهلثم ةرقل الا ةرحشلل ةمولعم تسل ,ةرغلا |

 هيلع هللا ىلص هللا لوسرل نيطاخم مهيغ ةياغو مهلهج طرف نم نوكرشملا ىا © نولوشبو 9 |
 رذنماوهيرشبلا كدعولا اذه ف ؟دشاب ك] © ىن) ه9 ءازهتسالا قيرطب هب نينمؤملاو سو '
 داعس مكل لق # دوجولاو ول ىوعد ىف # نيقداص متك نا 9 + رالاو ةنخلا 3. |

 داعيملا كلذ نعىا هي هنع نورخأتستال 9 ىميم ردصم ثعبلا مون وهو مولإ دعو ىا # مون ٍ

 4 نومدقتستالو 8 [نامززا كدنا رادقم ] 46 ةعاس 8 داعبملل ةفص ةلمخاف هتأجافم دنع ١
 ديدهتلا ىف ةغلابملا نم باوجلا اذهىفو [ ندششبب : مادقتسالاو .:ن. سب : راخعاتسالا ] |

 تاليوأتلا فو © القع عتتمملا م ادقتسالاك ةلاحتسالا ىف راخثتسالا لعج ثمح ىخالام |

 ىلا لصنىتم ىنعي ةيرقلا ةيترنم مهودعو اف مهلاجعتساو بلطلا بابرا ىلا ريشي ةيمجنلا ظ
 -غ لك ةرغل نا مك مهب هرخآ ىلا 6 مكل لق ) هلؤَقب و هب انومترشب ىذلا لامكلا |
 ةيتر ىلا هغولبل مولعم تقو كلاس لكل كلذك اهلا ىلا اهغواب و اهك اردال امولعم اتقو '

 هبييح عم ىلاعت لاق رسلا اذهلو 6 ةئس نيمب را غلب و هدشا غلب اذا ىتح ) ىلاعت لاق اك هلاك
 اربص ماقم لك لينل نا ىلا ريشن اذه 6 لسرلانم مزعلا اولوا ربص اك ربصاف ) مالسلا هلع
 ويل نأ لسرلا نم مزعلا ىلوا نم ناك امل مالسلا هيلع ىنلا نا اك ماقملا كلذل ابسانم

 هرسس دق ىورلا نيدلالالج انالوم لاق 5 لسرلا نم مزعلا ىلوا

 (ربص )



 امرا هب عم

 (بعرلاب ترصنو) ةريثك هيناعمو ةللق هظافلا نوكيام هو (ملكلا عماوج تيطعا تسب

 ةياغلا لعجو (مهنيبو ىنيب رهش ةريسم نم) ىئادعا بولقىف فوخلا ءاقلاب هللا قرصصن ىنع 0
 (متانغلا ىلتلحاو) رهشنمرثك ١ هلنييراحاهنادعانم دحانيبو هدلب نيب نكيمل هنال ارهش |

 صخف ءاسالان ود نيمناغلل اكلم نوكت تاناونحلا اومنغ اذا: اوناك مالا نم هلبق نه نا ىنعي

 لاومالاو ةمعطالاو ةعتمالان م اهريغ اومنغ اذاو قصلاو سلا فخاب مالسنلا هيلع اًمسن |
| 
 ةموحرملا ةمالا هذه صخو لولغال ثيح هقرحتف ءامسلا نم ءاضيب ران ”ىدتف هوعمج أ

 نم مهلبق نمل هلحب ملو مهقازرا ىف ةدايز مهل هلحا هللا ناذ نابرقلا مح لكاك مهنيب ةمسقلاب |

 افيفخت اوناك ثيح ةالصلاىتمال هللا حابا ىنعي (ادجسمو اروهطضرالا ىل تاعجو) مثالا
 زج و قكانك قالا ةيضاملا متالل ةالصلا حبي ملو ءاملا دقف دنع بارتلاب ممدتلا حاباو مهل

 فالخي رخأتوا مدقت نمم هريغو هنمزف ىا (ةفاك قالا ىلا تلسراو) ءاملب الا مهل رهطتلا
 لاق * ةئامزت تضخ اهنكل ضرالال ها عيمج ةماع تناك ناو اهئاف مالسلا هيلع حون ةلاسر |

 لاق + رجحلاو تائنلاو تاناوملاو كلملاو ناو سنالا لمتشي قلطاو نو.علا ناسناىف |

 هحجردقو صئاصخلا ٍباتك ىف هتحجر ةكئالملل هلاسرا ىا لوقلااذهو ىطو.سلا لالجلا |

 ىلا مدآ ندلنم ةقباسلا ممالاو ءاببنالا عيل لسرم هنادازو ىكبسلا نيدلا قت خبشلا ىلبق
 ديزو تاداملاو تاناودملا عج ىلا لسرم هنا دازو ىزرابلا اضيا هحجرو ةعاسلا مايق

 قارعلا ظفاسملا مهنم ةكئالملل لسريل هناىلا عج بهذو هسفنىلا لسرم هنا كلذ ىلع

 نوكف عامج الا هيف ىنسنلا ناهربلاو هريسفت ىف ىزارلا رخفلا ىكحو ىلحلا لالجلاو |

 ماعلا نم 6 اريذن نيملاعلل نوكيل )ل ىلاعت هلوقو ( ةفاك قلحلا ىلا تلسرا ) مالسلا هيلع هلوق
 ةالصلا ماقاو ضراىف لجرلا ناكاذا هنع هللا ىضر ناملس ثيدح هيلع لكشبالو صوصحلا |

 زوج هلال هدوحس نودح و هعوكرب نو 2 هاقرط ىربالام ةكئالملا نم هفاخ ىلص |

 هتثعب مومح ىلع تاقواخلا لضفا هنوكلد ريقفلالوقي * مهلا هتثعب نع ارداص كلذ نوكينا
 حيصقب داما ىت> هيلع اوملسو ءامنلاو ضرالا لها هدلومب ريشي اذلاو تادوجوملا عيش

 هرس سدق راطعلا خمشلا ةرمضضح لاق : نيعمجا قلخلاىلا لوسرو نيملاءلل ةمحر وهف ءادالا

 تاصح ىتفك نازا حست شفك رد « تاذ كاب نا دو» تارذ 'ىعاد

 مهضعب لاق |

 دنديرفا ناسنا عون سب نازو * تداعس روشنم دئداد ارت

 دندي رفا ناولس ىهاكن ١ سي * دندرك وت ليخردهلمح ارىرب

 تاليوأتلاىفو © بازحالا ةروسىف نيب ام اعباتمالو اعرمشمال هدعب الف ىا نوسنلا هب محو

 ىحورب ةراثو ىروب ةرم اهنع تربع ىتلا كدوجو ةيهام لاسرانا ىلا ريشي ةيمحتلا

 نيلوالا لها نم ةفاك سانال اريذنو اريشب نوكتل الا انم نكيمل دوجولا ملاع ىلا مدعلا مكن

 اذبهىف دوجولا ءدب نم كا مهجايتحال دعب اوقلخي ملناو نيلسرملاو ءايبنالاو نيرخآلاو

 ىبا ىتح ىتعافش ىلا نوجاتحم ساسنلا ) سو هيلع هللاىلص لاق ا دبالاىلا هريغو نأشإإ



 مه 7944 >> نورشعلاو ىناثلا ءزجلا

 نيعبرا موب لكف اموي نيعبرا هرك ذنمو هيفزعلاناف قئالخلانع ةمهلا عفرب كلذو هانعم
 عينملازينغاي ةيسيردالا نيعبرالاىفو *هقلخ نم دحال هجوح لف هنعاو ىلاعت هللا هناعا ةىم
 موي لك تالاوتم مايا ةعيس هأرقنم يدرورهسلا لاق * هلداعي ”ىشالف هىما ىلع بلاغلا
 نومز هني مهناف هديب مهيلا ريشيو ةرم نيعبس ركسعلا هجوىف هركذناو همصخ كلها افلا

 ةداعمث اعرش ءاجام امدقم اهيلع ىرجتف رومالاىف هتمكح ىعارتنا ميكحلا مماب برقتلاو
 هرك ذ رثك ا نف ةءكحلا باب حتفو ىهاودلا عفد هتيصاخو « ىعرش ضراعمنم تدلس
 قحلا ةباصا انقحىف ةمكحلاو ةمكملانم باب هل حتفو ىهاودلا نم هاش ام هنع فرص
 مهضعب لاق * ماكحالا ةياغىلع اهداجباو ءابشالا ةفرعم ىلاعت هللا قحىفو لمعلاو لوقلاىف

 هيلع ىهام ىلع ءايشالا لعب ثيحب مكسحلا نوك لوالا . نينمم ىلع كارتشالاب لاقت ةمكحلا
 نانبلا قاب قسدقو ةعماجلا ةمكحلا لاعفالا هنع ردصت ثمحب هنوك قاثلاو . ىمالا سفن ىف
 ءاششالا ةفرعمو لمعلا ىف داهتجالاو معلا لصحت ىلع نوعلا هللا نمو نامقل ةروس ريسفتىف

 [ نداتسرف ] ةيسرافلاب لاسرالاو : كانتعبام ىا دمع اي 6 كانلسرا امو © هيلع ىف ام ىلع

 فكلا نه مهدوساو مهرمحاب ةطيح ه6 سانلل 9+ ةلماش ةماع 6 ةفاك وج الاسرا الا قه

 ىلع ةفاك باصتناف مهنمدحا اهنم جر نا مهتفك دقف مهتلمشو مهتمع اذا اهنال عنملا ىنعمب

 فاكلانم الاح نوكتنا زوجن و اهب قلعتم راجلاو ثدنأتلل ءاتلاو فوذحم ردصم ةفص اهنا
 مهلامماج كنوك لاح الا لاوحالا نم لاحىف كاناسرا ام ىا ةمالع ءاتك ةغلابملل ءاتلاو
 هلةعئاملا ”ىشثلل ةعماجلاىه ةفاكلا رارسالا فشك ىفو * عملا مزاي فكلا نال غالبالاف
 نوكينا زوجالو كيلا اهمحا ىا كدي فك كلوقو شيلان م فافكلا ةنمو قرفتلا نع
 لاق * راجلا ىلع رورجلا مدقت عانتماك رورخلا امحاص ىلع لاحلا مدقت عانتمال سانلانم الاح

 لاح 6# اريشب © ىهتنا ةغلابملل هبف ءاتلاو ىصاعملا نع مهل افاك الا كانلسرا امو بغارلا

 6 اريذنو 9 ةيؤرلاب نيقشاعللو ةنجلاب نينمؤملل [ هدنهد هدؤم ] ةيسرافلاب اريشب كنوك
 نكلو 8 باجملاب نيركتمللو رانلاب نيرفاكلل [ هدننكم, ] ةيسرافلاب ارذنم كنوك لاحو |
 ساناركذ رركو ناصعلاو ةفلاخلا ىلع مهلهج مهلمحبف كلذ 46 نوملعيال سانلا 1
 نوملعيال نيذلامه مهناو مهب ةلاسرلا ةمعنو ةراذنلاو ةراشبلا ىتمعني لهجلل اصيصخم |

 ةيويندلارومالا عيمج كارداب لقتسيال لقعلا نال كلذو هنوركشبالو مهيلع كلذب هللالضف |
 تالكشملا ناب و راذنالاو ريشبتلا ىلا سانلا جاتحاف عفانملاو راضملا نإب زيقلاو ةيورخالاو |

 نيلعن كارش درك ملاع ناّقيدص قيدص] رارسالا فشك بحاص لاق + ىخولا لها ةهجنم
 عمس قشاع بيغ ىخو ئادص دشتفكيم بذاكاروا ناركتم ناكتاكيبو دوب ىو ناركاج
 كارش رون كاردا زا لاء ءالقغ لوقع همه لوقع دندناوذبم ىصاكاروا دوب ىو زي نع

 لزا فطل مكحب ناشنا ىاهديد ىرا دنئداهن هناويد وا مان نارفاكو دوب زجاعو اسمع
 ظ اراوأاك تقلا ناو ةذيشسار: قع"نانقأ لكك نانا 'ىئاهمتتحع و. هتفايث قدض ىاينوت



 أبس ةروس م هي ني
 « ماعلا لَه ةلكعملاىا ةقلغتملا اياضقلاف لصيفلا م احلا # حاتفلاوهو 8: رانلا نيلطبملاو

 لاق ٠ كلذادعام هاع نحيالاك كلذ نم'ىث هيلع الو هيلعو هل ىضَش نمو هبىعش نا تذاع
 حابشالاو حاورالل باب قالغناو قيض رثا ىلع ةعدلاو ريا راهظاب لضفتملا حاتفلا قورزلا

 قضلا نع جارفالاوهو حتفلا نم حاتفلا حاشملا صعب لاقو « ةيورخالاو ةيوسدلا رومالا ىف

 لهجلا قيضو هري2 سفنلا قبض بهذي ىذلاو همكحن قاف نيءصخلا قياضت جرش ىذلاك

 هنادعا ىديانم اهجرخو هناسنال كلامملا حتفي ةراتف لكشم لك يعكس هتبادهبو قلغنم

 باجحلا عفري ةراثو رخأتامو كينذنم مدقتام هلاك لرفغيل انيبم احتف كلانحتفانا لوقو
 سانلل حتشيام لوقيو هتايربك لامحو هنامس توكلم ىلا باوبالا مهلجتفيو هنايلوا بولقنع |

 احاتف نوكينا ىرحالاف قزرلا حيتافمو بيغلا حيتافم هديبنمو اهل كسمالف ةمحرنم
 رسيتيناو ةيهلالا تالكشملا قيلاغم هناسلب حتفتي ثيحب ريصينا ىلا دبعلا شطعتينا ىنذنو

 ةيداخو + حاتفلا مسا نم ظح هلنوكلل ةيويندلاو ةينيدلا روهالا نم قلخلا ىلعرسعتام هتنوعم |

 رجلا ةالصر'اىف هارق نق حتفلا بابسانم نيكقلاو بلقلا ريونتو رومالا ريسيت مسالا اذه

 قزرلا ريسبت هيقو ةيضا ريستاو هريس روئشو ةيلقن رهط هردص ىلع هديو ةرم نيعيسو ىدحا

 هبقار. ”ىش لكب ملاعلاوه ىلاعت هنا فرع نمو معلا هبماق نموهو ملاعلا ةغلابم ميلعلاو + هريغو

 لاق +'ىث لك. هلاهجوتمو , ”ئش لك دنع هب. رانا .ناكف ”ئشلك ىف هبلعب تك اور "ىش .لكاف
 كف هللاهع ىلا عجراف كيلا مذلاب مههجوتوا كيلع سانلا لابقا مدع كلملا ىتم هللاءاطع نبا

 ليصحيت مسالا اذه ةيصاخ و # مهنم ىذالادوجو كتييصم نم دشا هماعل كتعانت مدعب كتبيضُق ا

 | فراغعملا سشىفو + هبقدلي ىذلا هجولا ىلع هتفرعم قح هللا فرع همزال نق ةفرعملاو معلا

 ةمكبللا فرعي لأسام هلزمستيهناف هيلع مديلق هللادا بما ن مر تفشكوا ضار هيلعي عهتننا نف
 داعي ] 3 ىلورالق 0 لمعلاو مهلا نم باب هلحتف ةيهلالا ةئصلا باب حت داراناو بلطامف

 رداصللا جاف لاق * [ديا هتسيزب ] ىنعي : مهومتقللا ىا 6 مقحلا نيذلا 82 [ نع

 كاع مده سماب ديرا 14 ءاكورش 0 كلاعت 2 هبا [ نديباسرو ردو نديسررد : قاحلالا ]

 ا مهيأر نالطب ىلع مهعالطاو ميظعلا مهأطخ راهظا ماللسل هيلع 3 ىأرع اهنوك عم مانصالا

 | له ةدايعلا قاقحتسا عم “ىش هلثك سيل ىذلا للاب اهومتقحملا ةفص ىأب رظنال اهينوداىا
 مهلعدر 5 الك 4 مهيلع ةجحلا مازلا دعب يل تيكم ديرم همو نوقزري لهو نوقلح

 مه امدعي نودبعتامو مكل فا مالسلاهيلع ميهاربا لاق م” ةياقملا لاطبادعب ةكراشملا نع

 دحاهللاوه لاق اكناشلاوا هدحو هللاىا ه«وهلب 99 [ تسين تسرد ىزاينا نيا ] : ىنعي
 ىتلا ؟ ؤاكرشنِراف ةرهابلا ةمكلاو ةرهاقلا ةيلغلاب فوصوملاىا *6 مكحلازيزعلا هللا

 هدحو ٍدزدياون' تكرش مدوا اب هكسب] ىنعي : ةيلاعلا ةيترلا هذه نم اهلذاو ءاشالا سخا نه

 شئاذ هك زال قعهن, هدأ شندِحو ىوسار كَرشِر شيف نعم لصا:درفلاوهو نئتفص هلكنرشال

 كسقلاىف زيزعلا مساببرقتلاو * [لاحم كيرشو قئالان كرش لالجوايربكءاررد تسهدن هك 1



 مك 787 جم نورشعلاو ىتاثلا ءزجلا

 | زاو دزرخ لد-ىافص توق ىلالخو مام ىابزا دئاهتفكو ] ةضيرفو ةلفان ىا ( لدعالو |
 ىونثملاىفو : [ ددنوسرد تالزانمو تافثاكم تفرعم رونابو ديازفا تفرعم رون لد ىافص |

 ٍ لالح بسكزا هدروا دوب نأ « لاكو دوزفا رون ناك همقل

 دثكارىئارجنوجشناوخبا « دشك ام غارج دياك ىنغور
 لالح همقلذا| ديا تقرو قشع « لالح همقلزا دياز تمكحو ملع
 مارحنادار' ا ديازتلفغر لهج « مادو ىني دسحون همقلز نوج

 دهدرخ 7-5 يمارس ةديد *4 دهدرإ وجو ىراك مدنك جه

 اهطيوللارتا طاوكو نا لعل موب همن دنآ كوب :كلكيتخ ةنمقل

 ناهج نا نتفر منع تمدخ ليم * ناهد ردنا لالح ةمقلزا دياز

 | ىنعي نامسا ىلع فطع 6 5 اياؤا لف [ ام 'ىتسردب هك ن اشيا اب وكب ركيدو ] 6 اناو ف
 [ داكشا ضاركرذاي ] 46 نيبم لالض ىفوا 9 [ متساد هاررب ] 6 ىدهولمل 9 [امشاب ] |

 ةداعلاب هنوصحو ةساذلا ةردقلاو قزرلاب دحوتملا نودحوب نيذلا نم نيشررفلا دحاناو ىا

 ةيزبشالا دنا ةنلدل ةيتاكمالا (تتاوملا داى اطالة داغلا ف: قوكزتخ 1نيانلاو

 ىلعوهنم نييعتب .قطانلا غيلبلا ريرقتلا نم قبسام دعب اذهو نيبلالالضلاو ىدهلانم
 مصخلل تكسملا فاصنالا ننس ىلع هنايرط كلذب حيرصتلا نم غلبا لالضلاىفوهنمو ىدهلا

 نخسنا] ىنعي : بذاكل اندحانا معي هللا هبحاصل فيرعتلا ف لجرلا لوق هوحنو دلالا

 تسنز غورد ىكيامزا ديوك قحم لطبم ىو قحم ىي دنشاب تمودخرد نيكد تبيح

 لوسر كتاف شيو> قيدصتو دشاب لطم دكت نس نيزا ىو دصقمو راحان ٠

 ماهباد رحل انههواو بئان امكن» لهف بذاك كدحانا معيمللا [ ارنينعالتم تفك مالسلاهيلع ا

 ىلعل ماياو انا ىنعي : واولا ىنعمي انههوا مهضعب لاقو «كيكشتلاو .كشالال ةفصن راهظاو |
 | .ىذلا ىداهلاناب ناذيالل نيراجلا فالتخاو ىهتنانمؤنملنا نيم لالضففوا انمآ نا ىده |

 اداوجاسرف بكروا اهيلع علطتيو ءايشالا ظني عفتىم ناكم ىلع ىلعتسان؟ قملا بحاصوه |
 ىدرتموا هجوتي نيا ىرديالو ايش ىريال مالظىف سمغنم هنأك لاضااو ءاشي ثيح هضكرب |
 ه4 انمرجا ام نولأستال لق © اهنم جورخلا عيطتسال ةرومطمف سوجحوا ق.م رئبيف ا

 هوركمباستك ١ لكل ريعتساوعطقلا هلصاو بنذلا مضلاب مرجلاو [ ندرك مرج : مارجالا ] |

 لأسنالو » نءؤم اهنم واخيال ىلا تالزلاو رئاغدلانم انبستكااو انلعفىا تادرفملا فاك
 هريغ عرزال هعرز دصحم عار ز لكو هلمعب بلاطم لك لب رئابكلاو رفكلا نه نول هعتامع

 تشك هحن ادورد زبك ىف دناؤرب ا

 ةلزلا هيديداناو مارجالا هيف دنسا ثيح ىفاستعالاو لدجلا نم دعباو فاصنالا ف غابا اذهو

 عمج لقب رئابكلا ريك ١ مهلامعانا عم نيطاخلا ىلا لمعلا قلطمو مهسفناىلا ىلوالا كرتو |
 نداشك : حتفلا ] © قحلاب اننيب حتفي مث هه باسحلاو رشحلا دنع ةمامقلاموب. 6 اند انني |

 ةنملا نيقحلا لخدي ناب مكنمو ام لك لاح روهظ دعب لصفيو اننب مكحي ىا [ندركمكحو |

 يع
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 وه ىا هاوس نم لك نأش روصقو ةزعلا بانج ةمظع ةياغب افارتعا هولاق ءاعفشلا مالك مام
 قئالخلا فارشانم دحال سيل العفوالوق ةفصو اناذ اناطلسو انأش ءايربكلاو واعلاب درفتملا |

 ردقلا عيفرلا ىلعلاو رادتقالاو رهقلاب هقلخ قوف ىلعلا مهضعب لاق * هنذاب الا ملكتي نا
 نيفراعلا معو لب نافصاولا فصو هب طبحم نا ولعي هنا هانعم ىلاعت هب فصو اذاو

 وهام دوجولا ىف نوكيو الا ةجرد لاسيال. ذا اقلطم ايلع نوكي نا روصتيال دبعلاو

 0 نوكيال ةجرد لاس: نا روصتن من ةكحئالملاو ءاس الا تاحرد صو اهقوف

 قلختلاو قاطمال ىفاضا ولع هنكلو مالسلا هيلع انين ةجرد ىهو اهقوفي نم سنالا
 رومالاىلاعم يحب هللانا) ثيدحلا ىفو اهفاسفس نع دعبلاو رومالا ىلاعم ىلا حونملاب مسالا اذهب

 بئاصلا لاق : ناميالا نم ةمهلاواع هنع هللاىخر ىلعنعو (اهفاسفس ضغسو

 ام ميداد نبز ريزرد ىنسوت تمه وجمه « ناشيوخزا موريم دوخناكمالريسب نوج
 غلبيف ريغصلا ىلع قلعيو بتكيف اهمااعا ىلا رومالا لفاسانع عفرلا مسالا اذه ةيصاخو *

 ىذلاوهف ريبكلااماو « ىلاعت هللا لضفب ىنغ دجبف ريقفلا ىلعو هلمش عمجبف بيرغلا ىلعو

 كرديوا ريكا هللاقبنانم ريك ١ ىا ربك اهلا ىنممىف لبقو + هتايربك بنج يف ”ىش لكرقتحم
 نيك هللا سهاظلا قالب ريكا هللا "قلصملا-لوق ىنتم رابكلا -نضعب اق« هني هتايربك هنكا

 ءايربكى نن هءايربك فرع نمو ربك ١ لاو>الا لكىف ىلاعتوه لب لاو>الا نم لاح ىبد دشبنا

 هراونانمسيتش ةودق نوكينال اصلا قلخال دشرملا ىتتلا ملاعلاوه دابعلا نم ريبكلاو هسفن
 ءامسلا توكلمىف اهظع ىعدي كاذف دعو لمحو معن» مالسلاهياع ىسيع لاق اذهلو همولعو
 هلك او ماعطىلع هأرقناو هركذنم رثك انمل ةفرعملاو معلا باب حتق مسالا اذه ةيصاخو +
 لوقعلا ىدتمنال ىذلاتنا ريبك اي ةسيردالا نيعبرالاىفو * حاصو قفو امه عقو ناجوزلا

 هركذناو هتزر عستاو هنيد ىدا نايدملا هنم رثكاا اذا ىدرورهسلا لاق * هتمظع فضول

 6 نم لق## اكلم ناكولو هتبن سعىلا عج ريهناف متاصوهو افلامون لك مايا ةعبس هتيتر نعلو زعم

 جارخاب ه ضرالاو# رطملا لازتاب «تاومسلا نم مكقز ري ةيسرافلاب [ هك ]ىنعمب ماهفتسا

 ةرذ لاقثم نوكلمال مهتهل !نابرارقالا ىلعمهلمحمب نيكرمشملا تيكشب مالسلاهيلع سعا تالا

 ءامسلا نم مكقز رينملق) ىلاعتهلوق هب قطنناك هنو ركشيال مهناف ىلاعتللاوه قزارلاناو امهبف

 ةفاخم باوملا ىف نومثعلتي اوناك ثيحو (هللانواوقيسفراصبالاو عمسلا كلمي نم ما ضرالاو

 قزرلانا معا « اضيامهدنع هاوس باوجالذا مكفزري 6 هللالق 8: مالسلاهيلع هللبق مازلالا

 ا ةقلغتملاتافشاكملاو نفراعملاوهو نطابو نادبالاب ةقلعتملا ةمعطالاو تاوقالاوهو ىهاظ نامسق

 ةبيرقةدم ىلا ةوق ىهاظلا قزرلا ةرمثو دبالا ةايح هترمثناف نيمسقلا فرشا اذهو حاورالاب

 طسب هنكلو نيّشرفلا الكىلا لاصيالاب لضفتملاو نيقزرلا قلخل ىلوتملاوه ىلاعت هللاو دمالا

 ةالصلاو ناعالاةضيرفىا (ةضيرفلادعب ةضيرفلالخلا بلط) ثيدحلاىفو ردو ءاشي نا قزرلا

 ( هلق نم ةمكحلا عباني ىرجاو هبلق هللارون اموي نيعبرا لالخلا لكانم ) ثيدحلا فو
 فرص هلم ليشمل امارح لك !نم ةليإ لك ىداني سدقملات» ىلع اكلم هللزا ) ثيدحلا فو

 كتي يو م يي ص نع تبدوعسم

 م[كاككت
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 1 0 كيلا يتلا كرد يزن مل ل اح ل اننا ل

 هه 79٠١ حج نورشعلاو ىناثلا « كارل

 نوربعي 8و ودار :نلعان اوت ل ممعتلل اهر ذو رومالانم امعاىف ىأ 4 ضرالافالو | أ
 مهتهل 7 نالوا ةعاملا عيمج نع راصنالاو نيرجاهملاب نوربعي اك تاذوجوملا عيمح نع امهب |

 ريخال ةبيرقلا بابسالا نالوا مانصالاك ةيضرا اهضعبو بكاوكلاو ةكئالملاك ةيوامس اهضعب

 ا تاودشسلا ف «* امهف © مانيلا ىا 4 مهلامو 0 ةيضراو ةيوامس رشلاو

 3 6 مهنم ىل اعت هلل ىا 4 هلامو #8 افرصتالو اك٠1الو اتلخال ةكرش ىا *« كرش نم ©

 لكن ع ىنغ ىلاعت هنا هصيخلت .اهروما ريبدتىف هنيعي نوعنم :* ريهظ نم #9 مهتهلآ نم

 ىونثملا فو : ”ىش لكنع ةرجت مهتهلاو هقلخ
 [1] ىلاهزج دنك ىوعد شتكرش « ىلام سك ركد ار شقلخ تسين
 [؟] ىرورس يه وزا نوع دياب هكلب * ىرواي زا تدسنغتسم وا تاذ

 عيفش مفاشلا نا ىنعي ريغلانم ريغلل لضفلاوا وفعلا بلط ىهو 4 ةعافشلا عفنتالو

 اماو هسفنل لجرلا ءاعد ىلع ةعافشلا قلطتال اذلو هباوث ةدايزوا هتان بلطف هل عوفشملل

 طارتشال اما ةعافشلا هيلع قاطيالف ةليسولا ماقم هل مهلاؤسو مالسلا هيلع ىنلل ةمالا ءاعد

 ىلاعت 8 هدنع 8 انهه فتنم اهالكو هلعوفشملاف زجعلا طارتشال اماو عيفشلا ىف ولعلا

 ىلا قلع امثاو 6 هنذابالا هدنع عفشي ىذلا اذنم ) ىلاعت هلوقل اسأر دجوتالىا نومحزياك
 غرفم ءانثتسا 5 هلذذا نملالا © اهعوقو نم مهضرغوهام ىننب احيرصت اهعوقوبال اهعفتب

 ىفو هلجالىا هل نذانمل ةنئاكالا لاوحالانم لاحىف ةعاذشلا عفنتالىا لاوحالا معا نه

 ضرفناو الصا مهعفتتالف اهل نيقحتسملا ريغ نم مهادعنم اماو ةعافشلل نيقحتسملا نم هنأش

 اذه ىلعف مهريغ ةعافشىف لب مهتعافشىف مهل نذأ, مذا ءاعفشلانع اهرودصو اهعوقو
 اهومرح نيحذا هتلالدب مانصالا ةعافشنمو صنلا ةرابعب ءالؤه ةعافش نم مهنامرح تي

 اهنع ةزدعلا ةهجنم اهومر< نالف اهلا نيجاتءلا ضعب ةعافش ىلع نيرداقلا ةهج نم

 عزفلاو فوخلاةلاذاو فيوختلاهناف دادضالا نم عيزفتلا *6 مهبولق نع عزف اذا ىتح # ىلوا

 عزفلاو ماقملا اذه ىف م نعب ىدعي اذهو [ ندرباو هودناو نديناسرتب ] ةيسرافلاب و :

 تعزف لاَشال اذلو عزحلا سنجنم وهو فرخلا “ىلا نه ناسنالا ىرتعي رافنو ضانقنا
 نم مهل عوفشملاو ءاعفشلا بولقنع عزفلا ليزا اذا ىتح ىنعملاو هنم تفخ لاعب اك هللا نم

 لزم فلاب مهبواق نع عيزفتلا نعو لزعمي عافشتسالا فةومنع مهف ةرفكلا اماو نينمؤملا

 ىعدتسملاناذئتسالابرعشي هناف هلزذا نم الا عوقوب راعشالا نم اهلبقام هنع'ىبني امل ةياق ىتحو

 ناذئتسالا فقومىف نوصبرتي ليقف مهل نوي فيك لثس هنأك باوجلل راظتنالاو بقرتلا
 دعب مهبولق نع عزفلا ليزا اذا ىت- اليوط انامز عزفو لجو ىلع نوفقوتيو ءاعدتسالاو

 ىلا نوجاتحلا مهذا مهل عوفشملا ىا * اولاق هه ةباجالا ريشابت مهل ترهظو ىتلاو انتللا |

 « اولق © نذالا نأشىف ىا * مكبر لاق 9+ [ زيجهج] ه5 اذام 9 هسماب نومتهملاو نذالا
 «قحلا© ةعافشلاب ىلاعت هنببو مهنيبةنوطسوتملا تاذلاب ناذئتسالل نو رشابملا مهنال ءاعفشلا ىا

 نم  ريبكلا ىلعلاوهو © اهل نيقحتسمال ةعافشلايف نذالا وهو قحلا لوقلا انير لاق ىا |
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 ابتووبد مه 7/5 يح

 رهوجلا ناك ناف اهرهوج صيلختل نداعملا ىلع راثلا طلست اك ةيناسنالا نداعمنم مهرهاوج
 ج رينا رانلا ردقتالف ساحنلا هنم ج ر>بف اساحن ىهوجلاناك ناو بهذلا هنم جرخبف ايهذ |

 ردش الف سواسوألا هخيفنس مهتداعم نه مه رهاوج جرختسإ ىران وهو ةضفااو بهذلا

 ههوج وهامالا ندعم لك نم جر نا

 تلا )فا تن 1 هرز له ناي روت كش اذار نكشف يخاف

 للعف اهيف كاشلانم ةرخآلاب نمؤملا زيمل الا ىنعملاو زيقلا نع زاجم انه معلا مهضعبلاقو * |

 ”ىثلك ظفحي ىذلا وه مهضعب لاقو «ناتبخ اتم ناتغيص العافمو اليعف ناف [ كينابهكمو]

 تانامالاو عئارششلاو حراوجلانم هظفحب ىماام ظفحب نم دابعلا نم ظيفحلاو * هبوهام ىلع

 ناطيشلارومغو نسنلا عادخو ةوهشلا ةبالخو بضغلا ةوطس نع هنيد ظفحو عئادولاو

 ءامكحلا ضعب لاق * راوبلا ىلا ةيضفملا تاكلملا هذه هتفنتك ادقو راه فرج افشىلع هاف

 | ةالصو مونلاليلقتو كاوسلا لامعتساو ىصاعملا كرتو ةيظاوملاو دجلا ظفحلا بابسا ةيهلالا

 | نيرشعوىدحا لكاو ركسلاعم ردنكلا لكاو لسعلا برشو ًارظن نآ رقلا ةءارقو ىليللا

 | مانول هيلع هقلعزم نا ظيفطلاوهو مسالا اذه ةيصاخ نمو * قيرلاىلع موي لك ءارمح ةبييز

 ىلق ىف ةلاؤلاو تكوون هللا ىذر نونلاوذ لاقام ىلاعت هللا ظفح نمو هن رضام عايسلا ناب

 نازل كر هراطعلا لع عدتساإل لصوف هّدعشف ودعي ابرقع تيار لبنلا طشىلا تحرذف

 ١ هدصش هب ره ىفاب اذاو ملا باش ىلا ادعو لوف هتعتاو ةئيفسلا تا ليلا هب ريعو

 ةكم قيرط ىف تنك هرس سدق صاوخلا مهاربا لاق * مئانلا ملسو انامو اغدالتو ايئاوتف

 رخاو هيذاجبل هلامعا هيلع ظفحي دحاوف هنابلواب هللا فظل نم اذهو كنوظفحمب كلم فلا

 | مارترال ىلا كتفأرب استاغفحاو 'مانتاال بلا كنسي انس مهلا تاف آلا هنع عفدبف هنلظنم

 نيمركألا مركا ايو نيمحارلا محرااي انؤاجرو انتقن' تناو كلهتالف انيلع كتردقب انحراو

 | اودان 6 اوعدا ف مهل اتيكمشو هيلع مه ام نالطبل اراهظا ناازيشملا دمحاي 6 لق
 رثك او دضبذكلاو لطابلاو قا لوقلا ةثلثم معزلا سوماقلاىفلاق * :# متمعز نيذلا ف

 ءاج اذهلو بذكلا ةظم نوكي لوق ةياكح معزلا تادرفملا ىفو *:هيف كشي ايف لاقبام

 فذحمث معز الومفم اهو ةهل | مهومتمحز ىنمملاو هب نيلئاقلا مذ عضوم لك ىفر نا نقلا لف

 مايقل ةهل ١ وهو ىناثلاو هتلصب لودصوملا لوطل افيفحم لوصوملاولا عجارلاريمضوهو لوالا

 مكمتوياوف هللا ود نم مهو .ديعن.ذلا اوعدا ىنعملاو هماقم 6 هللان و دنم هل وق ىنعا هتفص

 «6 ةرذلاقثم نوكاميال له مهلاح نايبل فانئتسالا قيرطب لاقف ةرباكملاليشبال هناو باوجلا

 تاومسلا فو ةدودلا هذه لئاواىف ةرذلاو لاقثلا ىعمب قيس دقو رمضو عفبو رشو ردو قع

 0222222 نايبلا حود )

 ا كداعك كذا مهأال مهياع طلسف ساحتنلا بهذلا ندعم نمالو بهذلا ساحللا ندعم نم

 | ةيسرافلاب هيلع ظفاحم 6 ظيفح ”ىش لك ىلع كبرو 8 همزليام دارملاو معلاب طلستلا



 مد 7 ل. نورشعلاو ىتاثلا ءزجلا

 مالسلاهيلع مدا دهاش نيحدنا كلذو نينمؤملا نم اًعيرفالا هوعبتاف اقداص مدا ىنب هنظ دجووا

 ناطيش ] ىنشاكلالاقو * مهنلضاللاق اذاوام نع هنم فعضا هتيرذنا لاق هتسوسو ىلا ىتصادق

 مجايتسد دناهداهن ناشيا داهنرد هكبضغو توهش ببسب مدا ىنب رب نم هكدوب هدربن اك نيعل

 رانلاو قيطمدا و ىرانانا لاقوا [ دش تسار تياوغ لها ةرابرد واناك مك ارك ارئاشياو
 تاليوأتلا ف لاق © (ءامدلا كفسيو اهيف دسفي نما ف لمجنأ )) ةكئالملا لوق دنع نظوا نيطلا لكأت
 هسفنس اناظ ناك لب لالضالاو ءاوغالا ىلع ردّهنا انقشم نكيمل سلبا نا ىلا ريشب ةيمحتلا

 نيدعتسم اوناكو ىصاعملاو رفكلا مهل نيز املف هلوسرو هللاعطي مل نم ءاوغا ىلع ردي هنا

 قدص كاذب هوعبانو مهاوه قفو ىلع هبإ مه سما ام ضعب هنم اوابقو كلذىف 2 مك اهلوشل

 هريس س دق ىدعس خسشلا لاق : مهف نظ اك مهدجو ىا هنظ مولع

 وراك نبل يل هين نانا زكا« بثدزا ذيلسط اجيت زدب عننا
 تسار سلبا نظ دوش ممرت هك «* تسام سفنرد هك اهيدب زا نافف

 ام ره زا تخادنارب شيادخ * امرهق شدم ا دنسإ نوعلم وج

 كنحب قحابو محلصب وا اب هك « كننوراع نيزا عداد رس م

 ونىور دوب نمشدىورردوج # ون ىوس دك رازواع اف وو مازإاقت

 ا ىارسرد دون نمشدةكدن وح * ىاب قلو ذيع كرك فاتن

 ناطلسلا هنمو ةيلغلاو رهقلا ناطلسلا #* ناطلسنم مهملع 98 سيلبال ىا 46 هلزاكامو 8
 اضعي برضالال "انتل لاسم ادوهفألاو ءاَودشسالاو سوسو ءالدتشاو ظلت ىأ كلذ هل نمل

 نمو للعلا معا نم غرفم ءانثتسا # كشف اهنم وهنم ةرخآلاب نمؤي نم ملعنل الا
 قال ىذلا وه ىلاحت هللا فصو ىف ملاعلاو هتقيقحم ”ىثلا كاردا معلاو .لعنب ةيوصنم ةلوصوم

 ١ ةيلعفلاب ىلوالا ةلصلا مظن ىنو امهيواستو ناسنالا دنع نيضيقنلا لادتعا كشلاو "“ىش هيلع

 كشلاب ناعالا ةلباقمىفو ماودلاب ازاعشا ةيمسالاب ةيناثلا مظن ىف نا م ثودحلا ىلع ةلالد

 لودعلاو هتلص ميدقتو اطيحم كشلا لعجو ةطرولا ىف عقوب رفكلا!ةسرص :ققدا:نايب ناذيأ

 ناكاذا هناف هلاوز ىحريال هناو هتدشب راعشالاو ةذلاممال ىنب ىدعتي ةنا عم نم ةلك ىلا
 "وجيب ص نوكي اذه الاخ. ىلع.هلاخ ناك نم ناو :لو زب, فيك _هريغ | نماالا هقلعتم كشلا أشنم
 وه نمم ازيمتم ةرخآلاب نمؤي نع انملع قلعتل الا مهلع هطلست ناكامو ىنعملاو . حالتلا

 ىلع فوقوم وه ذا ثداح هقلعتو دق هللا لعف ءازخلا هيلع بترتي الاح اقلعت اهنم كش ىف |

 املا نكيمل هلالج لج .هللانا ءوسلا نط للاب .ناظ .نظنالف ؛ةداهثلا ملء ىف فاكملا فوجو |
 | لامكب هللاناف رفاكلا نم نمؤملا هب لعل سيلبا مهلع طلس امناو ناميالا لهاو رف كلا لهاب |

 ناميالل ادعتسم ناعالا لها قلخو نفلكتلا اديلتد يار هكلا لها ولج دعك و فزدق

 / ىلاعت لاقو ( الها اهل قلخو رانلا قلخو الها اهل قاخو ةنجلا تلخ ) مالسلا هيلع لاق اك
 لبق نيقيرفلا لايحب املاع ناك ىلاعت هللاف  سنالاو نجلا نم اريثك منهجل انأرذ دقلو ) |
 جارتتسال مدا ىتب ىلع ناطشلا هللا طلس امناو هب مه ام ىلع مهقلخ ىذلا وهو مهقلخ |
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 ١ اوقرفتىا 1 ىديا اوقرفت لاقي لاصو اهدعب سبل ةقرق لك ىف لاثمالا هببريضت 5

 ؤ ىييات ] دالبلا ىف اوقرفتف أبس مهدلو لئابق اوناكو بناج لكن ناكملا اذه لها قرفت

 أ بزييراماو نيرح دساو هك هعاضقو تفر ماشب ناشياذاناسغ ”هليقديام برمودناشياذا |
 تالالدو ةميظع 6 تاي الإ# مهتصق نم روكذملا * كلذىفنا # [نامعبدزاو هماهتب ماذجو |
 ظ مهنال تايآلا عمج مهضعب لاق * ةردقلاو ةينادحولا ىلع ةعطاق ةحضاو اح و اربعو ةريثك |

 تاوهشلاوىوهلا ىعاودو ىصاعملان ء ه6 رابص لكل هه ةلقتسم ةيا مهنم لك ريثك اقرف اوراس

 | تالاحلاو تاقوالا لك ىف ةيهلآلا منلا ىلع “ روكش 88 تاءاطلاو قاشملاو ايالبلا ىلعو ْ
 | كم زازقالا كفك وذب]] 0 فصن و ريص فصتنافصت ناعالازال لماكنمؤم لكتوا

 اوككشان و تنفاع رب ىريصىب ببسي ني دانا ردك, ىع ىلا غدافو لاح شوخرد ابس لها

 ابس لها ةعق قاب نابرد موسرتفد لئاوارد ]١[

 مرجال ممفكت .تركش تفاع داكذود ىا
 مزكى نادنديزوتك ادوب شوغا . من دبكك .نيسلد

 ىوتملافو

 ]١[ ايص ذا هبابوام شيب هب هك * ابس باعصا دندرب دحز نوج د
 دندشىم عئام رفكو قوسفزا * دندما تحبصنرد ناشناخان
 دقشاك ا ىرواكو | قسف من « دنتشادبم ناحان نو> دصق

 00 دنداتفا هحرد * هاح ليدتك ىس نام وظميروإ

 [؟] باوصلاب مك هللاو نك, ربص + تاثكش قاتوززا ترا راقص

 | ىلا لملاو هترضح نعو هللا نع دعبلا بلطوه اهتاوهشو ايندلا بلطنا رابكلا ضعب لاق * |
 هتعطق نأ سفنلا ىلع مطاوغو تملا تك كنو سفنلا ةسخ نم اهتاوهش ىف ةيغرلاو ايندلا ٠

 امندلا نع ريصلا نه ديالف كاللهلاىداوىف هعقوأو نلطلا لهال ةريع هللا هلعج ةرضحلا نعايندلا ا

 | هيلا نييغارلا نم ؟ اياو هناي انلعجم ةئد احل اوي ف وقما_ةفلعنلا عمنا عررك كلا, اهنا ويشد د

 نم رلا هنا هقشونو هداشرا دعب لالضلاو هش رط نع عوجرلا نم انمعصعو هيلع نيدمتعملاو |

 دّقلَو 8 لامللاو مايالا ىف ءاشي فيك اهفيرصتو لاح ىلا لاح نم اهسلقتو بولقلا هدس ىذلا '

 لها ىلا مهيلع ريمضو [ نئفاي ىتسار ] ةيسرافلاب . قيدصتلا 0م هنط ملا الع قوص |

 سالب الا نم قتشم سيلباو . هدعبام هبدهشياك سانلا ىلا عجارهنا رهاظلاو مهرك ذ مدقتل أبس

 أ سمعا لالا. سلب ال ةنماون ىيجتو ةزهتينا نيلي هت ادرقللا ىف اهمال ةدشورم ىطتجسلا قرانها
 ' عضوم ءاظلا رسكب 'ىثلا ةظمو ضيقنلا لاّم>١ عم حججارلا داقتعالاو» ناظلاو ىهتنا |
 | تاوهشلاىف مهكامهلا ىأر نيح أبسب هنظ سيلبا دجو دقل هللابو ىعملاو .هدوجو هنف نظي |

 ه6 نينمؤملانماَهرفالا 9 ةيصعملاوكرششلا ف ناطيشلا أبس لها عستاىا 4 هوعبتاف وه اقداص

 / نيدلا لصاىف هوعبتل نونمؤملامه ةعامحالاىا ةينايب نمو سانلانع ةدرفنملا ةعاملا قيرفلا
 نوصاخلا مهو هوعبتيم نينمؤملا قرف 5 اةيرفالاى ةيضيعبتوا رافكلا ىلا ةفاضالاب مهليلقتو ١

 و - ة وسسسم ممسعم ممم سعم رجع هع دمع

 لوا رتفد ةمعاخ ناسرد مكيرتفد رخاوارد [؟]
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 مده ؟ 5 ز2- نورشمءااو زاثلا ءزجلا

 ةقشللا لع آل نكل نمالا الا :اهنف 'نوقلتال اهماياو كرامسا ىلايل اهيف :ارْيَسَوا -ةرتثك امايااو“
 ةلزئم روكذملا هجولا ىلع هباسساو هيدانم ةيوستو روكذملا ريسلا نم مهنيكمت ليذتت ىلع لب
 ندشرود ىنكزا : داعبلاو ةدعاسملا] 6 انرافسا نيب دعاب انبر اولاقف 8 كلذب مهرما

 نجران وراي همن ظمك1ن عال [فوضو رسل! فال رئغشلا و[ -نؤرك,ر ودار ىنكو
 رفس ناكملاو ناكملا نع رفس دق ناسنالاناب ارابتءا ةلعافملاب صخ رفاسو رفاسوهف
 مهضعل لاقو + ريدتسملا دلطا نم هنق عضوملو نقيا ماعطل ةرفسلا تقئتشا رفسلا ظفل نمو

 سوفنلا ىواعد جرختسو لاجرلا قالخا نع تفقكي ىاررفشي هنزل انفس هرفينلا7 ىو

 اوبلطف ةيفاعلا اوامو شيعلا ببط اومثسو ةمعنلا ايس لها رطي ريسفتلا لها لاق * اهننافدو

 ىنجناكول اولاقو لسعلاو ىولسلا ناكم لصيلاو مْؤُثلا ليئارسا اونب بلطام بعتلاو دكلا
 اوبكريل ارافقو زوافم ماشلا نيبو مهنبب هللالمجينا اولأسو هيهتشننا ردجا ناكل دعبا اننانج
 ناشيوردرب ارئاركتاوت] ىنعي : ءارقفلا ىلع اهبف اولواطتيو داوزالا اودوزتيو لحاورلا اهبف

 هكدو ريم نانحم هازنبا سلفمو هداس تدس قرف جه نافرردناشياو ام نامم كم

 لزانم نام نكفا ىرود ام راكدرورب ىا ناشيا ىانغا دنتفنك سب (اولاقف )ركناونو هراوس

 [ دركدنناوتن رفس هلحارو دازىب مدسعات ىلزنمي ىلزامزا نكديدب اهنابايب تعي : امىاهرقس
 بسحي الو عاداهيف 5 اعقلب اهلعجو ةطسوتملا ىرقلا كلت تير ةباحالا مهل لجعف

 ىونشملاىفو
 ماركاب تمعن نارفكناش راك « ماخو دندوب ابص لهاز ايس نا

 اال دودو خس صل ناب فشل امكان" ااعلاب

 ىوشبم هجنرهج نيز مجنربنم « وكيت نيا اسم دياب ىب هك
 نك دو#ر تتفاع مهاوخ نم 5 نكرود ارىيوكس نبا نأ فطل

 انتيز ذخ انلربخ اننش +« ان دعاب دتنك ابسس س

 غارفو نما نو بوخ نانزىن + غابو ناونا نيا مهاوخىمن ام

 تسد داحنا[شوخ الا ل ولا رووا بف

 اذزركا نيل" نا اذان ةانعلا شلاق ناشلالا“ تلظني

 ا شعب الا ” قاضن"الا * ًادبا لادا ”قعزلالا يق

 ردنا + قبو بو رواد لكلا *ءاو طلخا طب ار لالا »لفن
 دادتعالامدعو ركشلا كرتو كرشلاب ٍباذعلاو طخسلل اهوض ع نيح مه فنا اوملظو#
 هدحاو ىلع ىنبم ث.داحالا لامكلانبا لاق + هي ثيداحا مهانلعذ 9 ءادنالا بيذكتو ةمعنلاب

 انامج ىا ثيداحالا ىلع عملا اوعمجحمث ةثدحا ىلع اثيدح اوعمج مهنأك تيد اوهو لمعتسملا |
 نيريتع٠و مهلاوحانم نيبحعتم مهب سانلا ثدح_ ثيحب مهدعإ نمل ةربعو ةظعو ارابخا ايس لها
 ردصم قز.ملانا ىلع قيرفتلا ةباغ مهانقرف ىا 5 0 لك مهانق نمو 23 مهلامو مهتقاعب

 هقرخو لصتملا قيرفَس ضاخلا قيزقلا ةراعففو ناكم مسساهنا ىلع قيرفت ناكمو حرطم لكوا
 هءارو ةياغال اًهزمت مهانق نم ىا ىنخيالا» ماليالاو ريثاتلا ةدش ىلع ةلالدلاو سمالا ليوهت نم

 (ثيحب )



 هيلع دريام رجضتيو رسحت نم برضي روهشم لثم اذهو «خفن كوفو اتكوا كاديد ليقاك

 ١) معارجأتمو مقراستف ةيدابلا عنلا نم اوتواامل نايبوهو أبسل ناك ىلع فطع ه انلعجو # |

 ١ ةدايزنم ريركتلاو ةيئثتلاىفامل اعم لكلا ركذيملاهتاو مهتصقل ةلمكت ءازلانم مهب لعفامو |
 [ ناردميا هداد تكرب ] # اهف انكراب ىتلا 9: ةيماشلا 4 ىرقلا نيبو 9 ةيثيلا مهدالا | ا نيب ىا 3 مهني 0 ملا نونف نم منك امو مهانيت ١م عه انلعجحو ىنعملاو ريك ذنو هس ا

 | ضرالا نانطب ف لصحنا '”ىثلا نطبو قخالف ضوالا' يطأ نعأ"لطخفلاا "ىعلا! رهط"

 مهكلاسم نع ةديعب ريغ ةلباسلل ةرهاظ قيرطلا نثم ةبك اروا اهلها نيعال ةرهاظ ىهف اهبراقتل |

 | قبلي نيعم رادقم ىلع ضعب ىلا اهضعب ةيسن ىرقلا انلعج ىا ضرالاىف ىخضملا ريسلاو
 ىرخاىف تس اهنم حعلارلاو ىرخالاىف لش ةيزقنم ىداغلا ناك لبق لبيسلا ءانبا لاح

 ءادعالا نم هثوهركتام لكنمنينمآ ىافوخلا لاوزو سفنلا ةنيئأمط نمالا لصا 6 نينمآ © ١
 | فلتخيال عضاوملا ةرام ببسب شطعلاو عوجلا نمو قلخلا ةرثك ببسب عابسلاو صوصللاو
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 درو دقو اهوف هبدشي ىذلا طيطاوهو ةبرقلل ءاكولاو ءاكولاب هدش اذا هتاقس ىلع أكوا لاش هنم
 دجونمو) ريخاو ةمحرلا عوبذي وه ىذلاىا (هّللا دمحتلف اريخ دجو نإ ةيوبنلا ةرايعاا ىف
 ىونتملافو : ( هسفنالا نموليالف كلذ ريغ

 غابو اهئاوياورصق نارازه دص د غارف سب ارابس لها قح داد

 نالت تراك زن وول »لولو الذباب« ناكرذإا نإ[ دنوازا ل كفانا" ركشف
 رك ددنب ىمهردرب دسر نوج * ردز ىقان ةمقل ارئاكس ع
 دوريم ىتحس روج ىورب هجرك * دوشيم رد سراحو نابساب
 رابتخا ىريغ درك دراد رفك * رارقو شاب شدشابدد نارب م
 دو ىراد اور نوح ناقوس « دوت راع اوناكشكم نوح ىافوس

 نارذكلان م اهب اولعفامو مهرضاحمو مهنك اسمىف ةرضاحلا ملانم اوتواام ةياكح دعب

 | عضوملل مسا ةيرقلاو ىدالاو ىلعالل شعلا ىف ةعسلاو بصخلاو راْعلاو راجشالاو هانملاب ىنعل

 أ اهوحنو ندراو احيراو نيطسلف انه دارملاو اهريغوا ترك ةانل سانلا 4ف عمتج ىذلا

 : لا ارئاشيا تمعن ندركىئاط وابس لها ةءق نايبرد موس رتفد لئاوارد لصا هك ةرهاظ ىرق »© ريخلا كلذ هيفام كدابملاو ”ىثلاىف ىهلالا ريخلا توبث ةكربلاو

 ا صعل ند اهضعل قى دري ةلصاوتم ىرذىا ةريصنلاو رصبلل زربام لكىف المعتسم راصم* ىف اس ردو

 | رازه راهح ماشان دوبايس لها لزئم هككترأمزا كرو قاعملا نيعددو ز مهيلع ىح ىتح -

 [ ندرك هزادنا : ريدقتلا ] 46 ريسلا اهيف انردقو + [ ماشيات ايسزالصتمدو» هيددصتفهو
 ا

 | ىحابص يه تؤذا لها ندما عمج ن

 ' ءامعتلا عاونانم اوتواامل اليمكت ناك كلذ لكو دازو ءام لمح ىلا جاتجمال ماشلا غلبينا ىلا
 | مهناف لاخلاو لاقملا ناسلب لوقلا ةدارا ىلع 6 اهيف اوريس 9 رفسلاو رضحلا ف اهل اريفاوتو
 اوريس مهلاناقو ىا هيف مهلنذاو كلذب اوىما مهن اكف هبابسا مهل تبوسو ريسلا نم ارئكمإلا
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 مكتوك لاح مايالاو ىلايللانم متتش ىتم ىا ب اماياو ىلال 9 مكملاصمل ىرقلا كلتىف

 / ىلال تدتماو كرفس ةدم تلواطتناو نينمآ اهيف اوريسوا تاقوالا ىالتخاب اهبف نمالا
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 تين لك طقخلاو لك ؤياسمل مسا هنوكسو فاكلا مضي لكالاو بحاصلا ىنمب ىذ ثنؤم تاذ
 غابود] ةسرافلابو : "صرع ىتحاضص .نيّتجىنعمللاو هلك ا نكمال ىتح ةرارمنم امعط ذخا |

 ىلا نكالا ةفاضاب تاارقلا ضعنىف ءاجو لكالل اتعن طنا نؤكف [ خلت ىاهوبم دنوادخ

 | ىراخلا هلاقام ىلع كارالاوهوا كوش هلرجشلكوارعلا مر جش لك طا نوكي نا ىلع طخلا |
 | نيتنج لدنلا ةناستو لكؤي لمح هل كارالا نم برض طا رانتلاىف لاق * هرمث لكالاو
 | ةيسزافلاب ءافرطلاوه لئالا ناف ظمخ ىلعال لكأ ىلع فوطح» «لئاوإلل مكوتلاو ةلكاشملل
 هرس سدق ىدعس خسشلا لاق : هلرمت الو هنم مظعا ههبشي رحشوا [ نكات

 داب دوكما زك هرايث زكرح هك« وادم ين مشج ىنكذب ركا
 ردسلا فصو ىواضسلا لاق + لك أ ىلع اذيا فوطعم وهو 6# لبلت ردس نم ”ىشو ©

 قيتارحشرددلاف ىهتنا نيتاسلاىف سرغي كلذلو هلك ا بطيامم قبئلاوهو هانحنا امل ةلقلاب

 هرك نه لكؤي فنض ناقد ردسلانا يبحصلاو دوعسلاوبا ىلوملا لاقو + سوماقلا ىف ام ىلع

 لاضلاهللاَم ىذلا ىربلاوهو الصا لكؤتال ةصفع ةرمث هل فنصو ديلا لسغل هقروب عنتنيو |

 مهلامعاببسب رجشلا رش نم هللا هريصف رجشلاريخ نم مهرحش ناكذ ىئاثلاوه ائهه دارملاو |

 ه6 كلذ 8 ةرمثملاريغ اهلدب تبناو ةرمثملا مهراجشا كلها ىلاعت هللانا لصاخاو * ةحيبقلا

 كلذ ىا هلاك ردصم هنا ىلع لصلا هادق 6 مهانيزج 0 ىلاعت هلوق ردصم ىلا ةراشا |

 لوعقم هنا ىلع بصتلا هل>ف ليد.|نم ركذامىلاوا رخآ ءازجال مه يزج ع.ظفلا ءازجلا |

 اهانعزت ثيح ةمعنلا مهنارفكب بسب *6او رفك امبإ# هريغال مهانيزج ليديتلا كلذ ىا هل ناث |

 ءاننالا"ثعب ىلع ليلد' هي آلا هذه: ىو سرلاب مهرفك بيس وأ اهدض اهناكم انعضوو مهنم

 ةرتفلاىف تناك ةروكذملا ةمقاولا نا ىور هناف مالسلاو ةالصلا امهملع دممو ىسع نبب

 لكشالف مولعلارحب ىف اذك باتكوذ هب بن ىنعي ىن امه نكيمل هنا نم لبقامو امه ىتلا |
 ثعب نم لكلب ةلقتسم ةعيرشب ثوعبم لوسر ىا ( ىن هنببو ىنيب سيل. ) ماللاهيلع هلوق |
 ١ ه6 روفكلاالا ىزاحت لهو 8 ارارمثحملا اذه قيقحتقبسدقو ىسيع ةعيرشل اررقم ناك ظ

 ىلا هانعق اماهفتسا ناكناو لهف .رفكلاوا نارذكلاىف غلابملا الا ءازجلا اذهىزاجتاموىا |

 ىنمب نوكيدقو ماهفتسا ةلك له سوماقلاف.لاق + روفكلا الا هلوقىف الا تلخد كلذاو
 | رثكا ةمعنلا دوحجىف نارفكلاو اهركش ءادا كرتب اهرتس اهنارفكو ةمعناارفكو دحجلا

 | نمؤملا نا ىلا ةراشا ةيآلا فو * اعبمج امهيف روفكلاو رثكا نيدلاف رفكلاو الامعتسا |

 | صالخالاو قدصلاو ئوقتلاو ناقيالا نم ةيونعملاو ةيدوصلا مالا هركشب طبري ركاسشلا |

 | رقفلا اهلدب دجيف منلا هذه ءارفاك لارا نكءاكشلا ليَغَو :ةدتللا ,قؤلخالاو لكروتلاو

 اموي ركشي مل هناف ميلي لاح ىلا ىرت الأ ةمذلا فاصوالاو كنشلاو:قاةتلاو رفكلاو |

 سرغ املف . ىلات هللاب ذايعلاو رفكحلا ن. عقو ايف عقوف قيفوتلاو ناميالا ةمعف ىلع
 | ةثيخلا رامثالا الا اودي مل ةشيبخلا راجشالا حورلاو بلقلا ناتسب ىف رفكلا لها

 ١ اورقخ ىتلا ةرفخلا ىفالا اوءقو امو اًوعرزام الا'اودصح امو اوبجوتسا:امب الا اولموع ف
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 سل ْ ةيسرافلاب قمل مرعلا سصمالاوأ مرءلا رطملا لبس ىنعمي هتفص ىلا فوصوملا ةفاضا نم

 امهنع هللا وشر سابع نبا لاقو « [ داوشدو بعص ليس ناشيا رب ميداشكورفو ميداتسرف

 برّشال ديدح نم ٍباينا اهل ناك ةيرب اناذرج لسرا ىلاعت هللا نال هللا ليسلا فاضا ركذلا

 مهئانج تقرفف [ درك خاروس اردنب ] ىنعي : دسلا كلذ مهيلع تبقنف اهتلتق الا ةره اهنم

 كرديال ىذلا ىمعالارافلاوهو هرحدنع هتماقال مضلاب دلخلا ذرجلا كلذل لاغو مهنكاسمو

 هللا لعج ىنارت هنال كلذك قلخ امناو دللا الا نانبع هل ناويح لك وطسرا لاق » عمسلاب الا

 هلنكي ملاملو طانشنالو توق اهرهاظىف هلسلو اهنطاب نم هؤاذغو كمسلل ءاملاك ضرالا هل

 لعج كلذب سحا اذاف ةديعب ةفاسم نم ىنألا ءطولا كرديف عمسلا ةدح هللا هضوع رصب

 ىوبيو ةببطلا ةحئارلانم برهلا هعبطفو هريغ رصب رادقم, هعمس نا لبق ضرالا ىف رفح
 هللا لسريف هاف حاف عاجاذاف اهيلا جرح اهمشاذا هناف اميديص امرو لصبلاو ثاركلا ةحئار

 لاق + ناونملا ةايحنىفاك نيعلا أربا هب لحتكا اذا همدو هذخأبف هيلع طقسف بابذلا هل
 ل ىلزنم نعي تيالو زا برأم ىلاوحرد ارابس نادنزرف 5 راق راتخرد ] ىش ىلا

 دوب ىداو ىالعارد ناشيا برشو خسرف هدؤه لزئمنا لفسا ان ىلءازا هوكود نايمرد

 ىنارخو ىدش مض ناشي نا اب ني ةيدوازا نأ لضاف هكىدوب 2 ىروك نآيا رد همشحزا

 نيلبملا نيب ىرجحي ىتح مايا ةريشع ةريسم نه مهيتأيال ءاملا ناك ثيللاوبا لاق * [ ىدرك
 نانو« كنسنا قيل قدس اثرا نك كفا وخلاف ا دزوب"نالفملا: تيبالا و: هلأ وأ زاك تكسب ]
 قيهسلا لاقو * [ دئدش عج احنا نوبعو راطمازا ىدنازو ىلصا .ىابهآ ان هوك ةناهدرد

 | كيلا قاس وماهر ماء ابجمم قيرابت ىجلللا “ىيكدلا »داك زعل وزيضر تلا بتكون
 لاوا ان درك تنياوت تش ناو هش هسو] ىهتنا هدعب مت اف همتتسل نا لبق تامو ايداو نيعبس

 دوش نما انكتت افو نو>و دنرب دوخو اهغابو تاعورزمب تاو دنباشكب ىللعا هش

 نامز رد نيرخآ ربمغيي و دئدرك بيذكت ارريمغيب هدزيس نوج ىلفس رخآبو ىلسو
 قح .ديديناجتو رايسب ادواو دمآ ناشيدب ىسيع عفدزا دعب ناشيج نب رافوالاىذ هاشدإ
 دندرك خاروس ان دومرشب هدروا ديدب ناشيا دنب ريزرد ىتسد ىاهشوم ىلاعتو هناحبس

 ا رومغم ناشنا قئادحو لوا 5507 د عك عن ديدوب باو رددمه هكبش منو

 لبسلا مهملع انلسرافنمحرلاحتف ىف لاقو * [ تشك كاله ىايراهجو مدرم رابسب و تشك
 هنكعل نم سانلا نم اريثكو تانملا لمحو نيلبجلا نيبام "المو دسلا برخف قاطيال ىذلا

 | 6 مهيتنج مهاندبو 9: الثم اوراصف دالبلا ىف اوقرفتفمهلاوما قسغاو لبجلا ىلا ىا دارفلا

 | ليدبتلاو[ ناشيا ىاهغابي اراشيا ميدادلدبو ] ةيسرافلابو : امهلدب مهانيناو نيتروك ذملا
 | 46 نيتنج » ةروهشملا ةدعاقلا ىهامىلع كورتملا ىلع لخدت ءابلاو رخآ ناكم "”ىثلا لعج

 | ةشىهو فلالاب اتاوذ مفرلا ىف لاقيو نيتنل ةفص طمح لك ١ ىناوذ © اننا وعفم نإ

 | ذر حلاوه مهضعبلاقو * [ريمح ةغلب تينادت مىسع] ىنعي :ةعفترملا ضرالا ىلع اولعيل ءاملا سحب
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 تناك امنهنع هللا ىضر سابع نبا نعو * اضيا ضاىماو تافا اهب نكيمل ةمث نمو اهئاوه |

 اهتلسنأر ىلع امتراح لزم: ىلا:اهلزنم نم يرخم ةأرملا تناكوا» اهيصخاو ءاوه دالبلا بيطا |

 راغلا عاونانم هيف طقاستيام لتكملا '”ىلتميف راجشالا نيباوف ريستو اهيديب لمعت: لتكملا

 نانج ىلاءثّلاو .اذكه نوكي ةنطا: لاحذا هما .ةرامعب ريشا ىنءملا اذه ىلاو.اهذيدمتنا ريغ نم
 فراعملا عاونانم هيوتحبامو بلقلا ىه ىتلا ةيونعملا ةجلا اهلضفاو ءامسلاىف هنانك ضرالاف
 ةساهمن نع رهلت نه ناننالا نمو ساوألا هذلت ام ءايشالا نم بيطلاف فودشكلاو ضوبفلاو

 رابكلا ضعب لاق * لاعفالا نساحمو ناميالاو ءلاب ببطتو لامحالا حئابقو قسفلاو لهجلا

 هلالوا بويعرتسي روفغ برو هللاالا هلال ةلكو ديحوتلا رذيل ةلباق ةيئاسنالا ةدلب ةبمط ةدإب

 لبشو هدابعنم ريثك بونذ رفغي مهببسبو ىهتنا هتفرعم ةزعل مهبونذ رفغيو هترفغم رونب

 هدش غراف جحزا لاسكي مرت مرحود هنع هللاىضر كرابم نب هللادبع تسلّقن ] مهتانسح |
 عج دنج لاسما قلخ هكىديسرب ىركيدزا ىكيو ىدندمارد هتشرفود هكديد باو دوب |

 جيبه جح دنتفك داتفا لوبق» سك دنج جح متفكنم زازه دصيس تفك ىركيد دندما |
 قلخ همه نبا 1 مفك دمآ ديدب نهرد ىنارطضا مدونش نيا نوج مك هللا دبع ع

 ثتمووككيراك  اذنغف ا باطسراش همه ناو كيم بعلو حر همه نا اب ناهج فارطازا

 ارواح ناو دندركلوبق اروا جح نكلو .دسا هدماين اناوا ديوك قفومنب ىلع قشمدرد

 كلاقف لماح فت رف حلا اهرد نيسمحو ةئامثالث تعمح لاق هنا هم ناكو [ ذندركوا راكرد

 تهذف لاق ىلمح طقس الثل ىل هنم أش ذخو بهذاف ماعط ةحار اهتم هي رادلا هذهنا
 تمقف عوبسا ذنم اماعط اوقوذي+ل ادالوا ىلا لاقو ىف رادلا بحاصل ةصقلا تربخاف ||

 ] فيكفمارح كلو نورطخماناف لالح انلوهف هنوخبطي مهف رامح ةتبمنم محلب تئجو مويلا

 تلقو هيلاروك ذملا غلبملا تعفدو ىداؤف قرتحا هنم كلذ تعمساملف ىلع لاق هنم كيطعا |

 جاجحلاعيمج هلبهوو نسح لوبش, هنم كلذ ىلاعت هللالبقتف اذه ىجح |
 0 كاما هزز هزت نا ون ناك مدؤشلا قالا

 ورفكو ءافملا ىلع اولبقاو ءافولا نع أبس دالوا ىا  اوضرعافإل» ةفرسشلا ةكم قيرطف ىنعب
 هضرع رهظاىا ضرعا لاش .لاخلا مهل لدبو اوادفركشلا اوءيضو ةمقثا اوضرعتو ةءءنلا

 ةيرق ةرشع ثالثىلا ادنرشع ةثالث ىلاعتهللا مب امهنع هللاوضر ساعنبا لاق * هتمحانىا

 اولاقو مهوبذكف هباقع مهوفوخو ىلاعت همعن مهورك ذو ةعاطلاو ناميالاىلا مهوعدف نِلاب

 «مهيلع انلسراف قه عاطتسانا ةمعنلا هذه انع سبحيلف مكبرل اولوقف ةعمن نم انيلعهل ف رعنام
 ناليسلاكردصم هلصا ليسلا :# مرعلا ليس 8 عنملا كرثو ةيلذتلاو كاسمالا لباقم لاسرالا

 ىهو ةمارعلا نم مرعلاو هرطم كبضي ملو كيت أي ىذلا ءامال اما لعجو [ با نتفر ] ىنعم |
 مسعو مراعوهف مشلاب اماىعو ةمارع لعو مركو برضو رصنكم رع لادن ةبوعصلاو ةدشلا |
 وهأو بعضلا:ىا:مرّعلا ىلا لشلا فاذا ثعضو:ءاس ىا هقلخ سرش اذا لجزلا معو دتشا |

0 



 كيا مه ادعم

 لاقي نعلا برعوبا وهف ةيبرعلاب ملكت نم لوا ناط نب برعيو . نمعلا لئابق عمجي وهو |
 زاجحلا لها ةغل ىهو ةيزعتسملا برعلا ليعامسا ةغلب ملكت نمل لاو . ةبراعلا برعلا مهل
 ملكت نم لوا ليعاهسا نوك ىناثيل وه مالسلا هيلع ليعامسا لبق تناك ناطخخل ةيبرمف

 | نآ رقلا اهب لزن ىتلا شب هيرق ةيبررع ىحو.ةضحلا ةنييلا ةيبززعلاب ملكت نم لوا .هنال ةيبرعلاب

 ١ ملكت ضرالا ىلا طيها املف ةنْلا ىف مدآ ةسرعلاب ملكت نم لوا نا لقام ىفانيال اذكو

 | رهتشاو (قافنلا ثروي هباف ةيسرافلاب ملكتيالف ةيبرعلاب ملكشي نا نسحا نم) ءاجو ةينايرسلاب
  هانعمو هلصاالعججلاق (داضلاب قطن نم حصفا انا لاق) ملسو هيلعهّللا لص هناسانلا ةنسل ا ىلع
 ١ مهتلريغف دجوتالو'دانضلاب نوقطني نيذلا مه' مهتوكل» برعلا:حضفا انا: ىنملانال حب
 | عاهيفو ةيسرافلاب ه6 مهتكسمىف ىلحلا نيدلا ناهرب نب ىلعل نوبعلا ناسناىف اك

 | ءانانج نائم ةلهز فار نالانل [فاا قي ,نونك اتا رأمطو نهلاي هيف اوناك ىذلا مهدلب ىف ىنعملاو

 مسأ قوات ليهسلا لاق + للعلا ةروسى سيقلب ةداب امسي ةدارملا صو لال ثالث ةريسم

 نيصلا كلل«نم لكل مسا ناقاخو . سرفلا كلم نم لكل مسا ىرسك نا اك مهكلمي ناك كلم

 رحشلا كل« نم لكل عنو . رصم كلمنم لكل .نوعرفو . مورلا كلمنم لكل مسارصبقو ٠
 | هركذ مهل ناكرصق مما برأم لبقو *ةشبحلا كلمنم لكل ىثاجنلاو . تومرضحو نعلاو
 | ماللا هلع ادوه نال نميا هل لبق ناطحق نب برعيو نويعلا ناسناىف لاق * ىدوعسملا

 ةظحالمب ةلاد ةرهاظ ةمالع 6 ةبا 8# هيف هلوزنب انمي نعلا ىمسو ىدلو نميا تنا هللاق

 عملا نم مث فاطللا ىضتقمي ةفرتلاو ءاطعالانم ةلسقلا كلتل ةقحاللاو ةقباسلا لاوحالا

 ْ ةعيدلارومالا نم ءاشيام لكىع هتردقو راتخلا مئاصلا دوجو ىلع رهقلا بجوع بيرختلاو

 / لدب 6 ناتنج 8 نولقاعلا الا اهربتعيامو نوملاعلاالا اهلقعيامو ”ىسملاو نسحملل هتازاجمو

 | ني نع ةعاج هينيمي نع © طقف نانثا ناناتسبال نيتاسبلا نم ناتعامح امهب دارملاو ةي نم
 | زاتمتو لامثلانم فرعت اهبو اهتوقل حراوجلا فرشا ىهو ةحراجلا لصالاىف نيعلاو مهتدلب

 اهنأأك اهماضتو اهبراقتىف نيتعاما كنيتنم ةدحاو لكاهلامثنع ةعامحو ه6 لامثو  اهنع
 لاقامل ةياكح اولك قله هلامش نعو هك نيعي نع مهنم لحجر لكل ناناتس وا ةدحاو ةنح

 مهللاقي ناب ءاقحا مهنوكل ناب وا لاخلا ناسلوا اهقوقحل اريك ذتو ةمعنلل اليمكت مهيدن مهل

 نانجلاو ناسللاب مكقزرامىلع © هلاوركشاو #8 راغلا عاونانم 46 مكبد قزر نم 98 كلذ

 مكتدلب ىا ةنازمأملا نركشلاببجئتفام نيبم فاّكتسا 6# روفغ برو ةسسط ةدلب #8 ناكرالاو

 تاطرفل روفغ بر ركشلا مك بلطو تابيطلانم اهيفام مكقزر ىذلا مكبرو ةبيط ةداب
 ةببط اهتاوا ةببطلا راقلا تجرخا ثح ةنيل لب ةخبس نكت مل اهنا ةببط ىنعف هركشي نم
 | ىرهش دهدي.م ىزور ىورد ىلاعت ىادخ هى رهش نيا ] ىنشاكلا لاق ام ءاملاو ءاوهلا

 1 كاب كاخو نيريش ناو تسود نت ىاوه تسا هزيك اب

 ىنور هزاتب مرا غاب نوج * ىبوكت زا تشهب و> ىرهش

 | ةيحالو برقعالو ثوغربالو بابذالو ضوعب اهب نكي مل اهنا اهتيبطو نمحرلا حتف ىفو *
 1 : .. م ارش



 مه 7/٠ جمس نورشعلاو ىناثلا ءزجلا

 ارناملس هك دتتسنادب نود>] ىنعي : ةقاشلا لامحالا كلتنم هتومدعب اوصلخم مهناو نابلسل ١

 باذعو رزاو دنتخيرك ىداوب فاوجاو لابج ٍباعشرد هدوم رارف لاحلاف ديسر تافو

 ريغو مهاوقو مهماسجاىف داز ىلاعت هللا نال لمعلاو ريخستلا مهل أيهت امناو.[ دنتسرزاب
 لّقن لثم ةقاشلا لامعالا هذهنم "ئئىلع نوردشالو نوربال نيذلا نا قلخ نع مهقلخ

 نجلا ةلزتعملا تلاق * مالسلا هيلع ناولسل ةزحغم ناك كلذ نال هوحنو لاقثلا ماسجالا

 هريغنود ءاسالا نامز ىف نجلا ماسجا هللا فثكي نا زوجمو اهارئال اهتقرلو قاقر ماسجا
 ىلع لديو رابجلادبعىضاقلا لاق * مهنامز ريغىف هيلع مهام فالخمب مهيوشي ناو ةنءزالا نم
 هلزولمعي ىتحمهاوقو مهتوري سانلا ناكىتح هلمهفثك هنا ناولس ةصق نم نا رقلاىفام كلذ
 زئاج ريغ ةناف ءاينالا نامز ريغىف اهيلع مهرادقاو مهماسجا فيشكت اماو ةقاشلا .لامعالا
 رعشلا ريثك ائيضو ايسج ضيبا مالسلا هيلع ناملس ناك خيراتلا لها لاق * ةداعلل اضقن هنوكل

 عستب سدقملا تيبب ءانب غارف دعب هنافو تناكو هنس نيسمحو اثالث هرمت ناكو ضايبلا سيلي

 ىلع ةنسب هلقال ءانبلا نم غارفلا دعب هتافو نوك ىا حبحصلاوهريقفلا لو * ةنس نيرشعو
 ىتامل دواد نب ناملس نا نم عوفرملا فام لوالا هوجول كلذو ريسفتلا لها ضعب معزام

 قبسدقو ةئلاثلا هاطعادق نوكي نا وجرت نيو نيتنثا ءاطعاف اثالث هللا لأس سدقملا تنب
 عضوم ىف سدقملا تيب, سسا دواد ناىلعمهقافتا ىناثلاو © بيراحتنم ال ىلاعت هلوق ريسفتىف

 هبىصوهلجا اندامل مث ههجو مام مامتالا ىف هل نذْؤَي يف ناسنا ةماقرادقم ىو ىسوم ساطسف

 ةنس نيعبرا ةده كلمام عم هرمح رخا ىلا هيبا ةيصو ناملس رخؤي نا ديعيو ناهلس هنبا لا

 دجسملا ىف ىلص ناملس نا ىضتقت اهناف ءاملعلا نم ءالجالا اهرك ذ ىتلا بورخلا ةصق كلاثلاو

 هتمكحو هتردق لاك ىلا ةي الاريشت ةيمجنلا تاليوأتلاىفو © اريثك انامز همامتادعب ىصقالا

 | روطلاو شوحولاو ةريثكلا فولالا مهو مهلثم قولخل سنالاو نملا رس ىذلاوه هناو

 ' افيعضاناويح ضرالا ةباد لعج هتمكحبو حورالب ةثِل نيرخسم مهلعجو توم ا هيلع ىضقم“
 اضياهيفو * اوملعإملام لع ىلع اهلعفب مهل د سنالاو نا نم ةريثكلا قولالا هذهل البلد اهلثم

 | بيغلا نوملعيال مهنا نحلا لاح ناب و ةميظع ةما ناميال ايس اهيف لعج ىلاعت هناىلا ةراشا

 ىموملاق املف ناملسو ىسوم اهو نيوصعىلع ائنكتا ءاسالانم نيسنا ىرخا ةراشاهبفو «
 ريغ ىلع أكتا نم ىندب انيبم انابعث اهلعج اهاقلا املف اهقلا هبر لاق اهيلع اكو تا ئاصع ىه
 كسمتساو اهب هكلم ماقىف هاصعىلع ناملس كنا املو .انابعث هؤكتم نوكي هتمحرو هللا لضف

 هلاوز, لاذ هريغب ماقنم نا ملعب سيسر تكس لاطت ال ليينيخيلاو ةبآذ تدار هل خس اهب
 دقف هللاب نمؤيو توغاطلاب رفكي نمو تنغاوطلا نم.توغاط هللاريغي كسمتم لك ناو
 3 ًايننأ ناك 8 دقل هللاب ىا 46 دقل 8 همالك ىهتنا اهل ماصفناال قثولا ةورعلاب كسمتسا

 مجلاب بجشي نب أبس دالوا مهو أبس ةليبقل ناك ىا ةليبقلا رابتعاب فرصلا نم منيدقو لبك
 حون نب ماس نب دشخفرا نب لاش نب سماع نب ناطحق نب بري نبا سوماقلا ىفام ىلع
 ل ىيهسلا هلاق اكىبسنم لوا هنال هب بقل اماو بجشي نب. سمش دبع بقل .أبسو . ماللاهيلع |

 (وهو)



 ايس ةروس مده 71/9,

 دوش ناربو ناكم ماسر نه كيكلاوا 07 هحون زو تسسح تكلذن كوك

 مكو بآ دجسم نىبارخ نم * مزنم. بارخ . مورخا هكح نم
 دوع دهاوخ رفس ا لجا 57 توزر“ تسنات 4 فاماو نا ناهلس سلب

 نيهز تافآ ز ديان للخ رد * نيب دجسم نبا مسه نمات تفك
 ها لخلخم ىصقا دجنم #* دوب نم دوجو مشاب نم هح ان

 نادب ام كرم دعب الا دوب + نامك ىبام دجسم ىنارخ سي

 تسادحتسما# هك اخ لها ىواوذ ةلجراللا» تلااتجلاد قديش كلوا شاذ بختم

 وكو تفك نك مك و زيركب وذا نيه * وا رهم ون رد تسر نوح دب راي

 ديك رث' "ار تدحعسم“و "ارا 'سعا ديزي ارشزخرك كر للفحننفا يد

 ريخ ارم دنيامرف نم حور ضيق, ارت نوج تفكو ديسر توملا كلمي ناملس ناذا سي ]
 قيدالا قتارعا را تاع تك دادشلازواو" دما ةناد ومال" رو دك دز كولا "كره

 هلع ونه“ طاشلا انذف [ 17 اتدكرراهإ ذا ئزاكاي نكس طلو ازكاا تعا

 ىاصع راكرخ آب سن ] رارسالا فنشك ىف لاق * ىلصي ماقف باب هل سيل: ريراوق نم احرص ا

 تاك احس زر" نكن ناب فن تقوس و57 ؛ككز كنا قس

 هكحاشع' نأ رت تْفص خارت لاشكي و دارك ىو "تاو نقف" لاح نآارد "تاولا تلفأو "تفك ١
 ارناملس دمش 6 ديدوب ىم شوخ لهو حدو راكرد نانحمم نيطاشو دناع هدز

 لاقو * كلذ لبق هتالص لوطل سانلاىلا جورخلا نع هسابتحا نوركتيالو [ ديسر تافو

 | اصعرب ارواو دندراذك زامت وربو دنتسشمب و تشذكرد نابلس نوج ] هريسفت ىف ىنشاكلا
 | دتشادنب ىع هدنز رودزا ناوندو دئدركت شاف وا تيضو بجومب وا كيمو دنداد ةنكت

 هدود اروا ىاضع لفسا لاسكي زا دعباان :دندوم مانقادوب نايا دصان:هكراك نامهباو

 نيطابيشلا تناك مهضعب لاق + [ دش مولعموا توم ارئاتكمه داتفا نيمزرب ناملس دروخم |

 ناطيش هب رف قرتحا الا هتالصو هيلارظني ناطيش نكي مف ىلص امنا هبارحم لوح عمتجت |
 اصعلا اذاف هنع اوحتفف اتيمرخدق ناهس اذاف رظن مث هتوصعمسي لف عجرمت هتوص عمسي مف

 ادهن تاكاف'اننلا) خلع: ةضرألا وعضو هناؤم "تقاو' اوفّرعي نا وةازاق'ةتزالا ااهتلكاذق
 نبب نولمعي اوناكو ةن_-س ذنم تامدق هودجوف وحنلا كلذىلع اوسخ ارادقم ةللو مون ىف

 زارسالا: تفنقنك' ىف لاقو <. ةنس تاذعلاّف وشل املا تام“هناااَوُملَع ولو اخ هنؤسلختاوا لاني

 هسحدقناك [ ىقرك مشخ ناشيازا برب نوج ىدوب نأ نابلس تهجزا ناشيا باذعو ]

 هللجتو_ دقنواةثحيتلا [ق.ءاقلاف: احسملا !اوفإ يعط نور هلطجوا] [زال زاب سيئا وزتطو زور
 كانتا ماعطلا نيلكأت تنكول ةضرالل اولاق نيطايشلانا مث «سيحلاىف هاقلاف هقنعىلا هرعشب
 ءاملا كيلا لقنت نكلو بارشلا ببطا كانيقس ٍبارشلا نه نيب ريشت تنكولو ماعطلا بدطاب

 وهف بشحخلا فوجىف نوكي ىذلا نيطلا ىلا رملأ تناك ثيح كلذ نولقني مهف نيطلاو
 | الا اورذسيمل نلانا ىلع ةيآلا هذه تلددق لافقلا لاق * اهل اركشت نيطاشلا هباهتتأيام |

 ا



 موك 7ا0// »جح نوزشعلاو ىناثلا ءزجلا

 لاوز توملاو لصفلاو محلا ءاضقلا * توثلاهللع انيضق املف 9: ناسنالا اهيا اركش |

 أ

 أ

 تلالد ]4 مهلدام 8 ايندلانع هب هانلصفو توملاب ناياس ىلع انيك ناجي طل يوما

 6 ضرالا ةباد لف [ ركم ] 6 الا 9 [ ناملس كسمرب ] 6 هتوم ىلع ف [ ازئاويد دركت |
 ىلا :تفضا+ [ روكتبوج كرك ] ةينسزافلاب بشحلا:لكجأت ةبيود, ىفو ةضرالا ىا
 الكب اناايتالل انهن هازل, لياقد” نش زالاب تاهت تلو لك الا بعز لضرالا لوجو: اهلظف
 | لان مامي ملام ىلع اضرا تضراف اهتلكا اضرا ةيشخلا ةضرالا تضرا لاه مدا ىنب داسجا
 | نيخأتلاوهو ”ىسنلا نم اهلع ًاكوتن ىتلا ءاصع ىا 4 هتأسنم لكأت ل ةضورأم 0

 ايم ناهلس طقس ه6 رخ املف 8 درطيو رجزيو 'ىثلا اهب رخؤي اصعلا نال تقولا

 ريغو خيرلاو ءاملا توصل لاقي ريرخلاو ريرخ هنم عمسي اطوقس طقسرخ بغارلا لاق *

 كيلع هسابتلا دعب هتملع اذا ”ىثلا تنيت نم * نحلا تنيس 8 ولعنم طقسي ام كلذ |
 6 نا 98 مهملع ىمالا سابتلا دعب هبشلاو كوكشلا هدنع ىنتني امنه املع نجلا تملع ىا |

 # اوثبلام 9 نومعزي اك مهساوح نع بافام #* ببغلا نوملعي اوناكول 9» مهنا ىا
 ىني [ هدتنك داوخ با ذع رد ] © نيهملا باذعلا ىف [  لاسكي دندركى ع كندد ]

 بيغلاب مع مهل ناكول مهنا هيل + اهتولمعي اوناكىتلا ةبعصلا لامحالاو ةقاشلا فيلاكتلا |

 عقوام عقو املف رخنا ىلا هريخستىف الوح هدعب اوثيلامو نايس توم هلل رمح اك 4 ١

 ىلجتو رهظ اذا 'ىثلا نييتنم تنبت ذخؤي نأ ذوجيو ..نوملاع ال نولهاج مهنا اوملع |

 دصع |(ي

 <© //ي(* ؟ومع فاك تب ا اردو ون (6(( هجل و سم 300 000 عاج

 نا نا سنالل رهظ ىا هلهج ديز نييتوحن نا نه لاهشا لدب اهزيجىف ام عمنا نوكتف
 | رهظام لوا ناك مالسلاهيلع ناملس لجا اند امل هنا ةصقلا لصاو * هرخآ ىلا نوملعي اوناكول |
 ىوذلملا ىف لاق مك ةتبانإ ةرحش هبا ريف ىأروالا حمبصل : هنأ هتامالعنم |

 ىدش ىصقا دحسم ردنا عضاخ * دفا ناهلس نوخ  ىحابص ره

 5 دوخ عفن و مان قفنكي نس :* وردنا ىديد هتسر اكون

 تسا#« قربا تعفو" :٠ هك نايؤوت .* :تتتا”هج تمان ”ئج ىوراد:هحوت
 مامح ار نياو ماج ارتآ نم هك * ماثو لعخ فاكره ىتفكب شي

 ايقكزلا يول ل | بف تييلا م ةنزنت وهلم كرا كك ارو افاع+ جن > الوز ةقيزم وع
 اذتقم . ىدندشش .انادو. مله «ابك ناز .ناملسزا .نابط سب

 دنتخ ادربىع عد زا ارمسج « دنتخاس ىببط اك ا

 تساك هروس ىف ىوسار سحو لقع * تساسا ىحو بطو .موجم نا

 ىتشور نايم دج_دهرد تفر * ىنس نايلس تداع نارب مم

 ءاننكوت ردنا دحسم دنس 7 تايجت عما راع دعا

 ةشؤوخ  نوحمه هتشر قفايكوت «. ةشوك ردنا, ديد..ناماس سب

 رصب زا رون شيزيس نا دوبرىم # راوريس اك رادانإ قس كلد

 ناكاهوع ةانف 20 نه مان .# ناعهدىب وكرب تسيح تان عنك

 (ةتفك )



 انني ءالزك مي 71/10 ع

 مالسلا هيلع دوادق مهتم ةلضاو انما نانلطا !اللسح 11:13 كاشفا ور ةلظعن زواامغأ 1جوللك وقم
 ىلع هللا اوركش دق مالسلا هيلع ءاسنالا تناك ناو ءاطعلا كلذ ىلع ركشلا هنم بلطي سيل

 ا
 | كلذب اوعربتلب هناحبس هللانم بلطولع اينبم مهنم عقاولاركشلا كلذ نكي يلف هتبهو هماعنا
 ؤ نوكي نا ريغ نم هامدق تقووت ىتح لس و هبلع هللا ىلص هللا لو سر ماق اك مهسوفن دنعنم

 | ىف هل لبق املفرخأت امو هيذ نم مدقتام هل هللارفغ امل اركش هجولا اذه ىلع مايقلاب 0

 حورلا دواد ركش ىلا ريشي ةيمجنلا تاليوأتلافو © (اروكش ادبع نوكا الفأ) لاق كلذ
 حورلا تادلوم نم مهلكءالؤه ناذ ندبااو سفنلاو ىنلاو رسلا هلا نم بلقلا ناواسو
 اذهلو سلا ساوملا لاحمو هحراوجو هتاضعا عيمجب ةعيرشلا لامعت.سا ندبلا ركشف

 هولخو هللا ةبحمب بلقلا ركشو . عرولاو ىوقتلا طئارش ةماقاب سفنلا ركشو .اولمعا لاق
 رانىلع هدوجو لذبب حورلاركشو . هللاريغل هنافتلا نم هتبقا صر سلا ركشو .هاوسام ةيحبنع
 | ةدحولا ماقميىف ةطساو الب ضيفلا لوبق ىنلا ركشو . عمشلا ةلعش ىلع شارفلاك ةبحلا

 ايفخم ةدحولا ماقمىف ضيفلا لوبقف قبب هللاف حورلا ءانف دعب هنال ايفنخ ىمس اذهلو

 لاقو * روكشلل مدقم ربخ ليلق 86 روكشلا ىدابع نم ليلقو 8 هسفن ىلع ةدحولا رونب
 غلابملا روكشلاو ] دئراد سايس نم ناكدنيزا ىكدناو ] دارسالا فشكب حاصو ىنشاكلا
 تلغاو .هتاقوا رثك 1؛هحراوجو هناسلو هلق ركشي ناب ءالآلاو ءامعتلا ىلع ركشلا ءاذاف

 ةياهن ىلا ال رخآ اركش ىعدتست ةمعنركشلل قيفوتلا نال هقح ىفوبال كلذ عمو هلاوحا

 ركشلان ع هزج ىري نم روكشلا لبق كلذاو
 سو اناد لاح دمآ تريح * سك يه دئادن قح ركش قح
 ناهد ود ره لت ديدن ىاك * ناهترد قحاب يفكك نر

 ةك تاهتمعت ركش مئاوت كك * تفجو دنزرفو نززا هزه ىا
 مادم ركش دوب نياوتزا شتفك * ماس دزيا زا شداد ترضضح كس

 ىخادرب امبىانهتمعن نكش « ىنائقَي ردق نإاءاز نيردنوخ

 هصاعمىف اهلمعتسيال نا ىلاعت هللا ع ركشلا هوجو نسحا هللا همحر ىلازغلا مامالا لاق *

 تاعاساو عب كاوا نا! كويت ان كلاب ناولسن,ر فعج نعو * قيفوتلاب اضياكلذو هتاعاطىف لب

 دواد انعم ناسناو الا.راهنلاو لدللا تاعاس نم ةعاس ا نكتيف هلها ىلع راهنلاو لبللا

 نيدباعلا ركشا دواد ناالأ دانم ىدان ةمايقلا موب ناك اذا ) مالسلا هيلع ىبنلا نعو «ىلصي مناق

 (دوكشلا ىدابعنم ليلقإ هلوقبو ةءمجتلا تاليوأتلا' فو © (ةرخ آلاو ايندلارباص بوداو

ْ 

 مهركش ماوعللف . لاوحالاب هركش.نوكي ىذلاوهو ةيروكشلا ماقم ىلا لد!نه ةلقىلا ريشي

 اولمعا» هلوةكلامعالاب مهركش صاوخالو . (هتايآأ مكيريس هللدما لقو)) ىلاعت هلوقكلاوقالاب
 | ةيروكشلا ةفصب فاصتالا وهو لاوحالاب مهركش صاولا صاوخلو . «اركش دواد لالا
 ١ اريشع ناف لمع ىلع« ىطغن ناب, (روكشءزوفغل اني نا) ىلاعت, هلوقل؛ ىلاغتب هللاوهدوكشلاو

 | لمعاف ناسحالا نيثك/هللانا:دهرسلا ىلا هدنغ امو: دفنت دنع ناك ام لك قابا تاون نه



 مسك 707+ »جم نورشعلاو ىتاثلا ءزجلا
 ممسك وس سس سس سمسم سم . هس 9 9 ال

 عماجلا ضوحلاو هتعمح ضوحلاىف ءاملا تيبج لاقي بغارلا لاق * ةبادلاك ةيلاغلا تافصلا نم

 نولك ايف لجر افلا ةئفملا ىلع دعي ناك لبق * ةيابج جارلا تنيج ريعتسا هنمو ةيباج هل |
 زابخ فلا رمشع انثا هل ناكو ةرّقب فااو ةاش فلا ربشع انثا موي لك هةخبطمل ناكو اهنم |

 ناعدج نب. هللادبعل ناكو * موقلا ةرتكل نافل كلتىف ماعطلا نوحلصي خابط فاارسشع انثاو |

 لصيو اهلظب لظتس ةنفج اهنع هللا ىخر ةّقيدصلا ةشئاد متنبا وهو شرق ءاسؤرّنم

 ةنفملا كلتنم موب لكءارقفلا ممطي ناكو قرغف ىبص اهيف عقوو .يعبلا رهظ نه لواتتملا اهيلا |

 املف ءاضسلا ىا ءارغلا اهل لاش لاحر ةعبرا اهلمحم ةعصق مسو هيلع هللا ىلص انبينل ناكو |

 ىا اهلوح اوفتلاف اهف.درث دقو ةعصقلا كلتب ىلا ىحضلا ٌءالص اولصو ىحضلاىف اولخد

 لاقث ةسلجلا هذهام ىبارعا لاقف ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر اثج اورثك املف اوعمتجا

 اهبئاوج نم اولك ) لاق مث ( ادينع ارابج ىناعجم ملو ارك ادبع ىتاعج هللانا ) مالسلا هيلع
 ماعطلا ةعصق نكتلو راغدلا عاصقلاىف ةكربالو ةعرشلاىف لاق .(ابف كرابي اهتورذ اوعدو
 اذكو ةضفلاو بهذلا ىف لكالا مرحيو . عضاوتلا ىلا برقا امهنافبشخوإ فزخ نم

 رفصلا ةينا ىف اذكو . صاصرلاب "لطم ريغ ناك اذا ساحنلا ةيناآ ىف هركيو ..امهنم برشلا

 برشسالاو نناحتلاك تايتدعملا نم. نكسع ”ىش ءافلا نوكسسو ةامهملا :داضلا مثبوهو

 رودقو © هجولا ىنعي اهمفتب هناف ءارلا قيقرتب [ ىور ] ةيسرافلاب ةل لاَ كلذريغو
 | تايسارلاو .رودق عمجاو . تادرفملاف ؟محللا هبف خبطيامل مسارسكلاب ردقلا 6تاسار

 رودقو ىعملاو ىساورلا لابجلا تيمس كلذلو تيثاذا وسر ”ىثلا اسزنم ةيساز عمج

 لالسلاب اهيلع دعصي ناكو اهنك اما نم كرحنالو اهمظعل اءهنع لزنتال ىفاثالا ىلع تاتباث
 [تسدوجوم هدشارت كنسزا نينج ىاهكيد ماش تايالو زا ضعبرد زونهو] نعلاب تناكو

 ايلقانا هكناكوا ”فانالا لع ةطوش وما حناكو نئاحنلا ارودق علوا الآجل م قؤدقلا ذك عنا

 هللا ةيدأم ىلا هرخآ ىلا (نافجو)) هلوقب ريشي ةيمجتلا تاليوأتلا فو © ىشاوكلا ىف اكابنم
 ىئمعطي ىو دنع تدبا) مالسلاهيلع لاق مهدنع نوتيذا ءالوالا اهنم لك ًايىتلا اهلةياجنالىتلا

 | مالكلا اذه نال نايلس هبدارملاو ءادتلا ىلع هبضنف ه6 دواد لآ اي هي اولمعا ف (ىنقسيو |
 ىأتينم لكؤا هيلع قفنينم لكوا هدالوا وا مظعتال عملا باطخو هتسق لالخىف درودق ظ

 ىلع بصن © اركش © اولمعا مهلوا هلاقو ىنعملاو مولعلا رحيىف اك هتمانم ركشلا هنم |

 راهظانم ديال هناف ءامعنلا رئاسو لضفلانم مكتيطعا امل اركش هودبعاو هل اولمعاىا ةلعلا |

 هظفاريغنم اردصم نوكف هل ركش عن.ال لمعلا نال اولمعال ردصملاىلعوا ةمعتلاروهظكركشلا |
 ءانمتو اًركش اانا .ىاإهن لوعفموا نيركااشاىا؟لاحؤا اركش اًؤركشا ىا:فّودحم لمقلوا |

 | ضعبلاق * ةلكاشملا قيرط ىلع اركش متلا اولمعاف متكشام مكل نولمعي نبا مكل انرخسانا |

 هانا ىذلا لضفلاب نري ملف ( الضف ام دواد انآ دقلو ) دواد ق>ىف ىلاعت لاق رابكلا |

 ىلع ركشلا بلطاملو هلامتانم لمغل ءازج لضفلا اذه. هاطعا هنا زيخا الو هنم هلطي اركش |

 ىوهف دواد ىلع هب عئاام ىلع لآلا هركشيل هنمال دواد لآ نم هبلط ىلءعلاب لضفلا كلذ |

 قح)



 آبس ةروس مده 7/٠ يح

 ةروصال شنب ةفرخزولو «ةروصوا بلكديف انين لخدنال انا ف مالسلا هيلع ليربج لاق هلوخ دنع .

 رويطلاو لاجرلا ليثامت غابصالا هذهب هيف اروصم ان مدهواىرصانلا طقتلمىفو * هبسأبال هيف
 عنم نا ىلواف تيبلاىف ريواصتلا نم عئماذاف ىهتنا ةروصم ريغ هغاصاو تيبلا ةميق نمض

 ءاجو ليثام اهفو سئانك تناك ىللا دجاسملاف روبطلا سؤر تحن اذلو دجسملا ىف اهنم.|

 ةها رك اهنداشاو ةروسا ان اذحبواةيافياا خو وأ ةلضملا هنتر قف اانتوكينا م كبحنا) غاقوفلا ف
 هركيالهفلخ تناكواو لبق هفلخ مث هراسي ىلع مث هني ىلع مث هسأرقوف مث ىلصملاماما نوكينذا
 تناك اذا لبق ةيانعلا ىف لاق + هركبأل هيمدق ت< تناكولو اهلةناها هيفو منصلا ةدابع هبشيالهنال |
 ةكئالملا لوخد عنيا ةالصلا ناكم هيزنتنال تيبلاىف اهنوكهركيو ةالصلا هركتال هفلخ |

 ةناهالاو ريقحتلا نم هيف لوقنانال * اضياهنفمدقلا تحن اهنوكهركبال اذه ىلعف لاقبال *بحتسم
 ودبت ثدح ,ةرييك ةداوصلا تناكاذا ةهاركلا مث قرافلا دوجول ساقالف فلا ىف دجوبالام |

 ءنكلالا لج الاء اهئاكضعالكصاغتا نسال تل ءومبل .كتاكواتجب( له اجو نلطانل ]ا ظ

 سارا مك قعمو ةؤاع سازذاب منال ا نال >نركال اهتنأار عطقولو ديعيال ادج ريغصلانال 0

 اعطق هته تسمط لب الصا تت رال قبيل ىتح جسنيو اهيلع طاخ طخ 0 عينا .|

 نعلا ف: نسا نوكيف,قوطمئهام:روتلغلا منال اربتنال نشللاو نئأرلا نيام" طبختاواو, |

 ىلع ةالصلا هركتالو اهيلجرو اهيدي عطق فالخب اهسأر عطقكوهف ةدوصلا هجو ىحولو |
 مانصالا ةدابع هبشي اهلع دوجيسلانال اهبلع دج لنا مظعتب سيلو ةناهاهنال روصم طاسب
 ناكف طسبلا رئاس ىلا ةيسنلاب مظعم هيلعىلدي ىذلا طاسلانال طوسبملا ف ةهاركلا قلطاو

 مظعبام لاثمت لاثعلا ناك اذا ٍىلجىخا ىئاوحىفو « اهتناهاب انرصا دقو ةروصلا مظعت هيف

 عت ىلا ىريالأ هلع ةدحسلا ةهازركىف بيرال. الثم بدخلا نكشك رافكلا.١

 تناكولو هيلا ةالصلاب لابقتسالا هركي نومظعيامف مهباهبشت مقيم لكنا هنف لصالا لاق
 كول ارينا, يلعن هناكف أطوت اهنال هركيل شورفم طاسبوا ةاقلم ةداسو ىلع ةدوصلا

 ةصالخلاىفو «. اهل مظعت اهنال رتسلاىلع تناكوا رابكلا دئاسولاك ةبوصنم ةداسولا تناكولام

 تناك نا اهذاخبا ةركي ناكاناو /اههل انمتقنملابسألال/طاستو ا ةداتنؤ »ىلع :كناكاياذلار وصل

 ىهنلاو زاوملا طئارش دوجول لوصفلا لك ىف هتالص دسفبالو هوركش رتسلاو دازالا ىلع

 عم تيدا ةالص لك ىف مكحطاوهو هوركم ريغ هجو ىلع داعتو هنع ىهنملا ريغف ىنءمل
 نيطاش ىنعي ىدندركمو] 6 نافجو 98 ىفاكلا فاك ناكرالا ليدعت كرتولاك ةهاركلا '

 مظعاذاف ةمظعلا ةعصقلاىهو ةئفح عم صو 1 نا ريغو نيبوح ىاهساكزا ناملس ىارب 0

 عبشت ةلكملا مث ةسمنلا عبشت ةفحصلامث ةرشعلا عبشت اهيلت ةعصقلامث جحيزلكا عاصقلا ٠
 روظنم ضعبلا هلعف اك فاحصلاب نافا ريسفتف لجرلا عبشت ةفحصلا مث ةثالثلاو نيلجرلا

 06 باوجلاك تاكرفللا] لق مييةنفطالا ءاعوب تصخ ةنفملاو ىتفملا ىدعس لاق * هنف

 ا .ةكتالملا عانتمال ب بيس .تييلاىف روع اذزلال زتاؤاصغام هف سشقنس ةكدللا انو زم مالم لواط

 | ىهو اهف ءاملا ما عامجال ةيا بلانم ة ةيباج عمج ىداوجلاك انلاب ؛ ىباوملا هلص هلصا رابكلا ضايحلاك



 وندينا هدعب دحا رسب و هقاس ين دمام از دسالا هبرضض هنم انداملف دعصل 571

 مدي 7١70/4 جيم نورشلاو ىلاثلا ءزجلا

 ل1 لك قناع مكي كن الثلال اول است فكما ءانك طز غوفالو ,ننتتم نويت قا ١
 جرخالا هب هف ةالصلاالا ديربال دحا دحسملاا ذهىلا نال لاند و هدعب نم دحال يل

 هدي ناولس عفدالو هايا هاطعا دق نوكي نا وجرت مالسلاهيلع لاق هما هتدلو وبك ةثئطخمنم ١
 صقدنان م هللهش 0 لك ناو هناي هيصاوهو ىلاعت هلل دحع سم هنا مه ربخاف سانلا عمج "ا ءلا نب

 برق وهنم كي ماعطالو هلثمرإل اعمح سانلا عمجو اماعط ذخنا مث ىلاعت هللان اخ دّقف هنم م

 غرفامل بيسملا نب ديعس لاق * ادنع هيف هنم غرف ىذلا مويلا كلذ ذخلاو ىلاعت هلل هلل نيبارقلا

 تاولصب هاعدىف لاق ىتح حتفتت لف ناملس اهجلاعف هباوبا تقلغت سدقملا تيب ءانب نم ناولس

 مح وا ءارق نم فالا ةرشع ناهلس هلعزوف توت ناونالا حتتفاو دوادىبا

 رمتساو اهبف دبعل هللاوالا راهنالو ليل نم ةعاس ىلأيالف راهنلاب كالزار اةلسكو ليللاب فالا

 برخف رصن تح هدصق ىتح ةنس نيسمحو انالثو ةئس ةئامعبرا ناملس هانيام ىلع سدقملا تيب

 هلمحو هاومهلاو ةضفلاو بهذلا نم هبف ناك ام عسمج ذخاو دحسملا ضّقنو اهمدهو ةنيدملا

 رصن تحب كلها مث ةنس نيعبس ابارخ سدقملاّتِس رمتساو قارعلا ضرا نم هعكلم' اراذأّلا

 لتقلاو بيرختلانم لعفام لعف هخافتناو غامدلا ريكنم هنا كلذو هغامد تلخد ةضوعبب

 هغامد ىلع ناوح فعضا طالسب ىلاءتهللاو ازاكغ

 شيب هب انخلا يكس ارد سم دب هك * شيوخ رمعرد ميدنش زكهدهن

 ءابنالاو ةكتالملا روصوىا ريغلا لاثم ىلع ةدوصلاوهو رسكلاب لاثمت عمح 6 ليئامتو
 دجاسملا ىف ذئنح لمعت تناك اهئاف هؤداتعاام ىلع نيدجاسلاو نيعكارلاو نيمئاقلا ةدوصّع

 ليثاعلا هذهنا لاق شو *# مهلا دابع لثم اوددعيو سانلا اهاربل اهوحنو ماخرو ساختتو جاجز نم

 حالسلا مهل لمعيإالو هللا لييسىف اولئاقيل حورلا اهنف خف نا هبر لاو ساخن نم لاحر

 هيسرك لفساىف نيدسا اولمعمهنا ىورو_ ىطرقلاريسفتىفاك مهنمن”نييور رايدنفسا ناكو
 ناهلس نوح ] 6 امهيلع قتراف امهيعارذ نادسالاطسب دعصننا دارا اذاف هقوف نيرسنو |

 [ ىقدالاب هداهتنارب ىايات ىدنتخارفارب دوخ ىاهوزاب ريشودنآ ديا رب تخيب هكىتساوخ |
 رديملو ىمركلا دعصبل نوديرفا ءاج ناملس تاماملف امهتحنجاب نارسنلا هلظا دعقاذاو |

 | ةمالا هذه لبق روصلا ذاخلا ناكو ديدج عرش ريواصتلا ةمر>نا ملعاو * ىسركلا كلذ نم

 ا مانصالا ىا ليثاعلان ودبعي اوناك سو هيلع هللا ىلبصانل وسر موقنال همالاهذه ىلعمرحامتاو احامم

 روصنم) ثيدحلاىفو هبهللاىصعام صاوخلاىلا ءامشالا ضغباو ريوصتلا: لاغتشالا نع ىهنف

 ريوصتن اىلع لدي اذهو (ادبا اهف خفانب سلو حورلا اهيف خفنس ىت> هبذعم هللاناف ةروص

 ةرابع كلا لعج نم دنعف مالك هفالوا ةريكوه له لكألا خيشلا لاق 0 8م ارح حورلاىذ |

 اذهفروصحم ددعف ةرصحنم ةريبكلا لعج نماماو ةريكوهف عرشلا نم هيلع ديعولا دروامع |

 ا اووي حم 2 ةحيا ىلع 1 «يدجلا نياكي ةجوثا سيل

 م



 نازا دعل 0-0 كالاه نادنح زور ر.ناش كب 8 م ناشيارب عد نيملاعلا بر

 ىاعدناملاءلابر تشذكب نوعاطزا زور ناش كي نوج درك دنتسناون نفد ارئاشبا هامودب

 نيملاعلا برهكت ١ ركشي تشادرب ناشنازا نوعاطنا و درك اورناشيا عرضتو تباجا دواد

 هللارك ذ احن هتسوس هكدنزاس ىدحسم ان | ان دومرفب درك تمحر ناشنارب ماقم نارد
 دوادو دئداهن انب سدقملات.» ةنيدم تسنو دئداتسيا راكرد ناشياسي دور عرضتو اعدو

 رباني تماق كيان لثدشك ىع كنس نانج. م كسازئسأ فز رايخو نيشيكس كنسدوخ شودرب

 ناربمغيب هاكمدق_ ميداهن مان سدقملاتسب ارئاتسرهش نيا هكدوادب دما ىحو سب دنددوأ
 ناينب مالسلاهيلع دواد دارا رابكلا ضعب لاق * [ ناكينو ناك اب ءاكلوزنو ءاكترجمو

 اذه ىتينا هيلا هللا ىحواف هللا ىلا كلذ اكشف مادهت هنم غرفاملف اراسم هانبف سدقملاتس |

 مهنكلو ىلب لاق كلييسيف كلذ كيملأ براي دواد لاقف ءامدلا كفسنم ىدي ىلع موهبال |

 ناهلس كنبانا هيلا هللاىحواف ىنموهنم ىدي ىلع هنايني لعجا براي لاقف ىدابع اوسيلأ |
 | ةقفشلانا اذه بيسو * هديىلع همامتا ىضقاو ءامدلا كفسنم هملساو كدعب كلما ىلاف هش
 نوكلو مهك اله ىلا ةيضفملا دودحلا ءارجاب هللاىف ةريغلا نم ةياعرلاب يقحا هللا قلخ ىلع

 مهيلع ءاّقبا حلصلاو ا رافكلا قحىف هللاضرف اهمدهن م ىلوا ةاممنلا ده ةئاكإ

 ذئش ىباناف وفعلاوا ةيدفلا ذخا مدلا ىلول عرش فك صاصقلاهيلع بجو نم ىرتالأ

 نوربيال ءايل والا قابو انعوا ةيدلاب دحاو ىضرف ةعامج مدلا ءانلوا ناك اذا هناحببس ةارتالا لتشإ

 ةصقلاىلا عجرت مث «اصاصق لتشالف فعيل نم ىلع حجريو افعنم ىارب فيك لتقلاالا

 ىولاس نوج دوب لاس تفهو تسيبو دص زور نارد دواد دناهتفك ] انامز هيف اولصف

 كل..و ةزغبناولس دلوم ناكوإ[ تسشن ىوىاجيناملسو دش نوريب امثدزا ديسر لهجو دصي

 نيثالثو عست ةنس رايا رهشىف كلم نه ةعبارلا ةنسلاىف ناك املو ةنس ةرشعاتنلا هلو هيبا دعب
 ةيصو مدقت امسح هماهتاو سدقملاّتيب ةدامتىف ناماس ًادتبا مالسلاهيلع ىسوم ةافول ةئامسمحو

 اّمرف مهنم لعجو نيطابشلا ءامظعو ضرالا تيرافعو نلاو سنالا ا عجو هيلا هيبا

 | نوجرخيفرحبلاف نوصوغي اًيرفو ماخرلا نداعم نم دمعلاو رود>صل انوعطقي اًهرفو نون
 سدقملا تس ةئيدم ىتو ةحاحدلاو ةماعنلا ةضي لم وهام ردلاىف ناكو ناحرملاو ردلا هنم

 رشع ىنثا اوناكو لمئاربساىن_طابسانم,اطبس. اهنم ضار لك لزتاو.اضبر رشع ىّثا اهلعجو
 هناطيحو هف وقس عصرو ةنيغلا هاو حاولاب هفقسو نولملا ماخرلاب ىصقالا دجسمملا ىبب مث اطبس

 تش ىرخالاو بهذلا تنت اهادحا ةمحرلا باب دنع نترجش هللاتيناو .تنقاويلاو ىل اللاب

 ةطالب دحسملا شرفو ةضفو ادهذ لطر ىتئام ةدحاو 0 عزت موه ل ما 00 ةنفلا

 ا | كلذ نمروناالو ىهبا تدب ضرالا ىنذئموب نكي لف جزوريفلا حا اولابو ةضف نم ةطالبو بهذ نم

 كلم نه ةرمشع ةيداحلا ةئسلاىف هنم غرفو ردبلا ةلبل رمقلاك ةملظلا ىف ”ىضي ناك دجسملا |

 !اةداض نيبو ةنس ةرشع عبباو ةثامعبراو لا ةعبراب مالسل هيلع مدآ طوبه دعب كلذ ناكو

 ةياهامتو فلا مالسلا ىزا اهيحاص ىلع ةيدم ا ةيوسلا ةرحهلاو ن مدقملا تيب دجسمل ناملس
 م عم ل 77777770777777 ص صح
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 دمي 777 قع نورشعلاو ىناثلا ءزجلا

 ْ مهم 5 0 ل ىلاعت هلوق هنع ”ىذي اك هرماب 3 هير نذاب 9 [ نابلس شيب ىدرك داك

 | ةعاط نه هب هان سما انعكغو نملا نم لدعل نمو ىا ةماقتسالا نع ليلا غيزلا ان سما نع

 | رانلا باذع ىا 6 ريعسلا باذعنم © [ اروا ماش ] ه هقذن قه هصعيو ناملس

 هيلع ىصعتسا 1170 طوس هدب قلبا قدقللا 2 كلا

 | قرم أيالق ىدي لع رساف ناظتفا لك وطب هللاا ) سو هيلع هللا ىلص انيبن لاق 5 ةطيشلا

 بهذتق ةردسم اضيا ةيروصلا ةرهاظلا تناك ةرخسم ةنطابلا ىوقلا تناك اذاف ( ريالا |

 | تاياهلاف لمكلا لاحوم اذهو رو رسلا لضحو ردكلا"َلَورَو رولا ”ْقِححو ةملظلا |

تصف 1 ءاشلام هل نولمعل 0 |
4 عج ءاشنأمل ناس نك بزراح نم 0 مهلمت نم 55 ا ل

 | 

 | نم مامالا:مانقمو هع اؤم' مركاو تدبلا رذتضو ةفزغلا بارا :سوماسقلا ىف لاق *

 ا 0 تادرفملا قو ىهتنا سائلا نع دعابشف كلملا هدر فن عضوملاو دحسملا
 ظ

 | نوكيا هيف ناسنالا قح نوكلوا ىوهلاو ناطيشلا ةبراحم عضوم هنال كلذب ىمس لبق
 أ تيبلا بارحم نا هيف لصالا ىلقو * رطاخلا عزوت نمو ايندلا لاغشانم ابواسم ىا اييرح

 أ دحسملا ف لضا بارحلا لب لبقو هب اهردص ىمس دجاسملا تذختا امل مث سلجلا ردص
 ١ اذهو دح_سملا بارحمب امش ابارحم تننلا ردص ىمسو دحسملا ردص هب صخ مساوهو

 اهنع بذي اهنال كلذب تيمس ةفيرش نك اسمو ةئيصح روصقنم ىنءملاو . ىهتنا حصا
 نايلسل نيطابسشلا تنبف نورسفملا لاق « اضيا نيلالجلا ريسفتىف جرداو اهيلع براحيو
 نوئيو جاورمو جاورص ىهو نعلاب ةيبحيعلا ةمابالاو ماشلاب ةدلب ىهو رصنتك صدت

 سدقملا تدب هل اولمو نآلا بارخ اهلكو اهوحنو نادمتو موتلفو ةذيئهو ةذرهو نيحلسو

 ءاهلاو نسلعا ةياغىف

 | كتانج درك كك مالسلا ةيلعا مهاربا ذاؤترادب نيملاعلا ترا هكدتاهتفك نيس. اما :]
 تساوخ دواد مالسلا هيلع دواد راكزور رد اضوصخ هناقانت واولاد درعملا ثقاطوتك

 زازدب زاك زور هتشاو -نكسم ناطنسلف قمز-رد هك ناعيا دئادب“لسازمسا ىتاددع:هك

 نا مهاربا نوح هكدوادب 0 ودوم دنتشك دمونو دب دبش زمشلاو كندرمدش ع

 29 لكي وؤد هك مداد هدعو اروانم درت افوو قيدصت ديزرف معذب ميدو اروا هك باوخ

 نايذوو: دلديد ناشيوخت أ ؤاوف'ناسشنإا" اما :تنمنازا "ناشي ثرشك نبا :منك"تكزب

 | ناشيارب دتتكر ايتخا هكجينآ هللب هسزابم دناريخم نونكا ماك < ناشيا ددع مرجال دتثك

 دركعج ارليثارساىنب دواد زورهس نوعاطو ايواي هامهس نمشداي ىكتس رك و زاينو طلي مراك |
 رآو:تشارتناسا يينبا دنتفك دندرك رانتخا نوعاط هسرهزا دركريخ تبلب هسن؛رد ارئاشباو ١

 رد نفكو دنخر دوخرادونخو انيك ل دنخاسإ كرصزاهج“ همم سن ررود تحضف |

 تدب دعضص نارد كرزبو درخو لابعو لها:اب دو نوريب ارددصإو نديشوب ا

 دئدرك عرضتو اعد-ناشياو داتفارد دوحس ٌهرخصب دوادو نا ندامن انيزا نش سدقملا ا
 ا

 بد



 اناطكودس مي 7/1

 ايوتاخ.:تمدام: تنازاوتسا .حيرلا تلات ئوتسا علل نائاس لاقف:هطائيبب حيرلا لاف انوي: كلم
 ىلقلا غاز اذا ةيانعلا رو بلقلاو رسلا لاح كلذك تلف تلم ةيوتسم تنك كيل

 مهسفناب ام اوريغي ىتح موب ام ريغيال ىلاعت هللا ناذ رسلا طاب نالذخلا عيرب هللا غازا

 ئوينللا. فأقا ىهتنا

 00 نوحوربارنشور زور * 1 ليم ناماس جان نينجم

 نه قرشزا وسم م1 اباستفا» « 1 نم قرفزب اوبس رك جان تفك"
 ىتف ىا جاتورب دشىمب دكازأإ « ار جات نا تسدبوا هر كت مار

 نق رفق علل تانج كاتب نكرر او مك[تنكو درك تسار شراب تشه

 نكاقم )ع وكلا نرؤط مار كيلر م "نع كتان ىف اوك, ءارالس كلا خلفك
 نرسل" تاوبؤك كيش ريف * دك تجار ونوردنا ناهلس ند

 دبش تساوخنم ار جات هكنانجما *« دش تسار مدنامه شجات نازا دعب

 ا عون مشعل وكلاب ماو هاهم انس كلاب
 اهديب ذخاو اموي هتداع ىنع ءامتسلا ءاخ ءاهبلاو نسحلا ةياهنىف ةحلاص ةجوز غئاصلا كلذل

 اهتيعانع و هتلفاوما راوشب ى دنع ناكقا تاك. لا أها تءاج لاقف هلع تحلاف ف تعيصام

 | اهيا غئاصلا لاقف مويلا ءاقسلا ةنايخ ةمكح هذه ربكا هللا تلاقف امترصعف اهضاين ىنجأف
 | لزأملا ةيحاصاي لاقو باتو ءاقسلا ءاج دغلا ناك املف لحىف , ىنلعجاف تين ىلا ةارملا

 ىذلا خيشلانم الا نكي مل أطخلا نافذ ضما تلاقف ىلضادق ناطيشلا ناف لحىف ىنلعجا
 لثهو هتجوز ىئجالا سمي هعم هلاح هللاريغ ةيبنجالا سمب هللاعم هلاح ريغامل هناف ناكدلا يف

 هلاخ بسانيامب هذخاؤي ءاهئايف هدبع ىأر اذا رويغ ىلاست هللاو ىلاعت هللا, لدعنم كلذ
 قيرط كلسيو ىذالاو ءافجلا كرتي نا هيلع بجو اذه لاخلا نا.دبعلا فرع اذاف هلعفو

 نيع هلانلساو ف قالخلاو قاقثلاو فاستعالاو روجلا تمس ذخأيالو فاصنالاو لدعلا
 ديدحلا نالا م هتدعمَنم هلاساب تاذملا نناحتلا نع ناملسل انيرجاو, ادا ىأ 06 رطقلا

 ىارب مدرك ىراجو ] ةيسرافلابو : انيع ىمس كلذلو عوبنيلا نم ءاملا عوبن هنم عبق دوادل

 هحاره نسم نازاقناوذ با نوح :ئدما .نوزيب اندعمزا اب ارثخادك سم ةمشح نآس

 طيداوتبالا ابفكف هلو[ ماين قرم ورسم نقب شوت 30و اد ارحم
 | لوي « نيعلا كلتنم ايندلاف ساحنلا نم سانلاىديا ىف ام لكف كلذ لبق شاحتلاب لمعي

 باذي مويلا هنم هرهوج طقتلاب ساحللا ندعم دالبلا ضعب ىف نا هيلع دري ريقفلا

 كلت نم ناك هلصانا لاقي نا الا ناولس ىطعا امث سانلا ىديا ىف ام نوكي تفيكف لمعيو

 | راث آلا ضعبيف دروام ىلع سدقملا تدءىف ةردحصلا تحن نم جرخم اهلك هايملا نا ا نيعلا

 ا ناكو لكس نيثالث ةدم غلاص راد 1 ءاملا لمح ناك ىراخ ةنبدععإ ءاقس الحر نا د 2 لا

 | لاقف ىلاعت هللاىضر فالخ مويلا تلعفام تلاق قوسلانم اهجوز ءاجاملف .اهرصعو

 ظ

 | هكىك تسانج ةفئاطزا ] ىنعي : ربخو ًادتبمنم ةلح 46 هيدي نيب لمعينم نملانمو »

 خا وا تلزِبببس مالسلا4.طع نايلس داب نديزوة؟ نان رد مراهج رتفد طساوا رد



 وجت دساطت م نوريشلاو قاهلاغ قب

 رت مهقوف نه ٠ تفرفر ىتم « ومهبلع قوفص ريط ومهلظت
 قفاوملاوهو ضرالا عبمج مهضعل لاقو * لباكو رصم نيبام ناماس كلم ناك لئاقم كاق*

 ناملسو هانسكتلالا نق مالسالا لهانم نانثا ةعبرا اهرساب ايندلا كالم هنا نم رهتشا امل | ا

 مالسلا هيلع ناملس 0 آر رضن واو ورم اهون تاكللا نإ نم :نانناو

 ديشكرب عت داتفدن زاك توف .ُهصق نا .نوجرباب ناظم نوجه تشاد بيع. ىنوكيت نابسا
 | نم.» ميدركوت بكرم دابام ىتفكي نابسا كرتي هكنونك ١ هكدنتفك ديرب نابسا ندركو |
 هكدوبن سك جده دنوسب شلدب هللارظن ديركب دوخ رظن كرتب هكره « هل هللا ناك لل ناك |

 !ررفءج مالسلاهيلع ىنطصم دندادن شنازا هب ىضوعهن هكادخ .رهبزا تفكن ىزيج كرتب
 رافكدوب ىو تسدرد مالاسأ ىاول داد ىوت شيجح تراماو داتسرف وزذب هنع هللاىضر |

 دندروارب ركيد محز كي تفرك تسدركيدب اول دنتخادني شتسد كيو دندروا هلمح

 اروا هش نوريايندزا ديهش تشادرب مح هنو داتفه نازا دعب دنخادنب شتسدركيدو |
 ةنللآىف امهب ريطا نيحاتج نئدبلا نم هللاوضوع» تفك «كب هللا لعفام » هكدنتديد باو

 تفك هاكان دوب هداتسيا ادخ لوسر تفك سيمع تذب امسا «ليئاكمو ليربج عم ءاشا ثبح |

 ىمعت اذ سكه ديم هك مالس باوج « هللا لوسراي مالسلادر نم ىلع » مفك «مالسلا مك كلعو» ١

 رفعج ىا « لئاكمو ليربج عمره بلاطىبا نبرفعج نو تفك دينكم مالسوتر هك منيب

 ١ لامح رحبورب رد نايسا كنيا ىدادب نايسا نابلس ىا ون ىازجرب كنيا ىداذب تسد

 ون ٌةديداع فطل كنيا راثت ممجو ىدركادف هديد  تضاير مكحبركا قداص بح ىا ون

 ارصيو ىب عمسي اعمس هلت نك هتيحا اذاف ونا عمشو غارج ام ماركو وت عمس ام لاعبا

 سإ دوش هدنور سل دوش هدناد سإ دوش 0 لوا « ىب شطس اديو ىبر صبي |

 | نط رابدا لشفرا كلا غرم يزور هك دوما قودرا ركره ار ”نكسم ىأ دونت مدير |
 «ةلورههتبلا» تخاونزج هكادخزاب ردق لال<دنكزاوربق> ىاضر ىاوهربو دباب صالخ
 2 ون لابقتسا

 رد وا لزنم كاقافا قفا كالا او ذاورب نصعنراو ناح عارص ا تفاتلو 0-50 سفق

 ةديدباهتسد سدقملاع نايبورك دنكزاورب بيغقفارب تيرسشب سفق نيزا تناما غرس ةكهاكرد |
 ١ ةجنلا تاليوأتلا فو © [ دزوسن ناشيا ىاعديد لامح نإ قرتزا اندننزاب شيوخ |

 | ريسلاىف هتعرسو حاورالا ملاعىلا هزبسو بلقلاىلا هرخآ .ىلا ( عيرلا نايلسلو ) هلوق زيشي
 نديلا ريدا ىف نسفدلا بك ضم نال كلذو ريسلاىف اهئاطباو سفنلا ةفاثك ىلا ةسنلاب هتفاطلل |

 مهفطل تافصنم ىو ةبهلالا ةبذجلاوه ريسلاف بلقلا بكرمو ريسلا ”ىطب فيشكوهو
 | ةيانعلا حايرب ةرضحلا ىلا اهسلقتو (ءاشي فكابلقب هللا ديب دايعلا بولق ) مالسلا هيلع لاق ْ

 (رواظا انظبو نطبل ارهظ عرلا اهلقي ةالفىف ةشيركنمؤملابلق ) مالسلاهياعلاق 5 فطللاو ظ
 حورلادوادنءاوهو اهبريسيل ةيانعلا ير انرخسبلقلانايلسل ىا حيرلاناولسلو هلوق ةقيقحوهو |

 ١ ظحال هريسوف ناولسزا لبق ىنملا اذهلو رسلاوه حرلا هبىرحيو هساجم ناك ىذلا هطاسو

 (علع)
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 دواد توص تؤصلا, تلاقو.رنوطلاتقرش .هتداعنم ناكام, تبصب لع دكت هناسليداّدأو |

 دواداي هللا هللا حواف براي اذهام لاقو مالسلا هلع دواد ىف لاخلا كلت تعدل لاخلاو

 ةعاطلا ننام كلت تناكو ةلزلا ةشحو نم اذه |

 ىضهاكت نك نامرش ور نامرغب * ىهاوخ هكلاجمنا دام ناوثن مدق
 دز مد ره 100 رسزا عمش وج هدر مدق قح صعاب هن واك نه 2

 ةادغلاب اهريسو اهيرجىا 86 اهودغ # اصلا ىهو حرلا هلاثرخسو ىا 6 حرلانميلسلو
 ندربدادماب ] ةيسرافلابو : راهنلا فاصتنا تقو وهو اهلاوزىلا سمشلا عولط ندلنه ىا

 | نهشلا بغار" لاق * رهشف ساللا تاود ريسم ىا رهش ةريسم 6 رهش © [) ارّوا داب

 | ركشلا نادود نم 1 ى”انم ءزج رائشعاب وا لالهلا .لالهاب ةروهشم ةفورعم ةدم

 ةنسلاب ةلماعملا ةمواملاو ةهذاسملا نا 5 رهشلاب ةلماعملا ةرهاشملاو . ةطقنلا كلتىلا ةطّقن نم

 ةسرافلابو : ليلا ىلا راهنلا فاصّتنانمىا ىثعلاب اهريسو اهيرجىا * اهحاورو قيمويلاو |

 ةريسم دحاومو.ىف ريست تناك ىنعي هتفاسمو رهش ةريسم ه#رهش © [ هاكنابش وا نتفدو ]
 قشمدب ودغي ناك نسحلا نعو * حيرلانم لاحوا ةفنأتسم اما ةلملاو . بكارال نيرهش
 نزوب رذطصاو عرسملابك ارالرهش ةريسم امهثييو رخطصاب ليقبف طاسبلا ىلع هدونج عم
 6نلانمترفعلاقو) هلوقب دارملا ىلا رخص ناملسل اهانيس راف دالب نم ةدلب سودرف
 لباكو عرسملا بك ارالرهش ةريسم امهنيبو لباكب هحاور نوكيف ر>طصانم ىا حوري مث

 ىشثعتي و ىرلاب ىدغتي مالسلا هيلع ناكو .دنهلا دالب نم ةفورعم ةيحان ةدحوملا ءابلا مضب
 ءاروامي ةنيدم مظعا دنقرمسو لابجلاو سموق نإب ميدلا رايد ريهاشمنم ىرلاو دنقر لاب

 ضب هبتك ةلجد ةيحانب لزنمىف ابوتكم ىأد مهضعب نا -ىكحي_و نوحيجرمن ىا رهنلا
 نوحئار نحتو هانلقف ر>طصانم انودغ هاندجو اينيمو هانينبامو هانل زن نحن ناملس باحا

 قارح نيمزتلا ىوردتب دنادتفك ] تارتسالا | كفمك ىف لاق + هتئااشأا]ماغلاب نوح اف هلع
 نيج نيمزان ىديرب زاب كرت دالبو ىدشكر' دالب ردات امن [زاو خلبا احنازاو ورميات دوب

 ان [زاو راهدنق نيمزرات ايرد لحاسرب ىتشكرب باتفا علطم بناجز تسار ىوس هكنآ |
 ىدرك ماقم انا دنوكي دوب ىو هاكلوزت سراف رذطصاب ان احن ازاو ناككف ناآركيمات ا

 [ دوب صمدت ىورةتسمو نكسم و صدت ةنيدع قدا ماشي هاكتابشو ىتفرب دادماب احن ازاو

 دمعلاو حافصلاب هل اهونبف قارعلاىلا ماشلا نم هصوخش لبق نيطابشلا سما نايلس ناك و
 اهأشنا ماشلا ضراب ةر>ص ىف ةروقنم تاسالا هذه تدجودقو رفصالاو ضيبالا ماخرلاو

 ناولس باعا ضعب
 يد دنت ضرا نه ناطوالاىلا حور * انبر لوح ىوس لوحالو نو

 زخاآل.اودغلاوب نهلشا ! ةريتنم 8 هانحخاورزاعبب لاء ناك احئاوا حن راذا

 رصقت ل اهرهش نع ةردايم * تلسرا ةعبطملا حيرلا بكري ىتم
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 دوادىف نولوقتام سانلا لأسيف اركتتم يرخب ليئارسا ىن ىلع كلم نيح مالسلا هيلع ناك

 ةلصخ االول لج رلا مذ لاقف .هتداع ىلع هلأسف ىىدآ ةروصىف اكلم.هل هللا ضيقف هياع نونثبف |
  هلئاشق تقلءذب لمع نملك اولو لاملاتيب نم هلابع مطيو لك أب هنا الول لاقف اهنع هلأسف هيف ا
 | ناكف عوددلا ةعنص ىلاعت هملعف لاملا تيب, نع هب ىغغتسيام هل ببسي نا هبر لأس كلذ دّسف |
 | نيفلا هلاعىلعو هيلع قفني قاالا فشل فا مهرد فاالا ةعبراب اهعسب و اعرد مون لك لمعت |

 | هرذ رازه دومرف تافو نوج ديوك بابارد ] لّئارسا ىن. ءارقف ىلع ىقابلاب قدصتي و
 ليلو ةيآلاىفو * [ هدي بسك نمالا لكأيال دواد ناك ) ثيدخلا فو [ دوب وا ةنازخ رد
 ١ لصحي ذا مهلضفىف ةدايز كلذ لب مهتيترع صقنيال اهب لمعلا ناف عئانصلا لضفلا لها ملعت ىلع

 ١ (هدي لمعنم ءرملا لكاام ريخ نا ) ثيدخلا فو مهريغ نع ءانغتسالاو مهسفناىف عضاوتلامهل

 هريس سدق . ىدعس خشلا لاق

 ظ جنك نوراقوج ىراد كرك حد تسد ارهدرورب زوما

 الوةشتعتاا كشك“ تا) اة وازكنا + رزو مس ةسك دسر نايا
 نشخام زرخ لصالاىف درسلاو [ ندرك هزادنا ] ةيسرافلاب ريدقتلا 6# درسلاىف ردقو
 عناصل لبقو تادرفملاف اك عوردلا جسنو ديدحلا مظنل نيعتسا مث داجلا ذزرخك ظلغيو
 اعباتتم هب ىلاو ضعبب هضعب لصو همالك درسو نيسلا نه ءازلا لادباب دارزو دارس عوردلا

 اهقلح ٍبسانت ثيحب اهحسن ىف دصتلا ىنعملاو مهفلاب لخي ملاذا الوبقم نوكي امنا وهو
 نا عضو ان :نكما مهرد «ىواسم اهقلح ىنعي » نا نتفابرد راد هكن هزادناو ] ةيسرافلابو :
 هفرصاف قابلا اماو ةوقلا هب لصحامرادم لب هيلا كناقوا عبمج فرصتالو [ دتفا بسانتم

 ظ تاغباسلاو هبلق ةنالاىلا ريشي ةيمحتلا تاليوأتلا فو ع© هدعبام بسنالا وهو ةداعلا ىلا

 ملكتت ناب ثيدحلا 6 درسلا ىف ردقو ) هناسل ىلع هبلقنم اهعيباني ترهظ ىنلا ةغلابلا مكحلا
 سانلا لوقع ردق ىلع ةمكحلاب

 ْ تسرخ شن. نتخحي درهاوجزا دنج ىرهوج *« نامكس تمكحز نامهف زك شيب نتفك هتكن
 ضاىغالا نماصلاخ اححاصالممع 6 احلاص  فيلكتلا مومعل هلهاو دوادل -باطخ# اولمعاو ف

 بوجولوامالل ليلعتوهو هيلع مكيزاجاف مكتم لماع لمع عيضاال 46 رصب نولمعتامي ىنا
 ةرهاظلا هثاضعا عم ىلا 6 اطاص اولمعاو .)هلوقب راشا ةيمحنلا تاليوأتلاىفو © هب لاثتمالا
 لك لمعب ىنا تقلخ كلذلو اهل حلصي المح اهنم ةدحاو لك ةيدونعلاف لمعت نا ةنطانلاو

 | نمو هتيؤرب دوجوم لكا كردملاوهريصبلاو .ىهتنانكتقلخ ةراصبلاب و ريصب نكنم ةدحاو
 | ءعأ كبح هدقشا وا هاهت كح .ءاريالى تح تانكتسلاو تارا هقاز نيضبلا هنا فزع
 0 هقفوو هنريصب هللا حتف ةالم ةثام ةعما ةالص لبق هآرق نف قيفوتلادوجو مسالا اذه ةصاخو *

 ! لوس مالسلا هيلع دواد ناك لاقن * أطل انعولخمال ناسنالا ناك ناو لمعلاو لوقلا اصل
 أ مهللا لوم ناك ةلزلا نم عقوام هلعقو املف نيدلا ىف ةبالصو .هْنْم ةريغ نيئاطخلل رفغتال مهللا

 هتوس عقد املف هسلجمي ريطلاو ناو سنالاعمتجا هيلع هللا بانامل لاّقيو * نيثذمللر فغا |
 000000 هسا حاسس تسبب همم سسسممم



 ع مي 301 زجخ

 عام 2570 نوربب دوخ الز اقمر ا شود>وو عابس قىئدشا لوذدقُم ندا روهزب كلَ

 اشار هل زو و سماك 3و جس ندب ادرج اترلعزواراوزلت وج قلن ذيك( شمر وت اقاؤإل

 .4 ىدندنكفا

 ىتسشك هزادنا ىف قوذ .ارئاور * ىتدكه زان ناجشششكلد.توطذ
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 ةعوتإ ا ماؤ, ناب قاغ ص اور ةعاقتالاذردذمإل قيودا اكيفاركلا فك يبيلك ك واد نو بدتنكو
 دوحإ همغننا تذلزا ىدشش ىو افا هكس كر هو ىدندومت دادما زيوالد تانك مديقكا |

 ْ [ ىدنتق ركرب هزانج دصراهج سلجم كيرد هك ئدوب عامسو دجو نازاو ندك |
 زاوربب دبا سو علم شقوشز * زادرب همغن نم برطم ددرك وح

 ارقلا راصمالا ءاهقف نم ريثك نسحتسادقو ىلاعت هللا ةنه توصلا نسح ىبطرقلا لاق *
 نال ىنعملا ةحص نع مظنلل اجرخم ىنرملل اريغم ادسفم ان نكيملام عيجرتلابو تودلا نييذعب |

 تفك دوخاب ماللا هيلع دواد ىش ] بيرقلا حتفىف اك ةيشخلا ةراثاو ةقرال ببس كلذ
 ديك تاانعات دع هوكربو كطككدمخبا « اهلثع دحا هديعل ل ةدامع ىلاعت هللا كدا 0

 دوهرف وك 3 نيملاعلا برو طا اند ىوب ىتشحو بش ةنامرد ديوك حيبسلو

 لياهتو حبست نو نادنح انك | عام ليلهتو حبست ىواب اردواد لد سنا ان

 عيسلإ فنك[ تفك دوخاب تشك زيجات نأ بنج رد دواد زاوآ هك دما ديدب هوكذا

 هيلع همدق عضوف رحبلاىلا هلدواو دواد دضعب ذخاو كلم لزتف تاوصالا هذه عم نوط

 تحن توحلاىلا لصوف تقشنا ىت> .اهيلع همدق عضوف هتحن ضرالاىلا لصو ىتح قلفناف
 هنت تناكو ةدود ترهظف ةرخصلاىلع همدق عضوف توحلا تحن ةرخصلاىلا مث ضرالا

 قابطلا عبسلا ءارو نم عضوملا اذهى .ةدودلا هداه ريش عمسل كبر نا دواداي كلملا هل لاَقف

 هماقمىلا عجرو كلذل دواد هينتف لابجلاو روخصلا تاودانيب نم كتوص عمسال فيكف

 زاوانودفطوا لركن دك اكل, تا زانج هوك نقلب ناب كيفن اذ ادع

 قليطس نتف اع ىؤس ويس دق رددت ىدكزإل7" 3131 ىوعفب نك بكا
 راعتس مث ماسجالاىف لمعتسي ةنوشخحلادض ناللا 3 ديدحلا هل انلأو وه كمالك اًنممسا مهللا

 عمشلاك هسفنىف انيل هانلعج ىا [ نها 'ندينادرك مرن ] ةيسرافلاب ديدحلا ةنالاو ىناعملل

 ءانلعج وا ةقرطمي برضالو رانب ءامحا ريغنم ءاشن فيك هدب ىف هفرصي لولملاو نيجعلاو
 ىوا دواد ناكو ةيرسشبللاىوق رئاسىلا ةيسنلاب عمشلاك انإإ هايا اهانيثا ىبلا هتوقىلا ةبسنلاب

 ص ةروسوف ديالا اذ'هلوقا نيهجولا دحا وهو امدج نكي مل ناو دسجلا ىف ةوق ةدش
 ىا6# تاغباس 8 ءابلا اهنه فذح ةيردصم نا ناىلع لمت ناب هان سما ىا # لمعا نا ©

 ةمعنلاو ضرالا ىلا لاط اغوبس ”ىنثلا غبس سوماقلاىف لاق * ةليوط ةماث ةعساو اعورد

 ىف م ةدعللا غابسساوا ءوضولا غابسا. ريعتسا هنمو ىهتنا ةليوط آمان ةغباس عددو تغسنا

 اولاو ة هيو رضم كب دح حئاقد ٠ كلو لك ا 3 اه 12 نه كلا مالم دا هيلع قم تادرفملا

 0 ا رسم دب تنسو تن - مس -- يسلب آت
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 هبف توصملا ىلع لبجلا هدريام وهو لابلا نه ىدصلا عمسي تقولا كلذنف اولاق هل ةزجعم ظ
 حعرص ظفلو حسصف ناسلب احيبست اعيمج ءايشالل نا ةقيقللا لها دنع حص دق تلق ناف *
 هل لالا ةقفاوه لضفلا تلق « دوادل هنف لضفلا نعم اف دوهشلا لها نم لمكلا هعمسي

 ملاوعلا راكذا نا مهدنع اضيا ترثدق تلق ناف * عم ةلك هيلع لد ام ةداعلا قرخ قيرطب

 ىندي مي كربغ ىلايخ هفشكف هب لوغشم وه ىذلا ركذلا ءايشالا نه كلاسلاعمس ىتف ةعونتم |
 عمس نأ وه قيقا حيحمصلا فشكلا امباو ةققح هل سلو تادوجوملا ف هلمهقا لابخ هنا
 اهلا نوكيالنأ 'دوادل لاشبللا ةقفاو» نه. مزابالا تلفاغ نا الا ركذ ريغ انكاذل ”ىث لك نم
 ىنعي : راس ثحتهعم ىريش قاثلا ىلع ىنعلاو:هيف نها دوادل.عومسم اهسفنىفرخآ حبست
 ناور وااب هكدوت دواد ٌةزحعم نياو دهاوخ هك هاكرهو دور هك اح ره وااب دن كنيس

 اهتايث هيلع لد م لاجرلا روص لع اهنال ريسلاوا حببستلاب لابلا صيصخن لعلو [ ىدش
 مالسلا هيلع هايا اهءاتنا نال ريطلا هل انرخسو ىنعي الضف ىلع افطع بصنلاب ه6 ريطلاو

 داشرالا ىف ام ريطلا حبست ىا فاضملا ريدقت ىلا الو هرامضا ىلا ةجاحالف هل اهريخستل

 لانا لزت [ىدندوب قفاوم وا اب ركذ تقوردات ناغرم اريوميدركرخسمو] ةيسرافلابو :
 عيطمو هتشيثمل داقنوهوالا داجو ناويحنمام ذا مهءادن تيدون ثيح ءالقعلا ةلزئمريطلاو
 | هلع هتقفاو دق اذه عمو روفتلا رويطلا عبط نمو دوما روخصلا عبط نم ذا رظناف هرمال
 نورةني و احيبست نوعواطيالو اركذ نوقفاونال نيذلا مهب ولق ةيساقلا اهنم دشاف مالسلا

 | نم ءادعالا مهن اك راكنالا مادقاب اهبلع نومحهي لب شوحولا روفن قحلا لها سلاجم نم
 هحبتستل ريطلاو لابجلا حيبدت ناكامتاو :صوصقلا حرش ىف ىئاجلا ىلوملا لاق *.شوبجلا
 هناضعاىلا كلذ ىرس ديمحتلاو حسبستلا ىنعم ىلا هحورب مالسلا هيلع ههجوت ىوقامل هنال
 جراحلا ىف هاوقو هباضعا روص اهناف ريطلاو لاخلا ىلا اهنمو هور سهاظم اهناف هاوقو

 هحسما نه أمن اهححدست ناك امل قىنعل هيلا اهحعدست ةدئاف دوعلو هحعدسما ندرس مرجالف

 نم ركذلانا لصاحلاو *ىهتنا كلذل اهقاقحتسا مدعل اهلا ال هللا ادّئام هباونث نوكي مرجال

 باقلا ريطو سفنلا لابج ىلا حورلانم رونلا سكعني مث حورلاىلا لصي نا ىلا ربعي ناسللا
 اهنطاب و اهرهاظ ندبلا ءازجا عيمح ٍبعوتسيف ندبلا ىلا سفنلانه سكعني ةموادملاب مث
 سفنلا نم سعكتي و اهكسمو اهدرفم ةعبرالا رضانعلاىلا ةيرصنعلا هتازجانم سكعني مث
 سكمتيو ةيهوجللا سفنلاو ةيوامسلا سفنلاو ةيناوبْللا سفنلاو ةيمانلا سسفنلا ىنعا سوفنلا ىلا
 امهلاو هتوكلللو هكلم ملاعلا عيمج بعوتسسي نا ىلا حاورالا ملام ىلا ىناسنالا حورلا نم
 دعصيو تاقواخلا نع رك ذلا ربعي مث ركاذلل ةقفاوم هيفامي ملاءارك ذيفريطلاو لابجلاب ةراشالا
 اركاذ نوكف ىلاعت هللا هك ذبف 6 بيطلا ملكلا دعصي هيلا ) لاق ام نيملاغلا بر ىلا
 مث + قحلل اروكذم هنوك هقحف لضفلا نوكيو هقلخي و بزلا ةفصب افصتم اروك ذمو

 تود نسح مالسلاهيلع دوادل ناكو تودلا نسدح هجولا نسح الا اس ثعبام ىلاعت هللا نا |
 هكءاكره ] هريغ نسح ىلد كاز نسح .مالتسلا هيلع تنسويل ناك هنا هريغ ىلع دناز ادج |

 ةيييدستح هيعت 9
 نم نصمم ممم مبخ لا
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 اذه نمو * عوجرلا ةقرقحىه هذهف [ دباين ربخ دوخزا ام ىاسقلب زجو ديايل شوهب ام
 فاوطلاىف وه اهيبف مارحلاهّللاتيبإ ىلا جح هنا هريس سدق مهدانب مههاربانع ىكحام ليبقلا
 ضعب لاقف ىو هلارظني ميهاربا راصف هلامحو هئسح ساللا بجتادق هجولا نسح تاّشب ذا

 رظنلا اذهام ىدساي لاق كشالب خسشلا ىلع تلخد ةلفغ نوعجار هيلا اناو هلل انا هباحا
 تنك الاو هخسف ىلع ردقاال ادقع هللاعم تدقعىلا ىخااي مهاربا لاقف ءاكبلا هطلاخم ىذلا
 هللا ىلا ا راف تجرخو اريغص هتكرت ىنيع ةرقو ىدلو هنال هيلع ساو ىنه ىتفلا اذه ىندا
 هنم تجرخ ”ىش ىلا دوعانا هللانم ىحتسال ىنلاو ىرت اك ريكدق وهاهو ىلاعت

 اكارا ىكل لالا تمتباو * اك اوهىف الك قلخلا ترجم

 اكانوسمالا .داّوفلا, نكتترال> «تيايادلب .كالع) ىنيميوتمظقب ىلف

 ماقمىلا لاصيالا هللا نمو قمار غ سفنلا ةاداومو قحلا ةلصاوم سفنلا ريغ مهضعب لاق *

 لاصتالا فو رح هيف سيل امسا دواد ىلاعت هللا ىطعا 5 الضف انم دواد انين ا دقلو وه لاصولا |

 | ةبسانمىمملاو مسالا نيب ناف ةيلملاو ةيفخلاهفاطلاب هفرشو ةيلكلاب ملاعلا نع هعطق هنا ىلع لدف

 / ةدايزلا لضفلاو ءامسلا بوص نم لزنت ءامسالاو باقل الانا حصدقو ةقيقحلا لها الا اهمهشبال

 وا لعاب ءاسا اوناك ءاوس اقلطم ءاسالا نب ايس إع لضفلا نم اعون ىا عونا نيوثلاو

 كح نم كالا.( لعمل قيل داتا را تيلي يفعلوا مرح
 ريخ:و لاب ثوان دعب 5 اموهلضفلا اذهو 0 هحو نه الوضفم هل وك .قاخال

 أ هاطعا ىلاعت هناف اهف هلضفراصحلا ىضتشال اذهو هب ةصاخ ةزجعم هناف ديدحلا ةنالاو ربطلا

 | ةمجتلاتاليوأتلا ىف لاق © ( اروبز دواد اننا و )لضفتلاو نانتمالا ماقمىف لاق اك رويزلا

 | ةركتلا ةفصىلع دواد قحىف هلضفرك ذ هنا ملسو هيلع هللا ىلص انين نييو دواد نيب قرفلاو
 | انم ةلك هيلع لدا ةطساوالب ىهلالا ضيفلاوهو هنم ”ىثو .لضفلانم .عونىلع لدن نمو
 | فوصوملا لضفلاو 6 اماذع كيلع هللا لضف ناك و ) سو هيلع هللا ىلد اندث ق>ىف لاقو

 عيمج ىلع لمتشا هللاىلا لضفلا فاضا امل هللا لضف هلوق اذك و لضفلا لاك ىلع لدي ةمظعلاب

 ذوجيو . ريبغتلا نم عونب ىهتنا رودلا عيمج ىلع تلمتشا نالف راد دحا لاقول اك لضفلا

 | لضفملا نوكي نا ىلع ةنفاضالا هتماخفل ةيتاذلا هتماخف ديكأتل انمو ميخفتلا ريكنتلا نوكينا
 ةومنلاك ساللا رئاش ىلع اهظع الضف ةطساوالب دواد انإلا دقلو اذا ىنمملاف ءاسالاريغ هملع
 انت[ نم لدب : همم ىبوا لابجاي # كلذريغو نسحلا توصلاو كلملاو ةوقلاو معلاو
 ةيسرافلاب وهو عيجرتلا اهدحا . نيينعم ىلع بيوأتلاو * انلوق رامضاب الضف نموا انلق رامضاب

 لوالا ىلع ىنعملاف هلكراهنلاب ريسلا ىناثلاو . عوجرلاوهو بوالا نم هنال [ نديئادركهمغن ]

 حبساذأ هعم عبس ىبوا رانا ك3 لاا ةلمادعل ة لص ىجحسو حيبستلا هعم مدر

 | حموسلت تق ورد دواداب اردو>زاوآ ند ]وك فان ] ةيسرافلابو : ىهتنا ةشدخلا نال وهو

 ْ مالكلاقلخ م هتوصلثم انوص اهنف ىلاعت هللاق ا ناب كنذو [ىواب دين5 تقفاوم ىنعي وا |

 | ىنملقعي و حببسملانم عمسيام لابملا نم عمس حبس الك ناكف مالسلا هيلع ىموم ةرجشف
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 ثعبال ةقرفتملا هءازجا هللا عمجب كلذك اديدج اقلخ اهلعجو ةقرفتملا هصخش تادذ |
 تسه ثنا نترك ناخب نادر كاع تس شقن مدع زا دوجو شراب

 درب رشم ىارحطصب اجتازو « درب رد مدع متكب هر ركد

 تروكتسف ار مدا تبر دودش * سدا تاز رك حور دهد

 دوهظ ردا اذ.هنيدس ركن ند وكب «:دوشن نيظن . دهاوم.. وك ىبك
 لق لخع, :نآواسهل زد: نامزا: دش وجت!« لك طايخ: داةكسنا: :نازخل ادمن لك

 ثيحب مهبناوج عيمج نم مهب طاحاام ىلا اورظني ملف ةبوقعلل عبتتسملا ركنملانم اولعفام اولعفا

 اوناك اًممح مهلامشو مهي نعو مهفلخو مهمامأ ا-مهناف ضرالاو ءانسلا وهو مهل فما

 [نيهزونامما ذا تسناشنا نكن زد هحن أ ىوسي: نارقاك دنركت ىع ايا ] ةيسرافلابو : اورانمو
 فسخ © مهن يانج بجوم ىلع ايرج# أشن نا 8 لاقف امهتهج نم عقوتملا روذحلا نيب مث «
 ةسرافلابو : ةيدعتلل ءابلاف اهيف هب باف ضرالا هب فسخو نوراشب اهانفسخاك 86 ضرالا مهب

 باحا ىلع اهانطقسا م 4 ءامسلانم افسك مهلع طقسنوا ©[ نيمزب ارئاسثدا ميرب ورف ]

 ةفسك مح ىنعمو اظفل عطقك فسكلاو مئارجلا نم هوبكترا امب كلذ مهاحرتسال ةكيالا
 ماسجالانم كلذوحتو نطقلاو باح سلا نم ةعطق ةف كلا ىنعمو تادرفملا ىف لاق *

 ةكيالا باحضصال عقو امك رانلا نم عطق .طاقسا ءامسلا نم فسكلا طاقسا ىندمو ةلخلختملا
 ارح مهلع هللا لسرا ثح ةفتلم راجشاو ضايرو ضايغ بادا اوناك بيعش موق مهو |

 «6كاذ ىف نا إف اوقرتحاف رانلا مهيلع ترطماف اهتحن اولظتسيل اًواِخ ةباحس اوأرف اديدش

 نمىلت امنوا بناوجلا عيمح نم رظانلاب امهتطاحا ثذ>حنم ضرالاو ءامسلا نم ركذ اهف ىا
 عوجرلاو ةبانالا هنأش 46 بين٠ ديعلكل 88 ةحضاو ةلالدل 6 ةي. آل 9 ركذ اب قطانلا حولا

 لاق *ىلاعت هيلا بيذيو حسقلا ىطاعت نع رجزني روكذملا ىحولاىفوا امهمف لمأت اذا هتاف هبرولا

 ةبوتلاب هيلا عوجرلا هللا ىلا ةبانالاو ىرخا دعب ةرمه ”ىثلا عوجر بوللا تادرفملا ىف

 دبعلاناو ةيانملاو مرجان ع رجزو ةبانالاو ةبوتلا ىلع غلب ثح ةيآلاىفو *لمعلا صالخاو
 نم ربقلاو: تفطللا“لصو» ”ىش لكىلع' زداق هللا ناف نيع ةفرط هللاربمق نم نمأيال فئاخلا
 راص هتبوتىف دبعلا قدص اذا هرس سدق مهدا نب مهاربا لاق * ماعلا تارذنم ةرذلك

 ”ىش لك نع عجارلا بينما ىثرقلا ديعسوبا لاقو « ةبوتلا ةجرد ىتاث' ةبانالا نال ابينم |

 نم مجر نفث هريغ ”ىشنمال هيلا هنم عوجرلا ةبانالا مهضعب لاقو * هللا ىلا هللانع هلغشب |
 هللا عجريو هاوس مجرم هلنكيملنم ةقيقطلاىلع بينملاو ةبانالا فرط دحا عبض هيلا هريغ |
 قمل ىدي نيب اكقاق لا لبشاوال احبش قسف هعوجر عوجر نم عجري مث هعوجر نه

 هحور هللاحود ارىخرك فورعم ديوك ] ءرسسدق ىلطتقس ىرسض * عما نيعىف اقرغتسم |
 | درم نبا هكتالم ديسر ىنادت قحزاو شوهدمو هلاو ىادخ شرع ريذرد مديد باو |
 | ناذيدي زج تساهتشكلاو .ام'ىتشودزا فوزعم تفك ىرت انادون ادنوادخ دتتفك تسك |

 ام)

 | ىا ردقم ىلع فطعلل ءافلا #4 ضرالاو ءامملانم مهفلخامو مهيديا نيبامىلا اودي رفأ 0



 | ىنل مكلا ف ابارتو انافد مترص ثيحب قيرفتلك مداسجا تقرفو متءاذا قتلا اهقزفىا |

 هدنز ىعي دوب دهاوخا ون شنيزفا رد ] ةسراقلاب:ق:: هيفا نوزقتسم ىا 6 ديدج قلخ |
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 وهف لكك دج نه نييرصبلا دنع لعاف ىنعميب لعق ديدجو [ تشك دهاوخ

 لاق, تادرفملاىف لاق * هعطق اذا بوثلا جاسنلا ”دج نم نييفوكل ادنع لوعفملا ىنععيو ليلق

 تادَح اف لكل لعج م عوطقملا هلصا ديدخ نونو حالصالا هجوىلع هتءطق اذا بولا تددج

 اذا'ىف لماعلاو راهنلاو لمالا ناديدجلاو ةيناثلا ةأشنلاىلا ةراشا ديدجلا قلخلاو هؤاشنا
 مكينيالوهيلا اهتفاضال مق نم اهيف لمعيالو اديدج اقلخ نوأشنت ىا هدعبام هبلع لد فوذح
 ىرتنا اهلقامف لمعبال ناموا والوصل يعول قل زعلا تقو مهن+ ةئينتلا نال

 ماهفتسالا هزم ىرتفا| ىزرفا لصاو راف 4 مالك نم اضيإ اذهو هلا مف 7 ابذك هللا ىلع

 لصولا ةزمه تفذك بحيعتلاو ةاكمدلا نركب لصولا ةزمه ىلع ةل-_خادلا ةحوتفملا

 لوقنم بذكلالاعتفاود ءارتفالانا بذكلاو ءارتفالانيب قرفلاو * سبللا مدععم نيف
 [ نكفاب غورد 1 ةيسرافلاب ءارتفالا ىنعمو هف ربغلل ديلقتلا هجو لع نركست نذكلاو ةيسشن |

 كلذ همهوب نونج ىا [ تسهىبونج ودب اي ] # ةنج هب ما ابذك هللاىلع دمحم قلتخا ىا

 | بذاكلاربخال رصصح اذهو لقعلاو سفنلا نبب لئاح نودحلاو د.صق ريغ نم هناسل ىلع هيقل و

 دل وهو دك نءال بذكلاو ءارتفالاب ”ىنعمللا وهو دمج ىلع بذكلا امو هيعون ىف مهم لب

 | هل ءارتفاال نونجلا نال ةنملاب ءارتفالا مدع نع ربعف رتفغي لل ما ةنج هب ما ىنعم نوكف نونجلاب

 | يذكلاال صخالا ءارتفالل ميسق ةنخلا لاح رابخالاف نونجيملل دمجالو دمسنع بذكلا نال

 دمم سيل ىا © ةرخ آلاب نونمؤيال نيذلا لب ق» لاقف مهديدرت نع هللا باجا مث مالا |
 رشحلاب نورفاكلا نولئاقلا ءالؤه لب امهنم 0 اعزب" شى :نؤتحلاو)ءارتفالا نم

 نع ديعبلا ىا ايندلاىف # ديعبلا لالضلاو قه ةرخ الاىف # باذعلاىف 9 نوءقاو رمشنلاو

 ىزاملا دانسالا ىلع دعبلاب لالضلا فصوو هم صالخلا ع ثحب ىدهلاو باوصلا |

 ٍ ادعب دادزا اكو ميقتسملا جاهنملا نع دعات ىذلا هنال لاضلا فصو لصالا وهذا ةغل امل

 نايب ىلا ةءراسمال لالضلا وهو هلا ىدؤيو هيج ونام ىلع باذعلا ميدو لضا ناك هنع

 ناذعلا باسا نال فورظملاب فرظلا ةطاحا مم نيطيحم لالضلاو باذعلا لعجو مهؤوسلام

 | هيلع اوأرتجا ام ةلع نا ىلع هيبنتا مهريمض عضوم لوصوملا عضوو هطسوىف مهنأكف مهدم

 لصاحو * هتلئاذ نم افوخ كلذ اولعفامل هالولو باقعلا نونف اهيفامو ةرخآلاب ,هرفكح
 بجوملا لالضلا نعو باذعلاف عوقولا نع ةلفغلا ناف مهل قيقحلا نونملا تاينا ةيآلا

 الماكو امات مهكارداو مهمهف ناكول ذا لالتخا ىأ :لقع لالتخاو نونج.-ىأ:نونج:كلذل
 ريغصلا لفطلا نا اك رابكلا ضعب لاق.« لانقملا ءوسىلع اوأرتجا الو لاحلا ةقيقح:اومهفل |

 ىساقلاناسنالا سفن كاذكرك ذتيمل هبرك ذولا ثدحب ىلصالا هنطو ىمنيف .دالبلا ضعب ىلا ىس |
 لوّشام ائزهت-سم لوش و هب رف هك ذتيل ىبصالا هنطو وهو عود الإ رك ذ نا هباق

 ا هنا عج فنك مدآ ب تالص نه ت0 5 وطه ناك نيج ردا تناك ةءاز مالا ركفتيالو ظ
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 ىاتاي آلاف نيعاسلا ةلهجلاىل اع معلا ىلواب داهشتسالل قوسم 307 3 معلا اونوا نبذلا ا

 لها ء ءاملع نم نما نموا ةمالا 0 نم مهعياش ن مو هللالوسر بامحا نم رلملا اولوا معي |

 لوا لوءفم ةلعاو ةمكطاو .نآ رقلاو ةوبنلاىا د كبر نم كيلا لزنا ىذلا © ةل.كتلا

 بصتنلاب *6قحلا 88 (مهل اريخوهز) ىلاعت هلوةك ديكو تلا دش لصفريمض * وه 8 ىري هلوقل

 هليواتىف هنال مسالا ىلع لعفلا تف طع قحلا ىلع كفطع 2 ىدهو 0 ىريل نان لوعفم هنا ىلع

 لز'ا ىذلا معلا اوتوا نيذلا ىري و لبق هن اك تاضباقو ىا 6 تافاص )ل ىلاعت هلوق ىناك ا

 ىوقتلاس ابلب حشوتلاو دججوتلاوه ىذلا 5 ديلا زيزعلا طارصولا ف ايداهو قملا كيلا

 قدصملا ىبعركشي دما نال ةنغغرو بذكملانم ماقتنا اذ نوكي زيزعلانإل ةبهر دضي اذهو
 ىلاو نيرادلا هزع ىلا هب لصوت ىذدلاوه مالعلا كالملا ديحولاو مالسالا نيد أ هفو *

 ةلذملاو ةمذملاىلا هب لصوتي بيذكتلاو رفكلا ناك نيعلا ماقمىف ةيؤرلاو ةلصولاو ةبرقلا

 ةرظانلاهوجولاو ةرمضاخلا ٍبواقلا هنيباعتامتٍبا>حلاو درطلاو دعبلاىلاو ةرخاآلاو ايندلاىف

 ناك و هياع هللا ىلص اذه نا نولوش نيذلا ةفسالخلا ىلا 5 هب لا ريشا رابكلا ضب ١ لاق *

 ةكس زكا ]3- وال <: نوي ربك الا سومانلا اذه جرخا ةمكحلابو برعلا ءامكح نم ايكح

 امان ادهج نيدهاحم ىنعملا اذهىف نوعس هسفن.ءاقلت نم ءانمنإ همالك نإ رقلانانومحزي و

 حدقلاك سيل ةوبنلا ف حدقلا نال داعبالاو درطلا أوسا مهلف لطابلا تايثاو قحلا لاطإاىف
 راركتلاب سانلا دنعنمال هنم ةهوم هللادنع نم معلا اوتوا نيذلا اماو ٠ روهالا رئاسفف
 ةقيقحملا هذه نوريامتاو مهمد نم قحلاوه ةيكلكاو نا رقلاو ةوتنلا إي نو.ءلعف ثحبلاو

 رونلان ا[ قحاب الا ىريال قحلا ناف ىلاعت قلانم هوتوا ىذلا معلارونب نورظني مهنال

 قوز وَظ ىلا هيبلاطو قحلا لهال ايداه قحلا ناك قاب قحلا ىرب ناكاملو دونلابالا ىريال

 هتبادعو هبالادج وب الدنال زيزءلاوهف < ديلا زيزعلا طارصمىلا ىدهيوإ هلوق كالذو قا |

 هلع ىسوم لاق +.( ىتدجو ىنلط نم.الأ ).لاق م نادجوريغب بلاطلا دربال هنال ديملاو
 ىعاجلا ىلوملا لاق .: ىلإ تلضاو دقق! ىلإ تيضقإ ذا ىسوماي لاق براي كدحا نبا 0

 شاب اروح هل قلخ زا راذكب م« شارتب لد حولز قحزج هجره
 شك ناءاست طخ ريغ جرارب « نشك ناج ةطخب تمس تخر
 سب ىراد ىادخرد لد ىور * سوهو اوه زا شيوخ لكم

 ايطاخم ءازهتسالا قيرطب اولاق شيرق رافك مهو ثعبلا ىركتم 6 اورفك نيذلا لاقو |

 ه6 لجر ىلع وه [ ارامث مهد ناشنو مدكو كلالد اا مكلدن له و ضعبل مهضعي
 ىا ا مكشني © ةيزذكلا وب قازيلا !ىكيتتلا/اوويتفق امياؤ سو هيلع هللاىلص ىبثلا هب نوط ١

 ردصم قزمملا * قزمم لك متقنم اذا 9 مكل لوقو بيجاعالا بجتاب كرو ىيدحم |
 هب اين ىق نم لاَشإ قيرغتلا قيزعلا لصاو [ ندرت < .دنكادب 1مةصدلعلاب وجاف قيرمتا دع

 (ىا)

 | ىف مك ةنكم.ةزوسلا نالارهظا لوالاو اهوحنوإ رابحالا بعكو مالس نب هللادعك ٍباتكلا

 أ ىريو قةلزازلاك ةي آلاف وهو بارطضالا زجرلا لصا تادرفملافو * باذعلا ببس هنال
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 ابس ةروس
 | هممخسا

 "لورا نر هن هنا 2و هتلدك هرمز كلاب هينا ضان يمال
 قلخلانغ باغ غلا اهلكب ملاع هللاو ٍبوَدعلا نم ةعاسلا نا ذنب دكاأتلل ديدشتوهاو هنم
 هلك اذهىف ببغ ناسنالاو ةقلعلاىف بيغ ةغضملاو ةفطنلا ف بمغ ةقلعلا مهضعب لاق ام ىلع
 اذهىف سغ ناسنالاو تالا ىف"تيغ ناويهلاو ءاملاىف بغ تانللاو ءاوهلاىف بيغ ءاملاو

 سمالا ةدئافو بارتلا ىف امغ ناكامدغب هرهظيسو بوبغلا هذهنم هرهظادق ىلاعت هللاو هلك
 بذكلا ةمصونع هتهازنو هتناما نوفرعي اوناك مهناامل الصا رذع نيدناعملل قبيالنا نيملاب
 سوفنلا ةعبط بيذكتلاو رفكلا اذهو ةرباكم هوقدصي مل امناو ةرجافلا نيعلا نع الصف

 رارقالاالا ( بيذلاملاع مكنيتأتل ىبرو ىلب لق )هلوق عامسدنعهنمرهظيالف ةيانعلا رظنب هبلقىلا |
 ”داكلا باط ىف دعا. لا بزاعلاو [ ندشرد : بورءلا ] 6 هنع بزعيال 86 قلاب قطنلاو

 لقالانم وهو هب نزوءام لاقثملا 6 ةرذ لاقثم 8 بيغيالو هملعن ع دعبيال ىا هلهانعو

 سمشلا عاعشىف ىزبامو ءاريجلا ةريغصلا ةلَعلا ةرذلاو . تادرفملا ىف مك جنس لكل مسا كلذو

 ىا 4 حرا[ كاوا ف 0 ءاسهلا رادقموا ةلم رفصا نزو ىا ءاوهلا تارذنم ْ

 ايرج بتك اعاو ”ىث لكل رهظملا ظوفحلا حوالا وه ه5 نيبه باتك ىف 88 تيثمو روطسم

 ةدكؤم ةلاو ىهدلا هيلع ىلا ناو للخ عبمل هنا لعباو نايسن ةفاخمال نيبطاخلا ةداع ىلع
 ناب و 6 مكنينآتل ١ هلوقل ةلع ه6 تاخلاصلا اولمعو اونما نيذلا ىزحل 8 بوزعلا ىننل

 نوفوصوملا 86 كئلوا ا اعرمش ةمكحلاو ةحلضملل و القع ةلعلل ماللاف اهنايتا ىعتش امل
 رشبلاهنعولال ام مهئعر دصام وحورتس 44 ةرفغم ف كلذ بيسب 25 مهل 92 لمعلاو ناميالاب

 نيشاسم ىا 0 نيزجاعم 0 مم قيدضتلا نع سانلا عمو اهم نوءطلاو درلاب 2

 مالسسالل مهدبك ناو انلوتوش مهنا مهريدقتو مهمعز ىف نيناظ رحبلا ف لاق * انوتوشب 5١

 [دنوششيبو دنر جاف ارامكتازد دنشوكتمو ]:ةسزافلابو ::تايسالا نما ءانلزئا!امف اخي

 زجرلاو ناسلل نم ه6 زجر نم باذع 0 كلذ بحسب 26 مهل 0 نوعاسلا *# كئلوا 9#

 ىدؤت اهنال ازجر اهامس ( رخهاف زجرلاو ١ هلوتىف مكناثوالاو كرشلاو رذقلا ىنممب زجرلا

 | هللاهرظن نمو راكتالا الا همردصياله 2 ةعيطىلا نالذخلاب هللا هلكونف ةيذكملا ةيذاكلا

 | لاقثلا :6 كلذ نم رغصا الو 8 ماسجالاو حاورالاب هءلع ىلا ةراشا هبقو * امهف ةئئاك |

 | 46 الا 92 ىلاعت هلوق ريخلاو ربك ا دنع فتوالف ءادتبالا ىلع امهعفرو هنم 5 ربك | الو وه

 | « انناي ا ىف فه [ دتتفاتشب ] هاوعس نيذلاو هِي هلع نهالو هنق بعتال 04 ميرك قزدو © ١ ةهجرط لب ع1 د - د لا كل سلا

 | انل اورهظي نا ىف اودبتجا ىا رخا عضومىف لاقو 6 انوقبسي نا تاايسلا نولمعي نيذلا

 | ( ناطيشلا زجر مكنع'بهذيو ) ىلاعت هلوقىف ازجر ناطيشلا ديك ىمس اذكو باذعلا ىلا

 | اريخ صالاو دحلال لمعتسلو ودعلا نود وهو عني رسل ىثملا ىسلاتادرفملافو 03 مهل م

 ا منال انو زدسعل مهنا نيردقمو نناطىا ازجاع هتلعج هتزجاعو انالف تز#او ارشوا 1



 فنا نورشعلاو ىناثلا ءزجلا

 | 00 تاو عب ترب تايسون كوك هيف ًاديبال مالك ل 3 2 ثيذحلاىفو * اهرتغ ىل رعاايأ+ تثاتنارةراؤنسأال ىل ةاضفو ءان لكد

 ماركاالاو لالا تافصب مالك لك لبق دما هلف عطقا ىا ( مذجا وهف للدماب

 تسنيهوون ةمانرهردص * تسنخس كرات جاتوا دمح

 نيم را حوتف ىف لاق |

 ملا ىلول ليج ركحذ « ممهلاوذ هبمهاام نسحا

 لاقملا ناسل هبدؤي فكك لاخزان 2 2111

 تارخ ,ءايت كازا مهركش د تفاح ركش زا رتشبب وا تمع

 عفر اله سو هيلع هللا ىلص هللالوسر عم ىبصت انك لاق هنع هللا ىضر عفادنب ةعافر نعد |

 دما كلانير هءارو لجر لاقف (هدمح نمل هللاعمس) لاق عوكرلانم لسو هيلع هللا ىل هسأر ظ
 تياردقل) لاق.انا, لجلال اق (افن ' ملكتملا نم) لاق فرصنا املف هنف اكرام انبط اريثك ادمح |

 ددع كلذ نال ددعلا اذه اهردتبا اماو (الوا اهبتكي مهيأ اهنتوردتبب اكلم نيثالثو اعضب |

 هب قطنلا عقوام ةروصل ىقملاو تبث اوه حور فرح لكلف تامداكلا عن هذه فورح

 لماعلا همه ىهتم ثيح عفنارل مهسوفن تاهجوتو لامعلا تاشبو روصلا قب حاورالابف |

 لامعالانم اسهنمو ةيلكلا حاورالاو ةيسدقلا راونالانم ةقولخم اهنم ا ا

 فورد ددع ىلع اهضعبو راكذالا تالك ضعب ددع ىلع اهضعب ةصلاألا راكذالاو ةحلاصلا

 | دادعتسا ردق ىلع ل'هءالا ناكرا ددع ىلع ائضعبو ةرركملا فورحلا ددع ىلع اهضعبو راكذالا |

 هبتكيام لامعالا نمنا ىلع ليلد روكذملا ثيدحلا ىفو . ةيلعلا مهتمهو ةيحورلا مهتوقو نيرك اذلا ظ
 | مدا ب لاا ةباتكىلا نوقبتسيو ةحلاصل الامعالا ىف ىلعالا الملا مصتخيو ةظفحلا عم ةظف' اريغ
 نيدلا ردص لجالا خيشلا ةرضحخل نيعبرالا حرشىف ثيدحلا رس ليصفتو مهيتارم ردق ىلع

 ربعو [ تمايق امب ديا ىمب ] 6 ةعاسلا انيتأتال اورفك نيذلا لاقو ف هرس سدق ىونقلا |
 لاق * اهباسح ةعرسل نامزلا ءازجانم ءزج ىه.ىتلا ةعاسلاب اهل 3 ةعاسلاب ةمايقلا نع

 اودارا م :طقف مهرصاءموا مهسشنا ال ةنطاق رشبلا سنج ملكملا ريمضب , اودارا داشرالاىف:

 اوربع امناو ىضالا سفن ىف اهققحت عم اهروبضح مدعال ةيلكلاب اهدوجو ىنن اهنارنا نب

 ءازجا اسال ةليقتسملا ةينامزلا رومالا دوجو نالو اهنايئاب نودعوب اوناك مهنال كاذب هنع

 لبا ورك فد ميقا ناوكم |! داوبمألاب تفك ىف مدروس اومياج الاب الا نوكتال ناَمَزلا

 نيقب زيخاتسرب مناك ردام ىنعي © نينقيتسمي نحتامو انظ الا نظن نأ ) دنشك ىمورك |
 زيخات سرب هك دوش تسرد ىتقو هدنب ناميا ديوكم نيملاعلا برو دوب دهاوخ هك مناد

 دنتفك ركيد: ورك ( نونقو. مه ةرخآلاب و ) هلوق كلذو : دشإب ناكب ترخآو
 تايثاو مهمالكل در 6 ىلب لق 9 [ دوبدهاوخو دياين ام زيخاتسر ( ةعاسلا انينأ: ال )
 تالب نايفسوبا هكهتفك بابلرد ] اهناينا الا سعالا سل ىنءمىلع ةعاسلا نايتا نم هوفن امل 0

 مم ولا نم بيحىا هكدوةرف ىلاعت قح تدني .روشنو ثعب هةكدروخ دنكاؤتت ىزعو

 4 مكنينأتل 9» [ ىدوزبنءراكديرف [قحب ] ىنعي : مسقللواولا 86 ىبرو » [هكروخ دنكوس
 ( ةعاسلا )



 ناسللا ده وه ىلوقلا 10 هقفولو نيدلا ميلعت ىل ا مالسالا نيد ىلع هللدجخا مهلوق ا

 : تنين .طاك 6 اهنم جركامو ف مارخلاو لالخلانم .ةدسافلاو ةحلاصلا ةدعالاو |

 نم جرام اضداو اهوحنو رع دع تاومالاو نداعملاو نوبعلا ءامو تاسلاو عرزلاو ا

 تسلوتقم ديدرا خيش حبست لغلع ( نيحشسملا لجر نم ىلا بحا نيسدملا نإنأ ) |

 أبنس ةزوس مص 764, زج

 هضتقت امسح اهريدو ايندلاو نيدلاروما. مكخا ىذلا 6 مكحلاوهو إف: قخمالاكلدعلا
 اكلت كك ءابشالا نطاوبب ملعلاو ةربخلا خيلب 6 دا 3 ةحلصملا هيعدتستو ةيككجلا

 لخديام عي ىا قيضمىف لوخدلا جولولا «# ضرالاىف جلبام ملعب إف لاقف اريبخ هنوك نيب مث

 نر نءاقدلاو نونكلاَو نخب نك عش و عضوم ىف دفن ثنغلاو روزيلا نم اهف

 ىلا نياوحلا/ةطشاووب ديل[ كنلا١ ضررا فب لخ دنت معي اضياو اهوحتو ماوهلاو تارشحلاو

 86 ءامسلا نه لزئيامو قف ةحب.ةلاو ةئدحلا لامتالاو اهنم ةدلوتملا تافصلا نم ةيرسشبلا ضرا

 ا بهشلاو ءادنالاو دربلاو جولثلاو راطمالاو تاكربلاو قازرالاوري داقملاو نتكلاو ةكئالملاك

 ةيئابرلا تاماهلالاو ةيئاحورلا ضويفلا نم باقلا ءاممنم لزتام اضياو اهوكو قعاوصلاو

 ةنخدالاو ةرخمالاو ةرهاطلا حاورالاو ةكئالملاك ه6 اهيف ف دعصي ه4 جرعبامو

 ' ةليكلاو بيطلا ملكل ادعس هلا ) ىلاعتهلوق نال « اهلا » لب لو *داععلا لامعاو تاوعدلاو

 . اهف لامعالاةوفنب' مالعا قد ركذ ىف ؟اهملا الى هتناا وع ىلاذت الانا ىلا ريشي ((هعقري طئاضلا
 يو ةلالضلاةماظو ىوقتلاو روجفلاراثا نم بلقلا ءامسىف جرعيامو اضياو . اهنم اهدوعصو

 ا نس حب وع كوع نكس ومار عمو د
 ْ هكدتفا ىورب لوق قر لا هاني تمر هاكرد ىور ناشبا ةنس ةناحواخزا

 أ نا دواد ىا 5 مالسلا هلع دوادب 0 لوبق ارئادنر دولا درد هأ ”كيل

 | كفك فأر ككالاثم هوك كلذ ادع رأب شكل دواد دن كرام ور“ دع رداع ولرإ ١ كلذ

 ناو ةمتد "عالما راو كلم قدما ام ككردب هل رابرع كلذ ثاأ نكس دزاذ أ

 نيدماحلل  محرلاوهو ء [ ىسلفم زاينو زوساب ىنا ى دا فا نيعك لة

 كلملاو قلحخلاب افصتم هللا ناك اذاف هتيالو لها بونذلو نيرصقملل 46 روفغلا # هالو نمو

 قلطملا دا هلف' هل ذأ تافدصلا نم اهاوحنو ةرهذملاو ةمحرلاو مملاو ةيللاو و

 اماو مرك كلاو ملعلاك اهريغو ة دعو عار ميظعتلا ةهج نم ىراتخالا ليما ىلع ءانشلا وه دملاو

 ' ؟لاعالا نايئالا وه ىلعفلا 0 هنانننا ناكنل ىلع هسفنس هب أ اع قحا ىلع ةرقاتكو ْ

 | دثع دجلاو ةمهلالا قالخالاو ,فراعملاب فاسضتالاوه ىلاحلا: دما 0 ةلعادعل ا

 | "لاح للك اع يبا ءاريشلا ف .لابعف نوفا ملا دنعو هب مكح ايف هللانع ىضرلا ةنحلا

 متركش نئل) لاق ىلاعت هللازال ةنحلا ةدايزنم افوخ هللركشلا نود ةنطابلا ةمعنلا ىلا ارظن
 ١ تنص ميظعت ىف تاجلكلا غلباو اهتايحا نم ديالف دسحلل حورلاك ةمعنلا ىلع دجلاو 45 نوال |

 ةحئافو ةحدم لكل ءادتاو ةيلطخي لكلا هنمز ادي اذوب هلل دمللا هنو هّموعت اركش بالطناو لا
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 -هيقإ ةيكم ةيا نوسمحو عبرا 000 ريسفلا ا

 م ميجرلا نمرلا هللا مسلإ قه

 عيمح ىا صاصتخالاو كيلمتلل ماللاو نسنجلا 0 ماللاو فلالا ن نيدملا
 هف دحال ةكرشال هب صوصخم و ىلاعت هلل كلم دماح لكّنم 12 ءانتلاو حدملا دارفا

 مادعالاو داجم الاب افرصتو الو "افلح ةسصاخ 5 هل ىذلا هه لاق كلاملاو قلاخلا هنال

 عجري هيلاف تادوجوملا عيمح ىا * ضرالا ىفامو تاومسلا ىفام  ةتامالاو ءابحالاو

 | ناو ةقيقحلاىف ىلاعت هل كوامت وهف كلاملا مسا هيلع ىرجا قولخم لكو هريغيلا ال دما ١

 ضرالاو تاومسلا ناف ةيويثدلا همعت ىلع دارملاو ازوقاك ىمس نال هنوأ نع ريغتبال ىخن 0

 انندلاىف هلع دومحلانوك ركذب لكل يور بوت ةنسل اًهلعف ةنغاقتنال تهلك اهقامو

 (ةرخآلاو ىلوالاف ياو نوعا عضومىف حرصدقو اهفاضيا دما نوكركذنع

 ُودْمحَ فك داسعلل ميلعت هنكل هتاذب هتاذل ادمح ناكناو خلا هللدملا ىا لوقلا اذهو

 صاصتخا نايبرثا ىلاعت هب ىورخالا دملا صاصتخال ناس # ةرخ آلاف دملا هلو 9 |

 هقالطاو رارقتسالا نم ربخلا هب قلعت اميوا دما سفنباما قلعتم راجلا نا ىلع هب ىويندلا
 هدعو انقدد ىذلا هللدملا ) هلوقف م ةيورخالا منلا ميل هيلع دومحلاب رعشبإم ركذ نع
 « هلذف نم ةماقملا زاد الحا ىذلا ١ هلوقو © ءاشن ثمح ةنخلانم اوش ضرالا انثزواو

 © اذهل اناده ىذلا هلل دما ) هلوقىف ام ةيويندلا ملا نم اهلين ىلا ةعيرذ نوكيامو ةنآلا
 دكا * عضاومةتسىف ةنملا لها هدمحي لاقي * طادلالمعلاو ناميالانم اذه هؤازج امل ا .
 نولوق نترفاكلانم نونمّوملا ذيع اذاف © َنومَرحلا ايا مولا: اوزانتماو 2 قذون“ ني |

 هموقن م هللا هاجم نيح مالسلا هيلع حون لاق اك ( نيملاظلا موقلا نم اناجن ىذلا للدجلا ١

 ( اذهل اناده ىذلا للدجلا ) اولاق ةنملا ىلا اورظتو ةامحلا ءامب اولستغأو ةنخلا باب ىلا اند |
 ( ةماقملاراد الحا ىذلا هللدملا ) اولاق ةيحتلاب ةكئالملا مهتلبقتساو ةنجااواخد ام هئارلاو « |

 عم نيدمملا نب قرفلاو * © نيلاعلابر هللدملا ) اولق ماعطلان م اوغرف الك شداشلاو +!

