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 مخ ع موقازج رد .يدرتارجزا كدبك هدرع نعرب ناعا.تسارو تءدقج اهن
 اننعن ا زعاو. تالا 41 نآ دبشا تلق وك ةياوسستع نا معاد نمح نم نونك»ا

 دكاهترازع كو ناعا تسلخ ةرعاوخ نأ 6 دوعرف ادي لوسر سب ك«كالومر

 بقمع كءاواوت ناو ريستاوب نادم اس ةله مرك بيف تباز:ئ ا هرم اوج

 ايتوكبالا خف نرخأ امون ككل
 ِ ماكو اف ٠ نيعار اوي

 يلا ليكق لبا الاوقعاو لاوخالاف َن

 القط اع رئاكب نفي ىلا هلوفك اتعو راتمتالا لدلاب شارما اواوتف 7 كال
 الع ن ىررك ىو لغأو مكنلا ليلا برمالوا نرفاكت اهب اوبأ نون (م انكو بفم

 نو نونو اتم ,لاذل متخفي لع برضف  هنج ىلا نالت ناو .موقلا نع لاس هلا
 شن قاري لكحز هلوانا قورخملا ىلإ انلنم ىإ ولاب اطونف ناعالا نائوأ .دغ ئه

 هقراق باخ رح نار تدار لنلا دبا # ظءفو اودلما نيالا سرفلا نا ىلع

 ناياروو ةرارسألا تدك ىف متلا نأ هللا ءرثخ نرافو ترملا نم هللا ربح نشيرل
 9 ىلإ اورق تك" قتلا لبا كتلارق وأ ذم هلع هللا ضر ءادوتلا اغا يونا

 نيالا منلاوبا قخادساو 'لغابسا وحاروص /”خ ورق وماذا لأ, دباب ءراتامالو

 نق راكع مغزتغأو ناع اون" نؤفزشي موخ ةنتع ىلا ةراشل ةيفو نبا اللا طخسو ىف
 لت قو ىزارتقلا عدس مهتعلا و قر غو بم هللا ليلا ؟ايظظلعو "نسزتنلا

 لكلا طاف لك لدءاذه مث ةدؤدلا تامفاولا ىفاد ىلع هزاسخني هه 2 ةرهطلا'ى ردقلا نم

 | نع ملك وار ناو ءاكم لبقو نيمؤلا نذ مهريغ زاعتكاا تتوآبا لد تما دق

 للاي لو ةآل داو نا ىذا نوكيا الراو قاتلت م. لمت ودته

 رايد يقل قو ةبآلو ولون قأاو لاوش داثرإالا :ءاسلا 'نمأ الا ةيدوسلا اس ةعح ىلع

 |اقولرعرا نب (يصاوخ نم ناو“ ىلا قولا :بملس ىف تبا ريغ ؛الول» قلتي ياس الا نأ ىلا

 يدعو كوالا رانئاق مث قاس ؤزلا ممادقت| نسح نم .دابتجالاو بلل قا
 نما كاتي ةيعراا ابلظيو ”ناطبشلا دياكم ١ سلا لم ىلا ميسو. نابل انه احاوه
 1 و يح ريع اوبج جدنا نارتكملاب لت د قآل هلا
 1 داو انج دويدار لحد نطيل قرخمأ امرت - فيلل ١ نا
 دو قيده و عا ١ ةيغر ايم مه وخ دوقا ندد فووذملا

 - مكلاثما. اوف مذ طف



 مالسلاهيلع دمت ةروض هذ هج 4ع

 | لاوحالا عيج ىف( كم اريخ اونوكي لب ءانثلاو ركشلا كرتو رارقالادعب راكنالاو لانقالادعب

 ةيمجنلا تاليوأتلا ىف اذك ءاشي ايف ةمكحلاو ءاشيام ىلع ةردقلل اراهظا

 نيرمشعلاو سماخلا ءاثالثلا مون نم ىربكلا ةوحضلاتقو لاعتملا كللملانوعب لاتفااةروس تع
 ا فرشلاو زعلا هل نم ةريثث نه فلاو ةئام دعل ةرشع ةثااثأا ةئسلانم فيرسثلا ةحملاىذ نه



 هه ه5 3ع نورشملاو سداسلاءزجلا

 تساءدوب دركاوج كيوخ موق نايمردواهك شكمار كينيا هكديوكيمو دما ليربج دوهرف
 ديد اسر دوخ ناراسباص مد دوع هح كوكا ناود>ح نأ تدساور نيك اردرعاوجو

 تسي باتع درءاو> رفاكاب ىارس نيرد ارتريشب ىا ع لارادعل] اوتو زف وجو دك
 نيد هكمسنادب نونك ١ تذك ناوج نا تسينباسح درم اوج سّؤماي ىارس نارد ارامو
 دندن ريخ نه مول زج ند ىدر؛اوجزا هك دينك هذلرع نهرب ناعإا تسارو تسقح ايش

 ادممنا دبشاو هللا الا هلاالزا دهشا تسيوك تسار ديسس نبا هكمناد ىمم نيب نونك ١
 ٠ تفاي ىدرعاوج تكربب ناعا تعلخ درعكاوج نا هكدومرف ادخ لوسر سب هللالوسر
 فضع 6 اولودنناو 8 تسيلع نادم هاش ةشيبمرك٠ ثسلو نعاوخ ةتباروركر !:درع او
 قاش الا نم هبق مكعدو هيلا 5 اعد امعو ىوقتلاو ناعال نع اوضرعت ناذ ىأ اونمؤتنا ىلع

 اونوكيال مث ف نيرخآ اموق مكناكءقاخيو مكهذي ىا © كريغ اموق لدتسيو» هل ىف
 ةلال دال من ةلكو اهف نيعار ازهوكي لب قافنالاو ىوقتلاو نامالا نع نكيوتلا ىف هي مكلاثما

 ىلا ليملا ىف لجلا كارتشاو لاوحالاىف سانلا براق بطاخللا ءدعبتسي < اهلو>دم نا ىلع
 ءالؤه ام رفكي ناق ىلاعت هلوقك اذهو راصنالا لدبلاو شيرقل اولوتنىف باطخلاو للملا
 هياع هنا ىورأك سراف لهاو مجعلا لدبلاو برءالوا نيرفاكب ام اوسيل اموق ام اناكو دقف

 ىذل.و هموقو اذه لاةف هدف ىلع برضف هج ىلا ناملس ناكو مولا نع لس مالسلا

 لدق سراف ند لاحر هلوانتأ فورعملا محتلاب اقلعم ىإ ايزلاب اطونم ناعالا ناكول هدر ىمشت

 هضراىف هقا2 نه نانريخ ثيدطاىفو ةلدقلا ءذهل ةلضفهيفو اوملسا نيذلا سرقلا مهما ىلع
 نايل ردو + رارمسالا ل مك مدعلا نع هللا ةري> سراقو برعلا نه هللا ةريخح نيرق |

 خورف ىناي اورمدلا تفك ىعتببأ نيا تئارق زا دعب هنع هللا ىضد ءادردلا ونا هةكمدروا
 نيذلا محءلاوبا قح ساو ليعامسا وخا رودتل :خ ورف سوماقلاىف لاق ٠ د اي_براي دامو
 لها زاك نه مهوحنو ناك>اوخ نوف رعإ موق ةيقنم ىلا ةراشا هنقو ىهنا دالللا ايو ف

 بطش دقو ىزاريشلا ىدعس خديشلا مهو لولا مهو مد هللا لها ءامظعو سرفلا

 ىلاعت هللانا ىلع لدياذه مث ةيدوملا تاءقاولا ىفام ىلع هرايتخاب هكر مثرهظلا ىلا رجفلا نم
 ناعالا نع مكلك اولودن ناو ءانعم ليقو نينمؤملا نه ,هربغ رافكلا كئلوان لدتدسا دق
 رقتسيال مهضعب لاق ةيآلا ةدحاو 3.1 سانلا نوكي نا الواو ىلاعت لاق مريع لدبت ب ذي
 ةداكسبا ةيآل ىفو ةيآلا اولودنناو لوش ءارتالا ةراعلا] نعأ الا ةيدوعلا طاسإ ةققح ىلع

 باطق بعرب ند مهصاو> نم ناوأ ىلادت قا كيلو تبان ربغ الولع قلح نان الا وا نا

 ةملاحمو سف. ةدهاجمع كولسلا ءاثياق م ناصوتاللا ةودانشتشا نسح نه دامحالاو دولاب قحلا

 بلطلا نع نكّوتف ةمح ر لا باطو ناطيشلا ةدباكم نه سفنلا لمع للالارممو راها أمظب اهاوه

 ىلع رداق ىلاعت هللاف ةيامرلا ند سحو ةيانعلا ةيدجم اناءم نكي 3 نا نارفكلاب ىلد و نالذخلاب

 تابذج مهتك راد دقو نيتبان ةيدو.علامدق ىلعو نيقداص باطلا ىف نيرخا اموق هب لدمسي نا

 ضاىعالا يف مكلاثما اونوكيال 3 مكدام ةهر نعاد ةغر داشا محو ةيادهلل نيقف وم ةانعلا
 ط77ط7777س ١ 006227 022 سو

 دعب



 مالسلاة يلع دمع ةزؤس دف ه١ #خ

 هلصأن م هعطق ىا هلسأتسا ىا هيراش ىتحا لاش ةياغلا غولبو ةغلابلا فاحلالاو ءافحالاناف
 | لخبلاوأ ةمظعلا نونب ةءآ رقلاءدضعيو ىلاعتةللاىا 5 جرخمو # اوطعتالف اب # اولي

 | نيعىف لاق ةدوسلا هذهىف هريسغت قيسدقو كداقحا ىا 46 مكناغضا 8 ناغضالا ببس هنال

 | هلام ديري نم مقني مدآ نبا نا هللا ماع ةداتق لاقو عانتمالا دنع مكتاغصضا رهظيىا ىئعملا
 نع دارحالااماف هسفن حش قون نمل ةيترملا هذهو لامابح نم مكبولق ىفام جرخيو لاَغو

 لذ نولاطيو ةرذ ءاقيتساىف نوىاسي الف قا بلطىف مهر تلع نمو نينوكلا قر

 ءاكاىنعت هيشاه # متااه هه مهرد هيلع قيام دبع بتاكملا ناف تامارغلا مارَئلاو حورلا
 | ابا مت ىا 6# ءالؤه  هلوق ءربخ أدتم وهو ةدح ىلع ةلك متاو ٠ ديراد شوكو دشاب

 | اوةفنتل نوعدت » ةيآلا اهومكل اسي نا ىلاعت هلوقىف ىنعي نوفوصوملا ءالؤه نوطاخلا

 | مهلاوما ضعب. قافن ال نوعدب مهنا ىلع لد ثيح كلذا ررقم فانئتسا # هللا لبس ىف

 نوعد نيذلا مت أه ىا نيذلا ىنعي هنا ىلع ءالؤهل ةلصوا مهم ساب لذ.ف هللا ليس ىف

 | امريعو ةاكزلاو وزغلا ةقهأ مم هللا لدسق قاسالاو م6 كك نه ريقحنو مظع خلونا 6

 لدلدلا زيحىف وهو نول سان ىا طرشب تسيل هذهنم نال عفرلاب # لخخ نم مكنت »

 سان مكنش رشعلا عير ءادا ىلا نوعدن مكنا هيلع ليلدلا لبق هن'اك ةيناثلا ةيطرسشلا ىلع

 عفن نم الك ناف :# هسفننع له اماف #8 طرشنم نال مزهلاب #ل نمو # هب نول
 ىدعتلاو كاسمالا ىنءم ةيمضتل ىلعو نءب لمعتس لخلنااو هيلا لاَ للا ررضو قاشالا

 هادعنم نود مكتاقدص نعو مكنع 3 ىنغلا هللاو 9 لخللاب هسفن نع ريخلاكسع اعاف ىا

 عفانالانم هيفام ىلا مكحايتحال وهف ه ؟صأياق ريا نم هدنعامىمىلاو هيلا 6 ءارقفلا متااو

 ريغلا نع ىنغلا حصيب رّفلا ماممو مظعالا مكصلاب هنيقلتل كرقش هتيقا نأ اهرس هللاسدق ىلذاشلا

 كيقنت نه هككعا اقع نهو هنادب هباذإ ىنتلاهللاو ةيمحللا تاليوأتاا فو ىنغلاب اقلؤذتم نؤكنف

 | مكسريل طسولاىفو مكةلخيل ءادتبالا ىف هللا ىلا ءارقفلا متاو هاوس امي هؤانغتسساو هدارص

 ظ ماو ديالا ىلا لزالا ند مكنع َقَء هللاف هّساوهع مكيقسو مكتينانا نع كسب ءاهتنالا فو

 تسءدق::شكلم اء هواك داس ,انإنسإ + ديالا ىلإ لزالل نوتيلا ,ن وجنات عارتنلا

 قافنالاو لذلاب مهيمأف هقالخأب هدانع قل نا بحا اداوج اءنَغ هللاناكاملو ٠ ىنغشتاذو

 | هركوذ كغ مولا ناثيارب مالساا هيلع لوسر هدروأ ريسا ناشيازا ىءامجو مور بناجزا

 ا دنشك,اروا هكدندرواس 2 0 دنتشكب ناشيازا امسكت دومرش ديد كت ليت

 | مفك دلاخاب نانمار ىكينأ تفك مالسسلا هيلع لوسر .متزبات مديثكرب غن ديوكيم دلاخ

 لوسر تا هدوبن ناوج نيزارت ىوق رفكرد سك جيه موق نيا نايمرد هللا لوسراي



 3# ه2 #ع نورشملاو سداسلاءزجلا

 ةصقلا ريمضىعو اهايا مكيدؤا مث مكلامعا ىف امنا ىمدقلا ثيداىفو اهفالتاو قوقحلا مظعا

 رذ ىلا نعو ةلداك ةيفاو مكبلا اهيدؤا مث مكلجال ىدنع ظوفحم الا مكلامعا ءازجام ىنعي
 اوملاظتالف ىدا.عىلع هتمرحو ىسفن ىلع ماظلا تمرح ىلا ىلاعت هللال وه هعفر هنع هللاوضر

 بلطيزا هل ىتشااللب اسفن دنعلا باطلق لامجالا ءازج صقنو ملظلا نع اهزئم هللا ناكاذاف |

 طرسشب نايادك وج ىدشسوت « هيولطم ققوف هطعبف نيمرك الا مرك ١ ىلاعت هللا نال رجالا

 معو ىلامداش ارئاقشاع ( ىوتثاافو) كياذ ىرورب هدس شور دو تسود هك كف |

 دولا ؤيمفع# و ىناشامت زا قوشعماريع « تسوا'مه:تمدخ: ترجاو ذْع تسو ٠ تسوا

 قاب قوشعم زج هجره ٠ ت>ورف رب نوجوك تسا هلع نا قشع « دوب ىنادوس ءزره
 اذا طيات قش نأ ننكر يلرواتزتلا عقاو ورمل ىف نبا هللا عل اهدا لقوة حلوم اج
 نكت مل ناو داهجلا: كرت هيف نال: حلصلا ىلا موج نا ىتدبال نيكرشملا ىلع ةيلاع تناك
 حلصلاىلا اولام ناىا اهل حاجاف ملسال اوحتج ناو ىللاعت هلوقل حاصلاب سأب الف ةلاع مهدب

 ىلع ليلد وهو اولا نيرفاكلا حاص باط نع نيملسملل ىهن اذه هريغ لاق اذكو هللا لف

 هريسفتىف ىدادحلا لاق اذك و حلصلا نع ىهن هنال احاص ةكم لخدي مل ماللا هيلع هنا |
 ناكاذا ةيزج ريع نم رفكلا ىلع مهنم دحا كرثو رافكلا ةنداهم زوحمال ءانلا ةروسيف

 مهلزاج ممدارذو مهسفنا ىلع اوفاخو مهمواقهنع اوزج اذا اماو لاتقلا ىلع ةوق نيدلسملا

 لاز اذاف ةوقلا بيسب ناك ةعداوملا رظح نال مماأ اهنودؤي ةيزج ريغ نه ودعلا ةئداهم |

 لاتقلاع وقول احاصال ارهق ىا ةونع تحف ةكم نا ىلع روهخجاو ىهتلا رظحلا لاز بسلا

 ثيدحلا رخآ ىلا نما وهف نايفس ىلأ زاد لخد نم مالسلا هيلع لاق ال احلص ناكولو اهم

 اهل تايثالو اميرابتعاالروسغو لطاب # وهلو بعا ف ةريصبلالها دنع ه6 ايندلاةاحلاامتا ا

 رائتعات ىلوغشمو راديابان تسيزاب امد ”ىناكدنز هكتسس نازح ةسرافلابو لئالق اماياالا |

 هنثعل اع ناسنالا لغشيام وهللاو اح. ادصقم هب دصاق ريغ هلق ناكاذا نالف ىعأ لاَس

 تماق هللاالا لاق اذاف اسندلا لوا نم هلاال دع وهو اكام قاخىلاعت هللا ناري اىفو هممو
 ا

 ىهامناو ةقيقحلاىف اهادوجوال اهرخاآ ىلا اهلوا نو امفامو اندلا نا ىلا ةراشا هفو ةمايقلا |

 ناميالا هب بج اع سالا اا 4 اونموَت ناو 2 ىدبالا ىلزالا وه هللاو لئاز ضراع سما

 تانقانلا نم ؟اودنو مكناعاباوثىا # ؟روجامكتؤي » ىصاعملاورفمكلا نع 6 اوقتنو »

 ريفسو ةيقاللا ةيلءلا ةرخ الا بلط ىلع ثح ةياالافو نوسفانتملا مف سفانتب ىتلا تاحلاصلا

 | تسووب ونزا ششي مشدحو هاحو كلم رإ هيكت نكم . دكاذغأ] ةيدلا امضدلا تلط نع

 « كلا بالو ىرو2 ترسح هنزاو نه ناحرخ ٠ .ىرخ ىقع هكق اوت انندن ٠ مهونزادعيو

 | ل ثرحب مكلاوما عييمج دارملاف مومعلا غييصنم فاضملا عما # مكلاوما ف ىلاعت هللا ىا

 | ىلا !مودؤت رشعلا وا ريشعلا عبر وهو اممم ليلق ”ىش ىلع رصتقا ااو مكشاعمب اهؤادا

 ؟دهجب ىا « مكفحف » مكلاوما ىا « اهومكل أسينا ان اع اويطف :مكتارقف |

 م“ ىف كلذو ٠ دينك هقش :اراهمه ديوك ىنعي نتساوخرد دك هغلام سإ ةيسرافلابو لكلا بلطي

 نا
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 | وهو عرشل ءاج اماو ىناملظ عبطلاو عبطلا نع ردص هلال ةرمثهل نكيمل لطاب وهف هلوسر
 تاملظلا نه كب نا هترك و ارمث. نوكيف عرشلا رونب عبطلا ةملظ ليزل ىنادوت
 كإاو ةعيرشلا لامعتساو ةعاطالاب كءلع قا رون ىلا عيبطلا تاملظ ند ةىئازسؤلاملا

 ىم2بدح دئدوب هتسشن اسهنع هللاىضر ىبفاشو ىلذح دمحا هكتساقن ٠ لاهالاو ةفل لاو
 | هكدرك دياشن لاؤس ارئاشيا تفك ىفاش ماك ىلاؤس اروانه تفك دمحا دماردةشوك زا

 أ تفك دحا دسر ارف بيح نوح تسي هراج اك تعك دعا دنساي بح وق ناشيإا

 تسمادك «ةدناد ىعو تسا هدش تود وزا 0 زاع جس نيزا كل قونوح

 | هنوت.لفاغ فوادخرا ك3 [ئك لدين ل يدل تيد وجاف هال نع لمع تاقيادعب تعكس
 | دياشن لاؤش اراشيا هكمتفكت تفك ىفاش دش ريحتموا باوجرد درك دباب بدا اروا
 | ىقاولاو اهلءاضق نوكت اهقفاون ىتلاف مويلا كلذ ةالص ىعَش نا ةعيربشلا ف باوجلاو درك

 | # اورفك نيذلانا 9 دارطالاىلع لاح لكىف دايقنالاو ةعاطالا هللا لأن لفاونلا نم
 | # اوتامم  ءاضر ىلالصوملا 6 هللا ل بدسنع © سانلا 6 اودصو © هلوسرو ىلاعتلاب
 | اونام مال ةرخ آلاف 46 مهل هللارفغي ناف © لاحللواولا هك رافك مهو © ايندلا اوقدافو
 نوتومم اك نورش<و نوشيعت اك نوتوم درو 5 هيلع اونام امىلع نورمشحبف رفكلاا ىلع
 ْ رثللاربم اكوهو بلقلا باكاىف هلوزت حص ناو, ردكلا ىلع تاه نه .لك عل مكح وهو

 موي نيلوتقملا رافكلا فيج اف حرط ىتلا لا دارلاو سودافلاىف (6 اهنم ةميدقلا ةيداعل وا
 | ١ ضعب نما هع ,نآالا همام [ىهفي ءامبا رئي ىلا موتل كلذ: نوكرشملا هته وو 2 قلا علا ماك

 ظ نيت اذا ىا ةحيصف ءافلاو فءضااوهو نهو'انم 6 ونمالف © اء ىرورصم نيح ردي لها

 | نم ناف وفعضتال ىا اونمتالف مهل رفغيالف مهلامعا لطب مسودع هللا نا مكيلع ىل امب مكلا

 | نيسلا حتش ماسلاو اون ىلع فطعااب موز * سلا ىلا اوعدنو 98 حلشبال هيلع هللاناك

 ا 0 ةلذ هيف كلذ ناف اروف حاصلا ىلا رافدكلا اوءدت الو ىا حاصلا ىنمب ناتغل اهريكو
 | عج ه نوما ءا> داون اكن لل نمو كفطس هناعناتك نال نإ[ هدكم حاص بالط

 و مانويل هيلا درتحكلا تخلا نوت عمجااوه ر 4 نو.ءاعا هلصا تاعالا ىف ْ

 . 7-00 م ىل ا ىءا ةررده ةلاح ةلمح 2 وتاقوالا ضء!ىث ؟ عقيل ناومكلا لا خا |

 | مهعم ىلاعت هنوكو نيبلغالا مهنوك ناف 34 مكعم هللاو 8 ىلاسعت هلوق اذكو ءاهثالا |

 هتفوت انكار ةعارمتلاو لذلا م مك بانت>الاتاءجوم ىوقا ند نيرادلاف مه ريصان ا

 | # مكاامعا رتب ناو © ىلاعت هلوق هنع برعي اهسح لامالا روجال ىلاعت

 أ وا دلون د البتق هل تلتق اذا لجرلا تركو نه اهماضي ناو ىا ندرك عئاضو رثولا

 ا هوركع هكرداو هعزفا لجرلارثو سوماقااىفو درئلاوه ىذلا رسلان م هلئم هيدرفاف مجدا ا

 | ةءاضا وه ىذلا رثولاب لامعالا ةملاقم ف ةيانالا كر' نع ربعو ىهنا هايا هصّش هلام هرثوو ٍْ

 أ ةيدلا لها ةدعاو ىلع ب اوذلل هج وف ربع لامعالا نا عم لاومالاو سهلا نِم هب داةءم 0

 ةعاضا ةلزمع ةيلولا كرت ليزتتو قسما قا ةدوصل تيوصلا دروصيب فاعالا مااا
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 ءالولا ريرفا صلخم ءالبلا رانب هنا ىلا ةراشا هيفو انتحضفو انراتسا تكته اننولب نا كاف

 صلخلا رهظيف لاجرلا ىهاوج نيت ناحتمالاو ءالتبالابناف بهذلل بهالاك ءالوال ءالبلا لبق
 ناسنالا هاوج صئاصخ ملاع ىلاعتهللاو ناهيوا لجرلا مركي ناحتمالادنعو قفانملا حضتغيو

 فيطللاوهو قلخ نه ماعيالا ةواقشلاو ةداعسلان ه اهفاصوا ىلع اهةلخهنال ديالاىلا لزالا نم

 ةلاحىف مهارب ىلاست هناف هللا ماع ريغتسال ةفلتخلا نامزالاىف هاوجلا لاوحأ ريغتبو ريبخلا

 مالعالل ولي امناو ةلا- نع ةلاح هلخكيال ثري ىم ام اهلك لاوحالا تاريغت و ةدحاو

 سانلا هفرعتام راصبالاب نوفرعي نوفراعلا رابكلا ضعب لاق لاخلا ةقيقتح نع فشكلاو

 موشن نم مهسوفن ىلع نونمايالف كلذ عمو ردانلاف دحا كردي ملامرئاصبلاب نوفرءيورئاصبلاب
 | ىليجلارداقلادبع خيشلا ناكودوهظلا عطقبام مير تارودقم نم مهسوةن ىلع نونمأ,ف يكف
 هركمتنها لهفدل لقذ ىبركميال نا اقاثيمو ادهع نيثالث ىلاعت هللا ىتاطعا لوش ءربس سدق
 فقاولا فراعلالاج ناك اذاف مكحزي نع هللاودهعلا لبق ىلا كلذدمب ىلاح لاقف كلذ دمب

 «٠ دنز ىودنخ نالد هايس تلفغ نب ٠ ةظقيلانه ديالف لفانلا لهاجلا لاح اف اذكه

 سابللا اوعنم ىا #« اودصو اورفك نيذلا نا 8 حبص ىامب ناديد هدنخز وشم لفاغ

 6 لوسرلا اوقاشو » ىلاعت هللاىضر ىلا لصوملا مالسالا نيد نع ىا # هللا ليبسنع

 امدعب نم  ةمايقلا مون ىلارمث لك.لصا ةفلاخلاو هقشريغ قشىف وراصو هوفلاخو هوداعو

 تازجعملانم هيدي ىلع رهظ امب و ةاروتلا ف مالسلا هيلع هتعن اودهاش ام 4 ىدهلامها نين

 شيرق ءاسسؤر مهو ردب مون نومعطملا وأ ريضنلاو ةضيرق مهو تايآلا نم هيلع لزنو
 ديئاسر دناوتن ىتايز ىنعي ءايشالا نه # أيش ف مهدصو مهرفكب « هللا اورضي نل ف
 درش هكلب دسرت وا ريهغسو ىادخ نيدب ىررض را ناشيا رفك زا ىنعي ىزيج ارب ادخ

 ةقورابإ هقاقع اذهان وسور اورعشل نلؤل ب ريضلا قلم ايش واير مددك باع .تاميدب حقمنا

 8 مهلامعا ف ديك أتلا درج نيسلا # طبحيسو ف هتقاشم عيظفتو همرظعتل فاضملا فذح

 اوناكام ىلا ام نولصيالف هلوسر ةقاشم و ىلاعت هنيد لاسطياىف اهوبصن ىتلا مه دياكم ىا

 مهناطوانع ءالجلاو ردسب نيمعطملارثك او ةظيرقل اك لتقلاالا مهلمتالو لئاوغلا ن٠ نوغب

 الف اهلك عئارشلاو دئاقعلا ف « لوسرلا اوعيطاو هللاوميطا اونما نيذلااهبااي © رينا اك

 مهلامعاءالؤه هب لطباام لثع ىا # مكلامعا اولطسنالو © اهم ”ىثىف هلوسرو هللا اوقاشت

 لكأي بجعلا نا ثيدلاىفو اهريغ و بحعلاو ئذالاو .نااو.ءايرلاو قاقتلاو رفكلانم

 « تفانرب لوبق هرز شيور ٠ تفاي هربجت هكىلمع نهرد ٠ باعملا رانلا لك أت اك تانسملا
 ءىلاك دوخو بحبز دنجان ٠ روحهم هتثكب رق هكردزو ٠ رورغم شيوخ راكب هتشك ىا

 نسبلو ٠ سلبا داتف هجم بحت راكم سبات قيرط زا وشه بدعم ٠ ىنامو ىنم ةيديدزو

 ىلع مهروهمج ناف جراولاو ةلزتءملا تمعزام ىلع رئاكلاب تاعاطلا طابحا ىلع ليد هبف

 ةعرج برش مث هرمع لوط هللادبع نه نا ىتح تاءادطلا عيمج طبحن ةدحاو ةريبكب نا
 ةنسو هللارماب نكيمل ةعاطو لمع لكنا ىلا ةراشا ةيآلاىفو طق هد.ءي نك وهف رخ نم |

/ | 
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 مالكلا ىو>ف ىْصَتَس امل ةنطفال لبق هنمو لوقاا نحف مهفرءتلو هلو دصق ءاياو ال

 نك دقو ةنطقلا ءاخلا حش ندللاو عطقهءابو باىعالا ىف أطولا ندللا رات2اىو ئهتا نأ

 سابع نبا نعو ىبهنتا اب نطفا ىا هتجحم نها ؟دحا لعل ثيدخلاىفو برط باب نه
 باقعلا نم انصع نا انماعام نولوشالو قاله انءعطا نا انلام مهلوق وه امهع هللاىذر

 هللا نال همالكو هلاؤسب هيذك نه ديرملا قدص نوفرعي تادادلاو رباكالا رابكلا ضعب لاق

 دعو اذهو ؟دصق بسم مكيزاجيف « مكلامعا ملعي هللاو 8 لوثا!نلىف ميقرعتلو لوش

 بولقلاض م نم نا ىلا ةراشا ةيالافو نيقفاملا لاح فالخم' مهلاح ناب ناذباو نيئم ٌؤملل

 ىلع هرهظيالو مهدئاقع ثبخ ىلع علطيال هللا نا اونلظف بذاكلا نظلاو دسافلا نابسكلا

 نا 0 فيرعتلاو را_خالاب مسيل دقو مهحضف هللا لب ةوهوم ضالان تلو هلوسر

 | رتتسيالف هللاب رظنم مالسلاهلعىتلاو قيق>تلارونب رظنن فراعلاو ةسارفلاروْس رظنس نمؤملا

 | لههنناهمحر ةئينعنزب نايفس لسمك املعدهاوش اهاتاننا!ةثاد ردصت ىلا لامءالاف ”ىش هيلع

 | اهسلمع لككالاتف بلقلا لمس نم عقاالاف نابتكي فيكف هلليقفال لاقف بيغلا ناكلملا ملعي
 | كلذ نوماعيف كسملا ةحئ ار هيفنم حاف ةنسحم دبعلا مه اذا ءاهسإ فرعي مرلاك اهب فرعي |

 | ىرئالادهاوش ىثلك ىفف نتنلا عرهنم حاف هبلق اهلع رقتسا ةثيسب مه اذاف ةاسح اهنويتكبف

 | هعبصا ىلع هقريع برض ةبش هيف ماعط هلمدق اذا ناك هللاهحر ىبساحلا دسانب ثراحخلانا

 | مارح ماعط ىلا اهدب دتعال ديزي ىنأب الماح تمادام هللا امهمحر ىعاطسيلا ديزي ىلا ماكو
 | قرلسهادو»ىدااكمأنلا مانظلا زصبوخاو اناا كا ةودتااو «عازوتال لاهو ذاكره
 | ةءانفصا ءءالؤا اهلا ناس قلا'تآللماكملاهذهلا لاما للا" ارتزتخت: ءازن ارخااو اةاوطلا ةئلَع
 مهرخانم ىلع سانلا بكي لهو ةمكلا نم هناف قطنملاف عرولاو هللاعم ةقارملاب كياعف

 همالك لق هل نم همالك دع نه هنع هللاىضر سنا نب كلام لاق مهتنسلا دئاص>الا راثلا ف

 | دحا لك عم ناكو ءارقفلاةمدخو ردصلا ةمالسو بيذلا رهظي نيملسمال ءاعدلا ةعبرا مزنلاو