 مهنا) ربا ىف درو دقو بوجولاو ضرفلا هجو ىلعال درابلا ءاملاب ناشطعلا ذذلتب اك ذذلتلا

 ال تلاثلاو « ( نزخلا انع بهذا ىذلا ّيدْلا ) اولق طارصلا اوزؤاج نيح قاشثلاو *

 (« ضرالا انثرواو هدعو انقدص ىذلا هلل دجلا ) اولاق مهل زانم ىف اورقتسا نيح سعه ءالاو +

 هجو ىلع ىتاثلاو ةذابعلا جهن ىلع لوالاّنا لضفتلا قيرظب ةرخآلاو انينذلا ىتمعت نوك

 دئيوك دمح ارورم ترخآ لها عومج دناهتفكو ] ( سّمنلا نومهلي اك ح بستلا نومهلي
 |امللا ءرحلا نال رظن هنف ريقفلا كوع *[ لدعب نامنئشدو دنياتس لضف اروا' ناتسود

 ا | لها لاح راثتعا الذا لضفلا لغا هلا وم كلذ ل وكم نا نشك هش ماقملانا عم تمنع ةقاعلاك ١

 ل



 بازحالا ةروس م 7 ةا/ د6

 لاح ةآسم مهف اهرضل اهعفن اوكرتو ةنامالا اولمحيملاذا ىلوالا ةقبطلاف . هتافص نم ةفص
 اهوعاب ناب اف اوناخدقو اهمقح اودؤي لو اهعشنىف اعمط اهوامحذا ةيناثلا ةقبطلاو .هلدعةفص
 لا اهفرمظي ةآ سم مهف نيدتهم اوناكامو ممتداحم تحيرامف ةينافلا ايندلا نه ضوعب

 ردّقب اهقح اوداو ةبحماو قوشلاو ةيغرلاو عوطلاب اهولمحذا ةثلاثلا ةقبطلاو .هرهق ةفص |

 رح ىف مهبر دنع مهقدص مدق تاقوالا ضعب ىف عقو ةوك داوج لكل لقاك نكلو مهعسو

 ةرضحلاىلا ةيانعلا تابذحم مهادهو مهيلع باتف مهد مهايتجا مث مهرايتخا ريغب ءالحاو ءالاب

 6 اهحر اروفغ هللا ناكو )) ىلاعت هلوق كلذو هفطلو هلضف لاح اهف ربظيي ةآسم مهق |

 ةيهلالا ةمكحلا نيفراعلا ضعب لاق * ىهتسا ءاشي نم هيتؤي هللالضف كلذو هلضفب نينمؤحال |

 لظفاحللا لاق : نارفغلاو ةمحرلا هنم ربظيل ناسنالا نم ةفلاخلا روبط تضتقا |

 تبيح ناكز وما تهحرو وفع عم د* رابتعا تس م ىاطخووهس

 ٠ نورفغتسيو نوبنذي اقلخ تقلخو مكب تبهذل اوبنذت لوا ) ىمدقلا ثيدحلاىفو 00
 ' ىوبنلا ثيدحلا فو ١ هذهلو ( بجعلاوهو الأ بنذلا نم دشا مكيلع تيشط اوبنذت ول

 | ةفلاخلاو لسباق لالجلا ةفص نم رهظف ةيلاملاو ةيلالجلا هتافصب ىا هيدس مدا هللاقلخ ةمكحلا

 | ناروكذملا ناثيدحلا سلو ةعاسلامانق ءويىلا رهظي اذكهو ةقفاوملاو ليباه لاما ةفضنمو

 رفكلا كرتبالادج وب الوهوملاعلا حالصا ةثعبلا ةيضق ناف بنذلا ىلع ثحلا:ليسىلع نيدداو

 هرس سدق مهدا مهاربا * رافغتسالاو ةبوتلا ىلع ثلا ليس ىلع نكلو ىصاعملاو كرسشلاو
 متفايث صرف جيه مهاوخ ىتجاحو فاوطزا مباي ىلاخ ارهيدك ان مسج ىم تصرف تفك ]|

 تمصعو مدز هقلحرد تسدو مدرك فاوط دنام ىلاخ هبعك دوب, مظع ناداب 3 5
 مهد تمصع نم ركا ماددادن انروتتع هكى ها وخ ىم ىزيج 0 ادن مساوخ

 مهللا» مفك سب دوش انك نم ”ىميحرو ىلاحرو ىروفغو ىرافغ ىايدد هاك 1

 ىوكم دوخ زاو ىوك_ نجس ام ناكيح هه نأ دك مد فراق « ىنونذ ىل رفغا

 تيارصعم لذزا اص ةزعلا براي تنك تاحاسم ردو دنيوك نارك ول نحس 5

 2 «كفرعي لن ملاح كف كف رعي مل كف ىع نم كل 0 روا تعاط نعاب

 تفك مهاربا دناديهنارت هكىبك لاح دشاب هنوكج سب دنادىمع ارث دنادى ارت 0

 ىفالا ةحارلا تسيل ىنعي حرتساف ادبع نك [ هك مدونش ىبادنات مديشك تقشم لاس هدزاب
 نودامو ايندلا دبعل ةحار الف ىلعالاو ىندالانم ىوهلانع ضارعالاو ىلومال ةيدوعلا

 ةيمسأ مكح ىلاعت هللاف نايسنوا وهسوا ريصقفت مقو اذاف ىقعلا ىفالو ىلوالاىفال ىلوملا

 ةاصعلا نملب هب بذعيالو هيلع شقانيالو ةفيحف هتبأيالو هنع ضرعيو هوحمب ميحرلاروفغلا

 راقت بازحالا ةدوس تناك هللاهمحر بعكنب ىبا لاق * اذه تانسح مهت ايس هللا لدبي نم
 اهو راف ةخيشلاو خييشلاى ز اذا» ىهو محرلا ةيا اهيف ناكو اهنم لوطاوا ةرقباا ةروس

 ثيدحلا فو قبام قبو خنو رودصلانم اهرثك ١ عفرمث « مكحلازيزعلاهّللانم الاكت ةتبلا

 ( ربقلا ناذعنم نامالا ىطعا هنمب تكام امو هلها اهملعو. بازحالا ةروس.ًارقنم )
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 ةاكربشلاو نوكيكللو تاقنئانملاو نوقفانملا مهو اهف ناخدقو اهقح دؤاْلو اهلمحم نم اهنم
9 

 مه: 7“ تم نورشلاو هانا

 عه ناميالا ىلا م هوعدبل قالا عيمجملا نيرذنمو نيرشيم لسرلا ثعبدق 3 هناف ا"

 فالتخاب هملع عم ل كلا. مت باطخلاو مهضعب رفكي و مهضعب نمؤي ناب قباسلا هماع

 قالطالا ىلع ران ”آلاو نايعالا كلام هناف هلابسو هلبق نم اذهف رفكلاو نامعالاىف مهلاوحا

 ىنعل ةناشا نم لعشاع الووج ةئامالا قحن امولظ ناك امهنع هللاىضر سابع نبا لاقدقو *

 (امزع هلدجتمو نسور لاقاك وهسو لهج نع تناك لب ددصقو دنع ةنايخلا ع نكتمل |

 هلها تناام انب عنصا انهلا روذعم عضاوملا ضعبىف لهجلاو روفغم نايسنلاو وهسلاو

 ةارمش نس دق ى دعس خيشلا لاق : هلها ن كلاما عنصتالو

 شوخ ىتسر كم تفكى م هك * مديد ىئاس هسبعك رد رب
 شكا مهانكرب وفع 5 * ريذس متعاط دك جوك نم

 نيك رشملاو ف اهولبق ام دعب امال اوميش نيذلا * تاقفانملاو نيقفانملا هللا بدع »2

 قيرفلا ىلا ةراشا داشرالاىف لاق * اسأر اهلوبق مدعب ةنامالا ىف اونا نيذلا « تاكرشملاو

 ىلع ةعاطلاب اهواباقيملو اهوعاريمل نيذلا هدارفا ضعب هللا بذعمل ناسنالا اهلمح ىا لوالا

 ىلا ةبسنلاب هيلع بترت امل نكل لما نم هلاضرغ نكي مل ناو بيذءتنا ناف ةبقاعلل ماللا نا
 ةبقاع ناك ىا ضرغلا ضرءمىف زربا اهب ةللعملا لاعفالا ىلع ضارغالا بترت هدارفا 5

 ةعاطلا نع مهجورخو ةنامالا مهتنابخ هدارفا نم ءالؤه هللا تذعينا اهل. ناسنالا ل

 قاف رهظنل انضرع ىا:انضرعل .ةلع ماللا اكل ذو#و مواعلارحب ىف لاق * ةيلكلاب

 نيذلا 5 تانمؤملاو نينمؤملا ىلع هللا بوتيو © هللا امهبذعبف نيكرشملا كارشاو نيقفانملا

 هلم ةيقاعن ناكى ا ىناثلا قيرفلا ىلا ةراشا.داشرالا ىف. لاق + اهقح اوعازو ةنامالا اوظفح

 ن مهدلح معلا يع دل( ن مرتع هاوس ل 8 ع ةعاذلا ةشر كاحا دلل ون لش ىا هدا وا دم ءال اء هللا نا اهل
 ميكرادتوهتيلبج م كى ناسنالا اهنعول املق تاطرف نم ممم طر يو امل مهفالتو ةرملاب مهباقر

 | راهظالاو ةباهملا ةيبرتو بطخلاليوهتل الوا ليلجلا مسالاىلا تافتلالاو ةبانالاو ةبوتلاب اهل

 دعولاوديعولا عاق اةمنه لكل ةفوت نينمؤملا ماب علا 15 رامضالا عضوميف ١

 ا مهل رفغو مهرع بان ثيح ةمح رلاو ةرغغملاىف اغلا 3 ام>ر اروفغ هللا ناكو 3# 1

 | ةروريصلا مال ماللا هذه ةيمحتلا تاليوأتلاىفو 8© مهتاءاط ىلع زوفلاب باثاو ممتاطرف

 تاقبط ثالث ىلع اهصاىف ةقماخلا نروك نا ةنامزالا ل لعق بمكان إىل ريشي ةبقاعلاو |

 ةقبطو . باقعالو باوثكلذف مهلنوكيالف اهلمحب+ نم مهريغو ةكئالملانوكتت اهنم ةقبط .

 اهتياعر قح اهوءرافق اهردق ةلوهجب اهوعضو مهسفتا ىلع ةيمولظلاب اهولمح نيذلا

 نكلو امف نمو امقح ىدؤنو اهلمحم نم اهدم ةقيطو , ديؤملا باذعلا مه سما كضاح

 | لاهتالاو عرضتلا ةرضماىلا عجريف تاقوالا ضعب ىف مثعلتي ةيناسنالا فعضو 9 لقتل

 | لاج ايف 0 0 ثالثلا تاقبطلا نم .ةقبطلك نوكي كلذ ا ( تانزلاو

 ها



 ادهن عحع 0 ٠ ١ دات تق ب !ةهل17ا دبل 15دك شلل نطل ١ 6 2 0 د

 ةيدوكذلا لمحتو حيكسو برشتو لك أت ىتلا ةميهبلا هذه بخ حالا لواىف هتاف هبد لهجو |

 هلو ريثق ةيناودلا ةروصلا هذه نا ىرديامو تاناويملا ع يح امهف كرتشا نيتللا ةيثونالاو |

 رشق نعربع اذاذ (هنوبح)لاق ىذلا قا بحوهو 0مم لاق ىذلا قل ابوبحوه بل |

 نع ريعف (ةملظو رون نه باح فلا نيعبس هللنا ) لاق سو هيلع هّللاىلص ىنلا ناف رشق |

 ةيكار اهنأك ةنامالا لعجحب اهتدهعنم جرخيو هتمذ نع لوز“ ىتح اهبحاصمولا اهيدؤيال هنا |

 هحالصو هلقعلاكو هتايح عمناسنالاو 6 نيعئاط انيَتا ١ لاق اك ةعونتم لاكشاو ةفلتخم تايه |
 كلت لاح! لثم هيعاونو هللا صاوال دايقنالا نم هب قيليو هنم حصيامف هلاح نك معمل

 بازحالا ةروس مجيب ؟ةهو جم

 اضيا ىنارونلا بللا اذهنا لع مث + ةينارونلا ةيناحور بل ىلا لصوو ةيناءلظلا ةينامنج

 فرىعاذاوهسفن ىرعدقف هحو قملا بوجوه ىذلا هيل ىلا لصوو اضيا ىقاحورلا رشقلا

 كاوبحلا نا اخضياو ةيلكلاب ىلاعت هللا ىوسام لهجو هيف كرشال ديحوتب هبرو فرعدقف هسفن

 كاردا كاردالا كرد نع زجعلاو ةفرعملا باب ف لهحلاب فارتعالاوه معلا ةيامن نال ملاعلاوه

 هرمس سدق ىماخلا ىلوملا لاق |

 لوبا و اذوب, مولطظ نانا كئاذ + لوبق اذئركت. نعمك نالسنا ركع

 اردمرس ىاَش قاف تحاتساع از دوخ»و عك ريتا انا ظ

 دودز“ لد واذ 5 تروص # دوب ق>زج هحره 0000

 تاسنف رعم زغم هك ىلهج زغن * تستلدعم نيع هك ىملظ كين

 نال. :قئالكش !:نئنادإ زا/1 نوط ة:ةفاص (قئالغرفا كد طادركتر كا

 قادرا لع تسلع لهج * ىناد ادخل ملء رد هكتاز

 ليلعت حم رابتعالا اذهب و ةنامالا لمح امل ةيلوهجلاو ةيمولظلا هذه ةوق ناسنالا نكيمل واف .
 ةيمولظلاب فصولا نا سوماقلا بحاص مهعبتو ريسفتلا لها ضعب لاقو * امه لما

 اهلح وع اهلشو اهلمح نعال اهقح نع رصقو ةنامالا ف ناخ نع قلب انا ةلوهجلاو

 ىنعمب اهل لمتحمو ةنامالل لماح نالف كلوق نم قفانملاو رئاكلا ناسنالاو اهناخىا ناسنالا

 ىنعملاو عيضتلاو ةنايخلا نع ةيانك اذا لمح اف نويدلا هتكر لام امك الع نمؤملل
 تادانلا نم حصي ادايقنا هللامال تداقتناف ماظعلا مارجالا هذه ىلع ةعاطلا انضعانا
 ىلع ةيوستو انيوكتو اداجيبا هتداراو هتئيشم نع عنتمتل ثبح اهب قيلت ةعاطا هل تعاطاو

 ثيح ملظلاب فصو مث نمو اهايا ايدؤم ةنامالا كلتل ال تع نوكي نا ىلا لام لب تالا

 0 داشنا هيبشتل شقا اذهىنف ةداعسلا قيرط أطخا ثمح لبجلابو ةنامالا ءادا كرت

 زاجم اذه ىف لخلاف لاثتمالا نع فقوتيال عبطم رومأم لاحم انيوكتو اداجما هللا ةئيشمل

 هفالخ فطعلا فرح عم ىوطءملا فذح ىنعملا اذهىف سيلو هتقيقح ىلع قياسا ليثملاىفو

 ليلعتلا حصير ىتح لجلاب ردغ مث ناسنالا اهلو ذم دارملا ناف لمحتلا ىلع لجلا لحمف

 فيك ةمحقملا ةلئسالاىف لاق * ماذح تلاقام لوقلاو ماقملا اذه فىعاف لسا ناك هنا هلوشب
 ليوط لاؤس اذه باوجلاو الوهج امولظ هنوك نم هلاح هملع عم هلع ةنامالا ضرع



 تهبا نيدب ىمهفو تمظعندب ىراك نوحو دماس تسار دناهتشون ىعان مانربوا 08 ٍ

 ع نورشعلاو ىتاثلا ءزجلا

 ضرالاىف لعاج ىلا ١ دوشنم هكناسنا تماقتسااب تماقرب زج تناما لمحت علخ]  هصقلا

 ناكهنا 03 دشس دناهنيربد نمشد هكنيطاشنا دوسح محز مشجح عفد تيحالشو ا "دخان ا

 م هنا لاقاك [ ديددناوتن كن ١ ره دوشر وك ان دئدنكفا تريغشتارب ( الوهج امواظ 0

 7 الوهج 8 اهقح عاريأو ةنامالاب فيل ثسحوهبر ةصعع هسفنل » امواظناك هو ناسنالاىا

 هعضوم ريغىف ”ىثلا عضو مظلاو [ دوش عقاو ركا تنابخ تبوقعبنادان ] ىنعي اهتيقام هنكب
 هتلوانتاذا ءاقسلا تملظ اذهنمو هناكموا هتقو نع لودعباماو ةدايزبوا ناصقنباما هب صتخلا

 كلتورفحلل اعضوم نكتملو اهترفحاذا ضرالا تملظو رظلا نبللا كلذ ىمسو هتقو ريغفف

 ىذلا دحلا ةزواجىف لاَ مظلاو ملظ اهنم جرخم ىذلا بارتلاو ةمولظملا اهل لاقي ضرالا

 ريغصلا بنذلا ف للهعتسي اذلو زواحتلا نم ليو رثكيامف لاقيو ةرئادلا ىف ةطقتلا ىرحت ىرجم

 لاق * ديعينوب نيملظلا نيب ناكناو ملاظ سيلباىفو ملاظ همدقتىف مدآل لبق اذاو ريبكلاو
 قافنلاو كرشلاو رفكلا همظعاو هللانيبو ناسنالانبب اهدحا . ةثالث رظلا ءامكتللا عطف
 سفنلل ةقيقلا ىف ةثالثلا هذهو هسفن نيبو هيب ٍِظ ثااثلاو . سانلانابو هيب مظ ىناثلاو 1

 هسفن لظ دقف لظلاب مهيام لوا ناسنالاناف

 دنكيمراتناكهشيمه فدهزا شيب « دسريم رظ رئا نالاظب لوا

 ىوقو طيسبلا لهجلا وهو فيعض نيمسق ىلع وهو يلعلا نم سفتلاواخ لهجلاو «
 ناك اذلو لعتلا نم امورحم نوكف ىرديال هنا هحاص ىرديال ىذلا فاارللا لهجلا وهو

 لقا: ناذيالل قنا و2الطعا اهو#“ ياو + ضااوتللا لا هلا هلوقو داشرالاىف لاق + ايوق

 بسحب ىا لياف اغلا مظلاىف اطرفم ناك هلا ىا هلمحتو هدهعاع هلافو مدعي سمالا

 نود حاورالا مون مهدوهعوأ ةميلسلا مهترطف بجخوع اواءعب مل نيذلا هدارفا نلاغ

 مهضعب لاقو * ىلب مهلوشب اوفرتعا ام ىلع اورجو هللا ةرطف اولد مل نيذلا نم .مهادع نم

 ةراهطلا هنأشنم ىا روهط ءاملا لاَ اك لهجلاو رظلا هنأش نه ىا لوبجو مولظ ناسنالا
 ةنامالا ىف نماخلا قحىف اءمنال رهاظلا لها دنع مذ اتفص ةيلوهحلاو ةيمولظلا نا ملعاو *

 راوشالا تشك نفاد 2 لدخول مظدقت ءادالاو ءافولا عضوم ةناخلاو ردغلا عضو نف

 نأآو دمهم ىو قارب ذاك" ىنك كيدرتب ل رع ىامأ نوكب“ 5 تقلا قلخ تداع]

 ىتاما ديوك اهاّنث اروآ دون ىاجر نهم رك ١ دك ثعلاطم ازارهم َدتَهاَوَح زاب"ةكزور

 رمح نوج دئداهن ىورب هك ىرهمو ( مكبرب تسلأ ) تيب وبر دهع زا دنداهنون كيدزت
 رك كلا قا كلر ارك هيتزك و. ةتادود هته نإ ةزيزيسلاع لزم امو بانسو رخداب

 ظفاحلا لاق [ هن ايل تسه ىاحرب لوا زوررهم ان دنكم

 دون قاثيمكيودهع كي رب رهموىتسود * دبا ماش رخآ ا لزا حبص مدزا
 لمحم هسفن يط ناسنالا ناف ةنامالا ىدؤم قحىف ىا حاج ايهيسهع ةقيقحلا لها لاقو *

 ةيناثالاب ةفورعملا ىهو ةيدوجولا اهىحلازاو هسفن ىففاف هعضومريغ ايش عضو هال ةنامالاب

 ( لهجو )
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 هللارون شاشر هباصا حور لكو ىهلالا رونلا شاشر ةباصاب هصاصتخال تاقولخلا راس نم
 تاقواخلا ىلع اماء ضيفلاو قشعلا ضرع ناكو ةطساوالب ىهلالا ضيفلا لوبقل ادعتسم راص
 صخش ملاعلاف صخشلا عم بلقلا ةبسنك تاقولخلا عم ناسنالا ةبسننال ناسنالاباصاخ هلمحو

 صوصخم هلو هلوبقو ىنلاسنالا صخشلا ىلع ماع حورلا ضرمعنا امكف ناسنالا هبلقو
 ءاضعالا عم ىلا حورلا سكع لصي ةدتمملا قورعلا ةطساوب بلقلا نممث ةطساوالب بلقلاب

 ضيفلاىلا تادوجوملا جايتحال ماع ىهلالا ضيفلاو قشعلا ضرع كلذك هباكرحتم نوكيف
 ىلااماف اهتوكلمو اهكلم تاقوالا راس ىلا هسكع لصي هئمو ناسنالاب صاخ هلمحو هلوبقو

 هعئانص نم ناسنالا ةروص ةطساوب هيلا ضيفلا لصيف ايندلا ىنعا نوكلارهاظ وهو اهكلم
 نااب نكصاب وهو اهتوكلمولا امأاو نيرمو رومعم حلاعلا اهبىتلا ةفيطللا هفرحو ةفيرمشلا

 هبتقلعت ”ىش لواوهو ناسنالا حور ةطساون اهلا ضيفلا لصيف ةرخآلا ىنءا نوكلا
 توكلملا ملاءىلا هنم ضيفيمث ىناسنالا حورلاب الوا نكرم ن٠ ىهلالا ضيفلا قلعتبف ةردقلا
 لاقو + ناسنالابةصوصخملا:ةفالط ا رس اذهو هنطابو ناسنالا رهاظب رومعم هنطابو ملاعلا رهاظف

 ةنامالا تلثم لاق هنا هنع هللاىضر ذوعسهنبانع ىور دقو * مدآ ناسنالاب دارملا مهضعب
 ١ اهلمح قيطنال اولاقو اهنم اويرَش 0 اهلا لابجلاو ضرالاو تاوامسلا بعدو ةاقلملا ةردصلاك

 اهم لمحا هلنلقف اهتلمخ اهل ترصخاول لاقو ةرخصلاكرحو ىعدزا ريغنم مدآ ءاحو
 اهعضومث هوقح ىلا اي ىل* ا هلناقف تدزل دادزانا تدراول لاقو اهعضو م هنكر هلا

 ةمايقلا مون. ىلا كتبرذ قنعو كقنعىف اهناف كناكم هللا لاف
 دندز ةناوردنه_ ماني لاف ةعرق: « دسك تسناوتنا تناماداب ناهسا

 كيس زابو يالا نتف نيز] ةينزؤلت رت اهقوكو ةزاماناورن الكا نزيل ذا ثجلا ,كدمك ىفذراا»
 لاجلاو ضرالاو تاو.ء.سلاىلع ةنامالاتضرع ىنا) تفك ار مدا ةزعلابرنا نتشادربزا
 تيقوع تاساناو تيزوج تنسحانا لاق اهيفامو براي لاق اهيفاع اًهدحاا ع تلو اهنقطيإ و

 نام مشادرب كنك كفاك راوهدنب تمدخو تعاطب مدا ىنعي ( قتاعو ىذا نيب لاو

 [ مهدتوقو تنوءم ناردارل ت كشاذو 5 نوبك كفك نيالا نر نشيل شوو توك"

 نيل كناسلل لعجاو هبا خراف كللحالام ىلا رظنزتنا تيشخاذاف اباحم كرصيل لعجا

 تمرحام ىلع هفشكت الف اسابل كجرفل لعجاو هقلغاف لحالاع ملكتتنا تيشخ اذاف اقلغو

 تدل تناماربهن دوب قح ض رىعرب مد رظن 523 وق رفرع| مرتك سدق دينج خسر رس كيلع

 ناش|د ربكم دومزف تيانع نابزب ىنابر فطل مرجال دحاؤرل شومارففر ارتناما لّقث ضىع

 [ متشادرب رثهمم نايمزا مهنه ىتشادرب |ىمراب عوطب ونت نوجنمزا ناشاد هاكنو ونزا

 ما ىنود ةنامالا لمحا لاق مالسلا هيلع مدا نأ 5 ىفورو 2 1 رحبلاو ربلا ىف مهانلمحو )

 اهلمُح انبالا لمحال انموهامناف انب لمح اهلمحب نم ليقف قلاب

 تشادرب ناو ودب ارواراب * دوع ناون ودب ارؤا هار

 مهضعل لاق

 هزي ناوتراب نا ؟لماح“ وا 'توقاب -# ؟دزكابأ شرع نأ نورزا كراش

 | اهعضينا داراف هّقتاع ىلع اهعضو ىت> اهلمأط لمحا هلناقف تدزل دادزازا تدراول لاقو
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 شوحولاو روبطلا نم اهريغو دهدهلاو ةيئاملسلا ةلغلا ىف باطخلا لوبقو لقعلا بكراك |
 باطخلا نعمس كاردالاو لقعلا اذهب نهف بارتلاو رحشلاو رجحلاىفو لب عابسلاو |

 معنلاو باوثلا نكل نوكيا ىلع ةنامالا هذه نلمحنأ نول لاق ثيح باوجلاب هللا نوقطناو
 ةدش ءابالا *6 اهنلهحمنا نيباف »8 ةنايخلاو ردغلاىف مجلاو باقعلاو ءادالاو ظفملا ف

 تادرفملاىف لاق * 4 اهنم نقفشاو © ءابا عانتما لك سلو عانتما ءابا لكف عانتمالا

 ىنعم ن«ىدعاذاف هقحليام فاخيو هلع قفشملا بحب قفشملازال فو ةطلتخم ةيانع قافشالا

 نديسرت : قافشالا ] رداصملا جات ىف لاقاكر هظا هيف ةيانعلا ىنعف ىلعي ىدعاذاو رهظا هيفف وخلا

 نلقو اًهلمتو ةناقآلا خم نفخو' قيعلاو:!.دعاو-اًمهلضاو لم: ىئدعيو :[«ندزك قائرهمو

 ةيصعملا ةهج نم نهنم لوقلا اذه نكيملو اباقعالو اباوث ديرتال كصاب تارخسم ني براي

 ناكواو باذعلايف نءّقيو اهقوقح نيدؤيالنانم ةيشْطلاو فوخلا ةهجنم لب ةفلاخلاو

 ضرعال ريخم ضرع ضرعلان اكو نببا امل هللا ىلع داّمعاو ةمحرلا ةعسب ةفرعمو دادءتسا نول

 ةجردنع طوقسلاو تقملا بجوب بجاولا فيلكتلا نع ءابالاو ةفلاخلا نال باجماو مازلا
 ضرفلاىلع لوم هنا ىناثلا لوقلاو * ةيوقعالو ءابالا ىلع اخون ىلاعت ركذي و لامكلا
 ءانتعالا ديم راهظال نهيلع ضرعلاب نهدادعتسا ىلا ةسنلاب ةنامالا راتعان ع ربعف ليشعلاو

 ليوهتل اهنم قافشالاو ءابالاب اهل وقل نهدادعتسا مدعنعو اهل نهلوبق ىف ةبغرلاو اه ماب

 لسق نم اهلعحم اهنف ةربتعملا ةيوعصلا ىنعم قيقحتل لملاب اهل وبق نعو اهتماخف دينمو اهرما
 ةوقلا نم نهفام اهمظعاو اهدشا ىه ىتلا ةينامسجلا ىوقلا اهنف لمعتسي ىتلا ةليقثلا ماسجالا

 ىمىنلا ماظعلا مارجالا كيتاه تفلكوا ثيحب نأشلا مظعىف ةنامالا كلتنا ىنمملاف ةدشلاو

 نكلو اهنم نقفشاو اهلوبق نيبال كارداو دوهش تاذ تناكو اهتاعارص ةوقلاو.ةدشلاىف لثم
 ١ دوصقملا ىنءملا قيقحت ةدايزل امور ققحلا ةروصب ضورفملا ريوصتب هتتسنع مالكلا فرص |

 اهتناما ] ىريشقلا مامالا لاقاك هلع اهضرع دنع 6 ناسنالا اهلمحو © هحيضوتو ليثغلاب

 | ضرفهك اخاو دندز زابرمس دوب ضرع هك اج دو« ضرف ناسناربو دومت ضرع اهنارب

 ىا ( الوهج امولظ ناكهناإ هلوق للدب سنجلاناسنالاب دارملاو [دندما لمح ضرعمرد دوب

 ةوقلابال ةمهلاب نوكيامتا لملانال ةوقلا ةواخرو ةينبلا .فعض نم هنفام عم اهمزتلاو اهفلكت ٌْ
 قاثمملامونهفارتعا نعوا ىرطفلا هدادعتسا بجومي اهلوبق نع ةرابعاماوهو داشرالا ىف لاق *

 6 ناسحالاالا ناسحالاءازج له : رحبلاو ريلا ىف مهانلمحو )ىلاعتهللا لاق اهلمحاملو ىلب هلوقب

 رابرتشسن اشيا خاشو تسر“ مكحم ناشيا لصا هكقاتخرد تسه ىلاثم هاظرد:!دنياد ]
 كنار رك نافلاواب را كتممو دز فيعض 5 قار دو رادرخ ناشيا

 فركشواراب هكتخ ردنا تندناةفاطل انا نكل“نادتنامو"ودكو هزبرخ نوجرتكرزبو |
 قرفرب شيوخ ندرك زا نارك راب دنتفك اروا درادن نا ندشك تقاط رتكرزبو تسارت
 تسنيا تسات نع ترضح فطل واى تساىيعض اكره ةكدنتادب نابملاعات هننيمز
 هلم وةطساوالب ضرفلا لوبقو قشعلاب صتخا ناسنالاف ( رحبلاو ربلاىف مهانامحو ) [ رس

 02م



 أ

 نازحالا ةروس مسي ه١ عع

 اهولمحب نا اوباف لّممل رسلااذهلو ماسجالا مظعا اهنوكل ( كالفالا تقلخامل كالول) هلوق |
 اف اهل كارداال تاداماو تادامح اهريغو تاومسلانم رك ذام تلق ناف * ءالقعلا اون

 بسنالاوهو ةقيقحلا ىلع لومثهنا لوالا *نالوقهبف ءاملعلل تاق * اهيلع ةنامالا ضرع ىنعم

 ةلزععملل افالخ اهتقيقح ىلع اهتوامحي لب اذه لاثما نولوؤيال مهنال ةنسلا لها بهذمب
 ةيناقح ةايح تادامجحلل نا لوالا * رخ اآلانم قدا اهدحا ناهجو هش ةقيقطاريدقت ىلعو *

 ضرالا ف نمو تاومسلا ىف نم هل دحسي هللانا رتملأ ) هلوق وحن تايآلا نم ريثك اهيلع لد
 اتلاق اهركوا اعوط اشا) هلوقو « باودلاو رجشلاو لابجلاو موجنلاو رمقلاو سمشلاو

 حبس الا 'ىش نم ناو ب هلوقو « هللا ةيشخ نم طبهي امل اهنم ناو ) هلوقو 6 نيعئاط انينا
 هرس سدق ريكألا خيشلا ةرضح لاق * ( هحببستو هتولص لع دقلك ) هلوقو 6 هدمحب

 صالاو مهرصب دنع اوفقوف لقعتال تاداما نا نولودب مهلكلب ءالقعلا رثكا رهطالا

 معلا هيف هللاقلخ نولوقي الثم هلك اربح نا ىلووا ىننع مهءاج اذاف كلذك سيل اندنع
 دقو ملاعلا عيمجىف راس ةايخلا رسلب كلذك سيل ندنع ىمالاو تقولا كلذىف ةاملاو
 دقو ع نمالا دهشيالو ( هل دهشب سبايو بطر نم نذؤملا توص عمس ىش لك نا) درو

 اناف انبارضاو نحنك هللاءاش نم الا داما ةابح كاردا نع نجلاو سنالا راصباب هللاذخا

 اهحيبست انعمساو اهتاحنع انل فشكدق ىلاعت قللا نوكل كلذىف ليلد ىلا جاتحنال
 هدنعام الواو هللاةمظعي هتفرعملهنم كلذ ناكامبا ىلحتلا عقوامل ليجلا كاكدنا كلذكو اهقطنو
 هحور هللاحور اندنسو انخيش ةرضح نا انيورام هلثمو * ىهتنا كدكدت امل ةمظعلا ةفرعم نم
 لوابم كعكو ءام هيدي نيبو هلانسلُخ راطفالل هدنع نم ةرم اعد هحوتف خزربلا ىف ىلاوو
 انور نزلا, اذهلا نا ناطفالا:ءاشثا: لاقفي درا, كيكلا/الا/ء رعي وخاوا ىف لكأبالا نآكو
 حورلاو مسجلا هب ىوقتيف حورلا ىلا عجري هحورو يحتل ىلا عجر, هرهاظف اياقح

 ىونتملا ىفو : اعبمج

 [1] كالح ةمقلزا ديآ تقرو قشع * لالح مقل زا دياز تمكحو ملع
 هحور ريغ ىناقح حود هل تيرا ناخ ارفف قاقحوا قاونح اما حود دوجوم لكلو لاق مث |

 نا ءاحدقو هحورل وه امنا هقطنف قطنل هقطنا ول ىلاعت هللا نا ىرتالأ هقراف ىذلا ىناوملا
 ةقيقح هيف ةاحلا نايرسل الا وهامو كلذ ريغ وا ارحش وا ارخ هدمح حس ا

 نحو نوراق ضرالا تيذجو مالسلا هيلع ناجاس حررلا لمحو دواد عم لايجلا حسساذلو

 الامم كلذ وحتو لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع رجحلا ملسو ىوبثلا دجسملا ىف عذجلا

 ىونتملا 71 ىصحال

 [5] ديوش نوجزادامح ناج مرح * ديورى ىدامج ىوسامث نوج
 ذديؤؤنشي ا ملط ”ىارزجا .لغلغ, * ,ديوز .:اهناحب ملا, (ئدامج نا
 اهليوات درك نشنيب. ره .* اهليدنقوت !.ناج .دزادلا نوج

 ةنامالا ضرع دنع ةروك ذملا تاداملا ىف مهفلاو. لقعلا بكر ىلاعت هللازا ىناثلا هجولاو * |
 حط 5

 جا ارىسوم نارحاس- ندرك ميظعت نايب رد مكي رتفد طساوا رد ]١[

 لا تشادنبهدرص ارهدرسفا ىاهدُرا هكىريكرام تياكح نايب رد موسرتفد لئاوا رد []
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 ة21ر فال ىلطل هل اوكار 9 اعدادتم والا ولطلب لقسم هوو جماح ناو
 ىه ىتلا ىهلالا باذجتالاو قشعلاو ةبملا اهنا ةيناثلا ةيترملاو « ةنامالا كلتل هللانيماوهو

 مهل لصح ناو ةكئالملاذا ةكئالملا ىلع ناسنالا لضف اهبو اهتجيشنو ىلوالا ةنامالا ةرمث

 ىطعت ىتلا ةقاثلا فيلاكتلاو اياليلاو نملا ىلع ينبه تسيل مهتبحم نكل ةلماىف ةبحلا
 ظفاحلا لوق ىلا ىرتالأ هلالا ىوليلاو ةنحلا سلف ناسئالل الا سيل قرتلا ذا ىقزتلا

 اهلحاس نارابكبسام لاح دنئاد اك + لئاه نينج ىنادركو جوم ميو كيزات بش
 «بادرك» هلوشبو رهقلا تافص فوخ « جوممب » هلوقو تاذلا لالج « كيراتبش» هلوقب دارا

 « لحاس نارايكس »ه هلوّشبو ةفوخلا خزاربلاو ةلئاهلا تاناحتمالا ىهو قشعلارحبرد رتد

 لها مهو ةدرجلا ةعاطلاو دهزلا رب وهو قشعلارحب لحاسفف اوَقب نيذلا ةكئالملاو داهزلا

 هلوق اضيا لبقلا اذه نمو ىلوالا ةنامالا
 زير مدآ كاخم ىنالك ماج هاوخمب *« ناوخم هصق تسيج هكدنادن قشع هتشرف

 ىمانلا ىلوملا لوقو
 تحنر ورو مدار قشع ضيف وج * تعاط نسحزا دوسدح اركئالم

 هكتسن تبكلم تكلمرد تستيرشب ملاءرد ا رقشع ةكىجعلا وب نأ هكمدروا عماول رد ]
 ةشاط ار قشع تسب ىتحقو ردق ان تبحمو دنا تمصعق فانا درور هباس ناشإا ا

 امولظ ناكهنا) تمسو ناشيا رازاب ةبامرتس (اهيفدسف نم اهنف لمجتأ» تفد هكدنروخ رد

 ريز دد ارنيقفاخ دنك طسب ارىجانج كا كبي ار كلم تسئاشيا راكذور ةياربب (الوهج
 رد ىتسوب ىنب ارىداز دا هراج نآو درادن ىنعم نبا لمح تقاطاما درا دوخ حانج
 تا ريغت ىوردو هدششحالو حدقرد الب بارشزاو كاب هدشك ىاوختما

 ّضفلا انها ةثلاثلا ةنترملاو:# ندنلا#لمخعنالام لمحم 'ظلقلاو عكتلد لْحاَص نا ةكازيز
 ضيفلا اذهو دحا كلم الف ىلاعت قحلا تافصنمدهنال ةنامالاب هامس اذهلو ةطساو الب ىهلالا

 ءانفلاب كلذو ةيلوهجلاو ةيمولظلاب اهيلا راشملا ةيدوجولا بجحلانع جورخلاب لصحي امبا
 قشعلا ناف اهتياذو ةيناثلا ةمثرملا هدد هرملا هذهو ةسودرلا ءاقين ءاقلاو ةيوهلا دوجوىف

 دلوتي ماقملا اذهىفو ةيئاذلا ةيبومحلا ماةمنم ءانفلاو ضرفلا اذهو ةيتافصلا ةبحلا ماقم نم

 ةيناثلاو ماوعلل ىلوالا ةيترملاف ةنامالل لماشلا وهو ضرالاىف للاةفلخ لفط بلقلانم

 رس دجيملو ةثلاثلا قيرط ىهو ةيناثلا قيرط ىلوالاو صاوخلا صخال ةثلاثلاو صاوخال
 نكل قح ةنامالا ىنعمف نورسفملا هركذ هجولكو بابلانم تدللا ىتانم الا ةنامالا هذه
 ةيترملاىفام بللا بلو ةيناثلا ةيترملاىفام هملو ةنامالل ءاعو و افرظناك ىلوالا: ةيترااىف ناكامل

 ناو مث + بلاطملا عيمج ىلا لودولاىف ةيانعلاو بتارملا هذه ىلا ةيادهلا هللا نمو ةثلاثلا

 لمح ناسنالا صصخم نال كلذو اهلاهاو اهنانعا اهسفنا ىه لاملاو ضرالاو تاومسلاب |

 هريغوا اناومح ناكامايا تادوجوملا عييمج نم هادعام هيلع ةعؤرطلا»نوكينأ ىقتما ةنامالا |

 ىف كالفالا ضخ اك اهاوقاو اهتيئاو ماسجالا بلصا هنال كلذ :لمخا :ماقمف صخ امناو |

 ( هلوق )
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 ملم الانا ةييئونمد عرشلا رك و وسر ىدداقتلا ناعالاو ا را ا قتكبا|

 ف هل لق ماها ىف ةروعلا اوفشك ةعاج نيب ةعيرشلا ىعار امل هنع .هللاىضر لشحنب دمحا

 هلزععم نوح ؛ دادغب رد. هك تيقن ] ةعيرمشلا كتياعرب اماما ساسنلل كلعج هللانا ماسنلا

 اًرواو ,ادئدزرك ءنعيسب ,دياوك_قواخم: انتا زقانا ندرك دياب ف يلكت انو بننفك كيدرك هلع

 ئدزد نم ىو هكشاب هنادرم ماما ىا تفك ىارسردرب دوب جنهرنس دندرب هفلخىارسب
 ريص نينح لطابرد هكنم ماي ىاهر تيقاعأت مشكت رقم ندو دندز موج رازهو مترك

 داد ىراي مظع اسم وانخسنا تفك دمحا ندرك ربصب ىثابرتلوا قحرب هكون مدرك
 رازهو دود نور نحذا شاسدود دوب ف .عضو ريبواو دندربىم اروا 1 ا

 نئتسدو, دش صانك نشرازإ نتن نام ناردوتفكت ىرت فراخ |إ ماك شددر هان

 ماهر د لهن ىرار هدوب نازأ نايف كسب هو دما د تع رارتسدود لاح د 5و هل
 رضاح قلخ 1 تنك نوككتو هر 5 م ديوشلو 0 رازا ا دوب

 | ةتملدك ديك د ناو ن | ن رج سارع للك 52

 الؤ ور ءبرَش (ةببس,دشإ الب نبا :«.رالب تنادي دشك ّقحز هدرد ْ

 ىلوا: فرش !نهز_ كراع -دزت .* .ىلوم ,تعاطو ىوقتو ربص

 نع نوربعي ءامظعلاو كولملا ناف ءاملعلا دنع ءايربكلاو ةمظعلا نون نونلا هذه انا ؟ |
 انضررع 9 ةرثكتمو ةددعتم اهناف ءافرعلا دنع تافصلاو ءامسالا نونو عما ةغيصب مهسفنا

 هلتضرعو رهظ ىا اذك سما ىلضرع لاقن * لابملاو ضرالاو تاومسلا ىلع ةنامالا |

 هيلع مه”رما اذا دنْملاضىعو عسبلا ىلع ”ىىثلاتضرعو هيلا هتزرباو هل هترهظا ىا “ىثثلا |

 ةيثرملا * بتايص ثالث ىلع ىهو اهيلعن م اام انه دارملاو * ةنايْطادض ةنامالاو مهلاحام رظنو |

 دوجولا ةمزالآاهنال ةناما تيمس اذلو ةيعرملا ةينيدلارومالاو ةيعرمشلا فيلاكتلا اهنا ىلوالا

 قوق> اهنال: ةنامالاب ةيعربشلا فيلاكتلا نع ربع داشرالاىفو-* ءادالا ةمزال ةنامالا نا ا |

 دايقنالاو ةعاطلا نسحب اهيقلت مهيلع بجواو اهيلع مهنملاو نيفلكملا هللااهعدوا ةيعرم ١

 كلتو ىهتنا اهقوقح نم “ىشب لالخا ريغنم اهئاداو اهيلع ةظفاحملاو اهتاعارمب مهسماو |

 هلعف مهقوطىفام لعفو هملعت ريثبلا قوط ىفام لك مل“ لصحي  ةيناف ال وا لقعلا ىه ةنامالا |

 ةالصلاورخ آلا مويلاب نايالاو ديحوتلا مث قئالخلا نم ريثكىلع ناسنالا لضف هبو ليما نم
 عئادولا ظفحوملوضفلانم ناسللا ظفحو ثيدحلا قدصو داهجلاو جاو موصلاو ةاكزلاو

 ةينلاو ةيانطانم لسفلاو نازيملاو لايكملا ف ةلادعلاو نيدلاءاضقو رارسالا مثك اهدشاو |

 ىدل ركشلاو ءالبلا ىلع ربصلاو ةواخاىف ةالصلا نيسحتو ةالصلاىف ةراهطلاو لامجالا ىف
 ناسنالانم هللا قاخام لوا وه ىذلا جرفلا ظفحو دودحلاب مانقلاو دوهعلاب ءافولاو ءامعنلا

 هلثن 5 ىجهتلا فور>و لجرلاو دلاو نيعلاو نذالاو اهكتعدوتسا ةناما هذه هللاقو

 عرمشلا هب سما امم كلذ ريغو دهاعمو نم وم ريثكو ليلقىف ةنايخلا كرثو تادرفملاىف بغارلا

 ف ةناما تعضوو ! -هملاعف حاورالا نم تذخا ىتلا دوهعلاو قيئاوملا اهيعب فو هجواو
 ل كالا



 مك 76م ”جم نو رشعلاو ىتاثلا ءزجلا

 ديدسلا لوقلا مهضعبلاقو + اهيف لخديالف كرتوا لعف نم ةبوقعلا هب قحتسنا < سفنلا ةنايص

 ْ باب نيود عماج لوق 1 ىنثاكلا لاق * اهئاكرا مظعا 7. هصيصلو ىوقتلا ف لخاد ا

 لزهدهت دوب دحو اطخدب دوب باوصو بذاك هن دشاب قدص 5ك تا كباس لوق 501

 راجلا بليز ثثيادح نه هيف اوضاخ مَ 21 هدض نع مومن دارملاو [ لج وك, ندعس نينح

 [ كفا ثيدح نوح نذسرد دينكم ىتسارانو دييوكم غورد ] ىنعي : دصقلاو لدعلا نع
 سار لوقلا دادسو ناشالا طفح نال باب ,لك ىف مهلوق اوددسينا ىلع مهنعإو بنز ةصقو

 ةيبرعلا ءااع رباك نم ت.كسلا نباب فورءملا قاحسا نب بوقعينا  ىكح ب هلك ريخا

 نسحلاما ىاننا كيلا بحا اميا لاقف لكوتملا انبا ديؤملاو زتدملا ءاخل لكوتملا عم امو سلج
 نمهناسل اولس لاقف كنبا نمو كنمريخ هنع هللاىضر ىلع مداخ اربنقنا هللاو لاق نيسحلاو

 | لاقف امهملعي ناكو ديؤملاو زتعملل كلذ لبق دشناهنا, بحعلا نمو ةللالا كل:ىف تاث اولعفف هاذق

 لجرلاةرثع نم ءرملا باصن سلو * هباسلب ةرتعنم ىتتلا باصي

 ْ لهذ (لع/ابت كولا ىف هتيقعو:ءهسنأو لهذت: لوقلا ىف (ةتائمف
 | اهيلع ةباثالاو لوبقلاب اهحلصيوا ةحلاصلا لامجالل مكقنوي .6 مكلابعا مكأحاصي
 | ةراشا هبفو * لعفلاو لوقلاف مكتفاقتساب ةرفكم اهلعجمو 6 مكبونذ مكلرفغيو ©

 | 6 نمو 2 هبونذ هلروفغم هلا ىلع ليلد كلذف لاه الا اصل هللا هقثو نه ناىلا |

 تافيلكتلا هذه اهتل+ نم ىتلا ىهاوداو صاوالاىف 6 هلوسرو هللا عطب انك كل
 عم رفظلا زوفلاو نيرادلا ىف هي زاف دقف فه هتنلاذغ ةيصعملاو ىمالا ةقفاوم ةعاطلاو |

 | انوا ادوعشم ةرخآلاىفو ادوخم .ايندلاىف شاع # ايظع ازوف ف ةمالسلا لوصح |

 تاعالا نارا ىلاذليغب ةنحتاتاليدادلا افيو هر وجزريافم كالا لص ووو فاعلم كم
 | لاعاضادجل لصعبالو امه بودل طفبتوادقعي ةطحوتلا وجوب ئؤقتلاب الا, لجكيال ١.
 أ اهطئاونشب ةملكلا هذه لوق ىلع ةمؤادملاف, هللاالا. هلال: ةلك ىهو ذيدسلا لوقلاب الا ىوقتلا |
 دادسو لاوقالا دادسبو مكلامعا دادسل ٍببس مكلاوقا دادسف ىوقتلا لامعا مكل حلصي |

 بجحلا عفرنع ةرابع وهو مكبونذ مكارفغيو هلوق وهو لاوحالا دادس لصح لاحالا
 ىلا هدشرا ايف لوسرلاعطيو هاهنو هرما ايف هللا عطي نمو ةينابرلا ةرفغملا روني ةيناءلظلا |

 دوجوف ءانفلاب ةيدوجولا بج-لا نع جورخلاب اهظع ازوف زاف دقف هتعباتم مهقتسم طارص
 وحمو ةيكزبلاف هلوسرو هللاعطينم مهضعب لاقو * ىهتنا ةيبوبرلا ءاقبب ءاقيلاو ةيوهلا |

 نع عسمح ص ىفو * مظعلا زوفلا وهو ةيهلالا تافصلاب فاصتالاو ةيلحتلاب زافدقف تافصلا
 ىا (دمم ىده ىدهلا ريخو ىلاعت هللا باتك ثيدحلا ريخ ناف دعب اما) هنع هللا ىضر رباح

 ديحوتلا بتا يم ليصحتىف ىلاعت هللاةعاطا نا ملعاو * ملسو هيلع هّللاىلص هداشرا داشرالار بخ ظ
 نم ةاجنلا ناف ةعيرملا لمح كاسمتسالاب لوسرلا ةعاطاو تاذلاو تافصلاو لاعفالا نم

 مصتعي نا وهف لوالا اما ةعيرشلا ةنيفسبوا فشكلا رونب اما كرشلا ةملظو دوحجلا رحب
 نا وهف ىناثلا اماو هندلن م يلعلا هللا هيتؤيو هرونب هيلا ىدتهي ىتح هللاب هلطىف بلالطعلا

 عوعكي)



 بازحالا ةروس م1 7 7 جم

 | «ريقفلا له #لزمتنا#ترَطلاَبا اهب دؤي بلح اطر اهنختجا ذا ب اذبلااو اهب اذلاكا راصإ ]فام ناب هجوو
 ىونتملايف لاق : ءايحالا ةلماعم اهباهنولماعي مهف ىلاعتهللا لها دنع ةيئاقح ةابح تادامجلل

 داع موق ردنا دركم نوج قرف * دادن شنيب ركا مج ىب ادداب

 ديزكم ىطبسز ارىطبق هجزا * ديد روننآ ارلين ىدوبن رك
 0ك راينا اردواد ارح نس انكم راديداب كندو 5030

 نانا دروخورفارتوراقدجزا * ناجح مشج ىدوبترك ارنيمذنيا
 ةقلخلا لصاىف صقنا!نمنيئربتم اوتوكيناو دبال مالسلا مهيلع ءايبنالانا ىلا ةراشا ةصقلاىفو *

 اورظنوهودهاشاك رجلا رارف قيرط نم ئسومل عقواك ةداعلل قارا لزرع مهيربتنوكيدقو

 هتروعرتمل هلا 0 هللا لص دمج ادن صئاصخ نمنا ىرغصلا صئاصخلا فو * ٠ هاو ىلا

 نوراه عم جرخ ىسومنا ىذالا هجوىف مهضعب لاقو * هانع تسمط دحا اها .ارولو طق

 هعم سيلو داع ىسو«نامث تاق نوراه هيلع مانق كانه اريرس ئاوف نوقكلا علا

 مهللاقف هايا ليئارسا ىنب ةيحيىلع هل ادسح نوراه ىسوملتق ليئارسا اونب لاق نوراه

 اعد مث نيتمكر ىلصف ماق هيلع اورذك١ املف هلتقا ىتورتأ ىريزوو ىجبنا ناك مكحيو ىسوم
 نوراه ناو هوقدصف ضرالاو ءامدلا نيب هيلا اورظف ىتح تامث هلع مان ىذلا رايتسلا لازنف

 هربق ىلا :ليتارسا ب :ىسوم قلطلا" ىتن رك ذاك لبقام هقح ىف ليقفا ئسوما هتفادقهنف_ تان
 ةصق تقبس دقو هلق هلع ىسوم هلتشملو تامهنا مهريخاو ىلاعتهللاايحاف هسحينا هللااعدو

 هده ىلا نيشني ةيمحتلا تاليوأتلا فو ع اهلا عجراف ددلاملا(ةزاوس فا نؤازاه ور. اوما ناو

 اونوكيلب عبسلا تافص نم هناف ءاذيالاىف ىسوم ةماك اونوكيبالزا ىلذا ميدق مالكب ةمالا
 ىتح مدحا نمؤيال ) لسوهيلع هللاىلص لاق ىنمملا اذهلو مهني ءامحر رافكلاىلع ءادشا |

 مهتوكنع ىهن 6 اونوكتال ) هلوقو ( سانلا هنمانم نمؤملا ) لاقو ( هقئاوب هراجنمأي

 سانلل ت>رخا ةما ريخ اونوكتل ةفصلا هذهب اونوكتالو اونوك ىا مهن هع ةقصلا هذه قس

 رومأم نك اب هداختا دنع أدوجوم:لك نا ىلا !ةززاشاهنف و« 1 اونوكيملو اوناكف

 نيوكتلا ماب صااك دوجوم لك ناكف هبةصوصخم ريغ ةفصنع ىهنمو هبةصوصخم ةفصب
 ةماقتسالاب ( ترمااك مقتساف )) لسو هيلع هللا لص ىنلل ىلاعتلاقاك نيوكتلا ىهنب ىهناك نكيملو

 ننوكتالو ) نيوكتلا ىهن هلاهان ىلاعت لاقو سماك ناكف داجالا دنع نيوكتلا سماب

 ةياطرىف 6# هللااوقتا اونما نيذلااهيا اي ف لهجلا نع ىهناك نيلهاجلا نم نكي ف « نيلهاملا نم
 هلوسر قحفف اسال ىذالا كرت ىناثلا نمو هىمال لاثتمالا لوالا نق هدابع قوقحو هقوقح

 . ىصاعملاى وقت ةصاخللو . كرشلا ىوقت ةماعلل . هجوا ةعبرا ىلع ىوقتلا ىطساولا لاق *
 ىأىف 6 اولوقو © هيلا هنم مهاوقت ءاسناللو . لاعفالاب لصوتلا ىوتشت ءايلوالا نم صاخالو
 اباوص راص ادادس دسي دسنم قحلا ىلا الئام امقتسم 6 اديدس الوق له نوؤشلا نم قا

 صخو امممسنع هبلدءبجلاذا ةمرلا و2 مهسلا ددس لاق ةماقتسالا دادسلاناف امقتس»و

 ىوقتلا نال الصا بذكو ريغ ةبئاش هيأ سيل هللاهجو هبديدااموهو ركذلاب قدصلا كلوقلا

 ا ا ا ع ل معاج ب تسمو تسال 1 ا بص بج تب سول ٠ وجا ا ا م مس حم مص عدم م م وج م حم بمس ص م عج ردح ١ ل ومب ومص ص عم ع محم ص

 خا تشاركتد قاكردم زين ىداذا اردكردم ىدحره ناس رد مراهج رتذد طساوا رد



 6 رو“ ؟ويع برسل معتمة ذا مم ل ل

 مد 72 2م نورشعلاو ىناثلا ءزجلا

 '1ولرانانفايل اهءاقر ]وموت أها, ةزيلظاكى انو ادام ىككناغ ئطفتلا !ةءازلا (لما «ي اولاقامم |

 لوقلان مال بعلا نم نوكت ةءاربلاناف بيعملا مالاوه ىذلاهادؤمو هنومضمنمىا هقحفف |

 هجو طبسولاىف 0 اهجو هللادنع 8 ىسوم 46 ناكو 0 صلختلا لوقلانم 00 |

 ديوادخ : ةهياا ل رداصملا جان ىف لاق * ردقو هاحاذناك اذا هجووهف ةهاحو هحوب لحرلا

 سابعنبالاقو + ةديقتو بعيب فصوي فيكف ةبرقو ةلزنمو هاحاذ ىنملاو [ ندش روز

 مالسلا هيلع ىمومنا ىلا ةراشا هيفو *«هاطعاالا أيش هللالأسيال ااظح ىا اهبجو امهنعّللاىخر ظ

 ليقامك هايا ليئارساىب ريعتب همجو ريغ نوكيالف ةهاجولاب هلايضقم هللادنع لزالا ىف ناك
 فذحلا ىلع لومم كريغ دنعف * احرطم ىالوماي كدنع تنكنا

 ىوتملافو |

 سمظنم فيزا ديشروخ دوش * ىجم :كسزوبز ايرد دوش ى

 ناتسبلاىفو
 دوز ندرك سلو ورد دياشن * رومو دنتشط شردنادبو نيما

 املظعالام ةيناز ىلا عفد نوراقزا مهضعب لاقف مالسلاهللع ىسوم ىذا هجوىف اوفلتخاو «

 هتهازت هللا رهظاف ىتزلا ىلع ىمومنم لماحىنا ليشارساىنب نم الملا سأر ىلع لوقتنا ىلع

 فسخلانملءفام نوراَش لعفو نوراق نيو اهني ةيراخلا ةعئاصملاب ةيئازلا ترقاناب كلذ نع

 صصقلا ةروسف لصفاك
 هانا قداح دشبو داتفا هحرد * هاج هللا ملك رهبزا دن

 ناهد جمد دوش اولح اضق زا + ناهجنيا كنتدوشديا اضقنوج

 نيمادشاب نوج هبخ ركمذ سك « نيب هراكم ُهَبَط نوج ناهجنيا
 نيملع ريهش ىباوسرز دش « نيمزرد نوراق درك شرككوا

 داسفل ندبلا هاظىف رهظي ضايب ةكرحوهو صرب نم هندبىف بيعب هوفذق مهضعب لاقو * |
 هرتستط رفل كلذو |[ هياخدام ] ةيسرافلاب امهتخفنو نيشالا ضم ىهو ةردانموا جام

 ىلا مهضعب رظني ةاررع نولستغي اوناك ليئارساىنبنا كلذو هتءارب ىلع هللا مهعلطاف ءايح

 رعشم اذهو كلمنا لاق + هدحو لستغي مالسلا هيلع قاوم ناكو *>حرفىا مهضعل ةءوس

 نزو ىلع ردا هناالا انعم لستغينا ىموم عنمام هللاو مهضعب لاقف * هعرشف رتستلا بوجوب

 ىذلارجحلاوه لبق رم ىلع هبوث عضوف لستغي ىسوم ةرم بهذف ةردا هلنموهو لمفا
 فلخ ىسوم عرساف هبوث سيلينا داراو لستغا نا دعب ىا هبوثب رجحلارفف ءاملا هنم رحيفتي |

 دنع رجحلا فقوف رحاب ىبوث عد ىا رح ىبوث رح ىبوث' لوقيوهو نايرعوهو رجحلا |
 ذخاف هقحفف اولاقاك سيلهنا اوملعو سأب نم ىسومبام هّللاو اولاقف هللا نورظني ليئارساون

 تابرضلا رثا ىتإ ةبرض ةرسشع ىتناوا اعبسوا اتسوا اسم هيرضف ابرض رجحلاب قفطف هبوث |
 ايزو هتوسنلق نم هسأررعش جرخي بضغاذا مالسلاهيلعىسوف ناكنوبعلا ناسناىف لاق + هفف |

 | هل كارداالهنا عم هبرض هيوثب رجحلا رفامل هبضغ ةدشلو هبضغ ةدشل اران هتوسنلق تلعتشا



 بازحالا ةروس مي ؟ غن تح

 راؤجلا ىف ةغلاسملل رركملا ءادنلاب ءامدلاريدصت 6 انمر 9 فقولاو فصولا ىف ىا سايقلا وهف

| 

 اولض مهنال هانيتوا ىذلا باذعلا ىلثم ىا # باذعلا نم نيفعض مهلا قه ةباجالا ءاعدتساو

 اهنع مهريغ مهلالضال فعضو ةيادهلا قيرط نع مهسفنا ىف مهلالضل فعضف اواضاو
 ناعالا ىف ال.عتسي نا مظعلاو ريكلا لصاو امظع اديدش ىا هي اريك انعل مهنعلاو ف

 هكتساررقمو دشانندناو>ن اب هك كرزب ندنارناشياربو ] ةيسرافلابو : ىناعملل اريعتسا مث

 [دئاو# هكدناوتن ىركيد دنارب ىلاعت قح اركره
 ندناز نكازوخ اتا كوت تامل 106 و و كل ودع زكك كيان ا

 هلوق 2ك دهشلو ةصدعب ةيصىا نعءالا رثا ىلع نءللا ىا هذغعلا ريتكافا كر |

 رارسالا فشك ىف لاق * ( نيعمحا سانلاو ةكئالملاو هللا ةنما مهيلع كئلوا ا) ىلاعت |
 دندوع باو انتنك راكزورنادرم كين “لح زا دوب ىدرم ىرسلا ىبا تك

 نم اريك انعلمهنعلاو ) هك ديسر اجنإب دناو> حم نآ رق ىسك نال ع دجسمرد هكارص

 تشادهرانمدصق هكدجسم نايمرد مديد اريادخ لوسر تسر كت زاب اريك تفك ىو اريثك متذك

 راب ركيدتشكرب نمزا لوسر «ىلر فغتسا هللالوسراي كيلعمالسلا » متفك متقرىو شارف
 مداتسياب ىوربارب دركض ا عال وسر «ىلر فغتسا للا لوسراي» متفك مدمآ رد ىو تسارىوسزا

 زكره هك هللادبعنب رباجزا ردكتملازب دمحزا درك ريخ اسم هنييعنب نامفس هللالوسراب مفك

 اذهل لور ادن ءدارتاو قاكم اذ نو لاش" 5 تن وحلا ألو يدك دك دس وخل ونار ١

 تسفالخ درم نياونم نايم هللا لوسراي متفكس (هلرفغا مهللا» تفك ا

 [تفكيمودشيمهرانمرب نانج #لوسر اريثك )وكم نمو اريك انعل مهنعلاو) ديوكسوا
 اهبمهبذعيدلا اعىتا ةبوقعل اة ب وعص نع تاي الاءذهب ربخا ىلاعتهللانامث « (ا ريثك اريثك | و

 ةمالملاو ةماعلا وس روك الور تالا مهعفنتال نيح اوطرفام ىلع ةمادألا نم مهل عّشامو

 دوس درادت شترسح نامزناو * دود هدأ ربوا ناحزا ترسح

 دهب ,قرفذب ددراتتقرعمت منن تل هطيدر درر كلن
 نعد تسل روتتتل ل 12 كيواخ و ند كركي نك كلل

 ىدرك نينا ,نشنب داك نبا مث ه ىدرك نيذا شيب هيرك نيا شاك

 ريسا تلفغ باوخ تسدردهدنام + ريغص لفط وح ندب :دهع ىا

 نادر سم ناصح يكن وك 5 اباد 1 ل 1

 نيذلااهيااي 9 لمعلا ندح نم كيضريإبف انمدختساو رسكلا انععفداو ةلفنلا نماظقبا مهلا
 عمسامو بنيزنأش ىف تلزن لبق * مسوهيلع هللا ىلص هللالوسر اوذؤتناىف 6 اونوكتال اونما
 مالسلاهيلع ىلامسق لاق هنع هللاىذر دوعسمنب هللا دبعنعو * قيساك سانلا ةلاقمنم هيف
 تضعف هن ربخاف:مالل[ هلع ىلا [تهاف] هللادجو اهيديدأإم ةمسقلا هده لح ر لامك هت

 هللا ا 0 كش لعل ىب ءاهفس نم مهريغو هعايشاو نوراقك ىدوم اذا

 | نيذلك 9 (اذهن. رثكأب ,بذوا دق ىسوم هّللامحري) لاق مث ههجوىف بضغلاتيأز ىتح



 م اكمل عم نورشعلاو ىناثاا ءزجلا

 هعاس قئالخلا ريالا طاكلا 3 شيفات دق هشاف

 ىا طقف لوسرلا ىدناعمالو رشحلا ىركنمال قالطالا ىلع  ئيرفاكلا نءل هللازا

 قلخ لكل دبال ىذلا قلاب نوثزهتسي كلذلو ةلج آلاو ةنجاعلا' هتمحر نم مهدعباو مهدرط

 ةروعسم اران #* اريعس ف كلذ عم مهلدعاو 8 هل دادعتسالاب ماتهالاو هلا هتاهتنا نم

 قنا ناشبا 'باذع ىازت دك ةداما“ ] ةسزافلاباو' :”"ةرخ الاف اهتاوساق داشالا ةَدْيدَس
 مهدولخ اردقم #* اهيف نيدلاخ © اهدقوا اهرعسو اهرعساو رانلارعس لاشي [ هتخورفا

 نتا رد هشيمهىنعي نارد دنشاب ديواج هكىتلاحرد ] ةيسراقلابو : امماد 6# ادبا 98 ريعسلا ف

 مهظفحب 6 ايلو نودجمال 98 كلذ ىف ةغلابم ماودلاو داش فراخ 5ك: ديانا كدت

 فرظ'# رالاف مهوجو بلقت مون لف هنم مهصلخيو مهنع باذعلا مفدي # اريصنالو وف
 رانلاىف ىوشيل محللاك ةهج ىلا ةهجنم اهيف مههوجو فرصت موي ىا نادجولا مدعل

 اهنف نوحرطي وا لاحىلا لاح نمو ةهجىللا ةيجنم نالغلا هب رودؤ ردقلا ىف 00 وا

 ءارجحلا هد ولا عوز ا كاد كانا فوحولا عاصم و نيموكت“ ناكل

 داوسلا لاحىلا ضابللا لاح نمو حبلا ىلا نسحلا نم مههوجو لو لاو اهمركاو

 ىلع نيرسحتم نولوقي ليقف كلذدنع نوعنصي اذا لبق هنأك ىنايب فاتئتسا :6 نولوقي ©
 دصق ريغنم هبنتلا درملل اي نوكي نا زوحيو فوذحم ىدامل ا اذ ءالؤهاي 6 انتيلاي له مهتاف ام

 اناهنو انما ايف ايندلا رادىف 6 هللا انطا 3 [ام ىكشاك] ةيسرافلابو : همملا ناعت ىلا

 عابتالا ىا 4 اولقو 9 باذءلا اذهب ىلتبت نلف قحلا ىلا اناعد امق 26 الوسرلا انعطاو ©

 مهلوقل انيسم سبل اذه مهلوق ناب راعشالل ىضاملا 4 هغبص ىلا لودعلاو نولودب ىلع فطع

 مهوقلا نيذلا باذع ةفعاضع ىتشتلا نم ابرض هب اودارا راذتعا برض وه لب قباسلا

 [ امراكدرورب ىا ] 6 انبر 8 اهنم مهصالخ قح ىف هلوبق مدع اوملع ناو ةطرولا كلتىف

 مهنعريتلاو رفكلا مهونقل نيذلا مهءاسؤرو مهتداق نوذعي 6 انءاربكو انتداس انعطا انا » |
 ديسعمج ةداسلاو .ةناهالاو ريقحتلا ماقمىف مهف الاو راذتعالا ةيوقتاربكلاو ةداسلا ناوتمب

 برعلان الن سحا' ةداسو طسولا لاق« ةرثتكلا ىلع ةلالدلل اهب ”ئّرق دقو تاذاَس عما عمجو |

 الاحو ةبتر ريبكلا دارملاو ريغصلا لباقم وهو ريك عمج ءاربكلاو . تاداس لوقت داكتال |
 كرشلاورفكلا انل اونيز ام دحوتلاو مالسالا قيرطنع انوفرضىأ هيالبيسلا انولضاف |
 0 ةنع هب أطخا ىلا دخاو “ىتمع قيزطلا نع هلذاو قيرطلا ةلضا لاق |

 ةدازلا فلالاو" ع ذذاد كيرف الفاو قوافاباو انتة هاذا اذأم يما نام اردنثتك
 اذه لف“ قارغلاو: كفلالا ةزوشلا تانآ ٌرِخاوا "نال توصلا قالطال الّدشلاو'الوعزلاف

 ىقكاسكلاو صفحو ةزمحو ورمجوباو ريثك نبا أرق مولعلارحبفف لاق * اهراعشاو اهطخىف
 بوقعلو ورمح وباو ةزو . لصولاىف فلا ريغب ( ليسلا انولضاف لوسرلا انعطاو )

 قالطأل ف لالا دايز ناف ىفاوقلاب لصاوفلل اهنشت نيلاحا ف فلالاب نوقابلاو اضيا فقولاىف |

 0 : 1م د ا!رفذحت اماق ! كن ايس كانعل ا ناو عطس ]ك3 ذاك 31:2 ةلالثل او تكلا + اًيك كاف تارضلا

 ( وهف )



 بازحالا ةروس مد و77 8 جم

 تشادزاب تين تحزا تدابع مقسارت اما دوبهتساوخوت ىاهزاممرهم زامت نياو ىدوب هتفاي |
 لي, قافنلا و ةواقشلا ىلا لمع النا ئلقإمملا مف ملدا نورك سات كازز ا تحرس ا
 ىفاك ايندلاىف ةلملك لها مهلقثتست ةقدانزلا ف ناتي آلا ناتاه لاو + قافولاو صالخالاولا 0

 اولتقا هنع هللاىضر ةفدحوبا لاق.« رفكلا نطبملا دحلملاوه .قيدنزلاو ٠ زاربمالا فشك
 اثعبالو اهلا دقتعيالىا رهدلا ءاقس لوس نمقيدنزلا مهضعل لاق . تن لاق ناو قيدنزلا

 ىذلاو ناتياور هتيون,لوقىفو:« هك تشم لاومالا نانا وش و تام خا لذي عرش ةفر الو ْ
 نم ضرالا ظفحو ةدح ىلع مهنعلو ةدحالملا نم هلي نمو هللا هلئاق اهلوبق مدع حجر ا

 تقونع [ نامدرص ارث دئسرب ىم ] 06 ”ةعاسلا نع ىاانلا كلأسي ف مهرورشو مهروهظ ْ

 اهباسح ةعرسل كلذب اهيشت ةماقلان ع اهب.ربعيو نامزلا ءازجانم ءزج ةعاسلاو اهماق
 قيرطب الاجعتسا كلذ نع مالسلا هيلع هنولأسي نوكرمشملا ناك 6 نيبساحلا عرساوهو )) لاق اك

 ةاروتلاىف:اهتقو قحاىا ئمع ىلاعت للا نأ الي اناحتما دوهيلاَو راكتالاو .تسعتلاورءازبتسالا
 دنيوك ] السم ايبنالو ابرقم اكلم هيلع علطيال 46 هللادنع اهملعاما لق 8 بتكلا رئاسو
 جب وا. تساهدنام دنج نم رمت هكديسرب وزا ار توملا كلم ديد باوخم ىي ىافلخزا

 ارهفيتحوبا مظعا مامأ دشن مولعم دنديسري سكرايسب زا باوخريبعت درك تراشا تشكنا

 هكتستيا نيدد لع جني نآ و دنادن سكك تسملع جنيب تراشا تفك دندناوخ هنعةللاىضر
 [ ديشوين اما شداد وكين تعلخ ةيآآلا ( ةعاسلا ملع هدنع هللا نا ) تنك ىلاعت هللا
 تناف الصا ”ىش هب كملعيالىا اهمايق تقوي املاعو ايراد كلعج ”ىش ىأ هم كيرديامو ©
 زيجهجو ] ةيسرافلابو : ىلاعت هللانم ميلعتريغب بيغلا معي نا ىنلا طرشنم سيلو هفرعتال
 « ابيرق » أيش « نوكت ف [ تمايق هكدياش ] 6 ةعاسلا لعل 9 [ نب درك اناد ار
 ديدهت هفو * ةيفرظلا ىلع ابيرق باصتناو ةماث نوكتف بيرق تقو ىف ةعاسلا نوكتوا
 ءاحاذاف ادغ لعفا لجرلال وه نا ةعاسلا طارشانم اولاق * نيتنعتملل تاكساو نيلحعتسملل

 وششو لهجلا رهظيو معلا عفديو رابخالا عضوتو رارشالا مفر ناو هلعف هلوق فلاخ دغ

 تاوصا ولعو ةأجفلا توهنم كلذ وحنو روما برشو تانبقلا صقرو روجفلاو ىنزلا
 شحفلا رهظي ىت> ةعاسلا موشال ) ثيدحلا ىفو * تايالب رطملاو دجاسملاىف قاسفلا

 هدعبالو هنامزف ثدحنمل اروما رك ذو كالذريغىلا ( رانيدلاو مهردلادبعي ىتحو شحفتلاو
 ىفرط دما ام) لاقو (ةعاسلا تفوت ) لاقو ماللاهيلع هنولريغت ةديدش عر تره اذا تناكو

 ناسنالك تومىا ىرغصلا ةعاسلا توملاناف هتومىنعي (تماقدق ةعاسلا نظاو الا هضغاالو

 ىئاخلا ىلوملا لاق * كرادتلا هللا لأسن ىطسولا ةعاسللا ىه دحاولا نرقلا لها توم نا اك

 هرس سدق

 ريك رب ٌهريخذ ادرف رهب * ريسا شابم ار زورما راك ْ

 ديقكت اق زامت ان وت رصع * ديسررصع تقو» ترمح زور

 تكد كس تادرك جوه * تسكت كل باوخ نفخ



 5 74 نورشعلاو ىناثلا ءزجلا

 | قلك _ىوجشلاخل لاو قيل هالو »»: كرنك (ةرالا ىلا ميتتسرإ»' كقغا كوتكتا" داوج |
 | [)ةلدوت ةوباسسعد قك اب: ءارؤافللاو ]نكست غاشتما زاثتللا'ناف' [ةتءانمأ ز3"ونا/ |

 | مولعلا رحب ىفو + همدعو ءاهتنالا نم مهلاح نيتي امير البلق اراوجوا انامز 6 اليلقالا © |

 | متشلا ىلع بصتوهو ةئيدملاو ةمحر لا نع نيدو رطم 6# نينوعلم #9 مهلابعو مهسفناب نولحن ري امد |

 ىا اعم لاخلاو ىفرظلا ىلع لخاد ءانثتسالا فرحنا ىلع لالا ىلعوا مذاو متشا ىا مذلاو

 ةيسرافلابو : اوكرداو اودجو ناكم ىأىف «اوفقثاغا98 نينوعلم مهتوكلاحالا كنورواجال |

 اذا اذك تفقن' لاَش هلعفو ”ىثلا كاردافف قذحلا فقثلا بغارلا لاق*[ دنوش هتفاي انعره ] |

 ةفاقث هعم نكيمل ناو كاردالاىف لمعتداف هب زوجندق مث رظنلاىف قذحل كرصبب هتكردا

 هتشكو ] © البتقت اولتقو 9 [ ارئاشيا دئريكب هكدياب ىني دنوش هتفرك ] 6 اوذخا ا |
 ةهج ىلع لتقلاو ذخالا مهبف مكحلاىنعي [ىداذو ىداو از ىتشك دنشكب ىنعي دندرك |
 مههللارغي لو اوهتني ملف نيريس نبدمح لاقو * ثللا ىنا ريسفتىف اك كلذ نع اوهتنااش سصهالا ْ

 نيذلا ىف هللا ةنس © رارسالا فشك ىفاك فلخلا ىف لخديال زئاج دعولا نع وفعلاو |
 ةكولسم ةقيرط هلعجو ةنس ةيضاملا مالا كلذ هللانس ىا دكّؤم ردصم 6 لبقنم اولخ |
 هوحنو فاجرالاب مهما نيهوتىف اوعسو ءاسنالا اوقفان نيذلا لتّم نا ىهو ةمكحلا ةهجنه |

 ساسا ىلع اهئانتبال اهلدبيال ىا الصا اريغت 6 اليدبت هللا ةنسل دجم نلو © اون اغلا |

 هل لوعفم كلذ نال اهلدبي ناىلع دحا ردّهبالوا عيرشتلا كلف رودي اهيلع ىتلا ةمكحلا |

 ةفوصتملا نم بلطلا ل ها قفانم نم مهددصب نمو ةرابع نيقفانملل ديدهم هي الاىفو + ةلاحال

 مهرئارسو مهتريس فلاخام نطابلاف نوسيلتيو مهبايث رهاظلاف نوسبلب نيذلا ةفرعتملاو
 ريغتلاو ليدتتلا ف هتلس مهعم ىرجال مهلاوحا نع اوريغتبلو مهلاعفا نع اوعنتمي ملول مهناو

 هنع هللا ىضر رانيد نب كلام * مهتبانج بسحم ةبوقع موق لكلو مهرئاظن نم فلسند ىلع |

 ندرم متفك لد ندر تفك دشاب هج ملا تبوقع هك مدسرب ىرصب نسحزا كتفك ]
 هكتسلقن « نطابلا حالصاو بلقلا ءاحا نه ديالف » ايند نتسج زا تفك دشاب هجزا لد |

 ريب ىا دتتفك اروا ىديشوب نادنمشتاد ىاملع مس رب هماج هرس سدق ىدادغب دينج

 دوشىب راكعق رع ىدنمشئادرك ١ تفكى ثوب رد عقم باكصا ىارب ركآ دوب هج تقيرط
 هكدتنتكيم ىباذت نم نطابرد تعاسره نكلو ىدشوب ردو ىمتخاسس ابل نها و شتازا |
 « ةفرخلاب رابتعالا امنا ةقرحلاب راتعالا سبل » |

 ىراد ايد ةماج نوربزو * ىوقتزا هّيهرب تنورد ىا
 ىراد ايرون هناخ رد هك اون هزااكماراو كنز تفه هدر

 زامت تماقا ىو تشذك ىمححا بتح ةعموصردب ىرصب نسح ماش زامت ىتقو هك كسل

 تفكدناوخبم «دمهلا »ار «دلاو هكدينشو دمآرد نسح داتسيا زامبو ىدوبهتفك ماش ظ
 رام َرَوَح تقع اش نوح "دراذكب زا دوو ةركت اذتقا ودب دوم تسردؤا نام |

 وترد نم ىاضر نسحاي تفك تسازيج هج رد وتىاضر !دخراب ىا ديد باوخم ىلاعتو

 ©( هتفاي)



 ىنعل قاسفلا ىديا نهيلع ركو قاوسالاىف نوهيلع ىذؤيدفو ةرفكلا تاك ريخال لش ا

 تازدالاةروس مد 511 هج

 كيد

 ىماجلا لاق

 راك دفكى وبدبب ىبوخ شوخذ « دابدتك ىنوخ شوخم نز زاد موج
 ىرويبغ دسر رد هنخر ذدتفا كك ىروص أ دنج نز زاكرب نكم

 كتملاو:كئاحالا/ ىلا رظنلا اهنلع :تااعلاور؛كاج زل نوكأ اياجلا_ ليعال )كيتي دحالا ىف اينإ

 دينا صزغر ةوزمو وتم تع انهن افوسا را عدم ةللقدعلا ةعداطب عمر ضامخل ساكن كيأذ جما لك لإ
 باتعلا كلذ نم ضرملا ىىذخاف ىنرتاعو ىبر ىتداف.ةنللا ىلا ترظن تلاةف هنبس نع تلئسف

 راد اهتوك عم ىلاعت هللا نودام اهتوكل هلاتلاويباطخلا عش رص فوت نجلا ظلت ناك ذات
 مل ايندلا نا ىتاثلاو * اهئاسنو اهلاجرو اهماطحو ايندلا ىلا رظانلاب كنظ اف هلحنو هما

 ةيدنجا نع هزيصب ضغ أرما هللا محرف لوالا ردصلا ىف ىتح روجفلاو قسسفلا نع لخت

 ىرأل ىلا هللاهمحر نيزيس نبا لاق * ةنقف ام ىنكو ةوهسش بلقلاف عوز“ ةرظنلا ناف
 رطع تاذ ةأرصا برّدبال نا بحبف ىرصب فرصاف.ىللخنال اهنا عاف ىانمف ةأرملا

 جوي ناطيشلا ناف اهب ولخيالو اهفطالي الو اهحزامي الو اهملكي الو اهدي سميالو بطو

 لك سيح اهكلمبالو هل لحن ةلاعا هكأذ نيب ثيدحلا ىفو ةشحافلا ىف هعقويو هتوهش

 ةلساسوف ناطرشلا عم نرق ) اهقنتعا ىا ( امارح ةأ ما مزتلا نمو رانلاف ماع فلا ةلك

 ءايعبالاو مسق مال هي« نوقفانملا هتنيل نئل ذِي راوبلا راد نم هللا ذايعلاو ( رانلاىلا هب ص و مث

 هيلعمها نوقفانملا عنتيل نيل هللاو ىنمملاو [نديتسيازاب] ةيسرافلابو : هنع ىهنامحراجزتالا

 تايث ةلقو ناميا فعض :# ضرم مهبولقىف نيذلاو 8 ءاذيالل ةبجوملا هءاكحاو قافنلا نم

 ىزلا ىلا مهلمو مهروك نموا هنفريخال امم هعتتسيامو نيدلاىف مهلزازتنم روغوا هيلع |
 ضرالا فجر لاقي ديد.شلا بارطضالا  فجرلا 6 ةئيدملاف.نوذجرملاو © ”ششحاوفلاو |

 لمقلاباما بارطضالاو ةفجرلا عاَشا فاجرالاو ةلزلزلا ةنجرلاو فاجرر<و رحبااو |
 فاجرالا] جاتلاىفو * تباثريغ الزلزتم هنوكل بذاكلارابخالا فاجرالاب فصو لوقلابوا |

 مهام نيقيرفلاىف ةبذاكلا رابخالاب نوربخلا هتنيل نا ىنعملاو [ نداكفا غورد ربخ : |

 وخلو انتحل زا واتت دزعا ىمرترما[ اياها ناب نامل ارا تك نع يكل راجل كر ع

 نيملبملا,نوولقلا ةفقوملا]ةنذؤملا فنَح اذالا نه.كلذ نيغو.ىدعلا ؟ اناو تيكا تن يبلع

 ءاسغالا ] رمضملا مسقلا باوج 46 مهب كنيرغنل 9 بعرلاو رسكلاو بارطضالاىف |
 اموهو ءارغاانم كلذ لصاو قصلو هب جهل ىا اذكب ىرغ لام [ زنيجرب نتةبيكفارب :
 ضرملاو قاسفنلا لهال مهبىف ريمضلاو هب هتجهلا ءاسغا اذكب انالف تيرغا دقو هبقصلب

 كلذ ىلع كنض رحناو ءالجلا ىلا مهرطضي ايوا مهئالجاو مهلاتقب كنرمأل ىا فاجرالاو
 |( ناعيا لس مك ساو ميذاس, طلسمو .ناسشيتيي ب ميداكرب ارت هنيا ره ] ةييسرافلابو :

00-05 
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 ةشئامنهو مالسلا هيلع ىفون' ن نيج اعست تناكو كئاسن ىا © كجاونال لق ىنلا اهيا اي

 نوهليصافت قبس هقاقرفا ووجد ةيف ور ةنوعمو كييف دن دنت ةملسرماو ةيرخنعا ورايمقتعد |

 ا
 بنز ضو ع اهتدلو ةيبلص اعبرا ىنام : تناكو #4 كنانيو © الاوحاو افاصواو امسن ا

 تشاع اهئاف ةمطافالا مالسلا هيلع هتاحىف نم نهنع هللاوضر ةمطافو موثلكماو ةقرو ظ

 نونع هللاىضر ةردو ةرمعو ةماسو ةرب ىهو ةملس ما اهتدلو بئابر اءعبراو .رهشا ةتسددعب

 ءاندالاو ] لوقلا لوقم 46 نهببالج نم نهيلع نيزدي ف ةنيدملاف 6 نينمؤملا ءاسنو ف
 ةارملا هب وات ءادرلا نود راما نم عسوا بوث باللجلاو 5 برقلاوهو وبدلا نم [ندرك كيدز:

 قرت ةأرملا نال ضيعبتال نمو [راج] ةيسرافلاب اهردص ىلا 'هإسرتام هنم قينو اهسأر ىلع

 اهب نيطغي ىنعملاو [ نافركرد ىايات رسب هماج : عفلتلاو ] ضعبب عفلتتو اهبادج ضعب

 هوجولا تافوشكم : نحر الو ةحلابع نهآ وس نه نهجورخ تك نهنادباو نيههوجو

 ىدحا يي 2 نعو +« ءاما نو انظ ءاهفشلا نهل ضرعءعتيال ىت> ءامالاك .نادبالاو

 04 6 ىندا ف نمركذام ىا 3 كالذ 0 نيعلاالا رخ الا قشلاو اههحو قشو اهنع

 منال 5-12 ضرعت عقاوم نه م قاللا تانقلاو ءامالا نم نزيمعو 7 ن ةرعلنا # د ترفقا

 نينا لاق نول ضرعتلاب دودفلا لها ة 4يدح ممر 7 نيذؤيالف 2 تاكل هني الاى 1 7

 نيهيشد , عاكلاي لاقو ةردلاب اهالعف ةعئقتم هيراح :ناطابا نأ يعل تار هلغ هللا قصر

 6 امحر 89 رتسلا كرتو طيرفتلا نم تفاس امل 5 اروفغ هللا ناكو عانقلا ىلا رئارلاب |

 نهسفنا طظفح ىلع نيل هيل ةباالاقو + اهنم تاسزلا ىت> مهطاصم ىعارب ثيح هدابعل |

 لاوقالاو ةدسافلا عامطالاب (نيذؤيالفإ ةرضأاىف ةزعو ةلزنمو اردق نوانا «(فرعيزا

 تاليوأتلا ف منيناحرد ءالعاب نهب 6امحر) صاوالا ناثتمابنهل «اروفغ هللازاكو) ةءذاكلا

 ءاضقل نجرخمال نك نامزلا كلذ ءاسنزا لوالا + ناش ةيآلانم مه هنا معاو * ةيمجنلا |
 بدالا ةياعرو ىطخلا ف نغلاس ةرورضل ارامن نجرخ اذاو اففعتو ارت اللالا نهحاوح |

 نف ةّميب د باتنىف الاب. نرخ الو :رارشالاو رابخالا لاجرلان ع رمدبلا ضغو راقولاو

 ىلعام اهيلع ناف لاجرال اه'ساحمو اهتنيز ةرهظم ىأ ةجربتم ةرطعتم اهتيي نه,تجرخ

 همس نس دق ىدعس خسشلا لاق : رزولا نه ةيئازلا

 نزوح نيشن, هناخ ردوت هنركو * نزب دريك زازاب ءار نزوج
 دابروكرد هاه دق لوريبوح # دا نز 2 ناكد اكيز

 | اهلحو ةعانتلا اهانَغو هللا ةفاخم اهنسح نوكي نا ةقيقللا لها دنع ةحلاصلا ةارملا ةمالعو

 لثم .ةأرملا نا لاَغ . مهتلا عقاومنع بانتجالاو دسافملاو رورسشلانع ففكتلا ىا ةنءلا |

 تبلاىف سلجنالف ةرخافلا باشثلاب هتاىما:نيزاذا لجرلا كاذك ّتراط حاتج اهل تبن اذا ةماملا |

 تسين ىارو ىدنمدرخزا تابث * تسين ىاجرب ىاب نز هك ىنيوج

 ا ىداإه تلا( كلذإل نهردق ةنعو نهر تارثا هفو هتوعتلاو نواصتلاب نهق وقح ةياعرو ْ



 بازحألا ةروس مكي 85, جم

 ِ اولمتحا دف 2 نمؤملا ىلع لقسامت كلذ ريغو نيةجرملا فيجارا نم قأسامو رامحو ا

 | لامحالا نال اولمحت مهضعب لاقو « مولعلارحب ىف مك ىنعمو ءانب باستكاالا لثم لامحالا |
 | ملام هيلع لاق اذا اناتهب نالف هتهب نم مهيلع ابذكو ءارتفا 6 اناتوب فم [ نتشادرب ] ةيسرافلاب

 ١ ىنعي : ىفشاكلا لاقو * ارهاظ انذ ىا هكانيس امتاوؤت [كرزب ىئورد] ةيسرافلابو : هلعشي ْ

 نينمؤملا ىذا نا لعاو +[ دنوشيم رهاظ انكم ادع ئدشسو نآعزإ توك كاوا |

 نم نا ىلا ةراشا هيفف هللا ىذاب نرق لوسرلا ىذا نا 5 مالسلا هنلع لوسرلا ىذاب نرق |

 | نا امكف ىلاعت هللا اذا كانا لوسرلا قىذا(نمو لوسرلا اند اك نينم ْوملا د

 ا نهّؤملل ىذؤملا اذكف زال اكدلاَعق نءللاو درطلا قحتسم لو_سراللو هلل ىذؤملا

 ا ةرمسنب نة رلادعنعو «*« ةي الا هذه ارقف هنع هللا ىضر ةمقلع مش ديون نا كل ىاوراتك

 الاحر تيأر ابحت ةلالا تيأر ) لاقف هباحصا ىلع مالسلا هيلع ىلا جرخ لاق هنع للاوضد
 تانمؤملاو نينمؤملا نومري نيذلا ءالؤه لاف ليربجاي ءالؤهنم تاقف مهتتسلأب نوقلعي

 | هكره] ىنعي : (ةيراحلاب ىقزراب دقف ايو ىل ىذا نم) ىسدقلا ثيدحلا ىفو ( اوستك ام ريغب
 عاف كالو نكن ازا زاب ةتنائللارطن كتكشامذن اقل ن أ كارثا رانا ة ونا ناو كاز اناووإ نو

 لاقف ةعكلا ىلا اموب رظن امهدع هللاىضر رمع.نبانا - ىور [  مزاس روهشم ناهج |

 هبلع ىسوم ىلا هللا ىحواو « كنم هللادنع ةمرح مظعا نهؤملاو كتمرح مظعاو ك.ءظعاام

 اوراصو مهمادقا اودحلل ىتاركرادو ىمدق ىلحيىف ءارقفلا اركا قلخلا ميول مالسلا

 ىهجو نع مهل نرفسال قاكم عاضتراو ىواعو ىدجمو قنغوف مهيلع نوشع ابارث

 قى نعو اراشع ناكولوّىف مهاوا وا ىف مهرب نمل مهتعافش لعجاو ىسفنب مهلارذتعاو ميركلا
 نيكلاهلاف كلها ىتح مهاداع نمت مهران بلطا ىنا ىنم لجا الو ىلالجو ىنهنعاالو
 هريس سدق ىدعس خشلا كاف:

 شدبا كين هكدب ئلك ةزاواون * شدب دشاي مدصص راك 10

 تاليسنيب دم وذا نملنمألا زى دادك يلا تيتاكو اذاكر اماكن ةظما ف لعمل

 ردنا ىداوخب ارواو مك روهقم ماقتنا ركشلب اريو دزاسانم كنج هكرهو هتساوخ نم

 ددوج دتفا مدصرد هكناسنا هن. * درخ بحاص ناسنا ددزا تسهب
 اءلك ىذؤت نا كل لحبال هللاو هللا همحر ليذف لاق * الثم دكسالاك هسرتقاو: همتساخا" عل

 هناسل نم نومململا لس نم ملسملا) ثيدحلا فو املس ىذؤت نا ثكف فندَنيَب اًريَرتحالَو

 نال ركذلاىف ناسللامدق مهضاسعاو مهلاوماو مهئامدنم مرحامي مهل ضرعتيال ناب (هديو
 | لعاو * اهب نوكي لامفالا مظعم نال ركذلاب ديلا صخو رثك او اعوقو عرسا هبضرعتلا
 | يسال ىذؤملاف رجالا هق هل ناف ريسصت لب ىذاتيال نا هيلع مزاي ىذوا اذا نهؤملا نا

 أ كلذو (كلا ءا .(نم ىلا نسحاو ) درو اذلو هاذا نم ىلا رجالا لاصيا ىنالا ةقيقأاىف
 ةقيقللا ىف نداحت تاكا” ةمربشلا ىف اتسم« ناك ناو ملا“ نآل

 ءاسانم ىلا نسحا ىدرص رك ١ * ازج دشاب لهس ىدب ار ىدب
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 1 ي18//اراوسفإ كل ابعواحافلان! تلاع ف كح :وفع دعم قاكأ كلج | ناب
 هاو: ناو نما ار. ساونا مدي "نم #١ :لهج ؛ز :مدزرك ىم نوسفا:ارث' نم
 درب !١نءاكاب هةمظ( ىزالال- عيتلتم ا درد سك هدرا هكدهاوخ ادخ نوح

 سفن نابويعمه ببع رد كيز 1 نق بع دشوب هكدهاوذ> ادخرو

 ظ نوداكيال ثدح 1 اد هلأ امندلا ىف 0 هتمحر نم مهدعباو مهدرط 3 هللا مهنعل 0

 ةصاخ ةرخآلاف مهييصي 46 انيهم اباذع لف كلذ عم 5 مهلدعاو قع اهنم ًايشتاملف نولاث |
 قحتسا امل تاليوأتلا ىف لاق © مهربك و مهزعب بهذيف هيف نوناهي باذعلا نم اعون ىأ
 ةفلاخمب اوقحتسا نورفاكحاا كلذكُم هللا ةالص هيلع ةالصلاو لوسرلا ةعاطب نونمؤملا ْ

 | ةملو نامتالا نم نامرحلاو ةرضحخلانع درطلا ىه ايندلا ةئملف هللا ةنعل هاذياو لوسرلا
 6 انهم اباذعمهلدعاو )ل هلوق ةقيقح اذهو نانا نم نامؤ1لاو :نأزينلا ف“ ىؤلفلا»هزحت الا

 مكحف اوفلتخاو + قافتالاب لعفلاو لوقلاب مالسلا هيلع ىبنلا ىذا مرحب نمحرلا حتفىف لاق * |
 بديملام لتقي ةدرلاك رفك وه ىفاشلاو ةفشحوبا لاقف . نيملسملا نم هللاب ذايعلاو هبسنم
 رفاكلااماو « رفكلا ةهجنمال دحلاةهج نم هلتق نال هتبوتلبقتالو لتقي دمحاو كلام لاقو
 هيلع وهام نال لتقيال ةفينحوبا لاقف ٠ هوحنو هبيبذكت نه هبرفك امريغب احرص هيساذا

 لتقلا نيب مامالا هيفريخسف هدهعضقتنيىفاشلا لاقو .دزءيو بدؤإ نكلو مظعا كرشلا نه |
 نع فكلا هيلع طرتشي+ل ولو هل ناماال رفاك هنال هتان دوريالاو استلا و نملاو(قاقزتسالاو

 كلذب هدهعضقتنيالهناف هوحنو بيذكتك هب نيدتي و هدقتعي ءوسب زك اذا ام« كفواخخ كلذ |
 مسي ملام لتس دمحاو كالام لاقو . طارتشاب الا ْ

 ذل حيحملاوه لاو ةهن نب نيدلا قت خ.يشلا مهنم لاح كب لتشي مالسلا هيلع
 ىلامتّللا سس نم اماو * مالسلا هيلع انين بس نم مكح هتكئالمو هللاءاينا رئاشا بس نم عكحو |

 هياس نأ درا بهذم ةما نم ةعامج راتخاو

 مه دقتعم نم هءاورفك امريغب رافكلا نمو مالسالا نع دادترالاريغب نيملسملا نم هللاب ذايعلاو |
 ةمصعلا هللا لأسن ٍلسوهيلع هللا ىبنلا بس نه مكح همك كلذوحنو حيسملاو ريزعفف |

 نيئمؤملا نوذؤي نيذلاوإه بقرلا ظفاخلا هنا ةياوغلاو للزلاو وهسلانم هبذوعنو ةيادهلاو
 ةيانج يغب ىا 6 اوبستك ١ ام ريغب ل لعفوا وق نم هل نوذأتيام مهب نولعفي ه6 تانمؤملاو
 هلوسروهللا ىذا ناب ناذيالل ةقباسلا ةينآلا ىف هقالطادعب هن.مهاذا دقو ةيذالا ام نوقحتسي |
 لكل ةماع ةينآلاو «قحريغ نوكي دقو اقح نوكيدقف ءالؤه ىذا اماو قحريغالا نيكد ْ

 ىأرف امون جرخ هنع هللاىضررمتنا ىورام للمشنف ٠ ةنمؤمو نمؤم لك ىف قحريغإ ىذا
 نيقفاملانا ىورامو .ناسالاب رمت اوذ اف اهلها جرخف اهبرضف روجفلا ىلا ةلئام ةنيزم ةيراج
 معلا ثح كفالا ةصق نم قبس امو .هيفريخالام هتوعمسي و هنع هللاىضد ايلع نوذؤي اوناك
 | للاب نذرب اذا ءاسنلا نوعشي اوناك ةانزلازنا ىودامو .اههنع هللا ىضر ىمهساا ناوفصب ةشئاع

 ضرعتلا مهنه عقب ناكامبر نكلو ءامالل.الا نوضرعتمالا اكان كه سما وايران ]
 عددف ةهالاواوزخا جر 2# تناكثت يح سانللاو ى زلا ىف لكل اداحتال الهاجت وا دايساتقار ارجل |

 (راجو )



 باز>الا ةروس مهي 707/ دعم

 دمع ىلع لص م ناار نور ةقكو زا ريوق واخد ماس 1و ةوراوايطانل اوامتهز لا حجر نااقكل هج ١
 لآ ىلعو مهارباىلع تيلص اك هتيرذو هجاوزاو دمم لآ ىلعو ىمالا ىلا كلوسرو كدبع ْ

 مهاربا ىلع تكراب: اك هتيرذو هجاوزاو دمحم كل نعو ىلا ىلا دم 3 كرابو مها

 ىذا ىذؤي ىذا لاَغب ه6 للان وذؤيب نيذلانا قه (دح ديمح كنا نيملاعلا ف معاربا لا ىل اعو |

 ىف امك هلامعتسا فنصتلا لها نبت عاش نكلو سوماقلاىف اك ءاذيإ لاّشالو ةياذاو ةيذاو

 لاحم ىلاعت هقحىف [ ندش هدرز 1] ةسرافلاب وهو .ئذأتلا ةقنقح نا مث ..لاك نبال هسنتلا |

 مهاوه ةعباتمو هما ةفلاختو هب ناميالا كرتب هاضريالام نوبكتري و ههركيام نواعشب ىنجملاف |

 رهدلا بسو ةداعالا ىلع هتردق ىننو هتافصو هنامساىف داحلالاو هللا كيربشلاو دلولا ةيلسلو

 نهاك رحاس عاش مهاوش # هلوسرو 8 كلذوحنو ىلاعت هللاقلخم اهبشت ريواصتلا تحنو
 مركلاههجو جشو هتيعابد رسسكو ىلوقلا ىذالاوهوةينوراهلا ةيفص حاكذىف مهنعطو نوني

 تفك ]دوعسم نب هللادبع * ةوبنلارهم ىلع تاروذاقلا عضوو هيلع بارتلا ىصرو دحا موب |

 ناتك_هداين اهوعسارب نما دورا ردا وك اره ودا الع هي لور اخت كو زا رمد
 هللاتمدخم دوحسرد نان هلوسر تشاذكو رف ىو فتك ود نايم يش ةةفكعتو اضايسرقاك

 ففكزا قادس با عرج يدر وكر رةمظرف دك كك يعي اهو عش را
 رهو[ كبكلا ذوي ناغنلا ىلزدي هككراوو نلوم عمجرد داهل ىورو تخادنيب ىو كرابم

 ةظاح هللا كولثز ءاذيا فلو حاموو سل ءا ذئاب "داّوابا ”نآوكي نأ زوي يكفل ىذالا" نم" كلذ

 مالسلا هيلع هءاذيا ناو هدنع هرادقم ةلالجب ناذيالاو هءظعتل هللاركذ و ةقيقملا قيرطب

 رانلاىف مسو هيلع للاىلص ىلا ىوبا نا لوقت نا انل سيل هللا همحر ىليهسلا مامالا لاق *
 للان وذؤي نيذلانأ ١ لوب ىلاعت هللاو (تاومالا ببسب ءامحالا اوذؤتال ) مالسلاهلع هلوقل
 ءاسنالاىف لوقلا زوحمالو ةدتاالا نعال فامركنلل ,لباحتا رت وألا كارتر

 دالج نب ةلهس ىبانعو + مهب قاعتياوفالو ناصقنلاو بيعلا ىلا ىدؤي 'ىثب مالسلا مهياع
 نيح مالسلاهيلع لاقف هلارظني هللالوسرو ةلقلاىف قصبف اموق ما الجر نا هنع هللاىضر

 كاد هللالوسر لوش هوربخاو هوعنت مهل ىلدي نا كلذدعب داراف (اذه مكب لصيال ) غرف

 مامالل بيغرتلا ىف كهلوسرو هللا تيذا كنا لاق هنا تبسحو (مك) لاقف هللا لوسرل كلذ |
 تيد هب ءادتقالا. هيك ةالصلاىف تاهو ركملا بكتري مامالا ناكاذا ءاملعلا لاق * :ىرذنملا
 ةلقىف هتاصن تيشبإل هلزع مالسلا هنلع هنال هلا رعإ ضوالإ ىلوو رظانلل ىتشرو اذه ةلهس ىبا

 اهنا ييوتلا ساو اكتب ابغا كلشي هال نتالي ؤلا دلطلا ناك كاذكرو متل ١

 ئوذثملا قو ' 2 ملستلاو ةالصلاو ميظعتلاب فيرتشلا ةيلازكر لحل نا ةيذالا نمو * رئتعتالف

 ذاك نصح نشناك هد ار دم سم * دئاوخ رخستذاو درك زن ا

 ١ هللا ىذادقف هلوسر ىذا نف « هللا عاطا دقف لوسرلا عطي نم ال لاق امل هنال ىلاعت هل ءاذبا

 | وهنممهف نال وا ةهاركلا بجوت ةلصخ ببسب نوهراكهل مهو اموق مْؤِيْنا مامالل هركي
 | ةعو رشم ريغ ةه'ارك اهنال هتماما هركتالف اهاضتقش بيس ريغب مهتهارك تناك نا اماو هنم ىلوا

 درب رخستب ريهغيب مان هلا تانك رمش نإ نسلايثك ناجرد

 هتفد_لئازارد



 1.1 ا ها ها سس

 نيرخآلا ديساي كيلع مالسلاو ةالصلا . نيلوالادبساي كيلع مالسلاو ةالضلا . نيملاعلا بد |
 مالسلاو ةالصلا . ةمالا عيفشاي ك يلع مالسلاو ةالصلا . نيلسر ملا دناقاي كبيلع مالسلاو ةالصلا . |[

 بحاصايكيلع مالسلاو ةالصلا دما ءاول لماحاي كيلع مالسلاو ةالصلا . ةمهلا مظعاي كيلع

 ظ

 دمي 785 جمع نورشعلاو ىناثلا ءزجلا

 رثك !ايكيلع مالسلاو ةالصلا . دوروملا ضوحلا قاساي كيلع مالسلاو ةالصلا . دومحلا ماقملا

 مرك 1 ايكيلع مالسلاو ةالصلا . مدآدلو داي كبلع مالسلاو ةالصلا . ةمايقلاءوب اعبتسانلا
 ةالصلا .ريذن اي كيلعمالسلاو ةالصلا . ريشب اي كيلع مالسلاو ةالصلا . نيرخآلاو نيلوالا

 ةالصلا . ةبوتلاى' اي كيلع مالسلاو ةالصلا . ريثما جارسلاو هنذاب هلل ىعاد اي كيلع مالسلاو

 بقاع اي كيلع مالسلاو ةالصلا . ىنقماي كيلع مالسلاو ةالصلا . ةمحرلا ىتاي كيلع مالسلاو

 ىحاماي كيلعمالسلاو ةالصلا . راتخحاب كسلع مالسلاو ةالصلا.٠. رشاحاي كيلعمالسلاو ةالصلا .

 هلسرو هتكئالمو هللا تاولص دم اي كيلع مالسلاو ةالصلا . دمحا اي كنلع مالسلاو ةالصلا.

 ارتاولص نيا] ( هتاكربو هللا ةمحرو كياحاو كل ١ ىلعو كيلع هقلخ عيمجو هشرع ةلحو |

 رماو روهشمو فورعم املع دزاو تكد اس قاواص تيل راع ديوك حف تاولص ا

 ةتسبورفراك ديوكب ضرف ىادازادعب دادماب لهح هكره ددركل صاح دنناو“ هك ىداسم

 دشخ ىناهر اروا ىلاعتو هناحعبس قدح دول سنحرد را دياب رفظ نمشدربو دباشكي واأ

 ىضعل هرس سدق قادمه ىلع ديس ريهأ اة فراع ترضحو * تسراسب وا صاوخو

 كا !تاولكا ندناو> طرشو دناددوهرف داريا هحتف داروا 5-5 تاولص نيزا

 اهنمو * دنك باطخ ناشيااب ههفاشمو ديب رضاح سو هيلعلاعت هللا ىلص ارربمغيب ترضح

 نيلقثلالوسراي كيلعمالسلا . نيقناخلامامااي كيلعمال.لا . نيم رخاماما اي كيلعمالسلا) هلوق |
 نيتلبقلا بحاصاي كيلع مالسلا . نيرادلاىف نم عيفشو نينوكلا ىف نم ديساي كيلعمالسلا .
 نيسحلاو نسحلا نيطبتسلادجاي كيلع مالسلا .نيبرغملا ءاضو نيقرشملارون اي كاع مالسلا .

 كياقو كتافلخو كجاوفاو كجاوزاو كدافحاو كدالواو كترساو كترتع ىلعو كيلع
 موبىلا نيعجاسانلاو ةكئالملاو هللامالس كعابشاو كعابتاو كبازحاو كباحاو كاجو
 ىراكب هكره تسمالس ثفه هكدنيوك هعبس تاملست از نيا ] ( نيملاعلا بر هللدماو نيدلا

 سب دتسرف تاولصراب هدزاي ىزامزادعب ىزور تفه دشاب هتسب ورفوا تامهمو دئامرد

 [ددرك اور تجاحو دوش تيافك مهم دناوخي راب تفه تاملست ار نإ

 كيدل حالفلاو زوفلا اما * كيلع مالسلا هللا ىباي

 هن مبارخ نش تح مجاوج مدمها مالسب

 اسممال-دصوتزا كيلع كي « امم مارتحاو هاج دوب سب
 نك مسا ركن نم ةيرك « نك ملكت ونش نم ”ىداز

 نت تاءاذو اند كذاو“ يعني عملا كحاب ف انانأفعر ثل

 دراو هعومتم ثيداحا ةالص تفكراد اضيا تاوتصلا ةفحم ىفو هريسفت ف ] ىف تاكل ا لانس 7

 | هروكذم قرط ثيداحا نايم دنياه عج هك تستتا لضفا هك هدومرف ىووت مامأو ه ةءدش



 بازدالا ةروس مد ١ ول 0

 | هيلع ارتلاسر ترض> هدول ماع ئاباو ىو تيالوازد هكىتقو اقنديا قردلا سيدي انالوم] |

 نمييا نوعاط ةيلبذا نأ تكربب هكمد ميلعت ىناعد اص هللا لوسراي هتفكو هديد هعتاورد مالسلا
 [ دباب ناما نوعءاطزا دهد تاولص نمرب عون نيدب هكره هكهدومرف ترضع نآ موش

 فرن السلقع كاتنعزداسطو ةاقإ وقيل ايهسسكك ناذاوألاةقائازكال
 ىوفطصم دورد راصحيرب هاب « دنك هناشن ار ثداوح ماهسركو

 درولا ددعب دم ىلع لصو . راحشالا هذه قرو ددعب دمحم ىلع لص مهللا ) هلوق اهئمو *

 ىلع لصو .رافقلا لمر ددعب دمح ىلع لصو.. راطمالا رطق ددعب دم ىلع لصو .راونالاو
 تما ىاحللص زا ىكي هكمدروا نيرك ذملا ةريخذ رد] ( : راحلاو ىراربلا باود ددعب دمع
 داوم ءدعاشماناغزؤاؤأ لآؤنا ؟رواهطؤ ناجل لا نيكل شو ىللقإ قذر ار خمرا نابأل ءايازد
 ىتخادنا منررد هدهد دوردىا هكدادزاوا فتاه «1ا قرو ددعب دم ىلعىلص براي» تكا

 رسزا راك ىدتتشونب اهجرد بجوتسمو تالك نيا باوث ناشون تهب ارنييتاكلا مارك
 انديسىلع لصمهللا ) هلوق اهنمو + [دئز صايس تقو نيدد ىدوب هدزك ىدبزا#هجردب هكدبك

 اهبانل ىضشنو . تاف الاو. لاوهالا عسيمج نم اب انحشت ةالص ملسو دم انديس لا ىلعو دمم

 ىصتا اهبائفليتو . تاجردلا ىلعا كدنع اهبانمف رتو . تاايسلا عيمج نم بان رهطتو . تاجاملا عمبج
 باتكردىتاهكاف هكمدروا مقسلاءافشرد] ( .تامملادعبو ةاحلا ىف تاريخا مح نم . تاياغلا

 ميدوب هتسشن ىتشكرد مدر ىبجاب دنكيم لقن للاهحر ريرض ىسوموبا خبشزا رينمرك
 ىتثكرا هج دئدش برطضم ناحالمو دركزان ا نديزو دنيوكهسالقا خعداروا ةكىداب هاكات
 ىرازو وبرغ تشك فقاو لاح نيزا ىتثك لها ىدندرمش رداونزا ىدنار ملاسداب نازا
 دش باوخردنم مشج هاكان دئدزكيم تيصو ارركيدكي هداهن كرمرب لدو دئتف ركدد
 ارىتثكل هاىسومابااي تفكو دما رد ىتشكب هكمديد سو هيلع هللا ىنص ار تلاسر ترضحو
 انديس لآ ىلعو دمحم انديس ىلع لص مهللا ) هكعوت نيدب دئتسرف تاولص راب رازهات وكب

 ميدناوخ ىئ قافتاب دوب ىراج نم نابذرب تالكناو متفك ناراياب «هقو مدش راديب ()ا دخي

 [ :تشذكب تمالسب ىتثكو ديماراس داب نأ دشدناوخ هكددع دصرسب كيدز'

 تارطخلاو :تاف آلام ناما * هتالصناف اولص ىنطصملا ىلع
 تاكربلاو تاريخلا ةلمح اهب * اوبلطاف نمالا لما هت

 ةالصلا . هللا بيبحاي كيلع مالسلاو ةالصلا . هللا لوسراي كيلع مالسلاو ةالصلا) هلوق اهنمو *
 هللا ىجحناي كيلع مالسلاو ةالصلا . هللا ئصاي كيلع ماللاو ةالصلا . هللا ليلخاي كدلع مالسلاو '

 مالسلاو ةالصلا . هللاوراتخا نماي كيلعماللسلاو ةالصلا . هللا قاخ ريخاي كيلعمالسلاو ةالصلا .

 هف رش نماي كسلع مالسلاو ةالصلا . هللاولسرانماي كيلع مالسلاو ةالصلا . هللاهنيز نماي كيلع
 ةالصلا . هللا همركن ماي كبلع مالسلاو ةالصلا . هللا همظع نماي كيلع مالسلاو ةالصلا . هللا
 كيلع مالسلاو ةالصلا . نيقتملاءامااي كيلع ماللاو ةالصلا . نيلسرملاديساي كيلع مالسلاو
 لوسراي كنلع مالسلاو ةالصلا . نيذملا عيفشاي كياع مالسلاو ةالصلا . نيبنلا ماخاب



 موج مم نورتتتلاو' قاتلا ارلو

 سدق ىوملا نيدلادعس خعاشملا خيش ترضحنا] سو دمع لآ ىلعو ناطبشلاو نيرقلا
 دشاب ررضتم ىوهو سفن ةغدغدو ناطيش ةسوسو زا ىمكرك ١ هكدناهدرك تياور هرم
 ظوفو نومأم ناشيا تازمهو نيطانش رشزاان دتسرف تاواص عون نيدب تسورب هكدياب
 نارقلا جيف ام ددعب سو هبحصو هلاو دمح اديس ىلع لص مهللا) هلوث اهنمو + [دشاب
 نا رقلانم بزح ةوالت دعب ظافحلانم هلاقنم (افلا افلا فرح لك ددعبو افرح افرح
 لص مهللا هلوق اهنمو + ىنعمو ةروص هتدئافنم دافتساو ةرخآلاو ايندلاىف همام .رهظتسا
 غلبو نادقرفلا لقتساو ناديدلا تكو نارصعلا بئاعتو ناولملا فاّتخا ام دمحم انديس ىلع
 ئبك, هك دناهدزوا ] * (اريثك هيلع سو كدابو مالسلاو ةيحتلا انم هتبب لها حاوراو هحور
 مالسلا هيلع ارربمغيب ترضح هكدوب ىندم تفكو دمأ ىونزغ دوم ىزاغ ناطاس دز
 ا موكذاب راوخم رادلد ناب مراد لدرد هك ىمعو ميد باوخرد هك مساوخم

 مسر رادبب تلود نادب باوخرد 131 ٌثاوعتا مياشكت ادمعب هللا

 هدوكت ى ترظاوم تاولصنبا ىاداربرمع هش مهدامهاربا ترضح م تسل قش راسن نيا ْ

 شوبج ةاغب تتشمو نايفطلاو رفكلا قرف قّرفم دم اندس ىلع لص مهللا) هلوق اهئفو * ظ

 ىازفناح راسخرو مديسر رادس تلاقَد نادب شود بش هدوك هدعاسم تداعس اراضق 1

 طش ازثرضخ نا نوح مديد «ردقلا ةلئل خورلاكو زدبلا ةليل رمقلاك» شيارا ناهَج
 لجا هك مسر ىو مكسر رداق اريو ىادا مراد ضرق مرد رازه هللا لوسراي مفك مفاي
 نيكتكسدو دز: هكدومرف مالسلاهلع ربمغيب ترضح دنا نم ندركرد ماوو دسر رد
 تفك دلط'قاعذو دنكترؤاب ن.زا دياش رشنلا ذساي مفك ناتسبو زا ملم نياو ور

 تشرخابو ىهدىم دورد نهرب راب رازهىس ىنايم هلكت هك بش لوارد هكىباشن نادب 0 ا

 دوم ناطاس نك ادا اسم ماو تار تاولص ركيد تبون رازهىس ىوشيم راد مك

 ةلؤذ ناك دادب شركيد مرد رازهو درك ادا سشضرق هدركقيدصت ارواو دمارد 2 أ

 ىدرك قيدصت ووك كك لا نؤخس نرد اردرم نبا ناطلس ىا ا بحديعتم

 ىبكرك ١و ىنكيم لاغتشا تاواصب هك مني ىعو ميوناب ل وج لاند اماككا لاخجلا|
 ماكرد دياس روصت زيحرد نازا هدايز هك ئدهجو ىدحمو ا دورد نداتسرشب ْ

 لوارد ىتدرف كدناب داتسرف دناوتمت تاواصراب رازه تصش زور هنايشش تاعاسو تاقوا

 فلتنناام دم اناديدس ىلع لض"مهللا ) هكد تزف تاولص عون نيدب زابكي ةكره ةكمدول |
 تبونهس بش لوا ردنمو دشاب هداتسرف تاولصراب رازه.هد هكدشاب نانج (11 ناولملا
 | ما ءداتسرف تاولص رازه تصش هكمتادبم ناذجو مئاوخىع ارنا كوك ةن نشرخا لد

 | ةكدويرك نآ تفك كحتاءةزاوا طءالثتلا 'ةالثملا: هلع مانا" قف اغيب هلك ضيورد نبا نإ |
 مالسلاو ةذاكقلا هيلع لوسر ترضحو هدو تسار املع نذتس هكدوب قعداتشرا 561

 أ ( ءاودو.ءاذ:لك ددقب دقع آو دمع ىلع لص .مهللا ) هلوق انهتمو + [ ةداذ ىقاوك نارب



 لورنألا ةروس يوي 70 مس

 يردكم ءانيارح ديكو نوي فرارابر نايل كا لتس اا
 نوكتذإ وهو هيب ححعصل ناو ةيلفغلا درطو بإقلا رو_ذطحوهو ةيقارالا ىلع هر ناو

 ناف هنطابو هرهاظ ىوتذي ناو هلوسر ةعافشلت اياجو هاضرل املطو هللاىمال الاثتما هتاولص
 ركذلا درجمةالاو رخ آلاب امهدحا قيبطت نه دبالف ىنانخلا ركفلا نامحرت ىنلاسللا ركذلا |

 دوهشم كنتو هيلع هللا ىلد هللالوسرو ىل<إ ناو #3 ديفم ريغ بالقلا روضح ريغ ند قىاسالا

 لقاف هتالصل اعماسو ارضاح هاري نكي مل ناف كللع مالسلا هلوقىف باطخلا هضتقب 6 هيدل
 عقدو نامل ةكرد در ىهنالاو هيلع ةضورءه هنالك ىرب مالسلا هلع هنأ مع نارمالا

 اهنم مفانملاو صاولا هيف اوءهفو مالسلا هيلع هني و مهني ةيسانملا ةطبار هودحو ام تاج

 كثيداحالا ضايددد] لو 5 لا ىلعو دم ىلع لص مهلا هلوتوهو 35 اا لئاواىف قيسام

 دنيوك هروح ارا تت زد ,تبشم ناد هكدوهرف مالسلا هيلع ريمغس هك هدروا

 رنيريشو ريغزا رت ديفس تلا هوم ناو بيسزا تارك درو رانازا تسلا درخوأ هوه

 نأ اترك ام ىنلا دمحم ىلعلصمهللا) هلوق اهنمو * ملسو دم لا ىلعو دم ىلع لص مهلا

 (هللع لطي نأ بحت ك,ىنلا دمع ىلء.لصو هيلع لصن مب نم ندعي قتلا دمع كع لصوت هيلع

 نماو ةمالا دارفا نم درفل دعصلا ملام لوبقملا لمعلا نم 0 تاولصلا هذه ىلد نم

 ىتلا لهاو قيرطلا عاطق ند هق فاح قيرط ىلع ناكاذا ادوصخ اًملطم فوالا نم

 كافل راد 0 نيصح ندحوا مان * نامز تافاحمو نارود تافا راز تعد

 (تاملسملاو نيملسملاو تانم ٌوملاو نينه ؤملا ىلعو كلوسرو كدبع دمج ىلع لص مهلا) هلوقاهدمو +

 مهللا ل ددع هلاو د ىلع كبك مهلا تا 'ىله هلاو كاع ىلع لص مهللا كفاح

 ل مهلا كياتك ةاصحخلا امددع هلاو دوغ ىلع كظ مهلا ل هلاو دع ىلع 00

 مهللا كءدلع هيطاحاام ددع هلآ و دنمم ىلع لص مهللا كباتك هاصحاام ”ىلم هلا و دمحم ىلع

 تسب وينم هتنام تاولص نيا ] قشاكلا لاقر +( كملع ,هبطاحاام ”ىلمدلا و دمج ىلع:لص

 ناشيا تشك ىءو تبا درك نايثدإ ماقمو مناع تانصيدتا مع لها ناشيإ هكدروم رف تاجتوتف

 حالطصا هجورب هن عالطاو فشك تهجزا تكا مت ملعددو دوع كناوحي دزداح نانإ

 رد هريس سدق خش ترص>: دي ونش 1و هدايز فايز هرد دنا :نت تشهب ناشباو ابحي ظ

 هديد ةكنالملا ةقرد ارراكفلا ه رمش سدق مهدا نب مهاربا ناطلتسو  دواد خسار ىمدق ٌْ

 تاكربب ارام هكدومرف دناهتخوما ىوب تاولص نيزا هلك كي كيرهو ىصقا دجعسم .مرحرد
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 | ددع هلا دمم ىلع لص مهللا) هلوق اهنمو * امويفامون هلامرثك تاولتصلا هذه ىلتص,نم

 دياوف 0 باغامرب درو نبا تهج ديجاومو لاوحاو تسه ىلك تافررصن تالك؛نبإ ا

 | لهشام ىلع افلا رشع 6 كلا ةياور ىفو فال ا مدد لإ ةعونتم تاواحلا نب معا * توص

 | برغلاو قربشلا لهانم ةعامج  راتخم اهنم لك هريس سدق ىوملا دم نيددلادعس: خيشلانع |

 | | نتفكرب دنك تموادم زورره هك ىبك الا هوم نازا درو هكسمزا رت مرنو لسعزا



 امك لالا »جم نورسشعلاو ىناثلا ءزجلا

 | لص مهللا نولفاغلا هرك ذنع لفغ الكو نوزكاذلا هرك ذ الك نيلسرملا ديس ىلع نالك الاو
 ١ (نوكلاسلا هكلسي نا ىنذيام ةياهذ نيحلاصلا رئاسو لك لاو نيسنلا رئاسو هلا ىلعو هياع

 ْ ىورلا ملعلا غلبت نطوم هنال ءاثلاو دمحادعب ىا ةظعلاو ريكذتلا ءادتبا دنع ىلهيو *
 | ناف ةرافكلاوب ةرففغملا .تملط :تقووا» : مهلا عقرو مهملا ةيافك تقوو « مالسلا هلع هنع

 ْ ةراحن حرا قوسلا لود نيحو # هنم مايقلاو ماملا تقوو + بونذلا ءاخم هيلع ةالصلا

 دمحم ىلع لص مهلل' لوقيف ماعطلا حاتتفا نيحو * مالسالا لهال ةخاصملا نيحو *« هترخا

 مب لجفلا لكا ىف ةنسلاو ةعرشلا ىفو « انقالخا ندحو انقازرا بيطو دمت لا ىلعو

 | ىنعي : ةمضق لوا ىف مالسسلا هيلع ىلا. رك ذي نا.[[ برت ] ةيسرافلاب ميجا نوكسو ءافلا

 مهضعبلاق [ نا ةحيار دوشن هتفايردات ] ىندي : هحير دجوالثل [ ندز ورب نادند لوارد ] |

 | قرولا لجفلا نمو قرعلا مام !نم بولطملا اولاق 5 هقرو لجفلا نم ىلصالا دوصقملا

 | ةوقو انم لو>ريغنم هانقزرو اذه انمعطا ىذلاةللدمعا ) لوقيف ماعطلا ماتتخا دنعىلصيو +
 ملسو دمج لاا ىلعو دمح ىلع لص مهللا تاكربلا لزنتو تاحلاصلا مت هتمعن ىذلا ل دمنا
 | وهللا ةرافكهناف (هلابنا ىلعو دمج ىلع هتكئالمو هللا لص) لوةبف ساغلا ن٠ همابق دنع ىلصيو *

ٍ 

 | ةعربشلا ىف لاق منوزكالا ههركو ضعبلا دنع ةسطعلا دنع ىلصي و + هذ نيعقاو ١/ وغللاو

 لاقول ىتدت مجذلا تقوالو٠ هللدجا كلوش لب ساطعلادنع ىنلا مسا كاتيا . انهحرشو

 هركي دم ىلع هللا ىلصو هللامسي لاقولو هللاصلاخ عبذلا عقبال هنال ليال دم مساو هللامسب

 نذالا نينط دنع ىلديو * هللا ناحس لوقننا بحععتلا دنع. رك ذلا نا بحعتلا تقوالو ٠

 | حاكشلالحا ىذلا هللدملا) لوقيف حاكنلا ةيطخ فو * (ىنرك ذ نم ريخم هللاركذ) لوشي مث
 | هباحساو هل اىلعو حاتفلارداقلا هللاىلا ىعادلادمم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو حافسلا مرحو |

 قرع نه قلخ ضيبالا درولا )سودرفلا دنسهمىفو درولا مش دنعو * 06 احنلاو حالالا ىوذ ا

 «قاربلا ىقرعنم قلخ رفضالا:درولاو . ليزبج قرع نه مما درولاو . جارعملا ليل

 | نفصالا تينف ىدعب نم ضرالا تكب ءامسلا ىلا:ىب جوع مل):همقر ةنع هللاىضر نينانعو

 ىتئارمثي نا دارانم الأ را درو تين" ضرالا ىلع قررعرطق تعجر نا املذ اهتايننم

 هسرن هب هللامرك | امريث5نمريسي ريخلا اذه ىناورهذلا جرفلاوبا لاق * (رمحالا درولا مشيلف |
 ةندحلا دصاقملا فاك هتلزنم عيفرو هلذف ىلع لدو مالسلا هياع ْ

 هنفتفان فريز يأ اذا كودرزل لكرح اه يفاب ورافق انو واب( ئوويتسكمات
 لصيو + [ ماي يشار. هدارك افجتدتسوفن /تاولض [قمرباو دتكى وب لك ره هك هدم! زيخرد] |

 تاولصلا ةكرب نافذ رطاخلان ع نائام رك ذتينا ةدارا دنعو: + هلاتن بانحلا كلذ روطخدنع |

 هلوقدنع دو« ناطلسلا ةياكح قبسدقو ةراهطلا ىلع ىلصينا ىلصملابادا نمو + باقل ىلع رطخم |

 / كمدم[ دان [ذدو] ثيدحلا ءادادنع متوص.عقري ناو.« ةيآلا 1| (دحا ايا دمحناكامإ ىلاعت
 رابغ هكتسيلقيص دوردىادا تقوب توصلا عفر هكتاولص ئاذازد ازدوج اداب

 دامت دام براك ايام ارقافن راكنو رو ق

1 



 بازحالا ةر مده "م١ 2ع

 هامرد نهؤم ةدْنس نوح تسراسسسإ 9 ارواو تاولص عرش ىهحسم ت1 تدوو :

 أ نورس هدزهطوغو دوشورف ايرد نادب عرج قال دس رو تاولص نامزلارخا كامدس زب نابعش |

 ىوزبازا ب١ ٌءرطق رهزا ىلاغت قح دئاشفس اردو> ئاهرو دنشت تحّرد نارتو دبا |

 نايعش هام رد دورد كب 5 ريخ ردو دباب تدب مد هدنهد دورد لمح ناود رد

 نا ةيغ راو مواز دار كس رتار#

 نيمايملا رغلا 4م ايا ماسص د او.نتعاف هللا لوسر رهيش نامعش

 نيدلاو رششألا موب ةعافشلا هم * اوجراوه رهشىف ئطصملا ىلعاولص

 هفو مد اهف قلخ ةعجلا موي مكمايا لضفا نا ) ثيدلاىفو ةجردو ةبرقو ةبوثم ةدايزو

 لبق ( ىلع ةضورعم مكتالد ناف هيف ةالصلا نم "ىلع اورثك اف ةقعصلا هيفو ةخفنلا

 ضرالا ىلع مرح هللا نا ) لاق تنلب ىا تممردقو انتالص كيلع ضرعت فك هللالوسراي

 نينامبونذ هلت رفغ ةسمنينام ةعمللا موب ىلعىبصنم) ثيدحلا فو «ءاسنالا داسجا لكأت نا

 | ىلاعت ق> دي ١ ثيداحالا راهزاردو] ( ادبارقتفي+ل ةرص ةئامسمخ موي لك ىلع لص نمو ةدس

 زا اهفيحصاب دتسرف نيمز زكرع نيرب خرج ٌهرئادزا هدو زور نيبرقم ”كئالمزإ ىضعب
 [دتسرف ىملاءدسرب هع زورو بشرد نانهؤم هكار ىتاواص دئسونتب ان رززا اهماقو هرقن

 تا مالاز ردق ىورز * ىنرع دمُح دورد هعمح زورب

 كيذ؛ تاكو يأ فالاتبؤناتنملا وذ تلا نع ىلا 12103 تاكاكلا كا
 اهتزفلس نفرد دز + كوكا ةدتعب لضصإاو © تنازل و سلا 2 0ك د لاف نال
 واتي مث رسشبلا يخدم ىلع لصو ربك | هللاو هللامب [كتفكدياب بكىمرب ناسشن تقورد

 ىلصيو * ( نوبلقنا انيرولا اناو نيثرقم هل انك امو اذه ال رخس ىذلا ناحبسإل ىلاعت هلوق

 دياب ريبكت دور ىدنلب رب هك دهاوخ ىبك نوج هبعك مرح هاررد ] ىنعي : ةكم قيرط ىف
 مهللا) كود رجحلا مالتسا دنعو * [داتسرف دياب تاومل» درآ بيشنب ىور نوجو تفك

 افصلا لبج ىلع ىلصيو .مالسلاهيلع ىلا ىلع ىلصي مث ( كن ةنسو كباتكب ايدصتو كب انام
 دنعو ةنيدملا قيرطىفو +* مارخلا رعشملا دنع فوقولا تقوو ةيباتلا نم غارفلا دعبو ةورملاو

 هكره ] سدقللا ربقلا ىلا هجوتلا نيحو ةسدقملا ةضورلا فاوط دنعو اهيلع رظنلا عوقو
 [ذيوكم راب“ دات كئازخ زخات حكت انوا لانا كر كاتس ”كارتشسا ن1 ا كو
 هكىراددك ىتءاحءاوخب ] نالفاي كيلع هللا ىلص [ هكدنك ادن هتشرف ] دما كللع هللا ىلص

 عاتسا تقو ىلصلو .وعدبو 1-0 رينملاو ربقلا نيب ىلسصنو +[ 1 دروت تحجحاح جسمه

 اراب كتاك ] ىتعلي :: ةتئاثكاو تفيارشلا "هللا ”ركذ "تنفاو .اذكألا: قتلا" مذا لل

 قبدلا !سر3 اذا ادع نصي و + |[ تشون دباب زين تسديبو ناب زب داتسرف دناي تاولد

 ناكالا مالسلاو ةالصلاو اح لكلع دجلا 11 نيملاءلابر ددملا) لومتذ ناسلا غيابتو



 فلكل دع نو رشعلاو ىتاثلا ءز

 ةمحر!باونا هدفي انام هنم 1 ةلادعلو (تامس) لَه ولولا 0 ١

 دحسملا لوخد دنع ىلصي نا اهنهو « (مالسلا هيلع ىلا ىلع لص نمل ءوضوال) عوف رملا فو

 باوبا ىلحتئامهللا ) لوشي مث اضيا جورخلا دنعو ( كتنحر باوبا ىل حتفا مهللا) لوشي مث

 ىلضيو اهيلع هرظن عوقوو دجاسملاب رورملا دنع اذكو ( ناطدشلا نم ىندصعاو كلضف

 ءاعدلا لقي نا ىجريف ةلاحمال ةلوبقم تاولدلاناف هدعبو ءاعدلا لبقو قبس اك ريخالا دهشتلا ىف

 دجسم لجر لخد لاق هنع هللاىضر دبع نب ةلاضف نع حساصملا ىفو * اضيا نيتالصلا نيب |

 اها تلح ) سو هلع هللا ىلص هللا كوسر لاسقن ىن>راو ىلزفغا مهللا لاقف ىلصت لؤسرلا |

 اذكر رحب مث لاق ) هعدأ مث "ىلع لصو هلها وهام هللادجاف تدعتف تسلص اذا لصملا |

 ىلضملا اها ) مالسلاةياع ىلا هللاقف مالسلا هيلع ىنلا ىلع ىلصو ىلاعت هللادمشك .كلذ دعب |

 دمم لآ ىلعو دمج ىلع ىلدي ىتح باح هللانيبو هيب الا ءاعدنمام ) ثيدحلاىفو ( بجن عدا |

 ةضورلاىف ةركذ ( ءاءدلا عجر كلذ لعفيل اذاو ءاعدلا لخدو باجاا قرا كلذ لمف اذاف

 ميدشن نم ديالو ةاسولاو ىلاعت هنيب و انش ةطساولاوه مالسلا هبلع اشدن'نا نم قيسام هريسو |

 6 ةليسولا هبلا اوغتباو رف ىلاعت هللا لاق دقو بلطلا لبق ةليسولا |

 دسرت تباجا لزنو هتبلا * اعد جيه وا دورد ةقردب ىب

 هتبوت لوقو هتوعد ةباجتسا ىف نينوكلا دسسب ىلاعت هللاىلا مالسلا هيلغ مدا :لسون دقو |
 هللا لاقف ىلرفذت نا دمع قمم كلأ:! براي لاق ةئيطخلاب مدآ فرتعا امل) ثيدخلاف ءاجاك |

 كحورنم ىف تخفنو كديب ىتقلخ ذا كنال لاق هقاخا ملو ادم تفرع فيك مدآاي ىلاعت |
 كنا تفرعف هللا لوسر دمع هللاالا هلاال ابوتكم شرعلا ملا ول ىلع 357 ف وأ عكر

 ىلا قلخلا بحال هلا مدآ اي تقدص للالاقف كيلا قلخلا بحا مسا الا كءمساىلا فضت+
 هلنالد ىف يذلا اور ( كتقلخ امل دمع الواو كل. ترفغف

 فدصزاهبرد دونك نياردنا تساكش 0 2 00 ىلو ون هاا نكت ذا

 فرشو تزعىاك جيه تفايثوا نوج * ايرركح هاكردب هكاسينا ناطلس
 بوجولا ىلعو كلامو ةفسخ ىلا دنع بابحتتمالا ىلع ةزانملا ةالكىف ىناثلا رييكتلادعب ىلصنو
 نيدنعلا ةظخلف اذكو ةمئالا نب قالتكالا اذهنىلع ةغلا ةطخف اذكو ذحلاو ئفاغلاذنع |
 دنع ةماقاو ناذاالو ةبادخ ءاقستسالا ىف سل هناف نيمامالاو ىفاشلا تهذم ىلع ءاقدتسالاو ْ

 نم رشع ءاسملاو حابصلا ىف ىلصي و * رافذتساو ءاعد هبف امماو ةغامج ةالصالو لب ماها

 ناعيسو امدلاىف نيثالث ةجاح ةئام هل ىْضَس هللا ناف ةئام تاندملاو حرصلا ةاللض دعب ىلد

 ركذلاب لاغتشالا لبق ىلدي و ءاعذلا ةباجتسانظاوم نم وهو ناارقلا مخ دوبو «ةرخآلا ف

 ءاطدلاو ركذلا ىف هلها نوقفاوبو رك ذلا سلاجم نورض#+ ةكبش الملا ناف اع.ةحموا ادرفنم

 ناعش.فاضا مالسلاهيلع ةناف اهيلانل و ناش ماياىفو * لاب ىذ ممالك ءادتنا دنعو . تاولصلاو

 ارئا هك تسءايرد ناممآ رد هكمدم 1 راثآ ردو ] هيلع تاوادلا هتما هف زغكل هشفن ىلا

 ناريؤ دنئاوخ تابحن 2 از اما تلرط فلوو ايرد نا نل ربو دنا دكا ىايرد

 (تخرد)



 بازحالا ةروس مهي 775,

 ادماهباو دره نخان هكمذوهرف ىمجت تاولض ردو ١):. ( ىنعتممهللا ) دئاوخ اعدا نيا هديلام
 | مسسو هيلع هللا ىلص ريمغيب كتر طي ردو . ده قلر نراه عضإو_قالرطعب جفن :ةقجيإ

 هتسشن ترض نا ربارب رد هنع هللاىضر قيدصو تسشش نوتس كيدزتو كفار دحسع

 لوسر ادمم نا دهشا تفك نود> دومرف لاغتشا ناذابو تساخرب هنع هللاىضر لالب دوب

 | ةرق» تفك هداهن دوخ مشجودرهرب اردوخ نيماهبا نخانودره هنعهللاىضر ركبوبا هللا

 مو هيلع هللا ىلدص لوسر ترضح دش غراف هنع هللاىضرلالب نوح « هللالوسراي كب ىنعع

 ميدقو ديدج ناهانك دز ماس ىادخ ىدركوت هكنينج دنكب هةكرهركبابا اي هكءدومرف
 ' ىكملا ىلع نب دمحم باطوبا ماما خيش ترضحو « اطيركا دشاب هدوب دمعي رك ا اروا |

 ا هيلع ربهؤس ترصح هك هللا همحر هشع نبازا ةادرك تيازؤذ بواقلا توقرد هتحرد هللا عفر

 دوب هدوهرف ادا هعمح زامن ككل دعبو مر# ةهدرد 0 دحع سك مالسلاو ةالصلا

 درك حسم اردوخ مثج نيماهبا رهظب هنع هللاىضر ركبوباو تفرك رارق هناوطسا كيدز'

 هوك ىور وعارف ناذازا هنع هللا ىضر لالي دلل هللا ةهت كب ىنيع ةرف تنفك

 0 ا 0 ىادخ ىدركوت هينا دتاكيو نم ىاقلب قوش فيرد

 | كيدب تارمضمردو اريو ميارج مكتساوخرد نمو اراكشاو ناهنو دمعو اطخ هنهكوون

 دم ءاقل ىلا قاتسشا مالسلا هيلع مدا نا اهريغو ءابدنالا صصق ىفو * [ هدرك لقن هجو

 | تامزا) رح 1: ريغ ك.لص نموه هللا ىلاعت هللاىحواف ةنجلا ىف ناك ني> ملسو هي هيلع للاىبص

 وناا هللا لع هيلا ىلاعت هللا حواف ةنلا ىف ناك نيح مسو هيلع هللا ىلص دمع ءاقل لاف

 ا 0-0 كلت تمس كلذلف رونلا كلذ حبس علا هلي نو ةحسملا هعمص| ىف ىدمحلا

 | ةكثم فيمايبا ,ئزرقطظي ءايص و هيببح لاح كاست هاوهظإوا ,. قئافلا. ضورلا ىف ك ةحبسم
 | لسااربج,ريخا املف هتيرذل الصا راصف هنع ىلع حسمو هيماهما ىرفطظ : مدا ليقف ةاوملا

 ١ ىرفظ لبقف ناذالا ىف ىمسا عمسنم) ماللا هيلع لاق ةصقلا هذهب سو هياع هللا ىلص ىبلا

 أ ,تيدحا اذه" نا ةنشجلا دصاقملاف ئواخسلا مامالا لاق * (ادبا عي 0 حبمو ةيماهعا

 ا مالسلا هيلع هللا لوسر لوق نع ىباحصلا ريخا اموه ثيدحلا نم عوفرملاو عوفرملا ىف حصل

 ظ ثيدح هيف دري مل هلال نينعلا ىلع اءهعضوو نيرفظلا ليبقت هركيو ىناعلا حرش ىفو *
 | ثيدحلاب ذخالا زيوت ءاملعلانع حص دق ريقفلا لو * ىهتنا حيحصب سيل هيف ىذلاو

 | دقو هنودضمب ىل.علا كرت مزاتسيال عوف رص ريغ روكذملا ثيدحلا نوكف تايلمعلاف فوضلا |

 | خيشلا دهش دق هناف هباتكىف ىكملا مامالا مالك اناذكو هبابحتساب لوقلاىف ىناتسهقلا باصا |

 | هباتكىف هدرواام عي لبقو هلاحةوقو هظفحةرثكو هماعروفوب ف راعملا ف راوعىف ىددور بسلا ظ

 ناذالا عامس دعب ىلص؛ نا اهنمو * لادجلا كرثو قحلا ناسبىف لاحلا بابدا رد هللو بولقلا توق |

 ةجردلاو ةليضفلاو ةاسولا ادمحم تا ةمئاقلا ةالصلاو ةماتلا ةوعدلا هذه برومهللا ) كوش ناب

 | ىمظعلا ةعافشلا هللاقل ذعو مالسلا هي هلع هناف ( هتدعو ىذلا ادومم اماقم هثعباو ةيفولا



 ماك 3777 / - نورشعلاو ىناثلا ءزملا

 ! :لشيوفا[تياكولو لاح كلا قن ىلع ع لوح كإذ انلقز («تالد ف "لع كضب نم ءالصالا مالببلا
 ءاسنالا ريغ ىلع ةالصلا اماو *« ةالصلا ناكرا هملع نيح ىنارعالا م السلا هيلع ى ا اق 1

 هبت خا كاماذتباو ةلذلق »تبا 7 ذهل ىلعو د ىلع 52 مهللا لوس ناب 0 روحف

 راعش فرعلاىف هنال ركب ىلا ىلع لص مهللا لاّغبالف نورثك الا هيلع ىذلا حيحصلا وه 3
 ماهتالا ىلا هتيدأتلو اليلج ازيزنع هنوك عم لجونع دم لاقينا هرك انه نمو .لسرلاركذ

 مويلاو هللاب نمّؤب ناكنم) ثيدحلاىفو مه راءش نع اسهن دقو عدبلا لها راعش هنال ضفرلاب |

 ة بئاغلا لمعتسيالف ةالصلا ىنمىف وهف مالسلا اماو « ( مهتلا فقاوم فقبالف رخآلا
 اذهىف ءاوسو هشكتو ضفاورلا لوقت اك مالسلا هيلع ىلع لايالف ءايسنالا ريغ هبدرفب |
 كيلع مالسو مكيلعوا كيلع مالسلا لاقيف هب بطاخيف رضاحلا امإو .تاومالاو ءايحالا |
 | ىلع مالسلا لسق نه روبقلا ىف روذطادنع تاومالاىلع مالسلاو .هلع عمج اذهو مكيلعوا |

 | هف تاياورلا تفلتخا دقف هسكعو مالسلا ركذنع ةالصلا دارفا اماو * قبس دقو رضاخلا |
 نعو ةيعملا ىلع ةلالدريغنم عملا قلطمل اوملسوىف واولا ناف هتهارك مدعىلا بهذنم مهنم
 هيلع ىنلا ىلع ةالدلانع ىزجي مالسلا هياع لجرلا لوق ىا مالسلا نا ىبخنلا ميهاربا
 ىلع رصتقنال نكلو ( ىنطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو هللدملا لق ) ىلاعت هلوقل مالسلا
 نيعباتلاو ةباحصلا ىلع محرتلاو ىضرتلا بحتسيو * ملستلا اهعبتا بتكوا ىلض؛اذاف ةالصلا

 هجروا هنع هللا ىضر ةفيحوباو ركيوتا لاف رابخالا ير دابعلاو ءاملعلا نم مه دع نم |

 حجرالاو ءاضيا هللا هحر مهيف لاغلب ةباحصلاب اصوصخم هنع هللاىوذر سلف كلذوحتوا هللا
 اهتعوا هنع تاوشو ناهز نا هتوبنىفي تينلتحلا, ردنيكسالاو :ىضخلا وب كرتمو نامقل, لم ف
 نا هارا ىذلاو هخمراتىف ىفايلا مامالالاقو + هب سابال مالسلا اهلعوا مالسلا هيلع لاقولو
 حيحصلا بهذملا ىلع ةصوصخ ةالصلاف . وفعلاو محرتلاو ىضرتلاو مالسلاو ةالصلا نيب قرشي

 وفعلاو.مهنود نمل محرتلاو.ءاملعلاو ءاملوالاو ةباحصلاب صوصخم ىضرتلاو .ةكئالملاو ءاسنالاب

 تروا زنا ناردوك ذا نحيف قع ةلاهتالبضلاب يدوم نيوز ةيتيبع مالجلاو دروتذجلا |
 هركيو .مهتود نملال نينرقلا ىذو رضأاو نامقلكمهتوبنىف د تلا
 ىلع كلذ نم رصتقي ناب طخلا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ىلع مالسلاو ةالصلل سري ن
 لكلا سو هيلع هللا ىلصوملا هبريشي « عاص» بتكي 0 وحنوا « معد اذكه نيفرحلا
 عك فل ىلءعىلص نم) تتكلم عذزو .ايهدحتا ىلع راصتقالاو ملستلاو ة ةالصلا نم دحاو ىفذح

 بلح ىتفمل قراشملا راوناىف م (باتكلا كلذىف ىدسا مادام هل ةيراج هتالصلزتل

 ناذالا ف فيرتشلا همسا عامس دنع ىلصي نا اهنم + نطاوم تاهلستلاو تاواصللنا 9 -

 عامس دنع لاقي نا بحتسي هنا ملعا دابعلا زكنع القث ريكلا هح رش ىف ىناتسهقلا لاق *
 كي ىنيع ةرق ) ةيناثلا عامم دنعو (هللا لوسراي كيلع هللا ىلص) ةيناثلا ةداهشلانم ىلوالا
 هاف نينبعلا ىلع نيماهبالا رفظ عضو دعب (رصبلاو عمسلاب ىنعتم مهللا) لاقي مث (هللا لوسراي
 مشجر, نيماهبا تشب ] مهضعب لاق. قتلاةنلا ىلإ لاق نوكي عبس هيلع اني

 ( هديلام )



 هنه#ةضافتسالاو طا اعهتم لرماقأ نتذعلاو:ققلا ةظف ئبيقولا كالت لطم ةئيدرلا |
 راثلا ل 0 ةهجو دردتلا ةهج ىا نيتهج ىذ ةطساوإ ند امنا |

 ةلاسرلا بحاص ةرضح ةطساولا كلتو مظعلاو محللا نيب فورضغلاكو بطرلا بطحخلاو

 القع ةجاو هلع ةالصلاف هقلعت ةهج نم ضيشو هدر2# ههج نم ضيةمسا ثردح مالسلا هيلع

 م راركتل ضرعت اهف سيل ذا ةلخلاىف ىا اقلطم نكل ةيآآلا ةذهب ىا اعرش ةبجاو اهنا اك |
 ىرجالك هلع ةالصلا بحت ىواحطلا لاقو * 6 اريثك اركذ للا اوركذاو ل ىلاعت هلوقف
 ناك ناو دا ا حدصالا وهو مولعلا ريف لاق ع هريغ نم هك سوا هناك ىلع هر د

 مالا .هللع هلوقل'ءالاقلا 'كدؤكا .زاركلا ىضتقر ةنوقلا اند زازكم نا"الاهزاؤزكتلا ْئَضعاال
 ىراال) ثيدخلاى و هتتحر نم ىا (هللا هدعباف رانا لخدف 1! ىلع ىلع 3 هدتعا" كار 5 نم)

 مف هدنع تركذنم ثلاثلاو ىتنس كرات ىناثلاو هيدلاوأ قاعلا اهدحا ماوقا ةثالث ىهجو

 أ لبق هتمجح حماس ناو مئاقوحو لجرلا لوس نا ءافلا نم عبدا) ناكل 0

 تلق ناف * ( ىلع صيالف هدنعركذا ناز نذؤملادهشي لثم دىهشبالف ءادنلا عمسيناو عرش

 هدم هيلع ةالصلا نم امارؤ دج 0 الك تبجو ولو مك نع لح ' ىلا ىلع ةالصلا |

 ةالصلا نمض ريغىف عومسملا ركذلا هيلع ةالصلل تجوملا ىنلا ركذ نم دارملاتلق * انرمع

 ةيآىف لبق ا" هركذ رركت ناو ميبحصلا ف: ةره سلجم لكف ةالصلا بحل لقو * هيلع

 مث ثالث ىلا غاب نا ىلا ةم ل 5 كسيانأبةطلاداك ناو وسطاشلا# تطفو هذاك

 5 هد هداف اعد : لكف ةاللدلا بم 0 1 ا سلا ذاغل نأ 00

 ل 1 6 را اكال هايد كل 4 ءازانسلا طز عفو لقول لقا تو
 قضاكلا ريسفتق و * ئوتنلا:هللعو نكد الكا ةبحتتتسأ اهنا" ةفنح "ىلا اينهذلم ىف زاتخلا' |

 قابو تسجاو دورد تبون كب دياي هاو دن> ره ترضح نا مان تست آو ىوتفو] |

 اورتن هرااك ندا طل ودنا اوفنا ىلا ماو ان فان جفا
 ؤ 0 ىلا فال جاتح رب ,غ ىنَغ ىلاعت هللا نا قرفلاو . دحاو ساجيفف ةوالتلا |

 | سل لكل بجي سلاجىفوا دحاو ساب ىف هللامسا زركتواو ىزايتلامامالل ةيادهلا ىثاوح |
 1 0 "نام ك1 زعوأ اردن نوكي هالو سألنا كدا از داو !هدؤفاوملا
 لوا هنال مالا هيلع ل ةالصلا فال ىضشال هكرتولو ناكمو نامز 1

 انيد ىف ىنلا ىلع ةالصلا فال تقو ءاضقلل صاخ الف ءانثال ةبجوملا هللا من ددجم |

 مس | عمسيو نآرقلا أرق ل ناخىضاقىفو ءاذالل الع تقاو: لك نال: ئضقتا ةماللاتف ١

 نه كك ضذا فللأتلاو مظنلا ىل 8 نا رّقلا ةءارق نال 1 داو ةاللصلا هيلع بحال قال

 || يلا هيلع ا لصي مناو ان ناك هيلع ىلصنا نا رقلا نهب غ رف اذاف قبلا ىلع ةالصلا

 ةالصلا زاولل طرشو كلامو ةفيذح ىلا دنع ةسف قبس اك ربخالا دهشتلاىف هيلع ةالصلا

 م هلع اع هلوقل اوهسوا ن ناكل دي < اهكذتب اهٌهدنع ةالصلا لطيتف دمحا دنع نكدو ىفاشلا دنع
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 لها ناموا لاو مهاربا دورد ( ديجمديم هنا تيبلالها مكلع هناكربو هللا ةجر )ل تي ظ
 سر هذاّتسرف تكور و 355 مهاربارب ىادخ هكدي دون هتسناد هضو تشادمان راهشا نامعا |

 فؤورعمو روهشم قاولص نمرب عفش هكدهاوخرد ىادخزا داوهزرف ربمغس ترضح ْ

 عوقورد نا رق ئازب هن اديا دوج دك أت ىارب «اك» رد فاك دنيوكو مهاربا تاولص دننام

 تمحرونيدلاو زا تسعقاو تدب رنا هك اريز © اريغص ىتايبد اك امهمحرا بر لقو ) هجانح |

 نك داجا ىنعي تمحر دو>ورد تسادنك 5 فاك مدين سب ناشبيا ىارب عوقولا بولطم

 دوخ" بيحب ارتاواص نك لاسرا ديوكسم نتي تساررقمو ققحم ىداجتا ارئاثيا تجر
 بيرق ىنعملا اذهو [دوخ لبلخ ى ارب ىدوب هداد دوجو نيزالق هحانح. م 0 هد دوجوو |

 اردوخ تما سع هسشنت نبا نمضرد ريمغس ترضح دنا هتفكو] قبس كىونعملا ءارضلا ىف امم
 لك !١ كم تاون اب ىنءي هدوع نواذكقا ا مي ركتي و هدوهرف مللعت ع عضاوت قيرط |

 ورف اريو توبا تمر>و مرادبم عفداو ىوقا هررد ارث ؟مهاربا داقرد عنا! تسقاريفااو

 روكذمو ىورم ترضح نازا زابسب ربكت ”هلئاغ ةواوا نش تكارد اراب يحامَو مراذك ى؛

 مركأ اناورخفالو بيح اناو رخفالو ضرالا هنع قثني نه لوا انا ) [ هحمنانخ تسا |

 ىنيذيالو . مهاربا ىلع ىو ريذمالو .ىسوم ىلع قواذفتالو رخفالو هللا ؛ءنيرخ ًآلاونيلوالا |
 ءانب مث نيح هنال مهاربا لا ىلعو مهاربا ىلع اددلص امناو (سنوي نم ريخ انا لوّش نا دحال |

 ثعبينا هلالأس هنال ىروباسينلامامالا لاقو# كلذب مهانافاكف ةمحرلاب جاجحال وعد تيبلا
 ةوعد انا ) مالسلاهيلع لاق اذلو 6 مهنم الوسر هيف ثعباو انبد ) لاقف ليعامسا ةيدذنم ابن

 هذهو هنلع ةتكتالمو هللا لص ىتلا ةالصلاب هسفن عم هيلع ىثاو هركشو هأفاكف (مهاربا ىنا

 زارسا عماجتو هتالحندهاشمو قملا نهاظم لك | هنال نيع ةرق ىه هلع قملا نم ةالصلا |
 هللاالاهلاال اهراحشا ىلع بوتكم ةضيرع ةنج مانملاف ىأرمال.لاهءلع مدا ربا نا ربا ىفو «

 رك ذ دمحم ةما ناسل ىلع رجا براي لاق: اهتدقب هربخاف اهنع ليربج لأسف هللالوسر دخت |
 مهاربا ىلع ةالضصلاب انما شياو ءاضلللا امهملع دش عم ةالصلاو مضو هءاعد هللا باحتساف |

 دم ةماىلع هللابجواف مالا ةعودتم هتلمو هؤانب ةبعكلاو هكسانم انكسانمو. هتلئت انتامق نال

 متا هيلع هللاتاوادو ىتاذلا ديحوتلا باق ماللا هيلع مهاربا ناك ريقفلا لوقي * هءانث
 ١ هريغ هللاثعب ىتح ةفلاسلا مثالا نم ادد طابت لسا هناك و هلانفضا رءاسىلع هتاولص نم

 ةمالا هذهىف مالمصفت اهاكح رهظي مل ناو تاذلاو تاّةصلاو لاعفالا نه بتارملا عج ىلا

 انت روك طا رازكتي لل ذل :تادلا رسئلا ةرابشاةسكلا ءاشإ نصتخا !ذلؤ: ةهؤجحرملا

 تافصلا ىلصافتل ممتمال ذا ليصفتلا نود عما رايتعاب ىا هتلم عادتاب اين ماو تاداعلا

 تاولص هشو ةالصلاىف ركذلاب مهاربا صخ ىناعملا هذهلف امتاخ هريغ نكي مل كلذلو وهالا

 ا اع تلد ةعركلا ةيآلانا مث« فرعاف هريغ تاوملس نود هتالصب انين
 قئالعلا ف ابلاغ ةسمغنم ةيناسنالا سفنلا نال كلذو مال_لا هيلع انين ىلع مككيلاو

 قالخالاو ةممذلا فاصوالاكو ةيرياتعا تاولقلاو لك الاك ةسعيبطلا قئاوعلاو ةيندلا

 ( ةيثدرلا )
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 ْ هلع ىنلا ىل ع ىلدف ادق لجر سه لاقف كلذ نع هتلأسف 5 روبل ف كالذدعل هنأو مث |

 ا ١ نافش نع د خور ىلرفغف ةرفغملا كد ىبيصن لاقت تاومالل اه .او ىدهاو مالسلا

 ا ىنلا ىلعيبصيوهوالا امدق عفري ال الجر تااناذا تدنلاب فوطا انا اني لاق هنا هللادمحر ىروثلا

 مالسلا هيلعىنلا ىلع ةالصلاب تابقاو ليلهتلاو حيبستلا تكرت كنا اذهاي تلقف ا
 تيرغ كناالول لامتف ىروثلا نافس انا تلقف هللا كافاع تنانم لاقف ”ىش اذهىف كدنع

 نيجاح ىباو انا تجرخ لاق مث .ىرس ىلع كتتءلطا الو ىلا نع كتربخا امل كباماز 00

 تقرزاو ههجو دودساو تامو ىلا ضرم..لزانملاضعب ىف اك اذا ىتح مازحا هللا تيب. ىلا

 | ةتوملا هذه ةبرغضراىف ىلا تام نوعجار هيلا اناو هلل انا تلقو تيكف هنطب خفتناو هانيع
 فاظناالو اهحو هنم لما راجل نحن انا اذافا تعمق ىانيع ىكماغق هيد و ىلع رازالا تدشن

 دشا راصف هه>و ىلع حسم و هه>و نع رازالا كفتكف نانم اندق احر تيطا الو ابو

 هناد رب تكسماف هيلا تهتف فرصتي نا دارا مث ناك اك داعف.هنطب ىلع يسم مث نيالا نم اضايس ١
 دم انا ىنفرءتاموا لاقف تنانم ةبسغ ضراىف ةمحر ىبا ىلا كلسرا ىذلاب ىد.ساي تلتو |

 كانا بةبسالاوت امد انا عام ااففلا منكي تاك نا وعي ىليابكتملا عك نس كرز ناكرش كوز
 ضيبادق ىلا هجو اذاف تهبشاف ايندلارادىف "ىلع ةالصلا كي نا ثاغ اناو هتنغاف ىبثاغتسا |

 لاز دق هنطب خافتناو

 مقسلا عم ىوابلاو رضا شاك اي * مظلا ىف رطضملا اعد بي نمإاي

 0 لضطفوذ كلناف شساو * نكينعتو ىذا فيكس عفش

 هلع اواض اونم ١ نيذلا اهيااي ٠ ىلاعت هلوق لزن انمل هنع هللا ضرب ةزرحت نب بعك لاق *

 هاله كيلع ةالصلا فيكؤ هانف ىعدقف كيلع مال اما انلقف هلا انق < اماست اوماسو
 ديح كنا مهاربا كَ ىلعو ميهاربا ىل اع ت كانط مدع ل اىلعو دمج ىلع لصدمهللا اواوق) لاق

 (دجي ديمح كلنا مهاربا ل اىلعو مهاربا ىلع تكراباك دمي لآ ىلعو دمج ىلع كرابو د.
 ىدهازلا اهركذ حصالا وهام ىلع ريخالاهشتلا ىف أردن ىتلا ةاللضلا هو ريستلا ريعفشتىف 5 |

 لا ىلعو هلوقو . قالطالا هيلع لدا ةلءاك ةالص دم ىلع للص مهالا ىنعملاو . د نع ةياور

 بوجوب لكشيالف هلآ و مهاربا ىلع ةالضلا لثه هلآ ىلع لصو ىا ةلجا فطعنم دم
 هسشن اذه ىونعملا ءامضلا ىف لاقو * لايقل رك روهشملا وه م” ىوقا هب هيشملا نا

 ىلع لصمهللا ه داعف مهاربا نم 2!لذظفا انيدن نال هيلع ىلصملا ثبح نهال ةاللصلا لصا ثدح نم |

 لانا عكناناعز هفرشو هلضف ردشإ مها ىلع اتبلص لك كدنع هفرشو هلضف دادقع دع

 ناواركمذقا 50 م لع هالاو همعن ردي هللا اوركذا ىنعي 6 ابا 1 ظل
 م ليدل ا دحاو هجو نم حصل *قذلاناا ىلا هتييشتاو مكيلع مومعل ردش ابا

 ريغنهىسع هلك وهو دحاو هجو نم (مدا 22 ماو ىلاعت لاق اكدجو لك
 ليبقزاهت هدش عقاو تبلص كرد هك ىهيبشت هك تساروك ذم ةاكشم حرشردو ] ىهتنا با
 لوز' ببسي ىنعل فرعءياع تسا فرءيالام لاح نا باب ىلب لم اي: تسا نصف قاحلا
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 جري مويلا اذه نلا اودا اذاف ةعافشلا نمث تاولصلاناف بانجلا كلذ ةمذ ىلع ةعاقشلا |
 ةماسقلا موني نمثملا اوزرحنا

 ىرب ىراسمرش ىسلفم ركا *« ىرب ىرا كتادنجب تعاضب ْ
 ةعاسو تقولك ىف ؤطدملا ىلع * اوءلسواولص ناوخالا اهيا الأ

 ةماقلامون لاوهالانم ىجت * دمحم ىمشاهلا ةالص ناف 0
 هناسل نوكي نا ةمانقلامون ىلصملا ةمالعو « هنيبو مهيب. ةفراعملا لصحت هيلع مهتاؤلص ردّشو |

 ديم اهف اضياو + ذئموي ةمالا فرعت امهب و دوسا هناسل نوكي نا كراتلا ةمالعو, ضيبا
 ةعبأن عباتلا ةرناىع نال ةمالا ةيثىسم ديزتف ىلا ةرناص ديزت تاولصلاب نال كلذو تابرقلا

 هلوقب ةجارعملاف ىورلا نيدلا لالج ىلوملا ةرضح هيلاراشا م ع وبتملا ةيترم
 برقم اهؤزجهمه ددركب لكبرقبهج * تبرق داب هدوزف هك مرا وتر تاولص

 (نولصيإ ىنمي : عراضملا ةغيص مهضعب لاق * هركذ رك |١ أيش بحا نمو ةبحلا تابثا هف اضياو *
 دشاب هيشتم هدنهد دورد سب دنتاولص نكفةكرود هتسوس هكرالم هكدنكمم نارب تاالد]

 تسادكنالم تاذ مزاول هكتمصعو ترابط زا ( مهنموهف موقب هبشتنم ) مكحبنو ناشيدب
 [ دباب ىانشا قاحور ملاءاب و ةدرك طع

 ماشو حبصو لاسو هم تسامنابز درو * ون تالص و دورد مانا دنس

 مالسلاو تستالص نيمه ام تسدرد * رودز امهتتسرف هفحن هج ون كيدزت
 اهالوت ّللانال تادانعلا لضفا دمت ىلع ةالصلا هرسسس دق ىرتستلا هللادبع نب لهس لاق *
 رئاسي سما ىلاعت هللازا ىنعي كلذك سيل تادابعلا رئاسو نينمؤملا اهب سما مث هتكئالمو وه
 يبونذاا قحما هيلع ةالصلا هنع هللا ىضر ربك الا قيدصلا لاو * هسفن هلعف ملو تادابعلا

 راسنا نم قتعلا ةلباقم ىف باقرلا قتع نال باقرلا قتع نم لضفا ىهو راسل درابلا ءاملانم |
 فلا نم لضفا هللامالسو هللامالس ةاباق٠ىف مالسلا هيلع ىلا ىلع مالشلاو ةنثالطا لودو |
 كتاولصلا لمهتال ىا رادقم كبلق ىف هل لمجتالو راقوالاب هيلع لص ىطساولا لاق « ةندح |
 هب كسفن ىلع ةمحر بالجتتسا هيلع كتاواضإ أيش هقح نم هب ىضقت كنا نظت اردقم هيلع ْ
 ةماقلا موب ىلا تم اذا ىربق ىلع مئاقوهو قئالخلا عمس هاطعا اكلم هلل نا ) ثيدحلا ىفو |

 نالف كيلع ىلص دمع اي لاق هيبا ماو همساب هام.الا ةالص اا ةلسكخلا قولت
 "لع متيلصاذا ) ثيدحلا فو ( ارشع ةدحاو لكب لجرلا كلذ ىلع برلاىلصنو اذكو اذك
 ( مكمامجاو م رئاشعو مكئابآ ءامساو مكتامساب ىلع نوضرعت مكناف هما رش اعملو
 ىلع تاولصلا نوكت امنا مهضعب لاقدقو «رطاخلا عجو بلقلاروضح تاولصلا ناسحانمو
 ةوسللا ةرضحصىلا برقتلاو لسوتلاو ةبحتلا اهبدصق اذا ةباجتساو ةليسوو ةيرقو ةعاط ىبلا
 ىلا برقتلانا ىرتالأ ةيدنحالا ةرضحلا ىلا برقتلا هل لصحي ةيسانملا هذهب هناف ةيننيخألا
 ةدحاو ىلص نم ) ثيدحلاىفو اهراونا حرطمو للمراه سطل لا ةجؤقل اجرذقلا
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 ليما رك ذلاب هيلع راسل و ةانأ مهنبحو هل مهتعب اتم ةهالا تاولصو هتمال مهرافغتساو هند م

 | ماب مالسلاهيلع مدا فييرشتن م مثا مالسلاهيلع انس هبهلا فرش ىذلا فيرشتلا اذهو

 ربخا دقو فيرشتلا اذهىف ةكئالملا عم ىلاعتّللا نوكي نا زوال هنال هل دوجسلاب ةكئالملا
 ةكئالملا نعم ىبلا ىلع ةالصلاب هسفن نع ىلاعت

 تفارث ريمغس , جسهو ديدن رورإ ندهيجس * نينح ىنلرشت هكدنادم شدارود لقع

 هلاك نيملاعلل ادب نم .هلالج لج هللاهيلع ىلص

 تلال تشم نزور افك يعدم : مالو دورد تءلخ نيد هنا هماجي

 تغلاؤت لكن ربافجراعتمم ةدبو دنارشق لا يبل اكان نيب اة ةلال/ل ا وادع كغ طق نانكتت
 اره زفارب تونك الهزاع ركنا, ةكلالم ابعت العنود خل از ي ضمك ف عيب أر اللا حياك
 زان يقلد »كساس ون ةكممأ, يون نهرو كاذب كلا ل0 دل ركع كلغ نب وطرد كك

 [ تسوارد هحرهو اند

 !نيمدآبا ترطب لس انلذدةناعيب نازإب كت تقنيا دل ردا كانقان وكذا ١1 ةكررل

 | هسفنب هيف أدب ساب كسا هللانالوقب ةرضبلا ربنم ىلع: ىدهملا تعمس لاق ىمضالا نع #
 نيب نم اهبمكصتخاو لسرلا نيب نفسو ةيلع هللا ىلص هرثا لا (هللانا)لاقف هتكتالع ىو
 | ابيغرتو هتلزنمو هف رشا اراهظا هسفنب هيلع ةالصلاب ىلاعت ادباقتاو ركشلاب هللاةمعن اولباقف مالا

 هتءافش ىلا مهجاستحال هبىلوا ةمالا ناك هيلع ادصم ناك اذا هتانغتسا عم ىلاعت هناف ةمالل

 ىوقتي مسرلاو ممر هريغ ةالصو قح قحلا ةالصناف نينمؤملاو ةكئالملا تاواصل ةيوقتو
 قحلا ةنراقمع

 ون,ىادخ دنكتوت .ىئازنم .ىئصو“ *, دئز مد هكدناوت هكون“, فضوب هتكازا

 د لاعكبلا توجت عماج رهظمو لالجلاو لاما راونال مان ىلحي مالسا |اهيلعدتا ىلا ةراشاو

 نيلع لهاو ةقلطاىف نومدقم مهئاف هسدق ةكئالع ىنث مث * دوجولا رهظو دوجلا ضاف |

 توراهو سلبا ةعقاو لثم نم للاب نوذيعتسمو ءاضقلا لزاون نممدا ىنك نوف اخ ةزوصلا ىف

 طظ:طاو رطادخلا ةيعمج مهل لصحيمل مالسلاةيلع ىلا ىلع ةالصلا ىلا اوجاتحاف تورامو

 ةقفاوم بيسب جاور نينمؤملا تاولصل رهظيل ايضياو * تاولصلا ةكربب تايلمااو نا نه

 اولصف هنيبج ىلع مالسلاهيلع دمحم راونا اوار مدا قلخامل اضياو « نيما ىف دروأك مهتاولص

 رون وهو هيلع نولصت متلك ىذلاوه اذه مهل لبق دوجولا ذقل# فرشتاملف ذئتقو هيلع

 هسناو هنج ةيربنم نينمؤملاب ثلث مث . ملاءلاىف لعفلاب دوجوموهو هيلع اولدف مدا نيبجىف

 مالسلاهيلع هناف ةوبالاو ةوعدلا قوقح ضعبل ءادا هيلع ةالصلا ىلا نوجاتحم نينمؤملاناف

 دابعلا ىلع ةقفشلا مزاولىف غلابو داشرالاو ةيبرتلاو ميلعتلاىف داجا دقو ةمالل بالا ةلذنمب

 نبالا ىلع مذال بالا ركشو ملعتملا ىلع بجاو ملعملا ءانثو |
 تساكو وشن رازهدص اين ناجح لاهل #  بيمح ضيف كلاهلوز ا نايح غاب نايم

 | قح ناجنا اهيف اضياون# مالا ريخ مناوكد لسزلا لضفا هنوك ىل !ءركش تاوادلاىف اض هياو :
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 ايلع لعن ناب: تلاطىأ:نب ىل !ء+هيدارملاف توبثلا ريدقت ' ىلعو تبا عادا [ئدوكلا وذي ظ

 طرفغل هب هلا نيبو هيب نولصش نيذلا مولاف ةعيشنل ضلرعت هيف يركتلا ىلا مم هربغ نود هلا نم |

 طرغملا بحلاف (ط رغم ضغبمو طرفم تح نانتا كف كله) ىلعل مالسلا هيلع لاق اذلو هل هيت

 ادم محراو ةالصلاىف لوشالو + همالكى هتنا كلذ نيب امف نو جراوخلا ضغملاو ضااؤرلا

 ىيطلا ندلااقفتشا اهاؤزإ ؟ ذاك حدالاوهو هيلع ماليام ناسا نوكم ةهحرلاذا ريصقتاا مهوب هناف

 تمرح مكحلا ةلئساىف ىلع خسيشلا لاق # هركي هنا حيحصل اردلا ىف لاقو * ةاكشملا حرشف
 هللادرب إ ملف هيلع قدصتس نإ مفادلا 4 همحر نع ا ةقدصلان ال هلا ىلعو هللال وسر ىلل اع ةقدعلا ْ

 ظ

ٍ 

 ةرضحلا كلتا ابدأت هيلع ةالصلا ىف محرتلا نع ءاهقفلا ضعب ىهن اذهلو هريغ موح م نايكيذا
 ةرهظملاهحورل ةحافلا ةءارق هبل صتيو *ةعيرمشلا ردص هرك ذاك هبت درو ةياورلا تناكناو |
 ترج ةداعلا نال مالسلامهيلع ءاسنالا رئاس حاورالو هحورل كلذ اوعنم هباحتاو ىبفاشلاف 1
 هزوجو ريقحتلا محرتلاب ءاعدلا فنا عم مهحاوراب ةيوستلا مزلبف ةاصعلا حاورال ةحافلا ةءارش ْ

 ىخا هللا محر ) لاق اك ةمحزلاب ءاينثالا ضعبل اعد مالسلاهياع هنال هباصصاو ةفينحوبا ظ
 ميلعت ىف لاقو (ىنمحراو ىلرفغامهللا) نيتدحتسلا نيب لاقو ( اطول ىا هللا محرو . ىموه ظ
 اضياو . ةمحرلا نع اينغتسم دحا سيلف (هتاكربو هللاةحرو ىبننأا اهيا كيلع مالسلا) مالسلا |

 ةالصلا رهطالا هريس سدق ربك الا خيشلا ةرضح لاق اك انيلا ةدئاع اهوحنو ةءارقلإ ةدئاف |
 درودقو سغلارهظب سو هماع هللا يصدم ىلصملا ديعلا نم ءاعد اهريغو ةالصلا يف ىنأ | ىلع

 كلو) ةياورىو ) هلثعإ كلو كالملا هللاق تنغلا رهظب هخال اعد نمهنا 2 حيحصلا ثيدحخلاىف :

 ريخا اذهدوعبل هيلع اولص اونما نيذلااعاايإ هلوقىف هب هللا ماو هللا ل وسر كلذ ع رشف (هتلثع ؟

 ىهف ةاسولااما رابكلا ضعب لاق * ةليلج ةمكح اضيا ةاعدلا فو * ىهتنا ىضملاىلا: كلملا نم ْ
 هناحبس قا كلذ ىلعف هتما ءاعدب هلت اصح هللالوسرل ىهو ندع ةنجى ءا ةنطاىف ةحرد ىلع ْ

| 
 ان نام هبو سانلل تجرخا ةما ريخ انك هبو هللانم ةداعسلا انلن هبيسباناف اعافحا مك

06 

 هم هجانن هللا ىلا صاخ هجو انلو لوق.نا سما اكرشب مالسلاهيلع وهو نييبنلا هب مخ اك
 ىتح ةليسو هلا هلوعدنن ١ هللا ما نع ان صاق هللا ىلا صاخ هجو هل قواحم ل 1 نيك ع

 ريشي ةيمجحللا تالايوأتلا ف لاق 9 تتينهف نإ ةيهلالا ةريغلا بابن اذهو هّمما ءاعدن اهف:ل لرب

 هيلع ىلصي هنافىنلا قح فاما 6-2 قحىو ىلا ق> ىف ةيانعلا ل ىلا صاصتخالا اذهن

 اهانعم مهفيال ثيحب هتوبن ةرضحل ةيسانم لاثملاو هبشلا نع ةسدقلا ةزضتلا كلب قلت ةالع
 هلع ةالص لك مهازاجمث هيلع ةالصلا هتما ىلع بجوا ىلاعتهناوهف هتمأ قحشىفاماو . اهاوس

 ةيانع هذهو اهلاثءا رشع هلف ةقلطإ ءاح نم ناللالاوعع مالاس لكو هءالص نم تاولص رشع

 ةمحر لاك ناعم اهلو دانعلا بتاع بسحب بتارم هدابعىلع هللا ةالصلو * هتماو ىنلاب ةصتخم

 ركسلاوىرلاو برشلاو برقلاو ةبذحلاو ةدهاشملاو فوشكلاو دهاوشلاو دراولاو ةرغذملاو

 هللا تاولح مهضعل لاقو * دنعلا ىل اع'ةاللكلا نم مق نم اذه لكف هللا اقلاو هللا ىف ءانفلاو ىبحتلاو

 ةدايزب هلمه قاعد. ةكئالملا اواو /انهال ةعافشلا اقم ذاومتكلا ماقملا ىلا هغ دار ا ىلع

 (هتينرم )



 خزربلا ىف ىسحلا ىلابخ روعش ىف قحلا قباىا ىحور ىلع هللادر هلوقف .راهنوا ليا ىنىنلا ىلع |

 بازد>الا ةروس م 6 ١

 ىنا نع ةياود ىلع فقن لو ال تلاقف اذك ىسفنل ت 3 ناسفالا, كوشي اك ضرتشن الورانل هلف |

 اهيا كيلع مالسلا انلثم لوش ناك ىلد» ةالصلاىف هلوشإ ناك ىذلا هدهشتىف مالسلا هيلع

 انلع مالسدلا هلوق قتكيو كلذن» ًايش لوقبال ناكوا ىلع مالسسلا لوقي ناكوا ىنلا |
 اههدحا . ناهجو كلذفف لوقت انسماام لثم لوش ناك نافذ . نيحلاصلا هللا دانع ىلعو

 ناكدنا ىناثلا هجولاو . هدمحن ل هللا عمسف ءاجاك هنع جرتموهو قألاوه هيلع ملسملا نوكيذا
 ا هناوك نم اضيإا هنق مقا ىذلا ماقملا ثيح نم ةسفنلا بطاخم مث "الاثم ةكئالملا ا هن الصف ماش

 ىهتنا رخآ اصخش هسفن نم درج هنأكف ىنجالا لعف ىبلا اهيا كيلع مالسلا لوقيف ابن
 توعال نِمؤملاناب بجاو#تبم مالسلا هيلع يلا ىحلاب ا مالسلا اولاق «تاحوتفلا مالك
 لالحتالاو خسفتلا نم فيررشلا هندب نوصم .مالسلاهيلع ىنلاف هدس> هحور قرافزاو هققح

 ثيدحلاىفو (مال. لا ىتما نعىتوغلبي نيحايسةكئالم هللنا) هلوق هيلعلديو ةيخزربلا ةايحلاب
 ثيدحلا اذهنم ذخؤيو ( مالسلا هيلع درا ىتح جور ىلع هللادرالا ىلع مسي لس نمام )
 مسي دحاو نم هلك دوجولا ولخينا ةداع لاحم هنال ىويندلا حزربلاىف .ماودلا ىلع ىح هنا

 ىدمحلا حورلان ع ىلكلا روعشلاو سحلا كفنيالف قطنلاو عمسلا نم ىماوح كارداو |

 ىطويسلا مامالا لاق * ىراسلا هرسو ملاعلا حور هنال ناوك الاو ساولا نع ةبيغ هلسيلو |

 ىلعالا قيفرلا ىف مالسلاهيلع نوكيق مالسلادريو رعشيو عمسي ثيحب لاصتا ندبلاب حورللو
 قأيامتاو كانه اهناكمىف ىهو مالسلاهيلعدر اهبحاص ىلع للملا عساذا ثدحب ندبلاب ةادتم ىهو
 ىتاا ماسجالان م دهعيام سنج نم حورلانا دقتعيف دهاشلا ىلع بئاغلا سايقنم انه طلغلا

 السلا امهيلعىسوم ىلا ىأردقو ضحم طلغ اذهو هريغىف نوكتنا نكمل اناكمتاغشاذا

 | ريغ حاودالا نأشناف نيالا نيب, قانتالو ىلعالا ..قيفرل رلاقوهو هيلع ىلصياماق جا عملا ةييل

 ناك الو ناردحلا ءايلوالا ضعب قارتخا حصام اهتينا رونو حجورلا ةفاطل 5 اع

 ناسن الانا حصدقو هدودق نَء كلذ نمىث ا توااتلاوا هيلع بارتلاو هربق ىف تدملا مانق

 ةأشنلا هذهىف هرذعت عم ةيناحورلا ةبلغل دحاونآ ىف ةنجلل ةيناقلا باوبالا نم لخدينا نككي
 ثيدحعاىفو ضزالاى اهعاعشو حاورالاك ءامسلا ىف اهئاف سمشلاب مهضعب لثمدقو . ةيويندلا

 دارملا لعلو (مالسلاهيلع درو هفرمعالا هيلع انف ايندلا ىف هفرعي ناكلجر ربَش رمي ديعنمام) |

 ع مهنع لامعالا عاطقشا ىلع نوبل مهنال لاقملا نانا لاخلا ناسلب مالسلا دربنا

 ىلع ملستلاك تاومالا ىلع ميلستلا رهظملا خيشلا لاق * هياوثو مالسلادر ىلع نو ريدحتب |

 برعلا ةداعىلع ىف مكلع يدقتبىا (ىتوملا ةبحن مالسلا مكيلع) مالسلا هيلع هلوقاماو ءابحالا
 مهتداع ىلع مالسلاهيلع ملكتف مكللع ظفل نومدقب ربق ىلع اوملساذا اوناك مهناف مهفىعو

 اومزتلاةنسلا لهاناف ىلع ةلك ةداعاب دمم لآ ىلعو دم ىلع لص مهللا ىلصملا لوقينا ىتبيو *

 كلذىف نواقنيو هلا و ىلا نيب ىلع رك ذ اوعنم مهئاف ةغيشلا ىلع ادر لآآلا ىلع ىلع لاخدا |
 لاقو + اهريغو ماصعلاو ىاتسهقلاهلاق (ىتعافش هلي ىلعب ىلا نيبو ىني لصف نمزوهو اثيدح



 ام 77 ١ 3 نورشعلاو ىناثلا ءزجلا
 دا م يجب تا تا بج حسم عع دس

 ءاعدلاو 1 عوكذلاد مايقلا ن ا حال 8 ةنهحشإ 0 نهو الا ْ

 مهذعب لاقو * ةالصلب ةيلصت تيلص لاش اللف عع را ناف ناكرالا ءادا 0

 ةماركلا ديزي فيرتشتلا ىنعمبو مالسلا هيلع ىنلا ريغا ةمحرلا ىنمي ىلاعت للام ةالصلا
 مهيلع كئلوا) ىلاعت هلوقىف رياغتلا ىلع فطعلا لد اك ةصاخ ةالصلاو ةماع ةمحرلاو ىنال
 ءانش ىبلا ىلعو ةهجحر ىلا ريغ ىلع هللا تاولص مهضعلب لاقو # (ةهمح رو مهل نم تاولص

 راهظا ىلا ىلعو رافغتسا ىنلا ريغ ىلع ةكئالملا ةالصو العف ديبأتو قيفوتو الوق ةحدمو
 ىلا ىلعو : ءاعد ىنلا ريغ ىلع قييمؤملا ةالصو العف ةنواعملاو ةرصنلاو الوق حدملاو ةامضفأل

 متا اونتعا 4 هيلع اولص اونما نيذلا اهياي © العف ةنسلا عابتاو الوق ةعافشلا بلط

 ىلسوا ملسو دمح ىلع لص مهللا اولوقت ناب  اماست اوءلسو ي هب ىلوأ مكناف كلذي اضيا
 ملص اذا) مالسلا هيلع هلوقل سو دم لا ىلعو دمحم ىلع ىلص مهللا لاي ناب لسو هيلع هللا

 أ لاقو * ىاةسهقلا حرشفف كلو هيلع هّللاىلص هيلع ةالصلا تصقن دقفالاو ( اوممعف ىلع ظ

 نكميو ظفللا اذهب ثيدحلا اذه ىلع ىا هيلع فقا مل ةنسلا دصاقملاف ىواخسلا مامالا
 لقي لو مهللا صخو . ىهتنا ىنثعب م مشب هللا ناف هللا ءابنا ىلعو ىلع اولص ىنعمي نوكينا
 للاالا هلاال هلوقىف مالسالا ةمالعو ةيهولالا ىلع لاد عماج مسا هنال لص نمحرايو براي

 لامكلا توعنل عماج مالسلا هيلع هنال سو هيلع هللا ىلص هيلع ةالصلا تقو 1 سك
 قردلا نوب ةارعي دوما يس مسا صخو « لولا لاما ناريس لع ل تعم |
 جاوزالاو مشاه اونب هيف لخدف هتمانم ءايقنالا هل ايىداولاو:ز ءاثثلاو 0 ماقم بسانف |

 مهللا دم ىلع لص مهللا هلوق ىنعم هريغو فاشكلا حرشىف لاق * اعيمج مهريغو ةرهطملا
 هعيفشتب ةرخ آلاىفو هتعيرش ءاقناو. هتوعد راهظاو هركذ ماظعاو هئيد ءالعاب ايندلاىف همظع
 ةفاك ىلع همدقتو نيرخآلاو نيلوالا نع هلسضف راهظاو هتبوثمو هرجا فيعذتو هتماىف
 ىلصيي هللاف ىلاعت هيلا كلذ لكت نا انما انعسوىف ءانثلا ةقرقح نكي مل الو نيلسرملاو ءاينالا

 انلاؤِسب هيلع
 هباس قلل الس نال * هبا وح , نمحرلا نم مالس

 هللدجلا لقلاقف دمحتسا ام ةالصال ةحماراهظا تلق * ةالصلاب مالا ىف ةدئافلا اف تاق ناف *
 لكنم املس براي هلعجا لس ىنعمو ةقيقحلاف هسفنل دماطاوه هناعم دمحا.ةبحل اراهظا
 ىتععي ”قجيَو [ند لك نيزفا 4 -ىسع انه مل.تلا ] مهضعب لاقو * ان ظيتلا لانا و وكل

 امنا مالسلا نا ةيكملا تاحوتفلاىفو * [ نداد تمالسو ندركىورفو ندربسو؛نتخاس كاي] |
 مهءاوها فلاب اهب سانلا مهسمال مهماع ضارتعالا ىطعي ءادنالا ماقم نال نينماؤملا نم عرش

 مالسلا كلذكو ىسفنىف كيلع ىضارتعا نم ناماىف تنا هللا لوسراي كوش نمؤملا ناكتف

 ءاننالل ثرالا مكحم مهءاوها تااخي اب سانلا نورمأي ديبدك مي يي شا دانغ ىلع
 _ ملستلا انسوفن مزاق انيلعانم موللاو ضارتعالا ىضتقيام انيف ناف انسفتا .ىلع انميلست اماو

 (هف ) 1

ْ 



 بازدحالا ةروس مه ,7١09 جم

 ةصخرلا هذه هلازناب نهئابرقاىلعو نماع نف ةدابعلا ضورفمو ةعيرمشلا ىفورءعىلا نهلقنو

 ىفو نهبيف 6 هللانيقتاو ١ لاقف كلذ عم نهل طابتحالا لييس ىل>امو نهجرخاام .هنال
 سوفتلا لامعا نم «'ىش لكىلع ناك هللا نا اهمهو سوفللا ليهو رطاولا ظذحب نهريغ

 رضاخلاوه ديهشلا ىسافلاس ايعلاوبا لاق + اهملا ارظانو ارضاح (ادنهشإل بولقلالاوحاو

 ةيقارملا ىلع هدبع ديهشلا هلا فرع نمو عومسمالو ىقمالو مولعم هنع بيغيال ىذلا

 0 : 0 ا لال لات هريغ نع هندهاشمو هملعب ىنتكاو ةارصا»« كح هدقشلو هاهل ثمح هريإق |

 مهْنم دهاشو لع امي ةمايقلا موب قلخلاىلع دهشي وهو ةرخالاو ايندلاىف ”ىش هنع |

 نا رب طا دون شملع هن هك * ناكمو نيكمرد تعش زد

 اهتاتسد اهحرب ددع * اماباسرد كتورلالدَكْع

 رضاح دوبوا 0 همه + رهاظ دوبوا كيدزت همه !