 ١ هللاف هحصناف ارجم ناك ناف ارم نكيملام سيلحلاثيد تصنا رابكلاضعب لاق هسفن ىلع
 | نسحف انسح هب ءاحام ناكناف لاصفنالاف رذتءافالاو حصالافطلأب لويقلا هنم تملع نا
 نايمرد نحس روايم ٠ نودئمدر> ىا تسرس ار نذس ءةكئدح هيلع عطش الو عامسالا

 | « مكنوابلو »8 شو دنا ”“نخس تيوكت ٠ شوهاو كنهرفو ريبدت دئؤادخ ه نحس

 نوكيل ريتا ةلءاعم مكلماعاوا امالعتساال امالعا ةقاشلا فيلاكتلا نم هون و لاتقلاب ىمالاب

 | املع داهملا قاشم ىلع 6 نيرباصلاو مكنم ندهاملا ماعن ىح 8 باذعلا راهظافف غلبا

 | * ؟رابخا اولبتو © مالكلانم هيلع ديضالامب ماقملا قيقحت قيسدق و ءازجلاهب قاعت ايلعف

 ءالب نع ةيانك رابخالا ءالب ناىللا ةراشا هنفف حقق احببق ناو ندحف انسح نا هئعربلا

 | | بذك ؟وقدصان ,زعي نامارد ديبوكيم هك ارامث اهربخ مامزاىات ( ىنئاكلا لاق ) لامعالا

 ل ال مهللا لاقو قباب لا هذهأرق اذا هللاههعر ليصفلا ناكو « دوش زاك اروره نا
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 ىنا!لاقو قيام قباو عطقام عطقف ةوق وذ شطب! اديدش ناسنا هذ لجر فوج ىف لخدا
 كالهلا تقو دنعو فسلاب ةبرض ةئامالم نم سما: توملا تاركسنم ةركسل مالسلا هيلع
 | يف ةجراخ ضبقنتو سفلا رفتف هج راننم امم تيقس دق ةمومسم ةبرحب ةكئالملا هنمطي
 اهلوانس ايئاسنا اصذش ةلحالا ردق ىلع قدزلاب ىث هبشا دعرت ىهو هدب ىف كلملا اهذخ
 | ىلعف عيطملا نمؤملا اماو رجا-فلاو رفاكلا لاح اذه باذملا ةكئالمىمو ةينازلا ةكئئالملا
 اممءهللاى ضر سانع نبا ةزاتج تدوهد نارهم نب نوميهلاق ىذرلا لها هنال اذه فالخ
 | اهف لخد مث هنافك اىلع عقو تح ضيبا رئاط ءاج هيلع ىلصيا ىلصملا ىلع عضو املف فئاطلاب
 | ىجرا ةنئمطملا سنلا همنا اصخش اتبأرامو انوص انعمس هيلع ىوس املف دجوب لو سعلف
 | عيضإلالو توحال انهي نالقاعلا ىلعف ىنَح ىل>داو ىدابعىف ىلخداف ةضرصم ةيضضار كبر لل

 052 ا نا ةمل رخ اج زا ناتح نشال اا جبتباسإ[ الق )خلقا |
 ضرم قافنإا ناف نوةفانما ىا ه#ضرم ممولقىف نيذلابسح ما #8 مراد ىلصاح ىن منارود
 ناغضالاو لأَن ةفنحمْناو ةعطقنم مأق ُ مهناغضا هللا جر نقلا هج 8 0 و كعلا“ ىلق

 ةقانلاه.شهبو اهتص رفا صيرتلاو بلقلاىف ةوادعلا كاسما وهو دطاوهو رسكلاب نْعَص عج
 هللاج رحنا نا نينمؤال ةوادعو دق مهولقىف نيذلا بسحا لب ىتعماو ندض تاذ اولاقف
 لخ ديداك امم كلذ نا ىإ ةروتسم مهروماىتبتف نينمؤمالو هللالوسرل اهزربب ناو مهداقحا

 مؤثاالماك هنال كلذو حضتفب ىتح نيدلاىف غيذوذ توءال راثالا ضعبفو لامحالا تحب
 كاسما ىلع ردشال ذا كسملا لما ةنسلا قيرطىف تباثلانا م هتحم ار رهظت نأ نم دبالف

 # ءاشنولاو 8 ىوس دليك 1 تاق12 نانتع ركنات زك قراها مل احتلت نإ تاو ١

 مهنايعأب مهفرعت لئالدب مهكانفرعل هي مهك انبر“ال 9 مهاوذام ركاو ةيسرافلابو مادا
 ةءوسلا سوماقلاىف لاق ام مهسنىلا مهنه العب 6 مهايسب مهقرعلف © ةيذرلل ةخأتمةفرعم

 هنع هللاحر نينا ّنعو مولا ىف رك ذو ةمالعلا نهرمسكي ايميدنلاو امسلاو ةيمسااو مضلاب |
 | مهفرعل ناك نيقفاثملا نم ”ىش ةيالا هذه دعب ماسو هيلع هللا ىلص هللا لو_بر ىلع ىنخام

 تاذ اومانق سانا مف نوكشي نيقفانانم ةعس7 اهفو تاوزغلا ضءبف انك دفاو مهامسب

 تيترتل ءاقااو دك أتال فؤطءلا ىف تررك باوالا مال ماللاو .قذانمأ اذه مشولا ةئكب وتكم
| 

 هاوحف لوقلان و فوذح مس ٍباوج ماللا «لوقلا نحخىف مهفرعتاو ه ةءارالا ىلعةفرعملا |

 نحس نديئادرك رد ارااشياون ىءانشإىنءي ةيرونو ضيرعت ةهج ىلاهتلاما وا هبولساو هانعمو |

 تءسنع مالكلابهلدعل نحال ”ىطخملالىلق هنمو ٠ تيرونو ضارعت ته باوص بودزا

 تادرقملاىف لاقت اهلا ىفام بهذاىا ضءب نو هتحم نذا مكضعإ لعا يفلت لو باوصلا

 مومذملا وهو فيحصتلا وا بارعالا ةلازاب اما هيلع ىراخلا هننس نع مالكلا فرص نحللا |

 وهو ىوحفو ضيرعت ىلا هانءع هفرضو عرصتلا نع هتلازاب اماو الامعتسا رثكا كلذو |
 ناك ام ثريداخ الا ريذعف ىنعاكتلا لود داصق هاو ءابدالا 2 312 ةعالملا ثرح ند دو ا
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 هيف لمعتسي دادترالاو رفكلاب صتخم ةدرلا نكل هنم ءاج ىذلاقيرطلاف عوجرلا ةدرلاو
 نيصوصخملا نوضعلانع امهم نكاو للقلا:فالخ “”ىشلا ريدو ربد عمج رابدالاو هربع ىفو

 بولقلا ضر نوفوصوملا نوقفاثملا مهو رذكلانه هلع وناك ام ىلا اًوعِجَر نيذلانا ىنغملاو
 م« ىدهل مهل نيرنام دعإ نم 0 مالسل اهيلعدي اورفكدق مناف لاو>الاو لاءفالا حئابق نم هربغو

 تعقو ريخو ادت نم ةلمح 0 مهأ لوس ناط.شلا # ةرهاقلا تازدعملاو ةيهاظلا لئالدلاب

 لولا بعارلا لاقو ءاخرتسالا وهو لوسلانه مئاظعلا ككل مهل لهس ىا نال اربخ

 حدقلا ريوصتو هيلع صرح امل: سفنلا نيبزت ليوستلاو سفنلا ماع. صرحت .ىتلا ةجاحلا

 مهلجاعي و هللامهلهما لبقو لام الاو قامالاىف مهلدناو 6 مهل ىلعاو 29 نسألا ةزوصإ هنم

 ىهدلانم ةولمو ىهدلانه ةوالم ةليوطلا ةدماللق هنمو دادمالا ءالمالاسغارلا لاق ةبوقعلاب

 ارسس # اولاق 8 نيروك ذملا نيقفانملانا ببسسب ئا # مهنأب ف نئاك دادترالا « كلذ »

 مالسلاهيلع هللالوسر ىلع ناءرةلالوزعأ نيهراكلا دوهلل ىا # هللا لزنام اوهرك نيذلل ©
 وهو ه# مالا ضعل ىف مكعيط تس 2 ماع هلوزتىق اعمطو ادس> .هللادنع نه .هنأب مهحلع عم

 نئلباتكلا لهانم اورفك نيذلامناوخال نولوش اوقفان نيذلاىلا رتملا ىلاعت هلوق هدافا اه
 ةظيرق اونب مهو مكترصتلل ملتوق ناو ادبا ادحا مكيف عيطن الو مكعم نجرختل متجرخا
 راهظادف مهعاطا مدع ىلا اوراشا ىدذلا ضعبلاب اوداراو ممودولو مهولاوب اوناكنيذلاريضالاو

 ساسم ىل:كلذ نوأ, اوناك مهناف مهرايد نم مهجارخاو مهلانق لق لعفلاب مهىمانالعاو مهرفك

 ماعي هللاو 9 ةيوثدلا عفاملانم ناعالا راهظاىف مهل ناك امل هيلا ةيعادلا ةيدورذلا ةجاحلا
 نولعف ىا # ةكتالملا مهقوت اذا فيكق 8 دوولل نولودب ام مهءافخا ىا #* مهرارسا

 نوبرضي هناوعأو توملاكلم مهحاوراضبق اذا نولعف فك ةا1ل!نمنولعفام مهتابحىف

 ىاهيور دننزىم (ىتداكاالاق)مهفلخو مهروهظ مهرابداودي دحلا عماقع ه# مهرابداو مههوجو
 لاح ةلملاو « دنا هدرت قح لها رب هكناشيا ىاهتشنو دنا هدينادركب قع.زا هكناشيا

 هللاوذر ساع نا نعو اهعظفاو هوجولال وها ىلع موفوتا ريوصن وهو مهقوت لعاف نم

 لئاهلا ىوتلا ١ كلذ 9 هردو هه>و ةك الملا برضتالا ة.صعم قلع دحا قّوتبإل امهع

 امآاوعما ِ مهنا بيسي ىا 4 مما فصو نيدب ناشيا حاودا ض,ق نبا ةيسرافلابو

 ا ىادح دارو منح هز مناك | ىزيج نا ديدرك تعلاتم ىنعي ىداعملاو رف كلا نم * هللا طخعسا

 ةعاطلاو ناعالان« هاض ربام ىا ه6 هناوضر اوهركو  ددركىو بضغبجوهىنعياد ىلاعآ

 قلاربلا لامعا ن٠ كلذ دعبوا تاعاطلان م مهناعا لاح اهولمت ىتاا ©« مهلامعا قه كلذ لجال

 | باذعلا ىلع ثعابو لامعالا ظايحال ينس ىصاعملاو رقكلاف اهم اوءفَتنالنامرالا لاح اهولبعول

 | تيملاو لولملا فوصلانم دوفسلاك هحور لفت رجافلا هللادمحر ىلازغلا مامالا لاق لاكتااو

 أ تقبطنا عامسلا اع” اكو ةربا بقت نم جر هسفن لاكو اكوش تلهدق هنطبنا نظي رجافلا

 | كوش ىذ نجش نصفك لاقف ثوملا نع رانخالا:سك لثش اذهلو اهب وهو ضرالا ىلع



 ه«# هام ع نورشعلاو نسداسلاءزجلا

 امو تدعق ىلا مالسلا هيحاص ىلع ىوبنلا مرحلا ىف ىل عقو ريمغلا لوب ٠ هلان امم رثك
 كلتىف بدالا نوئيسي سانلا ضع! تيأرف يروا ةدم ىنداع وهام ىلع كراملا سأرلا دنع

 كئلواىنذاىلع ًارقنةي الاهذهاذاف ديدشلا ءاكبلاىنءاف ةريثك هوجونم كلذو ةلرجلاةرضحلا
 باد الالها تاجرد نم نومور ماقملا اذه لثمىفبدالل نيئيسملا نا ىنعي هللامهمعل نيذلا
 ٠ بر فطا زا تشك مورحم بداىب « بدا قيفوت موج ادخ زا ( ىوتثملا فو ) ماركلا
 اد نادك 5 ىف هك مه ءدز فلذا هرش رد ةعلل هىذب ٠ دب تشاد اردوخ هن هنت بدا ىف

 ا ردى رظنلا ردتلا » نا رقلا نوربدّالفأ 2 ثسوا دضانب نس نادم نزهر ءتسود

 | ةيسرافاابو الصا ركذ اماالصي داكي الف ؛6 اهلافقا بولق ىلع ما 9 ةّقيوملا ىصاعملا ف اوءشنال

 مخ ناو دشاب اهلذث ”لزتع اراهلد هكىزيج ىنعي نا .ىاهلفق تسا ناسثيابئاهلذ. رب كلب
 هكلفق . داثك دئاؤتم شدياك جيه 3 داع ىودإ تسادخ 5 6 نارب تسدهلا عبطو

 وهو مضلاب لفق عج لافقالاو ٠ دنك او ردو درادرب هكتسبك .٠ دنز اهلد رد ربوا

 ةزمهلاو ركفتلاو ربدتلا لبقنال ةلذقم مهولق نوكب خسوتلا ىلا ربدتلا مدعب خيسبوتلا نم

 | هي" اك ةلاهخلاو داسفلا ىفاه سما ماهماب ا عيظفتو اهلاح ليوهل اما بولقلا ريكو ريرقتلل

 ١ ضع بولق دارملا ند اماو ةوسقلاىف اهردق رداهالو اهااح فرعءيال ةكلم بولق ىلع لبق

 ريع اهل ة.سانم ا ةدوصخم لافقا اهنا ىلع ةلالدلل املا لافقالا ةفاضاو نوقفانلا مهو مهْنم

 حتتفنتالف تقلغتسسا ىتاا رفكلا لافتا هذا ديدل انه ىتلا ةدوهعملا لافقالا رثاسل ةسناحي

 نسح ىلا مهب ىضفيل ءاد لكنم ءافش هيف ناف ناءرقلا نوربدالفأ ةيمجتلا تاليوأتلافو

 | لها بولاق ىلع قملا لفق ما اهلافقأ بولق ىلع ما نارجهلا نجس نم مهصلخيو نافرعلا
 باطلا مهف مها لصحلالو معلا عاش اهياع طسشبالو هيذتلا رجاوز اهل> ديالف ىوهلا

 نوءدب ىذلا نيملاو قدصلاالو جر اف ىذلاراكنالاو كشلا الفالفقتمباللا ناك اذاو

 ١ ئا تفك دماسوا صهاودج ةناخ ةرسط |لبدق ىف احرمشب 25 كاكاو م م ولق ىف لخدب هلا |

 ا نودءدوب هداتلأل نادم زوزانو داتساو دما رب دن> ىايودامب مدقو مودم مايرب صاوح

 بيسارت نداتسيا هكديسرب شمهاو> دما زاب دادماب تفر تءامح زاخو دما دورف دشزور

 دوه> 3 تسرعشث» ناعذإا مان هللدنا اوكار نوسنح دادغلرد دما مرطاخرد تفك دوب هج ا

 داديرالا 06 مه رابدا ىلع اودنرا نيذلانا 9 كاسه اراه ونرتا يكف مرك رد هك ٠ رادم

 تريح نيرد هنفاي مالساو هدير قاود نياحنو,تسارمشا مان اسمو ْس ىو اسر ىكو

 تاودنيدب هك ما هدرا هح نمو ديدياهمورحت تاود نزادناءدرك هح ناشيا هكمدوب ةدبام

 برقلاما_ةمدحا لككا رسدبالو بو.غلامالع لضف نه بولقلالافقا حاتفنازا ىنعي ٠ مديسز

 تايضتمو نالذحلا ران نء.وه اما ن'ءرف!ا ردت مدعو لوصولاو دوهشلا ةثرو لوبقلاو

 تسددما مخ ندئاشف زاوت ( بئاصلالاف ) برا لوصح ىلا ىهمِْب باط لكفالاو نايعالا

 ةدررلاو
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 | ارهمهو قو 1 نامهم شدزا نان هل ىدون ىم ىشاد ماع راب نك ١ ةتسياشو ضان" فح

 | دفاس ىالع دون عاش كواكلت جه باح نامه ٌهرايو ناب داد دياش ُهراب ىداد لئاس

 | كتنح داهم تنبح نثسرد دشن مرددصأ ابو زكا نانو ىولحو ىرتو داهرتسرب ىناوخو

 ناعما قا كفك فيش دروحخ نان هراب نسحو داهع سدح شدا ناوخو داد ناشيو رد مرد

 هض وعم "نيب هل ناكنم ناىندي ٠ ديابنيش ممم ملعاب ىدون هب ىشاد نيَغةرايرك ١ ىدصمكينوت
 | داهحلاىف دوجولاو لاملا لذب نم دب الق هدوجو هلضفب هكرادتو هدوقفم نه اريخ ىلاعت هللا

 / امزقشع راك هك ٠ غيدد لامو رمع مدرك تسود ىادف ( ظفاحلا لاق ) ربك الاو رغمالا

 سب ةيسرافلابو ضرم مهولقىف نهاي مكنم عقوتب ىا « متيسع لهف © دبا ىمع ردق نبا
 نا ئا مولع ماتو سانلا رودا * ملون نا ع ةاعفاتع ءارامعوا ؟تييع عقونو دياش ايا

 اود_سفت نا © ةيالولا نم متيلوتف نيطاستم مهلع اماكحو ةالوو ساناارومال نياوتم مترص
 | ةلادلامكل اوحادهاش نم ناف امندلا ىبعاكتل امو كلملا ىبعاص راح » مكماحرا اوعطقتو ضرالا ىف

 | لك زارحا نع ةرارعوه ىذلاداهملاب تما نيح ايندلاىلع صرحلاو نيدلاف فعلا ىلع

 | عفوت فورعملا لوتلاو ةعاطلا مكناش نورومام 2 داسفو رش لك عفدو حالصو ريخ

 محر محرلاو ماحرالا مطقو .دابسفالا نم رك ذام نيا مترو مكتتعا تقلطا اذا مكنم

 قيرطبامحر دالولا ةهج نم ةاصولاو هايوعأل تيمس م نطللاىف هؤاعو ودلولا تدنموهو 2 رملا

 واوواغان مغيب دام عيا ذر ىلع أرقو د>او محر نه نيجراخ موكل ةراعتسالا

 راصعالاذهىف دهاشملاوه اك ةئتفلاىف مهومتواعو مهعم تام ةعلظلا مكيلع ىو فامالاوراكو

 اودسفت نا لاتقااىف .هللاسما ائتمان ع نوقفانملابا مضىعان ا رهظالا ناحون|لاقو
 اريك مكماحرا نم نال مكماحزا اوءطقنو مهئادعا ىلع مالسالا لها ةنوعم مدعي ضرالا ىف

 تافتاالا قيرطب نيبطاخلا ىلا ةراشا # كئلوا ظ مكماحرا متعطق مهونيعتمل اذاف نيملسملا نه |

 وهو مهر يغلةعظفلا مهلاوحا ةياكحو باطخلا ةيترنع مهطاقسا بجوا مهتاها ركذ ناب اناذيا |

 عامتسا نع هك مهمصأف » هتحر نم مهدعبا ىا # ةلامهنعل نيذلا 9ه ىلاعت هلوق هربخ أتم
 امع مهماعتل # مهراسصلا ىمعاو ف ندركرك مامصالاو. مهرايتخا ءوسب هنع مهءاصتل قحلا |

 | مصا لقي مل لبق ٠ ندرك روك ءامحالاو قاف الاو سفنالاف ةبوصاملا تاي الانم .هنودهاشي
 مزليال هنال مهامعا لس ملو اهل يولي 16 عامسلا باهذناذ:آلا باهذنم مزليال هنالمهاذا |

 مزايالو اع اهذا ريع ناذ لا مامصا ىتقملا ىدعسلاقر راصبالا ياهذ نيعالا ضوراصنال !باهذ ند

 عاهسلا نم امهلباقم كلذك و ةحراخلا امهنه لكب فصو» ىمعلاو مصلاو رخالا امهدحان م

 رضتخا نيلامعتسالا ىلع ليزإادرودقو رمتشملا فرعلاى امحاص هب مفطصوبو راصيبالاو |

 باحإو تلطلا لغا ىلا :ةزاثنا ةيب الاىفو.لصازوقلا ةاماسم ! ءامعالا ف بنطاو ماهدالا ىف

 لوبقل اهدادعتسا داسفاب مكيولق ضراىف اودسفت نا قالا .بىلط نع متض عا نا ةدهاجلا

 ذدهو ا نذلاكثلوا كلسى ا اونوكتف هللاق بالها عم مكماحرا اوعطشو ىهلالاضي.فلا |

 هنافام ناف ةظلع هنع ضرعا مث .ةاننا فلا ةساهبع قيدص لوقاوأ ةزجس نك دلل لاق اك |



 ه# ه١ #ع نورشملاو سداسلاءزجلا

 ىهف لاتقلا ركذ اهف ةروس لك ةداتق نع لاتفلا بوجو ىوس رخآ هجوب ايف لامحا الو

 رهظالا وهو قافنوا ايتدلاىف فعض ىا « ضرم مم واق ىف نيذلاتيأر © خسنت ل مل ةمكحم | |

 نورظني وف رمضملا ماقم رهظملا ةماقا نه مالكلاو ىمحزلا ىرهاظلا ناميالا دارما نوكف |

 هتباصا نه نأدك اعاهو انبج مهراصبا صخشت ىا « توملانم هيلع ىشثغملا رظن كيلا |

 ةكرحتملا ىوقلا لطعت ىئثغلاو ةكئالملا نياعو هب لزن اذا هتركسو هتربح ىا توملاةْشْع |

 نمو اذقنم دحالف لخاد ىف هققحي بسب هللا حورلا ع اًمجاو بلقلا فعضل ةساسلاو ظ

 كراشم وضع ىفةفا وأ ديدش عجووأ ديدش عوجوأ دراب ذؤموا قئاخ ءالتما كلذ نابسأ 0

 توملاو داه+لاىنم ناميالا تارامانم ناولا ةراما ةي الافو برغملاف اذك ةدعماو بلقلك |

 ؟ مهل ىلوأف 8 توملا ةيهارك داهجلا ةهاركق افنلاو رفكلا تارامان مو هلاءاقل ىلا اقوش |
 ىلولانه لعفا وهو تسارن اشيرص خزودو داب ناشيارب ىاو سب ة.سرافلابو مهل ليوف ىا

 نأب مهلع ءاعدلا ءانمف لآ نم ىلعف لبقو هوركملا مهملي ناي مهلع ءاعدلا هانعف برقلا وهو

 كالهلا ىلع فرشانم هب بطاخب فوختو ددهنةلك ىلوا بغارلالاق لسا هوركملاىلا كلوؤيي |
 لمعءتسإام 4 او اناث هإذم نع قف هما نو هه بطاوا ضدرعءنا| مدع ىلع هب ثحبف ْ

 6 فورعه لوقو ةعاط © هنمز رحتملا هبنتيا هما هيلا لوؤيام لمأت ىلع> هنأكو.ارركم
 داهللا نم هن اوما ا ةباحالاب فورعءم لوقو هلو_سرلو هلل ةعاط مع صا ىا كنا اتكم مالك ا

 لوقو ةعاط نواود ىنا دا هدب دلو مهأوقل ةءاكحوا مهل ربخ فورءه لوقو ةعاط وأ |

 ريغ ميم فاش تدب كدنعنماوزر اذاف ةعاطنولوسو ءاسذاا ىف لاقأك كلذ ان نصا ىا فورعم ا

 ةعزعلاو صمالاءاضما ىلا بلقلا دّمعو دا ةعزملاو مزعلا ##ث صمالاء نع اذاف ف لوقت ىدلا

 صاى اودج اذاف ىنءملاو كم هثدارا ىذع نا ناط.ثلاىلع تددع دق كناروصت هناك ذيوءت

 ن٠ كلذ نا ىلاعت هلوقىف ام ازاحم هباال وهو صالاىلا مزءاادنساو لاتقلا ضرتفاو داهحلا

 اوةدصولف 2 دنس اماخرد نائزاب هديزرو فالخ ناثيا داهح باحان درك منعو كاتق 1

 ةيسرافلابو هبجوم ىلع ىرخاب داهحجلا ىلع صرخلانع 'ىنملا مالكلا ن٠ اولاق امف ىا 4 هللا

 اريخ 2 قدصلاىا 34 ناك 2 داهحرب صرح راهظارد ىادخاب انقل كن ازواركلا سس

 مهنع ىكح امف لكلا كارتشا ىلع ةلالد هيفو داهللانع دوعقااو قافنلاو بذكلا نه # مهل

 قدصلا مزلي اك هنا ماعاو ٠ ضرم ممولقىف نيذلامم دارملاف ةدوس تلزن الول ىلاعت هلوق نم ْ

 رطضا اذا ربك الا داهملاىف كلذ مزلي كلذك هناع انيعتم ناك اذا رغصالا داهمللا ف ةباحالاو |

 2 دوءقلاف الاو ملا لقعلاوا دشرملا ةراثا قفو ىلع تادهاحلاو تاضايرلاب كلذو هلا |

 وهام لوصح دوجولا لذب ىفو حورلاو باقلاملانغ نم نامركا بيس سفنااو ةعيبطلاتنب

 بدح دز ىرصلا ندحت فقرا: هك تحيل أ ٠ نيقبلاو ناعالا لصالاو دومئكاوهو هلم ريخ

 تفر 7 ندرو> نسح داهم ناسح شدي كمعهراياب نيو+ صرقود بد.ح ترايز دما ىهمحت |

 قا دياع نانحمص تحف داد لأ ا ياس كى نادب صرقود نا بدمج نبا ردب لئاس
 دسم -_-- تت تت َ_ٍ سآ



 كلذ نهىذغشت شرءا|ت<هحور تتابروك ذملاددءلاهمانم دنعاهلاق نم اذكو قزرلا سى اسسا هيلع

 ول ثيدحلاىفو نطالا ناطش هتهفهض سءشلا ف وقو دنءاهلاق نه كلذك و اها وقبسح اعلا

 باوننأوأو هنراحم كزنإ ارك ذ ىف هلامرجاتلا ماعيولو هتراما كرثل هللارك ذىف هلامريمالا ماع

 رخا ثيدح ىو اسدلا فاعضا ةرشع مهم دحاولك ناضل ضرالا لهأ ىلع مق هدير سلا

 ايناس ةاليطس خان 721و طععشم او نازووملا هدانا قلرزك دعت جلب ةيزسعت نت

 اهنافللاركذب يولقا هذه اوثداح ىرصبلا نسما لاق رابكلا ضعب هلوا اذك جنرال ىفوا هت ىف
 (ىعالالاقو) ريشمش و درك نداكفا كنز روثدلاو ندودز.ةسرافلاب ةثداحلاو روثدلاةءارس

 ةاءارك ل ؤسو ىا طز وك تع كانا دخ (قيلخ راهو يحياب وللا فقول لك از كدا
 | تخرد كاتبا كيل ٠ تشم نيهز شوخو كايدو» هك ٠ مال دعب زار شيوخ تما

 ئسي, نا راجشا:شرمت ه.هداسإا مود زا, تسه كلل .*:ةداتقا!تدطو كايوا كاخ ه:تقكن

 نك ا ىك_شوخ راحت ا, ناز اون لكت تاللخ نلت ىإ كيال هد لحي لع

 ثيدحلا ىفو «:راحشا:نازادوش مرخو زيس «٠ راهالا انه تاج غاب ٠ راكد شاين نيازج

 نوثذلاب سانلا تكلها دق لاق ناطيسشلا ناف رافغتسالاو هللاالا هلاال هلوق نم اوزدكتسا

 مهنا نوبسحب ىتح ءاوهالاب مهتاكلها كلذ تبأر املف رافغتسالاو هللاالا هلا الب ىتوكلهاو

 لاق انناعا ددمل فيك هللالوسراي اولاق مكناعا اوددج ثيدحلا فو نورفغتسيالف نودتهم

 هاصوا نعلا ىلا هنع هللاىوضر ليج نذاعم مالسلا هيلع ثعناملو هللاالاهلاال لوق نء اورثك |

 ىو هللاالا هلال اولوقف ةنللا حاتفم نع كولأسس ناف .باتك لها ىلع نومدقتسس مكنا لاقو |
 | هللالوقيف للاىدب نيب فن ىتح تاومسلا تقرخ هللاالا هلال ماسملا ديعلا لاق اذا تيدححلا
 دقو الإهمال نزع لتر حيااس هلو تلفن اهااقل ردت لاو وكس ا عنك نونه كمي ةوتكي
 نه مالسلاهياع هلوقل ةنسحلا ةدايزل ليصحم تانمؤملاو نينمؤملل ةرفغلا بلط ىفو هل ترفغ

 هدنعا/نكي مهب نما ربعا نورة ة:ءاؤمو 'قمؤم لكي هلا هل |افطكع تاتا وب نيو للااوفقتشا

 مونلك ىف هللا رفغتسي مالسلاهيلع ناكو ةتدص هناف تانمؤملاو نيئمؤملل رفغتسلف هب قدصتيام

 اردوخ نق ىاعدرد مالسلا هتلع حوت اذهعمو اررديو ردام هاتفا قح ثانلر سكحه

 مانصالا دبعت ناىو ىنجاو دومرف مالسلاهيلعمهارباو ىدلاولو كودعاكو نلاق كساد مدقم

 )أ جوحا هاربنا ىتدال ريذأل ىعادلاو درك دو سمن ادّنا ىرذزمو ةالصلا مةم ىناعد ابر

 انلعجا مهللاهريغلل مث الوا هسفنل ءاعدلاب ىعادلا ما اذإف بجلا هلخا دلالاو هسفن نم ءاعدلاىلا

 مالسلاهيلع دمع ةروس دف ه١ ع

 أ هن لرش داهذلا ىلع اصرحو ىجولاىلا ممم اقاتشا 7 اي نيذلا لوشو 9 نب روفغملا نه

 اله ىا ه6 ةروس تاز الوا هه ةمدغلاو رفظلا اماو ةدامثلاو ةنملا اما نييذسملا ىدحا

 ا دامك لاتق بابرد ةهروس دوش 7 هداتسرفو رف ارد ةيسرافلابو داهملاب انو صوت تلزب

 أ هبناعثتال هتيم ةروس ىا هن عال | قيرطب لاتقلا اهو 15 0 ةروس تازنا اذاف ه



 #3 ه١ؤ #ع نوزغملاو سداسلاء جلا

 فرحا ةثالث هتيرتوو سما مالسالا ملاعد ددع ىلع فرحا ةمخ هيلع ةلادلا ةلالخلاو قحلا

 برقم مظعا اهنوكلا اهتءزالم نكمل ايهفش ايش ابف لعشب مل نا هنا اهتمو ديحوتلا ىلع ةلالد
 هسلج ماعيالو املع هب 4 ظاوااىل اع ردشا اهءرك 1/1 ناف صالخالا عم هلا لصوم برقاو هللا ىل |١ ظ

 اهني رق عم ةملكا|ءدهنا امو كمالعاب الا كيتفش ءادااقاب ماعيال كريع نال الصا كلذب

 اهتهو ةعبسلا منهج باوبا نه باب نه ةعئام اهنم ةلك لك تلعذ تالك عبس ةلاسرلاب ةدهاشلا
 | قادقف اهلاق نم كلذك ةلالاو مويلا تاعاسو نورشعو ةعبرا اهتتيرق عم اهفورح ددع نا

 ةكولقل لا وينكم ا كروشي «هللقنت( اطا ىزلا لاقل ىانا آلا: كلكفا ضاكللا نان وع
 نيفراعلا ضعت لاقو ٠ تشارءم ناعطنسكم نثيال ا زا دهش نا ىندي تسارعم هطقنزا تداهش
 ضارصماب افراع ةنسااو ٍباتكلااباملاعءناكنا الا ةخوذيشاا ةمئيصىف ردصتبنا صخشل زوال

 لاح مميدواو نيكااسلا فالت>اب افراع اعون نيناعلاو ةليدعا ديحوتا| تاماقع افراع قيرطلا |

 هللاذخاام مهلوق كلذ لك عمو نياماك مه.نوك لاحو نيطسوتم موك لاحو نيئدتبم مهنوك |
 خشلا قيرط - سا هرعس سدق هداتؤاب رنمغإا 3 لاق ةتعاعل هذا ولو طق الاهاح انإو

 اهلك تاوصالاو اولا لاقو ممون> + لغو 6 داق تاو 4 . نيذلا ىلاءت هلوق قفو |

 ءاسدن الا قيرط كفن رطف ديحوتاا ن 16 ةكذبأ اهعفدىف "مالو رطاوشا عف عفدإ تدءدضو اعا ْ

 جات الىذلاوهلماكلا مولعلا ءابحاىف لاقو دحوتلاالا نقلي مل مالسإاهيلعانيناف مالسا امملع

 بولقلا جالع ماعب طاحا ندهو نيب رقما تاثيس راربإالا تانم نكلو قا رمل همسقلا حدد نا

 ىنعال عفان ءاود روهالا .ءذه لاثماب اهو رنا اءطق ماع قا ىلا ةقأ. ال ام تفطاتلاوو+وو

 ا خيشلا ة ةرضح لاقو كلذ وو حامل اوهللاو ء ا عامسأ اروهالا هدهلاثماب داراو ىمتاهنع ع

 تاينالا تفاخو ىفناا رك ذب رهجاف امش ىلا تحتحاو رطاوألا تبلغ اذا ءرسس سدق هداتفا

 ىلضالا 7 هناق تاسالاب رهحاف ىنآلا ىلع تادنالا ةناعو هدب اهلنلو عل ظلك اذايفلا
 ىقاا كم نا ىتب 0 هور هللا حور ىدتسو ىخعش ةردح لاق رقفلا لوش . ىنألا تفاخو ا

 ةملظلانال كلذو اضيا راسلا ىلع تاسالا مقوي 2 نيع !اىلا هحولا لولو راسا تناح ند

 رس ىم ىلا ةلذتلا وهو نيعلا فرط ىلا ةملظلا كلت حرطت هنم ىنالا ءادتب: انف ناسسلا ىف ظ

 حرطي راسنا ىلا تانئالاف ليملا مث امنا ىلا هجولا ليوحتف نيعلا ىف رونلاو ةرتولحلا

 قلا ةلحنلا ىهو ردصلا داخل ف هنال نامالا م وه ىذلا زام دأب 'اح ىلا رونا كلذ

 ىلا دال راسلا فرامل - تاسالاو نيع لإ فرطق ىنلامهلوق ىف امال العا ةساولخعارتس ىف

 | اهفرط نم ىننلا نوكىاننال ءادتبالا اذهو راشرلا ن٠ ءادتبالا اماو ةقيقح نيعلافرط نه
 هيمحاج نيبام ى !| هلأ ندعي رظنم ناو ماظه تدب ىف ياللا اكو نا | ركذلا بادا 9 نهو ف عاق

 هللاالا هلإ الء اال 0 ريخالا اع قايل ةلنولادشكعو وب

 القسم 50 ةراهط ىلع وهو لالا هلاال 706 ةيشاأ لاق نهو تافيافلاب كلهأو تاف آلا

 هيلع



 دهرصاخا عسبسلا 3 اومسلان أول ىلاعتهللا لاق ىلا عا هلل 'نع حبحصضلا ريا راشاهيلاو هيف لخدن |

 هلال هلال نرعن تلامل ةفك ىف هللاالا هلاالو ةفكىف ىربع ندصاعو عسسلا نيضرالاو ىريغ |

 كاك كاعاللو :ةئاخلا مدع وه ةققحا نازيمىف اهاوذد نه عل ءئاملا 5 > راخدا 0 معف ا

 لب دض اهل دحوب هنال نازملاف لخدب ىمدرلا دحوتإا جيش اذاعات 00 أ ىلاعت |

 ةقاطنلاب الا ةذكلا تلام ا نيعستلاو ةعستلا تالحلا بحاص ثيدحم م |

 تكلا ناندق امال ام ديه م ملعق ةقواحا هقوطنملا ه هبوت -كملا ةمالكتلا ىف مق كالملاأ هكقلا ْ

 تالحع_هللاق ةيوتكملا تائيسلا وهو ةفااخر و دقلا دو>و وه ةعيرشلا نام اهاوخدل

 كلذ نوكي اما نكل اهلضف تالح_سلا سءاصىف فقوالا لها ىريا نازيملاىف اهعضو امماو

 عضوبال اهنال هنا كحد .نءالا.ةفهروملا يف ,قس ملو رانا| نيد> وم ان ع هللاءاشنم لوخددعي

 مه! تعضوؤل اهناف .ة.ياالا ةياتعاانوا ةعافشلاب ب رح مث راناا لخدينا هللا ىغق نم نادل

 صاص >اتالجسا|بحاصأ هيف اهعضوولاح وهو ءاضقال فالخلا مزاواضياراناا اولخدامل اصيا

 دنع وه وهو هللا هللا ةملكب ركذلا نه لضفا اب ركذلاف راكذالا لضفا تناك اذهلو هللا الا
 ١ اذه كيلعف ةفرعملاو ملعلا ةدايز ىلع ةيوحو تانالاو ىننلا نيب ةعماج اهمال هللاب ءاملعلا

 | أ نادم ىقلزلا ةناكللاو ىوضالا روناا هلو ىوق الا ركذلا هنأف مومعأ ىف تاثلا ركذلا

 قلخلا نيع هلا الب ىفا نش اهشرط ضعنأا لهح ناو ةادتلا باطي لكلاو ىقعلاو امدلا َق

 | دحاو نيعالاوهام ءامسالا عييمج نه هلالاو اءاعو امكح قحلا نوك ثبنا دقف املعال امكح
 ةداهشلا نودب عقبال ديحوتاا نا ماعا مث ٠ ضفخلاو عفرلا نازبم هديب ىذلا هللا ىمسم ىف

 قانتعالاو داحت الا ماع ىلع لدي قاشا دي م نيتماكلا نيو ةلا_برلاب ماسو هلع هللا ىلص هل

 | ةئلطلا وبشا اودع ملغ انرركي ويقع قنا عراكوراطخك الزل ظنرالا :اهنينماوك ,كفتيح عزا كلذ

 انرظنناو ارون نيةفاخلا "المت ربشع ةعيراتناك قطن اهلا انرظنناو ارهش اهنه فرحلا راكي
 ىلع لاد بيرغ رس وهو قفوم شرعلاىذ نع اهفقوبال ريثع ةدح تناكاعم نيرظنلاب اهلا

 لش مل هداقتعا امهعمج منش !رخالا نع اهادحا كاكفنا مدع وه ىذلا ىعرششلا مكحلا

 ىملكب نادالا دعب ةئارصتااو ةيدوملا نه ىربتلاب طورمدم ىراصنلاو دوهلا مالساو هناعا

 اًنتيلَوع رسب امبنال ارا نيتداهسلاب اسألوا نيفلدكتم نانوكي الز ئربتلا نودهار ءةاهتقلا

 راد ناكاذا اما مال_سالا لها ىنارهظ نيب مويلا نيذلاىف اذه نكل مكيلا هللا لوسر هناب

 نيدفوا مالسالا نيدىف تلخد لاقوا نيتداهملاب ىنأف نيماسملانه لجر هيلع لمحو برحلا

 امتاملكب اهنا اهنم راطقالا الام رارسالا نه ةملكل اهذهلو هتبوت ىلإ د اذهف مالسلاهيلع دمت

 | قلخلاوه ىذلا عفشلاو ىلاعت هللاوه ىذلا رتولا ىلا ةراشا فرحا ةثالثنه ةك سم عبدالا

 | ضرالاو تاوءسااددع ىلع افرح رشعةعبرا ةظفللا اهفرحانا اهنهو احاوزا ىلاعت هللاءأشنا

 | هل الا وه ىذلا ةلالخلا ىمسم اهنم دوصقمءلاو ضم بيغ وه ىذلا سدقالا تاذلاىلع ةلادلا

 © نماث مس  نايبلاحود )

 | هلاال ةلكوهودضلك هب لباقيامتوق نم عضوملا كلذ ىف دب الف ةريثك دادضا هب ليا هنالاعف

 ا



 هز هأ؟ #ع نورشماأو سدالاءزجلا

 لوالا ماعو لوالا ماعفف ةيلصالا ةفرءملا ملعو ةءاصالا ةءرعمل ىف ةطعللا ماعو ةعقل ىف

 تملسا هكداد ٍباوج ملا دتتفك مال_تاهيلع ار لياخ مهاربا دي نيك ناك ل ل
 اك ءاوؤدآ دولا ةدلوز لبلد هكاتشما باوك: تنلع,تذكنن, ماعاف: دنت فك ار بنج قاظظصم '
 ةدورسبيىحو داد تساب دو> شااو> مرجال هدنام تقرش .ىداو رد ىند ىلا بهاذ ىلا أ

 باوج وا رم زا تئاذكتزاب دو اروا قح هدب ىرسا ةتخاون عمج ةطّس رد دوب قح |
 هسفن هرابخان مما ماعو نما هناهذعىلاهت قارابخاو ماعلاوه ناعال و ٠ لوسرلانها هكداد
 لالج ىلع قألاناف اذه كمذل رفغتساف تملع كنا تءلع اذا ىا كب ذل رفغتساو هلوق تملع |

 تاليوأتلاىفو + سك ىنادوتارت سكديادنارت م وتىنادوتارت هكدبادهكارت « هريغ هملعيال هردق

 هماع ةغصب هللا ىلحت اذاف نيقيلا قب هلل الا نيقيلا ماعب هلاال هنا نيقيلا ملعب ماعاف ةيمجنلا |
 دود>ومال نا هللا ماع ملعبف هملع رو هتءلوهج ةملظ ىش دنحال ةماذلا ةاوهحلل ىباذلا

 كينذل رفغتسساو هل ليقف هللالا هلاال هنا ماعي ملاعل نا دبعلا نا.سح ةظم هذهف هلل الا |

 هفصؤ نه لاف هللاالا هلاال لع اومحسحما نا "نوم ماب تائمٌوملاو نينهؤءالو تملع كلاب |

 | تاجردلا ىلا طاطلا لمعلاو رفكلابوا طاصلا لمعل و ناعالاب تلاقلا نيلفاسس لقسا نم

 حاورالاملاع ىلا صاخ فدو مدعلا نم حود لك باقم لع هللاو هردق قدح هللاوردقامو

 هءاقتم مش صاخ فصوب صاخ بلاق نيلفاس ىلفسا هل حور لك ىوثمو هب صوصخ ماقمىف

 اعضومو هب اصوصخم ااَمم راد هن ىذا بش>و ردمو ر لكل نام هلاثم هب صوصخا

 ءاه ناف ىلاصو دو>وو قعلاطم ىف كدوج و نم رفغتساو ىلقنا لاقو ىهننا ددحا هف هكراشنال ا

 ىتلا تارثعااو رئاغصلا دارملا ةمحتا. لم الاىفو بواذلا مظعا قل ءاق ىف ىناثدحلا دوجولا
 ردو « مالعدلا مولع ءامد الا ىلع نامل زوح نم لوو لع اذهو ةيرشبلا تافص ند قى

 ىوب تن نيرد تءاان ت_-روفغم مكب راغغتساب دش رومام ترضحنا هكءدزإوا ملاعم ا

 هكاتعنا دا م 61 نايسمردو .٠ كريع كب نك دل كس ذل رةغتساو ق4وفادتكا ادق

 ةدويعل ةق.فح ىف ريصقتلا ند ىلوو ٠ دراد 2 ناواك زا ارا ىادخزا نك تفاضع ناط

 مجورؤبلغ هللا ىلص مرك الا لوسرلاىلا فاضملا بذل رايك.لا ضءب لاقو دخا اهكزدال "ا |

 ملعلا ةبسسن بنذ هلءا ريقفلا لوش ٠ ةراشالا لها الا همهشال» مل اف هلوقف هبلا ريشاام وه
 فارمشلا ها واي ةفدملا ةدورلاىف ككنق ذإ عملجا ةبنارم ىف طاوهذ قالفلا هام ف هلا |

 نيِئمْؤَل ىلا فاضل ايئذل و « ىلا ءاف هللا لوسر نطايلالا قول ةدحسلا زوال ماللاهيلع ا
| 
١ 

ِ 
| 
/ 

 | ا

 ة.لكلاوذه مث ملل هللا ىلص مخ وقل ة.نلاب ددحوتلا لعف مهروصق وه ناْمواو ١

 اذاو ادعاصف نينا ناك لب ادحاو ناكامل الاو '“ىش هلداعيالو هلال د.حوتلاف ديحوتلا ةلكا

 كفاكفا كداعلطم و :لئاغب هل لعل ةءنالا نازل ىف آن حدتال قطا دؤتلا"ةدكتلا+.ذهم اسوا |

 لخآذت



 مالسلاهيلع دخن ةروس هل هأآ #ع

 | ردق ىلع هتما نم هعبتينهو هل اهبذت هللاالا هلاال هنا ملعاف لاقف ةيلباقو ةلزنم وا ردق قلخلا

 | ةرضح نه اهءاروامو ةهولالا ةمىيص وهو هب رفظلا نكيو هسدق بانج نه هتف رعد نكميام

 أ تمنال و مسرالو مسا اهءارو سيلذا نوكلا قوط نع جرداخ ةيوهلا بيغو قلطملا بنغلا

 نكمي فيكف هديب هيضتشامريغ ىطعي: نأدبقملا نوكلا ةوق ىف سيلو مكحالو فصوالو
 ١ لك وه ىذلا ديحوتلا لوصح ناكاملو ةروهلا بنغو قاطملا ببغلا ةرضح كرد نا هل

 ليمكتىفىعسلا هسفن ليمكت دعب ناسنالا ىلع بحيدنا املعم ىلاعتلاق ةباجالل اجوم سفنلا

 نارفغلا بلطا ىا # رفغتساو © ةدايعلان م هل داعلا قلخام ىلع نواعتلا لصحيل هريغ

 هنع ردص امو ىلعا ىلا هنع مالسلا هيلع عفترا لاع ماقم لك وهو 6 كبنذل © هللانم
 تانسسح وال فيك ليلجلا هصنم ىلا ارظن بنذلاب هنع ربعو ىلوالا كرث نم مالسسلا هيلع

 لمهعلا ءاصقتساو سفنلا مضهو عضاوتلا ىلا مالسلا هيلع هل اداشراو نيبرقما تائيس راريالا

 ممارفغ ىعدتسسي ايف مهيغرت و مهل ءاعدلاب كتها بونذل ىا © تانمؤملاو نينهؤمالو ٍِه

 لثم ريغلا لمكمل ذا هرجا لثم كل ناكريخ نه اولمعام نال كنم كلذب سانلا قحا منال

 فاضملا فذح ىفو اسنج هءةلعتم فالتخا ىلع رافذةسالا ةلد ةداعا ىفو ريغلا كلذ رجا

 لاؤس وهو رافغتسالاىلا مهراقتفا طرفو بنذلاىف مهتقارعب راعشا همام هيلا فاضملا ةماقاو

 ةباصا نماماو ظفحلاو ةءصعلا هل_ىاح نوكف بنذلا ةباصا نه اما رتسلا بلطو ةرفغملا

 لوالا ةئالث لاوحا.مالسلا هيلع ىنلل مهضعب لاق واو وذعلا هل_صاح نوكيف بنذلا ةبوقع
 اذإو نيم وما عم ثلاثااو هنذل رافغتسالاب ما اذلو هسفن عم ىلاثااو هدحو لق اذإف هللا عم

 مالا اذه رمتلا مالسلا هيلع هنا كشال هناف.ناءرقلاىف ةيا ىجرا هذهو مهل رافغتسالاب سما

 نود اركىه + كلذب هيما امل هيف هتباحا درب ملول هناف هيف هباحا ىلاعت هللازا كشال هناو

 تيمان مانرب تفاي ٠ ىربك تءافش نان نو> ..دشاب ارح. ادخزا دما ان ٠ دشاب اوشسوت

 مكتاكم اا« مكبلقتم مامي لاو » اهيراو دنا دئرادوتب .# اهو اكهاتك ابب ناتما .* اًرغظ
 ةيسرافلابو اهعطق نم دبال لحارم اهئاف ايندلاف كرجاتمو مكشاعم ىف هيلع نوءلقتت ىذلا

 5# اوئمو#» لاحب لاح زا ديدركمم نوجةك اند ردامش نديدرك ونتفر ىاج دناديهىادخو
 الف ٠ خزود اي تسا تشم ىقع ردامث هاكماراو ةيسرافلابو مكتماقا نطوم اهناف ىقعلا ف
 مهلا هناف هب 1 سما امب لاثتمالاىلا اوردابف ةرخآلاو ايندلاف مكل ريخ وه ام الا كسمأي

 وهو مالسلا هيلع ىلل رفغتسساو ماعاف هلوق ىف باطخلا مولعلا رحىف لاق نيماقملاف مكل
 ا عمجا ظفلي باطخلا هرصنمو ناكالا لهأ نم رافغتسالاو ملعلا هنم ىنأتي نم لكلوا ىهاظلا

 |! ظني هج: فححاي ىعي.ب (ارارسالا ةمدمك ىفور): ثا ؟ اوثمو مكبلقتم ماعي هللاو هلوق ىف

 تاذرد تساتاكيو هناك ىلاعت هللا هكشاب نيّشو نادب زين ريخيام دحوت زا ةتسناد لالدتساو

 نك هان ئسي بتشان كلف قايد ماعا دنيوك ارىملاع ن 3 هكهدروا ىملس قياقحردو تافصو

 ىل اعت هللا ىل ىنطصملا هيلا ىعد ىذلا ماعلاو هرمس ض دق ىرونلانيسحلاوبا لامو ةرفسا» هجن

 فا" الا ماعو فناالا ىف فلأ مال ماعو فلأ مالففورحلاماعو فورحلا ماعوه ماسو هيلع
 تسع ١ اسال 2 سس



 دز ه١٠ 6ع نورشمأاو سدالاءزجلا

 00 هنا ىنع» ىلع اقلطم اهئايثالال امت'احافملليلعت # اهطارشا ءاحدقف © ةتغب ةعاسلا سفن |

 0 ءاح اذا ةعءاسلا سفن 32 ىو هد بقرته صا ااذقل 4 افا

 5 5 ما هدعه 8 99 ولا كك هدقلا ط رش عمج درعا ١

 داسقو مهاطخم مكح» 3 مهاركذ ممم ءاح اذا مهل ىلاف #9 نامزلا ءامنثا برق ىلع لدي هذ ْ

 | ركذتي ذئموب هلوقك ذئتيح ركذتلا مهن ةلاحتسا ناب اهنايتا ىلا ركذتلا ريخأتف مهبأد |
 مدقم ربخ ىلا نا ىلع ةعاسلا مهاح اذا مهاركذ مهل كتاكو ىا ىرك ذل هل قو: ناسنالا

 ”ىحلا قالطاو امي ةعرس ةاغىلا انصر امي ط-و ضارتعا مهتءاج اذاو ادم معارك ذو

 ةتغبلا هلوش اديقمال اقلط. هّنع دنع هن وك آل دنا عش ةلاحسا رادم نا امل ةّتغيلا دق نع ْ

 لاق ةعاسسلا ىه و هيلع هللا ىلد هللا لوسر لاك لاق ةش ادد نع لوحكم ن 5

 رطمو اهداسك ىنءي قاو_سالا برات طارشا اهل نكلو لئاسلا نم م امانا نزفكراناعلا

 تاوصأولعتو لاملابر مظعيو ةغبلا ذولا رهظتو ةنتفلا وششو هتيح ل رطم ىنءي تاسال

 رظداف ةاامالا تءيض اذا ثيدطاىفو قطا لهأ ىلع ركذملا لهأ رهظيو دحاسملا ةقسفلا |

 ىك هك ىو ٠ ةعاسلا رظتناف هلها ريغىلا صالا دسو اذا لاقف امتءاضا فك ىلقف ةءاسلا

 نك ىملاع 34 5 ناريو هكدهاوخ وج .٠ ىار كين كَ ع وريس> دهد .٠ ىادح ددُنسإ

 عطقو روزلا ةدامشو ةرادعتلاو لالة ةعاسلا طارش ىلكلا لاقو ٠ ىملاظ 0 رد كالم

 ايسسنم ارقق وا انغطم قعالا كدحا رظتاام ا ماثلا 2 0 ءازكلا ةاقو ماحرالا |

 ىمدا ةعءا_ملاو رظتن بئاغ رش لاحدالاو ازه< انوهوا ادةهاميه وا اذسفقم اضرم وا ا

 | ةماقلاب موش لب توملا لبق توملا دعب ا دءتسي نا هيلعف هنوم دحا لك ةماقو ىمنا ضاو |

 ا نيعت .لوزيو هللا ىودسام ا اهدنع كليم عا ةيغاو قدقملا 4ءاق يو ح١ ىربكلا ا

 نولراتا لح نلت نأ ليو الات انقل نالت ويطيل قتراطا !اوبحتا ١
 « هنا لعافو» دعا ورع تاقوالاو ءصصاىف نين و-1لا نءال ءعاست ىوقلاو ءاضعالاو هئاض ص ىلا

 كلملارغائحن' دونهم وكي نا امظع ءاهتنا ىتنا ا © هللاالا هلال هه مظعالا ناشلاى' |

 لارششال وه ةواقشلا طائمو ةعاطلاو ديحوتلاوه ةداعسلا رادم نا تملع اذا ىا مظع الا

 ادها ىلاعت هلوقك هبجومب لمعلاو ةيئادحولا لعلام هيلع تنام لع تدثثاف ناضعلاو
 هداديتساو هلضف ىلع امش ىلهعلا ىلع جا مادو مقتمل طارصلا ىلع انني ىا مقتسمل طارصلا

 مقرا ملعلاو دحا لك ىلع بجنام لوا هناف ىللاعت هلل ةدادحوب معلا املسال هيلع ةيرملاب

 اذاف اءلع هب ط.4ءالو ”ئثلا فرعيدق نانالا نال فرعاف نود ماعاف لف اذلو ةفرعا انه

 ةفص ةهوالا نال تافصلاب ماعلا لبق ن م ةيهولالاب ماعلاو هفيع دَق املع هب طاحاو هملع

 ضع! لاق هللاالا هللا فرءيال ذا لا# هناذ دحا د همك, طخ نا مزملا الف تافصلا نم

 نيعّس امنع ربعملا اميدحا ةنارمو ةيهولالا ةسم ىراع لك ةفر٠ هللا ىهننام ناك ا راكل

 لقت ور 0 دنع كالا نكتقا رظر هت يحوللاخ للزب كرف نفطي و اهتاؤختاك اذ“ نؤألا

 قلحلا



 مالسلاهيلع دمع ةروس 0 3# ه.و 8ع

 ايندلا معن رارتغالا ىتبنيالفدراب لكهشطع عفديالث يحي ايندلاف ناك دقو محا ءاما كلذ ل

 كمسلا ناديصي اقلطنا لوالا نامزلا ىف ارفاكو انمؤم ناربخلاىفو مهمحاو مح+لاهتبقاع ناك اذا
 | هللا كن نمؤملا لعجو انيك هع دخا ىتح كمسلا نوحألو هتيلا كا رفاكلا لعل

 نهؤملا عجرف ءاملا ىف تدقوو تب وليتخافب تاور ذيع ةكمس باصأ مث ”ى * ”ىجي الف اربثك

 ايلف هيلع. لك وما تدؤملا فليس انا مكو العا دقو رفاكلا عجرو “ ىث هعم سلو

 | ىلا ريصي نأ دعب هباصاام هرضيام هللاو لاقف ةتلاىف نمؤملا نكسم ةللاهارا ءامسلا ىلا دعص
 ىلا ريصي نا دعب ايندلا نه هباصا ام هنع ىنغيام هللاو لاقف متهج ىف رفاكلانكسم هاداو اذه
 ا ريثك ىاهم نياو تسلق عادم 50 ٠ وجودي ناقشاع شب ناهج ود ه معل *ء اذه

 نورضحي اوناك نوقفانملا مهو ىتسصا ىا هبلاو هل عمتسا لاش كنلا عمت نم مومو 9

 لسو هيلع هللا لص هللالو_سر ساحب

 هدارفا نا نك نم ىعم رايتعاب ريمضصلا حس 4 كدتع نم او> رح اذا يد #2 مم انواهت

 دوعسم نب هللادعك ةبا>صلا ءاملع ىنعي معلا اونوا نيذلل | ولاق ه8 هظفل رابتعاب هلق ايف

 لاق ىذلاام ىا # ا لاق اذام © مهنع هللاىضر ءادردلا ىناو سابع نباو هنع هللاىوخد
 ريمغر 5 هح ةسرافلاب ف مالعتسالا ةروصل نك ناو ءا وسلا قيرط ىلع ةعاتشلا

 هتباعر قح هنوعارب الو هبوعل الو همالك نودمسنف

 مهلوقنم افن او ٠ دتتفكيمم تيرذس هجورب نباو اروا نخس ميدركن مهفام ىندي نوثكا
 هادم ىا هقنا تذخا ىثلا تفنأتسا بغارلا لاق ةحراملا نم راعتسمهنم مدقت امل'ىثلا فنا
 فر هنا ىلع لدي ةعاسلاب فنآآلا ريسف مهضعب لاق ىهننا أدتبم ىا اننا لاق اذاه هنمو
 سوماقلا فو فاشكلا بحاص هلاق اك اف تنأ ىتلا كتعاس لبق ىتا ةعاسال مما هنكل ىلاح
 هو ىهتا انه برش تقو لوا ىف ىا ةعاس ذمىا امم ”ىرقو فتكو بحاصك انا لاق

 دارباعاو ماقملا اذه لثءيىف رضاحلا تقولا ىنعةلو## تسيل ةعاسلاناذ ضعبلا ضارتعا عفدنب

 ةعاسلا هذهوا اسرق ىا ان اسم لاق مهضعب لاق انه نمو سوماقلا بحاص ريسفتىف ام اهب
 ركذ اب نوفوصوملا « كلوا 8 فرمعاف لوالا ىف« هلاف ةعاسسلا هذه لق تنس نا ىا

 ا علا هنمو المصا ريا وح اههحوت مدعل ا ماع مخ 6 ممولق ىلع هللا عبط نيذلا#

 ا مأ وهو مهاردلا عيبطو كسلا عيبطك اه ةروصل ا نا عبطلا بعارلا لاق متاخلل

 اوعمتاو 8 كلذ لعاف عيباطلاو 0 هب عبطيام متااو عباطلاو شقنلا نه صخاو مت نم

 | قحلا قيرطىلا # اودتا نيذلاو هيف رخال امت اولعفام اولعف كلذإف ةلطابلا © مهءاوها
 | 6 مهاوشا مهاناو » ماهلالاو قيفوتلاب ىده 2 ىلاعت هللاىا 5 مهداز نونمؤملامهو |

 بلطف اوققحم نيذلا هرس سدق ءاطعنبا لاق هنم نوةتيام مهل نيبوا مهف ىوقتلاقلخ ىا
 «©نورظني لهف # ىداهلاىلا لوصولاب ىده مهاندزو ةيادهلا ماقم ىلا مهاناصوا ةيادهلا

 ىهو 6# ةتغب مهتأت نا © ةمايقلاالا نورظتةءام ىا 6 ةعاسلاالا 8 نورفاكللاو نوقفانملاىا

 مثالا لاوحا 0 د نورك .ذتيال مها ىنعماو ةئغل مهتعاس ىا ةعاسلا نم لاهشا لدي ةأجافملا

 ناينا الا ركذتال نورظتن امو رومالا مًئاظع نم اهفامو ةعاسلا نايناب راءخالاب الو هيلاخلا
 ك2 22 ص ص



 هت 0-5 #ع نورشعلاو سداسلاءزجلا

 صاخءافصلا سكب برش نمو هريغ ىلا هتبرغ ىف رظني مل ءافولا سكي برش نه نيفراعلا
 سنا ءاقللا لاحىف برشنهو رارآلا هيف مدع ءانفلا سأاكب برش نمو هتوردكو هبوش نه

 هنالعفف هك الهسال لاقل نءالو هناطع نمال رخآ أيش هئاقلعم بلطي ملف هئاقسب ماودلا ىلع

 نيقتملل ىا * مهلو © لاقف لكآللام ركذ برشللام ركذاملو هئايريكو هلالج تاواعس دنع

 فاص ىا « تارْثلالك نم © راهنالا نوف :نم اهيفام عم ةدوعوملا ةنملا ىف ىا « اف

 ام مف ىلاعت هلوق نه اعازنن اناحوز لقو عاطشا الو ةلق نم هعمةحاحال هجوىلع تا نعلا لكن م

 عفن لكل لاغ و رجشلا لامحا نم مطيام لكل مس | هو ةرك هن ىمو ناحوز ةهكاف لك نم

 ةميظع# ةرفغمو ةنلا حاصلا لمعلاةرم ركو حاصلا لمعلا ملعلاةرم كلوقك ةرم ”ىشنعردصي

 امهلن وشم ال ثيحب اهراثثا و اهنابعا ةفلاسلا م6ونذ وحم ميلان سحلاىا # معدنه ف ةنئاك

 | هيقاعم ناربهن اراشيا,بوند د ثوم ىنعي ماع شعلا صغتلالاو باتع الو باقعي ةيقاع

 ةيفاضالا ةماخفلاب ةيئاذلا ةماخفلا نم ريكشتلا هدافا امل ديكأت هيفو ٠ ديامت همتاعم هنودتك

 هتدسو ةرفغملا هتطعا معنو ىا فوذحلا فنصلا ىلع فطع ةرفغمو هلوق نمحرلا حق ىف لاق

 ىلاعت هناب ناذيالل ةردقملا فانصا ىلع فطع ىثشاوكلا ىفو ةنملا لبق ىع امنا ةرفغللاف الاو

 ل نيفراعلا صعب لاق هيلع هطختتتاف 6 هالوم ىطعي دق دسلا ناف مهاطعاام عه مهع ضار

 بنذ كدوجو ٠ لبق مك دوجولا بنذ نارفغ نع ةرفغملاو تافشاكلا نع ةرابع نار مل

 نارذكرُد ايف فتك نياو يلا مظع تسسهاتك ام دوحو رادنب ٠ بنذ هب ساشال

 ىرجاوسح ةنلاهذهىف دلاخ وه نما هريد# فوذحم ًادتبلربخ © رانااىف دلاخ وه نك »

 اك اهبرغ سنؤيالو اهريسا كغبالو اهيهل أفطيال ىتلا رانلاىف دلاخ وه نك ميركلا دعولا هب