 هتمج نم قاعلا دلولا نم ذخا اذا هلا ىتح قا ىلا لطابلا نع عوجرلامسالا اذه ةيصاخو

 سافل : ءازتنالا حرش ىف م اهلاخ حلصي هتاف افلا كلذك ةجوزلاىلعوا هللع ”ىرقو رعش |

 نا 8 انلامآ مركلا هبانج ىلا هجويو انلاعفاو انلاوقاو انلاوحا حاصينا هناحبس هللا لأست

 نيمسق ىلع هللا لها رباكا نم فشكلا لها دنع ةكت الملا نا رعا « # هتكت المو هللا |
 اماسجا ريشبال نا اك ةفيطل ماسجا مهلف ماسجالا ةيترم ىلا حاورالا ةبترص نم اولزنت مسق .

 ةيضرالا ةكئالملا عيمج مهف لخديو مالسلا هيلع مدآ دوحسسب نور ومالا مهو ةفيثكا

 ملعف اوه مسقو .الصا درف مهنمذ كيال ثيحم هريغو ليربك مهرباكاو مهغاصا ةيواهسلاو |
 مهنلا ريشا نئذلا: نومنهملا مهو ةفيثكوا تناك ةفيطل ةينامسلا سبالم نع اودرنو حاورالا |

 لضفا ناسنالاو .قحلا دوهش رحبفف مهقارغتسال اتاطم تادوجوملا نم مهريغبالو مهسفنابال

 هلوقب هيلا ريشا مك طقف لاا دب نوقولخم مهتاف ةكئالملا فالخي |

 تخير ورف مدا رب قشع ضيفوج * تعاط ندنحزا دوس هج اركئالم

 ىنمؤم ناككواش مهنال لوالا مسقلاوه انهه ةكئالملاب دارملاو لالحلا راثا نم صو ةسرتلا

 فرمعاف ميلسلا بلقلا ىذ ىلع ىنخبال اك ممعتلا ىضتقي مظعتلا ماقمنا عم ةكتئالملانم مسقلا
 ه سم أ حالسصو هريخ هيفاع نوتتع ىا 0 ىنلا ىلع نولضي 0 7 ذأ | تيدللا اهيا طبضاو ا

 ءاعدلاب ةكئالملا نمو همحرلاب ىلاعت هللا نم كلذو ةنأكش مظعتو هفرش راهظاب نومتهيو |

 هناف اعم كرتشملا ىنعم ةدارا زوال ذا زاجلا مومع ىلع لومم نولصي هلوقف . رافذتسالاو |

 هللا نم ةالصلا قاتسهقلا لاق «الما فاننا ىاعملا نيب ناكءاوس ىا اقلطم كرتشمال موال

 لالخلاو؛لالا"ىتذشأ قاولخ ةنال لاكلا !ةنتزاولاذلا: الش قا ناطعقلا, قلتها زم

 ٍبابنم ةنحلاو ةنلانم مدا طصهااذلو ايندلا اهتطومو ةنحلا ىضتقي قشعلا نال كلذو ْ

 ظ

 ا

 ١ اذه لدكقالينا عال نولي هلك ريعنملا قتماؤتا الكف ضامن ادويه والاف هرشبلا ١



 موي ١7م :جع نورستلاو:ىلاثلا ءزجلا

 از اع الا ىلا هز[ + تما 20 قر شز# .لدرا6الاو* ءايتالا و ذاباكلا لاف “باحفللا .ةيلل |
 تسد ىاذك جيه ] ىنعي : باحح ريغب مراح تاوذ ءاسشن ىلع لوخدلا صخردو تازنف باح

 [ شيوخ نارمس هنو ] 5 نهئاسا الو 9 [ شيوخ ناردبسب ىور ندومترد نانذدب

 | ناردارب نارمس هنو ] #8 نهئاوخا ءانبا الو 9 [ ناشيا نارداربب هنو ]6 نهناوخاالو # | 0

 نورظني ءالؤهف [ ناشيا نارهاوخ نارسب هنو ] © نوتاوخا ءانبا الو 9 [ ناشيإ |
 اهاطبو اهرهظىلا نورظنيالو نيدضعلاو نيقاسلاو س لاقل هجولا ىلا ةفشح ىنا نق

 ملامتاو نهتلخادم ىلا نهجاتحاو نملع نهتلخادم ةرثكل ءالؤهل رظنلا حِيباو اهذخفو
 مهاربا كابا هلاو ١ هلوقىف ابا ملا ىمس كلذلو نيدلاولا ةلزن# امهنال لاخلاو مار "هنا

 | مراحريغ امهؤانباو امهئانبال نهافصينا ةفاخم امهنم باجيتحالا كرت هرك هنالوا «قحساو |
 ةرسشب اهجوزل ةأرملا فصو نع ىهندقو امهدنع راخلا عضو هركو مهنبب حاكنلا نوجا

 ةنتق كاذب عقيفاهي هبلق قاعتب هناف اهيلا رظني هنأك نوكي ثبحب اهتساحمو ىرخا ةأسما
 | ةيكرلاو ةرسسلا ينام ىوس ةملسملا ىلا ةملسملا رظنتف تانمؤملا ىنعي ه6 نهئاسسنالو © |

 | تانباتكلل زوخنالف رئارخا نم نهئيد لها ءاسن ءاسنلاب دارملاف ةكرلارتس بجوي ةفشحوباو
 نهئاسالو لاق امناو تاساتكلاو تاملسملا دارملاوا نددنع اعقكلاذ نهيلع لوخدلا

 تايدوهيلانم رفاوكلا ءاسشنلا تناكدقو نهيلع تايباتكلا لوخد لحبف نهسانجانم نهنال |
 | لوق وهو باجملاب نرساالو نبجتحب نكي مف مالسلا هيلع ىلا ءاسن ىلع ناخدي نهريغو |
 امرخم ةأرملادبع نوكف ءامالاو دنعلا نم 6 اا تكلمامالو كلامو دمحاو ةقينحىنا ا

 نظنلا ةشئاع تحابأ:دقو مراحلاك اهنلا اغني ناو افيفع ناكاذا اهيلع لوخدلا هلزوجيف اهل

 | ةصاخ ءامالانم لبقو رح تناف تجرخو ربقلا ىف ىتعضو اذا كنا[ ؤكنل نتا ل
 | دبع نال ىوقتلا ىلا برقا وهو مولعلا رحبف لاق « اهعم ىننجالا مكح همكح ديعلا نوكيف 0

 انتامزىف ام-ال ديلا ف اهدبع لثم نياو ةشئاع لثم نياو الخ وا ناك امصخ ىنجالاك ة ًارملا

 هنؤر زاحا دقو هعمرفسلا الو جحلا اهل زوجي الف روهما هللعو ةفدح ىنا لوق وهو اذه

 دقو ةهرحلا َنِجوبالا زاظنلا زاوج نكلو ةوهشلأنم نمالا ذجو:اذا انفكو اههجو ىلا
 | امث هك هللا نيقتاو » دورسسلا دجم كلعل عجراف - ةروسىف ماقملاب قلعتيام ضعب قيس |
 نتردقام ظاشحالاب نكلعو ركذ نم ءالؤهر قلو ذرلا ىخ !نياشخاو باَكئتجالا نم نتا |
 انا رك: نار كت طا لق ىراررت» مدا كك نبدك نص نون كلا اقع ||

 هللازا 9 [ديرادنرب سسزا مرش ٌءدريو ىاذخزا ديسرتبو ديريك رارق باح سب دد نانذ
 هملغف توانفّتيالو لاتفالاو لاوقالا نم ةنفاخ.هنلع قخمال 46 اديهشش ”ىثلك ىلع ناك |
 لاوحالاو تاقوالاو ناكام ا

 اكو كلبا نقم رابع ةخرك * مكاتزك د اياننمل نش _ اي كنج

 نو مهو هرزا ديوث رود * نامرحم الز ديشوبس هديد

 السسحطح هه ع و صنم . تن دم - جب رارقو زيصضإ دنحشنت»شوخ م راقوو اند .ىوتاز٠ شيرد

 (قو)



 ا

 هم ردصي نأ نم اماقم لجا ةنإاب نيرمشبملا دوا ةحلط نال ربا اذه ةعص نم |

 نوعلا ناعم ىفاك هتيسأو هيبا مساو هئضاز ف كرا انوع لدحر هنا تتاارر ىت> كلذ |

 اهظع اسنذىا 1 اهيظع هللادنع ناك ف هدعب نم هحاوزا حاكتو هءاذبا ىبعل 3 6 مكلذ نا 3

 هاب وا تافوزا دعلو وا تايحرد تسمو ترضح نا تمرح كريز 3 الئاه ارماو

 ىركتعافع نهاباو يتفدلخ تتلخ حي حيناك مظعت قوقح ىادارد وا تاممو تابح '

 1 00 وا لادتعا ىالايرب تافو زا سل ا

 تسار دمايث وا ىاببز تماش زج هك * تسفيرشت نوك ود ره تنطاس ىابق

 يا أ ىنعي ] مكتاسلا ىلع 46 اوديت نا  لاقف ديعولا ىف غلاب.مث
 هللا ىبص هنأش م ظعلو ة ةم 1 ظفحو يملا كرام تاليوأتا ىفو © نهجاكنك هفريخال امم ْ

 0 حاكت هلي دي راس ناب زب 0 طق 3 كرودصىف « هوةخنوا ف مدرخ هيلع

 ”ىشلكب ناكهللا ناف 9» ىنشاكلا لاق اذك [ هدرواين نابزب و دوب هتشذك ضعب لدرد اهنع
 ةيناخلاو ةيدايلا ىصاعملا نم مكتعردصامب مكيزاجيف هنطابو ”ىشلك رهاظب معلا خولي 6 اهلع

 هكىنادم نوج ] رارسالا ف شكىف لاق * هريغو نهحاكن هيف لخديل كلذ ممو ةلاحمال
 هتسور دن ىو دنادصوت ىلراكتشا رو نابنو تساعلطم ون لاوحاو لامجارب ىلاعتقح

 لاوقاو درو ماودو كالج ىاذغو مع عابتاب هتشاد بذهم اردوخ لاعفا شاب وا ءاكردرب

 كاب دوخ قالخأو ,قلخ تحبيصنو رذع تموادمو نا 5 تءارش هداد تضاير اردو

 تس | عمطو ايدو ,ل نوح تّشرط جهنم دشو تسا ند هار رابغ هحرهزا هتشاد

 ىنن هلا الم» تسال متشم تلاحود رهرب « هللا الا هلا ال » ةلكو تعانقاو لكوتو احس نئيارا و

 هارباحو تسانئيالا هحره «هلاال» ديوكهدش نوح شيادا و تايثا «هللاالا»و  تساشيالا

 هتسارا ارواو دياراسب شيارا تافصب ارهدنب و ديا ىور «هللاالا» لاج كن ا دنكب خبزا

 لاحودوس رهاظ ىوزرب «هلاالد رتاركاف ديك وادع ماب ارو انندرب ىنطصم ارق هتسارببو

 ىئااجلا ىلوملا لاق : [:اقحسقحس ديوكو دريذين ارفىتءاب اروا دنت ىورب «هللاالا» تعلخ

 ماكب هديشكوا شرف ان شرع *« ماشا تانئاك تسيكنون ءالد

 كنردن هدنام ىوبدت امونمزا * كنعا كنب نا هكا ا

 مدق رون غ ورف «الا» دراد * مدع“ كريت تشاد ءال» هجرك
 ىع تدحو ماحز «الاد دهد ىطت كاسب «الد دنكن وج

 رون تدحو ني ديه لر ناوذ كوكا تاج ىزاقرات

 ىوش. صاخ رون ضف طبهم * ىوشدصالخ دوخز ىنامزرك

 ءالا»زامه ىه راو ءالد ز مه « اليتسسا دبي ضيف نأ بذج
 شكفص دوب ناب ناك# شتفرعم رون داد ق> هكره

 ناب قح ريغز ناجح قحز نت *« نئاك ق> ريغب ن" قحب ناح
 تارا هلا ىور  مهنع باجعتحالا بحال نم نايبل فانئتسا 6 نوابا ف نهيلع حانجالو»

 دمع تح حمس ع رويس - سمع اج 02 تت يس ص
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ِْ 

 ظ



 هي "11 نورشعلاو ىناثلا ءنملا

 زيمتلا ىلا اهئاذاىف .جاتحي هنا. ةفششج بالو هبسن رك ذب لصحي هيلع دوهشملا فيرعتو هتانل ىف |
 هيلع فاخيو ىرخا ةئن هنشت اهلال ريتعتالىهو ةمغللاب الا امه, قرفغيالوهو نيمصخلا نبي
 بسنلاو, مسالا يف هريغ هكراشب امير. هلال ىنكتال بسنلاركذب ةفرعملاو.مصخلا نم نيقلتلا
 ىلا جاتحي هنال اقافتا هيف لقتال هتداهش نال لوقنملاىفال راقعلاو نيدلاىف فالخلا اذهو

 زوحن ىفاشلا لاق اذكو ديدحتلاب راقعلاو فصولاو سسنحلا ناب فرعي نيدلاو ةراشالا |
 هبضاق دنع دهسشي ىتج هب قلعتيف هنذاىف رشي وا هرضب باهذ لبق هادايف ىمعالا ةداهش
 | اواعفت نا ىا 4 هللا لوسر اوذؤت نا 9 مكل ماقتساامو حصامو ىا 46 مكل ناكامو 9
 اهب لوخدم هكاروا نانز] 46 هجاوزا اوحكتت نا الو لف هب ىذأتيو ههركي العف هتايح ىف
 هناف هتمرح ةاعارمل اكرت هبف ناف 6 ادبا + هقارفوا هتافو دعب نم ىا 6# هدعب نم ف [ دشاب

 تطراش )مالسلا هيلع لاق اك ةرخآآلاو ايندلاىف هجاوزا نهنال لام و تاهما هجاوزاو با
 رخآل ةأرملا نال ةنْلا ىف هعم نكمل نجوزتولو [ ةنملا ىف ىبم نوكت نمالا جوزتاال نا ىبد
 كنا هتومدنع هنع هللا ىضر ءادردلاى نال تلاق اهذع هللاىضر ءادردلا مانا ىور امل اهجاوزا
 ىكتتال اهل لاقف ةرخ آلاف ىبضت ىلا كبطخا ىتاف كاجكناف.ايندلا ىف ىوبا:نهب ىتتطخ
 نع - ىودو  هجوزتت نا تباو ناك ىذلاب هتربخاف نايفس ىبا نب ةيواعم اهطخف ىدعب

 ىدعب جو زتتالف ةنحلا ىف ىجوز نوكتن را تدرانا هنأ سعال لاق هنا هنع هللاىضر ةغيذح

 اهنعهللاىضر ةبيمحما نا وهو اذه الخ ةداوج و ةس اع ووو طا( ءاوؤازح آل ,ةأرملاناف
 ريت اهنا) لاقف ةرخ آلاف نوكت امهبال ناجوز اهل ناك اذا انم ةأرملا نا هللالوسراي:تلاق
 لصاحلاو (ةرخآلاو ايندلاب بهذ ق اذان سحنا ةبيبح مااي لاق) مث ( اهنماقلخ امهنسحاراتختف
 دعبو هتاح لاحىف لاوحالا عيمجىف هورقويو مالسلا هيلع هوءظعي نا ةمالا ىلع بجي هنا
 عم نيديرمالو اهيف ناميالا رون دادزي بولقلاف هريقوتو هميظعت دايدزا ردقب هناف هتافو
 هنايب قبساك هتماىف ىنلاك هموقىف خيثلانال ةنسح . ةوسا بدالا اذه لاثما ةياءرىف خوبشلا
 ةضارلاة هج نم ةنفقملا سفنلا ىوق ناوىلا ةراشا ةيالافوت# 6مهتاهما هجاوزاو)) هلوق دنع
 اينو ةيدمحالا ةرضحال ةصاخلا تالامكلاب ةدرفتم اهتايلكب اهتاقبطب ةّمطملاو ةيضرملاو
 فاتخا مالسلا هيلع ىلا نهقلط ىتاللانا مث * فيرشتلاو صا.هتخالارس مهفاف داو

 القنابل ىحاو زا) لاق ثيح ةمصعلا عطق منايااوبع هنالق نوهلحم لاق نهو نيف ْ

 امهرح تت مالسلاة لع ىلا اهب لخد نم نا حرحصلاو ب آلا تحن ناخدي 01 ةرخ "الاى |

 مايا ىف ةذيعتسملا جوزت سيق نب ثعشالا نا ىودامل اهب لخديل ىتلا هب .آلا نم خف :امطق |
 | كرف اهنك ناقش اهقراف مالسلا هيلع هناب ريخاف امهمح رب منهف هنع هللا ىضر رمح هفالخ

 نجوزتال دمم تامل لاق ىملا هللادببع نب ةحلطنا ةيآلا لوز .ببسو « ريكن ريغ نم |
 | انمع تاب ىلع لوخدلا نم انعَتع ىنعي امنع نهحخم و انمج تانب دمه جوز ظفاىفو ةهشئاع

 هنق لزنف هدعب نم ةشئاع نجوزال تامرنيل للاتقف.ة رص .نا 2 لخبا نم اناك ةشئاعو هنال

 أ ةديدش ةفقوفف تنكدقو ىطو.لا ظفاحلا لاق * ةينآلا ( مكل ناكامو ) ىلا-ت هلوف

 نم )



 بازحالا ةروس موي 7١6 جح

 تكلا كراك تيل تكل 00 تش ع تلا

 نذاتسلو هادا 1 رظظدز: ين زي رفا خر تف لطشعل

 نديحتس عرش نيزاومب + نديدو ندينشزا لعفو لوق

 قيرط ىاضتقع ندربسس هر «* قفرو رايو خيشو قلخو قحاب
 اذه نيذا كح ندزك اتشاز“# !انطغاو حازاواج ' تاكرح

 ماعم سفن بوشز ندرك كاب * ماهواو رطاوخو تارطخ

 تديبداىب موشز نايغطو رفك * تسيلط بدا رد مالساو نيد

 نوعاملا # اءاتم نهوملأس اذاو لي ةنسحيتسملا لاعفالاو ةئسحلا باد آلا قيفوتلا هللانمو |
 سرذا ]ةسرافلابو : رتس فاخ نم * باح ءارو نم وه عاتملاىا د نهولآساف ف هريغو
 مكبواقل رهطا 98ه باجحلا ءارونم عاتملالاوسىا هي مكلذ 8 بابلا جراخ لاقي و [ هدرب

 نم دحاو لك ناف ةيئاطيشلا تالاخلار ةيئاسفنلا رطاوخلا نه اريهطت رثك ١ ىا ه« نهبولقو

 نع مهلقن رارسالا فشكىف لاق * ثىش هلق ىف عشب ل رخ آلا ري لاذا ةأرملاو لجرلا
 نم ازا ناو دعب ناقل نار" هنانشملا فحارط فور حراما" 0 1 ال

 ددش اذهلو ءاسنلاو لاجرلا نم هسفن ىلع دحا نمأيالف مالسلا هيلع ىنلا جاوزاو ةباحصلا

 ناواعال) مالسلاةةللغ لاق 6 ةيمزح امله ردلا ةأ ماب كجتر ولكنا ناب أةمبردعل ىف نغالا
 ةحنهيلع ٍباجيلا يرضخ هنع للاى ذر رمع ناكو * (ناطنشلا امهئلاث ناف ةأ سابا لجو

 لاقو نيعنكتارام نكف عاطاول لوقب ناكو هبف لزن نا دونو اريثك هركذي ناكو ةديدش

 -ىورو  تلزأف باححلاب نيئمؤملاتاهما تصاولف رجافلاو ربلا كءاعلخدي هللالوسراي

 ظ

 لزني ىحولاو انلع راغتل باطلا نبااي كنا بئيز تلاقذ لضفلا لاجرلا ىلع نكجوزل

 كادخ نب رذا ادئالا هوت" كوع كجاخل و دلاط زقة نار حيت اور ساد ا ضار 141 9و

 نعو * 16 نهوملأس اذاوإ) دما دورف باحجم تيا هنعّللاىضر رمع لوق قفورب دندوب |
 رمم ناكو نهتجاخل ليالا نجر نك مالا هيلع ىلا جاوذا نا اهنغ هللا ىضر ةشئاع

 تناكو ايشع ىلايللا نم ةلبل ةعمز تنب ةدوس تجرخف لعفي نكي ملف كءاسن بخحا ىنلل لوي |

 هللا اها زئاف باححلا ةيا لزنت ناىلع اصرح ةدوساي كانف دق الأ: رمع اهاذانف ةليوط ةأرضا |

 ههات دش مكح شلوزنذا دعبو ] لاجرال نزربي ةينآلا هذه لوزت لبق ءاسنلا تناكو:ىلاعت |

 تناك ةنقنتم هللا ل وسو اءاسأ نم أ سما ىلا نظن نا اذَحال نكي وب [ دئتشا كو رف..ةدتربإ ناثذ

 نع سانلا ذخاب ءاملعلا ضعب لدتساو [: باق ىباي ىدونإ بات رد ركأ دنتسركت لوسر

 وهو توصلا نقي اذا ىمحالا ةداهش زاوج ىلع باجملا ءارو نم ماللسلا هيلع ىلا جاوزا

 ١ ا 35 الطف ءاكشنلا لع نكل ناف نيحتحا لاَقف دجحسملا ف ءاسسنلا عم نهو نهياع ا هنأ

 | ناز زا -ىزود هك دوم انو ارك جبه باح تيا لوزتزادعب ] ىنعي : ةبقنتم ريغوا

 | اذااوف فسوب ىبال افالخ الوا عمسيايف تناك ءاوس ةفيشحوبا اهزحبو دمحاو كلام بهذه

 | للخالذا حبي هؤاداف نايعلاوهو لمحتلا تقو رظنلاب هل لصح ملءلا ناف اريصب اهلمحت



 مو +7١ م نورشعلاو ىتأثلا ءزملا

 تحك سميك ل الاوب|زلف اذدتنإلاو 1و مهر شاف مكحلاو دب ضهشلا ءاذا ةنجيللا تال وأتلا قو |
 هقلخ نح ناكو هيلع ماربالا ىلع هماشتحا طرف مكي الو بدالا نسح نم مينا
 دعب ساّئتسالا ىا » كلذ نا 0 هيكل ىدس هافانا ىت> هعم ةطسانملا ىلع مه رسج |

 [ ارزيمغيب دنك هدرزاو دئاجنر ىع ] ه5 ىنلا ىذؤي ناك و» ثبللا ىلع لادلا لكالا |
 ررض نم ناسنالا ىلا لصيام ىذالاو . هينعبال ايف هلاغشاو هلها ىلعو هيلع لزأملا قيم

 دافع ]ا ليززف 3 5 مكن ىحتسيف © ايورخاوا ناك ايويند هتايتقوا همسج ىفوا هسفنىف اما |
 نوكينا ىعدتس هناف 4 قطان م ىحتسإال هللاو هه هلوق ليلدب مكجارخ رخانم ىا نفاككلف |

 ق> مكجارخا نا ىنعي . مهجارخاالا كلذامو مهسفنال مهب اقلعتم اقح اسما هنم ىحتسملا
 كرتلا مدع نعء ريععتلاو جورالاب ؟ساو ىحلا كرت هللا هكرتيل كلذلو ءامحح كريالنا ىتشف

 تاروعلا نع مهرثكاو ءابح سانلا دشا مالسلا هيلع ناكو ةلكاشملل ءايحتسالا مدعب
 لعف دنع ناسنالا هجو ىرتعت ةقر ءاحلاو . هتعيطب ناسنالا هركي امع لفاغتلا وهو ءاضغا |

 نع سفنلا ضاسقنا ءابملا بغارلا لاق * هلعف نم اريخ هكرت نوكي اموا هتهارك عقوتيام
 سلف هبذعل نأ رطبا ةيشلا ىذنم ىلا ىلاعت هللا نا - ىتور - كالذل هكرتو حئابقلا
 ىلعو هببذعت كرت هبدارملا ااو كلذب ف-ضولان ع هزنم ىلاعت وهذا سفنلا ضايقنا هبدارب

 لاق +« ءالقثلل بيدأت ةب آلا ىف ثم نساح. ال لعاف حباقملل كرات ىا ىح ىلاعت هللازا ىورام اذه |
 لح النا تفيضللا ىتشف ءالقثلا قحىف (اورمثتناف متمعظ اذاف) ىلاعت هلوق لزن فنحالا |

 ١ شمعالل لبق ةظخل ىذرملا ةداسع ناف كياعلا | لامع :اينكور قبولك, تمنح لكك القنا هلت
 لبق .ءالقثلا ىلا .رظنلا لاق كغ شا ىذلاام

 ليحرلا ىوس نينك اسال 3 * .موق  ضراي لبقثلا لخد اذا
 الو لبقثلا لبا لمح لجرلا لابام ناورشون ال لبقو + حورلا ىدح ليقثلا ةسلا# لقو +
 لقاعلا قح نه لبق. حورلا هيدرفنت ليقثلاو ءاضعالا م.مجم لما لمح او ليقثلاة كا لفخم
 '”ىجلاو ردقلا قوف سولطاق حالا ةمالع نمو مايقلا ةعرسو مالكلا هلق ماركا ىلع لخادلا

 لهااي مكيلعمالسلا هيمالكاف لوش وانالث نذأتسإ ملاهيخا تا.ىتا اذا اولادقو .تقولاريغىف
 رادقمو هلكا لج الا غرشإم زادقم 7-0-5 ثكمو نالف نكات كوش - تيبلا

 تئنخو لخود نذا ناف هنالص نه ت تاعكر عبداب ىلصملاو هبوسخو نم * ضوتملا غرفام
 ١ تييلا بحاص هيلا لسرا نم ىلع ناذئتسالا بجالو ..ةوادعلاو دقحلا نع املا عجرالاو

 | 'قخ لاح تيادبو تسا لاق تبان بدا ] دارعمالا تشك ىف لاق: *.هتاوعدب ”ىتاف ال
 | 'قن ىندا)لاق م : داتسرف قل سب تسرايب بداب مالسلاهيلع ارطصم لوا هلالج

 !' ره ارصاخو ..دتكلاه الاو دياب ىندا .ىهاظ ىاضعازا ىوؤضعره ار ماع .( جر دبات نرتيح)ف
 | دياي بدا تاقوا همهرد ضاخلا صاخو .: دنكلاه .الاو دياب ىبدا نطاب ىاضعاذا ىوضع
 ىىاجلا ىلوملا لاق

 بادآ 07 قتمَشلا قرط د ةيلينبفمالا ينقل نط هلا اهيجأ

 ( هيام )



 بازحالا ةروس م7 1 جم

 | ظفحلاو لاوضلاعمح مسالا اذه ةيصاخو «هريغو لهانم .هتقارمب هللا هيمان ىلعو ركذ
 نينملا ىلع فاخنم هأرقيو هيلع عمجنتف هتءارقنم رثك#ي ةلاضلا بحاصف لاملاو لهالا ىف
 ركل هيلع فاخي نم ةقر ىلع هدب عضي ارفتس اذاراول«كلذكو تار عميس هما نطبىف

 ءاممالا حرشىف ىسافلا:سانعلاوبا هركذ هتلاءاشنا هيلع نمأو هناف اعس.هلوق دلو و .لهانم

 لهانم اع و راهطاو رسلاو راهنلاو للالاىف اًظفحننا ىلاعتو هنا>بس هللا لات ىنسحلا

 ترضح نوح هكدناهدروا ] ه6 اونما نيذلا اهيااي 8: دادلا هذه !نمولخ نا ىلا ةقارملا

 دوم بينز هعلو هدوهرف لوبق قابر مك اهنَع هللا ىخر ارسئرز مالسلا هيلع ريوغرب

 أ دتشك ل ودعم نسب د شهدروخ ماعط نوحو داد قوتنم قاوعد هديبلط ار مدعو

 نام د مم هك تساوخيرم مالسلا هيلع تريضح دوب هتسشن راوبدب ىور هناخ ةشوأ د برو

 ١ قع نامت دنام ياكم سواح هون ادباك تنوي وأ تاع سلوا: وحر داو دورب

 ااطتناز ا هبعبوةنفا وجت راع ااياقنا دك تعا ديد رش وتادماب هنانيردبا كؤضع تنناكيم |
 تقبو نو زانت نا رقاك تقول قم اسانزا ا عؤووع عانس الزان باعت تااهش كولي دك راسب

 لوسر ناكو نوجرخالو نولكأي مث هكاردا نيح ىلا نودعقيو نولخديف للا لوسر ماعط |
 هتارحح 86 ىنلا توب اولخدتال له « اونمآ نيذلا اهيا اي ) ىلاعت لاقف كلذنم ىذأتي هللا

 ىلا  اوعدمو مكل انوذأم مكتوك لاحالا 6 مكل نذؤي ناالا ه8 لاوحالا نه لاحىف
 راعشالا ىعدب ىنعم نمضتم هنال نذؤس قلعتموهو [ دسا رد ماكنه نا قمل 1 3 ماعط |

 نيرظان ريغ 8 هلوق هبرعشا ام هب نذا ناو ةوعد ريغنم ماعطلا ىلع لوذدلا نسحبال هناب

 لبق هنأك لابملاو فرظلا ىلع عقو ءانثاسالا نا ىلع اولخدتال لعاف نم لاح هينا |
 | تقوت نيرظتنما نع ئا/ مانا" ةزاورطانريغالا اهؤاحتنتالو قزلالا+لاجنالاىتلا توا الجدال

 نالت لفل ة3/ةرس اراد اذا ماكل( نا ويدعم هفكلال او: نيستا عد كك هاراوار ةاعلعلا ١
 هيفو .نيي ناحىا نيئي نا هلثمو هانا برق ىتأي ”ىثلا ىناو دم حتف اذاورصق هلوا رسك اذا
 اذا نكلو 0 مارتحالا ٍباحناو تقولا ةاعارصو ناذئتسالا ىف بدالا ظفحىلا ةراشا

 دارملاا ىلع ةنيب ةلالد هيفو نذا ريغب لوخدلا نع ىهنلانم كاردتسا 6 اولخداف متيعد

 اولخداف ماعطلا ىلا متعدو لوخدلاف مكل نذا اذا ىا هيلا ةوعدلاوه ماعطلا ىلا نذالاب

 مللوانتو ماعطلا #* متءعطاذاف 2 ةرضحلا كلت ماكحا ظذحو بدالا بوجو ىلع هتويب

 اوقرفتف * اورسشتناف ف [ ديدروخ ماعط نوج سب ] ةيسرافلابو : ءاذغلا لوانم مطلا ناف

 نيلخاكلاباةيصوصختةيوالا ذعر[ 91: ئاهئاخزإ اديؤغن هدتكا |: ! قلن ةيسوافلابوو: اوثككالو

 ماعطلا ريغل نذالاب هتوس لخدي نا دحال زاح امل الاو مهلاشماو نذا الب ماعطلا لجال |

 دض وهو [ نتفركسنا : سائتسالا] 6 نيسنأتسمالو فه مهم سمال ماعطلادعب ثبللا الو |

 أسش ثدحي هلال هريثكو مالكلا ليلقىف لمعتسي ثيدحلا 86 ثيدحل ف روفنلاو ةشحولا

 مكضعب ثيدخل ىنالا نيبلاط اولخدتالو ىا لعفب ردقموا نيرظان ىلع فطع وهو اشف
 [ركيدكس نيس ىارب ناكتف رك مارا دينيشنمو].ةيسرافلابو : هلعمستلاب تيبلا لها ثيدحلوا



 مهي 717 م نورشلاوةقانلا وما

 تيددس ةعازخلا ثراخلاب تب ئهف اعل انام »* ةروسلا هذهق ال تقيسدقو ةيدسالا

 ىلع اهيتاكف سلق نب تبان مهسىف تعقوو ةنس نيرشع تنب تناكو قلطصملا ةونغفف
 اهقتعاف نيعلا كلب تناك اهنا لبقو اهجوزتو كلذ اهنع مالسلا هيلع ىداف قاوا عست

 اهنلع ىلصو ةنس نيعسس تغلب دقو نيسمحو تس ةنس ةنيدملاب تيفوت اهجوزتو مالسلا هيلع |

 سو هيلع هللا ىلص نهنع تام عستلا ءالؤهو + ذئموي ةنيدملا ىلاووهو مك ؟كلاموبا انا ؤيصا

 لاف مهضعب نهمظن دقو |

 بسنتو تامركملا ىزعت نهيلا * ةوسن عستنع هللا لوسر ىفوت
 نيزو دنه نهولتت ةصفحو # ةيفصو ةئومنم ةهيشئانفق

 بذعيل نهركذ تسو ثالث * ةدوس مث ةلمر عم ةيريوج

 نا ةريره ىنانعو ءاسنل | نم اهحاك دير نم ىلا رظنلا زاّوِح ىلع تلد 0

| 

 ءاسن نيعاىف ناف اهلا رظنا) مالسلاهيلعىنلا هإلاقف راصنالا نم أها جوذزتينا دارا الجر

 ةفلالل عاد حاكتنلأ لبق ةبوطخلا ىلا رظنلا نا كلذو رغصلا ىنعي ىديالاق ( أيش راصتالا

 اهضراوعىه معتنا ةأرما بطخ نيح ةعاضرلا نم هتلاخ ةملس ما مالسلاهيلعىنلا ماو سنالاو

 اكياس وذل قرا هقول ةنلخ ايضاؤما تت تدا قلل قرع ينقط“ تاجا

 لوالا + ةعسن و ةظيلغلا ةروعلا ىت> ءاضعالا عيمج ىلا رظنلا زوج راذعءالابو * هب دخ

 يل هيك كلا ركل روف وما رانا نكولا نا وحل قولا 2 داتا “نتن

 حصيإل هجولا ةيؤر نودي ةداهشلا ءادا ناف ةداهشلا ءادا ىناثاو * ةاحكملاف ليملاك هآر

 بععلاب درلاو ةنعلا ف ةراكبلا سماخلاو * ةلباقلل ةدالولا عبارلاو * ىضاقلا مكح ثلاثلاو * ظ

 ءاسنلل ضفخلاو ةدكؤم ةنس دلولل ناتحلاف ضفخلاو ناتحخلا عبالاو سداسلاو * |
 ةمئاق ةققر ةدلج كانه ناف اهئاتخ عضوموه أيش لوبلا ةبقث قوفزا كلذو بحتسموهو |

 ةمركم لاجرلل ةنس ناتخلا ) ثيدحلاىفو اهناتخوه: ةدلجلا هذه عطقو كيدلا فرع لثم

 حاكتلاا ةدارا عساتلاو د ءارثقلا ةدارا نماثلاو * ( اهتتوطر فخنو اهتذل ديزيو ةانكلل ا |

 لجرلا بطخ ناف اهدصّال نا ىتش نكل ةوهشلاب ناك ناو رظنلا زوجي راذعالا هذه ىنف |

 مدقو ديو ةبقرو هجوك الار هظيام ىلا رظني دمحا دنعف قافتالاب اهلا رظنلا هل حبا ةأرما

 وه ىلاعت هنا لع نم نا اهْمو + نمحر لا حف ىف م" نيفكلاو هجولا ريغرظنيال ةثالثلا دنعو

 ا :تفاكلاألاو جت ةيكر حلات تتجايخاو رف كرو هاك ع لك ناو
 [ تو ةفاو قشر روحنا ركل روب لوز |

 تسار نك شتوخ زاكشاو .ناهأ + تسانيو اناد:قح هك ىتناد وج |
 هببقر هللا نا ملي ناب هملعب ءافتكاالاو ىلاست هتبقام ةهجنم اقلعت مسالا اذهب برقتلاو ظ

 صرفلا نازهتني اءهناو هلودع ناط.شلا ناو هلودع هسفن نا معو لاك لك ق/ احا كش

 عضاومو اهسيبلتو اهئاكم ظحالي ناب هرذح اهنم دكت ةفلاخلاو ةلقغلا" ىلع هنالمحم ىن

 0 1 اكد نوكيذا قلختلا ةهج نمو ىراجماو ذفاملا اهيلغ دست ىت مينا |

 060 هوس



 باز>الاةروس مسي ع

 هريخ و هيلع حاكتلا سه عسو و ماللسل هيلع ىنال لحااع ريصلا باب ةرهطظملا جاوزالا ىلع ْ

 اهراسكتال اريجو نهبولق ةمالسل اظفح نيجانم ةدورب اهب نكسو (ءاسنلا كللحبال)

 ءالؤمبدارملازا اهنمو + مهحلاصم بقاري 6ايبقرإل هتءالاوحاو هجاوزا لاوحاو مالسلاهيلع

 اما + هةيريوجو تشررو ةنوممو ةيقصو ةفلك ماو ةدوسو ةيبح ماو ةصقحو ةشئاع عسنلا

 ىو لاوشىف كى مالسلا هيلع اهحوزت هنع هللا ىخر نكب ىف تنب ىهف اهنع هللا ىذر ةشئاع

| 

 ١ نيتسو اعبس تفراق دقو تتامو اهدى نفدو اهرخىف هسارو ةرمشع قا تنب صو اهثع |

 كلذو اليل هبتنقدو عيقبلاب ةريرهوبا اهيلع ىلصو نيسمحو نام ةنس ناضمر رهشف ةنس

 ١ ىلع فملختسا ناوىم ناكو ةيواعم ةفالخ نم ةئيدملا ىلع مكملانب ناو ةيالو نمزفف |

 اهنع هللاىضر ةصفحاماو « ةئسلا كلتىف ةرمعلا ىلا بهذامل هنع هللائضر. ةريرهابا ةنيدملا |

 مالسلاهيلع هوخا نوعظمنب نامع تخا بنيز اهماو هنع هللاىضز باطلا نب رمح تنب ىهف

 دحتا لبق ةرحولانم ارهش نيثالث سأر ىلع نابعشيف مالسلاه لع اهجوزت ةعاذرلا نم

 | نيتسو انالث تغلبو تنبلا ىد شاركو نادس مخ ةودلا ليق اهتدالو تناكو نءرهشل

 ةنيدملا ريماوهو مكملانب ناورم اهيلع ىلصو نيعبراو سمح ةنس نابعشف ةنيدملاب تتامو |
 اه.١.ساواهنع هللا ىذر ةيديحمااماو * ةنع هللا ىضر ةريرهوبا اضيا هلمحو اهريرس لدحر دم |

 هللالوسر ثعبو .مالسالا ىلع ىه تتينو كانه هللادببع رصنتو ةيناثلا ةرجهلا ةشيملا :ضرا

 ىئثاحنا| اهقدصاو اهايا مالسلاهءلع هجوزف ةشيخلا كله ىثاجنلا ىلا ىرءضلا ةيهانب ورحت |

 هللاىضر ةدوساماو * عبس ةئسىف اهلسراو هدنعنم اهزهجو راند ةثامعبرا هللالوسرنع |

 اماو + بلطملادبع نب ىحاس ىخا تنب اهنال راحنلا ىنب نم اهعءاو ةيرصاعلا ةعمزتذب ىهف اهنع

 تنام تانب عبرا اهعمو مالسلاهيلع اهجوزت ةيموزلا ةيماىلا تنب ىهف دنه اهمساو ةملسوا ظ
 ةريرهوبا اهيلع ىلصو عيقبلاب تقدو ةئس نينامثو اعبدا اهرمع ناكو ةيواعم نب ديزي ةيالويف ظ
 مالسلاهلع نوراه دالوا نمريذلاىن دايس ىح تن ىهف اهنع هللا ىضر ةيفداماو*هنع هللا ىذر | |

 اهفادص اهقةّتع لعحو اهحوزتف اهةتعاف هسفنل مالسلا هيلع اهامادصاو هظي رق ىب ع َقَح لتقف |

 اهب لوخدلا لحوه ىذلا فرمس تنفدو ةئسنيناك تغابو نيسمحو ىدحا ةئس تتام فرس

 بابد نإ شحج تنب ىهف اهنع هللا ىضر بنيز اماو * مبعتتلا برق عضوم فتكك وهو

 | ةوالحم نهإذغف نهبولق جازم ع درباو نهقاذمىف م ضمح ا ناك هلا ءاوالاو ءاحرالا ىف ا

 | ىنلا لاوحانم 2 عىقلكالء هللا ناكو) اهباوربتعيو هناسن لاوحاو مالسلاهاعىنلا لاوحاب

 أ كا شح ج نب هللادسع اه>وز 2 ترداه هنع هللا ىضر برد نإ نايفسىبا تاب ىف ةلمر ١

 )ةراقع عبس غابي مل اهرمتناكو مالسل ا هيلع اهحوزتت اهرخى عقورمقلانا مانملا ف تاان تناكف |

 , اهي لالحالا دعبو عبس ةنس ءاضقلا ةرمتىف مرحوهو مالسلا هيلعاهجوز" ةيلالهلا ثراحلا
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 م ٠١ نورشعلاو ىتاثلا ءزجلا

 عقوملا اذه لاا ولو اهلبق ة ةةودخع ««للاغ نعال وهانلا ةفاظاموا ولا 6 َنهتسح كيجاولو ©

 ثخخعلا بغازلا لاق "+ [ ندما نثوخو ندومت ىتفكش ] ناجالاو : باوج اهلظحالبال

 ىنحتا لاقف قورال راعتسي دقو ”ىثلا ببسب لهجلا دنع ناسنالل ضرعت ةلاح بحعتلاو
 فراعتىف نيتحتفب نسحلا لاقام رثكاو عبطلل اتالم ”ىثلا نوك نسحلاو ىقار ىا.اذك |

 نسخ كبي ملول كنوك لاح نهب لدنش نا كل لخيالو ىندملاو ءرضنلاب نسحتتسملاف ةماعلا

 هباحما لاحق كانا نهنسح باحجتا مح لاحىا نهثسح كيرجاولو نويلاحو ةلدشسملا جاوزالا ا

 كطكسبا ةينمرانابو ؟ ةلاؤجلالا ؟اًظعتارا ناكل اناز) ةلاطناءانح قاواو ارايغ لك ىلع ىا

 ةيهعتملا شيمع تنب ءامسا ىه امهنع ىلاعتةللاىضر شابعنبا لاق * [ ناشيا ىبوخ ارتدرآ
 اهكرتف كلذنع هللاءاهنف اهطخمنا هللا لوسر دازا دهشتسا امل بلاط ىلا نب رفعج ةأرما
 تخا ةبابح ديري لْنق ةاكتلا فو: * نهتسح هانم ىهف هللالوسر نذاب ركبوا اهجْوْرتف

 ءامساف (ةنا ا ىف ىم ناوكت مالا جوزتاالنا ىد تطراش) ثيدخلاف و ىهتنا سدق نب. ثعشالا

 اهفرصاذإف ةنملا ىف هماقمىف هعم نوكتنا لهأتست+ و ايندلا ىف هللا لوسرل العا نكت+ل ةنابحوا

 ىنعملا ىلا لب ةروضلا ىلا رظننال' ىلاعت هناف هنع هللا

 دوب ىلوا تروصز ىنعم قشع * دوب ىنعم ريسا لد ارت نود
 ارز ةلاؤق" زاد عمملا نا" قمل + قلبن دوت ىجذ لم كح
 دن راف رك روص باحح ا نرد همه لاع لها

 هللاهقزر اهنيدل اهحكت نمو اهلاججو اهلام مرح اهلاجو اهلامل ةأرعا حكت نم ) ثيدحلاىفو |

 ءامالاو جاوزالا لوانتي هنال ءاسنلا نم ءانثتسا 86 كني تكلمام الا ف ( اهلامحو اهلام |

 سو ا كلام هحنأ ركم ىراد 5 نارا« نان زو و تنل. اك الاحتاا] ب (ىتعلا#

 هللا خر نسانعنبا لاق*:نون ئرسست.ن اهل لخ هناف'"[ ددركوت كلمو دباردوت فرصتب ىنعل

 دهام لاقو + هنعىلاعتهللا ىضر مهاربا انديسما ةيطبقلاةيرام عستلا ءال وه نم كلم امنع ىلاعت

 نهريغ تاعلسملابلديتناالو تاملسملادع, نم تارئارضنلاالوتايدوهلا كل لحال ةيآلاىتعم |

 لخا كمي تكلئامالا ةيئارصنالو ةيدوهب نينم ٌوملاما زكا لوش ىراصتلاو دوهيلانم

 لاق © اقر ”ىش لك ىلع هللازاكو # نوب ىرستينا تاساتكلا نه هنيه تكلمام هلدللا

 ىذلاوهبقرلاو .هتبقر هعقرلاماو ظوفحجلا ةبقر ةاعارملاماكلذو ظفاحلا ب قرلاو هتظفح هتقر |

 قروزال ءامسالا حرش ىفاك ةبذهالو تلا جاتحم الف كالذ هءلع زو الو لهذيالو لفغبال 0

 اهم روما ةعركلا ةيآلافو © مكلدحام اوطخيتتالو هبرماام اوظفحتف انميهم اظفاح ا

 عس وامل هللانا اهمو *« ممر حتلا ىلع تام مالسلاهيلع هللالوسرناو 2 اهناىلع روهملانا

 ١ لكان اَهَجاَسم فاّزال خئوم اهب زاشم نم برشب هسفن تياخ> حاكتلا بابىف مالا هيلع

 ىلاعتهللاف ةحصال اظفح ءارفصلل عفاد دراب ضماح ءاذغ ىلا جاتحف ايوارفص ازا اولح اماعط ٠

 0 ٍباَزملا لاذتغال'ةينآلا ب ديديهح 6-0 0 هاذغ هيبح عيني لاكن
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 تيا

 هللال وسد اماو . ىلعالا الملا صئاصخ نم كلذناف سافنالا عم نلعلا و رسلاىف لا ةقام
 ىلع هللارك اذ وهف حابموا بودنموا بجاوىف الا دجوي لف ةيئرملا هذه هلزاكف مالسلاهيلع

 ”ىشانلا قلخلا رئاس وهسكسيلوهف رومالا ضعبىف مالسلاهللع هوهسنم لقنامو . هنابحا

 ددعفؤوهسلاكهف هباودتقيل هتمال عل رشق هوهس لب كلذ نع هاشاح هتلفغو عبطلا ةنوعرنع

 تيلص هنع ىلاعتّدلاىضر ركبوبا لاقف لسمث نيتمكد رهظلا ىلص مالسلاهيلعهنا ثيح تاعكرلا
 باذجتالاو قارغتسالا نع ”ىشان مالسلاهيلع هوهس ضعبو نيتعكر امهيلا فاضاوماقف نيتعكر

 اذلو هتما دارفا لاوحاكرس يل مالسلا هيلع هلاحنا ىلداخلاو * (ءاريمحاي ىنرلك ) لوقيناك كلذاو

 لأسن رومالا فارطاب طمحبو رودصلاو بولقلاىفام معيوهذا هريغب لماعيملام هب ىلاعت هللا لماع

 ىنخ ع ملك دهرا ىلوو ىن لك ىلع ضفملاوهو هاطعل ةليسولاو هاضرل قيفوتلا هنم

 زاحاذاو لصنلا دوجولو عطا عما فين اتروال اءانملا 6 ءاسنلا كل لحبال 8 ىلجو

 عوجرسكلاب ةوسنلاو ناوسنلاو ءاسنلاو .ذوجا هعم ناكةوسن لاقو هلوةىف هريغب ريك ذتلا

 ةفيرغتلا1ةطردل نرخ نقتل ةطب انكر فلج نامل نا هدا لال ىازايطنل ةيغ مق أإملا

 قنلاىف ميو تايثالاف صخي ةركتلاكوهو سنملا دارتو ةيعملا لطس عضجا ىلع لخداذا

 سنجلا مساذال دحاولاب ث:حيهناف ديبعلا ىرتشيالوا سانلا ماكيال و ءاسنلا جوزتيال فلحاذا(5

 كنرتخاف ةرخآآلاو ايندلا نيب نوتريخ ىتاللا عستلا ءالؤه دعب نمىا 5 دعب نم 98 هيف ةقيقح

 ةدحاو تتامول ىت> مويلا دعب نموا نهنم كتما باصن عبدالانا 5 جاوزالا نم كباصن هنال

 ةقرذيىف مالسلاهيلع هناف هفالخم عبرالا ىلع ةدايزلا هتما ىلع م”رحامتاو * ىرخا حاكت هل لحل

 ءاشا هلع هللا ضرتفا دقو هريغ اهيلع ردّقبال ءايشا ىلع ردقي دق ةلاسرلا ةمصعو ةوبللا

 ريغو اهلع ةبظاوملا بحي ةلفان لمعاذا هناو ليلا مايق ىعو ىنملا اذهل هتما ىلع اهضرتفي+

 لاثملا ةينضصو . حورلاة ين يصو ٠ دما ةين نس: عبدا تبتارملانا عيدالا ىلع راصتقالا روسو + كلذ

 عومج نم نفاخ عاّتجالاب هل لصحاها ناسنالل لصاحلا دوجولا ناكاملو سحلا ةيترمو .

 ةيلفسااو ةيولعلا روصلاو ةيلاثملا رودلاو ةيرونلا حاورالاو ةيملعلا قئاقحلاو ةيبنغلا ءامسالا

 # جاوزانم نهب لدبتناالو 8 فوصتلا بتك ىف همامتو عبرالا حاكن هلعرش ةيديلوتلاو

 هلدبو هنم هلدباو هيلدبتو هنم فاخلا *ىثلا لدبو لدشت لصالاو نيءاتلا دحا فذحب لدين

 * هلال عج لاديتسالاو ليدتتلاو لادبالاو لدبتلا بغارلالاق * سوءءاقلاىف ام الدب هذا
 لاقي ليدتتلاو لوالا ءاطعاب ىاثلا كلريصيناوه ضوعلا ناذ ضوعلا نه معاوهو رخآ ناكم
 ديت قبلا دكأتل ةديزمنمو لدبت ,لوعفم جاوزانم هلوقو .ىهتنا' هلدبب تأت ملناو ريغتلا
 رخا احاوزا عستلا ءالؤهب لدش نا كلل الو ىنملاو . يرحتلاب جاوزالا سنج قارغتسا

 ارت تسي لالحو ] ةيسرافلابو : ىرخا اهناكم حكنتو ةدحاو قلطتناب نهضعبوا نواكب
 ىركيدوا ىاجو ىهدقالط .ناشيازا: ارى ىنعنا نكيد.نانززأ ناشيدبا ىك لدي كنا
 ةرخاآلا .ناذلاو هللا لوز: نرتخاام -ىلغرءارجو: ةمازك ١ نهل هبادازار [ قكك كنار

 نوب لاديتسالاو نهقيلطت نع هاهذو نهيلع هلوسر رصقف هدارع نيضرو اهتذيزو ايندلاال

 6( عباس - ١6  ناسلا حود )



 موي 7+ ءرا جيم نورسدعلاو ىناثلا ءزجلا

 تصوو مسقلا نم اهقح كرتب تيضر اهثاف ةدوسالا هبفريخو هلقلطا ام عم نهشب ىوسل

 ضيوف نم ركذامىا 6 كاذ 9 كئاسن ةرمزىف رشحاىتح ىنقلطتال تلاقو ةشئئاعل اهتلبل
 نايفيطتتلش شوا 00 ارتكيدزت ]86 نهنيعا رقت نا ىندا ف كتثيشم ىلا سمالا
 ١ ةراحةءمد نزحللو ةدراب ىا ةراق ةعمد رورسللو دربلاوهو مكلاب رقلانم هلصاف [ ناشيإا

 هنبع ترق سوماقلا ىف لاق * هب نهتلماع ام ىلا حمطتالو نهنبعا نكست ىا دارقلا نموا
 هيلا ةفوشتم تناكام تأروا اهؤاك, مطقناو تدرب ارورقو مضتو ةرق حتفلاو رسكلاب رقت
 كانهودناو ] 4 نزحيالو 9 رقتساك نكسو تدن ارارق حتتفلاو رسسكلاب رقي ناكملاب رقو

 نوجىنعي ارتاشيا ىهد هجم اب دنشاب دونشوخو] 4 نهلك نهتإنا ام نيضريو وه [دنوشن
 | [دنوشيك لوام .تسادخ نامر شب د.عتو بيرقتو ءاوباو ءاجرا زاىتكسموت هجن | هكدةتسناد همه

 نهنزح ةلقو نهنويع ةرق ىلا برقاىا نونلاوهو نيضري لعافل دك أت عفرلاب نهلك هلوق

 | رياغتلاو سفانتلا بهذي و نهسوفن هب نئدطتق هللا مكب هنا نملع نهضعب تحجر ناو

 جوزتلاو نوهقالط هيلع مرحو نوهاع هللا هرصق اذلو طرشلا ىلع هنرتخاف كلذب نيضرف

 | ه6 مكبوات ىف رعيوم هدحو هكهلاوإ# نيلالجلاريسفتىف منينمؤملا تاهما نهلعجو نهاوسب
 هنودرت ام ملعيف معلا ىف اغلايم 6 اهلع هللا ناكو 88 اهناسحا ىف اودهتجاف رطاوخلاو رئامخلانم

 00 لاهما هناف.اهزنخأتب !اورتغت الف ةبوقعلاب لجاعيال 46 اماح © هنوفخم امو

 روخم دنارب ارئازوا رذع هن * روش دزيكب از اتشكنداركا هن

 تشونررذ ازجام ىدما زاب وج * تشر رادركب دريك مشخ الكلف

 ارهيو رجلا ديا هج قاد هج *« "نيني ئا.دي زاك نسف كنب نكم
 لوشينا هلقبي لل ةيلكلاب اهتافصنع مالسلاهيلع هسفن تخلسنا امل ةيمجتلا تاليوأتلافو ©
 أ تلقلا تافصإ هسفن تفصتا املف (ىدن ىل لعن داطش معلا كامارو قمال ىسفن ىسفن ةمادقلا مولا

 ١ امدلا ىف هل نقسم وخزالا كافي هاسد عمي هيلبإ» ةكاايكيل ىوهلا اهنع لازو

 ةرخآآلاىف هريغ هردصنم عزي لغ ايندلاف:هردص نم. عزت هنال ةرخ "الا ىف هزيغل لحام
 عزت ىنعي 6 كردص كل ح رمشن ملا ) هقحىف لاقو 6 لغنم مهرودصوام انعزنو ١ لاقاك
 هيلع ديو كتدارا هب قلعت نم ىلعىا للا (ءاشتن م ىجرت ١ ايندلا ف هلولاعت هللا لاقف هنملغلا
 أ (نيعالالتاو سفنالا ىهتشتام اهنف مك]و) ةنجلا لهال لو اكحانجالو كيلع جرحالف كراتخا

 ردص|يفايلحكنتيبحمو كتيب وبحم ةدعاق ىلع كدوجو ناينب سيسأتب لزالا ىف(املع للا ناكو)
 رون هبال ضرالاىل اع مالسلا هيلع هياظ عشب لامعا لبق + ىهتنا كريغ نع محيا كادت محبف كنم

 | ةرودىف دشحتموهو ىلغلا ىنوكلا دوجول ١! ىنفادنا ىلا ةراشا هشو *ل اظ رونالو رسل و ضحم

 سيلا رودقءىف سيل رابكلا ضعب لاق « لصانع روفةموهو ةيصعملا ةملظ هلسيل رشبلا |

 ةملس ماو بليزو ةصفحو ةشئاع عبدا هنلا ىواو ءاشام نهل مسي ناكف ةيروجو ةفصو

 ا ناك لب مسقلا نع نوهنم ادحا جر( مالسلا هيلع هنا ىوريو . ءاوس نهشب مشب ناكف



 بازحالا ةروس م م .ا/ جمس

 هيلع نهب لخدي مىتلا ةلج نمو . جوزتلا ف بيترتلا اذهىلع ةنوميم مث ةيفصمث ةبيبح ما مث
 ىلكلا ةيحد تخا ءارغ اهب جوزت مالسلا هيلع هنا تماعامل حرفلا نم تنام ىتلا مالسلا
 ةتسوأ ةسمح اوناكو اهشب ترذتءاف مالسلا هيلع اهيطخ كا ةيشيرقلا ةدوس نهتلم نمو :

 ةيدن كلا ذاعم تب ءامسا ىهو مالسلا هيلع هنم تذوعت ىتلا نهتلمح نمو .اريخ اهل لاقف
 هللابذوعا تلاق هللالوسر اهدع لخدا.لف هنم هللاب ىذوعتف هدنع ىلت نا تدرازا اهل نلق
 ١ (كلهاب قا مظع ذاع تدع) ماللسل هيلع لاَقؤ بدالان م ناكلوقلا اذه نا كدطا كَقع

 | ةمطاف ىهو ريختلا ةيآ تلزت .نيح ايندلا تراتخا ىتلا نهتلمح نمو . باوثا ةثالث اهعتمو
 ريغصتلا ةغيص ىلع ةلبتق نهتلمح نمو .ايندلا ترتخا ةيقشلا انا لوقت تناكو كحضلا تنب
 ريخم ناب ىصواو هءاع اهمودق ىلق مالسلا هيلع تامو تومرضحب ىهو اهوخا اهايا هجوز

 تءاش نم حكنتف قارفل!تءاشزاو نينمؤملا تاهما نم تناكو باجحلا اهيلع برض تءاشناف

 أش تجوزتام ) ثيدحلاىفو * تومرضحب لهجىبا نب ةمركع اهجوزتق قارفلا تراتخاف

 لجو نبع ى.د نه مالنا هيلع لئرزبجيي قءاج :انحوبالاب ىانيا نم. ايه تتلو والاو: اتمتع
 ةنكاس ءايب جرت رفعجوباو صفحو قاسكلاو ةزمجو عفان أرق 6 نهنم ءاشن نم ىجرت فه
 سوماقلا ىف رك ذو ةزمهلا نم لدب ءانلا ذا دحاو ىنعملاو . ةمومضم ةزءهب حرت نوقانلاو

 ةيسزافلاب وهطي نخلتلا ىاما الا «ردتانلا فويل اماوجيلا ءلارتولوموخعا سلا وحلول ف

 دخل قت ليطملاوا قولا بعمود ومما ىلخأع انايلوالا هزاؤنملالا هلفمكف با اناداعا [ةناتسككفا 95

 ىوؤتو 38 لدعو مسقو ةبونىلا رظنريغنم اهتعجاضم كرتتو كجاوزا نم ءاشتنم دمخاي
 اهعجاضتو كيلا اهمضتوىا ءاوبا هزيغ هاوأ و مضنا ىا اذكىلا ىوا لام ه6 ءاشت نم كيلا

 ىلع ةدئاز اماياولو تدشن ةيحصلاىف كيدي رابتخالاف اضنا ةمسقو ةبونىلا تافتل ريغ نم

 نم تئشنم جوزت كرتتوا ءاشت نم كسسمتو نهنم ءاشت نه قلطتوا اهكرتف اذكو ةبونلا

 | اضيا كيلا ىوؤتو ىا هي تيغتبا نمو #8 مولعلا رح ىف ا" تئشنم جوزتتو كتما ءاسن
 ه6 حانجالف قيديعبتلاو كرتلال زءلاو . ةعجرلاب اهتةلط ىا هك تل نع نع وج اهتلطو اهتيفشا نم

 فشك ىف اك ةثالئلارومالا نم ركذامت ”ىشىف 6 كيلع 98 قيضالو باتعالو مولالو مثاال
 طرشوا:ىذلا ىنمت ادتبم نم ئثاوكلاىف لاقوإ*« [تسنن ىكشتوترب هسره نيرد] زارسالا
 ةمسق هذهو كيلع حانجالف نيريدقتلا ىلع طرشلا باوجو ًادتيملاربخو تيغتبا هلوقب بصت
 مسقيملوا مسقو كرتوا عجاض كسءااذاو كسي نا اماو قلطإ نا اماوهو ضرغلاوهامل ةعماج
 نوني, مسقلا ف تازن آلا نا ىلع روهملاو * اهيغتبي وا ةلوزعملا ىنتيبال نا اماف قلط اذاو
 ناكو نهيف هيلا راشخالا راصو هنع طقس تلزت املق هيلع ةبجاو تناك مسقلا ىف ةيوستلا ناف

 أ سابلو ةقفنلاةدايز نيل ط امل مالسلا هيلع هجاوزانا -ىكوررو- ماللسلا هيلع هصئاصخ نم كاد

 ال ضزرفا هللاىنان ناقو: نهقلطي ناب نقفشاف |نيختلا اةيآا ٍَتلَّزن تح ارهش نه ةنيزلا
 | ةدوسو ةنوميمو يلج ما اتنيه نهم ًاجراف انلاح ىلع انعدو غشا و يكلاطو كيش نم



 مهي 7١ زج نورشعلاو ىناثلا ءزجلا
 كو

 01100 1 ل فب اب ايسر همك قل نضر دريت ل يعال لاق |
 ١ ىباقاط نكعرسا) هجاوزال اباطخ مالسلا هيلع هلوق هيلع لدي و اهتواخسل هب تيمسف ٠

 شحج تذب بنيز ىهو ىخسا تناكنم قومدعب نكنم تومينم لوا ىا ( ادي نكلوطا
 | .تتام اهئاف ةميزخ تنذب بنيز اماو .قس اك هنع ىلاعت هللاىضر رمت ةفالخىف تنام قافنالاب |
 تساعقاوو تسرهشا هكدشاب هدوب بنيذ ةبهاو رك ] قشاكلا لاق اي مالسلاهيلع هتايحرف ظ
 عسر ردو دوب ترضح نا مرتحم مرحرد هامتشهو ترخغزا موس لاس كراملا ناضمر رد ْ

 كيرش ماىه لتاقمو كاحضلاو نيسملانب ىلع لاقو * [درك تافو مراهج لاسرد نعرالا] |
 اهللق لب لو اهليقيمل هلاىلع نورثك الاف ةيزغ اهمساو دسا ىنب نم رباج تب فركأ

 كيرش ما بلقىف عقو امهنع ىلاعت هللاىضر سابع نبا لاقو * اهب لّخدي نا لبق اهقلط مث
 مالسالل نهوعدتف ارسس شيرق ءاسن ىلع لخدت تلعج مث تملساف ةكمي ىهو مالسالا

 انكلو اناعفام كبائلعفل كموق الول اولاقو اهوذخاف ةكملهال اهيما رهظ ىتحهض نهبغرتو |

 ىاوقسيالو ىتومعطبال انالث قوكرت مث ”ىش ىتحت سيل ريعب ىلع ىوامح تلاق مهيلا كريسف
 سمشلاىفىبوفقواو الزنم اولزندق مهاهيف اواظتساو سمءشلا ىف ىقوفقوا الزنم اولزن اذا اوناكو

 عفرو ىنم عزن مث اليلق هنم تبرششف ءامنم ولد وه اذاف هتلوانتف ىردص ىلع *ىش دربي انا اذا |
 مث تيور ىتح هنم تبرشف ارارم مفر مث ارارم داع مث عفر مث هنم تبرسشف هتلوانتف داعمش |
 تالحنا اولاقف ىبايثىلع ءاملارثاب مهاذا اراغقيتسا املف ىبايثو ىدسج ىلع ه ناس ثضفا ||

 تنكنا اولاتف اذكو اذك سمالا نم ناك هنكل و هللاوال تلقف هنم تبرشف انءاقس تذخاف
 كلذ دنع او.ءاساف اهوكرت اك اهودجو مهتيقساىلا اورظن املف اننيد نم ريخ كنيدل ةقداص
 ننذا كلذىفو . اهءاعلخدو اهلمقف رهمريغل هل اهسفن تيهوف مالسلا هاع ىتلاىلا تلبقاو

 نيشلا نم تاخوتفلا هنءاج داوسامع هعدط: مطقو هللا ىلع .دامتعالا:نسح ىف:قدص |
 اذغ دص شيادخ تبغ زا دما « ادخن نب شدامعا دسشاب هك نه |
 نم تناكو ملس ىنب نم ميكح تنب ةلوخ اهسفن ةبهاولا ىا ىه ريبزلا نب ةورع لاقو *
 للاوضر ةشئاع تلاق هنع هللا ىضر نوعظم نب نامع اهجوزتف اهاجراف لوالا تارجاهملا |
 ةدحاو ريغنك نهنا لدف هللا لوسرل نهسفنا نيهو ىتاللا نم كح تنب ةلوخ تناك اهنع |

 ةنم مسقلا اذهو هلع دقعي لن م نهم ةانما نون الث ءاسنلا نه ماللسل هيلع هبطخ نم ةلمحو *

 هنمو هب لخد نه هنم اضيا مسقلا اذهو هلع دقعنم نهنمو هب لخدي ملنم هنمو هب لخد نم

 نهنم هب لخد ىذلاو ةارما نورمشعو ثالث هلع لخدنه هل ظفل ىو * هن لخدي مل نم

 ةحن دخ ةوسن ةرشع عبدا ءاسنلا نم جوز ام ميج ناتشدلاىف ثللاوبا لاقو * ةرشع اننا

 ةنوميم مث بنيز مث ةيفصمث ةيريوج مث ةبيبح ما مث ةملس ما مث ةصفحمث ةشئاعمت ةدوس مث
 مث مالسلا هيلع ىنلل اهسفن ترهو ىتلا ىهو لاله ىت نم ةارما مث ةميزخ تنب بنيز مث
 ناسا ىف لاق * بيلك ىنب نم .ةأ ما مث اهقلطف هنم تذاعتسا ىتلا ىهو ةدنك نم ةآنما |

 ةدوس مث ةحيدخ ةارما ةرشع اتنثا نهب لوخدملا مالسلا هيلع هجاوزا نا ىنال نويعلا
١ 

 ع

 (من)



 بازككلا وتس مهي 7٠١6 ع

 ةلاقجل رت الز هتموت ناهس واذ ليلع !ذاناختتسليل ا نوالا ةطزعر بز انك انيدكك ن1:
 هف ةيغرلاو حاكنلا بلط حاكتتسالاو لوبقلا ىرحي ةيراج اهناف اهحاكن هتدارابالا اهلح

 © كل ةصلاخ # ءاهتناو ءادتبا رهمالب ىا كلذك اهضعب كله نا ىنأ دارا ىنعملاو

 ريمذ نه لاحوا اصولخ ىا ةصلاخ ةئمؤملا ةأرملا لالحا كل صلخ ىلا ةيذاكلاك ردنضم
 نينمؤملل لالحالا ناف 44 نينمؤملا نودنم 88 كل ةصلاخ ةيهاولا كلت نوك لاح ىا تهو

 انءلعدق © الصا رهمالب ققحشالو دقعلا دنع مسيل نا لثملا رهعوا رهملاب ققحتب اما

 قحىف 6 و # نهقحىف *« مهجاوزاىف © نينمؤملا ىلع انبجوا ىا *6 مهيلع انضرفام
 ىمالو ةصلاخب قلعتم : جرح كيلع نوكي اليكل © ماكحالا نم 6 مهناعا تكلمام

 نيب ضارتعا لا انءلعدق هلوقف حاكنلاماىف قيضكيلع نوكي الثل ىا ديكوتلل 5 ىلعتاخد

 هلبقال ررقم نينمؤملا نودنم كل ةصلاخ وهو هقلعتم نيبو جرح كيلع نوكي البكل ةلوق

 مهيلع ضرف دق هنا نايس نينمؤملل هزواجم مدعو هللالوسرل روكذملا لالحالا صول نم
 ىا هيلع ةعسوتو هييضكت سو هيلع هللا ىلص هيلع ضرب ملام هقوقحو دقعلا طئارشنم

 ةفص ىأ ىلعو دح ىأ ىلعو ممتاكولمتو مهجاوزا قحىف مهيلع ضرفي نا ىتيشيام انملعدق

 حاكتلاك صئاصخلا ضعبب كاندصخو هجولا كلذ ىلع انضرفام انضرفف مولع سو ا

 دوهشلاو ىلولاو رهملاب جاوزالا قحىف ضورذفملا اورسفو اهوحنو دوهشو ىلوو رهمالاب

 اكلم نهنوكب تاكولمملا قحىفو عبدالا ارحلا ىلع راصتقالاو مسقلا بوجوو ةقفللاو
 ةالصلا) :فنيدلا فو: دهعلا:ّلِها نمي نوكت قاباثطح اكنلئالء برا لغا نات! قوكلت نآب انط

 هيلا نوجاتحيامي مايقلا ندحب كيلامملاو سلا تاولصلا اوظفحا ىا ( مكتابا تكلمامو

 هنرق بيذعتلا كرتو ىلءلانم نوقيطيالام فيلكت ريغبو اهريغو ةوسكلاو مامطلانم |
 تاولصلا بوجو تاداسلا ىلع ةبجاو كيلامملا قوقحناوىلا ةراشا ةالصلا ىماب مالسلا هلع

 شاب قلخرب ون دشاي ونرب قحوج * شاب هدنشخحبو ىوخشوخو درماوج
 ناك ركود بيمن نر |ياتتتسيدب را كتم 1تارنا نك طر دكا ودل

 ىنشا نب وقع هن دج نتنك لمان ف فاك ينيك وج عقلا مثخوج

 تتش [يف هانا 1 دناشن | ةتصكحبش تدكلم ناشختدبا لقلب ,تسلهس 5

 هداقعإ) لعزاسعتم 0 اهحر 0 هنع ذرحالا رسعي اهف ىا 03 اروفغ هللا ناحو

 ةأسعا مالسلا هيلع هدنع ناك له هناف فاتخاو + هوو لولا ناظم ىف ةعشؤوتلاب

 ءدنع تناحام امهنع ىلاءت هللا ىذر سابع نبا نءف الل وا (أ هنم ؛انيكلشتول تهو

 اهليتف ةيوهوم هددنع ناك )لب نوفا لاقو + نع كلموا حاكن دقعي الا اغا

 سابع نب هللادبع ةلاخ ةيلالهلا ثراحلا تنب ةنوميم ىه ةداتق لاقف اهيف اواو *َ

 ريعبلا تلأقف اهريعب ىلع ىهو بطاخلا اهءاذ مالساا هيلع ىنلا اهيطخ نيح هنع هللا

 بهذ .ريقفلا لوش * ةيراصنالا ةمعزخ تنب بايز ىه ع لاقو هللالوسرل ا ,

 هب ىعدت تناك ناو روهشملاف هذه بنيذ تسيل هب ةبقلملاو نيكاسملا ماب اهسقلتىلا رثكألا



 مص ٠١5+ تم نورشغلاو قاثلا ءّجلا

 هللا لوسر جود مو ىوراو 6 مالم فلتخلاو 0 قالك تتامؤ

 بابر نب شحج تنب ْنيز نهنم هدنع تناكف انيد هتامت تانباماو اميد همامعا تان نم

 لاخلا # كتالاخ تانبو كلاخ تانبو 8 ةلمكتلا ىف مك بلطملا دبع تنب ةمبما اهما نال |
 ةمأ ةوخاال ةرهز نب فانم دمع دالوا ىنعل ةرهز ىب ءاسن دارملاو ا ةلاثااو مالا خا ا

 لاخ مالسلا هيلع هل نكيمل اذاف خا اهل نكيمل هللا لوسر ما بهو تنب ةنما نال اهتاوخاالو |

 ىنلا لاوخا نحت نولوّقب ةرهز ىب نال هما ةزيشع ةلاخلاو لاخلا كلذب دارملاف ةلاخالو

 هنع ىلاءت هللاوضر صاقو ىبا نب دعسل مالسلا هلع لاق اذهلو مهتم هما نآل مالسلا هنلع

 عما لكلا ىنعم ناك ناو ةيآلاىف تالاخعاو تامعلا عمجو لااو علا درفا امتاو (ىلاخاذه) |

 ظفال افيفخت عملا ظفل نع هن ىتغتسا سنا ىنعم درفملا ىظعي ناكامل :لاخلاو ملا ظفل نال
 دارفالاو ديدحتلاب نْذْؤَت ىهو ءاهلا هفف سنخلا ىنعم ىطعي ناكناو ةلاخاو ةمعلا ظفاو |
 اذكه عمج ءاهلاب ددح اذاو عمجلا ءاه ريغي ناك اذا ردصملانا ىرت الأ كلذل عمجا تجوف |

 تانبلل ةفص :6 كعم نرجاه ىناللا 8 ةلمكتلا ف اذك هنع هللاىضر ىلعوبا خبشلا هركذ |
 ناميالا رادىلارفكلارادنم جورخلا ىف تلمعتسا هتكراتمو ريغلاةقرافم لصالاىف ةرجاهملاو

 هلع هل ةعباتملا ةعملاب دارملاو نهناط وا نقرافو هنيدملا ىلا ةكم ن٠ كعم نجرخ ىنعملاو
 هعم تارجاهم اهئوكب بئارقلا دسقتو هعموا هدعبوا هلبق تعقو ءاوس ةرجاهملاىف مالسلا

 مكبابدو) ىلاعت هلوقك ل يلعتلا قيردبال نهفصو ةرجلاف مالسلاهنلع هل قالا ىلع هينتلل
 هعم رجاهنم ناو ةصاخ مالسلاهىلع هقحىف كلذب للا ديبقت لمتحمو ( روف ىناللا

 ىبطخ بلاط ىنا تنب ”ىناه ما لوق هدضعيو لحن ملرجاهت لنمو اهحاكت هل لحب نهنم

 تنكهعمر جاها ىنال هل لحا ف هلا هده هللا لن مث قرذءف هلا ترذتعاف هللا لوسر

 ديقتلا ةدئافلو مهذخا نيح هللا لوسر مهقلطا حتفلا دعب اوملسا نيذلا مهو ءاقلطلانم

 هلوق مومع تحن تالخاد نكناو تالاخلاو لاخلاو تامعلاو ملا تائب ركذ انه داعا ةرحولاب

 هذهىف ةرحهلا مهضعب لواو (مكلذ ءاروام مكل لحاور) ءاسنلا نم تامر اركذ تع /لاعت

 ةأرماو  ةملسملا ريغ حاكت هلل حبال هنا ىلع كلذ لدف كعم نملسا ىا مالسالا ىلع ةينآلا |
 مالعا لب زجانلا لالحالا ءاشنا هانعم سيلذا انلل-| لوعفم ىلع فطع بصللاب # ةنمؤم |

 ةأرما لح كاتملعا ىا اضيا كل انللحاو ىنعملاو . قلو قسامل مظتنملا لالحالا قلطم
 لاق * اهل تاهو ناو ةكرتشملا ةللالا هتاف تانمؤملا ءاسفلا نم تناك ةأسما. ةيأ ةنمؤم

 ةينارصنلاو ةيدوهللا حاكن مالا هيلع ىثل لحم ناكله هناىف اوفلتخا رارسالا فدكىف |
 كلت «تبهو نا (ةنمؤم ةأرماوإ هلوقل كلذ هللحال ناك هنا ىلا ةعامح بهذف رهملاب
 فرشل هبصوصخم مكحلا اذهاب ناذيالل تافئلالاو كلىا 5 ىنلل اهسفن إف ةنمؤملا ةأرملا
 ذا ءارسشلاالو عيبلاالو ةبهلا لبقتال ةرحلاو ضوعريغب كريغل «ككلم لمحت نا ةبهلاو « هنو ظ

 عببلاو كيلتلاو ةقدصلاو ةبهلا نمتناك ةراع ىأب رهمالب اه دعب هتكلم نا هانمف ةكولممب تسيل
 ىلا دارا نا 2 اقافتا دجو ىا كلذ قفثا نا طرسشلا ىنعمو حيوزتلاو حاكشلاو ءارسثلاو |

 6نا)



 انقل هزم «فاففداسمل

 لاظلا وه ينل ارت ةلاب اهدشت "ىف ةمددكم اهف قحل ا ىلا ةمنغلل لقو *( نداد تمدغ ظ

 ءانحتا لحام 0 اهقذلا لاق * لئاز لظ 2 ايندلا ضارعا فريشاذا ىلع ا

 برا لها نم عجرتو دوعت ىا ريمالا ىلا ”ىفت ةدئباف لكل مسا“ىفلاف'ئفوهف رافككلا لاوما نم

 لها لامو “ىف ةيزجلاو “ىف ةمئاق برحلاو ةونع كرششلا لهانم ليتام ىه ةمشغلاف كرشلاو

 ءافا ةقيقحو نيكرشملا نم نيملسملا ىلع هللا ءافامم هلك كلذ نال ىف جارخلاو ىف حاصلا
 هيلع هل ىلوالا رابتخال ةييسم اهنوكب ةكولمملا لالح ديسقتو ةمينغ ىا كل ايف كيلع هللا
 ةيدرام لثم لوانت,الوهو اولاق اذكه اهيلع ىرجامو اهرما ءدب قةحتيال ةارتشملا ناف مالسلا

 سقوقملاب بقلملارصم ناطلس مالسلا هيلع هلاهادها لب ةيبس تسل ةيرام ناف اهوحو ةيطبقلا

 مهاربا انديس ما ةيطبقلا ةيرام عبرا مالسلا هيلع هيدارسنا نويعلا ناسناىف لاق دقو *

 اهمساو ىرخاو شحج تنب بنيز مالسلا هيلع هلاهتيهو ةيراجو ةناحرو هنع هللاىضر
 قارعلا هلاقام ىلع طضا ةيرس ريضنلا ىننم ديزي تنب ةناحير نوكو ىهتنا ةيظرقلا اخييلز

 ةينوراهلا ىح تب ةيفص اماو . ىطانمدلا ظفاحلا هلاقام ىلع ملا لها دنع تدنا ةجوزو

 اتناك ناو ةيقلطصملا ةيعازطلا راوص ىبا نب ثراخلا تنب ةيريوجو . ريبخ مئانغنم

 نيبام ىلع ايارسلانمال جاوزالا نم امهف امهجوزتف امهقتعا مالسلا هيلع هنكل. تايسسملا نم
 ةهج ىأيا كل هدرو كل هريض نود كنلعت مداعإل عا شايناةااه جرجا ناةحمولاف وبلا متكذ

 ىراوجلا فرصتىف له ريسفتلا بحاص دوعسلاىبا ىلوملانم ىتفتساو + ةببسوا ةيده تناك

 سيل هناب ىتقاف ةهيسش مهني ةيعرششلا ةمسقلاىفذا ةيهارك عون حاكتالب ةازغلانم ةارتشملا
 ىطعا اذاف نيعبداو نامثو ةئامعست ةنسف ىلكلا ليفنتلا عقو ةبعرش ةمسق نامزلا اذهىف

 ىلع ائاز هاطعي ىا ىزاغلا هلفسام لفنلاو ةهبسش قبال [ كي جني ] ةيسرافلاب هلكاَقإم

 مكلوهف متيصاام ةيرسال لاقوا هبلس هلف البتق لتقنم ريمالاوا مامالا لوقي نا وهو همهس

 ثنؤم ةنبالاو تنبلا د كنامت تانبو كنمحم تانبو 00 هنءاقولا مامالا ىلعو هس وا هعبروا

 باطملادبع دالوانم شيرق ءاسن كلانلل>او ىنعملاو . هتخا ةمعلاو بالا خا عااو نبا

 موقملاو ةزمحو ةبعكلا دبعو رييزلاو بلاطوباو ثراخلا مهو رمشعانلا مالسلاهيلع همامعاو *

 ءاقسلا لحجلاو ةريغملا همساو ءاحلا ىلع مجلا ميدقتب لحجو ةددشم اهرسكو واولا حتف

 دارضو سابعلاو لاخلخلا لصالاىف وهو محلا ىلع ةحوتفملا ءاللا يدقتب ليقو مخضلا

 مسي لو هدوج ةرثكل قاديغلاب ىمسو لفونوا  بعضم همساو قاديغلاو مثقو بهلوبواو

 تب ةغايص مالسلا هيلع همامعا تانبو * سابعلاو ةزمحالا ةثئعبلا اوكردا نيذلا همامعا نم
 نب رضنلا تحن تناكو رييزلا تنب مكحلا ماو دادقملا تحن تناكو بلسطملا دبع نب ريبزلا

 ةنماو ةبيبح ماو بلاط ىبا :تنب ةنامحو ةتخاف اهمسساو بلاظ ىلا تنب "ىناه ماو ثراحلا

 هيلع هتامعو * بلطملا ديع نب ثراخلا تنب ىوراو بلظملا دبع نب سانعلا تاسب ةيفصو

 1 001012071010175 1 772717777 ٠ ١ ا 797 قات: 3252252256: تا ها تل تل هت حس ص تمت تعدت سس هس: دك تت 57 70 1 و هس سس ع سس تمص سل

 دوس ةيفصو ةمبماو ئوراو ةربو ةكتاعو ءاضيبلا اهمساو ميكح ما نهو تس مالسلا

 ترجاهو تءاسا ماوعلا نب ريبزلا ما ةيفص الا فالخب نيغ نم ةئعبلا نكددا ىناللا هتامح نه



 مص 7 +٠7 جم نورشعلاو ىناثلا ءرْا

 | ىصلاو ةأرملا لثم الصا ًأطيال نمم ة هب قشير | رك تناول ةلتاخ كلماذا الاوو فاسوب ب ىنا ]

 | هيعاودو اهؤطو هيلع مرح كلذ و<وا ةرهاصموا اعاضر مرحاك اعرشوا بوجملاو نينعلاو |

 اهمحردءارب بلطيوا ةض.ح ”ىربتسي ىتح اهريغوا ةوهشب اهجرف ىلا رظنلاو ةقناعملاو ةلسقلاك

 ةفحلمورامحو عرد ىهو ةعتملا نهوطعاف ىا 1 نهوعتش 84 ىناتسهقلا حرش ىف اذك لما نم |

 اهبابحتسا ىلعو دقعلا دنعرهم اهل مسن ا ةعتملا باحياىلعلومجوهو ةروسلا هذهىف تقيساك

 لاقاك ةعتملا.نود, هفضن.بجاولاف لوخذلا, لبق قلطو هادنع نهملا ئمسنا هناق كلذ مسا
 ىا 6متذرفام فصنف ةضنرف نهل متضرفدتو نهوسمت نا لبق نم ندو.تقلط ناو ال ىلاعآ

 | 5 : ام 9 َ ك0
 هده حيرستلا ىنعم قبسدق +“ نهوح رسو # سهما نم * نهل ميمسام فص ىلع بح اولاف |

 6# الي احارس #9 ةدعنم نهيلع مكل سيلذا مكلزانمنم نهوجر د اح ءاربللب روبلا

 بضغلا روج قالطلا نوكيالنا ليج ا ىنعم وا * يح عب مدمالو رارض ريغ نم ىا

 قالطلاب حيرستلا ريسفت زوجالو . ىهتلا قادص عنملوا اب اثالث 00 ناو هرنغل ةعاطوا

 ةي آلافو ةيمحنلاتاليوأتلا فو © اهب لوخ دملاريغا ريمضااو اهب لوخدملا ىف ىندتيامتا هنال ىسلا

 قارفلا مترثا م العلا نويولق تلامو تانمؤملا من ةدكباذإ قني قالخنالا منك: ىلاةواشا

 مكيلع نول نوكيل نهوعتف اهلو دعت ةدعنم 4 مكلاف نوهبولق متر سكف لادولا لبق

 المح حارس .نهؤحرتسو ةقرفلا "ىلع نهسوفنا نطوتننا ىلا اهلئاواو ةقرفلا ماياىف ةركذت |
 اهلعاوعمجتالف نهعم هب متاذفت امنت نيمراودستإلو نيالا قارفلا دعب نجو رك نيالزاب | ظ

 قح ريغب ادحا ىذؤيالنا نمؤءلل ىتنيو . ىهتنا لاملا ةهجنم رارضالاو لاحلاب قارفلا |

 لالحتسالا بحب روجلاو ىذالانم ”ىش عتوواو ةرم قشبولو ملظيالو اريزتخوا ايلكولو ٠
 ارارم مثالاىف نوعيو ارارض نوقلاعي نامزلا اذهىف سانلا نم 00 ءاضرالاو ||

 9 ىلوملا لاق : تاحملا.دعبامع نولفاغ مهن أك تاموصخلا دعب لاملا ىلع دفولإ ١

 ىدذ ىوذرآو مس سوهرد هكديز « ناهج قلخب ىنك تموصخ هنوك رازه
 ىرك هلحو م مطب ازا! نينككنا كرك تيدر سوط يويو تود مدا

 ىربب وزنك ىاذكب اادتسودإ هك ها لقغ ةحيشنو نفع ابو وذم ىاانضتةمجدت

 ريعتسا هنمو ةدقعلا لح لحلالصاؤ [ندرك لالح :لالحالا] 85 كلانللحا انا ىنلااممااي ف

 مجاةدرك لالحام هكىتسزدب ةيسرافلاب ىنعملاو : تادرفملا ىف اك الالح ”ىثلا لح مهلوق

 دقع نع ناك اهفلاّمي رجالا 6 نهروجا تينا ىناللا 8 كءاسن 5 كجاوزا قع [ونتىارب

 انهه وهو ايورخاوا ناك ايوسند لمعلا باوث نم دوعيام وهو دقعلا د و

 اهؤاطعا اما اهؤاتباو ةرشابملا ىا عضبلا ىلع زجارهملا نال نهروهم ىا رهملانع ةيانك |

 فقوتل سيل ءاتبالاب مالسلا هيلع هل لالحالا دسقتف ناك اماياو دقعلاىف مو ةاحعم
 ' لوخدلا ديو ىلع ةعتملاوا لثملار هم بحنو ةيمستالب دقعلا حصي هنا ةرورض هيلع لخا . -- 0 . 7 - - 07 8 !

 | كلام هجن اوترب ماهتخاس لالحو] دي كنيعي بكل فاو قه: هل لضفالا ءاتيآلا لب همدعو

 ايدك كابب ا: كافل 1 5 كيلع هللا, 2 ام [اذتا تاكو ىن»ي ونا تسارتسد تساهدش

 (تق)



 80 لا  مكتسلا#000000005 .٠ كال
 ىوتملا 3 و: ننملا لا ليم سس وورود ا راسو مو 8 لبق دقو تانم وما جاكت ن ْ

 أ

 ا
 ا

 [١]درد 28 اراهدنب عرتلادل 35 يهم در هرردص سنح ىاوسيس » ءسنج

 [؟رراخ“ زانق ىواهع ديلعب+ هو البعث وأخ راسخا تن اركب أ

 اهقلطو اهلاقعنم ةئانلا تقلطا لاش قانون. هيلذالا قالطلا لصا 34 نهوءتقلطمث 0

 ةلامحن ع ةالخىا ىق ةلالف ىهف اهتلخوح ة 1 كل تفقاط ريوتسأ ةهنمو كل قلطو قلاط ىو |

 ةدئافو ”ىطولا نع ةيانك سمللاىا ساناف نهوعماجتى ا :؟ نهوسمنا لبق نم © حاكتلا

 كسلا فاندام هدقلا نفور تضل ب امد قالطلا ىخارتنا مهوتي ىسعام ةحازامث
 ةديعب هو اهقلطينا نيبو حاكذلانم دهعلا ةييرق ىهو اهقلطينا نيب مكحلا ىف ع ا

 ىلع قالطلا بتر ىلاعت هللا نال مقاو ريغ حاكذلا لبق قالظلانا ىلع ليلد هيف اواق.هنم |

 ىتم لاقواف دقعت ةدّقع ل فيكم اهلح إل كف حاكتلا امنا مهذعل لاق ماكنا 0

 دمحاو ىبفاشلادنع جوزتاذا قالط هيلع عقب قااط ىهف اهجوزتا عارم «نكأا .ةنالاف كال

 قلطن#ل اهناف ىلوضف اهحوز اذا الا طرمشلا دوحو دنعقءلط 31 ةنال اقااكم عش هفتحوا لاقو

 م«ناو قالطلا ع اه>وزنف دلب نموا ةليق نهوا اهنيعب 2غ نيعنا كللام لاقو طرخلا فاك

 ساسملا اهعم نكمي ىتلا ةؤلخلا مكح نام ”ىش همزاب+ل مهلك سانلا نم اهجوزتا ة ايم ناككالاقف

 هتح وكلم !نإَغ بالا لجرلا قلغ ةحييدعدلا ةواخلاو هباصاو ةقينح ىبا دنع ساسملا مكحفف

 عضومدادستاوهو قترو اطولا عع انو ىسح «* ةثالثوهو نافرطلا نم ”ىطو عئامالب

 ةراقتكلاو اذن ءاضقلاو عوطتلاموص نود ناضمر مو هك نعرشو * عاطتسال ثني عاملا

 اهنم رفنت ةميلسلا عابطلاذا سافنااو ضي اكىهبطو « ءاضقلا عم امد بجويو كسفاا دسفي

 امهيلع اهريغ عالطانم انما ثيح مئانلاو ىمعالا نع ىتح اما ء لاخ لحب !هبالخاذاف

 اشنعوا نيشالا عوطقموهو امصخ ناكولو ”ىطولا مكح ىف هنال رهملا ما ةمزل امهتذا الب |

 ضرفو امهلافالخ ركذلا عوطقم وهو ابوبحي ناكول اذكو عاملا ىلع ردّشبال ىذلاوهو

 اطانتحا م 1 وجي 0 د اهكرت نع قا ايدلا فرفع دام مبا ْ

 اعلام, دعتاو 00 لجرلاَن م لقنف ربتعتت موصلاو مارحالاو ضرملااماو ةأرملاب حا

 [ تاقلطمنيرب ارامثتسين سي ] 6 نويلعمكلاف ف [ هحيص تولخزا شياب لوخدزالبق
  اهنودتعت 92 جوزلل لحن اهئاضقناب ىتلا مايالا ه ةأرملا ةدعواهيأ نرظنني مايا 6 ةدعنه

 تناكذا ءارقالاب اهنوصحنو اهنودعتوا اهددع نوفوتسآت ىا ةدع ةفص هنا ىلع رجلا هلح

 مهقح ةدعلانا ىلع ةلالد لاحرلا ىلا! عانميالا ىف قعر ةسبإ تقاك نا رهشالابوا ضيملا تاوذنم |

 ريغلا ةفطن نم اهمحر ةءاربل اهبل وخدملا ريغ ىلع ةدعالهنا ىلع ةيآلا تادف .ىلاف ةييعشإا6 |

 | مارحالا عم عاملا ناف لفثوا ضرف مارحاكو داسفالاب ةرانكلا بوجو مدعل محملا ىف

 | ارئاثزديهد قالط نوج سي] ةسرافلاب ةينآلا ىنعمو .. ثيالا ىلا ريسفتىفاك امهيلك ىلا ةيسنلاب.

 ا دنع ”ىربتسي مئابلا ءامنم ةمالا محد :عاده ,نةيزلخا | هاويزك تجوزت سراج 1

 دودوا نا هكنز رييكو هاشداب زاب لثم نايرد مراهجرتفد رخاوارد []

 دجال ]١[



 6 ام نوريشلاو ةناخلا للم

 يع سر كاب 0 دقل فوم ىحا 0 ١ لاقف هيحو 9 كاذب أ

 ديدن مدآ كاص وجدا ىنايمك + ديرفأ وجب امك نارازه كص |

 انذعانم قفاوتالو مهقالخا نم قاخب قاخع ال ىا حلا «عطتالو) ةيهحنلاتاليوأتلا فو ©
 | هفو قاقشلاو عدبلا لهاو قافللاو رفكلا لهانم هانالضاو انزك ذنع هنلق انلفغاو هنع |

 | مهتوعديامف ثيدحلا اذه نع نيافاغلا نيركتملا'اوفيطيالذا قدصلاب ىلطلا بابرا ىلا ةراشا

 | نوقفشمو مهودان مهلا نومجزو مهيلع قيرطلا هبذوعطقيو مهسوفن ىوه مئاليام ىلا

 ثالك معنس نع مهنافمهلاطبا ىلع ةرظانملاو .ثحبلاب (مهاذا عدو) اعنص نوئسحب مهو مهيلع

 | اصوصخ رومالالك ىف 6 هللا ىلع لكوتو قه مهراكتا ديزيو كتاقوا عيضتف نولوزعمل قألا |

 رومالا هيلا الوكوم هك اليكو هللاب ىتكو © كاةبقانلاو مهكفكي ىلاعت هناف ناشلا اذهىف

 | ريدقتلاو ةلض ءالاذا هللاوهو ىتك لعافنه زيت لوعفملا ىندع ليعف وهف لاوحالا لكىف

 ىلاعتهنا فرع نه هيلا جاتحيامف ةلايافكو كبال نيرادلا لهاناف ةلكولا ةهج نم هللا ؤكو ْ

 | دمتءللو هعم زبد هيماءالكرف ع صا لكفف مهل ىفاكلا او هدايع طاصع لف كتلاوه

  ناكو ةيلتاب هتود حاب ايلا َلوغ ىلي ايبلم عمس فسوي نب ناجل اان -ىور هيلعالا

 مالسالا نع سيل لاقف نيمململا نملاق لجرلا نم لاف هبلادب اف لجزلاب ىلع لاقف ةكمب كاذذا

 فسوب نب دمحم تكرت فك لاق نهلا لها ن٠ لاق. دل لا نع كتنأس لاق تأسف لاق كتلأس
 مذ لاو كتلأس: اذه غَّشيلا لاق اًحآلو اجانخع اباكز اسانل ايدج اهلقع هتكرت لاق هاخا ىنعإ

 ةللاقفقلاخنلل ايضاع قواذيمال اعيطم امودغ امواظ هتكرت لاق هتريسزع كتأأس لاق تلأس

 ناك ند جعار كتم. هناك« يرتب ةلاقأ ختم( هناكم ملعت تناو مالكلا 1 ىلع كلل+ام جاجحلا

 كفورعمو بيرقلا كَحرف مهللا ذولا كبو ذوعا كب مهلا لاقو ةيعكلا راتساب قلعتف نذا ١

 مدعبو نشكل هلوقىف هللا ىلع هلكوت بيسب جاجحلا ديزم ضاخف ةنسملا كتداعو ميدقلا

 حاكذلا لصا مولعلا رحبفف لاق « 6 مكناذا اونءا نيذلااهيااب قم قولخملل هداقناو هتعاطا

 3 ”ىطولا :تيس دقعلاناف ا مساب تيسال ةئمْست اًزاجي جاب دقعلل لبق مث ؟لقمولا ظ

 سا اثيغ تالا ةيمستهريظنو جي وزتيالى ا (ةينازالا حكتيالىئازلا) ىلاعتهلوق هلعو '

 تادراملاف بغارلامامالا لاقو « مثالا باستكاال بيس اهنال امئاراو تابثال بيسدنال تنغلا
 نال دقعال ريعتسامث عامجلل لصالاىف نوكينا لاحمو عامجلل ريعتسام دقعلل حاكنلا لصا

 دصشال نع ريعتسا نأ لاحمو هيطاعت حابقتساك هر د مهحاةتسال تانان كمل لك عاملا ءامسا '

 ىنملاو دقعلاو ”ىطولا حاكنلا سوماقلاىفو « ىهتنا هنونسحتسيامل هنوعظفتسيام مسا اش |
 ةب الاف ىذلا مكحلا اذهنا عم اعناكم ولا صخو نويلع متدقعو © تانمؤملا #9 مجوزتاذا ١

 اري ةنمؤمالا حكشيال نا نمؤملا نأشن ٠ نا ىلع اهنن تايباتكلاو تانمؤملا هف ىوتي |

 | زئاج وهام ملعت ةدئاملا ةدوس ىف ىتلاف رفاوكلا لاباذ قساوفلا ةيناحم نع بنتجيو هتفطنل

 | نينمؤملاب ىلوا وهام ام ميلعت اهيف هذهو باتكلا اونوا نيذلانم تانمحلا ا حاكن نم مرح نبع |

 نمر



 ايار انلمجيوم» كدنلوخ ينيإرجاولر كيان ل, ناحل قبح يك عاام دارك اللا بقت 52|

 رقالو 0 ةماسقل امون دجوب ال هناآل اكوكالو ارقالو ا 555 الو احا رمس هامش لاشو ا

 عدو 9 اهتروصب هريوصتو اهكلاسىف همظنب هنع ىهللا نع ريفتلاو رجزلا يف ةغلابم مهتعاط |
 هللا ىضر دوعسم نبا نعو «راذنالاو ةوعدلاىف كيلدت بمس كا مهل اذهإب لاثال ىا 6 مهلذا ١

 بازحالا ةروس موك 5١و جح

 غار > نا . نيمز غارج ثياو٠ تاك غار 7 تفك غارج زين ادامربمغيبو ٠ «احاهو

 غارج نال يكلم لنا غارجنباو ..تسكلف لزانم غا رق .نيد غارج نيإو .تسايئد

 روهظبو . دنوشرادسب تاوخزا غارج ن . عولطب لدو ناح غارج نياو عما شوا

 [ دنا هدما دوجو هاككد رعب هتساخرب مدع باوخ زا غارجنيا

 ه*“”ناور عمش وترون ىدشنزك * درب ىورب هكمار مدع تاملظزا

 شتسدرب دون ىعارح مداور شو 1 مدع ماقازا هدومرف ىنعم نيمهب تراشاو]

 فصولا هلع رمقلا ريئاابو سوشلا جارسلاب دارملا مهضعب لاقو * [ تسنتس رونزادمه

 لعجو احورب ءامسلا ف لعج ىذلا كرابت ) ىلاعت هلوق كلذ ىلع لد رمقلاو سمشلا نيب
 جارسلارون نم متا رمقلاو سمشلا رون نال كاذ ىلع لمح امناو 6 اريئم ارشو اجارس اهنف

 ىارتالا جارتسلا فالخب عضوم ىلا مقاما نالعيمال شيقل لالا نالوز نكركلالل

 ىا ردقملا ىلع فطع 6# نينمؤملا رمشبو 98 ةئيدملاىلا ةكمنم مالسلا هيلع هلقن ىلاعت للان

 رئاس ىنمؤم ىلع ىا *# اريبك الضف هللا نم مهلناب 88 نيئمؤملارشيو كتما لاوحا ٍبقارف

 - ىورو  ناسحالاو لضفتلا قيرطب مهلامعا روجاىلع ةدايزوا فرسشلاو ةيئرلاىف مثالا

 هلةياهنالامىلا اهلاثمارسشعب ةمالا هذهىفو ةدحاوب تناك ةفلاسلا مثالا ىف ةدحاولا ةئسحلا نا

 كالت ىعيناشلا راكدممزا هدايز كارزإ قدما ىف 6« الضف )) مهضعب لاقو +

 كراع از نانو" كب اسعا از كقاذفا#] ازال سنك او تسيازجرتفيرشو ىباطع رتكدزب

 تمحر ار مدانو تلاقا ار ىصاعو تبوث» ارعبطمو تدايز ارركاشو تنوعم اردهتجيو

 هذه تلزت امل امهنع هللاىضر سابع نبا لاق * [ تيؤرو ءاقل ارقاتشمو تمارك ارسحمو

 ارفتتالو ارشيف اهذا) لاقو نولاىلا امهثعبف اذاعمو املع مالسلا هيلع هّللالوسو اعد ةيآلا
 اذكو ثيدحلاوةب آلا لدو + نمحرلا حتفىف اك ةيآلا ًارقو (”ىلع لزندق هناف ارسعتالو ارسيو

 هبدارا اذا ظعولل سولجلاب سأبال هناىلع (نينمؤملا عفت ىركذلا ناف ركذو ) ىلاعت هلوق
 تاوعدب وعدي ناكو شم لك ةلفقنف لك هنع هللا ىخر دوعسم نبا ناكو ىلاعت هللادجو

 ردقو رذعل يكانإلا نمو ءاحر هلك الو افوخ هلك لعجنال نكو ءاحرلاو فوملاب ملكتي و

 ىخالاك دارعلا عفن هيف ناف دالبلا فارطاولا ءافلخلا لاسرا هنمو كلذ هلف فالختسالا ىلع
 هانعمو ةئيدملا لها نم هي نيقفانملاوؤ# ةكم لها نم 6 ني رفاكلا عطتال و8 داشرلا ىوذىلع

 نعىمن داشرالا ىفو * مهعابتاو مهتعاطا كرتو مهتفلاخم نم هيلعتناامىلعتثاو مدىا ماودلا

 نءىهنلاب كلذ نعىنك راذنالا ىفءةحماسملاو غم ءاتلا ىف يناحلا نيل لاءعتساو ةوعدلا ما ىف ممتارادم

 ريخاق هللادحو اهبديراام ل راصنالا نم لحجر لاقي هيف هللا لوسر ميقات هنع
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 مي ١و جح نورشعلاو ىناثلا ءزبللا

 لهج ىبالثم ىمسنم الا تاهجلا عيب جارسسلاكمهلك هتمال “ذي اضياو بناج لكن م. "ذي
 نورظني مهارتو ) ىلاعت لاق اك ةقرقح هاريالو هدوني ”ىضتسيال هناف هفص ىلع هعبت نمو
 نسا ىلا خيشلا ىلع لخد ىونزغلا دوم ناطلسلا نا  ىكح 6 نورصبيال مهو كيلا
 ءلاقف ىئاطسلا ديزي ىلا قحىف لوقتام خسيشاي لاق مث ةعاس سلجو هريس سدق ىباقرخلا
 للا لوسر ىأر لهجابا ناو كلذ فيكو ناطلسلا لاقف .ىدتها هاد نم ىجر وه خشلا
 ىأرامتاو هللال وسر ىلرام هنأ مياوجافخبسلا لاق ةلالضلا نه صاخب و م !سوهيلع هللا ىلد

 ةلع هااوولئاءةداعسلاىفإ لخلل هللالوسر عار ناكول ىت- بلاط ىبا متي ا ندع

 مالسلا هيلع هنا سداسنلاو . متي رشثي هنا ثيحنمال داه ملعم لوسر هنا ثيحنم مالسلا
 توريجلا ىلاتوكلملا نمو توكلملا ىلا كلم لانمو ىولعلا ملاعلا ىلا ىلفسلا ملاعلا نم هب جرع

 هبلق جارسسر ون ناىلا (ىنداوا» برقو «نيسوق باقل ماقمىلا (ىنمزدا) هيدجمب تومظعلاو
 . برقم كل. هنف يدلسالا قو هللا عم ىل ) لاق انه نمو ىنوا كلم ةطساوالب هللا روس

 ءاقيلاو هسفن نع ءانفل ا ىدق ىلعالا دحا هيلا لصيالف ةدحولا ماقمىف ناك هنال (لس مىنالو 35 3
 دعضنامزدق هدوجو بطخ نم ةيهلالا رون ران قتال ثيحب ةيلكلاب ءاّقبو ةيلكلاب ءانف هبرب
 ءاسنالا رئاس نيب نم هناف مالسلا هيلع انين الا ةيترلا هذه لاك غلبامو ىسفن ىسفن ناخد هنم
 ءامس لك ىف دجو مالسلا هلع هنأ ثيح جارعملا ثيدح اذهىف كبدحو ىتءا ىتما لوش

 روان لادا د مالسلاهراع مهاربا كاه دحوو ةعباسلا ءامسلا غلب ناىلا ءادنالا نم ازفن

 قرفرلا هلاىلداف ةردسلا ىف ليئاربج قبو ةردسلا ىصقاىلا_لساربج عم هنع ربعف ىهتنملا
 لاقو قل اىلا هلسزاف ارون هل هللا ل عج ىذلاوهف ىتداوا نيسوق باق ىلا هاداف هيلع بكرف

 لوسرلا عطب نم هناف هتعباتم قيرطب هللاىلا قلخلا وعدي نا هلزذاف «رون. هللانم مءاجدقإ)
 ةيلاف هديناف مهيديا قوف هللادي. هللا نوعياس اما هنوعياس نيذلاو هللاعاطادقف .هتعاطا قح
 ثىح ةرانالاب ىلاعت ههدوو اهب عفتنتو هللاءاشنا مهفت هتافص عيمج كلذكو اهبةقاب هللاديىف

 (ًارينم) ىشاكلالاق * رينيال دوتف هل جرسلا ضءب ناغ ةبف هلاك و هرون ةدايزل (ارينم) لاق
 ىهاكو دشاب هدم ىهاك اهغارجنا.هكركيد .ىاهغارجنوج هن ىئارجوتىندب تفاوك اك
 رون سك جهو دوش روهةم ىداس اهغار> ”ىنشورو رخاات لوازا ون زاو. هتخورفا
 هرون مم لاو مههاوفاب هللارون اوئفعيل نوديدبي ) ىلاغتلاق م [تخاس .دناوتن تداغبز |رت
 ىوتملافو :.6 نورفاكلا هركولو

 وا زوي زوي دريم ى عمش * وشب درآ ادخ عمشرب هك يه
 اندطلم ىيئادبتا رجح وشرح ,« لير كي يول دمددتا يل

 ةتخاس نشود توعد رود اراد تكلل بشوت و زوربدب دنهد رون ثشب اهغارح ركيد] |

 [ تخاس ىهاؤخ نشور تعافش ونريد رين ارتماش زورو

 زود شتافتلا ) تشك ام بش * ذورفا غارج شخر ايندب دش

 هزوس نايصاع مرج ناذا دك ولج زوروا غارج .ادرف ذاب

 ( ديزل



 ظ اجارسوإل» لجون هللا تاذف ءانفلاب الا المعالو الوق نوعديالف لمكلا نع عوف م عبطلا

 ةيسرافلاب رينا جارسلاو [تسعمش “تفرد هكدراب شنا ]ىنعي : ةاتفب رهازلا با رسلا 8 اريذم

 كوالا + هوجول جارسلاب مالسلاهماع انت هبش لاك هللانا لا © [ناشخردونشور غارج]

 ام ةيادهلاو دشرلا جهانمىلا هراوناب ىدتهيو ةياوغلاو لهما تاملظىف هب ءاضتسي هنا
 غارج ارامربمغس ىلاعت قح ] مهضعب لاق اك مارملا تمسولا مالظلاىف رينملا جارسلاب ىدتهي

 اررفك تحلظ زين ترضح نا دوجوو دنك وحم ار تملظ غارج ءوض هك اريز دناوخ

 [تخاس دوبان ناهج ةصرعزا

 ىباهر تملظزا هداد ارئاهج * ىبادخ رون زا نمور غارج

 هديشوب مد سعزا هك قياقح تفاي ناوت زاب غارج رونب دوش 5 هناخرد هجره ] ىناثلاو *

 [ تشك نشور تفرعم راونا ناستقمرب غارج نيا روذب دوب

 تدسانشور ارئاهج مح وزو * تسي انشا شنادب ارئاح وزا

 هداد هيام ارئالد بحاص نازو « هداشك رب ىناعم سنك رد
 نا تبوقعو تلج ةطساو اردزدو ثدتحارو نما بيس هناخ لها غارج] ثااثلاو »

 جارسلا نا عبارلاو *«[ تمادنو ترسح ارئاركنمو تدتمالس ”ةلسو ارئاتسؤود ترض

 ىلع دوهشلاو رهاظلا لها قفتادقو ”ىش هروننم صقتيالو جارس فلا هن. دقوب دحاولا

 ىود ام اذهو ”ىث هروننم صقني ملو دمم رون نه ءايشالا عيمح قلخ ىلاعت هللا نا

 كتمبخ باب ىلع لعجا هل لاقف كنئازخ فرعا نا ديرا براي لاق مالسإا هلعىسوم نا

 لاق براي ال لاق كران نم صقن له لاقف لعفف كران نم احارتس ناسنا لك ذخأي اران
 ةققحلا رارساو ةفرعملا راوناو ةقيرطلا اوفو ةعيرمشلا مولع اضياو . ىنازخ كلذكف

 نم دافتسم رمقلارون نا ىرت الأ مالسلا هلع هسفنف اهلاحب هو هتما ءاماعف ترهظ 5

 ةيدربلا ةدصصقلا ىفو هلاحب سمشلا رونو سء.شلا

 ممظلا ىف سانا اهراونا نرهظي * اهيكاوك مه لضف سءش هناف

 هنالكسملا امهر جلب (ةارش الكوت ادو تاو اككخلا 21 ل

 نرهظي اهراا ءاسنالاو نيملاعلا ىلع تعلط هللا لضف نم سمش مالسلاهملع ادمم اندسنا ىا

 روهظ دنع نيفتخيو اهتببغ دنع ةداهشلا ملاءىف مكحلاو مولعلا ىهو اهنم ةدافتسملا راونالا
 | !سيتقملاكرمقلا زون نه شتقملا ناىلا ةراشا هنفو . نايدالارئاس هند خف نسمشلا ناطلس

 ىاوتلا فاو لفلان

 ىأد ىهجو نا رمعبي ىذلاو * ىناءدم آر نم ىبوط تنك
 ديد عمش نا نيش ارئاديد هكره * ديشك ارىمشرون غارج نوج
 دش( لضا"ىاذنقلا ردا 0 نديدتوا نغ لقا غارجدص ا نينحم

 نادع.ثزاءاو> تسينقرف جه * ناوت ناتسب نيسإ رونزا هاوخ

 1 ت جارسلا نا ام ملاوعلا عج ىلا ةينوكلا تاهملا عيمج ن٠« ”ىضي مالسلا هيلع هنا سماخلاو د

 نك نايبو هل هللا ناك هلل ناكنم ريسفنت نابرد مكيرتفد طساوا رد



 نال خلو مهلاوما لضفب اوُِب 2 اذاوهلاع ردقنالو نوققتيو هلع ردقنالو نوةذصتيو |
 ءاينغالل سيل لاصخ ثالث مهنم بستحاو ربص نم. نا ىنع ءارقفلا غلب ) مالسلا هيلع لاقف |
 رظني امك ةنْلال ها اهلا رظني رمعا توقايزم افمغ ةتملاىف ناف ىلوالا ةادخلا اما ”ىش اهنم |
 ةيناثلا ةلصخلاو ريقف نمؤموا ريقف ديهشوا ريقف ىنالا اهلخديال موجنلا ىلا ايندلا لها |
 ريقفلا لاق اذا ةثلاثلا ةلصخلاو ماع ةثامسخ وهو مون فصنب ءاشغالا لبق ةنملا ءارقفلا لخدي |

 ىتنلا قحلي مل كلذ لثم ىنغلا لاقو اصلخم ربكأ هللاو هللا الا هلا الو هلل دمملاو هللا ناحبس

 لففاحلا لاو |

 لاقو |

 !ء نع رذاص لوق ةداهشلا * ادهاش كانلسرا انا 8 هوحنؤ مدآاي لثم ةمالع |

 0 اريذنو ُ ةبورلاب ةيحلا لهالو ةنملاب ةعاطلاو ناعالا لهال 3 ارم 00 17-2 ا

 انننناىلا ةراشا هيفو * هلاعفاو هتافصنم هبناميالا بجامرئاسبو هتينادحوبو هبرارقالاىلا |

 رختشملو ةيدوبعلاب رختقا هناف هسفنىلا ال هللا ىلا اءد اضيأو ةنجلا ىلا قالا ةوعدب نيرومأم |

 قلطاف هليهستو هريسستب ىا © هنذاب © اهيغو سفللا بويع هرصبيو دشرلا ليس ىلع |

 لهست نذا اذاف رسعتمريغلا كالمىف فرصتااناف ةسيسلا ةقالعب ازاجريستلا هبديراو نذالا |

 نم دادماو ةنوععالا اا بعص صأ اهناب اناذيا ةوعدلا 3 دقو هللا ىلا انعادو كانسرا ا

 مكح ناف كلذو كيأرو كعطبال هيما ىا ةنذاب زابكلا ضعب لاق * قانءالاىف ةدوهغم |

 ميك ١95 #- نورشعلاو ىناثلا ءزجلا

 لامعا كلذكو مهرد نالوا دف مير نا ناو نازح ان انتو دزتفم ىف تقلا

 2 انضر براي انضر اولاقف كلذب مهربخاو مهلا لوسرلا عجرف (اهلك ربا
 ف ىفانلا

 نيحايرلا ضور

 ام ميدوخىم مرك ناوخز دوخ ”ىزور * ميروخ ىمن ناولا تمعن بيرف بئاص

 ام منكحمب اهر دئب تممزا « اهتنو منو مح لذا فشق

 تسلا فزد عساف از ابان ازا ه1 ل تمن ةنكتمل اناذكاث :ناركتزا

 52252727-062 7721177 779-آ58>2» 992 24925989# »ل # ب ه4 ءادنالا فيرشلا بقللاب ىداشي فيرشلا نال مظعتو 2110 « ىلا اهااي ©

١ 

 اعا مالسلا هيلع ةاف ةالضرا 6 ةردقم لاحوهو ةريصنوأ رصب ةدهاشمع لصح

 نير لا لاسلرالا “نانو قع رخأ حر“ قارزاو ادثالا كفو“ اذهان نورك
 كتداهش ردقم انتمظعب كانلسرا انا ىنملاو .ادغ دصلا هباردقم ىا ادغ هب ادئاصر قص هعم

 لدعلا دهاشلا لوق لوبق الوبقم ءادا ةماقلا موب اهيدؤت مهبيذكتو سوط كّما ىلع

 ىا 7 هللا ىلا ابعادو 3 باححلاب ةلفغلا لهالو رالاب نايصعلاو تالكتا لقال ارذئمو

 اوناك مهناق نيلسرملاو ءاببنالا رئاس نيب نم هللاىلا قلخلا ةوعد ةيترب صتخا مالسلا هيلع

 ةلدتا ايم اهلا اةلداوغدلا "تزاص“هتؤعذ ٍباَخاَنف داش ىلا ءاطدلا "كلذن هلحصتل ةيبوزلاب

 هلوق نم هماهفنال هنف ةصخرلاو ”ىشلا ةزاحاب مالعالا وهو هتقيقح ىلع لمح مل اناو رسسنو

 ريغ ةدالق لاخداو قالخلا ىلا قاخلا تمسنع هوجولا فرص ىهو ال فيك هسدق ٍبناج

 ( عطلا)



 بازحألا ةروس مسي 55١ه

 مالسلا لونا هيلع همالسو هيلع مس هللا ىلو ا تول كلام مالسلا هيلع ىتلزنع
 للالو نكيمل اذاف اهترمع ىتلا كراد ىلا اهتبر> ىتلا كرادنم جرخاف ىشث هللا ىلواي كيلع
 ايندلا ةرامع ريقفلا لوَش *« (اهتبرخ ىتلا كراد ىلا اهترمعىتلا كرادنم جرخاف مث .هللاق
 نييزتو رودلا ةينبا عفرو راجشالا سرغو راهنالا ىركو توقلا نيثكتو بويحلا عدزب
 ىئاجلا ىلوملا لاق مك لاوحالاو قالخالاو لامعالاو راكذ الاي ةرخآآلا:ةرامعو داوضقلا

 ادخو لتملخ نادخو تسلا وع ربإ نيمار دسك 1 نكمل
 مالس. دعي ذا رماد شيوخ متماررع ماركر لونترر قا( نم ذاب توك كنك

 تقكت تخانم ىبك انا كل + تشهب نيمز شوخو كاب دوب هكا

 ءهداش اًكهتجيرد زا تف كبل 2 داكن ببطو كايوا ءااخ

 ليلهت سس تكساودح .هلمسي رع ,ليجو يس نإ (مناجسشا قمع

 راك دشابن نيازج شكى بك شوخ * راجشا نا زازيز ريكحت تسه
 داجٍشا نازإ' دوش مرتك نيس« ناعيتآلا,, اًكيتحم يتاح ل غاب

 ىنععالا نانوكيال ةمحتلاب نرق اذا ءاقلاو ةيؤرلاب تنرق اذا ةيحتلانا ىلا ةداشا ةياالاىفو « |
 مهناو 8 ةعفرو مهلاش واع نع ريخا اذهف كولملا هبحاشي باطخ ةحتلاو رصنلا ة ةيؤر

 مالس ةل' ىف نينمؤملا ةيطع مظعا ءاطع نبا لاق * ةلصولا ماودي ةعبطقلا تافاث وم لو هللادك
 ةطساو ريغ نم مهيلع هللا

 مايوت مالس تلودرك ١ تداعس ىهز * دشابوت مالسرد هتسطد نم تمالس

 ارجا ف [ناشيارب تيحن دوجواب نانمؤم ىارب ىلاعت ىادخ درك هدام او] 6 مهلدعاو ©
 لوخ ددعب مهلع ةضئافلا هتمحر راث لدن اف عر ممل معنوهو اكاد انسحاباوث هي اهيرك
 مهرجاو نود ةيلعفلا ةلخلا راثياو كلذ لق مهيلا 0 هتمحر راثآ ناب بيقع ةنحلا
 دادعالا فنال مهقحىف ةيلزالا ةيانعل|قبسىلا ةراشا هيفو + لصاوفلا ةاعارمل ه هوحن و ميركرجا
 لمعلا نوكي لب لمعلا ىلع اباس نوكيام ميركلا رجالاو قباسلا ناسحالاب افيرعت
 مر ا حئاتن نم

 تفاي ناوّست لزا لضف ةفاس ىب * تفاي ناو للعو بابساب ون برق

 تفاي ناوتن لدب ارنا ىلدب ىبوت * ىلدب اروا نتفرك ناوت هجرهرب
 مالا رئاس ىلع اهتيلضأا ىلع ليلد لدا نمو ةمالا هذه ىلع هللا منربك نم هقلا دع م
 اهلخدت ىتح ءابدنالا ىلع مارح ةنملا نا ) جارعملا ةليل مالسلا هيلع هيلا ىحواام ةل> نمو

 لسو هيلع هلا ىلص هللا لوس ىلا داو ارنب ل
 لاَمف (مهبحا م وق دنع نه تح مه دنع نم تنجح نمي و كبامح ىم) لاقف كيلا أ رقفلا ل وسر

 هيلع ردقنالو نوخحح مه هلك يخاب اوبهذ ءانغالا ا كل نواوش ءارقفلا نا هللا لوسراي '

 | ركاو لضفا اوناك مظعتلل لوخدلاىف مدقا اوناك اذاف (كتما اهاتجنزلاو 5-5 - مالا اعو دمعاي

 | ىبا هللأ لوسراي لاقف الوسر

 و يرسل رص 2 را و
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 ٠ كلانس نق دج 'ينوبلتإلا لاقبكلؤقباهو تلق من "لاق -لصيوهأ تلق صن كير.ناف االلق |
 نيد وكم ذننا مكناىلا ريشلا ةيمحتلا تاليوألاىفو © ( ىضغ ىمحر تقيس حورلاو

 أ امل مكيلع قاالص الول مكناو رخآ الو اهل لواال. ةمتدق ةالصب مكيع تصدق قاف ثدخحم

 ايبا ةالصافاو ىتحمىلا متده امل مكتحم ىلع ةقباس نكت ول ىتحم نأ م ىرك ذل مقفو

 حلاولو تكا ريب مكلع ةالصصلاق هللا عم ةقفاوملا هيثر اودجو مهنا ىلع مكل ءاعد ص |

 و ا وع ةئدرلا رداع اودجو امل مكيلع هللا ةالطغل مكفاقحتسا

 صاوخ لعجو ةروفغم هنالز لعحو صخ اذاف هتحو هتف رعع لزالاىف دسعلل هرايتخا

 نب ركبوبا لاق * هتبحميو هللاب هلاغتشال هسفنب رافغتسالا ىلا جاتحيالثل هلنيرفذتسم هتكتالم

 جاتب هجوتيو قيفوتلا ةيلحب هيلحيو ناميالا راوناب هنيزي نا هدبع ىلع هللا تاواص رهاط

 لاق : رودقملاب ىضرلا هللعجيو ةلطابلا تادارالاو ةلضملا ءاوهالا هسفن نع طقسو قدصلا

 ظفاخلا

 تسد اشكت:رانتخا رد رونو نمرب 1 ئاشكي هرك<نييجزو هدب هدادب اضر

 ةكئالملل نوكي الثل كك اجرخيل لقب مل امتاو ةيانعلاو ةالصلا كلتب ىلاعت هللا 6 مكجرخبل

 نم ف ريغال ةقيقحلاف ىداهلاوه هللازال كلذ ىلع نوردّعبال مهنالو جارخالاب مهيلع ةنم

 ماهوحنو قسفلاو كرششلاو لهجلانع اهبربعيو رونلا مدع ةءلظلا 86 رونلا ىلا تاملظلا

 ةيرشبلاو ةلالضلاو كشلاو ةيصعملاو كرسشلاو لهجلا تاملظ نه ىا اهدادضا نع رونلاب ربعي

 ةيناحورلاو ىدهلاو نيقبلاو ةعاطلاو ديحوتلاو معلا رون ىلا ةيناحورلا ةقلخلاو اهتافصو

 متزف ةككالملا ءاعد ببسيو هللا ةمحرب ىنعملاو .هبافدو هتاذ ىلحن تابذج ةسوبرلاو اهتافصو

 موو لاقو * ةقيقحلا رسب متةقحنو ةعيرسشلا دونب متدونتو دوهشلا متلثو دوصقلاب
 ناحيإا د مهجمو ادح _كولط ا ةةفاؤود هج جورذرب تساتماقتساو تمادا جارخازا

 « نينمؤملاب 9ه نييرقملا ةكئالملا دابا لبق لزالا ىف 6 ناكو قه [ دناهدوبن تاملظ رد |

 | مهحالصب ءانتعالا نم لعفام مهب لعف كلذلو ه6 امحر © ةينعلا مهتادوجو لبق مهتفاكب

 لزالا ىف دعسنم ؛لاوحا ريغتي هتححر ,ريغتتالف ةككالملا ةطساوبو تاذلاب
 اهبالسسزا هربت ددركت ايرد برشم * روشيدرا ىم اروح تمحر ناصع درك

 لاقف 3الا ف هتسانع نبي اهوحنو ةعاطلا ىلا مهب ةءاده ىهو ىلوالاىف هتيانع نيب املو |

 | لاش ناب ريمعتلاب ءاعدلا ةيحتلاو . اهب ويجب ىا 0 ردصملا ةفاضا نم  مهتحن وج

 ١ لوضح نع جراخريغ هعيمج نوكل ةيحن ءاعد لك لعجمث ةاسيح كل لعج ىا هللا كابح |
 | دنعوا توملادنع ىلاعت هاقل موي 86 هنوقلب موب ف ةرخآل اماو ايندل اما ةاح ببسوا ةاححلا |

 مهل املظعت هللا نم مهيلع مياست 0 ماللس 0 ةنجلا لوخد دنعوا روبقلا نم ثمل

 تسشوخ مالسلاو م ماعاي تفر همانوج * ر#رخا رد اع ىالل_سونزا تسشوخ

 نه مهيلع نول دي ةككالملاو) ىلاعت .هلو*ىف امك مهل ةمركتوا ةتخلاب مهلةراشب ةكتالملا نموا |
 كومو مجعد ةمالاسلاب رابخاوا «مكيلع مالس باب لك |

 ( نع )
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 ىمتلا مهاربا اهملع مالسلاهيلع رضخلا مل نم ىهو تاعبسملا ةءارقب ”ىدتب» سعشلاعولط |

 راكذالا فقرفتملا عيمحاهيلع ةموادملاب لانيو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نه اهملعت هلا انك

 نورفاكلااهباايلقو دحا هللاوهلقو ناتذوعملاو ةحئافلا ةعيس ةعيسءاشا ةرشعىهوتاوعدلاو .

 مالسلاهيلع ىلا ىلع ةالصلاو ربك اهللاو هلاالا هلاالو لادمعاو للاناحبسو ىسنركلا ةيآو

 ىلرفغا مهللا لوقياب رافغتسالاو ٍملسو دم لآ ىلعو دم ىلع لص مهللا لوقيناب هلا و
 نيدلاىف الجآ و الجاع مهبو انب لعفا مهللا اعبس هلوقو تانمؤملاو نينمؤملاعبمجو ”ىدلاولو
 داوج ميلح روفغكلا لها هلنام انالوماي مهبوانب لعفتالو لها هلتناام نحال او ديالو

 ماملاىفىار رضا نم اهملعتنا دع هذه اردامل ىعمنتلا مهارباذا ىور * 6-6 فر عكا

 مطيمل رهشا ةعبرا ثكمو ةئبلا ماعطنم لكاو ءايبنالاو ةككاملا | !ئأرَو) ةنلعا ا ل ححشنا
 ىريزاالا ةلبقلا ليقتسم هنق  ىلص ىذلا هعضوم رك اذلا مزاليو.ةذلا ماعظنم لكا هنوكل |

 ثيدح ناف تقولا كلذىف هركيامت هوحن وا ثيدح ىلا جاتحبب اللك هنيدل ملساهناف ةوان ىلا هلاتحا

 هللا رك ذ ريغنع ناسالا ةظفاحم نم دبالف تقولا فرشو ىلءعلا باوث' لطب هوحنو ايندلا |

 فقاولا ةلوو درج ناك اقفاوتيملاذا بلقلاو ناسالاناف هركف ريغ نع بلقلا ةظفاحمو |

 ىوةثااىفو : حطسلا ىلع سراخلا توصو .بابلا ىلع

 زاس هدرسفا نيا دس شروخ ازركذ .« زازتهارد  ارركف. ؛ ؛ادراركدذ
 شام هبدج نا فوفوم نك راك * شانهجاوخ ىاك.ل تساهب دج دو ىلدا

 دوب ىئزااح وروخرد ىكزان « دوب .ىزان نوج راك كرت هكئاز

 ماذم[1إ ناب ائح ناد قرن ران فاوئسازو# «مالغز ىامقانا قو نشيدنا الوتق>زف

 شكب هكنآ عمش حبص ىديدب نوج * شعز درب ناهكحان هبذج غرم
 تسو .نيع ردوا دنيب ىب اهزغم * تسوارون هابانك تنك نوح اهءشح

 اررب لك هرطق رالا دس «اق .ديشروخا هرذ .ردنا دنيب

 [كيدنوادخنا تسوا ] :«ىذلا وه تاجاحلا ىضاق هنا تاكربلا ثروتىتلا تاكرملا هللا لأسن
 [نتشاد تياعرو تيانع :ءانتعالاو] ةيكزتلاو ةرفغملاو ةمحرلاب مكب ىتتعي 86 مكذع ىلصي

 ىا لصفتملاب ديك أتلا نع ىنغملا لصفلا 'ناكمل'ىلضي ىف. نكتسملا ىلع فطع 86 هتكتالمو
 رافغتسالاو ةمحرال لماعلا ئزاخملا ىنعملا ةالضلاب دارملافرافذتسالاو ءاعدلاب هتكتالم :ئتعنو
 ىسومل ليئارسا اونب تلاق ىدسلا نعو * مهما حالصو مهريخ هيفا ءانتعالا وهو

 قالصناو ىلدا ىلا مهل لقا هيلا هللا واف هيلع مالكلا اذه ربكف انير ىلديأ مالسلاهيلع

 لاقف (ىلصي كبر ناف دمحاي فق ) جارعملا ةلدل مالسلا هيلع هلليقو ىضغ ”ىنطت ىلا ىتحر
 لوقا اماو دحال ىلصا نا نع ىنغ'ا انا ) ىلاعت لاقف ىلضي نا نع ىنغل:ندنا:مالسلا هيلع
 ةيآلا هتككالمو مكلع ىلصي ىذلاوه دمحاي أرقا ىضغ ىتحر تقبس قاحبسس ىنايدس

 ةطاسوالب نيسوق باَشب تلزئامم امحر هلوقىلا ةيآلا هذه تناكف (كتمالو كلذمحر ىتالضف |

 فق ىا اديور ليربج ىللاق ةعباسلا ءامسلا ىلا تلضو امل ةياوزىفو . مالملا هيلع ليزبج
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 خا توملا مه نيضاملل سيل مالسلا هيلع هلوق ”ىنعم نابرد مهش رتفد لئاوارد



 موي او جح نورشعلاو ىناثلا ءزجلا

 وجوب حرصملاهاو ةراشالا هيفكت رطاو .نينوكأا قدنع رارحالا مه ةبحنا لها نال
 ىلعف (هنوبحو مهب موه للا ىنأي فوسفإ لاتقل ارئاس نود موب ةصوصخت اهنال ةحلا
 مكببحا ىنودحا ىلا ريشي كرك ذا ىنورك ذاف ) هلوقب اذه

 نئاباةصرد ندعم ناس قدس شاب انشا تسحم ىايردب

 ءاملاف عيرسلا ملا حبلا تادرفملاف لاق *« ه.قيليالامع ىلاعت هوهزاو 86 هوحبسو 00
 الوق تاداعلاىف اماع لع>و هللا ةدامع ىف عدرسلا رملا هلصاو هللا هب زن حدستلاو ءاوهلاقوا
 مهفيو نافرطلا ركزي دقو هرخآو راهنلا لوا ىا # اليصاو ةركب © ةينوا العفوا ناك
 | نيلضفملانيروك ذملا نيتقولا ف اصوصخ تاقوالا عيمجىف هوحبس دارملا ن وكف طسولا امهنم
 مكف نويقاعتي ) مالسلاهبلع هلوق هيلع لدامىلع نيدوهثم امهن لكلا .نافوآلا اء ايف" ولغ
 ثىح نماهف ةدمعلا هنوكلراكذالا نيب نم حببستلا دارفاو (داهنلاب ةكئالمو ليللاب ةكتالم
 لالا هلا الو ددبلاو هللا ناس بنج نهنع كسعال عيرا) ثيدحلا فو ةيلحتلا بابنمهنا
 ركذلاناالا لاوحالا ميمح ىلع حسبستلا نه عئمالف ىلوا ثدحللاف بنما اهلاقاذاف (ربك ١ هللاو
 دالك اهل اولص ىا هودحعسو ] نااقطالا فشكىفو * لاجرلا بادا ند ةراهطلاو ءوضولا ىلع
 قطصم هكتسربخ نأ قفاوم ريشفت نيا ] رصعلا ةالص ىنعي اليصاو حسبصلا ةالص ىنعي
 اهبو مغالو سعشلا عولط لبق ةالص ىلع تلغيالثا مكنم عاطتسا نم) تفك مال.لاهيلع
 شددادماب ناك ددركن ىودد لغشو اهراك بولغم 5ع دناوت دك نه ديوكيم (لعفللف
 ركب زامت ودرهنيا دنك نينجاب باتف١ ندشورفزا شيب ركيد زامثو باتفا ندمارب زا
 لفاغو زامترد ندرك ريصقتا تقوودنيا ارمدرص دتفا رابسب 1 لنا هطيركلا طخ
 زامود نبا فرش زينو امد رومأ ببيسب اقع زامتو باوح ببسب دادماب زامتاما نازا ندوب
 رحفلا نآرق نا ال ىلاعت هلوقل [ تسناك شرف دوهش دادماب زامت تساديب اهزامت نايمرد
 ا طش هناك ركيد زامو ] راهألا ةكرالمو لئلا ةكئالم.هدهشت :ئمن ( ادوهشما ناك

 *ىشنم اهبرىلا ضرالا تام ) ثئيدلافو ( ىطسولا ةالصلاو )[ يفك ضؤطلا»ةفذ ١
 | مه ىلاعت هللاو ( سءشلاعواط لبق اهلع موناوا ىتزنم ىلسغوا مارح مدنه اهحجمك
 دبالف سدمشلا عواطو ردعفلا عولط نيب اهف تاوعدلا تبحتسو تاكربلا كسول فازرال] 6
 دمق مث ةعامجف رجفلا ىلدنه ) كرداطا وا ةشيردملا «ةعالطلاا”تللتاقا«ةلقفلا كرت قم ١
 | ( ةمات ةمان ةمات ةرمعو ةحم رجاك هلتناك نيتيكد ىلص م سهلا علطت ىتح ىلاعت هللا زك ذب |

 ا ةالص تقو ىلا حبصلا ةالص دعل نك ذلا 0 نوعمت نوندأتلا ةفوصلا كوع ماه نمو

 | هلوق هلع لد ةءارقلانم ىلواوهو سوفنلا ف مظع رثا تقولا اذهىف رك ذللف قارشالا ظ
 ةالصلانا نم ةنقااىفرك ذام هدبؤلو حيباصملا حرش ىفام ىلع (هللا اكان دعق م) مالاسإ |هملع

 ةالضلا نعىهل ىتلاتاقوالا ىف نا رقلا ةءارق نم لضنا:حسبستلاو ءاعدلاو مالسلاهيلع ىنلا ىلع
 رجلا ةالصدعب لبقو هتالصيلا رجفلا قاقشنا دعب مالكلا هركيدنا ظحللاىف رك ذو .اهيف '
 2 مح دلل نزاق اذا راكلا نضءب لاق + ةمرزعلا لاكوهو اهعافترا ىلا لبقو سمشلا عولط ىلا اضيا |

 . ان تيم
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 اليلق ايشالوا قذيلف ررض هبناك اذاالا ءاد عبشلا ىلعو ظفحلاو لقعلا ف ةدايزو ةكربو
 لثم هدعبو ةليلو موب كلذ لق ءاشنلا برّيالنا بحتسي ةماجحلا دارا اذاو مجتحيلمث
 ا فاخهناف الكم هرئا ىلع لك اننا ىنتدال دصتقاؤا محتحا اذاو ما همي ىف لخ ديالو كلذ |

 هرئا ىلع بحتسو نبللا نم دؤعتامم ايشالو انلالو اسار لك ايالو برجلاؤا حورقلا ةثما

 ناتسبىفاك هيلع ردق نا ةوالخلانم أيش لوانتيو ةقرملا نم أيش وسحي مث هبام نكسيل لخلا
 ليلهتلا نم هلهاوهامب هك هللا اوركذا اونمآ نيذلااهياي و ىفاكلاوهو ىفاشلا لاو نيفراعلا
 نايسن نع رك ذوهو لوقلاىفوا بلقلا ف“ىشلا راضحارك ذلاو .اهوحنو ريكتلاو ديمحتلاو
 دنع مهوالصا نايسن مهل سيلذا ةصاخلا لاحوهو ظفحلاو روضحلا ةماداوا ةماعلا لاحوهو

 مومعىفو ءاتشو افيص اراهنو اليل تاقوالا عيمجف هي اريثك اركذ م اقلطم مهروكذم
 ةينالعو ارس امقسو ةح ارفسو ارضحلاو>الا لك ىفو البجو الهس ارحبو ارب ةنكمالا

 ةصعملافو قيفوتلاو لوبقلا لاؤسو صالخالاب ةعاطلاىفو بونحلا ىلعو ادوعقو امايق
 دح رك ذلل سيلهناف ربصلاب ةدشلا فو ركشلاب ةمعنلاىفو رافغتسالاو ةبوتلابو اهنم عانتمالاب
 لاوحاو# هلقع ىلع ابولغم ءرملا نوكي نا الا لوبقم رذع هكرتلالو ضئارفلا رئاسك مولعم

 هروكذه ركف نودب ناسالا درجمب مهضعب رك ذف * مهراكذا توافتي ةتوافتم نيرك اذلا

 هروك ذه ستا نوديو هبلقب هراوطا ةفشاكمو هروك ذم دوضح نودبو هلقعب هراث ا ةعلاطمو
 دودرم اذهو * هريسشب هرارسأ ةنباعمو دازوكا نمأق هنانق نوديو هحورب هراوثا ةدهاشمو

 هراث | علاطيو ةاروك ذم نكت هناشلإ 5 دقف لقعلاو ناسللاب موضع ركذو + اًةلطم

 ىلا ةيسنلاب لوقم راربالا رك ذوهو روك ذملا ءائفلاو.سنالاو روضحلا هلسيل نكل هلقعب

 رك ذوهوروك ذملا ءانفلاو سنالا نودب طقف بلقلاو لقعلاو ناسللاب مهضعب رك ذو * لوالا
 ناسالاب مهضعب رك ذو * هتحنامو راربالا رك ذ ىلا ةبسنلاب لوبقم نيبرقملا نم ةيادبلا لها

 نيلسرملاوءاسالا نم نيبرقملا نم ةياهنلا بابرا رك ذوهو اعمحرسلاو حورلاو بلقلاو لقعلاو

 هذهنا) مالسلاهيلع لاق تانقرتلا هذهىلا داشراللو اقلطم لوبتم وهو نيلك الا ءالوالاو

 (ءركذ ةزكو.هللاباتكةؤالن) لاة:اهوالجاف هللا لاوشزان لبق (ديدحلا ًادضراك ًادضتلنواقلا ١
 دا سه لقصنو ةيلاعلا» تتارملا نم اهقوقام.ىلا ناسنلا ةيتعنم كلاسلا قرتي ركذلا ةرثثكف

 ةساردلاو ةوالتلاو ةالصلا .لمتشي ناكناو هللارك ذنا مث « اهرادك او اهتاملظ نم. ىلقلا

 بادآآلا ىلع اظفاحم ةعاملاعم ادرفنم هبلاغتشالاف ّللاالاهلا ال راكذالا لضفانا الا اهوحنو

 هج تسلد رك ذ ريثك رك ذزا دارم ديوك ىماس ] هريغب لاغتشالاك سيل ةنطابلاو ةرهاظلا |

 ىلاعت هللا ةبحم ىلا ةراشا ريثكلا رك ذلاب ىمالا مهضعب لاقو * [ تين نكح قايازب انكار د جلاقد||
 هكتسنف ١ ىتسود ناشن ] هرك ذ نمرثك ١ أيش بحا نم لاق مالسلاهيلعىنلانال هللا اوبحا ىنعي |
 < دئاخ كاما كفرا رمل ذا تس ومي نكن ول اها ذوكمازاوكملا

 لفاع ترك دز مي نامز جدهرد * ىلاخ تركفز 6 ناكم جهرد

 ةحيرصلا ةرابعلا نود ةراشالاب اهبجوا امناو ريثكلا ركذلاىف ةراشالاب هتحم هللا بجواف



 موي ا9و٠ جه نورسشملاو ىناثلا ءزجلا

 هلوأ ناططلعا ةةباور قا ارضت .لءاوشإ 1 كقانب لاو توس عضو نمشد جيهان داهت نادب |

 سجاوهو تارطخزا مرجال دون توبئرهم نيا ارئاربمغيب كيد همومذم تار طخ |
 تغاذكت داهن:ئو لدرذ 220 ارافطصم فرش لاك نيملاعلا كنرنارلل دئدوس نيما

 [ئىنؤك ةناخ وجم ىديد ارنا ىف 17 7 7 دكر هات درك ازاكشا ىو فتكود ناسرد ا

 مامالا هلق امم فرعي هيفتك ناب هنوك هجوو ةوبللا متاخ هيفتك نيب مالسلاهيلع هتافص فو * ظ
 سوسو و ناطيشلا أي فنك هير نا ىلاعت هللالأس ءالوالا ضءبنا ناومحلا ةايحىف ىريمدلا |
 ركولاو شعلاك ءادوس ةماش هيفتك نيب و روللب ةدوصيف ناسنالا لكه ىلاعت قألا هاداف 0
 لففلا موطرخك موطرخ هلرزنخ ةروص ىف وهو هيناوج عسيمج نه ن طلخا ىانحلا رق |
 هءارو سنخف هللارك ذف هبلا سوسوف هبلق لبق هموطرخ لخداف نيفتكلا نيب نم ءاخ |
 همئاخ ناكو بلقلا ف ركلذلا اروث:لصخل امهم هقغ :ىء ا عصكتم .هنال.شانخلاب ئمس كلذلو |
 لاق * ربلا ٍجاجدىميو نيلجرلاو راقنملا رمحا ةةلظاجتت الغ ليد وهني يطل راقااوج |

 اهرازو لاححلا ةدحاو ريرسلا ةلخم باوصلاو ىريمدلا لاق * اهضيب اًهر نو ىدفملا
 هلاال هلع بوتكم ةرضحلاولا ةلئام تارعش * مئاخلا كلذ لوح ناكو اهتورعىف لخدي ىذلا
 روصع خبخي» ةوبنلا متاخ ناكتايعبسلا ىف لاق مكلذريغوا نيما ىندمتوا هللالوسردخم هللاالا |

 بسحب اهعونتو طوطخلا ددعتب تاياورلا نيب قيفوتلاو « روصنم كنافا تئش ثدح هجون'
 ناطشلا لخدم نيفتكلا نيبام نوكلو نيرظانلا داظنا ىلا ةيسنلابوا تايلجتلاو تالاخلا
 ا ناطشلا ةدام فيعضتل كالذي ليريج هاصوو كلذ نطو هنفتك نب مجتحم مالسلا هيلع ناك |

 هلوقل هتسوسو نه مالسلا هيلع مصعو لا ىر# هتسوسو ىرخج هنال هدصره قيسضتو
 ةداعسلا رفسىفو + كلذل هللا سوسوف مذا قير مساامو ىهلالا متابىا (م (لساف هلعللا ىتاعا) |
 ةماحلاب ما ةيوبنلا ةسدقملا تاذلا ىلا ضرملا لصوو ىدوهيلا هرحسامل موال يلع ىتلاذا |

 نسح ةياهنو ةمكملا ةباغ رخسلا ف ررضتم لك ةماجحلا لامعتساو ةكراملا هسأر ةبق ىلع
 نأرلا ىف ةماحلا) ثيدخلا فو يالعلا اذه لكشتس نامالاو نيدلا ىف هلظحال نمو ةحلاعملا |
 اهدجب ةملظو سرضلاعجوو ساعنلاو صربلاو ماذجاو عادصلاو نانا ندب ميس قم ءات 0
 ثروت اهناف ءافقلاةرقنىف 2 ةعقان نفتكلا نيب اذكو سأرلا طسوق ةماجلاو هشعفف |

 حيشلم مالنسلاهيلع هنا ىورو دصفلا نم عفنا ةراملا دالبلا ف ةماجحلا مهضعب لاق * نايسنلا ْ
 ةماححلا ماياريخو (هيضخا) لاقالا هلجرىف انجننالو (مجتتحيا) لاقالا هسأرىفاعجو لجردلا |

 ءاثالثلا موب مهضعل راتخاو دحالاموي نع ىهنلا تاياوزلا ضعءإىف ءاجو * ننثالاو دحالا مون
 اهئامزا ريخو مذلا هيلع بلغ دق نوكيناالا ءاعيزالاو .تبسلا مون هركتو مهضعب هه ركو

 نوكتناىل والاف نيرشعلاو ىداملاو ريشع عساتلاو رسشع عباسلا ف رهشلا فصن دعب عيبرلا |
 رخآ نم مايا ةثالث وهو قاحلا ف :هركتو مدلا ناجيه تقو. هنال رهشلانم ثلاثلا عبرلاف |
 رخو ءاتشلا ماياىف دربلا ةدشىفالو رحلا ةدشىف فيصلا ماياىف مجتحينا ايت لو ريالا |

 ءافش اهنا قيرلا ىلع ةماححلا بحتستو .ىحضلا تقو ىلا. سمشلاعولط ندلنم اهتاقوا

 (ةكربو )
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 ناميالا اما نييدهملا ةيدهىفلاق * ىنعلا لجتلا رهاظم مهو ريثكف داشرالا بطقاماو . قحلا
 لوسر هنابنما اذاف لسرلاو ءايبنالامتاخو لاحلا ىف اناوسر هناب بحي هنافمالسيلهيملعدم انديسب
 باتكىف هابشالا ىف لاقو هانمؤم نوكيال ةمايقلاموبىلا هنيدل خسنال لسرلا اخ هناب نمؤيملو

 ةيالافو * تايرورضلانم هنال مسمي سيلف ءايبنالارخا مال هيلع ادت نا فرعي لا ذاريسلا

 هلاو هدالوال هيسن كانا ىلاو سانلا لاحرل ةودالا ىف هبال قلخلا نع هيب عطق ىلا ةاناشلا

 ماعنالا ةدايزب نوصوصخلا مهلب مهلاجرك اوسيل مهناو مهل فيرسشت (مكلاجر نإ هلوقىفف |

 هناذ ىا (ىسنو ىسحالا عطقني بسنو بسح لك ) مالسل هلع لاق اكمهسنو مهيدح عطقنيال

 ةيالولا متاخو ةماعلا ةفالخلا متاخ ىاتملا طب نءلتللا نعال لجو, ةلهاتلا باب مح

 هلال هنع هللا ىضر ىلع ءاخل يب هدعب ءاجولو ءايننا مهتم نيك نايت مزليالو ةصاخلا

 نيينث اضيا نانسحلا نكيمل اييثوه نكي مل اذف ىمومنم نوراه ةلزنمب مالسلا هيلع هنم ناك
 ىوقتلا سس نلاو رقفلا ةق.قلاىف بسحلا راكلاضعب لاق * امهسبانم لضفا انوكيل امهنال

 نويعرد] * نيذهب طبتريلف نيلوبقملا هلا نم نوكي ناو هللا لوسرب طبتري نا دارا نْف
 هك دنناد ان تذكرهم ارريمغس ىلاعت قح تسؤارهم ىباتكره تح هكهدروا هبوجالا
 مك نا ١ درك ناوتن هانإتاسر ترضح تعبان زج ىهلا تبحن توعد حيحصت
 نادب زين ءايننا هل فرش تسوا رهم, باتك ”ىراوكرزب فرشو 6 قوعبتاف هللا نوبي

 ذون نها ؤخلاو ا كهاش ةلاكخت اذ ةلهناذه الغ سبأ كانوا هما باتكوه: دهاشاو# سبت وبضج
 ديلا قا نايحتك ناكر ةننيك ايما دز بانك ودا قرا وا دلو كنار اليؤع هلع كراج اج

 همهزا نوح ركيدو تصل هممتي تومرد تفاي ماتتخا تمس ترضح نادب تود نوح

 ىونملاىفو : َ تفاي صاصتخا رين ناش تمحي نص وصخم ره اا ا

 دوب داهاوخ ىو دول َُك وا لثم 1 دوحن هكوا كراك وش متاخ نا نوب

 تسا اونارب كك مخ انيك هب ثسد داتا دولا تحص اود كدوح

 ' دحا ردّقبال كلذك هكف ىلع دحا ردقيال باتكلا ىلع ناكاذا متْلا زوهرلا لحىف لاق *
 ىلع دحا رسجال ةنازخلا ىلع كلملا متاخ مادامو متاخلا نود نارقلا مولع ةقيقحب طيحب نا
 / هاوج ميو هللادنع نم ةازنملا ةيهلالا الدكلا عج ةنازخ ناو ناتج جلو راك

 رسلا اذهلو مالسلا هيلع دمم نييبنلا متاخ هب صخ كانذلف ةيندالا قئاقلاو ةيهلالا مولعلا

 | نطابلا ةمصعل بابلا جراخ نه متت كاملا ةنازخ نال هيفتك نيب هرهظىلع ةوبنلا متاخ ناك
 / متاخلاو حاتاملان م زنكلل دبالف ( ايفخم ازن تنك ) ىسمدقلا ربا ىفو.. ةنازذلا لخادىفامو
 زنكلا حاتفم هنال حافلاب ىمسو دوجولا زنك ةنازخ ىلع هعاخ هنال متاخلاب مالسلاهيلع ىحف

 تيدحاف )ىلاعتلاق حاتةملاوه ىذلا متاحلاب الا زنكلاىف ام فرعيالو مخ هبو حتف هب ىلزالا

 نال هللا بيبح متاخلا ىمس كلذلو بيبحلا ناسل ىلع ىثا ضيفلاب نافرعلا لضخ ( فرعا نا
 هك ت سنا نيبال متاخ“ىنعم دناهتفك ] زاكلاىف امل بلا ةدوص كلا زنك ىلع متلا رثا
 تومنرهمو درك ن1: ندعم ارمالسلا هلع ؤطصم لدو درك عج ابنا همه توبن ةزعلابر

 105 01 0 10 7 ا ا 1 ا ا اه سم تحس سس سس سس

 خا ىظعاو زا ىلئاس نذرت لاود نايرد مدش رتفد لئاوارد | 5 35 9 2 7 7 -: ع



 مه 184 2+ قورشلاو ةقاثا كلف

 داوشنالا ىدب ىلع ةناخيتس ئرزجلا اما تانلالا كا دنع لالضو لاح :اهلكف 3
 لك ملعام ةددابلا لاوقالاو ةدسافلا لاوحالا سم ةماهلاب باذكلا ةملسمو نمءعلاب ىسسعلا
 موب ىلا كلذل عدم لك كلذك و ىلاعت هللا امهنعل نالاض نابذاك امهنا ىححو مهفو بل ىذ
 | نوئمؤملاو ءاملعلا دهثبام رومالانه هعم هللا قلم لاجدلا حسملاب اومتخم ىتح ةمانقلا
 باب نوك رافكلا برغتسا ( نيببنلا متاخو ) ىلاعتهلوق لزت املو ٠ ىهتتنا اهب ءاجام يوك
 لثمو ىلثم نا ) لاقو مهسوفن ف ررقتل الاثم اذهل مالسلا هيلع ىلا برضصف ادودسم ةودنلا

 نوفوطي سانلا لمخل ةنيل عذوم الا هلجاو هنسحاف اناينب ىب لجد لفك ا داهيقا اوم ًالافيناللا
 رحب ىف لاق « (نيينلامتاخ اناو ةئلا اناف ةميللا هذه تءضواله نولوشو هل نوحعتيو هب

 ىلعل انارنم تراص ةونااو ىنلا نع واكال ضرالا ناب اولاق ضفاورلا نم .فنضو مالكلا

 ةتسلا لها لاقو * رفكي هتعاطا ىريال نم لكو ىلع ةعاط نيملسملا لع ضرفيو هدالواو '

 مالسلا هيلع هلوقو 6 نيببنلا متاخو هللالوسر نكلو ) ىلاعت هلوقل انيندعب ىبنال ةعامجلاو
 ةحيطانال هف كشول كلذكو صتلاركنا هنالرفكي ى انيندعب لاق نمو ( ىدعب ىال )

 لو أ لكل نال ناك ناز ككل ىتعس تساي نرسل :عاابجخمور يداي يطول هيت ١
 تلطازمل ةفلعور|:لاقف ,تامالفلاب ”ىجا"ىد اق واوما#لاقاواةفينتل ىا نمزإف: لجو ابككو |
 تاحوتفلا و « مامالا بقانمىف اذك ( ىدعب ىبال) مالسلا هيلع هلوقل رفكدقف ةمالع هنم |
 ىلع هب مس ىذلا مالسلا ىلع واولاب هسفن ىلع هب مح ىذلا ماللسلا ىلصملا فطعبأل امتاو ةكملا ا

 هنال ىنلا اهيا كيلع مالسلا هلوق دعب نيحاصلا هللاداعىلعو انلع مالسلاو لَه مل ىا هيبت

 كاب.دلساك هللا هذس ادق ناب وهو ةودلا ةهج نم هسفنىلع انلع مالسلاو لاقو هلع هفطعول
 هللا لوسر نيبو انْسإ ةسانمال هنا اذهب نيعتو ةمايقلا مون ىلا داحمم قولخم لك نع ةلاسرلا

 ىدمحلا ماقملاو فطعريغنم انروظف انيلع مالسلاب انأدتباف ان ىنزنت ال ىلا ةيترملاوف هناف |
 ةنْطا لها رظنم اكو ءامملاف نكاوكلا رظنت اك هيلا رظنلاب انتفرعم ةياغو ان هلوخد عونم
 ةربا مرخردق ىلا ماقمىف ىاطسبلا ديزي ىبا خبشال عقودقو . نيلعف وهن ىلا ىلفدلا
 لوالاو هلاعرششموا اعريشم هدعب ىنال احلل هحرشو صوصفلاى و + قرتحافالوخ دال الجي

 مالسلا مهيلع دمحو ىسيعو ىسوك هلبق رخآ ىبنل ةعباتمريغنم ةيعرمشلا ماكحالاب ىالاوه |
 ةعيرشملا نيعاد اوناك مهلك ذا ليشارساىن, ءاببناك مدقملا ىلا هل هعرمش امل عبتملاوه ىناثلاو |

 ةوسللا الا قبلت متاحا لوسرلا عاطقناب نطوملا اذه نع ناتمطقنم ةلاسرلاو ةوبنلاف ىسوم
 بنغلا بئاحتو توريجلاو توكلملارارساو هتافصو هنامساو قا نع ءاينالا ىه ىتلا ةيوغللا
 ةيقاب ةيالولاف قحلا ىلت ىتلا ةهملاىه ةودلا ناك قحلا ىلت ىلا ةهملاىهو ةيالولا اهل لاَسو

 | ةيالولا رونو ةوبللا رون نارون مالسلا هيلع هل ناك ريقفلا لوش * ةعاسلا مانق ىلا ةمئاد
 بحاص نأكف ةبقاب ىهو ةرهطملا ةعيرشلاىف ةوبنلا رون ىو نطوملا اذهنم لقتنا املف
 اروهظط هف رهظ قعل ناطقالا باق نااب 1 ةيالولا رون لقتناو تكذب اب ح ةعلرمشلا

 | ىلجتارهظم وهو دوجولا بطق هل لاسقي و رصع لك( ىف .دجبا قي قتخاو اذ! سم هل ناكتفا اما



 باز>الا ةروس مهي امل >ع>

 ْ الكيد ربثك تعاند ناغبإ عرقا و قاب لكك ناكيراا# دئئاوحم ردادوا ا ظ

 ا

 تاواصواو زم ند سكل لوبق رسام ردن“ ىقا اوكا ئدوب ردب نك ا ردب اروا

 00 اونوكتل) ىلاعتهلوق كلذو [ داددهاوخ ىهاوكتما تلادعب تماقرد هيلع هللا

 ىنعمي مثلا ةل اوهو ء دا يار نب بنلاماخوؤ# (ادببش مكللع لسرلا ا نابل

 ريم ] ةسرافلابو : هياومت> ىذلا مزخأ ناكو ىنعملاو . . هن عبطلام ىتععي عباطلاك هب مخيم

 زيسكب نوقانلا ًارقو[دناهدركمتخودب ارئاربمغسو توينرد دش هدركر هم ودب ىنعي ناريمغس

 اضيالوالا ىنملابوهو [تسناريمغيب ةدننكوكم ]ب ةطيطانلاث م آلا لعافىا مهقتاخ ناك ىا تلا

 اس ناكل غلاب نبا هلزاك ولف ناك اماياو هئيحع؟ تم“ ىا 0 مخ هنال تادرفملا ىفو *

 ظ كلذو (اسن ناكل شاعوا) مهاربا هنيا ىف لاق هنا ىورب مك” نييبنلا متاخ مالسلاهلعوه نكي ملو

 تناكف مهلع هللا نانتمانم كاذ ناكو مهاب !نم م هلبق ةوببلا نوري اذاكيلاسإإلا ذادلواا نآلل

 هنوك ىف حدقبالو هتيمتخي ةوبللا ثرا عطقناو ةيالولا ةهج نم مالسلاهيلع هتثرو هتما ءاملع |

 ىلعل لاق اك هدعب دحا أينيال هنا نيبننلا متاخ هنوك ىنعم نال هدعب ىسع لوزن نييبنلا متاخ

 نيحو هلبق أبنتنممىميعو (ىدعب ىنال هنا الاىمومنم نوراه ةلزنج ىنم تنا) هنع هللا ىضر ا
 ىحو هيلا نوكيالف هتما ضعب هنأأك هتلبقىلا ايلصم مالسسااهيلع دم ةعيرش ىلع لزني امنا لني
 مالسلا هيلع ىنيع نا ىور دق تلق ناف « هللالوسر ةفيلخ نوكي لب ماكحا بصئالو
 ةرفكلا نعةيزجلا عفريو لالا ىف ديزيو ريزتملا لتقيو بيلصلار سكي نامزلا رخآ ىف كزئاذا
 نامزب تقوم اهروهظ نكل ةيدمحلا ةعيرشلا ماكحانم هذه تلق * مالسالا الا لبةالف

 ىنلا نال مهتهج نم مظعتلاو هيناجنم ةقفشلا ةدايز ديفي نييبنلا متاخو)هلوق ةلبلعابو ىسيع
 نم اماو هدغب نم ةكردتسم اهتال ناسلاو ةحيصتلانم ًايسش كرتي نا زوج ىب' هدعبا ىذلا

 ١ هوجولا لكن م مهب ئدعاو هتما لع, قفشا نوكيءدغي ىال

 ناريمغس ةجاوخ لسر مخ 201نا تح كفعرو نمد مسعم

 6( مظن )
 مه مح و ىو ماني دم * ملق هتشون ليفي علا

 داهت شدوجحو تانشرا!ةودرد »  !ذاه هللا رهظم وا ةدكس نود

 ادا شعيدب ري رت درك * ادخ زا ىده ٍبابسا هلم

 معيالو هاشل ىنبني فيكو ةوسلاهب مت ناب قيلي نم ملعيف # اهلع 'ىش لك هللا ناكو
 ا ةناكإقا هدعب ىنال هنا ىلع صن ىه 35 ل سيسفت ىف ريثك نبا لاق * كلذ هاوس دحا

 ناف ةوبللا ماقم نم صخا ةلاسرلا ماقم نال ىرحالاو ىلوالا قيرطب لوسرالف هدعب ىنال

 هلل ةمجزإ نا هللا لوما نع: ءارتاوتللا ١ كاد حنإل اهلك دانزوركلذب روز جربكعسالو عن لود املك
 هل 00 نيدلا لاك او هبنيلسرملاو ءايبنالا مت هل هفيرسشتن م مث مهيلا دمع لاسرا دارعلاب

 دا نملك نا اوملعلل هدعب ىنال هنانع ةرتاوتملا ةنسلاىف هلوسرو هباتك ىف هللازبخادقو

 | + ملاورحسلا عاوناب .ىتاو ذيعشو قرختولو لضم لاض لاجد كافا باذكمدعب ماقملا اذه
 هع عج صحم صل معصب مج ان مص ع جاو ع



 .«<هجسونتجسل ا نورشعلاو ىتاثلا ءزجلا

 قا هللا لوسرو ىبد هللالق 27 او ةئقلو ةمئالاعإ هربق لع معو ءام هربق ىلع يورو

 مهل لهكي لقعلا ناو ربقلا ىف نولأسي لافطالا نا ىلا مهضعب بهذ انههنمو ( ىند مالسالاو

 مل ىطويسلا لاق * فلكملاب صاخ لاؤسلا ناو نولأسيال مهنا ىلا عج بهذو مهنيقلت نسف
 اذهلو نيثدحملا دوهمح قافتاب فيعض هثيدخ لب نسح الو حب ثيدح نيقلتلا ىف تبل
 مالسلا دنعنب نيدلا نع كلذب ىتفا نم رخآ و ةئسح ةعدب نيقلتلا نا الا ةمالا روهمج بهذ
 ٍلئاضف ىف هب لمعي فرعضلا ثيدحلا نا ىلا ارظن ىوونلا هعينو حالصلا نبا هبحتسا امباو

 هل سيل هنبال مالسلا هيلع ىلا نيقلت ىإ نيقلتلا ثيدح ىيلفلا مامالا لوقف دئنحو لامجالا

 قبسنيقلتلاو لاؤلاىف مالكلا ةيقبو نوبعلا ناسنا ىف اذك نسح وا حي لصا ىا لدا
 لوسر نكلو # ةي آلا( اونما نيذلا هللا .تبثيإ ىلاعت هلوق دنع مالسلا ةيلع مهاربا ةروسف :

 لاق * لوسرو لس وهف. ةلاسر ىف انالف تلسرا نم: داو. قم لسرملاو لوسرلا 4 هللا
 لاسرالا نه مسا ةلاسر ىذ ىنعمب نيعلا حتفو مملامضي لعفم ةغلابم لوعف كؤتبرلانا ىنإتنيبقلا

 فالخب اناسنا وا ناك اكلم ماكحالا غيلبتل ثعب نم وه افرمعو اردان الا تأيمل اذه لوعفو
 هللا لوسر ناك نكلو ىنعملاو .ىبنتا هلع لوعملا وه قرفلا اذهو ناسنالاب صتخم هناف ىلا

 ةيدبالا مهتايل بيسو مهل حيصان قيفش هنا ىنمي لب ةقيقحال نك هتما وبا هللا لوسر لكو
 نه هناف مهتاهما ةمرح هتما ىلع مالسلا هيلع هجاوزا تمرح اذلو هلةعاطلاو ريقوتلا بجاو
 مالسلا هيلع هنيبو مهيب ةدالوال نيذلا مكلاجر نم دحاوالا ةثراح نب ديز امو مظعتلا باب
 ةعيسدأ/ مله ةطودولاو طل طانضتكنالاو «بزوقنلان وش ىكحب ءاقاحالاىتتالعانلاوم نكح ىف
 وا اهتاهما نهنوكل هؤاسن ةمالا ىلع تمرح اك هدالؤا حاكنن مرحب ناكلابا هامسول هنال ابا انل
 هتنباب جوري نا بالا ىلع مرحي ام هتما ءاسن نم جوزي نا هيلع مرحي ناكلابا ءايلاوانذمإل
 دنكفيبوزا ىددي مسا دنج ره ] رارسالا فدك ىف لاق * مارحب سيل هتما تانب جوذو |