 نك دئنلم دشاب ىمعت نينحرد هكسهادأ هيبسرافلابو مهل ىوثم رانلاو ىلاعت هلوق هب قطن

 نمرك ذاهلدب اوهسىان هىنعم را.تعاب عمت لإ » اودسو ه8خزود شتا اردت سنادواحوا ا

 نإ با نيكس عدل هراب سب طف ف ةرارمل يع د 6 اهج ءام © ةا لهأ ةيرشا

 جافعا نه وهو رصقلاو ريبكلاب ىع» عقور ٠ءارئاشيا ىاهدور #© مهءاعما 8 ترارح طرو

 مهسؤر ةورفتزام او مههوجو ىوش من انداذا لبق ةدعملا هءب هيلا ماعطلا لقتنيام ىا نطبلا

 | ما راتعالاب رظلاف مهرايدا نم تجرذف مهءاعما عطق عطق هون رعد اذاف تزرفناو بلر رءلا ىا

 كلذبهللا مهالتسا اأو رملا ميلا ءاملاو درانلا 2 بارمشلا ىوسي له راهقلا نع لفاغلا

 ةذللانا كسشالو ةلفغلاو ا ةئلتم ةيهلالا فراعملاو مولعلا نع ةيلاخ تناك مهبولق نال ١
 هرسسدق رانيدنب كلام هيلاراشا امك ةيويندلا ةيونعملا ةذللانم أشنت اما ةيورخالا ةيروصلا |

 ردقبف ىلاعت هللاةفرعم لاقوهامو لق ءايشالا برطا اوقوذب ملو ايندلانم سانلا جرخ هلوشب

 ديزي وبا لاق ميعناا هل لك قوذلا.هلللك نه .ةرخ الاف قوذلا لصحي اندلاىف قوذلا اذه

 ملعاو ٠ نييلع ىلعاو سودرفلا هتنج نه ريخ ةءهل الا ةفرعملا ةوالح هريس سدق ىءاطس ملا |

 نيب اذا هلاك “تنيك هيوم ىلأ يدي لب هلمحال راح مام تنبىف سيحول ناسنالانا |

 قس اذا هل فيكو .راهقلابضغب ترحس اهنال ةزار> لك قوف امترارح ىلا 5 ْ
 ...٠ وهلا دال هع عل دع مطاط ا ودلك“ رب" وف للة ةعتمو شلش به دافع ف دج أل هع دع“ 4

 لثم



 مالسل أ هيلع 5 ةروص 2 ةهءا/ ع

 اهريغو لحلا تالضفو عمشلا هطلاخمال # ىنصم © لحنلا ةروسىف لقنلا ةامح قيس دقو

 أ صلالانا ىفاصلاو صلاخلا نيب قرفلاىف مهضعإ لاق ىنصف اطلتخم ناك هناال ىئنصع هللاهقاخ

 | قيوشتلاة باغ اذهب لصح دقق هيف بوخالال لاشهدق قاصلاو هن ناكنا:دءاهيوش هنع لازام

 | وا اهصقني امع ادر# كلذ نم ماعنام ةياغ هءال ايندلا ةبرشا نم نإتسي ام ليثعلاب ةنللا ىلا

 | مهتجاح ةدشو برعلا دالبىف اهنبارغلءاملا دامأبأدبو دارءتشالاو ةرازغلاب فض ولا عم اهصختس
 هرج ناعم لفل نيلا# ناكابو»:ندقا رع (لوط ادا الوفا وقوة عوام ماكلانؤواملا
 بسمك لاق هم اهلقاو اهذرشا لسعلا ناك امو هب ثاث نعا محا ناك الوهن ىف لب نلعا اراها

 ناحتسرعو .جزرجتر اؤيصق بغا لقال مالا هاو ماا هلا د اذ ا ناو عض يؤ والعقلا
 امنع هللاىخر سابع نبا لاق راوكلا رمت نم جرت ةءبرالا رامالا هذهو مهلسسع رهن

 راهنا فيك ماسوهيلع هللا ىلذ هللالوسرل تاق بعك لاق ىءاسالا ىوس ةناىف امم انه سبل

 دهشلا ن٠ ىلحاو عمدلانه ىنصا اهؤامو ةبورنضم بابقو ىسارك اهتافاح ىلع لاقف ةنجلا

 تحن رودت ماع ةئامسح ةريسم رب لك ضرع ةوالح هيف 'ىش لك نم ذلأو دءزلا نم نيلأو |
 كسملاهننط رثوكلا نم اهرابناااكاتاو ممواإ عحوبالو مايل بطرإل لاحلاو رودتلا |

 | هعبرا رامأ هجئاتج هكدنا هتفك تاراشا بابرا (ىن:اكلالاف) توقابلاو ردلا ءاتفاحو رفذالا

 | ريزرد فراع لد نيمز ردزنن ىو> راه> تاور ىلوط هرحش ربزب تشم نيمزرد |

 |! رادُص عوشزاو ترانا با .باق عبنمزا ثسإ راح ءامسلاىق اهعرفو تبان اهلصا ةييط ةردحعشس |

 ىوج تربص ٍبا(ىو:الافو) تدومل-ءحوررذاوت بحر رس ةناذمحزاو توقص نيل
 | قسم نييكنا ئوج تفك كتءاظاقاوذ *ادوو تسآ رهم لإ> ريش ىو> ءادش دلخ كا

 ٠ دومت نامرف ارايم مهوجراج ٠ دوبون نامرغي نوج اهبسنرا « نيبرمح ىوجوت قوشو
 تضومح هكدلصا تراطش نيآو تسا لد تان تراثا ماب هكلءدوءرف قئاتلارع زندو

 ٠ برق توال> ىندم لسعو ىلا تع نكشاود و هتعكل ريغتم تعدب تهاقشنو ىوه |

 | الوا ملعلاب بلق!اةايح لصحت' نأ وهو راجالا ٍتنئرتل:رخا هجو اذه نم :مهغ نيقذلالوش |
 لصي مث نحرلاة ب ىلا ناوك الا ةحم نه كلاسلاقرتي مث ةيلصالا ةرطغ اةوذص رهظت مث |

 ا نءالاو ءاملاروص عبدا َّق مّ عشال ىماعلا للا لقو ىهلالا راولاو برةلاماَقم ىلا ا

 ةعيرسلارومأب ماعلا ىطعي ناللا ترش ندو ىدالا ماعلا ىطعل ءاملات رغم 1 نيكل رمحاو

 | ماعلاو ىحولا قيرطي ماءاا ىطعي لسعلا برش نمو ناكل ملغلا ئظعإ را ترش نءو |

 | رخآ شطع هل لصحيف رخآألا ماعلا: دادعت-ا هّللاءاطعا لياقلا دادعتسا رده لصح اذا

 بابلا اذه نمو اشطع دادزا ابرش دادزا الك رحبلاءام بزاشك ماعلا :بلاط لق اذه ندو |

 لاق هنا نم هرس سدق ىاطدبلاديزب ىنا نيفراعلادبس نع لقنام |

| 
 تدورالو بارمشل دقت 1 . ساك دعإ 207 بحلا تب رش

 صعب لاق ىققحال قاضأف ملعل ىف ىزلااماو املع ىبدز برلقو ىلاعت هلوش ةراشالا هبلاو ٠
 تحك يع دع 59 تح



 ه«#إ ه5. #ء نورشعلاو سداسلاءزملا
311 م يحممس ع ع

 

 ىوتحب اهلك تامولعملاف ماعلا مءالادعب ردص مسا لوا نمحرلاو ىنامحر مالسلا هيلع ءرهظم

 عنف ةلئاز امنوكل ملسو هيلع هللاىبص هيلع ايندلا ةنيز ميرح انه نمو نمحرلا مسالا اهلع

 هكرهاظ تنيز ئو# امزا ٠ ديالا مثاليو ءاضقنالا ىفانن ىتامحرلا ءرهظم نال اهم سبلتلا ن٠

 ربع ©« نوقتملا دعو ىتلا ةللا لثم © مبا هتفرك ىهوكب هناخ نوردنا ام ٠ قدص نوج
 لءفنع ةرابعوه» ىذلا ىوقتاابأب ن٠ حاصلا لمعلاو ناعالا ناب انادبا نيقتملاب نيئمؤملانع

 فوذحم ًادتيموهو ناشلا بيحءلا اهفصو اهلثمو اهرخآ نع تائيسلاكرتو اهرساب تانجاولا

 هلوقومكيلع ىلتي اهف نوءمستام ناشلا ةجعلا امتفصو نينمؤمال ةدوعوملا ةنْلالتم ىاربخلا

 كرو نوكسااب ره عمح # راهنا ف هلرسفم هرخآ ىلا ةدوعوملا ةنخلاف ىا « اف ©
 وأ رصنوا برض بابن» حتفلاب ءاملا نسانم د نسا ريغ ءامنه 9 ضئافلا ءاملا ىرج

 دع ابطل قنا لاذ قاسم نعل قافالوكعيرخ اوف هصيواو افلم ومن دان هيكل

 ىنملا و نوللا و مطلا ريغتما ىا نج الا ءاملا نم نسآلا سوماقلا ىو: را ةحنار

 ريغ هناف ايثدلا ءام فالخ هتماقا تااط ناو نوالاو ةحب' ارلاو ممطلا ريغتم ريغ ءام نه

 ةدشو امتطاسب ضرالا داحناعم موءطلا فلت# هنا عم هيناوا ىفو هعقانمف ثكملا لوطب

 هعبنم نم هل ضرع ضراع نه وا هتقلخ لصأ نم ةئتثم عرب اريغتم نوكي دقو اهلاصتا

 ةرحاصلا تحن نم ىر# اهلك هايلا نا حصدق ريقفلا لو ٠ تابسانلاف اذك هارحوا

 ريغتلا لصحي او نيبراشلل غئاس تارف بذع لصالاف دحاو ءام ىهف ىصقالا دحسملاىف

 تارواجتم عطق ضرالاىفو ىلاعت هلوق املع لد ةءواستم تسل اهعاط ناف ىراجملا نه

 امناف مولعلا اهلثمو ةفلتخ ةرواحتم ىهلب صعالا سفن ىف اهداحتا مزلتسيال اا زج ارواجتو

 مولع ليبقلا اذه نمو لهحلا مكح ىف نوكتف اهلصا نع ريغتن مقتسم ريغ عبط تصاذا

 اصراق ناك نأب 6# همعط ريشي مل نبل نه دامنأو 8 لالشلاو عدبلاو ىوهلا لهأ عيج
 نابلأك كلذ ريغوا ضماخلا وهو ىازلا ميدقتب ارزاحوا هضّمو ناسالا صرف ىذلاوهو

 اهوّمشا ةوهشب هريبغت اودارا مهأولو هتفاخ لصأ نع هسفاب همعط ريغتي ل ىنعملاو ايندلا

 سوماقلاىف اكركسم لكل ىا ماعوا بنءلا ريصعنم ركساام وهو #« رنه رامناو  ريغت

 سبا ةذيذل ىا هبتعن رد_عموا بيبطو بطك ذيذا ىنميذل ثينأت اما *« نييراشال ةذل

 (ظفال!لاق) ضم ذذإت ىهاماو امندلار مح ىف مك راحو ركس ةلئاغالو عدو مط ةهارك اهنف

 ٌهداب ( ريقفلا لوش ) امءمادم برش تذل زربخ ىلىا ٠ ميا هديد راي خر نسكع هلام ردام

 نمراهناو قه راحو ركس تفا رثوك عبط ردنا تسين" رايشوه ىا تسرثوك لاثم تنج

 ىنك شوخ نهد هكضرغ نادب ٠ ىنارافلا ريهظ لاق اك هئقو لحتلا ٍباعل وه #« لسع

 ريقحت ىف لاق هلا هنع هللاىضر ىلع نعو ٠ رومزؤدتك ق هكدصرتم ةتسدن :٠ صرح تافز
 هلا اذه ىهاظو ةلحم عيجر هبارش فرشاو ةدود باعا اهف مدآ نبا سايل فرشثأ ايندلا

 هريغنه ما اه نءأىردنالو لحنلا نوطب نم جر هناةلجابو ناويلاةايح ىفلاق مفلاريغنم
 2 و 2# 22 ب تت 2حمام

 دقو



 مالسلا هيلع دمع ةروس دف ه.5ه 8#

 فاك نال ناك ىنب امنا ةيفاكلا حرشىف ( ىعاجلا ىلوملا لاق ) ةيربخلا 5 ىنعع ىاو فاكلا
 ١ ىدارفالا أهانعم نبءزالا نع ىجعا هنكلا ايردم ناك لصالا قت ىاو ىأ ىلع تلخد هيشنلا

 | نون ءرخآ نوكسسلا ىلع ىنبم مسا هناك راصف ةيربخلاك ىنعع درفم معاك عومجلا راصف
 | طخ ىفهل ةروصال نبوتتا ناعم نون ءاياادعب بتدكي اذهلو كي ناوذنالء وم فاكدجةكااج
 | ةفص # كتبرق نع ةوق دشا ىم اهل زيمك دك ةبرق نم هه ءادتالاب عفرلا اهلحمو ىهننا
 | هماكحاىرجاو فاذملا اممم فذح دقو ةكم ىهو كتيرئاةفص # كتجرخا ىتلا 0 0

 | ره ةيرق لهأ نم كو ىا ب محازكلها ف ىلاعت هلوق وه ىذلا ربخلا هنع حصفي امك امملع
 .١ ةدشب ىلوالا ةيرقلا فصوو مهنن» نم كجور ايبس او'اك نرذلا كّبرق لها نه دوق دشا
 | هيلع ءجارخاب ةيئاثلافصو نا مك امتوق فعضا كالهالاب اهنم ةيناثلا ةيواواب ناذنالل ةوقلا

 | ناذعلانم مهصالخ مدعا ناي 6 مهلردان الف © !ّميانِج ةوقل هب اهنولواب ناذبالل مالسلا
 | ريغلابام 9 ذ بينزتل ءافلاو مهسفأي هلم مهصالخ مدع ناب رثا راصنالاو ناوعالا ةطساوب
 ا جرخال مهنع هللاىضر ةداتقو سابع نا لاقو ةيضام لاح ةيكح وهو تاذلاب اه رك ذ 9 |

 | ىل وهللاىلا دالبلا بحأ تنأ لاقو ةكم ىلا تذلا راغلا ىلا ةّكم نه مالسلا هيلع هللا لوسر
 | تعضو ةبكم ةب الان وكتف ةي ًالاءذه هلل لزااف كنم تجرخام ىنوجرخا نيكرشملانا الواو

 | ىوقا وه باق نم مكف دسإلا مو هتبرقو حورلا ىلا ةراشا ةبالىفو ةنيدملا تاي الا نيب
 ا احراخ حورلا ناك اذاف توملا عقد ْف مهل رصان الق توملاب هللا كلها دق بلاق نه مظعأو |

 | اونوكت اهيا ىلاعآ لاق مك فيعضلا بلاقلا نه جرخم نا ىلزاف توملاب ىوةلا بلاقا| نه
 رد ارراهز ىف ليس ء هنا ةمحض م ىأ ةداسشم جودإف متكواو توما م وندي

 | دشاب كل هاايأ | ن ناكينت هما ةداوسا من انقل" فاطر دون تلقغلام + تدين مارأ لب لف

 | نيكتبتلا نيئمؤا نعةراع ندد ماقملا هيدره ا ردقم ىلع فاطعلل ءاقأا 13 هب رند يب ىلع و

 | كلامنم رين ناهربو ةسهاظ ةحح ىلع ارقتسم ناك نذ رك ذ اك ىمالا سيلا ىا نيدلا ةلداب

 هدركش يارا ادوا سفنو ناطيش ىنءي حئادقلا حبقا هسفن ىف هنوك عه ىصاعملا رئاسو رششلانه
 «« مهءاوهاؤت نييزتلا كلذسبسب © اوعبناو 8 لاضلاو ىدتهملانيب ةاواسمالىنعملا و + تسا

 | الضف هيلع مهام ةح مهون ةمش مها نوكي ناريغنه تالالضلا نونفىف اوكمهناو ةغئازلا
 ةب الا قو اهظفل رابتءاب نيلوالا دارفا نا منهم ىعءم رابتعاب ريمضلا عجو الع لدن ةج نع

 قالخالا أدص نع مهبولق ةرفصت ببسسب بافاا لهأ ناف سفنلا لهأو باقلا لها ىلا ةداشا
 عدبلا مهل نيزف سفللا لها اماو ىمالا نم ةريص!ىلع اوناكف قا دهاوش اوار ةميمذل

 ريم نم لضا اوراصف ةيبلاقلا لامعالاو ةيلقلا دياقءلا ىف مهءاوهأ اوءداو عرمشلا تافلاحمو

 ءراانيب قرش ىذلا رونل' ةنيبلا نامع ونا لاقو ة.>اىلا الو ىلاعت هلل ىلا ال اودتءمل ثيح

 مك مالسلا هيلع ىنال ةشيلا 0 ناعالاىف قئاقألا لهالالا نوكنالو ةسوسولاو ماهلالا نيب

 رابكلا ضعي كاق :ئىأرامب داوفلا بد كك اهي ىلاعت لاقو ىربكلاهبر تاياءنم:ئارر دلو ىلاغت ا لاق



 ا
 ا

 هه ه١. #+ نورشملاو سداسلاءزجلا

 الا مع اورذك نذلل نسل لصاخلاو ٠ تسادروخ رمزا نالشفو كانك ون ٠ تسزد

 مان آلاو رفكلاب مهمايا اوعاضا دق مهف ةرخآلا بناح ىلا نوتفتليالو مهجورفو مهنؤطب
 اولغتشا و تاعاطلاب هللاف اودهاح دقف نونمؤملا اماو ماعنالاك ايندلاىف اورشو ولك او

 هلوق رس رهظي انه نءو تائلاءلا تانطاب مهلا هللا نسحا مرجالف تادهاملاو تأضايرلاب
 اهمسنو نحس ايندلانا نمؤملا فرع اماف نفاكلا ةنجو نمؤملا نجس ايندلا مالسلاهيلع
 ركتتم رفاكلا ناكاملو قابلا معلاو تالا هتبقاع ناكف هللا ةعاط ىلع هسفن سبح لئاز
 موقزلا لكاو محملا ىف سلا اللا ةرخآلاف هل قع مف تادللاب امندلا ىف نود دارشلالا

 تان, ناك هنع هللاىضد ىترقلا اسيوا نا كح امك ءاذغاا ن» رين نوعنقي رابكلا ناكو
 ناف ىنءايام لكأ انا 5 كن.ابام و لاق رثع اءلك امون ىأرف لئازلاف دحو مم ىدتكيو ا

 مكسفنا اودهاج مالسااهيلع لاق ىنمريخ تنأاف رانلا تاخد ناو كنم ريخ اناف ةنللا تاخد
 بحا لع نه سبا هناو هللا ل دس ىف ةدهاجلا رج اك كلذ ىف رجالا ناف شطعااو ع وجلاب
 هادناكدنا امثروخ نيز ( ىوتلملافو ) ءايحالا رصتخم ىف اك شطعو عوج نم ىلاعت هللاىلا

 ٠ اوه. لها ىالتباو تحن ٠ افص لها ىاذغ داب عوج ( ىاحلا لاقو ) ىوش لك
 ةناخ ٠ رون ىف قشاذك لد ةناخ ٠ تس لك ةناحريمعت لك ا ٠ تسن لد ةناخ ربونلا عوج
 مكشرب نينج ٠ ىدرم رك ادازدو> هزادناب ( ىدعس خيشلا لاقو ) دومعم ىنكمم هج لك
 ءسإ و تسنان رمزا ىرادنيوت ٠ سفنو ركذ و تتوق ىاج نورد ٠ ىمحاي ىدا
 نيدرملا فاصصوانهو ٠ ع كمككتز دياب هدعم رب مكان ىهك | نارورب نا ديرادن

 ةاساقم نه ديالوىرعلاو شطعااو عوذلا نم ةسدلا هراكملا ىلع سدنلا لمح وهو ةدهاجلا

 دوسالات وااو ىوهلا ةفا وهو رمح الا توملاو عو+اودو ضدسالا توملا عدرالا تانوملا

 ةقرخلا سبا ىا ضعب ىلع اهضعب ءاقرلا حرط وهو رضخالا توملاو ىذالا لمحت وهو |
 سادللا ىف نيترهشاا نع ىهن مالساا هيلع ىنلاناف ةروش ساءا نكن ملام سفنلل امضه ةعقرملا
 مالسأ | هيلع لاقو دق هل نيملستان ع زاتماو كلدب راعشا هنا ىوقالا طياغااو عقرالا نءللا

 كئاشع نم اهكرتت ةمقلل هريس سدق مهدا نب مهاربا لاق ضاناا نم دحاوك سانا'ىف نك
 هيف ريخ الف امار> ناك اذا اماو الالح ناك اذا اذه ملا مايق نه كل ريخ كسفنا ةدهاحج

 ةلذلاو مالككلا ةلقو تمصاا لص عوخابو لاللاب ”ىلم نطب نه رش ءاعو 'ىلم ا ةثللا

 عمبشلا حلات ند كيلع ارطت ةفا لكو سواسولا بهدبو اثاووقتلا عميمج نو زاتكتالاو

 ىم ىتاا ءاضعالا هذه هنم سي ندبلا ضو> ةدعملا ناف اثيدحوا ناك اعدق قود الا تقاَو

 ةدحاو ةلمح اهاع ءاملا قلطاو !,ْجاح قوف اهاةس ول ةعارزلابحاصنا كلشتال تناو ءاملاىف

 نه ةكض 211 #« نأاكو © ةبامرلاو ةياملا هللالأسن الالح ناكولو ماعطأ!نه ءالتمالا هيلع

 فيلا



 ١ هللانا 2 نيف نيروصناا ند اناعنا نيعملا هللالأسن اهريغو ةرمصنلا ند دوصقلملا لوصحو ا

 | هتبالو مك ناب 6# راهمالا امتحن نع ىر# تانج تاخاصلا اولمعو | رونمأ .قيذلاج لجل

 ركذو كلا ىارب ندروخ «٠ لقام ملف دشاس شران حيمطم باوخو ندرو> زج ناياب

 مالسلاهيلع دمت ةروس نإ ه.+ #ع

 كريشم هياع لم>ف اديححو ةرحش تل ةوننغ دعب ناك مالسلا هيلع ىنلانا ( ىود ) لاح

 هذخاف فيدسلاو كرششملا طقسف هللا مالسلا هيلع ىلا لاقف ىنم .كصلخب نه لاقؤ. فيسإ
 | تباث نب ديز نا ( ىودو ) ماسا مث دحاال لاقف ىنم كصلخبن» لاقف مالسلا هيلع ىبلا
 | اماثو ةبرخ الخدف قفانم هنا ملعي لو فئاطلا ىلا ةكمنم لجر عم جرخ هنع هللاىضر

 هلتقال ك<و لوَش الثاق قفانملا عمسف ىنعا نمحراي ديز لاقف هلتقداراو ديز دب قفاذااقثواف

 | تنك ليريجانا لاقو هقاثو لح مث سراف هلتق ةثاالاىفف مثو مث ادحأري ملو قفاناا جرخف
 هللالاق اونما نيذلا ىلو للف ىدنع كردا ىلاعآ هللا لاقف هللا توعد نيح ةعباسلا ءامسلا ىف

 | ليرع> نا ىلع لدب وهو مهعم ؛ريجوالا اللات نورضخ ال ةهالاوذه قحىف ةاروتلا ىف ىلا

 | ىنيي ةمالا عيمجنء ردص لاتق لك هىهاظ لب رافكلل ةباحصلا نه ردسص لاتق لك رض
 | هف رعشَه ةكرعملا اذكو ةكشالملا رض ىذلا ساجملا نا مث لدعلاو قطاىلع اوناكاذا

 ءاعدلاةباحتسال ايس كلذ نوكف ايلعلا ةريضحلاىلا هجوتلا لصحو نانيعلاهيف فرذتو دلحلا

 اهعاتعإ اسدلا ىف نوءفشإ ىا * نوءتع اورفك نيذلاو ع ةيورخالا امركو نيئموملل ىل اعت

 » ماعزالا هلكت م مهقاوع نع نيلفاغ نيصل رح » نوولك يو ِ نوددعيو لئالقام ايا

 ىو نيتدعتس 9 ع ماعلالاو ميذلاو ردعالا نم هددصل امتع ةلافاغ اهفلاعمو اهحراسم ف

 احاما ةلفجاو ةءاقاو ءاوث لزنم ىا # مها ىوئم رانااو 9» زعملاو نأ-ضلاو رقبلاو ىلبالا

 كا لخد هللانا هلوقنيبو هم لياقتلا فكك تاقناف فائئتكساوا نواك اي واونم ةردقه

 ىلع اليلد الوا ةنلا لوخدو ةاصلا لامحالارك.ذ كابتحالا ليبق نه ماعأ هللاو ةي آلا تاق
 الوا ىواملاو عتملا قدك ىلع الاد امنا ىوثملاو عتماو اناث راناالو>دو ةيافللا كا

 0 دجو لالا نمأ هلزيعال رفاكلاكلاذكدجو عضوم ىانم زيعالب لكل ماعنالا ىريشقلا لاق

 رفاكلا كلذك لكأت و تاتقل تقو لكىف لب تقو اهل سيل ماعنالا كلذكو هارحلانه ما

 ماعلالاو دحاو ىتمىف لك أب نمؤملاو ءاعما ةعبس ىف لكأي رفاكلا .مالسلاهيلع لاق كا لوك ا

 | قرفلا ىدادخلا لاق ماعذالا لك اك هلك اذ هبرل ايسان هلك| ةلاح ىف ناك نث ةلفغلا ىلع لكأت
 | لامعتساو باطلادنع عرولا ثالث نع هلك أ ولال نهؤملانا رقاكلاو نءؤملا لكأ نيب
 نةؤملا ؟لبقو'ةلفغلب في هشعف قو يقتل (نكك(أب و ةطوتلل ءةملطي كرفاكلل اوربا جنساالا هك لاق ندالا

 ْ ج رام هتميقف لكأي ام هته تناكنه ليقو عنو عتع رفاكلاو ديرتيو نيزتيقفاثملاو دوزتي

 | ندروخ هكدباب لئاعو ندرو2 تسف وردم ناشيا تم* ىنعي ةيالاف ( ىنشاكلا لاق ) هنم

 هكناربوارظنو دروخ ماعط ىناسفن ىاوق تيودلوندب ماوق ته ىنعي دشاب نتسيز ىاربوا

 | هيدو»ناعمو دمم ىنار تردّش لالدتسا رد ىلاست ىاموقو دشاب ةتشاد تءاط لم ندب

 | راهح دننام اوءثعو اويكلأت مهرذ ىاعص رد و د_تانش ندرو> ىلىفط دوخ رمع ا



 د هوا 33 نورشملاو سداسلاءزجلا

 ىف اودعتأ ىا # ضرالا ىف » برعاا رافك « اورب_ب ملدا 8 نيدلا موب ىلا ةرفكلا

 نيذلا ةبقاع ناك فيك اورظنيف #8 قارعااو نعلاو ماشلا بناح ىلا اف اوريسي ملو مهنك اما
 مهرابخا نع ئش مه رايد وانا نا امس لهاو دومعو داك ةيذكملا مثالا نم 4 مهأق نم

 مهتيقاع ناك فيك لبق هناك مالكلا نه أشن لاؤس ىلع ىنبه فائتسا © مهلع هللاصد وه
 لصاوو كلها هد لاش مهلاوماو مماهاو موس | نم مهم صتخاام مهلع هللا لصاتسا ىلقف

 | ىلعي ىدعف قرطا ىنعم نيمضت مهلع صدىف ناك ىبطلا لاق هب صتام هيلع كلها هياع

 | مولع هللاصد ىتثملا ىدعس ىثاو> ىو دحا ممم صتخم امم صاخب مل ارامد مهلع قطا اذاف |
 «اهلاثماوو مهن ريسإ نيواسإا نيرفاكلل!ءالؤهلو ىا #« نيرئاكللو © معاع ريمدناا عقواىا ١

 | اهاو هلث.لب هفاعضاو كئاوالام لاتما ءالؤهل نا ىلعال نك. ممابوةعوا مهقاوع لاثها ىا

 ا سوفنلانا ملا ةراعأ هن لاو ةيذعملا مثالاددعت بسد ةددعتم بقاوءأ هتاثامم رابتءاب عم

 ىوهلاو سقنلا تافلاخم تابجوم نم هللا لزتاام اوهرك ةميمذلا !منافص معن قدلتا ةرئاسلا

 ىوهلاو عاصتلاو ءايرلاو كرشلاب اموشل مهلامحا طدحأف ءامد الاةعلاعتمو عرشلا تاةفاومو '

 ْ حاودالاو ٍبولقلا ن٠ مهلبةنه نيذلا ةيقاع ناك اورظنبف ةيرشثبلا ضراىف اوكلسإ لوا

 ١ لال_ضلاو ةعدلا ىداونو ءايرلا ةيدوأ ىف هللا مكهلها اًنيدلا تع اوناولتو ىوهلا اوءبان اذ

 رك هي كلذ 2 كالهلاو لالضلانم اهلاثما مارملا بلط ىف ماثالا سوفنلا نه نيرفاكالو

 هنأ بيس ىا 7 هللا ناب 0 نبيصدم نروهقد» نبرفاكلا ن0 نيرذغم نيروصتم

 مهناعا بيسسب نطايلاو ىهاظلا ىف من ا دعا ىلع مهلرصانىا  اونمآ نيذلا ىلوم © ىلاعت
 | ياذعلا مينع عقديف مهلرصانال ىا « مهل ىلومال ل مهنا ببسب ىا هك نيرفاكلا ناو »

 مك ىلاعت هدارع مهلك قاخلا ناق .ةيدو.علا ةيالوال ةرصنلا ةيالو دارملاف مهرفك ببسي لاخلا

 | مهداقتعاىف مهلىلومال ىنمملاوا مهقلاخو قا مهكلام ىا قا مهالوم للاىلا اودر مث لاق
 | هذها ءرقلاىف ةرا ىحرإ لاقو سمالا سفن ىف ىلاءت قمعا مهال ومناكناو مانصالا نو دبعإ ثدح
 ' داجالاودا والاب ااو دايءلاوداهزلا ىلوم ل ملو اونما نيذلا ىلوم لاق ىلاعت هتلانال ةيالا

 اك 2 ملعاو + هريس سدق ىرشتلاة رك اوت نادل ةاح نهوهفاصاع ناك ناو نمؤملاو |

 | ةنايدلا باب ىف مايوقا ببسإ نوروضنم ىئولادج ناامكف ىئولا دنحو ءاعدلا دنج نادنج

 بيس نوداحتسم ءاعدلا دنج كلذك ىلاعت هللا فاطلا نه نيمور<# نون كا الو ىوقتلاو |

 , مالسلاهلع لاق هللا باب نع ندورطم نونوكيالو لالا ىهاظو اسدلا بايف مم افعض

 |, هب ىدرصم ىوزابز ٠ راود.ما ناقيعض ءاعد ( ىدعسأا خ.يشا لاق ( مك: افعضإ نورصنت ممكنا

 هدوحو لأ ة.سنلاب مودغم هاوس امو قيقا دو>وااود اعلا هللا نأ ماعا م . راكب 0

 نونئمّؤماو نورصنم ال اذإف توعاطلاو مانصالاك مودعملا الا نود.عءإ د رادكلاف بجاولا ا

 | لود ناعكلانا اضياو دئادثلاىف مش ريوس اذإف ىلاعت هللاوهو ىذا دوجوملا نودي

 ا لك ىلع مومرع# هللاف حاتقلا ىوولا رداقلا ىلع نولكوت نود حالسلاو ل 9

 لاح



 مالسلاهيلع دمحم ةروس ه«# ٠.١ #ع
 11و سسسس سسسسط

 ذخانم مالسلا هيلع لاقاك همصخ ىضريو هنع ىضَسو هريغوا ناك ادبهش ةنلانع هسدحمال
 ثح َةب آلا ىفو هللا هفلتا اهفالتا ديرب اهذخا نهو هنع هللا ىدا اء ءاعإ ديرب سانلا لاوما

 نطانلا ودعلا هلتقنهو اديهش راسم ىهاظلا ودعا | هلتق نهو ربك الاو رذصالا نيداهجلا ىلع

 ىزن ,تساإ نيف ةتثك .ءيديمش دشاي نارؤلر تنثك كت !ىرعر لبق م .اديرطيداص نئفت| اوهو
 نا اونمآ نيذلا امأي 8 ناطيشااو ةرامالا سفنلا ةيراحم ىلع نوعلا هللا لأسن ٠ ديرط قح
 «كمادقا تبول مكل حاشو ردا ا . » هلوسرو هنيدىا # هللااوريصنت

 لوالا ٠ نيهجو ىلع ةرصنلانا ملعاو ٠ مال-الا ةحح ىلءعوا اهفقاومو برألا نطاوم ىف

 هضئارفو ةداكحا حرشو نيرصاقلا ةمش ةلازاو نيدلا لئالد حاضيإب كلذو د.علا ةرصن

 اما نيدلا ءادعا عقو هللا ةلك ءالعال داهجلاو وزغلاب مث ا لمعلاو همارحو هلالحو هتنسو

 وا ممناول تحن فوقولاب نيدهالا داوس ريدك امكح اماو هسفنب ةيراللا ةرشابك ةقيقح

 نم لذخاو نيدلارصن نه رصنا مهللا لوب ناب نيرفاكلا نالذخو نيلسملا ةرصنا ءاعدلاب

 قسالف اهلتقو اهعرصي ىتح سفناا ىلع هللانوع نوكيناب ربك الا داهجلاب مث نيملسملا لذخ

 | راهظاو تكلا لازئاو لسرلا لاسراب كلذو ىلاعت هللا ةرصن ىناثلاو ٠ رثا اهاود نم

 رغصالاداهجلاب صالاو ميركلا ةرضحو محملاو معناا ىلا ليسلا نيسنو تازجعملاو تايآلا

 ,/هرهتو نيدلاءادعا ىلع هراهظابو هاوهل اعبنال هاضرل ابلط امهف ىسال قيفوتااو ربك الاو

 هلاجتافنص لحت قالا دوجولاف ىتاذلا. هدوجو ءانفاىف هدشر ءاتباو اءلعلا هللاةلك ءالعاىف

 فوملاو هللا بهاومل كريثا١ كرشب ءايشا ةثالثب مادقالا للز زابكلا ضعب لاق ٠ هلالجو
 ىلع ركشلاو لضفلا تيؤر ماودب ءايشا ةثالثب مادقالا تايثو ءريغىف لمالاو هللاريغ نه
 نم نمض اهف هللا نامض ىلا نوكسااو هنم فولاو لاوحالا عج ىف ريصقتلا ةيؤدو ملا

 ( ظفا-آ!لاق ) نيتاا دهعلا ىضتقم ىلع نردلا ةرمصن لقاعلا ىلعف جايتحا الو جاعزتا ريغ

 اورفك نيذلاو 8 متذ ىبلا لهأ ىدل دوهعلانا ٠ لاح هتسكش ددرك هنبا يه نكس ناعب
 راربمالا فشك ىف لاق +..تسارب ناشيارص ىديماانو كالهو ىناوسرو ىداوخ 06 مهلاسعتف

 هءاصتناو داشرالا ىفو ٠ دنكفا ىورربو ندرك كاله ساعتالاو اسعت اوصعتف هللا مهسعتا
 دعلاوريثلاو طوةسلاو راثعلاو كالهلا رع ءئااو مهلاسعت لاقف ىا اعامس هفذح بجاو لعش

 ا 5 مهلامحا لضاو © هسعلاو هللاهسءتو عمسو عم ل سعتو سعان لجحرو طاطختالاو

 ىاهامج ىلاعت هللا درك لطابو دوبالو 5 ىنعي + لوصودلل يطا هعم لخاد هيلع فاطع

 | بيب ىا © مهناب 8 لامعالا لالضاو سعتلا ن يك ىا # كلذ © ارئاشيا

 | هوفلأ امل ةفل' ا ماكحالا رئانسو ديحوتاا نه 0 أ | نم # هللا لزنا ام اوهرك ف

 هررك اهاطباىا كلذ لجال 6# مهلامعا قه هللا © طبحأف 8 ف ءوسأاب ةرامالا مهسفنا هتهشاو |

 ةرامحعو تدملا فاوط لامعالااب دارملاو لاحت هنع كقننالو ناءرقلاب رفكلامزاي هناي اراعشا

 ا نك اسملاو ىاتيااةاساومو نيهولظملا ةناعاو نيفوهلملاةثاغاو فيضلا ما 1 او مارا دحسملا

 رئاس لامعا مملع سقو شيرق رافك ىلا ةبسنلاب كلذو رباا ةدوصىف وده امث كلذ وحنو



 ديت ةود ع نورشملاو سداسلاءزجلا
 1 1 - ةصتخ ص صم تعم .ذ .صصتصمم اح تدع مص هدم ا 7 اج تع ب سمسم ع ع لا عم ل 2 1 مم مج عسسل مس 2 دس تمل ل مع سس مممصما دمع لد ء دمع يس

 لاتقلاب كاف ه6 ضع مكضعب 9 ديامزايبات 6 ول © كلذ أشي مل 6 نكلو © ردب ىف ظ

 مهلجاعيل مكب نيرفاكلاودعولا بجومب مظعل!باوثلا اوبجوتستف مهودهاجتا نيرفاكلاب؟ البو
 سقنلا رفاك ىلا ةزاشا ةي الاىفو ه:رذكلا نع“ مهضعإ عدترب ىك مهباذع ضمرب مكيديا ىلع |

 كلذ قع اوبرضاف اهمصعاو امدلا رام ند ترمه ىلا هسار دع وهو ةوفادجتو مح ا

 مهودشف مهومرخسو سوفنلا ىا مهومتلغ اذا ق> برشا كلذ نع هوعفداو سأرلا
 ملاعىلا ةرلعلا م.هلا بحاص ريطي نيحانللا نيذه هناف ةّقيرطلا باداو ةءيرسشلا ناكرا قالوب
 كرت نعاضوع ةداعلا ةرثكب ءادق اماو ةدها+لاكرّتب لوصولادءب سوفنلاىلع انم اماف ةقيقحلا

 زوج بلطلا بابرا بهذمىف هلاف ةقااغا فيس سوفنلا لتق اماوسوفنلاب رفظلادعب ةدهاملا

 لصيويولطملابلاطلا د« ناىلا كلذو بيصم مهم دم لكناف دمحم لكرظن بسحب كلذلك
 راطفاو ةعاس .ءافْغا ىف ةاسه. ام رفظلادعإ سفنلا ىلع ىرج نأ, قوشعملا ىلا قشاعلا
 الان م ليقتسسي انف لطانلا ىلع اهل ةوق ساودلل اعامحاو دكا نم سفنال احنورت موب

 بحاص ةسارفوا ايتن ناسل ىوتفوا ديرملا خيش نه ٍباوصتسا هب لصحنام ىلع كلذف

 للا نكلو لاتقلا ف دهالا ىتس ريغب لالجلا تافص ىل<2 سوؤفنلا رهقل هللاءاشولو تقولا

 ناف» بورحلا اءانطو دحأ مونو ردب موب اودمةتسا ىا # هللا ليبسوف اولتو نيذلاو ©

 روهالا دشرا ىلا ايندلاف # مهد © املع بي لب اهعيضي ناق ىا « مهلامعا لضِإ

 ركنا اكاوجلا قف: غيااوتلا»:وياكلطا ىلا ةيينؤمل ذاب ,نسؤوتلك نطو اولا ولا ةرخسجلا فو

 ةمصعلاب مهلاحو مهنأش ىا « مهلاب حاصيو 8 ن ولأسبال ةداهشلا لهأ نأ هفو ريكتو

 حاصيو ةيورخالا مهدصاقمىلا ةتبلا هللا مهد ىنعملاو ديك !:النيساا نا ىهاظلاو قيفوتااو

 # ميلاهفرع ةنآا مهلخديو ف ةداهتلاو داهملاب هللا ىلع مهتما ركل مهتدإمخ ءاضراب مهناش

 ثيحب مهل اهنيبوا املا اوقاتشا ثري اهفاصوا ركذي ايندلاق مهلاهف ع ىا ةفنأتسم ةلما
 ىف هلزنع كدحأال ثيدحلافو قلخذتم هتك اس ناك هن'اك هيلا ىدتيو هلزنم د>ا لك ملعي

 ىنعملاف ةديط ةحئار ىا افرع هل لعج هفرع تادرفملا ىفو ايندلاىف هلزنع هنه فرعأ ةنحلا

 ةذدحم مهنم لك ةل رادلا فرع نم اهزرفاو مهل اهددح مهضعب لقو اهميطو مهلاهيذ
 ىطعا ولو اهنم جرخم نا بحبو ةنللا لخدي دحا سيل هنا ءادمثلا لئاضف نمو ةزرغم |

 الوالتق مك هللا لبس لتقف ارام ايندلا ىلا هللاءدري نا ىنكهناف ديهشلاالا اعيمح ايندلاىفام
 رفكت هللا ليسو ةداهشلانا مهلئاضف نو ىلاعت هللا ىلع ءادوشلا ةمارك مظعنه ىرب امل ١

 ندلاالا ”ىث لك ديهشلل رفغي ثردحلا ىفو ىلاعت هللا نيبو هني ىتلا ٍبونذلا نه دبعلا ىلعام
 واسا]ةلكاو «ملفانلابا هلام ةحؤو ءايفجظلا# حاع آلا |قؤسح نيرخاكيلم لكى ادلاتاناؤللو
 هذهناف كلذ هشاامو ةيرخسلاو ةميغلاو ةيغلا كلذكو تاعتاا نه كلذ ريغو ة>ارجلاو

 ةزلانع هيحاص سنحب ىذلا نيدلا ىطرقلا لاقو اهة>ةسمل امتافّتسا نم دبال اهلك قوقحلا

 فرسوا هفس ىلع هنئاداوا هدو مف ءادالا ىلع ردقوا هب صو ملو ءافو هل كردق ىذلاوه

 هللا ناف ءافو كراملو تامو رسعو ةقافك بجاو قد ىف نادا نه اماو هفوب ملو تامو

 هيسددم ال



 مالسلاةيلع دمع ةروس ف عوح 8ع

 مهوب رهق اذا ىنمإ ثيلاوبا لاقو * ديزي ر كيان م ك2 دينك دنبو ىريساب ارئاسشيإ 0

 لتقلا ىف ةالاملادعب نوكي رمسالاو اوَتلَس 1 نم ممدبإ اوه وتساف مهومت رساو

 اك هتعابجاي نإ رع نوي فاك! ريمالا كرتينأ وهو انم نونك ' ىا 6 اثم اماف © |

 ريسالا ريمالا كري نا وه ءادق نودش ىا # ءادف اماو © قانولادش دعب ىا 7 دعب

 ءادٌشاو ءادفو ءادخو دف |ةيده ماده لاق ةئلياتما ىف ايلشم [رساوا الام دايو ىداكلا

 ىدفلا | بغارلا لاقو سوماقلا 3ك رصشو ىطعملا كلذ كفل 52 رع ىطعا هادافو

 هتداقو ىسفنن هتيدفو ىلاع هتيدق لاش مك هنع هلذم اع ةيسانل ا!نع ناسأالا ظفح ادا

 ءادف.وأ نهوا قاقرتساوا لتق اما قانولادش نم بولطملا ىذرلا خ.شلا لاق ىهنا اذكب

 ثياف ريختلاذهو عبرالا لاصألا هذه نيب رافكلانم نيغلابلا ىراسالاىف ريخ_ مامالاف

 كلذ لزت اولاق مهوءدجحو ثزحح ن7 ثاا اولتقاف ىلاعت هلوه ادنع خوستمو ىفاشلا دنع

 مهدرو مهؤادف مهنه مرحو رردلاف لاق قاقرت-الا وا لتقلا اما مكاو خل مثردب موب

 هركي اك هركيف بر1اىف نيماسملا ىلع مهل ةيوق برا راد ىلا ريسالادر نال مهراد ىلا

 لاملاب زاج بر1+ان.« غارفلا ليقف ءادفلااماو ىتفاسثلا فالخ نملاىفو مهل حالسسلا عيب

 دمحم دنع زو#و ةفيح ىلا دنع سفلابو اناكلع دنع لاما زوال هداعلو م هكا ريسالابا ل

 قذعلا برضوا مالسالا اعا ةادفرالو ندم مولا س ردها نعو ناتباور فسوب ىبا نعو

 اوسوعل |ريساىف هلا تبكى بهذ نه ندع اولط ناو ىدافا ال هنع هللاىذر قيدصلانعو

 لققدقو اذك و اذك نه. ىلا ت>ا نيكرشملا نم الجر لتقا نال هولتقا لاقف ءا دفأ|.هنم

 نيءاسملا ةعامىف عقوام دعب ةيعكلا راتسأب قاءتموهو لطخالا نبا ةكم حتةمو» مالسا هيلع

 الا موقنال ىتلا اهلاّقثاو امنالا برحلا رازوا 6 اهرازوا برحلا عضت ىتح 8 ريسالك وهف

 لصأو ايزاي اداندا اهاهال وهو املا اهعضو دنسا ىلا ىنعإ عاركلا وا,ياللا| نجا

 لح نوكف. لمح اال نازاوا ةحلجالا قف ناجل هلسامو نمل يك رطل

 عومجممللوا ةعبرالا رومالادحال ىناشلادنع ةاغىتحو بلغتاا ن٠ رازوالا ن٠ عاركلالثم

 داءاماو ةكوشمهاىتمبالزاب بر>نبرسشملاعم نوكيالنا ىلا ادبا كلذ ىلع نوكرتيال مما ىنعملاو
 ىح نوداغرومملع ني ىنءلاو ءادغااونملل ةياغىهف ردب ب رح ىلع بر لح هناف ةفيتحيلا
 نولتش مهنا ىنءااودشلاو برضا ةراغىهذ ساحلا ىبعتامح ناو ىخذغقنتو اهرازوا ردب ب رح عد

 دهنبات (ىفشاكلالقو) ةكوش نيكرسشمالىتبالناب اهدازوا برخلا سنج عضإ ىتحنورسؤيو

 لوزن كيدزت ناو دناك لاتق مكحو دس راج همم مالسا نيد ىنعيار برح حال -برح لها
 رفكلا ماداش ٠ تسالاجداب نهتمالاتق رخا هكءدما ريخرد هج دو:دعاوخ مالسا هيلع وسع

 ناو ىغءالو 4 هللاءاشيولو 8 كلذ اولعفاوا كلذ ىمالاىا * كلذ  ادبا ةمئاق برحلاف

 ةكلهلا تاس نس نوكيا نابا لاك هنت نم دج ال لك حراك الاول دل[ لعلكم
 نازوحنو كلذ وحبو عيدذ توموا قريضغوا بصاحوا ةفحروا فسخ نه لامصئتسالاو

 عقو اك رافبكلا مهاربال ثيح نه مهلاتَش وا مهعرسبوا مهتحيصب ةكئالملا ماقتنالا ن 6



 ىلا عوجرلا لقاعلا ىلعف هنداس ناطيشلاو ىلاعت هللالالج لعأ ىاتلاو هقداخ كلملاو ىلاغت |

 ل لال عج ىتلا مكلاوما ءاهفسنلا اونؤت الو ىلاعت للالاق كفك ىلا قتلا نع |
 امنالاضيا ةلطاب ةعدتملا لامعأ نا مث ريا ف فرس الو فارسالا لح ريغىف مهرذحف امايق |

 « مهومتنخما اذا ىتح ف قاثولادشو ناقرلاب ريشي تئعباعاو هللاباذعب بذعال ثعبا ملاا |

 ه8 ودم #© نورشملاو سداسلاءزجلا

 در ريقفلال وشب ٠ ار دريذب اخ جيه هك اش اح ٠ كاخيدوب نالب تشك زاب دنيوك
 امشيرق نا ىرت الا ىضرلا بلطو صولٌلاب انراقم ناك اذا الا ربتعلال ماعطالاو قافنالا

 ىفال ناطيشلا قيرط ىف ناكهنال اراس>و ةخ مهقافنا داعف ردب ةعقوىف راذكلا اومعطا
 6 اسما كلذ ناك اذا الا الي دءيال كاسمالا درب اذكو مهلامعا طبحأف ىلاعت هللا قيرط

 ةعدبلاو رفكلاف اعنص نونسحي مهلا نوبسح اوناك ناو اهنتس نع فارحناو غيذ ىلع
 هريس سس دق ىفاح ريشي ٠ ءايشالا نسحا ةعاطلاو ةنسلاو ناعالانا اك ءايشالا حبقا ىصاعملاو

 ىادخ ارج هكقاد جيه ريشي ىا تفك ايم مديد باو مالسلاهيلعار هللالوسر تفك
 تا ببسب تفك هللالوسرايمن متفك دينادرك دنابو نارقا نايمزا دب زكرب ارث ىلاءت
 باككاو ىدرك تحبصن رئارداربو ىتداد ءاكت تمرح ارئ الاسو ىدرك نهتنس تعباتم

 قيرط نا مث ٠ دينامر راربا ماق بيس نيديارت ىلاءتقح قاد تسود ام تدب لهأو

 قكلاب ققحتلا ىف سو هيلع هللاىلص ىلاةئرو مهناف ق ولا لهأ عاف رسيتب اما قحلا عابنا

 هللالامح ل هأ لوالاف لض لطابلالهأ عبتانمو ىدتها قا لهأ عبتا نف هلا داشرالاو

 نم العجب نا ىلاعتو هتاحبس هللالأت نيقداصلاعم اونوكو ىلاعت لاق اك هلها ةبصو قا
 قابلا قلاوه هنا قاطملا غيزلاو نالطبلاو ةلاطبلا ن٠ انمصعيو قلاب قا نومدخم نيذلا
 لاق ٠ نديسرو ندرك راز راكو نديد ءاقللا 6 اورفك نيذلا متيقل اذاف 8 قالتلا هيلاو
 لامعا لالض نهرك ذ اكىمالا ناكاذاف ىا ةريصيلابورمصسلاب سحاب كاردالا ىف لاشبءاقللا بغارلا
 نيملسملارشعماي ةيراغلاف مهوتقل اذاف مهحالفو نينمؤملالاوحا حالصو تيخو ةرفكلا
 هباثم بيناو ردصملا مدقو لعفاا فذحف ابرض باقرلا اوبرمغاف هلصا # باقرلا برضف ©

 مهولتقافدارلاو فيسلابمهماقر اوبرضاف ىا ةفاضالانم لديماللاو فاالاو لوءفملاىلا افاضم
 وضلا ةراطاو ةقرلا زج وهو ةروص عنشأب هل اربو_صت باقرلاب رغب لتقلا نع ربع امناو
 ثيدحلا ىف و هنمنوكيام رسيأىلا ةازذلل اداشراو هتاضعا هجواو هولعو ندلاسأر وهىذلا

 ىتح هنتنثا اذا تاحارلا هتنختا مهلوق نم هيف ةغلاملاو لتقلا ة امك ناخحتالا فاشكلاف لق

 تادرفملاىفو ةفاثكلاو ظاذاا ىمهتلا ةناخلانم لَنا اذا ضرملا هنو ةكرألا هيلع لقثت
 ابرض هتنا مهلوق ريعتسا هنمو هباهذ ىف رمتسي لو ظاغ اذا نين وف '*ىغلا نخن لاش

 مهومتلقا وا فاضطملا فذح ىلع هومتظلغاو مهاتق 0 | اذا ىتح ىنعملاو افافخعتساو

 مسا رسكلاو حتفلاب قاثولا 6 قاثولا اودشف ضوونلامهنع متهذا ىتح حارخلاو لتتلاب |

 دش اذااقاثوو اقاثنا هقثوالاش قاثبالا ند معاق اولا طِتتسولا ف لاق ديقلا نم دشيو هب قئوبام ْ

 ىقؤب انكي دينك راوتسسا سب ةيسرافلاب و مهوظفحاو مثو رسأف ىنعلاف تلفب ؛ اليك ءرسأ |



 مالسلاهيلع دنع ةروس ده تف هج

 ا لس | زيج فطع.ىف: 5 ةيلع لولللا ناسك ثا امونس هلق مف هحاردبا عم كلدب ناعالا نكن

 ْ لكلا لصالا هناو هب ناعالا بجام نساكش نأ نيب ند هناكم ومحسس ىلع اهشو ةكمالملا ىلع

 « معرنم ماكر عاج هك قدا © د#“ ىلع لزاامىا « رهو ىلاعتهل وهب دك ١ كلذلو |

 ٠ هخا ىلع مالسلاب لح ىذلاو همعطإ مو هماعطا ىلع رده وهو لئاس هلأ ىدذل لاق

 ناكيالاب اهرتس ىاذ © مهتاثتسلا مهنع رفك 8 لظابلا لباقم قلاو هيف ةيقللا ريشا قيرطن

 | بعارلالاق:قفؤتل'ى:دسأتلاب انتادلاو نيذلاف مهلاح ىا 6# مهلاب حلمأو 8 حاصلا لمعلاو

 لايلان ع سعلو ت تققك اع ىا ادكب تابام لاه كلذلو اهل تارك ولا لالا تادزفملاف

 لاخلا لا_!| نسوماقلا ىفو ىلاس اذك رطخام لاقف ناشنالا .ةلع ىوطنن ىئذلا :لاحلاب

 ادم وهو لابلا حالصاو تائيسلا ريذكتو لامعالا لالضان ٠ صامىلا ةراشا 6 كلذ ف

 ْ ىا # لطابلا اوعبنا 8 نيرفاكلا نا بسب نئاك ىا # ارفك نيذلا ناب # هلوق هربخ

 نايبا نهضت روك ذملالالضالل هعامتا ةسسس ناسف دصلاو رذ.كلانم اولعفام اولعفف ناط.ثلا
 | نينم ولا نا بلنالسإو ٠ ىا » اوما نيذلاناو 9 اعطق امهل اع.دل_سم اللصا ةيوكلل امهيدسم

 هياتكيو هبناعالا ن٠ اولعفام اولعفف » م62 ند # 0 ديال ىذلا » قا اوعنا هج

 | ةيبسب راعشالا دعب حالصالاو ريقكتلان م ركذ امل هعاينا ةبس نايف ةحلاصلا لامعالا ندو
 | عفادتالف ام> امهلأشن.و أدبم هنوكل هل امهتييبسم نال نوضتم هل اصلا لمعلاو نامعالا

 هنمو ةقرطملاب امرضب ارابتعا مهاردلا برض لبق بغارلا لق نيس ىا ه6 هللا برمضي

 نيّيرفلا لاو>ا ىا ه6 مهلاثما سانلل ف هريغيف رهظي هرئا ”ىث ركذ وهو لثاا برض

 يمارعستكاو مدح و لطانلا نيلوال عاسا ىهو لاثمالا ىئر# ةبارغلا ىف ةيراخلا امهفاصواو

 هعابتا انقزراو امح قا انرا مهللا ريا فو مه>الفو مهزوفو قا نيرخالا عابتاو

 ىتثلا دجوا لاه .لوالا هجوا ىلع لاه َقَ اك هءاشحا انقزراو الطاب لطا- 1 انراو

 | ىضتتم سسحم دجوملل لاش ىتاثلاو قطاوه ىلاعت هللاىف ىلق اذلو ةمكملا هيضّمام بسحب

 لخديبو قح ثعللاو قح توملا اناوق وحب قح هلك ىلاعت هللا لعف للق كاذلو يللا

 | ىقيقحال ىفاضا ءايشالاضعب نالطبو ىلاعت مكلا لمفىف ثيعال هناف تادوجوملا ميج هيف

 | هسفن ىف ”ىثلا كلذ هيلع امل قباطملا ”ىثلاىف داقتعالل لام ثلاثلاو هوحنو ناطيشلا ىح

 لعقلل لاش عبارلاو قح رانلاو ةاو باقعلاو باوثلاو ثعبلا ىف نالف داقتعا انا وةك

 قح كالعف اتاوقك بحب ىذلا تقولا ىف بحب ام ردقو بجمع ام بسحب عقاولا لوقلاو

 | هب هللا صاامم هنال قح ناعالاف ىتاعملا هذه ىف قحلا ضن للاطابل و ٠ قح كلوقو

 | ةرابع ناميالاو ٠ ىصاعملاو ةماصاا لامعالا هيلع سقو هنع هللا ىهن امث هنال.لطاب رفكل و
 نولد رابكلا ناكو.اضلاخ ىلباغت' هلل: ناك اه حاصلا لمعااو اقلاعم هلباب كارشالا عطت ّ

 | مالسلاهيلع ىسوم لاق نيرادلا ىف ةداعسلا حاتفم ىلاءت هللا ىذرل ناكام نال هيف ,مثرودقم

 لخيا كدابع ىاو لاق ءاعد الب قزرلاو لمجالب ةنلا بلطي ىذلا لق زا كدابع ىأف براي

 © نماث - م"  نايبلاع ود )



 # ءذح #ع - قؤرشلاو سداسلاءزجلا

 اهجرفو اهطب ىلع حْضنمو ةأرملاهنم تحلو لسغي مث لا بابلاىلوال ةربع مهضصقىف ناك
 ةدالولا 3 1| ىلع رمع اذا امممع هللا وضر سابع نبا لاق اقل نيعىف لاقو مولعلار< ىتاك

 هللا الا هلا ال محرلا نمحرلا هللامسب هذه ىهو ىتست مث ةديح ىف ناتب الا نائاه بتكيلف

 | نوق_افلا موقلاالا كلهم لهف غالب راع نه ةعاس الا اولي نودعوبام نوري موب مهم اك
 اماع ترسع قلل ةارملا ماللسألا ةعرش قو اما وأ ة.ثع الا اوثبلي مل امور مو مهن اك

 للامسب هؤام يو لسغيو ةضف وا جاجز نع ضيبا قبط وهو ماج ىف اهل بتكي ةدالولا
 مناك نيملاعلا بر ةللدملا مظعلا شرعلابر هللاناحبس ميكحلا ملعلا وه الا هلال ىذلا
 َللاوعدا هللاةلك اي تلقف اهطبىف اهدلو ضرتعا ةرقسس ميم نب ىسع سمو لسا نوري موب
 ىلع ترسع اذاف اهنطب ىفام تقل اف اهصلخ سفنلا نه سفنلا قلاخاي ىسع لاف ىندلخم نا
 أ م [ىف لاق اهريغو رقبلاو سرفلا ىلع ترسع اذا اذكو اذه اهل بتكيلف ةدالولا ةأرملا
 | حاملا ءادملاب هركذو هللاباتك نم ”ىش ىخرملا نم هريغو باصملل نكي نانو فايختولل
 امع ءركذ و هللا اتكب ررت>او ىهتنا هريغو دمحا مامالا كلذ ىلع صن م ىتيو لسغيو
 حاملا دادملاب زرتحاو رفك هف نوكي نا لمت هناف ةفلتخخلا للملا تاءعل نم هانعم فرعيال

 ظ اهسكعتو ناءرقلا فورح بيت اًذكو رفكلب مارح هناف ةااجنلانه هوحنو مدلانع
 نرفاكلارادل عطاقلا باذعلاب ةفيرسشلا ةروسلا مخ ليلا ناءرقلا فئاطل نم مث هللاب وعن
 فاظلألاَى ذ نوب فاقخالا' ةاروسب تم نيدم الانبا "ىلا نيدلا مود ىلا اًيثك ادم :هلندكساو
 أ هيلع هللا ىلد نَ ةروساهايو ةئاملادءإ ةرشع تال ع روهش كلعقىف مظتملالاوش رشاعف

 نوتؤلثو :ناكاوا عست انآو ةيكما لقو.ةئئاده اضِنا لاتقل ةروس ىحدتو |

 | دصنم ههرط كولو مالسالا نع اوضسمعا ىا » هلل لدس نع اودصو اورفك نذلا 9: ا

 | نيمعطملاك ادص هدص نه كلذ نع سانلا اوعنموا هلق امل ريفلاو دك اتاك نوكف ادودص
 نيئمؤملاو مالسدلا هيأع ىلا ةوادع ىلع نورهاجت-ب دونا اومعطا موف رثم ناف ردي موب

 1 # مهاامعالض' 0 دصو نمت لكانف ماعدت |ىهاظأ او اورْذك نذل هلوق مومعل اصصخم وكف

 نكت ملرأ دعل اهطحاو اهلطب هنا ىءعال الاصأ اهل رئاال ةعلاص اهلعحو اهطيحاو اهلطنا ىا ا

 ماحرال ةلصك ربلا لامعا ن. هنولمعي اوناكام_اف اهعءارضو اهناطس مكح هنا ىنمع لب كلذ
 اهنن راقم مدعل اهاصانم را اهل ل مقالا اهربغو ىراسالا كفو فاصال ىرقو

 هلوسر رصن هليس نع دصااو مال دلع هللا لوسرا ديكلان. هولمعام لطياو ناعالل
 مقل اذاف ىلاعتهل وقو مهلامجا لضاو مهل اسعتف هلرش قفوالاوهو هلك نب دلاىلع هند راهظ'و

 لهأو نرجاهملا نء اًطاص لمعو نمأ نه لك مب ©« ناحاصلا اولمعو اونما نذلو ف لا
 صح- » دهم ىلع ز ام اونماو 0 ةهلالا تتحل عيمج ناعأل ٍ نك مه معو باتكلا
 دن تتسلل ل ل ص

 رك ذلاب



 فاقحالا ةروش 000-0 فم ##

 لسا رساىك تحناو باذعلام ب1 تاو ملشنا مكسفنال اوراتخا مهملا هللا حواف ءاسالا ىلع

 لزني نا ىلع معاد ب م 3 ل راديسا ىبب باذعلاتازئاو مكتيمنا م ع ناو | ا

 مهنمو راشنملاب رشن نم مث ضرالاكولم مملع هللاطل ف ليش انس اى ىو ناذعلا مم

 راناابقرحا نم منهو تام ىتح بدا ىلع بلص نم مهنمو ههجوو هسار ةدلج خلس نم

 | ىحولا لهأ لضف ىلاعت هللانا كشال ريقفلا لوب ٠ مكحاو معا ىلاعت هللاو كلذ ريغ لبقو

 ىلاعت لاق ام ةودنااو ىحولا لصاىف نيواستم اوناك ناو صئاصتحلا ضع ضعب ىلع مهضعب

 مهنه لك ناك ناو ءالتبالا تتارض ىف 2 ناب اذكو ضعب ىلع مهضعب انلضف لسرلا كلت
 نم مه ريع قود مهم مز ءأأ اولوأف هيلع قى ةوعدلا صه | نا ثدح نه ءالتنالا نع ولخال

 هلوق هلع لد مزعلا ىلوا ىلعأف ا انس اهاو ءاسالا قوذ لسرلا انك و لمارلا

 ىذواام لاق دقو ءاليلاةدش ىعدتسي مظع قلخ ىلع هنوك ناف مظع قاخ ىلعل كياو ىلاعت

 هلوق عم تول ابحاصك نكتالو ىلاءت هلوقو معو مزع نيب قرفف تيذوا ام لثم ىن
 مالسل | هيلع سوت لوقو ةردحضلا هنم ردصدو مالسل ا هيلع ساو نأ ىلعلد ايضاغم بهذذأ