 دناهتفك (هدلول دلاولا لثم مكلانا) مالسلا هيلع لاق دوبرتناب رهمو قفشم ناردي همه زا اما
 مكحرد هنا رهمزا دنناوخن تماردب اروا اما دوب نوزفا ناردي تقفشزا تماربوا تقفش
 كيل طانرلب وال واةينوك ناز لهطول روان كورك جروح خذو اعماق ووو ةك مقا كبل |
 دنس ولكب اهناج دئرآ نوزيي باح ذا. ٍناَدَع نادئذو-دنزيوايب لدع ىوذارتو دنئارتسكي |

 نادنذرف زا همه ناردب ددرك هديرب ابسن دوش لطاب همه اهرذعو ددرك حيسصف اهنابز
 :كمدآ(هنبو هتحاصو هيباو هماو هلا نم ءرملارفيا مون تفك ت زعلا بر ةكتانج دنزيركب |
 نا مهحون ىنكدح هكنادوت نادنز رفاب دراذكب ارمدا ايادخراب دنا نئيارق تسئاكمس.ردب |

 تمايق تسايس زا دئيوكنآ مه ناربمغيس ركيدو ىسيعو ىسومو ديوك نآ مه ميهاربا دب
 ادئوادخ (ىنفت ىسفن) ديوكو دئزادزين نادئزرفابودن دنامرد دوخو دئزيركب همحوا عزفو
 تقفشو تمحر مالسلا هلع رع قطصمو نك ىاوخ هجره نادنزرقابو ناهرب ادام
 ناشياربدنرادنوت باقعو باذع 5 دئناكراخو نافمعض ىتشم نم تما ايا.ةخ راب ةكءداشكب

 نادنثرفذا ناردب هتفر لزارثلكتا مكب نكم ىهاوخ هجرع دمعابو نكت محرو ىاشخ. |
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 باز>الا ةروس مي ١ /ه ريح

 ىزوريمؤيهتاقي :هوح ناطلسث' مزدام [نواق | ءانادلا سك ق1 زق قدلخ نانا ركع وول
 زايازاكاراطتا ت زاهظرربا انيك وكرر ا ددابإب نط كد وقل ذل د عيلان اح تا لع [يقلؤ تا رذاطللجلو
 ىقننابز زن: قا مان ناطلسب هكهؤركمانكهج (نم شبا ايا ههكداتقا..لمأت لذ. م هنونتإ نحس
 هكديتسرب | اليد دنمهشيدنا#اروا: تسرك" .زايا ردو دما نورتي ةتخاسياوضاو (قاطاش دناز

 هكديناسر ضرع فقوميب ذاين ىود ذا ذايا تسيج مثيب ى وتنيبجرب هك لاله رثا ببس
 فارختا بجومو دشاب هدش رداصوزا ىبدا كرت ادام هكمديسرترب دناوخت ماني ارددازهدنب
 هوركم هكقوؤوكو زادكراد عج كانا[ تنكاو دوهرف ىم سناطلس هتنكنوناه جازم

 دمج ظفل دمآ مرشاسم تشاد مان دمع واو متشادن وذو هكلب هتفاين رودص دشاب نه عبط

 تسا مانا ديس ترضح ةناشن ظفل نيا هج مثاب وضو ىب كىتقو درذتك نه نإابذرإ

 متاد ىك بدا ندربوت مان ذونه * بالكو كش نهد ميوشب راب رازه
 هللا ىحواف ةلب نمىف هوقلاف هذخاف تاممث ةنس ةئام هللا ىصع ليئارسا ىنىف لجر ناكو*
 ةئام كاصع هنا اودهش لمئارسا ىنب نا براي لاق هيلع لصو هجرخا نا ىسوم ىلا ىلاعت

 هعضوودلبق دمم مسا ىلا رظنو ةاروتلا رمشذ الك ناك هنا الا اذكه هنا هيلا هللا ىحواف ةنس
 هيلعىنلا حكام ريسفتلا لها لاق« ءاروح نيعبس هتجوزو هلت رفغو كاذ هت ركشف هينيعىلع
 هسفنلهنبا ةجوز حكن فنك اولقو نيقفاثملا ناسل لاطتسا اهتدع ءاضقنا دعب بنز مالسلا

 هنأرما حاكن ةمرحو ثيروتلاىف هبلص نم هدلوك ناكادلو ىبتنه نا برعلا مكح نم ناكو
 جيهردب]] هيدحا ابا 8 6 دم ناكامإل لزئاف مكحلا اذه ريغي نا هللا داراو ىنيملا بالا ىلع

 تبني ىتح ةدالولاو بسنلاب ىنعي ةقسقكلا ىلع [ امث نادرص زا ]6 مكلاجر نم قه[ سسك
 رهاطلل ابا هنوكب همومع ضقتنيالو اهريغو ةرهاصملا ةمرح نم هدلوو دلاولا نيبام هنيو هني
 ناشيا ] ىعي : غلابلا رك ذلا وه لجرلا نال لاجرلا ابم اوغلبي مل مهنال مهارباو مساقلاو

 ترهاصم تهرح ريسينا و ىو نايم هكتسين ىلص رسب ةقيقحلاىف اروا دنديسرت لاجر غابم
 انبا امهنال امهنع هللاىضر نيسحلاو نسحلا اذكو مهلاجرال هلاجر اوناكل اوغلب ولو [ دشاب |

 نيلفطلب ذئنح نيلجر انوكي ل اضيا امها ىلع مالسلا هلع هظفل ةداهشب مالسلا هيلع ىلا |
 نوكيالناب لزالا ىف املاع هللا ناك ةمحقملا ةلئسالاىف لاق * هدلودلوال ةصاخ هدلو دوصقملاوا

 لاقف مهئاركذ قود:هدالوا ثانال هين نوكي اماو بقعالو لسن هلوسر دالؤا روكرذل

 هقدص ىلع هتازجعم لبق نم ربا ناك اذه ىلعف © مكلاجر نم دحا ابا دمم ناكام ا
 حبحصلا ىلع مالسلا هيلع ىبنلا ءانباو ىهتنا بألا قدص دقو ربخا اك لصحدق هنع ربخلا ناف

 وهو هللادبعو.. ةكمب ةئعبلا لبق تامو نيتتس شاع هدالوا لوا وهذا نكي هبو مساقلا .ةثالث

 مهارباو . اهنع هللاىضر ةجحيدخ نم اهو ةكمي نفدو ةئعبلا دعب عاضرلاىف تام ىهاطلا بيطلا |
 مولي نيعايك مالا هيلع هنع قع ةرحهلا ند نامت ف ةحملا ىذ َّق دلو ةيطبقلا ةيرام نم

 ضرالا ىف نفدف هارغشدإ جاو نيك اسملا ىلع ةضف هرعش ةنزب قدصتو هس قلحوهدالو مياس

 ريفش ىلع مالا هيلع ساجو عيقبلاب نفدو ارهش ريشع ةينامث نباوهو عاضرلا ىف تامو
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 ميك وشر معو جس سكاي كيج رك ست مح ورم “م مك سبل ريع نيج نزح رج صج و بلس رص متل و موصل سكب

 اشداي ار نشيودد درع دنك « اسرايورب نائف وش وخا نز
 ثسوا وتر ظن تم ربا رادخ, ## تسود هباوخمهو دابا هناخارك

 ىوش تستشهمرد وا راديدب * ىورووخ نز دشاب روتسموجح

 ةفرعم مالسالا ىف طرتشيالهناراتخلاو مشاه نا لكاطملادبع نب هللادنع نبا 4 دم ناك ام 9

 قيِذَبَولا ةيادح فاك: انفرتشلا؛ ةطلشاااةفّمماهبفو وكي لب ءدج مساو مالسلا هيلع ئنلا با
 ىفاك ةدومحلا هلاصخ ترك اذا دممو دمح اذا دومم نالف لاَ ىلج ىخا ىلوملل
 اوم ةنوكف غيلسلاوه ةيدزجلا ةمدقملا حرشف ايركصز خيشلا لاق * تادرفللا
 ماسهلاب بلاظملا دبع هدج هب هامس هقالخاو هلاوقاو هلاعفاو هدباقع تادمح ىذلاوهو
 كيلوا 3 كلي انا" نانا وه قلوة نع "تينت هل “كشتخا اهناوالو عباسىف هللا "نما |
 ناكف هلؤفتو هءاحر هللا قّقَح دقو ضرالاو ءاءلا ىف دمحم نا توجر لاقف |

 نيرقملا ةكئالملا دنعو هللادنع ادومم ةبوغرملا هلئامثو ةبوبحلا هلاصخم مالسلا هيلع
 ند هنفام ناؤف مهسضعل هيرفك ناو نيعمجا| ضرااللا لها دنعو نيلسرملاو ءادن الا دنعو |

 هناهعا عيجو مسا فلا ىلاعت هلل نا مممسا فلز 219 لنا مي سةر تاكل [تافص

 ىانلا شحم ىذلا هنالرشاحلاو . هثعِب لق تناكىتلا هتروس ىا رفكلا هباحم هللا نال ىحاملا
 ماتخلا هناىلا ممل راشاو . ءادنالا بقع ىب الاوهو بقاعلاو . هدعبو هرثاىلع ىا همدق ىلع
 نم ناك ىروباسيلا مامالا لاق * نيعبرالا دنع هتثعب ىلا اذكو جراخا ماتخ اهجرخم نال |

 افرح رششع اننا هللالوسر دم نا اك ىلاعت هللا مما قفاويل فرحا ةعبرا فيررسشلا مسالا
 نائعوباط+لانب رمعو قيدصلاركبوبا ظفل اذكو ةبسانملا رارسا نم وهو هللاالاهلاال لثم
 ةسسانلاذهلو ةيدمحلا ةرضحلا كال مهقالخاىف مهتبسانم لامكل بلاطىبا نبىلعو نافعنبا

 لمحو. عباسلا فركبوباو 5 سماخلا ىف نامعو .ىباثلا نسا هبسن تلي ىلعف .هنسلب ممم ىتلي ْ

 اذأ كاف نيلسرملاددع لثم رمشع ةثالثو ةئامالث دحتلا باسحمال طسلاراتعاب دممو . عساتلاىف |
 ىماجلا ىلوملالاق: روك ذملاددعلا كلر هظب [*]«لادءاحءمىرم» متدملا ميملاو نيمملاطسب ىف تذخا |

 قتشم نازاوا مان دش تفاي * قحز هباهن الب نوج تدمح
 ممود نايم نايعشياح فرح * ملس لقع مثجي ديامت ى |

 وأ ةنلللد هاكواوم ادِسهتشكلا»# وا ةراتكل الين وحل خد نوج

 شورإ ..ناجا نا داكمتاام# شيوم نيرينع ز هقاحو داي
 تسد رسب هتف رك شزانب كذر ها تعندفأرقو هع زك نا لاد ا

 ةنملا ىف ءدولومو وه ناك ئمدساب اكربتو ىل ابح ادمم هامسف دولوم هل دلو نم) ثيدحلافو |

 [د] وح تس ييماص عم جم يمرس يك

 لل لعغل دلو هل شيعبال ناك نهو .امالغ هللاهقزر ادم هيمسينا عمحاف نطبوذ هلزاكنمو ( ٠
 لما اهلعا ىذلا ماعطلا ىف ةكّربلا ةصئاضخت نمو (نئاع' اذا قؤززملا .داولا ع نا هيلع |

 فئئاطللا عمجرد ]* هبحاصو مسالا اذه مظعي نا ىتبنيو اهوحنو ةرواشملا اذكو دم مساب

 ( كهدروا ) 5

 ميو عسنمم ج١٠ عج سمج مم كمر م وج هىرمم زجصي يمتص < ءى» سس وم دعم كح ديس باج مو | مس(“ هته مرعب م مصرع رس نمر عوج حدصمج
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 بازحالا ةروس مسي ١م جم

 ءاسالانم ةعامحنع باتكلا ربخا كلذكو (سانلا نم ك.مصعي هللاوإ هل لبق ءنيح مالسلا
 سمع مم سسسم لقتسي تاقواخلا نم أيشنا نودقتعيال ةيآلا ىنعم نا باوجلاو هللاريغ ءايشا اوفاخ مهنا

 هردقو هللا ءاضَعب اهلك رومالانا نوملعبامل هتئيشمو هللا ةدارا نود مهئاذياب دبتسيو مهرارضاب
 ةيقلخلا عابطلانم وه ىذلا ةيرشبلا فوخال نيقيلاو معلاو ةديقعلا فوخ فوخلاب داراف
 مهلامعا ىلع هداعل ايساحم هي ايسح هللاب ىكو ف ةيناويحلا حئاتنو ةيرشبلا صاوخو
 قيد حاكللا ع ىفال ا فاخالو هايا هللا ةيساحم لبق هسفن ديعلا بساحنا ىف
 نيد اع جناب رطعتلاو كاوسلا نا ملعاو * هيف لا لع اذا هريغ
 ةدابعلا كلت رمتست مث نا لإ مدأ دهعنم تعّزش ةداع انل سلو مالَسلا مهيلع ءاسالا

 ةدارحنا كلذو دشا هتوهش تناك ىقتتا ناكنم رابكلا ضعب لاق+ حاكنلاو ناميالاالا ةنجلا ىف
 لها ةوهشنيب قرفنه كرظناف ةبحلا رون دعب ىتلا قشعلا ران دعب اما ةيقيقْحا ةوهشلا
 ةئلتمم ةضقبلا لها قوىعو مدلاب ةئلتمت ةلفغلا لها قورعف دوهشلا لها ةوهشو باجل

 - ىكح - ىوهلاب هكرملاال ىدهلا هللا لأسنف مدلا ةوق قو رونلا ةوقنا كشالو رونلاب
 دحال صاخمال لاق نا ىلا ملكتف نيفراعلا ضعب سلجنىف تنك لاق هنا رابكلا ضعب نع
 كال لا 0 لاق ثيح مالسلا هيلع ىبنلا هب ىنع انالف ناكولو ىوهلا نم
 5 مالسلا هيلع هناف ىلاعت هللا نمىحتدئامأ هلتلقف (ةالصلا ف ىنع ةرقو ءاسنلاو بيطلا
 ىل لصح مث لاق هنم رابتخا الب هللا دنعنم ناكام ىلع ديعلا مالي فيكف بيح لاق لب تببحا
 لق هنأ تعمس م اءرما انفك دقف مثال لاقف مالا مالسلا هلع ىبلا تيأرف مهو مح
 لمعتللف ةعيرشلاىف ةضماغلا ىناعملا مهف دارانم رابكلا ضعب لاق * هلقعبض قيرطيف

 لئاون مظعاوهذا ىلواوهف حاكتلا لفااوت نم كرا هتكمأن از صئارفلاف لفاوثلا ريثكتف
 ىث «وهالق -سوسح او ل نيب عمجف جاتنالاو جاودزالا نم هيفامل ةدباف تاريخا

 برقاو مثا ةلفانلا هذه لثمي هلاغتشا نوكيف نطابلاو رهاظلا مسالا نع رداصلا ملاعلاب لعل نم
 نا رقلا لهاك هللا لها نم راص هبحا اذاو قا هبحا كلذ لعف اذا هناف هنوريام ليصحتل

 هما انسركو ةلوزتل ءامسو هتاوتسال اًنرعو هناقلل الخ ناك نا رقلا لهانم راض اذآؤ
 عامجالو ءاسنلل للا قاخ ضغبا نم تنك لاقو هيف ناك هنوك عم هبف هريلام هنم هلرهظبف هنو
 ىسفن ىلع تفخ ىتةنشس. ةرشع ىاسمثوحم كلذ ىلع تيفو .قيرطلاف:ىنوخد لواىف

 نا تملع بيحىنعم هللا ىنمهفا املف لسو هيلع ىلص هللا لوسرل ببحام ةفلاخل تقملا

 نم نآآلا اناو ىنع ةهاركلا كلت تلازف هللا بيحتب نهنحب امتاو اعبيظ نهبحبالنا دارملا
 - ىورو ىهتلا بربط بح نعال ةريصب ىلع كلذفف ىنال ءاسنلا ىلع ةقفش هللا قلخ مظعا
 تنانم اولاق انسح تيبلا اهل قرشادق ةليمح ةاتف اذاف مالسلاهملع ايركز لزم اوتا ةعامحنا
 م ك1 ا ريع 2 ل اب ا ا ا تا اا ا عل عا ةليمج ةأرما تذخا دقو اسيندلا ديريال هللا ىن ىرئانك ايركزل اولاقف ايركز ةأرصاانا تلاق

 هريس سدق ىدعس خشلا لاق : ةققحلاىف انَدلا نم :تسسل

 | هلع انتفاخ كلذكو (بئذلا هلك أيزا فاخاىناإ) مالسلاهنلع بوقعي لاق كلذكو ( ىلعالا

 ظ

 ا ةئيعملا ةحلامصلا ةارملاف ىحارو ام ظفحاو ىرصب مسكاال ةامج ةأها تجوزئاعا لاقف ظ



 مهن ١/17 جمع نورشعلاو ىتاثلا ءزجلا

 نيبو نرجاهملا نم فوع نب نة رلادبع ناب ةردولا دعي ل مالسلا هيلع هنا من ئوواع

 رثك نم ىبا نمح رلا ديعاي .نمحرلا دنعل دعس لاق كلذ دنعو راصتالا نم عييبرلا نب دعس |

 ةيشخو ٍباجحلا نم ءانلوالا ةيشخو باقعلا نم ءابدنالا ةيشخرابكلا ضعب لاق * لا (سانلا

 باجحلا كلهللا حتفي ياخسالا لاح ىلارظناف داشرلا قيرطىف تباثلا داقتعالا ىوقلا كلاسلا |

 اهحوزتق  اهتدعيتضقتا اذافرامهادحا قلطماناف .ناتأرما:ىدننعو:كمساقم اناذ الام راصئالا
 اسوكعم ما لكراصف نامزلا راد مث نويعلا ناسناىفاك كلامو كلهاىف كلهّللإ كراب هل لاقف
 ناكام  ىدرلا بناج ىلا ليذلارج بناجو ىوهلاو عدبلا مفرل هسفن بصن اما هللا محر ف
 دعب ةدباز نف قيض هبلع نوكي نا ةمكحلاىف ماقتسا امو حصام ىا هنتر ىلا ىلع

 هقفسواتكر قوبل ةلاهت معاج: 0ل.نا ضرف ايف 88 ةصقانلا ناك مس ا جرحو قنا

 | هللا ةنس 8 مهقازرال ركاسعلا ضورف هنمو اذك ناويدلاىف 0 ضرف مهل وق نم
 هلعج ىا ةئسسب جرحلا ىثن هللا نس ىا جرا ىنننم هلبق امل دكؤم ردصملا عضوم عوضوم
 ناكملاو نامزلاىف لمعتس ولخلا تادرفملاىف لاق هاوضم :اواخ نيذلا ىف ةكولسم ةّقيرط
 ىهتنا بهذو ىضم مهلوش نامزلا الخ مهلوق ةغللا لهارسف ىضملا نامزلا ىف روصت ام نكل

 امهنفام تومي !ءهيفامع امهولح دارملا نال ناكملاو نامزلا لاح ةقيقحلاىف ول اريقفلالوش *

 دوادل ناك دقلو هريغو حاكتلا بابىف مهيلع عسو ثيح ءاسب الا نم 2 لبق نم 3 مهفاف

 ةئامعبسو دآم ةئاممالث مالسلا هن هلع ناملس هننالو 4 هدام ةثاعالثو َه اس ةثام ماللس /| هيلع

 راك ت سهو ] 3 هللا صا ناكو له نيضأملا ءاسالا ل اثم مالا صاف ةعسوتلا كلف“ةيزرم

 ىلا ةراشا ردقلا ا لاق * انوتيم امكحو ايضقم ءاضق ب ارودقم اردق هب [ ادخ

 قلخلاو (قلخلانم كبد غرف) هلو هيلارامملاوهو ظوذحلا حوالا يف ةباتكلاو ءاضقلا هبنيبام
 وه موب لك ) هلوشب هيلا راثملاوهو الاخ الا ثدخب املا ةراشا رودقملاو قزرلاو لجالاو
 جرح نم كلذىف هيلع لعجب مل ىلووا ىنرما ىضقاذا ىلاعت هللازا ىلا ةراشا هبفو (نأشىف
 ءاسالا ىلع ىرحب ىذلاو قلخلا دنعام ناصتن بيس رهاظلاىف ناك ناو ناضمن بيسالو
 ثيعالو ظلغالو 0 هيف دل ةريثك مكح ىلع ىنبم مريم ءاضق ءاملوالاو

 داب ششوب اطخ كاب رظنرب نيرفآ * تفر عنص مقرب اطخ تفك ام ريب
 ةسرافلاب هانعمو . اولا نيذلل ةفص.هنا ىلع لحلا رورحم # هللا تالاسر نوغلبي نيذلا ©
 ةرافس ىهو ةلاسرلاب قلعتام دارملاو [:دوخ ناتماب ارادخ ىاهماغيس دئديناسريم هكنانا ]

 4 هنودخو وج دبعلا ىلا هللانم ربا لاصيا ىا هقلخ نم بابلالا ىوذ نيبو 7 نيب دبعلا

 مهذخأتالو افرح اهنم نوعطّشاال ثىح ةلاسرلا غيلرت صاف اهسال نورذيو نوتايام. لكف
 هللا لع ةيشخحلا مهرصقب مهفصو ىفو 3 هللاالا ادحا نؤيسجلة او ِ ملال ةمول“ كلذو

 ىنختوإ هلوقىف عيرصتلا دعب قلخلا ةمثالنع زارتحالانم مالسلاهيلع هنع ردصام ضيرعت

 هللاالا ادحا نوشخمالو: هنوشخمو لاق تفك ةمحقملا .ةلئسالاىفو:+ باذعلا نم قلك

 تنادكنا أكئضال 2 هل لاق نيح مابتلايباغ ىسوم فاخ دقو هللا ريغ ع اوفاخ مهنا م
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 ايار ألا رز مهي 1مل ز2-

 | نا رقلا لزتو اه دحعسم نقلل تماقف نىنر صاروا ىد 1 ةعئاصإ اناام تلاقو تحرفف كضخب

 ةاش ذ اهيلعم واام هناسن نم ااا ىلع ملواامو اهب لخدو هللا لوسر اه>وزف اهك انحوز |

 دهاشو هلمظع ءالتبا اهتطخ ىف اريفس ديز لعجو راهنلا دتما ىت محالاو زيذعاسانلا ميطاو ْ

 هف هخوسرو هاما ةوق ىلع نيب

 كالا قشع ىاوهزا دشاب شب * 0غ دراد وار خس و> نم داقتعا

 عمتجم جرحلالصا تادرفملاف لاق + ةقثمو قيضىا جرح نينمؤم ا ىلع نوكي البكل 5

 ْ م 1 ىيلىف ماللاو جرح مثاللو - ق.خلل لسمقف اهني قيض هنم رودنو ردشلا

 1 اكىردصم فرد 5 حولا لياعتل ةراح ماللا مهضعل لو ع 5ك كوع كلدكد

 ) لذ عج ءاعدالاو ءانبا مهوعد نذلا تاحور جور قحىف 0 مهئايعدا جاوزاىف 0 أ

 | ةحاح نهيف مهل قسلاذا ىا 13 ارطو نوم اوضتاذا 0 ةدالو ريغ نمانبا ىعدي ىذدلاوهو |

 مالسلاهلع همكح نا ىلع لللد هنقو .ةنسح ةوساهللا لوس ر ىف مهل ناف نهتدع تضقشاو نهوملطو |

| 

| 

 نبالاةمركىنتملا ةعرح نا نظن برعلا تناكنسحلا لاق * ليلدلا هصخامالا ءاوس ةمالا مكحو
 فال نهوُئطو ىا نهوداصاناو ىلا ىلع ةمر# ريغ ءانعدالا لئالح نا هناا نايف

 ا رومالا نم اك دب ربام ىا 34 هلل | سما ناكو 0: نكمدلا| سة مر هنأ ص اناف تاصلانبا /

 ةيراعلاك تناكو بنيذ جوزت ناكاك اب ناكولو هعفد نكمال ةلاحمال اناوكم ه6 الوعفم 0 ْ

 ةشئاعكر كب بئيز نا انداةتعاف هريس سدق ىدنفا. هداتفا خدشلا ةرضح لاق اذاو :.ديزدنع

 ةيسسا لثم كاذو اهسع ملف مالسلا هيلع ىلا قحاهنا فرعي ناك اديز نال اهذع هللا ىخر
1 

 اهريغ نم رثك ا ناكاهيلا مالسلا هيلع همنا انفكبو فدودال ةشئاع نافع نكلو اخلَزو

 هلل قتاو نيدلاىف اريخ طق ةالععا تاز اكسلا نيوكبارب هع لخلاف ةلفو افا تن اكععلا) ١

 رادناءهمو دا نورد نك دانا تلز ند ةقدص مظعاو مح رال لصواو كريدح قا قصاو

 دش لو ربي امدزا ادخ لوسرزا دعإ 5 لواو 0مل نيك اسملا ما اروا دوب ءدنشكو ا

 تنقدو هنع هللا ىذد باطخلا نبيزم اهماع ىلصو نيرشع هيكل ةنيدملاب تتاما[ دوب تشر

 هيلع لاق م ةنْلاىف ةيراج ديزل اهنم هللا لدباو ةنس نوسمخو ثالث رمعلانم اهو عيقبلاب

 (ةثاراخؤوب ديول لاف نا ةكنااةةي اطار اكل تلقح وتتم | دقو امل ةقياز كر حراتحاج محتار

 ةليل ةءباسلا ءامسلا ةزواحم دعب مالسلا هيلع هتلمقةساو ةنْلانه تجرخ ىا ىتالقتسا هلوق

 | حاحصلاىف هلاق حامتسم كلذو البلق داوسلا ىلا برضت تناكاذا ةفشلا نولسعللاو . جارعملا

 6 ممناب آل مهوعدا)ىلاعت هلوق لزتامل هنا هو نأ رقلا ىف همساب ديز ركذل ةمكح ىليهسلا ىدباو .
 1 3 2 9 3 م 0 هتشحو هللا لعو تفي فكتلا اذه هنع عزنو دمحم ئن ديز هلكاش الو ةثراح نندنز هل لاش راضو |

 بيراحملا ف ىلتي هولا راصف ةباحصلا نم هريغ نود نا رقلاىف يس نكاد هف رمش كلذنم ا

 ةنللاا لها مادا ارك لكن نكت امرا تاالطنلا كانا انا و 1 ولات ناك اللف
 ا 8 ل فى ّ 2 1 0

 هبققح امنا ديزنع لشن ىذلا راثيالا اذهنامث . ىرخا ةلرضف هذهو توعنا لبق كلذب مع



 مدي 18٠١ زج نورففلاو ىاثلااءز

 شيب |تيشخا شي لع !ركره * تسملع هَل ثيشخو فوخ -
 شيبرد ناورهر هل نا .دشايامع نكحاز قفر اذناشبا قو !زكزه

 هلقجوز نوكتس اهنا هللادملعاام ءافخا ىلع 0 كيوان ليال النك

 لوقتذا ةيآلا هذه ماكل ىحولانم أيش مالسلاهيلع ىلا متكول اهنع هللاىضر ةشئاع تلاق |
 ةياعر ناىلاريشي 5 0 1 ياسلام رطل اع لزئامو لا

 ةمكحلا لعلف ءانعضلا ضعب هبل ضب النا قلخلا بنا ةياءزف نوكيام ىدقاف ةريثك امكح |
 ةنيي نع كلهن م كلهيل راكثالاو ةلالضلا نيقحتسملا سانلا ضعبل ةنتف م كحلا هذه ءارجاىف
 ىلع ب جاولاف (سانلل ةنتفالا كانيرا ىلا ايؤرلا انلعجاموإ لاقأك اذهو ةنيب نع ىح نم ىحبو
 رات نا قلخلا باج ةياعر رخ آلاىفو قحلا بناج ةياعر اهدحاىف .ناما هل ضرعاذا ىنلا

 هسضاوا نما ءاذصاو هماكحا نم مكح ءارجأىف ىلاعت قحالناف قلخلا ىلع قحلا بناج ةياعد |
 ىلع نوكي الكل ال هلوق بنيز, مالسلاهيلع ىنلا حوزت ءارجاىف .ىلاعت لاك 2 م

 سوماقلاىفلاق + ةارطوإ بنيز ىهو هجوزنم ىا 6 اهنمديز ىضقاملف 9؛ 6 نينمؤملا
 طيسولاىفو «كرطو تيضقدقف اهتغلباذاف ةيانعو مه اهيف كلةجاحوا ةجاخلا ةكرحم رطولا

 غلباذا اراطو اهنم ئضق لاق, "ىلا نم, نسفنلا أم هم غولب ةءالاىف رطولا ءاضق ىنءم

 اهتدع تضّشاو اهقلطو هتمه اهنع ترصاشو ةجاح اهف ديزل قس املف ىنءملاو ةجاح

 ىنءملا ىف اهنم هرطوو حاكللاب اهنم هظح ءاف سا ةزودلاىف اهتم ديز رطواما تاليوالاف و 8

 هتجوزديز قلظ.بفك ةمحقملا ةلئسالافو# بنيز .راثياب هسفن ىلع مالسلاهيلع ىنلا رثاةنابو
 ناي>تسالل صاوهااو موزللاو بوجوللاذهام باوجلاو اهإيا هكاسمابهلوسرو هللا مانادعب

 ١ سنا ىورام هديؤيو دقع ةطساوالب هتحوز اهلعحوا اهجوزتب صالا دارملاو هنس نيثالثو

 نكيلاها نكجوز لوقتو مالسلاهيلع ىنلا جاوذا رئاس ىلع رخيفت تناك اهنا هنع هللاىضد |
 ىروتشد دما ياو .ةناخب تيا لوزن زاملاعدس ] ىنعي : تاومس عبس قوفن م هللاىنجوزو |

 | 3-3 5 هاو[ 0و د 0 ىو هبطخ ىف تايلور تك قيد

 عببلا ف دقعلا سفننا امكف رهملا نئلاو عضبلا عسب حاكنلاناف عيبلاب كلذ دمج .مامالا ساق |

 أ ءاضقلا اذه ءارجاو سمالا اذه ءادباىف ىلاعتهللنال قلخلا بناج ةياعرنم قحا قحلا ٍبناج

 / ةباحصلا عج نود همساب نآرقلاىف هرك ذ ىلاعت هللاناب ةعاسلا مابق ىلا قلخلا نيب هترهش

 ا اهمف هل قسم اذا هنأ سما قلطياعا لحرلان إل قاللطلا نع ةرامع راص مث ايف ةجاح ند داراام |

 | دوهشلا دنع نكيملاذاهناف لاملا ىلا نامامالا رظذو حاكنلا ٍبابىف اذكف دوهشلا ىلا ياتحمال
 نيئم ٌوءلانوصو خ خسفلا نع اظفح كلذ ط رش مالسلاه راعى لاف ىفز زلا ىلع لمح دف نالعالا نودب

 تنل وقرا هلك اهلا 0 ]زيي زكا قرت ل دلو” كرلتع الل "هتان ىؤرو- ئىزلا:ةهيشنع

 هللا ل وست ناف عرش بفشيزايتلقف اهنحت رمخت هاذاف ةيقلطلاو ديزل (شهيزىل ةيرطخا كاف |

 ( كبطحي )

 | 0- تنب صو حرحصلا ىلع ةرحهلا نم عبدا ةنس ةدعقلاىذ لاله 4 اك[ هر ِ
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 ١ 1 دوصحا م 22 ل يللا ا يي

 للاىر مارق قئضارلا ويدل ماستل ىلع هناعاو اهلاحا ىلع هاوقو ةميسجلا ةيليلاو ةميظعلا ةنتفلا

 ل رقلا ىف همسا 1ك 0 ىلا اهمدلستو ةجوزلا قاف نوي هللع هب يكعابفو هيلع

 تاليوأتاىفو 5 ىبنتلاو قاتعالاو ةسرتلان >6 تي هلع تمغعئاو:# م هيدرفاو 7 50

 ' هللا ىئخذر ةثراحنب دنزوهو ا كسما كلوش 1 اهراثيإب هيلع 0 دعب بليز لوشإ

 ةماسا هبا بحبو هني مالكا هيلع ناكو ىلاوملا نم ام لواوهو مالاسل اهيلع هالوم هنع

 ١ ىب ىلا جرخ نيح ةنيدملا ىلع مالسلاهيلع ىلا هنلختساو ةسدحلاو قدنخلاو اردب دهش

 كوم ل ةزمهلابو ميل | مهب ةتوم 0 لتقو ابارمس عبس ىف اريما جر>و قلاطصملا

 هذه لئاواىف (مهئاب آل مهوعدا ) ىلاعت هلوق دنع هتحرتىف قسسدقو كركلادنع فورم
 ا مالسلا هيلع هم ردضألمل .هلاج تاذانم ناسل روكردلا ناونعلاب هدارياو داشرالا ف لاق + ةراوشلا|

 | ”ىجعي اك هوحنو ىانلا ريت نراق اذا اصوصخ رومالا ضعب ىف هم هءاحتسا قاد ديز ىلع

 ١ 'ىفلا كاسماو |[ .تنيز ىنعي اردو كَ دوخ ىارب 5 0 1 ه كحوز كياع كسما ا

 0 شقالطررض ىوزا] ىنعي : ارارض اهقلطتالو اهيماىف 5 هللاقتاو #8 هظفحو هبقلعتلا

 ءادبالاو ىن# لوعفم لوصوملا “ هيدبم هللام كسفنىف ىنلو ف اهربكشب اللعتوا [ هده
 من ل را تدار - ا هللا 5 ىريج 5 اك | راهظالا |

 كسفنىف ىن# ,تناو كتجوز 0 اهنا كتملعااع زك كنا ىك اهحكتسو فلام

 ناكو (اهك انجوز ١) هلوه كتحوز اهنا ىدسو هدعو كلزحنينا ديرب هللاو ىنعملا 1

 كلذو هعبطب هتيحوال للاعت هللا يربح كلذو هيلق ىف اهتحم ءاقلا هتحوز اهنا تامالعنم

 ىنيع ةرقو ءاسنلاو بيطلا ثالث 5 ايثدنم ىلا ببح) ماللا هيلع هلوق ةنمو اَذِج 'حودمم

 | سل ذا ىهل آلآ كرد لسق نم ءايلوالاو ءاسالا ىعاودو تيحا له ١ هناو ) ةالصلاىف

 ١ اهب جفال تناو اهقلطي اديزنا هللا حج وادق ةمحتقملا ةلئسالا ىف لاق“: لكَد مهيلع ناطش

 ا لسرلا ىلع كيال ةدارالاو ةسسشملاب قلعتب رسلا كلذ نال هبلا جوا امرس دبز نع ىنخحاف ظ

 | ىهاونلاو رز مالعالاو رابخالا مهلع بجناماو ةدارالاو هحشملا نع رابخالا

 أ لاق مبهلوبا ند مويا دارا هللا نا ع دقو هلئاب 2 نما "كهل نال لوش ناك هناا ةئيشملان 5 ءال ا

 ةدارالاو ةئيشملا نم وهامتا بهل ىنا باذعب قلعتب ىذلا كلذ أل (بهل تاذ اران ىيصيسإ ىلاعت

 | كايا مهريبعلو مهموأ وانت 3 عاملا وو م هنع رايخالا الو هراهظا ىلا ىلع تحن الف

 تنحل كتداجوألا ةفزاوي[ تكرر زيرو ذكورا 1 ودن ارو ىلع قالا
 ١ هيوم ىف كشوا هيلع ضارتعاوا اناكتا عون مهلا رطخ ناب ةنتفلا ىف اوعشنا مهيلع ئذي ىا

 تناكف رفكآاىلا نامالا نم مهجرخبف ىوهلا عبتاتو ليملا اذه لثم نع هزنتنم ىنلاناب

 ىلع نوردّشالو ةلاطا هذه عامس ن وقيطيل مهنا مهبةمحرو مهيلع هنم اقافشا ةيشخلا كلت

 ترضح كت ساد رقم] ىفشاكلالاق * ىشخام هيف ناكناو *«هيشخن نا قحا هللاو ف اهلمحت |
 اما ( تندلع ُهَجْيَس تيشخو فوخ دوم هدو قاخ نير ناك كبرت مالاسلا هب كَ تلا

 دوب ىثخا ناملاع همهزا مكاشخاو هللاب مكملعا انا ) مكب سي «املعلا هدابعنم هللاىشخم
 6100 يفد فو )ا هاقما قيد نوم
 2-ما
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 مكحع و هتمكحب ءاشيام لمفي مك- هلاف هب مكحو ىضقو رق اف هلا لع ضارتعا ريغنم
 ضارتعالاورايتخالا كرتو ملستلا بابف لصا ةي الاهذهريقفلا لوقي * ىهتنا هتزعب ديربام

 ةينرمىف قح لوسرلاو لمكلا هتثرو هراتخاو هلوسر هراتخاو هللا هراتخا اه ربا ناف |

 ىوهلان ع قطنسال ثراولاو لوسرلا نم لكف ةلماكلا ةفالخلل لوسر ثراولا نا اك قرفلا
 خشلا ىمال عستسي نا ديرملا ىلع بجو مهل ماهلاو ىحوي ىجو وهلب هتدارا نع كا

 ىسعو ) ىلاعت لاق دقو هتعبط ىضتقمو هسفن ىوه عستبالو اهوركم وا ابوح دشرملا
 اونحت نا ىسعو 7 تاملظلاىف ةايحلا ءام نادجو نكميف ( مك ريخوهو ايش اوهركت نا

 ىبملا ناو ٍبيبح بيبحلا لمق نا فرص نمو مسلا ركملاىف لمي دقف 6 مكل رشوهو أيش |
 ظفاحلالاق : الالجو الامح ىضرو الامثو انمي كرحرمل بييط هاوس هنالل سل |

 مكر وك ةمشج رد رظن رك ممشج كنن .* تسودرهق دناشن ىب شتا ردرك ارئاقشاع
 ةهج نم هلةداراالىنعي هل ةداراالن م ديرملا ليقدقو بعص سما ةدارالا نع ءانفلا نا ٍملعاو * |

 هللا ةداراىف ةدارالا ءانفا ةبوعصلو هللاديريامالا ديريال وهف هبر ةهج نم ةدارا هلف هسفن
 دوهشلا نع اوناغو دوجولا نام ىف كالسلا رثك 1ىقب هلوسر ثراو ةداراو هلوسر ةداراو

 هنعلو زينا دارانمو باذءرهقلارابكلا ضعب لاق * ةعياشملا ءامو ةعباتملا ةكرب نه اومرحو
 هسفنىفو ملاعلا ىف عقوام لك ىف رظني لب قوشالو ضرعغالب ىلاعتق لا بحصيلف رهقلا اذه مكح
 مئادلا معنلا ىف يقم هتلاحء ذه نم لازيال ىضرلاو رشبلاو لوبقلاب داقلتيو هبذتليف هلدا رملاكهلءجف
 هريغ نموا هففوا هنم عقاو لكب ةذللا هللصحي ماقملا اذه بحاصو ةلذلابالو رهقلاب فصتيال
 عوقولا نما ظفحمو ملسلا بلقلا بابراو ملستلا لهانم العجي نأ هناحبس هللا لأسن هريغىفوا

 ةمدقتملاةي آلا تلزئامهنا  ىور 6* لوقتذاوإ# داراو ىذقو مكحامل دانعلاو ضارتعالاىف |
 قاسوءايا مالسلاهيلع اهدكتاذ ديز حاكشب ىا هللالوسراي انيضر هللادبع اهوخاو بني تلاق |

 ماعط نم ادم نيسمحو ارازاو اعردو ةئ>لمو ارامحو اهرد نيتسو ريناند ةرمشع اهرهم اهملا

 ةجاحل ديز تيب ىلا امون مالسلاهيلع ىنلا ءاخ ةدم هعم حاكنلاب تيقبو رهكتنم اعاص نيئالثو |
 دضقيملامدلشم ىلع مولم ريغ دبملاو هنم رايتخلاالب اهتبحم هبلقف عقوف اهنسح هبجبافبنيذ رصباف |
 للاناحبس) كلذ دنع مالسلاهللع لاقف ةحابم ىلوالا ةرظنلاىع ىنلا ةأجافملا ةرظنو مئأملا |

 اهديربال كلذ لق اهنع عنتم باك ةقعن لا-كلذو فرصناو ( ىلق كين ةنولقلا ميلقماب

 | ىنعي :نطفف ائاغ ناكو هئحدعب ديزل امتركذف ةحيبستلا بليز تعمسو اهبطخ اهداراولو
 ىلاعتللا دشاب لوسو نز بنيزىلزا مكحرد هكن !بو داتفا لوسر لدرد ىزيج هكتسنادب]
 | ةعاشلا كلت تالوسز ىتاف [ ديز لدرد تهاركو ترفنو دنكفا  لوسر لدرد بنيز تبخم
 تبارام ناوال لاق (اش اهنم :تيأزأ كلام) لاقف ىتحاص قرافازا ديداىنا هللالوسراي لاف
 كلذو ةقرفلانم ماللاهيلع هعنف اهناسلب ىنيذؤتو اهفرشل ىلع مظعتت اهنكلو اريخالا اهنم
 مالسالل قيفوتلاب هيلع هللاعنا ىذللؤ# دمحاي كلوق تقورك ذاو ىا (لوقتذاو) ىلاعتهلوق
 هذه ضرعمهىف هعقواناب ةيمحنلا تاليواتلافو © ةحصلاو ةمدخلالو جنلا لجاوه ىذلا

 2 عةضلا) :ج 9-0
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 ننازطو يشيل سو هيلع هللا ىلذ هللالوسر ناك هنع هللاىذر 77 ىبا نعو ( ةجرد هنم ْ

 نمو اولاق (نودر فملا قبس نادمح اذه اوريس) لاقف نائمك نادمح هل لاق لبج ىلعرف ةكم
 ضعللا هلع نودرفملاو اريثك ىا (تاركاذلاو اريثك للان وركاذلا) لاق هللال وس رايز ودرفم

 نم مهدوصقم نال نودرفملانم اولوقيملامتاو اهفيفخت, رخ آلا ضعبلاو اهديدشتو ءارلارسكب
 هللع هنيف لعفلا هب موق نم نايبال ديرفتلاو دارفالا نمدارملا ام مهل نيس نا ناكمالسلا هيلع ىنل

 لجرلا لمحت نا انه دارفالانم دارملا ىنعي (تاركاذلاو اريثك هللان ورك اذلا) هلوقب مالسلا
 تاغللا ةرثاكي نك ذلاال: لاخ لكل ع ماسنإال ا هركاذ ةزاك نم ةاارملاو !ةنيغ هعم نك ذيال ناب
 نا و ةفطل (نادمح اذه) هلوق بيقع مالكلا اذه مالسلا هيلع هركذىفو كله نبا لاق *
 تاداعسلاىلع نوتباث نودرفنم تاداسلا ءالؤه اذكف هلثم نكيملو ادرفنم ناك نادمح
 ديرفتب هقيرط عطقو هيف ريسلاو دوجولا لرجلا نادمجب مالسلا هيلع راشا ريقفلا لوقي *
 هللا انلعج قاف آلا نع هعيطقت ديحوتلا ديرحت نا اك سفنالانع دجوملا عيطقتوهو ديحوتلا
 نيرئاحلا نيفقاولا نمال نيرئاطلا نيرئاسلا ن , ؟ اياو

 دننك ىوبو كت ءارنيرد هجرك اهلاس ل. كساب ىاحيب تا 2 تك

 بئيز بطخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسسر نأ -ىور - 6 ةنمؤمالو نمؤمل ناكامو ©
 تناكو ةثراح نب ديز هالومل بلطملادبع تنب ةهما هتمت تذي ىدسالا بابر نإ شح تنب |

 شيرق عفداو هللا لوسراي كتم تنب انا تلاقو تباف سافا دوسا ديزو ةليج ءاضيب بنيذ
 ماقتساامو حضام ىتعملاو . تازنف شحج نب هللا دبع اهوخا ىنا كلذكو ..ىبفتل هاضرا الف

 هك اسما هلوسدو هللاىضق اذا 88بنيز هتخاو هللادبع هيف لخدف نينمؤملان ماعلا والحرا ١

 هيلع هءاذق نان راعشالاو هسا مظعتل هللا نكن مكحو هللالوسر ىغق ىا تنيز حاكت لثم 3

 | مس | رسكلاب ةريذلا 46 ةريخلا مهل نوكي نا © ىلاعت هللا ةعاط هتعاط نا اك هللا ءاضق مالسلا
 مهاد اولعح نا مهيلع بجي كلب نايس مها ن م 8عاورات +2 نا ىا راتخالا نم

 | اههعوقول ةنمؤمو نمؤم مودعل نيريمضلا عمجو هراشخاو مالاسل هيلع هبأرل اعين مهرايتخاو

 4 نمو مظعتلل عمجاو هما نم ىنا:لوسرال ىناثلاريدضلا مهضعب لاقو * ىننلا قايسيف

 زئماالا قلل ؛هياوب لمفيو زاؤغالا ني .نتماف ا هللا صعب ف [ هكسهو ]
 6 قطا قيرط 6 لضدقف 8 ةنسلا فلاخف هلوسرو باتكلا فلاخف هللا صعب نمو
 تاليوأتلا فو © باوصلا ننس نع فارحتالا نيب ىا 5 انيبم الالض لَه مةتساا طارصلا نع

 هتريخ نوكت لب هللا هراتخاام ريغب رانتخا هل نوكيالزا ىندي دبعلا نا ىلا ريشي ةيمجناا
 ”ش نع زارتحالا هل لبهل اهروهظ دنع ةيلزالا هماكحا ىلع ضرتءبالو هل هللا هراتخا امف

 ا افلاخم نوكي وا عرمشلل اققاوم نوكينا اما ولخيالف مالا عقواذاف هعوقو لبق هللا ىضقام
 نكيناف هعطلا افلاختوا هعبطل اقفاوم نوكيا اماواخالف عرشلل اتقفاوم نكي ناف عرشلل
 ريصلاب هلبقتسيف هعبطل افااخم نكي ناو اهركش هيلع بحب هللانم ةمعن وهف هعبطل اقفاوم
 | ىلاعت هللاىملا ةبانالاو رافغتسالاو ةبونلا هيلع بجي عرشلل افلاخم 11 ملستلاو
 تسسلس سس ا

3 2 5 3 . 5 

 6( عباس - ١ ا



 مهي 117 جج نورشعلاو ىناثلا ءزجلا

 طئاخلا ةجرفكنيثيشلا نيب قشلا ةجرفلاو جرفلا تادرفملافو « هيلعروك ذملا ةلالدل لوعفملا |
 © للانيركاذلاو هيف عرصلاك راصىتحرثكو ةءوسلا نع هب ىنكو نيلجرلا نيبام جرفلاو ظ

 مهبواشب ىا تانظفاحلا ىف اك لومفملا كرتف هتاركاذلاو“ىا #« تاركاذلاو 5 اركذ 1|

 عيمج لب ةيناحوزرلاو ةينامسجلا مهدوجو ءازجا عيمجم ةيمجنلا تاليوأتلا فو © ىيتسلاو ْ

 تاولصلا رابدا ديري امهنع هللاىضر سابع نبا لاقو * هتافص عيمجو هللاب لب :تانوكحلا تاوذ

 ىهتنا هللاركذ هلزنمنم حارو ادغ الكو هموننه ظقيتسا اكو عجاضملا فو انشعو اودغو |
 همانم نم ظقتسانمإ ثيدلاىفو ركذلا نم ءاعدلاونآر قلا ةوالتو عفانلا ملعلاب لاغتشالاو «

 دهاجتنءو * (تاركاذلاو اريثك هللا نيرك اَذَلا نم اتك نيّتسكر اعيجج ادصف هتأرصا ظّفاو

 ه6 مهل هللادعا 8# اعحطضمو ادعاقو اماقنلا زك ذي ع د ارو اكمام دنعلا نوكيال

 نيب واولاب فطعلاو ناربخوهو اهب اوعمجو ةروك ذملارشعلا تاعاطاانم اولعام بسب

 فططعاماو . نيسنحلا فالتخالنيدضلا نيب فطعلاك تاماسملاو نيملسملاك ثانالاو زوكذلا

 ةفصلا فطع نش تاملسملاو نيملسملا ىلع تائمؤملاو نينمؤملا تفطمك نيج وزلا لع نيجوزلا

 نهنالرئاغصلانم اوفرتقا امل * ةرئغم 95 نيفصولارياغتل امهفطع ىا عملا فرحب ةفصلا ىلع

 رفغم لعج هلا راونانم رونىه تاليوأتاىفو © تاحلاصلا لامحالانم اولمعاع تارفكم

 تاعاطلا نم مهنعردصام ىلع 5 اهظع ارجاو ف هللانع مهعطّشام مهمصعي مهحور سأرلا
 لؤمأملآ قوفام' لبو لوتسملا قّيقحن ادع «'ةفرعملا ءاَوَدُو داتا ةلوئش مونلاو-ةنطاؤوهاو

 | نب ءاطعنعو « هتافصو هتاذىل< هفاطلا بهاونم ارجا ىنعي هللاوه مظعلا تاليوأتلا فو © |
 هللا ناب ”رقا نمو (تاملسملاو نيملسملاناإإ هلوقىف لخادوهف هللاىلا هسعا ضةوف نم حابد ىبا

 (تانئمؤملاو نم ؤملاوزإ) هلوقىفلخادوهف هناسل هبلق فااخنملو هلوسر مالسلاهيلع ادتو هنر

 نمو 6 تاتناقلاو نيتناقلاو ) هلوقىف لخادوهف ةنسلاف لوسرلاو ضئارفلاىف هللا عاطا نمو '

 ةعاطلا ىلع ربصنمو « تاقداصلاو نيقداصلاو إ) هلوقىف لخاد وهف بذكلان ع هلوق ناص |

 فرعي مف ىلص نمو (تارباصلاو نيرباصلاوإ هلوقىف لخادوهف ةيزرلاىنعو ةصعملانعو

 ىن. مولعلا رب ىف لاق * 6 تاعشاخلاو نيعشاخلاو ل هلوقف لخادوهف هلامش نعو هنيمي نعنم |
 لهسالا ىلع ىف لب ريقفلا لوس * ىهتنا هنع ىضرع اذه سلو دشالا ىلع اذهىف ىمالا

 قدصت نهو 5و3 فا رعتس الاى ةمسنلاب لهساوهو الامشو انى تافتلالا كرت دارا هناف

 0 ماصنمو © تاقدصتملاو نيقدصتملاو ) هلوقىف لخادوهف مهردب عوبسا لك ىف

 وهف لحيالامع هجرف ظف> نمو 6 تامئاصلاو نيمئاصلاو ) هلوةىف لخاد وهف ضيبلا مايا

 وهف اهقوقحب سلا تاولصلا ىلصنمو 6 تاظفاحلاو مهجورف نيظفاحلاو ) هلوقفف لخاد |

 هنع هللاوضر ىردخلا دعسىبانءو * (تاركاذلاو اريثك هللانيرك اذلاوإ هلوقىف لخاد

 لاق هنانعلا ىوفابامت# ةللؤ قاد نانا يأ لَسو هيلع هللالس هللا لوسر لكس ١
 لاق هللا ليس ىف ىزاغلا نمو هللا لوسراي اولاق ) تاركاذلاو اريثك هللا نوركاذلا )

 ليف ارك نإ 5 اد ناك اند كش زان ردكم ودا نك ل و راقكلا'هفعنر:بّوسوا )|

 (هنم)



 بازحالا ةروس مد اا جمس

 اع نيقدصملا 0 تانمؤملاو نينمؤملاو 3 هديو هايج نم نونلسملا مسدقو ىوهلا ةفلاخمو

 الوا هبلق هللاوحادقو سانلا هنمانم نهؤملا تاليوأتلاىفو © نيقررفلانم هب قدصينا بحب

 لاق « هّللب ءابحا مث ةفرعملاب مث ديجوتلاب مشلاعت هللاد ونب مثلاعت هللا نعمهفلاب مث معلاب مث لقعلاب
 ىن دايقالاو عوضخلاوه مالسالا نا مالسالاو ناميالا داحتاب انباحصا دارمو مولعلا رحبف

 مكحي نا عرشلاف حصيمل كلذلو قيدصتلاةقيق> كاذو هل ناعذالاو هللادنعنم هبءاجام لوبق |

 اوديري لو رخآلانع امهدحا زاتعالف لب سيلو نمؤموا نمؤمي سيلو ملسم هناب دحا ىلع

 هديعاومو هيهاونو هيماوا نم ربخا هف هللا قيدطتوه ناعالا نال موهفملا بسحب داحنالا

 دعولاو ىهللاو مالا لوّش الا لصحمال اذهو هتهولال داقنالاو عوضخلاوه مالسالاو

 ىعتنا مسمي سيلو رفك دقف ةعبرالا هذهنم أيش لبق مل نق كاذل ناءذالاو ديعولاو |
 توذقلا تاليوأتلافو © اهب نيمتاقلا تاءاطلا ىلع نيموادملا ىا «تاتناقلاو نتناقلاو#

 ةينلاو ىلعلاو لوقلاىف *# تاقداصلاو نيقداصلاو 0 ةيدوعلاو ةعاطلاىف دوجولا قارذتسا

 | نيقيدصلابوللتل ىدها رون قدصلاو مهدودح ةياعرو مهدوهعو مهدوقعىف تاليوأتلا فون
 تاليوأتا| فو © ىصاعملانعو تاءاطلا ىلع «تارباصلاو نيرباصلا وه مهبرنم مهبرقبسح

 نيعشاخلاو # ءالبلا لوزنو ءاضقلا نايرج دنعو ةمسذلا تافصلانعو ةددملا لاصألا ىلع
 دنءةريرسلاقارطا عوشلا تالبوأتلا فو © مهحراوجو مهبولقب هلل نيعضاوتملا 6 تاعشاخلاو

 * هلرهاظلا داقنا عوضخلاو قحلل نطابلا دايقنا عوشلا مهضعب لاق * ىهتنا ةقيقحلا دراوت |

 ه4 تاقدصتملاو نيقدصتملاو# توصلا ىف عوشلاو نديلاىفوهواعوضخلاعوشخلا سوماقلا ىفو

 مهاطعا اذا ءارقفلا ىلع قدصت لاش الفنوا اضرف تاقدصلل نيطعملاو مهلامىف بجوامي |

 ناسنالاهج رام ةقدصلا تادرفملاىفو « ىلاعت هللا نم ةبوثملاىنتنت اهبىتلا ةيطعلا هو ةقدصلا
 بجاولل ةاكزلاو هب عوطتما لاقت لصالا ىف ةقدصلا نكل ةاكزلاك ةبرقلا هجو ىلع هلام نم

 نيقدصتملاو تاليوأتلا ىفو © هلعف ىف قدصلا هبحاص ىرحت اذا ةقدص بجاولا ىمسي لقو |

 ىنعي : مهنم لاني ايف هيمصخ دحا عم مهل نوكيال ىتح مهضارعاو مهلاوماب تاقدصتللاو

 قلخاب تموصخ هارزاو هتشاذكت دوخرب سك جيه قح سفن مهو لام مه دنناكدنشخ]

 عفا ايكإف + كلطلا فابزا لع *لاوجالا نوكلاب ةددسلا قفل سل
 اراون ىف شيورد نك ىدقفت ىزور * تمالس ةناركش تمارك بحاص ىا

 تاليوأتلا ىفو © الفنوا اضرف موصلا قلطمواضورذملا موصلا ه6 تامئاصلاو نيمئاصلاو

 لصالا ىفموصلاتادرفملافو » تابرقلاو تاجردلا ةيؤر نع كاسمالاب باقلا موصلو كلف كلا ا

 طبخلا نم ةنللاب فاكملا كاسما عرشلا فو ايشهوا امالكوا ناك امعطم لعفلا نع كاسمالا

 فذ اهتاظفاطاو ىا تانوكملا تافرصتنء ةقيقلاىفو مارا نع رهاظلا ىف *« تاظفاحلاو
 2 تح

  ةدباكملاو ةدهاجلا ىلا هسفن املسم ةيغرلاو عوطلاب ةيلذالا ماكحالل لتسملاوه سلا ةيمجتلا

 | مهجورفنيظفاحلاو وه ةءاقتسالاو ءانمتسالاو نيببطالا لوانت نع دوسالا ط.خلاىلا ضيبالا

 ا نع كاسمالاب بلاقلا موصف بلاقلاو بلقلاب ةقيرطلاو ةعيرشلاىف زوال امع نيكسمملا



 موي ١/5 جم نورشعلاو يناثلا .ءزجلا

 اهتانب عم ةريقف ةيولع نا. ىور ب مالسلا هيلع ىنلا ىلا ةعجار مهتياغرف ىمظع ةمارك

 اهنا تركذو دلبلا ريما ىلع ترف اهتانبل توقلا بلطل_تجرخف دنقرمسب ادجسم تاز
 ىفرعي نم دلبااىف ام تلاسقف ةيواع كنا ىلع ةنيب كلأ .لاقف ةلرلا توق هنم تبلطو ةيولع
 ىلا ىسوجلا لسراف اهلاح هل تضرءف دلملا نم اضوه ىسومي ىلا تضف اهنع ضرعاف

 مالسلا هيلع ىنلا دنعو تماقدق ةمارقلا نأك مانملاىف دلللا ريما ىأرف نهاوثم مركاو اهتانب
 ننول)مواعلااةيلع لاقفاَس[ لوتيرايزارعسقلا )ذه نإ .لاقف ارئمجأ لس م رضق اذاور ءاول
 ىبب هتاف (دحوم ملسم كلاىلع ةنبب كلأ ) مالسلا هيلع لاق دحوم يلم انا لاقف (دحوم
 ذخ لاقف ىسوجملا ىناف هنم اهبلطو ىسوجملا دنع اهفرع و ةيولعلا نع لأسو ههجو مطليو

 ىنلا انربخا دقو ةيولعلا دي ىلع انملسا دقو كلذ نوكيال لاق ىلا نهملسو رانيد فلا ىنم
 لكلا يقع لسن قع دايز اج نعبر ناكل اي ىرفاللو ب ايلريصقلا نان .هاسلا هبا
 هللا لوسر ىدج قحب اهجحيوزت ديرا ةينب ىلزا لاقو ىولع ماق اوملساملف ةعامجىف ةالص
 لبالا ناكاملف مهرد ةئامسمح ناكو هلام سأر رجاتلا هاطعاف اهزاهج اهل هب حلصاام ىنوطعا

 خلب ةنيدم ىلا دصقاف ىتفحتاام ىلا لصو دق ىتفاي هل لاقف مانملاىف هللا لوسر رجاتلا ىأر
 ىدنع هل ايلو كنلا تثعب دق لوشوو مالسلاكن رسب ادمح نا هل لقف اهب .رهاط نب هللادبع ناف

 ىلا انتقفنب موق نمو تلاقف هتأسما كلذب ربخاو رجاتلا هبتناف رانيد ةئامسمح هيلا عفداف دي
 ىتبغ ةدم مهتيافك ىلها تيطعا نا لاقز هناريجنم زابخ ىلا دصقف خلبنم عجرت نا

 خلب ىلا جورخلاب كرما ىذلا نا زابخلا لاقف ارانيد مهرد لك لدب تعجر اذا كتيطعا

 هللادبع هلبقتسا برق املف خلبوحم جرخو رجاتلا حرفف كعوجر ىلا كلها ةقفتي: ىتلاصوا

 كيلا ناسحالاب ىناصوا ىلا كلسرا ىذلا نا هللا لوسر لوسرب ابحرم لاقو رهاط نبا

 ةئامسمح هاطعاو مالسلا هيلع هيما قفو رانيد ةئامسمح هاطعا مث مايا ةثالث هتفايض نسحاف

 ىدعس خسشلا لاق : هلْرْنم ىلا هواصوا ةعامح هعم ثعبو هللا لوسر لوسر هنوكل رانيد

 تسن نامرؤز نورببون زا تعزز تست ناكلامل نذكر ١ تتكون

 نك داي ىدنامورف زورز * نك داش نورد ارئاكدنامورف
 تاريح د انا ءدنعا وحسن رك مبارع نايكي! ردن ةدعاؤجا هن

 تيلئلعي ناد يمر هاش ةمدب مك مب تسل و نعاوخ ثنباورك اوفا وج

 ىلز٠ رع تعحر ماازإ هب تيل دفة رك ىدوعسامب نالجلاب

 محد تسدزا ىطاريقوج دشابت * جنكز ندرك شخب رز راطنم

 روم شيب خلم ىاب تسئنارك ,» روز دروخرد راب يت د

 ريطي رويغلا لقاعلافالاو لام كل ناكنا لاونلاب كدي طسباف لاقملا اذه ىلا تعمس اذاف
 مالسلا هيلع ىنلا ءاسنىف لزتامل هلا  ىور ه5 تاملسملاو نيءللملا نا وه هتءهب دوحيو

 ىنعملاو :تلزتف انرك ذل ريخ انف ناكولو انف .لزن اه نينمؤملا ءاسف تلاق ةروكذملا تايآلا
 تاليوأتلافو © ثانالاو روكذلا نم هللا مكحل نيداقنملا برحلا دعب ملسلاىف نيلخادلا نا

 هةوسلا) 50 تحسس ا



 بازحالا ةروس مهي 107٠ عجم

 ةيكحلا ىنمم قبس دقو عئارشلاو ملعلا نونف ىلع ةيوطنم ةءكح هنوكو زجعملا هحظنب ةوبلا |

 نوط" ىلا كينطلا» رع ةلكتللاو ا نا'رقلا تارا لغ قارثالا ةذاخ نمتاوأد/نامقل وشاف
 | ءاهتنالا ىلع اثحىحولا طبهمو ةودللا تي لها 8 نهاع مذا اع نكد اذهو 000 ا

 اهنوكل بسنالا هنا عم اهيف لوزنلا نود توببلا ف ةوالتال ضرعتلاو هب نفلك اهف رام الاو |

 نهنكفل بجوملا اهرركتو تودلا لكف اهعوقوو تاياآلا عيج اهمومعل ىحولا طيهم ا

 ىلا ةوالت و ليريح ةوالت مل لاا نييعت مدعو لوزتلا فال ربك ذتلاو ركذلا نم

 نا رقلا طفح ىلع نهلاثح اذهو طسولاىف لاق + املعتو املعت نهريغ ةوالتو نهتوالتو

 نه ريغف نهب صتخا ناو باطخلاو ةعطرمشلا دودحن ةطاحالل اهب نهترك اذهو راخالاو

 للا ادودح 1لغ فقتي انتهوا ةناكاعلاو "ناز هلا: ”نأ دع نعل ةعيرشلا ”ئنمانالا ةنفا كخئاد
 نع جرخمالو هاسني الك ةليلو موي لك نارقلا ارينا ىراقلا ةنسنمو . ىهتنا هتاضرتفمو |
 ليغ نا 'ةتتلالمأو ؟راكلا خم" تن كملا قمت ةءازفلا كمال ناىظو" ناسنلا#ناقَىَزاَدط-|
 تانوس قف ”ناإلا يولع "و :ةنا دج خللا دزازعتلتتابل :ةنح «هنهأ اناقه نا 52117نف ةظلا هذال مقاما
 عبسلا نيضرالاو عبسلا تاومسلا ةكئالم اوبرقم اهفرعي شرعلا ىلا حيباصمل نيملسسملا |
 | نآرقلا عمتسيزا ةنلانمو (نآرقلا اهبف ىلتب ىتلا نينمؤملا تانويب نم دونلا اذه نولوقب |

 رم ناكو . امهنع هللاىضر دوعسم نباو ىلا ةءارق عمتسي مالسلا هيلع ناكو ءريغلا نم انابحا
 عامساو توصلا نسح ناكو هنع هللا ىضصر ا ىسوم ىبا ةءارق عملا هنع هللا ىخكر ا

 ا عامسالاو طظفحتلاو رك ذنلاب كيلعف ر وهما دنع بحسم اهحراخىو ضرف ةالصلاق نا رقلا ْ

 تنلدج ىلوام تقح مالكز نالظاب'وخ * تقاو همه تالريكب ناو :قدنتشتزا لذ
 اهلك ءاشالاب لعلا غلب  ارييخ © مهلك هقلخ ربلاو فاللا غلب 5 افبطل ناك هللا نا قي

 نوكينا لهأتسي نمو هتوبنل حاصي نه رعوا ينو ماا كازو ناكل و كك لا
 | لاقف هيلع ىرتفاو هنع هللا ىضر نيدياعلا نيزف لجر ملكت هنا  ىور  هتبب لها نم
 | لبقو لجرلا هللا ماقف كل ةللارفذتسن نكمل ناو هللارفذتساف تلق اك تنكنا نيدباعلا نيز |

 رعا هللا لجرلا لاقف كل هللا رفغ لاق ىلر ةغتساف تلق اك تسل كءادف تلعج لاقو هسأر
 | ىلاوملاو ديصلا هيلا تراثف هبسف لجر هيقلف دجسملانم اموي جرخو * هتلاسر لعجم ثيح
 | كلأ انمانم ترتسامالأ للاب لاقو هيلع لبقا مث لجرلا ىلع الهم نيدباعلا نيذ مهل لاقف
 ناكف مهرد فلاب هليماو هيلع تناك ةصيقخ هيلع قلاف لجرلا ىحتساف اهيلع كنرعن ةجاح

 ىمو ةناط ةبارقلا رابكلا ضعب لاق « لوسرلا دالوانم كنادهشا لوش كلذ دعب لجرلا |

 قالخالا ةهباشمو ةفرعملا ماقمىف حاورالا ةسئاح نم ناك ام ىهو ةشيدو بسنلا نه ناكام

 ١ لك دمحل1) ماراسلا هيلع لاق اك ةعيرشلا ماقمىف ةحلاصلا لامعالا ةسانمو ةّهرطلا ماقمىف

 ىدهلا قيرطىف مالسلا هيلع هل نوعباتلا هللاب ءاملعلا مهو ةيقيقحملا ىوقتلا لهاف (قن قت

 00 نوحلاصلا تاداسلا اذكو هللادنع قالا لضفاو ىبرقلا ىوذو تيبلا لها ةل نم
 تس يلا 20 5



 اذهبهناف ىدامللا دوعقلاىلا مث ىتابنلا دوجسلا عوشخ ىلا هنمو ىناويْلا عوكرلا عوضخ ىلا |

 ىلع هن نع يب مث ةرضحلا ىلع ءانثلاو ةمحتلاب دهشتي مث ةساحورلا ةيادلاىف هف ناك ىذلا |

 ةالصلا ةماقاب ةهولالا ركعىف قرغتسم اهففامو ايندلا ىلع هلاهش نع مسيو اهلفامو .ةرخنالا .

 اهؤاَتباف ىزاحلا دوجولا نم قيقحلا دوجحولا ىلع دازام ةاكزلاف ( 5 وكزلا نينا و ) اهتءاداو '

 موي 1ا/؟ جيم نورشعلاو ىتاثلا ءزجلا

 نع اوف هطلت كايسفا هند قالخاو_تاهئاخ لامفارد سجر ] رارسالا تبتك ل6 *
 نا لاثتماو محر عطقو صرحو لخبو تعدبو اوه هيند قالخاو نطبامو اهنمرهظامتسا

 تعانق صرح ىاجيو تواخس لخب ىاجبو داهأ تنس تعدب ىاجم ارئاشبإ نيملاعلابر
 هكتازا درادبم كاب ارامثو 6اريهطت كرهطيو) تفككن !تقفشو تلصو محر عطق ىاجيو
 ريب * دشك ىرظن دوخ لامعاو تاءاطباي ديئاد ىلالد هللارب اردوخاي دششاب بحعم دوخم

 دكر داكوتا 5 كانغ قالا اوظن, فاجر وظنأو نواسلا ولفت تكافثنلظل تفكا ٌكَهَلط
 قار رظن“دراسشرب .تخروتا داهنزا قاسنإ رظناتو دركتوتبقج هكتسنقامحر رظنو

 ءاكرذ اتا و ٌهدولا تءاط نابوت [ئيركش هج ىكحَي قااةنكت لوز احلأع

 ناسسودق همه تاءاطو نيمز ناّفيدص همه لامعا هكىرادن ربخ ىهن نزو هج ىزاينى
 *ىزاين ىبإب هلالج ل جوا نكيل دنجتسن ةشيرب لالجلاىذ لالج نازيمرد ىبك عمح ناممآ
 ىعاجلا ىلوملا لاق [ ديا ىوب كدني هارود دنس ىكدنبوب از هدني دوخ

 هاك هك جره تفكر رش دابم اروا + قلخ دك ك7 نمي هكت هكىخاك

 هاني دروا ىء ون لضفبوت لدع زك + ميرك لضفم ىا نكراك لضفيوااب

 ملء نم مهتانكو ىف اورقينا بولقلا هبيطاخم 6 نكتويبفف نرقو ) تاليوأتلافو ©
 اوجرخال ( ىلوالا ةاهاجلا جربت نجربتالو ) ةرضحلا ىلا نيهجوتم حاورالاو توكلملا
 © ةولصلانقاو ) ةلهلا تاداغنمونه ئاهتاوهشتو امندلا ةنيزىف نينغاز ساوحلا ملغ ىلا
 هيدي عفريناب نمؤملا جارعم ةالصلاناف ريسلاب هللا ىلا جورعلاو ةبقارملاو روضحلا ماودب
 ىتاسنالا ربكتلا ماقمنع عجريو هاوسامع ضارعالاب هللا ىلع لبقيو اهيلع ربكيو ايندلا نم

 دوهشلا ماقمىلا لص نا ىلا قيرطلا اذهب هعوجر نوكف بلاقلا لفساىلا طيها قيرطلا

 مكنع بهذيل هللاديرياكا هلوسرو هللانعطاو ) قيرطب قيقحلا دوجولاىف اهؤانفاو اهف رص
 كريطيو ةدحولا سلجبو لوصولا تبب ( تببلا لها ) ثودحلا ثول وهو © سجرلا
 ىهتنا ثولت هدعب نوكيال اريهطت هلالجو هلا تافص ىلحت روهط بارشب ثودحلا ثول نع

 [ تسين تعتبظ روهظ فوخ ارلك ءانلوا نسي ] هفاصوا ىلا دريال ىنافلا اولاقاك
 دول ققحم وا دزلب ديوب * دوت قلطم *ىلاف دوخز هدئبان

 ىو دووع داما ةنواذكب |هناراوا الم كشك ن ذوات .ثحتن«ل لال دعوت
 انتاادوجتو !نثوقاتع:اعو دساتلا ندغاب“ دنع نم انذياوادحؤتلا- قئافحم م'اياو هللا انةةخ
 #« نركذاو © دابعلانم دبع لكب فؤرلا داوحلا ميركلا هنا انتايناثا سائدانم انرهطو

 نم نكتوبىف ىلتيام 8 ريكذتلاو ةظعلا قيرطب سانلل ىا [ ربمغيب نانز ىا دينك دايو ]
 ( تايا )



 ةئاووكالا ةروززص مهي ١/١ ريح

 | قيم انق> نير( اتاساك ز:ءاسإ امج 1 كدر .«انيتو) باز ذاك رمز سا اناينط سانا ضدنا |

 ( رق ونال ون تاني لحس محم قب لة اا ظنا حا هسا نون نيت نال ١
 ظ تابساك هانعمو|.انئامز ءاسنك نهرودص فشكتتف نهئارو نم نهفحالم نيقلي ىتاللانهو |

 اذهو ملاصلا لمعلانع الخاذا ةرخ آلاف عقنيال ايندلا ميعن ىنعي ركشلا نع تايراع هللاعتب
 نولانك آو نيقانك ١ تالموا نهيداسفل ا ىلا لاجرلا ب ولق ىا (تالدمم) ءاسنلاب نصت ريغ ىنعملا

 لاجزلا ىلا ىا (تالئام) نههوجو رهظتل نهسؤد نع نهعناقم تالمموا تاصاقرلا لعفتاك
 عوشتلفل وولد نهسؤر .نمظعيى تعي (تدعبلا ةفتس أكن هسؤد) نهسشمىف تارتخبتم هانعموا

 مانسلا ىلعا نال (ةلئاملا) نهسؤر عفرب لاجرلا ىلا نرظني هانعموا تخيبلا ةءدسا هبشتىتح

 ( اماع نيعبرا ةريسم دجوبل اهحنر ناواهكر ندحنالو ةنحلا ناخديال ) همحش كك لع

 ةيلاملا تادابعلا ىف رشا يه ىنلا كي ةوكزلا نيت وع ةيندبلا تاعاطلا لصا ىهىتلا هةولصلا ناو

 لاقو + ىهاونلاو صماوالا رئاسىف *6هلوسر و هللا نعطا ول ثيللا ىبا ريسفتىف كلام نكل ناكن ا ىا

 *6 سجرلا مكنع بهذي هللا ديري امنا ه» ننسلاف هلوسرو ضئارفاا ىف هللا نعطا مهضعب
 لدعتوهو هنوصيىذلا هيناج لجرلا ضرعو مكضرعل سئدملا كتبنا فا روقلآب ئثلا ليحمل |

 دوصقملاب حرصو نهريغل ناطخلا ممعتب مكحلا | م كلذلو:فانئثتسالا ىلع ني:هخو ندصال |

 ءاسنو الاجر ةوبنلا تيب هاوح نم ام تيبلا لهااي ىا #٠ تيبلا لها © لبق ثيح

 تيبو ةعانصنم اهارجحم ىرجاموا نيدوا بسن مهاياو هعمج نم لجرلا لها ٍبغارلالاق * |
 لها ليقف هبز وحن مث دحاو نك مهاياو هعمجب نم لصالاىف لجرلا لهاف ةعيضو دلبو

 لها ليقاذا اقلطم مالسلاهيلع ىلا ةرساىف فروعتو بسن مهاياو هعمج نمل لجرلا تنب |

 هلوقب مالسلاهيلع هنو مثاهىن نم مالسلاهيلع ىنلا لا ف فداعتم تيبلا لها ىنع تبيلا

 ناسنالاى وام لصالاىف تيبلاو . مهبلا هتبسأ حمدا موقلاىل ومنا ىلع (تدبلا لهاانم ناملس) |

 ضصخلا نكسب :توييلا: نكل تويبو تايبا هعجحو :هيف» ليلا دابتعا نيغنم لاقيدق من ليلا
 رعشألا تيب هبش هبو ريوو فوصو ردمو رخ نم دختملا لع كلذ عشرو رعشلاب تاربآالاو

 6 |ريهطت ولف ىصاعملا نتانداّن م ه6 6 كرهطيو 9 + تادرفملا ىف لكلا هتيبهناب ”ىثلاناكم نع ربعو

 ةنب ةنا ىرتاك هذهورااهنع سفنتلا ديزمل ريهطتلاب حيشرتلاو ةيصعملل سجرلا ةراعتساو اغيلب |

 ةغسقلا بهذم نالطبب ةيضاق هتين لها نم مالسسلا هيلع ىبللا ءاسن نول لع مخ

 اوك اهلا نا و نييلالو نسحلا ىا هينباو ىلعو ةمطافب تدبلا لها مهصيصخت ىف

 ىورب] ىندي:دوسا رعش نم لجرم طرم هيلعو ةودغ موي تاذ جرخ مالاسلا هيلع ىنلانا نم ْ

 ءاج مث هبق هلخداف ىلع ءاج م هيف اهلخ داف ةسطاف تتتاف ساش [ هايس ىوم زا دوب 0 رزيم

 لدي هناف تيبلا لها سجرلا مكنع بهذيل هللادير ياا لاقمث هيف امهاخداف نيسحلاو نسحلا

 اهب تعامل كلذ ىلع هتلالد تضرفولو كلذك اوسيل مهادعنمناال تيبلا لهانم مهنوك ىلع
 دننكم قالطا نت جنيرب ابع لا هكتسا تهج نيذاو ] ىنشاكلا لاق * صنلا ةلباقمىفاهنوكل

 اوعمتجا اذاءاطيسمث ىضترملاو * هتأباو هللا لوسر ءابغلا كلا



 مه 17٠١ زي نورشملاو ىناثلا ءزجلا

 اهرسكب نوقايلاو نلعفا لصالاو نلف ىلاخلا هنزوو نرق راصف اهنع ءانغتسا لصولا ةزمه

 ءانغتساةزمهلا مث اةيفخم واولا تفذخل نرقوا هلصاو نكسو تيئاذا اراقورقيرقو نم صماهناامل

 تلقت نررقا هلصاف عراضملاف فاقلا رسسكب رشرق نموا نلع ىلاحلا هنزوو نرق راصف اهنع ْ

 ىنعملاو . نلفىلاحلا هنذوو نرق راصف لصولا ةزمه نع ىنغتساف تفذح مث ىناقلاىلا ءارلا ع

 لحد دقق ىلا ءاسنلا ناك ناو ٍباطخلاو .. نكسك اسمى نتشاو ,نكمتواى ولا ءاسناي نءزلا

 الربان ةرهطملا جاوزالا نم اهنع هللا ىذر ةهعمز تنبب ةدوسنا  ىور  نهريغ هف

 باطلا نب رمع نمزفف اهتينم اهتزانج تجرخا ىتح ةرمعلالو جألالو ةالصل اهترح
 (نكتوس ىف نرقوإ انلللق تااقف نيرمتعتالو نيحل المل اهل لبقو هنع هللاىضر

 دانوتتكيل د ةيئاحرا دع ناوويوس عام ادا ووك ةز مشج ناكناكيز

 جربتم بود ٠ لاغ بغارلا لاق * 6 نجربتالوو» (نهتوسرعق ءاسنلا دحاسم ريخ) ربا ىفو »*

 نساحلاو ة هس دل راهظاىف هب هبشت ىا ة ةأزرملا تجربت ليقف هنسح ربتعاو جودب هيلع روص

 هلوق هلع لديو [ دينكم اهياريب راهظا ] ىنعملا نوكف ةنسحلا اهعضاوم ىا لاجرلل
 جربتلا لصاو (نجربتالوإ ىلاعتلاق [نتسادايب ارنتشيوخنزب : جربتلا ] رداصملا بيذهتيف
 تجربت لبقو + ىهتنا ىلعوبا هلاق هللا نظن نأ رهظ جربلا دعص نم نا كلذو جربلا دوعص
 لاقو * تادرفملا فاك نجربتالو هلوق كلذ ىلع لذيو اهرصقىا اهجربنه ترهظ ةأرملا
 ماياىف ءاسنلا جربت لثم اجربت ىا  ىلوالا ةيلهاجلا جربت ف نكيشمىف نرتخبتتالو مهضعب

 ا ا ل حوت نافوطو مدا توم نسب ناكو حونو مدآ ننام ىهو ةمععدقلا ةيلهاجلا

 لاق «مالسلا هلع ىسعو دمت نيبام ىرخالا ةياهاملاو .ةلمكتلا ف م ةنسزوعبسو ناتتئاو

 ةلاهجلا ةركل هبىمس اهنم ابرق مالسلاهيلع هتنعب لبق ناك ىذلا نامزلا ةيلهاجلا كلملانبا
 لاحر ناكو لبملا رخآآلاو لهسلا امدحا نكس مدا دلو نم نينطبذا  ىور - ىهتنا
 ناكو ىلهس لج ر نم هسفن رجا و سيلبا ءاخ سكملاب لهسلاو ةمامد مهئاسنىفو احابص لبجلا
 ليلا ل5 غلف هلثمب سانلا عمسإ توصي ءاخ ءاعرلا م زيام لثم اش ذخاف همدخم

 نهل اونيزتو لاجرلل ءاسنلا جربتف ةنسلاف هنلا نوعمتجي ادع اوذختاو هيلا نوعمتسي اًؤاغ

 نامز دعب كلذو لا ( نجربتالو ) هلوق كلذف نهف ةشحافلا ترهظو مهعم اولزنف مهلا
 مالسلاهيلع مهاربا ترضح نامزرد ىلوا تيلهاج هكتسن ا حصا ] ىشاكلالاق * سيددا

 [ ىدندرك ضرع نادرمب قيرط نامرد اردوخ هديشوب هتفاب ديراورع اهسابل نائز هكدوب
 نق كم او فيولا فاصل ارح ف مهلعف لثم نولعفي موق ىرخالا ةلهاللال قو * |

 (طانس مهعم موق) هدعب ان دح لب رصعلا كلذ ةراهطل مال اهلع هرطصع قف ىعل (دعبامهرا ملرانلا

 كلت ىمست طوس عمج (سانلا اهب نوبرضي رقبلا بائذأك ) طايس مهيديا ىف موق اهدحا ىنعي
 عبصالا ضرك هذ رع دودشم اهفرط دلج ىهو ةعرقم عمح عراقملاب برعلا رايدىف طايسلا

 نالكلاك ةءاظلا باؤبا ىلع نوفاؤطلا مهلبقو ةارنع نيقرالا اهبزونرضي ىطسولا |

 - (قوخظل)



 تفذح مث ننال ءاعتالا نحف نحو ] :كفاقل اال ال وزالا امال رك تلق نورك لص

 بازحالا ةروس مهي >> 1١9

 حورلاو مسملانم لكل لصحفف ىونعملا قزرلا اهاضتقع بذجم ةيونعملا ةراهطلا اذكف

 ىوتتملايفو : ةرخ ًالاىفالوايندلاىفال اهلةياهنالحورلا قاوذاناف ةيقابلاةاممارسرهظيوهؤاذغ ١
 سفره ناد ادخ زا ىزور ىلا #« سبو تسدرب ناشحسو نيمز نبا

 رمحو كتب زا وع وج ىوزا, ىسما *« ورمعاو ديز زا وحم وج عوزا قدر

 لاخو معزا ىتهاوخ ىوزا ترصن *« لامو جنك زا ىف هاوخوز ىمعنم
 ءاسناي ه5 داصلاو نوللا قحب داشرلا قيرطف انمادقا تبثو دابعلا صلخ نم انلعجا مهللا

 نانزذا سكه نوجامش ديتسي ] 86 ءاسنلا نم دحاك نسل ه [ريمغيب نانزىا] ه«ىتلا

 عضو مث سامقلا فالخ ىلع ةزمه هواو تلق دحاولا ىنعع دحو دحا لصاو * [ ركيد

 ةدحاو ةعامك نتسل ىنعملاو .ريثكلاو دحاولاو ثنؤملاو ركذملا هيف ايودم ماعلا ىنلاىف

 فيرشلا ىلا فاذملاناف ماللسااهيلع ىنلا ةمص بيسب فرشلاو لضفلاىف ءاسنلا تاعامج نم

 دحا ىلع مات مالكلاو فان آساوهو هلوسر ىضرو هللامكح ةفلاخم د نتيقتانا و فيرش

 نولاضتانال ىوقتلاب نوكتاما نهتلئضفنا !اناسو نهتيرتخ اطرش نوكينا"لمتحيو ءاسنلانم

 مالسلاهيلع ىبثاب
 دش بار# ارلضف ىوشو دهز

 لوق لثم ابل اعذاخ نكاوقب نيحنال ىا سانلا ةيطاخم دنع 6 لوقلاب نعض#الف
 نادرعاب دييوكم زاسو نفك نخسرد دينكم ىتورفو ىئرث سن ] ةسرافلابو : تاعمطملا
 اذا ةلاقلملا ىف ةظلغلا ىلا ةيودنم ةارملاو نوكسلاو عضاوتلاو نماطتلا عوضخلاو * [ ةناكتي

 نيلتنا ةارملل زوجيالف بئانوهو ناسنا باب لجرلا ىنا اذاف عامطالا عطقل بناجالا تيطاخ

 هبلقىف ىذلاعمطيف © لاقاك عمطلا ثرويو ةوهشلا جسيهبدناف هلمالكلا قفرتو هعم لوقلاب
 ةنوشخو دج عامطالاو ةمهتلانم ادعب ه6 افورعم الوقنلقو قف روخ ةيحىا *# ضرم

 كالهلا بايسانم ضرملاك ىونعملا كالهلا بابسانم ىتزلاف ثنحلا هلعفباك جنغتو رسكتال

 ةعواطملاو ةنيالملا هييسو ىروصلا

 تشيراخ ناحدرب.م ىشردزرو * رومس ناح تف صر تسه

 ةيالو تافرضتل مهبواق ماحرا اوملسا نيذلا بولقلا بابرا لاو>انا ىلا ةراشا ةيالاىفو *

 نيرادلانم “”ىثل عضال هريغنم هللاب ىتتملف نلْخلانم مهريغ لاو>اك تسيل خعاشملا

 لوقلاب نوعض# نيقداصلانم ريثكو لمعلاو باقلاب عوضخلا ىلإ بدع لوقلاب عوضخلا ناف |

 نوعي جيردتلابت مهمعزب نيدلا اصمو ةرخآلا حالصا ةيويندلا لامعالاو ايندلا بابدال
 تالآا لمعمل تالضبلا 2 ىفانؤنردتيإ انابلا لا /ىرقيقلا نؤيحتتو هالئلا ةظروق |

 الاو فورعملاب الا اهلامعاو ايندلا لاوحا نم 0 عورمشلا كرتو تادعاسملا كا ديالف ا

 « نكتوبيىف 9» [ديريكمادآ و] 6 نرقو © تافلاخلا نم هللاب ذوعنف تاركتملاب ابولغم نوكف
 ع بابنه عراضملا ىف فاقلا حتشب رفعج واو مصاعو عفان أرق * 1 شروخ ىاهناخرد ]

 4 5 ٠ ا هلآ نان | دحر كارز زهاذست ناد ىل رقد طسارا رد

 ميه ييجي 2 1 0 يي ا 0 ممل 22 22-222 225522252522232 525 ا ا ل ل لا لملم 525252523595255



 مجيب ١٠١1 خ٠ نوريعلاو ىناثلا ءزجلا

0 
0 9 1 

 1 'ء 7 نئالثلا ءازدالا 1 0
 تان 1 هع يي مف

 | تعال رك سو اظكم هكرهو ] ةيسرافلابو : ةعاطلا ىلع مدن نمو من 1 تلد نمو 0

 هلوسرو هلل ف عوضخلاعم ةعاطلا موزل تونقلا بغارلا لاق * [ديربمغيب جاوذا هكامش ذا

 هاهرجا اهتؤن قه هديدتسي ىراكدنكبو ] 6 اًلاص لمعتو 8# [ اروا لوسرو ادخرم ]
 ىضر اهللط ىلع ىرخاو ىوقتلاو ةعاطلا ىلع ةرىم 7 نا سم 0 [ واد نماروا مهدب ]

 ةنلاىف © اهلاندتعاو 3 نيرشع ةنسحم لتاقم لاق + ةرشاعملا نسحو ةعانقلاب هللا لوسر

 داتعالا بغارلا لاق + ةدعلا وهو داتعلا نم ةئيهتلا داتعالاو . فعاضملا اهز>| ىلع ةدايز

 ىا 6 اهركاقزر 8 ءان تلدباف انددعا هلصا لبقو دادعالاك هيلا ةجاحلا لبق ”ىثثلا داخدتا
 | قزرلا نا ىلا ةداشا هقو ميرك هناف هباب ف فرشي ”ىش لك تادرفملايف لاق « ايضرم اندح
 هللاىخر ذاعمل مالسلاهيلع لاق ايندلا ىف ممتتلا كرتي هدارا نف ةنملا معن وه ةققحلاف م ركلا

 ايندلا معن نوضريال صلخلا هللا دابع نا ىني (نيمعنتم اوسيل هللا دابع ناف متتلاو كايا ) هنع

 ناف ايثدلا مع ناف ءارتمالا مع لدي

 تشد 2 ا يح 0 ترش حرف ديشم هك م دنش

 كيَدَر مهرب مدج نوح داتفر “+ ديدزمد ىدام نوح همشح نيرب

 بجوباهوحتو ةنملا عمطب بوشريغ نم صلاخلا نسال ةعالل ا خل كل راما نخ الا

 ديزي سفنلاب لمعلاو ةنملا تاجرد ىف رخا ارجا بجو اهتيعبتبو ةبرقلا ىف ديزمي ارجا
 دوجولانم اهصلخمف ءايلوالاو ءاينالا ةلالدو دشرملا ةراشا قفو لمعلا اماو اهدو>و 2

 ىرئالأٍ ب ارطضالاو بالقنالابال ماتلا هجوتلاو روضحلاب لمعلا دوجوولا نم صالخلا ةمالعو |
 قرتحي ملف هللا هحر ىئارادلا نابلس ىبا هخيش ىمال اعاينا رونتلا لخد نيديرملا ضعب نا
 قزرلاوهو دوهشلا وه اذهو دوجولانم مسالا ىوس هنم بي لو قرتحي فيكو "ىث هنم

 تاملاكملاو تافشاكملاو ةينابرلا تادهاشملا نم صلخلا قزريف هللا وه ميركلا ناف ميركلا |
 (اماغع ارجا هندل نم تؤيو اهفعاضن ةنسح كنناوإ ىلاعتهلوق ىنعم اذهو ةبرقلا ىلع ادي نص

 قلنا عركللا 5 زارا ةيحكاف ليو قاوؤعلا ناناف قرتحي+ل مالسلاهيلع ل ازخلا مهارباذا ىدرتالأ

 ىطعتامنا رجالا ةقيقحو مول ىتطاب مبعت نع سكمتيامتاف هللا لهال ىرهاظ ميعن لكنال دودولا |
 | هيلو ليعلاو رج وتتلان نإ لاند ا هقيتلا :اهسبنقال ةأعنلا منه نال .عرشألا ءأعنلا ف

 عافتراودوهشلا ثروي, لمعلانا اكباجحلاو ةلفغلا ثروي لسكلاناف لسكلاو روتفلانم

 مالسلاهيلع هلوقرمس فرعي هنمو ةيدوهشلا تايلحتلا ىهاظم هيدوجولا تايلحتلاناف باقنلا |

 ظ ىدوصلا قزرلا اهتيصاخبب دم م ةيدوصلا ةراهطلاناامكف (قزرلا كيلععسوبةر ءاهطلا ىلعمد) ٠

 (اذكف )



 ثادجنإلا دوس مي 1517 ع

 حبفالا ة هيوقعو هرودص ريدشن ىلع حشنفا ن هنم تنذلا ناك نيملاعلا ءاكنك ا رشاو نينمؤملا |

 قئودملا قو: فعضاو دا

 مارك ناشبك قشعرب دش رهق * ماوعرب دشاب فطل نيع هجن

 ديزي اهتسخو سفنلا ةسافن ٍردّشِب باقعلاو باوثلا نا ىلا ريشي ةيمحتلا تاليوأتلا ىفو ©

 كلذ للقتو دبعلاو را دك ةلضفلا تاراما نم مرجلا ىلع ةبوقعلا ةدايز ناو صقنسو

 رخالاو ديعسلا مهنم فنص . نيفنص ىلع ةداعسلا لها نال كلذو + صقنلا تارامانم

 ارجا اب ىطعافةعاط ديعسلا نه ردص اذاف هللا لها نم دعسالاو ةنلا ل هانم دعسلافدعسالا

 دعسالا نمر دصاذاو محلا نم ادحاو اباذع اهب ىطعاف ةيصعم هئمردصناو ةنكلا نم ادحاو

 ردص ناو ةيرقلاىف ةيثيمو ةنخلاىف ةجرد اهب هلديزي ناب كلذو نيترمم هرجا ىطعاف ةعاط
 ةبرقلا نم هما سم ف صقنو ةنحلا نم ةحرد ْق صقشنب نيفعض ناذعلا هل فءاضا ةيصعم ةنم

 ىلعةسلا ىرسلا ءاعد انه نمو باجل الذو دعبلا سمملأنم باذعو رانلا سم لأنه تاذعوا

 اريسي هللاىلع كلذ ناكو باححلا لذب ىنذعت الف ”ىش ىذعت تك لا مهللا هرمس سدق

 ريس سيل مهقح ىف باذعلا فيعضت نال قلخلا فالح نيفعض باذعلا مهل فعاضي نا

 ليومنا اقيراغو. كياذعلا. لق كاياو هللا انمصع ىهتتلا كلذ مهيلع رسسعيو هب نوعبتي مهنال

 لحاحالب ىعسلاو لصاولاب ةعانقلا كرثو لكوتلا مدع لزنتلاو ٍباذعلا بابسانهو . باوثلا

 دبعاي ىللقف ةنحلا ف قيفر ىتيري نا لال ثالث ىلاعت هللا تلأس ديز نب دحاولادبع لاق *

 ةفوكلاب نالف ىن ىف ىل لقف م نباو تلقث ءادوسلا ةنومبم ةنلا ىف كقؤر دحاولا

 عايتال اهيلع بوتكم فوص ةبج اهيلعو زاكع اهيدب نيب اذاو ىلصت ةمئاق ىهاذاف تجرخف

 املق ياثذلا قا معلا الو منغلا لك أت بانذلا الق ىعرت بان ذلا عم ه معلا اذاو ىرتشت 7

 تلقف ةمث دعوملا اما انهه دعوملا سل ديز نبا اي عجرا ت تااق مْ و نت ت2

 فلتخ اهم قراعت اق ةدنحم دونج حاورالا نأ تلاقف ديز نبا نأ كملعا نم هللا ع

 ىتتناف ايش امندلا نم طع دبع نءام هنأ ىنغاب طعوب طظعءاول اححاو تلاقف ىنظع اهل تلقف

 اذيهلاو ةلقضكو 1 دعبو ادعب برقلا دعب هلدبو هعم ةولخلا تح هللا ةياس الا اناث هللا

 بئاصلا لاق : هلضف نم كلذو نآرقلا ىف ةرهطملا حاورالا هللا ظعو رسلأ

 ىركم ىهاشدابرد 0 تمشح رد كا. دك هه ريس ىاوت ىشورد ىاب كاخ زان

 ١ ىنافلا معنلاو ةنطلسلاو ةلودلا ىفال ايندلا ةنيز كرو ةعانقلاو رقفلا ىف رصنلا ءالج نا ىنعي

 رخا ىلا درحتلا ليءكتو رازوالاو لاقثالا فيفخ لقاعلا ىلعف * اهنف امي ردك ايندلا ناف

 رابسلا هرم نم ارجع

 جلا ار مالساا هيلع ليلخ ىم ماللا هيلع لمئاربج نيفك ناسرد مراهجرتفد رخاوارد



 مص 151 م نورسشملا و ىداحلا ءزجلا

 ك1 دايو روهدنيكا ريزعس نئانكن + كار ةطربتب لئلا قؤ 5 تزطاخ ظ
 ةلصولاو مالسلاهيلع ىنلاب لاصتالل ةبجوم ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللاةحنا ةيناثلاو * |

 هللاةبح بوش ردقب ةنللا معن هلف ةنملا معئب ةبوشم تناكناف ةللاجول ةصلاخ تناكنا هللاملا
 تناك اذا هللاةبحن نا ققحتدق لئاق لاق ناف « هللاةبحم بسحب مظعلا رجالا نم هلو ميعن ةبحم
 له كلذكف للاريغ ةبحم بوش ردقب مظعلا رجالا نم صقنلا بجوت هللاريغ ةبحمب ةبوشم
 مظعلا رجالا نم صقنلا بجوتال انلق * مظءلا رجالا نم مالسل هيلع ىبلا ةبحم بوت ص قنلابجوي

 هللاعاطا دقف لوسرلا عطينم نا اك هللابحا دقف ماللاهلعىنلا بحانم نال هبف ديزت لب |

 قحلا نود ظألاب ةنملا ةحمو ظحلا نود قحلاب هتحنا ةنلا ةيحو ىنلا ةحم نيب قرفلاو |

 ةيدؤم هتعباتمو ىنلا ةبحتو (سفنالا ىهتشتام اهيف مكلوإل ىلاعت لاق اكسفنلا ظح ةخلاناف
 ىئاجلا ىلوملا لاق : (هللا مكسحي ىتوعبتاف هللانوبحت متكنا لق ىلاعتدل وةك دبحال هللا ةبحب ىلا

 ىثوخو 2 ا +0 23 اليه ىباع ببح -

 ىثبحنم ىشرقوا مذ هج شرهم فال * ىمخت نم ىبرع وا مكن شزار مهف
 11 و نان عريش لإ دما# نااكك ردوا ”ىراذ وهز منال مود

 ىثعو ةادغ لكح ىرظنف ههجو « مرظن شيز تسرود هلح رم دص هجرك

 ايفو انهه نهؤادنو نهحصتب ءانتعالا راهظال نهلا تسلل هيجوتا » ىنأا 2 00

 تأينم 8 ماكحالانم نهيلع دريام اهءلع رودي ىتلا اهنال مالسلا هلع هللا ةفاضالاب هدعب
 ىراكب امشزا ديايب هكره ] ةسرافلابو : ةريبكلا ىهو حبقلاىف ةغلب ةئيسب 86 ةشحاشب نكتم

 نئل ) ىلاعت هلوةك اذه لبق نيبت ىنمع نيبنم حبقلا ةرهاظ 6 ةنيبم وف [ هديدنس ان

 ىذر سابعنبا لاق * ةرهاظا ةيطءمىا ةشحاش تنانم نهنم ناال (كملعنظبحلل تكرشا
 لاعفالا نم هحبق مظعام ةشحافلا بغارلا لاق * قلخلا ءوسو زوشنلا ىنعي امهنع هللا

 نه ةلزلا نا.امتهنع هللا ئضر“ النا قنا" لات هّجثو "لفل َريقفلا لوَعأ هنا ناوفالاو

 لام ات وقكلا قي ين را ومو اع وير ةق لاا دس ع حاط مرفأ |
 ىنعض نبذعي ىا *# نيفعض باذعلا اهل فءاضي 6# لاق اذلو ملسو هلع هللا ىلص ىنلا ةيذا

 © اريسي هللا ىلع 88 باذعلا فيعضت ىا 6 كلذ ناكو 8 هلث. ىا نهريغ باذع

 هجوام ةمحقملا ةلثّسالا ىف لاق + هقح ةاعارمل هللا هوعدنلب ىتلا ءاسن نهنوك هنع هعنعال

 نويعو رثك| نهيلع هللا عن نونف ناكامل باوجلا مالسلا هيلع ىنلا تاجوزل باذعلا فيعضت
 نهتارخىلا ىحولا دادرتو ماللا هلعىنلا ةىغ نومي لاحك الا نمرهظانهندل هدئاوف

 اهمخفاو رومالا مظعا نم مالا ةفلاخم دنع نهتبوقع تناك مرج الف ةكتالملا لازئاب

 لهخلا نع هصعي نم ةبوقع نه رثكأ معلا نع ىلاعت هللا ىصع نم ةبوقع نا لبق اذهلو

 نصحلا ريغ دح نم مظعا نصحملا دحو دبعلا دح نم مظعا رخلا دحو . ادبا اذه ىلعو |

 مظعب مظعي بئذلا نا لصاحلاو * مثالا هب بتاعنال ا ءاسالا بتوغو . ىهتنا ةقيقحلا هذهل |

 تاهما ةرهطملا جاوزالا تناكاملف ةمعنلاو ٍتنذملا فرش ةدايزل ةعبات هحبق ةدايزو هيلناج ْ



 بازحالا ةروس مه -> 1١١6

 اونوكل هدابعل ةمحر قالطلا عرش باتل 0 ع تنفخ ةقيقمطل بفلؤم عومي لكل“

 ىهلا نذا تحن كلذفف مهناف ناطيشلل اماغرا نيمومذم ريغ نيدومح مهتاعفاىف نشر اهلا

 رهظ عئابطلا ىالتئابذا مدعلا ىلا عوجر هنال ىلاعتهللا ىلا لالخلا ضغبا قالطلا ناكامناو

 نيجوزلا نيب ةقرفلا تهرك هانا كه لجان د مدعلا نك فلك الإ دعنو تكلا دوجو |

 عطق هيفو مركلا بابن» حيرستلا ىلع عيتقلا ميدقتو . تاحوتفلاىف اذك عامجالا نيع مدعل

 ءاضرو هتبحو ةلوسر ندرتىاا ه6 هلوسرو هللا ندرت نانكناو قه ىمالا لوا نم نه ريذاعمل

 ىذلا اهميعت ىا  ةرخآآلا رادلاو قي ىلاعتهدنع مالسلاهلع هتلالحب ناذيالل تلارك ذو

 [ ارتاراكوكمن ناثزرم ] 4 تانسحملل دعا هللازاف 9 اعيمح اهيفامو ايثدلل هدنع ردقال
 لّشلو نيملاعلا ءاسن حلصا تانسحم نهلك نال نييبتلل نمو نهناسحا ةلباقمب 86 نكنم ©

 ارجا #© نيهسفنا ةاضرم ىلع هلوسرو هللاةاضرم راثياف ناسحالا لكناي امالعا نكل

 فمصوقفو حيرستلا ىلع عيتملا مدقت نم رك ذاهف رسلاوهو هتباذو هيك ف 5 املظع

 هجاوزابحا تناكو اهنعهللاىضر ةشئاعب مالسلاهيلع أدب ةيأآلا هذه تلزئاملو ليماب عرستلا

 امنع للاوضر ةشئاعل لهنا  ىورو, هلوسرو هللا تراتخاف اهريخو اهيلع اهارقو هللا

 اهيوبا نا 6 يآ كيونأ ىرضاتس رح لحال أ تحال ضأ كك اذ ىنا

 صأتسا اذهىفأ تلاقف ةيآلا اهيلع التف هللا وسرايوهامو تلاق مالسلاهيلع هقارشب اهنا سعأيال

 دا ناري و لأ ع را ل ل فلور ل
 هنرثا املف اهرايتخا تاقابلا تراتخا مث * [دما اديبىو كرابم ٌةرششبرب ىداش رثاو دش
 نهريغب جوزتلا ىلا ىلع مرحو كلذ نهل هللا ركش ىنافلا ىلع قابلا ميعنلاو ماللاهرلع

 | نا فلتخاو « ىنأساك ةيآلا (جاوزانم نهب لدبتنا الو دعب نم ءاسنلا كل لحبالا) لاقف
 نيب نهل اريبخم ناكوا نهرايتخاب قالطلا عقيىتحنهيلا قالطلا ضيوفت ناكله ريبختلا اذه
 بهذف لا (نيلاعتفإ) هلوق هنع ذاك مالسلاهيلعنهقداف ايندلازدراذا نهنا ىلع نيتدارالا

 هناف ريختلا مكح ىف فاتخا اذلو اقالط كلذ ناك نهسفنا نرتخاول اولاقو لوالا ىلا ضعللا

 ىلع لديام لاغتشالاوا مايقلا لبق ساجلا كلذف اهسفن تراتخاف هتأرما لجر ريخاذا
 ىفاشلادنع ةيعجرو ةفيحىبا دنع ةنئاب ةقلط تعقو ىسفن ترتخا لوقنناب ضارعالا

 اهبلحم نم تماقاذا اذكو الصا * ىث عمال اهجوز ترات>اواو كلام دنع تاقيلطت ثالثو

 ةفيشحوبا لاقف كدب كرما لاقاذاايف اوفلتخاو * مهقافتاب ريبختلا عطقنا اهسفنرات نا لبق

 تلاقواف حص ثالثلا ىونناو ةيمجر ةقلط عب اهسفن تراتخاف ةقيلطتىف كدب كرما لاقاذا
 ىلوالا « ناتراشا ةي الاىفو © سلجلا ىلع فقوتي ريختلاكوهو ثالث ىهف ةدحاو ,ترتخا
 لاحم نهنا عم هجاوزال مالسلاه لع ىلا ةبحص دنع ةفرافءلل بجوم اهتنيزو ايندلا بحزا

 ةيح نع ةقرافملا باحاىف دك ١ اهتنيزو ايندلا بحنا معيل ةروصلا ملاءىف ةيناسنالا ةفاعنلا

 ببطا نوكيا ىنبنيف ةينابرلا ةيناحورلا ةفطنلا لحم مهمواق ماحرانال هتمال مالسلا هيلع ىبل

 نييبطلل تابيطلاناف 3 ةشرسشلا ةفطنلا كنت قاقحتسال 0 1



 هتك ءانئمغو لوام ملاع ر ,حف دول نياق ناد تداع تانج تربغ بيس دعيشاو هحنر

 0[ هك نوزانو"تنساذا دق: دومرف.اكيرشت دوي ئوإ ةنارخ هككدح مرد ًةفرغب |

 موي 151 ت- نورشعلاو ىداحلا ءرجلا
 1س سسوس بسسسوس و سمسم بسسس سسوس

 ناشيااب هام كي هكدروخ دنكوسو دو تلزع تارهاط جاوزازا مالسلاهيلع ملاع ديس
 | اذواو.دتاليبلطنما هقفتا تدايؤو تنل :ةباش ترضخ ناذا .هكدو» نأ, ؛كبسو دنكت تطلاخم

 لق © (ىتلا اهبااي) [ هكدروا دورف ريخم تيا مالسلاهلع لشاربج دوب هدش ماماددع

 رم كنان 6 كجاوزال 9 مالسلاه لع هضئاصخ نموهو نهريرخحف بوجو نما
 ةلمر اهمساو ةبديح ماو. رمح تنب ةصفخو ركب ىلا تنب ةشئاع شيرق نم سمح ةودن عست

 ةيصاعلا ةعمز تنب ةدوسو ةموزخلا ةيما ىلا تنب دنه اهمساو ةملس ماو نايذس ىلا تنب

 ةيفصو ةيلالهلا ثراحلا تنب ةنوميمو ةيدسالا شحج تنب بنيز شيرق ريغنم عيداو |

 تناكو ةيقلطصملا ةيعازخلا ثراحلا تنب ةيريوجو ةينوراهلا ةيريبخلا بطخا نب ىح تنب ْ

 ناش 5 نيلاعتف 00 ./ كفلكت اهارببو هرخاف باك نوح شاناو 0 03 اهشيزو 00

 | رتسيام وهو رامحو تييلانم اهجورخ دنع غارب رتسام هو ةفحملهو ندلا رتساموهو

 اهيف ععتتلاو ةعسلا ىا : ايندلاةوبحلا ندرت نتنكنا قه اهنعهللاىضر ةجيدخ ةافو دعب هذه

 ةنكمالا هلامعتسا ف توتسا ىتح رثكمت ضفختملا ناكملاف نمل عفترملا ناكملافنم .هلوقينا
 نكتداراب نانقاو نكللع .ضرععاام ىلع نيجا دارا لب ”ىجماو لاقالا ةقيقح دري لو

  نكمتما 8 ىتددهي ماقو ىمداخي بهذو ىنماكي لبقا لاقاك نيتلصخلا ىدحال نكرايتخاو
 ةيسرافلابو : ةعتملانكطعا ىا [نداد :ىرادرو>رب] ةيسرافلاب عيتقلاو :يمالل اباوج مزجلاب

 / عاتملاو ةعتملا لصاو رهملاىوس [دنهد ارهقلاطم هحنانح قالط ُةعتم ارامث مهدب هكدربايب سي] |

 ١ عرد ىهو كلذل اع ذذلتلا ىحسو تبارك قع ىغشنلالا , قاب ريغ اليلق اعافتنا هب عفاتيام

 رهه اهل مدو ام لخ دي لا هقلطملاىف هنع هللاىضر هفينح ىنا دك ةجاو صحو نموا

 قالطلاب جوزلا اهشحواامل ربج ةعتملا باجا ىف ةمكهلاو اهادعامف ةيحتسمو دقعلا دنع

 |١ [هوهلب ادمكأا نوكل ناآلا اراتقالاوو بقعسلا :١ سمج م كلذ : رفق ابتدع ةذم اهبعفتتل اهيطعف

 ةارشع: ناهملا لقانال مهارد ه لاا تنال هنم لقالا اهل حب ذئنش كلذنم لقا

 اهيعرت نا لبالا تحرس هلصاو ةرمث هلرحش حرسلا نكحرساو # : اهقصت نع صقتسالف

 ا قالطلاك لبالا حي رست نه هدام قالطلا حيرستلاو ىعرلاىف كاعكوا لكل لج مث حرسلا

 ل ظفلوه هس ريغ نم قالطلا هب عش ىذلا ظفالا حرصو ليالا قاللط نه اراعتسم هنوكىف

 نك ةلظاىف :ىمللاو كلامو ىفاشلادنع حارمسلاو ق ارفلاو قالطلاو دمحاو هقيشح ىنادنعقالطلا

 ١ اهةلطيناى الل طلاىف ةئسلانا ىلع ةمعالا د قشاو #2 ةعدبو رارض ريغ نه اقاللط يالا احارسؤ# 3

 اهضيح ىف اه لوخدملا قلطنا و اهدع ىضقس ىتح اهعدي مث هف اهيصي مل نليهطو ةدحاو

 ةعدب ةثالثلا عمو قاشالاب عشاو  مرحم ةعدب قالط وهف ليحل ني ىهو هبف اهاصا رهطوا

 ْ ملعاو « مهني فالخ الب عمو ىمئاشلل افالخ مرحوه دمحا لاقو كلامو ةفيذحىبا دنع

 أ هده ديال قار فهالانا هللا معامل لمشلا ماظتناو 0 ىلا ايدب قالطلا هك اعل عراشلا نا

 (نكل -حّزو



 ىمكح ىلع نولزتت هللالو در مهل لاقمث كلذ ن مريخ لتقلا هنوذخأي انباقد ىف جار برعلل |

 كيك ا لاق مالسلا هيلع ىنلا ربكف مهئاسنو مهيدارذ ىسو مهلئاقم ققناكل |

 واعلا مكحلا اذه نأش نا دارملاو عبسلا تاوعسلا ىا (ةعقرا ةعيس قوف نم هللا مكحب |

 بازحالا ةروس مهي 1م زح

 رقنال نحت اولاقف ةيزجلا اوطعاو ةيدوهيلا ىلع اوتيئاف متيبا ناف ىدعس نب ورم مهل لاقف

 نم اوجرخب ال نا ىلع اودهاعو هب اوضرف سوالا دبس ذاعم نب دعس مكح ىلع لاقف اوباف
 الجر ناكو راح كار ءاغقدنخلا ةمقوىف احبرج ناكو هلطف مالسلاه دلع لسراف همكح
 مداقال لابقتسالا تبث هيو هولزتاف راصنالا ماقف (؟ديس ىلا اوموق) مالسلا هلع لاقف اهيسج

 ةثامممحو افلا اهيف اودجوف مهتوصح ىف دجوام عمجم ناب ىماو مهلزءتسا مث ةعفرلاو

 ىشاومو الامحو ةريثك ىناواو اناثاو سرت ةئاهسحو حد ىنلاو عدد ةثاكالثو فن

 لزان. مهل ناكهنال راصنالا نود نيرجاهملل مهراقع لعجو كلذ سة-و اهريغو اهاشو

 رجشلا ىعرت كانه ىثاوملا كرتو لمح نا عاتملب ىماو هلوسرو هللا عنص اب لكلا ىضرف
 نب ةماسا رادىف اونوكي نا رثك ١وا لتاقم ةئاّس اوناكو ىراسالاب ىماف ةنيدملا ىلا ادغ مث

 رادلا كلت نال ةيراحنلا ثراحخلا ةئبا رادىف ةئامعسس تناكو ةيرذلاو ءاسنلاو هنع هللا ىضر ديز

 هف اورفش قدنحلاب سماف ةئيدملا قوس ىلا جرخمث برعءلانم دوفولا لوزن عاد ودق

 مهلتقل ىلوتملا ناكو.بارتلا مهيلع اودرو قدانخلا كلتىف اوقلاو لاجرلا قانعا برضف 1

 هنع هللاىضر ديوس نبدالخ ىلع حر تحرط تناك ةنانبالا مهلئاسن نم لتقل وريبزلاو الع

 مث (نيديهشر جا هل ) مالسلاهيلع لاق دالخالا ةوزغلا هذهىف دهشتسي لو هتلتقف نصحلا تحن

 احالسو اليخ اهب مهل عاتباف دج ىلا ةظيرق ىنب ايابسب ىراصنالا ديز نب دعس هللالوسر ثعب
 ىا غلبي ىتح اهدلو و ما نيب قرفي نا مالسلاهيلع ىهنو نيءلسملا ىلع هللا لوسر اهمسق

 موي هتبحا نيبو هنن هللاقرف اهدلو و ةدلاو نيب قرفنم) لاقو مالغلا ملتحيو ةيراجلا ضيحن
 اهقتعاف تماساو ةليمح تناكو نوعمشتن, ةناحير مهنم هسفنل مالسلاهيلع ىناعداو (ةمانقلا

 ِ عبقبلاب اهتفدف يشع ةنس عادولا ةحجنم هجم تتام ىتح هدنع لزتملو اهجوزتو هللالوسر

 دأ [| ىنبنا مكهناىلا ةراشا ةيآلاىفو * ةرحهلا نم س# ةنس ةدعقلاىذ رخا ىف ةعقولاهذه تناكو

 :2 || سفنلا اوناعا نوئهادملا ءاملعلا كلذكف اوكلهف نيململا ىلع نيكرمثملا اوناعا ةظيرق

 ! ةدهاجملاو ديرحتلا نع مهورتفو بلطلا بابرال صخرلاب اوتفاو بولقلا ىلع ايندلاو ناطيشلاو

 2 اهلراخاوتاي اب اوكسمو انايدنم تسبلو ةينابهر هذه اولاقو عاطقنالاو ةلزعلاو ايندلا كرتو

 4! | اورفكو مهعابط ققو ىلع وهضعبب اوئم اف اهنطاب اوعبضو اهرهاظب اهوذخأف نطابو ىهاظ
 3 كله مهءراق نف ايندلاو نيطايشلاو سوفنلا ناوعا كئلوا مهعابط فالخ ىلع وه ضعبب

 .)' | ىونتلفو : تادهاجلاو تاضايرلا كرتو تافلاخلا نم هللابذوعنو تادعاسملاىداوىف اوكاهاك

 2 شابم غداف ىد رخآ نعد عدت رطب نيو وا رس
 ٍِى | * ىنلا اهياإ 9 ناك عون ىانم دارملا ٍباوبا حتشن دحلاو نامرحلاالا رمثال ةلاطبلا ناف

 ر] تربعذا عسان لاس هكدتنارب ريس بابرا ] ىنشاكللا لاق « نمحر اهلل نع ربخلا ناشلا عيفرلا



 مهي 1 نورشعلاو ىداحلا ءزجلا
 ةنعاللأىضر ىلع ىلا ءاوللا: عفذو هنع هللاىضر. موتكم ما نبا ةئيدملا ىلع لمعتساو فال |
 سمو ناحالا ضعإ عم امدقتم هلسراو قدنخلا نم هعج سم نم لحي مل هلاح ىلع ءاوللا ناكو ا

 ىلكل ا ةيحد مل اولاق دحا مكب مله لاقف حالسلا اوسلدق راجنلا ىت نم رفنس مالسلاهيلع

 د آلا مكيلع علطي هللالوسر انل لاقو حالسلا لمح انيماو هنع هللاىضر
 ةظيرق ىنإ نه عمس نوما :لصا دنع ءاوللا ,زمغو نوصحلا نه هللا ىضر ىلع: اند ملف

 مني واني فسلا:اولاقو نوملسملا تكسف هجاوزا قحو مالسلا هيلع هقح ىف ةحسق ةلاقم

 | عجرو ءاوللا مزلي نا ىراضتالا ةداتق سما البقم هللا لوسر هنع هللا ىضر ىلع ىأر املف

 تعمس كلعل لاق ثباخالا ءالؤه نم وندنال نإ كيلعأل هللا لوسراي لاقف مالسلا هيلع هيلا

 | ناوخااي لاق مهنوصح نم انداملف أش كلذ نم اولوقب ل ىنوأرول لاق ع لاق ىذا ىل مهنم

 هيلع دواد نمز ىف ريزانخ مهخويشو ةدرق مهنابش خسم دوهيلا نال ريزانلاو ةدرقلا |

 ىتومتشتأ هتمقن مكب لزناو هللا ؟ ازخا كمسلا ديصب تبسلا موي مهلادتعا دنع مالسسلا
 زكرهو ىدوبن شاخوت ] ىنعي : اشاخ تنك ام مساقلا ابا اي انلقام نولوقيو نوفلحت اولعغ ظ

 نكي ملام مهلغش ةباحصلا نم ةعامح نا مث [ ىبوكس ارامزو سما. :<تسنوج ىتفكت ازسان ظ
 ءاشعلادعب اًواح نا ىلا رصعلا ةالصض اق دتجاف رصعلا اهب اولصيل. ةلظيرقىنبأ ريسملا نع دب هنم |

 مهضعب لاقو (ةظِيرق ىنبىف الا رصعلا نيلصيال) مالسلاهيلع هلوقل الاثتما كانهاهولصؤ ةريخالا |

 عارسالا ىلع ثحلادارا امتاو اهتقو نع اهجرخو ةالصلا عدن نا انم هللالوسر ديربام ىلصن '

 ىف مهرذع مايقل هللا لوسر ميتعوالل بتك يق هللا مهياعاق اوزاس مث مهنكاما ىف اهولصن

 لك نا ىلع ليلد وهو هدصش لايبخل 116 نّشرفلا نم لكذ سعالا زهاظب كسعلا

 ةقيرطلاب ادا ىف اوركذام ةيفوصلا ذخا انهنمو . بيصم نيدهتجلا نم عورفلا ىف نيفلتخ
 ةنافتالصلا ترضح دقو دحسع قيرطلا ىف رق ةجاحل ديرملا لسرا اذا دشرملا خبشلا نا

 ةظيرقىنب سو هيلع هللا ىلح هللا لوسررصاحو . ةالصلاب انواهتال امامها ةجاحلل بسلا مدقب ْ

 | حت ناكو ديعفلا قولا مهبواق ىف هللا فذقو راصحلا مهدهج ىتخ ةليل نيرشعو اس ||

 اونقيا املف بازحالا تعجر نيح مهنصح ةظيرق ىنب عم لخد ريضنلا تب ديس بطخا نبا

 عباتن دوهيلا ريشعم اي دسا نب بعك مهريبك لاق مهلئاقب ىتح ىف مصنم ريغ هللا لوسر نا |
 ةئاملا ناو مكباتك ىف هنودجمت ىذلا ىنلا هنا مكل ةانادقلا ساوند كو لحال 1َدح |

 هقولك اناا كب نو ابلكون ا ةضش] تاره اهتيلكادلا اها قوخأللا» لماما مو هكا |

 بطخا نب ىح ىنعي سلاجلا اذه نم.الا موشلاو ءاللا نكي ملو دهعلا ضقنل اهراك تنك
 هذه ىلع متين نا لاقف نآ رقلا ىا هزيغ هب لدبتسنالو ادبا ةاروتلا مكح قرافنال اولاقف |

 فويدسلا نيتاضم الاجر هباكصاو دم ىلا ب رخم مث انءاسنو انءانبا لتقنلف اوملهف ةلدخلا

 شيعلا ريخاش :نيكاسملا ءالؤه لتقن اولاقف انكلع نا هيلع ىثخم الست انءارو كرتنال ىتح

 ا اهنف اونمآ دق ةباصاو ادمم ناو تبسلا ةلل ةلللا ناف مبا اناف لاقف“كلهت مل نا مهدسب ْ

 انلق ناك نم“ هن هنق تب المدعي هق ثدحتو انتيس دفن عداوإاك ةلفغ مهن بيدت انلغل اولزتاف

 ( لاقف ) 0 00



 بازحالا ةروس مهي 15١ ع+

 | ءاغل اريخ مهدنع ناك كلذ نال اريخ اهامسو ةيلغلا نم اوداراام اوبيصي مل مهتوك لاح ىا
 ةديدشلا حيرلا لاسرا ن٠ ركذ امي  لاتقلا نينمؤملا هللا كو 8 مهمحزو مهلآمعتسا ىلع

 ةكئالملاو

 ىرواي داب نك ك1 عارج ىديد * ارث ترصن نايم تاسإبا ايصداب

 ربخا مث ”ىش لك ىلع ابلاغ * ازيزع © هديربام لك ثادحا ىلع # ايوق هللا ناكو ف
 ىلع ةدودرملا بازحالا اونواع ىا 7 مهو مهاظ نيذلا لزءااو 0 لاقف ىرخالا ةنافكلاب

 موق ةظيرق اونب مهو ه6 باتكلا لها نم © دهعلا اوضقن نيح نيملسملاو هللا لوسر

 روثلا نرقل لاه كلذلو هب نصح ام صو يكللا ةصيص عمج مهلوصح ند 3 مهيصايص

 ه6 فذقو © لتاقو اهب نصحت هنال هقاس ىف ىتلا هتيلخم ىف هو كيدلا ةكوشو ىلظلاو '

 مهلهاو لتقلل مهسفنا اوملس ثمح عزفلاو قولا ىا 6 بعرلا مهبواق ىف 0 ققلاو ىر

 هيا رفزو رساتو #9 مهلاجرىن» #نواتقت اَهرفو# ىلاعت هلوق هبقطني امسحرسالل مهدالواو
 دشلارسالاو ةفلاخلا نع الضف ةكرح مهتهج نه نوكي نا ريغ نم مهئادصو مهءاسن ىنعي

 ه6 مكتروأو 9 كلذ ادودشم نكي ناو ديقم ذوخأم لكل لبقمث كاذب ريسالاىمسو ديقلاب |
 مهتودو مهلوصح 3 مهرايدو 0 مهقل ادحو مهعرا نص 14 مهضرا © [ ادامث داد ثاريهو ] |

 قابلا ثاريملاب نيملسملا ىلع اهئاَغ ىف تهبش مهشاومو مهاثاو مهدوقن #* مهلاوماو هه |

 | ممديا ىلع هللا مهكاهاف ءالوالو نيدالو ةبارق نم مهنم ”ىثلا ىف اوسيلذا نيثداولا ىلع
 | 3 اضراو # ثراولا ىلع قابلا لاملاك مهيلع ةيقاب مهل مئانغ مهلاوماو مهك الما ني

 نيارافك دف مكمادقاب هي اهؤطت مل فه هريدقتو هملع ىف ىنعي [ هكار ىنمز داد ارامشو ]

 ةيسرافلاب : اًنطو أطب ”ىطو نم كلامملاو ىضارالا نم ةمايقلا موي ىلا .حتةتسامو مورلاو
 ثاريا نم هتارودقم ضعب متدهاش دقف 6 اريدق ىشلك ىلع هللا ناكو فه [ ندربس ىايب ]

 : دالب حتف رب دشاب رداق ساب 1 ىنشاكلا لاق + اهدعبام اهيلع اوسقف اهومتءاست لا ضرالا ْ

 دابع ديس نامزاله ىارب نآ ريخستو |
 ىريكى  ركد ملقا سفنره رجالا * تسهارم» رفظو حتف ارث مزع ركشل |

 رهظلا ىلصو ةريهظلات قو ناكو قدنلا نم مو هيلع هللا ىلص هللال وسر ج2 املهنا تل ْ

 | موزيحهسرف ىلع مالسلاهيلع ليربج قا[ نامل هةر قش[ تل2 دكت بليز تدل لخدو ْ

 تعضوام ليربج لاق من لاق للا لوسراي حالسلا تعضو دقوأ لاقف ءادوس ةمامعب ارجتمم
 نمي مهيلا دماعىلا ةظيرقىنب ىلا ريسملاب كرصأي هللا نا ودعلا كبلز ذم حالسلا هللا ةكئالم

 ىت> راسو هعم نكلر ذاق افصلا ىلع ضبلا قد مهئادو نوصخلا مهب نؤلزف ةكئالملا ند ىجم |

 الف اعبطم اعماس ناك نم سانلا ىف نذاف هنع هللاىضر الالب مالسسلا هياع صاف رابغلا عطس |

 ةفيرشلا هديب ةانق نخاو رفغملاو عردلا مالسلا هيل نبل دقو: ةظنزق نا الازصتلا,”نيلصبإ |
 | ةنالث مهو حالسا اوسبل دق هلوح سانلاو مغلاب فيحللا هسرف بكرو فيسلا دلقتو

 مك 2 هدد

 ( عباس 1١-  ناسبلا حود )



 1 لاح رجم نورشملاو ىداحلا ءزجلا

 مهنع ردصامي نيقداصلا هللا ىزجيل عقوام ع بم علو 1 34 6 مهقدصإ نيقداصلا لاىز ندع »ا أ

 ودعلا ىلع ةرصنلاو نيكعلاب ايندلا ىف لابطال ومالك لاق * العفو الوق ءافولاو قددلان م

 ىلعميدقتلاو ممقملا معنلا ىف يواكتاو»نااملا نيرو ضاوثلا ٍلاسْحل رخ الاىفو ةيارلا ءالعاو.١

 لامعالاو لاوقالا نم مهنع ردص امب أ“ نيقفانملا بذعيو و مافعتلاو ميركللاب كافمالا

 بوتيوا © ةتبلا رفغيال كرششلا ناف اوبوتي لنا ىا مهبيذعت 5 ءاشنا 8 ةيكحلا

 باث نم ىلع اروتس 6 اروفغ ناك هللا نا هه اوبات نا مهبول لبق ىا 46 مهيلع

 ةيلوجرلا ةراما مهضعب لاق * باوثلاو ةنجلاب هيلع اعف 6 امحر 88 هم ردص امل ءاح

 لصي نائلا املعلا: تاحردلاو ىيقعلاو :ايندلا نم :ىلاغت :ةريغ 5-9 نابوعزةبلعلا ةىدنعلا

 نايتنلا:لاحل ]اهو اةدوضقملا لانو .ءدصقما ملل 'نك نيفداضلا ف. لعالا .ىنلا ةارضحلا
 اليدبت اولدبامو نيطسوتملا لاح اذهو ريسلا ىف وهو لوصولاو غولبلا رظنني نه مهنمو .

 نلطلاىف مهقدصب نيئداصلا هللا ىزديل هللا ريغ بلط ىلع لانقالاو بلطلا نع ضارعالاب

 قدص مدقريغب بلطلا اوعدم مهو ءاش نا نيقفانملا بذعيو مهبر دنع ةقلزا ىلا مدّشو

 ءايرلا لها ةريس ىفو موقلا سايلو ةقرخلا لها ىز ىف مهف ءايرو سيباتو بذك مدقب لب
 مهضعب لاق اك قافنلاو

 هباست نيغ ىلا ءاسن ىراو « مهماخك اهناف م انخلا اما

 ١ دولا زوق هناجر زال ولن" كاتاؤج اشلون شتقبؤف 2

 | ب اوكت ناش تن ار ل وازن نجزك؟ كازا فياض عار

 | سدق مهدا مهاربا * ددرك نكت اون قوت "شاور نو :ددارك داع دو 'قماقذو ذيك اذكا

 داتفا اكذاو نيا تستلاح هجايآ مفك دزرب رس نم نطابرد مور ششك ىتتو تفك
 | ىجمح مدش ىبارس دد مور كلملا رادبات مقدو مداهلرد رشا ىو ناابرد شضقك قل

 | ىاياترس زا نهاربب درك راك نمردنيد تريغ مديدب ناشيا ىاهرانز ةقملر كرا هوبا

 هحونردو دوب هجارتهكدنديسرب ىمهو ا نابمور نأ هكا ٌةرعلو مديرد ورف

 قه مفك نخ زاوساناع ع قكت دك متاوتمم امش ىاهرانز نيا نم مفك داقفا 00

 لير كنا ويت هلاتقاإ كوكل 5 نيحاق تسا لبنت قزاك تك ضبع نإ خم

 قد اونابارك!ةراد !ًةلاغو كندا نإ "تلا ام ئاعر الز ”نأا؟تيادام ىو زاؤ“دادت |

 مس مالسا ٌةرئاد رد امات دنهد ىفاوك دمع توبا, ىاهرانز نياان هاوخم ادخ زا تسه

 ازثيوخ تيحو ىاشخ, نهزبادنوادخ تفكو ديراز هللا ردو داهث هدحسرب رس مهاّزبا

 نابز/' ئازانز نها ةكمالرك انا ءاخت كاسات! آز ونه! نك قئوف اذ مالثنتا نتاذو نكت رشن

 | بازحالا ىني ا اورفك نيذلا هللادرو لع [ هللالوسر دم هللاالا هلال تفكيم حيبصف

 اورفك نذلا هللا درو ثداوحلا ند عقوام عقو ىا ةصقلا ةنشل ةياكح ىلا 7 وهو

 بضغلا ندع طظغلاو [ك كانمش>] ىنعل# مهل ريسحو ه6 مهلخيغب 3 ناس كم مهل 0 < ناانع |

 | لاح دعب لاح 5 اريخا دال 0 2 4. مد نارون' نم ناكسناالا اهدار راد 6 وهو

 ص لع

 (ىاد



 بازحالا ةروس مج 1و زج

 دعنلا«نانر مز اه هدمسر» عورات مدرجع دونك وجيك 0233017156 نت وججل |
 ةدقاعملاف اذكف ةيئاسللا ةدقاعملا ف ءافولا مزلي امكف ىتانملا دقعلا ميمتتلالا سيل ىتاسللا

 ىلاعت هللا لهانم اهيلع ظفاحملا ىوقتلا بابنم هناف ظفاحسلف ةينانجلا

 نحل وارسوح | ىفازا؛بلط. سابا #1 :لد)فانط باءزا ذماس,قانكق,قيررط

 ندير تسل 56م ته رط ردردكا ف ميشاب شوخو ميشكت مالمو منك ا ذو

 رذنلا بحنلاو . نيءسق ىلا مهل مسقتو نيقداصلا لال ليصفت # هبحن ىضقنم مهنث 9

 هنم غارفلا هؤاضقو هسفن ىلع هجوبو هلامعانم أيث ناسنالا مزتاي نا وهو هبوجوب موكحما

 هلجا ىضق مهلوقك تام نمع كلذب ربعيو هرذنب ىفو ىا هبحن نالف ىضق لاقي هب ءافولاو
 ناوبح لك قنع ىف مزال رذنك توملا نال كلذو هتجاح ايندلا نم ىضقو هلك ا ىفوتساو

 ىتح لتاق نابرذنلا ةدهعنع جرخ نممهضعبف ىا ءادّب الا ىلع عفرلا رورتاو راخلا لجو

 هللا ئضز كلام نبن لنا عىَراَضنالا حرز ار بقنلا نب نناو ريع نب بغصمو ةزمك دهعتسا |
 ادمحنا الاسلبا ىدان املاف ادحا دهشف ردب نع باغ هنع هللاىخر اسنا نإ  ىور  هنع

 نوعنصتاف لاق هللا لوسر لتق اولاق مكدعقام لاقفرفن هعمو هنع هللا ىضر رمعب يم لتقدق

 ةحارج نونامثو عضب هبو الءتقدجوف هفيسب لاجمث هيلع تاماهىلع اوتوش اوموق هدعب ةايحلاب

 تسامراع محْزىب هكرعمز ندش نوري, * مور ىمن ملعذ قشع غيت محَر ىب

 امهريغو ةحلطو نائتكاتقوم هنوكل هرذن ءاضق 46 رظننينم ف مهضعبو ىا 4 مهنمو ف

 ىلا لاتقلاو هللا لوسر عم تابثلا وهو اهضعب اوضق دقو مهروذن ىلع نورءةسم مهناف

 ىفو ادهش توملا ىلا لاتقل اوهو ىتابلا اهضعب ءاضق نورظتنمو ةميركلا ةيآلا لوزن نيح

 ةداهشلا ىلا مهقايتشا لكلا ةراشا رالتالاب مهفصو

 تادقد نقب د دتتساوخ تلهم كممزا نالفاغ

 ىوتثملاىفو :
 [1] تستفز ىب ءايحا مثلي * تسدش نيريش ارم ندر ةناد |

 مسح

 [9] اوقدص لاجد ناوخرب ىنزا * اوقبان نيهدوب نداد ناج قدص
 تورد مس وديا و ايدرد هديم * دمتعم ديهش سفنر ان ؟ىا

 هي اليدبت #8 هو ريغ امو مهدهع اولدبامو ىا هلعاف هلعافو اوقدص ىلع فاطعا# اولدبامو ف

 نيذلا اما نوكيام نسحا ىلع هقوقحل نيعارم هنف نينغار هملع اوتنث لب افصوالو الصاال ام
 ىضر ةحلط نا  ىور  ةداهشلا قدصا مهراظتنا ه.بدهشيف نوقابلا اماو رهالخت اوضق

 ةحارج نيرشعو اعبرا حرجو هدي تديصا ىت> هيمحم دحا موب هللا لوسر عم تيب هنع هللا

 مويو ريْخا ةحلط ذئموي مالسلا هيلع ىنلا هامسو (ةنملا ةحلط بجوا) مالسلا هيلع لاقف

 ةيآلا قو .لجلا موب لتقو ضايفلا ةحلط ةريشعلا تاذ ةونغ مويو دوحلا ةحلط نينح

 دوقعلا نول دبيو دوهعلا نوضقني مهلاف بلقلا ضم باحساو قافنلا بابداب ضيرعت
03 

 ديا ىك ردق نياامز قشع راك هك »ب غيدد لامورمتميدركت تسودىادف

 لا هنع هللاىضر ىلع نيمؤملاريما ةصق ةيقب نايبرد مكيرتفد رخاوارد ]١[

 لاتق رددهاجم نآ تياكحي عوجر نايبرد مح, رتفد ضاوارد [؟]



 هرم ةياهن ىلا هتدالو ةيادب نم ناسنالا ىلع ىرجت ام لكف ةيتوسالا تارخأتلاو تامدقتلا كلت |
 حورلاىف هللا اهعدوا صاوخ راثا نم اهلك لاوحالاو قالخالاو لاوقالاو لامفالانم |
 تاينو لاا هل هنع هدعبو ملسو هيلع هللا لص لوسرلا حور ىلا حور لك برق بسحبف |

 اضلاخ ةئسلا قفو ىلع مهلمع نوكي نابف مهنم برقلا لها لاح اماف ةوسالاىف هلاح بسانت
 نوكي ناب صالخالاو برقلاىف مهتودوهنماماو (هللاوجريناكن مل لاقأك ىلاعت هللاهجول |
 وجر ناك نمل ىا «رخ ًآلامويلاو) ىلاعت لاق اك نانملا مبعتي زوفلل ىا رخ ًآلامويلل مهلمج |

 موب هباحصاو مالسلا هيلع ىنلا ةبراحل ةعمتجملا دونجلا ىا 6 بازحالا نونمؤملا ىأر امو # |

 هوأرام 6 مهدازامو ف هلوسرو هللاربخ قدص رهظ ىا 6 هلوسرو هللا قدصو © |

 مدي ١ هر جم نورشعلاو ىداحلا ءزجلا

 نال اريثك (للاركذو) ىلاعت هلوقب اطورششم تاماقملا هذه لين لءعج مث رخ آلامويلاو هللا

 نيرئاطلل ناح انِجو ىلاعت هللا نيرئاسلل نامدق امهو انايثاو اضن هللاالا هلاال ةلكوهو ركذلا ىف

 تاليوأتلا مالك ىهتنا قبقحلا دوجولا رون ىلا ىزاحلا دوجحولا تانملظ نم نودحر# امهب هللاي

 هللا اندعوام مظعلا ءالبلا هياذهاولاة وج تادرفملاىف م ظلغ اهف ةعامج بزهلاو .قدنخلا

 مكلبق نم الكرات تلا نت مككأي اييريظر داو للتوا متيسح ماز) ىلاعت هلوقب :6 هلوسرو

 مكيلع بازحالا عامجاب مالا دتشيس) مالسلا هيلع هلوقو ةيالا «ءارضلاو ءاسأبلا مهتسم

 (ريشعوا لايل عست دعب مكيلا نورئاس بازحالا نا) مالسلاهيلع هلوقو (مهيلع مكل ةقاعلاو

 6 املستو 8 هديعاومو هللاب 6 اناعاالا 8 [ ارئامؤم بازحا نديد دوزفينو ] ةيسرافلابو :

 هكارىانب تلاسر ترضح ما ماكحا نداهن ندركو ] ىنشاكلالاقو * هريداقمو هيماوال
 [ تسجزدنم ملست نارد. ىارسود .تداعس

 | وا مانرب فرش ىارغط تخمب دسون ى * وا نامرف طخرب رس لق نوج دراد ةكره
 هي هلع هللا اودهاعام قف ىف قدصلا اونا # اوقدص لاجر لَه صالخالاب # نينمؤملا نم هي |

 مهو مهلاعفا نه هورهظا 3 دهعلا اوققحىا نبدلا ءاللعال ةلتاقملاو لوسرلا عم تاشلا نه

 ريمع نب بصعمو ةز+و ليفن نب ورمح نب ديز نب ديعسو هللا دبع نب ةحلطو نافع نب نام |
 اوس هللا لوسر عم ابزح اوقل اذا مهنا اورذن مهنع هللا ىضر مهريغو رضنلا نب نناو ا

 ناوبحلا نيبنم سنالا هللا صخ هللا همحر ىذمرتلا مكحلا لاق * اودهشتسي ىتح اولئاقو

 ةقيقش 6اوقدص لاجرإل لاقف نينمؤملانم لاجرلا صخ مث سنالا نيينم نينمؤملا صخ مث |

 مالسلا هيلع هلوق اماو ةبصعم روذنملا نكي مل اذا هموزل ىلع اوعمح ادقو ةعورشم ةبرق رذتا
 لصحت هيدصبال ىهنملا رذنلانا ىلع لديامتاف ( أش .ردقلا نم ىقيال رذنلا ناف اورذننال )
 واذا ايهنم رذنلا قلطم سيلف أيش ردقلانه درب رذنلا نا نظ ىلع هوركم عفدوا ضرغ
 هموزل ىلا ةراشاوهو (لبخبلانم هب جرختسي امئاو) ثيدخلار خاو هب ءافولا مزلال كلذكناك

 بجوملا رذنلا ةطساوب ىطعي امنا ليخبلاو رذنلا ةطساو الب هراتخاب ىطعي لبختبلا ريغ نال
 مالك الف اهدكوتو هتعيزع قيقحتل رذن امتاو هدنع ءاو_-س همدعو رذنلا ناكول اماو هئلع



 بازحالا ةروس موك ١ هاب زعم

 ا كال ب 5 - ل

 ةرثك ءاجرلاب نرقو ىا هلاوحاو هتاقوا عيمجىف اريثك ازك ذ ىا :6 اريثك هللارك ذو وله هنم
 ىذمرتلا مكحلا لاق + هللا لوسرب ءاستنالا ققح امو ةعاطلا ةمزالم ىلا ةيدؤملا رك ذلا

 ىدعس خسشلالاق * لعقو لوقىف هتفلاخم كرو هتف عابتالاو هبءادتقالا لوسرلاىف ةوسالا ا

 تفر' ىعار لارتد هكادش نأ © * .تفرت ىعاس دممزج رحب نيرد
 ديا تلك اهو ةناعدتب ادتف قبا ©: هنا هتففك ياذا نيزك فاتك

 د.سر دهاو لزتع 0 2 مقكوي فالخ

 ىنطصم ىبريزج تفر ناوث *« افد هار هل ىدعس تسلاخم
 ةاسولاو ةطساولا هنوكل 412 رو هؤاجر ققحتب ىتح نمؤم لكىلع بن لوسرلا ةعباتف

 لعوه ىذلا ريثكلا ركذلا هب نرقو سفنلا ماقمىف ٍتنغلاب ناعالل مزاللا ءاحرلا ركذو

 سفنلاب تادهاجلاو قالخالاو لامعالا ىف هتعباتم مزلي ةيادبلاىف ناكنم نا معبل ماقملا كلذ

 ىف هعباتيلف هسفن تافصنع ىزتو درجت اذا مث ةياهنلاب حلقي مل ةيادبلا مكحتسي ملولذا لاملاو
 تايلج و لاوحالاو بهاوملاب ةعباتملا ةكربب ىظتحيل ملستلاو صالخالاو قدصلاكهبلق دراوم

 اذكهو سفنلا ماقمىف لاعفالا تانلحتو تاماقملاو بساكملاب ىظتحا م باقلاماقمىف تافصلا
 ىف ةمالا هذهل ةيانعلا هبت قبسام ىلا ريشي ةيمحنلا تاليوأتلاىفو © ءانفلا ىتح حورلا ماقمىف

 نا لزالايف اردقم «مكل) ناكىا «ناكدقلا) ظفلب ربخا 5 لسو هيلعاللا فص لوسرلا ةعباتم

 نسح ءادتقا ىا (ةئسحةوسا هللا لوسرىفإل دوجولا ىلا مدعلانم جورخلا دنع عكلنوكي
 هلوقل سو هيلع هللاىبص هللالوسر حور ناك داجيالل ةردقلا هب تقلعت ”ىشلك لواناف كلذو

 مهجارخال ةمالا هذه حاوراب ةردقلا قلعت نع ةرابع ةنسحلا ةوسالاف (ىجور هللاقلخاملوا)

 دوجولا ىلا مدعلا نم سو هللع هللا ىلص هللال وسر حود جارخا بيقع دوجولا ىلا مدعلا نم

 ملاعب هقلعت دعبو حابشالا ملاعب هقلعتىل بق حاورالا ملاءىف رثا هل نوكي ةماركلا هذهب مرك انف

 هتبتربو حاورالا ملام ىلا جورخلاب حاورالا ىلع همدقتبف حاورالا ملاعيف هرثا امأف صاخشالا
 همدقتبو هيل ىذلا فدلاىفوا ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حور برش لوالا فصلاىف
 جارختساىف مدا بلص نم تايرذلا تارذ جار>ةسا دنع همدقتبو ىهلالا ضيفلا لوبقىف

 برلا ةباجاىف همدقتبو مكبرب تسلأ باطخ عاّتساىف همدقتبو ةرضااىف اهراضحابو هتارذ
 هرخأتبو مدآ بلص ىلا عوجرلاىف هرخأتبو هللا عم ةدهاعملا ف همدقتبو ىلب اولاق هلوشب ىلاعت

 هحور قلعت رخأتبو محرلانع جورخاىفو تاهمالا ماحرا ىلا ءاب آلا بالصا نع جورخلاىف

 اهلو ةفلاب ةمكح تارخأتلاو تامدقتلا هذهىف رخؤملاو مدقملا وه ىذلا هلل ناف همسجب

 روهظىف بتارملا هذه بسحب هنا ملعاف حابشالا ملاعف هرثا امأو اهحرش لوطي ةبجي تاتي
 نا ىلا الوا محرلا ىف ةفطنلاب حورلا رظن قلعت دنع حابشالا ملاعىف اهرئا رهظي ةوسالا رثا
 لثف هب حورلا قلعت لوبقل ادعتسم ايوسم ابلاق ريصيو ةفلتخلا راوطالاىف هرظنب ةفطنلا ىبرتت

 شوقن عبمج لبقي اهبلع عضو اذا متاخلا شقن عم ةعمشلا لثك حورلا عم ىوسملا بلاقلا
 نم اهدافتسا ىتلا هصاوخ عم هيف عدوب ىتوسملا بلاقلاب قلعت اذا مركملا حورلاف متاخلا



 مهي ١6 زم نورشعلاو ىداحلا ءزجلا

 مهل معا هللا طبحاف) ىلاعتلاق فنيل ةطييورعلانآ عطس لاق ةقيزام] اذ طن واق ادق عاشلاناف |[
 هللا ىلع لاطبالاو درلا كلذ نكو ةعمسااو ءايرلاو ددقتلاب تناك ققح ناغاب نكت+ل اهنال ْ

 هبنونمؤم نحنو هلليقف هبنمؤم نكلو دوجولا بطقب تسل ىلا رابكلا ضعب لاقدقو * اريس
 لوز ناعانهو ةخسارلا ةرحشلا لصاك لوزيال ناميا نق قرف نامياو ناميا نيب لاقف اضيا
 لها فالخم بيرلاو دادترالا نم نومأم نقةوملا نسحملا نال كلذو ةيهاولا تانابلا لضاك
 فرح ىلع دعتملاو هل“ :ملا

 قرولا هجوىف شقنلا ليزي لب * رحملاىف اشقن ءاملا ليزيال
 قى هلا جوز نازك قود يب مدق تبان اد قشع رت شاب

 بازحالانا نولظي طرفملا مهنحل نوقفانملا ءالؤه ىا * اوهذيمل بازحالا نوبسحم «
 قدنلا موب مالسلاهيلع ىنلا ىلع اوبزحم نيذلامه بازحالاو ةئيدملا ىلا اورفف اومزؤتيإل |
 قا" [ندغ رورو نرخللاو هربا ا ريضنلاو ةظيرق اونو نافطغو شرق مهو |
 اهركشلا نبا دنياي رك ا ]'ةسرافلابو : ةئيدملا» ىلا ةيناث 1 لالا ناو جاتلا |

 ىلا ةنيدملا نم نوجراخ مهلا اونمت 4 بارىعالاىف نوداب مهتاول اودوبإ 0 مة حلا

 ةوادب ودبي ادبو هنوك ىنتو ”ىثلا ةحم دولاو .اولتاقب الث بارعالانبب نولصاحو قذنلا |

 | نودابلاف داب ةيدابلاب ميقملل لاّقيو ضرعيىا هبف نءنام ودبي ناكم ىهو ةيدابلا ىلا جرخاذا
 ظ ةئيدملا بناج نم مداق لك 6 نولأسي 8 رضحلا فالخ ودبلاو نيرضاحلا قالخ |

 امش نام دشاب هتشذك هحنا زا ] ىنعي : مكلع ىرجامعو مرابخا نع  مكئابنا نع قه
 مهلاؤسب مكرابخا نوعمسي مكنع نواف 5 زود هنا فول هنا لج وت منان

 ىلا اوعجريملو ةيلاثلا ةركلا هذه قدنحلا ىف ه6 مكف اوناكواو قِ» ةدهاشم ريغ نم اهنع |
 تسدادعااب هلتاقمو هنيدمرد ىنعي نامرد دنشاب ركاو ] ةيسرامتلابو : لاتق ناكو ةنيدملا
 ه6 مكلناك دقل + ةيسح ريغنم ريعتلانم افوخو ءاير ه اليلقالا اولتاقام و [ دهد
 هللا لوسرىف 8 طا هللاوج ريزاك نادعبامفهلوق نم ىهاظلاوهو نيلالجلا ريسفتىفاك نوسؤملااهبا

 ناسنالا نوكي ىنلا ةلاخلا ةودقلاو ةودقلاكةوسالاو ةوسالا بغارلا لاق + 6# ةئسح ةوسا |

 ىنعملاو .تيدتقاىا هبتيسأتلاَو اراضناو اراسنانو احسقناو انسح نا هريغ عابتاىف اهيلع
 ىدتقيىا اهبوتؤينا اهقح ةحلاص ةئسو ةنسح- ةلصخ لسوهيلع هللا نص دمحىف مكلناكدقل |

 ةرمح هم لتقو هتيعابر تريكو هبجاح قوف جشدقدناف دادشلا ةاساقتمو برخلا ىف تانثلاك
 هورصناو هتنسب اومدتساف عزج لف ربيصو مزهننلو تقوق ىذالا بورضي ىذواو دحا موي |

 هاو, ةوانفا متو "موش ةكزلا هنشفن نم دَرَح ةيديرخن ف ةلك مهضعب لاقو * هنع اوفلخالو

 ةضسلاىف كلوقك .هبءادتقالاو ىسأتلا نحمي ةودقو ةوسا هشفنف هللالوسرنا ىنعيوه
 3 نخل وبلاو :ةلاوجري ناك نمل 8 ديدحلانم ردقلا اذه اهسفن ىهىا اديدحانم نو رشع
 قاوطاو ناقل ا.د ءاح رلاف “هر دما مولاو هللا فاخنوا - رح .ًالاوعتو هللا باوث لمأي ىا

 اي بطاخا هس ىلع ريد كالا ناؤ مكل نم .ةلوبالا اهلةفسوا ةكملا دلع ناك نمو ١

 (هنم)



 ا

 بازحالا ةروس معك ١+ ةهو 2م

 هفوعو هقاع لاه [نتشاد زاب] ةيسرافلاب طيدثتلا قيوعتلاو .ديعوا دكوت ىلا رعلا عج سم و

 صهدلا قئاوع هنمو ريخ هنم داريامع ىراصحلا قئاعلاو هديرب ىذلا هجولا نع هفرصاذأ.

 هللا ىلص هللا لوسر ةرصن نع سانال نيطشملا هللالعدق ىنعملاو .اقلطم ناميالا رهظا نمل باطخلاو

 6 مهئاوخال نيلئاقلاو له مهنم ناك نمايا نوقفانملامهو ريخلا قيرط نع نيفراصلا ملسو هيلع

 لبق هبىمس توص له 6 الاله 8 قافنلاو رفكلا ىف ةوخالا دارملاف ةنيدملا قفانم نم

 من اونباماو زاجحلا .لها ةغل ىلع عملاو دحاولا هيف ىوتسيو برقاوا رضحا وحن دعتم

 | اوبرق ىنعملاو . له هنمضت ىذلا بيرقتلا ةلصولا ةلكو لاحراي اوملهو لجراي له نولوقف

 وحن نويت و5 ب1052 نيحفا كيد ل مهنا ىلع لدي اذهو انيلا مكسفنا

 ةدشلا لصالاىف وهو لاتقلاو برها ىا هي سأبلا نوتأيالو  ودعلانم ارارف ةنيدملا

 نيْمْؤملا عم نوجر خم وا مهل نكماام نورخأتيو نورذتعي مهناف 6 اليلق + انايثا دي الا لع

 ىلع اذهو هيلا اورطضا اذا الللق شالا نولتاقيو نوزدابي مهارتال مهعم مهنا مهتوموب

 لاق «ليخبلاوهو حيحش عم نوتأي لعافنم لاح  مكيلعةحشا 8 رارفلا مدع ريدقت

 هلاك ىإ ةحشا موكو حيحش لجر لاش ةداع ناك امف كلذو صرح عم لح حشلا بغارلا

 هكدهاوخ ىغاي ] نيملسملا ءارقف ىلع هللا ليسىف قافنالاوا ةنواعملاب مكيلع ءالخم مهن وك

 «6 كيلا نورظني مهتيأر 98 ودعلا فوخ < فوحلا ءاجاذاف يه [دشاب اراهش تمينغو رفظ

 *6 توملانم هيلعىشثغي ىذلاك و الامشو انيع مهقادحاىف دك مهنيعا رودت 8# ةلاحلا كلتىف

 كيءاحتلاو:افوخو ارذح_تولملا تاركس ةملاعمّنم هيلع ىثعملانيع'نإزودك انك انارودىا

 مئانغلا تعمجو * ىوحخلا بهذ اذاف 9+ هرتسىا همهف ىئثغام هباناذا نالف ىلع ىشغ لاَم

 نابزب : قلسلا] رداصملا جاتىف لاق *سوماقلاىف اك هاذا مالكلاب هقلس لاقي * ؟وقلس ِ

 دادحلاو .كوذا و لوقلانم ءوسلاب مكف اورهجىا ه(دادح ةنسلأب9» كوقلسهنمو [ندرزآ

 | وغلا : ديدحلا نات رثؤي ناك اذا كلذو ضامو مراص ناسلوج ديدح ناسل لاش ديدح عمج

 انمسق اورفو اولاقو [دننكى ابز زيتىنعيزيت ىاهنابزب دنيوكت خس ىاهتحيسو اراهث دنناجحر]

 | ** ريخا ىلع ةحشا ف هيلع مترصت انيو مودع مبلغ انناكمبو مكعم انلتاقو ؟ اندعاسدق اناف

 هحاشم تميدغرب ,دنصيرخ' تخيتب هك ىلاحر د [] لعين, ؟وقللس, عاف نم لافتا لع ليصت

 مرك امشي دناسز هكدنهاوخ ىم؛ناهج نيا لامرب دنلخ وا تمسق تقورد دننكمم هلداجيو

 نوفوصوملا :# كئلوا 9 سأبلا دنع مهنبجاو سانلا حشا ةمينغلا دنع مهف [ ادخ لضفو |

 راصف اورهظاام فراخ اونطنا .ثيح صالخالاب د6 اونمؤرم 8 ءوسلا تافصنم رك ذاع

 مهل تيثيم ذا اهتالطب رهظا ىا هي مهلامعا هللا طبحاف 8 هللا ىلا مهضغباو ةرفكلا ثيخا

 قيدصتلا ىلع ىنملا لمعلا وه هللادنع ريتعملانا ىلع ةلالد اذهىفو نوقفاذم مهنال لطبتف لاا

 | ةيسرافلاب : انيه  اريسي هللاىلع 9 طابحالا كلذ ناكو ف ساسا ريغ ىلع ءانكوهفالاو ١

 بلطلا ىعدم ىلا ريشي ةيمجنلا تاليوأتلا فو © هنع هعنب اهمدعو هبةدارالا قلعت [ناسآ]

 بلطلانع اودتريملالاو .بلطلا قدصفف ا.ةيقح اناعا اوُسْؤيل مهتئاف بلطاانع اودتزا اذا
 2 هناا



 معاج د جمأم يع عال محك 2
50 

 ع ك6 عى تا 5

 ببيسرارفلا نوكي لب هرمع ةكرب دممالو اليلقالا ايندلا ضايرف ماعنالاو مئاهبلاك متتالف |

 انج نع راقالا 2 لاكالا واثار زرار دل كد ادت هللا رمعلا رق |

 كيسا 12 نورشملاو ىداحلا ء زملا

 | الا حابص نمام مصالا متاح لاق * يب هتك يهل: نأ مالسلاهيلعىنلا رمع هيلعىفا اذا لقع هل ناكنل
 نكساو نفكلا سبلاو توملا لك هللوقاف نكست ن ياو سبلتامو لك أتام ىلناطيشلا لوو

 قازرالاو لاجآلا ليدبتل ىسنمم الاح أوسا نمو لاجآلا ف ديزيال رارفلانا ىنثلاو .بقلا
 لتقلا توملا مرك ١نا ههجو هّللاءركىلع لاق * قاو هنم هيقبال هناو قال هنا هلردقام عفد احرو

 نكي ملواف شارف لع تومنم نوها: فيسلاب ةبرض فلال' هديب بلاط ىنانبا سفن ىذلاو
 ناوثاسشلا تهودام كلذفف ناكل توملاتاركسنم ةحارلاالا ناسنالا هنم رف ىذلا لتقلا ف

 دحالفربلا ديهشاماو الصا هللا الر حل اديهشنا كلذو مظعلا زوفلاوهو هدعبام تي داع

 اذاو اهنع عفادم لئاقملاو هسفنل لم رافلا مهضعب لاق * ةصرق نشك الا/ثوملا أنه
 اهنم دبال ةنملاف لجالا ةدمتضقنا

 | درذكحن لجاىب ىنهاريبز + درد نشوج هزن لجا زورب

 ] اشو افا ايلاليا و5 تراما طواف تعفو ناك دز كنرك

 تناومهس كينأينا فاختاما . رانلا باحصانم نوكتف ةينملا ككردتنا . رافلااهيا ىثختاما .
 ظ كشالو كباذع عونيوا كنيدنع نتفتف رسؤت نا ىثخاما . راوبلا راد كنئكسيف لوم

 ىلا هللا لها قاتشادقو هرابدتسانم ريخ هتقو ناك اذا توملا لابقتسازا باىذ لك دنع

 ىوتملاف فراعلا ىلوملا لاق : هللاءاقل

 ناكدوك نيا نامداش شا اًهزو * نامداش ملاع لّقنزا لاجر سب

 روش بآ ديامن رثوكوا شيب * روك غرمنا ديدن شوخبا كنوج
 هلباطو اريقفو اريما رصنو اريثكو اللق هانمبام لان اريصنو الو هللاذخمانءنا ثلاثلاو .

 ةياآلاىف نيفراعلا .ضعب لاقا# لاجرلا ةلماعم لماعو لانحلا“ تاث تنثف اريساواقلطم' ةتقو
 مهرابدا نولوبال مهنا بلطلا ىف عورشلا لبق نم هللازودهاعب مهناف بلطلاى بعدم ىلا ةراشا

 باز>ا عم داهجلاو برآاىف اوعرش املف سفنلا عم داهجلا دنعو ناطيشلاعم ةبراحلا دنع

 اهدباكمو برجلا تاعدخ اوذخاو مهتحلسا مهم بزح لك لمح دقو ناطنشلاو سفلا

 را“تادعب مهو بواقلا ىضرملا بالطلا رك اسعو نوبرجلا لاطبالاو ءايوقالا ناعحشلا مهو

 مهفعضل اهلامعتسا نع لزعم مهنكلو ةحلسالا مهلناكناو بورحلاو لاتقلا ىبرح ريغ |

 مزهناو ءافعضلا ىلع ءايوقالا بلغ برضلا مادو برحلا ماق اذاف لامعتسالا ةنفدكب معلا مدعو
 ءاككالا ىلع ىضرملا

 نيا تاك نواح هاتر تساشلاح

 «(ال وكم هللادوع ناكو) هلوق 3[ اوركذيملو قشعلا مهن واعبإ و قدصلا مهدعاسي 3

 ةدهاجلاب اهلتقو سفنلا تومنمرف نق هللانمال هللاىلاوهامتا عفانلا رارفلاناىف اوركفتيملو

 قيوعتلاب علا ديك أتل دق © مكتم نيقوعملا هللاوعيدق ريثكلا لضفلاود ريصتلا ىلولاةنا

 ( عجرم و )



 بازحألا ةروس م ١ نام“ زعم

 هسوهسسسسس

 ١ متزوف نا وه [ ناحيرك اداه دراديمت دوس ]1 كد ,ارفلا مكعفتي نا 99 مهل دمحاي 6 لق ف |

 ءانفلا نم ص>ش لكل دبال هناف [ نتسثكزا اي ] 6 لتقلا وا إف [ كرم زا ] 46 توملانم
 ا مقلاهلع ىرجو ءاضقلا هب قاس ناعم تاو فيس لتّشوا فنا فتح ناك ءاوس كالهلاو

 | حورلا ةلازا لتقلا لصا بغارلا لاق * حورلا قوهز هبلصحي لءف لتقلاو ادج ريغتيالو
 لاق ةاحلا توفب ربتعا اذاو لتق لاه كلذل ىلوتملا لعفب ريتعا اذا نكل توملاك دسجلا نع

 دقو الا برعلانم ةيبرع ةلك تعمسام ههجو هللا مركىلع لاق كالهلا. فتملاو .ىهتنا توم

 عيتعلا ] ه6 اليلقالا نوقتمتال اذاو ف هتحارجنم تجرخ حرج ناف هفنانم جرح ضيرملا

 امي "الإ عيتعلا كلذ نكيمل ريخأتلاب متعتف الثم رارفلا مكعفنناو ىا [ نداد ىداددوخرب :

 رخ |هج كدنا:ىنامزركميارامث دنزاذكت هدنز دزي رك .هكءاكتاو] ةيسرافلابو : الدق انامزوا

 [ ىندشوب تاوف ةقرخو تسبن ديشون انف تبرش
 [ دد !ىع مدع هارب ىورزاب 17 داسفو نوكىارس ردنا مدق دهنيم هك

 هلذاذ سانلا :لكو باب ىقلاو « هبراش . سانلا .لكو: سأك توملا
 بنج ىف كرمع رادقم لاخلا ف عنم لاق دقو اهلها لاجآ ةدم فيكف للقدلك ايندلا رمعو
 هلتيلتف عرساف .لئام طئاحب نم هنا ةيناورملا ضعي نعو «ادحاو سفنك-ةزخ آلا شيع
 ىلع هيويس بهذم :6 مكمصعي ىذلا اذنم لق وه بلطا ليلقلا كلذ لاقف هيآلا هذه

 كتابك نبا ] :ةتسيداغلاب يملا و .ةنةتمزمل ديوان ةفط رتل دو كاخ ذو ادم ةئماهفتسالا عاش
 كنا نتيشنتك ل نملة نافية موا يح نم نيرك كلا اعلا ضعي بهذو [:!ناعترتر ام رملكن

 داراوا 3 اهوحنو ةعزهلاو لتقلا انه دارملاو همغيو ناسنالا ءو.دام/لك ىهو [ىدي |

 الو ةمصعلاىف ءوسلا ةئيرق ةمحرلا راثا نم وه امم اهزيغو ةرصنو ةيفاع نم 6 ةمحر 3

 ىف م مالكلا رصتخاف ةمحر مكب هدارا نا ءوسب مكبيصيوا هانعم نال ءوسلا نمالا ةمصع

 نمو» مهسفنالىا مهل نودجيالوؤ# [ نتشادرب باكرو قاس نايمب زين : لاقتعالا [جاتلا

 روما ىلع تلد ةيآآلا نا اعاو + [ دداد زاب درض هكىراي هنو ] ةيسرافلإبو : مهمع ررضلا

 دّومت ىود كيم نوج دوب زارد هجرك ١ ربع ] مهضعب لاق * هنم دبال توملا نا لوالا .

 ف تلا هد رم 5 تيبلاب رازه

 نين دند ىمدنبا ت تشذك دهاو# 2 ا نم ص تفرك هك اشرد

 ىنءاىروتلالاق «*اداز دعاف لحرلا اند ءامسلا نه دائم هادان ةنس ناغب را ل اح رلا غلب اذا مهضعب لاق +«
 تك سح#

 | حود نا نوليخت اوناكو تاهف هفنال طقس هنال هشارف ىلع ناسنالا تومي نا وهو هلبق ىبرع

 ١ مسافر ًاوسريكب دادا نإ ل هتاضقنم ىا 6 هلل ما الهيلا كايمالا ةيحتلاك

 ا فو * جرمملاو فلا نب حرااذخا لاقتعالاو احمر القتعمو ىا احمرو افيس ادإةّتم هلوف

 | عقدي # اريصت الو وه [ دناسر عفن هكىتسود ] 46 ايلو له ىلاعتهللا نيزواجتم د6 هللا نود

 ا جني زورصاأ تسا هدر. رمس ناه>رد لاس رازه مالسلا هيلع حوت دوسدهح ىزارد تضر



 موي 1٠69 تح نورشعلاو ىداحلا ءزجلا

 مالسالا مهتقمل الا كلذامو نآلا اولعف اك اهتمالس دنع توببلا لالتخاب للعتلا نع الضف

 | الا اهب اوئبلت امو)) هنمو ليلقلا"“ىثلاىف لاقيو 6 اريسي هللا ىلع كلذ ناكوإ ىلاعت هلوق هنمو '
| 
 ا

 امهتلاجىلا اتلكو اذا امهتيضاخو .سوفنلا ةحصو بواقلا ض حملا ةراشا ةبالاىفو « (اريس |

 نيطاشلا تاليوستي دارتغالاو دوهعلا ضْقْنو هلوسرو للاب نظلا ءوسو داقتعالا داسفنم |
 ةصاولا زاذعالاب للعتلاو بذكلاو دئاكملاو للاب كسمعلاو قدصلا نداعم نه رارفلاو

 رطخ لامحا نم عزجلاو برلا ةرثكو ربصلاونيقبلا ةلقو ةنابجلاو ةيرشبلا فوخ تايلغو

 هب اًواجو مهوباجال ديحوتلاب رارقالا دعب كارشالاو مالسالان ع دادترالا اولئسول ةيذالا
 ءاليتسال اهتباجاىف اوعرسالب اريسي الا ةنتفلاىف عوقولا نع زارتحالا ىف ىنعي اهاوثبلتامو

 كلف هللاىلا ايرط فيعنمو اهتالفغ مومو بولقلا“ىدصتو اهتابلغو سوفنلا فاصوا
 نيقفاثملا مذ ىلاعت هللا نا لعاو * نيملاعلانم ادحا هيبذعي+ل باذعب هللا هبذع هنع عجر مث |

| 
 ا

 ظ

 هسفنالا مذيالف ارش دجو نش هكلس قيرط لكىف اراشخا ناسنالل ناذ مهلاعفاو مهلاوقاىف

 ةثرولانم هريغ ىلع فيكف ناقفاملاو رافكلا قحىف مالسلاهلع ىلا ىلع ةيادهلا بحت ملو

 ةيادهلا تناكولو "ىث ةيادهلا نم ىلا سدلو لوسر انا اما) مالسلا هلع لاق اك نيصاعلا قحف |
 ةلالضلا تناكولو ”ىش ةلاضا|نم هللا سلو نيزع سيلبا امتاو ضرالاىف نم لك نم آل ىلا

 (ءاشينم ىدهيو ءاشينم لضي هللانكلو ضرالا ف نم لك لضال هيلا

 ايريك شقنز دراد ىروص * انقريد نيرد رفاكو نمؤم
 اضتقمزا ارشقن ناديمكلل * اضق تسد زادما هجرك شقن

 ةئيدملا ىف مهلزانم ىلا عوجرلل كونذأتسا نيذلا قيرفلا ىا * اوناك دقلو ف ادج مهفاف
 لاحدعب الاح هتاعارمو 'ىثلا ظفح دهعلا :6 هللا اودهاع #8 ةملس اونبو ةثراح اونب مهو

 ةيسرافلاب ىنعملاو .رداصملا جانىف ام ةدقاعملا ةدهاعملاو ادهع هتاعاسم مزلي ىذلا قثوملاىمسو

 نيحدحا موب ىني قدنحلا ةعقاو لبق نه ىا 45 لبق نم إف [ ىلاعت ىادخاب دندرك دهع ]

 باوج 6 رابدالا نولوبال # نارمع لا ىف قيس اك لزئام مهيفلزنامل اوبان مث مازهنالاب اومه
 "ىنثلا ربدو [ ندينادركب تشب : ةلونلا و ] ىئاوكلا ىف اك اوفلح ىنعمب اودهاع نال مسق
 نم نورغبالو مهروهظ فلخ ودعلا نوكرتيال ىنملاو . مزهنا هربد هالوو لبقلا فالخ

 دهعلل اضن ناذئتسالا اذه مهنم عقو مث دحا مويىف ام لممل نودوعبالو نومزوذيالو لاتقلا |

 | ىضتقم ابولطم «الوئسم هللادهع ناكوؤه [ اهراز راكرد دننادركترب اهتشي ] ةيسرافلابو : |

 هبدوهعملا فو له هنع لأسي ةمايقلامو» الوئسموا هيهتلاط ىا قح انالف تلأس لاق ىفويىتح

 ظفاحلا لاق : دعو اذهو هيلع ىزاجيف هضقن وا |

 ننال ىو هكره هنركو * ىزوماسرا دعا را ضوغو انو

 قاشعلا ءافو قحىف لاقو

 دوبقاثم كيودهع كيرب رهمو ىتسود * دبا ماش رح اما لزا حبص مدزا
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 وكلا لولو رجلا امله معا: ةونكو:ئاؤهلا' رف اهلك + قرلاو ا ذاتلذلا عندك 668 |

 أ

 بازحالا ةدوس مه 1١١ زج

 ةيرت لاق نميف هللادمحر كلام مامالا ىقفادقو بطلا نم ةرصب نذو ىلع ةسط اهامسف كلذ

 اهيف نفد ةبرت هقئع برض ىلا هجوحاام لاقو هبحبو ةرد نيثالث هبرضب ةئيدر ةنيدملا
 هللا رفغتسلف هللا رفغتسلف ٍبْرثِد ةنيدملا ىمسنم) ثيدحلا فو ةببط ريغ اهنا معزي هللالوسر

 كلذوحنو (بزثيالا اهاراال) ةرحهلا راد ىلا راشانيح مالسلاهلع هلوقو (ةيطىه ةبطىه

 تيمس امباو . كلذنع ىهنلا لبق ناك كلذب اهتمستنم مالسلاهيلع همالكف عقوام لكم

 الو لاجدالو نوعاط اهلخديالو اهب بطلا تاور ديازتو اهب ثكم نم ةحئار برطل ةببط
 ىف ءادوسلا راشتنا نم ثدحت ةلع بارغك وهو ماذجلا ىنشي اهبارت نال موذخم اهب نوكي

 نع اهطوقسو ءاضعالا لك أت ىلا ىهتنا امبرو اهتاهو ءاضعالا جازم دسقيف هلك ندلا

 نوديري بازحالا ةيلغو ودعلا ةرثكل انهه مكل ةماقا عضومال  مكل ماقمال #8 حرقت

 ةنيدملاب مكلزانم ىلا ىا أ“ اوءجراف 8؛ ماقانم' ردضم وهف [ ءاكركشل ] ةيسرافلاب ركسعملا

 نم سبل هناب اناذياو مهلاقمل احيورتو عوجرلاب هنع اوربع مهنكل رارفلاب مالا مهدارضو

 مهقفاوي لو مهضرمو مهقافلل طابرلاو داهلانع سانلا اوطبث دقو مومذملا رارفلا لببق

 داسفلا لها لاح ىلا ةراشا هفو * هلوسرو هللا الا راتال صلخلا نمؤملا ناف مهلاثما الا

 انلعجيو باوصلا جهن ىلع انمي نا ىلاعت هللا لأسن مايقلا موي ىلا ةمالا هذهىف داسفالاو

 «6ىنلا مهنم قيرف نذأتسيو ف بارطضالاو لزازتلا نود ربصلاو قلاب ىصاوتلا لها نم

 ةملس ىتو ةثراح ىنإ ىنعي [ ناقفانم زا تورك ريمغيبزا دنلطمم عوجر ”ىروتسدو ]
 لصالاىف واولا مزجب  ةروع 8 ةنيدملاف هكانتوسب ناإ# نذأتسي نم لدب ه6 نولوقب

 قراسلاو ودعلا هنم ىناخم للخ هف ادب اذا ادوع ناكملا روع لاقي ةغلابم لتخملاىلع تقلطا

 راعلا نم اهلصاو ةياتك كلذو ناسثالا ةءوس اضيا ةروعلاو هللخ ىا هتروع ظفحم نالفو

 ءاروعلا كلذ نمو ةروع ءاسنلاىمس كلذلو ةمذملا ىا راعلانم اهروهظىف قحلب امل كلذو

 اهنصحت ىتح انل نذأف اهدارا نمل ةنكمم ةق رختم ةنيصح ريغ اهنا ىتعملاو : ةحتنقلا ةغلكلل
 تسيل اهنا لاملاو ىا  ةروعب ىهامو ف مهل نذأي مالسلاهيلع ناكو ركسعلاولا عجرت مث

 نم  ارارفالا 9: ناذئتسالاب نوديريام 6 نوديري نا 8# ةزرحم ةنيصح ىه لب كلذك
 ضرف دارملا نا امل مهيلع عقواو مهلوس ىلا لوخدلا دتشا 7 مهيلع تادكواولاو 0 لاتقلا

 صعب نود اأاهضعب ندال اهياوح عسمج نو ىا ناحلا ىنعع مذلاب رطق 2 1 اهراطقا

 هدم 6 انواعسا وج كافل وز كاك ازرا# ركل قو ةللكلا درت هييشل كركر اعلا
 ل > 1 . ل - 15 7 ى

 ناكم رفكلا ىلا ةعجرلاو ةدرلا ىا  ةنتفلا هه ةلزانلا كلت دنع ىرخا ةفئاط ةهج |

 ريغ مهدارم مهوط»ا ىا نيلئاسلا اهوطعال 6 اهوتآل 98 ةعاطلاو ناعيالا نم اولئسام
 ثكملاك ندرك كنرد : ثيلتلا] 46 اهب اوثلئامو 3+ ةراغلاو ةيهادلا نم مهاهد امب نيلام |

 نامزلا نم تاوكاو لاؤسلا عمسإام ردك 3 اريسي الا 0 [ ةنتف تباحاب نشك لول خخ



 مضي ٠6٠ جمس نورشعلاو ىداحلا ءزجلا

 ديشك رد نيإهنكسكت ١ هددرم دشن ةك « قشع هرددنا هثدردو غب لد ايماج
 فلخا ىتاف مهللا كمساب هيف هللا لوسرل اباتك رارفلا دعب ناس وبا لسرا هنا - ىود -

 ىتحادبا دوعاال نا ديرا اناو عمح ىف كيلا ترس دقل ليهو ةلئاثو فاساو ىزعلاو تاللاب

 هلك تلا لك ةفوو ةوانخلاب توضع ود ان ءافل تفرك ادق ثاتنا رك يلصأ سا

 اننوسنم ارارفالا اذه تاعفامو اهفوسو اهحامر لظ فرعت امتاو اهفرعت ٍبرغلا تناكام

 هللا مسي دعب ىا (دعإ اما) هنف اباوج مالسلا هيلع هل لسراف دحا مويك مون ىنم كلو اًّناَقلو

 هللاب كغ اهيدقو كباتك ىناتا دقف برح نب رخص ىلا هللا لوسر دم نم) مهحرلا نمحرلا
 لو تلا كلَذف الص اسك حس تاوعت نا ديزعال تناول "كرش كلا *غئرك ذام امأ دورغلا

 ةلئاثوفاساو ىزعلاو تاللا هيف رثكأ موب كيلع نيتأبلو ةبقاعلا ان لجو هنيو كنب هلا
 ناىلا قحلا قيرط ىف ٌئادشلا اوساقو اودهجاف ىهتنا (بلاغىنب هنفساي كركذا ىتح لهو

 نايورود هكلكن | و ] 6 نوقفانملا لوقي ذاو 8 هيلاهاو هدالبو مالسالا عستاو ةكم هللاستف
 راضحتساو لوقلا راضحتسا ىلع. ةلالدلل هتغدصو تغاز ذا ىلع فطع وهو [ ندنتفك
 ضرملاو قفاملانيب قرفلا ام تلقناف* داقتعا فعض د ضرم مهبولقىف نيذلاو © هتدوص

 هقح ىف ىلاعت هللا لاقنم ضيرملاو كش هف هيرتعبال اييذكت ”ىثلا بذكن م قفااملا تلق *

 ىلع باقثا ةنتف هتباصا ناو هب نأمطا ربخ هباصا ناف فرح ىلع هللادبعي نم سانثانمو ل
 ناسنالاب صاخلالادتعالا نع جورخلا ضرملا :رغارلا لاق * ةمحملا ةلئسالا ىف اذك (ههجو

 قاثلا تسون قل زئاةكلا د2 اهون وياعتلاو نيا كي جو جيغا ناب رعومأت
 عئاملا "ضرملاك لئاضفلا كاردا نع ةعئام اهثوكل اما ضرملاب لئاذزلا نم اهوحنو رفكلاو
 هلوق ىف ةروكذملا ةيورخالا ةامْلا لسصحت نع ةعئام اهنوكل اماو لماكلا فرضتلا نع

 ضرملا ندب ةئيدرلا تاذاقتعالاىلا اهب سفنلا لئمل اماو (ناوسحلاىهل َةَرْخ ًالارادلاناو) |
 هللالوسر اولوش ملمهو نيدلاءالعاو رفظلا نم 6 هلوسرو هللا اندعوام #8 ةرضملا ءايشالا ىلا |

 [نتفيرف]مضلابوهو رو ىغدعوىا هياروغالا# ظفللا اذهب هركذهللانكلو همسابدولاق امتاو .