 ىواواةوق مكبىلنأول مال اهيلع طول لوقو ةكزئا!هتمردص هنا ىلع لد ةوسنلالاباه هلساف

 روك ذملا اذه ىلع سقو ديدشأا كك ناك ىلاءت هللانا نع لهذ هناىلع لدديدش نكر ىلا

 قنوت واغتم مالسل ا مهماع ءاسالا :ناويظن كلذو#يو امومه كعل هللاوده ىحخ أ 3 لوق

 هم نع ىف ن وكيل ند مزءلا اولوا مهضعل لاق مزءلاتاقبطو ءالانالا بتارمو فراعملا تاحرد

 لاحرلاىا لاحرلا ةعزدك ةعزعإ لاق تدجوام تدحو م مهضعبأ لبق مك خسأ هيلط قالو خسف

 لوزنا!فرش ىلعهناف باذعلابةكم رافكل ىأ هي مها لجعتسنالو © لامكلاة نسم نيغلابلا
 ضعب رك 0 اديور مهلهما ىناف مظعلا باذعلل ةئاويلا تاءتعلاب اودعتسا مهلهمو م

 مم منك و لاديءتسالا كرو ريصلاب صحو مم ىنأ نك باذعلا لَرَس نا بحأاف ردحضلا

 | الا © اهميعنس عتعلاو ايتدلاىف او 4 مل ىا « اوثباي م » باذعلا نم 6 نودعوبام نوري

 يفعل هدم ل بادعلا ةدشنم نودهاشي ام »4 راه نم ١ اليلق انامزو ةريسي 4 ةعاس

 يرظي هتكلاليولظل اشهد ناكذ نو وام نا .اضياو ثدللا ةدم مهيسني مهب لزنيام لوه نا

 خزوبلا ىف اك قاحورلا باذعاا وه ىتامسجلا ميلا ةيافف. نكي مل نئاك نوكي .لب اليلق انامذ
 نتفر هساود + تس ناياع نوجر# 'هلفاق رابغ ٠ ةمادقاامون ىف اك اًضيا ىنامسحلا باذعلاو
 ةظعوملاف ةيافك هب مظعو ىذلاذه ىا فوذحم ادتمربخ #«# غالب 8 بايرد اد راهنو ليل
 كلهمامىا ©« كلب لهف و ةراشالا هيفكيرحلاو ٠ اصعلاببرضي د.علاف لوسرلانم غيلبت وا

 35 اودي ىنعي دوش .لزا هكعقاو باذعي دس دنهاو> هد رك كاله اللب ةسرافلابو

 ليوأتلا لها ضعن' لاقو ةعاطلانعوا هب ظاعتالانع نوجراخاىا ه6 نوةسافلا موقلاالا 9

 قو نييراذناو ضحن دعو ظافاالا هذه ىفو هاوسام باط ىلا هءاط منع نم نوجراخلاىا

 امدالو ةأرماىلع رسع اذا مال كاهلع ىنلا لاق امهنع هللاوضر سابع نبا لاق سودرفلا

 دقلو لا اموري مون مه اكو للا نودعوبام نوري موب مهن اك هيلع بتك و فيظن ءانا ذخا
 حا 7 وعل ا تس ل ا يس ص ل يس ملل م مي و ب ل ل ل ع ل صصص



 كك ن4 ع نورشعلاو سداسلاءزجلا

 ثكالامو ىرمصل ن> زورا هكا تيكا هراكملاب تفح ةطاناف تادهاملاو تاضايرلاة اع

 ْ قداصل نسيل تفك, ندح دوب روح ر واو ديدش هيودع ةعلار دز ىحا, ق.فشو رايد ن

 ركشي 0: ن٠ ءاوعدىف قداصب نسل تكا قش هالوم برض ىلع ريض م ند ءاوعد 3 ا

 نكوك ارهعبار ءالوم برصإ ذذإات ل ىو هاوعدق قداصي سل تفك كالامهال وم يرض ىلع

 ا بحي ناو هالوع ةدهاشم 5 برضلا سني ل ن٠ هاوعد َّق قءااصب سمل توكلركل 5

 | ندب قلاخ ٌءدهاشمرد ىدك ركا دنقان حز درد قولخم هدهاشم رد رص» نانز هكدوي

 ردرك ارااةشاعن» هئمادشا ديرام الا هللا ن ديرالو هذناو ىلع ى رجم ام 2 نه ىذاَسال

 ولالا قداصأا ناو .مكروك ةمشجرد رظنرك مهشج كنت «٠ تسودرهق نياقت ع لنا

 ىع ىلا ىربكلا راسلاب ةزلكلب اهنارحا:نف مث ةدهاجلا راب اميندلاىف سفنلا بيذعت ن٠

 ةمايغإا مون زأ!| ىلع ضرعي فنك قارحالاب قلعتنام دوحولا ىف قس مل اذاف ةيحملاو قشعلا

 اولو اربص اك ري_ساف ٍؤَع دادمالاو نوعلا هللا نمو ةّدمطم ةنمؤ» هسفن و ىهولا صيلختا

 عطعلا عم دصقلاو لا ةالاىف مزمإاو فوذحم طرش باوج ءافلا «# لسرلا نم مزعلا

 اول وأ ربص اك ممتهج ن٠ كببصي ام ىلع ربصاف رك ذ ام ةرفكلا صا ةبقاع ناك اذا ىا

 ىلوامهاك لسرلا نوكف نييدتلل نءو مع ذلعن٠ لب مملح نع كاف لسرلا نم مفبو تابشلا

 نه ليقو ةرالا صصخم ىنعم لاطبال حصيال اذهو ةل ىلا ىف لاق هللا صاىف دجو منع

 علا رسشلا باحسا مزعلا ىلواب دارملاو منع ىلوا ريغو منع اولوا نافنسص مهما ىلع ضيعتتلل |

 امف نينعاطلا ةاداعمو اهنا_-ثم ليحل ىلع اوريصو اهربرهو اهساسات ىف اودهمحا نبذلا |

 هلود موقعل مه١ظندقو ماللسإا مولع ىسعو ىموهو مهارباو حو مه رهاشمو

 ان 11 219 شاعر قسوم رزانب ليخلاو حوت مرعلا اولوا

 ريص حونك هللاءالب ىلع نورراصلا مه ليقو حيحصلاوه لوقلا اذه ةءحقللاةلث الااىف لق

 حٍراذلاو ءدلو  ذىلعو رالاىل- ربص مهارااو هيلع وش ىت> هنون رضي اواك هموق ةرذ ىلع
 | لاق. ئسومو رضلاىلع بوباو ندحسلاو يلاىلع فسوبو دلولا 20 ىلع بوقعيو حم ذل ىلع

 .يطخ ىلغ ىَب دوادو توما نطا ىلع سنوبو ندهم بر ىهم را الكلاق نوكردمل انا هم رف

 مولع هللاتاولص اهوردعتالو اهو ربعاف ةربع- اهس'لاقو ةل ىلع ةنل عضب مل ىسيعو ةنس نيعبرا
 ىنال ىلو هنا ىربالا هنم تناك ةل>ء سن مب الا مزءلا )ولو مهلك ءاسنالا موق لاقو نيعما

 ليت نع مدا ىلا اندهع دقل , ىلاعت هلودل مدا الو توها بحاص“ نكتالو ماللا هبلع

 امنع هلدحتملو هلوق ىنعمنال ح.حصب سبل خ شلانا ىثاوحىفلاق امنع هلدج مو ىسنف
 ىهتنا باذللا لوز. نع ايفون نكل ربصل» كرتب ءجورخ نكيمل سنوبو فالخلاىلا ادصق
 ليي !ؤتا ع ىلا اولسرا ان رشعاسا مزعلا اولوا مهمضعب لاق هيففلا ىلع قحئالاك هفام هو

 كلذاوشفا لب ا رشا .ىنإ ةاصغ ا ىلع ىاذعي ىلس م ىلا ءاسال'ىلا“ هللا ىل اف. مه صعق ماشلاب

 ىلع

 ا



 فتاح اروع هه ع5 عع

 | رسكب ىللا رداصملا جات ىفو لك ىثاملا ىعا سوماقلافو تمعت تيبعاو ههجو فرعت مل اذا

 ندنامرد ءايعالاو حتفلاب لعف ىلع ىعو لبعق ىلع وع تءالاو ىعو ىع ىضاملاو ندنامردنا نيءلا

 | ىئاسكلا رعت ببسف ىو ىهتلا مالا هيلع ىيعاو ندرك هدنامو نتفرددو ندش هدنامو
 | ديدشتلاب تيعدق لاقف حرتسإ موق ىلا ساج مث ىعا ىتح اموب ىئثم هنا هربك ىلع وحنلا

 بعتلا نم تدرا نا اولاق ةانكو ىلناسكلا لاق نحلت تناو انسااجتال هل اولاقف ةزمه ريغب
 هروف نم ماقف اففخم تدبع لقف صالاىف زيجعتلاو ةلحلا عاطقنانم تدراناو تدبعا لقف

 ىلا ةرصبلا ىلا جرخ مث هدنعام دفن ىتح همزاف ذاعم ىلا ءودشرأف ودنلا ملعي نمت لأسو
 انتاخ دقاو هلوقيف عقاولا بوغللا انه ىبلاب دار انا ىهاظلا ريقفلا لوي + دمحا نبا ليلخلا

 ءايعالاف اضعيهضعب رسغب ناءرقلاو بوغلنم انسمامو ماياةتسىف امهنءامو ضرالاو تاومسلا
 |١ ليوم امحيم ل ناب ٠ رداقب © اداسف ىضتقاو افمض ىضتقال ناكول هنال لاح عوف

 رداع هللا سياوا لبق هن : "اك اهزيح ىف امو نا ىلع ةي ةلايردكص ىف دراولا ىنإلا لاهشا ءابلا

 ةردقلل اريرقت ردق 'ى * لك ىلع هنا ىلب هلوّشبهنع بجا اذلو 6 < نا ىلع ©

 ارداقناك ”ىثشلك ىلع ارداق ناك اذا ىلاعت هللانا ىنءإ دوصتملا ىلع ناهربلاك 0 ماعدحو ىلع

 ضتخن ىلف رودقم نود رودقع صلال ىلاعت هيردقو ءا.شالا ةامحنم هبال ىوملا ءامحا ىلع

 باجيالاىف اهلامعتسا اذاج هنا مهضعبنع ىخرلا كح ناو روهش اوهام ىلع هلاطباديغو ىننلاب
 فراط موو ةروسلا هدهىف قس نو دعي ىا 46 راناا ىلع ارفك نيذلا ضرعي موبو ©

 ©« قاب 8 هنورت ىذلا باذعلا « اذه سلأ 9 ذ ذئهوي مهل لاق ىا رمضم لوق هلماع

 هديعوو هللا دعوب منا .اهيبلا ولك عين خيوتو مم م تينا نط كك متكو اح ىا

 اودك ١ ىلاعت هللا وهو « انيرو ع قألا هنا ىا 6 ىلب اولق 8 نيبذعب 9 امو مهلوقو

 ا 6 لاق وج كلذ مها َ و اسدلاىف مك هتف فارتءالاب صالخلا ف نوعمطي مال مسق قلاب مماوج

 مب و موعطملا قئاذلا ساسحا هب اوس>ا ىا #* باذعاا اوقوذف ه راناا نزاخوا ىلاعت هللا

 ىلع مهأ خيبوتااو مهب ةناهالا مالا ىنعمو ةيببسلل ءابلاو ايندلا ىف هب «# نورفكت متتك

 صالاةةص نإرهاظاإ خيشلا نبا لاق هديعوو هللادعول راكنالاو رفكللا نم ايندلا ىف ناكام

 | ىلا ةراشا ةيالافو نورفكت متكامب هلوقنم دافتسمو» اعاو خسوتااىف اهل لخدمال

 | تالامكلالوبقا ىلصالا دادعتسالا داسفاو ةعيطقااو دعبلاباذعب نييذعم ايندلاىف انوناك مهنا

 ةرهاظلاساوملا ةيلغا هتقرحو باذءاا كلذ ةرارم نوقوذي اوناكام نكلو تابرقلا غولبو

 ماين سائاادرو انهو ثوغربا١ ضءو ةلعلا صرق سال مئانلانا مك ةنطاباا ساوملا ةلالكو
 توملا دعب ةارطا اذكف دحا هسرتسي ال عقاو ق> توملانا مك ماعاو ٠ اوظقين اونام اذاف

 موللادرواذلو موناادعب ظقبتااب الثم هلهللاب رض دقفالاو لها نمهناف ركدملاراكناب ةربعالو

 خف روبقلاف ةاسيحو حورلا هللا خفت ماحرالا ىف ةايح ع اونا ىلع ةارألا نا مث توملاوخا

 سلخ ناو ىتابرلا رسملاب حاورالا ةامحو ىاحورلا ضرفلاب بولقلل ةايحو 00 ليفارسسا

 لصحم اعا وهو ىابرلا 3 لمد 4 ةنح كوفي 0 ىنامسجلاو قاحورلا ادمان دحأ
 م و يي حسم مع سسب ١



 « وأ #ع نورشلاو سداسلاءزجلا
 1 وس صم ص سم سل سمسم ار ا ل يجر ير دج سويس سسوس ب صوب ري رم

 هلوقو ناقتملل ةنْلا تفلزاو ىلاعتهلوةك تامومعلا لوالاءوجون لوالا لوقلا لهأ جتحاو
 ديعولا تامومعي نوبطاخم مهما امكف ةنملا لخد اصلاخ هلللالا هلاالزا دهشنه مالسلا هيلع
 هلوق كلذ ىف ةحح رهظأ سو ىلوالا قيرطلاب دعولا تامومءب نوطاخم كلذكف عاجالاب
 مهيلع نئماف سنالاو نجال باطخلاو ةدوسلا رخاوملا ىأبف ناتتج هبر ماقم فاخ نملو ىلاعت
 [ونلإ اذا هب مهلع نئماام نولاس مهما ىلع كلذ لدف اهلا مهقوشو مهل اهفصوو ةنإلا ءازجم

 نسحا اوناك نآاةروسلا هاذه ميبلعالنإلب هب امال لاق مالسلا ه هلع هللا ا وسرنا ثيد> ىف ءاحدقو

 هب لدتساام قاتلا ندكت انير كيال أ نم ”ىشبالو اولاقالا ةبأ نب» 66 اع تولتام مكنم ادر

 هكا ملا معؤازج ةيربلاريخ مهكئلوا تاحلاصلااولمعو اونما نيذلانا ىلاعتهلوق نم مزحتنبا

 نمو نيعوتلادحا اممم صخن نا هيلا زوجال امومحج سنالاو نا ممل ةقص هدهولاق ةروسلا

 وه اذه كلذ انل نيبال مث هبانربخاام ضعبالا ديريالوهو ماعرب# انربخي هللا نوكينا لاح
 ةنحلا نولخدب نيذلا نيئموملا ةامح نه مها ىلع صندقو فكف انا هللا هنمض ىذلا نايببلا دض

 قلخف ةعبرا قلخلا امهنع هللاىضر سادع نبا لاقام عبارلاو ثمطلا ربخنم قبسام ثلاثلاو
 ةكئالملاف مهلك ةنحلا ىف نيذلا اماف راثلاو ةنْللاىف ناةلخو مهلك رانلاف قلخو مهلك ةنجلا ىف
 مهلعو باولا مهل ناو سنالاف رانلاو ةنلاىف نيذلا اماو نيطايشلاف مهلك رالاىف نيذلااماو
 رفك نم دعوادق هناحبس هللانا كلذو هبجوب مل ناو كلذ ىوَش لقءلانا سماخلاو باقعلا
 ليق ناف لالا ىلا ءاديسيزعو ةنكلا مهتم عاطانه لخديال فكف رانلاب ىصعو مهم

 باوحلا ىف ا ويه اذه عمو رانلاب هنودنم هلا ىلا ةكئالملا نم لاقنم هللا دعوأ دق

 هنود نم هلاىنا مهن م لش نمو ىجمو هف دال تازئق هسفن ةدابعىلا اعد سلبا كلدب دارملانا

 لب ةكئالملا نم 5 اذهف هنم مومعلا ةدارا اًنملس ناو كلذنا اضياو ماهج هب زحت كلذف
 دجوب نملاو كلم نطحبل تأ , رشا نيل هلوق ريظن وهو هعوقو مزايال طرم كاو طرشوه

 000 ثرءح ا مكلرذغي ىللاعت هلوش ىلاثلا لوقلا لها ح جتحاو رانلا لخ دف رفاكلا مه

 لوخدب مهملع مدعوا ممتوكسنم مزايالهنا باوجلاو 00 :اىلع لدف ةنملا لوخد
 ةراشب ماقمال راذنالا ماقم ماقملاف نيرذن. مهموقيملا اولو مهنا ربخا هللا نا اضياو هيفن ةنحلا
 مههوق نورذن اوناك نيمد لا لسرلا نال ةنا لوخد ىنن ىضتقنال ةرابعاا هذه نا اضياو
 ريخااك ةنلاب دعولانم اريئأت دشا باذعلاب فيوختاانال ةنملا لوخد نورك ذبالو باذعلاب
 بيعشنعو مظع موب باذع دوه نعو ملأ موب ٍباَذع مكيلع فاخا ىنا هلوقف حون نع

 ثلاثلالوقلا لياد قبسدقو ةنملا لخدي هناف لسرلا عئارسشب فلكم وهو باذعنانم ريجاو ظ . انا كلغ يي . 1 7 : 1 ا

 ا
ْ 

 راكناللا ةزمهلا * اورب موا لاملاو عجرملا هبلاو لاعتملا كالملا هللادنع ماعلاو عيبارلاو

 امزاج املع اوملعي ملو اوركنفتي ملأ ىا ةيلق ةيؤرلاو ماقملاهيعدتسي ردقم ىلع فطعلل واولاو
 لادم ربغ نم اظن ه ضرالاو تاومساا قلخ ىذلا هللانا  نايعااو ةدهاشملا مكح ىف |

 سصالاب تدبغ لاش هع زجعي ملوا الصا كلذ بصي ملو بع مل ىا هك نيقلخب يبدل |

 اذا



 فاقحالا ةروس هإ 4و١ #ع

 ىلا نع ىورملا نا ىنعي ىواضيبلا معز امك مهل باوثال هأب م.اجال فنوه ةفيذح ابا نا
 | ادومو نيماسم نا ىف نا كلذو مهل باوثال لق هناال مهجاو“ ةفكىف فقوت هنا ةفي

 ةكالملا نا اك هتيفيك ملمأ مل ناو ةلاحعال باوث مهماملف ناثوأ ةدبعو اسوو ىراصنو
 | ةكئالملا ءاربالف ىلاءآهّللا ةّؤر اماو ءامدعلالوق حصا ىلع مهمسانس معنب لب ةنجلاب نوذاخمال
 ن داو نم ربل ةيؤ و داو نم مهتيؤر نارهاظلاو نورلا نانسنا ىف مك ةياودىف نحلاو

 اذكو هنورإال فيكف دوهشثو روضح لها ةكئالماف الاو ىنعملا اذه اهاشن مهنع ةؤرلاىفن
 | ءاملعلا ضعب ههح مدام ىلع ريثبلا نم لمكلا ةفرعم نود مهفرءم تناك ناو نا اونمؤم

 ْ مهف ناءارقلاق ءاح هنال نحلا ناوى مظعالا ماهالا فقون ري_ساقتلا ف 20 ةيزازملاىفو

 ناوثلا قحتسف مهملاظل دعوا ةلزمدملا تلاق ةبأن الا مزملاستال ةرذغملاو مكبونذ قم يد ًَ

 | ىلاعت هللان» لضف باوذلا اناق اطح منهخ |. اكو نوط اقلا اهاو ىلادت هللا لاق مهواص |

 ْ نيلقثال باطخ ةنحلا ا دعل 12 امكير ءالا ىأف ىلاءت هلوق ىلق ناف قاقحت_- البال

 | هتفاازوحللاوادوبزاؤو كاواعلاوعلك الي قا هكسرفا جيهامارللا ندع فديجتيكدعتطجبأ ١
 | ىهنا ةءاالاباب لكن مماع نولخدي ةكئالملاو ةمدلاو ةرايزلاو مالسلل ةكئالملا نودتك |

 | مهال اباقعو اباوث مداىت مكحىف نجلا نا داشرالا ىف مك رهظالاو مولعاا رحب ىف اك حبحصلاو

 | نال راصتقالاو اولمع امم تاجرد لكل: ةدوسلا ءذهىف ىلاءتهلوق هيلع لديو مهام نوذلكم

 | نجح نانمّؤم هلل ديد سرب هللا محر تبد.ح نب ةزجحزاو .٠ مهمول ذب نكاد ه.دق راذالا مهدوصقم

 تايسنالاتفكو دئاو2 ناخالو مهلق ننا نهث.طي ملتباو:ىرا هكدومرف تده ناونار
 | ةنطاىف نوكيامأ نيعلارولاثءط نال نملا نه ثءطلاى أتىلع لدف ءنجحال تاينللاو سنالل

 | اهدحا ل اوقا قع ةنملا نواخدب له نكللا ىمؤم ىف ءاملعلا فنتخا ناحل ماكتسا ف ناجئزملا ما ىو
 | لهةنلا اولخد اذا لوقلا اذهب نولئاقلا فلتخامت ءاءاعلا دوه لوق وهو اهنولخدب مهنا

 نينموملا نجلا نع لئسهنا دهاجم نعو نوبرسديو نولك أي كاحضلانمف نوبرمشيو اهنف نولكأي

 نيطعلااو: كاستل قوم الاب لب الكول ريشيفلو ين ولكأبالا ىكيلاةرادمك نويتنلا/نولكيتيا |
 ا

| 

 نذلان لانا ىلاىسا اثرا بهذ و بارششلاو ماعطل ةذل نه ةنأ لها - هذ نودحف |

 وعل اون اكانلا زق هنلغ  ًوتاكام لكك ا منرالو ند هاون نرمي هئاانتلا مور ناوضوكك ةنطاؤتقوا عبدا |
 | الشيح نه سنالا مهارب اهناجو اهتيحان ىا اهضيدىف نونوكي لب اهنولخ ديال مهتنا ىتاثلا |

 اتعالج كاوا مهل نأ ا ىنمؤم نا ثيدحا ىف ءاحا" فاسغالا ىلع مهنا ثلاثلا لوعااو منور ْ
 ٠ نس هيف تنناورامالاهيف ىر#م ةنلا طئاح فاىعالا ىلع هدمت ةءاعمةئملا لهأن م اوسيلو ١

 ١ تيدا وادع ر كتم كنافح اظنه ل شانلاةظن اا ناقد كايكلا سارق ومل!كضااط ةازكاوب الاكل
 ٠ افنصوءاوهأاىف مم رلاك افتصو ضرالا شاشخو براقعو تادح افنص فا'عاةثالثنحلا هنلاقاخ |
 ١ نوهتذبال يولق مهل ىلاعت لاقاك مئاهملاك افتصفانصا ةثالثسنالا هللا قلخ و باقعلاو باوثاا هياع |

 حاور“ اك مهحاوراو مدا ىنب داسج اك مهداسج>ا افتصو ةي الا ماعنالككئلوا هلوق ىلا اهم

 فقواعبارلالوقلاو هلع هللاىخر ءادردلاو» ا ءاورولظالا لظالم وب هلبا ىلاغىف افنص و نيطاشلا |



 ون خو. 98ج نورشعلاو سداسلاءزملا

 ىامملانيدنف تاتا اةنينإلا ةلعويرالو ةباعلا كلذ الو اخنا بسلا نمت تخأرالب فاكلإو
 سيلف هللا عاد بجيالنمو © رانلاباذع وهو ةرفكلل دعم « ملأ باذع نم ربو »

 اهراطقا نم برهم لك بره ناو بروهلاب ىلاعت هل زجعم سيلف ىا » ضرالا ف زجعمع

 ناربرثا ريغلا ةطساوب هناحم ةلاحتسال ناب © ءايلوا هنود نم هلسيلو كيف اهقامعا ىف لخدوا
 ماسقنال عج ابعمجا ةلباقم بانه نوكيف نم ىنعم رابتعاب ءالوالا عمحو هسفنس هتاحن ةلاحتسا

 صاطظىا «نيم لالض ىف ىعادلا ةباجا مدعب نوفوصوملا * كاوا © داح الا يلاداح الا

 الا نيدخلاىفو هنأش اذه نم ةباحا نع اوضرعا. ثبح دحا ىلع ىنخال ثيحم الالض هنوك
 ىراسينعو ىيينعو ىجردنعو ىسار دنع ىناوذح ةحرابلا ىبر ةكئالم نعو ىنع كربخا |

 الثم دم اوبرضا ضعبل مهضعب لاقف لوقنام لقعتلف كيلق مانيالو كنبع مانت دمحاي اولاقف

 لكأو رادلا لخد ىعادلا تاجا نم وعدي ابعاد ثعنو اراذ لجر لثك هلده لئاق لاق
 ىعادلا دمجوهيلع ديسلاطخسو اهف امم لك أي لو رادلا لخدي مل ىعادلا بجي مل نمو ابق امم
 ديسااطخسيو اهق امم لك أي ملو ةزلا لخدي ل ادم بجي م نمو ةزلا لخد ادمم باحانف
 ىنهلبق ثعبلو اعيمج سنالاو نحلا ىلا ثوعبم مالسلاهيلعهنا ىلع نيب اد ةي الاىفو هيلع

 لسري ملو نحرلاحتف ىفو هل اورخس لب نجلا ىلا ثعبب ماق مالسلاهيلع نابلس اماو امهلا

 ايلاف. حرمصو ناميالا بعُس نم عيدارلا بابا! ىف قمبلا هب حرص ةكنالملا ىلا مالسلاهياع

 عاجحالا ةياكح ىنسنلاناهربااو ىزارلا مامالا ريسفتىفو هعر.ش نم مه " اكفنأب رمدع سماخلا

 ديبعولاو دعولاو فيلكتلا نع ةكئالملا جارخا ءاملعاابهذمو دمحا باها نم دماح نبا لاق

 مهنأب لوقلاىلع تورامو توراهو سلباك ىنثتسا نه الا قافنالاب ءادنالاك نوم وصعم مهو |

 كلملاو ناو سنالا لمي قلخلاو ةفاك قلخلا ىلا تلسرا ثيدحلاىفو ىهتنا ةكئالملانم

 هتحجر ةكئالملل هلاسزاىا لوقلا اذهو ىطويسلا لالخلا لاق رحطاو تاناو تاناو.او

 ءاسنالا عيمج لسرم هنا دازو ىكساا نيدلا قت خييشلاىلق هحج ردقو صئاصخلا باتكىف
 ىلا لدسمم هنا دازو ىزراباا اضيا هحجرو ةعاساا مايق ىلا مدآ ندلنم ةقباسساا مالاو |
 لهأ فلتخا ريةفلال وش ٠ هسفل لسرم هنا كلذ ىلع ديزاو تادامّخاو تاناويملا عيج |
 ةباحضلاا قيلخاد اًوسنل ؛ققللا لاققاالؤا: ةباحصلا نم مه له ةكئالملا نأشىف ثيدحلا |

 ةباحصلا نم ةكئئالملا دعي فنك ماهالانا هيفف نولخاد مهنا ىزارلا مامالاك مهءالك ىهاظو

 نا ريغنم مالسا|هيلعهتماو هتبانم اونوكي نأ ديعبو لاسرالا مدعىلع عامحالا ىحدقو
 ىلاعت هلوقل راناانم ةاجناا الا مها باوثال ليقف نحلا ىنمؤم مكحىف فاتخاو مهلا لسرب

 ةراجالاو ةرفغملا ىلع مهراصتقاب حرص ثيح ملا باذع نم كرو مكيونذ نم مكارفغي |

 اونوك مها لاهي م رانلانم اورام نا مهاو لاق ثرح هللاهمخر ىرمصللا نسا لاق هبو |

 ال لاقو مهميعنو نحلاٍباوثىف ةفيحوبا فقوت رسستلا ف ىسنلا مامالا لاق مئاهمأا لثم ابارت 0
 ادهف ةراح الاو ةرغغملا الا نا قحىدعو الو دعولاب لاس اعاو هللا ىلع ديعأل قاقدعتسسا ||

 نيس ؛اذهو قدا ىدعس لاق ىبتنا ليادلا ماقق ىلع فوقوذ ةنجا ميعن اماو هب لوقلا عطش

 نا



 0 زَهلا ناك اماف ةيلذا ةريسلاىف هب حرص م زا | ةلعاوتكلا قالطاو فد اهل

 فاقحالا ةزوص هل ع5 8ع

 الو لك أيال فلصو برشيو لك أي فنص نافاص مهنا ثلاثلاو مشلاب نوذغتب لب نوبرشي
 لكلا نا ىغتمت تامومعل نا ناجرملا ماكاىفو مهصالخ وهو مشلاب نوذغتي اااو برشإ

 اماو برمثلاو لكالا نع عنمال افيطل فيطللاو اقيقد قيقرلا نوكاو نوبرسشيو نولك أي
 كلذ ىلع ةالصلا لهأ عامحال نوبرششي الو نولكأيال مهنكل ةفبطل ماجا مهف ةكتالملا
 ةاصعلا مف و نوفلكم مهو اعطق نحل ىلا ثعب السلا هيلعهنا ءاملعلا لاق كلذ ىف ةيورملاراخاللو

 ْ مهذارل اوعمسو هب اونماو مالسلاهيلع هوأر نا نه ارفن نا هلل انملعادقو نوعئاطلاو

 ىضد ةباحصلاىف مهم فرع نم ركذ نيعني ذئيحو مهو مهبود ثب>نم ءالضف ةباك
 انموقاب 8 مهموق ىلا مهعوجر دنعىا # اولاق » ىراقلا ىلءل ةبخنلا حرش ىف اذك مهنعقللا

 | ذثح الزتهلك نأءرقلا نكيملذا هل ازجا ضعب ىلع باتكلا قالطا هيف © اباتك انعمس انآ“ |
 | لاقو اوملساو ةيدويلا ىلع اوناك مهنال هولاق لبق # ىسوه 8 باتك دب نم لزنا »

 لزت' ىذلاسومانلا اذه لفوت ن ةقرو لوق لث» هنا .صهاظأا تلق هيششاو> ىف قفا ىدعس |

 ا نال ةلاسرال اتيت امنارعدق ناك هناعم ىدود رك هنأ ههجحوقف اولاق دوق ىدموم ىلع هللا

 | هوس نك دووهلا ناف ىسع فالخم ىراصالاو دوملانيب هلع قفتم ىسموم ىلع هلوز'

 نعو اضيا انهنايتاتم ناهجولاناذهو املا نوءجريو ةادونل ماكحا نوءبتي ىراصنلا نالوا
 ىسوم دعل نم اولاق اذإف مالسا اهيلعىسع صد تاكا نانا امممعهللاىذر سادعنا |

 | ةرشتنم ةديظع ةما ىراصتلاذا دعللا ةياغىف هناف سارع نبا نع حصيال هلعا قفملا ىدعسلاق |

 | نويعلا ناناىف لاقو ىسبع صأب اوعمسيال نا زوج فيكف !مراغهو ضرالا قراشمىف
 ْ ىلا ةؤءساال 2 معو ةررده كبح 0 نا هد ءانس ىدوم دعل 0-5 ملول

 م 5 نمو ياللا 57 ناءالا ىلع ةلءتشم تناك امن كلذ ىلع لمتش]+ل اهئاف يل

 نا ذقلاو ءاراوتلا لسانك 4 ياها ككل نتاع عا رمشلا و 'ماكحالا ىلع

 | # هدب نيباد اقدصم  امتلالجو نيباتكتلا فرشا ناب هيفو ركذلاب ىسوم اوصصخ اذإف
 | سما ةّتحو قيدصتااو ديحوتلا ىلا ةوعدلاىف ةنيل الا ىتكلاو ةارو:ا! نم هلقامل اقفاوم ىا