 ىلغق نب سوا مه: مهنمةغناط تلاقذاو 8# قبس دقو هعبت نمو ريشق نب بتعم كلذل لئاقلاو |

 «برثي لهاا © [ ناقفانمزا هوركدتفك هكدشكد اي زين ارئاو] ةيسرافلابو :هيًأز ىف هعبتنمو |
 كَيناتلا هقو لعفلا ةنَرَو تفنارعتل ف رتل كاز ؤملا كادت مسا وه [ هنيذم نادم ىا] |

 اذههركهناك ةنيدملاو ةباطوا ةبيط ىهلاقو بئس ةئيدملا ىمست نا مالسلا هيلع ىنلا ىهن دقو |

 هاقن كلذلو الاغ هركي امفالا لمعتسيال ىذلا موللا وهو ٍبيرثتلا نه لعفن بري نال طفلا |

 نيقفاثملا نأكو 6 مولا مكلع بيزثتال ) هتوخال لاق ثيح مالسلا هيلع قيدصلا فسوب
 ىلليبسلا مامالا لاقو * اولاق اك مهنع هللا كح مالسلا هيلع هلةنلاخم مسالا اذهب اهوركذ |

 قالمه نب ص وعن. لّسالهم نب لسعنب برثي همسا قئلامءا!نم اهلزت ىذلا نال برثي تءمس |

 لويسلامهب تفحجاف نيماشلا تاقيم ىهو ةفحجلا اونكس نئذلا مهليبعو مرا نب دوال نبا |

 داسفلاوهو كيرحتلاب برثلانم ىه مهضعب لاقو * ةفحجلا تيمسف مهب تبهذ ىااهبف |

 (ناكو)
 2252525295 تيئيظئئ5351



 بازحالا ةروس مك 144 +
 # اديدش الازلز اوازازو 8 لزازلانم خسارلاو قفانلا نم صلخلا رهظف ربتخي نم ةلماعم 7

 قلزلا ناكملا ةلزملاو لزت هلجر تلز لاَ دصق ريغ نم لجرلا لاسرتسا لصالا ىف .ةلزلا

 ةدشةلزازلا اذكو بارطضالا لزازتلاو لجرلا ةلزب اهبشت ةلز دصق ريغ نه بنذلل لبقو

 اديدش اكيرحت اوكرح ىنمملاو . للزلا ىنعم رركت ىلع هيت هظفل فورج ريركتو ةكرملا
 ىف لاق * ناكم ىلع رقتسال ابرطضم اقلق نوكي فئاخلا نا كلذو ايوق اجاعزا اوجتزاو
 ميزاب مثخ ذا دندربب ىاج زا ارسك نالف دنيوك مع هكتسياج نبا ] دارسالا 5-0

 دندوم رفملا نيا رفس مزنع نالددب هك ةباثع, دنتفرب ىاج زا ىنعي ىنشاكلا لاق * لجخزا اب
 [دندومرف: ىع راركت :نيلسرملا/ ننس نم قلطنالامم رازفلا قازوا نابكشانو

 ىايزاتوقو تفررس زا شوه *+ 'ىاج زا لدو دش لدَو ماو

 لها لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم قبو ةئيدملا ىلا رف ضرم هبلق ىف نم نا حص دقو
 مهبلع نوه ىلاعت هللا نكل ءادتبالا ىف بارطضالل اناس ناك ناو اذهو نينمؤملا نم نيقبلا
 ةداع اذهو ةنيكسلا عيباني ترجفتو مومغلا مهبولق نع تقرفت ىتح ءاهتنالاف دئادشلا
 ياي ىس ىلعا نمل دار 055 تفك مالسلا هيلع قطصم 1 نيصلخلا عم هللا

 ىورسر, اندرد هك اهالب نإ ارودنب هزعلابر ديسر دئاوتن نادب دوخ تهجب يكرم هدب

 طاسب رب ارئاشياو دينادركمسق رازه ار مدآ تيرذ ىلاعتقح هكدناهثفكو دئاسر نادب دراك |
 ةكهجرتع ناشي رو تتناؤات ازا كب: ضاع تدعإ ئورزإ اوقع داو ارت ١
 فاركم كيذناو ان داو تحس ان يدق زن سيدار ”تازعزو فراج و ووك ناطأ |

 ارهفثاط نيا سإ هدربورف ىوعد نابيركب رسو هداتسيا تنحم طاسبرب نانجص هكدفتاط

 دنديد ىدبا معنو زان نآ ناشيا نوجو درك ضرع ناشيارب ىقعو ديئادرك مسق رازه
 هكدش اط :كيركم ديدناع نابو.ديدش نا هتفش رودقو روجوبوكسف:ءامو دودمم لظ
 توريج بناح زا دمآ باطخ تفرعم زونك بلاط تيحم طاسبرب دندوب هداتسيا ناجحه
 ادنوادخ «ديرتام عت كناود دنتفك ناشيا دياهدنام هجردو دييوجيم هجامش هكت نع هاكردو
 [تسدج امدوصقم هكىلاد دوخ ىبون تايفخلاو رارسالا ملع ىبوت نانابذ ىب نابذ

 تسرك ىرامح هادابزا زحرس رد *: تسركد ىرامش نايناهجز,ارام
 رازه مسق نا دوت نانتشدإبا البا كلاهمو ,نواقْموءدروا' الب ,ئوكرسب ارئاشبا نيملاعلا تآلأ]

 الب راب نيا تتاط ارامو تسام راكهن نيا دندينادركب الب ”هلبق زا ىور همه دنتشك مق
 لع ركود كلا دزذإب نزعل لامر دمك طيويعل ا دوكت ىور هك ةفئاط كيركم تس ندع

 [ ميروخوت ىالبو متو مشكوت هودنا
 مشك وت ىافج راب مك لاح هديد * مشكوت ىافو تخرا نت هب هكمشاب هكنم

 ملكوت ىاوه شيب نانك ص قرار هسره 0: 0 ىلدو ناحو نت ول

 ةكوا دساتش اروا كل ىسكوا درد ردق ] ( اقح ىدابع كئلوا ) مهقحىف ىلاعت هللالاق

 مداد ةكباقا درد ردق دشاسن اوريو
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 هارد اهنهتل كفك كا ] ةسرافلابو :

 ييغتلا ةيناسنالا فعض نأش نم نال هيلا ةجاح الو افوخ دشا مهنال نيقفاثلا راصبا دارملا
 | نيعملا برلا ىلع دامعالا لاكو نيقلا ةوق ىنانيال وهو تابكللا فدارتو ءالبلا كارت دنع
 |" ىه هعم اونمإ نيذلاو لوشرلا لقي: ىَح ) ىلاعت هلوق ىلا: ىرتالأ ةينآلا دعبام هلع لداك

 | ىهتنم ىهو ةرجنح عج 46 رجانللا بولقلا تغلبو ف ةرقبلا ةدوسف قبس.اك (هللارصن
 | ةئرلا نال امتو ابعر جراخ نم ةمصلغلا هل عفا شكزسعلاو ماعطلا لخدمه موقلحلا

 لآ ةرجنملا سأر ىلا اهعافتراب بلقلا عفتريف غلاو عزفلا :ةدش نم خفتن [ شش ] ةيسرافلاب

 هناالواف اهنكاما نع تصخش ةداتق لاق * ءادوسلا ةيلغنمه ناقفْلا ضرمىف دهاشم وهو
 | ةرجنحلا غلباذا بلقلاناف غلبت تداكمهضعب لاقو * تجرخل جرخم نانع اهب موقلخلا قاض

 غابت ناو فوخلا ةدش نم بولقلا بارطضال الث مالكلا نوكي اذه ىلعف ناسنالا تام

 نم مهسفنا ىلع اوفاخ لوالا ٠ نيهجو نم فول ىف اومقو مهنا لعاو « ةقيقح رجانحلا

 | ضقننا بيس ةنيدملا ىفمهيرارذ ىلع اوفاخ ىئاثلاو . مهفاعضا اوناكبازحالا نال بازحالا

 ةثالث انثيل ةباحصلا ضعب لاق اك عوجلاو دربلا دئادش اوساقدقو قبس اك دهعلا ةظيرق اون

 تسل ىنا) هلوق ىفانيالوهو عوجلا نم هنطب ىلعرجملا مالسلاهيلع طبرو اداز قوذنال مايا

 نايحالا ضعب ىف ءالتبالا لصحب دق هناف ( ىنقسيو ىبر ىنمعطي ىبر دنع تبا ىلا مكلثم

 ةقيقللا ىف عوجلا نم نكي مل ناب رجحلا طبر ثيدح نيفراعلا ضعب لواو . باوثلل اهظعت
 ةخشر ايئادلا تناك نش داشرالا. لاء ىف.نقتسنو .توكلملا :ىلا:دعصن الثل هتفاطلا لاك نه لب

 عم ةجاحلا دنع ربصلا نكلو اهلا جاتحمال همعن راحب رخاوز نم ةرطقو هيد ضيف نه

 | مهضعإ لاقو * 1 كيس هريح واعزا اهناخ مدح

 نمحرلا ةمصعب مصع نم ضاوخ نم نادجولا

 ١ قط هن كالقا ون' لاو خسبطم رب * ماح, تفه هرايسوتا ماشتحا مزب ردد

 | ةفلتخملا نوظلا عاونا 6 انونظلا 9 قالطالا ىلع ناميالا رهظي نماي « للاب نونظتو »
 مهنحتعوا هنيد ءالعاىف هدعو زن ىلاعت هللازا مادقالاو ٍبواقلا اوتبثملا نوصلخلانظ ثحح

 فرح ىلع مهنيذلا بولقلا فاعضلانظو دحا ةعقوىف م لاهحالا فءضو للزلا اوفاخف

 راضحتسال عراضملاةغيصو تغاز ىلع ةفوطعم ةلماو . هف ريخالامم مهنع حام نوقفانملاو

 تافلالا هذه الوسرلاو اليسلاو انونلاىف صفح تبثاو . رارمتسالاىلع ةلالدلاو ةرودلا

 ىهف مويلا اهمكح ىلع تيقبف كلذك هيف تدجو اهناف هنع هللاىضر نامع فحصمل اءاننا

 عايشالا كر ىلع فلالا فذحب نونظلا ”ئىرقو .فقولا ىف فلالابو لصولاف فلالا ريغب

 ةاعارم اهلاثما ىف ةديزم :فلالا نا.لوالا ةجو سادقلاو لصالا وهو فقولاو لصولا ىف

 ةحتفلل اعابشا ىفاوقلاىف اهنوديزي ءارعشلا نم ءاغلبلا ناف ىفاوقلاب اهلاهبشت لصاوفلا

 نامزلابو نامزلا نع ناكملاب ىنكت برءلا نكل ديعبلا ناكملل لصالا ف وه ه5 كلانه

 كلذىفوا لئاهلا نامزلا كلذىف ىا هدعب امل ناكم فرظوا نامز فرظ اما وهف ناكملا نع

 اواموعىا بعرلاو رصحلاب # نونمؤملا ىلتبا © مادقالا هف ضحدت ىذلا ضحدلا ناكملا

 ( ةلماعم ) .



 بازحالا ةروس مهي ١ذا/ ”>جم

 انانناولاا:اراجال رع نق دكلاو ةتاننا : رهط ودا كلم سلا نيك زعاراق أ ايفنافوإ! ١

 مكلدمئ باطخ عامسال مكقفومث مكبرب تسلب اطخب مكفرش قاثيماموي اهتلاثو . اداجوا
 الثل ىناسنالا بلاقلا ىلا مكشعب دنع ةصاخلا ةخفنلاب مكيلع عنا اهعبارو . هباوج ةباصا ىلع

 ناموا ةسالوهلاو/ةيداثلاو.ةياطيملا و١ ةننطاوك ةسكوكتلااو ةيواسللا ,لزانلل لم لرش اا

 ةنيطنمع اهسماخو .ةيناشنالا ماقمف كل زنا 'ىلاءاهزيَعو .ةيئاوتلاو-ةتتابئلاو ةنضزالاو
 اهسداسو .هحورنم مكف خفنمث ؟ اوسو ماحرالاف كروص مث احابص نيعبرا هديب مكلاق
 حورا فيرمشتلا اذهىطعاامو «ىحورنم» هلوقب هسفنىلا هتفاضا فيرشتب مكحور فرش

 تاماهلابف .شنوملعتال مكتاهما نوطبنم مكجرخا اهعباسو . نيبرقملا ةكئالملا حاورا نم

 اودتهتل ماوقتو كرو مكمهلا اهنماثو .شاعملا بابسانم هيلا نوجاتحتام مكملع ةينابرلا
 | وجر خبل لسرلاو ءابدنالا مكيلا لسرا اهعساتو . داعيملا ىلا عوجرال داشرلا ليبس ىلا

 ناسحالاب مث ناقيالاب مث ناميالاب مكيلع منا اهرشاعو . ةيقلاطارون ىلا ةيقلخلا تاملظلا نه

 ركذو اهوصحنال ّللاَءىل اودعتناو هوقلأسام لكم مكانا مث نيعلاب مث نايعلاب مث نافرعلاب مث
 نوكت نا ةمعلاةيؤرو ةمعتلاةيؤر ةمعللاركشو هتمعن ركش ءاداهتيدو.ءىف اهلامعتسا هتمعت

 هانتم كركشو ةيهانتمريغ هتمعن ناف هركش ءادانعزجعتنا ىلا هزكش ءادال هقيفوت عن ىرت
 كنع مفد ىذلانم فاسام رك ذتناركشلان مو ركشلا ةقيقحركشلا ءادانعزجعلاةيؤرف

 6مكتءاج ذا هلوق كلذ ةلمحن ف دئاكملاو بئاصملاو نحلاو ءالبلا عاونانم هددصب تناو
 احير مهيلع انلسراف اهتثيزو ايندلادونجو سفنلا تافص دونجو نيطايشلا دونجىلا ريشي حلا

 ايندلا ىلا لملانم نوم.ءءتام هللاناكو انتمصعو اظفحنم اهورتل ادونجو انرهق ءايكت نم

 هددصل ناكل غش و رعشالو دبعلا نع هفرص ءالاب نم 5 اهجالعو اهعفدب اريصب اهتاوهشو

 ةمحر هم هعنمش الف هريسست قنا 0 جضلي دنعلاو هق وع صا و معي+و هنع هدصفق

 هردص هيقيضيو مهي دبعلاو هيلع
 اضرب نغبا ازكي انيك ءاكضقل نا ا ز دعا ةحاوط

 معا تلاحيوتزا قح هكتاز « مق يارجام زوشلد شوخ

 مهو قرسشملا ةهج نم ىداولا ىلعا نم 3 مكقوف نم 0 مكتءاجذا نم لدب 4 ؟ ٌداحْذا 3

 ليفطلانب صماعو يرازفلا نيصحنب ةنيبع مهداقو دج لهانم مهعباتنمو نافطغ اونب

 شارف مهو برغملا لبق نم ىداولا لفسانه ىا 1 مكنم لفسا نمو 0 دوهبلا مهعمو

 لفسالار ةيوامسلاتاف الاىلا ةراشاقوفلاو نايفسوبا مهدئاقو ةقرفتملا تاعاما خرم مهعبات نمو

 لخاد هلبقام ىلع فطع # راصبالا تغاز ذاو ف ءاضقو ءالب لكلاو ةيرسشبلا تادلوتملا ىلا |

 مهلخادتامىلا ةداشاذ وكينا حصي بغارلالاق + ةماقتسالا نع ليملا غيزلاو .ريكذتلا مكحىف
 ىأر مهلثم مهثوريإ لاقام ىلا ةراشا نوكي نا حصيو مهراصبا تملظا ىتح فوخلا نم

 اصوخشو ةريح اهرظن ىوتسم نع تلام ني>و ىنءملاو ةرظانلا ةحراجارصبلاوىهتنا (نيعلا



 للا اولأساو ودعلا ءاقل اونمتال سانلا اها ) لاقف سانا ىف مالسلاهملع ماقو مهروبقىف داثلا |

 مص 1١55 >2 نورشعلاو ىداحلا ءزجلا

 لاعتشا نمو ةنتفلل ةراعتسا رانلا نوكتف ايندلا ف مهتوب بارخ نم نيرادلا باذعب مهيلع ءاعد

 ىلا لضوملا ببسلاىا (قوسلا لالظتخن ةنملانا اوملعاو اوربصاف ودعلا متيقل اف ةيفاعلا

 لزتم مهللا ) لاقف بازحالا ىلع مالسلاهيلع اعدمث هللا ل يبسف فيسلاب برضلا دنع ةنجلا

 اضيااعدو (مهلزازو مهيلع انرضناو مهمزهامهللا بازحالا مزها باسحلا عيرس باتكلا

 ىرت كناف ىبركو ىمتو ىمهه فشك ١ نيرطضملا بيحاي نيبوركملا عرصاي مهللا ) هلوقب
 مأ) لاق رجانْلا بولقلا تغلب دقف هلوقن ”ىثنم له نوملسملا هللاقو (ىباحتابو ىنلزنام
 رصعلاو رهظلانيب ءاعبرالامون هءاعد هللا باجتساف (انتاعور نما و انتاروع رتسا مهللا اولوق

 راصو كلذب هباحصا مالسلاهيلع لعاو ادونجو اخير مهيلع لسرب هللازا هرشبف ليربج هانا

 ه6 مكيلع هللاةمعن اوركذا## (اونما نيذلااهيااي) ىلاعتهلوق كلذو اركش اركش الئاق هيدي عفدب
 ىنعملاو . ةمعنلل فرظ 6 ذا 9 ةرصنلاب مكلع للاماعنا اوركشا ىا اهركش ةمعنلا ركذ

 بازحالادارملاو اهركشل 6 دونج 8 [ امثب دما ] 6 مكتءاح 98 [ هكماكت ١ ] ةيسرافلاب
 ىهو دنجلا نم ظلغلاب ارابتعا دنلا ركسعلل لاقي اهوحنو نافطغو شرق نم ةروك ذملا

 ةدنجم دونج حاورالا ومن دنج عمتجم لكل لاَ مث ةراخحح اهيف ىتلا ةظيلغلا ضرالا

 حيد ىا 46 اير + مكتءاج ىلع فطع البل راهقلا مسالا بناجنم  مهيلع انلسراف

 امهنع هللا ىضر سابعن,ا لاق * برغملالبق نم روبدلاو قرششملا بناجنم بهت ىهو ابصلا
 بيهتال رئارحلانا تلاقف هللالوسر رصنن انب ىهذا ةيبرغلا حيرلا ىا روبدلل ابصلا تلاق

 ادونجو# (روبدلاب داعتكلهاو ايصلابترصن) ثيدحلا فوام.قع اهلعشلاهيلع هللا بضغف ىلالاب
 ةدراب امص احر نك رشملا ىلع ثعي ىلاعت هللانا  ىور افلا اوناكو ةكئالملامهو هك اهورتا

 ةكئالملا تاو مههوج و ىف نارتلا تفسو مهترصحاف ملك زواج+لو ءاتش تاذ ةلل ىف

 بعرلا مهعورىف تئفنو رودقلا تأفك او نارينلا تأفطاو ٍبانطالا تعطقو دائوالا تعلقف

 ترفنو لوبا تبرطضاو حالسلا ةعقعقو ريبكتلا اوعمس ىتح مهركسعم ٍبناوجىف تربكو

 ىا ءاجنلا ءاجنلا لاق اوعمتجا اذاف ىلا اومله نالف ىنباي هموقل لوس ىح لك دس راصف

 اوكرتو الل اولحتراو لاتق ريغنم اومزهناف رحسلا ىلع عقوام اولمحو عارسالا عارسالا

 6 اريصب لف بابسالا بيترثو قدنخلا رفح نم ه6 نولمعتاهب هللاناكو 2: مهعاتم نم هواقتتساام

 ىلع ركشلانم مكلدبالف مهرشنم مكشمصعو مهبلع كرصن نم لعفام لعف كلذلو ايار

 دنكمداياريادخ هتسورب هكتسفا١ نابز ركش ] ناكرالاو نانملاو ناسللاب ةالجلا ةمعنلا هذه
 اك تكا لءزكشل بدي وكن سيدخل ومب زاث ىقعت -ىؤملؤ هةوا ذل وترك نبعد ؤخا نابوو

 ىاضعا دكتطلل !نتنككشو . دربن دس سك جيه تمعلردو 0 ريخ ارقلخ همه

 د ديد اع فقرخا ئاذم هاش وعل ارسم وح وب كنك قا مضنأ( دل ولظ هرقأ' ةؤعل

 مك ىركش ىوهربب هنوكح * مترب وزا ىوم نه تسياطع

 مدعلا مكن داجمالا ةمعن اهلوا.ةنطابلاو ةيهاظلا همعن ىلا ريشي ةيمجنلا تاليوأتلا فو ©

 (اهناثو )



 ريكف طقسف قنعلا نه ءادرلا عضوم ىلع ةبرض ىلع هبرضف هجشف هسأر باصاو فرشلا |
 ىلعالا ىتفال) ذئنيح لاقو هللاهنعل ارمسلتق ايلعزا فىعريبكتلا هللا لوسر عمساملف نوملسملا |

 بازحالا ةروس 2-4 45١ه ج٠

 ربكف مورلا لبق نم رون جرخف ةقرب اهنم قربو رخآ الث عطقف ةيناثلا برض مث (بالكلا

 ةيقب عطقف ةثلاثلا برضمث (اهروصقرصبالىا هللاو ماشلا حيتافم تيطعا) لاقو هللالوسر

 حيتافم. تيطعا) لاقو هللا لوسر ريكف سراف لبق نمرون جرذف ةقرب اهنم قربو رجحلا
 فضي لدحيو (تولكلا فانتا ءاينااك عرتيكك قلم وينو يملا نيو طدرا زرظخ ال فارق درجتين

 هذه) هللالوسر لاقمث اهتفص هذه هللالوسراي تقدص ناملس لوقو سرافنك اما ناملسل
 الأ ريشق نب بتعم مهنم نيقفاملاّنم عمح لاق كلذ دنعو نال ىدعب هللااهحتفي حوتف
 نادمو ةريلا روصق برثي نم رصيب هنا ربو لطابلا كد كدعيو 525 هع نم ولكل

 اوزواجن ىا اوزربتنا نوعيطتستال قرفلانم قدنخلا نورفحم متناو مكل حتفت اهناو ىرسسك
 هللا لوسر غرفاملو رورغ دعوالا اذهام ىراربلا ىلا اوهدنو 0 اوجركو لحرلا

 ماها تمس قدنخ مهم هك زور ششزا دعب ] ىنشاكلا لاق * ةنيدملا ىلع قدنخلا رفح نم

 عمجمباولزتف [تسدوس ارب ىعنبا دك كذاك ارقدنخ] مهعم نمو شلر# تابقا [تفاي

 ىلع ةراغالا اوداراو ىح ءاوغاب مهنمو مالسلاهلع هنيب دهعلا ةظيرق اونب ضقنو لاسالا

 ىرارذلا ىلع فوخلا راصو ءالبلا مظع ضقنلا ربخ ءاجاملو شيرق نم ةفئاط ةنواعمب ةئيدملا

 نورهظيو ةنيدملا نوسرحب لجر ةئامالث مالسلاهيلع ثعبف قدنخلا لها ىلع فوخلا دشا

 مالسلاهيلع ثكمو ةنيدملا دوهينم اوناكو ةظيرق ىنبىا ودعلا نم ىرارذلا ىلع افوخ ريكتلا
 ىرلا ودعلا نيبو مهنيب لاخلا رثكا ناكو ليواقالا تيئاوعو رهش نم ابيرق قدنخلاف

 هس رو عم هبف عقوف .قدنملا لخديل هسرف برضف هللادبع نب لفوت ليقاو ىدحخلاو لابلاب

 ريهاشم نم ةغاط لقا اذكو نيفصن هعطقف. سلاب هبرضف هنع هللا ىضر ىلع هيلا لزنف

 ا ناك دونب ورمت مهيفو هب قيضم نم ع اهمركمل نرجس

 هللا لوسر نم ناذئتسالا دعب هنع هللىضر ىلع هيلا ماقف زراس نم لاقف ةنس نيعست كاذ ذا

 دنع ورمح ىم كلتقا نا بحا هنع هللاىضر ىلع لاقف كلتقانا بحاال ىخا نبااي لاف

 ةلعش هنأأك هفرس للسو هسرف نعلزأو ةعاحشلاب اروهشم ارونغ ناكو ةيملا هيىدخاىا كلذ

 اهنم ذو اه دقف اهيف ورمح هبيرضف هتقردب ىلع هلبقتساف هنع هللا ىخر ىلع ىلع ليقاو ران

 نارفاك زا نتهس ] رارسالا فشكىف لاق * هعمنه مزهنا لتق املف (راقفلاوذالا فيسال

 قع كلا قيفأد ركب ىلا نب نمر لادبع دشن هتشك سك جيه لوؤلر ازا ننيع جدك

 نمر لادبع دما عار : ركبوبا تساوخ تزرابمو دما نوربب دوبهدماين مالسا رد زوله |

 زارت ةيراقذلكةبزاجم دو او ب2 كيوب اب سي ت تشكر ديد ردب وز نوح |

 |سصوااي ىمتشكبا زيان ىمتشكتزاب هك تساتكيو هناك هكىبادخ ن آب تفكر كبوبا ىواب نوكأ

 لاق كلذلو رصعلا ةالص قدنخلا ماي ضعبىف هباحصا نمو مالسلا هيلع هنم تافو [ ىتشكي

 |اذعو (ادان مهتوسو مهروبق هللا هللا الك قطعملا ةالصلان ّ انواغش) مالسلا هيلع

 2003 ٠ - عباس 6



 1 1 2 نورشعلاو ىداخلا ءزجلا
 معد ها 1 552222422 ءء4141ااجعللببا

 | دق اشيرق نا مهوءاعاو مع دا 200 90 ا

 ١ ةودنلا رادىف ءاوللا دقعو ىتدش لئايق نم مهعبنا نمو شيرف تزهحتف كلذف مهوعبأت

 دوميو دسا ىو ملس ىنرو عحشأ ىتو ةرم ىنو نافطغو شيرق نه بازحالا عومج ناكو

 ىنأ-جورخلل شيرق.تأبهت املو نابفدسوبا لكلا دئاقو افلا ريثع ىتا ردق ريضنلاو ةظيرق |
 مهرواشو سانا مالسلا هيلع عمُش هللا لوسر اوربخا ىتح لايا عيداىف ةعازخ نم بكر |

 هنع هللاىضر ىسرافلا ناملس لاقف اهيف نومّشوا ةئيدملانم نوزربي له ودعلا ىماىف |

 دياكم نم قدنخلا ناكو انيلع انقدنخ سراف ضراب ليخلا انةوخم اذا انكانا هللا لوسرا

 ناسحتساف مالسسلا هيلع:ئسوم نمزى ناك كلم سرفلا كوامنم هلعف نم لواو سرفلا |

 ! صاو فال ةثالث مهو راصنالاو نورجاهملا هعمو اسرف ةكنف نامل ا مالسلا هيلع

 نصخلاك تراصف ةيحان لكم نانبلاب ةئيدملا اوكتسو ماطالاىف اوعفرف ءاشنلاو ىرارذلاب

 هركسعم برض ىنعي هرهظ فلخ ةنيدملا قوف لبج وهو اعلس لم هلزني اعضوم بلطو
 هني قدنحلاو هرهظ فلخ لبجلا نوكي نا ىلع لبجلا كلذ لفساىف [ هاكركشل ] ةيسرافلاب

 اردط دعو عوت نيالا هبا .ةوكي نا. لع قدنلا لف حلل ىرعاو ىدبلا نيو
 تيرشلا هرهظ ىلع بازتلا لمحو نيملسملا عم هسفنب هيف لمعف اوربص نا رصنلا مهدعوو |

 د لؤتلو قارءاموت ةزجولا نه ةيمالا ةنسلا نم لاوش ىف ةعاج ماعو رسم نمر عقب ناكو

 لاق بعتلا نه هباخاب ام

 هرجاهملاو راصتالا محراف * هرخآآلا شيعالا شيعال مهللا
 هكدندركم راكو دندزيم ريت شيوخ تسدب راصناو رجاهم تفك هنع هللا ىضر سنا ]

 دندنشكسم ىراوشد حد نا ىلد شوو دوب تخس امرسو دتتشادن نارك, او نارود نم

 [ تفكو ديد نانج ارئاشيا هكادخ لوسر |
 ءالجاتهللاوأناضنالا: موك اف # رجالا نشدع نيدعلا نأ مه

 [ هك ديدأد, باَوَح ناشيا ] أ
 ادبا اسَقبام داهجلا ىلع * ادم اوعباب نيذلا نحن

 هللا لوسر ىلا كلذ اوكش بعض لحم ىا ةيدك قدنخلا رفحىف ةباحصلا ىلع دتشا ذاو

 ىلع تظاغف قدنخلا نم ةيحانىف تيرضو ناملس لاق اليهم ادثك راصف برضو لوعملا ذخاف

 نو رجاهملا لاقف راصنالاو نورجاهملاهيف سفانت ىتح لاجر ةريشع لمت لمعي ايوق الجر ناكو
 هلَوَع مهضعب ريشي كلذلو (لها انم ناءاس) مالسلاهيلع لاقف انم ناماسراصتالا لاقو انم نامباس |

 نانا. ةحماش .ةلزنم» « هقز دعب ناملس قر.دقل

 ناشلا ميظعلا هتيب لهانم * هدعدق نطصملاو الفكو

 ةراجحلا ءلئرسكف ةيرض برضو (هللا مسب) لاقو ىدي نم لوعملا مالسلاهيلع ذخاف ناملسلاق |

 هللا لوسر ربكف مظملا ليللا فوجف ا اوبر هيو ديو يجن اتذاع اهنج ال

 بانا اهناك ةعاسلا قاكم نم ءاعنص ءاعنص باوبا رصبال ىنا لاو نهلا حيرتافم تيطعا ) لاقو | ْ



 لي ع دي ١ 2 جم

 هللا اودهاعام ا دص ل نانخ قلنا نم) 0 مويلع تإ كيتدنشلا اراهظا اوقدصاامل |

 ىتو .باحتا ةلخادم ريغ ند اهتيفصت لاوحالاىفو .قولخم ةظحالم ريغنم صالخالا دوجو

 امفو ٠ سلدتلاو سيلتلا نه دعابتلا سانلا نيبو كنب اهفو . ضيراعملا نم ةمالسلا لوقلا

 ىلا اقوش ىزاحلا دوجولانع جورلا لب ةوقلاو قولا نم ىربتلا ةمادا هللا نيبو كنب

 تاماركلا هذه نع نيضرعملا تاماقملا هذه ىلع نيركتملا نيرفاكلل دعاو قيقحلا دولا
 | نا لاؤسلا كلذب دارا ىلاعت هللا نا ىلقبلا لاق * ىهتنا تامارغلاو تارسحلا نم اهلا اباذع |
 || فارغا مهف ىعأم ثىح هبط بودي تلق برق ناقداصلا لزانم فرش قلخلا كلوب 0

 | ةيحلا ماقم ىف قدعأ عم مهرارسس | ةماقتسا مهقدصو (نباغتلا موب كلذ ىلاعت لاق مهردق

 اناا كاياو انلمع كل | نواوقف متدرا اذامو متلمت نمل مهل هللا لوش لهس لاق * صالخالاو |

 ةنجلا معن نم مهدذع ذلأ مقدص ةدهاشملاق مهل هلوقل هننعوف مقدص لوقف

 تسنلاحرب دوش نوربب 5 اخ اوك < تحتم ذل !ناناطل :اراتفك ”نلالتسإوخّدل

 دآدأ ناَوَج كتسرجازد"ل6 'هكدندستب مالشلا هلع-او!قظشما] ازاارسالا كفك ا“لاق:أ# |
 نطاب يبو رهاظ ىكب تسا هجرد ود ار قدص دناهتقكو . قدصب رادركو قح ناكل

 تقاطأ هج 1 و.تيشدخ تلماعمردو تنس تمدخردو تبالص نيدرد تساري> هس رهاظاما

 ةرضح لاق * [ىثايو ىهد ىراد هكجم او ئزاد ىنات هحن آبو ىتك ى وك هجن أ تسازيج هس

 ةميمللاو ةينغلاك هوركملا قحلانمه هوجولا دادوسا رهطالا هرس سدق ربك الا خشلا

 (مهقدص نع نيقداصلا لأسلإل ىلاعت لاق كلذلف اقدد ناك ناو مومذم وهف رسلا ءاشفاو

 - ىود - # اونمآ نيذلا اهمااي #8 ىهتنا قح قدص لكاف الوا هناشفاىف مهل نذا له ىا

 ةيرق نو اوناك مهنا كلذو مهدوهع ريبخ دوم نم ىح مهو ريضنلا اون ضقنُف ةعم

 بفاج ىلا سلخ .ءافلخلا ةعمو ةجاخل سو هيلع هللا ىل اص هللا لوسر تهذف ةرهز اها لش

 هاناف هلتقيف ةرخص هيلع تلا ثيبلا ىلع مهضعب دعص ىتح هيف اوعمطف مهتوسنم رادج

 هيث 0 نا ىح 3 يطا ل ىح 89 دانع باسل جو را نم اوعتتماف اهلامعا

 للا راس نم مهنه مهلامد نع فكيو ل نا هللا لوسر اولأسف بعرلا :مهبواقىف "5

 / مهديس راس مهنكاما نم مهؤالجا عقو املو ماشلا دالب نم تاعرذا ىلا راسنم مهنمو رببخ

 انا نواوّشبو هللا لوسر برح ىلع مهلوض رح ةكم ىف شيرق ىلا مهئاربك نه عمحو ىبح
 واقلام( هللا ةدديلوسوا مهتوادع ةدشل شيرق مهقفاوف هلصأتساو مدخإو ةلج مكمم ا

 | لب هملع اونوكيال نا ىلع ريضنلا ىبو ةظيرق ىتب اص ةنيدملا مدق امل مالسلا هيلع ىنلا نا

 ا ميا الإ نو املو ةنيدملا ىلا نري ماي عرفا ء ابنا اعلان فويل

 | فذنو لال تس مهرصاخ مهتبراحل هباحصا عم مالسلا هيلع جرخف نشير ىف لهج ىلا

 نوكيالاثا قدصلاو. تاتعلاؤسال باج لاؤسو .فينعتلاٌوسال فيرشت لاوس ناكف (ةيلع

 ١ ةماعملاق أ قذضصلا "تارامان مو بير: كداقتعا ىف الو بع 'كلامعاب قالوا بوش, كلاوحاىف



 مده ١27 زخم نورثلاو ىداحلا ءزجلا
  معدعا دوج ١ تعجب يدم

 | اهب ءافولا ىلع اديدش اقيثو ادهع ىا 46 اظبلغ اتاثيم 8» نيدنلانم ىا 46 مهنم انذخاو
 | اذه نال ريركتاو هئعب لوالا قاثملا وه اذهو تانامالا ءاداو تالاسرلا غيلبتنم اومؤلا

 | وهام نابل قوسم فتأتسم رمضمي قلعتم 6 مهقدص نع نيقداصلا لأسيل 99 فسصولا
 ظ دا قانا: دوصقملا ناف انذخاب ال هلةياغو قاشيملا ذخانه ركذام ىلا عاد |

 | كلذ هللالعف ىنعملاو .ةسغلا: ىلا تافتلالاب بولسالا ريت هنع ”ىني اك ايدصق اناس هنم ضرغلا
 | «وطارازا )!قلي ©" مهموقلا اولا: مجالواينعأ!وقدصا يتلا :ءاننستالا:ةمايقلا موي لألسل
 تاعفاملوقيف ةمايقلا موي ٍلقلا أنسي اهلا هيدا ىف اس ىئور تا[ دناهتفكوقاباكنخيسرد ناقبآ

 لاسيف حوالا هقدصيأل نا ةفاخم دعتري ملقلا ريصي مث حوللا ىلا اهتملس براي لوقيف ىتاماب
 تاعفام ليفارسال لوقبف ليفارسا ىلا اهمال س دق هناو ةنامالا ىدا دق ملقلا ناب رقبف حولا

 ىتاماب تاعفام ليربل لوقبف ليريج ىلا اهتءاس لوقف حوللا كيلا :اهملس ىتلا ىتاماب

 لأسل) هلوق كلذف كقلخ ىلا اهانملس نولوقبف ءاسنالا أسف كلانا ىلا اهتماس لوقف
 مهاوسنم فيكف نولأسي ءاسالا ناك اذا ىطرقلا لاق <« مهقدص نع نيقداصلا

 لوهز دزرلب ن' ارمزءلا اولوا * لوقو دنسرب لعف زك زور نارد

 اس ىداد هج ارهنك رذءوت « اسنا دروخ تشهد هك ىناحي

 مهيلع ةجحلا تايثاو مهب اورفك نيذال تيكتتلا نوقداصل مهنا ملعي هللاو للاردن
 قداص قداصلا قدصم نال مهقيدصت نع ءاسإلل نيقدصملا لأسيل ىنعملا نوكينا زوو
 لأسي نا ال هيلع باثي نا قدصلاهكح ناف قدصلا نع لاؤلاىنعمام ةمحقملا .ةلئسالا فو «
 اهرئاعش مستراو امهب ظفات نم لكو نيتداهشلا ةلكوه انهه قدصلا نا باوجلاو هنع
 لأسسل سغازرلا' لاق امامه. داقتعالاو !لمفلاف ”ضالخالاو : اًمهماكحا:قشحت نع لأ

 نيله ردا اون بوكو اني رع فتن امل وفأل لا هن قنأ موا
 تلتداهشا' تسود" ماقم نبا ”ىوعد“#  قشع كيه :ىعكتوجت نزع مد قشعزا

 ىواللافو :
 ظ زآنس نوح شف رفوزك تقو '*”زارد شراشمش و نغركذ ثقو

 تان يي ان نيم اسم

 اذهو ىهتنا مهدنعال هدنع ىا مهقدص نع نيقداصلا لأستل ةياالاف هرسنسد# 2

 | هللالأسنف باص قحعادنع نكلو لهس قاخلادتع مالسالاو قدصلا ناف فيطل ىنعم هرسفىذلا |
 ه6 نيرفاكلل 8 [ تخاسو درك هداماو ] 6 دعاو © انقيقح انمالساو انقدص لمجينا |

 | رمضملا نمرك ذام ىلع فطعوهو [ىامتدردو كاندردىاذع] همابلا اباذعإ» لسرلل نيب ذكملا
 | تاليوأتلافو ©: اهلا اباذع نيرفاكللدعاو نيئمؤملاباثاف لاق هن أك طا لأيل هيلع لدام ىلعو

 | ( كنمو ) نوفتخم مدعلا مكى مهو لزالا ىف (مهقاثم نيببنلا نم انذخا ذاو ) ةبمجتلا
 ةللاكملاب (ىسوم)) نم (و) ةلذحاب (مهاربا» نم (و) ةوعدلاب (حون نموا ةيبيمحلاب الوا دمتي
 ىلا ريشي قاثيملا ةظلغبو ءافولاب (اظيلغ اقاثيم مهنم انذخاو)ل ةيدبعلاب (سنبىسعإلنم (و)

 | «مهقدص نعال هب ءافولا و دهملا ىف (نيقداصلا لأسيلا) هبءافوالقفوتلاو ديبأتلاب مهقاثيم اًتضاغالا |

 (ال)



 بازحالا ةروس مص ١51 جم
 1 ص ىدج جس تصمت عسسل 1 ويمسك |

 ا ناىلا مهضعب بهذ اذلو كتف ىذلا نم ىا هتكفل تحور تالفاعلا َّق ملسملاك هنال ىبذلل

 | اوناكناو”ىثِب مكتبارق ىوذل اوصوت نا الا ىا نيملسملاريغنم براقالا مه ءايلوالاب دارملا

 تبدنو هلثم هلديصولا حصتق ىنجالاك نوكي ملسملا ريغلا بيرقلاناف كلذو ناميالا لها ريغنم

 ءانغالل ةيصولاك ةحابم اهنا ىدهازلا فو «ريصاقتلا كرادتل ريخلا هوجوىف روهمجا دنع ةيصولا

 | تامايصلا ةيدفو تارافكلاب ةيصولاك ةيحتسمو ةيصعملا لهال ةيصولاك ةهو ركمو بناجالا نم

 | اهتوادع تلديتو ةممذلا قالخالا نع تكزت اذا سفنلا نا ىلا ةراشا ةي آلاىفو « تاولصلاو |

 قافرالا نم قفرب افورعم اهءم لمعيو اهساويف ءادعالا نم تناك نا دعب ءايلوالانه تراصو '

 , اهب قفري الف ىزتلا لبق اماو باتكلا ما ىف اروطسم سفنلا قح ىف فورعملا كلذ ناك

 | هلال ىرحلل ةيسضولا مص#+ل اذهلو ةاساؤملا كزتو ةظلفلا نم ودعلل دبالو هللا ةودع اهنال ظ

 ىوذلملا ىفو : هغدلتل ةراضلا ةيحلا ةيبرتك هلثل ةيصولاف ربلا لها نم سيل |

 [1] ناننعو .مكح ىهنوا تسب هك نأ ىاجا هج ربب 'ازهلاظا تنسد
 مورا ناب هك 5و رواسب كارت

 [9] تسيدوا ءاكوهلبق و ىدوا * تسنتشك ور ناكتسدهعىب شقن

 أ راح موي ىف ديصلا ىلا اوجرخ اموق نا هئيدح نم ناكو ماع ما ريج# لاثمالا نمو *

 | ىلا عا ءابخ ىلا اه وألا ىتح اهودرطف عبضلا ىهو سماع ما مهل تضرع.ذا كلذك مهانينف

 | ىسفن ىذلاو الكلاق انتديرطو انديص اولاق مكناشام لاقف ىبارعالا مهلا جرخف تمحتقاف |

 ب رقو اهلحف ةحقل ىلا ماقف هوكرتو اوعجرف ىديب قيس مثاَق تبئاماهبلا نولصتال هديب |

 تحارتساو تشاف ىت> اذه نم ةرمو اذه نم غلت ةرم تلبقاف ءام املا برقو كلذ اهنم

 نبا ءاخغ هتكرتو همد تبرشو هلطب ترقبف هيلع تيثو ذا هيب فوج ىف مئاق ىبارعالا ايف
 ىتبحاص لاقف ار ماقف اهرب مف عبضلا عضوه ىلا تفتلاف ةروصلا كلت ىلع هباذاو هل مت

 لوش أشناو اهلتقف اهكردا ىتح لزي ملف اهعبتاو ةتناتكوا لك نخاوتساو

 صاع ما ريجب قال اك قالي * هلها ريغ عم قورعملا عنصي نمو
 رئازغلا حاقللا نابلاب اهارق * هبرط تراجتسا نيح اهل مادا

 رك اشريغعم فورعملا عنصي ادغ * نمءازج اذه فورعملا ىوذل لقف

 دمحاي ركذاو ىا ه6 نيببنلا نم انذخا ذاو# قيفوتلاو ةيانعلا هللالأسن ناومجلا ةاح ىف اذك

 هي مهقايشم 9 ةلاسرلا مهليمحت دنع ةفاكءايدنالا نه انذخا تقو سننال ىنعي كنمرك ذ نكيل وا كموقل
 ىا 6 كنمو 4 قملا نيدلا ىلا ءاعدلاو ةلاسرلا غيلبتب مهدوهع ىا نيم دكؤي دقع قاثيملا

 - ناكناو قلخلا ىف مهلواو ءاببنالا لضفا هناب اراعشاو امذعت مدقو ةصاخ ىبيبحاي كنم ان ذخاو

 رخفلا قيرطب اذه لوقال ىا (رخفالو مدآ دلو ديسانا) ثيدحلا فو ثعبلا ف مهرخآ

 ظ «ىسومو 98 ليلخلا ««مهارباو ه8 نافوطلادعب لسرلا لواو ءابدنالا حسش # حون نمو ©

 | ناذيالل نيدنلا ىف مهجاردنا عم ركذلاب مهصخ هللا حود * ميرم نب ىسيعو # ملكلا
 لسرلا نم مزعلا ىلوا نيطاساو عئارشلا بابرا ريهاشم نه مهتوك و مهلضف ديزع

 دجال ["]

 . حا كبس روخمر ناز ىخاتسك نا ىضاق نلفت هريط ناسرد مهش رتفد طساوا رد 1



 مص ١4٠ زم نورشءملاو ىداحلا ءزجلا

 ىمس كلذلو ابا 1715 وا هحالصا وا ”ىث * داحا ىلا ابس ناك نم لك« ىعشاو دلاولا بالا |

 هجاوزاو مهسفنا نم نينمؤملاب ىلوا ىنلا ) ىلاعت هللا لاق نينمؤملل ابا مالسلا هيلع ىنلا
 هللا ىضر ىلعل مالسلا هيلع لاق هنأ - ىودو -« مهل بادوهو تا ارقلا ضعب ىفو ( مهتاهما |

 ىبسالاةمايقلا موب. عطقنم بسنو ببسلك ) هلوقبراشا اذهىلاو (ةمالا هذه وبا تناو انا) هنع

 ثراولا ىف # ضعسب ىلوا مهضعب 8 تابارقلا اووذ ىا #* ماحرالا اولواو © ( سنو

 ةبارقلابال ةرجهلابو ةاخاؤملاو نيدلا ىف ةالاوملاب نوثراوتي مالسالا ردص ىف نوملسملا ناك

 هلهازنعو مالسالا ىوق امل كلذ خسن مث تاقدصلا ىف مهلماهساب موق بولق تنلؤت تناك اك
 وهو لزأملا نا رقلاىفوا ظوفحلا حوللا ف ىا 26 هللا باتك ىف # ةبارقلاب ثراوتلا لعجو

 لعفاو اولواب قاعتموهو مكملع هللاباتك هلوقك هللا ضرف ام امهفوأ كيزاوملا ةياوا ةيآلا هذه |

 هكنارجاهمزاو ] 6 نيرجاهملاو © راصنالا ىنعي 4 نينمْؤملانم رورحملاو راخلاىف لمعي 0

 نمءابرقالا ىا ماحرالا ىلوال نايب وهو [ داد ىردارب ركيدكياب ارئاشيا ربمغيب ترضح

 ماحرالا اولوا ىا ىلوا ةلصوا بناجالا نم اضعب مهضعب ثري ناب ضعبب ىلوا مهضعب ءالؤه

 ةرجهلا قحب نيرجاهملا نمو نيدلاىف ةيالولا قحب نينمؤملا نم ثاريملاب ىلوا ةبارقلا قحب
 مهديلوت ىف مهب قحا ىا 6 مهسفنا نم نينمؤملاب ىلوا ىنلا ) ةيمجنلا تاليوأتلا ىفو © |

 هجاوزانهو مهبولق مهتاهمانا ىلا ريشي 6 مهتاهما هجاوزاو )) مهيبا ةلزيع ىبلاف هبلص نم
 باص نم اوذخأيل ملستلا لاك طرشب ثانالا ىف روك ذلا فرصت مهبولق ىف فرصتي

 طقسنت الث تاف آلام اهوناص ةفطنلا اولمح اذاو بواقلا ماحرا ىف ةيالولا ةفطن ةوبنلا '
 مل اك مهباقعا ىلع اودتريف نينْلا طقست اهئاف اهتاوهشو ايندلا بح تاور نم ةحئار ىنداب
 هيلع ىنلاةيولوا دعب ىنعي 6 ضعبب ىلوا مهضعب ماحرالا اولواو ) لاق مث ةرم لوا هباوْسْؤي
 مالسلا هيلع ىنلا دعب وا ةيبرتال ضعبب ىلوا مهضعب نيدلا ىف ماحرالا اولوا نينمؤملاب مالسلا
 ةنس ىف ىا © هللا ٍباتك ىف ١) نيبلاطلا نم مهمغاصاب ىلوا نيلماكلا نينمؤملانم مهرباك |
 ةأشنلاب 6 نينمؤملا نم ) مالسلا هيلع ىنلا نع ةبايث ةيناثلا ةأشنلا ىف دلاوتلل هريدقتو هلل
 « افورعم مكئايلوا ىلا اولعفت نا الا إذ ىهتنا هللا ىوس امس 6 نيرجاهملاو ) ىرخالا
 ةصولاىفالا ىنجالا نم ىلوا بيرقلا كلوقك عفنلا نم هبف ةيولوالا ردقتام معا نم ءاشتسا

 دارملاف ةصولا ىف الا كلذ ريغو ةقدصو ةيدهو ةبهو ثاريم نم عفن لك ىف هنم قحا ديرت

 دازاع ال هنم لقاوا لاملا ثلثب ةيصوتلا فورعملا لعشو مهنوخاويو مهنولاوي نم ءايلوالاب |

 ءانثتسالان وكي نا زوجحمبو ثراول ةصصوال هنال ةيصولا ىفالا مهنم عفن لكىف ءاقحا مهناىا هيلع
 بزاقالا نم بناجالل ىلوا ةيصوتلا لعف ن اللب راجل م قحخا: فراقالا ىا اعظقنم
 مالسلا هيلع ىلا ةيولوا ند نيت الا ىف ةكشام ىا كلذ ناك © ثراول ةيصوأل هنا ٌْ

 نالف رطس لام # اروطسم 8 هلوش قلعتم #8 ب باتكلا فا ماحرالا ىوذ ثراوتو |
 ايوتكموا جماع وكب ير عقلا نم ا اهل انرطس ينتقرأىلاا اذكا| |

 (ىقنل)



 ظ

 ةييود ىهو ءافلاحتفب ةشارف عمح شارفلاو .دارجلانم عون اهمضو لادلا حتفو مهلا مشب

 رانلانع عفدي ىا (اهنع بذي وهو اهبف نعي ) [ هناورب ] ةيسرافلابو : رانلا ىف عّمتو ريطق
 ةزخو رازالا دقعم ىهو ةزح عج ملا حتفو ءاحلامضب (؟زجحب ذخا اناو) اهيف عوقولانم

 ىا ماللا ديدشتب (نوتلفتمتاو) منهج راننع عفدا ىا (رانلانع) ةكتلا عضوم ليوارسلا

 ثيدحلاىفو هتيهنام باكتراو هتيماام كرتب رانلا ىف عوقولا نويلطتو (ىدي نم) نوصلخت |

 ىفو (منابا نمو مهسفنانم) ةقفشلاف ىا (ةرخآلاو ايندلاىف هبىلوا اناو الا نمؤم ندام)
 لاق «(نيعمجا سانلاو هلامو هدلوو هسفن نم هللا بحا نوكاىتح كدحا نماؤيال) :تندحلا

 قدي م هلاوحا 0 ىف هيلع هتبالورب مو لوسرلا كلم ىف هسفن ري نم هريس سدق للبس

 لاح هنئس ةوالح

 تسوا ىوبرب نا اك ”ئش و درر + تسودتسوارهاظو سغملاعود رد

 دك شو دراد هح رهل ارعرف * سلو دار كلاب لما! لعسوات

 شان هجاوخ ىاريكب ناجو نامينت * شايهزك رهوك عرف ىراد لصا

 ءار آلا ةاياتن م ىوا ةنشلاو'اناثكلا عابشا نا. ىلا ريشت ةينآلاو ةءحقملا ةلئسالاىف لاق « |

 هي مهتاهما © [ وا نانذو ] 6 هجاوزاو ب ةعاماو ةئسلا لها هيلا بهذ امسح ةسيقالاو |

 نا الوإ ىلاعت لاق اك حاكنلا يرحتو مارتحالاو مظعتلا بوجو ىف نهلزانم تالزنم ىا

 ةزفاسملاو نهب :ةواخعاو 'نبلا-رظنلاّنم كلذ :ادغامف اماو .(اذنا.هذعب نم.هجاوزا اوحكتت
 اعاتم نهوعلاس اذاو )).ىلاعت لاق ا نهتيؤر لحي الف تابنجالاك نهف-ثازنملاو نهعم |

 ىلا نعو .نهنوثريالو نينمؤملا نثري الو ةرفاسملاو ةوالا الو (تاحح ءارونم نهولأساف |

 عم ترفاس دقف ترفاس مهيا عف امرحم اهنع هللاىضر ةشئاعل سانلا ناكدللا همحر ةفينح ظ
 كفالا ةصقىف رولا ةروس ىف ههجو قبس دقو ىهتنا كاذك ءاسنلا نم اهريغ سيلو مرح '
 انسل امنع هللا ىضر ةشئاع تلاق اذهلو طقف نهحاكت ميرحن ةمومالا هذه ىنعم نا نابف ٌْ

 نيم ولا تاهما نهنا نه نيرسسفملا ضعب لاقام فءضو لاحرلا تاهمها لب ىا ءاسنلا تاهما |

 تاوخا نهتانبل لاب الف نهتريشع ىلا دعتي مل اصودخ ميرحتلا تبن املو اعيمج تائمؤملاو

 جوزت ىفاشلا لاق اذهلو مهتالاخو نينمؤملا لاوخا نهتاوخاو نهناوخال الو نينمؤملا

 ةمرح نا مث نيئمؤملا. ةلاخ ىه لق ملو نينمؤملا ما تخا ىهو ركب ىلا تنب ءامسا ريبزلا |

 اذلو لمكلا هتنرو مارتحا اذكو بجاو همارتحاو مالسلا هيلع ىلا مارتحا نم نهحاكن

 | لك لاح هيلع ننقو اهنع تام. وا اهقاط. نا خيب .ةأرحا ديرملا مكتنال رابكلا ضعب لاق |

 ناكناو ةرخ آلا .ىفالو ايندلا ىفال ادا نع حاكنلا اذه ىف سيل هلال اذهو هذيلا عم ممم

 ةأزقو ىلا تنحصماك ززؤزم انج ىف لاف ع وشفلاضا/'قنوف. .ىروقتلاب نكللو ىوتفلا لف ةصخد

 ماهي تقفش داس «مهتاهمأ هحاوزاو مهل باوهو» هدوب نيذح ] امهنع هللا ىضر دوعسم نبا

 باى لك نال .نيدلاىف مهل با مالسلاهيلع ىلا ىا مهضعب لاقو *[ تسا مالكال ترو '

 بغارلا مامالاكاق * ةوخا نونمؤملا راص كلذلو ةيدبالا ةايحلا هب ايف لصا هلا ثيحنم هتمال
 همس م مجصو مع معمم همصعم

 باز>الا ةروس مهي ١و
 يق اا ا اج جو امرهم دع عج حج هم عع وص سس
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 هه ام ع قوزتسلاو ىذا ع

 نكلو ىا6# مكبولق تدمعتام نا تيتا هو كلوط: [ناابببوركا المخن كى كىزج نارد] ةيسرافلاب : ىنعملاو
 تدمعتاموا متأطخاام ىلع افطع را لحرف ام ناىلع ىهنلا دعب مكبواق تدصقامف 4 |

 ىلا ىعدنم) ثيدحلاىفو ربا فوذحم ءادتبالا ىلع عقرلاام ل<نا ىلع حانملا هيف مكبولق |

 ةرفغملا غلب 46 امحر اروفغ هللازاكو لف (مار> هلع ةنحلاف هيبا ريغ هلا لعيوهو هيبا ريغ |

 | لاقف ىاياطخ رفعا مهللا لوش الجريهنع هللاوضر رع ميتين: مرو قط رفشر ةحرلاو |

 | ةيآلا تلاخيال اذه .نيقفلا!لوش « .هنع كلزوا# دقف أطخلااماو دمعلا رفنتسا مدا نبااي

 | ىنبتملامث ةمحرلا لحو ةرفغملا ةنلظم نياك النا ل ارتسد باساىف عقوو رصقاذا ”ىلطلانال |

 | هلادبغ ناك ناو هنم هبسن ,تدث ىندتملا نم انس رغصاو بسنلا لوهحجم ناك اذا ىناوه هلوشب

 افالخ ةفيحىبا دنع قتعي هنكلو بسنلا تبثيمل هلثل دلوبال ناك ناو بسنلا توبث عم قتع |
 ىنتلاب هيأ تشالف بسنلا فورعماماو وغلف لاحم همالكنال اهدنع قتعنال هناف همحاصل |

 / ةقيقح هلنبإب سيلوهذأ "ىث * همزابال هنع ىعدلا بسن ىننمنا ملعاو + ىقتع ادبع ناكناو |

 | بذك ناو ىنزلاب هتخوكنم فذقءهنال ناعللا همزانف هنم هتدالو تباثلا هدلو بسن ىنئاذااماو

 ىنلاىلا بسنيام قيقحلا بسنلانا ملعا مث « كانه بلطيلف هقفلانم باب ناعللاو دحب هسفن |

 || ( ىسنو ىبسحالا عطقتي بسنو بسح لك) لاقك قابلا بسنلا هناف هسوهيلع هللاىلص
 محلا عطقناف هنربسو ةنتس كرتي ةوشلا نع محرلا عطش النا ىتشف ةوبللا هبسنو رقفلا هس

 | ايدؤم لصولا ناكاذا ىزاجملا محرلا عطقياجرذا مثالاف ىزاحملا محرلا عطق قوف قيقحلا ١

 | للا 6 ىب كرشت نا ىلع كادهاج ناو ) ىلاعت كوك هكا ككل ا

 ىبرق تدومزا رتب محر عطق * ىوشوتنايد ادشيوخدوي نوج
 محرنم ديلوتلا ىلع رد ىذلاوه ىبقحلا ٍبالاو الصا هلغاسالف قيقحلا مجرلا عطقاماو

 | اذه فرعاف ءانننالا لكن م ةثرولاو ءايئنالا مهو :توكلملا ملعىف ىنعي ةيناثلا ةأشنلاب بلقلا |

 | مكاياودلاانلعج (ىل !قن قتلك )مالسلاهيلع لاق ةرخآلاو ايندلا ىف .عطقنتال ةبسن بستناو |

 ىرحا ىا اذكب ىلوا نالف لاقي * مهسفنا نم نينمؤملاب ىلوا ىلا ولف لآلا اذه نم
 سانلا يماف كوم ةونغ دارا مالسلا هيلع هنا دك ىور د [ رداوارتم ] ةّيسرافلابو : قبلا |

 ردجاو ىرحا مالسلاهيلع ىنلا ىنعملاو تلزنف انناهماو انءابا رواشن سان لاقف جو رخاب

 مهاعدولهنا ىنعم ىلع قالطالا هيدهتناك امندلاو نئدلارومانم سمعا لكؤو مه.سشن | نم نينموملاب

 ةباجانم هيلا مهوعديام ىلا ةباجالاب ىلوا ىنلا ناك رخآ ”ىث ىلا مهسوفن مهتعدو ”ىث ىلا

 ا مالسل هيلع قيدصلا فسون نع 1 مهراوبو مهك اله هفام ىلا مهوعدل 0

 ا مهلع دفنا ماو مهسفنا ن م مهلا بح م السلا هطعنوكين نا بحدؤ 6 ءودلاب دا نسذيلا نا )

 اهولاعج و هنود اهولذسناو اهلع مهقفش نم نم مدقاهيلع ممهنشو اهقوقح نم مهديدلرت 3 0 1 ند

 | اهتامرفةمهزا اروانامرف هكدياب] ىنءني :هيلامهاعدام لكى هوعبتيو بور او بوطخلا ىف هءادف
 ' | بدنج عج(بدانجلاوشار هلا لعش ا راندقوا جر تك كلو ىل اة كردي ال ود[ مباشر دال

 د ل ل لح ل د حلتح حسم ده

 ( مغب )



 بازحالا ةدوس مك 1مم نيم

 | هلهتهو موةللع هللا ل هللال وسر اهجوز/املف اهنع هللا ىضر دليوحخ تنب هحندخ هعْبُعَل

 لش هاو دالوالاك هابرو هقتعاف مع هللا ىلص هللالوسر راتخاف ريخف همحو هوبا هيلطو ْ

 ءالؤه ريغو ةفيذحىبا نبا ملاس ةفيذحىنا ىلوم ملاسو دوسالا نبا دادقملا ىتارهبلا ورم

 [ ديناوخ زاب ناردب هب ارئادرم ] ةيسرافلابو : هريغ اذكو ٍةئزاح نب ديز اولوقف مهودلو |

 «ىوقتلل برقا وه اولدعا ) هلوقىفاك اوعدا ردصمل ريمضلاف مهئابآل ءاعدلا ىا رخو |
 فاصناريغكلذو هريغ طسق ذخايناوه حتفلابو لدعلا رسكلاب طسقلا # هللادنع طسقا ف

 ةقلطملا ةدايزلا هيدصق ليضفت لعفا طسقاو متفلاب طسقلا تدراامتا لاقو اهبرضف طساقلا ا

 ةارتقالا ةطقطكى ؤ + (ةنوتنا كو عد للا رراكو ةيسرافلابو : قدصلاو لدعلاىف غلاب ىنعملاو |

 [ديسانشنو دينادنرك 1 سب ]46 اوملعتمناذ + مهئابا ريغل مهايا مهئاعدنم قدصاو لدعاوه

 ىنم لحبام ضيعىتم مهضعب لاق * [ اهن اب ديهد تيسنات ارئاشيا ناردب ] :5 مهءابا وف
 | كابفتسالاو ئعانا#خزحأ نيراباتهع انااا: يمان ناوكيذاؤدقا١/اكنعلا نات لحجلا ظربشلا

 ايضام عراضملا ىا هتريصامل اهنافلب مزج اولعفتنا «اولعفت+ناف)ىلاعتهلوق ىف ىواضيبلا لاق *

 كلذلو لعفلا متكرتناف لاقدن 3 عومجملا ىلع لخادلاك طرشلا فرحو هنم ءزجلاك تراص
 نيدلا ىف ىئاوخا مهف ةىا  نيدلاىف مكتاوخاف 8# ملو طرشلا فرح ىا امهعاتجا غاس

 ةيولوملاو هشدلا ةوخالاب مهوعداف ىا هش ؟ ذايلواو 0 مكيلاومو 0 مهله لسا نم ليدل ١

 لاق * ةبحلاو ةالاوملانموهف نيدلاىف ةيالولاو ةوخالا ىنعب ىالوم اذهو ىخا اذه اولوقو ظ

 [ ديئاوخيم ىلوم هدرك داز ' ىنعي تسالوم ارامث ركاو ديناوخ ىم ردارب ارئاشيا ] مهضعب |

 قبسام ةفيذح ىبا نبا ماس هنومسي اوناكو ءاننتو ملاس هللاَغب ادبعقتعا ةفيذحابانا هيلع لديو |
 لاش ملا ىا 2 حانج ةكلع 81 2 ةفيدح ىلا ىلوم املاش هومس هب هر زحل كلاوتااعلتا ١

 ناكيزوطا#هرخ نانتفالا لئاملا مثالا ىمسو اهيبئاج دحا ىلا تلاه ىاةنيقلا تحج |

 لاقو * ناسنلؤوا تانكقللا قيس ىلع هدعلوأ ىهللا لبق نئطخ كلذنم هومتلعفامف ىا

 ء اان ١ هما 2 - 00 هأ كلل -. - 3 -ب و
 ىطاخانيب قرفو .ةهجهلانع لودعلا اادغاو ىهنلا دعب الا اطخلاب هيمستلا فصتنالا ةياطع نبا

 لجرلا اطخالاش ”ىاطخم ويف 85 !لاذاذ “ ىطاخ وهف اطخمدتا لدؤهو اطخاب كايانمزاق *ىطخلاو ا

 (نوئطاقعاال يك نال رزهنهو هلعفو هند لّضاذا لجرلا اطخو افنهولزاذا هصاوهمالكفف |

 ع ]ل تاع هدب مله اسس ناب سة ت27

 ١ نيدادقملا ىعدن اذكو دم نبا ديز ىعدب ناكو بلطملادبعنب ةزمح نيبو هد ىخاو ىجولا

 | تنا جاجحللا تلاق ةأيصانا - كح - لدعاذا طدقاو راحاذا لجرلا:طسق لق كاذاو |

 | هلثمو لادبالا ف برغلا ةداع ناحل يان برعمهنا 0 لاقو * احانج مث لك نقلب ا

 | |[ دوب ىلكلا نضر ترجل 3 ديز ىارب تا نا 1 ] مهضعب لاق * قاقحتسالل انه

 ظ مازح نا مكح ه ارتشاف ىو ضعب ىلع مهضعل رب ربغلا 1 .اهاح ىق برغلا كنأكو اريغص ىس ]

 ١ ديزالا متفك 2 2ك تقلل ىاقنم رم نبازا ىراخم حت ردو ] هبا ريغل بستناو ى نك

 | نيذلاىلا ءايعدالا اوبسنا ىنعملاف [ متفك هثراح نب ديز اروا امو دما تيا نيا ان دم نبا |

 | ةعوطقم لاعفالا ناب :زيه نال ةزمهلا عطشب 6 هبمتأطخا ايف لف هوك بارعم زطعرطب |



 م 5 جمس نورشعلاو ىداحلا ءزجلا

 | تفذحءارفلا بهذموهو قاوساو قوس لثم مغلاب هوفو نييرصبلاو هيوبيس بهذموهو ظ
 | امهنال امهناجتل امم ةفوذحلا واولا تلدبامث اهلالتعال واولا مث اهئافل ىساق ريغ افذح ءاهلا

 ةراشاف مفلاب لوقلامكح هيف هللاقاع عضوم لكو بغارلا لاق مث راصف ةفشلا فورحنه
 | قباطملا مالكلا ىا :6 قحلا لوقب لاو 8 هّشباطيال داقتعالانا ىلع هنتو بذكلا ىلا ||

 | 6 ليبسلا ىدهيوهو 9 انبا نوكيال نبالا ريغنا وهو قحلانمالا ردصيال قلانال عقاوال
 داتعم وهام قرطلانه ليبسلاو .اذه هلوشب اوذخو مكلاوقا اوعدفهريغال قحلا ليبسىا

 هانعم ءازاب"ىثلك ىح -امف(قحلالوقبهللاو) ةيمجنلا تاليوأتلاىفو © ةلوهس هنفامو كولسلا
 ءامسالا يلعب مالسلا هيلع مدا ىدهام هانعمل بسانم ”ىش لك مسا ىلا «ليبسلا ىدهم وهوز)

 ةيفيرتنل اعاد نا معا رابكلا ضعب لاق * نييرقملا ةكنالملا نود ملعلا اذهب هصصخو اهلك |

 ضرع ىفوا ناك يهوجىف هعضوم مكحلاف دبعلا ىدعتيالناوهو هرك ذنام ىلا عجرت اهلك |

 رثؤمىفوا رثؤمىفوا ددعوا رادقمىفوا لاحىفوا ةفاضاىفوا عضوىفوا ناكموا نامزىفوا ْ
 بدااماو .هنسحب هيف هيرحيف كلذىفعرششلامكح ديعلا معينا وهف هولا ىف اهالوااماف .هنف
 .بدنو 00 ةحاباو رظحو بوجحو نم نيفلكملا لامفاب قاعتباموهت ضاىعالاىف دعلا

 مكح هلتقو لكف تاقوالاب ةطيترملا تادابعلا تاقواب الا قلعتيالف نامزلا ف هبدا اماو
 هللات وب لثم تادابعلا عضاو# ناكملاىف هبدااماو .عستيام هنمو هتقو قيضيإم هنمو فلكم اف

 هىبثلا ئم الف عضولاىف هيدااماو .همسا اهيف ركذيو قلخلا ىلا ةبوسنملا تويبلا نع اهعفريف
 اللحن ناكام مرحيو امرحب ناكام للحبف همسا ريبغتب عرششلا مكح هيلع ريغيل همسا ريغب |
 كابل اجتنىإ (اهتقا ويني نرأتا عن ومجتي مازوت اي هف ررهظي نافذ ىتمارلع ىايس) كتدح لاك
 لاقف رحبلا ريزتخ نع لثسف هللاهمحر كلام مامالا هركذا1 نطفت دقو مسالاب اهلالحتسا

 مكح هيلع بحسناف اريزنتخ هوتيمس مثلا لاقف رحبلا كمس ةلجنم هلا هلليقف مارح وه |
 انيلع مرحامتا اولقو مسالاب اهواحتساف ازيرباوا اذيبن را اومسا# مسالا ءلجال ميرحتلا |
 هلوق و (اهببعانا تدراف)مالسلاهيلاعرضخلالوق ل* وهف ةفاضالابدااماو .ارمح همسا ناك ام |
 ةدمحلا صيلختل (كير داراف)لاقومذيو دمحامنيب كارتشالل كلذو6امهمز امها دنا اندداف) |

 ئرخاةهج ىلا ةفاتالاب ادم ؛:بستكيو .ةهجن ىلإ, ةيسنلاب امذ بستكي دحاولا ”ىثلاناف هبف
 رقسلا لاحو ةعاطلايف رفسلا لا لاوحالا ٍبدااماو .ةبسنااب مكحلا ريغيامتاو هْعيوهوهو
 ىلع ةراهطلالاعفاىف ديزي النا وهف دادعالاىف بدالااماو. لاخلاب مكحلا فاتخيف ةيصعملا ف

 تكيذكو اهوحنو تلوكفنلاو تاولصلا دادعاف كوقلا كلذكو صقسالو ءوضولا ءاضعا ْ

 بصغلاوا لتقلا مف ضناوهف ر ؤملا ف هيدااماو .دم نع ءوضولاو عاص نع كيبعلا ف كزال |

 | ةفصب لتق لهرظنف ادوق لوتقملاك هيف رثؤملا ىف هيدااماو .دودحلا هيلع مقيو هلعاف ىلا الثم

 لالضلا نع نيظوفحلاو قحلا لكتلا "للا ن.دتهملا نع ناك اهارجاو اهف م عنف اهلك ةعيرسشلا |

 ا دال ادع اق دو هيلا بسنيىا نالفل ىعدي نالف لاقي  مهئابآل مه وعدا ٍِظ فرعاذ قلطملا ظ
__ 



٠ 
 ا

 باّرحأآلا ةروس مهب خامه ججم

 ١ عرشو درك ديدب تلحنو ترافك نيا ىارب نيملعلا بر.تسار  تعيرشو دما مالسسا | '

 ىهو ةرافكلا ءادا ىلا ةمرطاو قالطلا ىضتَمب مالسالا ىف وهو [ داهت مان راهظا | نر

 ىهو ةبمللا مايالا نم ”ىش الو ناضمر امهف سيل نيعباتتم نيرهش ماص زج ناف ةبقز قتع
 .كلذ ةهق وا ةرطفلاك نيكسسم لك انيكسم نيتس ممطا زج ناف قيرمثتلا ماياو ديعلا اموب

 ءالياوا اقالط نوكيالو ونملوا ىون ءاوس راهظلا ريغ ىلهتحيال ىا رهظك ىلع تنا هلوقو |

 اهنا تدرا لاق نا ىا ةمازكلا ىون ناف ىىا لثم ىلع تنا لاقولو .راهظلا ىف ميرص هنال

 تنالاقولو .”ىثسيلف أش ونيل ناونئابف قالطلاوا راهظف. راهظلا وا. قدص ىماك ”ىلعةمزكم

 ىوتو ىعا رهظك مارح ىلع تنا لاقولو .ىون 2 اقالطوا اراهظ ىونو ىئاك مارح ىلع

 ١ نال هتما نم راهظالف ةجوزلا نمالا راهظ الو ىونام اهدنعو راهظ وهف ءالياو اقالط

 | هتاسنل لاق ولو .كولمملا ىف قالطالو ةيلهاطلا ىف اقالط ناك هنال قالطلا نع لوقنم راهظلا

 ةدحاو ند رهاظ ناو زانك؟ةيدحاأو لكل هالعو نهم ارهاظم ناك ىعا روهظك ىلع نكنا

 راهظلا ةرافكم نيعلا رازكيت فاك ةرافك-ناهظ: كلا هلفف سلاح اوا خيلخم ىفااالا ص أ

 | ىفةوالتلا ترركتاذا ىا ةوالتلا ةدجسو ناضمر ربش ةرافك فالخم لخادتتال .نيعلاو

 | وهو لوعفم ىنعم ليعف ىعدعمج ؟ءايعدا .لعج امو #8 ةدحاو ةدجسالا مزايال عضوم

 ا ارىمك ] ةيسرافلابو : نوتلاىلع ةدحوملا ءابلاميدقتب ىنتملاىا انبا ذو ادلو ىعدي ئذلا |

 | صاخم ءالعفا ناف اعد لاقي ناب ىحرك ىلعف ىلع عمجم نا. هساقو [ نتفرك ىرسي هب

 | عاف ثم نتف“ ظفالا"ف  لؤعفتت ئه لسف* لأ داعتاؤا قي لمسنا رمادا المر قللت
 ةوعدلا هللا لمجام ىا بسنلاو ةمرخاو ثاريملا مكح ىف ةقيقح ه6 مءانبا لف هعمج عمم
 | دحاولا ”ىثلاىف ناعمتجالو سدنلا ىف لضا ةوئللاو ضرع ةوءدلا نال لجر ىف ةونلاو

 بيصت لثم ثاربملا نم هلنولعحتف هنيا لجرلا ىعد نا نه نو<زي اوناكام در اضيا اذهو

 ىنأ نوكي نا زوجيو امنع تامو اهقلط اذا هتجوز حاكت نومرحيو مهدالوا نم ركذلا

 | 5 ىنعملاو .ىنتتملا نع ةوننلاو اهم رهاظملا نع ةمومالا ىن هلع لمح لصا دنهغل نينلقلا

 | لكلالصا امهم لك نوكي نا وهو ضقانتلا ىلا هنادال .دحاو فوج ىف نيلق هللا لعج مل

 اما اهنمرهاظملا نوك ىنعي دحال انبا ىعدلاو امتا ةجوّزلا ل عجم ل.كلذك لصا ريغو ىوقلا

 هاا مهيب ةدوهعملا ماكحالاو راثثآلا ىف نالاو مالا ةلزنع ىا انبا ”ىعدلا لوك

 دجوتال صاوخةيبنلا ةبارقلا ىف نا ىلا ةراشا هفو «دحاو فوجىف نيبلق عامتجا ةلذنم

 تاهمالا ىف هللا عضوام راهظلاب جاوزالا ىف عضي نا دحال ليبس الف ةيبيسلا ةبارقلا ىف

 هللا لمجم ملاش هسا رس دلو" ناف ءانبالا ىف هللا عضو ام ىنبتلاب بناجالا ىف عضي نا الو

 | [ندناوخ نبا ادىعدو هقلطم ارهرهاظمنيا] 6 مكلذ 9 هلعجم نا دحا رودقم ىف سيلف

 ىعدلا ؟ قاعد ىا مالكلا قابس نم دوصقملا هنال لحقف ريخالا ناي مواكشا وه وأ

 اذاف ىراهلا لوقك نايعالاىف هلةقيقحال طقف © مكهاوفاب مكلوق © ىنا اذه مكلوشب
 ٍباوثاو بوث لثمحتفلاب هوق مملصاو م عمج هاوفالاو متمعز اك ةؤونبلا .ماكخا:نعب لزعمإ وه



 د لدغ دق نورشءاو ىداحلا ءّملا
 1 ا اج اال لمس عع عع تح سا اصح صصص مم عع دق

 7 حور ندعم بلق هك اريز ىو .نؤوذلا رد ديرفايث لد ود اردرم جيه ىلاعت هللا ]

 ىلع نعط هففو [ تسيكي ىناويح حور هكاريز دياشن شيب ىكإ سب تساهتوق عبنمو |
 رفكلا اهدحا عسي ىتح نيبلق ناسنالل قلخيب مل ىلاعت هللا نا ىندي ىطرقلا هلاقاك نيقفانلا |
 | ءالؤه لاباش ةننأمطلاو ةباثالاو ىدهلاو ناميالا رخآلاو جاعزئالاو رارصالاو لالضلاو |

 | نوقفاثملا ناك امهنع هللاىضر ساس. نبا نعو * سكعلابو هورمضي ملام نورهظ» نيقفانملا
 0 برعلاتناكام در اذه مهضعب لاقو * هللاممبذك اف هبات عم انلقو انعم ابلق نيلقدم نا نولوش

 طظفحا نم ناكو نيلقلاىذ رمعم ىنال لبق كلذلو نيبلق رومالل برجا لقاعللذا نم محزن
 وه ناكو مالسلا هيلع ىنال اضغبم ناكو نادلبلا قيرط ىلا سانلا ىدهاو مهارداو رع !

 ردتفك ] هلقب دمحم لقعي امث لضفا اًمهب :لقعا نابلق ىردص ىف لوي دسا نب ليمح وا
 سانلا ناكو [ دشاب دمحم تفاي رد زا شب نم تفاي ردو شنادات دنا هداهم لدود نم هناس

 ءاضمرلا ىف ودعي وهو مهف مزهنا ردبمون. نيكرشللا هللا مزه املف هاوعد ىف قداص هنا نونظي |
 ىلعن نيا ىلعن نبا لوش وهو نافس وبا هيقلف هلجر ىف ىرخالاو هدي ىف هيلعن ىدحاو |
 هنا ذئموب اوملعف كلجر ىف ىرخالاو كدب ىف كبلعت ىدحا هللاقف هدب ىف اهنا لقعبالو |

 ىلعسيلف ناءلق نالفل سانلا نيب لاّقبام اما ريقفلا لوو * هدب ىف هلع ىسنام نابلق هلزاكول
 ىفو « ناملق هلو نالجر هنأك ةعاجشلا ماهو ةوقلالامكي هفصو كاذب نودير امناو هتقيشح

 الا حلصت الف ةدحاو ةبحلاو دحاو بلقلاف طقف ةبحملل قلخ بلقلا نا ىلا ةراشا ةياآلا |
 لاق نم هلا راشا م هلكيرشال دحاو بوح

 سك نيك ؤدد 01 ىم.نازا:.*+ نيو تدسرايرهم ا د

 هاوعد ىف بذاك وهف هللا تح لب ةرخآآلا بح ىعدا مث ايلقو ابلاق ايندلاب لختشا نف
 ئويثد باسارب دشم لد راهنز *« دربن ناهج زا ماح ت اميل ردم دوف مح

 حصفا جوزلاو ةجوز عمح تاجوزلا نا "جوز عج كءانسن 6 مكجاوزا لعج امو ع
 نورهاظتو» ىتلا عج قاللا 3 ( اراهش نانز هتخاسنو ] ةيسرافلابو : ارش روف اق |[ نو

 نم هاظ ىنعم ناف ميرحتلا ىف ىا اننتاهما روهظك انيلع نتنا نهل نولوقت ىا نيم
 ا اوظم ياعلا نمت دج اه وعبق ةجا ةديظك انوع هيسثاب اهل لاق ءانانما ١

 قاقالط ناكو بنحتلا 1 هنمطتل نع هتيدعتو فا لاق اذا لج رلا فقاو كسل لاق اذا

 [دتفكم شنوخ نزاب هكدوب نيا تيلهاج قالط ] ىنمي : ةقلطملا نوبنتجي اوناكو ةيلهاجلا |
 ورك ذيالثل نهظلاب نظلا ناعزاودكنفا عا :نظيك مارخ "ىلع تناا ىاا ىىا ”ربهظك ”ىلع“ تنا
 دومع هنال نطنلا نع نهظلاب ةيانتكلا اولعج امتاو جْرفلا رك ذ ٍتَراَعِب هرك ذ ىذلا نطبلا
 قار>اىف تديز امهيف ءاهلاتديزما عم مكتاهماك ىا مكتاهفا 8 ةينبلا:ماوقو ناعبلا
 ىف ةمومالاو ةجوزلا هللا عمجام ىنعملاو .هما لاش ناب ةدحاولاى اهتدايز:تدشو قارا نم

 | ىنن كلدب دارملاو اهف فرمصتن ةمداخ ةجوزلاو اهف فرصتي ال ةمودخم مالا نال“ داما ظ

 نود ] رارسالا فشك ىف لاق * < مالاك اهم رهاظملا ةجوزلا نا نم همتزت بر يل || عنو اكهأنم

 ١ ا ا و تسل سس يجب وص وجم سم وم م مسسم 1

 (مالسا )



 بازحالا ةروس مه 0 زعم

 هرس سدق ىئاطسب ديزي وبا رارسالا فشك ىف لاق * قزرلاو ريخلا باوبا هلحتفيو هنع |

 جيهزاو دماينرب ىحوت ارئاشبا هكتشذكبىددم دندوب هتسشن لكوترب ناديرم هوركاب ].
 ميود قزد بلطب دشاب ىروتسد ركا خيش ىا دنتفك دندش تقاط ىب دئتفاين قفر سك

 متاوخ ارهّللا ا دنتفك دينك بلطو ديور تساك اهش ”ىزور هكديناد ركا تفك خيش
 [ منك امدو

 تستجاح هج انهت ميرك ترضح رد * تسمين لاؤس نابزو متجاح بابرا

 ديقكم نتلاناربلا اريادخ انفك مهشاب ىع شوماخو 0 لكوترب سإ خيش ىا تفكألا

 ل ةليحلا» تفكخسش تسحج تاليا كلنخلواءراهل قدا اتت ىانايتفك

 لكون تقق> دركاوج ىا دوريم دوخ لزق يي اذنك قاب رد دوُحخ دارمو راشخا

 ملستواضر ٌةميخ دشكر د ليم اذا نيطع رق وفل رواجا تقلا ريع دز هلع

 ترع درب زا ان دراذك ماكحا ”ىراجمعلاطمرب تعلاطم هديددنزب ردقو اضق ىوك رسرب

 نيدب درم نوجلاح ُهراظن ردهن دشاب لوح ٌءراظن رد دبا شب هج رهبو دوق راكع هج

 ءاهتيماذأ انذار اففاط فان ذزككنر :لككاوت ةولون ان ىرامانكوف كل جنك ديلك دسر ماقم
 تعن متازعلاب ذخالا ناف هاوهي نم قيرط ىف قاشملا بكريو هللا ريغ ىلا تافتلالا كرت ىف

 ىلاحنجام . لبسلا دنهمت ىف كئادشلا اوقل نيذلا مه لسرلا نم مزعلا اولواو مزاحلا لجرلا

 لقتااف . رسعتام هترخا ىف هلرسيت ىعوتام انهه كلس نم . صصغلا ىف عمن نمالا صخرلا

 ىف عادتبالا نم رذحاف . لاوقالاو لامعالا لاَقثا لاقثالا طحن انهف . كرزو ىوس كرهظ

 ةققاعلاو ةلاكولاب هلاهلصحم هللاف ةلاصالاب اهليصحت ديعلا نكميال ملا نا معاو « عايتالا لاح

 | ريقفلاكناف لأستلالا كدجواام ىلاعت هنال :لأست نا بدالا نم رابكلا ضعب لاقو * ىوقتلل

 ماق نمو هانم غلبي مل هاوه عبتا نمو ميمع لضف وذ هناف لخيال ميرك نم لأساف لوالا
 لالذالا ماقم ىف مداخلا حيرامو ريسخو حجامو باخ دقف ةمشحلاو ةمرخلا جرط عم ةيدخلا

 ملستلاو ةمرهطابف ضرم هبلق ىفف ضرتعاو همودخم ىلع مداخلا لخد اذا لالدللو هلاف |

 رومالا قئاقدب ميلعلا ىا ريخلا وه ىلاعت هللاو بصانلا عيمج ىف بئاغرلا لانت لكوتلاو

 هرك ذي :هازلغ رك ىو هريغ نع عجرو هملعب ىنتكا ريشا هنا فرع نمو اهايافخو

 ريصب دقانلا ناف لمعلا ىف صالخا ىلع نوكيو عئصتلاو ءايرلاو ىوعدلا كرتيو
 تنؤؤفز _قإ ؤتااراقأ ادغابزل شكرا تحك ود :تكلوس ,ةقاحلا نار عقر

 حتي و صاصتخالا بابراب انقحليو صالخالاو ىوقتلا لها نم انلعح نا هناحبس هللا لأسن

 ١ نييلق نم لجرل هللا لج ام 9 حورلا ندبلا اذه ىف ثكم ام حوتفلاو تاريخلا باب انل

 ةيقارغتسالا نمو ريكتتلاو ناسنالا نم ركذلاب صوصخم لجرلاو قلخ ىنعمب لعج :6 هفوجىف
 يدض ندر بالا بناجلا قاما اهبل ع وسل ةئه ىف ةريغص ةغضم بلقلاو ممعتلا ةدافال

 هركذو تاغالا ىف م هنطب ناسنالا فوجو معلل الحم اهلعجو نيتولا فرعب ةقلعم ناسنالا

 ةيسرافلاب ىنعملاو : (ردصلا ىف ىتلا بولقلا ىمعت نكلو) ىلاعت هلوق ىف اك ريرقتلا ةدايزل
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 ىلا ةلفغ ىلع هلمح زوجمال رييكلاىف لاق « ( قيضىف نوزخالو هلا اوقتا ) ظول لوقو |
 اهيا ءلطع نبا لاق « الفاغ نوكيالف ريخ ىتلا نال ةلقغلا ىفاني ىتلا هلوق نال مالسلاهلع |
 ”ىد لا 'تافثلالا كل نوكي ناىف هللا قتا ةقزا ةف رعم ىل الا قدص ربخ ىنع ربا ْ

 زارتحالاوه ةققحلا لها دنعو ةياقولا ذاخا وهو ءاقنالا ىنعع ةغللاىف ىوقتلا ناملعاو ا ضاوع

 رابكلا ضعب لاق * كرتوا لعفنم ةبوقعلا هبقحتست نع سفنلا ةناصو هتبوقعنم هللاةعاطب
 صئاقنلا دانساب ءاقتالاوه لوالاو هسفن نع قحلاب اماوىلاعت قحلا نع هسفس قي نااما قتلا

 دانساب ءاقتالاوه ىتاثلاو ىلاعت هلةياقو هسفن لعجتف هناحبس قحلا ىلا اهدانسانع هسفن ىلا

 ناصقن مدعلاو هسفنل ةياقو قللا لعجف هسفنىلا اهدانسانع هناحبس قحلا ىلا تالامكلا

 اننا, ] مارببالا فنك ورع لاويشا لل [.ةففانضم وهف. لاك ىوجولاو سلا ىلا اضم وهف
 ىوقت نامداخ دنزيهربي مارح زاو تستيصعم هجرهزا دنوش تعاط هانبب هكدنناسك ىوقتاب
 زا هك دنناشيا ىوقت ناقشاع دنزيهريب تستيمش هجره زاو دنوش طانتحا هان هكدنناشيا

 [ ىصاعم زا ناركيد هكدنتك زيهرب نانج نديدان ىور زا شيوخ تاءاطو تانسح

 تسنشور مامح نوح ىوزا ىوشت * تسنخلك لاثم قح ىاوسام

 وا ىابز خدرب ادس ته * وا ىاهس لكم ماجر د هكره

 مد ىا هل نيرمملا ىا 46 نيقفانملاو 8 رفكلاب نيرهاجلا ىا 6 نيرفاكلا عطتالو ©

 نا كلذو نيدلا ف نهوب دوعيو كتعيرش فلاخ اهف مهل ةعاطلا ءافشنا نم هيلع تناام ىلع

 ىلع تيثو هيلع ناكام هنلع دكأ هنكل مهتعاطانع ىهني ىتح مهلاعيطم نكيمل هللالوسر
 ةعاطلانا ةدابعلاو ةعاطلانيب قرفلاف .ىمالا دعبالا روصتيال وهو داشنالاةعاطالاو همازبلا

 بناجىفال ماودلاو رارمتسالا ىلع 46 ناك هللازا # ةدابعلا الخ ريغال ىمالاب لمعي لعف

 هيف امعالا كاهنيالو ةحلصم هنف امبالا كرمأيالف دسافملاو لاصملاب 6 اهلع و طقف ىضاملا
 رذتامو ىنأتام لكف عبتاو © ةفلابلا ةمكلا هيضتقت امبالا مكحبال اهكح 9 ةدسفم

 كلذريغو نيقفانملاو نيرفاكلا ةعاطدرتو ىوقتلا ف كبر نم كيلا ىحوبامو» نيدلاروما نم

 عايتالاب هىماو هنادعا عابتا نع كلذب هعطق لهس لاق *نيرفاكلا ىأربال نآر قلاب لمعاف ىا
 داديتسالاو عادتبالا ةّقيرطال ءادتقالاو عابتالا ةعيرشقيرطلا حصا نا ملعيل هلاوحا لكف

 مدرك ناولس غرماب هإح مه نيا عطق * هار مدرب دوخهن اقنع لزنم رمسإ نه

 نينمؤملاو مالسلاهيلع ىنلل باطخ وهو هكرتو لاثتمالا نم 4 نولمعت امب ناك هللازا
 بيهرتو ببغرتوهف اباقعوا اباوث هءازج امهنم لكىلع بتريف [دادربخو هاك 1] 5 اريخ#

 6الكوؤ» ىلاعت هللا ىا 6 هللاب ىنكو ف هيلا كروما عيمح ضوف ىا ه6 هللا ىلع لكوتو

 [ تامهم ٌءدننك ثيافكو نايهكتو ذاس رأك] ةيسرافلابو : رومالا لك هللا الوكوم اظفاح |
 تنك تنافك تامهم هل“ ©. دلك تيانع:فطلءذ نوح

 قاكلاو هدابع لاصمب لفكتملا وه لكولا ىنسحلا ءامسالا حرش ىف قروزلا خدشلا لاق * ظ

 .هيلعالا دمتعي ملو هعم ربدي ملف هما لكىف هبىنتك ا لكولا هنا فرع نمو سمالك ىف مهل
 فرصي هناف هنم شكتلف اهوحن وا ةقعاضوا احير فاخ نف بئاصملاو حئاوحلا ىنن هتيصاخو |

 (هنع)



 نيت ةفيشحوبا هركلب نسال كلامو ةفشح ىبا دنعو ةدحسب ةلضفم اهنا نظي الثل الع
 ةرضح لاق * نم-رلا ممتفىف اك قابلا نارجغنم هنف ال تاولصلانم 'ىنثل ةحتافلا ريغ ةروس |

 دصقنال نا ةقلطملا هتالصف ارق اذا ىراعلا بدا نما رهظالا ةرس نيدق. ربيكالا خبشلا

 هناحانم قبر ٍط نم" هيراد ةبكاكش" نبا ىرديال هنال كلذو ةنيعم ةبا وا ةنيعم ةروس ةءارق

 تيركلاف اككفيتعاو دعا هللا لا اهتم هلالاكوخ# هن ةسيلنلاب “ل لضب الف 201 |

 د لا هع

 مظتنملازاضمر رهش ن م عبارلا دحالاموي لات هللا نوعي ةدحيسلا ةروس تع

 غسل ةئامو - ةنس روهش ىف

 1 2 نوعبسو ثالث ىهو ةينده تي ةروس ريسفل ع

 هنال اين ىمسو نط ةبلغوا لع هب لصحما ةمظع جبياقوذ نيو هنو اناا نم 8 ىنلا اهيااب ف

 نعىنلا لح عقارا ةكفولا]ىا-ةاوبنلا قم وا: ةككزلالوقعل اهنلا نكست اع هللا و لي ىا ”ىنم
 دمعاي لهل ىا همسابالىنلاب ىلاعت هادان «ايلع اناكم هانعفروإ هلوشب هيلع لولدملا سانا رئاس

 ةفرششملا باقلالا نم وهف افيرششت ىح ايو ايركز ايو ىسع ايو ىسوم ايو حون ايو مدا اي لاق اك |
 لدن باقلالاو ءامسالا ةرثكو اذه نيغ باقلاو ءامسا هلو . مالسلاهيلع هبانج ولع ىلع ةلادلا
 هللالوسر هنا سانلا ملعتلف (هللالوسر دم هلوقىف همسأب هحي رصت اماو ىمسملا فرش ىلع

 طار كيبل اراك نمل واو“ بالا 1و5 | هيلا مهدئاقع نم هولعجيو كلذك هودقتعلو

 قانو ىنعي قافن ركضرد ع هنيدع ةكمزا دحا ةعقاوزا دعب دوغالا وباو ةمركعو نافش

 قلبو داك ابا زر كيلا دورا رككراملا 22 اروكل نكد دال ل كا
 قاطو 2 ل ا ناتاشا مالا هدانا ماجا ل

 اهدبعنا عقتتو ةءاقلامون عفشت اهنا لقو انتهلا ركذ ضنرا» دنتفكو دندما مالسلاهيلع
 هللادمع نك مهرد كرانم ىور 0 قاش ترضح نادب. ندس نبا «كيرو كعدت نمو

 اردرع أ هللال وسراي ركنا زا سيق نب دحو رشق نب تقمو ىلا نبا ا

 نيد. تبالصو مالسشا :تيمح هنغ للا ىضد .قوراف. تشن نمظرد ىلك حالص اك

 ناما ناجي اًرئاشيا نم رمعا ىا تفك مالشلاهيلع ترضح دومرف 0 اتق دصق هتقايرد

 لاقو ةئيدملا نم لب دحسملا نم هنع هللاىوضر رمت مهجرخاف [ نكم دهغ ضقنوت ماهداد

 نامالا ذينو دهعلا ضّقنىف 3 هللا قتا © 0 2 هضغو هللا ةئعلىف اوجرخا

 | نال ماودلا ىلع تلمح امتاو ةيامن ىوقتلا تاحردل سيل هناف اهنم دزو ىوقتلا ىلع لا

 ىوقتلانأشل اهظعت ىوقتلاب هللاءرصا سلجا الثم سلاحا لاقيالف هبسعؤيال ”ىتثلاب لغتشملا
 نا رقلاف ىنأي رارسالا فشكىف لاق * هل ىدانملا ناش مظعتىلا ةعيرذ ىدانملا ميظعت ناف

 6 هلوسرب اونما و هللا اوقتا ) لوقك ىهنوا مانه هدعبام مظعتل اريثك ىوقتلاب سمال

 كارا ءوؤل مهي نما جعع
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 راظنالا ناف نورخؤيو نواهمي * نورظني مهالو ف هلوعفم لوصوملاو عقتسال لعاف |
 تاوفل رفاكلا عفنيال ذئموي ناميالاناف ةمانقلاموب. دارملا ناكاذا اما [نداد نامز] ةيسرافلاب |

 دارملا ناكاذا اماو هل رذعال هناف رذعلا ناسىفالو باذعلا كارداىف اضبا لهعالو تقولا |

 نيح نوعرف .نامياك سأي ناميا وه ذا لتقلا لاح هناعا عقتيال هناف ردب موك ةرصنا انمي |
 هينتلل مهلاؤس رهاظ ىلع باوجلا قيطتنع لودعلاو الصا هلتقىف فقوتيالو قرغلا هجلا |

 مهراظنتساو مهلا اذكو رابخالا نع اينغ انب اما هنوكل هنع لاقبامرا «قست] اماخنل كاع

 ىا 1 مهنع ضيىعاف 0 راظنالا مدعو ناميالا كلذ عفن مدع ناسلا ىلا جاتا امتاو ذئموب

 مواش: ت دما ناعيا تناقا ئيازطإ نادركبا ىور نس ] ةسارافلابو -: 100 لابتال ١

 مهنا 8 ىدعو قدصل'مهكالهو مهيلع ةرصنلا 6 رظتناو 8 [ فسلا ةيا لوزئات ىنعي

 مهك الها وا كنم اوحيرتسف لتكوا توم نم نامزلا ثداوحو كيلع ةيلغلا 6 نو راظتنم |

 مهناف انياذعرظتناو لبقام هنم برشيو ةينآلا (هللامهيتأي نا الا نورظني له ىلاعتهل وق ىف اك
 مهراظتلا مكح ىف ىصاعملاو رفكلا نم هيلعمهام ىلع مهفوكعو روكذملا مهلاحعتسانافنورظتتم |
 مهيلاما لصحو نينمؤملل حقو هدبع رصنق هدعو هللازجتادقو ةلاحمال هيلع بترتملا باذعلا |

 نيعمجا |
 مدش نارماك دوخ تم ىاهتنمرب + ادخزا مدر ل هحره 0 0

 مهضعب لاق |
 ! طرا رو كاك عي 10 لالا و ربكا) ققفلب "انا اه كد ع |

 ريصلاو راظتنالا ىلع ثح ةي آلاىفو

 للزلا لجعتسملا عم نوكيدقو *« هتجاح ضعب ىنأتملا كرديدق

 تاماركلا راهظا مهنم نوعدتسيو ءابلوالا ىلع نوركتي ءاوهالا لها نإ ىلا ةراشاو

 2 مهحوتش نامعالا عفن ال هالوا بولق ىلع هللا حتف اذا نكلو تاحوتفلا ضرعو |

 لبقملا رقملا راظتناف تارفزلاو تارسحلا الا مهلاق مهتيادهب اودتيإو مهب اودتقيملذا هنادعا ظ

 للاب ذوعن رهقلاو ركملا ايافخو تقملا محاوهل ربدملا ركنملا راظتناو فاطلالا تاحوتفل |

 ىحا امك رجالا م ئظعا: كلملا هد ىذلا كرابتو ليزتت لا ًارقنمإ,ب ثيدخحلاىفو .ىلاعت |

 داشرالا ىفاك (مايا ةئالث هتببناطيشلا لخدي+ل هتبىف ليزنت ملا ًارقنم) ثيدحلاىفو (ردقلاةلل
 ليبسال لوقتو اهبحاص رياطت ناحانج اهل ةماقلاموب ةدححسلا ليزنت ملا 2 ثيدخلاىفو

 مسوهيلع هللا لص هللا لوسر نا هنع هللاىضر رباح نع - ىورو - ا رحبف اك ( كنلع

 ةروس لك نالضفن اه) لوشو كلملا هدس ىذلا كرامثو ةدجسلا يا 1 هروب مانيال ناك |

 هل عفرو هئيس نوعيس هنع ىحمو ةئسح نوعبس هلستك اهأرق لت امس نيعسب نا رقلاىف ظ

 ما ةعمجا موي رجفلاف ارش مالسلاهيلعىنلا ناك هنع هللا ىضر ةريرهىبانعو (ةجرد نوعبس ظ
 رفيف زها امجالو :لققاشل دق قايل( .وازمالالا فهمك كا نانانالا َلعََنا لهو لزم |

 ةموادملا دمحا هركو ناسنالا ىلع ىتاله ةيناثلاىفو ةدحسلا ملا ىلوالا ةمكرلاىف ةعماموب
0 

 (اهيلع )



 ةدحسلا ةروس مه ٠>

 عدولاو دهزلا ىلا عيطملا نمؤملا ةيادهو تاعاطلا.ىلا قسافلا نمؤملا ةيادهو نامبالا ىلا
 لوصحلا ىلا لصاولا ةيادهو لوصولا ىلا فراعلا ةيادهو ةفرعملا ىلا عروتملا دهازلا ةيادهو

 ذخأي انهه نف هدعب اهل فافجال اناين حعرضلا ماهلالا ضيفب بلقلا ةبح تينت لوصحلا دف |

 نا ىرتالأ داعلا ىلع ةمحر تاعءاطلا هللا لعج اذلو تاداععلا قيرطن٠.لصح امنا ءاهلاو |
 ةالص ىلا ةلاخلا هذه عطقنت نكلو هللا عم ةاجانملا ريف عّهس رجفلا ةالط ىلص اذا ناسنالا

 رهلغلا ةالصف ددملا هب عطقني امب نيبلاىف لغتشي اميرذا صقانلا ناسنالا ىلا ةبسنلاب رهظلا |

 لصحيف ةعببطلا باب قلغيو باقلا باب هيف حتشي ناضمر رهشناف موصلا اذكو ءاسمو احابص
 ليمكتل هل دادما هيلع ناضمر رركت ىنف لحاف ةكئالملك نوكيف ةيدمصلا ةفص مًئاصلل |
 اهّمرطنم اهئودؤبال مهنال ماوعلا ق>ىف تاءاطلا رثا رهظبال امناو ةيهلالا ةفصلا كلت |

 نمو مهتالفغ ةرئاد نم مهجرخيو مهتاوهشنم مهذقني نا ىلع رداق ىلاعت هللاف اهطئارسشبو |

 قوزرمو ةيادبلا ى ورح ند مهريغو راند ني كلامو نونلا ىدو كراملا ناو ضايع

 ىوتثملاىفو : ةياهللا
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 ]١[ دوب هدشباب هدشوج تيقاع * دوب هدشب رسرب قح ٌةياس
 ىزساديا نورب رد ناز تبقاع' * رد قاؤك ن وج هكر معَ تفك

 ىلك ئور مهوت ” ىني تبقاع. * ىبكا ىوك ربمرب,:ىيشت نوج
 دلار "تناازد , سز) ناتانب تاو ك1 ا د ا

 ىود دب ىذور شيراكيم هجره * ىوركت وت رك | نيا دنئاد هل
 رخا عضوم ىف لاقو

 ب1 تقزكا ندخل مدرع كدنا دنا زف: كفر كك دنعي لاظؤ عدا الط ظ
 الفدا تراسل دشوب زبس ةياعم# ردع عك تيكااخكز] مكاكف

 ياا, نوج عنبر الا 3:ناهكتور» يسد ركاشوبا دقات كلذ
 نخس شوخ غرصو سواط حررد * نكرم نابع تنس عقاب 7

 داز داز هقان هقان ناك ُةقان * دالو زك دوين كنسو هوكز مك
 مكحي ىا اننيب هبفللا حتفياموي انلنا ةكم رافكل نولوشب !وناك نينمؤملانا كاذو«نولوشيو##

 كك لقا ناكو مهنيبو اننيب لصشيو نيكر ششملا ىلع اننحتةس هللاناوا ةماسقلا موب نوديري ىضشو

 نوكيتقو ىأىف ىاديحتفلا اذهىتم# ءازهتساو ابيذكت لاجعتسالاق يرطب نولوشي هوعمساذا
 اقيقحتو مهلاتيكبت 46 لقؤإل نئاك هناىف 46نيقداص منك نا هرفظلاو رصنلا وا لصفلاو مكحلا

 ناف ةمايقلا ةماقاب ةهبشلا ةلازا موب 5 حتفلا موي ه8 ناف اوثزهتستالو اولدعتسنال قحلل |

 ( عباس -9 - نابلا حور 2

 | ضيفلا ناف ةيدوبعلا قيرطىف دهتجمنا قحلا بلاطل ىنذيو ةيقابلا ةايحلاىف لماكلا ناسنالا |

 | عرزلاو ضرالا ىتس رركتك راهنلاو ليللاف تاولصلا رركتف اذكهو هتلاح هلددجت اذا |

 | ةيوقت ىلع ةناعتسالا تدرا ناو مكحلا حرشىف لاق * رفك دقف ةيهلالا ةردقلا زجمتسا |
 نإ ليضفو مهدا نب مهارباك هتبانعب هصخو هللا هذشنا مْ كثم ناك كاك رظناف كياحو

 1 مهنا اورفك نيذلا عقال 0 ءادعالا ىلع ةيلغلا مولا وا لاكشالاو قالغالا ةلازا هلصا

 ١ خا ارقوشعم قشاع نئفاي ناب رد موس رتفد رخاوارد [7]

 خلا اردوخ شوب قشاع قوشعم نيخاون نايب رد موس رتفد رخاوا رد [؟]



 مهي ١م م نورشعلاو ىداحلا ءزجلا

 افاضإلا وع ال نكلو كابر هلا قبر همنا نازل ةيادُف (اكدحنق لامر لا ةقاف نيلاف

 ه4 ميادهي ملوأ 8 مركالا داوجلا تنا كنا محرا مهلا تابقعلا عطقىف ئوقلاو ءاضعالا

 6 8 هلوق هيلع لدام لعافلاو مهما لآ مهل نيبي ملو اولفغا ىا ةكم رافكل فيوخت

 مهلبق نم ف لجر مك ىن ءاج لاش الف العاف عقبال ؟ نال انكالها ةرثك ىا  انكلها

 نورقلاو ارصع ضرالا ناكسل مسا نرقلاو ٠ طول موقو دومتو داع لثم :؟ نا ملا

 ةكم لها ىنعي مهريمضنم لاح ةلمجا :* مهنك اسمىف نوشمي 8 ريصاعالا ىلع اهناكس

 مهلزانم بارخو مهكااله داثا نودهاشيو مهدالبو نيكلاهلا رايد ىلع مهرجاتمف نورمي
 رضبتسم لكل ظعاومو احح ه6 تايآل 8: راث آلا نم هب قاعتيامو كالهالا 6 كلذىف نا قه
 هظعاومو هللا تايآ هك نوعمسيالفأ 9:[: ار هيناآ ما سم تساهتربع ] ةبسرافلابو : ريتعمو
 بيذكلاو رفكلانم هيلع مهامع اوهتنف ظاعتاو ربدت عامس

 دونا قح هككركرع زادنم+« دوب زسود ادني هك از قنك“

 كنسز ديور ناراسب قياقش .*: كنن ظعوزا دبا لالم شملعز

 هنال ءاملل لماحلا باحسلا قوس دارملاو [ ندنار ] قوسلا ه ءاملا قوسنانا اوزي ملوأ

 هللاّنه تاينالا ناك ناو دسعلا ىلا كاولش راهنالاب تسلا اماو ل هللا ىلا بسن ئذلاوه

 ةيرصبلا ىلع ةيؤرلا مهضعب لمح اسوسحم جارخالانم هدعبامو قوسلا اذه ناكاملو ىلاعت

 اتا فشلا) ما ص عوف يراعتلو“ وزة كر جال ةافأ ءلسؤوت هلال هلك نسبا هيلغا ليوا
 | رد ارْبآ ام هكدشن ادعو دنس ىمت ايا ] ةيساقلابو : ءاملا قون انا اوملع دق ىا رظنلا نه
 مدعل ةيلكلاب ليزاو عطق ىا اهتامث زرح قنا ىا *© 6 اررخلا ضالاىلا 8+ [ متاريم ربا
 ىا ه6 هب 88 ضرالا كلتنم ه#« جرخق 8 2: هلوقل تال ىتلا ال ىعرلاك هريغلوا رطملا

 ازاكِلَظَه للص االا ف وهو [راحشاو تاللاغو اهراز 5- هكاعرز + قوسملا ءاملا كلذ تنسب ا

 [ ناشيا ناياب راهح ] 3 مهماعتا 0 عرزلا كلذ نم ا ةنم "1 0 عودزملا نع هب ربع |

 هب نولدتسف كلذ نورصس الف نورظتيالا ىا هي نورضِسب الفأ 8 راقلاو ناسثالا اهتاتقي |
 كلم نم هقلخ ضعب هبكرمشي ال ناو ةدانعلاب قيقحلا هناو ىلاعت هلضفو هتردق لاكو هندحو ىل اع |

 لاق * +« مهلابحاو مهتداعا ىلع ردقنانا نوملعيف اضناو عقتيال و رضيال داح نع الضف ناسناو

 ظعتتف قحلا نع ةضرعملا ةنساقلا ٍبَواَقلا ىلا طظعاو 1 تاكا ناتسنو اديتالاى الل نبأ

 نواقلا ضرا ىلا هلالح ىلحت راخ نم هتقرعم هام قوي مهضعل لاق + ظعاوملا كلّس

 ةلدعلا هز كالا جسفنبو لايم ناحنرو ةدّولأ' نيمسايو ةاصاونلا نجت تئئف ةثنملا

 ىسنف ةتملا بؤلقلا ىلا ةيادهلا ءام قوسن مهضعب ل لاقو * ةق.ةمللا قئاقشو ةفشاكملا دروو

 دعب اقروم اهدوع دوعيف اهدوهعم نم سوناملا لاوزو اهدوع فافج دعب مهلصو قئادح

 سوفنلا ةئيزل حاصت ىتلا تادراولا نم اعرز هب جرختف هلؤصح لاح ةلاخل ايكاح هلويذ

 أ ,ةاكلا هاربا اونا يف اع ةيادهلا نا انا ىخنالو بواقلا يللا حاصت ىلا*تادعاتعملانَماَؤ

 ( ىلا )



 ةدحسلا ةروس 8-- هاوثودع

 ىنف مهمولع هوا هوو هثرو ء ءاملعلا نا تربدقو ةقفاوملا عم ءماخمب »ماس الاف عرفلا

 لاقاك كلاهما ن م ةاجنو مظع باوثو ريثك رجا مهلاوحاو هلا مهلاوقاىف مهل عابتالا |

 ظفاحلا

 ارئافوط درخت ىنإب هك ى اخ ته * حو ”ىتشكر د .ك شاب ادخ ناد سراي

 / نينمؤملا نيبوا نييذكملا مهماو ءايبنالا نيب ه« مهني 3 نقي 5 لصفيوه كبرنا 9 0
 [ دهد ازحوا بسانم اركيرهو ] لطبملاو 9 نيب زيميف 6# ةميقلا موب. لي نيكرشملاو |

 | هيلع ردشال هدحو هيلا الإ ليدل ةمايقلا موب لصفلا كلذ ناو ١-5 صيصختلا وه كو

 | ىا انه نيدلا روما نم 6 نوفلتخمي هيف اوناكايف  هادعنم ىلا ضّوْفبالو هاوس دحا |
 هدنع مهنال مهتزعلاهل وا .هوجول هدانعنيب مكح ىلاعتو كرابت هللانا رابكلا ضءبلاق « ايندلا ف
 . مهلع ماح نوكي همركو هلضفيوه لب نيقولخلا نم دحا ىلا مهمكح لعجننا نم نعا

 راتس هاف امركو ةمحر اهثلاثو . هريغ دحا مهلاوحا ىلع علطي التل مهيلع ةريغ اهيناثو |

 اذا مهنا ماركلا هنس نمو مرركنال اهعبارو ٠ مهبونذ راغالا نع رتسيو مهبوبع قفا ظ

 نول علامو مهقلخ ىذلا مك لا قلاخلا هنال الدعو الضف اهسماخو . امارك اوصوغللاب اورض '

 ناو هلضفو هناسحا مم اتننم كلذف انس مهنم ىأر ناف هتئيشم قفوو هتمكح ىضتقم ىلع
 ةنسح كتناو ةرذ لاقثم مظيالال هناو هلدعو هتمكح تابجوم نم كلذف احببق مهنم ىأر
 زوج الف مهيلع حيربلال هيلع اوح ربل مهقلخ ىلاعت هناف ةقفشو ةيانع اهسداسو . هي الا «اهفعاضي

 نا تيبحاف) هلوقل مهقلخ ةيحلاب ىلاعت هناف ةحمو ةمحر اهعباسو . هيلع اورسخ نا ةمركن م

 مهئأشىف رظنف 6 هنوبحيو مهبحيإ هلوقل مهقلخ ةبحمللو ( فعال قلخلا تقلخف فرعا
 ئدر ا ومحل اررطد

 ةليلك بيع لك نع ىخرلا نيعو
 . هم ركن م نيهبالف (مدآ ىتب انمرك دقلو) هلوقب مهيلع ىدان هناف اهركتو افطل اهنماثو .

 | حي دصلا وس رج ىف (ةعورحب يلد نإف ينم |زييحن ىفع لإن كتبا ل
 ' مهلعج ىلاعت هنا اهرشاعو . ناوضرلاو ةرفغملاب هيلع دوج نا بحي داوج هناو اهوفع
 1 احاسص نيعبرا هدلس مهتليط رج هناف مهرده فرىعاو مهلاحب معا وهف 4 وهف هرا سا نار 0

 ىرالا ناب رقملا ةكئالملا ناكولو مه ريغ صال مهيلع هنافص عمم اهب رهظي 5 مهلعجو ١

 ْ «(مامدلا كفو اهبف دسفب نم اهبف ايلا اولاق 520000 لعاح نار لاقنإلا ىلاثذ ه)

 نم ل (نو.ءلعتالام معا قار ةماركو ةنع مهيف ىلاعت .لاق ىتح مهتف رعم قح مهوفىع ف

 اناو ةريغلا رظنبمهيلا نو رظنتمتاف ىلالجو ىلا ةأآ ىمو ىرارسسا نئازخ مهناف مهلئامشو مهلئاضف

 | الف ليج لك الا مهنم ىرأ الو حيبق لك الا مهنمنورتالف ةحرلاو ةبحلا رظنب مهبلا رظنا
 نوفل هيف اوناك ايف مهني لصفا انا يركو ىلضفب لب مهني اماح مكلعجا نا ىضدا
 ان ولازيال مهنا مهلاحب ىملعل مهفالتخا "ىلع ريكيالف مهئيسم نع ز واحتناو مهنسحم ىلا نسحاف

 عّسالو نيبلانم فالتخالا عفرينا لقاعلا ىلعف * مهقلخ كلذلو كبر محرنم الا نيفلتخم



 هصاصتخاو كّسِناَتُم ةكربو كتءافشب نكلو ةيؤرلاب هريصب ظح ادغ ىظ#نا دمعاي كشتالف |

 ظ

 ١ جان هاذ ىلعو ضي باس هيلعو هئاقو دعل مونلاىف هللا هجر ىزاريشلا فسوب نبىلع نبا |

 ْنَم راكلا نضعب“ لاق * معلا نع لاق جاتلاو تلق ةعاطلا فرش لاقف ضاببلا اذهام هلتاقف |

 مضي ٠7 م نورشعلاو ىداحلا ءزحلا

 لاَغ [نديد] ءاقالا 6 هناقل نمله كشلا نم صخاوهو سمالاىف ددرتلا ةيرملا تادرفملافو «

 فاضم وهو ةريصنلابو رصبلاب سجلاب كاردالاف كلذ لاق بغارلا لاق « هآر هضرك هبقل
 ىذلاوه اذهريقفلا لوش « ةاروتلا هلع انيقلااناف باتكلا ىسوم ءاقل نم ىنعملاو . هلوعفم ىلا

 نا رقلاباونم ال كش هيف مهل نكيملولذا هناقل نم كشىف مهناب رافكلل ضيرعت هبف تلق + الصا
 يئاتكلا ةاتيافا'تايآآلاو:دهاؤشلاننم نا زقلا:قدصيام:ةلهلاآلا .نسشكلا رئاسؤ' ةاروتلا ف ذا

 نيرفاكب اهب اوسيل اموق اهباتلكو دقف ءالؤه اهبرفكي ناف هيف اوباتري ىتح عدبب سيل
 هعءس ظحوهو باتكلا ىوااا مالسلاهلع ىدومنا ىلا ريشي ةيمحتلا تاليوأتلافو ©

 / 6# ءانلعجو ه8 كتعبتب كتمابو كب ةصوصخم ةيؤرلاناذ دمحا ةما نمىناعجا مهلا هلوقب هثاعدف

 ىنبل #© [هدنيامت هار] ةيسرافلابو : ةلالضلا نه 4 ىدهؤ# ىسوم هاني ا ىذلا باتكلا ىا

 هلوقىف سانلا لمح مهيلعو ليعاساىن نود هبزودبعتم معو مهيلا لزنا هنال 86 ليئارسا
 ىا هي مهنمانلعجو 86 (سانلل ىدهو ارونىسوم هبءاح ىذلا تاتكلا لنا نم لقال. ىلاعت

 ةيسرافلابو : العفو الوق هبىدتقملاو متؤملا ىنعمب ماما عمح 6# ةمئا ف ليشارسا ىتبنه

 مكحلاو ماكحالاو عُئارمشلا نم ةاروتلا ىفاع قحلا ىلا قلخلا نودشر هي نو ده [اوشي]

 لاوحالاو رومالا عيمجيف قحلا ىلع 5 | ءريصامل 2 قلاع كلذب مهايا 4 أن سهاب

 ءاملعلا ىا ةمثالا ربصامل ريدقتلاو ىتئجامل كىلا تنسحا وحن ءازجلا ىنعم نم اهنفال طرش ىهو

 مهانلعج ىا نيملا ىنعب فرظ وا ةمثا مهانلعج قا قيرطو قاشملا ىلع ليئارسسا ىنب نم

 رظنلا اهيف مهناعمال *«نونق ويف باتكلا فيعاضتىف ىتلا *# انناياب اوناكو قه اوريص نيحةمئا

 نا رقلا قحىف كموقنم رافكلا كشياك اندنعنم اهنا كشتالو [ ندشناكىب ] ناقبالاو
 نبدلاادهىىلا اهباودتهاف ندا كا قتل قارس ءاؤاوعلا] لب ىلاعتهللانااكهنا ىلاةراشا هنفو *

 قئاقحلاو عئارشلا ىلا هبزودتي ةموحرملا ةمالا هذها ىده نا رقلا لعج كلذك ايندلاو

 لبءالجا ةداس 'ةفالا هذه نم لغج  كلذك ءالدا ةداق:لشارسا ئبب نم .لغج هنا اكو

 | خيشلا لاق * اهلك لئاضفلا زارحاب ىلوا لضفالا ناف لاك لكب لكلا ىلع مهحجر

 | ىموم ىهاب مونلاىف لسو هيلع هللا ىلص ىلا تيأر هرس سدق ىلذاشللا نسحلاونا فراعلا

 | قضروال الاق اذكربح امكتما ىفأ'لاقو هرمس دق .ىلازغلا: مامالاب مالسلا امهيلع ىسعو
 مهتف رعم نعاامو ةمالا هذه ع فرشاام رظناف مهل انعفشنو ءاملعلاو ءابلوالا عيمج نع هللا

 مهاربا قحسا ابا خبشلا تيأر  رابخالا ضعب لاق اك  ةيلحلكب ةمايقلاموب نوفرسشي اذلو

 / هب ءاجاع نمؤي نا بج ىجولانم لصالا هب ءاجامب نما نث دحاو رحبلا ناف نوظوفحلا 0 07 نأ | 0 5 1 0 < زراف ع 1

 ( عرفلا )



 شا ةفوع هك كت عك

 تكافل 4 مظانمو و : مهتحولعو مهيلطا ةداظلا نارا د! قمل ةيآلا ( مهتدتفا

 ميلا ض عام“ 8 نار ,كلاب ظعو ىا 4 هير تاي اب .نك ذ نام +: [[ نت راكمتس

 ْ اهداشراو اهحوضو ةباغ عم اهنع ضارىعالا داعشسال مثو اهبحوع ليعي ملو اهلشحو اهف

 ٠

 | ةالصلا هكرتل اداعبتسا هيف لصتمل مث دجسملا تلخد كبحاصل كلوقك نيرادلا ةداعس ىلإ
 | ىننل ضرعت ريغنم مظعالا ىنن ىلع. بيكرتلا كبس ناكن او ملاظ لك نم مظاوه ىنعملاو هف |

 ه6 نو.قتنم 8 هتعرج تناهناو مارجاب فصتا نم لك نمىا ه نيمرلا نمانا هِي ىواسملا

 | كاله ميناكديشكماقتنا] ةيسرافلابو : مرح لكنم امرج دشاو ملاظ لكنم لظا ناكنم فيكف '
 ةيوقعلا ةمقللاو ةبوقعلاب اماو ناسللاباما هتركنا اذا هتمّقنو ”ىثلا نم تءقن لاه [ باذعو

 فونصب قافولا دودح هكرتىف كرحو رجزلا عاوناب دبعلا هيناذاف [نديشكهنك ] ماقتنالاو
 هذخا هيما ايافخو هللاركم محاوهنماو هتمالس لوطب رتغاو هلعف نع عدت مث بيدأتلا نه
 | مهمرج ىلع نيرصملا ىا 6 نيمرلانم انا > لاق أك هتذخا نم ةجرف دجال ثيح ةتغب

 ظفاحلا لاق : نيرادلا ةراسخم © نومقتنم )

 تمدع ٌهرهشز دبا 3 3 هك نكم #2 زاد زفه عادلا وتزركو تنك كل

 رصن نمو هيدلاوأ قعنهو قح ريغىف ءاول دقعنم مرجا دقف نهلعف نم ةثالثإ) ثيدحلاىفو *

 هللاظعاومب ظعتينا لقاعلل ىنذيف هسفن ىلع هللاهمرح كلذلو رومألا حقا رظلانا معاو + (اماظ

 سابعنبا نعو * هللادابع ةيذاوةعيبطلاو سفنلا ةقفاوم حورلا ةيذا نع بنتو هقالخا.ق اختو

 ىنكل هللا ىلع كتمرح مظعاام ةيعك اي لاقو ةبعكلا رادج ىلا دنتسا هنا امهنع هللا ىضر
 هينم نإ بهونعو * ةدحاو ةرم اءاسم ىذوانا نم ىلا تحا ناك عيش كتمدعول

 نوعبس قودنص لك معلا بتكنم اقودنص نيعبس ليئارسا ىن ءاملعنم ملاع عمج لاقدنا

 | تعججناو مولعلا هذه كعفنتال ملاعلا اذهل لقنا نامزلا كلذىن ىلا ىلاعتهللاىحواف اعارذ

 هدف ملم ىذاو ناطيشلا ةقفارمو ايندلابح لاصخ ثالث كعم مادام ةفعاضم افاعشا
 فدو هنا يرحل هريغ ماقتنا هيشيال هل هللا ماقتناو ماقتنالا ةطروق 1 عقوت باسالا

 ندي ى وا ران نما نيج تقلا» نعيم انجل تان رفؤه قادر كفل عوض كال نرحل
 ١ فلا نوعبس ىعش لكفو راننم بعش فلا نوعبس داو لكىفو راننه داو فلا نوعبس

 راننم رصق فلا نوعس راد لكفاو اندر ااف كلا نوعبس ةئيدم لكىفو ران نم ةئيدم |

 باذعلا نم عون فلا نوعيس قودنص لكىو ران نم قودنص فلا نوغبس رصق 2 |

 قوجيذف امك تنك" ىتنلايا لاقف هنعا هللا ىشرإ بع عمسف ( اباذع نكست دز ةعاما قبل

 | ةزافمللاىف اريط تنك ىتيلاي هنع هللا ىضر ركبوبا لاقو . منهج ركذ عمساملو قولكاو |

 هللا لأست هج ركذ عمسا+لو ىئدلتل ىىا تيلاي هنع هللاىضر ىلع لاقو . رانلارك ذ عمساملو |
 باسحلا ءوسو ةشقانملا فقاومىف فوقولاو باذعلا بابساىف عوقولا نم انظفحينا ىلاعت ْ

 | هتبرقو هتنج ىلا لصوملا هنيد ىلع تاشلا هنمو هاضر قيرط ىلا ىدهف قلخ ىذلاوهو |

 , كشعا 3 ةيرم ىف نكنالف ف ةادوتلاىا 6 ؛ باتكلا ىسوم اننا دقاو » هاقلو هتلصوو ظ
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 ةوسكىفريخال خيشلااهيااي لاقو اهنم جرخ مث بوذحلا قرتحيملو ةوسكلا :تقرتحا ىتح اهيف |

 | اوناكولو ءاليواو ةنملاىف هلام نود نوقاتشملا ناكوا نيفراعاا ضعب لاق « رانلا اهقرحت
 مالسلاو ةالصلا هيلعىنلانا ىرتالأ قرتحيالوهف بوبحلا عم ناك ن ف هاقوشاو هعم ميحجلاىف |

 لوقلا كلذ نمؤملل لوقت رانلان اكو ةرعش هنم قرت<لو جارعملا ِةليل اهيفامو مهج ىلا رظن

 ىتايزب بهذي كرونناف كماقم ىلا نموماي زج هماق» ىلا بهذي نيح هللوقت ةنلا كلذك |

 ىوتملاف لاق اك ىتقاطلو |
 دانك( مزافم هح ىه ددرك هنرو رب دأب وحجم 2 1 خشدلوكلا

 ىلع هرون بلخف ةنحالال نمؤملل نوكي امنا ىلحتلاو ىلحتلا رون نمؤملا رون نال كلذو |

 هلل مالابخ/ ]بلا قمل غلا دلل ىو اله داورال ادخل نطاق ا يزال لفت اونو ايل منا" قلأ:ةفلكا
 ملاعلا لاح اذه ناك اذاف ساجملا نم كلذ مانق الا بلطيالف داسكلاو ضابقنالا هل لصحي علا ف
 فرعنق نطابلاىف هنم ا وهنم عم ملاعلا لاح هلع سقف رهاظلاىف هنم ملعا وه نم عم

 6 بك مري يجف متو متجه ص وج ع كج ل6

 ماقم لكب ةفرعملا مهلو ناش لكىف ةيلغلا مهلزال مهروضح دنع تكسب ىلاعت هللا لها بتاض

 باذءلا نموه [نديئاش>] ةيسرافلاب ةقاذالاو ةكم لها ىأ 34 مهنقيذنل وإ» مهرارسا هللا سدق

 ىنلا ءامدب نينس عبس طحقلانم هب اوذام وهو ايثدلا باذع وهو برقالا ىا :# ىندالا
 ربولاوهوزوهلعلاو ةقرتملا ماظعلاو دولحلاو فدا اولك |ىتح ةيذالاىف اوغلابنيح مالسلا هيلع

 ءامسلا نيبو هنيام ىري مهد دحاولا راصو راشا ىلع ىوشو لبالا رابواب مدلا طلخناب مدلاو

 رسالاو لتقلاىلا مهرها لآ ىتح مهبيذعت هيفامت اهايالب و ايندلا بئاصمي اولتبا اذكو ناخدلاك

 نودفةرخ آلا باذعوه ئذلا ريك الا باذعلا لبق ىا ربك الا باذعلا نود © ردب موي
 هكرتكزز.؛ ناذعزا: زتورف:] ءرياشت ىف قشاكلا -هعيتو :ارسالا تفثكى و + لق سعت انه

 ناكاذا كلذ نود اذه لاف *”ىثلانم ناكم ىلدا لصالاىفهنال كلذو [ شتادد تسدواخ

 هكمدرك لق شاقن ريسفتذا بالرد بترلاو] + لاومالا ف توافتال هنمريعتسامث اليلق هنم طحا
 زكفلو انند ئراوخدنا هتقكاو رادبا ريشعشب ىدهم جو رخ لكلا تسراعسا ىالغ ىندا

 [ هللا برق هاكردزا نداتفا رودو هانكرد نداتفااي ابقع ”ىراسن

 تسوتدب ىاذع نهزا قارف زود نثتا *  تساربك ١ باذعوا لاصو-زا نذنامزود
 ظ ةدهاشم نع كايتو الا باذعلاو:ةفرعملا نامرح ىندالا باذعلا ىلقبلا قئاقخىفو *

 هي مهلحا © هيلع باذعلا ريك الاو ايثدلا ىلع صرحلا ىتدالا قارولا ندحلاوبا لاقو « فورعملا |

 رفكلان ع نوبوتي 86 نوعجرب ى قع هلثمى#ب لفلؤ: ءدهاشو مهنم قبنم لعل ىأ |

 مهدحال تعقواذا كولسلا باهتتاو بلطلا بابرا ىلا ريشي: ةيمجنلا تالي وأتلا فو © ىصاعملاو ا

 / هلتعقووا كوبق رورغو نايس ول سفن ةقااسأو_ةلالملاف | ةءاخا ادت بحعل ةققو كولسلا ءانثاىق

 ظ هتنوا هلاموا هسفن ىف. ءالساما هللاءالّساف اهتاوهشو اهتتنيزو امندلا نم ”ىث ىلا هتافتلاب ةرتف

 ظ ازكماسو ةلغغلا موننع اوهيتنا نحلاو ءاليلا باذع ةقاذاب مهاعل هئابحاو هنابرقاو هيلاها نم

 نىلقنو) ىلاءتلاقكتلقلا ةودقو نارجولاو نالذخلابربك الا باذعلا مهشيذينا لبق ةلطعلا مايا
 أ . - سس ل عسسل

 ( مودا )
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 اوامعو) قحاب لطب (اونما نيذلاام )ف هللاريغل نوبلاطلاو هلل نويلاطل!ىا (نووتسبالال قا
 تانج نا ىنعي (الزن ىوأملا تانج مهلفإل هاوسامت ضاىعالاو هللاىلع لابقالاب (تاحلاصلا

 ىف مهلزنمو مهاوأم اماو هللا ىلا نيرئاسلا نيبرقملل الزن نوكي مهلزنمو راربالا ىوأم
 راثياب ةعاطلاو ناميالانع اوجرخ 6 اوقسف نيذلا اماو 8 ردتقم كيلم ددء.قدص دعقم

 ناكم 6 رانلا ف مهلزتمو مهأحلم ىا ناكم مسا 6 مهاوأف  امهلع ةيصعملاو رفكلا
 4 اهف اوديعا اهم اوجرخي نا اوذارا 8 [ هكماكره ] هي الك 92 نينمؤملل ىوأملا تانج
 رانو «اريعس مهاندز تبخ اك ) هلوقك ةقيقحلا ىف ةداعا الو جورخال هنافاهفدواخلا نع ةرابع
 نوعفتريف رانلا بيهل مهبرضي هنا ىوريو اهف ديز تبخ دق مهلثاق لاق الك ىنعي وبخنال منهج

 مهاقلتنوا رانلا بمهل مهيرضي اهنم اوجرنا اوداراو اهباب نه اوبرق اذا ىتح اهتاقبط ىلا

 | اهرع نمعس عي درلا نووهف مهبرضتف [ نيشت ١ ىاهزركب ] ىنعي : عماقمب ةنزحلا

 ضعب نم ةداعالا امناو اهمف نووقتطسم مهنا ىلع ةلالدال ىف لكم ادبا مهل لعشإ انكحو

 تاذع اوقوذ مهظيغىف ةدايزو مهلع اديدشتو ةناها 2 مهل لبقو 3» ضعب ىلا اهتاقبط

 نولوقتو ايندلا ىف رارمتسالا ىلع نزوندكت 8© رانلا باذعب ىا هم هب منك ىذلا رانلا

 نال نوب دكر مكه رانلاباذعإ أبس ىفو نارقلا ناهرب ىف لاق * ران الو ةنجال

 فصوب فصوتال تايانكلاو اهركذ مدقتل ةيانكلا عقوم تعقو ةروسلا هذه ىف دانلا

 ىهتلا اهظفحاف ةفيطل هذهو راثلا فصو ندحف رانلا ركذ مدقتي ل أيس ىفو باذعلا
 داعبالاو دعبلارثيىف اوعقوو داشرلا ليس نع اوجرخ (اوقسف نيذلااماوإ تاليوأتلاىفو ©
 اهيلعف اوتاماهيفو اوشاع ةفصل اهذهىف مهنال (اهيف اوديعا اهنماوج رنا اودارا انكرانلامهاوأف)
 لبحبةعببطلا لفسا نم اوجر نا مهلنوحصني ايندلا ىف اوناك امل قحلا ةاعدزا كلذو اورسشح

 ىولعلا ىلصالا نطولاىلا هجوتلا ىلع ىناحوُرلا قوشلا مهلمح ةقيرطلا بادا ةياعرب ةعيرشلا
 ةيلفسلاةيناويحلا ةيناسفنلا ةعيبطلا مهتكردا ةيناومثلا تاكردلا نم جورخلا ىلع اومنع املف
 نيذعم متنك ناو مكنال للا (اوةوذإ ةمايقلاموب 6مهل ليقوإل ةعيبطلا لفسا ىلا مهتداعاو
 نواب متكواو ةيورخالا مكساوح للجي ىذلاباذعلاب روعش مكل ناكام نكلو ايندلاىف

 ايندلاف رانلا باذع+لا متقذامل مكتااك رانلا باذعل ةبجوملا لامحالا نع متيهتنال باذعلا قوذ
 عيطملاو نمؤملااماو قسافلاو رفاكلا فصو قارتحالاف .ىهتنا زارتحالا ةياغاهنع متززتحا

 ىونثملا ف لاقاك (ىهل كرون ا فطا دقف نم ؤماي زج نم ؤملل مهج لوقت) هقح ىف مالسلا هيلع لاقدقف

 مثلا درمونت ىاهشتاز هنرو « مهتح ىا كبس ندكلا شسوكت

 ناك ابوذحم نا ميما قارتحالا مدعفف ادج ايقأت هلو ديحوتلا رونوه رونلا كلذو

 خيشلا ىلا بوذجلا ءاج خيشلاىفوت املف هبحب ناكو هرسس سدق ماريب ىحاحلا خسشلا بحاصي

 ىخااي اموب نردلا سمش هللاقف ماريب ىجاحلا خسشلا ةفيلخ هنوكل نيدلاسمش ىاب ريهشلا
 نيدلا سمش حرفف لبقف اندينم اهتسباول فيكف هتايحىف ماريب ىحاحلا خييشلا ةوسك تسبلام
 ثبلف ساجملا كلذىف تناك ران ىف هسفنىتلا اهسبل املف ةوسكموسبلاو ةفايض اوامعف هيدي سم عم

 اني يبل

 ىران

 ةطأ كروت ناف نهّوم ايز> ثيدح نايرد معش رثفد رخاوارد
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 يوت لوقا اك
 نيبلا ىف مكلاصو ىوس قبب ل * .نيبلاب ابهاذ اوه ءاج ذه
 نقيع كوديكتع 0 نءإلاو * ىنع ف مكشع ريغب ءاحام

 لودحو مهل ىخا امإ سفن لك لع مدع نا ىلا ريشي 6 نولمعي اوناكامب ءازج ) هلوغبو
 هللا ريغ بلط ىلع مهلابقال قحلا نع ضاىعالاب نولمعي اوناك امي ءازج ناك امنا هيمهلهج

 ناكوركانمؤم قب اذخدلاة بج اذاكر جل عيككركك] يآ ] *6 نفأ 98 ىهتنا هاوسام ةدابعو
 قحتسيالو رانلا ىف دلخ هنا ربخا اضياو نمؤملا هبلباق هنال 0 نع اجراخ # اقساف
 مم هب خرصتلاو ةرخآآلاىف ءازجلاو فرسشلا ىف  نووتسيال © رفاكلا الا اهف ديلختلا
 قا واف غلع لمحل عمجاو هيلع ىلا لصفتلا ءانبو دك أتا ةهباعملا ىتث راكتالا ةدافا
 هدمآ ترخافم ماقمرد ىدرم ةشيس ريشاب هبقع نب دبلو هكدناءدروا. ] ىنشاكلا لاق *

 شوماخ تفك لع انآ زيتون نابز زا نم نيكو تسرتخيسوت نائس زا نم نانس ىلع ىا تنكأ

 ىاربىلاعتو هناحبسقح تسنالداحم ىارايهحو تاواسم ٌةرهز هج نم اب ارث قساف ىا شاب
 لثمنم هنف لخدو هنع هللاىخز "ىلع وه نمؤملاف [ داتسرف تيا هنع هللاىضر ىلع قيدصت
 3315 ا عما دروا كلذلو هتفصىلع وه نم هف لخدو دولا وه رفاكلاو هلاح

 قسفلا تاملظ ىف وه نم عم ئوتسال ناميالاو ةعاطلا راوثا ىف ناك نم ءاطع نبا لاق *

 قارفلا ةلذمىف وه نك هلايذا رح لاصولا ةلح ىف نكنفأ نارسالا فشكى و« ناضطلاو |
 ةقسشم ىلاعي ةبوقعلا لوه ىف وه نك ةفلزلا مسنو ةبرقلا حور ىف ناك نفأ هلابو ىماقي |

 مسوو نالذخلاب طبر نك نافرعلا سوءش هيلع تعلطو ناهربلا روني ديا نفأ ةفلكلا

 نانقتل الو نايوتسيال نامرحلاب |
 نابقتلي لفك" هللا هككرطعلادءا لئجتت ايلا ممكنا "اهنا ْ

 قلاع“ لقتسا“ اذا "لسمو: + تلقتنا امآذا“ةَساَس' ه

 بغارلا لاق 6 ىوأملا تانج 36 اقاقحتسا 6 مهلذ تاحلاصلا اونمجو انما نذل اكل ٍِ

 افاضمرادلا نوك ىف دولخلا زاد هلوقك ىوألا ةنجو هللا مضنا انك *)!:ئرادكسم ىوألل

 لزنم ايندلا امباو قبقحلا ئاوأملا اهكذل "عملا ىلا ةثكلا تفيضا داشرالا ىو * ردصملا ىلا

 تسارئاشبا ] ةسسرافلابو : رقمال ةوخدلل ردم اهنال ةرطنق تنمس كلذلو ةلاحالهنع لحن ص

 ىوأملا ةنج اهل هللا ىضر سابع نبا نعو * [:تسا قيقح ىاؤأم هك اهتشهبو اهناتسوب

 مالسلا رادو رارقلا رادو لالجلا راد ىه ىتلا ناعلا نانْللا ىدحا ىهو بهذلانم اهلك

 لاح ىا  الزن © معنلا ةنجو سودرفلا ةنجو دلخلا ةئجو ىوأملا ةنجو ندع ةنجو

 هكىرضحام ىنعي دشاب نشكشس هك ىلاح رد ] ةيسدافلابو : ارجاو اباونث تانملا كلت نوك
 ةلصو بارشؤو ماعط نم فضلاو لزانل دعيام لصالا ىف وهو [ دنرا نانامهم ىارب
 انتل“ ىلا اغواتع اة مهلامعتا بيسب 6 نولمعي اوناكامب هه ءاطعلاىف اماع راص مث ْ

 ىوسام بلطب 6 اقساف ناكن؟ ) ىلاعتق ملا ب لطب 6 انمؤم ناكنفأ) ةيمجنلا تاليوأتلا فو ©
 (قحلا)
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 عالفاإالع ىحبل سلبا رهظ ناجر ا ماك | ىفو * ىلاعت ا ارو ةقهش قهش مث لاق

 يف هلك أت اماعط تم "دق كناف ةذحاو ةرمالا ال لاق ”ىثىلع ىنم تردق له ىحي هللاقف

 تنك اك ةالصلا ىلا مقت لف ةلبلا كنت تيقادار اع وكلا نم ت5 عيل نص كبل .ةوكا هذا

 تحصن ال مرجال ثيبحلا هل لاق ادبا ماعط نم تعبشال مرجال ىحي هللاقف اهلا موقت

 كدعب ايمدا

 ىمحاي ىىدآ مكشرب نينج » ىدصرك ١ داز روخ هزادناب
 ىلع بمكتب |الجوال توك هللا ونا دانيت جيت ةيكاعا

 مهضعب لاق * تانسحلاو ريخلا هوجوىف 6 نوقف © لاملانم مهانطعا د6 مهانقزرامو قه
 لضفنم ةاساومو باصن نم ةاكز برضا ةثالث ىلع كلذو عوطتلاو بجاولا نم ماع اذه
 توق نم راثياو

 رش عفد نارفيتسما ريح جيك نادك دز ميس نك لذب ار كينودب

 ناور رب شتر دسر مدامد * ناور دنا ىريخ يو نيسفيأ ١

 ام 8 مهادع نمع الضف لسرع ىب الو برقم كلمال سوفنلا نم د« سفن معت الف ف
 لحمو قافنالاو ءامدلاو ىفاجتلا نم ةليلجلا مهتوعن تددع نيذلا كئلوال ىا # مهل ىنخا

 هوأد اذا مهنيعا هبرقت امم كك نيعا ةرق نم 9 نيلوعفملا دسم تدس ىلعت الب بصن ةلمجا
 نشوزب اهمهح نادي دك ينيج ىشن اهدهجن "قيود ذارإار قصات رولات يغني وكت

 نذا الو تأر نيعالام نيملاصلا .ىداسعل تددعا ىلاغت هللا لوقف ) ثيدحلا ىفو:[ ددرك

 مهل ىنخاام سفن ملعت الف مش نا اوأرقا هيلع متعلطا ام لب رسب بلق ىلع رطخالو تعمس
 امندلا ىف نوامعي اوناك ام بيسب ءازج اوزج ىا 4 نولمعي اوناك امي ءازج 0 (نيعا ةرقنم

 ناهنبلمع نوح هكمدومرف ىرزب ] ةحلاصلا لامعالا ىف ةيوطلا قدصو ةينلا صالخا نم

 ةافاكك زين ارىمك دون عالطا ناشيا تعاطرب ار سك هجنانحات تسناهني زين ازج دندركم

 [ دشاس عالطا ناغدا

 نمسو ورس هنو مدي لكو هلالهت * نمحي ناناج هرمه مور هككىزور

 نمو دناد واو دناد واو متادنم * دوش هتفك واو نم نام هك اريز

 دعاشو نيدادلا عجاضم نع (عجاضملا نع مهإ) ممم (بونج فاحت ) ةيمجنلا تاليوأتاىفو ©
 مهفل ام نوقراشيو مهلاوحا نوظحاليالو مهلامعا نونك اسيالف لاوحالا تاعجاضم نع مهبولق
 ىف «اعمطوإل داعبالاو ةعيطقلانم افوخ مهبرل مهبرب مهر نوعدي مهفراعم هللاف نورحمو
 دوقفملا بلطىف دوهلال ذب «نوقفنسإل دوجولا ةمعن نم (مهانقز رامموإ) تالصاوملاو تابرقلا

 ىنخا امنا ةقيقطلاىفو . لا «هعتالفإ ىلاعت لاق اكدوقنلا نم مهل ىنخا ام دوجلاب مهلا دريلو
 مكنيع نوكت نا مادام هنا ملعاف * قح نيعلا ناف مهنيعل مهنع ىتخا دقف مهلاج وه امنا مهل

 قالتلا ةداعس حبص علطولف مكنيع هبيصتالثل ىلع ايفخم قابلا مكلاج نوكي ةبقاب ةينافلا

 | ءاقنلا مادو ءافخلا رهظو ءافحلا بهذف نيعلاب 0 تلدكتو نييلا نم ,.نييلا ةملظر بهذو



 مون 1٠١ نورشعلاو ىداحلا ءزجلا

 لولا ارا تا روب سلقار رخل ةايحيت كلما قئدافب ينعكس ذب زان شاك ىذاران فلك
 [ قتدركا داهشما ىاهيركو داذ

 دولا درد ىاهلانو ون لابخو نم «* دنشاب شوخ باوخ تسم همه كبش ميدب
 هتالصىلا هلهاو هتحا نيب نم هفاطو هناطو نعراث لجر نيلجر نم انير بحت) ثيدحخاىفو

 هلهاو هتحا نيبنم هباطو و هشارف نع راث ىدبع ىلا اورظنا هتكئالمل ىلاغكالللا لوقف

 ملعف هباحصا عم مزهناف هللا ليبسيف انغ لجرو ىدنع ام اقافشاو ىدنع ايف ةبغر هتالص ىلا
 ىلا اورظنا هتكئالمل للاوقيف همد قيرها ىتح عجرف عوجرلاىف هلامو مازهنالا نم هيلعام

 ةنطلاىف نا ) ثيدحلاىفو ( همد قيرها ىتح ىدنعامت اقافشاو ىدنع اف ةغر عر ىدتع

 ماعطلا عطاو مالكلا نالأ نمل هللا اهدعا اهرهاظ نم اهنطابو اهنطاب نم اهرهاظ ىري افرغ

 مالسلاهبلع ىنلا حدمي هنع هللاىضر ةحاور نبا لاق (ماين سانلاو ليللاب ىلهو مايصلا عباتو

 عطاس رجفلانم فورعم قشثنا اذا * هباتك ولتي هللالوسر ايفو
 عقاو لاق ام نا تانقوم هب * انيولتف ىمعلادعب ىدهلا انرا

 عجاضملا نيرفاكلاب تلقثتسا اذا * هشارف نع هبنح ىفاجي تدب

 مبيع مهلك قئالخلا عمل توصن دانم ءا ءاح تيرخ الافق ع ,لوالا هللا عج اذا ) تر

 عجاضملا نع مهبودج ىناح نيذلا مقيل ىدانيف م 3 ”مركلاب 000 مويلا عما لها |

 نوهوقف ءارضلاو ا مقيل لوقيف عجري مث ليلق مهو نوموقيف |

 واع نم ليللا مايقنا عاق <( نساانلا ا بساحل مث ةنخلا ىلا اعيمج ناوح رقيق ليلق مهو

 هوجولا نم هجوب لبللا درو كرتيالو مقليف اذه هلبهو نق ىلاعت هللانم بهو وهو ةمهلا

 اناو مانت نايلس اياب لوقت ءاروحانا اذاف ىدرو نع تم هريس سدق ىنارادلا ناولسوبا لاق *

 يبان فتاكة هتعرش ققتر دي ر ضل رك ف خيل وع وزب اع هناي غي نس مايا فب كافتناك
 ذاتسا اي ىللاقو اموب ىنءاغ ماني الو لللا موقيو رطشالو راهتلا موصي هجولا نسح باش |

 نارحلا نم نجرخدق راوجن ىأكو قشنا دقي ارحم ن أك تيأرف ةلدللا ىددو نع تعا

 نملو نتنا ن ناجل راع هه تقإ ناب لهم ةدحاو نيف اذاو نهْم اهجوا نسحا راجل

 هذه تناكل هذه كتليل ىف تمواف كمون ةلل هذهو نيضم ىتلا كيلاذ نك نالقف هذه |

 لوقت ءاهوشلا: تأشنا مث كظح |

 لاكشا ننام قت تنافي ف اللاعب كل قمدباوكالؤل كاس
 ىلاثما, . ىهدلا نهف .ىلابللا :,ثمت .* :ناف . تيحام, ىلامالا نادقرت ال

 لوقت ناسحلا نم ةيراج اهتباجاف
 تانج تاضور ىف دلخلا ةنج ىف * ادبا ىنغلا تلئ' دقف ريخم رشبا

 تانرو عبج رثب نا رقلا قلتو < اهارردت تح ؟قاوزلا ىلابللا نحن

 تاحرفو ١ لافاب , دوجمب رب *. كلم نم. هوجرتام تلئدقورشا

 تاّحتتلاب . ىظيمو. هلا ىندت # .نبختحم ريغ لحم ءارت ءادغ
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 ةدجسلا ةروص مه ١١9 اليم

 ةالصلا ف ةدجسلا ةيآ أرق لج ىواتفلا ةصالخىف لاق * نمحرلا تفىف اذك نالوق هنف
 ةراوشلا شلال ناش اورايلا هدب اعرخلا نم“ ردوا عر وذتلا ادا ىلإ دعك احناككنا

 ةروسلا متحبف مايقلا ىلا دوعي مث دجس ءاش ناو ةوالتلا ىونب اهب عكر ءاش نا رابخلاب وهف

 ةروسلاممْح ىتح روفلا ىلع ةوالتلل دحسي مل ناو لضفا ناك ىرخا ةروس اهب لصو ناو

 6 نوربكتسيال مهو ) تاليوأتلا فو © ةوالتلا ةدحس هنع طقس هتالصل دجسو عكر مث
 ناكل هك رمعاب مدال دحبس ولو مدآ ةلق ىلا كل دحسن نا سالبا ةلكذفلا د نع

 لاق + ىهتنا كل اندودسف انل ةلبق ةيعكلانا 5 دوجسلل ةلبق مدا ناكو كل ةق.قلا ىف هدوجس
 ركاذتي ذئنح هنال هدوجسف الا هتالضفف سلبانم موضعع“ ناذتالا_ نستلو رابكلا ضعب

 نم موصعم هدوحسوف دبعلاف ىلدملا نع لزتعيو هسفنب لغتشيو نزحيف هتيصعم ناطيشلا
 سيلو ةيسفنوا ةيكلموا ةينابر اما اهلك دوجسلا رطاوذف .سفنلا نم موصعم ريغ ناطيشلا

 لغتشاو هنزح لازف سيلبانع ةفصلا كلت تباغ هدوجس نم ماق اذاف ليبسنم هيلع ناطيشلل

 ناطيشلل مثترلا لصحب ىتح ةلفان وا تناك ةضيرف ةالصلا ىلا عراسي نا لقاعلا ىلعف * كب

 لاصولا مطو ةاجالا ةذل دحميو لاعتملا كلملا ةرضح ىلا حورلا برقتيو نامحرلل ىضرلاو

 ناهجرد دشاب رغم ىقوذ نبا اركره +. ناحدزت ركس قوذزا"تساداز هدخس َقَوُد

 نايل فاثتسا « مهبونج فاحت 9» ءاعدلا عت كنا نقلا :ةدَحلم الها« نمت اذامجلا' مهلا
 كافاح دقف كقفاون ملنم ناف ءافلانم ذخا دعبلاو وبنلا ىفاحتلاو . نينمؤملا نساحم ةَش

 ىحتتناو عفترت ىنعملاو . هريغو ناسنالا قش وهو بنج عمج بونجلاو كنع ىحنو بحنو

 عضوم ىنعمب دعقك عجضم عج مونلا عضاومو شرفلا ىا  عجاضملانع 8 مهعالضا
 زا ناشيا ىاهولهي دوشيم رود ] ةيسرافلابو : ضرالا ىلع بنلا عضو ىا عوجضلا

 لاح نا ىلا ةراشا مهبونج نوفاجي لاّقينا نود بونجلا ىلا ىفاجتلا ذاتساىفو [ اههكباوخ

 ةاجانملا ىلع مهّصرح لامكل مهئاف باجحلاو ةلفغلا لها لاك سل تفشكلاو ةظقلا لها

 لهااماو اهسفن نم مهتقلا ضرالا ناك مهرابتخا ريغب اومان نيح عجاضملا نع مهبونج عفترت

 مهبونج ريمض نه لاح 6 مهبر نوعدي 8 كرحم مهكرحبال ضرالاب نوقصالتف ةلفغلا |

 هتدابع لوش مدعو هباذعو هطخع- س نم ِ افوخ 0 زارةتسالا نع ىلاعت هل نيعاد ىا ا

 تلزت اهنا ىنعي ليللانم دبعلا مانق ةيآلا ريسفتىف مالسلاهللع لاق هتمحر ىف 6 اعمطو ©
 ةالصلا لضفاو مرحلا هللارهش مايص ناضمر رهش دعب ماضلا لضفا ناف نيدحهتملا نأشىف

 ربرس نايناهجو دئراذك ورف بش ٌءدرب نود ] ىئشاكلا لاق * لدللا ةالض ةضيرفلا دعب

 ردو دنتسيإب زامن مدقرب هدركىهن مرت شارفو مرك رتسي زا واهب ناشيا دنهنب تلفغ نبلاب
 هنع هللاىضال نر رلالا د يقر لكفس نأ اد رار دوا 2 552

 ركيد ىشردو .دربى رسب عوكر كيبو « عوكرلا ةليل هذه» تفكم ىشرد ةكتسلوقنم

 نوج سيوا ىا دنتفك ديئاشربم حبصب هدجس كيبو « دوجسلا ةليل هذه » هكدومرفبم
 تينا تكتل ران ع نلا ”كلي را اهيشأ هك تتح ىنسا ىزاذ ”كعاط تقاط



 مه ١١4 »ج> نورشعلاو ىداحلا ءزجلا

 اوهبقتا !ونام'اذاف باذعلا نما مهيلغام :قاوذ مهلا نسل. ماين سااف .باذعلا نم هيام لا: قودي
 ىسنملا كرت باذعلا ىف ؟انكرت 46 كانيسن انا ف اذه مكموي ءاقل متينسن امب اوقوذ مهل ليقف
 انومتيست اك ةمحرلا نم ( ىانيسن انا) تاليوأتلا فو هيو متكرتامل ةازاحمو مكب ةناهتسا ةيلكلاب
 هتةص ىلا فوصوملا ةفاضانموهف مهجىف دلخلا باذعلاىا :«دلخاباذع اوقوذوول ةمدخلا نم

 ليها وز وهيكل زن ةنواثلبت منك ىذلاب ىا د# نولمعت متنك امي 8 قيرحلا باذع لثم

 راعشالاو قوذلل ىوطملا لوءفملا نييعتو مهيلع بضغلا راهظاو ديك أتلل مزال ريركت وهو
 ىلا( ةضاعلاو .نقكلا نونف نها رخا4 تابلنا#هلَلب نانسبتلا نم: رك ذام درج نبل هنن ناب
 ةكمالملا موقت ةمايقلا موي ناك اذا لاق رابحالا بعكن عو « ايندلاىف اهيلع نيرمتسم اوناك
 ةعافشلا تمرصنا اذا ىتح نوعفشيف نونمؤملا موقت مث نوعفشيف ءادهشلا موقت مث نوعفشبف
 سمّويو اهيف اهلها ءاكب مظعيرمت هبدللا ًايعيدحا رالا ف قبال ىتح عفشتف ةمحرلا:تجرخ اهلك

 ادبا مع اهنم جرخبالو حور اهيف لخديالف مهيلع ضبقفف بابلاب
 زوسم ترانس ادرف تانزتت * زودب ممشجود خزودز ىهلا

 ال اهبجومب نولمعتالو اننايآب نونمؤتال نومرجلا اهيا مكتا ىا © انتايإب نمؤي.امنا 8
 اوهنامل اوداعل اودرولو) ىلاعت ةلوق هيقطني اهسح نوعدت ام ايندلا ىلا ؟انعجرولو اخلاص

 [ دنوش هداددنب ] ةيسرافلابو : اوظعو ه6 اهب اورك ذ اذا نيذلا » اهب نمؤي امناو هن

 ءاملا توصل لاقي ريرألاو ريرخ هنمعمس اطوقس لعقسرخ تادرفملا ف لاق * ه#ادجس اورخإل

 نيرا عامجا ىلع هسنت ةيآلاىف رورخلا لامعتساف ولعلا نم طقسي ام كلذ ريغو عررلاو

 ىلع هبال © مهبر دمحب اوحبسو )ل دعب هلوقو * حببستلاب مهنم توصلا لوصحو طوقسلا
 لاح مههوجو ىلع اوطقس ىا ىهتنا رخآ أشال هللادمحب احيبست ناك ريرخلا كلذ نا
 كرشلانم هبقيلي ال ام لكنع هوهزت ه« اوحبسو 8 هللا باذعنم افوخ نيدجاس مهنوك

 هدمحمب نيستلم ىا لاخلا عضومىف # مهبر دمحب 8 كلذ ريغو ثعبلانع زجعلاو هيشلاو

 هلا رهاظلا 86 نوربكتسيال مهو 8 اهريغو لمعلاو ناميالا قيفوتك هلامعت ىلع ىلاعت

 ناك اريكتسم رصينم لعفب اك ةعاظلاو نامالا نع نومظعتيال ىا نيذلا ةلص ىلع فطع
 مظعا ماما لوَش تسامهن ٌهدحس نيا ] ىشاكلا لاق * قافتالاب دوحس لح ا. هو اهعمسي+ل

 ٌهدجس ارنيا رهطالا هريس سدق ريكا خنش ترضح مهد ىفاش ماما لوشو هللا همحر

 دنك قيدضتو هدش .لفاغ نازا هكار ىّريحن | .ددرك ركذتم ةكدياب دجاسو هتفك رك ذت

 [ تسدوجوم ايشا همهرد تالذا ن5 ادخلو دوجو تالالد

 ضاوك داد شنسادحوب * ىهامات هفقزا ارو(

 تسواتدحو لبلد ىن اووج * تسوبان زغمزان وك ىازجاهمه

 نم ىنلعجا مهللا لوشي.٠ةيآلا هذه ىنف اهتب اب قيلي امي هتدج سيف دجاسلا وعدي نا ىتبذيو |

 كرما نع نيربكتسملازم نوكا نانم كبذوعاو كدمحمب نيحبسملا كهجول نيدجاسلا |
 دج ل غارق ناف اًرسو ارَهج .رجفلا ةالص ةءارقفف ةدحسلا ةءارق هللاهمحز كلام هركو |
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 . 2 11 سا طفلا اطال الار طمس هي ١ ل 1: ب لف كلا ردا صلاه سكات ككل

 ةدجسلا ةروس 900055---ءاكتس

 ءاشولو 26 ىلا عجل كيبكلاو تلخللا ىلا عج فيطللاف هفطل ةرشارم دادعتسا

 اطع نبا لاق ام ديعولاو دعولاب لزالا ىف مقلا ئرج نكلو هب نيفراع مهلك سانلا لعجل

 راشخالا متيل ديعولاو دعولاب لوقلا قح.نكلو اناضرا دبع لك انقفول انئْشول هرسس سدق

 هلدشو ما كنعاو ةيراعلا زيارات الفلا اطل علاق الإ د وتعو ج يلك نرضاالعلل لبو
 تفطللا هدنع ىوتساّن منا كلذو ىناوعلاب دابعلا عيمج حورتياك كييذعتب ىليشلا حورتيل

 عقيل هولسلا يلعب وأ فراك اناهن جلوب لكي قس دوصقو فأذي سالا جللز هلو رونا
 ردكلا نيعف هلاب افصو هلاحو هتقو باطف هنالب ف

 داتف ىراديرخ ارىاتمره * تفاع دهازو مههاوخ الب ام

 لاقف لسودهيلع هللا لص هللال وسو ريم ىلع هنع هللا ضر ةريرهوبا انطخ لاق نسحلانعو *

 تنعل ىلا الول مدا اي هللا وش ريذاعم ثالث مدا ىلا هللازرذتعيل ) لوش, هللالوسر تعمس

 ةدشنم نيعمحا كدلو مولا تمحرل هيلع بذعاو فلخلاو بذكلا تضغباو نيياذكلا

 مهجن الامال ىرصا ىدعو ىلسر 7-5 ك لوقلا جاى كل وةاكاقفل مول م مهل تددعاام

 نذعاالو ادحا رانلا كتيرذ نم لخدا ال ىناملعا مد اي هللال وشو . نيعمجا سانلاو ةنحلا نم

 عجري لو - امث رشا ىلا داعل ايثدلاىلا هتددرول ىلا ىملعي تملع دقنمالا ادحا رانلاب مهنم

 مهلا نه اعفريام رظنافنازيملا دنع, و كتيرذ نيبو ىنبامكح كتلعج دق هللال وشو بنيد

 ملعاو 5 00 مهنم ل لخداالىا عت ىتح ةنملا هلف ةرذلاقثم هنرش ىلع هريخ مهتم حجر نذ

 مهج تئاماذا ) مالسلاهيلعهلوق ليل ديءافعضلا نم ةنحلا المباك ءايوقالا نم هج داع ىلاعتهللانا

 الخ هللا ”ىثنف كقلخ ءافعض نمىت المتملو ةنعارفلاو كولملاو ةربابجلا نم مهجت "دة لوقت

 سنا هاور ( مهنعاب 0 اوريو انوم اوقوذيل قاخ نم مهل ىبوطف ةنحلا مهلخدبف كلذ دنع

 نيريكتملاب) تاضف ىا (ترثوا رانلاتلاقف رانلاو ةنْطا تجاحت) مالسلاهيلع هلوقو .هنعهللا ىذر
 ىباذع تنا رانلل هللا لاقف مهطقسو سانلا ءافعضالا ىلخديال ىنا ةنْلا تلاقو نيربجتملاو

 اذك هنع هللا ضر ةريهوبا.هاور ( اهؤلم امكنم ةدحاو لكلو ىدابعنم ءاشانم كيذعا

 عجرلا ىنأ نم هلبقام هنع برعيام ىلع قوذلاب مالا بيترتل ءافلا 5 اوقوذف 0 هدانلا 00

 فعضل اما عدوتساام طبض ناسنالا كرت نايسنلا :# اذه مكموب ءاقل مسن اهي قع ايندلا ىلا

 هنهللا همذ ناسنالا نم ناسسن لكو ا كاقلا وز 2-00 ىتح دصقوا ةلفغنع اماو ىلق

 قحف لوقلا+ قاس نااواقنا كلا رانلاب ةزحشاو ةيدالا مده فااك نمت رم, ةلاطسأ ناك هر أويق

 كلذو رايتخالا ءوس مهنم لع دق هللاناف اضيا عما نم يح ومس كيابل ناك نك [بيذعللل

 لاغتشالاب هلكلاب هل دادعتسالاو هبف رك كفتلا مه يرتو لئاهلا مويلا اذه ءاقل مهنايشنوه ببسلا

 امو ةرخالا نىك لع سنالاو نما ا لغوتلا ناف:اهتاوهحشو. ةيويندلا تاذللاب

 ركملا ةفاضاك مويلا ىلا ءاقللا ةفاضاو اهئايسن مهيلع طلسيو هتازج ءاقلو هللاءاقل نم اهيف
 | ىلا ريشي ةيمجتلا تاليوأتلافو ©.اذه مكمويىف هللاءاقل ىا «داهتلاو ل !ءالاركم لب ) هلوقىف

 همول ن م هبتنا اذا هنكلو امان مادام باذعلا نم هيلعام ملا قوذيال مئانلاو ةلفغلا ىف منك مكتا



 مسي ١1١ 2- نورشعلاو ىداحلا ءزجلا

 لاق +[ مناك ىب] ىني : نآلا 6 نونقومانا إف .تايآلا كلت هيضقت امدح # الاس ال المع
 اهبجوع لمعلاو تاي لا ناعم مهف ىنع رادتقالاو ةدئفالا ةحعصل مونم ءاعدا داشرالاىف

 الصا ايشلقعنال لبق نم انكو انقيا اولاق مهن اكعمسلاو رصبلا ىرعشم ةحصل ءاءدا هليقامااك

 ليواتلا يسحب ضام ق.ةحتلا ىف لبقتشت مالا اذهف اعظف !ىما تيارلىا فوذحمول باوجو

 تاليوأتلاىفو © اعظف انما تيأرل هتيأرولو هتيأرام كنكل. ىشمونمالا ىضقنادق لق هنأك |

 ايندلا لفداىف مهسؤرا 0 مهلا مهمرج ناكو نيمرجلانم ايندلا لها ىلا ريشي ةيمجنلا

 مكبر تسلأ باطخ عامسا دنع قاثملامون مهبد دنع مهسؤر ىفار اوةلخنا دعب اهتاوهشو
 اوسكت ناطيشلانم اهنيزتو اهتاوهشو ايندلاب اولتبا املف ىلب اولقو مهسؤر اوعفر ثبح

 كئلوا ) ىلاعت لاقاك ايندلاتاوهش بلطف ماعنالاو ماهيلاك اورادق اهيف عبطلاب مهسؤر

 اوناكامو ايثدلا تاوهش بلطف ةيلبج ةيعببط ةلالض ماعئالل نال ©( لضا 6 1

 ىهنلاو ىمالل ةفلاخم ةلالض مهل لصحب ىت د تاوهشلانع. نيمهئمالو هنإ ةندؤوتمب 00

 صاصتخاهلو اهتاوهشو ايندلا ىلا سفنلا لع ةنعيبظلا ةلالضلا ىف ماعنالا عم 30 رش ناسفاللو

 ايندلاتاوهش ىلا مهسؤر ىبك ان اوشاع امكف ماعنالانه لضا راص اذهلف ةفلاخملا ةلالضب

 ةشهدلا مهتكلمدقو مهبر دنعمهسؤر ىبك ان هيلع اوتامام ىلع او رشح مث هيف اوشاعاوف اونام
 فارتعاال نيح اوفرتعاو رذعال نيح اورذتعاف ةا>خلا مهتبلغو

 نزوكس دو تلكم الناب |ديرغ كازو! نوتكي رواء ري قلفغ بج ا نب
 ناهس( موقع [تيئئا عسر د نازح ناي ىشإ تسعح هك تنوتك
 نهد رد نابز هكر فراوت هن + ندب رد ناور دشاب هتسوس 5

 انبر هلوق لبق ردقام ىلع فوطعم لوقب ردقم 6 اهيده سفن لكاانيت آل انئشواو إل |
 ةكربلا سوفنلا نم سفن لك ىطعنناب املعف اقلعت انتئيشم تقلعتولىا انئشول لوقنو ىا انرصيا |

 ىتلا ايئدلا ىف هايا اهانطعال امهل قيفوتلاب حاصلا لمعلاو ناميالا ىلا هبىدتهتام ةرجافلاو |

 قبسو ىلاضق تبث © ىنم لوقلا قح نكلو ف ءازجلا راد ىلا هانرخاامو تسكلاراد ىه |
 نبا ةعامج رسسكلاب 46 ةنلانم منهج © [ ميتكري داجان ] 6 نألمال ال وهو. ىديعو |
 ىصاعملاو رفكلا ف سيلبا اوعبتا نيذلا * سانلاو 8 نملا رافكو نيطايشلا دارملاو |

 6 ىنم لوقلاقح نكلو )) مهضعبلاقو * ىمالا ىلع عاّجالا ديك أتل ىلمعتسي 5 نيعجا © |

 تاليوأتلا فو © لا «نآلمال) ةيآلا (مهنيوغالا هلوق دنعسيلبال تلق ثيح ىتكت قبس ىا
 ةباصاي 6 اهيده سفن لك انين آل ١ ةلالضلا لها ةيادهو مكتياده لزالاىف © انئشولو ١

 6 نأالمال ١ سيلباو مدا دوجو لبق ( ىنم لوقلاقح نكلو )) حاورالا ىلع رونلا شاشر
 اندرا ناطق ران نوكينا اندراو موق ءادهاب تقلعتاك موق ءاوغاب ةئيشملا تقلعت نكلو لا

 ىنطل تافصل رهظم اهلهاو ةنلانال انرهق تافصو انفطل تافصل اراهظا ناكس ةنحال نوكينا

 | 0 ِ مهجذا ناسا ودل ع مقاو * ديرا امل لاعف قاو ىرهق تافصل رهظم اهلهاو رانلاو

 هل نمت همصنت ذخأبل 1 4ث ع 5: ةنلان اناا رهقلا ةرشانم دادعتسا :وهلو نم هبيصنت : ذخأيل شفنا 7

 6 دادعتسا )



 ةدجسلا ةروس مهي ١1١6

 | دعب ريخك دبعلا اهيا لاقف هسفنب توملا كلمىنا لجالا.ءاجاذاف توملا لسرو توملا ديرب اهلك

 ١ ىدعب سبل لوسرلااناو ربخ ىدعب سيلربخلاانا ديرب دعب ديرب 5و لوسر دعب لوسر مو ربخ
 ١ نوخرصت نم ىلع لاق هلع او>راصتو هحور ضقاذاف اهركموا اعئاط كبر بجا لوسر

 | هسفن ىلع 3 انلا كسلف هبر هاعد لب اقزد هلتاكاالو الجا هلت ملظام هللاوف نوكس نم ىلعو
 اوعمسو هناكم اوأرول) مالسلاهيلع لاق (ادحا مكتنم قباال ىتح تادوعو تادوع مكيف ىلناق |
 نينح دوجوأب قار كحد ىشاكلا لاق + ( مهسفنا ىلع اوكلو مهتم نع اولهذل همالك |

 [ 57 دناوع اوزان رن الزان ككل نيكاطت قرح
 ىملسم تارب .دناهدادن. ار سك < لجا تمدصزا هكىوجم ىدؤسا

 ! ناتسلاق و |

 تفر دابرب هك ىدون هتنخ لكم 2 .تق راد القت كر 2 ا اب

 نامز رودب دشرب هنامتوج * ناما ددْش تروص ةظحل كيك

 سدق ياسنريخ] توملا كل ىلع مهحاورا ضيق لاحا ام سانلا بولق ةافغالول مهضعب لاق

 ربك | هللا هك ماش زامت تقو تفك نذؤم درا ربوا ناح هكتساوخ توملا: كلم. دوب نام هرسس

 دوشيم توف نهرب نامرفنيا هكمرازكيزامت ةضيرفات شاب توملاكلماي تفكجاسن ريخ ربك هللا

 نيا هك أ ل5 تفككذاين ك2 ا كت ناك نود دوش ىك توفون نامرفو

 ىرادربوا تمحز ىلا زو صا كبش هح دوم نايمرد توملا كمله تمحز ىداهنى تعبدو

 [ دادب ناجو تفكب نب
 راك جيه دشاين اماب اركرم هتشرف سم *« ىتسود غلب ارام نك ىلافدا بزاي

 رامح رنا دنادوا بارششنا دنا نوج + دروخوتقودتبرش ىزوروتماجزاةكره
 | ةيئاسنالا تافصلانع حاورالا ضيقت اهئاف ةيهل آلا ةدلاوه توملا كلم رابكلا ضعب لاق *

 ةيذجب هللا ىلا عجرتف ىلاعت قحلا ىوسامع ىناسنالا حورلا قلعت عطقل اهتابوبحم نع اهتيكو

 | ةايح ىح هاوهنع تامنف سفنلا ىوه ع ةقيقْلا لها حالطصاب توملاو كبر ىلا ىججرا

 ىلا اوبوتف) ىلاعتلاق ةبوتااوه توملا هنع هللاىذر قداصلا د2 نب لج مامالا لاق + ةيقيقح

 هسفن لتق دقف با'نث 6 مكسفنا اولتقاف كك

 ىوح دندنسب الابز كك ىرش تت نأ ل

 لاق« طا انااذ اذن أ نولئاقلا مه هي نومرح اذا قه [ هدننب ىا ىبب ركاو ] 6 ىرتواو

 ١ ةعوقو ققحتل ناكاملاك هلعف نم لبق تسلا نال انهالبقتنملا نع انلخ 3و قادالل ذا ورا قتاوكلاخفف |
  0ا ندتكفا ورؤرسز ةيسرافلابو :هسار ىلع اولا بلق لقيكفلا 0 مهبر دنع مهسؤر انيكك

 | ءامحلانم هللا ىلع ضرعلا فقومىف اهوئطأطمو مهسؤر اوقرطم ىا [ ندرك داسنوكنو
 | انرص ىا #« انعمسو انرصبا 3 [ ام راكدرورب ىا ] # انبز 0 نواوشإ غلاو نزاطاو

 لق
 م لمعت 8 هفرصصو هدرىأ اعجر هعجر نم ايندلاى لا انددراف ني« انعجراف راف ًاشالردنال اع

 هم انكو ةعومسملاو ةرصمملا تاياالاكازدال, دادعتسالا ال لضااو ا 57



 مه ١١5 جم نورشعلاو ىداحلا ءزجلا

 برك وتف ةعادوعو قلخ نم ىقب نم توملا كلل هللا لوَش حور هل“ ىش قب قئالخا هلا

 تقذا دق توملا كلماي هللا لوقيف توملا كلم فيعضلا كدسبعالا قب مل قب نم لعا تن
 | ؟لككانأ بوملا مالعاتلوا كدقلا ىلع ىف قنستقو :توملا) ىَداَبعَو قالواؤ-لمروأ قاما |
 هناف هب فطلأو توملا كلم كدبع محرا ىهلا لوقف كتبو هذهو ىهجو الا كلاه ”ىش ]

 تمو رالاو ةنحلا ناب عجطضاو نعالا كدخ تحن كنع عض ىلاعتو هناحييس لوقف تفنعض

 ةيعيطلالاوحالا نم توملانا اومتعز ثبح نيرفاكلل در ةياآلا ىفو * ىلاعت هللا ىماب تومف

 هلعجتو كريغ ىلع دمتعت نا لكوتلا 6 لكو ىذلا 8 ةلبملا بجومي ناويحال ةضراعلا

 [ نتشاذك ىبك ابراكو نتشاك ىزيج رب ارىمك ندرك ليكو ] ةيسرافلابو : كنع اان
 نودرت #8 نوعجرت مكبر ىلا مث #3 مكلاجا ءاصحاو مكحاورا ضش ىا *« مكب © 8

 وهتوملا كلم انهه ربخا ىلاعت هللا نا ملعاو * هللا ءاقل ىتعم اذهو ءازحلاو باسحال ثعبلاب

 نبي عم اهج وف ىلاعت وه هلا عضوم ىفو ةكنالملا ئأ ٌلَسَرْلا هنا عضوم ىو ضباقلاو ىقوتملا

 ىلاعت هللاو هيماب نوملمعيو نوجلاعي هلناوعا ةكئالملاو حاورالا ضقي توملا “كلمنا ىآلا |

 ىلاعت هللا وه قئالخلا عبمح حاورال ضباقلاو ةقيتح 1 لكل لعافلاف حورلا قهزب |
 اهحاورا هللا ىفوتي اهلك ملاهلا نا ةطع نبا لاق + طئاسو هناوعاو توملا كلم ناو |

 فرش عون مهل نا. الا مدآ ىتب ىف مالا كلذكو اهتايح مدعي هنأك توملا كلم نود |
 نم حاورالا ضيفي ليئار نع نا اولاق « مهحاورا ضبقىف هعم ةكئالملاو توملا كلم فرصتب

 ناطيشلا ةسوسولناك هبةصتخم ةلاح وهف دحاو ناكمىفوهو ةفلتخم عضاومىف ىهو مدآ ىن

 كلم ليربج ىتل هنع هللا ىضر كلام نب سنا لاق# هبةصت# ةلاح ايندلا لها عج بواقىف

 فالا: ةريشع انهه ءابولا دنع سفنالا ضبق عيطتست فيكت وملا كلمايلاقف 1 نبا توكل |

 مهطقتلاف ىذخف نيب اهأك ىح ضرالا ل ىوزت توملا كله هللاقفاذكو اذك انههو |

 بعت ريغ نم ءاشنام هنملوانتي هيدل تسطكوا دلا ةحاركت وملا كلملايثدلانا -ىورو - ديب
 لبج نب ذاعم نعو .برغملاو قرشملا نيبام توملا كام ةوطخنا امهنعهللاىخر سايعن! لاق# |

 سانلا هوجو حفصتي وهو برغملاو قرشملا نيبام غلبت ةبرح توملا كلمل نا هنع هللاىذر

 برض هلجاىضقتنادق اناسنا ىاراذاف نيتيم مويلاىف مهحفصتيتوملا كلموالا تب لهانماق |

 ناب جارعم ىلعتوملا كلم نا ىورو ىنوملاركسع كب دازي نآلا لاقو ةيرحلا كلتب هسأر

 ناكل حور هناوعا عزئيف باذعلا ةكئالمو ةمحرلا ةكئالام نم ناوعا هلو ضرالاو ءامنلا

 ةعبرا اهوحو هلذا ربا ىف -ىورو  وهاهعزت رحنللا ةرغث تغلباذاف هدسج نم اهلوجحرُد و |

 هجوو ناقفاثملا حاورا هبضبش ةملظ نم هجوو نيرفاكلا حاورا هبض.# راننم هجوف |
 ضبئاذاف نيقدصلاو ءاسالا حاوزا هبضبقب رون نم هجوو نينءؤملا حاورا هبضبَشب ةمحرنم |
 ناكو . باذعلا ةكئالم ىلا اهعفدرفاكلا حور ضيقاذاو ةمحرلا ةكتالمىلا اهعفد نءؤملا حور ا

 | هللاعضوف هبر ىلا اكشف هنوئليو هنوبسي سانلا لبقاف عجو ريذب حاورالا ضبقب توملا كلم ١
 عاجوالاو ضاسمالا) ثيدحلا فو 1001 .مج-و نه نالفأ» تام اولاقف عاجوالاو نسا مالا ا

 ( اهلك )



 ١ تائما اذا هنا ك«ىبور 95 ىلاعت هللا هافوت ف ةسقل تّوملا كلنا ع ا|ةنتعي وملا م ىلع انتا ىذلا ْ

 ةدحساا ةروس مصب ١١ جم

 0 رب اهنا رؤيل هك قزر تاسطو اند ميعلو ديشك ناش ريمض رب أ تاي مرو ياو

 دروخبم ىزور امئدرد ةكرف اك ( ايندلا ة لا ارواب نذلل,.ىه.لق ) تفك كت انج ديرفا

 ار نموهم ص صلاخ 01 رور ةمايقلا مون ةصلاخ 0 يع ن مو ليفطبو

 116 ا مالل ركشلا اا نم ناكاذاو ةلال لا لق يا 520 ركشلا
 ىلعالا الملا دنع هيلع ىتيو هتءاط لش ىا هل ركشي ىلاعت هللاف امريغو ءاضعالاو ىوقلا
 هتالصاوموهتابرقو مومعلا لهال ىدبالا اهميعنو اهتاحردو نانلاوهو ءازحلا ن سحاب هيزاجيو