 ىلاو 0 ةحردصلا دئاقعأا نم » قا ىلا ىدم 0 كلذ وحن وقالخالاريهطتو داعملاو ةودنلا

 | ىدم ءاطع نبا لاق ةحلاصلا لامعالاو عا ريثلا وهوهبفج وعال هيلا لصوم # مةتسمقيرط

 | ادمح ىنعي ©« هللا عاد او.جا انموق اب > صهاظلا ىف مقسم قيرط ىلاو نطابلا ىف قا ىلا

 | ىلاعتللاىلا عادوه كلذك داه هنا اك هناف ٍباتكلانم هوعمسام اودا رأوا ماسوءيلع هّللاىلد
 | 6 2 مكيونذ 1 0 هيفا الا قانا مكر اونا اوت ا

 | رفاكلا 17 د اق 0 0 ىف اا 0 نكد همالسأب دايعلا قوهح هنع

 ١ هانسح نم دخأيوأ ةقح اردق ةمضخ تنذإ هلع نمت نا اما ماسملا نال دشا ةبادلا ةءوصخو ْ



| 

 هلل عدم 1 نورشملاو سداسلاءزبلا

 ى ىل 0 قح اوجرخ و | دائف هتاحار مع مارا دجسلملااوتا ١ و ةعبس وأ ةتس مهو و

 مالسل |هيلع هللالوسر 0 ثحل م كلم د>ا هيدٌوِب الف اد تردا دق ىلا شرق زيشعفاب

 هب نوفيطم هدلوو مما هلزنم ىلا فرصنا مش هدنع ىلصو تدنااب فاطو لخدذ لخدا نا

 روم نا مث ترجا نه انرجا مطل نايفسوبا لاق اذلو راو2ا ظفح برعلا ةداع ند ناكو

 هللا ءاسنا نكاو مالسأ هيلع هب رعشب ناعم سه مهفوقوو هصقلا هذه ىث مالسأ هيلع هب نا

 نم ةعيسلا رفنلانا ىورام كلذ نف ارارمم ةكمىف مالسااهءاع هب مهعامجا ركذو مهعامساب
 ىلا نيدفاو مهموق عم اًواح مث نيرذنم مهموق ىلا اًواج ةلحن نط نم اوفرصنا امل نجلا

 عضوهوهو نوجحلاىلا اوهتاف افلأ رششع اننا وا ةثامالث مهو ةكمب وهو ماللاهيلعهللالوسر |
 نوجحلاب اورضح دق انموقنا لاءف هللالوسر ىلا رفنإا كئاوا نم دحاو ءاخ ةكم رقم هنف

 ةلالا نجلا ىلع ًارقأ نا ترا ىلا هباحصال لاق مث لبللانم ةعاس مالسل اهيلع هدعوذ كولي
 لاق هعم ماقف هلع هللاىضر دوعسم نب هللادع الا اوقرطأف اثالث اسهلاق ىنعش نم مهرذناو

 هنم يس رخال ىل لاقو هلجرب اطخ ىلط> نوجحلا بءدىف ةكم ىلعأب انك اذا ىتح انةلطناف
 كفطخ نا كيلع نمامل ةياورىفو ةمايفلاموب ىلا ىتارت نإ تجرخنا كاف كباا دوعا ىح
 تفخ ىت> اديدش اطغل تعمسو نمحرلاةروس وا كير مسأب ًارقا مهماع ًارقو ساج مث يبطل

 هتيشغو مهفنال تح مالكلا تا وصا طالتخا ةلءهملا ءاطلاو ةمجعملانيغلاب طغالاو هللا لوسرىلع |

 ادوس الاحر من ت 0 2 له مالسلاهياع ىللاقف باحسا |عطقك اوعطقنامث منال |

 تلق نيدصن نح كلوا لاقف ىطز مم دحاولا نادوسلا نه ة ةفئاط مهو طزلا لاحر مهنأك ْ

 ىا اوسلجا لوقو كاصعن مهعرشت كتعمس نا ىلا كيلع تفخىت> ادد اطغا مهنه تءمس |

 ثيالاونالاقو قحاب مهب تمكحف ىلا اوك احتف مهيب لتقل يتقىف تعادت نانا لاقف هبساف |

 كمل ى اف اهادخا ان تدعو لاق نيتوص ىا نيتده تءمس هللا ىناي لاق هللا عجر املف د

 ١ اقزر انور 0 امظع مهنيطعأف قزرلا اولأ- مهماف ة ةساثأا اماو مالسلا ىلع اودرو مولع

 لكا موب 1 هيلع اود>والا ه.لع هلل مسا يق امظع نودحنال مم نيئم ٌؤلانا ىا مهاودل ا

 مالسلاهيلع يمن اذهلو مءاودل ارضخ رعبلا دوءإ وا تاك أ مون امح ابق دجوالا ةثروالو |

 رك ذب مل ىذلا مظعلا ىلع محللا نودجف مهم نورفاكلا اماو ثورلاو مظعلاب هاحنتسالا نع

 امث لاق ر>ساالاق هملع ا هئنعل دق بر ىا لاق سدلبا ط.ه! ا1 ةدا-تق نعو هيلع هللا مسا

 نانؤل 2 كحل احلل رقاأرا مكوك نالوا ككل ل ةلضائ دلل! !قدتلاا ل6 هاي

 لاقهماعط ا لاق هياع جليئارذو نديلاىف ريالا زرغ وهو مثولالاق هنباتك اف لاق ٠ ددرك

 لك لاق هبارش اسف لاق ةقرس هذخأي سنالا ماعط نم ىا هيلع هللامسا ركذبمل امو ةّبه لك

 | رامز ا لاق هتوص'اف "لاق قاؤسالاف لاق هل< نئاف لاق مانا لاق ةنكسه ناف لاق ركسم
 ١ ظلال“ ذي ةءاووؤاف لع ارسلان دشاوأ# لاط عكا 0 ءانبلالا"ةلاو “ناس اذ لَو

 ناجلا لك أنف نويعلا نااىفلاق ركذ ايفا سيلبا لم نان ءْنءْوِي نملك نا ىهاظلاو

 | الو نولك ايال ىلاثلاو عالتبالا ىا التل نوبرشيو عابلاو ةضملاب نومعا لااوفا دا

 نوب رشي
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 مهموق ىلا اولو 9 هتوالتنم غرفو متا  ىغق املف # لوبذلاو لوّاالا ةرضحلا ماقمىف

 اوناحاو هب اونما ىنعي هيلا مهعوجر دنع مهراذنا نيردقم مهموق ىلا اوفرصنا « نيرذنم
 | قير اوتزكي«نازكتسلا ينج مهعوجر نم مزليالو نيرذنم مهموق ىلا اؤعجرو اوعمسام ىلا

 دحا بنا نمالوسروا ايسدن نوكيالو اريذن لجرلا نوكي نا زوجي ذا مالسلاهيلع هللالوسر
 نحلارشعمايىلاعت هلوق دنعماعنالا ةروسىف مالكلا ةيَق قس دقو ةورن ريغنم نحلا ىف ةراذنلاف

 | اولق بهشلاب اوجرو ءامسلا تسرح املف عمسلا قرتسنت تناك نجلانا ىور ةيآلا سنالاو

 | نيدصنو «مماسؤرو نيدصن نجح فارشا نم رفن ةتسوا رشن ةععس ضهف ثدح ءاننلالا اذهام

 ىلا نمعلاب ليقو ماشلاب ةددهىم نويعلا ناسنا ف لاقو سوماقلاىف مك ةعسر رايد ةدعاق دلب

 اهرب يذعي نا هللا وعدف اهتيأر ىح نيدصن ىلا تعفر هلو مالسااهيلع هللالوسد اهملع

 ام ىلع مهؤامءاو لصوملاب ىونت نج كوله نم اوناك لبقو اهرطم رثكيو اهرجُش رضنبو
 هر“ متشهو دوب ددع هندنا هتفكو مقحا نائداد زا سه سد رصان رصاش ىناعملا نيعىف

 تسا سلبا رمسواو هدو ناشيا زا هدحوملا ءابلاو ةمحتعملا ىازلا حاف ةعاوزو قرس منو

 مقحالا نكل ةريثع ءاممالا نوكتف نا سيئر وا ناطيسش مسا ةعبوزلا سوماقلا ف لاقو

 2 ةعسن امهنع هللاىضر سابع نبا لاقو ملعال مهنه دحاول فصو ءابلاب بقحالاوا ممملاب

 رسكلاب ىعو ةماهم اوغلب قى> ضرالا ىف اونرمضف سردا مدا ملع أسم ادح ريصاح رام رصضاش

 قوسدنع هل ىداو ىلا اوعفدنا 5 * سوماقلا ىفاكدلبال ة ةفورعم ضراو ىللاعت هللااهف رش 2ك

 ظاكعو ةكم نم ةلل ىلع نايداو ةناعلاو ةيماشلا ةلكو فئاطلاو ةكم نيب ةلحم ةلخلو ظاكع

 ١ نيرشع رمتستو ةدعقلاىذ لاله موه تناك فئاظلإو ا ناب ءارحصب قوس تاركا

 | اوفاوذ ىلتاكعلا ميدالا هنمو نودشانتبو نورخافتب ىا نوظك اعتيق برعلالئابق عمت امو

 لبللا فوجي ملاق وهو هودجوو هوفداص ىا ملسو هيلع للاىلص هللالوسر نا رش ىا

 | ىلصي ةياور ىفو هنع هللاىخر ةثراح نب ديز هالوم هعموا هدحو ناكو هطسو ىف ىا ىلصي

 | قلارجفلاةالص ريغ ىهف ىثعااب نيتتكربو ةادغلاب نيتمكرب ارومأمر كاذذاناكذا رجفل اةالص

 | لئاواىف تناك بهشلاب ءايبلارتخ نيو ناني ةلواحلاذاءا رسالاةلبل ةضرتفملا ]سنا ىدحا ىه

 | هطارق ناكو مالسلاه يلع هتءارغلا اوعمتساف ةديدع نيئسب كلذدعب تناك ءارسالاةلِلو ىجولا
 | هفلاخ نم ىلع مايفلاو مالسالا ىلع مهرصنتسي مهلا جرخ نيح فئطلانم هفرصنم دنع كلذو

 | اوقدو اديدُش ىذا مالسإ|هيلع هود مم ءاهقس هب اورغاو هيولطم للا هودح مف هموق نه

 مه وعد فئاطلاب ؛ ماقأ هلي يوتا را هنم ةدس قس 35 اهومدا يح ةراحملاب هدلحر ا

 مهلع لخدت فيك ديز هل لاق ةكم ىلا لوخدلا دارا املف امايا لح ماقاو ارهش و مابارةرتشع |

0 

 كا ظ
4 

 ربصط ماف مه ريصن دس تجنارخناو كجورذ اديس اوناك ىا كوجر تا نق مهو اطفي تا ىذا

 راسف هين رهظمو هنند رصان هللازاو احرخمو احرف ىرت اذ لعاج هللانا ديز اي لاقق

 ةعلدتم وك ردب ل3 ارداك تام دقو ىدع نب خيم ىلا تعلو 1 > ىلج ىلا مالسا |هيلع

 | حلست مث ةكم م مالسا هيلع لخدف كلذ الذ ىلا هباحأف كداوجف ةك ةكم ه لخاد ىلا هل ةلاوه رى
 ةدميمسسملا لا



 »3 خ5 #+ نورْملاَو شذادلاة ملا

 عايض ىا « كلذر © ةزكلاب مهنع مهعايض رهظ ىا مهنع اوعاضوا مهتيفل ممترصن مدع

 ةهلآ اهاا مهذاخنا وه ىذلا مهكفا رئا ىا « مهكفا ا مهترسدن عانتماو مهنع مهتهلا

 هللا ىلع مهم ”ارتفا رئاو ىا مهكفا ىلع فاطع *« نورد اراكامو © مهكر * هحشو

 تيانملا ٠ تفاس ور ْثآ 3 تفذان هكر هون زإ ىور ٠ ىلاعت هيلع هنورتش اوناكام رثئاوا

 لسوتي نا ىف ىلاءت هللا نذا ام اهد>١ ناعوت لئاسولاو باسالا نا ىلا ةراشا

 م ىدهلا بابا ءذهف ماهلالاو ىحولا نم هب ٌؤاج امو ءاناوالاو ءادنالاك هنلا هب دنعلا |

 ةدابعك هللاهيف نذأي ملام ىئاثلاو نيقداصا! عم اونوكو ةليسولا هيلا اوغتباو ىلاعت لاق |
 بابسال دع لعفامتا ىلاعت هللانامث تايآلا' انطق م ىوهلابابسا ديفا واو ءافشالا ١

 ىلاءعت قح ٠ بايسالاب ال هللاب سنأتسف ىلاعآ هللا نم ريئاتإ انا دعا معا نتانسسالاب ال

 ىراك قاض تاو درو> ىمناتخرد رسزا هك شاب هدف نوح ىموه ىاكدومهرؤ أر ىدوه ْ

 فارع رزقا زاؤ ف ركلفلاللطنا نما كرا قل ئاوأم ! اكتتاب كما وو الن نوح" ده ١

 هنكن نه ربعأب هكرهو منك مطقوا دنمأ هنااا دراد د.هانه ريغب هك مه ىسومه ىاو درك

 هكرهو منادرك زاردوا تشحو دريك سنا نه ريغاب هكرهو منك هتسكشاروا تشب دنك

 ىح فيو#و ديدهن اضيا ةيالاىفو مساع ضارىعا ىوزا هنبا نه دراد تسود ارم ربع

 هب ىلاصعت قح ء ةوعالا لتّشو ةبقاءلا لمأتب لب هربغ ىلع لكس الو هللانع ءرملا لفغيال
 دهز ايندردو ديدركن تبغز مدرك بيغرت ترخآب ازامث هكدومرف باطخ ليث ا رسا ىن
 مدرك قلوشت تشم هبو ديتقركذ لدرد سرت مديئاسرت شنآ ابو ديدشن دهاز مدومرف

 ىلاعت قح هلل ارا هت تراغت ةكقاركتن مداد ندرك ه>ون امثرب ديدشت دمموزرا

 © نحلا نم ارفن كلا انفرص ذاو © تسا شيف زاد ناوب دما !ءارنورد»اك تانن ارشلؤم

 لاجر ةدع رقنلا بعارلالاق رافنا هعمحو ةرشعلا نود رفنااو كول مهانلقار كيلا مهانلما

 رابخا ةثالث نيماحورلانا كلذو نيماحورلا ضءب نحلاو اهويو برحلاىلا ىا رفنلا منكي

 نب دعس لاق نامهو رارشاو راخا ممف طاسواو نيطايشلا مهو رارشاو ةكئالملا مهو |

 | نيطاشلاو نونرسشي الو نولك أي الو نودلاوتب الو ثانا الو روكذي اوسيل ةكئالملا بيسملا

 نودلاو/ ناو سلبا دلخ اك ايندلاف نودلخم لب نوتو الو نودلاوتب ثاناو دوك ذ |
 سنالاك ةفاتخم بهاذم ناىف نا تدنام هديؤي ريمةلالوَدب ٠ نوتوميو ثاناو روك ذ مهفو |

 ىضتشهناف نحلاوبا وه سيلبا مهلوق لكشي نكلو الاتقو ابورح مْ ناو هوحنو ىخفارلا تح |
 © نءارقلا نوءمتسي 8 فرعاف رذكلاو ناميالاب الا قرف نيطايشلا نيبو مهني نوكيال نا

 انةريص تقو كموقا رك ذاو ئا هلىرخا ةفصوا ةفصلاب هصيصختا ارفث نم ةردقم لاح |
 | هنوالت دنع ناءرقااىا  هورضح اماف ناءرقلا مهعامسا اًردقم نا نم انئاك ارفن كيلا

 مالكا كرتعم توصلاىلا عامسالا وه تاصنالا # اودصنا 8 ضع مهضعب لاقىا © اولق |
 ىلا ٌصرو سنالاك طغالاو مالكلا: لوف مهنأش نه نا ىلا ةراشا ةفو هعمسل اوتكسا ىا

 ْ سل هناف' مهلا تس ةدجاقملا ةكعو باطلا ةييه نيفراعلا ضعب لاق لوقملا ص رجلا |



 فاقةحالا ةروس د عمم 8غ

 تاحانملا تالضف كراو تاهوركملانع فئفعتاو تام رحلا نم هنع ىهمملا نم عمسامناذتجاو

 هلثدحم تاحابملاىف باقلا ركقو ةاجانملا ةذل نم دبعلا مرحي تاحامملا لوضفب لاغتشالا ناف
 | لكو بلكلا غولو فيكف هنم ءوضولا عنم ءاملا كسسملا ريغاذا مارحلا.ريبدت فيكف ةملظ
 هللالوسر نا ىورو ةساىلاتقو لبق هسفن ديلا بساحيلف ةمايقلا مون هنع لأي وضع
 | ليث اريج ىناق هدمعتي ملايباعا هشدخ شدخ ىف هسفن نم صاصقلا ىلااءد ملسو هيلع هللا ىلص

 أ صتقا لاقف ىلارعالا مالسلاهيلع ىنلا اعدف اريكتمالو ارابج كئعس مل هللانا دمعاب لاعف
 | ىلع تدنأ ولو ادبا كلذ لعف ال تنكامو ىعاو تنا ىلاب كتالحا دق ىبارعالا لاف ىنم
 | ٍبلطو ٠ ةملظلا ةنواعم كرت اذكف اهوحنو ديلاب لظلا كرت بج امكف ريخم هلاددف فن
 | لاقف با_:كلا هب متديل انيط هلواني نا هدنع نيسوبلا ءاسملعلا ضعب نم ءا ضالا جمب
 أ رقا نف ةملظلا ةنوام نع نوزرت< وناك اذكهف هفام رظنا ىتح الوا باتكلا ىنلوان
 اهب نيئزهسسملا نم نوكيف لمعلا كرت ىلع ”ىرتجم فنك مارطاو لالحلاب ةقطانلا هللاتإي
 طاصلا لمعلاو بيطلا ملكلا دعصي هيلا ىلاعت لاق نكل و لوصالا لصا رارقالاو ديحوتلاف

 كرك ذننا كلحت لاح ىلع نوكت انافلافىفرك ذنم سلجانالاقف كيداناف دعب ما كيجانأف
 | ءاضق ىلع سطع اذا ىرصبلا نسحلا لاق لاح ىا ىلع ىنرك ذا لاقف طئاغلاو ةيانجلاك اهلع

 ةيسرافلابوةكم لهأاي 6 مكلو>ام انكلهادقلو ف مولعلاءابحا ىفاك هسفنىف هللادم ةجاحلا

 | نا هنكمي ىذلا هبناج ”ىثلا لوحو ٠ دوبامث درك ادرك هنأ ميدرك تسين هك ىقسردب
 صضاظلاو طول موق ىرقىمو تاكفتؤملاو اهلزانم هو دو< رج #« ىرقلانه »© هيلا لوم
 تاب ًالاانقرصو 8 قيس اك مهنك اسم تينبو اوكها مهنافداع مهف لخديف ىرقلا لهأنم
 ١ تايدالا افرصو قااربسالا لكيسشكت ف وربعلا عاوناو حججالا مهلع انررك ىا اهم ريتعي نقلا

 ١ ىكل ه6 نوعجرب مهلعل قه اهكرششو اهيذكتب ةيلاخلا مالا صيصاقا ةداعاو اه نكد ور ركج
 ا ءحريلو هةعاطلاو دحوتاا ىلا ع ودرلا باساامال ىداعملاو رفكلانم هيف مهام اوءجرب

 نينمّوملل لما مهل عييمطت اذه لعل اولاق ءاشل نم اهتول هللادس ةيادهلا نا معبأ مهمدحا

 | هللاناف هع ثح الف ردقلا رارسانم اذه ريقفلا لوش ٠ نوعجررال مها لع ىلاءت وهفالاو

 أ ؛تايالا تيرصنت ناك املو ليلقلانم لقاالا مه هديع ا هودعيأ سالاو ناقلخ ىلاعت

 ا نيب قرعقلاو ماللسلا مهماع ءامدالاو ىلاعت هللا هلعف ممايعا ثايصتقم نم تازدعءملاب ةوعدلاو

 ' مقولالاو ىناثلا فال هبرومألا لوصح ىضتغبال لوالانا ىدارالا مالاو ىنيلكتلا ىمالا
 انابرق هللانود نم اوذخما نيذلا مهرصن الولف 8 لاحم وهو دارملاو ةدارالانيب فلختلا
 ا فوذخلا 0 هما ريم اوذخما ىلوءفم داو ىلاعت هللا ىلا هَ برمّام نابرقلا » يل[

 | ةهل ا مهوذختا نبذلا باذعلا نم مهصاخو معرصن الهف ريدقتلاو لاح انابرقو ةهلا ىناثلاو

 | ءالؤهو ىناز هللاىلا انوبرقيلالا مهدعنام نولوش اوناك ثدحمملاعت هللاىلا اهبابرقتماهوك لاح

 | نأك مهرخآ مكمن هيفو مينع اوباغ ىا # مهنع اولض لب © مه مك هيفو هللادنع انؤاعفش



 هل غنا #© نورشعلاو سداسلاءزجلا

 45 انكم امىا ةيفا#نا# ىذلافىا «ايفط ميداد توقو تردق ارناشيا ةيس راقلا ٍِ
 نسحامم و تافرصتلاىداس رئاسو راءءالالوطو ةطسلاو ةعسلانم هيف9 ةكم لهاايىا
 اهاعجوامه٠ىف هاه اهفلاسلق ىلا ىعادلاوهوام ةظف: ركت نع ىصفتلا انهه امزودنا عقوم ْ

 اعمس مهلانلعجو قه ماقملاب قيلي الام رثك | مكيغب ناك باوْا نوكيناىلع ةطرشوا ةدئاز |
 اولدتسيو منلانونف نم هنف رء«هب تطساماممه لكب اوفرعيوهل تةلخاهفاهولمعتسل ةدّفاواراصباو

 هء كرديال هنال عمسلادي>وت لعاو اهركش ىلع اومودبو لجو نع اهءءنم نوؤش ىلع اه |

 ةطساولاب امضعبو تاذلاب اهضعب ةريثك ءانشا هب كردي ثدح رصلافالخيهءبتب امو توصلاالا
 «افإ» قرح دقوتا ىاددؤفتلهيىمسردصلا نم باقلاكبلقلنمداؤفلاو ”ىشلكدلاردا عيدا ؤفلاو
 اذكهنعىنغالاّش لسرلاظءاومو ىحولاع ام داىف هولمعتسي ثيح # مهعمس مهنع ىنغاو»ة فان
 هي مهراصباالوؤ» ىكزا ارىمك نتشاداوو ندين ادرك زاينى ءانغالارداصملاج اى لاقءافك أذا
 اهولمعتسيإ ثيح « ممتدئفاالوو» ملاعلا فئا ىف ةيوضنملا ةيوكتلا تابالااهباولت# مل ثيح
 (ىنثاكل الاق) ديك أتال ةديزم نمو ءانغالان م أيش ىا « ”ىش نم اه هناحيس هللاةف زعم ىف
 اريزيج ناشيا ىاهلد و اهديد و شوك ناشيا زا دركت عفدشي دبا دورف باذع هك نيم

 قاعتمذاهلوق هب للاتاي نود># © بصحتو ديلَق ىورزا  اوناكذا وه ىادخ تاذعزا |

 كلوقنافهللا فيضاام ىلع بترم مك 1ناثرح نم ليلعتلاىرجم ىرجفرظ وهو ىنءااع
 هتمرك | اماف ههارك ١تقو هتمرك ١ اذاكنالهمارك ال هتمرك | كلوقوق ىف ىنمرك اذا هتمرك ١
 «نوثزهتسي هباوناكامإإ# طاحاولزن « مم قاح و8 ثيحىفلاخلا اذك وهيفهمارك ادوجولهبف
 نيقداصلانمتنكنا اندعت امانتئاف نولوقيف ءاز.سالاق يرطب هنولحتسي اوناكىذلاباذعلا نم
 درك ٠ ناهجرد ارام هك اروا ساسسإ (ىونلا ىفو) اوربتعيل ةكم لهال فيوخت ةب الاىفو
 مشب وناوذتسا ٠ ق.سردنا هءضام نورقرب ٠ ق> ىامسايسزا ميدينشاب ٠ ناششم تيرا دك ْ

 نوح «٠ دابو ىسط نيا كوني رسزا لقاع ٠ ناهم ىا ديرك منتو نين كتي . نابع ناك نإ ا

 ٠ وا لالضا زا دنريك ىنربع ء وا لاح زا ناركيد دهنب هنرو ٠ داعو نانوعرف ماجا دين

 ديحوتلا ليصحم با,سا داؤفلاو ريدبااو عمسلا ىهىتلا تال الا هذه نا ىلا ةراشا ةياالافو

 رصبلاب ىنثو عمسلا لبق نم دجوب امنا بلقلا ىلع دداولا فيلكتلا عيبمج نال عمسلاب ًادبو
 ىلع اهذت ايلاغ رايثعالاو ركفتلا هبام لوصح هبو هنم عومسملا قيدصتس دهاش مظعأ هنال
 امهعدقتف كلذىف ةدمءلاوه ىذلا داؤفلا ىلا عجر مث باقاا وه رصبملا ناك ناو كلذ ةمظع

 ىف ناذه هكراش امتاو هنعو هلا ناغلبملا اهو سلحملاو بالا لاق اك هل مظعتلا ةهج ىلع
 بلاقلاىف بلق غلس نا نكما امل اهالواو ةدازولاىف هايا انت مكرادشم' مظع ىلع اتت ركذلا

 سفتلاو داك فيلكتلا ملعىف داؤفلا عم رصبلاو عمسلاف هيلاهغالبا ديربام ملاعلا اذهىفايلق
 عيمج ىف دارملاو هردقب صقنالاو نب رخ آلابالاكلذ اهدحال مالو ةفالخلالاعف حو رلا عم

 قلختلاو قا عامس لقاعلا ىلعف وضع لك ةهج نه هبلا باطخلاو باقلا ةهالس فيلكتلا

 تابودنملانم هيلع ردقام لعفو ءاضعالا عيمح ىف تافيلكتلل دايشالا ىلا ةردابملاو عمسي امم

 بانتجاو



 فافحالا ةروس هن عع ع

 دراتثياللو اهئلا نسفاشل ناش مظعتل ”ىش لك بر ىلاعت هنا عم خررلاىلا برلا فا
 تارت باب ند كلد ندا وعل هللادونج اناكلا ند اهماو 0 ع م | ىلا ا

 «وحصاف# بيذعتلا لجالىلاعت هلل ةردشب ءادتبا تدح يما وه لب تانارقلاو بك اوكلا |
 حمرلا مهتأخ ىا ةحبرصف ءافلا « مكاسم الا ىربال © لاح باذعا!نء اوراسص ىا

 ناكفنا رايدب يات هك ىلا بتاعك يش قعل يل انك اللا كيال اودعصاف ممم دق ا

 ديامب ىلاخ كاعنإا اكياحو ديدش كاله همه ىنعي ناشيا ىاههاكياج 0 ىدشأ هديد ىدنسر

 لاصتتسالاباذءبكالهلا ىنعي ع.ظفلاءازلا كلذ لثم ىنم«ىلع ةبوصامفاكلا هي كلذك ©

 رقبلار>سام رادق» واسرانا حم رلا ناز ىلا ىلاعت هللاىحوا لبق © نيمرحلا موقلاىز# و |

 ما باو فلكل نارا قا زاك ام اوار ناباذءهناهباوف نعام لواو ب رغملال ق نه ةدراب

 ةراحملاب اهغمدت د دارح اهم :'”كىرتقحواىف ة 4ع :ىظلا عفرتو ضرالاو ءانكلإ نييعنبإ| اهم ريهطت

 اوناكف مماعفاقحالا هللالام اف مهتعرسو باوبالا عع رلا ثعلقف مهجاوبا وتلغاو موس اولخدف

 دقورخيبلابف عيحترطف مملمتحاف فاقحالا منع جرا تفشك من نينامهل مايا ةيناع و لايل عبس ام

 مهعتنغا اماموش معرلامماع تباغف ام ادقا ليزتناعرلا عيطتستالف ةوقانمدشا نءاولاق

 هكىدبد ارداب ٠ ناحتما 50- ركشا . ناعم و نيمز تارد هلمح ( ىوتلافو) معوق

 سل ا مالسا هيلع ادوهنا ىور ٠ درك هج نافوطاب هكىدد ادي تار درك هج ناداع اب

 نيليامالا عرلا نه مه.صيال ءام ع نيع بنج ىلا اطخ نينءؤااىلعو ةفغن ىلع طخ حمرلاب

 ةدوسىفةصقلا ليصالرص دفو ةنس نيس> و ةئام مهذعب دوهرمع و سفنالاذإ:و دولحلا ىلع

 ىلع رداق ىلاعت هللاناذ بيذكتلاب مهمارجا ىلع ةكم لهال ديع و ةرآلاو عجراف فارعالا
 ناكاجع هللا ىكر 4 ثيلاع نءو رذانم ديالف اهو و اداع حد لدم احر مويلع لسور نا أ

 ترك ذنربداولقاو جر>ولخد و ريل و ههجو نولت هفلت# احر ىأراذامالسلاهيلع ىلإ

 هنع ىرس ترطعا اذاف لا اضراع هوار اماف ىلاءت هللالاق 5 هلءل نوردبامو لاقف ةل كلذ

 ءامس لق ضرعي هنا ىلا ةراشا ةيالاىفو هتمحر ىدي ناب رم حابش لسرب ىدلاوهو لوشو

 ةنسحلاقالخالا امه تءنق ةيرمشللا ضرا هللا هب ى“ ةجحرلارطم رطءف ضراع ةران بولقلا

 مهصاخشا نوكتف لامحالاداسؤو قالخالاءوسإ هدض ض راع ضرع ةرالو هلع اعل لامعالاو

 صالخالاو قدصا|نم ةعراف ممولقو ةطاصلا لامعالاو بادالاو قالخال اك ريخلا نع ةيلاخ

 هشاو ديقفلالوع لطانلا ىلع نيليقملاق>١نع نيض رءملاموةلاءا زج وهو ماستلاو ىخرلاو

 عفرب نورمأف مركلاو فظالالها نم مهنا نويسحب نيروهقم نيروكمت موقىملا اضيا ةراشا

 رو.ةلاالا قر ,ال تن . حش اوراصف ةلهطاةهج ن 0 كلذ مهم لعب وا م6 وع دعل مهروبق ىلع بايغلا ا

 '”ىهواربق كسا "ىنهتال اولاقام ماوباذعلا لها ن٠ ىلإ بات الان هدحا | 3 سيلوباقلاو

 فلاخ و هاذا بجو ام اظفحمو هاضرب و هيام انقفو» نا هناذعم تا هللا ا ربقال كش

 مهانكلمو ا داع انردقا ىنملاو ٠ نداد ىاج و نداد تسد نيكل هي مه كم دف ؛هءاض



 ص 4 ع ئنورشملاو سدأسلاءزجلا

 ةيالافو داشرلا ىلع مكادا نيح داسفلانم حالصلاو أطخلانم باوصلا نواهجت ةمجنلا

 سقنلاىهف ةنطابلا مانصالااماو ةيهاظ ةرهاظلامانصالاف ةنطابو ةرهاظ مانصالانا ىلا ةراشا |
 مهنال مالسلاممماع ءابننالا فئاظو نه اقلطم اهنع ىهنلاو ةرئافلا ةيورثدلا !متاوهشو اهاوهو |