 ركشلاب مهح دم نيذلا نم انلعحم نا هناحح سس هللا كاست صوصخلا لهال ىدهرسلا هلحنو

 ضرالا ف ىسلاو :نادغتسسالا.داننفاو.قوقحلا عيبضتب مههذ نمال ةعاس لكىف ةغاطلاو |
 توملا دعب ثعبلل نيركنملا نه هوحنو كماحت نإ ىناك شيرق نافلكا ىا 13 اولاقو 0 داسفلاب /

 اماظعو ابارت راص لض سوماقلا ف لاق * * ضرالاىف انللض 9[ نوجابا ] * اذْنأ 9»
 ابارت انرصو انكله ىئنعملاو . كلهو باغ اذا نبللا ىف ءاملا لض هلصاو ىهتنا باغو ىنخو
 تانج دشاين زيمتم نيمز كاخزا ام ىاضعا كاخ]] ىنمي :هنمزيم ال .ثيحب ضرالاب ارتب اطولخم
 هدم وادب ةيف لئاملاوز انساتا داع جوعا انه لقلي اقوا! عاكا جوس كزبللا
 ىنل 8 هريك ذتو قباسلا راكنالا ديكاأتل ةزمهلاو/[امايا] هانم أ هلوق هلع لد ام انقلخ

 اذه ىنعي انتوم لبق انك ام ءابحا ريصنو انمادعناو انتوم دعب ثعبلا ىا.5 ديدج قلخ
 ىراكنالا ماهفتسالاف ثعبلا نوركني امئاو هنودهاشيو توملاب نوري اوناك مهئاف بع ركشم |

 كاخ نوج ىني دوب مهاوخ ون: شنيرفا رد ] ةيسرافلابو : توملا نود ثعبلا ىلا هجوتم
 نايوىلا ثعبلاب مهرفكن اين نم ل ةدناو تاريخإ 5 تمار دهاو قلعتاع و ندير ىلا مج ا

 لاَقف لاوهالا نم اههف هنوتلب امو ةيقاعلا نا لوصولاب م م رفنك لي هنم عنشأو غلبا و وه ام

 هاما 4 «عايورالقاا 8 [ ناشيا ] 6# ما[ كلب دل لب © |

 1 فرنك [تففافا ىازك م ] ىنعي : هيلا ريصملا نعو ةبمايقلا نع ةرابع

 ” لق 8 86 نحر هن هنلع وهو هللا قل هرقا نمو نامضغ هيلع وهو هللا ىقا هر وك نيف نودحاح

 انوا هان ”ىثلا ذخا ىفوتلا 46 توملا كلم مكيفوس قه لطابلا مهمتز ىلع ادرو قحلل انايب
 ٍ فيطل مسج كاملاو . توملا ةافولاو هحور ض5 هللا هافون حاحصصلا ىف لاق + ددعلا ءافتساو |

 ' هللاق ةساسلا نم أيش ةكتالملا نم. ىلوتملا نيققحلا ضعب لاق * ةفلتخم لاكشاب :لكشتي قآدوت .|
 اكله ةكئالم لك سلو ةكئالام: كلم لكف رسكلاب كلم هللاَش رمشيلا ندو و حتفلاب كلم

 اا كمه هنمو كلذ وكو تاعزانلاو تامسقملاف تاربدملاف هوه مهملا راشمملا مه كاملا لب

 ثدح مكح اورا لسا زرع ضش ىنءملاو ٠ ةايحلل ادنخي تققلخ ةيرد وحو ةفض تاو .ىهتنا

 هك وي نوكيام دشا ىلع امامت اهذخأيو اهبفوتسي لتوأتس اهم. كرتبال
 ددعلا نم اصذيش َّ .الو اددحا مك كار را ثىحن < مكحاورا ضيشوا ؟رابداو رد
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 مهي 1١1١ نورشملاو ىداحلا ءزجلا

 لاحم هللاقحىف خفنلا ةدوصو لاعتشالا بيس خفنلاف لباقلا لحما ىف غلو زلأ نون 'هن*لدتهأ
 رون هب لعتشا ىذلا ببسلاو لاعشالا وهو خفنلاب خفللا ةحش نع ريغعف لاح ريغ بسملاو

 عوبشي وه ىذلا دوحلاذ لعافلا ةفص اما لباقلا لحملا ىف ةفصو لعافلا ىف ةفد وه حورلا

 ةردقلاب ةفصلا كالت نع ربعيو هدوجو ةقيقح دوجوم ل اك نع هناذب ضانف وهو دوجولا

 وهلباقلاو امهنيي باجحلا عافترا دنع ةرانتسالاب لباق لكىلع سمشلا رون ناضنف اهلاثمو

 لضاحلا لادتغالاو ءاوتسالاذ لباقلا للا ةفص اماؤ هلنولتال ئذلا ءاوهلا'ْنود تانولملا

 امتوق ىفو ناكملاو ةهجلا نع ةهزنم حورلاو ةارملا ةلاقص للباقلا ةفص لاثمو ةيوستلا ىف

 كيذلف ةيئامسلانم اهريغل تسل ةاهاضمو ةسائم هذهو اهملع عالطالاو ءايشالا عيمج معلا

 دنح ارئاسنا ] ىنسنلا خبشلا لاق * راصتخاب همالك ىبنا ىلاعت هللا ىلا ةفاضالاب تصتخا

 حورو تسا تسار ىواهبرد تساوكا /ءو حاخأو ةرأو ىبببط حور ناسنا تسا حور |

 تيغاماا جرو. لكعو لوا دان اكلت حوددو تسا بح ىولهبرد تسادىو لحمو دزاد قاونح

 تسناسلاحور ىو لحمو دراد ىندق حورو تسسناسفت حودنا لحمو دراد ىناسنا حودو

 تسا هليتف ةباثع ىناسفن حورو تسنغور ُةباثي ىناسنا حورو تسران ةباثم, ىمدق حور

 لش ) ىنعم [ تسأيا تستاكشم ةباثع ىببط حورو تسادجاجز ةباثم ىناويح حورو
 ناونملا كراشي ناسنالاو قاسنالا حورلا وه خوفنلاو ةياآلا © حايصم اف 0 |

 وه ىذلا ىناسنالا حورلاب هنع زاتمو ىناسفنلا حورلاو ىناونحلا حورلاو ىيبطلا حورلا ىف

 نوزاتميو ةروك ذملا ةعبرالا حاورالا ف مهماوع نوكراشي ناسنالا صاوخو مالا ملاع نف
 حورلا اذهب ىح نم ؟اياو هللا انلعج ماتلا ءانفلا دنع هللا هخفني ىذلا ىسدقلا حورلاب منع

 6 عمسلا لف مدآ ىتباي مكعفانمل ؛* مكل 8# قلخو ه6 لعجو وه حوتفلا عاونا ىلا انلصواو

 ةينيوكتلات اي آلا اورصنتل 4 راصبالاو لف ديحوتلابو ثعبلاب ةقطانلا ةيليزنتلا تايآلا اوعمستل
 ىنمي داؤف عمجح نيتيآآلا ةقيقح ىلع اهب اوادتستو اولقعتل 6 ةدئفالاو لَه امهبف ةدهاشملا

 # نوركشتام اليلق 9 دقوتلاىا دؤفتلا ىنعم بلقلاىف ريتعا اذا داؤف لاقي امنا نكل بلقلا |

 مهرفكل نايبوهف مدعلاو ىننلا ىنعم ةلقلا نا ىلع اليلق اركش منلا هذه بر نوركشت ىا

 ولف ومتلا هس | رملاب ةسفن فرعي ناسنالا :ن ٠ البلف نا ىلا ةراشا هبفو «اهبدو منلا كلتب |

 سنالاو نا تقلخ امو ) لاق اكهتافصو هتاذ ةفرعمل ىلاعت هللا هقلخدقو اف ىلحتلا ةينسحماب |
 لوسرلا ةلالدب ةيقيقْلا ةفرعملا ةيتىص ىلا ناسنالا لصي امتاو نوفرعلل ىا « نوديعل الا

 مقو حولو 0 شرىعو كالمو كلف ديرفاس ملاع ه2 ىلاعتو هناح.س قح ] هتثاروو

 ناشياب لوسر دركت تبحمو رهم رظن جه اهديرفا نيابو نيمزو نامساو خرودو تشهبو

 دندوت فاطل ناكدشكرب كدياظلو ناكاخي تبوت نود> دادب ناشيإب ماغسو داتسرفن

 دركدو>رظن لحم ارئاشيا نتشيو> مركو فطلب رارساو راونا نداعمو لضف ناكتخاونو

 .رهم زوس درك ناشيا نابهكنو بقر ارئاكتشر فو دنوش. ىدتهم ان داتسرف ناشياب ريمغيب
 ناش ىاهلد ةحفصرب ناعا طوطخو دنكفا اهلد رد قشع:شتاو داهن :ناشيا ىاهنسزو
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 ةدجسلا ةروس مه >> ١١١

 اهوحو تب تانحلاو ريزانخلاو ةدرقلا قلاخ نكلابت ثا حدملا ماقمىف لاما كلل ١

 ام لب هداجباو هقلخ سل حيسقلاف ”ىش لك قلاخ لاه لب ةراضلاو ةحسقلا ماسجالا نم

 ناسلب راما نيع بلط دقو هتاذ ىفال نسحلا ةلباقم ىلا ةبسنلاب حسقلا حبق ناك ناو هقلخ
 اذكو ةّباثلا اهئنع ىضتقم اهتزوصو هوحنو.بلكلا اذكو,اهيلع وه ىلاهئزوص دادغتسالا

 ةفصو لك ىهف ايثدلاىف ةفصو ةروص لكو هتاذ ىذكتقم ةساحتلاب بلكلا ىلع مكحلا 0

 ىلا هتفص ىفو اهلع وه لإ يم دو>وم لك رهظي م ولو ةقيقحلا ىف اهتنن سم ىف لاك

 اهقلخ دقو ءايشالاىف حبقلا نياف احق اصقان راصل هدادعتسا ىضتقمي هللا قالخلا اهسبلا

 رشبلا وبا مدآ وهو تاقواخلا عيمح نيبنم « ناسنالا قلخ ًادبو 8. ىندملا ءاممالاب هللا

 ةوق هنع لاز ناو كلذب ىمس دقو طلتحلا ءاملاو بارتلا نيطلا ه# نيط نم قي مالسلاهللع

 ديرفا كاخز ارمدا. بلاق ىلاعت دنوادخ ] هللاهمحر  ىنسنلا زيزعلادبع خبشلا لاق * ءاملا |

 فئاطودكم نام ازمدا كاخو ددرك رك د اركا دونت رهاظإ كا اما: هعيزا ,رصانعتا .ىنعي ظ

 ترمح ه 'ىنعم تسنيا لاس رازه لهج ىتاوربو لاس لهج ىتاورب داد تيبرتو دروري ى

 ىوداهمن هكارىهوج نيادراد نايز هح] رارسالا فشكىفو +[ «احابص نيعبرا ىدِس مدأ ني هل

 1 عا نت 1 ساو
 دندوب در ناكدتب هه هكاريز كلماي هن كلفاب هن يد 71 هنو نش معاب هن دولا نانيمدا

 لش اهنال هب تدمس هّميرذ 3 هلست لعح م3 © |[ ناتسود مهو ديدوب ناكدني همه نايمداو 1

 ناسنالا بلص نم 2 ىا ةلولسم ه ةفطن نم م ىا 13 ةلالس ن م 0 فا هربأ نع ةكيملا ْ

 4 نيهمءام ن . 0 هلوق اهنم لدبا 5 ا بلصز ١ 230 هَ نوريب ةصالخ ز زا قشاكل ا لاقو 00

 مْ قم ىللا وهو [ راوخو 59 زا ] ةيسرافلابو : سوماقلا ف 1 شح

 قشاكلالاقو * ىننيام ىلع اهريوصتو. ,حرلا ىف هياضعا ليمكشي لدتلا موق ىا 26 هيوس

 ىنعلإ تنك فل مدا ةيوسك داب : داو ىزسنلا لاق + [ارمدا بلاق 0

 هكدنناسر ىباحي رييدتب ارنهاآ هكتسران تباث# بلاق ةيوستو دشاب ربارب راهج ره ىازجا

 ىلا هفاضا ه هحور نه هيف خفنو 8 [ ددرك تروص لباقو دوش ريذب سكعو فافش |

 ةرضح ىلا ةيسانم هلاثاش هلزاو فارش قولو ست قلخ هناب اراهظاو افيرمثت هسفن

 ئّذلا "ىلا هنف [لعجي شوكلا فو هنأت ]ف يع دقن ةتاسشن فاعل نرشلج الا ةيوبررل]

 ةمث نا ال ادامح ناك نا دعب اساسح انح كالذي راصق هيلا هفاضا كلذلو هب ىلاعت صتخا

 لولح ندبلا ىف لحي مسحب سيل حورلا ماللادبع نب نيدلا نع خسيشلا لاق * خفن ةقتح
 ماعلا ىفولملاو دوسالا ىف داوسلا لولح غامدلا وا بلقلا لحي ضرع وهالو ءانالا ىف ءاملا

 1 دلولا ل 1 نم لاصفنالا نب راكلا تادؤ للاى لاق 5 ل ىأ ناسنالا نم

 وهو لباقلا ل[ قلق رع ةرابع ةيوسالاف ناقل لها قافتاب أز ا رهوج وه لب ظ

 ىهش ىتح جازملا ليدعتو ةيفصتلاب هدالوا ّىح ىف ةفطنلاو مالسلا هيلع مدأ قح 5 نيطلا

 امع ةرابع خفنلاو | لكما حورلا لوبقل دعتسيف ةياغلا ىلا ءازجالا ةيسانمو ءافصلا ىف



 مج ٠٠١١ زخ- نورشعلاو ىداحلا ءزجلا

 فا( ئادتخناك )لاك قلت كابذع يوني ضرالا“تقرشاو باقلا_سمش هيف تملط
 هيلع لاق ا ةبذج ريغنم ريسلا ف مكمايا نم 6 نودعت ام ةنيس يملك ةيذجلاب جورعلا
 قسنلا خيشلل قئاقلا ف كىو * ىهتنا ( نيلقثلا لمع ىزاؤت قمل اجلا دج ل6 هبدج) مالسلا

 هكت سا مهن كلف ىو جوا درادأ ىقضحت درااد حوا ىّؤزج سفن هكنادب ] هرس: نس دق

 ىحوعو دراد ىلوزنو تسملاء زكرم هك تدك اخ ىو ضضحو تسملاع طمح كالفالا كلف

 كلفب تسا نشك زاب ىو جورعو «حورلاو ةكئالملا لزنت) كاخ تسندما ىو لوزنو دراد

 رازه هاجنراو تسينكلاس رازع ذا نتفرو ندما تدمو (حوزلاو ةكئالملا جرن من كالفالا

 ىهتنا ةنس فلا نيسمخ هرادقم ناك مويىف هيلا حورلاو ةكئالملا رعت [ تسين هدايز لاس

 ريبدنو هيف ةرصنلاو ةيالولا راصخحناو ءاوتسالاو قلخلاب فصتملا دايبااوظيلا هللا 6 كلذ ف

 اهرما ربديو مهل رضحام 5 ةداهشلاو 92 قلخلا نع باغام 6 بنغغلا ملاع 8 2+. تاساكلا عا

 [دوب دهاوخو دشاب هدوب هخن 1 حلاعاي تّزخ !و.ايند روما دئاد] ىنشاكلا لاقو.#« هضتقب امسح

 هما ىلع بلاغلا 6# زيزعلا 8 ندبلاو سفنلا ةداهشلاو حورلا ٍبغلا رابكلا ضعب لاقو *

 اناسحاو الاضفت اصملا ىعارب ىلاعت هنا ىلا ءاعا هيفو . هريبدتىف هدابع ىلع 34 محرلا ف

 كاس ناسحالا بغارلا لاق * كلذل انني هي هقلخ ”ىث لك نسخا ىذلا ف اباحاال

 كلذو هلك م ناسحا ىناثلاو نالف ىلا نسحا لاش ريغلا ىلع ماعتالا اهدحا نيهجو ىلع

 امىلع سانلا هنع هللاىضر نينمؤملاريما لوق اذه ىلعو اذسح المع لمعوا انسح املع لع اذا
 ىلع ةقلخ ”ىش لك لعج ئا ىهتنا ةنسحلا لاعفالا نم نوكلغيام ىلا نونوسنم ىا نوئسحم
 ةسرافلابو : ةحلصملاو ةمكحلا هجوتو هدادعتسا هضتقام ىلع ىنعملاو ةروصلاف نسح هجو

 [ تمكح ىاضتقمي وكيل هجورب تسارايب ىنعي ديرفايب هكار ىزيجره درك او كين ]
 دياب ى عا ةدوك 2 دكياق نآيدكدد هجن[ نو

 همه راك نيل ىبوت هك ع همه راك تفرك قنود وتزا

 تشرا كان ناحو اتناول د؟كزءا! تمنت زا هفلاخ حولي اسد: نثش

 امهتوق نم هنم امهل دنال ام اءهيلع رذعتي الث امهقنع ل وطو رئاطلاو ةميهلا لجر لوط
 هب حلصي امل ردقم ناسنذالا ءاضعانم ”ىش لك كلذكو شاعم امهل نكي مل كلذ توافتولو
 ىلاعتلاق أك نسحاو ْنَسَح ىلا "تقرتفاو اهلاكشا تفلتخا:ناو ةنسح تاقواخلا عمل هشاعم

 هقلخ ىف ناسنالا امهنع هللاىضر سابع نبا لاق  مبوقت نسحاىف ناسنالا انقلخ دقل )
 نمحرلا ىمانم ردص ثيح نم نسحو ناحتمالا ةهج نم خيببق حبقلا ىلقيلا لاق * ندح
 نوكي نا هملعف ناك حبقلا نكل حيبقلاو نسملاقلخ ىلاعت هللازا ىدزيلا خيشلا لاقو «

 هللا لع ىف ىتشام ىلع هحبقت هقلذ ىف بوصالاو نسحالا ناك هحسقت ىنش ناكاملف احق

 رهظبل هلباق حبق ىلا نسحلا جاتحا املذ تاحبقتسملا ةلباقم يؤ تنسح امنا تانسحتسملا نال

 ناو حبقلاو نسحلا قلخ ىلاعت هللا نا كشال ريقةلال وش * ىهتنا انسح هحبق" ناك هنسح

 ْ ( قل النك قلت نفأ ) لاق'اك هئاذ هب حدم دق قلخلا قلطمو المح هلعفو هعنص لك ناك |



 ةدجسلا ةروس مهب ٠١9

 أ هجم ازا لاس رازه وا ٌهزادنا تسه هكىزور رد نان وع دك جوع ّس 0

 الابو ' نامسآ ذا ديآ ى ورف هيض نب انوار .ننوهاقوا اف اكئاود لاهيا دك هارا كرام

 نامسا ان جوعا دوشن رسسم لاس رازهزح دبا كوز قدا ا دوريه

 جراعملا ةروسىف هلوق اماو [ دوب لاس رازه جومعو لوزن رادقم سي تسهاز هلاس دصناب

 ضدالاو ىهتنملا ةردس نبب ةفاسملا ةده هبداراف © ةنس فلا نيسمح هرادقم ناك موبىف ١

 عجار ذئنيح هيلا ريمضف ايندلا مايانم .دحاو موي ردقىف هريسي كلملاف ةردسلا ىلا هدوع مث

 ضا هللاربدب مهضعل لاقو * هللا جرعي نا ىلاعت هللا»ىما ىذلا ناكملا ىنعي كلملا ناكم ىلا

 رييدتلاو ىمالا دوعي مث ضرالا ىلا ءامنلانم ردقلاو ءاضقلا لزنف ايندلا مايا ةدم ايندلا |
 ناك ةماسقلا موي ىا مويىف ىمالاب هللا درفنيو ماكملا مكحو ءارمالا سما عطقني نيح هللا

 ناو ) ىلاعت لاق ام ايندلا مايا نم ةنس فلا.لثم ةرخآآلا مايا نه امون نال ةّس فلا هدادقم |

 ىت> نيرفاكلا ىلع دتشي نا اذه ىلع ةنس فلا نيسمح ىنعف 6 ةنس فلاك كبر دنع اموب |
 ةبوتكم ةالص ردقك نوكي ىتح نينمؤملا ىلع لهسيو لوطلاىف ةنس فلا نيسمخك نوكي
 نطاومو فقاوم رششْلا ىنف هتلماعمب قيللام بسح ىلع دحاولك ةما.ةف ايندلاىف اهالص

 ءاغلعلا :ّفلتخا نق ىبقفلا لوقث *:تاماقملاو: لاوحالااو لامعالاةهج نم ضصاخشالاا تسح

 نا ثيح ىلاعت هللا ىلا اهملعل اضيوفن مهضعب تكسو ىتش هوجو ىلع ةيآلا هذه ريسفتىف

 للاب ءاملعلا دنع كشالو' روصقلا نم ”ىثب رعشيو حرجلانم اعون لبقي اهيف ركذام لك
 هلوقب هيلا راشملا مسقملا ريغلا ءزجلا وهو نآآلاك مويف نامزلاىف اماكحاو بتارم موبلل نا

 مويو ةرخآلا موي وهو ةنس فلاك وه ىذلا مويلا هنم لصفنس مث (نأش ىفوه موب لك " >ىلاعت

 ندتمي ىلاعت هللاف ةمايقلا مون وهو ةنس فلأ نيسمخك وه ىذلا مويلا هنم لصفني مث برلا

 أ اموال لاق اكرصبلا حملنم عرسا هلاح نوكي نم مهنهو هبسحب مويلا م كيلا ءاشامب هدانع
 ةيولع تاماقم ةكئالمللنا مث .روكذملا ىنأشلا مويلا رسسوهو 6رصبلاب حا اك ةدحاوالا انما

 ا نم لقاىف سمالا طقم ىلا مولعملا دعصملانه مهضعب لزني اهيرف ا ملاعىف ةمولعم

 ماكحالا لزني اهيلا ىتلا ىهتمملا ةردسنم لزني ناكهناف مالسلاهيلع ليربك ةحمف لب ةعاس
 | لوزنلا توافتي امئاو اهنم ريكاىف كزني امبرو كلذك مالسلا هلع ىنلا ىلا لامعالا دعصيو

 امهتدم ردق ةردسلا ماكحا طبهم ىه ىتلا ايندلا ءامسلا ربتعا اذاف ًادبمللا رابتعاب جورعلاو ْ
 املو اهم رثكااب تردق شرعلا ماكحا طبهم ىه ىتلا ىهتنلا ةردس ريتعا اذاو ةنس فلاب

 ١ جرعي لعاف ناىبع ةيآآلا « حورلاو ةكئالملا جرعتإ هلوق لد اضعب هضعب رسفي نا رقلا ناك
 ىهتنمو ناكم قحال نكيمل هنا عم هللا ىلا ىا هيلا لاق امناو كلملا اضيا ةدجسلا ةروس ةبا ىف

 | ىولعلا ماسقملا ىلا هتقتقحو ةيدترملا ةيدنعلا فرشو برقتلا ىلا ةراشا هلا جورعلا نكمي
 | ربدي ) ىذلاوه ةيمجنلا تاليوأتلاىفو © ىلعلا كلملا للادنع رعلاو ىلحنسام اذه هل نيعملا

 ظ سفنلا ضدا 6« ضرالا ىلا ) بلقلاو حورلا ءامم قسبط نكرسما ىا 6 ءامسلانم ىمالا

 | (موي ىف) كبر ىلا ىجرا باطخب ةبطاخملا سفنلا ( هيلا جرعي مث ) سمالا رييدتب ندلاو '



 مهيب ٠١ جم نو رشقملاو ىذاحلا زملا

 ايإرلقعا هاو ايدك نول زاراخ سي لأي نادبنةسجدوخدددجالعزادددفإذ

 هلاسوكك ناس هرزا ىرماسوح ورص * وشم هرغ هنامز نافلخات فالب

 ظفاحلا لاقو

 نك شورس ماس لد شوكو راد.نشثه. * .تسسن نمرها ةسوسشو قشع ءاِرَدَد |

 1 وشل هنا سل ىقازللا ناش للا نت دقيلا رش المناهج لمسها لاشتا|
 رش 111 اهلا هنأ ايناكإ ' هكيسالاو ةلاكفلا م -امكغت و اهيابداب ةححصلاو ةلالضلا

 ةيولعلا مارجالا ىا * ضرالاو تاومسلا قلخ ىذلا 8 هلوق هربخ أدم * هللا
 دادقمرد ] © مايا ةتسىف ف اهوحنو حايرلاو باحسلا نم © امهبامو # ةلفسلاو

 ىهتنا [لاس رازه نازا ىزورره زور ششرد] رارسالا فشكىف لاقو * [ايند مايا ذاشش
 رومالا ىف ىنأتلا ىلع لدبل مايا ةتسىف اهقلخ هنكلو لعفل ةدحاو ةعاسوف اهقلخ ءاشولو |

 [ تستاقولخم مظعا هكشرعربوا مكح دش ىلوتسم سي ] #4 شرعلا ىلع ىوتسا مث 0

 ناميالا لهانم تنك نا ناقرفلا ةروسفام اداشرا كل ىنكيو 01 يالا قيتحلا ةيابانكو

 ىلونم هنودنم مك كلام ف ريطخلا هريس سدق ىربك الا مالكلانم اهيفامو اهريسفتى ا عجراف |

 كل ل هكا واجب ا كفالات 6 عيفشالو

 [ ارق ماضنو يئابز طظعاومزا ديو *ىمت ريدي دنبايا ] 14 نار ناو هل اوم ا |
 مدع ىلا هج وتم راكنالاف اهب 0و الف ظعاواا هذه نوفا ئاداشوالاَعْفإ لاق

 ركذتلا مدع ىلا هجوتم راكتالاف اهب نورك ذتت الف اهنوعدستوا رك ذتلا مدعو عامتسالا

 بولطملا نادقف دنعركفتلا نا ركفتلاو رك ذتلا نيب قرفلاو . عامسلا نم هبجوبام قةحم عم

 ىلا عوجرلاو باحملا عفر دنع وهف رك ذتلا اماو ةساسفنلا تاذصلاب بلقلا باحتحال

 ىلا ءامسلا نم صالاربدي 8 فراعملاو ديحوتلا نم لزالا ىف عبطناام رك ذّنف ىلوالا ةرطفلا

 ندرك هشيدنا ] ةسرافلابو : اهتقاطءف رظنلاو رومالا ربدىف ركفتلا ريبدتلا * ضرالا
 ةيوامس تاربدم ىلاعت هلو باسسالا ةئيهتو ريدقتلا ىبلاعت هلا ةبسنلاب وهو [ راك تبقاع رد

 توملاءكلمو تابنلاو رطقلاب ليئاكمو دوتللاو حايرلاب لكوم ليربخل |سما تاربدملاف لاك
 ةيوامس باساب امندلا سما ىلاعت هللارب دي ىنعملاو .رومالاب مهيلع لزني لفارساو سفنالا ضيفب ٠

 ا

 ريبدت نا ىلا ةراشا هتاذ ىلا ريبدتلا فاضاو ضرالا ىلا اهراثا ةلزان اهريغو ةكئالملاك

 0 نم عر ا ويدح 000

 ةلواطتم نامزلا نم ةهربىف ىا 46 نودعت ام ةنس فلا © [نا ٌءذادنا] 6 هرادقم ناك موي
 ربدي ) مهضعب لاقو * نامزلانم امتودحو ثداولا نيبدت نابام دادتما لوط ناب دارملاو

 ا ناد كةدلكوم كار ىكلم دتسرفيمو نادب دنكيم مك ب ىدناست طا ناششممم] ن(( لالا

 | ىاجم زاكناو ديا ى هشالم قبلا ءنيعاز# يقرا مينجال ىلا ) نامسأ ذاة(ليشلا نهر ١ ظ

 د (



 ةدحسلا ةروس مك /١1 ١٠ عم

 قئاقحلا ف مهمالك نطابلا لها عمس اذاف قحال قملا نع قملاب !وملكتيف ةدحولا ىف ءانفلا دعب
 هللانم هنا ةلفغلا لها مهيلع ركنا مهبرنم

 لهد اساور كن لازال ءرالا * لد لهارا رسارب هنعط رهش خشدز

 دنيوكسم نارفاك تسا نينج هن ] 86 لب 88 لاقف هوركتاام ةقيقح نايب يلاهنع سراب 6
 نمش اعدت تشارك تسارو تسرد نخس ] :قحلا © نأ رقلا ىا 5 وه ا[ كل

 [ ىهلا باذع زا ىتك مات 0 م لاقف هتباخ نيب مث [ وت 0 زا ] 4 كبد

 نم ىا © كلبقنم ف فوخم هي 5 ريذن نم نا

 5 مهجوحاو سانلا لضاو ا لها شيرق ناكذا كنامز لبق نهوا كراذنا لق

 ىسع نيبو ىس سل ”ىان( ى هنو ىني سال ثيدخلاىف و ةيما ةما مهنوكل ةيادهلا

 تعطشاو ةصاخ هموق ىلا اثوعبم ىسيع ليقاس ناكف مالسلا هيلع ىلعامسا اما برعلا نه ىت |

 غابينا ىلا شعب ملف هموق هعاضا هيكلاو ىبيع دعلابب ناكف نان كلاخ ماو ةوع مو |

 ةيلقعلا ةححلا مهتمزلا ةرطفلا لها نا اذهنم معف ليصفتلا ىلع هتصق تقبسدقو هناوعد |

 مهلعل ف ةلاسرلا ةجحلا مهمزلت مل مهنكل لالدتسالا ىلع نيرداق ءالّمع اوناك مهتال

 مهئادتهال ايجار مهرذاتل ىأ مالسلا هلع هتهج نم ربتمم ىحرتلاو مهايا كراذناب هي نودتهل

 ردّشب ىدتهي لكو قا قيرط فيرعت ةّدعنلا نم دوصقملاا هنم معف صالخالاو ديحوتلا ىلا |
 اذكو فيرعتلاو ةيبرتاا اوايقي ل مهئاف نيرصملاك الصا دادعتسا هل نوكيال نا الا هدادعتسا |

 مايقلا مون ىلا مهتابج ىلع ناكنم

 هنيا كنسز دياين نكيلو « هنيآ كنز ندرك كاب ناوت
 سيتم سات لاف

 ىوش 7 بحاصب نو> * ىوش ضصرهو هرذعد كتلساوتزك

 هللا :لصاقوا مالدسلا#هنلع الا قار خاب 28 ةقيقطلا ىف دعتسملا قد ىف كاذلف

 هيلا لصوو هللا لوسر هناو مظعتلا نيعبال تلاط ىف ىبا مكي هناو راقتحالا ناعل كال 0

 نيرقملا عم هتثرو لاح اذكهوا ارهوح رصين 17 لوبق لودؤال راكتاو داذع لودو

 اماو صالخالاو ناميالاب كلذو اهتاحردو ةنجلا ىلا ءادتها اما ءادتهالا نا 9 نيركذدلاو |

 قاثلاو مومعلا لها لاح لوالاو ءانفلاو كرتلاو ةيحاب كلذو 000 ةبرقلا ىلا ءادتها ظ

| 

 ةلاياف داؤلل ىلا نيشان عودوا نإالا رانك 535 يقتل نل

 امناو ىلا نيقلت ىلع ردقبال تملاو ىدهلا .لهانم اوسيل مهناف ىوهلا لهأ ةعباتمو

 ةزانج عم جرخ هرسسدق ىناهفصالا نيدلام< خشلا نا -ىور تملا نيقلتىلعا ردقب

 هناداع نم 50 نيدلا محن خبفلا كحض أ نقلملا سلجو هوتفد اًملف ةكك نيحاصلا ضب |

 بئاصلا لاق اح غ نقل تمن . نود .تييتألا كيؤشيقلاع 6 ثتعيجس بي“ نقل ريع قع نيلجملا

 | هناالا تكحضام لاق كلذ دعب ناك املف ءرجزف حض نع هباحا :ضعب ةلأسف كحضيال

 ارركيردكياب ل ندرك تعزانم نايرد مكيرتفد لئاوارد
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 مدن 1٠ جمس نورسثءلاو ىداحلا ءزملا

 فرطزا مالو . تسا جراخم لوا نا وديا قلح ىاصقازا فلا دناهتنكو . تسا هعطقم فورح

 تسا جيراخم رخآ ناو دنيوك هفشزا ار ميمو . تسا جراخم طسوا نا ماو تك, نازبل

 دوخ لاعفاو لاوقا رخاواو ظطساواو ئدابمرد هك دباب هدب ل تستراشا نحس ناو

 مالعالا ىلا ةراشا ففلالا هللا همحر. ىلقبلا لاقو *« [دشاب سناتسم ىلاعتو هناحبس وح ركذب

 ميكلمو مهيلع ةيدوبعلا موزل نوكلا لها هسفننم معا باد ىلا ماللاو

 نمو ةفصلاىف عقو دبع نمو مسالا ىف عقد م ع 0 اهركو اعوط هودبع ىتح اربجو ارهق

 فلا هنا ىلاب فلالابا نيشي 0 0 م عقو كلوا ككاو رجشت

 ةداشالاو ىريغب نوسنأتسيالف ىديجمتب نوفراعلا فااو ىنع نوربصي الف ىررقب نوبحلا
 ةراشالاو ىئافوىف اورصق ما ىئافص ىلع اوهاقا ىلابا الف ىناَقل رخدم ىنابحال ىنال ماللا ف
 رازتسالا تشك! ىفو * ىذابع عبج ىلع مهترثا كلذإف ىدارمل مهدارم قابلوا كرت مملا ف

 ارئا ديرفاسب مالسلا هيلع ىبطصم ترطف رون نود هلالج لج ةزعلا بر كنت

 ماع فلا ةئام هللا ىدي نيب قبف [ تساوخ دوخ كنان تشاد ,دوخ .تنع ترضخ

 اديدج ارون ةرظن لكف هوسكي ةرظن. فلا نيعيسس موب. لكف هللا رظني ماع ىنلا ليقو
 راد تبدننم نا رق تنزع هكديدوبهتفك واتر ,رطق رساب اهرظنت .ناردو ] ةديدج عاكف

 ترطف رساب واتنيط نيع نوج دوب هتشك خم .اردار كرافت ناو شت لا درب كحاو تنور تنمو

 قيقحم نبا كوجرا تفكاؤإ ددوا ىود ل لام ىحو تنزع هاكرد زاو كئدانقلا ملاع نيابوا

 ةةاتعس !ةتدأإ وا ةشيدنا قيدصتو اريو لد نيكست دنداد تقو نا | م كسا كب

 ليريج سدقتونم تيبهلاب ديوكيرم . دمحمب مم لييرب# مال هللب تستراشا فلا ( لا )

 توبن راد تيترم هك ميدوب هداد هدعو ارت هك تسنا نآرق ناو ىحو نيا دمحايون' دحيو
 ةروسلا هذه ىا فوذحم ادتبلربخ ملا ريسفتلا لها لاقو [ دوب دهاوخوت تلود زجعمو |
 هاذعبب اه ءنسنالا :هجوالا, باعالا نم هوجو ماقملا اذهىف ه6 باتكلا ليزنت ع ما 2
 لاح ىا اياتكملا قم لا هي هف بيررالؤ# [نالزإةزفماغشورف ورف] ةيسرافلاب هانعمو ًادتبم هلأ |

 بر نم هنوك ناف ًادتملاربخ ناملاعلا بر نم 8م رابتعالا لها دنع هيف كنعد هيك

 الز نناوكر لغنزق نا الجلو الرجس هنوكل هنم ناك امتاو :ةدافالا دوص م. مكح نيملاعلا
 نارقلا دمم قلتخا “6 هيرتفا نولوقي 98 أ لب ىا ةعطقنم 46 ما #9 لاق نيملاعلا بر نم

 رذعت اذا ةيمجتلا تاليوأتلاىفو © هنالطب روهظ ةياغل هنف بجعتم :ركنم مهنم لوقلا اذهف |
 باحالا باتك بانحالا ىلع ءايشالا نعاف بابحالا ءاقل |

 تمايق زور دسرت تعاط ةمانرك * مشارف زور وت ةمانزا دسر قوذ
 ةلفغلا لها هب رذنف رهاظلا لها ىلع ًارقيل:رهاظلاىف اباتك نيملاعلا :ىلا نيملاعلا بد لزنا

 نيزتيو مهنطاوب هراوناب روتتيل نطابلا لها ىلع نطابلاىف اباتكو ةمدخلا لها هب رسشدو

 مهطقستف هريغب اوسنأتسيالو هريغ ىلا اوتنآلي الثل ةيرقلا لها هب رذنيف مهرئارس هرارساب |

 .اجلابعو ةلصو ! طاسب ل ءاقللاود هن مطوع ءافولاب ةنحلا لباريس ع خر قلاع نع ةيغلا | ١

0 



 ةدحسلا ةروس م ١١ه زعم

 | 1051 1015ج هه 010 2 ول اج ا تح حصل حسو سل مج دع تسع وس حمس ع عسسل يس ل

 لبقتسىف ناوكلا نع ربخم ىذلاوه نهاكلاو ( دم ىلع َللالزنا اب رفك دقف لوقبابف |

 20 مهنذ رومالا ةفرعم نوعدب هيك توعلااف ناكو رارسالا ةفرعم عدو نامزلا

 اهفلا ىتلا ىفاشلا بقامىف ىدم آلا ندحلاوبا لاق * رابخالا هيلا قلي نحلانم امو هلدنا

 هنا ىلاعت هلوقل هتداهش انلطبا نا ىري هنا ةلادعلا لهانم معز نم لوس ىبفاشلا تعمس

 اذام>نملاو .ناودملا ةايحىف اذكايس معازلا نوكيناالا (مهنورتال ثمح نم هليقووه ار

 ةالص هل ليقت+ل افا سع لأس نم 0 نهاكل 4 لثموتهف ةمرآلا ثداوحلاب معلا ىعدا

 هحو ىلع هلا دارملاو ةلاضلا ناكمو قورسملا نع ربك نه فا ٌرعلاو ّى نيعبرا

 هللا نوقلي نانا وا هللا نم مهلم هنا دقتعا اذا ىنعي لوئسملا مظعتو هريخ قيدصتلا |

 ثيدحىف اكرفكوهف بنغلاب ملا هنا دقتعا اذاو مارح وهف هقدصف ةكئالملانم نوع.سيامم |

 هيذك نم هقدص هبزيعام هدنعو هرعا نطاب ريكو هلاح نحتمل لاش ذكى نهاكلا

 | دابخالا نم ءايلوالاو ءاينالانع ىورامو * ىلاعت هللاب صتخم بيغلا نا ملعف زئاج وهف

 ىفانيالف فشكلاو ماهلالا قيرطبوا ىحولا قيرطب اما ىلاعت هللا ملعتبف بونغلا نع

 |.راشا اك ةكئالملاو ءايلوالاو ءايبنالا الا هيلع علطيال امم بيغلا مع صاصتخالا كلذ

 ام هنمو © لوسر نم ىضترا نم الا ادحا هبيغ ىلع رهظيالف بنغلا ملاع ٠ هلوقب هلا |

 بيغلا حلافم هدنعوإل هلوقب هيلا راشا اك لسممىبالو برقم كل هيلع علطيال هسفنل رئأتسا |

 ناسل نم تناب اهتاراما نكل ةعاسلا لع هللا ىنخا دقف ةعاسلا مع هنو (وهالا اهملعبال

 ١ رهظيامت اهريغو اهبرغم نم سمشلا عولطو ىسيع لوزنو لاجدلا جورخك عرششلا بحاص ١

 | ربخاو رطملا لوزن نع ءاسلوالا ضب ربخا اذكو ىوهلاو عدبلا ةيلغ نم نامزلا رخآىف
 فاختيال ىذلا حيحصلا ماهلالا ليبقنم هلال ربخا اك عقوف ىثلاو ركذنم محرلا ىفامع

 | رباقمف الا ىنونف دتالف زاريسشىف تمزا لاقف زازيشىف ىناهفصالا مزعلا ونا ضم اذكو |

 مل ةانلته كابور نلوطزط ىلا عوضقو ا عارف وط و لطاؤلا تاجا اا ةداإا كلل ا ملكات ا وزهملا |
 | ضعب ىف هرسسدق ىدنسو نبش ربخا ريقفلال وش * كلذك ناكف زاريشفف تومال هنا ربخا

 ةحيحصلا هتئارو تادامانم كلذو لاق اك عقوف ةنس نيرشع لبق هتافو تقونع هتاريرحت ,
 * !اطالرعلا ف هللا لحي مل م إف مهايا هيملعتب ىلاعت هدابع صلخل بنغلاب معلا نكما. اذا ليق ناف

 لغتشي نا دلل مهملا ناب 0 كلذ لعف امنا ىلاعت هللا نا. تاوجلاف « ةب الاىف ةروكذملا |

 لمجحاو ادح مهفاف هشعيالاع لغتشيالو مهيالامج لأسنالو ةرخ لاء ذاعشل دعتسلو ةعاطلاب

 اريخ كتبقاع نوكتل
 لاو ةثامو عسل روهشنم كراملا نابعش ن نمان. ءاملذدلا يا مناقل !ةداوض تف

 هد نوثالث انو كم ةدحسلا ةروس ريسفلا مع

 م46 ميحرلا نجرلاهللمسب تس

 انآ رق ةصالخو هدوب ةصالخ اريادخ باتكره 1111111 هللامركىعىضتع] يااا



 موي :١١ تم نورشعلاو ىداحلا ءزألا

 لك ابان ايلف دهان الشم لبطل قود" نم تح اوطاماةفرمم لا "قرارا ناستالل
 هدعب نوكياش هبرق عم دغلاىفام معيملاذا اذكو دعبا هلع ليلد هلي صني لامم هادعام ةف رغم نم

 ىلوالا قيرطب هملعتال

 وارمح سنرد دنك لصاحهح « وا ىءا دوش 0و

 تسلصتسم' ىضامواب ربازت * تسلك طيح شملع ةكق حزم

 رحبو ربنم 46 تومت ف ناكم « ضرا ىأب ف اهليح تاتا ناو “© سفن ىردتامو ولف
 تقوفا,ضرالاف توك هنأ ىردت ناكّناو توك تقو ىا ق ىردتال 5 لجو لهشو |

 لجر ىلا رظني لمشغل مالسلاهللع ناملس ىلع سم توملا كلمزا  ىور  تاقوالانم. |
 ىنقلتو ىامحننا حيرلارف ىنديري هن اك لاقف توملا كلم لاق اذهنم لجرلا لاقف هناسلج نم |

 هحور ضقانا تصاذا هنم امحعت هبلا ىرظن ماود ناك كلملا لاَمَف لعفف دنهلا دالبىف '

 | رثكتف سمشلا كلم ىلع لصمهللا لوش لجر ناك ةنسلا دصاقملا يف لاق + كدنعوهو دنهلاب

 ىنا لاقف لجرلا ىنا مث لزنف هروزيف ضرالا ىلا لزنينا هبر سمشلا كلم نذاتسإف ةللذ

 *ىسنينا هلأساف كقبدص توملا كلهنا ىننلب لاقف كتجاحاف كلجا نم لوزتلا هللا 0

 هربخاف توملا كلم ىلاو سمشلانم هدعقم هدعقاو هعم هلم توملا ىنع ففو ىلجاىف |

 | ىتح توعال اذهنا لاقف هعم حوللاىف توملا كلمرظنف نالف نبا نالف لاقف وهنم لاقف |

 مهو انلسر هتفوت دقف لاقف سمشلا ن٠ ىدعقم دعق دقف لاق سمشلا نه كدعقم دعش |

 هنع هللا ىضر ةريره ىلا نعو * تامدق هدجوف نقلا كاوعقلا كلم عج رف نوطرشال ا

 لقاف رفح ريشاذاف ةئيدملا ىحاون ضعس فوطلإ مسوهيلع هللا لص هللالوسر انيلع جرخ لاق ظ

 هنامسو هضرا نم قبس هللاالا هلال ) لاقف ةشدخا نم لجرل لبق اذهن لاقف هلع فقو ىتح |

 اودشناو ( ىتعدوتساام اذه براي ةمايقلا موب: ضرالا لوقت اهنم قاخ ىنلا ضرالا ىف نفدىت>

 ريطبف ةجاح اهنلا هتعد « ةدلس ناك ءرملا مامحام اذا

 ةملظملانع جورخلاو ةعاطلا نسحب هلدادعتسالاو توملل ظقيتلا ىلع دبعلا هبت اذه ةدئافو |
 رفس ىلا هنطو نع جورانا وانع الضف رضحلاىف هلعو هلام ةيصولا تايثاو نيدلاءاضقو |

 مهضعب دشناو ضرالا عاقب نم هتينم لك (قياءىردنال هناذ ظ

 اهاشم ىلطخ هيلعبتكن مو * انباع تبتك ىطخرفف انيشم
 اًدنيلا الل ةهلتا ملهوف هع ةتاقرفت حان . قاذزإو
 اهاوس ضراىفتومع سنلق + ضراب هتنم ترقك قو

 اهرهاوظ معياك اهنطاوب مع 3 ايل و اهلك ءاشالا معي ملغ هللانا وه ررذلا دقعفاك |

 تابيغملا هذه نم "“ىش لع ىعدا نف ةياالا هذهالتو سمح بيغلا حيئافم ) مالسلاهيلع هنعو

 لاؤسلانااملا هللا الا اهملغيال تاسغملا لكو سلا هذه دءامتاو ( ىلاعت هللاب رفاكوهف سما

 ١ مهنا نيمعاز اهنع نيمجنملا نولأسي ةيلهاملا لها ناكو . لوزنلا ببسف قبساك اهنع درو
 , هقدصف اًنعاك ىنانم ) ماللاهلع هلوقل رفك بءغلانع هرياع نهاكلا قيدصتو اهنوءاعب

 اف



 ا

 فصوبال اذإو ليلا نم برغي ةكردملا ةفرعملا ةياردلاو . سوفنلا نم سفن ىردتامو 8 |

 نابفلزةروس مك 1 م

 نم ورمينب ثراخلا نا ىور ةماشقلا موقت راهنلاو للدلا تاعاسزم» ةعاس ىاىففو رهش

 ىاو تيدجا انضرا نا لاقو اهتقو و ةعاسلا نع هلأسف مالسلاهيلع ىنلا"ىنا ةيدابلا لها

 ملعا ناو شل مإقك رنةاهلمخس بح اخنو | سا تكرتةررطملا كوني ىف ضرالاف ىنابح تقلا
 جن ار] ىدت :.كازف توما: ضدا ىابفتدلونبا, تمالع, دقو ادغ لصإاف قبمإر تلمكام

 ىدا جيه داهتجا تسدب نادب عالطا ديلكو تساراكديرفا ترضح تيغم ةنازخرد مع
 ايبارعا نا ىور امك ةبهاو رذح ىلع سانلا نوكيل ةعاسلا تقو هللاىنخا امئاو [ دئاهدادن

 ىنا الا ”ىثال لاق ( اهل ثددعا امو ) مالسلا هيلع لاقف ةعاسلا ىتم مالسلا هيلع ىنلل لاق
 ) تدييحا نم عم تنا) لاقف هلوسرو هللا بح ا

 ردع ع د راو ودرد دوبدك # قر قدم ىنرع .بيح ال

 ىشو دشروحل قافا ةربشوأ, دشات « ناك صقزوا ىدد اوه مداوهرَد

 ءهدنع تشي هللا نا هريدقت لعفلانم فرظلا ىغتقام ىلع فطع # ثيغلا لزنيو

 مْواَش هيلعو مهقزر هبقلخلا ثايغ هنال اًةيغرطملا ىهسو . كرادملايف م ثيغلا لزنيو ةعاسلا

 ه2 لا مدعت ريغنم هردق ىذلا هنامزىف هلزتيو ىا عفانلا رطملب صوصخم ثغلاف

 -ىود هتارطق ددعو هناكمو هنامز ملعب درفتموهف ليدبتو أطخ ريغنم هملعف هنيع ىذلا
 ثيدخاى فو (ءاشي ث.ح هللا هفرصي اهيف رطمت ءامسلا الا راهنالو كيل نم ةعاسنمام) اعوف م

 اوضعا اذاف مهريغ ىلا كلذ هللا لوح ىصاعملاب موقىل اذا نكلو ىرخان م رطماب ةئسام )
 ةمادنلاو ةبوتلاب هيلعف ةمحرلا بالحتسا دارا نفث ( راحبلاو ىفايفلا ىلا كلذ هللا فرد اعيمخ

 ةاحاملا صلخاب تاجالا ىضاق ىلا عرضتلاو

 كاسما راهبونربا دنكت مركرد هك * رادم تسد ديما مك ندناشفزا وت
 كيذا أ الكا معا هؤاعو و دلولا تينم تيب محرلا :6 ماحرالاىفام معو 2

 قشاما ادنعش حسبقما"نسحلا ضقانما: مانا هناَفَصو
 ريبخ !؛نشفطلا هتفك انازا يسار * يصب نقماع هذؤنان 'كاوحارب

 دنب شقن محر رد اضق كلكب * دنسب وكين راك وكت ىميدق
 مكشرد ةيلكز انوا بلصز * ميىوس ٌةرطق 1 5

 ابك ال ايو وتتتدأ قونزتطوب نلواوشو# تانك الن عتل ول اةازق اذا

 نعاشلال وق اماو ىرادلا لاَشالو اهب هللا

 ىردن تناو ىرداال مهال

 قام يعاالو ىسفنىفام ملعت ىلاعت هلوقىف ك ةلكاشملا قيرطبوا برعلا فالجا فرصتنف

 هيف امم ناسنالا هارحام بسكلا «ادغ بسكتز» ”ىشىأ يا. ه«اذامإل» كناذ ىا .(ك.فن

 هبةعفنم هيباجحينا ناسنالا نظيابف لمعتسدقو لاملا بربك ل ثم ظح ليضحتو عفن بالتجا
 ىا ةليلب كمون لبق ىذلا مويلاس مانا ام هيف تنا ىذلا كمود ىلو ىذلامويلا دغلاو ةرضم

 نكيملاذاو.نسكعلابورتملا لمفتف تح لع مزرست اهو: قاقشو«قافوو اريك وردخ نجا نيتشه يارجل



 مهي غ١ زج نورشعلاو ىداحلا ءزجلا

 ريش ىوجوزاناتسإو تسات شهب * ريذلد ردامربو قاصعس

 اذاف' ةنيهر تبنسك اهب سفن لك هاما تاهنه لوقف ىقونذ ىنقثا دقف ادحاو ىنع لمحاف
 ىنع لمحم نث كنع تلمح

 هدئاف نمي ونا زا هن نمزا هنا # هدئام كي جاتحم ود ولو نه

 نيدلاوللن وكل هنا)لوش ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر تعمس لاق هنع هللا ىضر دوعسم نبانءو

 ال(كلذ نمرثك |ناكول نا دوف اكدلو نا لوقبف هبناقلعتن ةماسقلامون ناكاذاف نيد اهدلو ىلع

 ركذ - مركلا درجم ىلع اداّتعاَو ارارتغا مدنلاو ةبوتلاو ةدايعلا ىف لاهالا نمؤمال قبلي

 ءاودريغب ىنفاعي لاقو ىناف ض رملاءاود هلركذف ضرم مالسلا هيلع ملكلانا  تايلّمارسالا ف
 نا ديرلتا ىوادتت ىتح كنراال ىلالحو ىنزعو لاقو هنلا ىلاعت هللا ىحواف هتلع تلاطف

 اللع نكتمل ناو تاجردلاو تانحلل لئاسو و باسا لامجالانا اذهب حضتاف ٠ نيك لطب

 لهال ىنبني كلذكف مهمارع ليصحتىف بابسالا نورشابي ايندلا لهازا امك ةبجوم
 نمو * ةيورخالا بلاطملاو ةللاعلا تاجردلا لمصحتىف ةحلاصلا لامعالا اورشابس نا ةرخآلا

 هؤأت ةرجا الب ماعا لوخدنم عنمامل هنا هرس سدق مهدا نب ميهاربأنع ىكحام ماقملا اذه
 ضب لاقأ»+ ”ئشالب "نمحرلا تس لخدي قاف ”قئالب ناطيشلا تد لوخدنم عنم اذا لاقو

 اتق كب طاق رفات راقخألا كدا هنن قو زيت نا نم وما نبال داكلا

 دعوو هللادعو دقو اغلب اريثأت داقتعالل ناف هقرط ىف دهاجو ىلاعت للاب نظاا نسحب

 وه هنال'ضحم بذك ناطيشلا دعو و ىلولاوه هنال ضحم قدص ىلاعت هللادعو و ناطيشلا
 سفنلاو ناطشلا ريرغتب رتغتالف ودعلا مالك ع اتسا نم ريخ ىلولا مالكل ءاغصالاف ودعلا

 ءافو دحال اهل سيلو ةلئاز اهتنيزو ةهاذ اهتلود ناف ايندلا ةارطاب الو

 تع كسكس اخ وانك ققلاك قاتلا ' يح اكن" نامع دنع

 تساهناخرد زوررههبرطموج « تسلا هناكس هك لد ناهجرب هنم

 ىرهوش دوي شدادم ابره هكح #* ىربلداب قشع دو» قال هن ظ

 مهوتذادعيو تسدوب ونذا شيبهك * مثحو هاجو كلمرب هبكت نكم
 لازيالا هدنامرف "كلن زم < لاوز دريذب ىلمو تحندم 0
 كد ئاثتام !(اظ الجيتا رت ذي هنواوتءامادلم قام داو غو ظ
 تماخ دوب ىزور كوب فؤولا# تا ترا ون قف وع ْ

 هماخ مك ناميا لوقرب هك #« همطف ىب قحم اايدخ '

 ديلا شرعلابر ركذو دخوتلا وه ىذلا لامعالا لضفا ىلع انمتخمي نا هناحبس هللالأست

 نيمآ راهنلاو لئللاىف ريثملا هلام ةيؤرب انفرشثيو راهثالا اهتحئنم ىر# تانجفف انلعجيو
 3 تيمس نيديدحلا ءازجا نم ءز> ةعاسلا 3 تانيا هدنع هللا 0 نيمالا ىلا هاج

 أ

 - - - - - هع . 5-5 ة ع ١ ا

 امو ةمانقلا مايق تفقفو ع ةدنع ىا امتدلا ةاعاع نم هاش هرخاى هوه ينال همانقلا م ا

 ىالقآو .ةنس عا سانلا نم دحا ىرديالف هملعب درفتم وهو لاوهالاو لاوحالانم هعّد ٍ

 (رهش) دو



 نامفل ةروس مهو >> ٠١١

 أ زا ديسرتبو ] ةيسرافلابو ( أش سفن نع سفن ىزجتال ) ىلاعت هلوقك ةيافكلاو ءانغلا

 ظ ىلع عش ناكولو دلولاو 1 نشوخ رس ذا ردي درادت زابو ار باذع 3 عقد هك ئزوار

 | وه امع عفدي ملاذاف بيرقلا ىلصلا ىلا ريشت ةفاضالا نكل دلولا دلو ىا ديعبلاو بيرقلا
 نيرختفملا هيرغلا لها عامطال عطق هنفق ٠ ىلوالا قيرطلاب هريغ نع عقدين أ رده ل هب وصلا

 ناعالا نم ةعماج ةهج مهذب ن وكي نا ريغ نم مهتعافش ىلع نيدمتعملا دادجالاو ءابآلاب
 هلوق هربخ ادتبم وهو دلاو ىلع فطع [ ىدنزرف هنو ] 6 دواوم الو 8 اصلا ىلءعلاو

 3 1 0 7 تا 9 1 7
 رك ذلاب دلاولاو دلولا صخو قوقحلا نمام 44 أيش هدلاو نع ف دؤمو داق 6# زاجوه 7

 ىذلا لوالا بالل هتعافش لبَش مل اذف برقالا ىلصلاب صاخ دولوملاو اهريغ ىلع ايش

 ىو ناب ىلوا دولوملانا ىلع ةلالدلل مظنلا ريبغلو دادجالا نم هقوق كل لبَشإ ' هنمدلو

 اذه نا اولق اذاو ةرخآلا ىف رفاكلا ابا عفني نا نينمؤملا نم عقوت نم عمط عطقلو
 مهب انقل ١ ىلاعت لاق اضعب مهضعب عفتني مهءابا و نينمؤملا دالوا ناف رافكلاب صاخ ربا

 باقعلاو باوثلاو رانلاو ةنملاو نمشملاب 3 هللا دعو نا 0 ناك ذل طرقت ىإ ©« مهتايدذ

 ةصاخ رشلاىف ديعولاو اداعبمو ادعو رضو عفتب هتدعو لاش ريشلاو ريخلا ىف نوكي دعوااو |

 لطابلابهمعطاو هعدخ هرغ لاقي أ“ ايندلاة ويلا مكترغتالف فه هيف فلخال نئاك# قح |
 ىاهعاتع ] ىنعي : اهلامآ و اهفراخزو اهتايز اندلا ةاحلاب دارملاو سوماقلا ىف 5 وه رتغاف

 بيرق نعو لاحلاىف مكمالسب ىا ةيمجتلا تاليوأتلا فو © [ ديوشم هتفيرف وا بيرفلد

 رغيام لك رورغلا تادرفملاف لاق * 46 رورغلا هلل مكلرغبالو ف جنا ىل الل نوهدتمل

 ىا نيراغلا ث.خا وهذا ناطيشلاب رسف دقو ناطسشو ةوهشو.هاحو لام نه ناسنالا

 ىلع كرسجيف ةرفغملاو ةبوتلا مكجري ناب ةعدخلاو رورغلا ىف غلاما ناطيشلا مكنعدخيالو
 اهلاوهاو ةماقلا لاوحا نع ةلفغلا ىلع مكلمحو روبقلا ىلا عوج زل يسن ىصاعملا
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 نيأب ادنرف ىلع اراذاد ندكف

 راسم رذعو نكراك ةتثاي نوح زور * راهئز قرا دكت واد ش نورسا ناك

 نادنهسيكلا) ربا ىفو لمعلا ءوس عم هب نظلانسح هللاب ةرغلا رارسالا فشكىف لاق *
 ليقام ماو ( ةرفغملا هللاىلع ىنكو اهاوه هسفن عبتا نم زجاعلاو 'توملا دعب ال لمعو هسفن

 سبلا ىلع ىرنال ةنيفسلا نا

 ةدالمسح ةي آلاىفف * لئاوالاب رخاوالا قحتلياهبو ةاجنلا اهي ناف ةملاصلا لامعالا نم دبالف

 ةمايقلا موب ناف ريغلا حالص ىلع اداّمعا تاعاطااوا مالسالا لامها عم ريغلاب عافتنالا ف عمطلا
 نه الا هسفنب دحا لك لغتشيو اهاوسام كنظاف ةدالولا لاصتا هلنم هيف عفنيال مظع موب

 ىداواي ةمانقلا موي اهدلول ةمالا هذهنم ةأرها لوقت رابحالا بعكنعو « ىلاعت هللا هحر

 هريس سدق ىدعس خسشلا لاتزك ىبدنو ءاطو ىرحو ءاعو ىنطي كتلك

 فائز تفوح دما ىزور ىمه » فالز ىدوب, هتسب نابز ىلفط هن
 ا ت2 ردام ناتسإ هب * كلقتك كرو ديديرب تفانوح



 مضي ٠٠١١ خم نورسشعلاو ىداحلا ءزجلا

 تسيب مورحون نود ىسكردنيزا * تسبب موب يسال ا خس ترك

 تقاش كابا قد قدر دوش * تسه لامعا صالخا رد تمالس |

 | * راتخ لكالا قه [ ارام تردق ىاهناشن دنتكت راكتاو ] * انتاياب دحجم امو

 لاق * هحبقاو ردغلا ءوسا رتخلاو .رحبلاىف ناك ال ضفروا ىرطفلا دهعلل ضمن هناف رادغ |

 6 روفك © هف هداهتجال رك فعضل ىا ناسنالا هف رتخ ردغ "مارك تادرفملاف |

 اماو مولظ لاقي اك هلدداع راص نمل ظفللا اذه رك ذي امتاو ىلاعت هللا عن نارفك ىف غلابم

 تامالعنم ردغلا مالسلا هيلع ىنلادع دقو . هيف لاصخ حقا امهنال امهب رفاكلا فصو

 دنع ءافو ردغلا لهاب ردغلاو ردغ ردغلا لهال ءافولا هنع هللاوضر ىلع لاق نكل قفالا |
 نع جورخلا وهو دهعلاب ءافولا لقاعلا ىلعف * ةقدص ربكتملا ىلع ربكتلا نا اك ىلاءت هللا |

 ةماعلاوهو (مكبرب تسل أ) ىلاعت هللا لاق ثيح 6ىلب) هلوقب ةيبوبرلاب رارقالادنع لبقام ةدهع |
 ضرعءن دقو ضرغلال سمالا عم فوقولا ةصاخللو دنعولا نه ةهرو دعولا ىف ةغر ةدايعلا |

 ريخلا ابا خسشلا نا  ىكح  هماقم بسحب ىلتنم ريصيف دهعلا ىسنيف نايسنلا ناسنالل

 كرتلا ىلرطخف ساثلا ةدئام طقسنم شيعتا تنك لاقف هدي عطق ببس نع لئس عطقالا
 ايها هاب تجف ىضارالا بوح: نمالو سانلا ماعط نم لك ١ لانا تدليعف وا

 'ىثشعم نيتدرق حتف مث ىوقلا ىلع فعضلا بلغ ىتح امو نيسمح نم ابيرق توقلا ن

 يبت

 ةراغملا نم تجرد مايالا نم اموش ةراغم تاكو سانلا نيب نم تجرخ قا مْ 0

 هتنتلاةدكلا[ترك دي نفرافإ ةتلعجي اذ ىح انه ايش تلؤانتف بولا مك, افلا -ضعن ترق

 مهلجراو مهيديا عطقف قيرطلا عاطقو صوصللا ضعب ذا كلذءانثا ىنف ةراغملا ىلا تدعو |

 ىدي عطق ريمالا دنع تنك اذا ىتح مهنم تنا اولاقو اضيا ىنوذخاف ةدلبلا ريما روضح ىف |

 افتءعطقف تنج هذه ىدي نا براي تلقو ىلاعت هللا ىلا تءرشضت ىلجر عطق اودادا املف |

 لب افع ىتح لاخلا هلفصوف ىقرعي ناكريمالا ىلا صخسش ءاج كلذ دنعف ىلحر ةيانج |

 ظفاحلالاق : انطابو !ىههاظدهعلا ظفح ةريعلاف هللا عم لاجرلا لاح هذهف اغلب اراذتعا رذتعا |

 دوب قام كيو دهع كيرب رهمو ىتسود .* .دبا ماش ا لزا حيبسص مدزا

 قيفوت ىلع اموي ركشي مل ءادوعاب نب علب نا ىرت الأ ناميالا لاوزل بيت نارفكلا اماو |
 | ةفاكلماع ءادن  سانلا اهيااي قه ىلاعت هللاب ذاعلاو هنع باس ىتح نمحرلا ةيادهو ناميالا

 [شيوخدنوادخ مثخو باذعزا ديزيهربب ] «مكبر اوقتاوم ةكم رافكل هلصاو نيفلكملا
 مهف وخي ةرم نيفراعلا ضعب لاق * ىلاعت هللاىوسامو ىصاعملاو رفكلا نع بانتجالاب كلذو |

 هتاذب ةريصو ( ىرب هللا ناب م ما ( لوقف هتافصإب ةرمو © ةنتق اونا ) لوقت هلاعفاب

 كلذ نوكيامرثك أو مظعت هبوشي فوخ ةيشألا 6# اوشخاو 9 (هسفن هللا ؟ر رذحيو) لوقف

 | مو. نال ءراظ ىلع نوكي نا ذوجمب ريسبتلا ىف لاق * كي اموي لف هيلع ىنخي اب دع نع ظ
 قوقحلا نم أيش هنع ىغبال ىا 5 هدلو نع دلاو # هف « ئزجيال  فوخم ةماقلا |
 | ءازجلا تادرفملا ىفو «هاضق اذا هنيد هازج لاقي هتاءاط نم هيطعبالو هانم لمالاو]



 نامفل ةروس مده( ةروي -

 ةمأن ل دسك * شارو كو مطقلاو ناتشلا كايقلَو ضرملا لع زيطلا«ةلاوقتالاّقَو ةنعلا ْ

 سفنلا حالصال تاعاطلا ىلع ريصلاو ةعيبطلا حالضال ىهتشم لوانتن ع ربصلاف ةليضفلا لب

 عفن هيفو رملا ءاودلاك ربصلاف
 تخاس هدئاف ىارتذا خلت تبرش تيبط

 ًاديمريصلا لعجو ناكرالاب ةمدخلاو ناسالاب تملا ىلع ءانتلاو بلقلاب ةمعنلا روصت ركشلاو
 عاّرلا راهظا كرت دقن ريصن م ناف زبصلا نم لضفا .ركشلا نوك ىلع لدي ىبتنم ركشلاو

 سفنلا سبح نيب قرفنم مكف رباصلا هل عزجامب'رورسلا راهظا ىلا زواج دقف ركش نمو

 ركشلا وهو ءامعنلانم هاريلب ءالبلاىلا تافتلالا مدع نيبو ربصلا وهو ءالبلا ةاساقم ىلع

 ءابلوالا فصو ىفو

 نه رك ٠١ دقني حز يك *)١ - نما ناكذيزاودت !:تقو. اًشوخ

 دنتشكا وو مد“ دنت خلت نكوا»# تاعك رد يملا « بارش_ :مدامد
 تسود كشوزا الشاب ركتش:ىتنلتاك *©: تساوا.دايؤب هك ىازتض_ كسا خلت

 ىارفكلا لهالوا اقلطم رحبلا بكر نمل ريمضلاو هالعو هرتس هشغ 6 مهشغ اذاو #

 وا ىلج نم لظب اك ه« للظلاك ف ءاملانء عفترا ام وه #4 جوم 8 مهب طاحاو مهالع

 [ اهاربااي اههوك لثماي اهئابياس دننام كرزبرد هكايرد جوم ] ةيسرافلابو : اهريغوا باحس

 هيلعو ةفصلا ةئيهك ”ىش ةلظلا تادرفملا ىف لاق اك [ نابياس ] ةيسرافلابو : مضلاب ةلظ عج
 رارسالا فشكىفو * ىبنا باحسلا عطقك جوم كلذو «للظلاك جومإ ىلاعتهلوق لمح

 دحاووهو جوملا لعجو اهعافتراو امتتكىف جوملا ات هش ةلظ وهف ”ىش نم كلظاام لك

 [اريادخ دشناوخ] 46 هللا اوعد © ”ىش دعب ”ىش هنم ىنأي جوملا نال عجوهو للظلاك

 نوئيغتسي الو هاوس هعم نورك ذيال ةعاطلاو ءاعدلا ىا 5 نيدلا هلنيصلخم 8# مهنوك لاح
 صالخالاو ديدشلا فوخلانم مهاهد امي ديلقتلاو ىوهلانم ةرطفلا عزانيام لاوزل هريغب

  مهانم قيقحت داجو 6 ربلا ىلا له ىلاعت هللا 6 مهيج املف ظ بئاوشلا نم "ىثلا دارفا
 تمالسيدناسربو ارئاشيا دناهرب هكماكته نا سب ] ةيسرافلابو : ءاعدلا ىف مهصالخا ببسب
 وا ديحوتلا وهو دضقلا نال ءتم ىا 6 دصتقم مهنف © [ نابابو ار ىوسب

 | للا نواشلر ما دكم كن 5 موي ناك امل مهضعب لاق * : ةللا ىف هزاحزتال رفكلا ىف طسوتم

 | ةعكل ا راتساب نيقلعتم مهومدجو ناو مهولتقا ) لاقو رفن ةعبرا الا كح اح هللا ىلص

 | ( حرس ىبا نب دعس نب هللادبعو ةباسس نب سيقمو لطخ نب هللادبعو لهج ىبا نب ةهركع
 مكتيل ! ناف اوصلخا ةنيفسلا لها لاقف فصاع حير مهتباصاف رحبلا ىلا برهف ةمركع اماف

 ربلاف ىنح اف صالخالا الا رحبلا ىف ىن مل نثل ةهركغ لاقف انهه أيش مكتع ىذتال

 هديف ىدي مضا ىتح ادمم ىنا نا هف انا امم ىتفاع تنا نا ادهع ىلع كل نا مهلا هزيغ
 همالسأ نسحاو مالكم فى طرقا ّ تنكري كونو نالعإلف

 درد نئرب هماج ادخ ا ركوا» ورب دهاوشل اجا !'ئدكاضف



 1 0 م سس سس ا 7 1 ا ا سس هع ع سس 02/721 ب01010 ا خذ 1 1 1 1 ا ا

 مص ةر جم نورشعلاو ىداألاءزطا

 ةردقلا لومشو يلعلا ةعسنم روك ذملا « كلذ إظ اةاقدو هلامعا لئالجم اطبحم هعئاص
 « قملاوه 0 ىلاعت هللانا ببسي ىا 43 هللا ناب 0 اهبىرابلا صاضتخاو عنصلا بئاجو

 ظ 6 لطابلا © مانصالا نم ىلاعت * هنودنم #48 نودبعي 6 نوعديامزاو ه8 طقف هتيهلا

 | ةلالدلانا عم كلذي عرصتلاو الصا عفن هتدابعفف سلف كلذنم ”ىث ىلع ردقبال هتيهلا

 لاك زاربال هادعام ةنهلا نالطب ىلع ةلالدلل ةعشتسم ىلاعت هبهتهلا ةيقح صاصتخا ىلع

 طمل تملا 6 ريبكلا 2 ”ىش لك نع عفترملا ه5 ىلعلاوه هللا ناو ف ىيحوتلا ىغاب ءانتغالا
 قوف عفترا ىذلا ىلعلاهنا ملغنم رحبلا بزح حرش لاق * هنايربك بنج ىف لكرقت<ي هلع

 هركيو زومالا ىلاعم بحبو هاوس راتالو هيلا هتمه عفري الالجو ةناكم هولع ”ىش لك
 لفاللا: لاق ناع الا نه ةمهلاواع هنع هللاىضر ىلع نعو * اهفاسقس

 ىدنكقفا لها انرب كفيه ا ةثاحس ادعي قد“ و تسفيح ناوختسا ص رحردق ىلاعوتن وج ىباه

 ةمرحلا ظفح مزاو فاصنالاو عضاوتلا ةورعي قلعت هسفن ءايربك ىسنو هءايرك فرع نهو
 ىدرورهسلالاق * هتمظع فضول لوقعلا ىدتهتالا ىذلا تنا ريكي ةنسيردالا نيعيرالاىفو *

 موب لك مايا ةعبس ةيترنع لوزعم هركذناو هقزر عستاو هئيد ىدا نايدملا هنم ثكا اذا

 ملطابلا هنودنم نوعديامناوإ هلوقىف مث اكلم ناكولو هتبنسعىلا عجز هنافمئاصوهو افلا
 توفلا لبق رانتخالاب هكرتنم دنالف لطانلاوه ىلاعت هنود نم بلطنام لك نا ىلا ةراشا
 ةضرفلا تاوف لق ريكلا ىلعلا بلط ىلا ةرداملان هو رارطضالاب

 كفشات اولا و تتسارع تضر فدك < كغ حو نشولفاب عياض هرثطد أك

 تسملاو !زا*هي'اناد + نثس ب ىذا« تسيمد ماع اك(,ت جوف د“ كك

 6 كلفلانا ف ةدعاشملاو ةيؤرلا هنأش نم ىذلااهيا ةينابع ةيؤر 4 رتاأ كرادتلا هللالأست

 ءاملارمل هلصاو عيرسلارملا ىرجلا تادرفملايف لاق + [دورى] «ىرح و وبك دال

 لاحلل واىرحتب ةقلعتم ىا ةلصلل ءابلا 3 هللا ةمعتس 0 [ايددرد] 5 رحبلا ىف هن رح ىرخ املو

 لاقو + هبابسا ةئيهتىف هلاسحاو ىللاعت هتمعنب ةسبتلم ىا هلعافنم لاح وه ردقمم ةقلعتم ىا
 [ دسرفيموا نتفر ئارب ارداب درادبم مكن ا ىورر ارئاوا ناسحاو تنك ] قشاكلا

 6# مكيريل ف دازملا بيرقتل مكلاكمم ءاملا لعج ثيح هللا ةخرب ةءخفللا ةلئسالافو *

 هبئاجم ضعبو هتردقو هملعو هتدحو لئالد ضعب ىا 6 هنايا نم 8 [ ارامش دبات

 ىتمالس لاق رخبلا ٍتئاجصنم هتيأزام بحاام رجاتل لقاك ةيفسلاف مهتمالس ىهاظلا وهو

 ه6 كاذىفنا هةقيقحلا رحيىف ةّقيرطلا ةيحالمب ةعيرشلا ةنفسىفنيكلاسلا ةمالسةققحلا ىفوهنم

 لكل # اهددعىف ةريثك اهتاذف ةمظع :© تايآل 8 رحنلاو كلفلا ىمانم روكذملا

 86 روكش # قافآلاو سفنالاف ركفتلاف هن بعتيف قاشملا ىلع ربصلا ف غاابم 6 رابص
 نال امهبهفصو هناو نهؤم لكل لق هنأكف نمؤملا اتفص اهو هئامعت ىلع ركشلاىف غلابم

 ربصلانا ملعاو * نكبشلل فن نبذل فضن ناقصن ناميالاو ركشلاو ريشا هلاصخ نسحا

 موسجلا لصحاك رجلا عفرو ىئثملاك لعفلا ف كلذو ةيئدنلا ةوقلا رده قاشملا لمحت

7 22 



 نامفل ةروس م هال جح

 علاطم بسحب افيص راهنلا تاعاسىف ىلءالا تاعاسنم ديزي ناب هملا هفيضيو راهنلاىف لبللا

 كالاشإ ةظقحيلا كلاس نامت تعب هلكت ارز 12 لور يقود 1 ىنيل | ايدام مشل

 رطقا تلج واو ىذا: "ديارفا دور قارنخلا ردو ادع ب ني قا رجا وأ قص

 ليللاو ةعاس ةرمشثع سم راهنلا ريصي ىنعي [ دوشيم هنس مايا لوطا ناطرس لوارد هنس مايا

 لاحرلا لام هنال ١ لاق البل ىمسمل ليللا نع دمعاي 0 مالاسنب هللادبع لاق + تاعاس عسن

 هنال ) لاق اراهن راهنلاىمسملو دمعاي تقدص لاق ( اسايلو انكسمو ةفلا هللا هلعج ءاسنلا نم

 6 ليلا ىف راهنلا طويو #3 تقدصلاق ( مهباستك 1 مهيعس تقوو مهشياعم قاخلا بلط لحم

 | بسحب ءاتش لدللا تاءاسىف راهنلا تاعاسنم ديزيناب هيلا هنازجا ضب مخيو هيف هلخدي ىا

 ١ هدايز نادب ارش ىازجاو يك ؟ذور ىازحازا هنس قابدد ] ىنعي : نراغملاو علاطملا ا

 ريصل ىنعل : [دوشدم ىلال لوطا نسوقوخا دد دول ىلابلر ضقا انو 3 تا

 | ناعيبر اهلءاوتسالا طخىف ةكلمم تدجوو تاءاس عست راهنلاو ةعاس ةرسشع:سمخح ليلا
 | اهضعبو راهن رهشا ةتسو لبل رهشا ةتساهضعيىفو ةدحاو ةنسىف نااتشو نافيرخو نافيصو

 أ ثالثو ةئامثالث نومأملا نمزيىف اهددع طبض ىتلا ةعبسلا مللاقالا كلاممو درب اهضعبو رح
 كلملا ناطلس ةكلمملاو اهعسوا هو رهشا ةئالثو اهقيضا ىهو مايا ةثالث اهنم ةكلمم نوعبداو

 عقانم بيس هك اردامو باتا درك مار ]  رمقلاو سمكلارخسو 8 اهكلمت ىتلا هعاقو

 نارفاكما نانمؤم اهأ رمقلاو سمشلا نع دمحاي ىنربخا مالس نب هللادبع لاق « [ دناقلخلا
 سمشلا لاباف لاق تقدص لاق ( ةئيشملا رهق تحن نار>سم ناعئاط نائمؤم ) مالسلاهيلع.لاق

 ةرصيمراهتلا ةيا لعجو ليلا ةيإ احح ىلاعت هللا ال ) لاق روتلاو:ءوضلا ىف نايوتسال رمقلاو
 فالتخالاو طوب ىلع فطع ةإعاو ( راهنلا نم لبللا فرعامل كلذ الولو الضفو هنم ةمعن

 نيريلا ريخستاماو نيح لكىف ددجتم سما رخ الاف نيولملا دحا جاليانا امل ةغبص امهنيب

 (( ليفي كح كلذ ىلا ريشا دقو هر ددحتلاو ددعتلااةاو ددجتالو هيف ددعتال يما

 تارادملا ىلع ةيرسقلا ةصاخلا هتكرح بسحب # ىرجم #8 رمقلاو سمشلانم 6 لك ©

 هللاءردق 6 ىمسم لجا ىلا 8 ارمتسم ايرج مايالا ددعت بسح ةددعتملا ةفلاختملا ةيمويلا

 كلذو ذئنيحالا امهيرج عطقنيال اءهناف نسحانع ىوراك ةمايقلاءوب وهو امهيرل ىلاعت
 اهرون سمطيو حورالب نديك ايلاخ امهنم لك تف امهيلع نولكوملا ةكئالملا تومت هنال

 تمعفدل ةهلا تناكواو ةهل اب تسيا اهنا رانااو رمقلاو سمشلا ةدبعل رهظيل مهجىف نابقلف

 لعج دقو اذه دارطتسالا قيرطب عقاولا ناببل نيفوطعملا نيب ضارتعا ةامقاف اهسفنا نع

 انمتهترود ىهتنم نع ئعسنا لح آلا ورامهكلذ ف امهب ةطاخلا, اهتكرح نع" ةرانع اًمَهنانَرَح

 ىلع هيبانو اهريخست مىحل نأ شاع ةلضلل لو ةنس نت نوط ا لبجو

 ىلع رمقلاو سمشلا نايرج بالقنا بسحب كلذ نوكو رخ الاىف نيولملا دحا جاليا ةيفك

 لخاد لا جوي هللازا ىلع فطع ههنكب ملاع :6 ريبخ نولمعتامب هللازاو ف ةيمويلا امهتارادم

 © عباس 7  نايبلاحود )



 مك 97 ع نورسشملاو ىداحلا ءزجلا

 127 يويلانا ننس جل ةلار 602/1[ نمور قضت هاهو كادت طبيتدلا فب هلخلا |
 ردقاال اضيا اذهو لاقف ايقبام اننادباىف ةمص كلأست مهريك لاقف دلخلا مكفليب
 بلطن انعدف هل اولاقف مكب فيكف ىجورل كلذ فرعاال لاقف انرامعا ةيقب انف رعف اولاق هيلع

 دونجىا دونجلا ةرثك ىلا نورظني سانلا لعجو كاذنم مظعاو كلذ ىلع ردقبنمم كلذ |

 رظننال كلام ردنكسالا لاقف هسأر عفربال كولعص خيش مهنييو هكوم ةمظعو ردنكسالا

 ىلاو كنلا رظنا ىتح كلبق تيأد ىذلا كلملا ىتجتاام خسيشلا لاق سانلا هللا رظنيام ىلا
 دحاو مويىف اناف كواعص رخآو كلم اندنع ناك خيبشلا لاق كاذامو ردنكسالا لاقف ككلم
 مهكرتف هف ىعا ملف نيكسملانم كلملا فىعانا تدهتجاو امهيلا تئج مث ةدم !ءهنع تبغف

 هرس سدق راطعلا خيشلا لاق : فرصناو

 ىلايث ى رب لجا ريشاب هكح * ىماشداب هحوتو نيا تكلم هج

 ىروك مارهب نيس اوزورب * ىروز مارهب لثلا ىف وت ركا

 كنا :دئز كرها دشن ناهج نأ ١ كلعب ,«!: تنام دنؤن تلم ناهج نبا .كلموح

 نكماادتقا مهدا مهارباب هك * نكادف نيا اوخ كلمنا ركا

 تخابورف ىثيوردب ىرادناهج * تخادناردايند ةنيكك طابر

 تسبادك شلصا ىركنشب نوح ىلو * .تساشداب ايند كلف“ هجرك |

 ةقلع ةفطن اراوطا انقاخ هَللانا اولق شيرق رافك نا ةداتقو لتاقم لاق + :«مكقلخامو#
 اهيامكقلخام لاقو ةيبالا هانهإ هللالّرئاف ةدحاو ةعاشف:اديدج الخ انثعنبا تفكف .انلع ةغضم

 هي مكشبالو © [ ةكم لهاىا امش نديرف ١ تسي ] ىفشاكلا لاقو * مكترثك عم ناسنالا

 سفنكاالا © [ كم زادعباش نتخيكتاربهنو ] ةيسرافلابو : روبقلا نم مكجارخاو 5 ٌؤايحا
 دوجوا كي هنال نأشنع نأش هلغشيالذا لوصحلا ةلوهسف اهثعبو اهقلخك الا هي ةدحاو
 قح ] ىنعي : ىنشاكلا لاقو + نوكيثنك لوشو اورثكوا اولق هتردقو هتدارا قلعت لكلا

 ربوكب ديوك ارليفارسا هكلي درادن جابتحا تاوداو تال اب ايشا قلخرد ىلاعتو هناحبس |
 ناطلسلان ا ايندلا ىف هلاثمو [دننا نورياب روكزا قئالخ همهوا توعد كس اهروك زادنزيخ |

 عومسم لكم © عيمس هللانا إف ةدحاو ةعاسىف لكلا ًايهتبف ليحرلادنع ةراقنلا برضي
 رصبي 6# ريصب ف داعتسالاو راكنالاب قلعتيام ثعبلاو قلخلا ىماىف اولاقام هيف لخدنف

 لاوحابريصب مهضعب لاقو * ثعبلاو قلخلا كلذكف ضعب نع اهضءب ملع هلغشيال رصبم لك
 تاومالاو ءامحالا

 تسينهارارزحت سكن ينج تردقب سي
 نكحب ,ىداد رحم ىف تردق

 سيبو ىرادوت زج ىب تردف ١

 هتردقب 46 هللازا 9 ةيؤرلا ىرجم ايراج ايوق املع باطخلل حلصي نماي ملعتملأ كي رتملا 9 |
 لخش ىا لاخدالا جاليالاو قيضمىف لوخدلا جولولا هي راهنلا ىف لبللا حل وب هتلكح

 ( ليللا )



 نامقل ةروس مص 46
 وج صامل اها همست سوما كح حم ةحهتست وص د تح ا

 ىنشاكلا لاقو+ ريثكلا ءاماوه برعلا دنع رحبلا نال ليلاو نوحبجو ناحبجو نوحبسو

 م ريثكتلل ددعلا ركذ نوكف ىهتنا [ وا دننام ركيد ىايرد تفه ] « رحبا ةعيس )

 اهنم مظعا هنوك عم طرحلا رحبلا نود ةعبسلا رحالا ىلا دملا داتسا داشرالا فو * خال

 اهنمو الوا ماظعلا راهأالا بصنت اهبلاو ةيراخلا هانملا عبانمو لابجلل ةرواحلا ىه اهنال مطاو

 كلتب تبتكو ادبا عطقندال ادم ةعبسلا رحبالا هده ىنعملاو . ايناث طبحملا رحبلا ىلا بصتن

 هتمكحو هملع تاقلعتم تدنفام ىا ه6 هللا تالك تدفنام 9 هللا تالك دادملا كلذبو مالقالا
 ىلاعت هلوق دنع فهكلا ةروس رخاوا ىف هقيقحم قيسدقو دادملاو مالقالا كلت تدفنو
 ىنبال ركذام ناب ناذيالل تاملكلاىف ةلقلا عمح راثياو ةيآآلا 6 ادادم رحبلا ناكول لق )ل

 راجشالا نم ضرالاىف ام ناول ىا ةيمجنلا تاليوأتلا فو © ريثكلاب فيكف اهنم لياقلاب
 رسكتت ىتح باتكلا فلكّتبو ساطرقلا قفني هلباشام رادقمو ادادم زنيصي رحبلاو مالقا

 ىلاعت هللامالك ىناعم تدفنام باتكلا رع ىو سطارقلا ىف وتستو راحبلا ىتفتو مالقالا

 روصحملاو ةميدق اهنال صاتسال هءالك ىناعمو ةهانتم ىهت ترثك ناو ءاشالا هذه نال
 ةرهاظ ةراغا ةيالاىفو « اساطرق ضرالا لعج نم رصق دقو ىهتنا هلرصحال امب ىنبال

 ىلآ اش رانش ]هي آلا ىو 2. ةرثكلا.دناوق ور ةقكملا فنباقم هنكك ل ةدج نين ىأ
 نيعلا ءام نا اك ةمكملا نويع نم اهنال ادبا عطقتتال مهمولعو ةيهلالا ءامكحلا تالك نا

 هنتازخ نم ضو نيملاعلا بر نم نيقلت مكحلا كا طقم فكو هنيع نع عطقتيإل
 ناع ةفرط رادقمف ىلعلإ قر ىلجحت نيفراعلا ضعباو ةيالا هيلع تلد امك دفتتال هنازخو

 ع دقق هلا كنطا اف( نامزلا لما نيس ذود ى أ اذهل «ناكلاذا 5 هلتيا رجالا نل/ مواغلا نم
 هناك دفتتالف صا هتمكحو هملع نع جرخلال 3 مكح 3 ”ىش هزجعباال * زيزع هللا نا ©

 نيعبرا هركذ نف ىنعمو ةدوص زعلاو ىنتلا دوجو زيزعلا مسالا ةيصاخو . امهيلع ةسسؤئملا

 اذهب برقتلاو هقلخ نم دحااللا هتاف هنعاو هللا هانغا 5الع نيعبرا مول لكىف اموب

 مكحلا مسالا ةيصاخو .ادج زينعوهو قئالخلا نع ةمهلا عفرب كلذو هانعع كسلا ىف مسالا |

 هل حتقو ىهاودلانم هاشخام هنع فرص هركذ كا نم ةمكحلا باب حتفو ىهاودلا عفد

 لوقلاىف ةباصالا انتح ىف ةمكحلاو ايكح نوكت نا اقلْخو ىعرش ضراعم نم مستف ةداع
 اهوحنو رئازهلاو راهنالاو راحبلا قلخىف نا معاو * نامقل ةصق لواىف قيس دقو لمعلاو

 هيفوالا رحبالو ربنم سيلو هناطلس ةعسو ىلاعت هكلم مظع ىلع لدت اصمو امكح

 ىو ءامكملا ةرزج ىلإ نسوا نكشألا نأ كرك لإتت هللا دع قئالخا نم لح

 رخسصلاف فوبك مهتوبو رجشلا قرو مهسابلل اموق اهب ىأرف ةمظع ةريزج |
 مهنا امل باط+ فطلأو باوج نسحاب اوباجاف ةمكحملاف لئاسم مهلأسف رجحلاو
 كلأسن هل اولاقف ىضقتل مكماوح اواس مهل لاقف ميكحلا مسالا رهاظم نم

 | (هبئاح ىضقنتالو) نآ رقلا قحىف ءاجو . ميدقلا ةيصاخنه ىهانتلا مدع ناف نآ رّقلا مدق ىلا

 . متاءرش ءاجام امدقم رومالاىف هتمكح ىعارت نا اقلعت مسالا اذهب برقتلاو ةمكحلا نم باب



 مي ه.ع ”جم نو تلايشتاكلو نجا
1 2 > 

 ىلا ندخ رك اراخ دينارا د“ ىدورب وسر تلم هو

 ىلع لاوحالاو لاغفالاف ىرم قكلاف رومالا ربدو ريداقملا ردق ىلاغت هللا]نا ايمو «
 رححلا ناف لوبقلا مدع ىلع نزحلاو ربجلا نود غيلتتلا الا حصانلا ىلع سنلو هردقو هباطق
 لقصلاب: ةآ سم ريصنال

 هلا كتلسشز نبات نكلو *# هئبا كنز ندرك كاب ناو

 ةققحلا ىف لهشلا نم معلا بجومت نايرخلاؤمدع نا اهنمو *

 ىناذكو ىعدم لمح ىف 5 ع

 تاداععلاو تاعاطلا ةعفنق مهلع حيربلال هيلع اوحبريل قلخلا قل .ىلاعت هللانا اهنمو *
 مهيصاعكي ررضتبالو مهتاعاطب عفتابال ناملاعلا نع ىنغوهذا ىلاعت هللا ىلا ال دانعلا ىلا ةعجار
 هللا انلعح مهمالساب هيلع اونع نا مهل لو تاعاطلاو ناعالل مهاده أ مهيلع نكيىه

 ىفام ناولو 8 0 نيصرلا هقيفوتو هنوعنم نيصحلا هتصخح ىف اظفحو نيصاخما دابع نه ؟ اياو

 | اورماؤا ملسو هب هلع هللا ىلص هللالوسر اولأس نيح دوهملل باوج ه# مالقا ةرجشنم ضرالا
 اهيفو ةاروتلا لزنا دقو © البلف الا مالوم ال مورو ا نك ا ثلرق دفو

 اريثك نأك ناو ةفرحملاو ةمكحلا ن :اناماستالا ا نوااام ةاقاو# 0-0 نا قع "شلك مع |
 كتشوت نآرقلا نا نوكرشملا لاق ةداتق لاقو * هللا لع رحب نم ةرطق هنكل مهلا ةيشنلاب |
 نا امل اهديحوتو قاس هلامىهو لوصوملا نم لاح ةرحشنم هلوقو ."تلزنف عطقنيو دفني نا |
 املق ىرتول *ىش هنه قبال ثحب رخيشلا سئج نه درف لكنا ىنعي داخالا ليصفت دارملا |

 رارسالا فدكىفو + هب بتنكي ام كلذ صخو رفظلاك بلصلا ل مضقلا لقلا لصاو
 نيب قرفلاو .اهعطق زافظالا ملقتو ضرالا نم ةعطقلا ملقالاو هسأر طق 50
 ماج ذوفنب مسجلا لصف عطقلاو الوط عا ءطقلا تقلاو اضيع عطقلا طقلا نا دقلاو طقلا
 هتعسب طحملا رحبلانا لاخلاو ىا هر هل مالاقا راخشالا نا تبول ىنملاو . هيفرخا |
 هل فرعبال رحوهو ةعطقنملاو هل صتملا راحتللا عيمج ةدايكم ىاللا مظعالا رح ,حلاوهو |

 رحلا اذه ىفو هنم ناحل> ضرالا هجو ىلع 2 راحلاو ىلاعت هللاالا هت<ع معبالو حاس
 عبرلا ةاباقم ىف نإ !نم اهلهاو ءاملا هجو ىلع وفطت نادم هيفو هللا نعل نسبا شمع
 هنو ضرالاىف راحتتشالا رئاسك ناجرملا رجش تبني رحبلا اذهىفو ضرالا نم بارَخا
 هلوق هربخ ًادتبم رحبلا ىا وهو ىلاعت هللا الا هملعي ال ام ةيلاخلاو هَنوكسملا تارا
 ىنغا اذلف اهيق هدازو دادم تاذ اهلعج ةاودلادم نم هف بصحصنيو هديز, ىا هدعإ 9

 0 ربا ةعيس © هانقو هدافن دعب نم ىا 6 هدعب ا د نع

 رشلا رحبو نسراف رحنو دنسلا رحنو دنهلا رحبو سوماقلا ام ىل ا 1 ا و
 اذا ةعيسو رحا ةعبسب ايندلا نيز هللا نا مكحلا ةلئساىف لاق + ملعا هللاو برغلا رحبو |

 بزعل ةيرطب اهعضوم نم اهانجرختسا دقو انيأر اهف.ر الا دادعتل اوضرعس مو ىهتنا

 كس ووو - تس سف ٍْ | ناحيسو ةلجدو تارفلانم ةعبسلا راهئالا دارملا 0 ليفي اهيف ملقلا انيرجاو |

 (نوحبيسو )



 نامقل ةروس مد هر“ جم

 ىلا مضنوا ظالغلا مارجالا لقث مهيلع لقثي 6 ظيلغ باذع ىلا وف [ دنبايب راجان عي
 دب الا ىلا هماودنع ةرابع باذعلا ةظلغ ةيمجنلا تاليوأتلاىفو © قديضتلاو طغضلا قار>الا

 اك ىاعملل رامتسسي دق نكل ماسيجالاف ليعتسيإنا هلضاو ققرادبش ظلغلاو . ىهتنا

 ىا * ضرالاو تاومسلا قلخ نم # نيرفاكلا ىا ه مهتلأس نو 8 تادرفملاف

 ثيحب ىمالا حوضو ةياغل 6 هللا 8: نهقلخ * ناوقل في ةلفسلاو ةيولعلا مارجالا

 اه كتير داك عرضا دج وتل لئال د لمح ىلع 6 هللدما لق يسد, فارتعالا ىلا اورطضا

 ىضنقم نولمعيال كلذإف ءايشالانم أيش ه« نوملعيال مهزذكا لب  اضيا نورباكملا
 | ق>تسيالف © ضرالاو تاومسلاىفام هلل ه# هدحو هللا اودعيو كرشلا اوكرتي ناب مهفارتعا

 ضدالاو تاومسلا قلخ لبق هتافصو هتاذب * ىنفلاوه هللا نا © هريغ امهيف ةداعلا |

 هدحو ىننلاوه ىا رصحلل وه ةلكو الصا 'ىثىلا ىناذلا هلاكو هدوجوىف هب ةجاحال هدعبو

 , هتافصو هتاذىف دو.هلا ه6 ديلا ف (ءارقفلاملاو ىنغلا هللاو) هلوق هليلدرخاآ ىنغ هعم سلو

 هسفنل دماحلا وهف دماح هل نكي مل ناو

 ناشيوخ ىانث دوخ دمج نوكسو نوح * ناشيو> ىاوس امزا دوخ تاذرد ىنغ ىا

 ىدرورهساا لاق * هفطل هقلخ عسمج ىلع نما اذ لاعفلا ديمحاي ةسيردالا نيعبرالاىفو * |

 أ تايآلا فو « هطبض_نكمالام لاومالانم هل لصحي ركذلا اذه ىلع مواد نم هللا هحر

 ١ يلع كافألاو قا نضوج انعج لعا عدلاو ةهضقلا طداخإر الكرز و ىضنلمتل نكات متل موتا

 ١ رفكلا نا م ةلسولاو ةبرقلاو ةملا هو ةقاعلا نسح تابجوم نم ةعاطلاو ديحوتلاب هللا

 ١ ةعيطقلاو ةقرفلاو ظيلغلا باذعلاو رانلاىهو ةيقاعلا ءوس بارسا نه ةعمسلاو ءايرلاو كرشلاو |

 هرس رسدق ناطعلا خيشلا لاق: |

 تراكي رخآ مدرد دياي * ترابو راك لوبقو ميسو رز

 تناج ىاو هنركو ديا راكب « تنامز نا دشاب صالخا ركأ

 ناتسلاىفو |
 تشاحم ىزور دروا تنح دصيب * تشاد هزور ىنلابان 5

 شربسز رزو ماداب دلدناشف * نم رسردبامو ديسول هديد ردي

 لاوس دعم تلا فرار م كيدرك ردك ىور وج

 مدام اي بيغ ردي دناد هج * مروخ ىدنج همقلركأ تفكل دب

 وص درب ربي اذبو دروخ نان ب موقو دونر ديو رميت وراح

 تسرد تعاطب مديم رهيزا هك * تسرتنادان لفط نازا ريب نيا سب

 ائرقلا راس قداح مصفننال اهناف نيقبلا لهال قثولا ةورعلا ىع نيدلا ماكحاب كسّعلاف

 ليلقلا عتعلاب رتغيال نا لقاعلا ىلعف * تاعاسلا نم ةعاس ىهلب ءاَشب ايندلا رمعل سيلنا اهنمو «

 ا ليوطلا مويلل بهأتي لب

 زيندنج ىد نيا تشذك دهاوخي *« زيزع رمع تشذكب هك اغيرد



 مص هلا جم نورشملاو ىداحلا ءزجلا

 هلزانم خزاربو دعب هقرط ناف قيقحللا بلطملا وه كلالا اهيا كبلطم ناك ناف بلقلا |
 كلت ةلالدىلع تاهشلاو لابخلاو مهولاب ةبوشملا لوقعلا ٍبابراو لدجلا لها ردقبال ةريثك |

 فاق ىف ءاقْملاذا ءاقعلاال حيرلا نودصصي امنا مهف لواطتملا دب نم ايرثلا نيأف قيرطلا |

 ! انلمحم نا هناحبس هللا لأست دوهشلاو ةقرعملا لها الا اهقرعبأل دوجولا قئاقحو دوجولا |

 ىلا نيلصاولاو ميدقلا مالكلا بادآب نيبدأتلاو مظعلا نآرقلا ماكحاب نيلماعلا نم ملياو |
 اهانعم ةبطرش نم 6 هللا ىلا ههجو مسي نمو 8 هرارساب ققح نمي نيبحاصملاو هراونا

 ىنعم نمضت ماللاب ىدع اذاو لس ىنءع نوكل ىلإ دع 131 ساو [ ام هكره ] ةسراقلاب |

 ضوف ناب لماعلل عاتملا ملست هللاىلا هسفن لنمو ىنعملاو . ل هجولاو صالخالا

 ىلع هب تا هلمع ىف نسحم هنا لاخلاو :# نسحم وهو 8: هلع هتلكب لبقاو هللا ءسما

 نع الا ايلاف كلذ لصخحالو ىتاذلا هتسحل مزلتنملا صولا هتسح وه ئذلا قئاللا هجولا |
 هارت نكت مل ناف هارت كنأك هللا دبعت ناب ناسحالا مالسلا هيلع ىلا رسف اذلو ةدهاشم
 هب قلعتلا ”ىثلا كاسما تادرفملا ىف لاق * * ىتثولا ةورعلاب كسمتسا دقف هم كاري هناف

 كنح ] ةسرافلاب كاسمتسالاو . ىهتنا ةؤكل اديب 0 دلال تك

 ةقاسا عا[ رططكلا ةتورزع مغ ةناكلا ةيتفل شيا مغلاب ةورعلاو . رداصملا جاتىف م[ ندزرد

 ثننات ىرغصلاك قثوالا ثينأت ةمكحملا ةقئوملا ىتئولاو .ذوكلاو ولدلا وحن ضبقم دارملاو

 عقالسل نضام 511 ىلا حلاو ةقزطتما و هااابع نسجت ”قيساولا لك اول اوذلللا
 وهو [ مك يؤ" تحبوا ةشوك رتراؤتلا ادرزد كش داو ةتئزاغلابو“: 'ءاوقاو' باشألا' |

 كامبل الي لج قهاش ىلا قرتي نا دارا نم لاحم ةعاطلاب لغتشملا لكلا 06 ْ

 هريغ دحا ىلا ال 5 هللا ىلاو # 8 هعاطقنا فاخمال ثدحب هنم ىلدتملا 0 0

 ةيسرافلابو : ءازلا ن_سحا هيزاجبف هريغ ماو لكوتملا يما ةبقاع 6 رومالا ةقاع

 هكرهو ] 6 رفك نمو 8# [ دهاوخ وا هك دوب نانجو راك همه ماجتا رس ددرك هللابو ]
 ايندلا ىف كرضي ال هناف 6 هرفك كنرحب الف ف [ دنزت“ ىتثو ٌهورع رد كنج ددركن

 سلف ديزملا نزحيو ىنالثلا نزح اماو ىنالثلان م هتزمو ديزملازم هنزحا لا ةرخ الاو |
 ىلا عوجرلا ىنعمو مهعوجر مهعج ع © انريغ ىلا ال # ايلا »8 لايعتسالايف عئاشب

 رفكلا نم ايثدلاىف 46 اولمع امب ممنق 88 هاوس كلام الو ؟احال ثنح ىلا عوجرلا هللا |

 نيعضوملا ىف دارفالا نا مكنم ىنعم رامتعاب ةثالثلا رئامضلا عمج و باقعلاو باذعلاب ىصاخملاو |

 ىزاجبف ردصلاب ةيحاصملا تاينلاو رئامضغلاىا  رودصلا تاذب ملع هللانا قه هظفل رابتعاب |
 « اليلق © ايندلا عفانمب نيرفاكلا ىا د مهعتم 92 ةرهاظلا لامحالا ىلع ىزاجم اك اهيلع

 قىلامز رورسو تمعن ارئاشنا مهد ىراد روخرب ] ةسرافلابو : اليلق انامزوا اللق اعش

 ليلق مودي ام ىلا ةبسنلاب ليوط دما دعب ناكناو لوزي ام ناف [ دباب 6-0 دور كددنا

 ا ارب ىلع لمح ةقواعثلا قوهو هرضنام ىلع ناكيسنالا لمس ااوطخالا .هرطضن 5 و

 ىراحس هب ارئاشيا مدايب سي] ةيسرافلابو : ارهق ةرخ الاف مهدرأو مهثجلن ىا هه ركب



 نامفل ةروس مه ها 8

 لالطاىف 57 ون ىادخ مبكي وامل هان :تلاشر ترضح زا دوهيزا ىب

 6 يلعريغب ه0 قح كاك نك تاكا هلداح هكدوب قدما كلارا تفرك هقعاص اروا

 ىلاعت هللا هلزنا 6# ناتكوالاو © لوسرلا ةهج نه ه6 ىده الو © ليلد نم دافتسم

 نمل ىا 6 مهل لبق اذاو ه لاق م ديلقتلا درجمب لداجب لب ةجحلاب هل'ىضم 6 ريم

 رونلاو حضاولا نآرقلا نم هب ىلع *6 هللا لزناام اوعبنا له ىنعملا رابتعاب عمجاو لداجي
 مانصالا ةدابع هب نوديري نيضاملا 6 انءابا هيلع اندجؤام عبتن لب اؤلاق إف هب اونماف نيبلا
 بجعتلاو راكتالل ماهفتسالا :* مهوعدي ناطيشلا ناكولوأ 98 مهباوج ىف ىلاعت هللا لوقب
 زيحىف ةلملاو ءاب آلا ىلا دئاع ريمضلاو لقعلا ىضتقم نم دعبلا ةياغ ىف ىه ةهمشب قلعتلا نم

 ىلا 8 كرششلا نم هيلع مهاب مهوعدي ناطيشلا ناكولو مهنوعبتيأ ىنعملاو . ةيلاحلا ىلع بصنلا
 ىا ريعسلا باذعو رانلا باها رعسلاو مهوعدي امسح هيلا نوببحم مهف 46 ريعسلا باذع

 تافصلاو ديحوتلا ىا لوصالا ىف ديلقتلانم رص عنم ةينآلافو* تادرفملاىف اك ميلا
 ىلا سمالا ضيوفن ىف لمعتسا مْ ةدالقلا هئمو هب اطيح قنعلا ىف 'ىثلا عضو ةغل هبلهتاو

 مالسلاهملع هلوقب ذخالا جرف ةحح الب ريغلا لوق لوبق احالطصاو هقنعب هطبر هن اك ريغلا
 لعشوا لوقي اهف هريغ ناسنالا عابتا نع ةرابع ديلقتلا تافيرعتلا ىفو * هسفن ىف ةجح هنال
 هلعفوا ريغلا لوق لعج عبتملا اذه نك ليلدلا ىف لمأتو .رظن ريغ نم هيف ةيقحلل ادقتعم
 نيدلا لوصا ىف زوجي الو تايلمعلاو عورفلا ىف زئاح ديلقتلاف . ىهتنا هقنع ىف ةدالق

 ةيرهاظلاو ةيفنخلا دنع ىهاظ داقملا ناما نكل لالدتسالاو رظنلا نم دبال لب تايداقتعالاو

 لاسراو هتافصو عئاصلا دوجوو ملاعلا ثودح نم. هيلع بجام عسيمج دقتعا ىذلا وهو

 نايبصلاو بارعالا نايا لبق مالسلا هلع ىلا نال ليلد ريغ نم اقح هباؤاجامو لسرلا
 لالدتسالاو رظنلا كرتب مثأي هنكلو ليلدلا ميلعت ريغ نم ءامالاو ديبعلاو ناوسنلاو
 هعئانص ةيؤر دنع هللا حبسو نيملسملا دالب ىف أشننم باطخلا لصف ىف لاق * هيلع هبوجول
 قهاشىف نك مئأيال لالدتسالا كرتول داقملا اذه لثم نا ىنعي ديلقتلا دح نع جدا وهف
 طمعلا اذه قلاخ هللا لوي هنأكف لالدتسالا نيع تاعونصملا ةيؤر دنع هحببست ناف لبج
 تارئاو رثؤملا ىلع رثالاب لالدتسا وهف اذه لثم قلخ ىلع هريغ دحا رده الو عيدبلا

 ةظحالامال عئاصلا لإ عونصملا نس لاقتنالا وه لالدتسالاف كالذ ريغو ةدارالاو ةردقلل

 | اذهىف دلقملاف اذه ىلعو لوقعملا ةدعاق ىلع جاتنالل تامدقملا بيترتو ىربكلاو ىرغصلا

 دلقم ويف رصاقلا لقحلاب مكمل قل رط "كليم ككرانا كلاما يزال فذ يح نلماإلا
 هب ءادتقالا حصنإال

 0 هدرك م دإقم ىبرب ىب * ىرب هد قيقحت ةبعك بوصب ضاوخ

 ملط لزانع فراع ةّقفررطلا رارسا ىلع فقاو ىنابر ملاع ةيالو بحاصب ءادتقالا نم دبالف

 ىلاعت هللا نذاب جر هناف ناقرفلا ىناعم ىلع علطم نا رقلا قئاقح نع .فشاكم ةقيقحلا



 مكي هرب. >جم نورشعلاو ىداحلا ءزجلا

 ىلع مهل تصل تسع ع هم لل جل قمل جعجع يح سم ع دج حس صح رج يع حمس اس عع سل مدع ع معو

 | ناهئالاو زاحبلاو ىراحصلاو لابجلا نم «ضرالاىف امو ل اهراضم نع بانتجالاو اهمفانم
 نضيلوكم طب ريدا طلتم اع عافتنالا نم مكتنكم ناب نداعملاو تاتابنلاو تاناوبحلاو

 | صرحلاو لخبلاو دقلاو دسحلاو ريكلا لثم ةميمذلا فاصوالا نم سوفللا ضرا ىنام |

 | اهصاوخب عتغلاو اهلع روبعلاو ةديما قالخالاب اهليدبتي اهريخستو اهريغو ةوهشلاو هرشلاو |

 ْ لصالا ىف ىهو ةمعت عج 6 همعن 9 لك او مئا #« ىيلع غبساو . اههتفا نع اذرتح
 كلت ىلا ةيدؤملا عيطلل ةمئالملا ةذيذالا رومالل تقلطاف ناسنالا اهذلتسي ىتلا ةبيطلا ةلاخلا

 ةروصلا نسح لثم ةدهاشم ةسوسحب عنلا كلت نوك لاح ىا 6 ةرهاظ ف ةببطلا ةلاخا
 ءاضعالا لامو ةماقلا دادتماو

 اركان وسر ترابا تما وك ك ىرب نوج ىنروص ار هفطن دهد

 ١ فاعلا ركوتو دقطقاو -حتحالاو !قؤذلاو مشلاو رصبلاو عمسلا نم ةرهاظلا سساوحلاو +

 رك ذلاعفرو رزولاعضوو نمالاو ةيفاعلاو ةحصلاو دالوالاو مدخلاو هاجلاو لاملاو قزرلاو

 , ةالصلاو ةداهشلا قطن نم مالسالاو رارقالاو ةلذ الب مدقو ةلذ الب سمنو نسحلا بدالاو

 ضارعالاو هللاءايلوال عضاوتلاو لوسرلا ةعباتمو هظفحو نا رقلاو جحلاو ةاكزلاو موصلاو
 ناسنالاهف رعب امث كلذ ريغو ةيلغلاو ةرصنلا ىنعي نولعالا ماو سانلل هتايا نيسو ايندلا نع

 مهفلاو لقعلاب هقارشاو ندبلا ف حورلا خفنك سحلاب ةدهاشم ريغ ةلوقعمو © ةنطابو © |

 مالسلا هلع لاق اذلو لئاضفلاب بلقلا ةدلحتو لئاذرلا نع سفنلا ةيكزتو ةفرعملاو ركفلاو |
 , ةّقاسلا ةداعسلاو مكبولق ىف هنيزو لوسرلا ةبحو ( قلخ- نسف قلخ تنسح ام مهللا )
 | نيدلاةحودوحنو داهملا ىف ةكئالملا دادماو منملا دوهشو ردصلا حرشو نوبرقملا كثلواو

 بلطو ةميلسدلا ةرطفلاو ةونثلا ىلا ةنسنلاب:ةئطاب اهناف ةيالولاو لاوحالا ءافصو ةريصبلاو
 الب بلقو نارفغلاو ىضرلاو ماودلا ىلع رك ذلا لاصتاو ضنفلا لوبقل دادعتسالاو ةققحلا |

 هللا لوسر تاكل ينعاد ىضر سابع نبا نعو * ةلق الب ضيفو ةلع الب هجونو ةلفغ ا

 ةرهاظلا اما ) لاق ةنطابلاو ةيهاظلا ةمعنلا هذهام هللا لوسراي تلقف سو هيلع هللا ىلص ظ

 ءوس نم رتساف ةنطالا اماو قزرلانم كبلع لضفا امو كقلخ نم نسح امو مالسالاف
 ( هب كحضفي ملو كلمع |

 دوخ ىالأب دشوب هدرب وأ مه * دب ىاهلمت دنيب هدر سل ١

 هلع, عاطقنا دمي هيلع نيممؤملا ةالص ثلث نمؤملل تلعجىاا ىلاعت هللا لوقي سابع نبا اي) '
 عاقل «للع ل دونشدفط ح علنو هاواكك معا طيز ؤميكلل اج افيلثآ[تلسجا وج ءاطمت ةتحا مي نرفك/ا أ

 ًادتبم وهف سانلا ضعبو ىا 5 سانلانمو 8 ( مهاوس نه هلها هذبنل سانا هتيرا دقول
 لادا هنمو هلتف .تمكحا اذا لمْلا تلدج لاَقب مصاخيو ه6 لداجي نم 9 هلوق هربخ

 هنافصو هديحوت ىف 46 هللا ىف 9 هيأر نع رخآلا امهنم دحاو لكل تفي نيلداجتتملا نأكف |
 باتكرد ] ( لاف ١ ىشاكلالاقو * هللا تاثب ةكتالملا نا معزي ثبحس كرشلا ىلا لبعيو '

 كءدروآ قاسعملا نيغ ردو 4: تسئابنيعنب ةناسفا تفكيم هك ثرالا نب رضن ىندي ىادن



 ناءفقل ةروس مهي مذ عع

 نمالو هب 510 لزئي نم طوال موخن ىف الو هب "7 دعصل نه اعلاف معلا اولوقتال مال مالسلا ١ ا

 0يالواذلا ؟للافابحشلا اعادثز نكن اؤبطأ# مكبواق ىف نع معلا هاما نكرم نعفلاساؤو

 ةي فلاي وللالا كرسي ناكها لادا مق وئلر لايعمل كدداجي كورس قاع يطل بطب
 رحسبانو ىدروخم ماغط نم هدبش ره هكدتتك تياكح ارىدباع] ةيدمصلا ماقمىف مايقلاو

 نيزا رابسي ىتفخيو ىدروخبنم مل ركا تفكو دينشب ىلد بحاص ىدركب زامارد ىمتخ
 ىدوب رتلضاف

 ىب كف ردم كاس ة رداع ناد. لاح ماعطزا نوردنا

 نبات ماعطزا ىرب هك « نآ تلعب ىتدكحزا ىهت
 دقو نآرقلا رهاولب ةقلعتملا ةيعرمشلا ماك>الكاسهب اظفلتم نوكتدق ةمكحلا نا لعاو *
 نف'نرااوقلا | وطاوتب ةقلطملارايلعا | زيغ نعز ةروتبنملا ةتيلالاررارسالاكلينعت يوكن نوكتت
 كيان اوباشتال كي اورت ما قه هقفوتو ىلاعتهللا لضفب ةفرعملا ف سو هّقيرط نم بلطلاىف خ

 ىفام ## ارهق 0 ضرغلا ىلا ”ئشلا ةقايس ريخيدتلا يل رخس هللانا 8 مدا

 ناببنيينرقملا ةككالملاواهزيغو [نمقلاو:!سمشلا لثم ةرايسلا بكءاوكلا نم: ثاوملا

 جوربلا ىف اهريس ىلاعت هللا ناب بكاوكلا ريخستف مكتادا صو مكعفانمل ةاصحم ايابسا اهلعج

 تاربدم اهلعحو تالاصتالاو تانارقلا اهلردقو اكلف اهنم دحاو لكل ربد ىتلا كالفالا ىلع
 نانعلاار لثمو ق اكل نذف عمرلاو فيرذاو فيصلاو ءاتشلا لثم ىنامزلا نم ىلفسلا ملاعلا

 ماودلا ىلع بكاوكلا ريس بسحي ةفلتخلا لاوحالا روهظو ناسنالاو ناويخلاو تابنلاو
 تيلالبت اهنا رد هجيرانإبش عفن ىاري تخاسمار] ىنشاكلاا لاق * اهنم مهعفانمو ناسنالا طاصمل

 [ ديوشدنم هرهب ناشنا ”ىنشور زاان هراتسو هامو باتا زا

 تاو يدك رقكو درك ناور #2 تايتف اذ هم برغع قرشمز

 هللاناب ةكتالملا ريخستو (نودتهي مهمجتلابوإ) ىلاعتلاق أم [ديرب هار ناشيادب ات ناكراتس ذاو]

 اهلانوعو تاربدملا نم عون ىلع نيلكوم ةكتالملا نم فنص لكل عج هتمكحو هن ردق لانه ىلاعت

 دقو *رطملاو باحسلا ىلع نيلكوملاو اهكالفاو موجنلاو رمقلاو سمشلا ىلع نيلكوملا ةكئالملاك
 روحا ىلع نيلكوملاو صا ثمح اهلزنلل ةكئالملا نمالكوم رطملا نم ةرطق لكىلع نا ربخا ىف ءاج

 نمو مهديا نيب نم تابقعملاممممو مهلعنيلكوملا سانلل باتاللا ةكئالملاو حايرلاو تاولفلاو

 | محرلاىف لجرلا ةفطن تعقو اذاف ةكئالم ماحرالا ىلع لعج ىتح هللا ما نم مهنوظفح مهفاخ

 اهحشمب ما اذاف ىرسبلا هديب كلملا اهذخأي ةأرملاةفطت تعقو اذاؤ ىنعلا هد كلما اهذخأي

 ىلع نيلكوملا ةكمالملاو (جاشما ةفطن نم ناسنالا انقلخ انا ىلاعت هلوقكلذو نيتفطنلا جشم

 | اعنمطت ا راتوردطم ا ةنلا ىتح + اطال وامان بارع عوطوخلت ااع ل

 د بهاوملاو هينا -ورلاو ةيلقأا كاماتملاة ىلا بف ركشلاو ريصلاو نيقلاو لكوتلاو

 .جافالاعو ةبذجلاب» ةكرادتملا كولي للعلا ايرلعي راويعلا هلا ن :ليضلفاب اهويختسلاو



 ميك م 2- نورشعلاو ئذاحلا .زجلا

 زا هك ىلادن كى ؤاطنرل ولم اغذاو هقساعاادع انيزتا ةزطباق ىعمجل كاف ةلغز ا |

 سل هياقتدشاع ىاهمغت دوب دهاوخ ( سات نيرب وح دل ىكلمو قاعوو قالخا تحاص

 تسود ارمرت زاوا مالسل اهملع تلاسر: ترميضحو شوخ ناشيبإا م عامسا تسا لكلام ا

 عفدتلف هوكتنلا ةسطعلا كسلا توصضصلاىفا لخدو [ ىدوب هراك ارتود رهجو قفاد :

 ةيلغ نودب سفنلاو ةعبطلا لهانم ةرداصلا تامهشلاو تارفزلا اذكو ةعاطتسالا ردّ

 سفنو ةعسط ةحبص لب ةقيقح ةحبص نوكتالف ءايرلاب ةطولخم ظولحلاب ةجوزمم اهناف لاخلا

 ةباالاو مهضعلب لاق + ىوعدلا لها ةطلاخو شفنا ىوهو ةعيطلا تاوهشنم هللاب ذ وعن

 لبق رديصتنمو هناوا لبقو قحلانم نذا ريغ نم ةفرعملا ناسلى ماكتب عدلا 41 لاا

 نوج رسب ىا ] هلوق رارسالا فشك ىنام ىلع نامقل ايادونم مث + هناوهل ىدصت هناوا

 شيدش ىو 0 زاو نكداي“دوخ تبوقعر ىادخ تردق ناكدت مطرب ناي تدفق |

 تقيقحمو ن دانة هاوخ نيكو ناشك ندرك زا قاتقداو ةسأ مقتمم وع نح 30

 هرش سدق ىدعس حشلا ا

 دوب مانا: كزاتود زوري :نت هل 6. دوم. ماقأ هلا نامقل :هك مدين دع 0
 [ةكشاكار لكر زاك روبل دل عسا ه5ن شادن لش وج عدل داب

 نكح اَنْشْيِرةِجاَوْح ةدتيزأ نك« ١ نعتجاد اريج قازرس !حلاكسأهن

 زازف ىمهن دما  شتامقلز * زاب هتقر ٌهدنب "شدمأ شيوح

 دوسدج شزوي هكنامقل ديدتخب .* دوم. شزويو داتفارد شياب هب
 ماكنوج ددب لدزاتعاس كيب * مك نوخ.ركج تروجز ىلاسب
 دركت ىنايز اراموت دوساكح « درم كين ىا مياشي نكلو

 عقثري تلك ت فارع تنكح !(زخ *؛ نئيوح (ناتحسشش لوك خانات

 توعتل دالي و نئعامرف 5ك تحن كين ىا مخرد تيسالاغ

 لك فاك يوجع لا مالا, داياوج علا لدإ كبس عا تمماذاين .ةززكد

 درخ نافضرب عقل د ف داوسحلت د الأ بورت ناكرزب الوجدك نكن ا زه

 نكلل وشر نات ط د اتاوزر ين + « تتساءل عيحاس ع نايمانأ ةاسك

 نليح ناز ه4 لشن كام زادكم قاتيك رم كمستشار واهم
 | دنسبال مرظنرد ناشيا زا هجره هكنابذا ىبزا تفك ىتدوما هكزا بدا دنتفك ارئامقل ]
 [ مدرك زيهرب لعف نازا دما

 ننوه ماس ارك عدنا نارك هك فيز هع ينال بذا| ف ةكيوكف

 سوك رشا كذاب ناوتديا هل غل تازلان>ا وعدن عطس كح ب للاب َقض .ركاو

 دوهدإ| كدت نيك ريشملا هاوفا نم ولو اهغقتلاف نم ْوملا ةلاض ةزيكيلانقتع هللا ئخر ىلع نعو

 | لاق : [ دوب هدنيابو دناع 01م نارب هللا ةيوقعو درذك ؟ارف مولظم نارا ملط ملاذ أ

 | هلع ياها اق اهيحوين لمع ةدركا كب !اط كنانج د دوب تاكح كاط همي

 7( ماللسلا )



 ا

 نآمقل ةروس مي مال جم

 رافعا "تريم. كيرلا وبا لاق ساتحإلا باسر تاوصا نطوحأ لينلن ده [3يضا اج نان |
 ىف هنم حبقا هاوسام نوكيدق ناكناو حبقلاب سانلا رئاسو برعلا دنع .فورعملا .وه ناك |

 هرخاو ريفز هلوأ نال حبقلاب سانلادنع فورعوم وه اع ةثل هللاب رض امباو ناويحلا صضعب |

 ةباوتشإ نكنلا نإ ضلال نفح لك تكيف فتلك نم ودحر اراد نخل اق تك يواؤع

 دنع هنوص عفر ىا راسا توص تاوصل نم توصل نومءاكتيو نونوصن نيح سانا

 ليثتو ريماب ةجاحلا قوف مهتاوصا نيعفارلا هيبشت هيفف . هتوص راما عفري اك تيوصتلا

 اريمح مهلعجو ةراعتسالا جرخم هجارخاو هيبشتلا ظفل نع مالكلا ءالخامث قاهنلاب مهتاوصأ
 هنأ ىلع ةيسلا ف ةحاحلا قوف توصلا عفد نع رجزلاو مذلا ىف ةديدش ةغلابم اقاهذ مهتاوصاو أ

 | وج تسين ىتيضف توص عافترا رد ىنعي ] ىنشاكلا لاق * باحلا نمال هللادنع هراكملانم |
 ىلاعملا نيعرد. حسا عامسا تشحو بجومو ارعابط كياخ وز كم تقف هول و (,مواحت كاتم

 ناشيارب دركدر تيآ نيدب ىدندركم رخاف' تاوصا عفرب برع ناكرشم هكمددوا |
 نامقل اياصو ىف ام لك لب توصلا عفر ىف رصحنمي سبل درلانا ريقفلا لوقي * [ناشيارخف |

 فاصوالانم ىكحام رئاسو كرشلاب نيفصتم اوناك مهنال مهلدر هيليامو كرشلا ىهننم
 دنع نيعزج ركذملانع ىهنلاو فورعملاب ىمالاو ةالصلل نيكرات تاسلاب نيتا ةحسقلا
 نايفس لاق * نينذالا ليوط لاقبف هنع ىنك كلذلو هقاهن امس مذلا ىف لثم رام او تابيصملا
 ناطيشلا ةيؤرل حبصت اهناف ريما توصالا حبست ”ىش لك توص ىلاعت هللاهمحر ىروثلا
 اوذوعتف ) اهتوص مشلاب وهو ( ريما قاهن متعمس اذا ) ثيدحلاىفو اركتم هامس كلذاو
 اولأساف ) كيد عج ءايلا حتفي ( ةكيدلا حايص متعمس اذاو اناطيش تأر اهناف ناطيشلا نم هللا

 حالصلا لها روضح دنع ةمحرلا لوزت ىلع ةلالد ثيدحلاىفو ( اكلم تأر اهناف هلضف نم هللا |
 م ذوعتلا بحتسيف ةصعملا لها دنع بضغلا لوزن ىلعو تقولا كلذىف ءاعدلا بحتسف |

 ةأرملا ةالصلا عطقي ) مالسلاهيلع لاق انه نمو ريقفلا لوقي * كلملا نبال قراشملا حرش ىف |

|| 

 هس روس مسح دحا

 ةأرملا اما . ىلصملا ىدي ني ءايشالا هذه روم اسهصقنيو اهلاك عطقن ىا (تلكلاو راملاو |
 دارملاو بلكلا اماو . ساوسولا نم لاحال اداسف دشاو سانلا ىلا تاوهشلاب حا اهنوكلف

 اناطيش ىمس 6( ناطيش دوسالا بلكلا ) مالسلاهللع لاق امك اناطيش هنوكلف دوشالا بلكلا
 لبتح نب دمحا لاق اذهنمو انساعت اهرثكاو امفن اهلقاو اهثبخاو بالكلا رقعا هنوكل

 هيلع حوت ةئيفس لخد نيح هينذب قلعتدق ناطيشلا نوكلف راما اماو . هيدصصلا لحال

 ناطشلا هيؤرب راما صاصتخاىف رسسلاوهو تاقوالا يك رالف هنع قرافم ريغ وهف مالسلا

 شرعلا كيد حابصل اعبات هحابص نوك كلملا ةيؤرب كيدلا صاصتخا هجو نا م يعا هللاو

 ك رللاتَو تالاحلا تلاغفف هيف قرافم ريغ كالملاف ةدحصلا تاياوزلا ضخغبىف تن 3

 هيف ددو ] * (برحلاب ةيعادلاو بلكلا حابنو ريما ةقهن اهتاوصا ةثالث ضغبس هللانا )

 باغرد هكدنان درك قن نينح رامح تاوص توك هحو ه رمد س دق ىوالوم ترضحزا هفام

 أ هكىبنادصو .٠ 1 شوك زارداب كنجحاي . توهش ءارجا تهحن ايو .٠ تسوجو هاك ىارب وأ
- 
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 ظ ضخغاو 3 هيف كاذ دوصتي ”ىش لكف كلذو طيرفتلاو طارفالا عنق رفظ امهتياب نيتغزت |
 ا تادرفملا ف لاق « هرصب ضمنو هتوص ضفخاذا هرضب ضغو هتوص ضغلاقي #* كتوصنم |
 [ ذاوا نتشادورفو مثج نديناباوخ ورف ] ةيسرافلابو : توصلاو فرطلا نم صقنلا ضفلا |

 ناسنالا لخاد نم جراخلا ءاوهلا مهضعب لاق + نيمسج عرقدنع طغضنملا ءاوهلاوه توصلاو
 مداصتي جومت هلضرعو ةدارالاب جرخناو ءافلا حتفب اسفن ىمسي عبطلا عفدب جرخنا |

 | افورح ىمسي ةمواعم ٍبابساب ةصوصخم تايفك توصلل ضرعاذاو انوص ىمسإ نيمسج
 صمالادنع اصوصخ مالكلاو ناطخلا لحم ىف ضفخاو رصقاو كتوصنم صقتاو ىنعملاو . |

 ىسعل لحن الاىف هللا ةصو كلذكو . ةاجاملاو ءاعدلا دنعو ركتملانع ىهنلاو فورعملاب
 ةيسرافلابو : مهبولق ىفام ملعاو عمسا ىناف مهتاوصا اوضفخم ىنوعداذا ىدابع سم مييممنبا |

 ىوك تخببو نابز زاردو هدننز ءرعنو .هدنئك دايرف نعي شيوخ ز وا نك 5و دوا درف ]
 ديرفلا دقعلاىف ةحلط نب دمم لاقو *+ هوحنو ودعلا باهرال رهجلا هنم ىتثتساو [ شابم

 مهبواقىف عقواو هيعماسل بيها نوكيل همالك ىف توصلا ةراهج ناطلسلل ءامكحلا راتخادق |
 قرفلاو . فشكلاىفاك ”'ىسموهف الاو سانلا ةجاحقوف مامالا رهجم ال ةصالخلاىفو« ىهتنا |
 مفرب سأبال نووعلا ناسناىفو « ةءاسالا نم شا ةهاركلاناوه ةءاسالاو ةهاركلا نيب |
 فالخب عفنلا نم هيفامل نيدتقملا نم مامالا نع دعب نم ريبكتلا غيلبتل مهتاوصا نينذؤملا |

 ىنعمو ةعبرالا ةمئالا_قافناب ةركشم ةعدب ذئنح غيلبتلا ناف مامالا توص مهغلي اذا ام

 | عفر ىف ءاصقتسالاو ةفلابملا نا رايخالادنع راتخلا قراشملا راوناىفو * ةهوركم ةركتم
 عم ءافخالاو رهجلا نيب ىطسولا ةلاحلاو 2وركم موو تملا كلا, ءتاوشلا |

 ءاملعلا قافتاب هوركم ريغ رتاج ءايرلانع ةلاملا ةناكتسالاو للذتلاو عرضتلا
 بابحتساىف ةدراولاو ركذلاب رهجلا بابحتساىف ةدراولا ثيداحالا نيب ىوونلا عمج دقو *
 لقا زل نؤماثلاوا َقولَصْلا عذاتوا ءايرلاق ا تح لضفأ ءافحآلا نآب هب رارسالا
 رك اذلا بلق ظقوي هنالو نيعماسلا ىلا ىدعتت هتاف نالو رثك | هيف لمعلا نال كلذ ريغىف

 مس اذا مالسلاهيلع ناكو طاشنلا ف ديزيو مونلا درطيو هعمس فنشيو ركفلا ةمه عمجبو |

 لكىلع وهو دما هلو كلملاهل هفكيرششال هدحو هللاالا هلاال ) ىلعالا توصي لاق هتالصنم
 لاقف مهدنع توصلا قزانع هتاسلج ضعب لأس جاجحلا نا فئاطالانمو * ( ريدق “ىث
 لذا "تفرط ةلاةنانك "ارش توصلا ندَح' ”قراق+توص قه قرا انوص تعمسام عهدحا
 نانكرلاو اهحان قالا را نخر ون كال ردا لافو م نسل كلذن ا لاق
 اماتلاوالئ معلا ةمقلعنب مخ لاقف.. ءانسحاَو لاقف مالثب'قرتشتف تا ىننأبف ايكب دحملا
 مم ىنإي مثيبا جاجحلا لاقف ناوخلا ةفخفخ عمساف اعئاج نوك 1 نانم ىلابحتا طق تعمس
 مكحيو حبحصلا لقثلا ءركتي ىذلا اه>بقاو اهشحوا «تاوصالار كنا ناإإف دازلابحألا

 اراجىمس مهضعب لاق * رامح عج ريما توصلو# [ اهزاوا نيرت تشز ] ةيسرافلابو هحبقب |
 هتفا_ضا عم توصلا دارفاو هندش طظقلا ةرامحو ةديدش ىا ءارمج ةنعط مهل وك نم هنادشل |

 | لب عمجم ىتح نجلا اذه داحا نم دحاو لك توسص لاح ناب نيل دارملا نا امل عما ىلا

 ( ناب )



 نامقل ةروس موه مو يح

 تسشن كاخب ىلو ىنامز تفرك اوه # ىبانري ربت دك هرزا وم ربو لاب
 رطبلاو رشالاك ةمعنلا نم ةلصاخلا ةفخلاو حرفلا دشا حرملا ه# احرم ضرالا ف شمئالو ©

 ىريإو سانلا نم حرملا نقكاءايعم ىا ةفخو بجحتو طاشنو ديدش حرفاذ كنوك لاح ئا

 دنئامو نالهاحن و> مارح ] ةيسرافلابو : ةيومندوا ةشدد ةحادم نمضت ملاذا ايسال مه ريك نه

 هنمو ةلبضف ليحل نع ريكتلا ءالبخلاو لايتخالا * لاتخم لكبحال هللازا 8 [ناتسرب ايند
 ريكتملانع ىضريال ىا ةو هسفنف دجوالا اسرف دحا بكريال هنا ىلقاك للا ظفل

 ةلياقع وهو [دور هناريكتم هك ُهدنمارخرع] ةسرافلابو : هلع طخسلب هتيشمىف رتخدملا

 ةاهاملارخفلاو .لصاوفلا ةياعرل هريخأتو هدخ رعصملا ةلباقعوه 6 روذف 98 اح سم ىثاملا

 اراقتحاو اهب الواطت هقانم ددعي ىذلا روذفلاو هاجلاو لاملكناسنالا نع ةجراخلا ءايشالاىف

 [ ديامت لواطت نامدرم رب منت بابساب هك ٌةدننك شزان ] ةيسرافلاب ىنعملاو . اهلثم مدعنلل
 وهف هتذخاف ضرالا هللاىماف ةلح هيلع ةيلهاجلا ىف رتبت, لجر يرخ ) ثيدحلا ىفو *

 ( ةمايقلاموي ىلا اهف لجل
 زايث ىورز وش قح دم ورب * زانم ناونصوحو زامم نابص وح

 كباش ترختفا ناو . كنود هلةهارفلاو نسحلاف كسرف ترذتفازا ءامكحلاضعب لاق *

 هذه تءلكتواو كيفال مهيأ لضفلاف كناباب ترختفا ناو . كنود اهل لاملاف كتالآو

 جراخريغ كيف ىنعمي رختفاف ترختفاناف . ”ىش نسحلانم كلاش انتساحم هذه تلاقل ءاشالا

 ظفاحخلا لاق : كنع

 تسيراعرنهزا هكسدكت ١ سلطا ىابق « دنرح وج ميني تقيقح ناردنلق

 كقار اذاف اعيمح امءانفوا هلاوزو كءاَشوا هءاّغبو كءانق رك ذاف ”ىش ايندلا نم كسحا اذاو

 تيكنا:كتلع ءاسح لؤطو كلا هعوج ردو كل نم حور كل ن5 ىلا ناكنان كلوا

 رهوجلابعصرم بزوريف نم حدق كولملا ضعب ىلا لمحهنا  ىكح  رخآلا مويلاو هللاب نمؤت

 هارأ لاقف اذه ىرت فيك ءامكملا نم هدنعنمل لاقف اديدش احرف كلملا هبحرفف ريظن هلرمل

 قرسناو اهلربحال ةييصم تناك 2 لاق كالذ فكو لاق ةلجاع ةييصمو ارضاح ارقف

 رسكتاهنا قفتاف رقفلاو ةبيصملانه نماىف كيلا لمحينا لبق تنك دقو هلا اريقف ترص

 انيلا لمحيجل هتيل مكحلا قدص لاقو كلملا ىلع ةبيصملا تمظعف اموي حدقلا
 تضقنا مث ةعاس اها رمز تحرو اوزك احيدلازلعا

 باتتجالادعي ىثملاف لدعاو ىنعملاو . طيرفتلاو طارفالا دض دصقلا «كيشمىف دصقاوإ#

 عارمس الاو بيردلا نيب دسون ىا[ م نافررد شاب هناهو ] ةيسرافلابو : هف حرملانع

 مهنباكف تا ضانولاو تادابغلا ةرثكنمامشما قى لتفعتلا)نيرقلخمللانذاعبتلا هنت نملك

 راقولاو ةنيكسلاب كيلعو مهبوثوو راطشلاىثكالو مهيعس لض نيذلا نوؤارملا مهو تاوما

 هللا ضر رمتىف اهنع هللاىضر ةشئاع لوقو ( نهؤملا ءاهب بهذت ىثملا ةعرسس ) ثيدحاىفو

 مدآ نبأ ني ناطشللنا مهذعل لاق« توام: ىللد ديا قروفام دا نملاف 00ج ازتسل .ىتعاذإا ناكيمنعلار



 ا

| 
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 دلو ناار دنا خرك؟ن طوال (5تامكلجاو  قاذابا تاعك دود ناؤتقس خخ اا نفاس
 تعنببو دما رب ىو مدق ريزب ناوختسانا داهن ىناوختسا رب ىاب نامقل رسب هاك ان باتشب

 نادندب ناوختساو تخموا ىورد نامقل داتفس ىاج ربو تشك شوُهِس رسب دم نوزنب ىاب

 تسيركب تعاسنا نامقل تسب ىو ىايربو درك هراب ىو ةمامعو درك نوريب ىو ىايزا

 ىبركي نمىاباب ىا تفكو دركردي ارف ىودرسيو داتفا رسسي ىوررب مشج بأ هرطق كيو
 لاخ نيرد .ارام. تسيرتهب ؛هح ردي ىاءتسن ارد نم حالصو نم رتهب هكىب وكم هكىزيحم |

 لاح نيرد ارمو ىوريوت ركا ميا هدنام ريحتم ناباس نيرد ودره امو دش ىريس هشوتو

 هج نيرد ميري ودره لاح نير ىنك ماقم اغا نماي رك او ىور هشيدناو مغيب اق ىاجي

 رهيب هك ديتشاد تسود اسم هكت دنا احنا نم مزلزل كنكةزنل "وفل هحو تسرتهل

 تسمواعم نادنزرفرب ناردي ناب رهمو مددي نم هكىعد ركون ىادف نم تسايندزا ١سم هكىظح

 انناناط لكك رضاؤتازا هك الب نازك ىناد هحولا تسريخ هح نيرد هككىوكموت هجن !اماو

 اقتاعإ ننال ةرعأ :عكوأب هنا "كد ماب كنا طحت اندرو عنل كتجمالا 'نيزا ارتكرلز' فو

 جيهو تسركنت شيب ارف نامقل هكدندوب ن>س نيرد ناشيا دناءدركف رص وتزا هكتسن ازا

 مني ىم نونك اومديديم ىزيج ابنانم تفك شيوخ لداب ناخدو داوسزازا ديدن زيج
 كرا هديشوبا ةماحو ةعلشقا ىسارب ناره هكديد ارىصخش هاك ندوب هحنا ان ماد ا

 هجدرخ ىبرسينأ تفك دنيوكس نينج تدك ىبوت مكح تفك ىرا تفك ىبوت نامقل |

 ارئاركيد نا تانج ىدندرب ورف نيمزب ود ره ارامش ديسرىوب الب نيا كىدويننا ركأتفك |
 زا دسر هدنبرب هج ره هكىسنادبو ىقفايرد 5 دركإ نشب ىور نامقل دندربورف

 باطخ رمح . دشفرو دشساخرب ود ره سي تا تخحاللصو تريخ ةافاركلماو بوح |

 رباب بوبحم رب, مشاب لاح ره رب مزيخ رب دادماب هكمرادن كابزم تفك انآ زا هنعللاىضد |
 ناكدتيزا ايادخ راب تفكمالسلاهللعىموم . تسج ردنا نم تريخ منادننم هكاريز هوركم |

 دنك تراختتسا تفكت سك نأ تفك دراد مهتمارم هكسكن ١ تفك رتهانك كرزب تسكوت
 بئاصلا لاق [ دهدن اذرنه مكحب كنا دهاوخ شيوخ ”ىرتهب نمذاو

 شروخنازخو راهب زمرطاخ هدوسأ #* ماهداتسيا اضر ماقم رد ورس نوح

 ناسنالاىف ربك نموا ءادوأ ةقلخ نم قنعلااىف ىللهو ءاوتلا رعصتلا سانلل كدخ رعصتالو ِ |

 نديئادركب ىور : ريعصتل ا ] رداصملا جان ىف لاق امك | ريكر ظنلا نع هتلاما ريعصتلاو للا و |

 ىلا نيشعلا رخؤوم زواحاموا لامثلاو نيعلا نع فال لفستان نانتنالإ دو أ[ زكزا

 كهجو قش طغتالو مهلع كوهحو لوح الو اعضاوت ءاقللاو مالكلاو مالسلا دنع كهحو

 هدتع قيقفلاوىعلانكلو ءارففلا اضوطخل خئاتل(ااقْخَتْسا "قو ربكتملاةلمفناك .ةتحخفصو

 كيلع هللاستفامي ابجعم اريجتوا اريكت كدخ لمتال ةراشالاو + ةلماعمللا نسحىف ةيوسلا ىلع

 7( لايق)

| 



 نامقل ةروس -

 ىوه لك ندعمو رش لك ىوأم ىع ىلا سفنلا حالضالف ةالصلا اماو قالخالا نيسحتو

 مهثعس و فورعملاب مه ص أت نيذلا ىذا نم ةكيلا نع ىهنلاو فورعملاب صالل ئوكمتلا

 نم روكنلملا 1 كلذ نا #3 ملا نع مهرجزأو اك نع مهاهنمو ريا لع

 ىلعبلقلا دقع ةعزعلاو مزعلا 6 روءالا مع نم #8 ربصلاو ىهنلاو ىمالا وهو اياصولا

 هيلع هناعد ىفو قيثو ميزع قداص دعولا اذه ىا ( امزع ةرفغم هلهللارفغ اعبرا رصعلا

 ةلاحال اهبحاصل رفغتىتلا لامعالل ىنقفوت نا كلأسا ىا ( كترفغم مثتاننع كلأسا ) مالسلا
 اهتاعوطقمورومالا تاموزعم نهىنعملاو ٠ موزعملا ىا لوعذملا لع مزعلا ىا ردصملا قلطاو

 ةمالا هذهل نامبو انمدقتن م ةعيرشىف اهيلع ثحلاو تاءاطلا هذه.مدق ىلع ليلد اذه ىفو +

 ةساناكن ا: كلذ هبيضْنإَم ىلع اراض: نوكينا شر ؛ارزكنملا نع ةيهنو فاوارتلملاب ساما
 مزاول نم ةنحلاو ءالبلانا ىلا ةراشاو * هناشو هللاتاذىف كلذ هباصا دق هنال هللا هجول هدهنو

 نيرباصلا ريثبو تاكا كارا دلال تارعلاو نادحالاو ناوخالاو ىلاهالاو دالوالا |

 ةرضحلا ىلا نودتهملا مه كئلواو ةمحرو مهب نم تاولص مهيلع ناب لاوحالا هذه ىلع
 بوب<زا دبأ شيب ىراك ارت هك ادابم رسإىا ] رارسالا فشكىاهىلع نامقل اياصو نمو * ْ

 ردن قار تفكااربم تل حالصو ريخ هك ىناد نانِح دوخ ريمضرد زينون هكموركمو |

 ىلاعتللا تفك ردب ىتةكوت هكتسنانج ئئفك هجن هكمنادب دكت ان اداد متاوتن دهلغ نئانم |
 ميوش ىو كيدزت ودرهات اتسا قلقا مفك نم هجن ناساو معو تسااداتسس رقى ريغتم |

 دازو هشوتزا دوب ,تسياز'هحبب او: اددتيسشل هر وكن كرو إ دنده] ناورري واكره مسربب ىوذاو

 0 ديسر : نيشس زاعب زورا“ دندنار م 2 ذولا نئسزد ىاباثت دئتشادرب رفس

 هدايبو دندما دورف بوك. ءزا ود ىه دناهأ جيهو تشك ىربس هشوتو بآ دوب مظع
 نأ تفك شيوخ لداب دودو ديد ىهايس تسركن شيبرد نامقل هاك ان دشفر ىمه بائشب |

 زاممزا ان دكا يع درب توقدن دربب توهش 5 نانح ىراد 0 ا قالي

 | ةعيبطلا حالصال تاضايرلاو موصلا نال كلذو [ هزورزارتسود زاعادخ كيدزنب هك فاه

 | هتقيقحو القعو اعرش نسدتسملاب 6 فورعملاب ىعأو 5# ىوهلا نم هللا ىلا ضغبا هلا دبعامو
 / هتقيقحو كريغل اليمكت القعواع رش حبقتسملا نع ىا هي ركتملا نع هناوؤلف هللا ىلا دبعلا لصونإم
 ١ فكلا لقعلاوا عرمشلا ىضتقيامع سفنلا سبح ربصلا 6# ربصاو ف هللا نع دبعلا لغشنام
 | دنع امسال ماو مهلاو رقفلاو ضارمالاك نحلاو دءادشلا نم # كباصا ام ىلع قه هنع

 | لبق ىلص نم ) ربخلا ىفو *« ةيبر هعفادي الو ةهبش هبوشيالام رومالا مزعو سمالا ءاضما

 ٠ نوكينا زوجحبو اّتح اسما دابعلا هبرصاو ٍباجنا عطق هعطق ىا هللاهم نعامت ىنعمي اهتاضورفمو |

 | ىوخلا نم هنأ هللا ةالشبا امن بلظلا "ءانثاىف هناضاام ىلع نبضي نا”قداضلا:؛ديرعلل ةنالف:ةحلا

 | نطابلانمو سفنلل ءاذغلا ةلآ دنع هاظلا عوجلانم عز+او نظابلاو ىهاظلا ف ءادعالانم |

 | ةقرافمنم سهنالاو لاومالا نم صّقنو بلقلا ءاذغ ىم ىتلا تادهاشملاو قومكتلا| ةلق لمع



 م5 / جم نورشملاو ىداحلا ء وحلا

 تايفخلاب ملاعلا هلا فرع نمو دؤمأل] تايفخم ملاعلا وه نقلل انور كا كتاف ىخ لك |

 هلهجيام لعيف هب قثيو هيث وه امف هلع علطي نا رذحم ظ

 تسيكي شدزتب ناهنيو اديب هك * تسي هديشوي هرذ كي لع ورب 0
 لصوتيال ىتاارومالا قئاقدب ملعلاوه ريبْطلا رحبلا ب زح حرشف لاق « ههذكب ملاع 6 ريبخ#

 هلصالخالاب هريغل عنصتلاو ءايرلا كرن ريبخلا هناف رع نمو لابتحالاو رايتخالابالا هريغ اهيلا

 رطاوخلا نوطبو رئامضلا رارساب طبحنو ءامسلا ىف الو ضرالا ىف ”ىش هلع ىتال ىلاعت هللاف

 هبفو * بولقلا ضرا ىفوا حاودالا ءامسفوا سوفنلا ةرخص ىف تناك ءاوس اهيلع بساحيو

 تاكرشلانوظبو تارطخلا رداون ىلع قحلا عالطال تاظحالملا نم ريذحتو ةقارملا لهال هش

 تاصالخالاو قاززالا نه ةءلذالا تاموسقملا ىلا ريشي (اهنا ىبايإ ةمجتلا تاليوأتلا فو ©

 مدعلاةرخص ىا (ةرذصىف نكتف لدرخ نه ةبح لاقثم كن ناإ) ةيهلالا بهاوملاو ةيناسنالا
 نمل (هللا اهب .تأي) ىنملاو ةروصلا ف (ضرالاىفوا) ىنعملاو ةدوصلا ف « تاومسلاىفوا )
 اجرخم هلل عجم ءاشزاو دبعلا بسك قيرطب ءاش نا ةواقشلاو ةداعسلا بابسانم مسقوهلردق

 هتيبوبر فطلب .مهل مدقام نايثاب (ريبخر) هدابعب (فيطل هللا نا بستحال ثيح نم اهلوصح ىف
 هتيدوبعب مايقلا ىلا بسيو هلردق اهف همرك ىلع لكتيو .هدغوب .قتي نا دنعلا ىلع بجاولاف

 اهتبه نم هتزارع تقشناف نامقل اهب ملكت ةلكرخآ ةملكلا هذهنا بتكلا ضعب فو * ىهتنا
 هيلع مهاربا ناكو . نيبرقملا تافص نع ةببهلا ماقمىف روضحلا اذه ريقفلا لوش * ىهتنا تاف

 ناهرب هللاشإ نايلغلا اذهو هيلع ةسهلا ءالبتسا نم كلذو هردص ناسلغ عسل ىلصاذا م السلا

 الو ظعولا انف عجل فك انلاثمال اخحاوف ةلك ال هطلت مالاسلا هبل هيلع اًسينل عقو ردصلا

 ناستلا:زكو ناسينلاوا:ةلفعلا قهرالاب نبيل و !ظنفللا ىاغم اي.نخأب

 انا يدنا تنيدت نك ير ززاعلرس ةيدن "ةواحنالا
 رن از ومنو يل عباش نزلا دوب هناورب وجع قشاع ناح

 يمك شنسوو داددن ار شيوخرسي نامقل ]:رارسالا فنشك ىف لاقام نامقل اياصو نمو *

 هكتفكو ددركشومارفوت لدرب ىرخاو ديا ديدبايندرد تبغر ارتدكو م اهروسب رسب ىا ْ

 شيارك صو وش نورياهزانج عييشت#ب اندرد دهزو ضاوخبم تدوخ ثداعس نكرشنإ: ىا |
 ىرورض توق امدزا ىوش مدص لابوو لامع هك شام نانج امد ردو راد شيوخ مج

 ناشيادكهللاب هاوخ دايرف دب نانزربو شاب رذحرب ىتاوتات نانز كننئزاو راذكبلوضفو رادرب

 كفل اليمكت تادابعلا لك ١ ىه ىتلا هي ةولصلا ما ىناي 8 [ هتف ببسو دنناظيش ماد
 دق قبس اهف كرشلا نع ىهنلا نال تاداقتعالاو ملعلا ثيح نم 0 3 كنبلا عصخنا

 اهمدا ةيمحتلا تاليوأتلا فو © ناسنالا ىلع ا لوا وه ىذلا داموا لالا :ن

 ءاشحفلا نع ىهنت اهناب ةالصلا فصو هللا ناف ركنملاو ءاشحفلا نع ىهتن : اذان اههلكأو ١

 امهنع ايهتنم نكي مل نمو اهتئيه ىلع نكي مل ناو ةالصلاىف هناف امهنع ايهتنم ناك ن ف ركتلاو |
 زارسالا فشكىف لاقام ناءقل اياصونمو + ىهتنا اهتكه ايدؤم ناك ناو ةالصلا ىف سيلف ْ

 (ىار



 مهريسو ةثيبللا مهقالخا مكيلا ىرسستال ىتح دحاولا سلحملا ىف مهعم اوعمتجت الو دحاولا |
 ةنراقملا مكحب ةحبقلا

 ثيبخ ىاوه زا دركدب ىوب * درذك دب ىاضفرب نوج داب
 نطبلا ءالخاو .ربدتلاب نا رقلا ةءارق .ةسمح بلقلا ءاود هرسسسدق صاوخلا هاربا لاق *
 نيطاصلا ةسلاجو .رحسلا دنع ىلاعت هللا ىلا عرضتلاو . ليللا مايقو ٠

 تفان ةركايلظ_ تذاع نبا كلمت دكا ,تفاعسشتال ديا , نا درس كين ىف

 قلسأ كم !ناظحش رد هك مئادن ا ىينح| اهو بدا .. كاكمادإ اونا نكلم

 نيعلا مضي [ دوب مان علا هكاردوخ دنزرف نامقل تفك ] #* ىنإي 8 ناتسبلا ىفاذك ا

 اهعلطمىف ام ريرمترثا نامقل اياصو ةيقب ةياكح ىف عورش داشرالا ف لاق * [نم كرسمس ىاز

 ناسحالا وا ةءاسالا نم ةا 4 اهنا 0 ضارتعالاب ةدكلعل كزيفلا وع هللا ظ

 ا

 ١ فكدحا ىناريال ثيح ةئرطخلا تلمعنا هاتبااي هبال لاق ناءقل نبا نا كلذو لتاقم لاقو +

 تفذح نوكت هلصا « كن نا © ةئيطخلا ىا اهنا ىناي لاقف ناءقل هيلع درف هللا اهملعي

 اًضيا نودلا تفذحو ةيطرشلا ناب نونلا ةكرح طوقس نم لصاحلا نينك اسلا عاّمجال واولا

 تفذح مهضعب لاقو * نيونتلاب وا ةنغلا ىف داولابوا توصلا دادتما ىف ةلعلا فرح اهدشت

 تدر نك اسب تملدو ناف ني ملو نصي مل لثم نم فذحت الف لامعتسالا ةرثكل افيفخم
 وهوهبنزويام لاقثملا 46 لدرخ نم ةبح لاقثم : ةيآلا نيذلا نكي مل وحن كرحتو نونلا
 نزولا ىف هيواسيام ”ىثلا لاقثم لاقي رارسالا فشكى و * جنص لكل مسا كلذو لقثلا ن

 نملدرلاو [ هناد ] ةيسرافلاب ةيحلاو : ىهتنا ايندلا رادقم نع ةرابع راصف مالكلا رثكو

 سنج نم ءاشالا اهب نزوت ىتلا ريداقمللا رغصا وهام رادقم ىنعملاو . فورعم بولا

 ىف اهنوك عم ىا [ نأ دشاب سب ] 6 نكتف 8 ةتاتقملا بوبحلا رغدا وه ىذلا لدرخلا

 هزرحاو ناكم ىنخا ىف ىا بلصلا ريتا رخصلا 6 ةرذص ىف © رغصلا تاياغ ىصقا

 جارختسال اعنم اهدشاو تايكرملا بلصا ىه ةرخدىف 7 ىلؤلا كاف هيمدوتكم) فوك

 هللاىوذر سابعنبانعو * ةذكنا طفلي لاق هلال تناك ةؤسصولا ةررخطلاباو) )ماو تلا ايتقإم

 كلملاو كلم رهظ ىلع ةافصلاو ةافص ىلع ءاملاو ءاملاىف توحلاو توحلا ىلع ضرالا امهنع

 ةلمكشلا ف .اذك ضرالاى بال ةتاؤكسلا ىف. تسلا نامقل ءنككذ "ىلا: ةرحاقلاو:ةزدس, لع

 تاومسلا بدحك ىواعلا ملاعلا ف ريسافتلا ضعب ىفو * اهدعبام عم ه6 تاومسلا ىفوا

 ضرالارعقك ىلفسلا ملاعلا ىف ريسافتلا ضعبىفو *اهضرعو اهلوط عم 7 ضرالا ىفوا »
 نمو هرب اريخ ةرذ لاقثم لمعي نم هنال اهلع بساحف اهرضحب ىا 6 هللا اهب كاك 0

 نانو دنادزكىضاح و! |«ىلاغتا اذني دراتتا ]:ةشيراهلابو اور ؟اننو | لقت دارج انمار كيلا

 كنا ةصقلا ىا اهنا صوصفلا حرش ىف ىاخلا ىلوملا لاق * ةيدعتلل ءايلاف [ دنك باسح

 هلوقو ةحلاىلا لاقثملا ةفاضال اهقيلأتب ةماتناك ذئنيحو عفان ةءارق وه [ك عفرلاب ة ةيح لاقثم

 ىلا هملع لصي * فيطل 8 نامقل لوق نم و هللا نا » اهب ءاذتغالل ىا هللا اهب تأي اكون نم هع ساشا ط انيسان اناا كا هاراةيرايألل ١
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 أ

 مالسا نيد زا نم دريمبراب داتفه ركأ ضرفب ىنعي دننك ضبق ركأ كيب كيو دشاب حور |

 مها نا ٍلعاو توبكتعلا ةروس لئاوا ىف ةريثك دئاوف عم هتصق تقبسدقو [ مدركى من رب |

 تمره ىما نا هللا لوسراي لاق الجر نا  ىور نيدلاولا رب دححوتلا دعب تانجاولا

 فانصا ةعبرال اودهشت نا مكترمال ىدعب مكملع لاوحالا ريغت مكيلع فاخا ىنا.الوا ) |

 لابعوذ ىناثلاو . ضار اهجوزو هللا لجال اهجوزا اهقادص تدهو ةارما مهلوا . ةنجلاب ٠

 نا ىلع بنذلا نم ِبئاتلا ثلاثلاو . لالخلا مهمعطي ىتح مهلجال ةشيمملا ىف دهتج ريثك |

 ةيرباولزنف اورفاس اموق نا راسي نب ءاطع نعو #* ( امهقعنمل ليوو هيدلاوب رب نا ىبوط )

 اولاقف زوجم هبف رعش نم اب اوارف اورظن اوحبصا املف مهرهسا ىتح رامح قبهن اوعمسف |

 نا هللا توعدف ةرامح اي ىللوَش ناك ىنا كاذ تلاقف رامح كدنع سباو رامح قبه انعمس |

 نمنادوسلا لم كنول هللا ريغ لاق حون ةعمس املف ابوث هيلع ايقلأف ماح عنص ثفايو ماس |

 ظفاحلا لاق : ةمامقلامون ىلا هدالوال لذلا راصق ماح لسن |

 نيلاصلا ةبح ىف بيغرتلاو قاسفلاو رافكلا ةبح نع ىهنلا تنمضت دق ةيآلا نا مث * |

 الو نيكرشملا اونكاستال) ثيدحلاىفو + ةيراسضارمالاو باذج عبطلاو ةرثؤم ةنراقملاناف |

 نكسملا ف نيكرششملا عم اونكستال ىا (انمسيلو مهنموهف مهعماجوا مهنكاس نق مهوعماجم |

 مد م١ زم نورشعلاو ىداخلا ءزجلا

 دانه اروؤاطركلا تفكسم دعسو دن ر نارد باو دنتفاكشب ىوجب وأ نهدان درو باو

 ١ مالسلا هيلع لاق اهقح اهتيزاح لهف قتاع ىلع اهل او اهئضاو اهيّقساو ىدس اهمعطاف

 كنايكل لي لع ةناقهلحباعفاو زن كتمان اهنالإل نلاق”ّمالؤسؤايأ ظوا لاق (ةناكك نم لامخناو ؛الوال)
 ىدعس خبشلالاق : (اريثكليلقلا ىلع كش, هللاو تنسحا كنكلو اهتامم اديرم اهمدختتناو

 تفا رزاب شدنم درد لد * تفاتب ردام ىارزارس نباوج

 داهعشاومارفو نهم تسس ىادك * دهمدروأ ششيب دش هراخح وج

 درب ماوخ مدت سدر اههش دك در>وىدوب هدنامردو نايرك هن

 انؤينتلاع دوحزاندنار قنكم * دوم تلاح ىوربت دهم رد هن

 ظ ةحي واج والاكل ناو إما هك * ةحنر سكم كي زا هك ىاوت

 روم عاد ناشيوخزا ىناوتن هك « روك رغق رد زاب ىوش ىلاحي

 غامد هس دروخ د مرك وج 35 غارج دزورفربنوج هديدركد

 هاححزا ةافاز "تقوى دنادن .*. .ءازدك ىب هن ئئشخ م ادشوب وج

 ٌهديشوب, مش مهوت هل 5و * ٌةديداب هكىدرك ركش ركوت

 لوقي سو هيلع هللا لص هللا لوسر تعمس لاق هلا هنع هللا ىضر باطخلا نير نعو *

 مالسلا هيلع لاق مْ ( هيدلاوب رابلا عبارلاو . ىدثلا ىلا دوعبال نيللاك ادبا هنلا دوعيال

 هيلع حون جرخ امل بهو نعءو «* حابصلا ىتح ةليل لك قهني تامذنم كاذف ارامح هريصب

 عمسف هراسلا مو كحعضف هدلو ماح هدنع ناكو هنروع تيزياككاذ مان ةسفاكلا نك مالاسلا

 مب ىم ردي هاوخدب همه ارئارس * رداماب لد تنكشف هض ارئارتخد

 (دحاولا )



 نايف لوس مي /هب جح

 مدابا كاررخ قيد ١ قرد دانافا مدا * دول مكاج نررب سودرفو مدوب كلم نم

 قاح بس ىنا نال لاق كيبال كميظعتنم دشا كملعمل كمظعت كلابامرهجزربل * لقو
 ىلا عا لسهالابإ كانتمالاب ةبوجتول , لئلعت هي ةنيصملا لارا, ةنقابلاةفاؤخ بيس :قمباطموو ةينافلا
 ىلا عوجرا هللا ىلا عوجرلا ىنعمو ٠ كرفكو كركش ىلع كيزاجاف ىريغ ىلا ال عوجرلا
 ةللاركش دقذ سلا تاولصلا ىلص نم ةنيبع نب نارفس لاق * هاوس كلام الو م احال ثبح
 لصينا بحانم ) ثيدحلاىفو هيدلاو ركش دقف سلا تاواصلا رابداىف هيدلاول طد نمو
 ىح وهو راب ريغ امهل وهو هادلاو تام نمو هدعب نم هيبا ناوخا لصيلف هربق ىف هابا

 ةعمج لكىف اهدحا وا هيونا ربق دافيه هيدلاول اراب بتكيىتح امهل قدصتيو امهل رفغتسلف

 ةعكر لك ىف ارغب نيتنكم .ةاشعلا ور ورغم :نييام# شقا .ةلبا + للص خا ) كيبل فوز ( اداب ناك
 نيتذومملاو تارم سمح دحا للاوه لقو تاره سه ىسركلا ةياو ةرم باتكلا ةحتاف
 دقف هيدلاول هباوث لعجو ةرم ةريثع سمح هللا رفغتسا هتالص نم غرف اذاف ادمح اسمح

 ( ءادهكلاو نيقدصلا ىطعبام ىلاعت هللا هاطعأو اههلاقاع ناك ناو هيلع هيدلاو قح ىدا

 عسولا ىا دهجلا غارفتسا ١ ةدهاجلا ه كادهاج ناو 8: بواقلا توقو ءاي>الاىف اذك

 ناسنالل انلقو ىنعملاو [ىادخ هاد دد 5 راكىنك اب ] ةيسرافلابو : ودعلا ةعفادمىف

 [ وتاب وت ردامو ردي دننكنششوكو ششك رك او ] ةنسرافلابو : كالو كاوبا دهتجا نا

 الف لع ف 3 ةداعلا قاقحساىف ىلاعت هتك رشب .ىا هك هب كال سيلام ىب كرمشت نا ىلع 8

 امهعبطي نا دلولل زو# الف ةميظع تناك ناو نكاذان ةمدخ نا ىنعي كرشلاىف دي © امهعطت

 ةنطل] ف

 ىبرق تدوم زا رت محر عطق « ىوهو تنايد ار شيوخ دوس نوح

 ةياذو رعم فه اباح هي ايندلاىف 32 [ ترشاعمو ناشيااب نك تبحاصمو ] *5 امهبحاصو 0

 نيح) دج ىو هريغو قاشالا نم مرتك ركلا هيضتفو عرمشلا همضتري ةلمح ةرشاعمو

 نيدلاولا ةقفت ملسملا ىلع بحعؤ ( ايرع اذا اعزونكل ناو اعاج اذا اههمعطل نا ةيحاضملا

 ةتيحو نفكلاوملا مالح نإةنفافتا نانالا)! يتوايت ورابع دعم اغلب .ةلوعرك امك
 مهضعل لاقو * لزتملا ىلا اهنم اهدوّشو ةيصعم هنال ةعساا ىلا اهدوشالو اهروزيال نا زوحم

 تادرفملاىفلاق + هللاب امهتلاهج دنع نيدلا ىف طلغلاو الملا ناكم امهفرعي نا انههفورعملا

 داصتقالل لبق اذهلو اينو از زركملو هئس> عرشلاو لقعلاب فرعي لعذ لكل مسا فاقارعلا

 نم ليبس © نيدلاىف *6 عئبتاو 8 عرسشلاب لوقعلا ىف اندحتسم كلذ ناك امل فورعم دوجلا ىف

 ه مكعج م ىلا مث قينولماكل نون ؤملا مهو ةعاطلا ىف صالخالاو ديحوتلاب عجر هك ىلات انآ“ |

 مكتمالكى زاجا ناب ؛6 نولمعت متكاع» مكعوجر دنع 6 مكيبناف 98 اءهعج سهو كنج م |

 هك زج نا شادابب ارامش ك٠ اا نسبا يتب رافلاباو ءاةرسلا وتقل نة بكار دل ام

 مسا نيح ة ةرشبملا ةريشعلا نم هنع هللا ىضر صاقو ىنا نب دعس ىف ة ةررثل ذل طاف [ ديدركى ع |

 نائزو ره دعسور كانك دا هددوا ] هنيدنع عجب ىت> برشتالو لكأنال نا هما تفلحو |

 1 طخ 2 جوس صحو نص د ا - دع سس هي



 -9 ارب جم نورشعلاو ىياخلاو زملا

 يي ل ين داع, ستور دب هلي كي رتل ها هيما

 ل امهئاف هنأ او حوت نبا فال - ىح امهبا لاز, ام نب نفك هتايصإو هنبا ناكو *

 اًررَخ تناكتف تملساَم اذلو هنأ صا نود اّتملسا هنبا اففت ا خاوو طول ئتبا فالخمو املس

 ظعولاو . كرمشلا ةيناجم ىلع هظعو ءادتباىف هنبا نامقل ظعو.ىلق * قيساك تاياورلا ض.!ىف

 لغتشتالف احورو ابلقو اسفن لكلاب قحلل ديرفتلاوهو هللا نود امب لاغتشالا نع سفنلا رجز

 ديحوتلا ىفديرفتلاماقموهو هريغ حورلاب دهاشتالو هاوس باقلاب ظحالتالو هتمدخمالا سفنلاب

 وا ناناح زا تفاي تقيقح درف يهوج # او اس علم

 ةيصو ءانثا ىف ضارتعا ءرخآ ىلا 46 هيدلاوب ناسنالا انيصوو © نيدّرفملا نع انلعجا مهللا

 هناعارصو هدهعسس هنرصا ورمعي اديز تيصو لاش كرشلا نع ىهللان م اهف امل ادكأت نامقل |

 هينو مالاحجر مث « [ ناشيا قوقح تياعرو ردامو ردبهب ارمدرم ميدركتيصو ] ىنعملاو :

 ىا رسفملاو رسسفملا نيب ضارتعا نيماع هلوق ىلا همأ هتلمح © لاقف هيدلاو قح , مظع, ىلع |

 هما نم لاح د انهو ف [ [ مكشرذ اروا ودام 5200 ىلا 50 ةيصوتلا

 ىلع انثاك افعضى ا 86 نهو ىلع لَه قلخلاو قلخلا ثحح نم فعضلا نهولاو نهو تاذ ىا

 لاصفلا 6 نيماع ىف هلاصفو + عضت نا ىلا افعض اهداز اهنطب ىفام مظع امنا كفقح

 فيقختلاب ماعلاو . همأ نع لصف اذا ةقانلا داووهو لصفلا هنمو ةلضعلا هللا فو قيرفتلا

 بدجلانع ربعي اذلو بدحلاو ةدشلا هف ىذلا لوحلاىف ةنسلا لمعتستام اريثك نكل ةنسلا

 ةدالولا تقو نه نيماع ماهت ىف عش نبللا نم ناسنالا ماطف ىا ءاخرلا هيف اهف ماعلاو ةئسلاب

 ىلا بجاو هدنع عاضرالاف اهدعب عاضرلا ةمرح تشر الف ىعفاشلا دنع عاضرلا ةدم ىهو

 ةمرح ىف امه الخلا اذهو فصنو نيلوح ىلا زئاجو نيلوحلا ىلا بحتسو ءانغتسالا

 بالا ىلع عاضرالا ةقفن بجتالف نيلوحب ردقف ةرجالا قاقحتسا اما هيلا ريشا 3 عاضرلا

 ةقشم رك ذىنعملا طيسولا ىف لاق * هقفلاىف عاضرلا باتكىف بابلامامتو قافتالاب ةنيلوخ ادق

 هلانلق ىا هانيصول ريسفت 6 كيدلاولو ىلر كشا نا قي نيماع عضولادعب دلولا عاضراب ةدلاولا

 كلذلو ةصاخ اهقحىف ةيصولل دكؤم ضارتعا امهنييامو ىلركشي نال ىا هل ةلع وا ىلركسأ
 ىنملاو ( كابا مث ) كلذدعب لاق ( كما مث كما مث كما ) ربا نم هل لاقنمل مالسل اهملع لاق

 | قمطاركشو اريغص كارب ثيح كيدلاوا ركشاو مالسالاب كتيدهو كتدجوا وين كفا

 وكلش امزكتصو# يعجن طوق ريفوتلاو قافشالاب نيدلاولا ركشو ريبكتلاو مظعتلاب

 ركشلا ةقيقح هلف همركو هل ضف قيقحلا كدوجو لصا نإ مك ىزاحلا كدوجو هلال اهذا

 (نانلاركشبال نم هللاركشيال) ثيدحلا فو اهزاجم هريغلاك هزاحم هريغلو ةمعنلا ةقيقح هل اك

 نملالا هجوتيال رك كلا ىلع هللا باو لعجوا ىلاعت هزكش ةحىف اطرش سانلا مكغل قدح | أ

 مظعت كلابام ىلوو ردتكسالا لئس * نيدلاولاقح قوف هركشلا:و علا قح مث + هدابعرك كش

 ىنعفر ىبدؤمو ضرالا ىلا ءامسلا نه ىنطح ىبا لاقف كيال 5 قمادعا كيدوم !

 ظفاخلا لاق : ءامسلا ىلا ضرالا نم |



 ْ تفرك مشخورب هجاوخ نورك نامقلبا نا. :ندراوخت ”هلاوحلاو دئؤوخا ءازراد: از ءوتمانامالغإ |
 | هحن نخعس نبيا تقبقح تفك : هجاوخ دشسإ نع عودد دناودروذ هوه ناشيا تنك ناِهعل |

 منك قات قاودب ران اركردو ىاروخ 1 نأ ادا 11 ثم هك درك ناوت مواعم زيج

 لاقىبا لعفام لاَمف قيرطلاىف همالغ ىقلف رفس نه مدق نامقل نا راميد نب هللا دبعنعو 1

 تاعفام لاق ىمه بهذ لاق تتامدق لاق ىبا تلعفامو لاق ىرما تكلم ةللدملا لاق تام

 لاق تام لاق ىنبا لعفام لاق مث ىجانج رسكشاو!ىرلهط عطقنا لاق تام لاق ىبنا لعفام |

 | وبا وهف منا هك هنبال 2 نادنقلا لثة[ تقع كلماوقلا ادعي انك ذو 13 ناوتلا لاتخاو ٍِس |

 ةظعوملاو ةظعلامسالاو ب بلقلا هل قري اهف ريخاب ريك ذتلاوه ليلخلالاقو + فيو + أ

 لمح اذا هثداعس هيف امب هاصوا اذهلو ةفوطعو ةمحر ريغصت وهو رسكلاو حتفلاب ماكتملا |

 | .ىعاشلا لاق ادبارفغيالءنا همظعو [كرز, ناشيوخر, تساىدادسب] رارسالا فثكفو 228

 ةرفاوخ - شناكدت نأسهرد * ميك ةيناوخ فن طاصلد ل

 ليل وجه تروص هربت ىاعمرب 0 ليضطنوح نامالغرد نامقل دوب

 [1] ميز نا دندروخو ارئامالغرم « مح باذزا هاروت قاين كيفكل : [ تسوا نئاخ ديا نوريب هويم كره نوددزا
 العو تحل رف 3١ ديدي و دسم + اهتشدرد نلعب دار نادا دعب

 جلا ارئامقا يم ناشان هجاوخو نامالغ ندرك مهم نايبرد مكيرتفد رخاوارر 1

 اهون ن اننعنةز حدو اطعرشا ير ابعإنرنائشا ري شابتالزدزت

 افاضانا سشنوزداانا ادمان: صراع فانثرق دما كن مناجتل يكرخ

 دودو بر تنكح شاهر لطي «* دوك نبا ديادوح نامقل تيكح

 قتشال داك كتمت نانو اطيل يراطالاو ىحتام

 تحضفا امت راتسالا ةإ-ج # تعطق ام ءام اوقس نوح

 (*] دوش اوسر دول نااغ وا ل * دوش ادن[ ذشاب اناهنب هجر

 الاقى ازارغإ تحس الافات ناكر كاقأو كخنا|ةتللطف اما هاف ىت ا فزا ربح الان كتم كلا اا

 لامعا نم ةلمرلا ةنيدم صهاظ دنفرص ةيرش نامقل ربقو نامحرلا حتف ىف لاق * ىلق عدصنا

 اهنم رصم ضراو ماشلا نيب ىتلا دالبلا ىه نيسلا نارك ماللايتفو ءافلا رسكب نيطسلف

 ةلمرلاب هربق ةداتق لاقو *+ ةرايزلاب دوصقم وهو دهشم هربق ىلعو نالقسعو ةنغو ةلمرلا

 مهجرخا دحاو موب ىف اعوج نامقلدعب اونام ابن نيعيسروبق كانهو اهقوسو اهدحسم نيبام
 مهروبق كلتف كانه مهوطاحا مث ةلمرلا ىلا مهوأجلاف سدقلانم ليئارسا اونب

 دجا مل [؟] دادس انلوا اسسا دلادش *« ىتق ىا دشن تحار ىاح ناهج

 0 نبالا ىا 6# هظعي 8 نامقل نا لاحلاو ىا هيوهوؤ» اولاقاك هب ىنكي ىا م ذ|

 ءاي ىلا ةفاضالاو ريغصتلاب 6 بن 9 [ تفكمو اروا دادى دنب:نامقلو ] ةيسرافلابو :

 | ةيسرافلابو : ةدابعلاىف أيش هللاب لدعتال 6 هللاب كرشتال# [نمكرسي ىا] ةيسرافلابو : كلذب
 ةمعنال نمو هنمالا ةمعنال نم نيب ةيوسن هنال 6 ؟ مظع مخل كرشاانا © [ىادخي ريكم زابنا ]



 مه 7 ع نورشعلاو ىداحلا ءزجلا

 / ركشلا تابثاولاعت هل«تابثف («دمحيل دبع: لاركشي ركشلا أر دجلاو:مالسلا هلع لاك
 ناءقلناكشالو هتعاطب مايقلامث هنم ةفاخلا مث هللركشلا ةمكطاسأر رارسالا فشك ىف لاق «

 ةنيسو ناوارف تدابعو تشاد مام ىبدا ناءقل ] هتيدوبعب ماقو ركشلاىف هللارصا لثتما

 حصان هراومهو حلصم قلخ نابمردو قفشم نامدرمرب نشور كيكشلو رونرب ىلدو نادابآ

 ىدوساين جيه عتزاو ئىدوروخ مش لام كالهو نادنزرف كرصربو ىتشادوهدشوب اردوخ

 تؤينمو)لاقهنافكلذب هلّللاةداهشب ريثكلا ريخاوذ نامقلف [ميركو محرو ملحو دوب مكح

 لخدذا هالومعموه انيبهنا ةيبطلا هتمكح نم ىورام لواو + اريثك اريخىنوا دقف ةمكحلا

 ثرويو دبكلا هنم عزجتب ةجاحلاىلع سولجلا لوطزا نامقل هادانف سولجلا لاطاف جرخلا

 ىلع هتمكح بتكف جرخف انيوه شو انيوه سلجاف سأرلا ىلا ةرارحلا دعصيو روسانلا
 اناحتما اموي هالو٠ لاقف هديسل ابعار ناك هنا ةيلقعلا هتمكح ترهظام لواو * شحلاباب
 رارسالا فشكىفو * بلقلاو ناسللاب هاتاف نيتتضم بطاب اهنم ىتنلاو ةاشحبذا هتفرعمو هلقعل

 لاقف كلذنع هلأسف اضيا بلقلاو ناسللاب هاتاف [ دا نعرتثدخو تسارتدب روناجزا هحنا]
 ىوزا تمكحنا هجاوخ ] اثخاذا امهنم ثخاالو اباطاذا امهنم بدطا ”ىش سيل نامقل
 اراتخاف ةمكفلاو ةوشلا نيب ريخ نامقلنا بتكلا :ضعيىفو + [ دزكداز ١ اواو ديدنسس
 مظع هب صدأ هيكل ةلكأ عامسال هيلع ن وعمتي مهو امي سانلا ظعيوه انف يكب

 مكحلا نامقل ىلع تعمتجا ةعاج هذه هللق ةعامجا هذهام لاقف ليتارسا ىنب ءامظع نم

 ل 0 اذك عضومب ىعرت تنك ىذلا دوسالا دبعلا تسلأ هللاقف هللا لقاف

 ىراام كي غلب ىذلااف لاقف مك لاق [ قدزك ى نآلق ةماز: “اش هكىدن ةاس دش نآوك#]

 رسب نازاو دياين راكب نيدرد هحن ١ ] ىنعي : ىنعيالا٠ كرتو ةنامالا ءاداو ثيدحلا قدص لاق

 نسزاو ىاح كنت دوب ىم# دواذا لاسم نامقل] .رارتسالا ف شكى لاق * [نتشاذكب دوشن
 هلراص ديدخلانال اعورد درسيوهو دواد دنع ناكو *[ ىمنب نكون دهعبات دوب هديز دواد

 قاكبلا نعال كح هعلكو هلأسناديريو ىرياغ بحعتس نامقل ل ةزحعملا قيرطب عمشلاك

 هلعاف لدقو تمصلا ةمكحلانمنا نامقل لاقف هذه برحلا عرد معن لاقو اهسيل اهمئااملف

 ندسري دشدهاوخوت مواعم هنبأ ىه هكىناد هجن! ىه ] ىدعسخسشلا لاق أ هلمعتسي نه ىا

 [ دنك نايز از تنكح هك نكم لجتتوا

 ددركح موه زحعم نها ىمه * دواد تسد زدناك ديد نامقل وح

 ١ 20 مولعم شنديسرب ىف ا تن هكىزاسىء هج شددسربن

 ركفتف ىريغديب تحبصا لاقف تححبصا فكامون. هآلاقمالسلاهللع دوادنا هتمكح نمو *
 [تسلدعو لضف نيتضقريغ ديزا دامو دش شوهسو دز ٌهرعن] ىنعي : ةقعد قعص هن دواد

 دلاواا برض 3 ا بيطك معنالو ةحصك لام سيل نامقل لاق «ىنشاكلا ريسفتىف اك ١

 نامالغاب اروا ىوهجاوخ ىزور هةكدرأ ىم نامقل لو كل ىلعت ريسشن رد ] عرزال رابسلاك

 ان هد. ىلع كولمم نوهانم ناكو 2 دراس ةوبمأت دانس 3 عابس ع

 عدو )
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 سفالا ةيدوبعب معلا ةقيقحو هللا لاحر هيلا ىهتني ماقم رخا و قيرطلا تاماقم ىلعا وهو

 جر#امرخا هرسسدق نيدموبا لاق اذهلو . اهلدض.اهذال الصا ةساير ةيدوعلا نم حصيالو

 ىلعو سانلا رثك ١ ىلع ىهاظلا عضاوتلا اذهنا نافتالو ةسايرلا بح نيقيدصلا بولق نم
 بولطملاو هيولطم ردق ىلع قلي لكو كنع باغ بيسب قل«وهاماو عضاون نيهاصلا ضعب

 ١ ققحتلاو ملاعلا ف نيكقلا بحاص ىلع وقوم هناف دحا:لكهيلع.ردقبالفيرش عضاوتلافبهن»
 نامقلنا  ىور  رهطالا هرسسسدق ربك الا خ.شلا ةرضخ موجتلا مقارب ئلججبااوف

 للك ضرالا ىف ةفدلخ هللا كلعجن نا كلله نامقلاب ىدوتف راهنلا دن امان ناك

 مزج ىا ىلع مزعناو ءالبلال بقا ملو ةيفاعلا تلبق ىبر ىتريخنا لاقف توصلا باجاف قحلاب
 نامقلايممهاريال توصب ةكئالملا تلاقف ىنمصعو ىتاعا كلذىب لعفنا ملعاىناف ةعاطو اعيسف

 | وجني نا ىرحلابف باصانا ناكم لك نم هلظلا هاشغي اه ردك ١و !لززاتملا دعا 5 اهلا نال لاق

 | ايندلا رتخي نمو افيرش نوكينان م نيخ اليلذ ايندلاف نكينمو ةنجلا قيرط أطخا أطخاناو

 ةمون مانمث هقطنم ندح نم ةكمالملا تبحعف ةرخآلا بيصيالو ايندلا هتفت ةرخ آلا ىلع
 ديدنساروا ىلاعتو هناحيس قح ] ىشاكلالاق * اهماكتيوهو هّشاف يكل ىطعاف ىرخا

 ىملاعي ةلكووم 07 ودزا تيك ةلك رازهمد هك ةباثع درك هضافا ورب اراك

 | كم هع حاملا دع

 ١ ىذلا تلصلا ىبانب ةيمااماو * هللاعم هلاح نسل هدادعتسا نسحو هتيلباق ىلا رظناف [ دذدا

 ا لخداو ريا هاناف امو مان هناف برعلا ءاغلب نم ناكو نامزلا رح ىف نكن لاك ناك

 مْ م و 0 3 3 نامقل دعب دواد ىدون مث + ىلاعتهللا عم هلاح ءوسل همولع مدمح ىسن ظقةتسااملف هفىف هراقنم

 ١ هرزاوب نامقل ناكو + هلروفخم ميس دوام نامقل طرتشاام طرتشي ملف اهلبقف

 ١ ةمكحلا تيطعا نامقلاب كلىبوط دواد هللاقف [تمكحب دنكم ىو“ىريزو] ىنعي : تك
 ةنتفلاو ةيلبلاب ىلتباو ةفالخلا دواد ىطعاو ىولبلا كنع تفرصو

 بيصن الب ىاهكر عم تسه هكارام * ملس ىا متيشن هج تيفاو رصقرد

 لاقو

 دانم ناوتان .لدو ناح بيصت مزج + تحلصم :تسيننم ندوب داش هكمتاد
 هلوش هركشي هللاط همعننم ةمعنو ناقل. ىلع ىلاغت هللا ماعتا نع ةمكللا تناك املو.*

 | ايت لفاغ مان تناو اهايا هللاكات اذا ةمكحلا ةمعن ىلع هللركشا هلانلقىا 6 هللركشانا

 6 هسفنل ركشيامتاف 9+ همعن ىلع ىلاعت هل 5 ركشب و» [ هكرهو ] 5 نمو 6 اهبل هاج

 ١ نارفكلانالو اهيلع ةروصقم اهيلا ةدئاع اهديزم قاقحتساو ةمعنلا ماود ىهىتلا هتعفنمنال

 ملعرك اش هللاناف .ىلاعت قحلا ةفصنم ركشلاو رافك مولظ هناف ناسنالل مزاللا فصولا نم

 يلاعت قحلا ةيرك اس ةفضي .اهفاصتاو اهنع نارهكلاةفص خلاذاب هسفن_نكشياعتذ زكشل نا
 هدر  هركش نعو هنع 6 ىنغ هللاناف 8ه هرفك لابو هلعف هبر ةمعل هك رفك نمو 2

 دحا هيلع ىصخلالو هورفك ما هوركشو دابعلا هدمح ءاوس هلاعفاو هتاقصو هتاذيف دوم

 هسأروهو ركشلل نمضتم دمت انااا ادوكش ىلاعتهنوكل ضررختلا مدعو هيف الع وه ىنأاك ا انس



 عضاوتلاو 5 ءاملا متر ع عضوموهو ضر الا اثم "تلق ل الاثنا هيكل كرنك لاف ضرالاىف

 اءضاو عشاوتزلك الم قيدصوا ى هلآلا كاتكلا ىبَع همهل ال 3 دّنَط ذر .خلا هللارا رنا نمد ارض

 غذا ممم : يحك د تحسس

 ةؤماؤأ) مالا هيلع ءانالا».س لوق لثم كلذو ميكح اهب قظانل لاشو هيلكلا تاماكلا |

 مت 4 جم نورشعلاو ىداحلا ءزملا

 نكت اةنكو . سانلادبعا نكت اعرو نك.ىهلأو شك امم ريخ كو لقام .هللاةفاخم ةكحلا
 ناعيالا نيقلا . دفنسال لام  ةعانقلا . هريغب ظغو نم دصسلا . قطتملابلكوم ءالملا.. ضانلا ركشا

 ةسحتلا تاليوألاىفو 5 امك ىلا اهيحاحو كح ىسلا اهلاثماو تاملكلا هذهف ( هلك

 / هلوق ليلدب ةمكحلا وهو ( هلدعيامو نآ رقلا تيتوا ) مالسلاهيلع لاق حولا لدغ ةمكحلا
 ءاسنالل ةيهوم ىجولانا اك ءانلوالل ةيهوم ةمكحلاف ( ةمكحلاو باتكلا مهملعيو ىلاعت

 لصحت ةيدكت سل ةمكملا كلذكق ءادينم هيتؤي هللا لضف ىهلب ةبسك تسيل ةوبنللانااكو
 مالسلا هيلع ىنلا انملعاك ىلاعتهّللاءانياب لب اهليصحت قيرط هاياءاردنالا ملعت نوددبعلا بسكد رجب

 ( هناسل ىلع هلق نم ةمكلا ءساني.ترهظ احابص نيعبراهلل صاخا نم ) هلوقب اهليصحم قيرط

 لاقاك رلاعت قحلا ءاتياب ةمكللا طبهم كاذكىلاعت قحلا ءاحنانم ىجحولا طبهم بلقلازا امو |

 ىنوا دقف ةمكحلا تؤننمو ءاشينم ةمكحلاىؤي) لاقو (ةمكحلا نامقل انما دقلو) ىلاعت

 تاماقملانمال لاوقالانء اهنال بساكملا نمال بهاوملا نم ةمكحلانا تيثف ( اريثك اريخ

 بوش نم. ملسلا ركفلا حئاتن نم اهناف ةمكحم تسيل كرا تب و تالوتعلاف

 / قالتخالا قواذهلو بئاوشلا نم مياملقو رفاكلاو نم ؤملل نوكي كلذو لابخلاو مهولا ةفآ
 | ةمكح ىه نكي ةققملا ءامكملا ضعبل تينوا ىتلا ةمكحلا ظفحب نمو مهدئاقعو مهتلداىف

 | ثالث ةمكتملا ناببلا سنارعىف لاق + ىهتنا ايكحوه نكيملو ةمكسللا تؤيمل هنال هيلا ةبسنلاب

 ١ كارداىهو ناهربلا ةمكحو . ةفرعملا ىهو نامالا ةمكحو . هقناقح ىهو نا رقلا 71-0

 | هاش لاق + ماهلالا دوب قحلا باطخ كاردا ةمكلا لصاو لاعفالاىف قحلا عنص فئاطل

 | سفنلانم سانلا لازناو ..اهتلزنم سانلا نم سفنلا لازنا ..ةمكحلا تامالعنم ثالث عاجش

 ةعكللا روصنمنب نيسللا لاقو * رضاح عفن موقيف ةف مهلوقع ردق ىلع مهظعوو ٠ مهتل زنم

 قرافلا رونلاوه ةمكسلا ليقو + مودعم اسطلاو هللا ىعارلاو لادا نينمؤملا بولقو ماهس

 | عوجلاو نزحلا ثاريماهو ةريعلا و ركفلا نمبلقلا ف رونلا اذهدلوتيو ساوسولاو ماهلالا نيب
 ١ لع لضفاو .رعلاو ةمكحلا لقعلا توقو معاطملاو براشملا داسجالات وق مكح لاق«

 ىلعنعو ب انقر ففاجإلا ةمكطاو اةحرلا ةَرخاآلا فو .ةمكملا اندلا ف دسلا

 نادبالا لمت لمت اهناف ةمكحلا فئارط اهل اودطاو بواقلا هذه اوحور هنع هللاوضد

 بوبع هريصيو هناسل اهيقطتاو هيلقىف ةمكملا هللاتدناالا ايثدلا ف دبع دهزام ) ثيدخلا ىفو

 «ةفكيطا قليهناف هنم اوعمتساف هللا انرئاف دهز دق ؟ اخا من ةاراذاو هسفن بو.عو ايندلا

 ضارىعالاو اندلا ضعب وه هّقب ةللا لها حالطصاىفو ”ى | ىلا لكلا كن هغللا ف دهزلاو .

 هيج موه هنآو 5 هش دوه ز ملا مديال نا هيداو هيف دهزام كا نمالذا دهازلا طرشو اهنع

 اولا ةيلعا ت ت'نيا مالأم لاهبلع ىسعلاق 2 هلحا نم دهز قع هسفنا لعشنلو ىل اعت هلل | لاعفا

| 
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 (ةمكحلا نامقلا اق دقلوإلا [نإرتملا ملفا كا نايك مكلعل نونمؤملا اهيا هللا ىلا اورفف

 رد برعو ماظع تسئاد ىنرهش دوهي دزت وا اياصوو 8 نامقل دق هكدنا هدروا ]
 هاج اوخ ,قادشخز الثمر قاعألا_ىازرببقامتلرو اهتمكحجوا ىدندرك ع وجر ناشيدب هكىمهم

 بحاص قاحسا نبدمح لاقام ىلع ركل ا دقلو : دومرفو دادربخ ىولاحزا ىلاعتو

 شاعو مالسلا هيلع ليلخلا مهاربا ونا رزا وهو خرات نب روحابنب روغابنب نامل ىزاغملا

 ثعب املف هثعمم ع يلاوم دع واو ااك دواد نمز كودا ىت -- سينما

 ن. اقنعنب نامقل وه مهضعل لاقو * تكا اذا ىتكا الأ لاقف كلذف هل ليقف انتفلا كرت

 ءافطصا هدابع ىطصنال ىلاعت هللاناف ريخالو نوللا دوسا ةليا لها نماسون ادع ناك نورس

 مو مده سعأ بئاغنم ملعبام ىلع مهيفطصإ اعاو لاملاو نسا ىلع اك ةيالو وا ةوب

 ىءاحلا ىلوملا لاقام

 شابىمب شيحزا نترك مودز ناحو> * ارىنعم لها ترودص تصقنمز مت هج

 دوب مكح ىدرم ] ىنعي : ةققح ةمكح>و نط مي كح ناك هنا ىلع روهماو

 ا اطراكش لكلا يفكل قاتك ا كلما عراق دغلا وفلتر وك اانا ناظوط عفوا
 0 اروا ريمغس رازهو دوب تك ا ارريمغسإ رازه اما اس نكيمو تس مولعم

 ترتخاو ى فال ةعبرا تمدخ نامقل لاق كسكللا قونلفو 3 اكتم نخسرد ديدوب

 كقلح ظفحاف ماعطلاف تنك ناو . كدلق ظفحاف ةالصلاىف تنك نا. 7-50 ىناك مهمالكنم

 | ةءاساو ريغلا قحىف كناسحا اهاسنت ناذللااماو توملاو هللاف اهرك ذت ناذللا اما نينثاسناو .
 | لكشلا نحالا است ث عسل ىلاعت هللانال نوللادوسا هنوكاسال امكح هنوكديؤيو +كقحىريغلا
 ماعتلاب نعاني يشأ للا طك بمكت حبقاام ىلق هلا ىور امو . توصلا نسح

 ركفتلا ريثك ادبع ناك نكلو اس نامقل نكيمل لوقا اقح مالك اهللع لاق امو . شاقنلا ىلع

 ركفلا ةباصاو ناسللاب قحلا:ةباصا . ىهو ةمكحلاب هلع نف هاف: هللا حا .نيقيلا نسح
 | كرحن ناو ةمكحي ركذت ركفت ناو ةمكحي ملكت ماكت نا ناكرالاب ةكرملا ةباصاو نانجلاب

 , ىلاعت هللانم ةمكحلاف .لعفلاو معلاب قحلا ةباصا ةمكتلا بغارلا مامالا لاق اك ةمكحب كرحت
 هلع ىهام ىلع تادوجوملا ةفرعم ناسنالا نمو . ماكحالا ةياغ ىلع اهداحاو ءايشالا ةفرعم

 هللا هحر ىلازغلا مامالا لاق * ةيآلا هذهىف نامقل هب فصو ىذلاوه اذهو تاريخا لعفو

 ءايشثالا لجا فرعيمل هنال امكح ىمسي نا قحتسمل هللا فرعيملو ءايشالا عيمح فرعنم
 فرعنمو هللا نم لجاالو مولعملا ةلالج رده كلل ةلالجو مولعلا لجا ةمكحلاو اهلضفاو

 نينثا رك ذاو . كناسل ظفحاف سانلا نب تنك ناو . كننيع ظفحاف ريغلا تمىف تنكذاو .٠

 اهيف ناببلا رصاق ناسللا ليلك ةيمسرلا مولعلا رئاسىف ةنملا فيعذ ناكناو ميكح وهف هللا
 ايلج همالك نوكيلب تاس زدال فرعتي اماق هناف هريغ مالكل افلاخم همالك ناك هللا ف عندو

 رهطا ةيلكلا تاملكلا تناكاملو ةقاعلاىف عفني امل ضرعتي لب ةلجاعلا اصل ضرعتيالو

 كلت لثم ىلع ةءكملا مسا سانلا قلطا امير للاب هتفرعم نم مكحلا لاوحانم سانلادنع
 ١ دوجس صجعس صيصان ١ د هم عمو سمو
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 امم ىلاعت هللانود نمىا 4 هتودنم نيذلا قلخب اذام 98 هتيأرا هلصاو *ىثلا هتيرا لاق .|
 مسا ةلزنمي اذامو ةيدوبعلا يف هتكراثم اوقدتسا ىتح ةدابعلا ىف ىلاعت هلءاك رش مهو. ذخما |

 هنع قلعم قاورأو هتلضو اذاهربخو ءادتبالاب مفتص اموا قلخمي بصن ”ىش ىأ ىنمب دحاو
 شرق ارافك ىا مهتيكبت نع بارضا #« نيبم لالضوف نوملاظلا لب هه نيريدقتلا ىلع
 حضاو نيب قألانع باهذىف ىا رظان ىلع ىنخيال ىذلا لالضلاب مهيلع ليجستلا ىلا

 حتفىفو + مهك ارشاب نوملاظ مهناىلع ةلالدلل رمضملا عضوهرهاظلا عضوو ناب ىنعمب ناباو

 نم مههابشا مهعم مت ىتلا ةفصلاب مهركذف نيم لالض هيف شيرق ىذلا اذهلب نمحرلا

 نجا كاس راكتتلار ققارك رب قاك نبت ةيلت7] علك نافع مالا نمد يلتف لذ

 [ دنهدى تكرش شتسربرد قلاخاب ارقولاخو رداقاب

 ا دنئيرد هدن * تسا هدْسوأ نير تت 5

 1 نك ا ندع ابيت تم اخ نو
 كرشلل نا اك رون .ديحوتالو رئابكلا ريكا كرششلا نا ك لئاضفلا لضفا ديحوتلانا ملعاو *
 نيكرببلا فانيلا ىوطل ةكرلاوان نا نيدحلولا كءانلثل قرحا ةيحوتا-نونؤاو اان
 فالخب تاقوالاو نامزلاب ديل تابرقلا برقا هتلارك ذو تادابعلا لضفا ديحوتلا الوكلو

 ديحوتلا ىلا ةيادهلاب وه امنا ةلالضلا نم صالخلاف تاولصلاو :ماسصلان م لامعالا راس

 كارلا عااقلا للعم «هريغو صالخالا نم هيفي اهف ةرخ لاف ىا (هللا ىل لع هباس>و همدو هلام

 كرشلاب كرمثملا مل ع اذكو دوعبم دودرم اهالك ةندحلا ةرؤكنف اناكن او هلمع اذكو قحلا

 نه كوالا لزتمللا نا - ىور - ىلاعت هللادنع برقه بوح اهالكف هلمعو ضل ا اماو

 اهضعبو ةنكلا ىلا لامعالا ضعب ىدعتبو ىهتنملا ةردسوه ةعورسشملا ةلاقتملا لاهعالا لزانم

 وا ققح ىلع هب نرتقا اذا اهاوقو ةيناحورلا تافصلا هلع تبلغ لمع لكو شرعلا ىلا |

 زواج هناف قدصو ةيعجوأ روضح عم روصتملل قباطم حبح روصت نع لصاح داقتعا

 ح وللا ىلا لاثملا ماء نم ىدعتي دقو عملا مون ىلا هبحاصل هنف رخديف لاثملا ملاع ىلا شرعلا

 ىلا مث ملقلا ماقم ىلا هلاعا ىدعتت نم مث عما م وب هبحاص ىلا دري مث هيف هتروص نيعتف

 هرمعس سدق ىقىادعس خشلا لاق

 م10 تارت هنتر وصال از لاروع وز( تشاو

 ةرس هك احم مهبش بشباب ناودا + تسب هب شمشح راصع هك ىواكوج

 ىو خا قل [قازكس قة افك كس والا تاع كاتمرتكخك نك

 زاس ىور تسادخ رد 200 ناعرد نك هلقزب تالت مهوب

 | مرح هللانود ن و ديعباع راثكاف هللاالا هلاال لاق نم) ثيدخلاىفو ديما هلل ةداعلا صالخاو

 | هيحاصهجوىلع هب برضي مث ضرالاو ءامسلانيب رودي ةعمسلاو ءايرلا لمت ناف هلمعو ىنْخا

 | ةلفسلا لامعالاو كرشلا نع ضرعاو ةيولعلا اهتاماقمو ةلاصلا لامعالا ىلا رظناف دامعلا

 | ةةاسلا سلا تشعل ةنعاكاو تار د00 لع ددعال ىلاعت هللا ىوسام ناك اذاف
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 هيلاري ااا ماوج ناا يار جير 1 جي مل
 وكدا ستيل تنف اقارب عفكيو لفة ضسو طاوتمم دسار كال نوزا انتو

 ىاج ربات درك نيمز خيم ارهوك هدزون هناحبس قح هكدنتكم لقن كاحن زا حضومدد ]

 ملعاو * [ ناريفو ائيسروطو نينيسو نانبلو ىدوجو سيق وباو فاق هوك هلمحزا داتسياب
 | مهضعب لاق «رححلا ةروسريسفتىف ق.ساك حضوملا هنفام ىلع تاياورلا ضعبىف ديزت لابجلانا
 | رمقلاو سمشلا كول.لا لهان٠ لاق نم لوقك اذهو اهقورعو ضرالا ماظع لاملانا

 | هقورع ضعبىف راونالا ساكمناب ىهامتاو هف ةزوكسم تسل ىاوكلاو نيعتلا اذه اننع

 | [ درك هدنك ارو ] 86 ثبو 98 فشكلاب فرعي امتاو ءامكحلا هيلع علطيال اذهو ةفيطللا

 فالتخاو اهترثك عم اهعاونانم عون لكنم 46 ةباد لكنم وه [ نيمز رد ] * اهبف ف |
 نم هيلعتوطناام سفنلاثبو بارتلا خررلاثيك هقيرفتو ”ىثلا ةراثا ثبلا لصا . اهسانجا

 هايا هراهظاو ادوجوم نكي ملام ىلاعت هداحما ىلا ةراشإ ضرالاىف ةباد لك ثنف رشلاو لا

 انزئاو © رثكأ تارشلاىفو ناومحلا ىف كلذ لمعتسيو فيفخ ىثم بيردلاو بدلاو
 انتيلاف »8 رطملاوه # ءام هَ# كلظاو كالعام ةغللاىف ءامسلا نال باحسلا نم 6# ءامسلا نم

 ءانتعالا ديم زاربال نيلعفلا ىف ةمظعلا نون ىلا تافتلالاو ءاملا كلذ بيسي ضرالاىف 5 اهيف |

 ع لكو تادرفملاىف لاق * ةعفنملا ريثكح فاص لكن م *« ميرك جوذ لكن 2 امه ماب

 [ تعفنم راسو وكن هاك فنص يهزا ] ةيسرافلابو : مركلاب فصوي هناف هبابف فرش
 | ضرعو رهوج نم ام ايكرت وا ام الثم وا ام ادض هلزا ثيحنم جوز هناف ملاعلا فام لكو
 انقفو ملعاو * درفلا عئاصلاوهو ككل مكرزحلل ديال هنا ىلع هسني هيقو . ةروصو ةدامو

 ةرصاق ءابك ذالا ماهفاو ءالقعلا لوقع نا هتردق بئارغو هعنص بئاجتىف ركفتلل اهم هللا

 فيو اهمفانمو اهراضمو اهدئاوفو اهصاوخو اهئاتو راجشالاو تاناننلا ىماىف ةريحتم

 اهراهزا مناورو اهقاروا روص بئاجتو اهناولا نيايتو اهلاكشا فالتخا دهاشت تناوال
 قئاقشو ىنسوسو ىاوجراو ىدروك الثم ةرماك ماسقا ىلا مسقني اهناولا نه نول لكو
 بئاجت م ةرخاىف لكلا كارتاشا عم كلذ ريغو ىو ىومدو ققعو ىانعو ىرمو

 اهبويح واهرامثا لاكشا بئاحتو ةحارلا ببطىف لكلا كارتشاو اضعب اهضعب ةفلاختو اهحناور

 ملعيالو ىرخالا هبشتال ةيصاخو بحو رهزورمو قدوو ممطو جدو نول نكلواهقادواو |
 ةرطقك هفرعيالام ىلا ةيسنلاب كلذنم ناسنالا فرعي ىذلاو َهللاالا اهف ةمكحلا ةقيقح

 نيس قارفلا ىلع ايكبف ةنطانم مالسلا امهيلع ءاوحو مدا ىلاعت هللاَج رخا دقو رحب نم

 هتفطن عيضي+ل اك امهعومد عيضي لف هوحنو ليبحزلاك ةراح تاتاين امهعومدنم تبنف ةريثك

 ةوهسشلا هجو ىلع ةفطنلا لوزن .نوكي نا. مزلي الذا جوجأمو جوحأي اهنمن واب مَع

 تاومسلانم رك ذ ىذلا © اذه ب هيف ثحبللا قيس دقو طق ىن محم لاذر ا ىف

 | هيورضم ىا ريمالا .برضك هقواخم ه6 هللا قلخ 8 تابللاو ناولاو, لاملاو ضرالاو

 [ندومترةيسرافلاب ةءارالاو : نوك رسشملا اهيا ه5 ىوراف ف اعسوت لوعفملا ماقم ردصملا مقاف
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 ِْ كير تسلأ)هلؤشب هيا. قا ةنظاخترك ذن كلذب ذتلاو نا توضلا عمتسا اذا
 | ةيدمصلا ةرضحلا ىلا ةيرشبلا راكوالا نه راطو ةسودرلا ةرضحلاب دوعلا ىلا

 | ٠١ لاعت ىدبع هكدسر ىلا فطل ءادن *, لاعتم تريضح ىوس دريتناج هنوك هج
 | ديقمريغاقلطم الع عامسلا انركنانا بولقلا توقىف ىكملا بلاطوبا خيشلا ةريضح لاق *

 |عارقل) ةبواقا ]ىلا .ثنزقإب داكن الا نارولعت انك ناو. اهدنم :ليعسسل _ىغ ءانواكتإ) نوكي -لضفم
 ١ نيعباتلاو باح الا نمهاسلا نع انه.سو نوملعي الام ملعت انال كلذ لعفنال انا الا نيدعتملاو ١

 | لدتساو نسحلا توصلا عامس ىا عامسلا هريس سدق خشلا زوج دقف* ىهنا نوعمسيال ام

 هملعو هلا- لكو هملع روفول فراوعلا ىف اك ربعي هلوقو هباتك ىف راثاو راخاب هلع
 هنالعاري+ل هحايا نه نكل ىلعالاو بوصالا هيرحنو هاوقتو هعرو ناكمو فلسلا لاوحاب

 هللا قلخ 8 لاخلا ةوَش ذخالاو لاقلاو لئقلا كرتب كيلعف ةفيرششلا ءاقبلاو دجاسملاىف

 ظ نيتحتفب 6 دمع ريغب 8 شرعلاو ىسركلا اذكو عبسلا * تاومسلا # دجواو ىلاعت
 ا

 | اهقلخ ىا هتمعدا اذا طئاخلا تدمع لام دنسي ىا هب دمعناموهو باهاو بهاك دا# عمج |
 ا

 ىف ار اهناممآ ديرفايب ] ةيسرافلابو : تاومسلا ددعتل عما نا ىلع ىراوسو مئاعد ريغب
 ! ةدومعم ريغ اهايا ىلاعت هقلخ نه 0 ىلع داهشتسالا هب ىج قاشسإ * اههورت 0 [ نوتس

 شعرا دسقتلا نا ىلع ةيئرع دنع ريغب اهقلخ ىا دمعل ةفصوا كلذك اهل مهتدهاشمب |
 تاو تاوهسلا فوقو نا ٍلعاو * ةردقلا دمع ىه ىرتثال دمعب اهدمع لاقت هنأ ىلع

 لاحر ىلاعت هللو لاعتملا كاملا هللا َةددَه وه امنا لالتخا ريغ نم ماظنلا اذه ىلع ضرالا
 مهواقلطم ملاعلا ماظنل بجوملا ببشلاو تاومسلل ةيونعملا دمعلامه ةردقلا ىهاظم صاوخ

 هذه نم لاقتنالاو ضارقنالا مهل لصح ةمانقلا برق ناك اذاف رصع لك ىف نودوجوم
 | عجريو ثيل ءازجلا لالحتا ةؤازتبلا لختف' حوزتاالب حلبشك ماعلا ىتففلخ الب ةأشنلا

 ظ نارصالاو ازاكنالا مهاب ذوتت لاقلا !َناولعَمْ الا! لاما اذنه نكشالو؛نولتلا ىلا روهظلا |
 فراعتلا ىف راص مث هارتو هاقلت ثيح *ىبثلا حرط ءاقلالا « ىساور ضرالاىف قلاو ف
 تباوثلالابجلا دارملاو تبن ىا وسري'ىثثلا اسرنم ةيسار عمج ىساورلاو . حرط لكل امنا

 اهددعلالالقتساو اهل اراقحتسا ىماورلا لابجلا هبشضرالا اهب تتيثو ضرالاىف تتبث اهنال |
 ريودتالا وه امو ضرالاف نهذبنف هدس ضباق نهضبق تابصح (ءانع اقلخ تناك ناو |

 اهللاق دارملاو هيلع نيه وهف ناهذالا هف ريخ مظع لعف لك ناو هتردقل لشعو هتمظعل |

 برطضت ىا اروم نوع تناك دعي لامجلاب تدسرا دقو ضرالا تدعصاف تناك 20

 | ضرالا بارطضاك مظعلا “ىلا بارطضا ديملا د مكبديمت نا 8 تقلخ مث دح اردي مف

 | [ نديمارخو نديبنج : ديملا ] ةيسرافلابو : بارطضاو كرحت اناديمو ادم ديمي دام لاعب
 | اهعاضواو اهزايحا لدبت ىضتقت اهئازجاةطاسب ناف مكب ليتنا ةهاركىنءملاو . ةيدعتلل ءابلاو |

 ةسرافلابو : صوصخم عضوو نيعم زيحب همزاول نه 'ىثلوا هتاذل اهنم لك صاصتخا عانتمال

 | كرحتم بأ ىوررب نيمز هج دزاسن برضمو دهدن تكرح ىنعي دنانج هن اراهش نيمز ان]
 ا هرس.سدق ىدعس خسشلا .لاق ا" تفاي مارا تايسار لابجمو ىتشك نوج دوب |

 2 - ل |

 ( ىوح )
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 هللا لح :بذكلاو هله امانا اذل سو ناو رع" ةيذك هنا اهبل !هيقرؤنذ/ءايزلا لحاأ
 هللعهلوقل ةنامخ رارغالاو نظلا هب نسحبف نيرضاخلا ضءب رغب نا اهنمو + تلذللا حبقانم

 نوكيف هدوعقو هءاقىف هتقفاوم ىلا نيرضاللا يوحي نا اهنمو * (انمسيلف انشغنم ) مالسلا
 شغترالا ةكركع هتكرخ تزاص اذا:الا نكما ام ةكرملا تنتخسف ةلطاس سانال'ةلكمت اقلكتم

 لملا نا لصاخلاو + ةسطءلادري نا ردّقبال ىذلا سطاعلاكو كاسمالا ىلا البس دجال ىذلا

 وهو ةوهش وهو نسحلا توصلل ةعبطلا ةعلاطم نم دلوتي ليم اهنم . عاونا ىلع عامسلادنع

 قطيش هنال مارح

 تست دزيح هيفح شوح آو اب *« تنل كوُهشلا تسعامسد ص هك

 اضيا مارح وهو ىوه وهو ناحلالاو تامغنللا ةعلاطمو سفنلانم دلوتي لم اهنمو .

 برلاناسن بلقلاتوم تامالع نهو ةنلا سفنلاو تملا بلقلا ىذل الصاح ايناطش هنوكل
 ايندلا بحب ثولم بلق لكف ىوهلا عايتاو ايندلا لافشا ىلع باكتالاو هرخآلا نايسنو

 فلكتو عبط عامس هعامسف

 غامد ردنا شوبد دوب ر ىوق * غالو تسوهلو ىزاب ىدرم ركا
 هنأل لالح وهو قشع وهو قحلا لاعفا رون ةعلاطم تينسل باقلا نم داوي ليم اهنمو :

 هتافص رون ةعلاطم بيسي حورلانم دلوتيلبم اهنمو .ةتبم سفنو ىح بلت ىذل لصاح نامحر

 نون:ةدهانلشف بوكا ىبقلا[ نمو دلوشامعابغنناوأ ل شنأ لال كعاو ,نوكحو واوضح وة بج ىهو

 هرسس دق ىدعس خيشلا لاق اذلو اضيا لالحوهو سناوهو ىلاعت هناذ

 تسبك هك منادب ار عمتسم 00 * تسيج هك ردارب ىا عامس ميوكت

 وا ريس زا دنامورف هتشرف * وا ريط ا جرب زا رك

 ةحلا ىلا لامعالا راونا مهيف ترثا نيذلا مه لاخلا باحصاو قداصلا قشاعلا لاح وهف

 ةدهاشملاو فدكلا الامو قوذلاو دجولا الاح ةازاجلاب مهلامعا ىلع ىلاعت هللا مههوف

 هبلق ىف دج نش هرس سدق ىفاحلا نيدلا نيز لاق * ةماقتسالا طرشب ةفرعملاو ةنياعملاو

 عامسلا ىنعمو . مسا ءاملعلا نم ههركنم ىلا هعوجرف الاو هحابا نم قيرط هب كلسي ازون

 | مساببيسملا ةيدست قيرطب ةكرحلا ىلع قلطي دقو بلقلل كرحم نوزوم بيط تود عاّمسا

 نسحلات وصلا عامم نم بحيام ىلا ءاغصالا ىلع لقاعلا ريغ ىتح سوفنلا تلبجو ببسلا
 هتوص عامسل مالسلا هيلع دواد سأر ىلع فقت رويطلا تناك دقف

 حود توق 0 تس سفن ظح نبادك « شوخ زاوا تسوخ ىور زا هب

 هدي ىلع مسا هناو امظع اظح ى وا هللا همحر ىدادغبلا ىلع وبا مامالا ذاتسالا ناكو *

 عامس نم مهضعب لاح ريغت اك هتوص نسحو هتءارق عامس نم ىراصنلاو دوهلانم ةعامج
 ديوجتلاىف اذاتسا ناك هلا ىرصملا نيدلا تت مامالا نع لقنو * ةحسقلا تاوصالا ضعب

 ةيآلا هذه رركو (ده دهلا ىرا الىلام لاقف ريطلادقفتو) حبصلا ةالصفف امون. ارق هناو

 حورلا اولاق دهدهوه اذاف هللا اورظنف اهلك !ىت>هتءارق عمسي خيشلا سأرىلعرئاط لزنف
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 ىبصول هنانم ةنقلاىف ام لمح هلعو . راكفالا راكبا ىف اك مارحوهف افرح ىنخاوا افرح

 قحتسال ناحلالاب ارش نمنانم ةيزازبلا ىف امو . ديعي نا ىتبشي ةءارقلاف نحلل ماما فلخ

 لاق * ةمرحلا تلاز وهللا نع تجرخ اذاو امارح تناك بعللاو وهللاب تلمعتسا اذاف جملا

 ناف تامغنلاو ناحلالاب راعشالا عامسفف فالتخألا امتاو . .ناتسبلاىف م قافتالاب هوركم هناف ظ

 سفنلا جهي امث هنوكلف دودقلاو دودخلانم ناسنالا ءاضعا فاصواو ءاسنلا ركذىف تناك

 م كرو كللاز ده ربط للع ناك اذا كويت كلذ كتلي عارجالا تانايدلا لاب قيلبإل اهتوهشو ظ
 برسشلا لها سل اج ىف اهتوامعتسي تافارخو « نتردا» و « الالينم» قيسوملا لها هداتعلاع ْ

 دقو, < مرت سدق. ىفالعا نتدلا نيز,خيشلل فراوعلا ,ىّتاوحىف اك داسفلا لها لفاحمو |
 اهريغو لمرلاو مجنتتلاو ةذبعشلاو ةفسلفااك ةمرحملا مولعلا ىف هايشالاىف ىتسوملا لخدا |

 ا رابخلا كلملا من فضصوو رارقلا راد ىلا ىيوشتلاو رانلاو ةل 1 :ىف كادقلا تناكّناو

 ١ ةازغلا اة كلذ نمو * راكنالا ىلا لييشالف تاريخلا ىف بغرتلاو تادايعلا ركذو ْ

 | اذا جاحلا نم قوشلا نك اشو ىزاغلاّنم مزعلا ريشي امم جحلاو وزغلا دوو جاجسلاو |

 عامسلا نوكي عما ىلع فارعشا ءاسنلل ناكو هيلا رظنلاب سوفنلا بذجينت دما لاوقلا ناك
 نواصي فنصو نورظني فنص فانصا ةثالث ىلع ةيطوللاو . هير« ىلع عمجلا قسفلا نيع |

 تلعج ثيح هتليلل ةلبقلا نم متاصلا ٍباشلا عنمي كو . ثييخلا لمعلا كلذ نولمعي فنصو |
 درمالا توص عامس نم عماسلا عنك ةيدنجالاب ةواخلا نم ىنجالا عنمو . عاقولا مارح مرح

 دالبلا ىف ناكنا ةشحولا عفدو ةارادملاو لخادلا بلق بيبطتل هلعف نف مالسلا هيلع ىبلا

 (لهار

 دا ىت- طرفا ناف طيطقلاب ةءارقلا دحنع جرخم ملام بيرقلا حتف ىف اك هللا همحر مظعالا |

 | ةمرحىف فالخال اذكو هيف فالخال امم هطرسشب نا رقلا عامسف ”ئىرداَم سيل هنال رجالا |

 [ردتبسل ةيؤرطملا اعالاألا ةمرَح مهضعب لاق نكلر..تالزآلا نواس ةرمقنا زال ناتوإلا عامس |

 | قيرطو داهجلا ىف لبطلا كلذ نم ءاملعلا ىتتسا اذلو اهريغل لب ىئزلاو رمخا ةمرك اهنيعل

 | ةبغرال كلذل عامجالا سوفنلا بلطت ماعط عامجالل ذختي امبرو ةنتفلا فوحل ةأرملاو
 | نطاومل ءالحتساو تاوهشلل ابلط سوفنلا هيلا نك رت الولعم عامسلا ريصيغ عامسلاىف بولقلل

 | مهضمب لسو * اهاوه نم ,'ىثل سفنلا ليم نم عماسلا رذحم نا ىتبنيف تالضفلاو وهللا |
 | ةيويثد ةعفنموا هاج بلطي عمتسملاف فلكت نيب رض ىلع وه لاقف عامسلاىف فاكتلا نع

 . ةلزنم وهو دجاوتلاب دجولا بلطي نك ةقيقملا بلطا هيف فلكتو ةنايخو سييلت كلذو |
 نزف نكي لخادلل مايقلاكهبر:سابال مب ناك مص ضرفل لمف اذإف, هيلا بودملا ىراشا |

 | امهكرت ىلوالاف ةحسف امهف ىفاشلا بهذمىف ناك ناو ةبايشلاو فدلا اماو فراوعلاىف |
 1 اهوحنو ل اد اللا فدلاىف ناك اذا اصوصخ ىهنا فالخلا 7 جوراو طوحالاب ذخالاو |

 | هيلع ”ىئرقو هت رهظ ىلع دحاو دعقول اولاق .ةيحصلا نسحو ةريشعلا ليبق نم نوكي ةداع |

 لوخد نه لقاعلا رذحيلف الاو قدا وهف هسفنن ىعر ناف ارحل كلا هلوا ند نا رقلا
 ا 2 أ

 ا عامس فو + هعمسو ءاير صقروا قيرحنوا قيفصتوا ةرعن ىلع عامل ادنع هلو هفوجىف ناطشلا ا
 ا



 نامفل ةروس مهي ال عج

 كلذ قحىا ه# اقح ب اهبمهدعو معنلا تانج مهل ممن ال ةسفنل ايكك ةيئراكضإ وفقزل داو
 مهلهلوق نال هريغل دك وم ردصم هك اظلا معنلا تانج مهل هلوقل دك ًاتوهف اقح دعولا
4 زيزعلاوهو 8 اقح دعو لك سيلو دعو معنلا تانج

 ا زاجنا نع هعنمف ”ىش هلغيال ىذلا 

 ةحلضملاو ةمكتحلا هيضتقتامالا لعفيال ىذلا #4 مكحلا #8 هدبعو قيقحنوا هدعو
 فاذكو فال جيهوا راك رد هن + فالخو ضن تسوا ٌهدعر ردهن

 ىنعب : ءانغلا ةمدقتملا ةيآلاىف ثيدحلاوهلب دارملازا ىلا نيرسفملا ضعب بهذ دقو + اذه

 وهل تاذوا ثيدحلاوهل اذ ىرتشي نم ىنعملانوكف [دنكى برطم ارئاقسافات تاينغم ناك زينك اي
 هقفلا لاق 2 تمللا ذهب اه دز نآلك ةينفماهدجتو#'ةيئزاملى را اذا اكلامءانال[ لق + طل
 اذه لثمو هسفنل هببسي بنذ باكتراىف سانلا عاّمجال سانلل ىنغملا لجرلا ةداهش لبقنالو

 طقستالهبذا هتداهش لبقتف نزحلا ةلازاو ةثحولاعفدل هسفنل ىغتنماماو بذكلا نع زرتحيال
 عفرذاالوا سانلل تنغت ءاوس ةينغملا ةداهش لبقتال اذكو حبحصلاىف هريغ عمسم ملاذا ةلادعلا
 ةجرد نع تطقس ةشدغملا توص نع مالسلاهيلع ىلا ىهن ثنح امر< اهباكترابف مارح اهتوص

 ىهن دقو (مارخ نهنمثو نهؤارشالو نهعيبالو تاينغملا ملعت لحمال) ثيدحلافو ةلادعلا
 دعا للا ناما:اولاذ 21 ندثاع ا اتنك دا ىد : رامز مك دحلان قع مدن انلعرا

 ريغب رائتخا نع هاظعا لاملا بحئاص نال ةوشرلا نم. تف>ا همكح' ةحانلاو لاوقلاو ىنملا
 تومي ىتح هيلع امقم اهبرضو اهئانغا اهكسهل ةبارض ةيراج ىرتشا نم لوحكم لاق * دقع
 نيملاعلل ةمحرو ىده ىبثعب هللازا ١ ثيدحاىفو لا «سانلانموإ) لوي هللازا هيلع لصامل
 برشنال هتزعبور فاخو ةيلهاملا ماو جئصلاو راثوالاو ريمازملاو فزاعملاوحمب ىصاو
 ايذعموا هلار وفه ةماقلا مون اهلثم ديدصلا نم هتيقسالا ادمعتم رة نم ةعرج ىدع نه دبع

 رسكل تثعب ) ثيدحلا و ( ةمانقلامون سدقلا ضايح نه هتيقسالا ىتفاخم نم اهكرتيالو
 تناك ناو ىا اسلغت اهلك ءانغلا تال ؟ريمازملاب دارملا لامكلا نبا لاق + (ريزانخلا لتقو ريمازملا
 لئلدب هتقيق- ىلع سيل رسكلاو هيف خفتيامم هوحنو قوبلاك خفنلا تاوذل ءامما لصالاف
 توص عمسينا هلنذؤي+ل ءانغنم هعماسم "الام نم 2 ثيداىفو ىهنلاىف ةغلاسم لب هئيرق

 ةكئالملا نمىا ( ةنلا لها ءارق ) لاقهللالوسراي نويناحورلاامو لبق ( ةمايقلا وب نييناحوزلا

 ريمازملاو بعللاو وهللا راتخان م لكة بآلاف لخدي ىناعملا لها لاق + مهو و نيعلاروملاو
 | طسولاىفاك اريثك راستخالاو لادبتسالاف ركذي ظفللا ناك ناو نازقلا ىلع فزاغملاو

 قدصا نآرقلا ناكامل هنا رعاو + ديعلا موب قزاعملا قارحا بستحلا ىلع مزاي
 هب ىنغتلا بحتسا هللا نم ةرجحرلا تاحتس ام هنلا ءامغدالاو ةعامسو اهحلماو كتاحالا ا

 مامالا هيلا بهذام ىلع ةيشخلل ةراثاو ةقرال ببس كلذ نال هبطتو توصلا نيسحن وهو



 مي 51 جم نورشعلاو ىدالا ءزجلا

 | اهذختلو ىا تيب قذلاور رك كنيامع ةثاف -عليبستللا نبض و كيتمتا جلع الع دصتال« دكتور وو" ا

 لالضالاو ءارتشالا نم رك نامي نوفوصوملا 46 كئلوا 8 ة ةأزهتسمو اهب اءوزهم  اوزه لف ١

 ةيسرافلابو : هف سانلا ببغرتو هيلع لطانلا راثياب قحلا مهتناهال 4 نيهم باذع مهل 9 3

 ىلتت اذاو © [ ىقعرد ىزخ باذعو ايثدرد تسالتقو ىس هكمدننك راوخ ىباذع ]

 لفل راشعاب لوالا ةثالثلا رئامضلاك هدعبامفو هيف ريمصلا درفا قرن ىلغ ىا 7 هيلع '

 ةقباسلا ةيآلانا ىلع للد اذه رارسالا 07 لاق * هانعم رابتعاب كئلواىف عمجو نم

 اهبدتعم ريغ ضرعا © ىلو © انناتك تايا ىا # انتا 98 ثراحلا نيرضنلاف تلزت

 لاح ه6 اهعمسي+ نك 9 ءاغصالاو ةعاطلا رع سفنلا عفدو ريكتلا ىف اغلابم 6 اريكتسم
 ئأ ادقثاا تففخيو 'ناشلا رشمض: فدخل هناك لصالاو,ازبكتسم نيمض نموا ىلو نيمض نه
 ةنلوتلا هنم روصتبال اهعمس نهنا ىلا صر هو . عماسوهو اهعمسيل نم لاح هلاح اهباشم

 هك ارقو هينذاىف نأك اهل عوضخلاو اهيلع لابقالل ةبجوملا رومالانم اهيفامل نابكتسالاو

 تادرفملاىف لاق * عامسلا نم عئام لقت هيذاىفنملاحهلاح اهباشم ىا اهعمسل+ل ريمض نه لاح

 خسيشلا لاق * تاعومسملا كاردا ريغي ىذلا لقثلا رقولا نمحرلا حتف ىفو + نذالا ىف لقتلارقولا

 اا كاران وف »ارك هبكامنل كنية ذهرفاا«قارأ تقادا: :نشؤك كيا وتازا ىذا
 دنهو ركود ناد ١ ]:ناربسالا تكف لاق + [ دور هكدنكن وِخ دناودسششك تداعس

 لاما ةاك كيوتبتي ىلا ردكم ب اتعبلل الخ نبل نالورق انتانانخا ناكياكجوا ناياكفزآ

 ندركو دننك نارب تشي دنونش نآرق نوج ناكناكيب 6 اريثك هب ىدهيو اريثك هب لضي )
 لا 6 ىلو انتالآ هيلعىتتاذاو ) [تفك ةزعلابر هكتانجراو رفاك دنشك

 تسيج ىلوام تقح مالكذ نالطاب وج * تقو همه تدريكب نآرق ندياشزا لد
 كنانح ديراز ازد هديزو هزاتلذابو دتتفازد.دوحسي راو هدنيدونش نا رق نوح َناِباَنْشآ] |
 6 ادجس ناقذالل نور“ مهيلع ىلتي اذا ) [ تفك ىلاعتةللا |

 ىمع زاوا دهد ىحلت ارويد * قدا غامد رد هدحس قوذ

 رك ذو ةلاحمال هب قحال ماليالاف طرقملا ٍباذعلاناب هملعاف ىا ملا باذعب هرشبف 9 0

 اولمعو »© انتاناب 6 اونما نيذلانا 8 هلوقب مهدادضا لاوحا 7 مكهتلل ةراشبلا |

 لامسالابهقيقحتو بلقلاب قيدصتلا نامالازارسالا فشكىف لاق * اهبجومب اومللعو دك تاحلاصلا

 بطلا ملكل ادعصي هللا) ىلاعتلاق امهبةقحتسم هنملا لعجو امه هللانرق كلذلو 3

 ركل ] 46 معنا تانج 8 مهلامعاو مهناميا ةلباقعب 6 مهل ٍ (ةعمقري اصلا لمعلاو ١

 َتاَنِح لقو . ةفلامالسكعف تانج معن ىا ىواضيبلا لاقاك [تشهب ىاهتمعت ايو زان تمعناب

 ئوأملا ةنجو ندع ةنجو رارقلارادو مالسلارادو لالجلا راد هو ناغلا تانجلا ىدحا معنلا

 معلا تانج هللادعو ىا 6 هللادعو ِظ مهلىف ريمضلا نم لاح 6 اهيف نيدلاخ 8 امهنع

 (ادعو )

 | هللا ىضر سابع نبا نع هششم نب بهو ىور اذك معللا ةنحو سودرفلا ةنجو داحلا:ةنجو |

١ 

١ 



 نامقل ةروس مه 56 >2

 1 اهل ب طق 1 ظل اعلا رفظلا لولا“ ىورخاو ىويئد نايرض كالذو ةغبلا كارداو ظ

 لهجالب لعو .لذالب نعو .رقفالب ىنغو .ءانفالب ءاقب .ءابشا ةعبرا ىو رخالاو :ايندلاةانح |
 ةلعوا ةلقنعولخمي ال نموملا) مالسلاهيلع هلوقىلا ىرتالأ ةرخ آلا شيعالا شيعال لبق كلذاو |

 معي الكل ) ىلاعت هلوق لدو عاجوالاو بئاصملا ايالبلا راد اهئاف ايندلاف مادام ىنعي (ةلذوا
 قأشنإلاو لهذا نم ةيلوفطلا لاح ىلا دوعي رمعلا لذرا دنع ناسنالانا ىلع < أيش لع دعب |

 بيغيال هناف نيئمؤملا ' صاوخل ةيهولا مولعلاك ايروض> ناك اذااما الود> هملع ناك اذاىا

 ىصهولا فيرشلا اءلا كلذناف نارك الد الإو هخزرىفالو ايندلا ىفال ادبا هلق نع لوزبالو

 ةقودتملا لاح فعض دنع هلناسنلا ضوىع هنامئاوف ىذلا ىزحلا لقعلادس سيل قدللا

 دهتجينا لقاعلاىلعف * ايلاف ءاملعلاو نينمؤملا ماوع فالي ربكلاب هتعلامهيلع أرطبال اذاو |

 نيبرقملا تاماقم ىلا قرتلاو ايندلا ىف نسفنلا ةيكزتب كلذو حالفلا لها ةيمزىف لخدي ىتح

 ةيلاعلا ةمهلا لهال ىهاعا تانلاعلاف سودرفلاو ندع تان>ىف ةعقاولا تاماقملا هو ىقعلاىف

 أ هلوق هربخ أديم اذهف سانلا ضعبو ئا « سانلانمو 9: راربالاب انقحلينا ىلاعت لاس

 | زوحتيدقو نْلا ذخاو نمثملا عفد عسلاو نمثملا ذخاو نا عفد ءارتشالا 6 ىرتشي نم ©

 ١ # ثيدحلا وهل © راتخيو لدبتسي انهه ىندملاف ”ىش هب لصحبام لكىف ءارتشالاو ءارمثلاب

 اهبدادتعاال ىتلا ريطاسالاو . اهل لصاال ىتلا ثيداحالاك تامهملانم ىنيامع ىهليام وهو

 | اذن ايزمكو املا كيل لاش عدل ور. املك قل د كالاو ىو وقيجك تإلاو

 ١ ةريسوا هلوسر ةنسوا هاا اثكلا ارط مالك ل اك هللاهمحر نامع ونا لاق * أشف 5 ثدح

 كالا ٍلعنم ةفسلفلا مولع بلط ىلا هف ةراشالا ناسلا سئا_عىفو + وهل وهف نيحلاصلا

 ل 211011111 تاحنريتلاورحسلاو

 ا ىنمي ةفاضالاو .:ثيدحلا وهل وهف هعامس هللانع بححو هركذ هللا نع لغشام ةيمحتلا

 ىلا ماعلا فيضاف هريغنمو ثيدحلانه نوكي وهللا نال ركشملا ثيدبلاب ديرانا ةننستلا نم

 معالا هيديرانا ةيضيعبتلا نم ىنعمو ثيدحلاوه ىذلا وهللا ىرتشينم ليقدن أك ناسلل صاخلا

 قعرسشمفتلا له يكل *..؟هنم وللا وه ليذلا ,ةقنلل انش (ققةمن( لع نبق. هناك كلذ نم

 تدخش دو قدك افك » لد. رفاكدئد نس ]دلك ب اتزان رن للطملا فا اعلزت,ةباالانا
 بهذهنا -ىور ردب ةعقونم غرفنيح اربص هللالوسر هلتق [درك ادخ لوسراب تموصخ

 نع نراك الا ثيداحاو رايدنفساو مسر رابخاو ةنمدو ةيلءاك ىرتشاف ار ان سراف ىلا

 | دومثو داعب مكثدحم ادمن ا لوقيو ةيبرعلاب ةرتم تناك اهلعلو مهتيدن اىف اشيرق اهبثدحب
 ١ نوكف نآرقلا عاتسا نوكرتيو هثيدح نوحلمتسف رابدنةساو مسر ثردحب مكتدحااناو
 | سانلا ه لض ف مالكلا لطابو ثيدحلاوهل اهف انتك هلام ىرتشيزاب هتقيقح ىلع ءارتشالا

 بتكلا كلتب مهعنيو مهلضياوا هيلا لصوملا قملا هنيد ىا ه6 هللا ليبسنع ف مهفرصيو

 3 مع ريغب 9 اضيا وه لض دقف هريغ لضا اذاو هيلا ىداهلا هباتك ةءارق نع ةفرخزملا

 | نآرقلا ةءارقإ وهللا لدبتسا ثيح ةراجتلابوا هراتخيو هيرتشيام لاح الهاج هنوك لاح ىا

 ©( عباس - © - ناببلا حود )

| 
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 ا 000 لاول الع ناهز سلا اهريظلا الص الص] |

 ىلا اهطئارشب اهتوطعي ىا 6 ةوكزلا نوتؤيو ف هللاالا هلال لوق توملا دنع هنم هننأ عنم '
 لاقي * هاشالا ىف اك عدبلا لها ىلا ةاكزلا عفد زوجحال هنا راتخلاناف ةنسلا لها نم اهيةحتسم |
 مالا هيلع لاق مك ةفاعلا هنم هللا عنم ةقدصلا عنم نمو لاملا ظفح هنم هللا عنم ةاكزلا عام نم
 (هضرا ةكرب هلم هللا عنم رمثعلا عنم نمو ةقدصلاب كة اضمننع اووادو ةاكزلابمكل اوما اونصح)

 ارانيد نب رشع لكنه ماوعلا ةاكزف ٠ سفنلل ةكزت (ةركزلا نونؤيور) ةيححتلا تاليواتلا ىو ©

 مهرهطت ةقدص مهلاومانم ذخ)) ىلاعت لاق م لخيلا ةساجن نم مهسوفن ةيكرتل رانيد فصت
 | ماوعلا ةاحن ىرخالا ناكرالا قوق> ةياعرو عرشلا هجو ىلع ةاكزلا ءاتيابف (اهب مهكزو
 صاوخلا صخا ةاكزو .ايندلا ةبحم ًادص ن٠ مهبواق ةرفصتل هلكلاملا نم صاوخلا ةاكزو .رانلا نم

 هل هللا ناك همشاب ارث نم * هلوزا هلل ناك نم ىدش نوج
 نع اهرخأتل ةرخآ تيمس لامعالا ىلع ءازجلاو ةرخآلا داذلاب ىلا # ةرخآلاب مهو وه

 [ندش نامك ىب ناقبالاو] باسحلاو كعنلاىف نوكشيالف # نونقوي مه و# ايندلا |
 ةداعاو [ دننكمم قيدصت ارازجو ثعب ىنعي دننانك ىب ركيد ىارسسب ناشيا ] ةيسراقلابو : |

 ةرخآلاب هلوقب هربخ نيبو هني ليحاملو .باسحلاو ثعبلاب نيقيلاف دكوتل مه ةظفل
 ىلا مههجوتو ايدلا نم مهجور نونقوب مه ةرخآلاب مهو ةيمجللا تاليوأتلافو ©
 جرخ نف ايندلا لزنم نم جورخلا مدقب هللا ىلاريسي نمل ىناثلا لزنملا م ءارج لاو: !! لولا
 لوق ه :ىننا..اهب اانموم#ناكنا مب 'اهباتقومأ َنوكف ءّددلالا  :نوكت نامل أل انقنلا حط
 بجيملانم ةرخآآلا ناو ةيناملظلا ةيناوسملا بجحلا نم ايندلازا هللا لها دنع كشال ريقفلا
 حاورالا ريس ىلا ناوك الاريسنم زواجتي ناب اهقرخ نم كلاسلل دبالو ةينارونلا ةيناحورلا

 | مملاو اناقيا ناجبالا داص :حاورالا ىلا لصو اذاف نيلوالا:قوف هتاف ةققحلا :ماعَريَس ىلا :هتمو |
 | نونسحلا * كئلوا قه ىلاعت هللدلاو انيع ناعلا راص ةّققحلا ملام ىلا لصو اذاو انابع |
 هنم ناب ىلع ىا 6 مهبر نم لَم ناك # ىده ىلع لف لاخلا تافصلا كلتب نوفصتملا |

 ىو كارو دناىهار تساررب ] رارسالا فنشكىف لاق#* كلذل مهقفوو مهقيرط مهل نيب ىلاعت

 راركزا دعب تيبوبد ناب (مهيرنمإلو تشاتيدوبع ناب «ىده ىلع شروخ دنوادخ
 رارقاب مه تيدوبع درازكب همه تنس داقتعاب مه دوتسب ارئاشيا تدابع لصحمتو تلماعمو أ

 | ىلع لاقهثا ىرتالا ىلاعت للا ةيادهبالاهسفنب ىدتهبال دبعلانا ىلع ليل د ةيالا فو ءا[ تشاور

 | سدق عاجش هاش لاق * هسفنم ىدتهي دعلانولوَش مهلاف ةلزتعملا ىلع دروهو «مهبر نم ىده

 قنو .ةمعللا دنع ةناكحتسالاو ..ةبيضملا دنع عاجرتسالا . ىدهلا تامالعنم ةثالث هرس

 / نوجانلاو بولطم لكحب نوز/اسفلا #4 نودافملا مه كئلواو © ةبطعلا دنع نانتمالا |
 رفظلا حالفلا تادرفملاىف لاق * حاصلا لخعلاو ةقحلا ةدنقعلا مهعامجتسال بورهم لك نم |

 ( كارداو ) ش 2 ١



 ناءقل ةروس مص <” جم

 010 1 ةهجحرو 8 : ةراشالا قعم ليا تاياالا ن ةلاحلا ىلع بصلاب وهو

 ىدهوهف تاريخا ىل 1 هيد ول فاطلالاو حالفلا ىلا ىعاودلا نم هفامل ىدصه هاهس مهضعل ْ

 ىلكأ لآ يد 0 5200 © نيفراحلا هو ليلدو نيدباعلل ةمحرو |

 1 نيلماعلا ىا 3 نامسدع.لل 0 ىلاعت هللا ىلا هبف ةعدوملا تابذجلاب هلصونإ هب مصتعا ندب هةمحرو |

 | ةحرلاو ىدهلاب هبتكح صيصخت ىفو . نينمؤملل احدمالا اقلطم عقبال نسحلاو تانسحلل
 نأ رقلا لبحب مصتعينم نسحلا .تاليوأتلا ف ذو © مهريغ ىدهي سيل هنا ىلع ليلد نينتحملل |

 لاقل ناكيسخ الان, كيرتج ملا نك ناقحإلا مالسلا هيلع ىنلا رمسف اذلو هللا ىلا اهجوتم

 هجوتملل دبالو هاري ىتح هيلا اهجوتم نوكي فصولا اذهب نوكينف (هارت كن أك هللادمعت نا ١)
 اذإو 0 تاهجلانم ةهجل هيلا هوتي الف تاهملانع هزنم وهف الاو هل مهتعينا هيلا

 ةناشإ, ىلإ تاور نقف كا تدعوا ىسومايلاق براي كدجا نبا مالا هلع ىسوم لاق

 هيلا هجوتي ىتح نيالا نم ”ىث كانه شل هنا ىلا

 نيعلا ىلا معلا نم تسنايع جك .نياو» ينبارنملا نت! نمسكي تينا فو دخ فوض

 نيبالو لصو الو دعبالو برقال * ىروذو ىكدزتز هشيدنا نكم ىماج |

 ا 6# ةولصلانوميش نيذلا 8 ىلاعت هلوقف نيدلاىف ةدوهعملا اهريهاشم تانسحلاب ديرانا م

 ناو سنملا فيرعتل. نينسحمللىف ماللاف تانسللان م هولمع امل ناسو نينسحال ةفشاك ةفص

 نضيصخت وهف قافتاسالا # اللا نوكي نا ىلع ةيلمعلاو ةيداقتعالا تانسحلا عيج اهيذيدا |

 اهؤادا ةالصلا ةماقا ىنعمو اهريغىلع اهلضف راهظال اهعشرئاس 2010 تداخل ذهل |

 * غلا ةماقآ تادرغملا فاو ا« !نيردلا ادام ,ةالائصلا. نا ىلا !ةراهشا ةماقالابا ءاذذالانغنيعاااو |

 مسقود زامت طئارش ] ىنعي : اهتئيهب نايثالا ال اهطئارش ةيفوت ةالصلا ةماقاو هقح ةبفوت |

 طئارش ارىحسقو وأ تاقواو دودحو ضئارف ىنعل تدليك, زاروحح طنا ةساروعق جفا

 لبقتي امنا ) ىلاعت لاق نأ تهرحو مظعتو صالخاو عوشخو ىوقت ىنعي دنيوك لوبق
 بر هك تساجنيزا دوشت تسرد تماقا ”ىنعم دراين ىاجب مسق ودرهاتو © نيقتملانم هلل
 ةواصلا اوميقا ) دنك حدم ىاتبايو ديامرف زامت ار هدنب هك اجره ناآرق زد هزعلا

 نوميقي ) ةيمجنلا تاليوأتلا فو ©[ ديوكت « نواصيو اولص » ديوك 6 ةولصلا نوميقيو :
 ىلا راشآ ىهتنا هاوسامت ضارىعالاو بلقلا روضحو هجوتلا قدصب اهنوعدب ىا 6« ةولصلا |

 تانقع نم قلخلا ىدي نينا :) ثيداىفو ىرعتوجلا هلاق م مادا وهو ماقال ند ىنخما |

 مالسلاهيلع لاق هللا لوسراي ىهام هنع هللاىضرركيوبا لاقف ( لوزهمو يماض لكاهمطشنال |

 امههتبهو ريكت وركم لاؤس اهتثلاثو .هقضو هتش>وو رقلااهتيناثو . هتصغوتوملا اهالوا.) |
 هذه هنع هللاىذر ركب وباعمس املف (هتقدو طارصلا اهتسماخو .هتفخو نازيملا اهتعبادو .

 دماي لاقو ليربج لزنف اهلك ةكئالملاو عبسلا تاو.سلا تكرم ريتك ءاكب ىب ةلاقملا

 ىلصص نم ) لاق مث نوملاالا ءاود هلءاد لك برعلا نم عمساما ىبيال ىتح ركب ىنال لق

 نءو هتقدو طارصلاهيلع ناه ءاشعلا ةالص ىلسنمو هتصغو توملا هيلع ناهرجيفلا ةالص
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 مشذكر س يرك قاب نو كل | تيك فرغ طوكر لعمري وأ ىرازب
 دضفاكو تقل نكت مناد * دشانف دوخزا خولك نأ نكلو

 حشو ربخ زك هوا لاو نب ةاوتش: ءا,كءادرب ناو نابزأ ى.ىخواكح
 كابو اهني زاولس ست ىلإ مدر وتاوابعت الات اهوأ اا وهادج نينا كح
 ديد ناوت. نم نئكور تسايرد همم .* ديد ناوتىم نت هنو ناج هن نمز
 زورفا بشرد مهو ىورد ىوش * زوما ىدرك ايدد كنّوهركا

 اردرخو .ارئاح تفإ او * ار دوخ دوب صاوخوتان نكحلإو
 ىوتثلا فو

 تسرب دوخ نأ داهن ناتشثححيور اوكا هلل اك عمك ىوحن ىي نأ

 انيمود قلاش فز 2 تنك «. ال تنك ناو وحتازا جده تنكآ
 ناوجزا شوماخ درك مدنا كيل * بانز 5 تفتك تيكر بكت ش : لد
 دوق نرخ 1نآب ناتباكك تدك لك ىنادركي ار شح داب
 وجم ىهاسسوت نه زا و لت صخب :نذزك انعم قاد جبه
 تنياهباذارك نيا قئغ ىتثك هئاز هناا كنان قول علت زمع 1ك

 نار بارد رطخ ىب ىوجوت رك # نادب .اجتبا وحنوت  ديابىوح
 دهر ئىكك اي نورا“ دن دز ماوناررو دل ةرهازبا يللزإ ع هد لع ايرد ابا

 ريا وأول حر داون دنا زسلاواو جا و يشاب فقاصواز ون' .ىدرع .نوح
 مول دانعلا ةفاك ىلع دادمالا ىذ هللا نوعب مولعلا نم اهب قلعتس امو م موزلا ةراونش ريسفت م
 لا فلاو ةئامو مست 0 اةيهشو مظتنملا تجر هللا رهش نم سداسلا لا

 د 7 ةكم 2 نوثالثو عبدا نامقل ةروس ريسقلا ١-1

 ىنمو لامكلا تافص عج ىلو هللاانا ةلوق ىلا ةثالثلا قورلا هذهب انهه ةراشالاو وعملا
 ١ ةعنبص فال ل ماللاو نيفراعلا هفل 1 لا مازاقا كلفنالا مهضعل لاقو + ناسحالاو نارفذلا
 | ماللابو هنالا ىلا فلالاب ريشي مهضعب لاقو + نييحلا بولق ةبحم ملاعم ىلا ملاو نينسح ا عم
 | ٌفاطلباو ءاملَو الا“ بواق نم دحلا مف عفر هنالاف هناكبو هدم خلا مملابو هباطعو هقطل ىلا

 و اياك يول 2 ىندو ايريبكك دسر اروارم
 | هلاهشال ةمكملا ىذ ىا 6 مكحلا تاتكلا تايآ اهئاآو ةروسلا هذه ىا *« كلت ©
 عمي لعق وهف نالطلاو ”لتعلا نم عونمملاو قي ناكلا م عوار 0
 نم © ىده و دقعم ىا : ديقع وهف نيللا تدقعا اولق م الدق ناكّناو لعفمل

 هنايربك فصوت هقلخ عم نع نغتسم ا هدحب و هنامذصا را اكاد ةحا تبا هناطغ ظ

 ا
/ 
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 مورلا ةروس مهي -> 11١
 نم. مموصصصس لج ده 2 - يح - يع , عت

 نموأ ةقلخلا همر نخل 01: راو قطب كنا ( ردن رؤح !اضازذ قفك رك الر قلك ريت احل 9
 رافكلاس وفنىف ىلاعت هللاثادحا ههشو بلغا ةقلطا ةهج نم هب شقني اف وهو ةداعلا ثدح غ

 بيس تاعاطلاو دب كد رفكلا بابحتسا ىلع مهدوعتو مهئرع ةئيه

 هذه ناف ناعنام امهناىف!اهوكو ىناوالا ىلع عبطلاو محا حيحصلا رظنلا نع مهضا عا

 اهيف فرصتلا نع عئام اهوحنو ىناوالا ىلع متحلا نا مك مهبولق ىف قحلا ذوفن نع ةعئام ةئيهلا
 دمي 6 ريصاف فه ةيعبت ةراعتسا نوكف عبطي هنم ودق مث ةئيهلا كلتل  عبطلا ريعتسا مث
 هزاجنانم دبال د قح © كنيد راهظاو كترصنب ه6 هللادعو نا العفو الوق مهاذا ىلع

  كنفختس الو [ تسا هتسيزاب ىقوب ىراكره هكاراهراك تقو ديراد هكن ] هب ءافولاو

 كداقتعانع كنليزيالو كنج ز,ال تادرفملاف لاق + اعزج قلقلاو ةفخلا ىلع كنامحمال ىا
 نيقبلا نم ذخا نقيلاو د ناكىز ناشالا 1 نوئوال نيذلا 0 هشلانم نوعقوب 5

 مهليظاباب مهاذاو اهايا مهتذكتب ثانآلاب نوما اللاعنف ت35 فاضل الز رَعُؤ

 كلذ لاثما مهنم عدبتسيالو نولاض قوكداش مهناف نولطبم الا متا نا. مهلوق اهتلمح نم ىلا |

 ىهن ةقيقحلاىف هنكل مالسلاهيلع هفافختسا نع ةرفكتلل ايمن ناكناو ميركلا مظنلا رهاظف
 ىنلا مت بلاط وبا تامامل هلا - ىور  ةيانكلا قيرط ىلع مهفافخحتسا نم رئأتلا نع هل
 بارتلا ةفيرشلا هسأو ىلع رثن مهتاهفس ضعب نا ىح ىذالاف شيرق غلاب مالسلا هيلع

 م نع هليزت تلعجو هتانب ضعب هنلا ماقف 5 ىلع بارتلاو هلنب مالسل اهيلع لخدف

 باجسالا ىذوا اذكو (كابا منام هللاناف ةينبايىجتال) اهل لوَش مالسلاهلع هللالوسرو ىبتو
 ظفاحلا لاق : ةرخاو امندو انيد مهل ةلودلا تناكف دارملاب اورفظو اوريصف مهلك

 رجا ىف راكد شاهر نيارد دكا شاب مدق كيان قشاع ردالد

 ةاساقم ىلع ريصاف قداصلا بلاطلا ىلا ريشي 6 ريصاف ١ هلوشو ةيمحللا تاليوأتلاىفو ©
 سفنلا تافصت سندتلا نع بلقلا ةيقاسم ىلعو اهل ةكرت اهتافولأام نع سفنلا ماطف دئادش

 اهف 6 قح ّللادعو نا ) هلةداحم دولا لينا دوجولا لذب ىلع حورلا ةنواعم ىلعو هل ةيفصت |

 لها فافخيتسا ىلا هب. ريش © ناونقوبال .نيدثلا,كتفختسي الو 73 (قدجو ىلط نمل لَ

 ىديلقتاا ناميالا لها اوناكن او ناّعالا لها اوسلمهو هبلطو قالها مهلاهحتساو ةلاطبلا

 نوني سانآمولا لقا ةداهوحر اك ناكيالاو ءازيتحالا قيراط قرطلا كنك نول ال

 كرتنم نولعفي ايف مهيلع نوركنيو مهئورزيو ةراقألا رظنب مهيلا نورظنيو قحلا ىبلاط
 قلاب لط بوجوب نوئقوبال منال كلذو براقالاو دالوالاو ىلاهالا نع مهدرجلو ايندلا

 اودع مدالواو مكجاوزا نم نا ) ىلاعت هلوقل ديرجتلا الوا قحلا ىبلاط ىلع بجو ىلاعت

 ةداعسنم بلقلا قلعت عطقوهو ديرفتلا مهيلع بجي رهاظلا ديرحم دعبو «مهورذحاف مكل

 دقو ناتواع> مهضعل لاق ام” دحوتلا ماقم ىلا لصو نه لصو نيمدقلا نيذهبو نيرادلا

 هرس سدق راطعلا خيشلا لاق تلصو

 ءاكان دنداتنا رد ىبايردب + هاررد دوب ىخواكو كنسركم
 ص َ 0 _ 3-5



 ا هيوحامو اهدمو ايندلا هوك كارشالا نه هيلع اك يتكلا لها ثعسو ديجوتلا |

 م توملاءاحأ اذاف تنلكت زاد :اهتاق ايندلا ىف الان وكيال ءاضرتسالاو .ءرانن م هناجا |
 هلمعب :ان وه ”ىرما لك قف ةيلكلاب كزاذتلا قرطو ىوقلاو ساوكلا دسنو ءاضعالاو |
 انفصوو لاح لك مهلانيب دقل هللابو ىا 6 لثم لك نم نارقاا اذهىف سانا انيرض دقلو ب |
 1 ليوا ىدطما لططاو ديول فلذرو كابالا هد] يع اما ةقجما حلك فل |
 نئلو © ربدتملا رظاذلا هب ربتعيو نكفتملا فب( دك اعجب دلاو قيدلا ,سامردلا 0 ْ

 وا راو نورشلاو ىداملا نملا

 | نم هيلع اونامام ىلع نامبالا ل ثعبنف يو و خفنيو كر دل ةدم مامت دعب مث نوطنلا

 | مولاكلذىف هللا همءطي ىتح هراهن لوط ماصنإ ىبوط ايف ايسنم ايسن راو رومالا نم

 ١ رابعا امندلا ةدش مسجلا هناف ا هيو 0 ؛كلذ م م هصلختف هتح ران عقو

 همان. ىهلا ىف راطعلا خيشلا لاق : قتملا نمؤملل ةرخألا
 داتفا هديزوس ىثتا تياغب * دادغب رازابرد نووكت كم

 راديدب دش تمايقنشت ا ناذو 3 رابكس مدصمزا تساخرب ناغف

 ىباجز ا تسدرد. اصغ * ىالتبم ىلاَز هوي | ىذا

 ون ُةثاخ ردنا نشتا داتفا دك * وت ةناويد ركم انك ىبي

 خم ةناخدزوسنا زك ره قحاك + نم ةناويد ىو انك يزعلز

 قايزرشت[ذ ارلاز نا دون * ىناهجملا تخوسينوجرخاب
 زار نياوتئسادبهجزك وكب *:ناسمد لازب ىا:ناكدنتنكو دب
 رع ككل هذززاشر لمئات يورك عل [نتف دو لاول مكت 1 كنك نيج
 اردناعرخ [تخوس دهاو# + ار'ناويد لد متزا تخوسوج

 : 0 مات للان وكي ىتح هصاونو هماكحا ىف هللاذا م ىلع نوكي نا لقاعلا ىلعف *

 ماج

 ه6 ب [ نادناعتم ناركنتب ىنيي ناشيدب مالسلا هلع دمع ىا وت ىراس 0 0
 ةواسقو مهدانع طرف نم 6 اوررفكن يذلا ن ناوقل 8 كاذ لائماب هكا ن ا د
 نور وم 6 نولطبم الا ملا ف ام 46 نا © نينمؤملاو مالسلا هتلع ىنلل نيبطاخم مهبولق |
 لاَش لاطبالا ,تادرفملا ىفو + بذكلاب ءاج اذا بذك او لطابلاب ءاج اذا لجرلا لطبا لاَ |
 (لطانلالطبسو قلنا قحبلا) .ىلاعت لاق الطابوا *ىثلا كلذ ناك اقح هتلازاو ”ىثلا داسفاىف |

 قل يوزع بجويو قا كاردا عنمي بكرملا لهجلا ناف اهوعدتبا تاهرتو اهودقتعا |
 ما نم محا وهو مهاردلا عب عبطو ةكسلا عيطك ام ةناوضةك فلا روض نإ عيبطلا نا , زعاو#

 | عبلا ربتعا هباون كلل لغو «عيايطلاوب م هب عيطلام متاخلاو مياطلاو نقلا نم صخاو ْ
 ااا حي 22 رص ممسع مح رم

 لش ىا © كلذك فو (نواطبم الا ما ناإ) ىلاعت لاق هل ةقيقحال أش لوشنميف لاشدقو
 دهم ىءرهم ] ةيسرافلابو ا مهرايتخا تيس مح 3 هلا عب طب عيظفلا عبطلا كلذ

 تافارخ ىلع نوربصيو ملعلا نوبلطيال 6 نوملعيال نيذلا بولق ىلع © [ ىلاعت ىادخ

 ووو بعدم



 مورا ةروس مك 64 جم

 هللا ؟ذ نع اهيف تللفغ ةعاسسو هترطفا مونو اهتمت ةليل ىلع ىفسأتامئاو بونذلاو اياطخلاو |

 ا تسأل حبص تفك ئؤور هيس غورد ذا هك * تسدا دياز دشروخ اك شوك قدمو

 ١ ةملظلا بذكلا رخآو سمشلا قداضصلا حبصلا رخآ نا اكرونلا قدصلا نخآ نا حي

 , ةكئالملا نم اينالاف «ناجالاو ملا اوتوا نيذلا لقوإ كلذك بذاكلاحبصلا رخآ نا اك
 ريدقتلا وهو 6# هللا باتكىف مثيل قه دق هللاو 6 دقل لي مهبذكل اراكتاو مهلادر سنالاو

 ةدم وهو [ نت>يكتا زور ان ] * ثعبلاموب ىلا © هلاضقو هءلع ىا باتكلا ماىف ىلذالا

 لمتحموهو (نوعبراشعبلاو ايندلاءانف نيبام) ثيدخلاىفو .ةقيقح ةعاسال ةديعب ةياغو ةديدم
 ثعبلا عوقوب اوربخامث ةنس فلا نوعبراوا ةنس نوعبرا رهاظلاو ماوعالاو مايالاو تاعاسلل

 ١ نيركتم تتكنا ىافوذحم طرش باوج ءافلا «اذهفإل اولاقفهنو ركتي اوناكمهنال مهلاتبكبت
 نالطب نيبت دقف ىا ايندلاف نودعوت متثكو هومركنا ىذلا 46 ثعبلا موب 8 اذهف ثعبلا
 «(نوملعتال# ايندلاف 6# متتك 99 رظنلا طيرفتو لهجلا طرف نم 6 مكتكلو 9» مداكتا
 نيذلا عفنيال لف ةمايقلا موي ىا 6 ذئمويف © ءازهتسا هب نواجعتستف نوكيس قح هنا

 ناسنالاىرحترذعلاو . مفننال لعاف وهو مهرذعىا 6مهترذعم# اوكرشا ىا  اوملظ

 ابنذم هنوك نع 0 ركذيف انك ف 00 دوب
 ةيون رذع لك سيلو رذع ةبوت لكف ةبوتلاوه ثلاثلا اذهو كلذ وحنو دوعاالو تلعف وا
 هترذع تلزاو هترهط اذا ىصلا ترذع لوقت سجنلا ”ىثثلا ىهو ةرذعلا نم ةملكلا لصاو

 نك ق باقاوو اق كادوا *ادكةتفلارمالا ب ذر هيما كلارا لذات اجاقو كيذع ذك
 بضغلا ىا بتعلا ةلازا باتعالا «نوشعتسي مهالو## رتسلاوهو راذعلا نم ذخا رارسالا

 هك نتساوخ ىبكزا ] ىندي : كلذ بلط باتعتسالاو [ندرك دونشوخ] ةسرافلابو : ةظلغلاو
 نوعديال ىنعملاو .هتيضراف ىتاضرتسا ىا هتبتعاف نالف ىنتعتسا مهلوقنم [دنك دونشوخ ارت

 ليشالذا ايندلا ىف هيلا اوعد ام ةعاطلاو ةبوتلانم مهضغو مهبتع ةلاذاىا مهباتعاىضتقيام ىلا
 لاق : لمعلاو ناميالانم تئاف كاردال ايندلا ىلا عوجر حصيال اذكو ةعاطالو ةبونت ذئنح

 هريس سدق ىدعس خبشلا

 راس ىرادعا" تظن اه د راكإ نارا راس ىشا تلا مشج 000

 تف نتفك ذ قطان سفن نوجهن .* تفك ريصقت رذع تدياب نونك
 تسشن تءرعسحم درادن ىهجو ب ناتي ءاككت ولم تمايق رهشب

 مهمايا ثعبلا موب نورصقتس مهف تيملل ريقلاك ناسنالل بلاقلا نا ىلا ةراشا ةي.آلاىفو *
 لاق * ليوط موب هناف رشحلا حابص ىلا ةنسنلاب مهتدم تلاط ناو ةيهانتملا ةينافلا ةيويئدلا

 ١ مومغلاو نازحالاراد ىلعسأتام لاقف دباءرضتحاو * (ةعاط اهلعجافةعاس ايندلا) مالسلاهيلع

 ىضع داو ةئس ىفالا ةعبس ةرخآلا عج نم ةعمج ايندلا امهنع هللا ضر سابع نبانعو *

 ذئنيح هناف ةمايقلا برق ىنمي دحوم اهيلع سيل نينسنم نوئم اهيلع نيتأيلو ىالآ ةتس
 ىلا دوهظلا- لقتنيو ةلبخلا دود ىهتنيمث اينالا هانق نم هللاذارا امل نامبالا لها ضرقتي

 ٠ دصخص مص

 ظ



 موي هز تت نورشعلاو ىداحلا ءزجلا

 ناب دولا ها مفك بهآ وع 3م زيوع) لعن تديذكب !زةكخ|هززوا اذن
 نيمشيربا.شمرك نوع درك نفك *« نيئزان بي ار مح تفر ورف
 زوسو ىرازب انينزكيير جز ؤب كك زور .دنح زا سب دم انو هدب

 ناشوخاب تفك نينح تركشب + نفك هرجع شديد ةهديسوب وح

 روكا نامركازاب :ؤزا دندنكب + روزب مدوب  هدنكرب مركجزا نم

 لزنئم لؤا ربقلانا) لاق ليبدةيلظ هللا ىلص هللالوسرنا لاَقف اذه نم ىسو ىمالو رانلاو |

 -قىور - (هنم دشا هدعباف هنم جني ناو هنم رسيا هدعباف هتماحنناف ةرخآآلا لزان نم ١

 كشارف شرفا تنك تبااي. لوقو حونت .ربق ىلع اتأب ىأر هللاهمحر ىرصبلا نسحلازا |

 نككلع توا اهتعرر تلوضسو) تلقي نام نتلدقل ارازملا مهك وتجي كلاششنوب تنام كوقيزت لي" كلذك
 قل لع نكلملا تبجبا, له تبالي نارينلا ءرفجي نم ةرفحوا ةئا, ضاير نم كلدضور نقلا |

 ركفتيو توملارك ذتينا لقاعلا ىلعف . هتحبصأ تابقو خسشاي كلوق نسحاام تلاقف الوا

 حالصااهلضفاو اهوحتو مايقلاو مايصلاو ةالصلا لثم لامعالاو ناميالاب بهأتيو رفسلا دعبيف
 ىلا جاتحب كلذو ىلاعتهّلل لمعلا صيلختو بذكلاو ةببغلا كرتب سانلا نع ىذالا فكو سفنلا
 موقت مويو 8 راهنلا فارطاو ليالا ءان ١ بلقلا ءافصب هريركتو هريركتب دبحوتلا ةوق
 ةتغب عقت اهنالوا ايندلا تاعاسنم ةعاس رخآىف موقت اهنال اهبتيمس ةماقلاىا “6 ةعاسلا

 هلصا فاح ىا مسقا لاق نورفاكلا فاح ندم مسقي ف ةمايقلا اهيف ىتلا ةعاسلا
 4 اوثلام »8 فلح لكل امسا راصمث مدلاىف نيمهتملا ىلع مسقت ناعيا ىهو ةماسقلانم

 هو ةذحاو ةعاسالا ىا 3 ةعاس نع 32 هلامزالم هيماقا ناكملاب ثملو ةيفانامو روبقلا ىف

 ايندلاىف اوثلام لاهو امنوا ابذكوا اناسن مهثبل ةدم اولقتسا نامزلا ءازجانم ٌؤزح

 كيذك ايندلاف خيتل سلو ناسك ثعللا موس ىتَم مهثلنأل رهظالاوه لوالأَو
 [ ترخآ رد ىتسارزا نتشكرب نيا لثم ] ةيسرافلابو : فرصلا كلذ لثم #« كلذك

 اومسقاو )) هلوقىف هناحبس ريخا اك هنالطب ىلع فلحلاو ثعبلا راكناب ايندلاىف هي اوناكوت |
 فرص اذا نالف كفا لاق © نوكفؤي 88 تومي نم (هللا عيال مهناعا دهج هللاب |

 بذكلاو كفالاو لطالاىف نوذخأنف قدصلاو قحلان ع نوفرصن ىا ريخلاو قدصلا نع |

 نافك غودد ناشيا راك] ةيسرافلابو :'ايندلاف نوبذكي اوناكاك ةرخ آلا ىف اوبذك ىنعب |
 ناعالا هلظ نم رهظف قدصلا قلخ ىلاعت هللانا لعاو *.[ ارتس ناردو ارس نيرد تسا

 قدصلان م دلوتملا نامبالا جتناف قافلاو رفكلا هلظ نم رهظف بذكلا قلخو صالخالاو

 نواسرملاٌةدصو نمر لادعوام اذهو هدعو انقدصىذلا كدما ةماقلا من, نوم ولا ةلوش نا

 نيكرشم انكم هللاو ذئموب نورفاكلا لوس نا بذكلانم دلوتملا رفكلا بتناو هوحنو |
 لمقاطع كاق“# بيذاك الا نم ةؤحنو ةعاس ريغ اوثلامو ا

 (قدعب )

 | ىلوقتال نسحلا لاقف كلذ ريغ ىلا ةليالا ك.ءطانف كمعطا تنك تبااي ةلدللا هشرف نث

 موه ءو نمر لا مت ىفو + ةيهزال بكوكلاو ايرثلل مجنلاك ةيلغلاب اهلاملع تراصو ةهادبو

 | ةنهلا رك ذت لبقف هت ليت ىت- ىب ربق ىلع فقو اذا ناك هنع هللا ىضر ناهع نا - ىود - |



 مورلا ةروس مص ةا/ ص

 ' ليقثلا لؤقلا لف (افع) ٍتلطلا ىف (ةوق دعب نم لعج مث ):بلطلا قدصىف (ةوقفعض
 ةروصلاىف ىتقحلا فعضلا بجونو قبقحلا ءانغلا بجوت' اهناف هللاالاهلاال لوق ةقيقحوهو

 ١ هللاىلص لاقاك ةيشلاو فعضلا ثروت اهناف نيمحلا نيب ىرجت ىتلا تاقشاعملاو تايتاعملا لمح

 | «ترما اكمقتساف) هلوقبتاقشاعملا نمةراشا اهيفناف (اهتاوخاو دوه ةروس ىتبيش ) ٍلسوهيلع

 ةوقلاو فءذلانم بكرام اهتل نه ىتلا ءايشالا نم # ءاشيام ف ىلاعتهللا 4 قلخي 0
 قل ) 4 ةيمحتلا تااليوا الاى و عب ىلاعت هللا ة هئيشعإ لب اعبط سيل اذه ىنعي . ةيشلاو باشلاو

 ةيرشلا فعضو ناميالا ةوق ديعسلاىف قلختبف ق قشلاو ديعسلاف فعذلاو ةوقلا نم (عءاشيام

 هقلخي :6 مياعلا وهو © ناميالا لوبقل ةيناحورلا فعضو رفكلا لوبقل ةيرشبلا ةوق ىتشلا فو
 قلخم ريدقتلا ةواقشلاو ةداعسلا لهاب ملعلا اضياو . لاحىلا لاح نم هليوحتب 6 ريدقلا قف

 مهريغ سفن نم رابتعالا ىلا برقا ناسنالا سفننا ملعاو * مهيف ءاقشلاو ةداعسلا بابسا

 ريغتلا اذه ةفرعم نم اولقتنيو اوبلقتيو اوريغتل ةفلتخ راوطافف مهسفنا قلخ نع ربخا اذلو

 اوفرصيو ناكمالاو ثودحلان ع هزنملا ةرذقلاو معلا لماكلا عئاصلا ةفرعم ىلا بلقتلاو

 افيعض ناكوا هللاةعاطىف هنوق لماف ايوق ناك !سما هللا محر مهضعب لاق + هتعاط ىلا ىوقلا

 لمعلا زحتو للعلا ةوق نيب عقو نيتسلا لجرلا زواجاذا لبق + هللاةيصعم نع هفعضل للك

 مهيلع ىثا دقو للخلا دسو ناكل عفدنم نايشلل دبالف لجالا ةيثوو لمالا فءعضو

 هللاناوالأ ةدثفا قرا مهناف انالث اريخنابشلاب مكصوا) لاق ثيح اريخ مالسلاهيلع هللا لوسر
 مكيم تيصو] ىنعي : (خويشلا ىتفلاخو نابشلا ىتصلاخف اريذنو ارسثيمو ادهاش ىناسرا

 اا درشأي ل 1 كل محر ناشيا هكازتز راب هس لنازيهَب اكن انا وج هلا ارش

 ىلعىتاو [ نارس 1 م نانا و> نماب نن راذنو رشمو دهاش داتسرف

 (اهفتنيوا اهبضخحجلام ةمايقلامويارون هل تناكمالسالا ىف ةبيش باشنم لاق) ثيح اضيا خويشلا
 ودعلا نيعف بها اونوكل مهللالحو ةازغلا ريغل مارح هناف داوسلاب باضحلا دارملاو

 قلخم ملول ىلاعت هللا نا ىلع:(ءاشنام قل هلوق لدو .بحتسف ةرفصلاو ةرماب باضخلا اماو

 ىعاشلا لوقاماو باشام ناسنالاف بيشلا
 ىلا( ضلت دما نامل هن ىلا تلكتعملا كانعا

 بهذي ملو بيشلار هظ لاقف ا رملا ىلا هرسسدق ديزيوبارظنو * ىزاجلا دانسالا لبقنف
 بنغلا فام ىرداالو بسعلا

 بحعل نم بيجاعا كيف * هبيش ىلع ايندلا سماعاي
 برع مده سم همسجو #* هناي رمعل ند رذعام

 دؤم هج تياوخزدرآ ردنا موج « دوب راديب هتفخ ىا دياب نونك |
 باوخت نكري هديد دس زور تدش »# نبابش ىورب دفا ردنا بشوح

 دقن , اجا ةةردلا مدان يصخوو دليلي رع ذا :هدنكس: ندر ن ]نم
 72 تا 6 ا ات ا لمضللا هج



 م16 ه+ ”م نوريشعلاو ىداملا ءزملا

 تسدنانجن ار سكجيهدهدنةك « تسوس هياد نا ددورب شئانح

 اهتز ركيدكيرد ىور هبكلت #8 دنرا رب ربوا 5 قوجوح

 نانرغارلا دل عمك نادت مي ةعنا ذاؤول قابله قبه دوز كلا هد
 2161 ةدنحركرد2 :ليكبنا» ممكل ؛ ةاكاةةلفؤي زاب فكنا كتاب اديك

 شيوخرب هناك غرمزا دنوش * شيوخ ردام كناب دنشوش وج

 دندرك زاتمم ركد غرم نازو *« دندرك زاب دوخ ردام ىوسب

 ارم لس ل دلك اعشرب رك > ركل ةنسرو لكم مالطا وكم ىزور ركا

 قي دانا هدوقر اللا نفيد عال فران وخاف الطخاد دوك نوط كا

 ليق عورلا عمس هل لصح ناىف دهتحمو عورفلا ةيكك نم هلصا ىلا م نا لقاعلا ىلعف

 مدجوا 5 مكقلخ ىذلا 84 هلوق هربخ ًادتم أ هللا 88 ساسالا مدهنيو ساوحلا دنت نا |

 ردضملا ليؤات ىلع بارتلاوا ةفطالاوه فيعض لصانم ىا 14 فعض نم 0 ناسنالا اهيا

 مصاع هراتخاو ميت ةغل حتفلاناب اوقرفو ةوقلا فالخ مضلاو حتفلاب فعضلاو 2 أ

 هللاىىخر رمعنبا هأرقامل اذلو نوقالا هراتخاو نشيرق ةغل مضلاو ةئالثلا عضاوملاف ةزن

 ناطنلا فر تاور »هك ف مو 2 مشلاب ه ا 2 حيتفلاب سو هناع هللا ىلص هللا ل وسر" خل 1ع 3

 دوجوملا فءذخلاوهو ر ا 3 تمض دعب نم تتداول لوعتا ىدعةنال قلخ هك ل كَدِح 2

 عفدو نحال ةاغدطا ل 6907 ىلفغطلل لح ىتلا ةوقلا ه 3 ةوق 8 2 لفطلاو نينا ىف

 ءاضغالاو هَ رام مث لوح نطاللاف دجوبام لوا ءاملعلا ضعب لاق. ءاكلاب هسفن نع ئذالا |

 ضوىرخا #« © ةوق دعل نم لعج مث 0 ةردق كوانتلاو شطلا ةرودب لمعلا روهظم ةوق ظ

 # ةببشو 1 ربكلاو ةخوخيشلا فعضوهرخا 4 افعض #9 باشلا ةوقىمو غولبلا دعب ىتلا
 ةاوقو تفعض هلوق نم دخاو لكنا ىلع: كديو رعشلا ضان تدشملاو تيشلاو'مرهلا ةيش |

 مدقتام هيديالا اف رعم'هزك ذ دنعا ىتم.ركتملاو اركتم ءركذ ىلوالا ةلاخلا"زيغ'ةلاخ ىلا ةراشا |

 رسع بلغينا 6 ارسي رسعلا عمنا اري رسعلا عمناف  هلوقىف امهنع هللاىضر سابعنبا

 مكقلخإل ةيمجنلا تاليوأتلا فو © نيرتسفملا ءالجا هعيتو بغارلا مامالا هققح اذكه نيرسي
 نيها ربلاب لقعلاىف 34 ةوق عش دعل نعل ل اء ( لقعلا كطفتف وكإو ةيادملاىف 1 فعض نم

 أ لذ تاي فلا تكاعلطتق عقف لاتخلاو مهولا ةفاآب كاولقم «راطا# ئىواملا ةيعادب اهيف رظنف

 هروث مو هللاو ههه هللا رونا ومةطنل نوديري ةعيمطل اة.ءلاخب 4 هنعيبرمشلا ل لاطباىف ىعدو ةعل رمشل كا

 ملاىف نيحتلاو ددرتلا «تفعش نم مكقلخ) كرا وز الفاو لفاكتلا رك ولو

 (فعض )

 ءاكنآ هضيب نآرسرب دنيشت « هاد ذا دبآ ٍ ء اكس

 دزأ ربه حمو زا ىزوران 5 ل 57 ريزرد هضسنا ناثد

 ١ لاق كلذلو لوالا ربغ هيديرا 0 دعا قو انك بلللا ىللاَعف الحر كلو فيؤلقكا |

 | تالوقملاةقالعب هلقعبف هابقع ل اقعلا ناك سنا ناعبالا ىف (ةنشو افعضةوق دعل نم لعج من جححلاو

 ا رونءافطال تالوقعملا تف عرش ن 5-5 كلماأك كالهف موقلا نب ,دلاو :طارضصلا نع همدق

 | اا ]جر يالا
 || دع نال ج موون



 مذزلا ةاروس مهي هو ججح

 دن بطن انفصو اك رافكلا نم ناك نم ىا 4 ىتوملا عمست آل كلناذ 9: لاعفالاو
 دادسنال ىنوملاك هيبشتلا ىف رافكلاو .ىتوملا عمستال كناف كتوعد مهلوبقو كتلاقم مهمهفىف

 ةيالاىفو +هلسربالو هب نوئمؤيال مهنا مهقلخ لبق هللا لع نيذلا مهو قملا نع مهيعاشم

 نينمؤملا ريما لاق * ةامحلا ةعفنم مهل نكي مل اذا اتاوما نومست دق ءايحالا نا ىلع ليلد
 مهداسجا رهدلا قبام نوقاب ءاملعلاو ءابحا مهو لاومالا نازخ تام ههجو هللامرك ىلع

 بلا

 هضرم نايصعلانا اك بلقلا توم رفكلا نا معاو * ةدوجوم ىدولا نيب مهراث آو ةدوقفم

 نايصعلاب هبلق ضرمنمو الصا حصنلا هعفتيالف ةيلكلاب ههممس لطب رفكلاب هبلق تام نف
 ىلوالا ةلاخلا ىلا هعمس دوعي ىتح هتلازاىف ةحلاعملا ىلا جاتحف ضير ملاك افيعض اعمس عمسيف

 ةساح نادقف ممصلاو مصا عج 3 مصلا عمستالو 8غ هلوش رخآ هيبشت ىلا ىلاعت راشا مث

 ةوعدلا ىا 6 ءاعدلا وف تادرفملايف ام هليقالو قحلا ىلا ىتصيالنم هبش هبو عمسلا

 نيكرات «نيربدمإل» مهنوكلاح ىعادلانع اوضرعا هياولو اذا# [ندناوخ] ةيسرافلابو :

 ىلعهيبتلاو ةرفكلا لاح ءوس لاك نابل ا اذاب مكحلا دييقتو هنم نيراف مهروهظ ءارو هل

 ناكولو هلا ءاغصالانع مهضارعاو قا نع مهعامسا وبني ءوسلا ىتاصخل نوعماج مهنا

 || هنم نطفتي امر ملكتلا ىلا لبقملا مصالا ناف امهوعمج دقو فيكف مهتذكل امه ادحا مهنف
 الصا هعمسي مل ناو همالك نم 2 كلر هدن :تازاشاو: هش. تاكرختو, ةعاضؤا ةطساوت

 ايش هنم مهفي داكيالف [ دداد. ملكتمرب تشيب هك ىرك ] : ىنعي هنع, انضر عه, ناك اذا:اماو

 دقاف وهو ىمعا عمح * ىمعلا داهب تناامو هلو, رخآ هيشت ىلا راشا مث

 اما ايم مهامس فرصلا ىنعم اهئمضت رابتعاب ةيادهلاب قلعتم 3 مهتلاللض نع 0 رخل

 ىتسينو ] ةيسرافلابو : داشرالا ىف اك مهبولق ىمعلوا راصبالا نم ىتقلا دوصقملا مهدقفل

 [ارئاكر يشم ىهد ناعيا قيفون كن | نب. ىتسنئزداق ىني ناشنا ”“هارك زا نالدروك ةدننامت هازوت

 6 عمست »ام 6 نا 8 ىدتوي فيكف أش عمسي ال ام أيش رضييال تيملاو نوتيم مهنا

 اهيقلتو اهيفربدتلا ىلا مهوعدي مهتاعياناف 6 انني اب نمؤينمالا : هحأصنو نآرقلا ظعاوم

 ناسللاو رصبلاو عمسلا هلذوكي ايح بلقلأ ناك اذاف بلقلا ةابح ناعيالانا ىنعي . لو.قلاب

 ايقيقحالابقااهيلع لبشو اهيناعالا فراشي نمالا ىا ناميالل فراشملا نمؤملاب داربنا زوحيو

 ةيمجللا تاليوأتلا فو © قطا نم هب مهرمأتامل نوداقنم ىا مهناكال ليلعت «نوملسم مهف#

 ماكح الان اف ىهتنا ةقيقحلا ملا ىلا هجوتلاىف ةّقيرطلا باداو ةعيرسشلا ماكحال نوملستسم

 قيرطولا اكلاس ناك ءاوس اقلطم نمؤملاف ىلاعتهللا ىلا رئاطلا كلاسال نيحانملاك بادآلاو

 هجولاب قا ىعاد ىلع ليشوو ناطإشلاو نسفنلا نع ضرعي نامحن لا .برق قيرط ىلاوا نانحلا

 همان ىهلا ىف هرسسدق راطعلا خيشلا ةريضح لاق : نائلاو

 هياخزودا لج دهت ىلا سرد هك. هين: هوك ردنا: تيشيغ لم, كي

 اروا ىار دوي هضس ىوس « اروا ىاح دشاب ماسش. دحم

 راديدبان ل مثج زا دودشب # رايسبزور لجرد هضي دهنب وح



 مد ه1 اح نورشعلاو ىداحلا ءزحلا

 ملاعلا نع ىنغتسا هراونا ىلا رظن نف ىلاعت هللا ةفرممب هتابحو هتنجو فراعلا ناتسب بلقلاو
 ىوشماىفو : هراهزاو

 ]١[ داهن وناز رب ىور هلافوص * داشك رهبزا غاب رد 'ىفوص
 لوضف شاوخ تروصزالولم دش * لوغت ردنا دوحي وا تفر ورف سب

 رضخ راثآو نيب ناتخرد نيا.« ركمذ زر ردنا رخآ ىسخ هج هك
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 وزابرإ ( :تاقكوت# ناث؟ :نياز و ىوس ادع ورظنا ت ف اي ا نجما
 نشوان هاش انو واربز نا يس سوفلا وب ىلا تدلد عشراما تفك
 تفيلاكو للاب اهو ناواناملةنكعز قلوب ادادنإ [ايعؤبموب «انهغاب
 [؟] ىور لدرد لكز ىذرك.ىغ .سيب *..ئور.ىا ىريكي قحزا تابح نوج

 كوخدف انل نذأيو هتافص راونا ةعلاطمو هتجر راثآةدهاشمل انرئاصب حتفينا ىلاعت هللا لأسن
 دارملاو ريا ضؤفم هنا هتانيو هتايآ يرحنم هتيوه مرح ىلا لاقتنالاو هتاذ رارسا ناتسب
 طرتشلا فرح ىلع تلخد مسقلل ةطوم ماللا 6 هوأرف احير انلسرا نءلو ف داؤفلا حمو
 رثا ىلا عجار بوصنملا ريمضلاو ةحيصف ءافلاو اهو<و روبدلاك باذعلا عرر عيرلاو
 مسا هناف راث آلاب هنعربعملا تاينلاوا هدسحاو ىلع عملا ةلالد راث لاب هيلع .لولدملا ةمغرلا

 تدنفاف:ةدرابوا: ةراح ,ةرتشم ايو :انلسسرا :نئل.ةهابو: ىدملاو : ريثكلاو .لئلقلا ممإ سنج

 فافحلا نم برقو هترضخ دعب رفصا دق ىا حبرلا ريثأتن م # ارفصم © هوأرف رافكلا عدز
 داوسلا نيب ىثلا ناولالا نم نول, ةرفصلاو [ ندش ,درز ] ةيسرافلاب رارفصالاو . كالهلاو
 نيياوملا دسم داسلا مسقلا باوج مال ماللا 6 اولظل 8# برقا ضايبلاىلا وهو ضا.لاو

 لمعتسيو راهنلاب لمعلا هلصا حتتفلاب لظي لظو نواظي ىا لابقتسالاب ىضاملا رسسف كلذلو

 رارفصا دعي ىا هيددعب ند» [دنشاب هنيا ره] ةيسرافلا ىنءملاو . ماقملا اذهىف اكراص عضومىف
 دل مهل داهتعاال رافكلا نا ىنع ريخاتو فقوت ريغنم *« نورفكي 98 تبنلاو عرزلا
 ىندا مهلاثناو راشبتسالايف اوطرفاو هوعيطي ملو هللا اوركشي مل بصخو ريخ مهباصا ناف
 3 رافغتسالاب هيلا اوئجتلي لو ملا فاس اورقكو.اوريضترلو اوعرج.هيوهركي يش
 *ىجتليو هللا حور نم سأسالو 10 ارطتاويةهملال تع كش هناف_نميؤملا علاج  كلدك |

 ىونملا فو : راهنلاو للللا ىف ةحرلا بلحتسل رافغتسالاو ةعاطلاب هللا

 [] ىفاش عرضتزا دشابن نوج *« ىفادىب الب دي. دورق_ لوح
 [ء] راتتعا درا ترضصح نيردنا * 3 _* رارطضاو قى دنباو عوضخ زج

 [9] نك داك دمآ قلاخ ماب مش *« نك رافغتسا وت ىنيب مث دكنوج
 عودز ىلع ةزعلاو رهقلا بهمنه تيهاذا ةيلزالا ةواقشلا عر نا ىلا ةراشا ةي الاىفو »

 ' حايرلا اهورذت ةسباي ةرفصم اهلعجم عرشلا قو ىلع ىا ةرضخم تناك ناو ءايقشالا تالماعم

 كلا اذهو هتمعنبو هللاب نيووشكا قافناب ىدلقتا ناعالادعب نم. نوريصف قفانملا لامعاك

 لاوقالا تاو لاخلا ءوسو ءاقشلا كرد نم هللاب ذوعن طف امسلاب قلعتملا رفكلا نم ح حبقا |

 5 وجيب سعاع ( موك مرخص لبعم م6 |

 لاا

 جب س6
79 

 [0] <« ييذول ىنخم تو دوك 12

 [1] يركع ويشمل عقب

 [د] )ركع  [عق] يكرهك ءويسكل متو بكوجورعم م2 جسم

 11 عم 6 ب(“ حجي سسك ل خم بريح رك ؟ نوح نكرحال بو 12

 (لاعفالاو )



 مورا ةروس د الجنون

 تح زيمتفا رفاككلا يف قل كلوت لا لاق مث مهج يارا اولا ( هترجا دق ما كدهشا ظ

 | لوزت ةيؤر ادنع طارصلا ىلع ةاصعلا ءاكب ركذينا ىتنيو . خسفتبو قرفتن ىا.( هدرب |
 | تيرامو"ةمانقلا موي ىذاتم تزركذالا/قاذالا- تعا ةيتسيقلا,ةطبار' تلاق: نإ ءامنيلا نه نظملا
 هوجو ةؤجركذي نوايا ما تاكو الإ ادا را هتياهانو انسكلاةراليجبج )3 الإ بواثلا

 هو>و ةرفصو : لغم ةيؤر دنع نيم ٌومءادجو ضاسو .رمحالا ناحيرلا ةيؤردتع نيقادشملا |

 دنعمايا ةعبس دعب ريقلاىف ناسحلا ناوسنلاو نابشلا هوجو ةربغو .رفصالا ةيؤر دنع ةاصعلا |

 تساويبط درز لك ] رارعمالا فادكفو * ةريغ نول هلام وهو ٍبهكالا ناسحيرلا ةيؤد |
 هتشكر اسشه هع وا واهس كفا كلام ىنوك خوس اك. راع دوخواو ملاع قاف .ىارب

 ان

 زو هداك دايت ول 25 ناز كةيدزأ تسادديسر مس ىيول ديس 7-1 رامح ردواو

 يلف لاه دش روش يكب نغ عاظمإرا ديار( تاتفانودا لاا لادتعا: تقوزذ:راثكب .مدنس
 ا كددياب لدرت 05 نيا ا كهل نكات لكلب ا ىكلم لاح ديشروخ ىو

 قلاخ رظندش هتخورفا مل دوش قشاعورب لب اك لك نوح ددرك هتخو رفا

 ١ اروا ىلاعت ىح هناك نك" لو : دريك مام وار>حهرد لباب دزترب رخاب ل دون رضاحورد

 [ادبا توهيال نمؤملا بلق : دريك مركو. فاطلا تفنكدد ||
 هسه كرمزا دش تفاي از هك ناحل فاعمل ةزوازا دش ديدان هك ئمشح

 راحشأالا روما لاقو حاصف راونالا ىلا رظفف عيبرلا مايأ هارمس سدق كاملا نبا جرخو

 عيبرلا مايا نوك اوناك نيطاصلا ضعبو * كتعاط نسحو كرك ذب انبولق رون راونالا عاوناب

 هرس سدق ىيشلا خرشلا نا  ىكح  'قارفلانم افوخ ىكس نم مهنمو ىلاعت هللا ىلا اقوش

 أ ةودحشملا هذهل هك نس لاق كلذىف هل ليقف 5 ةرودش تحن هبا هدجوف امو جرخ

 ساي تاةف هلصانه هعطش هل ريخال رضخا دعب وهو ضرالا لع عقوو ندغاهنم علعف

 عيبرلا لاقو * نوكسي هباحصا نسلحف كلذب كايلعال واقحلا نم ثعطقأولا نا ةغلاضتنا:اذام

 ىردالاف ةّريتحأو 0-5 روظب عيب لاا قلق 2 ناءنالاو اهتحارو ةنملا معن ذ ىلع لدي

 أ املف ةئلكاف ناك ناح مالسلا ا مادا غللطق تناكاسهلك حاؤدالا نا كلذو كلذ بيس

 اع تفساف ةئملا معن تركذ ايبطوا"ةرهزوا ةنملا هبش تأو اذاف هدالوا سفناف تقرفت
 | اح

 تسلا نا لاقو ىكف درولا ىلا ءاملعلا ضعب رظنو * اهنم جورخلا ىلع تعزجو اهتقرافم

 | اذاو هننع ضاس قشنا درولا حتفناو عيبزلا ءاح اذاف هينيع ضاي الا ضرالاىف 1

 | نمؤملا سفن ىنعي ضرالا ىمي تفك ةيالاف لابو * نيفصن هبلق قشنا هتارصا تجوزت

 ىحا ىلاعت هللاف ( هل ىهف ةتبم اضرا ىبحا نه ) ريا فا كور -,تاقاظلاّنم اهتشاوس دعب

 رانللال ةنحلل وهف ةعاطلاب هسفن ىحا اذا بئاتلا كلذك ناطشللال هلوهف هللقو نمؤملا سفن

 تارضاحلا راوناب اهتلفغ دعب ٍبولقلا ى<يو تادارالا قدصي اهمترتف دعب سوفنلا ىحي لاقيو*
 تادهاشملا ماودب اهتبحح دعب حاورالا حبو

 مو كيلع ىحا مكف * ىحا مث كتركذ اذا توما
 ا



 مه ه7 2 نورشعاو ىداحلا ءزجلا
 كه كالا ا ا م 2222 22 222222252252525252932323388553 ا

 رطملا راث ا ىلا اورظناف ىنعملاو . هقاخ ىلع هتمحرب هلزنا هنال رطملا هللاةمحرب دارملاو نيفلكم ا

 ءاشالا هذه بترت ةعرس ىلع ةلالدلل ءافلاو راهزالاو راعلا عاوناو راجشالاو تانللا نم

 « اهتوم دعب ف ران آلاب * ضرالا 9: ىلاعت هللا ىا * ىحي فيك ف رطملا ليزنت ىلع |
 ىارظنال قلعم فكو ضفاخلا عزنب ٌبصنلا زيح ىف للا فيك داشرالاىف لاق * اهب ىا |

 ةعسو هتردق مظع ىلع هيبنتلا رظنلاب دارملاو اهتوم دعب ضرالل عيدبلا ءابحالا ىلا اورظناف |
 ءابحا ىلع ردق ىذلا نأشلا ميظعلا 6 كلذ نا ا ثعبلا سما ديهمت نم هبقام عم هتمحر |

 | د 1
 ؤ ناكام لثمل ثادحاهئاف ةرخ الاىف مهئايحا ىلع رداقل 46 ىنوما ىحل ف اهتوم دعب ضرالا

 ' ىئوقلا نم ايف ناكام لثم ءابحا ضرالا ءاا نا م ةيناوحلا ىوقلا نه مهنادبا داوم ىف |

 | المح نمىتلا ءايشالا عيمج ىلع ةردقلا ىف غلابم ىا ني ريدق ىش لك ىلع وهو قه ةينانللا

 هتردق ةسسن نال ايندلا ىف هتوه دعب هلق ءاحا نمو رمثحلا ىف هتوم دعب ناسنالا بلاق ءامحا

 ةلماكلا هللا ةردقف "ىش هيلع مظعي يلف هنردق ىلا ”ىث لك عجر ءاونت نه كايككلا عبيمج ىلا

 كامل هللا ةردق نم ةدافتسم اهناف دعلا ةردك فالخي

 اناونات ره هد قىناناوت * انادو موك ىصز هللا" ىلاعت

 نز هناحتس هللا نا لعا * هاوقو هزدقا ىلاعت هللف فعض نم قلخ ناسنالا نا ”ىحسو

 اهروُص ىف (لكنو ”نعزلا ءاضاو ةرضخلا:تنئاف هتمكحو هلعف راوناو' هتردق' زاثااب ضرالا
 .ىبرغملا خيشلا لاق اذلو نسما تعنب ىلاعت هللا اودهاش نيذلا نيفراعلا نيعال |

 تسواىوبو كثر تسهىوبو كتر ارهحره * وا ردناك نشلكب ىليم دنكم نازاس ابدل |

 نيحايرلاو راغلا ناولا غبصي مآ لاق كبر غبصي له مالللا هيلع ىسوم ليم ارسا اون نآس

 هللاو دوسالا ضس ناب ردّهالو ضربالا:دوسي ناب ردقي غابصلاو ضِيبالاو رفصالاو رمحالا

 صفحوبا جرخ * ةغبص هللانم نسحا نمو دوسالا بلقلاو دوسالا رعدلا ضس ىلاعت |

 ىسوحم هفاضاف 6 هللا ةمحر راثأ ىلا رظناف ) ىلاعت هلو اراها ناتسلا ىلا هرسس سدق |

 | تانج نم اوكرت مك ) اوأرقا لاقىسوجا ناتسبىلا ترظن هباخحا بولقنا لع املف هل ناتسب ف
 لاقف هلابرقاو هدالوان مرمشع ةينامثو ىسوجلا لسا صقحوبا جرين ا دارا املو ةيآلا (نودعو
 جورخلا اذهنا ىلا هرس سدق راشا اذكه اوجرخاف جرفتلا لجال متجرخ اذا صفحوبا

 هرهاظ نيعيرظنينا ناسنالل مزلي هنا مث * دومرثا هل نكي لالاو ىوهلاو سفنلا عم سيل

 اذا ) ثيدحلا فو رائتعالا عاوناب عيبرلا مايا ربتعيو اهتانف ىلا هنلق نيعبو ايندلا ةرهز ىلا

 ضرالانم تابنلا جورك روبقلا نم ىنوملا جورخ ناف ىا (روشنلا اوركذاف عيبرلا متأد

 كيد ىفاو نكاد دادعلقا دنع: ةفاقلا حمس ؟ركاذيؤ عِسرلا ةيؤر دنع هركذي نا مزابف

 نم قرجا مهللا مويلا اذهرح دشاام هللاالا هلال" لجرلا لاق اذاف اراح مولا ناكاذا ) |

 دق ىا 31د 0 كردح نم ىبراجتسا ىدسع نه ادبع نا منهل ىلاعت هللا لاق مهجرح ١

 مهللا مويلا اذه درب دشاام هللا الا هلاال دبعلا لاق اذاف دربلا ديدش موبلا ناك اذاو هترجا
١ 

 ىناو كريرهمز نم ىبداجتسا ىدببع نم ادبع نا ىلاعت هللا لاق مثهج ريرهمز نم ىنرجا

 ( كدهشا )



 مورلا ةروس موي ها »م

 باذعل مهالتبا دوحملاو راكتالاب مهض راع نم ققحتلا ةضالخل ع لصو قيدصتلاب مهلباق

 اوركتا ىا 6 اومرجا نيذلا نم انمقتناف ٠ هلوق ققحت كلذو دومنعاو داعبالا ىف دولخلا

 مهللا ىهنا ملا انيرقتب مه رص ناب الا نيبرقتملا 6 نينمؤملا رصن هنلع اقح ناكو )

 ١ نيعملا رصانلا تنا كنا اقحو اقدص كباب و لا انهجوو اقلطم نيروصملا نم انلعجا

 اهوحتو ابصلاك ةمحرلا حاير 6# حايرلا لسري ىذلا هللا 98 نيقللا بناج ىلا بولقلا لوحمو

 رداصملا جاتىف لاق + هترئا دقو اعطاس رمثتلا باحسلاو رابغلا راث لام 5 اباحس نيثتف ف

 سنج مسا باحشلاو * [ داي لد رو غبمو نيمز نديئاروشو درك نا>كتارب 1 ءدناولا ١

 ' باحلاهنمو رحلا بحسلا لصا تادرفملا ىف لاق + اهقوفامو ةدحاو ةباحس ىلع هقالطا حصير

 ةسرافلابو : هنك اما نمهجر خو هجزتو حايرلا كلت هرشنتف ىنعملاو . ءاملاهرطوا هل جبرلا رحلاما

 اهبساهنال ىلاعت هللا وه ريثملا اماو حايرلا ىلا ةراثالا فاضاو [: ارربا ناهدابنا دزيكتارب]

 دئارتسكب ىلاعت: ىادخ.!سإ؛] ه6 هطسبق 88 هلعاف ىلا بسني م هببس ىلا بسزيدق لعفلاو

 افقاوو ارئاس هت ءاشي فيك 9 اممهس ىف ك6 ءامسلا ىف لف ةراث الصتم هلعجب ىنعي [ ار باحس

 روبدلا تمسوا لامثلا ةحان وا بونملا بناح نم رثكا وا لقا وا نيموب وا موب ةريسم

 هراي ] ةيسرافلاب : اعطق ىا ىرخا ةران انك 88 كلذ ريغ ىلا اصلا ةهجوا

 ماسجالا نم كلذ وحنو نطقلاو باحسلا نم ةعطق هو ةفسك عمج [ ىفرط رد هعطق ىه هداب

 لق . ةيؤرلا هنأش نم نم ايو دمحاي رطملا ىا 5 قدولا ىرتف 8 تادرفملاف اك ةلخلختملا

 سمالاب د سري لف رطملا نع هب ربعي دقو رابغ هناك رطملا لالخ نوكيام لصالا ىف قدولا

 لصتم هكىتقو رد ] ىني : نيتراتلاىف هقوقشو باحسلا جرف 6 هلالخ نم  ىهللالا

 للخوحت لالخ هعمحو نيئشلانبب ةجرف للخلا بغارلا لاق * [ قرفتم هكىتقو ردو تسا
 نع - ىود - ضرالا رطملا دسفال .كلذ الواو لابرغلاك باحسلا ليقو باحسلاو رادلا

 ريغب املا لسرا ىلاعت هللا نال نافوطلا مايا لجو نع هللا ىلا تكش ضرالان ا هبه نب بهو

 ىورديشارخ ]ىنعي : اهددخو ضرالا شدخف ىلاعت هلل ايضغ ءاملا جرخف ليكالو نزو

 ىنغلبامف ىلاعت هللا لاقف ىنشدخو ىتددخ ءاملا نا براي تلاقف [ شدرك خاروسو ار نينز

 زامل لا 2 تاعتلا »نيف نما دونا وت مار رق ا
 ةيسرافلاب ىنعملاو . قدولل ريمضلاو ةيدعتلال ءابلا * هدابع نم ءاشي نم هب باصا اذاف ف
 دوخ ناكدنبز دهاوخ هكره دالبو ىضارا رد ارئازاب ىلاعت ىادخ دئاس,وب نوج سنا]
 ىا [ دئوشيم لدشوخو نامداش ] 86 نورشيتسس 2 [ ناشيا ءاكنآ ] 86 .مهاذا وه
 نأشلا ناو ىا :4 ناو 8 طحقلا لاوزو بصخلا 'ىجمب حرفلاو راشبتسالا اوأجاف
 لبق ىا  هلبق نم #9 رطملا #8 مهيلع لزني نا لبق نه ف رطملا لها ,ىا ه6 اوناك قه
 ةرولا لئاوا ىف سالبالا ىنمم قدس دقو ةقراف ماللاو 1 البنا ىا 4 نيسلبا 3 2 موسأي ,اكحتساو راملاب مث ديهع لواطت ىلع ةلالدلاو دك أتلل تي ليدل

 عيمج هب دارملاف مالسلا هيلع ىنلا وحن هجون ناو باطخلا :6 هللا ةمحر راث [ ىلا رظناف » |



 د 00-2 مد نورشلاو يداللإ ءزجلا

 وان و 26 2 تب[
 هوعياتو هودحوتف ةللخا تاياغاا نم ركذ ذ اف هللا ةمعن اوركشتو 6 نوركشت مكلعلو ا

 جمب ىدآ ربرس نيسب زور هك # جببم نم ركش زا ندرك نكم
 « مهموق ىلا السر كلبق نء اناسرا دقلو ف لاقث ركشلا بجومب لخا نم رذح مث |

 لك ءاج ىا ةسبالملاو ةيدعتلل حلصت ءابلا < تانيللاب مهْؤاخ وه كموق ىلإ كالسرا م |
 كموق تثِج ام ةلاسرلا ىوعد ىف هقد_ت ىلع ةحتاولا لئالدلا نم هصخم امب هموق لوسر

 ةيسرافلابوهو ماقتنالا اهنمو ةبوقعلا ةمقللا 85 اوهرجا نيذلا نم انمقتناف #8 ةرينلا نيهاربلاب

 وهو مرجلانم اومرجا نيذلا نم انمقتناف مهوبذكف ىا ةحيصف ءافلاو [ نديشك هنك]
 | عضوم لوصوملا عضو امتاو مهاذكلهاو مهانقاع ىا هلع.رارصالاو ءاسنالا بيذكت

 منا 0 ا

 وهابوجو امحاو طيسولا ىو * مازلا بوجوأل م ل كارحو امجاو مهضعب لاق 6 انيلع ف |

 هلعقأ انا-ىآ يمالا اذه دضق ىلع لاش 6 اذه رارسالا فشكى و < هسفن ىلع هجوا

 مهباصا اممو مهتادعا رش نم مهؤاجحلاو 4 نينمؤملا رصن اه هلوق همساو ناك ربخ اقحو

 نع دري سم ”ىرما نءام ) ثيدحلا ىفو مهرصني نا هللا ىلع نيقحت سم اولعج ثح

 انيلعاقح ناكو ) ىلاعتهلوق الث مث ( ميج ران هنع درب 1 هللا ىلع اقح ناك الا همخا ضرع

 ةعامج هيلع درو هنا هريس سدق ىرابدورلا ىلع ىبا خ تحط © نينمؤملا رصن

 خيشلاىلا كلذ اوكشو هتمدخ نم هباحتا ىلف امايا 0 7 56 لتعاف ءارقفلا نم

 هسفنم هتهدخ ىلوتف هريغ هتمدخ ىلود بالنا فلحو هسف خ_شلا فلاخف مون تاذ ىلع ىبا

 س1 لما حتشي نا دارا املف هنقدو هيلع ىلصو هنفكو_ هلسغف ريقفلا كلذ .ثام مث امايا

 م ةماقلا موب ها كنرصنال ىلع ابا اي هللاقو هيلا ناتحوتفم هاننعو هار ربقلا ىف هعاجتا

 ناو ةَقرقْلا ىف ءام>ا هللا بامحا نا لوالا . روما ةصقلا ىنف * كسفن كتفلاخم ىف ىترصن

 اوذخلا 2 هلوشإ مالسلا هلع ىتلا هيلا ناشأأأم ىلاثلاو ةقلد ىلإ راد نم نول ةني اماو اونام

 نيك اسملاو ءارقفلا هللا | عمج ةمايقلا موب ناك اذاف ءمتلود 1 نا لق ءارقفلا دنع :ىدايالا

 عقد وا ةقرخ كاسك ا ةبرش ؟اقسوا ةءقل مكمعطا نم لكف هوجولا اوحفصت لاقف

 ىو * ةهلالا ةرصنلابابنم ةعافشلا,نا ا هولخداو هديب اوذخف ةببغ مكتع

 ىلع نينمؤ.ال هييذتو هبذك نم ىلع رصنااو ةقاعلا ىف رفاخلاب مالسلا هيلع ىنلل ريشب ةياآلا

 ©« نيقحلل ةيقاعلاو ١ ىلاعت لاق دقو نوقتملا , ره مهنال مهل ةقاعلا نا

 دنام دها و مرد ا هشيم سكك * داد شوخ قاراشب ميغ ملاع ضورس

 ةربعح ىلا كياستلاب م ءيالخيو قبدررملا نه مهمو وق ةمرتل نيبوضملا جياشيلا ام نم نيمدقتملا |

 نق ٌويدصتلا لهال قيرطلا هناك قى 5 ققدحتلا ن ناسل ىلع تانلاب مه واخ ( نيالا بر

 ( مهاباق )

| 

 | ٌ ! ظ

| 

 أ



 مورلاةروس مهي غ9 جم

 اروا صوب تيك يهين ل 0
 ىلع لالضلاو غيزلا نم هللا ذوعتو قاشعلا ةقيرط ىلا كوالاو قاتتشالاو قشعلا هلا كلن

 | ديانكورف ] * حايرلا لسري نا ف هتردقو هتدحو تامالع. ةنايا .نءو وه لاح لك
 ١١ باذعلا عيد اهتاف روبدلا اماو ٠ ةمحرلا حاير اهناف ايصلاو بونملاو لامشلاىا [اهداب اوهزا

 | حتفلاب لامثلا سوماقلاىف لاق + (احر اهلمحتالو احاير اهلعجا مهللا) ماللاهيلع هلوق هنمو
 | رسنلا طقسم ىلا سمشلا علطم نموا شعن تانبو سمشلا علطم ناب هبهمام رسكيو
 | ايلا علطمىلا ليهس علطمنم هبهم لامثلا كا عد تونملاو .البل١ بمت داكتالو نئاطلا

 ةفوصوم اصناو روبدلا اهتلباقمو راهللاو لدلاىوتسا اذا سمشلاعلطم نم بهن حيد ابصلاو .
 ١ عرلا) كيد قوربوتلا رح نع اهيعاهراو لالا هرب نع ايضاقخلال حورلاو برطلاب |

 | ( اهرش نه للاب اوذيعتساو اهريخدللا اولسو اهوبستالف باذعلاب ىنأتو ةمحرلاب ىتأتهللا حورنم |
 رك دو  مهرد فلاب قدصتالاهث خرلاتبه املكف لامثلا لامتبب هيمسيتدب لكوت.لل ناكو

 هل ركسلاك ريصتف رححبلا نم هيلع بلقنيف ىلامشلا حيرلا هيلع ثعبي ىلاعت هللانا لينلا دم ببسفف ١
 سلو رحبلا ىلا هتجرخاف بونلا عير هلع هللا ثعب ىرلادح غلب اذاف دالبلا م ىتح ديزيف

 ! ديزيو اهلك زاهتالا صقنت نيح رخلا ةذشىف دميو لاهثلا ىلا كاوطانم تزرصارم انذلااف
 كسملا نم ةحئار كزاو لسلام ىلحا وهو كرايملا لينلا ريغ بيترتب صقتيو بيترتب
 | جوم" حيرلا لق ايندلا تنتنال بابذلاو حجرلا الول عكو لاق * ىراجما ريغتب ريغت هنكلو
 | ركذام عربشلا لها دنع ححصلاو . تاهملا ىذا ىلا هناليسو ةاركلا ولا
 بولق ىلع ءاجرلا حاير لسري ىلاعت هللا نا ةراشالاو * هللا حور نم اهنا نم اكرام و

 لسري مثنامالارون لوخدب رسشببو سأيلا ءاثغو ىصاعملا رابغ نم مهبولق ناك اهاوغلا
 اهرشيو تاظحالملا سندو ضقلا ةشحو نه اهرهطتف ضاوخلا حاورا ىلع طسلا حاير

 راثا نم اهرهطيو صاوخلا ضخا رارسا ىلع بهتف ديخوتلا حاير لسريو لاصولا كردب
 كلت نوك لاح ىا #* تارمثيم و ىلاعت هلوق كلذو لاصولا ماودب اهرمشيبو راغالا
 | [دسرامش دايرفبات ناراس ناكدتهد هدزم ] ةيسرافلابو : هوحن و رطملاب قلخلل تارشبم حايرلا
 ىنعملا ىلع تارشبم ىلع ةفوطعم ةلئأجاو اهل ةعباتلا عفانملا ىهو 6 هتمحر نم مكقيذيلو رف
 6 هسماب لف حايرلا قوسب رحبلا ىف # كلفلا ىرجتلو 9» مكفيذبلو اهب كرششبل لبق هناك
 ١ ةيدمحملا رارسالا ىفو * .ىماب ةيراج ةقيقحلا ىف ىهف هللا سماي حايرلاو حايرلاب ىرم نفاذ

 قئاقحب لهجو لاعفالا ديول ىف كارش اذهو اهريسو ةئفسلا ءاوتساا حرلا ىلع دنقل

 كرحم هل لب هسفنب كرحخاال حعرلا نا مع هيلع وه م ملاعلا سما هك ف شكتا نمو رونالا
 أ هزتمءوه لب اًضياب هافنا قبوح ؛كزخاالوهلدارتاالاءىذلاا لؤالا ٌكلرحلا ىلا ئبتي نا ىلا

 ا هشو + رخبلا ةراجب ىنعل 0 هلضف نه اوختتلو 0 ىلاعتو هناحبس ههاضيإ امعو كلذ نع

 ىناثلا نانا ىف ؛هطئااش, ق تسل دقو, ةزاذاتلل/ نحل اكّوكر زاؤج

 راح شزوشت ىتسد رك ىدب شوخ لك تب « جوم مب ئدوبنرك ىدوب كينايرد دوس
 هر مس سدق راطعلل ةووّتتملا تاسالانمو 3

 ( عباس - 4  ناببلاحود )



 مو غم زجح نوررسثملاو ىداحلا ءزجلا
 9 ا سسوس

 11 هلع نك نا ئا ( 57 م 1 ناك لاو هيحاض 02 5١ ع 1 لابسلا ناك ناف 35 سك ق اىم ْ

 ا جاع ناك ناو لاوهالاو ا || نه هامحو هرونو هربق هيلع 0 هرمشنو هتحاص وك

 َكاوعالاو :كادشلا ختراو هن ىلآذو هبذعو هقيضو هربق هلع لظاو هعورو .هحاص ع زف انس
- 2: ٠ . .٠. 0 3 2 - -. 

 هدو نشد ر سير درا س) * تسرف شيوخ دوكب ىذثبع كرب

 ىلاعت هللا هجو هبديراام ىهو ه# تاحلاصلا اولمحو ©: ايندلاىف هب ه5 اونمآ نيذلا ىزج. ©

 . :نوكرفتي ىا نوعدصيب قلعتءوهو ئزحرب قاعتم [دوخ ششخزا] ه#هلضف نمؤ# هاضرو
 ا نيم ومما ءازج ا ثدحو مهلامتا نتسحم ا-بالك ىزحا نيش رف ىلا هللا قيرفش

 | ةئسلا لها دنع ةباثالا نا امل لضفلاب هتعربعو ةياغلا ضرءمىف كلذ زربا تاذلاب دوصقملاوه

 ( لأ 92 هلوقرخالا قيرفلا ءازج ىلا ريشاو ةلزتءملا دنع ا” بوجولاال للضفتللا قيرطب

 و عيتتسملا هبضغل بجوملا هضغب نع ةيانك ىلاعت هتبحم مدع ناف ه5 نيرفاكلا بحال

 ادج ارئاشيا هكلب دنك عج نانمؤمابات ارئارفاك درادبمت تسود ] مهضعب لاق * ةلاحمال

 الحم راثلا تقلخام مالسلاهللعىسومل لاق ىلاعت هللا نا - ىور.- [دتسرف خزودب هتخاس

 هبذيعتسنو هتاياواراد ىلاعن هللا لأن ةدحاو رادىف ىئايلواو ىنادعا عججا نا هركأ نكلو

 قيرط ىف قرتلا باس دانم ةريعلاب نظنلا نا.اهنم * .تاراشا. تانالافو © هنادعا نادم

 لعلا نه نظن نأ: يلاجعت ىلا: ئولسام ىلا تاقتلالاب اًوكرشاف-ابملا اوكف تامامتملا-نضعب

 هنلاتعل]# الور 12 راقت كاعالملا ىلا نوكديلاو كانك“ايلملا انه لا كفاكلا فادتنلمالا

 م” تافقولاو :تازتقلا اهطّرو ىف ءشالنا!ىف دهتو تاماقملاو لزانلا: طم ىكل ةقرطلاو |

2 0 

5-5 . 

 مرخ هلك ناكنم لضعب مقو ا
دح وتلا ةراذ ىلا لودولا نم

 ىفاقحلا 

 تل هللاب ىدريم دكا كك د ثمشبك- 11 تاهت ف ردارب ىا

 | داديتسالان ود عابتالاب ةقفاوملاب كاذو هجوتلا قدصو ةماقتسالا نم تلاطلل دبال هنا اهئمو« |
١5 

 ْ ٍ 1

 ا . 2و, _

 ناسلوه نم ديحوتلا ةلظ فقاتي ملو لمك خشب بداتي ١ نمو عادتبالا هجو ىلع هبأرب |
 هعغن نه معا هناصقنو متا هنارسخ ناك هتقو |

 3 قاد اخف ] كارد ورا 4 رانلل ديل هقلز نما كك وذ قا قو
 دبات تراسل فوك دلل 5 دباس رد اناث دل هرطق 27

 هللاو ناعالا قئاقحنم نامرلاوهو هراكتا ءازج همللف قحلا لها ىلعركتانم نا 5 +

 ْ راكتالا ىف .نالذخلاب اوعقو املو تاطااو قدضلا مهةزرل مهبحاولذا نيركنملا تحال .ىل

 0 1 ١

 رايرازاكزا دباب نار 00 زاي راكذا زا "نك ىلاخ؛ان زعم

 لهاو فاطالا تافص ىلا عجرب رارقالا لها نا هلو 01

 ةنناثلا نم قاثلاو حولا نم ماو الأ ةقادت الكا نال رهقلا تاغ ىلا راكنالا |

 (بارش )



 مورلا ةروس مك 4/

 00-00 ضعبلا ررضف فسخلاو ةلزازال بيس ارز ياللا نيب لاتقلاو

 رذلاو روبطلاو شوحولاو باودلاو سنالا نم قلخلا عيش اسذ”بنذانم لاس اذلو

 زوذلا هنق ناف حالصالاو ةعاطلاو ةبوتلاب ىللاعت هللا ىلإ عوجرلا نم ديالف ةمايقلا ما هؤامصخ

 ةيمرص كك راح ةرجر ىدحا الحر تيار هرس صدق ىرشلا نولاقد كفا“ تالاف
 | 10 تاق كيو ب كياقم احا كرار لاقف تلد نع ماتم نيدصلا ام لش
 ا ىنحصت النا هم ئارخالا نود ىلجر ىدحا ىف روحفلاب اهيلع هلا نا ىلع

 ةمالسسلاو ةفاعلاو وفعلا هللا لأ ف ةمادنلاو ةبوتنا ةقيقح اذهو ادبا |
 ادج نتزا ندش ناجات اكشن * ادخاب تقيقح مدركح بوت

 ّْ 0 نزيك عقلا ورا « اوريس دمخاي دك لت 8 حوصت ناسل نع المن ىوتملاىف اذك

 6 لبق نم نيذلا ةيقاع ا نمكرلب 0ظي 3 ةبدعملا مثالا ضرافف 4 © ضرالاىف 8 د

 ْ - 1 هفرظنو هنعب رظن اذا هنلا رظن لاه نيهجو ىلع رظللاو مكلبق 0 ا

 | لاوحالا ةعلاط.و دان الإ ةدهاشم ىلع لديل هيقوا هلا لش مو اوراذئاف لاق انههو هبله |

 وهو مهكرشب اوكلهاف نيكرششم لبق نم نيذلارثكا ناك ىا ه6 نيكرششم مهرثك | ناك

 ١ هتودامو مه رثكاىف كرمشلا ناكوا مهن اهف كرمثلا ّوشفل مهباصاام نا ىلع ةلالدلل فانثتسا
 ناك نم رذحيلف مهيصاعمو مهكرش بيسب باذعلا مهباصا اذاف مهنه ليلقىف ىصاعملا نه
 اكان لع 1 شاف 0 كلذ ىلع اورصا نا مهريغو شيرق , ىكح رشم نه مهتفد ىلع

 ةمايقلا 2 13 5 ىأب نا لتقَن "نم 0 ةراودلا هذه نيدلل هولا ةماقأ - قيسسدلو

 قلعتم 3 هللا نم 0 دئلح اسهئاعإ ل عقفس الو هدر ىلع دحا ردّال 1 د

 دا
 3 نوعدصي 0 فئقوملا لها هللا ةيساخحم دعي ةمايقلا مون ىا 3 دموي 2 هدعويف كولا

 جاجزلاك ةباصلا ماسجالاف قشلا عدصلاو .تددشو داصلاىف ءاتلا تمتداف نوعدصتي هلصا

 قايل قاقشنالا وهو عادصلاو للصف قارا عدص ريعت_سا هنمو اهوكو ديدخلاو

 | قيرفو ةنلا ىف قيرف نوقرفتي ىنعملاو ليللانم قشني هنالرجفلل عيدصلا هنمو عجولا نم
 3 هرفك ف د ريغ ىلا اعأل هيل ةول# اين امدلاىف هللاب 1 رغك 0 (هكرهز 3 ٍ نم © لاق مرد

 لو. هدحر ه6 اطاص لمع 6-02 هوا ةدنؤملا ررالاوعو '.ةردج و رقكتإلا
 | اهدحو 1 مهسفن الاف 0 نك هدوتس راك ] عيال : ديحوتلا دعب ةصلاخلا ةعاطلاب |

 رارسالا فشكىف 5 هريغل نيعتس-ا مث ىبصلل عحضملا حالصا دهملا لصا د« نودهمي ف

 ةنادج كتم هاا ىقيرخ 3 ةتسترافلاتالا * قارديإو "نواكورتوهنلق ن5

 0 حاصلا لمعلاب ناف روبقلا يف عجاضملا ديهمت هه ومال ا م و

 ا هنق شورفم دومخ خذربف روبقلا لها ضعب نا ئّورإ + ةنجلا ىوامو ربقلا كف حمصي

 خا ار حوصن هداز هاش ندناوخ زاب نايبرد مجنب رتفد طساوارد

 | دعو دقو هئيحع ةميدقلا هتدارا قاعتل لاعت دا ةداررلا نقم 2 ردكم هنذل دعوا

 ناد ناننالا ل نا 2 ثيدحلا فو ةمايقلا موب ىلا قربتسالاو سدنسلا هف.ادسومو ناحرلا



 [1] يكرر“ وع تركت ممتخج رج هك مم مب ذصب» ريم كسك رع

 مك 4 2: نورشعلاو ىداحلا ءزملا
 يسع هوو ا ا: لا كاكا -- ِ

 ضعب دصقو ا دج ١ ىم احلم رحبلا ءام راصو كوش تاذ تراس» ىا راجشالا 00
 نييمد الاب ونذ مؤشنه ترهظىناف ىتذلتال تلاقف اهنعلف ىنب ةكوش تقلعتو ءاضعب ناورلا
 ريقفلا لوشي

 رازراخ ديورب دبا تشز كتوج « دمد اهلك دوب وكين لبع نوح

 راك ماجن [ ىور دب ىراك هجره « وتراك دشاب كين ركو دب رك
 باذعلاىف هلامعتسا رثكو مفلاب مطلادوجو قوذلاو ةلءللماللا ه6 اولمع ىذلا ضعب مهيذيل ف

 زوو ةرخآلا ىف ءازجلا مام نال ضعب لاق ااو بئاصملاو ءارضضلاو ءاسأيلاب مهبذعيو قحلا
 مهلعل ف ةيقاعلاءوسنم هللاب ذوعن كلذ مهنه رورشلاروهظ ةبقاع ناكىا ةبقاعلل ماللا نوكينا
 تاقوالا عييضتو تاوهشلا متو تالفغلاو ىصاعملاو كرشلان م هلع اوناك ام 4 نوعجرب

 تافام ىلع فسأتلاو عرمشلا مظعتو هتيدوبعف دهملاو قحلا بلطو ةعاطلاو ديحوتلا ىلا
 ىا (نوركذي مهلعل تارقلا نمصقنو نينسلاب نوعرف ل ؟انذخا دقلول ىلاعت هلوقك اذهو
 تاننلاو تارقلا صقنو ةيودجلاب ىضقي امنا ىلاعت هللا نا ىلع هبش هيفف اوظعتي ملف نوظعتي
 ٠ ةيصعملا نع قلخلا عوجر ف هبانج نم افطل

 [] لدع راهظا ىنزا دريك زاب * لضف رابظا ىب دشوب اهراب
 نااار كا يعم داو انيسفاتر يداك رعدصجس نسبا

 ثراها همسا ناكو همساو سلبا ةرودريغ . ةريثكءاشا ةيصعملا مؤشب ريغ ىلاعت هللاا معا«
 | ناكو كحضف هيبا ةءوس ىلارظن هنا ببسب حونن, ماج نولريغو . سيلبا هامسض ليذازعو
 ةروصااريغو .ةشيحلاو دنهلا هنم داوتف ىلاعت هللاهدوسف هيلع اعدف, كدب ربخاف امثان حون هوبا

 مهلامو طبقلا ءام ريغو . ريزانخ مهريصف ىسيع موق ىلعو ةدرق مهريصف ىسوم موق ىلع
 امئان ناك ثيح برعلا ءاغلب نم ناكو تلصلا ىبا نب ةيما ىلع معلاريغو .ارخو امد امهريصف |
 لجر ىلع ناسللا ريغو . همولع عيمح ىست ظقيتسا املف هيف ىف هداقنم لخداو رئاط هاناف |
| 

 ١ ببسب اصيصرب ىلع ناميالا ريغو . سرخا راصف بج. مف هتدلاو هتدان ثيح قوقعلا ببسب |
 بعك لاق دقو * كلذ ريغ ىلا ةنس نيرشعو نيام ىلاعت هللا دبعام دعب ىتزلاو اة نباح

 | اذه لاقو/ةطنحلا» تح نم ”ىئب ليئاكيم هءاج مالسلا هيلع مدآىلاعت هللا .طبها املا زابحالا

 ىلا مث ةجاجدلا ةضيب ىلا صقن سانلا رفك الف ماعنلا ةضليك مالشلا .امهيلع سيددا .نمز ىلا مدآ دهعنم بحلا لزي مو لاق رذبلا رذباو ضرالا برضاف مث كدالوا قزرو كقذد
| 
 تيئدقو *« ةصخلا ردق ىلع مالسلا هيلع ريزع نمزىف ناكو ةقدنبلا ددق ىلا مث عدا
 عاجوالاو نوعاطلا ّوشفل ببس اهنالعاو موقىف ةشحافلا روهظ نا ةحبحصلا ثيداحالا ىف
 ظ _ ةاكزلا عنمو « ناطلسلا روحو ةتوؤملا ةدشو طحقلل بيس لامكملاو نازيمللا صو:
* | 

 ودعلا طلستل ببس هلوسر دهعو هللا دهع ضقنو « ادرطعي مل متاهبلا الولو راملا عاطشنال
 فيسلا عوقول بيس هللا باتكب ةمثالا.مكح مدعو سانلا ىديانم لاومالا ذخاو « |
 - 1 يس هاج مع هدعصع مس ب

 ( لاتقلاو )



 مورلا ةروس مهب 65 جيم

 يعل طوع 6-3 9 صخر 0 ا لا ةميق مظعاو

 اهدعب نايرخالاو اهل ةمدقال ىتلا ةميتلا ةردلا ع |

 مكشرد ٌةفطن دك وايلصز + ميىوس ٌةراعق 1 سف

 دك لاو د قررا نيدو 2 دكه الإ تواغل حلاك ملازآ
32 

 ا سب ,ودلا ت 59 هش راقلا مكو اذاف ةيناوملار روط لالاق را وطا ةثألاث 6 تاق ةقدصلاف

 قاثاا روطلا وهو ردا ا اذهو رارقلا ىلا م كلذلو ةيرحطا 5-5 ف تراحو أ

 ْ كلذ ةرجشلاك اهقوىع دعو رحبلا زارت ناقل قاتلا روطلا وهو كثلاثلا روطلا قو

 ٍ راحتلاو نوصاوغلا هق عم مومو مولعم تقو اهداقعتا » اهل دلك ملعلا زي زعل رده

 ' تاحلا خارف جر ناكل ند سمع نداثلا ىف رلاىف اماو .نحلاق اذه كلذ جارختسال ْ

 حتش و ردلا 1 0 اههحو ىلا نضرالا ناب نم ريعتو هكشلا| للك َّق تدلو ل

 تاخدو هلعاهث تقبطا :اهقىف ءامكارطقنم لزن اذ فاددالاّت حاف اك ءامكلاوخ اههاوقا |

 تالا ارف ف ىف لخدام راض افافش اًولْول راصو رحبلاف فدصلا لم مت اذاف ضرالاطب |

 ىنعملا اذهىف لبق دقو ”ىش لكل ةحلاص ةردقلاو ةفلتخ ةعوالاو دحاو ءاملاف امسو ءاد ؤ

 امداو فقتل دال غو + انيد_ را دنع ناسجحالا ىدا

 انتلابع ئعادؤلا ناو اوما رو( فادكالا ىف لانا لوا مكب ْ

 ١ هللا همحر ىدرولا صفح ىف د ةمالعلا خلال بئارغلا هذ رفو بئاحعلا هدر 5-5 ف اذكلا

 باكتراو مارال كأب ى ا فو باقلا ر*و سفلاو ىلا راشلا "3 ؛ىلديلا تالابوأد اقكاق ا

 ءاوهالاب كسعلاو تاهبشلا موزلو ءوسلا دئاقعلاب ىلقلا داسفو تاوهشلا عستتو تاّزولخللا

 نمو اهعفامو اهاوهش بلطو اهتنيزو انندلا تحو ةميمذلا فاصوالاب قاصتالاو ءدنلاو ا

 ىلع مزعلا هر تاريخا مظعا ند نا 35 تانلادمللا ىلع 5 اًرصألا دَقع تالا ناحل ماظعا

 هداسدقو صهالغلا ءاملع ناشل ربلا اضااو . ىهتتنا نلطانلا نع ضارعالاو قدا كل هجوتلا

 | ةلطانلا ىواغدلاب هداسفو نطابلا ءاملع“ ناسلا نحيبلاو:..ةدشافلا تاليوأتاي |
 دنهدنم اهتاشث هديدات هام

 رحبلاو ربلاىف سانلا اهبسك ىتلا ىصاسعملا موش تيدي ىا ه# سانلا ىديا تبسكاع هه

 ىلاعت هللا نم قلخلاو ريدقتلاو ديعلا نم كييمكلا فا ىلا ةراشا هيفف *املاغ ىدبالا ةلوازع

 راطقالا ىلا اهتاكرب ىرست ةعاطلا اذكف قاف الا ىف اهراونا رشتنت ةريثملا سم هلاك ةعالعلاف

 بااوجلاب اههتملظ طيحت ةلدلانا امكف ةملظملا ةليللاك ةيصعملاو ىلاعت هفطل تاريثأت نم ىهف

 / داسف لواو * ىلاعت .ه رهق تارثثأت نم 1 تناحالاو براقالا ىلا 006 ,قرفتت هن عمل | اددكف ا

 لثملاىفو امصغ ةنيفس لك كلا ىدنللا ذخا رحلاىفو ..لساه هاخا: لساق لتق ىلاىفرهظ |

 نوعبسهنببو هيب جاحي ادادجانم ناكو نويعلاناسناىف كنا ةادايزب ئدنلخلا نبا قم هلا |

 | 30 اهلع لج ال6 هر ردءش مدآ نبا قبال اهتراضام ة هيدععم ةرمض*> ( ضرالا تناكو ا ْ

 ضر الان اءام ريغت روك ذملا 1١ لتق عقد املف فا دنقلا صال ناكو ادع نحيبلا ءا ءام ناكو
 6-6-2 ب - ل ع تت



 ا م 44 1 نو رشعلاو ىداحلا ءزجلا
 ظ نبال قراشملا حرشف اذ اذك انهعامجاو اهطالتخا زي ل ىصاعملاب تاءاطل ا, طابحا نم هلع
 هماقىف لخد مث ىلاعت هلل اصلاخ ةالصلا حتتفا ول ةيناخراناتلا نع القن ءاشالا ف لاق * كاللا
 ؤ ول اماف ىلكبي ننام ناكولو لصي ال س انلانع الخ ول هنا ءايرلاو حتتفا ام ىلع وهف ءايرلا ا
 الو ناسعالا نود ةالضلا لضا ناوت هلق نسال هدحو. ىلذ ولو ادنسم ماثلا عم ص
 ىتح' ناعلاو تنسدكلا قيرط ىف دهتجم نا لقاسعلا ىلغف * ىهتنا موضلا ىف ءاير 1 نا
 نا ىر, الأ هتاقواخت نم هريغ ظحالي الو هتارومأم نم هرشاي لعف لك ىف ىلاعت هللا ظحالب
 هللاو ءاوه اهل ءايرلاف ءاوس اهمدعو اهدوجو ذا اهيلا تفتلأل مانغالا دنع ىلص اذا ىعارلا
 دك ويلا دم لأ ىزللماب مايقلا هقزرو ةكرملا ىلع ةردقلاقلخو دبعلا قلخ ىلاعت

 ا تاهداحس دئئاشف شتارد * تاهداج دوريه قحيزج 1
 ىذلا بلقلانم راكفالاو تاظحالملا جارخاو رايغالا نم صالاخلا ىلاعتو هناحيبس هللا لأسن
 هندل روضأاو هملا هجوتلل قاخ

 412 13 او قح تناما دزدز « رادتناما دنا دلو لدره وكبارت

 قرف تاراجتلا ىف جراد تابالا ةإقو بدلك 6 ريلاىف 2 عاش © داسفلا رهظ 28
 ما ناتوملا عوقدو ا تاكربلا قحمو تانا م لسنلاو رذلاو تاعارزلا |
 نييحتش قرا ةزكو ىسانلا ىف نوعاطلاو ءابولا.دوهظو ةيشاملا ف عئاشلا توملا نالطعك ١
 ب رحبلاو راضملا نم كلذ وحنو نوع نئفلا دوجوو ء ءادعالا ةيلغو قارحالا نم مسأ ا

 يي ,طملا ناف رطملا عاطقناب رحلاباود ىمحو قاغالا نم مسا نتحيتشب قرغلاك
 عطقنا اذاف ناسين رطم نه نو ركب هناف قلؤللا نم مهتببخ ىا نيصاوغلا قافخاو ناينإإل

 8 رحبلا ب رطغيو ياومألا رثو نا رضع دعا را ىبا اذا هنا هناسو ٠ دقعني
 أ تاوضاإاهلو نسداقو 25 00 مولد سلالات ومع هنو نيك يعع ا
 هي ندمح : رودلاكو نحانملاك اهل ةفدصلا اتحفصو ةريغص ةمود ةفدصل " طسوبو ةعقعتو
 | ناطرمسلا لخدبف ءاوهلا مثت اهتحنجا حتتفت ايرف رحعبلاناط رس وهو اهيلع طاسم ودعنم
 هيصقم ىف لمحت نا وهو ةقيقد ةلحمب اهلكايبت ناطوتسلابل اح اعرو ]هلك انو امهش هيصقم

 هاتف رمل اع عساي قع قبل عينا ةباج بقاريو نيطلا ةقدنبك ارودم ارح |
 | ىف ةفدص قال ناس نه رشع نماثلا ىنف اهلك أف قبط :د الف ةفدصلا ىتحفص نإ رجحلا ا
 ضيبأ ءاملادحو ريصل هجو ىلع تحتشو ءاملادجو ىلع 59-5 الا ردلاب ةفورعملا 0

 | ردقامه ةفددح لك فاو ف مقو دقو ةباحسلا عشقتل م - ملظع رطع ةب احس قااققا ولو

 | ةثاملا ىلا ارج لهو ثالث اماو ناتثا اماو ةدحاو ةرطق اما. رطقلا نم راتخاو ىلاعت هللا
 قيما فارخعفب تناك ىتلا ةبادلا توميو محلتو فادصالا قبطتت مث كلذ قوفو ٠ نيت املاو
 محلتو اهني ىف ام دسسفيف ءاملا اكرر ال كيو |نزسق ىلإ "يفاضل ضنرتو كالا ىف
 نوكتملا ردلا ل ضفاو اهرفصبف رحبلا ءام ةردلاىلا لخديال ىتح "غلاب اماللا ةفدصلا اتحفص
 أازييدع ارك دنا هديل نبق: عل كوي ياللا ناتنثالا مث ةدحاول لإ ةرطقلا فادصالا ءانلعأف

 )ع مظعاو 2(



 مورلا ةروس مي ++ جم
 و 221 222252 2 252552252532222 يي يا يي يي اا تع يي -

 هكدشاب ىبك تمه نود تادابع صالخاو تاعاط قئفوت دنهاوخ لد ”ىزور صوصخ |

 وكيل « هنم جرخام هتمسق لك أيام هتمه تناك ماقول ىبرش دوب نان ا ههد طوق كاع

 [ تنكر كو وعز نالاك يخلوب |

 رادكو راك ءاراتك“ ! ناليزعن- :١ قلد ا: يلع لزتلا لنك وكتاؤتنأ اا
 راينا حارتسمو دندروخ حار دار سكسي ةكدغ نال نبيا

 مكيزاجيل ةريخالا ةخفنلاف 46 مكبحب مث 98 ىكلاجا ءاضقنا تقو « مكتع مث © |
  مكئاكرش نم له 3 ءايشالا هذهب صتخلا وهف 'رثشلاو زيخلا نه ندا مللمعامب
 ةنتامالاو قزرلاو قلخلا ىا هي مكلذ ند لعش نم 98 هللا ءاكرش اهنا متميز ىاللا

 مادكحيهزا نوج ] لاعفالا كلتنم طق ايش دحا لعشال ىا :* *”ىشنم © ءايحالاو

 عويش نادبفت ةيناثلاو ىلوالانمو [ دياشن نافرك كيرش اي ندا و

 ةلمفسسم امهم لك قتلا ممعتل ةديزم ةثلاثلاو لامفالاو ءاكرشلا سنجىف مكحلا

 امع © اريك ايلاعت 6# ىلاعتو ف اغلب اهيزنت هزنت 6 هناحبس 9 ءاكرشلا زيجعتل ديكأتلل
 مدعلا نم ( مكقلخ ىذلاهَّللا ) ةيمجنلا تاليوأتلا ىفو © نيكرشملا كارشا نع #4نوكرشي
 » مكبر تسلا » هباطخ دنع ةطساو الب همالك عامسأ (مكفذر 0 حاورالا ملاعىلا مكجارخاب

 ١ هباطخ مهف, مكيولق قزرو هتيبوهر دهاوش ةدهاشم ؟راصبا قزرو مكئاذا قزر وهو

 0 3 هديحوتب ةداهشلاو هلاؤس ةباحا كحللا قزرو هباطخ نم هدارم كردو

 نم لعشإ نه 0 مانالاو مانصالا نم 1 مكئاكرش نم له 0 نافرعلاو ناشالاو ناعالا رون

 ةدابع قيرطب هؤادعا «نوكرمشي امع ) هتافصو هتاَذب هزنم 6 ىلاعتو هناحبس ”ىثنم مكلذ

 نع ءاكرسشلا ىعا انآ ) ىمادقلا راك ذا * ىهتنا ىوهلا ةدابع قيرطب هؤابلواو مانصالا

 نم ةقلطملا ةدايزلل لعفاف ىريغل. ةكرش هنف ىذلا "لمعلا نع ءانغَتسا "رثك انا. قعن:( كزمشلا

 فيذا نم ىلع ةدايزال نوكينا زوجبو ناضملاف نوكياامم ”ىثن هيلا تاضملا ف نوكينا ريغ
 تاقوالا ضعب ىف ءانغتسالا مهل تشب دق مهنال كلذو ءانغتسا ءاكرشلا رتكما انا عجب قلل

 ىريغ ىعم هيف كرشا المج لمع نم ) تاقوالا عيمح ىف نغتسم لاقت هللاو اهضعب ىف جا اتحالاو |

 هتعاطيف ىئارملانا ىنعي نمل هتكرتىف ريمضلاو ةكيرش عم ىا كاك اذلعش ن4 هكللدو كاز
 داقتعا هلو تاذلاىف لل كيرش داقتعا اهمظعا ماسقا ىلع كرششلال بق «اهيف هل باؤنثال مث |

 ةدامعلاىف ءارجملا| هيليإ 5 ةيرايتخالا مهلاعفا نوقااخ دابعلا كلوش نم ل 8 و ةكلعفلاىف هلل كلي رس

 دصق ءايرلا عم 01 هللا همحر كما وبا خ.ثلالاق 08 تكيدحطاىف دارااوه اذهو ءايرلا وهو أ

 نوكيف هنم صقني نكلو باوثلا لصا طبحمالنا للادنع لعلاو هتظن ىذلاف احجار باوثلا |
 خيشلا لاق * حجرا ءايرلا ىصق نوكي ؤا نادضقلا ىواست اذا ام ىلع .الومع ثيدحلا |

 أ 3 َدْنَع 0 0 كلذ ن ل دوك يع 0 ل 00 قا ديعلا لعش 0 وه ءايرلان آل ْ

 كرشاا نود ”ىث هطح'الو دعب داسف هرضن مل هلوا ىف حصاذا لمعلا هللا ةمحر ئذابالعلا

 د تت ع و سو حد ..- مع



 مي 17 نورشعلاو ىداحلا ءزجلا
 لطمملا ىزاستف ,ةيوقن ةدورتضلا :ثناك اذاالا .ديعولا ىف ءاوسس ذخلاو ىلطعملان ا :ىلاو :هِدنغ هل ل سس سس سس د1 رو برو
 46 ةوكز نم ميت امو لف ةضواعم ريغب دحا هضرقبالزاب ءابرلا قيرطب ذخالانم ادب دجي ملف
 ههجو هيزوغتيل * هللادجو نوديرت ف ومو وكزت اهنال ةاكز تيمس ةقدصوا ةضورفم
 46 نوفعضملامهكئلواف وه ةعمسو ءاير نوكيناب ءاضرو هريغباوثال هاضرو هباوث ىا اصلاخ
 ىوذل ىوقملا فعضملاريظنو (تاقدصلا ىبريو) ىلاعت لاقأك ٍباوثلا نم فاعضالا اووذىا
 كئلواف)لاقامناو ةاكزلا ةكربب مهلاوماو مهباوث اوفعضا نيذلاوا راسلا ىوذلرسوملاو ةوقلا
 عيمج ىف ماعوه لإ نوبطاخلا هب صخب ملهلا ىلا ءاما رابخالالا باطلا نع لدعف (نوفعضملا مه
 ١ ةاكزلاءاتيابال هب هللاهجو ةدارال فيعضتلا عقو للاهمحر لهس لاق * ةعاسلا مايق ىلا نيفلكم لا
 تاليوأتلا فو © تابيشلا نم هريهطتف لاملا ةاكزو: ىصاعملانم هريهطتىف ندبلا ةاكذو
 لاح ناك ام ايندلا بح ثولنع سفنلا ةيكزت هللا ليبسىف لاملا قافتاىفنا ىلا ريشي ةيمجتلا
 اهيئجسو )ل هلوشبهلاح نع ىلاعتهللا رباك هسفنل ةكزتهلام نع در ثيح هنعهللا ىضر ركيىنا
 اقوشىا (ىلعالاهبر هجو ءاغتباالا ىزجت ةمعن نم هدنع دحالامو ى نتي هلام ىنؤي ىذلا تالا
 رد مهنال نونميو نوجريام فاعضا نوطعي ىا ( نوفءضملا مه كئلواف 2 هبر ءاقل ىلا
 ءاطع ىطعي ميدقلا همركو هناسحا بسحب ىلاعتهللاو نوجري ثدحملا مهرظن بسحو مهمم“
 ذقنيال نمم لهجا دحاالو ناسنالا ديىف ةدرتسم ةيراع لاملانا معاو + ىهتنا عطقنم ريغ
 ىونثملافو : قفنملا ضاوعاب لال فكم دقو هديىف قبيالاع مئادلا باذعلا نم هسفنأ

 دنكم ىدانم شوخ هتشرف ود * دنب رهب مناد هكر مغيب تفك
 رازهدص هدضوع ارئاشمردره « رادريس ارئاقفنم .ايادخ  ىاك
 نايز ؛ ردنا نايز .الا' هدمت « ناسوجدد اةاكشعا نادك ا
 لاميان تهلا لضف دنك ىك * لاموت تسدرد دوجزا دنام 37
 ىهب دشاب هعرزم ردنا كل «* ىهل شرايا دك داك ل

 دروخ شاهثداوحو شومو شيشا * درك هفرصو دنام رابادد ل
 ناتسلاىفو

 تققن طابا ذاع جلو دالك اا رف روب كسبت هييانكا ناو رضا: كا نابطشسرفو
 نو د نو نقول اراض كفن هكا نتلست وح « ةحشوتا | نإ دوخاب ون

 نك ان ىيضول نومك اد نيل بو ىكرك وع مع نا يراد اداب 12

 تسد تشل ىزك نادنادب ادرف هكا كيل هح صهدهن تسدو تك قوبك«

 نك نها ةنينلإا ف ودع زاوات هك * رتكحنرد_ ناتسخ لد لاحم
 نك دايا ى دئاموزف زودذ * نك دانت نورا 1نتاكدئامونف
 الا لمت كذا يايا يدم[: ركككتلا نا نا كضيف م اداخس اول (ةداع وخير 4

 « ىقزر مث »» أش اونوكت لو مدعلا نم كدجوا 5 مكقلخ ىذلا 0 هدحو # هللا ْ
 ٍ ىو تسقازرا دوجو ىزود ارىكي] دارسالا تدك ىف لاق * ايندلا ف متمدو متشعام مكمعطا

 | لهاو دنهاوذم بارشو ماعط دناددعم ىهتو ىزور دنيرد قلخ ةماع قازر دوهشاد |
 َّّ كه ع َ >2 جتا : تحت تس تسوس سس سم

 ( ىصوصخ )



 ةرخ الاىف نولطملاب نوزكافلا ه6 نودافملا مه 0 [ لاقت ةفاوكا قامقإ 3 كئواو 0 ْ

 ا لاملاىف ديزي ةاكزلا |

 نمالو) قات هلوقل مالسلا هيلع ىنلل امارح ناك اذهو هللادحو هبدرب ل هنا ةمايقلا ىف هيلع |

 ىلاعتهل وق ريمتألا لوقي + رارسالا فدكىف اذك تطعاامرثك ١ بئطتالو طعتالىا (زكتست ١

 ليلحتب الالح نوكيال ىلاعتةللا < م>ثب امارح ناكامنال ابر هنوكنع جرخالو الالحنوكيال |

 مورلاةروس 3 مدي 5١ جم

 دآسماي هبدي م دئاديسرب(ارزمب ..هتحتصا ناتعدد دايم. هتحيوا نيج وذ ديوم“ :نادتش ظاسكرب
 مسرالو دحالو راختساالو ربخالو دارمالو ديال د دك ناد تاوج كيرشلا تققحزا

 [ دنيوك هك تنانح نيا « لكلاب لكلاوهو

 دادربهرزا تموصخ ىبو» هل دوخ « راي هن قوش# .تسقشع هن ىاج نيا

 جارخا نال مهلامىف ةكريلاوهو ريخايثدلا ىف مهل ىنعملاو .ميقملا يعنلا مهل طسبامب اواصح ثيح

 نوكأ دهد رثشس درب نابغاب وح * ان زر ماخف هك نكر دب كام يك اكان

 ةنلاب نيزئافلا نم ةقدصلا جارخاىف هبر ةعاطل ريصي ةرخ آلاىفو
 ىو, "ترذلا وأ نانيلتا# هك الغي رول دع ”تاقاعل !كينإ رص اك ءتسذو_ل رودي افكت وا

 هللاامهعمجيدقو ةرخآآلا ثرح اصلا لمعلاو ايندلاثرح لاملانا هنع هللا ذر ىلعنعو *
 ءارقفلا,ماذاو. ريكألا معنلا اوسنتال معنلا لها اي لوقي ءايتغالاب صماذا نامقل ناكو .ماوقال |

 ءارقفلا تاوقا ءانغالا لاوماىف ضرف هنع هللاىضر ىلعزءو * نيترض اونيغتنا 1 ايا كوش

 ءاينغالا ىلع موصلا ضرفام لوا مهضعب لاق * كلذ نع مهلأسي هللاو ىنغ عنمامبالا ريقف عاجاف

 ماعطب مهيلع اراثياو ءارقفلا ىلع ةقفش راهنلاب مهك اسمابو سمشلا بورغ دعب دحاو ماعطب

 ىلاعت هللاعضاوتو اديعتو راهنلا

 ابرق ولدوا ل اتعاقرمإ لشق ويد كاز هي ف اهميه لدي نإ تنك ل[ كا

 قاشيرب دصب مهنا و تعكر ودنيازج * ىناوتن هكىمر ناشيا تلودب ىوت
 دوجوز هب شم دعدرادنودرهنبا هك له دوحعسإ تنل تسدو# سن ف رش

 مخفتلل واولاب بتكوك اوبرنم ف [ ديهدىم ] ه6 متت 9١ [ هحن او هكىزيج ]4 امو ©

 تديزو داز ورب ابر نههنال هلصا ىلع هسنتلل وأ عوكتلاو ةولصلا نم هلاثماىق مشل ند ةغل ىلع

 هنمرثكأب دقن دّقنوا موعطم دحا عاريزناب رادقملاىف ةدايزلا هو عملا واوب اهيبشت فلالا

 اهالكو ءاسنلاابر هللاّعبو لجا ىلا اهدحا عابيناب لجالا ىفوا لضفلا ابر هللاقيو هسنج نم

 وك زيوديزيل 6 سانلا لاوماىف وبريل 8 ةلماعملا دنع ,ضوعلا نم ةيلاخ ةدايز نهىنعملاو . مرح
 هددعديزيال 6 هللا دنع وبريالف 0 دبا ديدي ناروخ دورس كامذذ قدايزات] ىنعل : مهلاوماىف 1

 ىطعي ناوه ةي آلا ىف ابرلاب دارملا مهضعب لاقو 6اوبرلا هللا قحمي )) ىلاعت لاقاك هيف هل كرابسالو
 بائيال نكلو زئاح لالح ابر اذهف اهنم لضفاوهام باثيو ةيدهلا ىدهيوا ةبطعلا لجرلا

 لحفف هلعجو ابر هناىلع كايا لاملا اذه ىطعا الانا ذخ الل ىط.ملا لاقول هناىلاريشي (اوبرنم)

 1 هي سس يع سس صصص صم امم رع اسس مسح ممم



 4 انوع مهل قاوكي اف يوت 1 مانقلا للاب ءانئنغالا ىلع 7 ةنعيشملا ,تلظي .|

 مو غ٠ جم نورمشعلاو ىداحلا زملا

 يي

 تلطلا .قدسضنه امورحم نوكينم نيكسملاو بلقلا غارفب بلطلا بجاومب لاغتشإلا

 بجاو لاخلا تسحو ناكمالا ردقب هتنواعف ملعلا بلاطوا ةدابعلاو ةعاطلا لهانم وهو |

 بلطلاىف هتمه نكي نف تقولا , كس هنأشب مانقلا هتف فوظلاو رفاسملاوهو ليسلا نباو ظ

 تحور مدقق وانك[! مقم ىلوا هيلع :تقولا واثيابو ىبرقلا ىوذ براقانه وهف ىلعا |
 درت تا ريتا رقيقا مايا عع سارت تارفإاوإس ناد هتيارق ربل دازجنالا بفقك ف :اقتير ئيقلأ ١

 تينا هك كدي وك ته كتب ساوند !كباوقو 200 تبل تبازق هك ارث.

 ديس هكتنسا نيد#/تبازق (ىبسو ؛ىبسنالا مطقتي' بيسو بسن لك ) تفك مالسلاهيلغوطضقم |
 دوُحخ ناشيوخو ناكيمالا ارئارادتيدو تدير دوخاب تفاضا همالسو هلع هللا تاولص ملا

 دي تيطااؤم تاءاط فئا-ظو ربو درا هللا ةدابعب ىور هكرهو تيا نبا مى دوما

 تلطودزادرين تراجحنو ايلطكواب ناتج دنعن هللارك ذ تقوردو درادرسرب بقا تمعنو

 قح ناناءاسمرب اروا (هللارك ذ نع عيبالو ةراجم مهيهلتال لاجرإ) ىلاعتلاق اكدنكي تشيعم

 هكنانج دنراد غراف توق ترورءذزا ىولدو دننك ثاغارغء ادوا دوش بجاو تاساوم |

 ريمغش  ةفطو :دتشاد َنظو نانعس ةفطود.ةكدندوبناشياو هفص بايكابا رك ادخ "لوس |

 ىذور ادخ هللالوسر تسا كنسرفود انآ ام هنيدمزا دنئاوخ ابق ارن |هكهنيدعب تسيباج |

 ةفصلا باعصا عداو مكطعاال) تفك ار شيوخ تيب لها ىضعبو تشاد شيبرد ىرضحام |
 هدرك ضارعا كرابكس ايندزا دندوب نأ لهج هفص باتا نيا ( عوملا نم مهتوطب ىوطت |

 هدروا رسب زود ديرجنو حوتفربو هتخادرب هللا رك 5 ذو تداععابو هتساخ رب تشدع» بلطزاو ا

 ىدوب زا تقو نوح ابرك ران ادع نابمرد ارناشيوخ دبدوب هنهرب ناشبا نيرتثبو |

 لرص كطفل لاع]و كقنما ثنا ك5 نمل ك0 فت د ركازاقإ دتشةةيماهدمك (ةويركتلاء أ

| 
 ظ
| 

 || هتفاسونتسيز لكوتربو نتساخ رب تموصخ هارزاو ندرك ضارعا ايندزادنا هتفرك ناشيازا

 هرمس سدق ىدعس خسشلا لاق [ ناشاذكب هرشو صرحو زادت تعا ا

 آب لهم وقلم شريهش رب هك * ا ل

 ىهت تمكحز دشاب هدعمرب هك + ىهكا .ناروري نت دنرادن

 نوديري نيذلل 2 كاسمالانم د6 ريخ 8 لاملانم .هجارخاو قحلا ءانبا ىا # كاذ

 برقا ةهجوا تاذلا ىنعع هجولا نوكف اًضلاخا جمل اغتا وانا مهف و رعي نودصّش ىأ 14 هللاهحو

 رارتنالا تفدك ىف لاق + ةهجلا ىنعمي نوكيف ضاوعالاو ضاىغالانه ئرخا ةهجال هللا

 تفكو دركم تدصو اريديرع] هحور هللاسدق دنج . هسفن ىلع هللا ق حرث وي ىذلاوهديرملا

 دناتمحو قلخرب هللازا ناتسودو نائم ْوَم هك الب اردوخو ىشاب تمحراب ارقلخ هكنك نانح

 اوئرصتءنولا ف5: دتياساَت ونةيامر و ناّزكيدان ىدشن هن قي تافص ٌةياسرد هكنكنانجو

 دكلاطول دير اء اكتر ارملاوللاغ ليرل] ف اةفكا كلندكى او شنو :تيلثكك دبع هكد ندم او

 دودصقماب دا م. نازوس كداب دب ص زانداز :فدصحارواو دز ا دارمو .زاسوا 3 اه اص هزاو
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 1 اس ا ل م ا يي م و عا ب مس مل تسوي سبوع سوم لعب



 مىرلا ةدوس عد مقلق

 ام نولدتسيف © نووي موقل تايآل 8 طسبلاو ضبقلا نم دوكذملا © كاذف نا
 افلا ادع درك هوبا نقع 15 ةردقلا لاكوم |

 فرحتي قزارلا ةنع ئأزلا بذهما.# هبلش ىف ىوق ىوق مكحف

 فرتغي رحبلا جيلخنم هنأك * هلقت ىف فيض فعذ مكو
 فدكتي سل ىخرس قلخلا ىف * هلهلالا نا ىلع لسلد اذه

 لقيا تنال اناقاككاؤاساطا كردن نط زال رو لاسفل زيطابن اع نه عكحلا |
 دابعلا قلعي النا ىلا هيفةراشالاةيمحنلا تاليأتلا ف لاق © بيطلا عقسو . بيدالارقفو . بيبللا |

 هللا نم الا هدوحو ل مهرس امو هللا نم الا هلاوز سيل مهءوسسلام نال هللاب الا مهلوأت

 هلوصح هنم مهشحولو مهءوسلإ ىدذلا ضيقلاو هدوجو هنم مهسنؤيو مهرس ىذلا طسلاف |

 هدا بلط زجاعلل دشإاالذا . ىهتنا رابغالا نع راكفالا عطقو رارشأالاب هيأي موزل بجاولاف ْ

 سدق مهدانب مهاربا لاق * قحلاوه ىذلا قلطملارداقلا نم بلطلا نم دبالف هلئمزجاعنم
 لبصحم لقاعلا ىلعف . رقفلا مهلمقتساف ىنغلا سانلا بلطو ىنغلا انلبقتساف رقفلا انبلط هرس
 هتمكحو هملع قفو ىلع ديربام لعشي ىلاعت هللا ناف تادارالا نع ءانفلاو بلقلا نوكس

 لاح لكىف ظوحلملاف ( هنيد ىلع تاف آلا:ةفاخم رقفلا نمؤملا ىنثخي امنا ) ثيدحلا فو.«
 لكوتلاب سما دقو نيدلا بحاص ما ىلا لاثتمالاب لص امنا هقيقحتو لاعتملا هللا نيد قيقحت

 هقزارىف كشنم ناف بلقلانم راكفالا جارخاو رامتثالانم دبالف قزرلا باب نيقيلاو |

 ماهالا.هلأسف :ماماب ىدتقا اءرتس نتالق ىتزكلا:اذوزعم:نا:لا كح م ثا هقلاخلىف كش القف |
 تيلصام ىضقا ىت> ماما اي ربصا فورعءم لاقف فورعماي لك أت نيانم هللاقو ةالصلادعب |

 لزازتملاب نقوملا نمؤملا ءادتقا زوجبالو قلاخلاىف كاش قزارلاىف كاشلا ناف ببجامث كفلخ

 لالدتسالا ىلع ردقبالو تاي آلا فرعبال نمؤملاريغ ناف (نوئمْؤي موقلإ) ىلاعتلاق اذلو ددرتملا |

 ىرمأت نيا هنع هللاىضر سيوال مره لاق * تاملظلاو ددرتلاو كشلا ىف سف تالالدلاب |
 دق بواقلا هذهل فا سيوا لاق اهب ةشيعملا فيك مره لاقف ماشلا ىلا ًامواف نوكا نا
 هطلاخ ىذلا بلقلاو ىحلاالا ديصيال رقصلاك ةظعلا نال ىا ةظعلا اهعفنتاش كشلا اهطلاخ

 نم انلعجالو ةلفغلا ةنس نم انظقوب نا ناحبس هللا لأسن هيبنتلا هدفيالف تنملا ةباثع كشلا
 قزرلا هل طسب نم اي طعا 4 تاق 8 محراافؤرلا ميركلا هنا ةلاهجلا باذعب نيبذعملا |
 ةفينحوبا جتحم تاربملا رئاسو ةقدصلاو ةلصلانم «هقحؤ# ةبارقلا بحاص «ىبرقلا اذ

 ىفاشلا مهسشو قيتجملاا دع مراحلا ماحر ,الا ىوذل ةقفنلا بوجو ىلع ةياالا هذهب هللادجحر

 ه6 ليبسل |نباو نيكس ماو 0 دالولا دوجول نيدلولاو دل ولاىلع الا ةقفنلا بج والف ملا نبا ىلع

 دارزتنإالا! قنمكاف 25200 ليبسلا نبا ناف ةفايضلاو ةناعالاو ةقدصلا نم هناقحتسيام

 ةبارقف نيدلا ةبارقو بسنلا ةبارق نيهسق ىلع ةبارقلانا ىلا ريشي ةممحنلا تاليوأتلا ىف لاق ©

 ةدارالا لها نم ةيالولا بلدنم دالوالاو هللايف ناوخالا مهو ق>ا ةاعارملابو سما نيدلا

 | نيعزفتسم ريغاايثدلا نع نيد نحتم هللا بلطإ ن نيلغتشم هللا نييطقنمرباكالا كايذاب اوكسم نيذلا
 - ا بورا



 م1 ع زجح نورشغملاو ىداحلا ءزخلا

١ 

 رظنو علاناق فشكب  مهنلع داج اذاف نضال نيفشكتسم مهنح نم نيريجتسم هفطلب نيئيغتسم |
 | مهتداع ىلا نودومي ةدرمتملا سوفنلا مهو 6 مهنم قيرف اذا ) مهباسصا ايف فطلب مهيلا ظ

 | مث ةمحرلاو ةمعتلانم 6 مهانينا امبا ورفكل ) ةمعنلا نارفكو ةئيندلا مهتعيبطو ةمومذملا

 ) 5 اوهل اعابتا مكعابط قفو ىلع نولععتام ءازج «نوملعت فوسف اوعتمتفإ هلوش مهد ده ١
 ٍ وهف 8 باتكلاك ةحضاو ةحح ىا هي اناطلس هيلع 8 [ ميا هداتسرفايا ] 46 انلزنا ما قه

 ا
 أ

 ه«نوكر شي هباوناكامب له (قحلاب مكلع قطني انباتك اذه ىلاعت هلوقىف م ةلالد ملكت 46 ملكتي

 هتهولاىف نوكرشي همسب ىذلا ضمالابوا ةيردصم ام نوكتف هتحصو ىلاعت هب. مهك أرشاب ىا

 ىلا ةراشا هفو *« كلذ مهيلع لزنن ملىا راكتالاو ىننلا ماهفتسالاب دارملاو ةلوصوم نوكتف
 عابط مئات نم تناكناو مهل ةجح نوكت ةلزنملا ةجحلاب ةنورقم تناك اذا دارعلا لامعانا

 | هف لخد دقف ىده ةجحلابو ىوه عبطلاب لمعلاف مهيلع ةحح نوكت ةئثينْلا مهسوفن

 ةئتخلا مهلامعتا ضعب نونظيف كاذ نورعشال ا وناكن او اهتادسافو اهتاحلاص داععلا لاعفا

 هتحنرما هنا داقتعاو لطابلاف ضوخلانم :هللاب ذوعنو اهببطب مهل ملكتي ناطاس ريغنم ةببط |
 | لئاط

 تسئاتسك رتب ىورهؤب هك هيرناك نع ىبارعا ىا ةننك نيمو مسرت

 ادمحال ارششاو ارطب 0 اهباو> رف 0 ةيضوةكو' ةلكن دعا 5 ةمحر نانلا انكذا اذاو 0

 ةكقراعأ 6 ةثيس مهيصت ناو ص ىلوملا .ةيدوبعنع اوضرعاو انندلا ةانلا مهترغو اركشو |

 | اوأجاف :« نوطنقي مهاذا ف مهيصاعم مؤشب ىا 6 مهيديا تمدق امب ف قيضو ءالب نم |

 | هنىني دنتكسم عزجو ديمون ناشيا هاكنا ] ةيسرافلابو : ىلاعت هللا ةحر نم سأيلاو طونتلا
 | افاد ةييوجملا ةيلفاعلافضو اذهوز[ تعدي ديدادوص منو :تةيينوداينراذكم_كدشا

 الو .نوحرفبال .مهناغ كلذ مهنع تاف وا .عبطلا مثاليام اولان ءاوسف ةدارالاو ةيحلا لها

 مهب ناكاملف ( 5 انا اهي.اوحرفنالو. مكتاف ام ىلع اوسأت الكل ) ىلاعت لاق اك نونزحي
 نم تالزنتلا نوريو ةنطابلاو ةرهاظلا ةمحرلانم نوطنشال ىلاعت هللا ىلع دامعالا ةوقنم

 ىلا نوربصتو تاديعاجلاو تاضايرلا عاونابتالاخلا, حسحصتب .هللا ىلا.نوعجريف. تاننولتلا |
 تاقرتلاو تانكملا روهظ

 تخباس هدئاف ىارب زا خلت تيرس بيبط .* تسسنهافرم زورالد شوك ربصب

 | نم قزرلا طمني » قازرلا 46 هللا نا » اودهاشي ملو اوراظني ملأ ىا # اوري ملوأ » |
 52 5 6-5100 57 ا : اى

 نب هقمضلإ ىا 3 ردهو 4 ىلا هحجبم و كلدو هحاللام 2 نا ةعيبول ىا  ءاشي

 نايكي ارييلعملا نم هم واعم كلذب مهم جر>ةسل ربصلاب هيحيتع و كلذف هلاح ماظن ىرر |!

 + نينموملاكءاريخلاىف ربصلاب باوثلا نوعقوتيالو ءارسلا ىف نوركشيال مهلاف عزجلاو ريصلاو
 ديزت نا حبطتستال كلذككناح ىف الو كقلخىف ديزتنا عيطتستال م هللا هحر قيقش لاق |

 .ةزؤبلا يلطف كافر يي الن كدر ىف

5 
 ارح ديا ىم كان ناييرك مدتك نيمززا * | 3-0 دشاب 1 ىقشاع ىعدا 2 وكرا قرر

 (نا)



 مورلأ ةروس مهي م7 جح

 تاحردوهلمح مو تاداعسةلح لدا هكدوب دنمزاين هشيمهو دشابىوعد ىف ركن !مهدزاؤد .دشاب |

 ظ ةنملا نم سانلا رودصو سوسو ىذلا نانا 1 دا مد مم نك و تبا ْ

 ١ هديورو تسادخ :نادرمزا ىدرم تسوهزيح هدزاود نبا 2 تسزيح هدزاود نيا

 تسصاوخ سايلردو درادءاوع تروصرك ١تسيزيج هدزاود نبا هكازه اكو قح هاركلاسو

 نم: هللاريغ ىلا نيتفتلملا ( نيكرسشملانم اونوكتالو ١) ةممجنلا: تاليوأتلا فو © نءانلاو

 2 هكا تح سس

 ديرجتلا نم اهيلع سانلا رطف ىتلا ةرطفلاىف هيلع اوناك ىذلا 6 مهئيد .اوقرف نيذلا |

 6 اعيش اوناكو ) قملا مم ةلاكملل ةمزالملاو سنالا سلجم ىف ةيقارملاو ديحوتلاو ديرفتلاو
 نالذخلاب اندلا معن ىف اونغر مهنم اهرفو نانحلا معن ى ا اولام مهنماش رف اقرف اوراص ىا ا

 لك ) نارينلا تاكرد ىلا تاوهشلا بح نييزتب مهقاسف ناطيشلا ةكبشىف اوعقو مهنم اًيرفو

 ١ نودحرف 2 مهعئابط ىضتةمو مهسوفن ىهتشم ند © مهيدلاع ) قرفلا ءالؤه ند 4 باَرَخ «

 مهتبذج نا ةبذاكلا نونظلاب اونظو تاوهشلا راحبىف اوقرغتساو تالفغلا نيداسىف اولاغ

 مهحرف بلقنا مهدهج باحس عشقناو مهتقو ٍبايض فشكلا اذاف ةيذاحلا ةداعسلا هنفام ىلا

 ىلق ام ةلاهلا ناطوا ىلا الا اوج رعي لو ةلالضىف اوناك مهنا اونقيتساو احرت

 راتح مأ هك ع "ذأ * رابغلا ىلكا اذا ىرت فوس

 لاحءوس 24 رض #© [ ار كم ناك ريشم ىنعي نامدا دسرب نوجو] #* سائلا نسماذاو 9: |

 لاق * ءالبلا عاونا نم كلذ ريغو رقفلاو ضرملاو رطملا سابتحاو طحقلاو عوجلا نم |

 نيسنم 9 مهنوكلاح 5 مهبزاوعد 8 ىذانم نانسنالا لاثيام لكف اق سملا تادرفملا ف

 كلذ فشك ىلع ردشالو مانصالادنع جرفال هنا مهملعل هريغ ءاعد نم هبلا نيعجار ه# هلا '
  ةحر 8و هدنعنم ه6 هنم 8 [ارئاشيا دناشحنن وح سب] 56 مهقاذا اذامث #: ةللاريغ مهنع

 قيرف اذا # اهوحنو ةحصلاو ىننلاو ةعسلاب كلذو مهب لزانلا ريضاانم ةفاعو اصالخ

 مهافاع ىذلا مهبرب كارشالا ىلا دوعلاب مهنم قيرف أجاف ىا « نوكحرشب مهبرب مهم

 اليزا تاج ثلباقمرد ىنعي دنرا كرش دوخ زاكدروربب ناشيزا ىهورك هاكذ ١ ] ةسرافلابو :

 ىلاعت هلوقىف م كلذك اوسنل مهضعب نا امل مهضعبب لعفلا اذه صيصختو [ دننك لمع نينج

 ق'مزا الا 1١ كس وتو اذّطَقلا قيرطلا ىلع مقم ىا «دصتقم مهنفربل ىلا مهاجم املفإ

 ها وعتمتف © ةيفاعلاو صاللاةمعن لوصومللابدا رملاو ةبقاعللهنماللا :مهاتيت ا امب اورفكيل قي ةلخا
 ىوك] دارسسالا فدكىفو «باطخلا ىلا ةببغلانمتافتلاوهو مكلاجا تقوىلا الدلق ؟رفكب ىا
 ىاهمعتزا زورهسود ديروحرب نارفاكىا ]ىنعي :ىنشاكلا لاقو[ ديرب رسارفراكزورو ديروحر

 ريشل ةيمحتلاتاليوأتلا ىفو © ةبوقعلا هو ةرخ آلا ىف مكعت# ةبقاعا6 نو. ءاعآىوسفإ# [ىوسد

 اهدرمتو اهئايصعو سفنلا ةلالض نمو هتعاطاو حورلا ةباده نم ةجورمب اهنا ناسنالا ةعبطولا

 تصلختو اهيعاودت نكس و مهس زفنارشكلا ةيلبلا مهتسهوةنتفلا مهتلانو ةئحلا مهتلظا اذا سانلاف

 ةرضحلا ىلا هيلع ةلوجحلا اهعيط قفو ىلع تعجرو اهتاوهش ةءلظ رسانم مهحاورا

 هللا ىلا ةيلبلا عاديف نيرطضم اهعابط فالخ ىلع حاورالا ةقئاوع اضيا سوفللا تءجرو



 مد( 7 جم نوريلاو ىواكل» نجلا

 و 8 تلد موصعم ىكالشإلا ريغو دنم ملح ايو”: كسا لب ىوزا انا نذاتيرؤو هةيبتم

 ماللس !اهلع دمع زا دعبو ٠ تسنامهدا نيرت انادو نيرتهبو تساسنا مخ مالسل ا هلع دو .

 اءاعزاناقو داهتجاو .تستحم هباحزا دعباملع عاجاو هبا عاجاو . دش ماهتىلعي تماماو

 نيخيشلانا لعاو « [تسقافتا ارىبفاشو هفيتحونا دش هلق دكا نوقف ءاعتلاوقيشأرو

 ىناحصلا لسننم ىرعشالا نسحلاوبا خيشلا اهدحا مسا قحلا لها ةفئاطنم نيلماكلا

 | ةيرعشالاهن ومس هسهذمل اقفاومدةّتعاو هشه رط ىلا بهذ نمو هنع هللا ىىذر ىرعشالا ىسومهىنأ

 | خشلا اذه بهذا اقفاوم دقتعانم لكو للادحر ىديرتاملا روصنوبا خيشلا رخآلا مماو
 دعب ىناثلاخ.ثلا ءاجناو ىناثلا خشلا بهذا قفاوم ةفيشحىا بهذمو . ةيديرتاملا هلومسي

 دعب ءاحناو داقتعالا ابى لوالا خسشلا بهذمل قفاوم ىفاشلا بهذمو . ةدمب هفيسشح ىنا

 لامعالا باب نونفاش ةىعاشالانا مكلامعالا :بابف نويقتح نويديرتاملاو ةدمب ىفاشلا

 صالاىلواو لوسرلا اوعطاو هللا اوعبطا) ىلاعتهلوةل مزال ةقحلا بهاذملانم بهذم مازتلاو

 ؤ نامع اوزان دوب قح ماماو هفياخريركيوبا زا دعبو . دوب قح ماماو هفدخركبوبا ا

 ؟ اهئامأو هود لور لا ل اامو) لاعَت هلوقل بجاو ةيطانلا بهاذملا نعزا رتحالاو(مكذم

 قو « مهم 0 عدلاو ءاوهالا لها ةسلاج نع مالسلاهيلعىهندقو 6« اوهتناف هنع

 ١ ةكئالملاو نينعاللا ةنعلو هللاةنعل كئاوا ىلعف نيدلاف نولغديو ةنسلا نوت مكى

 نواس ميذم ددحاوف ةقرف ةرشع ل ىلع قوصتلا لها قرش دقو ب ( نيعمج ا سانلاو'

 ةيحارلقلااو ةكانلوإلاو ةيلاخاو ةيتولطا مهونويعدب قاولاو ءاملعلا مهيلع 2 نيذلامهو

 ١ لا درتي اجامل ءادئاهرالاو هقكاؤلاو يعالج فاككاو ةحارإلاو ةيرتوطاو بلو |
 - - . - -. أ

 ةّهرطلا ةءاشهىف ةيذحلا كلت تريشتلا# مالسلاهيلع ىلا ةيم ةكربب ةبذخلا لها نم مهنع
 0 + هرسو دوي * 2 راح دع 5 5-5

 ةزاوصق نالمثنال اوشد مهلم ا تءلعشاو تغعذ ىت> ةارمك نكمذاتلا للا تبعشتو |

 نعا ىلا عهدا ىلا مهضعبو رديح ىلا مهضعبو ردنأق هلأ مهضعب بسشنا 6 ىنعمالب خو كلا

 رك آلاو زهاظ اهدحلا:نيدهاشب اهلهأ ليو .لماقلا نم لقا داشزالا لها اذه انئامز فو كلذ |
 ىنلاوهو هب ىدتش نه ىريف درعا ع ةلواسأا ناابلاو ةعارسشلا ماكحتسا رهاظلاف ناب

 رابكلا ضعب لاق + ىمعلا ىلع هكولس نوكيال ىتح هللانيبو هني ةطساو هلعجيو ماللاهلغ

 دذاي روش نارداي دشاب زامشىب تافالتخاو.رايسإ تاداقتعا قادت و نيحرد هكره ]

 ١" نتا ا دوخ تفرح ارزيح هدزاود 111 مقام تهذم دشاس قاناد تنالو

 مود .'دزاد تحت ناكسناب 0 ةلاوان ا تيانيطتو نوت بيسو تسناياناد كراع هدزاود

 قلخاب دكت ! مراهج .دوش .ىضار ىادخزا كت 1 موس : دنك ناشيا ”ىرادرب نامرف كن
 شاق نبادناشؤة خا .نناوتازكلا 81 ماشش.دئاطنر قا ئوازأا كيا 000

 دشابرو> لالحو راكزيه ربو قم فه ٠ «هللاقلخ لعةقفشلاو هللا مال ما ميافعتلا ادا قع تساند

 ةزرص درك -- ا
 نادوحنز هكذا تاز رمصا نكي كل وكتاب سكحيهاب كل ١ | مهل دكلا صرحو عمط كرت مشه . |

 ا

 ل اوغثمتادهاجمو تاضايرب ,ب هتسويب ةكنأ م هدزاي. قكوتاخ كنق دا ا | مهد. دربن ىباثاد

 (دشإ)



 مورلا ةروس مهي 7 >تجم

 ةعاكش ندب مصح ركشلو دنز ىب مصخ ازكشلوب اردوخ كنح زور ليب تك |

 رازه لس هارشكم لقن هكتفك ركيدو: . دشاب ىدو# نوح ليب هك دباب سي دوشيه

 تفك كيدو .دشاب ىدامع نودم» ليب هكدياي سي دسر ىمب ,ىوب ىتحزو درادمرزبرايزم

 نوئكا .دشاب ىت# نوجه ليب هكدياب سي دنيشنيم ليبرب سك نيدنج هكدتتكيم لقت |
 تبسرتبو دنسر اع تماالق كل وادع زك ره :لئالد ؛نيدب ناشنإ هك نك هشيدنا دوخابوت ا

 عون نيزا نيدنج ره هكدنناد ارئالتاع هلج دنياي اكان ثار ةكيتن زك ع نان ق م نبا
 ياو. دنسرت 'تسا لس هكل وادع, نك رهو دنتفا رودب ليت :تفرعف زا دنيوك ششنب ليلد ظ

 نامزا كيو دسررد قح تيانع نوح .دوش هدايز ركاو دزيري ناشيا نايمزا فالتخا |

 لسزا امث هكنيا هكديوك ناشياابو دناديو دنس .تسا لب هكتانج ارليبو دوشان» ناشيإ
 دينادرك اني ىلاعت ىادخ ام ددسن ادن ركيد قابو ديتسناد ىلبزا ىزيج دينكم تاك
 انين نك زو: دعلذائعب تدحز ازكي, نا وذو مانت هتفايإ لاخسوت: غام دو: تسل ايجرارت 70

 َناَزاَوٍهتيامت نارصا لكى عا لهجت ناهز, قاب كدنا ز كم دنكت لوبق ادام نخيس نيكا متيام
 اروا دنك تقفاومو دنك لوبقو دونش ارانب ن>سناشا نايءرد هكناو .دننكت عوجر
 ىدنش هكنادىم نوجه ارهفلتح بهاذم نونكا « ةنياعملاك ربخلا سيلو» دنهن مان فاك |

 دندركداقتعا ىزيج ىدنوادخ تافصو تاذرد كيرهو تسه ىدنوادخ ارئادوجوم نيا
 لثو ابدت ناعما رصاقتعا :يذاوم وجم !ننبازز ثنداح او. نا قو ديد رك عراك نكيدكياب نوح

 اريتاتتو اذينة وينك ماع فايا ريما رع لن ان رك تنال فروخ ]تع ابم باج ك
 هك اريزتستسرد ىلقع ليلدبهنو ىلع ليلدبهن تاداقتعا لمح نبا هكينادو يتعدل دكا |

 هلمحو تسا ليلد الب هلم داقتعا سإ دشان شي داقتعا كب, ”ىضتقم ىلقنو ىقع لئالد

 قادان راد 115: فاك اءانركدف ا: كدب وكل ديزركي+ كمضاد: كياذاقم تاور تلا راق
 لصاو ضفرو:رذقؤنيجو ليطمتو ةيشت: ىوزرد هكتسن | مقتسم تهذم: سب ديرب ارب همهاب |
 ةلابتإا ضاعت تس ىنعم ك1 كحد تستعامجو تنس لها بهذمردو تسمالسا دشام ْ

 تافصإ تسفودومو .انتسكبادخ رك تشن | هبا داقتعاو . ةباحصلا ةدضقعو لوسرت نس ا

 ةرمشعلاّنم دحاولاك هريغالو تسميدقوا .تافصو .تاذو دا زمنا تافصدا كساوزتمو):لارتس |

 دشاب هكدرادن ناكماو تس ناكمو زي>و دنزرفو نزو كيرشو لثمو دنو نضال والم ١١

 ىوزازيجهمه كلب تسين ىزيمبو تسين ىزيجردو تسين ىزيج ربو تسين ىزيجزا واو .
 أ اح امندردوا راديدو رمس مح 57 ىديدواو .تساىوب قاب تسا ىو مئاقو تنس , |

 تسراتخم لعافواو .تسميدقوا مالكو . دوب دها وح هنيا ره ارتشهب لها .ترخا ردو تس

 تسدابع لاعفاو دابع قلا- .تسنركيدقلاخ ىوزجو .تسنامياو رفكو رشو ريخ قلاخو |
 دئامت ىوب تاقولخ تافصز ىتفص جده .دنراتخم لعافاما دنتسين دوخ: لاعفا قلاخ .دابعو.
 تدنااكدب ]اوت انا ىو: تبنت عمو كلاقما و لاتةيز اءدياا ىبك جور رطل )د خيري ْ

 | بجاو ىورب ىزيج جيهو . هزئمو كاب ضرغو تلعزا وا لعفو © 'ىش هلثك سيل ) |
 اا : 0 __



 م1 7 ع نوريشلاو ىداحلا ءزجلا

 يت انواع راد اووؤعت 5 ديكو انندش ةركنم [نئاست لمفو ناتملا رج لخاو |
 لاو انهت كد وخ لانفا قلاخ: اادوجو:دئدركت فاضا:دوخب اريادخ قاد: ردقلغاو. |
 دئدرك نعط قورافو قيدص قحردو ديدر» واع هنع هللا ىضر ىلع: ”ىتسودزد ضفر ا

 ماماو هفلخ ارؤاو ندرك تعِس ىلعاب لصفالاب مالسلا هيلع نينا نيا دكر 1ك

 امهنعهللاىضر قورافو قيدص 'ىتسودرد بصن لهاو . دنتفر نوربب ناعر ةتاقنااتتا

 شلش ةقرف نإزا كيرهو انتقد نوريي ناعا ةرئادزا دتسنادن ماماو هفيلخا اواو دندركت |
 هلجو تسدوجوم الا بهاذم نياو .دندما هقرفودو داتفهو دئدش قرف هدزاود هناك
 نا رق رخا انا نارق لوا زا هكدتيوكس نينح نيا كيرهو دنيوكم ثيداحاو نارقذا

 نامد ص كل اديب امنازا 2996 لص اقر نبك مهف مد م اما تسام بهذم ناي

 تاذصو دنوادخرد ىمكىه تسه ىدتوادخ ارئادوجوم نيا هكمالسلا مهيلع اسنازا دندينش
 تسردوتسار ناشر: لئالد هلمح نبا هكدندرب ناك نينحو نر ضايتلا| ىزيح ىدنوادخ

 قيرط نوح «دحاو لقعلاق يرط» 2 قاشنا ارهلمح اريز دوباطخ ناشيا ناكناو دا

 مولعم هباكح كيبارت ن>س ناو دشاب اور ى هادايز كليو هلو اذاتفع دياش عاود لقع
 اناث هل رهاشن ا لها هكدوب ؛ئرهش ةكدندروا تراكحو دنا تهش جبع ةكتانجدوس ||

 ديد وب ىم 0 نيردو ل ارلي 50سم ديدوي هدينش ليي تناكحو دولا

 ا رهش نا لها دوي لس نأ فراك | ناو دفا ورف رهش ناردربو دسر قاوراك ىزور 3

 هدهاشم ارلسو مدد نوري نيدو ناشيإ نيرئاقاع هحن ادناهدروا لي ديدنتش

 لس, شوك درك زارد تسد ىي . دندما لب كيدزتبو دندما نوريب رهش نازا ىتعاج. منك

 ىدوك نوح  ىديد ىزيح دماوا ثسدب ليب موطر>و 11 5و .

 لس تشدو 2ك تسوركيد ىو ..تسل دوم نود لب هكدرك داقتعا مر

 ىبو .تستخم نودي .لس هكدركداقتعا ]سكن ا تل نوج-# ديد.ىزيج 61

 داقتعا نلكنيا ىدامع نودي ديد ىزيح داو تسدب ليبي ىابو درك زارد تاس كي أ

 دوخ لرد ركيدو . دوب ريس نوح ليب تا ”ةاحرد 053 . دوب لكش هحو أ

 نوح“. نيد وكاد اقنع دندننش هكنانح ”ةلاحره لهاو دوب دوم نوحض لس تفك

 ناركيد: داسقتعا قنوا دو 'داقتعا' تانبثاب: كيره.دندرك زاغا نتفك ليلدو دندش
 رد. هكدتنك لقت ارليب هكتفك عي . دنداهن مان ىلقتو ىلتع للد ارليلد ناو درك |

 لمرات تذك :زكستو 51217 زان وففغل لبن كباب كانا ىاركسل“ نعي نكن قور

 لعق

 أ تءيب قيدصاب مالسلا هيلع دممزا دعب كره دنتفكو دندرك نعط ىلع قحردو دندرك ؤاغ

 كرا كادت د يابقبو يتم دايو دودعل نان هاش لدا تن مانع وحمل [لبب هك زك ١
 ( ديديد ةركحل دتتفك مديد 22ه ارلِيب تب لا «رقلمف ف دوح لاا

 ارركك ا |زوكيدك و[ 2 داؤوت هتنك نكردكيا قالا اهم انندليستا زكيانكس اهلج



 يا ب اجو سس اممم 52222 ايي

 ) ثح ةالتصلاب ىلاغت صايل ةقح:ةفوت "قتلا ةماقا عازل لاقأ © اهقاوقحو:اهظنا مث لع

 ” اكهطنا حلا ة ةيفوت اهنم دوصقملا نأ ىلع اهات ةماقالا لففاب الا حد انيح اهل حدمالو كا

 ١ قشاكلا لاقو « اليدبت هللاةرطفل نيلدنملا  نيكرتشملان. اونوكمالو ذو :اهتاانهي نايتالال |
 ظ دع خشزا ريس رد . تس كاكا العذل ادمعتم ناعهكرتب ناكلنزا ذإ فاك دشامو ] |

 | ضرع 1 نهزا هجره اللعن ول قدح 4 لقت هللادمحر ىسوط معا

 ْ كا هكا ثيدح نبا نم نك لاوتق ناو دار كك ك0 تاتكرب داك

 ١ 0 ؟ لمأت لاسىس منك تقفاوم نأ رق زا ىتباب هك متساوخ ( رفك دقف ادءعتم ةالصلا

 اوقرف نيذلانم 8 6 نيكرششملا نم اونوكت الو ةولسلا اومبقاو ١ [ هكمتفاي هيأ نيلات

 دنامدرك ادج كت ازا ديشابم ] ةيسراقلاب ىتءملاو ..راجلاةداعاب نيكرمشملا نم لدب هي مهنيد |
 ١ فالتخا ىلع نوديبعي ايف مهفالتخا مهنيدل مهشار رهو |[ اردوخ ند هتخاس هدنكا 5و

 لكلا نا ناس نيكرسشملا بارضا نم "ترض ىلا ءامتتالا نع .ريذحتلا  لادنالا 0 مهئاوها |

 ىذلا اهماما عباتيىا ايت لك عباشي ةفاتخم اقرفىا يك اعيش اوناكو © قه ن كالضلا ىلع

 ىاتلا ةعامج اكوا يحن لاق + 4 ىورك ره ] 5 بزح 1 6 لصاوه

 كلذ مهل ىلاو قح منا مهنم انظ كورورمسم

 شيوخ راكرد ىلدعتروخ ىعوت تللع * شيوخ رادقم روخرد 0

 5 ع دح هعمودج ماها هج 03 ريغ قالو نشوف .- تكفا للكل

 1 رقلا تفاتخاناو اذه انموب ىلا مالاسلاه.اع مد ندلنم ماسالا هللاأدتع ندلانا معا #

 هم اقر ةاور ءاص 2 ةدحاو أ اوناك ن ما :ءااناو ر ءاطعاللااو مالا ىف ١ ةسنلاب ماكحالاو

 مهاربا همازا ىور دقو « كلذ وحنو محلو كلمو نثو ئدباعو اسوجمو ىراعتو ادوهل ْ

 ناك امىلع اون اك نيذلامهو ةدحاو ةقرفالا رانلاق ميلك ةقرذ نيعبس هدعل تراص مالاسأ ادلع

 | نيعيسو ىدحا هدعب توا مالا دسلا هيلع ىسوم ةقاناو. عو نءلاو”لاوطالاو مها ربا هيلع

 | مالسلاة لع ىتيع:ةما ناو + .هلمعو ئسؤم داقتغا: لعأ تناك ةذحااوالا راثلا مهلك ةقرف

 دمع ةماناو . هلو هداقتعاىف هقفاو نمالا راناى مهلك ةقرف نيعيسو نيتلث هدعب تراص

 اوناك نيذلامهو ةدحاو ةقرفالا رانلاىف مهلك ةقرف نيعبسو اثالث هدعب تراص مالسلاهيلع

 قرفلا هذهو * ةيجانلا ةقرفلا مهو هباحصاو ماللاةالصلاهيلع هللالوسر هيلع ناكام ىلع

 تيالودد نه ] مهضعب لاقاك ىصحمال ةريثك ةقئازلا بهاذملا تايئزْؤالاو تايلك ةلاضلا ظ

 ١

 جسهبو درادن قاعت جيده تهذم هسو داتفه نيإب تهذم دصنأ 31 ماي بهذم دص نسراب

 5 هسو داتةه 3 حاشا تود دك كالو كيرد هكىتقو سا دباع نياب هحو

 | تهذم شش دنا نثن 1 عا زا هك بهذه قاكو داتنه نبيا لاضا ياش دولا تهدم دنح ملاعرد أ

 ارسانتافصب اريادخهيبشتلهاسصتو . ضفرو .ردقو . ربدو . ليطعتو . هننذت .. تسا |

 | دند رك ادخ تافص نود دشر كم اريادخ ليطعت لهاو. اد ركدننام تاق 0 3

 0 ع عوو دودو



 امو #37 نورشعلاو ىداحلا ءزجلا

 دئؤشا مكح دشاب مكح رك او دنوش دهازتدشاب دهاز رك او دنوش ماظ:دشاب ماظ رك او.
 | يك باكو اه يفعن |ايعاظ' نلعغ ا, هاله ذح .الؤهاأسا ةلكسا نو ثوم قفعل د غلاب اكرعّدم قبح رككادر |

 تنبأ: دنشاب .ءاشداب'تححو تارا تلا نيككهنغوا دكان بولطم:هاشداب :برق.از نك همه
 بهذه ةكبااره دزروى ىتسودتح هكااب دو»راي بهذمموس «مهكولم نيدىلع نسانلا» ىنعم

 ا «هإالخ نيد ىلع ءرملأ» ىنعم تسش|نوردناتءةفاومو نوربب تهزاشم تك طرش ىنعمو دربكوا

 ىدتكد اناراعتللابا ة نزيد هرازكتف هبا هكلوق ءكارسبالو / انأدتمال_ ة زم ا نع

 ثدخ ىاقلزا شاب رذح رب * :ىوخ دريكب سفنمه زا سفن دج اول
 كييخل ىاوهزا دركدب ىو « يوك كنز ىاذف رب نوح داب |

 الو ةمصال ىا هبلاثتمالا بوجول ىلاعت هترطف موزاب صمالل ليلعت © هللاقلخ ليدبتال © ظ
 ةدوسو عابتاو ىوهلا لو هيلع هاضتقم بيرت مدعو هيجوم لالخالاب هليدمتل هماقتسا |

 ماقاف ديحوتلا ىلع مهلك سانلا.رطف مهقلخ هل امل ليوحتال ةيمجنلاتاليوأتلا فو #© ناطيشلا |
 ريقفلا لودي * ىهتنا ةواقشلاو داحلالل هقلخ نم بلق غازاو ةداعسلاو ديحوتا هقلخ نه بلق

 بغلا ملاع ةآرف مالا محراماو لديتو ريغت اهرودلف ظوف#لا حوللا ةآ سم ةداسهشلا ملاع
 (هما نطب ف قش قشلاو هما نطيىف ديعس دعسلا) اذلو ةقيقملا ىف اهروصل لدبتالو

 داق لئاقرك كيل تاقلانا69 124 رولخ يبت ليو لعام دباع لكيم

 دوش لئام ار لصا ديال عرف 5 عرف قالخا همهو تسعبط للصا

 كقول شوولا هيئاينن جاذإ نعال ليلقلا) للقلب نفح: نشؤلن:قازؤادملا نم_<اناؤزشا,انلمج |
 ٌ ءارغالا نم دافتسملا هللاةرطف موزلوا هلدجولا ةماقأب رومألملا نيدلا 3 كلذ 0 ليدبال ,لبق 0

 | ىوتسملا ه« مقلانيدلا فه ريخلارابتعابوا روكذملا ليوأتيريكذتلاو ةلملاب ترسفنا ةرطقلاوا |
 ةكم رافك © سانلارثك ١ نكلو 88 ىوتسملا مقتسملا ىنعي فصووهو هفف جوعال ىذلا

 هيهنلا نييينمإو مهركفتو مهربدت مدعل كلذو افارحلا هنع نوفر حنيف هتءاقتسا ه«نوملعيالل# |

 ْ بابانموهو ضارتعاامهم امو ةمالل همومعل مثاىفوا هللا ةرطفل ردقملا ص انل اى ريمضل ا نملاح |

 ا مكيوكلاج نيدلل مكهوجو اوميقافوا ةرطفلا ىلع اومزلا ىنعملاو . ىرخادعب ةيم عجراذا |
 | هريس سدق زارخ ديعسوبا خش ] ةعاطلاب هيلع نيلبقم هبرعاام لك ىلاو ىلاعت هيلا نيعجار

 هناحبس .قح زج هك دتيوك ارؤا بينمو قحب قلخ زا تسا عوجر تبانا هكمدومرف

 [ دشابب ىنجرم
 - 1 .٠ - أ 0-7 .٠

 منك هج مور 0 فريد ردمب مرك * مكهك اب عوجد نم اروه دح صوت

 هةعم نيحقم سوفنلا تاملظ نم اصوصخ لكلا نم هيلا نيعجار هرمس سدق ءاطع نبالاق + ٌ

 ا مهدأ آ مهاربا لاق * هاوس نوفاحالو لاح هيض ىخ نوقراشإل ةيدونعلا تادا دوح 2

 ظ 34 هوشاو 0 ةيوتلا ةحرد كا ةنانالا نال ادم زاد هتيون ىف دنعلا قدصاذا هريس سدق

 اهتاقوأىف اهودا ه6 ةولصلا اوميقاو قم ردقملا اومزلا ىلع فطعوهو هرما ةفلاخ نم ىا

 ( ىلع )



 للا 1> 2 دب كس حسك دسم 5-5 مورلا ةروس مص ١ جم
 أ ديحوتلل ةلباقلا انهه ةرطفلاب دارملاو سأرلا ةاكز مهلوق ىلا لوؤيف قولخم ىا روطفم
 سانلا ىف زكرو عدباىا رطفام هللا ةرطف بغارلالاق * هلراكناو هنع ءاباريغنم مالسالا نيدو
 لان لوقيل مهقلخ نم مهتلأسنْئلوإ) ىلاهتهلوقب هيلا راثملاوهو ناميالا ةفرعم ىلع مهتوق نم
 هنلا.نيبدنم هلوق هنع حصخناك لكل باطخلاو هللاةرطف اومزلا ىا ءارغالا ىلع اهباصتناو
 ىلع نايرجلا اهموزلب دارملاو مهسم'ال عبتتسم هرماف ةمالاءاما لوسرلانا امل مثاىف دارفالاو

 ةفص ه6 اهيلع سانلا رطف ىتلا 2# ناطيشلا ليوستو ىوهلا عابتاب هبلالخالا مدعو اهبجوم
 ةرابع ىه ىتلا هثرطف ىلع سانلا هللا قاخناف ىمالاب لاثتمالا بوجول ةدك ؤم للاةرطفل
 اهبكسقلاو اهموزل تامجوم نم مالسالا ةلمنعوا هك اردانم مهنكميو قحلل مهلوبق نع

 مهنم ىوغنمو رخا ائيد اهيلع اوراتخاامو اهيلا مهبىدا هيلع اوقلخامو اولخول مهناف اءطق

 تقلخ ىدابع لك ) ةزعلا برنع ةياكح مالسل اهيلعهلوق هنمو ناو سنالا نيطايش ءاوغابف
 لوجلا ماب لاتتجالاو ( ىريغ ىب اوكرشينا مهوصاو مهنيدنع نيطايشلا مهتلاتجاف ءافنح |

 لاق : رداصملا جانىف اذك هقاسو هببهذ ”ىشلا لجرلا لاتجا لاَقب اهعم اولاغ مهتفختسا .ىا

 ناتغلاكس (اهشلملا هناتك ىف لامكلا ابا

 ندب نأ دريد ار تماقس.نا .* رمسإ ردامزا دياز تمال_س رب

 ف رشلاريخ زا دش دراو ريخرد * شدهاش متفك كن تسا ضحب قدص

 هنادوهي هاوبا مث مالسالا ةرطف ىلع دلوي دقوالا دولوم نمام ) مالسلاهيلع هلوق وهو

 ىت>) [هديرب ىني] ىنعي ( ؛اءدج نماهيفنوسحت له ةميهب ةميهبلاجتاناك هناسجسعوهنارصنيو
 لصاو ةقلخلا أديم ىف داوبامتا دواوم لك هانعم اهفنا نوعطقت ىا ( اهنوعدجت منا اونوكت
 اهموزا ىلع رمتسا اهيلع كرتولف نيدلا لوبقل *ىهتملا عبطلاو ةميلسلا ةرطفلا ىلع ةلمحلا

 تافآلا نم ةف آل هنعلدعيامتاو سوفنلاىف دوجوم هنسح نيدلا اذهنال اهريغىلا اهقراشجلو
 دياقتلاو ةيرشلا

 دش 5 شتوبن نادناخ * طول رسمه تشتكحراي نادباب
 دش مدرهو تفرك ناكين ىف 0 دنج ىزور فهك باكصا كس

 دواوم لك) لاق دقو (ارفاك عبط رضخلاهلتق ىذلا مالغلانا) مالسلاهيلعهلوق ىنءمام تاقناف *

 هنوكقانيال كلذو سماك مالسالا لوبقل هدادعتسا ةرطفلاب دارملا تاق + (ةرطفلا ىلع داود
 ناك امل ىوونلا لاق + مكبرب تسلأ هللالاق نيح ىلب مهلوق ةرطفلاب داريوا هتيلجىف ايقش
 ناكل مخابول مالغلا كلذذا ملعا هللاو هانممزاب هليوأت بحف اًضيا اًنموموه ناك نيئمؤم هاونا
 هبرومأملا ىعرشلا امبالا ريتعياماو ايندلا ماكحاىف ىرطفلا ناعالاب ةربعال مث + ىهتنا ارفاك
 ىرطفلا ناعالا دوجوعم وهف هنادوهي هاوباف لوين ىربالأ لعفلاو ةدارالاب بستكملا
 دشاب هك ىعدآ ه ] رابكلا ضعب لاق + رارسالا فشكىف اك نيرفاكلا هيوبا مكحب هلءوكح هيف
 ا «دولوم نمام» تسنيا دوب رهشماوعو ردامو ردب ٍبهذم ىلإ . دشاب بهذمهس هتبلا اروا

 | دوش لداع تيالو لها رتشيب دشاب لداع هاشداب رك ا هكدوب تيالو هاشدإب بهذم مود .



 موي 7٠١ 1 نو رشعلاو ىداحلا ءزجلا
 00 ا

 قيرط ىلا كواسلاو ةبوتلاب وفعلا باب عرق نم دبالف ايندلا ىف ةيونعملا هللا تايوقعنم ىوهلا عابتاو |
 هريس سدق ىدعس خدشلا لاق : قشر رش امهئاف ةءدبلاو ىوهلان ع ضاىعالاو قيقحتلا |

 تخوسب ترم تشك سوه مومس * تخودب تلقع مشح ىوه رابغ |
 درخ اناد روتسد ناطل سوت * ديو كيرب تبسرهشوت دوجو ْ

 زيت .لقغ ةجئبرس . دتنيوج * زيتس دنامت ار سوهو اوه 0
 هنمو للا ىوسام ىلاو اهتاوهشو ايندلا ىلا لملا وهو مومذهدوهام ىوهلانمذا ملعاو * ٌْ

 لاق * هاوسامع ىلقلا ديرجتب ىلاعت هللا ىلا لب اهتاجردو ىقعلا ىلا ليما وهو حودمت وهام
 قلاف هيلع تحملاذ ذخأي نا ىباف تامهيدد لاوحالا بابرا نم نابشلا.ضعب تلوان مهضعب ظ
 ريثك ءركس قيوسوه اذاف ترظنف لك لاقو رحبلا ءامنم قتساف هيوكرىف لمرلانم افك
 لوي أشنا مث كمهارد ىلا جاتحي اذه لثم هعم هلاح ناكنم لاثف.|

0 

 تنلرغ دوجولاب دوجو ناسل #* اومهش ىدو لهااي ىوهلا قحب

 بيصت هيأ قملا ريغل نوكحي, * ىوهلل ضرعت بلث ىلع مارح
 قؤذلا لزم ىلا لوصولاو قشقلاو ىوهلا قيرط ىلا ةيادهلا هللا لأسي نا كلاسلا ىلعف |
 لقتنيلف ىنعملا دارا نأ لابخو ةدوصو لابو وه ىلاعت هللا ىوسام لك ناذ قدص دعقمىف |
 رداصملاجاتىف اك [ندركتسارو ندركىايرب ] ةماقالا 4 نيدلل كهجو, قأف » ىنملانم هللا |

 ىف نيدلاو « ههجو مسي نموإل هلوقىفاك تاذلا نع هبربعي دقو ةصوصخلا ةحراجلا هجولاو
 نم ةعيرشلا ناف ىرابتعا ةلملا نيبو هنيب قرفلاو . ةعيرشلل ريعتساو,ءازملاو ةعاطلالصالا |

 ءالمالا نتعب لالمالاو ٠ ةامىتكتو ىلم اهنا ثيحنهو نيد داقنيو اهل عاطي اهنا ثيح
 هتماقتساو نيدلا ىلع هلابقال ليثمت نيدلل هجولا ةماقاو هنع رخآ بتكيف لوقي نا وهو
 هرظن هلا دمو هفرط هلع دقع رصبلاب سوسحم 'ىثب متهانم ناف هبابسا بييرتب همامتهاو
 ضارعالاو ىوولا عاما ؛نيكربشملا لاح ناكاذاف ىنملاو.. هيلع البقم ههجو هل مّوقو
 اني تفتلمريغ هلدعو مالسالا نيد وه ىذلا قحلا نيدلل دمحاي كهجو موقف ىدهلان ع

 لاح ىا 6 افينخ 92[ ارنيد دوخ .ىور دمى ا راد تسار سي ] ةيسرافلابو : الاشو |
 نوكينا زوجو هريغ ىلا هنع هل عجرتال هيلع امقتسم نايدالا ارث السن رغب هللا الثامي كوك

 تادرفملا فو#* هيلع تباثلا مالسالا ىلا لبملا حيحصلا فينا سوماقلا لاق * نيدلا نم الاح |
 ثرعلا تءسو ةماقتسالا قيرط ىرحن نالف فنحنو. ةماقتسالا ىلا لالضلا نع ليم فنملا
 تاغالب نمو + مالسلا هيلع مهاربا نيد ىلع هنا ىلع اهيش افسح جحوا نكتخا نه لك |

 ىئاطلا متاح ىلابوسنم دوحلا ىا ىننحو ىن.دح ملعلاو نيدلاو 1 قنحاو ىكاح ل اودوجلا ىرشزلا
 ةفينح ىبا ىلا مللاو فيلا مهاربا ىلا بوسنم نيدلان اك سيق نب. .فنحا .ىلإ .لحخلاو
 ناسفالا هجوتبامم هنندو ناسنالا للعو هبلا هجوتيام هجولا ةي آلاف مهضعب لاقو « هللادحر ظ

 ةفرحلا نايدالا عي نع هيلا الثام كلل ددسو كنيدصلخاىنملاف . هتماقاو هديدسنل هيلا
 ناسنا ةقدصىا ةرطفلا ةقدص مهلوقو ىنعمو انذو ةقلخلا ةرطفلا 6 هللا ترطف يف ةخوسنملا

 1 رمجوصم وسم دعا

 ( روطفم 0



 6 تايآلا لصفن ه حضاولا ليصفتلا كلذ لثم ىا ه6 كلذك © ريصبلا عيمسلاوهو ”ىش |

 ةوهشلا ىلا سلا ليم ىوهلاو د ([ار دوح ىاهوزرا] 4 مهءاوها 0 اوعما لب امش ٌ

 5 لع ريغب #3 نوللاظ عابتالا كلذ مهناب مهيلع ليحستلل مهريمض عضوم لوصوملا عضوو

 اههسكح ىلا هرايتخا فرصب ةلالضلا هيف قلخ ىا 6 هللا لضا نم ىدهي نف هه

 ىلع ردّشال | 0 ار هللا ةدالكك يطقوب ىوسل دياع هار كل ةيسرافلابو ا

 أ
 أ

 نشل قااخ مكح دئئنرد هدنام * شيردرس ناك دس نوح قاخ

 ىدوادحا |١١ نودكت ١ اذكار ئىّذكش مهو دئاودن مه هلم

 لاومالانم هللا انقزرامف دسسعلل ةكراشم النا ربخا هنال هل كلمال دمعلان ا ىلع ليلد ةيآلاىفو *

 بس الف ىلاعت هلل ةققلىف لامكلا لب هتافصو هتاذ ةلاكىف ىلاعت هلاكيرش نوكيال هفاصوا

 قحلاوا اقح دعلاراصوا ىلاعت هئماضعب وه راصوا هنف الا>راص هللازا ىلحتلا لهانم دحا

 هتك لئلا دا كسلا (نؤكيال و[ بعنطق انوا داتماوأ ذخ الكرك وكمال ناك اوك نإ اذ

 ةلوقعملا ىناعملل ريوصت لشقلا ناف هنم ىتدا اليصفتال ةدحولا لئالد حضونو نيين ىا
 مهلوقع نولمعتد 3 نواقعل موقل 0 حاضيالاو ناسلا ةباغىف لاؤكف قرا ةرودل

 ضرعامث + [دنربخىب اهنحس نبا تقيقحزا ناراكمتسو نالهاجاما ] لاثمالاو روءالا ريدتىف

 اولقعي ملىا 6 اوملظ نيذلا عبتا لب © لاقف قحلل مهتيعبت ةلاحتسا نيبو مهتبطاخم نع

 هملع هعدر امير هاوه عبتا اذا ملاعلا ناف ”ىش هنع مهفكيال اوتاام نيلهاج مهنوك لاح ىا

 نيكسرشللاا ذا اسجل رابتعاب عمجاو ىلاعت هللا هلضا نمل ىا # مهلامو فِ دحا هتياده

 رصان مهنه دحال سبل ىا هنافا نم مهنوظفحو لالضلان م مهاوصلخم 0 نبرصان_نم 0

 كافكا عزا وزو 131 /) ىفانقالا ناس سك ىف" كاف عجب عملا ةلباقم ةدعاق وهام ىلع دحاو

 ىلاعت هلوق ىف كلذو تساهدْنشزا لالض تايثا تايا ضعبو تسادنوادخزا لالضا

 هه دنيوكو هلالج لج دنوادخزا ارلالضا صم دناركتم نايردق ( لبقنم اواضدق )

 دي وكت رزايتخا ار هدنب نايا هك هدنبزا اون لالض سغ,دناركنم نايرتجو: تنساهدنيزا
 | رابتخاو ىلاعت دنوادخزا لالضا دننك تايثا ودره تنس لهاو ثسا هللازا همه دنيوكو

 مدركداي هكتسا هدعاق نيرب مه تسلالضو لالضا ركذ نآرقرد هجرهو هدنبزا لالض

 ىوشلاىفو

 مورلا ةروس ما 79, د

 | تاملظ راثاهب لحمضا ثمح هلالجو هلامح راوناب هل هللا لت اذا ناسنالانا ىلا ةراشا هضو |

 د مكي رتفد لئاوا رد

 انتا و

 نابع ئد ئه اردوخ تردق # نادب تسلم هكا ىراك نأ رهرد

 تسادخزا نك ىدش قاربح ناردنا * تساوخ تسد تليم كراك نإ ره

 أ دب ربج ممع راكرد نارفاحخ »* كلان ريح ايد راكرد اسا
0 

 رانتخا امتد راح ارثالهاج 2 راتخا اقع راجح اراينا

 | ىوه ةلهجلل ديلقتلا ىلا ليملاو ىده ملسلا لقعلا ىضتقم لمعلا نا ىلا ةراشا ةب ًآلاىفو

 زا نادم ندركض ارتعا ن

 رو بوسح-ز ٠ -. لد
2 
2 

 جا || | نالذلانا ىلاو ادمرس نولوذخم ىوهلال ها اذكف ادبا نودوضنم ئدهلال ها نا امكف



| 

 هجولا نسح ىتف ماكل لبجىف تيأر هرم سدق ىرصجبلا نونلاوذ لاق *

 هلاح نم لعجو هنع هللاىخر بهذ نبا ردا ملف ىنع باغمث ىناجشاو هللاو ىا تلق نيناحلا |

 فؤرلاو داوحلا ميكحلا زيزعلا هنا داغرلا لهال اكواس هش رط نمو داقتعالا لهال ابيصن |

 [ ديزاس ىم كيرش واكلمرد

 مو "< م نورشملاو ىداحلا ءزملا

 لوس اصخاش قبو مالسلا ىلع درف هلع تملسف هلولاو قشعلاب قرتحا دقو

 قزتفم ريغ ”ىش حورلاو تناف * اهتايزو ايندلانع ىنيع تيما

 قلفلا عاطم ,ّجح لبللا لوانم * قرا ىتاقم ىفاو كرك ذ اذا

 قدحلاو نفمللا نيب كتبأرالا * ةنس نع قادحالا تّساطتامو

 لابجلاو ةيدوالاف كم.هو نيسناؤملانع كعطقو دارفنالا كيلا ببح ىذلاام ىبربخا تلق
 مالك كيتا نونلا اذاي لاق مث ىدرفا هب ىدجوو ىنجه هيلا قوشو ىنميه هلوح لاقت

 كرشانه رشعماي  مكل برض 8 دارملا ىلا نيرادلاف لصوملا دانتلا موي محرلا دابعلاب

 اهلاوحا نم اعْرتنم ىا ةينادتبا نم # مكسفنانم 8 كرششلا نالطب هبنيب 6 الثم ف للاب
 هللبقو ةقرطملاب هبرضب ازايتعا مهردلا ب رض لاش ؟ دنع اهفعاو مكلا رومالابرقا ىه ىتلا
 رهظي هرثا ”ىش ركذ وهو مهردلا برضنم وه لثملا برضو هيف ةكسلا ريثأتب ارايتعا عبطلا

 اهدحا نيسنل ةّهبا شم املهنل ارخلا ”قشف الؤق هشن ”ىش ف لوق نع ةدانع.لثملاو هريغ ىف
 مهمارحاىف نولوقيو ةهل آلان ودعي اوناكشيرق دافكىف تلزن ثيللاوبا لاق * هريوصت 3-لا

 ارامشايا ] #«مكل لهؤ# لاقف لثملا دوصمث كلمامو كلمت كلوه كيرشالا كلكيرشال كيبل
 0 اكرام نك ِ ةضيعم نهو ءامالاو دسعلا نم ه6 مكتاعا تكلمام نمو [ناك دازاىا انته

 بابسالاو لاومالانم 6 كانقزو اهف 9 ماهفتسالا نم داقتسملا ىتنلا دكأتل ةدي زم نم
 ىا مهو * متاف © لاقف ةكرشلا ىنعم ققحمم كلذىف ةكرش مكسفنال نوضرت لهىا

 مكفرصتك هيف نوفرصتي نوواستم 6 ءاوس فه كاقزر ايف ىا 6 هيف ف مككلاممع ١

 هك مهنوفاخن له ماهفتسالا باوج بصن ةلملا لحىشاوكلا ىف لاق+ مهنيبو مكنيب قرف ريغنم

 مككل ام نوفاخم ىا داشرالا ىف مك ىراكتالا ماهفتسالا تحن لخاد متال رخا ربخ
 مكلاثما انهه مكسفنا ىننم 6 مكسفنا مكتفخك 8 هيف فرصتلاب اودرفنيو اولقتسي نا
 مكتفيخ لثم ةئثاك ةفيخىنعملاو .اضعب مكضعب ىا 6 مكسفنا اوزللالو ) هلوقك رار>الانم
 ةاخا نه لصضفام نودضم قن دارملاو ركذ ايف مكل نيكراشملا رارحالانم مكآاثمانم

 مهو مككيلامت ةرامتسملا لاومالانم مكيدياب ايف مككراشن ناب نوضرتال ىا ةيماهفتسالا |

 ةيدوبعملا ف هناحبس هين وكر شت فيكف ىلاعت هلللب مكل نيقولخم ريغ ةيرشبلا ىف مكلاثما ؟دنع
 هنودبعت مث مكيدياب هنوعتصت ثيح هقولخم عوندم لب هقول ةيئاذلا هصئاصخ نم ىه ىتلا

 تبا نبا مالسلا هيلع قطضم ترضح نوج ] ريسافتلا ضعب نع العن ىبشاكلا لاقو *

 يك اككاركازك تزيطشح نأ كانا كلذ نوكبال هللاو الك د تنفك دئاوح نثيزق ديداضصزي
 دنا ادخ ناك دنب هكارتاك ديرفا هتوكح سب دصد ىك تكرش دوؤخ, لامرد ,اردوخ ناكدنسب

 (قلخ )
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 رشاب ةءادبلا ىف مهتزعلف هللا عم دوجولا ىف ءاكرش اونوكي ناب دوجولا ىف ةكرشلا سندب |

 انوه ناه سوماقلا ىف لاق * ىهتنا هريغ ىسفنب رشاب مهناوهل ةداعالا ىفو مهقاخو هيسفنب ْ

 ىا هلو  نوهاو ف.فختلاو ديدشتلاب نيه وهف لبس انوهو لذ ةناهمو اناوهو مضلاب |

 6ةادوتلا ىف مهلثمو . ىتلا ةنملالثمإ هلوق ىف اك ةفصلا ىنعمي لثملا ة# ىلعالا لثملا لج ىلاعت هلل

 لامكلا تافصرئاسو ةماتلا ةمكحلاو ةماعلا ةردقلا نم ناشلا بمحعلا ىلعالا فدولا ىا |

 تعيصورئرب تفص تساروصمو ] ةيسرافلابو : اهيواس امع الضف اهينادبام هريغل نسل ىلا

 هرسف نهو [ تاذفص تمظعو تاذ تدحوو هلماش تنكح بايك تودت نوح تكذب |

 برالووهالا هلاال هنا وهو العلا ةفصلا هلىنعي ةينادحولاب فصولا هبدارا هللاالا هلاال هلوشإ

 فصودق ىلاعت هنا ىنعم ىلع ةمدقتملا ةلملا نومضمب قاعتم * ضرالاو تاومسلاىف © هريغ

 # زيزملا وهو ل ةلالد ىا ,لئالدلا ةئسلأو اقطت ىا قئالخلا ةئسلأ ىلع امهف فرعو هب
 ىلع لامفالا ىرجيي ىذلا 6 مكملا  هتداعاو نكمت ءدب نع زجعيال ىذلا رداقلا ىا

 ةنوحشم ضرالاو تاومسلا نا ىلع ةيآلا تلد ريقفلا لوّش, * ةحاصملاو ةمكحلا ننس |
 ىلاعت هتردق, لئالدؤرهتدحو دهاوشب |
 تسهاوكوا دوجو تايثا رب تسهارو ىبورودب هرذ هز ا

 هرارسأ ةقيقح نع نوفشاكملاو هراونا لام نوعلاطملا مه مهئاق ةريصبلا لهال كلذو

 هنع كبجعت عطقني الف نيزلا عاوتاب انيزم هارتف ىنغ تيب تلخد اذا كنا كنم بجيلاو

 سشنالاو قاف الا ىلا ادبا رظنت تناو كرمت لوط هنسح فصنتو .ركحأت لازتالو

 افا تنا مث هلي تنحعو هتردقإ ةلجتملا هزاثاوهتاقصو:هلاملاب ةنيزملا هللا .تؤتب نهو

 عدول زككتلاب قذلا كلقلا .كيلا"فآ كاؤنخن مدعوة كانطاب ىدنلا ةنفيفح( رعت ىتعا تدهش
 عوجرلاب وهام ىلا ناسنالا عجري هيف عوضوملا ركحذتابو قئاقحملا جرختسي هيف
 قلخلاق بل لاعتملا كلملا ةياده الواو تانيملا كرديو تايآلا ىري هف ىذلا دوهشلابو قئال

 انقلئث_سم تنك هتبونت ببس ىف راكلا ضع :لاق * لالخلا تاقدارسو لالضلا .تاملظ ىف

 ىف تجرخو ىلوللا ىلا تلبقاو ايندلا نع تضرعاف نحبسي ادويط تعمسف ىرهظ ىلع
 رداقلادبع خدشلا,ىلا بهذا ىل لاقق مالسلا هلع ريضخلا سابعلا ايا تمقلف دشرملا بلط

 هتيقل اذا "ىلاهلسراف' هبانح ىلا دنع: بذَج ىلاعت هللانا لاقف هسلج ىف تنك ىناف: هريس سدق

 عيمش ريخلا نم !ريثكدل عج و ريطلاةئسلأب هللا برلا هيذج نم ابحرم لاق هيلا تئج املف لاق
 ىف ىلاعت هللا ديحوتب كلعف دوصقملا ىلا كدشرت ةعطاس ةلداو ةاو ججح ملاعلا ىفام
 بيس هللا ركذرو (ربك أ هللا رك ذلو) ىلاعت لاق راك ذاو داروا ريخ هناف راهللاو ليلا

 لمحل نمو روفغلا كلملا هللا ةياغب لكلا نكلو روك ذملا ةدهاشم ىلا لصومو روضحلا

 رون نم هلاش ارون هل

 ديرا»كاوس نا ام ىذلا.تنا * هركذي داؤفلا سنا: ىذلا اذاي

 الكحل تؤز] لطغوالا طوع !ةارعاإبا وامزلا وو كابالا لوقت



 م فل 0 ديوي داو د

 بحجز ار مم 0 همك 3 ليي ىو باح ردنا قدح كناب

 تسود زاوأ ز مدع زا ديدرك زاب * تسوب ريزهدرك تسن نانانف ىا

 دوب هللادبع موقلح زا هجرك * دوب هشزا دو زاوآ نأ قلطم

 ون مشخو :اضر نمو ىساوح نم * ون' مشو نابز نم اروا هتفك

 سنالانم 26 ضرالاو ف ةكئالملا نم 5 تاومسلاىف نم ف ةصاخ هلل ىا *« هلو

 ىا« لك ا ا دوق 6 كيد هريغل سيل افرصتو اكلمو اقلخ نجلاو
 نامرف ] ىنعي : ةعاطلا تونقلا 45 نوتناق 9 هلوَشب قلعتم وهو ىلاعت 6 هل #9 اهيف نم لك |

 ةانح نم مهب هديري امل نوداقنم ىا ةدابعلا ةعاطال ةدارالا ةعاط دارملاو * [ ىدادرب |

 قدقاشلف ىلاعت هلع نوعي ال اهريغو ريقفو ىنغو لذو نعو مقسو هحصو ثعبو تومو |

 ثعبو تومو ةايح نم مهب هديري امل نوداقنم ىا [ درك دنناوتىمأ دره ] ىنعي : هنوئش
 تاو.سىف نم نا ىلا ةراشا هنفو * لاح لك ىلع همكح تحن نورخسم مهف مقسو ةحصو |

 نوكت ناب نوعطم هللك سوفنلا باحسا نه ةيرشبلا ضراو بولقلا بابرا نم ةيناحورلا |
 مهقلخ كلذلو رهقلا تافص رهظم ةيناثلا ةقرفلاو فطللا تافص رهظم ىلوالا ةفئاطلا |

 مدآ اعنا هناف ءادتبا ايندلا ىف مهئشني ىا قولخلا ىنعي # قلخلا اودي ىذلا وهو هه

 ريك ذن 6 هديعب مث » مهلاج ٠ ايت الش( ج نزف طمع اريثك الاجر امهنم ثبو ءاوحو |

 ءابحا نونوكف ليفارسا دوص خفني ةرخآلا ىف مهديعي مث ىا قلخلا ظفل رابتعاب ريمضلا |
 نوها  هلوقل اوديعينا ليوأت ىف امنال ريمضلا ريكذتو ةداعالا ىا « وهو ف اوناك أك |
 سايقلاو ناسنالا اهيا كردق ىلا ةفاضالاب ءدبلا نم ىلاعت هيلع رسياو لبسا ىا ه5 هيلع |

 ءاوس نوكت نك هللوقي نا أش دارا اذا هما امنا ءاوس ىلاعت هيلع امهف الاو مكلوصا ىلا

 ْ هنادتنا ند نوها هتداعاو هتداعا ن م قلخلا كن شا امنا احا اذا ىف ال ما ةدام كانه

 ءادتبا هللا ىلع قشافلالاو مهدنع نودقتعيو مهني ايف نومتزيام ىلع ةداداو ةب الن ةاركجا

 سيءادبا ذا تسرتناس آ اهش داقتعاب هداعا ] ىنشاكلا لاق * هيلع نوها مهتداعا نوكل قلخلا
 | ع تسناسكي وا -ترذق دز هذاعاو ءادباوديركتم:ارحاَو هذاعا ديزاد :دارقا ءادبا .نوج

 (تياتأ لكي نهفحو قلخ نادرا! تيقن اكعمتفا اقيم“ وا ؟ةرارادق نوح

 كيناككل وأ لك رب تردقرد *.-دوب راوشد هحره وتو نع تدسف

 ّقدورفلا: لاف زيك ئشمب اريك اللا لثمأ يح عع نوحأىا ىليق ىنعمي انهه لعفا مهضعب لاق
 لوطاو. نعا ةماعد اب  -انل-ىت ءاهسلا كم ئذلا' نا

 ىف نال ةءادلا نم هحالع نوعا :ذاغالا يسب“ ةيمحلا تاليوأتلا ىف هو © ةليوط ةزينع ىأا

 سس ةرشانملاو هتوف لكتقارسا رشامملا ناك ةداعالاىفو ةقياخال اريام هسفنس 0955 ءادنلا

 | راغالا كاعفا نال ءاوش هدنعو قلخلا رظن ذنع هسفتب ةرشابملا نم نوها لمعلا ىف ريغلا
 | دنع هللا ىلع نوها قلخلا نا هو ةفاطللاو ةقدلا ةياغ ىف ىرخا ةراغا هفو + ةقولخم اضيا

 نين دك إو ثو دخلا ك ثولب نيثولتم اونوكي | / ةءادبلا ىف نال ة ةءادبلا دنع مهنم ةداعالا

 ا
 أ

 ا
| 
| 

| 
| 

| 
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 درك ماك ىف ار درم ايد ماك * درك ماثدب ارلقع ىوزج

 قحلا دهاوش قرب ىا 6 اعمطو افوخ قربلا مكيري هناا نمو ةيمحتلا تاليوأتلافو ©

 عماوالا مث قوربلا اهلوا ةيناحورلا راونا شت وول ارسلان فارما دع

 اهنم فاخيف نارين اهلا ايندلا تاوهش ىري قربلا روئيف ىلحتلا مث قارشالا مث علاوطلا مث

 اهبلطيو اهف عمطيف نانج اهنا سفنلا ىلع عرشلا فيلاكت تاهوركم ,ىريو اهكرتيو

 6 اهتوم دعب ) بولقلا 6 ضرالا هب ىحبف ) ةمحرلا 6 ءام) حورلا (ءامسلانم لذتيوإل
 كلذ ىف نا ) نالذخلا حايرب اهتاوهش جومتو ايندلا رحب ىف اهقارغتساو بونذلاو ىصاعملاب

 ىهتنا ىلوملا ةنج معن ىلوملا تابرقالو ىلوالاب ةرخاالا نوعيدبال 6 نولقعي موقل تايال

 كيريضحت ىؤتسام# ىلا, ليملا:نع ابق رصاو كتعاط, نسحاو 0 نيلغتشملا نم انلعجا مهللا

 ىا ه“ ضرالاو ءامملا موقت نا هنايا نمو و بونغلا ضوش بواقلا ىع تنا كنا

 ةمابقلا» وبوهو امهماقل ردقملا لجالا ىلا تاانهلا نم هيلع اهام ىلع اهنتارمكلاو امهمانق

 ىنغلاو ةردقلا لاك ىلع ةلالدال ىمالاب ةدارالا نع ريمعتلاو ىلاعت هتداراب ىا د« هسمعاب وي

 اذا مث # تادرفملا ىف م اهلك لاوقالاو لاعفالل ماع ظفا سمالاو . بابسالاو ىدامملانع

 2 اةع

 | توعد لاَ اهف وعدملا نوك كلذ ىف ىنكيذا مك اعدب قلعتم 6 ضزالا: خم ةوعد ماعد
 |.:ةولعد كدوبقىف متاو لجالا ءاضقنا دعب كاعد اذا مث ىنملاو .”ىلا علطق ئداولا لفسانم

 وه ةقيقألا ىف ىعادلاو [ دبا نوربب ناك درم ىا] اوجرخا 0 اهيا لاق ناب ةدحاو

 روصلا ىف خفني نيح سدقملا تيب ةرخص ىلع قاخلا وعدي هلاف مالسسلا هيلع لفارسا

 تال ارنا كاذاوراهلَخ انفلات :(نوج رخل [امث اكن ] 6 ملا اذا 82 ةريخالا ةخفنلا

 الو فقوت الث“ اهم جورخلا متأجاف ىا بسقعتلا ةدافا ىف ناكرتدي امهناف باوجلاىف ءافلا

 ضراو بلقلا ءامس ىلا ةراشا هب هلا انو « ىعادلا نوءش ذئموب ) ىلاعت هلوق كلذلو ءابا

 اكدر ىلاعت هلاف ىعجرا باطخ ةبذج ىلاو مالا ملاع نم 'هناف حورلاب امهماقو سفنلا

 ةيوهلا ةصرع ىلا دوجولا ةينانا روبق نه جرختف ةبذجلا كلتب حورلاو بلقلاو سفنلا

 داسجالا و رخ ىههو ماعلا ةينىمم بتارص ريشحلل ناف صاو كا صخا رشح وهو دوهشلاو

 نم ةيورخالا حاورالا جورخ ىهو صاخلا ةيترمو دوشنلا موب رسشلا ىلا روبقلا نم

 اوتام مهنال ةيناحورلا ملا ىلا مهتابح لاح ىف كولسلاو ريسلاب ةيويندلا ماسجالا روبق

 ةيثرمو ةيناونحلا ةروص نع توملاب اوناومي نا لبق ةيئاسفنلا ةّيناوحلا تافد نع ةدارالاب

 سيلا ماقم نهوإ[ةينابرلا'ةيوهلا ىلا ةيناخورلا ةشانالا7ةونق نم جورخلا ىهو صخالا

 ىوتملا فو : وه الب هللا عم بش

 ازور :ةتسقاح 7:ناييزإ , ارهدرسا»ااملؤا "دحر

 نفك, ردنا ناش رداواذ_ديج او ناثاوإ ردنا هدر كيبره ناح

 تّشيانخا زاواوا ركود روز ردكلال ورق كادي ديرك

 جا رمح دهعرد هكى لك: ربي ناتساد ناسرد مكيرتفد طساوارد مكساخ رب همه دفا“ قلنا + مكسساك ىلكبو 0 نك ام
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 . ةئاخالا 7 هللوعقم كافوخ# ءاقمل ل امنزلا ءاقملا نوح فول[ نشتيرد] ةسرافلابو: |

 اصوصخ ةقعاصلا نم ةفاخا باحسلا ءوض عن ىنملاو .هلاماغرا ىاناط.شلل امغر هتلبف هلوقك

 دعا ا لاجل تقرا وا سا ]هم لدسلا ءانبا نم ةيربلاىف ناك ن 1

 اقم ناكل امسال ك ثسغااىف اعامطا ىا 3 اًنمطَو. 3 [(دزوس دسر احرهب هل هكدودو هنابز ىف

 « الق رفاسملااماو اهوحنو 010 عورزلا قس ةرورضل عمطي مقملا تاقناف * |

 6 ءام وه [ببازااي نامسآ زا] 46 ءامسلانملزنيو 8# رفقلا ضرالاىف اضيارفاسملا عمطي تاق

 تلشاو تدربو ضعب عم اهضعب مأتلااذا ةيئاملا ءازجالاوهرطملا ءافصلاناوخا ىف لاق +[ادىبا ]

 تابنلاب *# ضرالا له رطملاوهو ءاملا كلذ بيسب ىا 6 هبىحبف ف ضرالا وحن تعجر |
 ماسجالا نم نوكيام ظاغا ظيلغ مسج لاب ضرالاام ليقناف « اهسيىا 4 اهتومدعب 9 |

 برغملاو سمشلا علطت ثيح.قرشملاف تسلا تاهجلا ةيفيكأ نييم ملاعلا زكسمىف فقاو
 طخ ليام قوفلاو ليهس رادم ثيح نوثملاو ىدحلا رادم ثدح لاهشلاو سغت ثبح

 سرفلا لوقو ةيئاملا هيلع بلاغلاام لاَغ تابنلاام لبقناف + ضرالا زك رم ىليام لفسالاو
 رغلانا ملعاو * بحلا رثك حايرلا دتشا اذاو رْلا نثك .ءاملازإ ترثثك ىا::ةيدوالا ترخذاذا
 هك 8[ ةيواقم شررغو.,ضرإلا ىفإ لاب رتفن و وشن ران ثر لكل انو رظملا نضيف ,نم رجلا و
 ىفعنالا وقتي ؟(5 ركل وراك زاد اوفر انتل ءاهعرت نعال ملاعق .هتالخت رخل ىف

 طال نقيرالا فبها ن وكلت :الو * هيءاضتسال ىتشب هد ىتفلا عليل

 6 نولقعي موقل © ا 1 ىهلا تردقرب تساهتمالع ْ هي تايآل 8 زو روك ذملا “© كلذ ىذا 8 22 |

 نوكترد دنتك لقعت هكار ورك سم .] قشاكلا 0 هح هللا نع نومهش ا

 معك [ :ةناداخ ره رد عئاص تردق تالا دادنك بكا ناطعتدرأ ريان قح كاناكاح

 ثعسو قوملا ىحينا ىلع رداق كلذك اهتوم دعب ضرالا ىحينا ىلع رداق ىلاعت هنا |
 هذهىف مالا كالملقعلانال «نواقعيإ) هلوشب متخ نا رقلا .ناهزب ىف لاق * رومقلا ىف نه |

 رخآ هير لواب ىري نم لقاعلا ءاملعلا ضعب لاق * ىهتنا لعلا ىلا ىدؤملا وهو باوبالا
 نونغلا عئادو جرذتسو بواقلا قئاقد طدتسو روتسلا يظ امامهم نع كتبو رومالا

 رخآلا نودب اهدحا قيطيال ضرالاو ءاملا ةلزتمي نواعتلاىف ةبرجتلاو لقعلا مكح لاق * ْ

 ىونشملا ىو : اناما |

 ناعاؤ اوت نإ" ذب ةبلقعا ءالذ أنا لحب ش وح لونقرنا كةكوكت نب

 ضرئفم داش نا ليمكتردؤد نيا » ضرعود نياتسرهوج تلقعةكاز

 ار هيس تعاطز ديا افص هك * ارهْنبا نارمم دشاب الج ان
 تسدب دالالا 0 اروا لقيص 2 سدا نب زا هنأ نيتااافللل

 ناهس زان نتمزت زانق لة! ةيناد كك اَواَهَلْمَع -اتاواتنفت, نبا

 ننام رسال يقر رع عدل © طاق[ نعرف وتلخ> ةلمعا تدع
 لع ةراتما نوح ىلقتع تسه * ىثوخرسغارج نوح ىلقع تسه

 ردت عتب



 لاك ذاق ع وحاولا لل ةكرملا مث . مالا لواىف بلقلا هاشنا تقوك ءاشالا تقوف ةريصبلا |

 ةراشا انه ىلا هايتنالا نم هلاخ ىهلالا هجوتلا ىلا ةراشا ىلوالا ةريبكتلا مث . ةبانالاو ةبوتلا |

 ةراشا عوكرلا ىلا لاقتنالا مث 5 توكلملا ملاعىف هلوخدو توسانلاوهو كالملا ملاع نم هروبنع كا |

 مورلا ةرو مه 77

 رحس نانو نيشس باوخ 5 * رئا ناتوازود ىد هن ا[ كلش

 | كلم هراعشىف تاب !ىهاط تاب نم ) مالسلاهيلع لاق ءوضولا ىلع مانينا مونلا بادا نمو *
 عاطتسا اذاو ( ارهاط تاب هناف نالف كدبعل رفغا مهللا كلملا لاقالا ليللا نم ةعاس ظقتسال

 عجطضينا خس و ةذاهش ءوضولا لع توما نآل لعفيلف ادبا ةراهطلا ىلع وكيلا ناكفاالا]ا

 لوم و لعف رخ آلا هيناح ىلا بلقتينا هلادبناف هعاحطضا لوا دنع ةلئقلل البقتسم هنمب ىلع

 (ملعلا عم لاوهو ءامسلاىقالو ضرالاىف ع ةمسأ عم رضال ىذلا هللا مسب) عجطخي ناح

 اهمحراف ىسفن تكسمانا هعفرا كيو ىنج تعضو ىبر كمساب) لوي مالسلاهيلع ناكو

 انيلادرو انتاما امدعب اناحا ىذلا هللدما) هموننم ماقام دنع لوقيو ( اهلةحاف اهتلسرا ناو

 هظشو ةلفغلا ىلا ةراشا هاش الا ةلاحو مولا ةلاه-نا لعام + ( روشثنلاو ثعبلا هللاو انحاورا

 ماقموهو توهاللا ملاعىلا هلوصو ىلا ةراشا ةدحسلاوىلا لاقتنالامث . توربملا ىلا هزواجن ىلا

 ةدجسلان م مايقلا مث . ىلصالا هنطو ىلا ىلكلا دوعصلا لصحب كلذ دنعو ىلكلا ءانفلا

 | جورعلا ةروصىفنا م جورع لوزنلا ةدوص ىنف ىرولا ىلا عوجر هناف ءاقبلا ةلاحىلا ةداشا
 ماقم وهو ىنداوا ماقم ةدحسلاو ةيدحاولا تاذلا ماقموهو نيسوق باق ماقم عوكرلاو الوزن

 اهنم مث ةموقلا ىلا هنممث عوكرلا ىلا مايقلا نم ةكرحلا ىهو تسلا تاكرحلاو ةيدحالا تاذلا

 ىلا ةراشا مايقلا ىلا اهنممث ةيناثلا ةدحسلا ىلا اهنممث ةسلجلا ىلا اهنممث ىلوالا ةدجسلا ىلا
 كولسلا لوا ىلع ىوتحم ةالصلانم ةدحاولا ةعكرلاف مايا ةتسىف نيضرالاو تاومسلاهللاقلخ

 ةيهلالاو ةينوكلاو ةنعلاو ةيملعلاو ةيورخالاو ةيويندلا قئاقْلاو روصلانم هريغو هرخاآو

 | ىلع قتال ايندلاناااكف ةئسحلاو ةئيسلا دراوت ىلا ةراشا راهنلاو ىلالا دراوتنا معامل «

 لحعلا رون نم ولخمالنمؤملا دبعلا اذكقف امثاد بقاعتلا ىلع امه لب هدحو راهنلاوا هدحولبللا

 | متيجىف ليالا هللا ىتلي ةمايقلاموي ناك اذاف دساكلا ركفلاو دسافلا لمعلا ةملظو ملاصلا

 رون وه ةنلا ىف راهناانا ىنعي راهن رانلاىف نوكبال اك ليل ةنْلاىف نوكيالف ةنملا ف راهنلاو
 ةملظو رفاكلا رفك ةءاظوه رانلاىف ليللاو هتبثم بسحب لاصلا هلمع رونو نمؤملا نايا

 ارون نوكتال راثلاو ازاهن نوكيال:للالا اذكف انايا نوكيال رفكلانا انكف دسافلا هل<

 ىلع وهف ىلحتلا بسحب هلاحو بلقلااماو هيلع ةيلاغلا هتفص ىلع رانلاو رونلا لها نه لكقسف

 ضعب ىف ةئانتطا هلغ رطب ناكناو لالة هبلغ كقافتيالا كف وآيملا قانا هج زراف تلاعال]هلاغ لكم
 رصّمال بلقلا لها عمس اذكو نيبوجحلا لاك ة+ر راتتساال ةمحر راثتسا وهف تاقوالا
 موقلا مهف مالسلاهيلع ىسوم عمسا# تادوجوملا ةرجش نم نوعمسي لب دحاو سما ىلع

 مالكلاةلالدلنا فذحاملف مكيرينا هلدا 6 قربلا مكيري هناي نمو ف ةقيقملا ىلع نوعمالا

 باحسلا ناعمل قربلاو . زيسافتلا ىف كلذ ريغ لبقو . نا رقلا ناهربىفاكءايلا نكس هلع
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 6 بك ىع ثكجرعل معتج بج ع2 تعم رم هجعع ىيل يم

 ميك 7+ جم نورشعلاو ىداأا ءزملا

 مكشاعم بلطو # هلضف نم 5 قاغتباو 9: ةلوليقلاك ةجاللا بسح ىلع اضيا 6 راهتلاو
 لبالاىفمانملا عوقو بلغالا ناك ناو راهنلاو ليللاىف عمي توقلا بلطو مانملانمالكن اف امهيف |

 راشتنالاو مانملا نم هابتنالا ريظن اهناف تامملا دعب ةايجلا ىلا ةراشا هفو « راهنلاف بلطلاو
 5 ىونثملاىفو : شاعملل

 نادب اررداربزا ردارب نيز * نال ىاتوملا خادش نوجام مون

 مالسلامهيلعءادنالا جراعمو قلخلا ةمدخل راهنل او ىلوملا ةمدخل لالا نال راهنلا ىلع للبللا مدقو *
 لحم للللا ريقفلا لوب * راهنلانم لضفا ليلا ىروباسيلا مامالا لاق اذلو ليللاب تناك
 ايف ازنكت نك) هلوق ىف ىلاعت هيلاراشا اكعرفلاوهو ةكرملا لحسراهنلاو لصالاوهو نوكسلا

 اضحمان وكس قلخلا لبقام ناكو ةيونعم ةكرح ىضتقي قلخلاذا (قلخلاتقلخف فىعانا تدبحاف |
 مانمىف اننا ديرينا انا ققحتيل راهنلابو ىلاعت لّقبمل رابكلا ضعب لاق + تحبلا تاذلا ملاع ىنعل
 اذهف مكماماال ةبسنلاب امانمو ةظّب رادلا هذهىف متمدام مانمىف مذا ىا ةداتعملا انتظم لاحىف

 ناك راهتلابو لقول ىنعي ىهتنا ليللا ءايب ءافتك الاو راهنلاو هلوقىف ءابلا رك ذ مدع ببس |

 هلوقك هيلع هلباقموا هلومعم ةلالدل فذح مث راهنلاب مكتظميو |
 ادراب ءامواني اهتفلع ا

 طاشنلاو طاشنلا دعب مونلاداجا نم ةيئرملا علا مظعلا مالا # كلذىف نا ادراب ءاماهتبقسو ىا |

 * نوعمسموقل 8# ثعبلا امسالمكحلاو ةردقلا ىلع ةديدع * تايآل فه ليصحتلا ىفةتوافملا |
 هبلقو طيشن حيرتسم همسفس همون نم هبتنا نم عامس نيححانلا نم مالكلا اوعمسينا مهنأش ىا
 مئان وهف تايآلا هذهىف لمأتي مل نم نا ىلا ةراشا هيفو * هلوبق عئام حصنلل ردكم نع غراف

 هرمس س دق ىدعس خيشلا لاق: عمس نال لهاتتم ريغ وهف ظقشتسمال ا

 دونشب قح هكزك رادنم * دولرسرد رادنب هك كا

 كنسي ديور“ ناداس قياقثن *« كنن ظعوزا دنا .لالم شملعز

 قر" سيو ل3 ٠ ىابرو“ ريك ف تت زيخ تسلضف ىايرد رد 37

 راهبوت دفكشيو لك ديورب م راخ هداتفا ىابرد هك ىنيي هن |

 لفاخلا لاقو

 اك بابر ةمغن اك ظعو عامم * ارىوقتو حالص ىدنرب تسا تبسن هج
 مكحلا هللا عمد نم موناانا عمسنم ناف «نوعمسر) هلوشإ ةيالا مخ نا رقلا ناهربىف لاق# |

 لاق « اربدم اعئاص هلنا نقس درو اذا هعفد ىلعالو عدتما اذا هبالتحا ىلع دحا ردهال |

 هللانم لضف مولانا لعاو * باتكلا هيلا مهوعديامل نوبنجتتسي انهه نوعمسي ىنعم بيطخلا |
 ةدايعلانع عناملا روتفلا عفد ردقبو ةرورضلا دنعالا اومانيالنا دابعلل نكلو دابعلل

 ناك لامي لا اعيش قشبا وعلا, و دنع وه. ذاهن , قيلاش, كلج |اسم ْ
 ةلاطلا لها مذىف لبق دقو «

 ( تنسز)

 | هريدقت أدتملا ىلع فوطعم فوذحل الومعم رورجلاو راجلا نوكينا زاوجل كلذ هيف نيعتيال

 | عم ءاغتبالاف دجلاو امهمادعا دعب نيولملا نم لك داحناو رغصالا توملاوه ىذلا مونلا دعب |



 مورلا ةروس مي 7١ دج

 ١ هتلآ قالتغا ىلا ةواعا,ةينالا واع قرع قدلو قالا كيمو قاع مدح لع
 ملكتي اهبلط ىفو تايولعلا ىلا لملاب كر بواقلا ناسل ناف سوفنلا ةنسلاو بوإقلا

 ايندلا لها سلاجم ىف دهاشب اك ملكي اهبلط ىفو تايلفسلا ىلا ليملب كر سوفنلا ناسلو
 همز ويقول الوم تلك نكو 6 كر الا لعل لاحت

 فاازا هديرع نزا تسزبنع تقو نا" * تفالارخو ذم 2 هح ارام

 ةيحالا كا مكنمو ايندلا ديري نم مكنم عئابطلاىا ناولالا فالتخاىلا ةراشا اضياو *

 اوفرعف اهتيلاكو مهسفنا ةقيقح اوفرع نيذلا نيفراءلل تايآل كلذف نا هللاديرينم مكنمو

 هللانا مث« (مهسفناىفو قاف آلاف انتايامهيرنسإل ىلاعت هلوقل مهايا هتءاداب هتايآ اوأدو هللا
 اليمكتو نيلهاجال املعتو نيرظانا اهينت اهحوضو عم اهيلا راشاو تايالا قلخ ىلاعت

 ةقفتم نايدالاو نامزالا فالتخا ىلع مثالا لاش * اهفررع ةريصي هل نمو اها ررصب هلنق نيملاعلل

 ةنوحاطلا رامك ملع ريغب ديعتملاو ةنامالاو ناسحالاو دهزلاو معلا ةعبدا قالخا حدم ىلع

 تاي الا نم ملعلا اذهو توكلاملا ملاءىلارظانلا هللابيعل اوه حل نامث + ةفاسملا عطشالو رودي

 اهدوجو لبق تانئاكلا معي لب ىلجالا,ةزيصيلاب ىهظعلا دهاوشلا دهاشي هيحاصو ىربكلا

 معلا ماقعي لهجلا مهيلع بلغ مهددع ىصخال موق اننامزىفو اهناعا لوصح لبق اهب ربخمو

 باح هللاو ىا اودقتعاول كلذىف اوقدص دقلو بام معلانا اولاق ىتح ءاوهالا مهب تعلو

 ءامسلا هريس سدق ىرتستلا هللادبع نبلهد لاق * لهجلاو ةلفغلا نع باقلا بحخ مظع

 لاهحال ةمحر ءاملعلاو ادلل ةمحر ةرخ الاو اهرهظل ةمحر .ضرالا نطبو ضرالل ةمحر

 سانجاو * هقل ميحر ىلاعت هللاو قلخال ةمحر مال لاهيلع ىنلاو راذصال ةمحر رابكلاو

 كلذ ريغ ىلا: دصررلا معو ناوحلا معو تابللا معو وبدا معو رظنلا لع اهنم ةريثك مولعلا

 رظنتلف اهمسقت لوصفو اهموقت لوصف اهلاثماو مولعلا هذه نم» سنج لكلو مواعلا نم

 اجايتحا هيلا جاتحالام كرتنو هبلغتشنو هذخأتف انتداعس هينرتقتام انسفناىف هللا جاتحتام

 لوصف نم جاتحي ىذلاو .ىلاعت هللاءاشنا انل تاقوالا نوكت ىتح تقولا توف ةفاخم ايدورض

 لخدي رخا عونو مالكلا مع وهو رظنلا سنج تحن لخدي لصف نالصف سانجالا هذه

 | ليصحت ىف اهيلا جات ىتلا نيعونلا نيذه تحن ةلخادلا مولعلاو عرشلاوهو ريخلا سنج تحن

 | ةداعسلا ملعو لاعفالاو تافصلاو تاذلاو ليحتسملاو زااخلاو بجاولا ىهو ةينامث ةداعسلا

 ةواقشلا و ةداعلملا معو هسفن ةاحن ىلاط لك ىلع اهيلط بجاو ةيناغلا هذهف ةواقشلا ملعو

 ماكحالا هذه لوصاو . حابملاو هوركملاو.بودنملاو روظحلاو .نجاؤلا .ةفرءم ىلع فوقؤوم

 سدق ربك الا خيشلل موجنلا عقاومىف اذك عامجالاو ةرتاوتملا ةتدلاو باتكلا ةئالث ةسمخلا
 انلءجو دارسالاو ضوبفلاب انرودضحرشو ةعفانلا مولعلا هذهل اناياو هللا مكقفو زياالا رق

 | هتردق مالعانمو ىا هي هنايا نمو 82 رادلا ءانةو رامعالا ةياهن ىلا رشو سمش نيب نيئضتسم

 ةحار وه ىذلا مكمون ىا مونلا نم لعفم 6 مكمانم د رتجالا وكلما ةاذلع لع لاح

 | داتعملا وه اك 6# لبللاب » مكلاجا ىلا ءاقبلا هيمكل موديل مكلافشال عطقو مكنادبال



 مه *؟ ٠ 2 نورشعلاو ىداحلا ءزجلا

 هلوقب ةي آلام نارقلا ناهربف لاق * طاصملاو مكحلا نم كلذىفام نوءلعيف هلعفو هعنص
 هجولا لعل ريقفلال وشب * ةروك ذملا ىناعملا ىلع فوقولا ىلا ىدؤيي ركفلانال (نوركفتي)

 هكردي لب ءاملعلا مهو ركفتلا لها صاوخي صتخي امم سيل رك ذام كاردا نا هب متحاىف |
 عم الا نآر قلا ىف ركذتلاركذي+ اذاو ركذتلا نود ركفدلاو . ركفتلا نم ”ىش ىندا هلنم

 اهلعجو حورلا نم سفنلا قاخ ىل اعت هناف سفنااو حورلا جاودزا ىلاةراشاةي الاىفو *«نايااىلوا ا

 | ىلا مدآ نكس اك سوفنلا ىلا حاودالا نكستل هجوز اهلعجو مدا نم ءاوح قلخ اك هجوز |
 هنم تقلخ سفنلا نكت ملول حورلا كلذك ةنملاىف مدا شحوتسال ءاوح نكت مولو ءاوخ |

 اساثتساو ةقلا سفنلاو حورلا نيب لعجو هيف نكس ملو بلاقلا نم شحوتسا اهيلا نكسيل
 | هللا عدوا فيك ناسنالا ف ميلسلا رفكلاب نوركفتي موقل تايآل كلذ نا للاقلا ىف انكيل |
 ةيمحتلا تاليوأتلا ىف اذك هل اعين ةيقلخلا ىف تناك تاقولخلا للك ىتلا ةفرعملانم ارس هيف |
 اهتفاثكو اهتمظع ىلع #“ ضرالاو تاومسلا قلخ وِ رك ذام ىلع ةلادلا ه6 هناا نمو |

 تاي الان م هذهف كلذ لبق ابح ناكام ةداعا ىلع ةردق رهظا وهف ةدام الب اهئازجا افك
 مكتاغل ىادك يكتنسلا قالتخاو 8# لاقف ةيسفنالا تايالاّنم عش كا ناش ةقافآلا
 ||| لاق + فعلم تتبص لكل لكعج ناب اهريغو ةكرتلاو ةيدنهلاو ةيسرافلاو ةربرعلا نم

 ناسل لكل ناف تامغنلا فالتخاو تاغللا فالتخا ىلا ةراشا ةنسلالا ىفالتخا بغارلا |
 نيقطنم عم ست داكتالف ىهتنا رصبلا احزي ةصوصخم ةروص هلنا م عمسلا اهزيع ةمغن
 [ نآريغو تنكلو تحاصفو دنلبو تسيرد ] ىنعي :. هجو لكنم ةيفيكلا ف نييواستم

 ماح كلو فو ااشل دع ةعست ماسدلو قى ف اناسل نوعبسو ناسا هل الا عيج بهو لاق+ |

 ةمدالاو داوسلاو ضالاب 4 مكناولاو ص اناسل نونالثوةتس ثفاي دلوىفو اناسل ريشع ةعبش |

 ىتلا روصلا فالتخانم ناولالا عاونانا ىلا ةراشا ةب الاف يغارلا لاق * اهريغو ةرلاو |
 ىنعي هتردق ةعسوللع هيب كلذو مهددع ةرثكعم هبحاص ةئيه ريغ ةئيمب ناسنالك صتخم |
 نيمأوتلا نأ ىرتالأ اهالحو اهت انهو ءاضعالا تاطبطخم ىلا ةراشا ناولالا قدا انآ
 كلذنم ”ىثىف نافلت# قلختلايف امهل ةقالملا رومالاو امهبايساو امتداوم قفاون عم !ك

 ىدوب لكشم صاخشالان يب زابتما ىدوبن ةجو نيرب رك ] هباشتلا ةياغىف اناكناو ةلاحمال
 عاونا نم افلؤم مدآ ناك امهنع هللاىضر سابع نبا لاق * [ىدنام لطعم تاءهم زا رايسبو
 نول ىلع رهظ لك ضيبالاو دوسالاو "رمحالا' جهنم نيفلتخم هونب ناك كلذاو ضرالا بارت
 ارك مهلاكشا رضخ مدا ىلا هدادجا نم ةروص ىلع لجر لك ةواوش روصتو هتلباقو هبارت

 (ككر ءاشام ةروص ىأىفإ ىلاعت هلوقىف نيرسفملاضعب هنلاراشا اك محرلاىف هتروصريوصت
 ١ ناولاالاو ةئسنلالا قالتخاو ضرالاو تاومسلا“ قلخ نم رك ذ امف ىا #4 كلذف:نا ©

- 

 معلا نكمي اهنا رك قيسام ةفرغم ىلا لوصؤلا ناك املف اهفراخزو ايندلا ماطخمب نيلوغشملا
 أ اهنايتح لجو تاب الا حوضو لاك ىلا والا 3 ماللا تم مكاسب 35 0

 «ىلع )

 ا رملاب نيفصتملا ىا ماللا رسكب 6 نيملاعلل  اهددعف ةريثك اهسفنف ةخظع هي تايآل



 مورلا ةروس مهي > 1١9
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 ةكرحالو هف سحال دامح وهو بارتلامث ءاملا مث ءاوهلاىنعا ريرهمزا ,زلا كلف مث ريثالا اذ مث

 ةروص ةيبارتلا فصو نع ةريغتم هناذ اندجو املف هتافصو هاذ رييغت ىلع ةردق هل سلو

 ريغمىلا جاتحم هنالع ةيرمشبلا ةفصب هتفص لدبتو رشبلا ةروصب هنروص ريغتك ةلدبتم ىنعمو |
 اتيم اداجح ابارت متلك ىنعي نو رشتنت رمثب متاا اذا مثإ) هلوقب راشاو هناحبس هللاوهو لدبمو ظ
 وهو ىحور نم ةفاضاب ىفرشملا حورلاخفتي ارمشب مكتاعج- ةرضحلانع تادوجوملا دعبا |

 برقاو نيدعبالا دعبا نيب عمجانم نيباو رهظا ةيآ ىأف ةرضحلا ىلا تداوجوملا برقا |
 ةآسم مكتلعجو نيبرقملا ةكئالملا دوحسم مكتلعج مث ةمكحلاو ةردقلا لامكب نييرقالا |

 ريقفلالوقي * ىهتنا ضرالا قئالخ مكتاعج رسلا اذهلو ىلالجو ىلامح تافص عيمج ةياوافقلا
 ىويندلا نطوملاف مالسالا ماكحال ءاطغا نطوم ىلا نطومنم لاقتنالا نم هل دبال ةفيلخلاو |

 املف نطابلا مسالا ماكحانم ىخزربلا نطوملا ىلا لاقتنالاو رهاظلا مسالا لانالب :لمود
 ةداهشلا ريصت كلذكف هلواو روهظلا ءادتباىف لوالا نطوملا ىلا ةبسنلاب ةداهش بيغلا راص
 امندلا نا ىنعي . هيناثو روهظلا ءاهتناىف ىرشحلا نطوملاو ىلاثلا نطوملا ىلا ةيسنلاب امغ

 هلبق ةداهش تناك رشلاو ثعبلا روهظ دنع نطابلا مسالا م 0

 بلقلاكىهف هلبق اببغ تناك اكهدعب ةداهش ريصت ىرخالا ناو ىهاظلا مسالا مكح ىلا ةعجار
 ماتلا لامكلاب لاقتنالا هللا لأسن ابلق بلاقلاو ايلاق بلقلا نوكف ىمالا بلقنيسو نآلا
 هدعلامو ثعبلا ىلع ةلادلا هناا نمو م ملاعلا طبحلا دوجولاب ةرخ آلا ةأشنلا ىف روهظلاو
 نانز] 6 اجاوزا له [امش نتزار ## مكسفنا نم فَي مكلجال ىا مكل قلخنا ف ءازجلا نم
 جاوزالاو مكسفنا نم نهقلخل نمضتم مدآ علضنم ءاوح مكجاوزا لصا قلخناف [ ناتفجو
 ةجوزو ىثالاو ركذلا نم نينيرقلانم دحاو لكو هبحاصل جوازملا درفلا وهو جوز عج
 ن7 نه مكسفنا نم ىنعم نوكيا زوحنو تادرفملاف م تاحوز اهعجحو ةئيدر ةغل

 جاوزالا كلت ىلا اوليعل ىا 6 اللا اونكستل 9» هلوشب قفوالا وهو نوعا ننحرم
 رفانتلاو قرفتلا باسانم ةفلاخلا نا ك فراعتلاو ماضتلا ىعاود نم ةسناجلا ناف اهب اوفلأتو

 كنن دوخأ سنجزا, سكع هه درزادن .* كنها . سنج نه .دنك دوخ ندي
 سناب سنا هتثرفاب هتشرف * سجره لب دراد شيوخ سحب

 سنالاو نا نيب قولعلاو ةك انما زاوج ىلا مهريغو ءاهقفلانم ءاملعلا بهذ ريقفلا لوقي *
 نوكسلا سيلو ريتعيالف رداونلا نم كلذ نا باوجلاو سنجلا ريغنم اجاوزا هللالعج دقف
 هو مكن لجو 9 سنالا ةروص ىف ةلكمتن "تراك ناو' ةئنيلشنالا ىلا. .نوكسلاكاةينطلا للا
 9 ةدومه 0 محرو ةبارق ةطباروا ةفرعم ةهاس مشب قيال ريغ نه 1 نابو

 نع ةمحرلاو عامان 5 ةلاتك دولا قىرصتلا نامل انعو + ةقفش 1 ةمحرو 0 ةحم

 ةدوملا امهنع هللا ىضر سا.عنبا لاقو * تود قحىف ىا (انم ةمحرو) ىلاعت لاق

 مهجاوزاقلخو بارتنم مهقاخ نم ركذ اهف ىا 6# كلذىف نا قله ريغصال ةمحرلاو ريبكلل
 3 4 نوركف.تي موقل 0 ةميظع 4 تاي ال * من ل ةّدوملا ءايلسلاو مهسفنا نم



 مهي ١م زجح نورسشملاو ىداحلا ءزجلا

 | نيجتيلهلاة موي هنللل نهم تافام كا ددا .نوج رب كلذكو هلوث ىلا نوسع نم هلأ ناجم
 لاق لاق امهنع هللاىضر سابع نبا نع رارسالا فشكىفو * ( همونىف هنافام كردا تسع

 تايالا هذه (نوحبصت نيجو نوسم نيح هللا ناحبس لاقنم) ملسو هيلع هللاىلص هللالوسر |

| 

 تائشلنا نم هل بتك اهيلصي ةالض لكربد) تافاضلا ةروسرخاو مورلا ةدوسنم ثالثلا |

 ىرجا تام اذاف ضرالا بارت ددعو رحشلا قرو ددعو رطملا رطقو ءامللا موحن ددع

 موي لكف اهلوقي مالسلا هيلع هللا ليل+ ميهاربا ناكو هربقف تانسح رشع ةنسح لكب هل |
 ىا * هنايا نمو 8 ذئموب ةيبرعلا نكت ملذا نايرسلا ةغلب اهنومضم ىنغي (تارم تس ةلملو ْ

 [ ىلاعت ىادخ تردق ىاهناشن زاو ] ىنشاكلا لاقو * ثعبلا ىلع ةلادلا هللا تامالع نمو |
 ءاوطنا هتايرذ قلخ ىلع ايوطنم هقلخ هنال مدا قلخ نمضيىف مدا ىنإي * مكقلخ نا ف |

 ةاحلا ةحئار مشي مل # بارتنم © ماسجالا ةيوستو ءازجالا بيكرتنع ةرابع قلخلاو ايلامحا

 نوكمل بارتلا نم ناسنالا هللاقلخ امتاو مكتافصو مكتاذىف هيلع متاام نيبو هنم ةبسانمالو طق
 دوتبللاب !نايبجالاو ةناياتلا ىف ةئاد ابهش اق و ضيالاو هلثم الوم .الولذ [جضاوتم
 تققحتو ةيئرم ىلعا تناكف اهبولطم دوجوب اهزوفل ةتكاسو ةنكاس لازتال كإذلو

 [ امث نونككح ١ سب ] 6 ملا اذامث »8 ىضرلاب تءاقو لفسلا نيعىف واعلا ةيئيمىف

 تادرفملا ف لاق * نوقطان ءالقع مدو مح نم نويمدا ىا [ اراكشا دينامدرم ] هي رشب »© |
 تاناومملا فالح رعشلا نم هدلج روهظب ارانتعا رشبلاب ناسنالا نعربعو دلجلا رهاظ ةرشلا

 صخو عمجاو دحاولا رشبلا ظفلىف ىوتساو..ربولا وا رعشلا وا فوسلا اهيلع ىتلا
 راشتنالا 46 نورمثتنت © رششبلا ظفلب هرهاظو هتثج ناسنالا نم ربتعا عضوم لكن ا رقلاىف
 كلذ دعب ماجاف ىنعملاو . تاجاحلا ىف مهفرصتسانلا راشتنا بغارلا لاق * [ندش هدنكارب]
 هلوقىف لصفام لم اذهو مكتداءا ىلعمكقلخ ءديلدف ضرالاىف نورشتنم ارب مكت وكت قو

 مث ٍبارتنم م انقلخ اناف ثعبلانم بيرىف متتكنا سانلا اهيا اي ) جحلا ةروس لئاواىف ىلاعت |
 ثعبلانم كشىف مك ناىا 6 مكل نيبنل ةفلخريغو ةقلخم ةغضم نم مث ةقلعنم مث ةفطن نم
 ثعبلا يلع انتردق مكل رهظتل راوطالاب كانقلخ دقو مكقلخ ءادتبا ىلا اورظناف توملادعب

 مهضعب دشناو هباونؤتف
 باوجلابو لاؤ_سلاب اريصب * اصخشت رصف بارتلا نم تقلخ

 هناتلا/ نع, تعيب امر رعقاك جب هيف .ترصفيبادنلار ىلا تدعو

 تسه.تسين ذا ندركو ازجدناد هك * تبب شن مدعزا دوجو شرماب

 درب رشحم ىارحصب اجنا زاو * دربرد مدع مكب .هرركد
 انرظناذا انال ةرضحلا ىلا تادوجوملا دعبا بارتلا نا ىلا ريشي ةيمجنلا تاليوأتاىفو © |

 حاورالا هللا قلخام لوا هنال حاورالا ملاع ةرضحلا ىلا تادوجوملا برقا اندجو ةقيقحلا ىلا |

 اهلك تاومسلا مث ةعباسلا ءاهسلامث ىسركلامث ةينامحرلا ةفصلا ءاوتسا لحم هنال شرعءلامث

)2 



 ,ةنراةدوج تحولا ل د

 اهنا ىلعو 10 ةلمالاو مولاىف ةضورفملا ةالصلانا ىلع ةمعالا قشاو * تاقوالا هذهىف

 نامكر رجفلاو . عيراءاشعلاو . ثالثبرغملاو . عيرارصعلاو . عبرا رهظلا . ةعكر ةرمشع عبس ظ

 تضرفف حبضلاالاو اثالث تضرفف برغملاالا اعبرا جارعملا ف سخا تاولصلا تضرف لبق *
 لواب ةالدلا تحنو « رفسلاو عبرالا ترمصق مث نيتك تاغ ةعّا ةالصالاو نتعكر

 ةالصىف وهو سمشلا تعلطاذا ةفدح ىبا دنعو ٠ قافئالاب هرخ اب هلعو روذعمريغل تقولا

 بجاو ردق ىلع هئازلاو ةالصلا ةقبف تقولا جرخاذا كلذك سيلو هتالض تلطب رجفلا
 ىلع هللا ضرتفاام ) ثيدحلاىفو نمحرلا حتففف م قافتالاب لفن هوحنو مايقىف ةالصلاىف |

 2ك هب دنعتلا ةالاطلا نم هنلا' تحا””ئش ناكولو ةالصلا نم هللا بحا ديحوتلادعب هقاخ

 لاكاب سلا تاولصلا ىلع ظفاحنم ) ثيدحلا ىفو ( دعاقو مئاقو دجاسو عكار مهنف
 نوعرف عم ريثح اهعيض نمو ةماسيقلا موب اناهربو ارون هل تناك اهتققاو٠و اهروهط

 ةعانجا) مالسلا هيلع هلوقل ةوقلاىف بجاولا هبشت ةيوق ىا ةدكؤم ةنس ةعامجاو < ( ناماهو

 لاق * هقفلاف اذكرخا دجسمىف بلطلا هيلع بجال ةعامج هتناف نا نكل ةنسلاب ةتباث
 ان نك تاويكاف ةكفا كاحلدو متحا مل ةنس نيرسشع تقا هرس سدق ىنارادلا ناملسوبا

 ىونملا ىفو : ةعام ءاشعلا ةالص هتاف ثدحلا ناكو تملتخا الا تدعصا

 [1] مه تسيخاتسكو ىرش ىبذ نا * مث تاملظزا وترب دبآ هجره
 رجاو ءازجورلا لمع لكلف

 1 تقف دكا اد عا كوت كالا «اجتيشإ دغر كداخب اروكالع كنود

 ام نايا .ةدكعش ديظعلا( نام ةلئارقام» كال قاهاؤير ادلبوتقأاو_دحتل انور كفكلا

 رفاكلانم نمؤملا اضياو ةضيبلانم ريطلاو ةنطنلا نم ناسنالاك # تدملانم ىلا جر ف

 امتافص نع ةتملاسفنلا نم هللارونب ىلا بلقلا اًضِياو . لهاجلا نم ملاعلاو دسفملا نم حلصملاو

 ةضيلاو ةفطنلا © ىللانم تملا جرخيو #9 هتحرو هفطلل اراهظا ةميمذلا اهقالخاو
 تملا ىلقلا اضناو .ملاعلاو حلصملاو نهؤملا نم ملهاجلاو دسفملاو رفاكلا اضياو . نا 00

 بقعناضيإ هناف ةييقخلا فاقوم كا ءاحا رويقلا ن م 13 نودحر م 32 ودا كلذ لثما

 ءام ةمانقلا 6 هللا لسر ل اناقم لاق * ءاوس 4 راك هد ءامالاو ءادبالا هضخلت 2 توملا اجلا |

 عمل ا لاق نم 0 ثيدحلا قو ةردقلاب دودولا ىل | موديلا ننينطوخو 2ث كاذكو اهايا

 00 - نايبلا جود )

 ٠ طيبا 12 اانشغو ؛ رحدعفلا ةالص نوحييصتو ٠ هلل اولصف 00 ةالص ْن نورهظتو 1

 | اهنال ةنساهتمستو ةيجاو اهنا ىلع خاشملارثك او (قفاثمالا اهنع فلختيال ىدهلا ننسنم

 ١ هرهقل اراهظا ةيئاوهشلا ةيلا ويلا تافصلاب ةيحلا ن سفنلا نم ةيناحورلا ة ةديبجلا قالخالا ن

 | 6 كلذكو 3 اهسسنو م 4 اهتوم دعب 0 تانثلاو ب 3 ضرالا ىحو 0 هن نعو

 | هلوق كلذو ىنوملا ماظع رسنف نيتحفنلا نيب روخسملا رحلا نه ةعباسلا ءامسلا نه ةايحا

 | قولقلا نم 'نئاثلا تن" !ذكفطملاب نضرالا نم بتابنلا تمني انكف «نوجرخ كلذكو) ىلاعت

 ا بدا قيقوت نيداوخ نايبرد مكيرتفد لئاوارد ]1

 مراهج رتفد ةجابد رد []

 هاما دعل تواقلا ضاق + هللانا ةراشإللا و 547 4 نونو قل روحيسملا رحتلا رطع |



 موي ١١ جح نورعقلاو ىداحلا ءزجلا

 ظ اهدحبام تيترتل هاثلا 6 هللاناحبسف ف ىلانعتملا ميركلا هنا ىلاعالا تاغافش ءايرا اسأل
 | عيرتسلا رملا هلصاو ا هنزعت حيبستلاو ء ءاوهلا ىقوا ءاملاق عما رمسل وسلا الملا حبسلاو . اهليقام ىلع ٌ

 ' هللأ» امسأ نم سودقلاو 2 ولكل او هسوأ العفوا ناك الوق تاداعلاى اماع لعج هللا ةدامعفف |

 لعمال عضوفع عوضومع نار 1ك ان ناحيسو ٠ امههاوس لوعف مهمالكفف سلو ىلاعت ا

 ا ءوسلا نع هللا هبزنت وه ىذلا هرهاظو هتققح ىلع لوم حييستلاو باقرلا برضف نعم ٠

 نيللماعلا نينءو ملل معنلاو باو ولا نا نوزيدمملا ءالقعلا اهنا م.لع اذا ىنعملاو .٠ ريذاب هلع الاول

 ىلاقت هنأشب قيلالام لكم هوهز' ىا هللا 30 ايا نب رفاكا محججاو باذعلاو

 لاط تالا عيب حلصي مهيم تقو رشي ل نيل نوحمصت ني>و نويسعا نيخ 0

 حابصالا نا اك ءاسملاف لوخدلا ءاسمالاو . ماقملا انهن م هلا فاضملاب صصختيو رصقوا ١
 مث حايصلا مْ رجفلا مولا لوا مهضعي لاق + ناذض حابصلاو ءاسملاو حابصلا ف لوخدلا
 رصحلا مث ءاسنملا مث حاورلا مث رهظلا مث ريجولا مث ةوحضلا مث ىحضلا مث ةركلا مث ةادغلا ظ
 تقو ىلاغت هوحتسعملاو :قفشلا بنغم دنع ةزيخالا ءاشعلا م ىلوالا ءاشعلا مث ليصالا مث
 هدمحم 4 ضرالاو تاومسلايف دما هلو © حاب.هلاىف مكل وخد ةعاسو ءاسملاف مكلوخد
 اهلك تاقوالا ىف ماظعلا همعت ىلع هودمحا ىا هيلع نونو ضرالاو تاومسلا لها ةضاخ

 ضرالاو تاومتسلا قلخ نم, ندعلا لها ىلع هبوجوو:ىلاعت هل دما: توثب :رابخالا ناف |
 ةمدقتما ةدخشلاب ةيلختلا نال, ديطحتلا :نيع حدشتلا/ ملقتو. :اهجو. غلبا ىلع نمالا قدم
 ناطبملا ىلع مدقتم ساسالاكو حلصملا برش ىلع مدقتم لهشملا برشك ةلمهملاب ةلحتلا ىلع |
 هنمو اهرون صن اذا نيعلا ىثعنم راهنلا رخآ 6 اءشعو 82 شوقنلانم اهيلع ىنب امو ْ

 هلوق ىلع هةميدتو ىدعلا تقو هو>بس ىا نوسم نيح ىلع فوطعم وهو قالا

 لصاوفلا ةاعارمل اهنا طسسو: ىه ىتا ةريهظلاف:نولخدت ىا 46 نورهلاذ# نيحو وه |
 ةزيهظلاو حاب م ءاسملاك ىثعلا ىف لولا ىتخمب ا لغفلا هنم ”ىعال هنال .بولالا زيغتو
 ىلاعت هلوق هنع ”ىني اك اهنيب عمجم نااهقح ناب راعشالل حببستلا تاقوا نيب دما طسوتو

 هللا ناحس ىدعي نيحو حبدل نيح لاق نه ) مالسلا هيلع هلوقو ؛ كير د.حمل حبق

 ناتلك) مالسلا هيلع هلوقو ( رحبلا دبز لثم تناكناو هاياطخ هلت رفغ ةمقئام هدو
 صيصختو ( مظعلا هللاناحبسس هدمحبو هللاناحبسس نازيملاىف ناتليقث ناسللا ىلع ناتفيفخ
 ماكحاو هتردق تايآ نم اهيف ثدحيام نا ىلع: ةلالدلل تاقوالا كلتب ديمحتلاو حيبستلا

ْ 

 اح هديمحتو هحيبتل ةبجوم دما هئاقحتساو ىلاعت ههزنتب ةقطان دهاوش هتمعنو هتحر
 ةيآآلا ( نوسمت نيح هللا ناحبسف لقلف ىفوالا زيفقلاب هللاكي نا ه رسنه ) ثيدحلا فو
 ةالصلا ةحبسلاو .امهيلع اهلامثال ةالصلا ىلع ةيآلاف ديمحتلاو عيستلا مهضعب لمحو *
 هنا الواف) ىلاعت هلوقىف ةالدلا ىندمي ح حيستلا قالطا نا رقلاىف ءاجدقو ىحذلا ةحبس هنمو

 ووو ىا تيريشلا دج نلتوو ىطر ةلا كل نطو فك

 ا اس ول 11 كا ان ل كتف د ل تن يي حسم ف
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 لا" شرعلا نم ةزذازلكةنلثلا نم قطا ةعمسنفا ةطساوب اناكالبميوو)ةطللباو الع: هنم# عمتسيو
 كاسم ىف خاف هبو كحاصقف هبأدباف رفعج لاق * ةيحوبس تاباطخو ةيسسودق_اناوصا ىزلا

 روحلا لها هللافصو تلادمحر ىلقبلا لاق * امهنيبامف ىتشيال هؤاهتنا هبلاو هؤادتبا هبزاك نف

 نم اهروهظ لئاواىف لزالا دهاشم مهحاورا دوهشف مهناعإ اماف حاصلا اليعلاو ناكالا

 حرفلا لاصولا لزانمىف مهتاجر ,درخ اف قوشلاو ةبحلاو قشعلاف ةحلاصلا.هلامعا اماو . مدعلا
 نيدب آلا دبا هسفنس قحلا مهبرطي همالك عامسل ش ثعلا ببطو هب رش ا هللا ةدهاشع

 اهتلج نم ىتلا ةينا رقلا ه5 انتاياب اوبذكو اورفك نيذلا اماو 8هلاج فشكو هلاصو دف
 هجاردنا عمكلذب حرص توملادعب كيلا ىا * ةرخآ الا ءاقلو 6 لصفامب ةقطانلا تاي الادذه

 أ باذعلا ديم كفن 0 ككل نوفوصوملا © سس كئلواف + هما ءانسعالل تاب ل بيدكتىف

 | ىلع نوكي اما راضحالا مهضعب لو فاير هتف (ق ويشيل هاندا ىلع نولخدم ه6 نورضحم
 تاضورىف نوئمؤملا هؤربحم ىذلا تقولاىف باذعلا نو رض 'ىا ةهارك ىلع هب ءاجبف وذا كلا

 | ىلعف .روبحو عامسو باوثىلع نونمؤملا نوكيلا فزيت ليوو انين ووك نانجلا

 لكل ناف لامس الاتاحلاص قيرط نه لاخلاو دجولا بسكيو لاقلاو لقلا نع بنت نا لقاعلا
 ىل“و ةعاطلاو ةدايعلا ةيواز ىف هسفن سيح نأ ةرك ىوشو عدو لكذو أرثا اص لمع

 | هعمسباب قلغا نمو . نانملاو ءاضعالاب ىساقامب نانْملاضايرىف جرفت ركفلاو ركذلا ةولخىف
 ١ تاذللا لثما نه مرحدقف الاو ةنملا ىف ىتاغالا عامسب اب هللا ستف هنعربصو ىهالملا عاممنع

 حود توق نياو تسا سفن ظحنا هك «* شوخ زاوآ تسابيذ ىودذا هب
 |  ىلاعت هللا نجس منجنا ىلا راضحالاب راشاو ةرجاآلاو اهيونش مااننانلا اف 1042و ف م قلك

 5 رج و قاسي ىقعلا ىف مرجما اذكف هلهراكوهو نجسلا ىلا قاسي ايندلا ىف مرجلا نا امكف

 اها نم هم ىوهلا لما! هروض>و ا هرفك لابو قوذبف لالغالاو لسالاسلاب راثلا

 ا 3 ناكناو فاصوالا ضعل ىف هل اقاحلا فاذكم د نه باذعلاف رض اعرو ىهالملا

 لهاانف . ىلاعت للاب ذاعلاو رنكلاىلا اهلع رارصالاو ىصاعملا ىلع ةءارجلا ىدؤت امبرو هبف

 تاللحذفلا كرب لع هه رطنا لهاايو . تابوقعلل ةجوملا تامرحلا كرتب مكلع ةعيرشلا

 ىرتالأ نيلامريغ نويحابا مهرثك ١ ناف نامزلا ءانبا لاوحا مكرغيالو تالزنتلا ىلا ةيدؤملا
 ءاقلب نوبذكملا مهتأك ىهالملا لهاب ةءولمملا مهسلاجمو ثادحالاب ةنوح_ثملا مهعماجم ىلا

 لئازلا سمالاىف لاطلاو قشعلا نوبلطي ةرهاظلا رومالا ىلع مهتم“ اورصق اذإف ةرخآلا

 | ىرمعلو رهدلا ىدم هتوفدو هتذل قابلا ديحوتلاو لكنا نحف تول داس ولالا دفلك

 ةوطخولو امدق مهبلاحم ىلا عفربالو باكترالا لهاو ءالهدلا نهس نتسال لقعنم نا

 مظعا رانىأو 6رانلامكسمتف اوملظ نيذلا ىلا اونكرتالو) لاق ىلاعت هناف باذعلانم افوخ
 أ نيدلا للخ ّدسل انةفوي نا هناحبشس هللا لأست قارحالا ةمثاد هذا قارفلاو دعتلا زان نم

 | قيرطلا ةورعو نيبملا عرمشلا لبحب قلعت نم انلعجمو نيلفاغلا.تاحماستم نع ضارعالاو

 | راقا هوجولاو ثادجالانم اندعنو رامعالا رخأ ىلا ةيبطلا ةاس 6 انيحيو نيتملا ميوقلا

 مورلا ةروس مي 16 زخ-
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 ]١[ 66" مروع كرم معلترج سجن عج م ستل رعمل |

 ك3 ١ نورشعلاو ىداحلا ءزجلا
 كو عوهسسسسو

 نم انو نقع از نلوم دحام رشل اروالا لاق عع[ نكوزافا_ نايرقوت :ليفارسإب ىا

 ا نايور هام ىاز مهحيببسا و مهتالص تاومحس ع لهاىلع عطق عامسلا ىف ذخإ اذاف ليفارسا

 | ينعم روقاكو رفذا كشم ىاهلت ىا ٠ دينك لابقا ارئاتسودو ديزنخ دننيشن هج سودرف
 جرف لاما وعي مودتا ديدروخ مت امدرد هك ناشيورد ىا . ديوش راثن ام ناقاتشمرسزب

 ناتيسو فا: ذي راقت ناخأةاككيول خو: سدقرةزبانحمر ديدشتك/ بر ط ويؤدي امنيا ريب ىداش

 نق انكر ديوك نكااستنالاط عر دتنز مد ىداحعب و .ثنهنووف وكنا معراب داب ام

 لوّسوةنْلا ضاير نم ةضورق لاعتو كراس مهل ىل اع 13 باجحلا مك ا هت كين بايد

 قولسف ىتمارك لح اذهف ىتعت مكيلع تممتاو ىدعو مكتقدص ىذلا انا
 د 2 نوبز ار هنامز ا ناد رك ىضاوخ نور هدرب ارس هكىزور

 درك او نو>هكتسهركجدهجبراي * دركساوخنوزفنيزا لاجو بيز رك

 [ دهديم داي يناروت كاشي 5 ترشع زا اراسد ىاّزفا |

 يك |نتعقت زاوا ىه دِسادر 71 2 عرخ ةهن كارلا ا نائمه

 ماكو سيال نافار تع قرح ميا هدوب مدآ ءاورلجتاب هنعيتإلاو

 كرمت نياكينانار ا ايملم ظلم 12 ل آةيسبدكلا كم ةحرتح

 [ير اقع قنا قادرا( ةنلم 3 زيج * اهزاسو بابرو كنحو ىن سب

 دنؤرلك قولو ئزادكبةؤرج 1+ .ننوئقت ةراهمفن .نك_ناقدعاع |
 نال“ لكي هقاحشع تاقوا تمظي هلالجو هدوم ىلاعت هللانا نيفراعلا ضعب لاق * |

 2 ىارب قداعلا قشاعلا فرا اعلل اي : دلا ىف +وهر ف ندرالا ىف نسح توسلكو | ا

 ٍ نيمومتيغلاو لد الاو ءايسلا نييك 0 ناتجردلك < نييام ةجرد .ةئام ةنلا) 0 1

 ا ( ةماقلا مول شرمعلا عضو اهيلعو ةنلا راهنا رحفتي اهنمو الحم اهطسواو اومس اهالاعا

 | ندح توص ةنجلا ىف لهف توصلا ىلا ببح لجر ىنا هللالوسراي لاقف لجر هيلا ماقف

 | ىدابع ىممسا نا ةنملا ىف ةرجشىلا ىحويل هناحبس هللانا هدس ىسفن ىذلاو مهن ىا ) لاقف |

 قئالخلا عمسمل اموص عفرتف ريمازالاو طباربلا فنعنع ىركذو قدابعب اولغتشا نيذلا

 ١ نيحاير نامبم تشهب تاضوررد ادخ ناتسود ادرف ] ( هسدهو برلا حبست نم طق هلثم أ

 | ريذلد ةمغت ناب دواداي هك مالسلا هيلع دوادب ديآ نامرف دننك عانس ببرطو ىداشب سنا

 ىا . نك تادون توالت ىموم ىا . ناوخي روب ز مياهداد ارت هك زيكتاقوش توصو |
 .. ىاشكب ام حبستب ؛ىارآ لد زاواأ نوط تخردى ا . وش لوغشم :لجتا,توالتب ىسع |

 |/ دودحسو عوكد دد ناهاكر حس كرت ناقشاع ىا . قشعرمح روم ىا هد هام نيلج

 | هاه اع سدو ا هاك هدادنيكست املاصو ديما اهلدو هكا تاق اهديدزا نوخ>نؤح

 |! كعك كراع ناقاتسنفسا نإ . تدكيد حيبص هك ديريك مادا ناود ا

 | دوب دهاوخ عامس كفياود لح راونا ةدعاشمزادعب .ىذل نرتفي رش 6 نذس لصاح ]

 ا تنحي ناباس ناكينامدد كك تك ناعم كلف 200 جحرشرد نتيرعاذرا هك ليج زاو



 مورلا ةروس مدي 1 م

 كيلا لا انامل ذيج نلف كلا نااار وق وطم كيلة ولطاجا نيمرحلاال مهعوجرو
 ةمانقأ امون نةرفتل ايندلاىف اوعمتجا اوناك نيل هللادحر ندحلا لق«ادبا نوع.تجيالف رانلاو
 تقرق ةكرد رد قى تادو ةخردرد حب ] نيلفاس لقفساىف ءالؤهو نلَع للعام ناك

 تلودزاىب> ِباَقَح فاندا ارنياو ناو عاونا ارث[ تنح ريصح رب نياو تمحي 8-3 ومس لإ 5

 [ نازادك قارف نثن.ا رب ىحربو .نازان قالت

 ترمع دصب نال ان يب *: تريشع دعب نادنخ .ىي

 ترجع «تاندنغ ةرداا جك ءتايعؤألا تحل]و) ةاذإا كب

 هقامتلا ةنونقاو ءقاعدلا نع ساز ردفان "13 ق رلار ةهيو ددفا فات نتا لك يا ناويخ

 ءاذعسلا لحىلا بلقنيف ادبا قلخلا فاأيالمث 6 ناك عما ىلا هتقرفت ناك نمو

 ةواقشلاّل ها لحمل | عج ريف ادباوحلا تيا رسلا قرفت» ناك قرفلاىلإ هتقرفت ناك نمو

 مهأ تاحلاصلا اولمعو اونءآ نيذلا اماذ » لاقف مهقرفت ةيفكو.نيقيرفلا ٍلاوحا لصف مث «

 لاق * ةنكتا اهب دارملاو ةراحضنو قئورو ءامو تان تاذ ضرا لك ىهو ةمياظع 86 ةضودفف

 اهذالمواهئسا< ىهو ةنملا ضاير نع ةرانع ةضورىفو ةرمضقحاو ءاملا عن عقنتسم ضورلا بغارلا

 ارنا تمطاالو”|نظش 'نشحا“ ”ئشنبزعلا تنع نكيل“ةنال ركذلاب ةضورلا هداج وات قا

 قىاهرازغصرد ناشياسإ ] ةيسرافلاب ىنعملاو . مهماهفأ نع دوصقملا يرش هيفق ٠ ضايرلا نم

 نامداش 'ىنعي : مههوجو هلتلاهت ارورس نورس 6 نوربح 81 راهناو راهزارب ىلعتشم

 دويشاف» ب داكقاب ماظ ناعبا !تاتجفو»كاعتذهو ؛نإادوتا كف فاعو ناتج هس ارك

 رهظي ئتخ نوحرش' تادرفملاؤو * هيجو هل. ليت اقروا دولا هناك لاعب رووا

 رثا نم ىتبيامل ملاعلارباو . حرق نم رثا هدل+ ىتب نالفريح لاَش هرثاىا مهيمعت رابح مهملع

 نينمؤملا ريما راشا ىنعملا !ذهىلاو اهب ىدتقملا ةندحلا ةلاعفاران نمو ساّلا بواقق همولع

 «ةدوحوم بواقلاىف مهراثآو ةدوقفم مهنامعا سهدلا قيام نوقاب ءاملعلا » هلوقبهنع هللا ىضر

 دادمللو . ةنسحلا قالخلالاب قل هنال ربح ملاغلل لاه هبرسسي ىذلا نيسحتلا ريحتلا لاّشو |

 هن فلتخاو داشرالا ىف لاق + ةئسسح ةمعن لك ةرباا نوكيف قاروالا هب نسحب هنال ربح |

 ءاناتقزوغو قرم وكب ده اجروشا ميت عتسا نار شاص اا وراه رج نازل نا طاكدبزللا

 [ناش دنزاس جوتم ] نوجوتي شايعنبركب ىبا نعو . نواحي ناسيك نبانعو . نومعني
 عاسربارب تذل جدهو ارئاشيا دنتاوتششوخ زاؤا] ىنعإ : عامسلاب نورمسي عكو نعو ٠

 ناو دشاي هدّيئشت' نأ"كثم قئالخ :هكىاؤضاب»:دنك قت كش راكبا ةكتشاربخر وأ !.تمشن

 | ىغت زيجهجم تشهب تاغ هكدنديسرب ار هنع هللا ىذر ءادردىبازا دوب تشهب معن لضفا

 مادك | اهزاوا زا هكدن دنس ار هنعهللاىىذر ىزار ذاعم نب ىحيذا ٠ حسد لاب كك كما

 - ىودد دج :ضاير ,ىف ديححل ناحلاب سدق ريصاقم ىف سنا ريما نم دومرق ىراد رتسود

 نم احيرهللا هب عامسلا ةنملا لها دارا اذاف َة ةضن نم سارجا اهيلع اراحشا ةنلا ىف نا

 0 ايندلا لها اهعمسول تاوصاب سارجالا ثات كرحتف راجشالا كانت ف عقتف شرعلا



 كل ب

 !ورخباو“ :ةنكمطا انك ردو "كمر مارش * ءاندنالا 5 0 نالطن ىلع و
 ةليكلمو معلا ىلع مهصرح روفولاما ءاهقفلا نم نيماعتملا ضعب نإآلاف ءامك عا مهسفنا |

 ا مهل دقع تاق ماع ن نهم نم 20 و مهند نرخ اتلَون ممدقتملا نم مالسالاىف تعفو |

 بتكي ةعاسلا مابق ىلا ةلمح هذه لابو مث قدنزت ملكت نم هللا هحر ىبفاشلا لاق دقو |
 نه صقني نا ريغ نم اهب كمع نم رازؤا نمو هئيسللا ةئشلا هده نكس: نم ناويد.ف |

 سيماونلا بناحا م 1 ءاساالا اوهسو 30 قلاب اوذزك نا ىلع 1 هرازوا ا

 مهي ٠؟ م نورتشلاو ىماكلو غانو

 كلتبو و ماتا ندر نوءلاظي عرشلا فيلاكت نم اوصلختيل رهوجلا ةئاخل اماو
 ةفاالأ( ءداغإو' دكا نودشاو كوكتلا ةيذوا-ىق,نوكلمت مهيتك اهب اونود ىت .1١ تاهبشلا

 | مهترمز ىف اولخدو مهتاجنه اوراصف مهقنع نم مالسالا بد اوجرخاو ةق اللا منيت
 مولع ةيلط لقت دادزب موب لكىف ناف ةعاسلا مانق ىلا ةمالا هذهىف ىتت هف اال دع لعلو
 اهنومسو ةقدنزلاو ةفسلفلا مولع ةبلط رثكتو بهذملاو ثيدحلاو ريسفتلا نم نيدلا
 مالكلاو لوصأالا

 ثيْخ ددرك نيزا ريغ دناوخ هكره * ثيدحو ريسفتو تسهتف نيد -

 خشلا ة ةرضح تاليوأت ف ذك لن هلا تانعل مهيلع ريكاألا سومانلا مئارشلا اومسو

 ةفطنلا نمقولخلاناسنالاوهو ا انت دلاىف الوأ مهقا 0 قلخلا ا هلل د دارمس سدق كدا 0 1

 راستعاب ريمضلا زيك ذتو مهدعمو ةرخ الاى مهي ىا ا ايحا توملادءب 1 هديعلمأ 00 ا

 هريغىلا النود رت 3 نوعجرل هنازج وىلاعت هباش> نقوم ىلا ىا 34 هللا مث و قلخا ظفل ْ
 موشن مونو 0 قلخلا ىنعم نراك عمجاو ةينغلا ءاس ىرقو : بهرتلا ىف هغلابملل تافتلالاو

 نامزلا ءازجانم ءزج ةعاسلاو .ءازجلل هيلا مهعجرو قلخلا ةداعا تقو ىمىتنا #8 ةعاسلا
 هيناملوا ( نيبساخلا عرساوهو )ل لاقأك اهبادح 5 ةعرمسل كاذب اهل اهيشت ةماقلا نع اهي ربع |
 6 نومرجلا سلبي وه 6 ران نم ةعاسالا اوثيلب ل نودعوبام نوري مول 0 د

 ريخ لك نموا ةحيملا ىلا ءادتهالا نم نيس نب ريحتم ةحبأا نع عطش نم 535 نود

 سلبملا ناكامل و سييبا قتشا هنمو سأيلا ةهشنم ضرتعملا نزحلا سالبالا بغارلا لاق + ْ
 نكيملو 92 هت تمطقناو تكس اذا نالف سلبا لق . هنيعيام ىسنيو توكسلا مزايام اريثك |

 ا لودي لدأ) لبق واو تدان مج ا ناس يو

 نوح 1 ىعل . مهم اوس ثمح مهتيلاب نو رفكي نبرفاك مهئاكرشب اوناكو ص 0 :

 ”داعاو مهند رس كامل مييلع مدا ا 31 حج نوقف دقن د ريعضو 2 ع مع قرفتلا ١

 ١ "هللا باذعنم مهنوريجحب ه5 ءاعفش #8 ةعافشلا ءاجر اهودبع ىتلا مهناثوا * مهئاكرشنم مهل
 لكل نكي ىا محلا ةباقتف اهعوقول عمجا 3 ةغيصو هللالعف هققحتل ىضاملا ظفلب هئيحمو

 هنه  ىذلا: فرحلا ةروص ىلع ةزمهلل انايثا ءالا لبق فلالاب ىاوسلاو ءارعشلا ىف لير

 عظفتو هل وهتل ديعا :6 ةعاسلا موقت مونو 8 [ دنوش رازب ناشياذا 0 نولطمزا
 1 لصرةهفو * ليوهت رثا هل لبوه د *انوقر هَ 0 ني نا ] © ذئموب © قف هيف عشام

 م

 ) مهعوجدو 0



 مورلا ةروس مهي ١١ جعجع

 صاقملا بابتك1/ىلعا“وأ رتجنا/اجب 6 نول مهندقناب اوناك نكلوب 99“ مهنا نمميعدتبم
 دندركدب] ةيسسرافلابو : تسلا اولمعىا هي اًؤاسا نيذلا ةبقاع ناكمث في كالهلل ةبجوملا
 ةبوقعلا هو اهعظفاو تابوقعلا ءوسا ىه ىتلا ةبوقعاا ىا # ىاوسلا هم [دندش رفاكىنعي

 ةياوقتلا» هن [نضاو [ئااقا رار نفسا اكدكأالا قنات بنا كوع دالا 32:1 هناه نقلا
 تيمس امناو ةنحلل مسا ىنسحلا نا اك منه مما ىاوسلا ليقو . ىاوشلا سفن اهن أك ةغلابم

 | ةيويندلا رومالا نم ناسنالا ميام لك ءوسلا بغارلا لاق * اهبحاص ءوست اهذال ىاوس
 ربعو ميمح دقفو لام تاوفنم ةجراحلاو ةيندبلاو ةيسفنلا لاوحالا نمو ةيورخالاو
 6 ىاولا اًواسا نيذلا ةبقاع ناك مث ) لاق ىنسحلاب لبوق كلذلو حبقيام لكنع ىءوسلاب

 ةققاع اهربخو ناكمسا اهنا ىلع ةعوفرم ىءوسلاو . ئهتنا «ىنسحلا اونسحا نيذللإل لاق اك
 امل ةلع 6 هللا تايآب اوبذك نا هه داشرالا ىف اك ةلازجلا ىف لخدا وهو سكملا ىلع ”ىرقو
 هلسر ىلع ةلزنملا هللا تايآب اوبذك نال ىا ىورخالاو ىويندلا مهبيذعت نم هيلا ريشا

 هعم لخاد اوبذك ىلع فطع * نون زهتسب اهب اوناكو 3 مهيديا ىلع ةرهاظلا هتازدعمو

 لصاحو * هددخحو هرارمتسا ىلع ةلالدلل عرداضملا ةغيصل ءازهتسالا دارياو ةلعلا مح َْق

 راسو مهئازهتساو مهبيذكت ببسب ةرخآلاو ايندلاف اوبذع ةيذكملا ةفلاسلا ممالازا تايآلا
 مهو ةكم لهاب نظلا اف كالهلاو باذعلا نم مهلاوعا مهعنع ملو مهتوق مهعقني لف مهيصاعم

 ١ ةازاح رفكلا ىلع توملاو بولقلا عبط نا ملعاو * دسحلا ةوقو ددعلاو ددعلاىف مهلود

 تكتفا تنذيإ نحتارلا ةن اوبال وحتي كقاوعرسوزتا] فذول نإ ا ةشلغ نا هلاق ناك ةءاكش الا ع
 ينلاءارجل (١ ةيلط: خلا راشأ : ةيفاو:: لاب ذادقل او [نفاك يضف, هلك كلقل ا.د ولات ىتج هبلق لع

 مهيلع شوشف تالوقعملاو قطنملاو مالكلا لثم ةرضم لب ةعفان ريغ مولع ف نوعرت

 رفكلاىف اوعقو كش ىداىف اوعقو ناو ةعامجاو ةنسلا لها بهذم ىلع مهتديقع

 نزم مد نانوب لها نونظو تالابخزا * ناوخم تمكحار لهج نكاهر نانيد ىف لع

 | نم مهلبق نم نيذلا ةبقاع ناك فنك رظني كولسااو ريسلاب قيقحلا ناعالا رون. هل ناك نف

 ةضايرلاب ةيرشبلا ضرالا اوراثاو لاقلا لعىف ةوق مهم دشا اوناك مهنا ةفسالفلا ديكس

 رثكأ ةقطنملا نيهاربلاو ةيلقعلا لئالدلاب لالدتسالاو قالخالا ليد, اهورمعو ةدهاجلاو

 مه غو ناطيشلا مهل سوسوف مهنم ارامعا لوطا اوناك مهنال نورخأتلا اهورمح امت
 ءايبنالا ةعباتمو عئارشلا ىلا نيجاتحمريغ مهنا اونظو اهب مهسوفن تديتساو ةيلقعلا مهمولعب

 تالودم ىلع اودءتعاو ٌمريلاو رحسلا ىلا اهوبسنف ةرهاظلا تازجعملاب مهلسر مهتءاجو

 هكوكشلا ةيدوا ىف هللا مهكلهاف ةعطاقلا نيهاربلا نه اهنا نايسحب تاهبشلا نه مهسفنا

 ا وذو ناطيشلا سوا سو للا مهلكي ناب تاف آلا هذهل ءالسالاب مهماظبل هللا ناكاش نابسحلاو

 نوملظي مهسفنا اوناك نكلو بتكلا مهعم لزأي ملو لسرلا مهيلا لسريالو مهسوفن سجا

 اوؤاسا امل ةفسالفلا سما ةبقاع ناك مث ىوهلا ةدابعو ناطيشلا ةعباتمو ءايبنالا بيذكتب
 اهفراؤدرواوةنفنكلا خف كتكبلا !!ىفتساو ارفدكللا /ةكاؤا و رانطب ناجع دونما ءاقنالا :قيذكتل



 5-71 ٠١ 6-0 ةقورشعلاو ىداخلا ءزخلا
 تسسب تاذرد رظن نا تقبقح رد * 2711 ركفت شاذاد 5 | تي ل سل يع كك عم هت

 أ هلا دما هدر نازازه دص * هارب اريذوا .رادني,, نأ :ثسه |

 تبلسؤه نيع نأ هك تسنا وا مهو * تسوج لوصوم ٌهدررد ىبيره ا
 وازي اذوب طلغزد , دشايلاب * .وزا مهو نرأ درك عفد نم سلب
 دنز نت عناضز دئاد داوخ دح * دلك 5 تلبسو شير شعنص كن وج ظ ديونشأ يكد :تباهمزو ىمظع زا *.ديود ردنا ركحف شاهاجم رد

 ناقلات تدسنئورب دحو راثزك # ناحزوا ديوكت ىصحاال هكح زج |
 مدعلاو لاوزلا لّشإل هجو ىلع دوجولا تباثلاوه ىلاعت ةللاءامسسا ف قمل ىتعم ناك امل هنا مث
 قا مسالا: وه لاوخالا رك اى ةيفوصلا نم ءانفلا لها ةئسلأ ىلع ىراجلا ناك ريغتلاو

 هللا ىوسام وهو هتاذيف لطابو هسفن ىف كلاه وهام نود ةققلا تاذلا نوظحالاب مهنال |
 دبال اهئاقل ىلاعت هللا هردق نيعم لجابو ىا قا ىلع فطع « ىهسم لجاو © ىلاعت |
 نع مهتلفغ عم 4 شضانلا نم اريثكن او لف ةعاسلا مابق تقو وهو هيلا ىهتتتنا نم انما

 هباسح ءاقلب ىا 86 مهير ءاقلب 99 اهتفرعم ىلا مهدشرب اهف ركقتلا نحب ماها لزعاو .ةزخنإلا
 نا نويسحب نودحاج نوركم ىا * نورفاكل 8 هلودب قلعتم ءابلاو ثعبلاب هبازجو |

 / ةكم لها هك اوريسي مل وأ 9 ىمسملا لجالا كولحب ن وكتال ةرخآلا ناو ةيدبا ايندلا
 ,اوريسي ملو مهنكاما ىف اودعقا ىا © اورظنيف ضرالاىف 8 ضرالا ىف ىغملا ريسلاو |

 ةيقاع ناك فيك 98 اودهاشو. ضرالا راطقاىف تاراجتلا تقو اورابس دف ىا.اورظنف
 ناوثلاف لمعتست تقلطا اذا ةيقاعلاو دومثو داك ةكلهملا مالا نم هي مهلبق نم نيذلا
 ىو ةبآآلا هذه ىف اك ةبوقعلا ىف لمعتستدق ةفاضالابو (نيقتملل ةبقاعلاو) ىلاغت هلوق ىف 5
 دغا اوناك 9 لاقف اهل امو مثالا لاوحا ًأدبم نيب مل [ ماجتارمس ] ةيسرافلابو : يضالاخا
 | مهنم دشا اوناك ثيح ايندلا ةايحلاب عتخلا ىلع ةكم لها نم ردقا اوناك مهنا ىنعي 86 ةوق مهنم

 أ دنا يالاوز هي زا دقو راسطا دس :رسعقنا: جراحي لانو رابغلا ران ناشي ه« ضرالا اوراثاو 8+ ةوق |
 ١ لتمصالاىف هن أكف ضرالا هب داثي ىذلا نقبلا مسا: روثلاو .. نداحملا اتاك [: دا نددؤا | | مكمو نيمز نديناروشو درك نتخكناد] ةيسرافلابو : هرابغ عشر ىتح'ىثلا كير ظ
 | هنمو ةثارخلاب ضرالا قشن.اهنال قش اذا رش, نم.رقبلاو .لعافلا عضوم ىف لعج ردصم ا

 | اويلقو ىنعملاو .اغبلب الخدم هيف لخدو معلا قش هلال رقاللا ىلع نب نيسحلا نب دمحم لبق
 ا! هناتجتلا 1 اهورمعو يف نداعملا جارختساو هايملا طاشتساو. ةثاركاو ةعارزال ضرالا
 , امم اهريغو ءانبلاو سرغلاو ةعارزلا نم تارامعلا.نونفب ضرالا'اورمع ىا بارخلا ضقت
 ْ ءالؤه ةرامت نم انامزو انكو اك مك هناا ىل 3 اهورم امت 0ك 0 اهل ةرامع دعب

 هريغىف مهل .طششتال عرز ىذريغإداو لها مهواال فنك اهايا ةكم لها ىنعي ٠ ناك رمشالا |
 للا مهكلهاف مهوبذكف تاحناولا تايآلاو تازجيملاب # تابنيبلاب مهلسسد مهتءاجد :

 ا ١ فدل ساشا سما تاك 1 1 با وص +! فلج ف لاج 16 للام سل مرج ريغنم 46 مهملظيل ف كالهالاو باذعلانم مهب لمفامب ني هللا ناك اش قه ىلاعت |



 مورلا ةروس مهي 4 رجح

 بلغيس ىا 6 نوبلغاس مهبلغ دعب نم مهو رز اًشاو تابثااب هبر دنع قدص مدق هل نوكيو

 سمالا هلل باطلا مايا نم < نيس عذب ىف و هترصنو هللا هنأت سفلاةس رافعا كلتلا موز |

 ة.كح كاذف هلوهريدقتو ةللامكحم تناكالوا بلقلا مود ىلع سفنلا سزاف ةبلغ ىنعي (ىبق نه ٠
 ىلع تبلغةيادبلا ىف ءاياوالاو ءايننالا عم سفن سراف نا ىزيالا ل املاو لاخلا حالصيف ةغلاب |

 سفنلا سراف ىلع باقلامور ةيلغ ا دعب ندور ميسفن سراف ىلع ميماقمور تيلغ مثمماقمور

 «نونءؤملا حرشبإل مورلا تبلغموي ىنعي «ذئموبوإل همكتل بقعمال مكح هناف هللا مكحب اضيا ظ

 نيرفاكلا ىلع نينمؤملا هلارصنبو سذفنلا ىلع بلقلا (هللارصنت) لقفلاو رسلاو حورلا ىنعي |

 بابرا مهو هتيح لهارصنب هتمح.رب ( محرلا رق هءادعا لذيو هءابل وا زعب هناز عيش (زيرزءلاوهوزإ

 «نوملعيالا هفاطلا ىسان نم 6سانلا رثكا نكلو هدعو هللا فلخمال هللادعو ١ بولقلا |

 ةوالح قوذ نودحي 3 امندلا ةامللا نم ارهاظ نو.لعي ) مهلال هدلهع ءافوو هدعو قدص |

 قوش نادجوو اهتالاكو « ةرخآلا نع مهو )) ةرهاظلا ساوحلاب ايندلا تاوهش لسع |

 موسم امندلا تاوفش كك ناو ىدنالا ءاقبال هيجوم اهئاو ةنطابلا ساوحلاب اهتاوهش ْ

-> 

 ئدنحيملالامكلا لق“ |

 بللا ىدتي نا ليقوهو بولاملا كردل ءايثالا ىتاعمف بلقلا فرضت ركقتلاو . ردقمىلع |

 ركفلا ءابذالا نضع اق:+رك ذتا الا بللا عم ىللاعت هللاباتكىف رك ذيل اذلو هدعب ركذتلاو |

 ىلا لوصول أيلط اهثحبو روءالا كرف ودو ىاسملاىف ركفقلا لمعتدي نكل كرفلا بولقم |

 ريوصتل اهريغف هنوك ةلاحتسا روهظىف هركذو ركقتلل فرظ 6 مهسفناىف ) هلوق اهتقرتح ظ

 ىلع مهرظن ةكم رافكرصقا ىنعملاو مههاوفأب نولوقيو< نآ رقلا طسينم وهف ركقتملا لاح |

 *6تاو.سلا هللا قلخامو# ىلاعت هنا اوملعيف مهبولقىف ركفتلا اوثدحي ملو ايندلا ةاحلا رهاظ ظ

 ماسجالا ضرا اذكو ةملسلا مارجالا 6«ضرالاو#9 حاوزالا تاومس ذكو ةيولعلا مارجالا ْ

 ٠ «قحلاب هه ةسبتلم 6 الا فه ءايشالا نم "ىثب ةسبتلم ىوقلاو تاقولخلا نم هيامهش اموول# |

 ىلاج اهنا اوفرعيو هتدحوو عناصلا دوجو ىلع اولدتسو اهب اوربتعل ةحلصملاو ةمكحلاو

 ىلاعت هللا نال قلاخلا نود قلخلا وه معلاو :ركفلاا قلت لذخ اماه رطقا قا طتور هتاقلسإلا

 او زكفنمالو 'ىلاثت هللا" ءالا' ىف! اووكش) وو اذهل كينلا قف «ةووكب ؛ شوا للا لع ؤم

 ئايدتملا ورانا ملرللا كاد

 تافدو سعا:لاغ<ناد*«ثّيحا ىا+ تاثير "ىلا كطفقاذ ماع |

 وم ىا نوح ته قاعت نإ 2 وكيد قولا تشل , لت“ ىف

 3 نا 5 ضلش وو حو هب * كرب قإ نو> درخ ار قلعت نا
1 

00 5 2 | . 3 5 . . 

 ب اد رد لسن ودع م ثخحن + اح هم اراد د ىمححح اادو ىر
 محم ا . ىئ - 2 -

 ١ : ىرشنا ةءيمذلا اهئاصوا جاوا ,١ ارثو ةيريشبلا رف مهقارغتسال »2 نولفاخ مه 2 كللهطم |

 ْ شروشو رشن وزفاناز و تسر اسسب شدني زيشهك# دنام .لاسع_ روت زب نتتاذل, هلمخو ناجم |

 ١ تفطعلل واولا 0 مهسفنا ىف | 00 ١ وأ ذه ايندلا تاذلىف كامهتالا نه د اناودن ا ءانمكعأا

 ممتسسسم يحسم مم سس سسوس تس تا ا ع م ا ا سس ع ع ع سس مصل سس



 هوي م ”ج- نورشعلاو ىداحلا.رطا
 كا

 روماب عل ىفن ( نودلعبال ) هلوق ريسبتلا فو « ايندلا ىلع روصقملا علا نيبو علا مدع
 رعلاب عافتنالا تن لوالا نال ضقانتاالف ايندلا دوماب لعلل تابثا 6 نودلعي ) هلوقو نيدلا

 ىنسالا بلطملاو ىوصقلا ةياغلا/ىه ىتلا كب ةرخآلا نع مهو © اهئم هلدب الو هداعم روما

 اهلاوحا نم اهتفرعم ىلا ىدؤيإم ايندلا نم نوكوديالو لابلاب اهورطخيال #* نولفاغ مه و»
 ةرخآآلا نع ةلذغلا ندعم مهنا ديشي دكأتلل ىلوالل ريركت ةيناثلا مهو .اهف نوركفتي الو
 روصقملا مثاهلاب ةلفغلا لهال هببشت ةيآلا ىفو * ىلوالل ربخ ذريطكااو وشت ناولفاغو انتماوا
 ةرخاآلا روماب لعلا ىدابم نم ى ىتلا اهلاوحا نود ةيسلا ىهاواظلا ىلع ايندلا نم اهتاك اردا

 نع ناكينوم موهضعل لاق * اهب دوحملاب نيرفاكلا ةلفغو اهل تاعخمالا كرب نينم وملا ةلفغو |

 نيدمعملا تاحرد نع طقس دقف الفاغ هللا نع ناك نمو لفغا هللا نع ناك الفاغ ة لهألا
 َُفز هريب تروصب دنرابب ارايثد ىمظع ةصرعو زيخاتسر نمجنا رد ادرف بار 55 ]|

 ترزع هاكرد زا دو> ناكدنب زا 1 5 ىازجا ص زو ص ا ايادخ راب ةينوك ةةماؤا

 ناكدني زا ُهدني نيتك هك مئابن ىضار نم سيسخ زيجان ىا دبا نامرف توريج بانجو
 قكايجيرعو تكشلا هر ىنعي « ابارب ىون » كب هند 6الى نر تالا كاو ب كد اوح نات اق كان وا وكلك ب منال نتا كا كل ك1 رو ارنا داو |

 زا ايندرد ىهو رك دنا هوركهس ايند نالاط دنا هتفكو . دياي ديدب ىاج جه موتا
 نا تبقاعو ماجا رس زاو هدفك دول رهقو بصغإ دسر تسد نوح دن درك مارحدجو |

 اند رد هكىمك تفك مالسلا هيلع فطدم باذع ىازسو دنباقع لها ناشنإ هكدتشي دس |
 هزعلا بر دياوج لواطت مدرص ربو دشك ندركات رئاكتو رخافت رهب ذا دنك عمج لالح |
 رخافت تينرب درك عج لالخ ايندرد هكوا دوب مشي ىواب تمانق ددو دنك ض انعا ىوزا |

 ءاوزك.!اويانؤل ادودعبرالاهددؤوهور !زاكمااوكو' كلك هيل عاازخ اكوا ننال نملاغ
 لها نافذا تالاماعم نوحو تاراحنو قلك نوح حابم هجوزا هنو تاسسدب امد مود |

 قوس أيف قح مادا نتال سل مالسلا هيلع ىناعدم دقنك تعانق تروع ركسو تعوج دسب |

 ءاعسلغ نيذلا هنايلوا بولق ىلع هللا حتف ام نولفاغ هللا تالماعم نع نوبوجحم ةيويثدلا
 مالسلا هيلع لاق كلذلو اهروما ماظنو ايندلا شيع ريباد نع هللا بح مهلهذاو هللا قوش

١ - 
 ا اةقاليعد) هلق ةييحعلا تاليوأتلا ىو 2( 1 ا رومان العا اناو 0 روماب معا ملا (

 .٠ - . أ - - أ

 كلغ لاوحالا نفعت قف تاقوالا بسك ريغش بلطلا لها كاح نا ىلا ةراشا ههف ( مورلا |

 كطلا طارتص نع هقادق اذه“ لزبأل نا ئنتتف قداصلا تلاطلل بلقلا مور ىلع سفنلا سراف
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 | ىف هلاتش روما ناسنالا “يهب نا رصاقلا ملعلا نمو ىنذي الام ىلا لعلا فرص ىاثلاو ىئبتي امي |]

 أ ادا موس وك مك دع كاسل ناتو قف") ةتشرخ رد قح تنشم رددت ادح ا

 | زيطلا ريكا ىنتعي ( ءاملاو زبْْلا فرجو هتدوع ىراوب بوثاو ةنكي تيب لاضخلا هذه |
 | ءاننوح ناشيا:ىاهيور دتكرب كاخزا رس نوح هكدشناشيا باتع هنو تسياسح هن ارئاشبإ |

 ْ ماكحالاو ةرهاظلا رومالاب نوفراع مهنيذلا نيعدملا فصو ةياآلا مهضعب لاق* [دوب هدراهج

 ( مع



 نوئش ىف مهركفت مدعو مهلهط هدعو ةح 6 نوملعيال 88 بارطضالا لهاو نوكرشملا |

 اهذالمو اهفراخز نم هنودهاشبام وهو 5 ايندلا ةوملا نم !ىهاظ نوملعي قه ىلاعت هللا |

 ديقنل ابهتج ادن فزشي انكاور ”ىطخم دالوراذك هنززو كلوش و اعنكر دخل مهنم لجرلا ناك نسحلا |

 مورلا ةروس مهي 3٠ زعم

 مهضعب .نيملاظلا لتقب حرفك دافكلا روهظبال مهددع ليلقتو ممتكوش. رسكن م هبف امل اضعب
 فنسامويلا . ةربخ ادغو ةربع مويلا . جرف ادغو حرت مولا . رارسالا فشكىو * اًضعب

 همه انعو.الب ىأربس نيرد زوما ارئاتسود هكدتج ره ] ءاقل ادغو ءاكب مولا ..فادل ادغو

 هحرهو ديا راديرخ لدو ناجي ارزوسو هودنا نا اما زوسو ترمح هه هودناو تسدرد

 ىدقني ىراب نونك ا.ةتفك درعاوج نآ هكتانج, .دننكك ىدرد نأ .ىادف,تسناشيا مواعم
 هريغص تلز نا نوح مالسلا هيلع ريمغس دواد مهدن نامرد رازهدصب درد نإ هكمراد ىدرد

 عئضتتا تعاسكيو) تغإ دشن اهب ركام با هالات دام نسا تعر ودنلل ىجلل اذا وج تفر ئنوزل
 ئملادهتسننا هك ىدرد ,لشوخو: تلا ذكى وجينا َنشوخ ىملا تفكلمن هنل+ ىااب# دوسان
 هشيم وت نيكس ىا . مشان ىلاخدرد نيزا نكمل نم ةناس رد هودناو هيركنءذا ىد

 هوذدنا رب هدنخ نازاو ىداثشرب هاركذذا زا ىرادن ريخ ناكدز درد زوس زا ٌهدوب درد ىب

 [ييددلا: نان

 مدخخ اراكش ابو ميرك ناهنب * مدئوس ىهرد .هدنح هنبرك نه

 مدنمزاين نم هك هن ءاكآ * مدنسرخ ن.هكربمناكت سود ىا

 هلوق نومضمل ررقم فاثتسا هدانع نم ىوقو فريعض نم هرصني نا 6 ءاشي نه رص 0

 ءاشين مهر جعيالف ةيلغلاو ةزعلاىف غلابملا ه«زيزءلاوهوؤ» دعب نمو لبق نم صءالا هللإ) ىلاعت

 ىأ هرصني نا ءاشي نم رصنيف ةمحرلا ىف غلاسبملا 6 محرلا ف» ناك نم انناكه يلع رصني نا

 دارملا نا ىلع لو وهو تا.سانملا ىف م ىلاو نه كذب. الو ىئداع. نه. زءبال وا. ناك قيرف

 داشرالا ىفو + طبسولا نم هللا ريشا اك ردب ةوزغ ىف نيكرشملا ىلع نينمْوملا رضن .رصنلاب

 نيشررفلا الك نال رهاظف ةروهسشملا ةءارقلا .ىلع اما ةيويندلا ةمحرلا .نه ةجحرلا نم دارملا

 اهل, نيق>تسم اوناك ناو نيملسملا .نالف ةريخالا ةءارقلا ىلع اماو ةيويندلا ةمحرلا قحتسال

 ىف همدقتل ةزعلا فدو ميدقتو ةيويندلا ةمحرلا زاب ا, نمي وحي غفل مهرصن .اهيدارملا نكل

 ذا دعولا ىنعم ىف لا ذئموبو وهو هلبقام نال هسفنل دكؤم ردصم 6 للادعو » رابتعالا

 لثمو.لسقلا اذه.نم ا ذئمويو هلوقو هعوقو لبق عفان 'ىش عاشإب رابخالا وه دعولا

 تاخسشا مث هللادعو اورظنا ىنعي ادعو هللادعو ريدقتلاو هلماط فذح بجنب ردصملا اذه

 هريغالو .مورلا يما ىف ىذلا اذه ال ه6 هدعو هللا فاخنال © لاقف ردصملا ىنءم ريرقت

 مهو ه6 سانلا رثكا نكلو © هناحبس هيلع بذكلا ةلاحتسال ةرخالاو ايندلاب قلعتي ام

 مهفوكعو اه مهكامهنال ةيعدتسملا مهئاوهال ةمئالملا مهتاوهشل ةقفاوملا اهلاوحا ٌشاسو

 لاق + ايندلا نم اسيسخ اريقح ارهاظ نوملعي ىا سيسختلاو ريقحتا ارهاظ ريكشتو اهاع

 نيب قرؤالو اهراحشا سسغو اهراهذا قيقشتو اهروصق ناش نو.لعي كاحعضلا لاقو *



 مدي هذ نورشعلاو ىداحلا ءزجلا

 مورلاو, ىازافل ريضلانأ.ىلع لعافلل ءانلا لع تلغ نوكينأ دوو « : موورج فلا رقلا ىف

 لوعفمال ءانلا ىلع نوبلغس مورالمهيلع دعي نم سراف ىا مهو مورلا سراف تءلغ ىا هلوعفم

 لعافلل ءاملا ىلع تبلغ لعاف مورلا نوكيزا زوو مورلا ىدياىف نييولغم نونوكي ىا

 نيولغم نونوكيىا لوهجلا ىلع نويلغس مهيلغ دعب مورلاىا مهو سراف لها مورلا تيلغىا |

 جرختساو ماشلادالب ىلع مهيلغ هنع هللا ىضر باطلا نب رمع نمز ىف كلذ ناكف نيملسملا ىدياىف |
 رمتشاو ةرحعهلا نم ةرسع تنسوا :ةرمدع سمح ةنسىف هنعهللا ىضر رمع دب ىلع حتفامل سدقملا تيب ظ
 نابعشف هيلع اولوتساو حن رفلا هيلع بلغتم# ةنس نيعبسو اعبسو ةنس ةئامعبرا نيماسملا ىديإب |
 نا. ىلإ ةنس نيعستو ئدحا مهمدياب رمتساو ةرحهلا نم ةئامعبراو ناعستو نيتنيا ةنس |

 اهم ةديصقي قشهد ىضاق كربلا نب نيدلاى< ىضاقلا هحدتماف ةئامسمحو نينامثو ثالث ةنس |

 بجو ىف سدقلا حوتفب رشبم .* رفض ىف فيسلاب ايلج مكحوتف
 نم هتذخا لاقف اذه كل نبا نه هللبقف مدقت اك بجر ىف سدقلا حتفو لاق اك ناكف

 نوبلغيس مهبلغ دعب نم مهو ضرالا ىنداىف مورلات بلغ ملا ر) ىلاعت هلوق ىف ناجم نبا ريسفت
 ىف روك ذملا هريسفت .فنص دق ىبلدنالا ناجم نب مكحلا ونا مامالا ناكو (نينس عضيفف
 خيشلا جرختساو ىلاعت هللا مهنعل حرفالا ديب ذئموي سدقملا تيبو ةئامسمحو نيرسشع ةنس

 ازاتشا "5فلالا دعب نينامو عستف سم مالسالا لها, بلغ دقو داح آلا داشعاب وأ ت 1

 هقركر آلا مع قيرطب هللا باع كف ةزاحتقا لا الإ ةثداح نم ام لاش ضرالا ىندا هللا راشا

 ههجو ب م ع

 افصتم قيقحتلاو فشكلاب ناكنم * هك ردي هللا رس فرحلاب ىلعلا ْ
 | .اويلغ نيح اهرخآ ىفو نيتقولا لوا ىف ىا 6# دعب نمو لبق نه ىمالا ف هدحو و هل

 | مهلوك دعب نمو نابولغم عهتوك تقو وهو نيلاغ مهنوك لبق نه لق هن اك نوبلغي نيحو

 | ارخا نيلاغو الوا نييولغم, مهنوك نم الكن ا ىنملاو ..نيبلاغ مهنوك تقو وهو نيبواغم

 بلغيذا موبي ىا ه6 ذئمويو 8 سانلا نيب اهلوادن مايالا كلتو هباضقو هللا سعاب الا نبل
 دنهاوح داش ] 3 نوبنمؤملا جرش 0 مهتبلغ نم كامن هللا هال لحبو سراف 0 مورلا

 ىف كلذ نوكيام رثك او, ةلجاع ةذإب ردصلا حارسشنا حرفلا بغارلا لاق * [ نانمؤم ندش
 دّموبو هلوقو اوح رذبلف كلذف هلوق 5 الا حرفلا َْق ضخر مو ةيوسدلا هيندلا تاذللا

 تمشنم ظيغو هلباتك النم ىلع باتك هلنم بيلغتب ىا ه6 هللا 8 نونمؤملا حرشب
 |,ةقيقحلا ىف ةريصتلاف_ةرفيكلا ىلع نينمؤملا ةلغ لئالد_نم كلذ نوكو ةكم,رافك نم مهب

 مهضعإر رافكلا لتقب نونؤملا حرشي مهضعب لاقو « نينمؤملل الا تسيل افيرش ابصنم امموكل

 حو (

 | بجر رشع عباس ةعمجا مون ىف بوبا نب فسوي نيدلاحالص ربصانلا دي ىلع هللا هحتف | : دم |

 | روهت بلغف ةئامتامث ةنس موزلا ةيبواتم (ضددالاىتدا ىف ىلاعت هلوق نم ىومملا نيدلادعس
 . دابتعاب ناك ءاوسس عضبلا ىف ةيبولغما وا ةيلافلا دوهظ لازيال ىبقفلا لوقي * مورلا ىلع |

 اني نلعبافلالا دي قيحمتلاو ةيباسلا ىف رافكلا مهلغو نويلغيس نم .موهفملا نوبلاغ هيلا |
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 مفنلاةروك- 0 © زج

 عّضبلا كا 0 « عضإ ىف + سراف نورد هز ناو رطل 0 ردصم اهدا ةلغلاو لاجاو ا

 5 رقعلا] لل ثاللثلا نييامل كل لاهو هعمل عرق عاعقنملا 7 محللا عطق حتفلاب ا

 رارسالا فقكق و# عستلا كا ثالاثلا نيام سوماقلاىفو 00 رشعلا نود ليج قوؤوه لب

 هدد دانك ىدانم كلذو تاسانملا ريسفن فو 5 عسنلاو مكلف ساو ثالاثلل مسا عجل

 لها نم 9 هش رىف دابعلل ءاها نيعبملو عضيلاب ريعو ؛ءاقسلا] ةرثالص وهو ىلو الا ةيثرالاق

 هك ار ناخرؤو نايك 1 ورس> ىعل سراؤ كلم هكدناهتفك ] ىهتنا مهلا زيحعت

 تفاي ريخ نوح لقره ىنعإ مور كلمو دا ركشلاب رداربودو دندوب ىوريماود

 ركشل ودره داتسرؤو شيوخ ركشلا# رك شريما مان سلخ سراف كد هجوتزا

 مورلا ىلع سرفلا بلغف م>علاو برعلا ضرا ىلا ماشلا قدا ىقو [ دندسر مهب تاعدزاب

 اولاقو نيملسملاب اوّتمشو نوكرشملا حرفف ةكم ربا غابو مهدالب ضعب مهيديا نم اوذخاو

 انتاو>ا رهظدقو اسود اوناك سراف نال نوما سرافو نحو هناك اها ىراصتاو منا

 ربخاو ةيآلا هللا لزتاف اومتغاو نيلسملا ىلع كلذ قشف مكلع نرهظتلف مكناوخا ىلع

 نعال نشل وك رتدل مذا هاجت وكلت قاتلا قا عران عنيزه ق و صمالانا
 لعجا تبادكا نقلل فلخ نب ىلا ملاقف نيس عضل دعب سراف ىلع مورلا .نرهظيل هللا وق

 امههنم دحاو لك نم ةباش ةقان ةريشع ىلع هبحانف ةرطاخلا ةنحامملاو هلع كيحانا الجا امن

 كك نازا دئاتسب رتشدهد نادوب كتكات هى نارك دس ركيدكلالا نامض] ىنعي :

 لاقف 0 هيلع هللا ىلص هللال وسر هنع هللاىخر ركبوا ربخاف نيس ثالث لجاالا العحو

 عسآ ىلا ةقان ةئام اهالعشل لجالاىف هدامو رطخلا هديازف عستلا ىلا ثالثلا نيبام عضبلا

 نمحرلادبع هللفكقف همزاف هانا ةئيدملا ىلا ارجإهم ركبوبا جرخينا ىلا ىثخاملف نيس |

 امهنع للا ئدر ركيىبانب دم هانا:ةلخلا ىلا رحلت ىلا داانا.ًانللف اماهنعساىضوا ركبوا
 ىا هلوفق دعب للا لوسر حرب حرج نم ىبا تامو دحا ىلا جرخمث اليذك هاطعاف همزلو

 نوج هكدوب نانجنا و] نيس عمس سأر دنع سراف ىلع مورلا ترهظو دحانم هعوجر

 ودرب ضرع بابرا ' ىزامغب زورب دنتشك ىلوتسم مور دالب ىضعب رب ناخرفو رايرهش

 لاح تروص رب ودرهو دنك كاله ركيد تسدن ارى هاي زاكتو 500 ردارب

 ركشل رادهبس دئدومن زابتذا ىباسرت نيدو دره موز رضَه "تمالك هدش' فقاو

 كنا هيمور ناتسرهشو دنتفركب ناشيا دالبزا ىضعب هتخاس بولغم ارئاسرافو دندش مور

 مورلا روهظو سراف ةعزهب ليربج هءاخ طيسولافو * ةيبيداموب كلذ عقوو [ دنرك انب
 لاقف هللا لوسر هبءاكىبا ةثرونم رطخلا ركبوبا ذخاو ىهتنا ردب موي كلذ قفاوو مهيلع

 ميرحن لبق كلذ ناكو [ لوسر نامرغب دادب هقدصب ههنا هنع هللاىضر ركبوبا ] هبقدصت

 6 هونتجاف ناطيشلا لمع نم سجر مالزالاو باصنالاورسبملاو رم ااا )إ لاعتهلَوَه زامقلا

 للصفتلاو هيلع بلغ نا هيحاص نم ”ىث ذخا بعللاف نييعالت لا دحا ظرتشي نا رادقلاو

 روك ذملا ةا رقلانامث * بيغلا نع رابخا اهنال ةوبنلا لئالدنم ةيآلاو « هقفلا ةهارك ىف
 اف سا

 د7 اتا تت ا ا ا ا ا ما م ل احس م ب ب دهس بم ب ا م ري ص مج عمم م سس سس



 م 4 نورشثءلاو ىداحلا ءزجلا
 د -ٍ مم

 نتيونعملا اهلك نيباك نيتظفللا اهنشك نيب قرفو كلملاو توكلملاو توربجلا ىىنلا ثالثلا
 هل دأ ! أك ذا

 لغتشاو موسرلا ىف لغوتنه اهقن اقحىف عمطبالف لضيا طسولا لهال لصحي دق اهمزاوأ ضعب |

 ا

 وندي اندنم هنال واو نع هلقنم هفلا ىنداو : حوت س ماس نب سراف ىلا اونسن نوفور ع٠ موق ١

 ةرانو ربك الاو هكا لباقيف رغصالاو لقالا نع هب ربعلا ةراتف هوجو ىلع فرص وهو

 ىهذا مورلانم برعلا ضرا برقا ىا ماقملا اًدهَىف دارملا وهو دعبالاب لباقيف برقالانع
 ماللانا ىنع برعلانم مورلا ضرا برقاىفؤا ماشلا فارطا ىهو مهدنع ةدوهعملا ضرالا
 بولغم ] ةيسرافلاب.ىندملاو . تارذلاو ةلجد نيبام ةريزج ضرا ىعو هيلا فاضملازع ضوع
 تماسل دشاب ارب رع هك نيمز نكي هز رم دئدرب بلغ ناشيارب ناسراف ىنعل نامور ديدش

 كاللا ددجحم ناورشونا ريسشو رفاظم ةس رعلاب زيورإا ريسقلو كو فورعءملاوهو نيريش

 نب نانزهش نا ةرجدزي اوه هنع هللا ىخر نام ندز َْق ملت عدلا سرفلا كولم رخا و

 ايذلاب اقلعم ناميالا نكول ) ثيدحلا فو مجالا شيرق مورلاو سراف ىلق * ةعببلا ثدحا نم
 هوعذي موزلا: كال« رصتقأ ىلا ”بتكمالتشلا هيلع ىلا نا - ىور (  سزاف بام هلان

 ءانمف (هددبأ نتمتقال :رتصتق 'كإهاذا) ةلوقافاو رارسالا فك ىف اك دبالا رخآ ىلآ :تاهيه
 ناسنا ىف اك موزلا دالبب الا قبيل كلذك ناكو دحا هيف هفاخيال ماشلا نع ك1« لاذاذا
 قزف ورسخ برعم ىرسكو روك ذملا ورسخ وهو سراف كلم زك لاك ف وعلا |
 هللا زف قمم لك قزمينا مالسلاهءيلع ىنلا هيلع اعدف هلتق داراام دعب لوسرلا عجرو هناتك
 ىلع مهتببواغم دعب نم ىأ 5 مهبلع دعب نم 8 مورلا ىا 4 مهو © دبا مهل كلمالف مهكلم

 بنتك مث هردص ىلع هقئوامث هعاجل ه.تخو هسارو هنع ىلع هعضوو هباتك ارقف مالسالا ىلا ظ

 يبي م ه5 لك ١ مهايا سراف ةيلغ دعب لصالاو كورتم لعافلاو لوعفملا ىلا ردسملا ةفاضانموهف سراف دي |

 )َ للغلاو ١

 | "نك قو بنارملا ةياظ ىلا لوضولا دنب ها ل عال تاشكشاع ةنا رقلا تاهباشتملاو ةعطقمل

 | رومالا نع ةعن املا ةيدوجولا تاقالعلا تاطرو ندم احس نا ىلاعت هلبا ا مولعملا نع مولعلاب ا

 أ نرقلا ىلع ءالعتسالاو تادرفملا ف امرهقلا ةبلغلا 5 ضرالا ىنداىف مورلا تبلغ ب ةيدوهشلا |
 | ةرانو فورعملا فنصال لاش ةران مورلاو 35 دا دلا انتذكا فك توا هتمواقم لطساع ا

 | مالسأا مهيلع مهارإا نب قحسا نإ صع نب مور اونب مهو سرفو يس راقت عود عمم |
 | ءارلا نوكسب سرفلاو . مالسلاهياع حون نب ثفاي نب نائوب نب مور اونب مهنم لوالا مورلاو

 أ .ةراتو رخآآلاب لباقتق لوالا نع ةراتو لضفالاو ىلعالاب لباقي لذالاو رقحالا نع |

 ا بحاص ذاق نب ناورشولنا ا ماو نب زيورإ ةللغلا و سرفلا كم ناكو َ مور نيهزب

 | لواوريتاثدلا برض نه لوا وهو جربزو لح دك نقره مورلا كامله ناكو روك ذملا زوربإ

 | هللا هافاصا ىذلا ميدقلا نيدلا كرتنزا عبطتسنال اكل و نب كنا ده هناثا هباتك ٍباوج
 لو (ادبا ةمانقلا مون ىلا مهكلم تيثدقا) لاقف مالسلاهيلعىنلا بجعف مالسلاهيلع ىسعل ا 2 0-0 3 2 ., ْ

 | و فئلخ نرق بهذالك نورق 3 مورلاو (اهدعب سرافال مث ناتحطنوا هةحطن) سرافل

 ظ
 ظ
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 1 يطال مك م عجم

 هع يلم ا ةروس رسسفل يح

 دمحم ترضحب داتسرف ىحو مالسلاهيلع ليئاربج ٌةطساوب هلالج لج هللا ىنعي . دم مساب مهو

 تلصح ةياغ ىلا تهتنا مهبواق نيب فلا هللازاب هلضفو هللاءركن م تناك امل نينمؤملا ةفلانا

 كلذ نعنيلاخ مويلا اوناكناو ناميالا لهانم ام اموب اوناكذا باتكلا لهانيبو مهنيبام ةفلا

 ىلع نيقفتم ةفلالاىف نيفلت# اوناكو رفكلاىف مهتيساج عم سراف لهاو مورلا ل اها د دادانك

 | ميدقلا هتاسحاو 0 ىلا هم 5 م تناك امل نيملاعلابر ةرفغمناو اضعب مهضعل لتقو ة ديلا

 هللانا باطخ نتف ' اذهل مذ نييزطا نم ناك اع تاوتبل نّشررفلا تملس ةباغ ىلا كيهتنا ١

 رايس واديحوتاب لد درءاوج ىا ] انتمدخ ىلع ماقا نم انتي رق نه نكمو اناا> دهش نم

 رامد تريغ غيت دركت زاب واريغب هكره نكم تافتلا واريغبو دادرب واتبحوقشعاب ناجو

 دهع رد دوب ىدرض + دياس تسرد ىتسود ”ىوعد دلانب واىالبزا هكرهوبدرآ ربواناحزا

 هلفان زاعرد دنا نينح ديك سدقلا نب صاع اروا. نيد نيطالس زا ىرتهم نيش

 هكسيقلادبعرسب كيكو رتنلا تانج هانفل انااا هردازملا فعمك تؤيقككا ناب ناودللد ا كاما
 ىور دما لاخ ىو لفاونو ضئارفرد نوح سب دوب ىرانتخا قح رابتننا رب اروا هكدشاب
 مرا ىمع تمدخ زا ندنام زاب تقاط مرآد الب تقاط هجرك اهاشداي تفك درك نامنأ ىوس

 نوج دناوخرب نآرق زا ىتياان ديناو ارىمك تفك دكت ١ متاهن ذاب تمدخ زاات مربى ىاب

 تشادن/ بخ ملأ نارا هكدوب هتفرب ناتج نأ" عامسو دجورد رتهم ناو دنداهت غادو دندرك

 ديبوشبالطب هديرب ىاب نيا تفك دما زاب دوخ لاحب خييشو دش شوماخ ىرقم نوج سب |
 لاوق هه[ كس: ءاايشت لطاكفافو ان نركز تدخلا ءاككذلار همبك ناس رزؤالك ركقعيف
 ىلإ ةراشا ماللاو تانءتلا عجل ادملاوه ىذلا ىمالا ملاع ىلا ةراشا ملانم فلالا نيقفلا

 رخآ وه ىذلا كلملا ملاع ىلا ةزاشا مملاو تايدوجولا نيب طسولا وه ىذلا حاورالا ملاع |
 جراخلا فورخ ىلع لمتشم وحنلا ل 5 لا 'ةيكفلا ,ليفتتلار انلكف + تالانيزتسالاو تالزنتلا
 تار دب ءرودللا لقا ىلاةفاضالاب ما اذكن .مفلاو طسولاو قلحلا .ىمىتلا ةثالثلا

ابع كر زا ءازوحطلاوبا] 0 1 0
----- 1 هللا ىضر س

 ِ 0 55 كج وتو تور رح 

 راكي يدك نان ملاكات يقوكلتشو ا هيدانا ىلا[ ض حتي ةقئاراطلا اذ نك جالا

 ْ لاش عومجمابف ناملاعلابر ةرفغم ىلا مملابو ن رفاكلا عبط مْول ىلا سلا ماللابو ضعس

 اضعب مهضعب ىداعل مهعبط مْول نم مهلا ىت> مهيلع ب 2 مهلاياج ناك امل نيرفاكلا مؤاناو

 انباب مزلو انايربك فرعنم انايالب فلا ملا رارسالا فشك ىفو + ىهتنا اعيج بونذلا رفغي

 | ادج ىوزا اهباب دشاب لوغشم دوخ راك رب 0 ا رب لاح عا دجورد هكدينيب



 « لسرلاو ءاسنالا نيبنم ملكلا عماوج قالا ند لع مالسلاو ةالصلاو + روهدلاو نامزلا |
 ىذلا ىواقلا عسب ل هءاكتاو هلا ىلعو * لزنلا ذلا وه ىذلا عورلا ثفس ىىورو ْ

 0 : 1 راهرا مستو 98 سيطارقلا هوجو هدادمأ دادعإ كدعضف 0 تاويل 3 راكمل نع ١ 05 5 ١ | 4 | 9 أ

 عملا . .٠
 ا اذا 5 عناوملا عاضراو طئارمشلا عامجتسا نم ك1 ع 0 رمعلا نمو نامزلا |

 أ اق «اةنمالا هذه قانع ىلاعت هللا لأساف * عماخلا قوريحلا ضرفلاو ىتوكلملا دادمالا |
- 0 

2-7 000 0 
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 وهدد
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 اهكسليش * 4ع ١ *

 حتا نمتلا

 « قلاب مكيلع قطني انباتك اذه )» ا نا "تانك اذه وو
 نامفألا كردي نا هبا م نكي ١ دناث الخطا" ىتاالكل انين نا رقلا للا ىذلا هلل 0 1 لج 5 1
 رمت ىلع ةقأب ّةزحعم * رودحالل اكهاسف رودصال اريوس ظنا دّقع ىف همافلو * ىدس - نك - |

 0 9 ا ٠ . ال2811 رس
 ( دعبو ) ناسنالا فائصا راسو مورلاو مجعلاو نرعلا نفي مهكر, نمد لا رقلا نر صحب
 تي ك2 سور دل لئرتا قح ليعامسا خبشلا ٍِ ريقفلا هديع ىلع نه * ريدقلا كلملا ناف

 6 ١ يأ مانع ناثلا ىلا دا ىف كل لاح

 هاشم فكو *« نازلا ىلع ةلقلملا ثداوحلا ةءراصم دي ىنع فرصي ناو « ةيلملا كاردا
 7 نارا تل أ لا لا هعادلا اونا
 نم ريخ وو د ىسماو حمبصأ ىدم لوكا نا . بارخلاو 5 ل : سن 2
 #2 و 3 أ و 0 لاا 3 مو :يب لاصوالاو ناضعالا عاطقتا ناحو ,# لاصفلاو ماطفلا ايندلا ما نم انددقو * ىبم

 و ى | ا 5 ةءاسألا « نايزلا باوقا تيح نم * قاسن الا رك نم قب
 اكو - | .ى »+ هناب ليهسلا دس حشو هباسسا اره اش دارا اذا هللا نكتل « ءانالا
 | نى ا و ها 3 0 أ 57 3 كو 207

 أ ربا زا براي
 تياده

 مزخرب نامز ىدركوج هكئاز تشيب « لاراب ناسرب
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