 ماركلا ايلوالا مو مهثدو مومايو سودقلا كلملاىلا حاورالا جسم و سوغالا حالصال اوثدعب |

 ثروت ىلاعت هللاةدانعو مظعلا باذعلا ثروت ىوهلا ةدانع نا اوس مهف مهرارسا هللا س دق

 دانعااو درلاب انولباق ممتواقسش لاكنم موقلا نكلو ميركلا هجولا ةيؤر لب مظعلا تاوثلا |
 ةلاهجلا لاك نم اذهو باذعا!نم مهةلام عم ٍباوثل!نماومرحف داسفلاو قل اودازو

 كيلع بجي مهضعب لاق ىلواادبعو ىوهلا عب امل ةلماك ةفرعمو مان لمع ءرملل ناكول ذا |

 امو هلبجيامو هاذ تافصو هلامءاب هفرعتالزه دمعت فكو هد.عت مث دونعملا فرعت نا الوا

 ىرزتالا اروئْم ءاه كتداع نوكتف قاافااخي هتافصىف أيدش دقتعت اعرف هتننف لحتس
 مث ةئش نيزيشع دادقم هباع رمتساو قالا هلظف ضرالاو ءاهملا نيب ناطيشلاىأر مهضعب نا
 ةيعرشلا تابجاولالع كيلع بجيب كلذكو ةدملا كلت ةاولص ىشق كلذفف هأطح هل نيين ال
 ةناخ ارد ملعلا ليلق اما اص دوب ىصخش ٠ اهكرتتت انما ع اةيكافبا بت زعا اك امدؤت

 ىلا دكا دعب هنهاظ ىتجاح نادبارواو ديرخ ةمهب هاك ان دون عطقنم دوخ

 تاظفاحم ناب اردوخ ند 20 قجاحو ىلغش ىوداراو ىاكيم هحار نبا اونديس رب

 هكدندرك مالعا اروا دنام موصعم انز زا ان تسا هدما ىع عج همي نبا اب دوخوا مكى

 ادب 50 درك هبونو نيف ءاراتعبإ تساهدومرف 2 عرش بحاصو تثسا مارح نأ

 ان ىنكزييم اذ مارخو لالحو ىنوجزاب دوخ نيدزا هكت سا نيع ضرف وترب سب مسن
 ةءاقلا قالخالاو لاو>الا ةفرعم اًضيا كنلع بنو . دشاب تماقتسا قيرطرن ون تافرضت
 قاخ و كلذوحتو ءالاو لالاب>وريكلاو بدعلاو ءايرلاودس1 6 اهتامومذم نع زرحتلاو
 بالا اذهىف دبالو كلذ وحنو نيقيلاو ماستلاو ىضرلاو ةعانقلاو لكوتلانم امتاحودمعع

 ةجاحزاتهك + كاخ ملاعنال دنشور ةقلحم ارد ٠ نطابلا الصاف اصوصخ دشرألاو ملعملا نم

 هوأراملف هبدوعوملا باذعلا مهان'افىا ةحبصف ءاذلا «« ءوأد اماذ ه كاي هثداحز ىنك ارلد

 لبقتسم 8 ءامسلاض ع ىف ودس وا ءامسلا قفاىف ضرعي اباحس ىا 4 اضراع 9 هنوك لاح
 اولق 8 ةركتال ةفص عقو اذلو ةظفل هيف ةفاضالاو مهتيدوا ءاقات اهجوتم ىا هي مّتدوا

 مهلع تجرخ هنا ىور ةيظفل اًضيا هيف ةفاضضالاو رطملاب انينأي ىا # انرطمم ضراع اذه

 اولق اهودهاش املف رطملامهتع سدح دق اوناكو ثيغملا هل لاَ مهلداونه ءادوس ةباحس

 وه لب كلذك صمالاسيل دوه لاق ىا « وه لب وف نيرورسم ا نيرشيتسسم كلد
 تسيزيج نا وا هكلب تسا هدئهد ناراب ربا هنننا ة.سرافلابو باذعلانم 0 ملجعتساام 2

 6 مل باذع اهف 9 عرو> ىا فوذحم أدتبل ربخ #« عر نادب ديرركزم لبحمت هك

 مهلاوماو مهسوفن نم هب ترم 6 ”ىثشلك ظ كلمت ىا « سعدت © هلوق ذكو عرل ةفص
 ةتشيشعالا نوكسالو ةكرحالذا © اهبر سماب# مهم نوكرشملا دارماو ىفع قارختسالاف

 ىلاعت



 فاقحالاةروس ه3 عما 8ع

 اذا معلا فقوةحا نم 2م هق عفن سم ليطتسم لهر وهو فة> عمج * نع تيالوب

 فقوتحا نال سكمااب نوكي نا ىتبن ىمالانا عم فقوةحانم فمق1لا ذخا اعاو جوعا
 هينتللءادتبالا ةلك هيلع تاخداف ةلاصا ةهللا هذهنه هل تناكف الامعتسا رثك او:ىنعم ىلجا

 اذاف عيب رلاىف ةرايس دمع بادا داع تناك مهضعب نعو ىفملا ىدعس ىثاو> ىف اك اذه ىلع

 رحبلا ىلع ةفرسشم لامر نيب نونكسسي مرا هلق نم اوناكو مهلزانه ىلا اوعجر دوعلا جاه
 نيسشلاحتشب ليقو ءاللا نوكسو نيثلا رسكب وهو نءلادالب ند رحشلا اهل لاق ضراب
 دلب فيفختلاو مشلاب نامعو ةرهمو نامع نيب نونكسي لقو ندعو نام نيب رخ!!لحاس

 | لاق ةيرهملالب الا هيلا بسم عضوم ةرهمو ديدشتلاو حافلاب نامح وهف ماشلاب ىذلااماو نواب

 دامعلا تاذ مرا تناك مهلو نعلاف تناك داع دالب نا لاوقالا نه حي حصلا نم:رلا حف ىف

 أ فامد>ال وده اا اريثكو لهرلا نم جوعملا ل.طتسملا لي لاوهو فهد عمج ف ةدحالاو

 داو رش هنع هللا ىذر ىلع نعو ىمت' كلذ عاسصت غل رلا نال ىراخصلا ىف لمرلا دالي

 ريخو رافكلا حاورا هيف تا: توهرب ىعدب توم رض داوو فاقحالا ىداو ساناا نيب

 رئي رشو معز رئي سانااىفا رثي ريخ لاق ىدنهلا ضرئاب مدا هب لزنا داوو :ةكم ىداو داو

 ىنعي ريذن عج لسرلاىا 6 رذالا تلخدقو © رارسالا فدكىف اذكت وهرب رثب سانلاف

 نب ضارتعا ةلعاو هدغب نم ىا #« هفاخ نمو © هلبق نم ىا # هدب نيب نم © رذمملا |

 ظدوراذنالا .بجوم لمعلاةيؤجؤل نك وم: لبق: و رقم قلغتملاو قلغتملا ىا ءرشتفملاو زئاسقملا |

 كريشلا ةبقاط هموق دوه راذنا كموقل ركذاو ىنعملاو ةكلا ةدابعلاىف مهك ارتشلب اناذناو

 مه رك ذاذ كالذ لعق مههوق هنع 00 نهو نك همدش نه ردا دقو مظعأا باذعلاو

 | ةرسفموا هللاالا اودبعتال ةصقلاو ناشاانا ىنعي هنا ا ةليقلاَنه ةففخم نا مولعلا رحبف لاق

 ىثلانع ىملاو هللا الا اوديعتال نابهريدقت ءايلا فذدحب ةيردصموا هللاالا اودستال ىا ىنعع |

 | مكك ريش ببسي لئاه ىا ©« مظع مون باذع مكيلع فاخا ىلا © ىبتنا هترضم نع راذاا
 مزلبهنال لئاهنع زاحم مظعف ماع باذعاا لوزن موب مظعلامويلاو ديحوتا| نع مكضا رعاو |

 | اولق 8 راوحلا ىلع رجلا نوكي ناو ازاحم نامزلاىلا داذسالا ليبق نه نوكي فا روكي ماظعلا

 'ىثلانعهفردو هبلق اكفا هكفأي كفا ردصمحتفلاب كفالانم انقرصتىا # انكفأتل انتئجا
 | باذعلا نم « اندعت ام انئاف 8 نوكيال امم اذهو كنمد ىلا اهتدابع نع 6# انتهل ١ نع

 | دوه ىا » لاق 2 اب هلوزمب كدعوفف 5 نيقداهل |نو تناك نإ و ةيدعتال ءايلاو مظعلا

 هدحو 6# هللادنع لَه كاذاهتا ن٠ ىتلا ءايشالا عيمج معلاوا هلوزت تقوب ىا د للا اما

 ىف هب مكسشايف ىلاعت هللادنع هملع اماو هلول-و هنايئاف ىل لخدم الو هلوزن تقوي ىلوعال

 | © نولهجت اموق كارا ىنكلو له هلوزن تقو ىلع فوقو ريغ نم كرشا'نع اوهننت مل نا
 تاليواتلاىفو هتقو نيمعتو باذعلاب نامالا نه ل-رلا فئاظو نه سلام ىلع نوحرتش تدح

 6 نما - م١  نايبلاح ود )
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 هتف 1.٠.١ 8+ نورشملاو:سداسلاءزجلا

 لالطاُو ل١ ةدهاشم وهو نيعال. ذلتد !منابط نه اهاف ةنملا معن نه ىا سفالا هيهشتام
 امتاذلو ايندلا ن٠ ظحل'ءاةرتسا نأب ةيدانم ةيالاو ةيمجنلا تاليوأتلاىف 'ذك حورلا تاببط ىو
 ءاس الاديسب ءادتقا كلذ بنتحي نأ زينو لّتع ىذ نمؤم لك ىلعف رانا !لهأ تافص نه ةفد
 ( تئاضلالق):ةرخآلا ٍباوم'ءاجر .ايندلاق :ت ذللا ٍبانتجا اورتن ,ثيح نيلصا هءانصاو
 وت مرد وم لجل اولا علاق «راط ماكي اهوردنلب|تيهزارم امن روح نك ل(تلوذب ئاميردتا

 لخدنا هنع هللاىوضر رمعنع ( ىور ) ةياالا هذه تحن ىلخبد ىلجوأ قد ةينافلا ناولال'نه ||

 لاقق رمع ىف طيرشلا هيبنع رثا دقو ريرس ىلع وهو ملسو هيلع للاىلم هللالوسد ىلع |
 بر.لوبسسرتناو..ايندلا نء.هيف اباكامو رصبقو ىرسك تركذ لاقف رمع اي كيكس ام
 ايندلا ممتايحىف مهتاببط مهل تلحتموق كلوا مالسلاهيلع لدقف طيرسشا!كيبنجب رثأ دق نيملاعلا
 ريعشل ازبخ نم دمح ل عشام اممع هلل ىخر ةشئاع تلاق ةرخ ال'ىف اننابيط اءأ ترخا موق نمو

 تأاقو عسبشلا .دعب تثدح ةعدب لواو ماسو هيلع هللا ىلص هلل'ل وسر ضق ىح نيعبادتم نيمو

 ءاسن انعهللاىزج هنا ريغ رمتلاو ءاملاالا وهامو اران هيف دقوام رهشل انيلع ىنأي ناك دقو اًضيا

 هللا ل وسر نيهزكالم ( رارسالا ف ثكىف لاق )؟نالل' نم ايش. نب دها امير نك , اريج ريصنالا
 امون عيشاو اموب عوجا تغكو درك ضارعا كرام زاو درك رابتخا ىكدنب واو دندرك ضرع

 رباحام اذهام لاقف ىدب ىف اًتلعمامخح هنعدللا وضرب طخلا نب رمعىأر هنعهللاىضرهلل دبعنب راجل |
 ميهذا ةيال ودعي ف راما حويزتشا رباج اب تع تلاهيدلك وا وع لاقي هني رت حظز كر تيدشنا ترق

 اتاك ءاعل نابع بارق ركع اياوعسمن و زاسباوخدب ار سفن ” ايندلا مكتايح ف مكتابط

 مهعهللاىضر ةدصل اباحصا نم اش نيعبس ترار دفل هنع هللاوخر ةريرهوبا لو * ار رود م

 اهو نيقاسلا صن غابسام اش مهقانعاىف هوطيردق ءاسكوارارا اما ءادر هيلع ىلجر مهنمام |

 نارورب٠ ( ىدعس خيشلالاق ) ءاش ثح سودرفلا هللاهدكسا ديدشلا توغل ىلع ربص نءو

 +« تسدد قيرط اه باوخو رو ٠ ىثك م ىرورب ىىوج اروا هك + ىثهو ىاردص را |

 ءاردرك ناه> صياارح نكربخ ١ اروع نتك ركنات كضإفق 6 تعد را 9 ندوب نير ا
 ةدازا رث ٠ ىرو> شوخح دتقوا ت-سدب _ تريدو> + ىرسرمم نك تسفطل رث ادع . 3-0 3 . . . . 2 6 .

 2 مالع ىا للبس هاررب هناحخ نكم + سك سوب نيدر ىىلاق رع نك ٠ سبو بتاسح نيمزر

 تقوىئا هنم لامْشا لدي #« ىوقرذأ د 9 داعن؛ دولخلا نب حاب نءا هللا داع ناوه دوهو

 تمرض كادازإ دون, قاتتم>رز ناو .قاقحس الامل لاق عضو « ف ةد-الاب ف ءايآ هراذسا ١

 تي.الوب

 ١ لحاسدلا ف هتمه ىضقن دا ىفو هتروع ىرانا ةهار ديب هعم>ف ني.عكلا غابام أ م ذلاع3 تيرم 2و وعلا كا و 5 هن يما كك و يوكل ا | هام

 ا هميف نو .داشراب هيلا لوصولاو هش رط ىف لوعل هلل نءو *» مام ترام نيا تدعو 5

 موه ادحاو داع اخا انمق ٠ دوب داع هلق زا هك ىربمخد ىعل داع رقاب َن دايو ة.رافلابو ٌ



 فاقحالا ةروس هه اذ #غ

 محر عطق ٠ ىوقتو تنايد ار شيوخ دوبل نوج ٠ ىماعملاو كرشلاف امهعبطي ال نكلو

 الف ماع هن كل سلام ىف ةلاققلا ن7 كادهاح ناز ىبرق تدوم زا رتثم

 مونو 8 داب انشاك هناكس نأ كي ىادف ٠ دشاب ادخ زا هناكس هل شيوخ رازه ٠ امهعطت

 مهلوق نم ازاجم برذعتلا ىلع لو# ضرعلاف ام نوبذعي ىا 6 رانلا ىلع | ورفك نيذلاض رعي

 روعشلا لهأ نم نوكي نا بحي هداع ضورءلاف الاو اولتق ىا ف.لاىلع ىراسالا ضع

 مهعقاومو رانا مهلودبت ثري اوفقوبنأب مهلع ران!!ضرعت لقو هنمتسنل رانلاو عالطالاو
 رهق اذا زيمم راثلا نوك ءاءداب ةغلابم باقلا ٍباب نه نوكف اهف اولي نا لبق كلذو اهف
 كارذاو روعش اهل" ةرحاآلا زان ناق'نيلئوأتلا نان ىلا ئدنغ ةجاحال 'ريقفلا لَوقن ةلغو
 لاتعآو ىزان 'افطا' هزاوتا نا“ لوركا لو وكل رو ني ومات لهنا ود” لااذل

 اهدتعنورضاح مهناف باذعلا ةكتالم رابتعاب رانلا ىلع مهضع نوكي ناىف دعبال اضياو كلذ

 « مكتابيط ماهذأ ملعا هللاو ًانايعدب موب ذعيام ىلاو مها! نو رظني رانا لهأو باذعا !با.اب
 مكلبتك ام متذخاو مثرصا ىنعملاو مولا ىا فرظلا_ ءانلاوهو خيبوتلا ىلع كلذ مهل لاقن ىا
 مكتايح ىف ار دو ذيذل ىاهزيج ديدرو#و ديدربب ةيسرافاابواهذت اذلو ايندلا ظوظح نم
 اهنم ”ىث كلذ دعب مكل قبب ماف « ا متتمتساو 8 شيوخ ناهج نآ"ىئاكدنذ رد هايندلا
 تاذل ىافيتسا ىنعي ذئاذا ناب ديتقفاي ىرادرو>ربو ةسرافلابو مومعلا ديف تاسطلا ةفاضا نال
 ىريسفت طع هنأك اع متعتمتساوةلوق ىقةملاىدءسلاق * ديتشاذكت ترخآ ىارب جيهو ديدرك
 ىزخو لذهفىذلا باذعإاىا ةراقْلاو ناوهلا ىا «نوهلاباذع نوز# مويلافؤج مهذال

 ةراشاهيفو كلذل قاتححتسا ريغب * قحلاريغب ضرالا ف نوريكتست ف ايندلاف « متنكامي وف
 ىا « نوقف متنك ابو 88 ركشبال ةملظلا ىلع رابكتسالاك قي ناك اذا رابكتسالانا ىلا
 باذعلا كلذ هناحس للع نيرمتسملا مكقدفو كرابكتسا ببسب ىا هللاةعاط نم نوجرخم
 تاقلاّنتذ وو مالكل اةيلَغ هتمحم'قاعاالاو قالا نذل وق نع راكتملالا اه داحلا نتعب
 قائلا ىلع لوالامدقو حراوألابنذ وهو تايهمملال عفو تارومأللاكرتب ةيصعملاو قدفلاىئاثلاو

 تاج ناااط سم تا هيث ( ىتثاكلالاق ) حراوملا بنذ نم اريثأت مظعأ باقلا ٍبنذ نال
 ار دوخ + هذه ىهبنىم نورب عرش دودح زا ىاب + دنبنت نوريب عرش ةزادنا زا مدق هكاز

 | ح ورالو ةيئافلا ايندلا نم تاّيبط سفنال ناىلا ةراشاة ب آلافو ٠ نكم ىنكيم اوهو سفنريسا
 | ءافتنا نة هوحلآلاوف مْزَكاينالا ف هن تان لافتا لكتما نق ةفانلا ءردكالا قزم كات
 | تابيط ءافتساىف حورلا دادعتسا لاطبا ايندلا ىف سف: !تابيطءافيتسا باطىفنالهخوز تانيط
 تابيطءافيتساىفح و رئادادعتساة ل5 ايندلاىف سفنلاتاايط ءافيتسا كرتىفو ةدوعوم ة كاد ل

 متريكتسا مكن: نوهلاباذع نوزجم مويلاف سونا بابزال لاَغ اذهاف ةدوعوم ةرخ الاف

 ا اعو مكحاورا تاءبط عيصت العا اهنا.ط ءاقيتساو سفن! !تاوهش كرت ءامس الا ةوعد لوقف

 | اب ائيزه اوبرشاو اواك بولقلا ٍبابداو حورال لابو هيهاونو قالاسماوا نه نوجرخم متنك |
 ةكران مهسوفن تناك اه وة خل مايالا ىف متفلسا

 أ س77 لا م 2 -
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 ه#آ 07 #ع< نورشغلاو شداسلاءزجلا

 رخؤم فوذح“؟ ةقلعتم ماللاو نيرخ آلا باع ةدايزو نيلوالا باو صقنب 46 نوملظيال

 ريداقم ىلع ةيزجالاربدّمن نم لعف ام لعف مهقومح مهملظي الو مهلامحا مهفوياو لبق هناك

 نيدلاولا قح ىف فدتا نمل ءذ ةي الافو تاكرد باقعلاو تاجرد ٍباوثلا ملء # مهلامعا

 نارسخلاو نارسخلا ل هأ نه هبحاصنا مك فينءتلا نم هءاروام ىلع هيبنت كلذ فو فيفأتلا ىف

 اهير دجوب ةلانا ثيدلاىفو ءاذا نايصعاابو هالوم فااخ نء فيكف ناميالاىف ناصّم

 ف.سوب ىلع بوقءي لد امل لبقو محر عطاق الو قاع اه<ر دجم الو ماع ةثامسمح ةريسم ند

 كبلص نه تجرخاال ىتنعو كيبال مود نا مظاعتنأ هللا هللاىحوأف هلمق مل مالسلا امهلع
 رخآلا ةاعارع اهدحا ىذأتي ناب اعمح نيدلاولا قح ةاعارم رذعت اذا لبق ءابحالا فاك ان

 عحرب اهف مالاقح حجر و هنم بسنلان ال مارثحالاو مظعنلا ىلا عجرب ايف بالا قح حجري
 مك مالاب ءاطعالاىف دبس أيش هنم الأس واو بالا موني هيلع الخد ول ىتح ماءنالاو ةمذخلاىلا
 تاهبشل ىف ةجاو نيوبالا ةعاسط نا ىلع ءاملعلا رثكاا ىلازغلا مامالا لاق بادآلا عسنم ىف

 امهعم لكأتنا كيلعف ماعطلاب امهنع كدارفناب ناصقتني اناك اذا تح ضحلا ماراىف بيملو |
 الا ةلفان وا حاب« ىف ”رفاست نا كل: سنل كلذكو مح نيدلاولا ىذدو عدو ةهنشلا كرعامال

 ماعلا بلطل جورخلاو ريخأتلا ىلع هبال لشن مالل-الاضرف وه ىذلا جخلا ىلا ةرداملاو امهمذاب |

 كملعي نم كدلب ىف نكي ملو موصلاو ةالصاانم ضرفلاماع باطل كجورخ ناك اذا الا لفن

 قحب ديقتب الو ةرجهلا هيلعف مالسالا عرش هملعي نه هيف سيل دلبىق ءادتبا ملسي نك كلذو
 ذيهلتلاو جوزلاىلع ةجوزلاو ديسل ىلع دبعلاو دلاولا ىلع دلوال ةسحلا ةيالوب تبيو نيدلاولا

 فيعتلاو بسلابال فطللابحصتلاو ظعولا مث فيرعتلاب نكل ىلاولا ىلع ةيعرلاو ذاتسالا ىلع

 ةلءاعملا ءوسب قوقتعلا ىلع دلولا المحال نا:نيوبالا لع بيو برضلا ةرشامب الو ديدهلاو
 قوقعلا ىلع هل #ملىأ ربلا ىلع هدلو ناءا ادلاو هللامحر مالسلاهيلعلاق ربلا ىلع هانيعيو ءافجلاو |

 اهير هناف ىهتنا ةايحلاىف هاوباو جس وزني ال نا ىلجرلا ىلقع ن٠ ىرمصبلا نحل الاق هلمع ءوسب

 ردارب هب ردارب هن ىمحر جيه (ظفاحلالق ) مئالءىف عتيف هتجوز ببسي هلع اهدحا ىضريال |
 هرداماب لدحو تلنيكتول هض ارث ارتخد ٠ مدي ى رسب هب ار ردي هن" قوش جيه ٠ دراد |

 نيدلاولاق< مهريغص ىلع ةوخالا ريك قح تيدحلاىفو ٠ منيب ردب ءاوخدب همه ارت ارسي
 زاب بنكي ىحامهلا قدصتنو امه نفغتسلفراب ريع امهل وهو هادلاو تام نمو اههدلو ىلع |

 اهدحا وا هيونأ ربق راز نعو امهتح ىدا دقف اعنا ضار مول لكف هنوال اعد نهو هيدلاو' أ

 قوملاو مهل اياده مهرافغتساو تاومالا ءاحال' ءاعدو ثيدحلا ىف مك اراب بيتك ةعمج لكىف

 ةعما موي لضفل سيشلا عولط ىلا تبسلا ةلاو ةعملا مويو ةعمللا ةشع مهراوزب نوماعي
 نوكيو ”ىش هرجا نم صقسال هناف نيملسم اناك اذا هيدلاو نع هلام نه قدصتي اب ىونسو |

 هيبا نع ىونسو ةيم هنيع نع قيرطلاىف رجحلا ىعري ءاربكلا ضعب لقو هرجا لثم امهل
 ماب نا ىلع لد هيفف اهرب ديرب هظعع مظكي ناكفز دكا 0ك ةااضب ع ك7

 نيننمو قبح اهزبي نأبداؤلا مق ,ةدلاتدجو اذا هدلاو:, :ند:لعجحم نا نكمي دنقلا تانسح

 نكلو



 قاقحالا ةزؤس 00 4# ملام #ع ٠

 دريلاورلاو شطعلاو عوما ىنعبه ذيف ايندلادادىف معن لك عط هيف دجأف هلك اف ناسنالا
 ىتدر لاقف كعضوم ىلا كدرت ما انعم فقنا ناماس لافف هقول ةرتفلاو ساعنلاو مونلاو

 نيدلاولا ءامد هللا باجتسا فيك اورظنا لافف تقتلا مل هدرف فصا اي هدر لاقف هللاىناب

 هعفر هنع هللاوضر رم نبا نع ىواخسلا مامالا لاق هللا مكمحر نيدلاولا 'قوقع رذحأت

 در الهدلو ىلع دلاولاءاعد نا حصدق نكاو هسدح ىلع 0 لشال نا هللا تاأس ىلا

 معل لاق ةدلاو كلا لاقف وزغلاىف هريشتسيإ مالسا|هيلع ىلا ىلا لجر ءاجو امن عمجيف

 « تدناردام تامدق ريز ٠ تدناردام ىارس هلكت نج ٠ اهمدق تحن ةزحلا ناف اههزلاف لاق

 ةمدخلل قيفوتلاو ةئاعالا هنءو ٠ تدناردام ىاضر هكىزيج ٠ ارام ىادخ ىا نكي ىزور
 لوصوملاب ىا هبدارما نال كئلوا هلوق هربخ أدتبم *ىذلاو# ةيضارلا ةبطلا سوفنلابةضرملا
 هيدلاوا قاع ءوس دنع لكةتق لخدبو ناعالا ىلا هل امموعد دنع 8 هيدلاول لاق © سنا

 هرحضتدنء ءرملانع ردصإ توص وهو ٠ ارامثلم كننو تيهارك 4 امكل فا © هبرلر جاف

 بغارلا لاقو ةداخ امكل ففأ:!| اذه ىا كل ثيه ىف كه ففؤالا نايل ماللاو هتيهاركو
 فختسم لكل كلذ لاو اه ارحم ىرخامو رفظ ةءالقوخسونم رذقتسم لك فءالا لسا

 توملادءبربقلا نم ثعبا 4 ج رخا نا ف اصديهد ىىدعو ايا « ىتادعتأ © هل اراذقتسا هب
 ملو دحا مهنه ثعم لو ىلق نم ةءا دعب ةما تلخ دقو ىا # ىلقنه نورقلا تلخ دقو ©

 هلال ًاسسيو © لا ناثغتسي اهو ىخلا ولؤاو دحاونهزىف نونزرئةملا موقلا نرقلاو عجدي

 وهو ه ونار ىاو ة.سرافلاب هانعمو كلليو هل نيلئاق ىا » كليو © ناعالل هقفو»و هثنغي نا

 هءاصتناو كالهلا ةةيقحال ناعالاىلع ضيرحتااو ثلا هبديرا كالهلاب هيلع ءاعد لصالاىف

 وه ىلقو اهلاعفا لمعتست مل ىقاا رداصاانه وهو هظفا نهال هانمع ردقم لعش ردصملا ىلع

 © تلادعونا 8 ضرالانمجارخالاو ثعبلابقدص ىا «نءا8 كليو هللاكمزلا ىادب لوعف»
 ناك © ق># امهلا دعولادانساىف ءاطخ ىلعامبنت و قدالاةيقحن هيلاهفاضاثعبااوهوهدوعوم ىا
 هنايمستىذلا ككاذهام9» اميلابذكم# لوقيف» هنءهللاهيزنت بح صقن دعولا ف فاخلانالقلاحمال

 ةقيقح اهل نوكي ناريغنم ببكلا ىف امنورطسي ىتاا مهايطابا # نيلوالاريطاسا الا  هللادعو
 مماعقحنيذلا 98 ةلطابلا تالاقملاهذهنولئاقلا هي كئاواوط رايدنغساو مارهمو متسر ثيداح اك

 هلوق هند ”ىنباك نيعمحامهنم كعب نمو كنم مهج نالمالسيابالىلاأ هلوق وهو 6لوقلا

 ناب «سنالاو"نلانم مهابقنم تلخدقإ» مثأ دادعف ر درجت نم لاح « مماىفإ» ىلاعت
 ىرجيةيراخلا ةداصالاممترطف اوعيضدق «نيرساخ اوناك قه مثالاو مه ىا اعيمج مهنا لع مئالل

 #* لكلو 8 قيق-تلا فائةسالا قيرطب مكحلل ليلعت ةاماو ناطيشلا عايناب مهلاوها سؤر
 رشلاو ريا ن» اولمعام ةيزجا نم بتارص # اولمت امث تاحرد 8# نيروكذملا نيقبرقلا ند

 ةيردصم اق مهلامعا لجأ نموا ةلوصوم امو ةيناب نوكت نا زوو تاجردال تعن نف
 مهفويلو 2 باغتلاقيرطب انه اهدارباو ةبوثملابتا سم ىف ةءااعتاجردلاو لكنا هلو قاعتمنمو

 مول امان ابذاو هايا ءاطعا اذا هقح هافو نه ةمان ةيفاومهلامعا ةيزجا مهطعباو © مهلامعا
 حس تحب 2



 هز عاد 6# نورشعلاو سدادلاءزجلا

 دلولا ببسب اهتقشم ةرثك نيبو ركذلاب مالاصخ مئاعم نيوبالا رك ذ ىلاعت هنال مظعا مالا
 ىلاءتددع نمحرلا حتفىف لق كلذ ءانلاىف هدباكنام عيج عم اهعاضراو اهعضوو اهامح نامز
 ةدلاو ىف ن'الاو تنام عيبداف تايآلا ءذه ىف م*الا ركذو تاهمالا ننم ءانبالا ىلع
 لاصفلابهتعربع ىذلا عاضرلامن اهل عضوا من مالل لمخعا ركذ مث هيدلاوبهلوق ىف ةينلاليرتج
 عببرلاو دلل ابا ةثاللث 8 ”الل لعج نيح ماسو هيلع هللا لص هللالوسر لاقام بسانب ذهف
 1 كما 3 لاقن د م لاق مث كما لاق ربا نه هللا لوسراي . كج لاقذا كلف فرضا
 هرسس دق صاوألا مهاربا وهو ءايلوالا ضعإلاق كابأ مث لاق نم مث لاق مث كما مث لاقنمم
 تلقف مالسلا هيلع 00 هناك متلو هم تحف ىنبشاع ىلجر اذاق لسارساىب هس ىق تك
 ىفاشلاىف لوتامت لق لس لاق كلاسانأ ديرا هلتامةريضخلا كوخالاق تنان٠ قا قب هل
 قرشااولامكاوبوأ كان م عيدالات اهلا مهب ظودحلا ةعبرالادانوالانمىا دانوالا نموهلاق
 رشبف لوقت تاق قيدص لجروهلاق ةئسلا ماما لبتح نب دما ىف لوقا ؛تلقإرغااو
 ةليسو ىأف تلتق ٠ دورنوا لثموا سيزا ىنعي هلم هدعإ فل مل لجر لاق ثراها نبا
 دوادن: ناملس ىلا ىحوأ هنادحبس هللانا (ىدح) ىفايلا مامالا لاق كما كلرس لاق كتبأر
 سنالا 31 هعم نمو ناملس جرخف اج ريصبت رجلا لحاسىلا جرخانا مالسا |امملع
 3 - نحيلا اذهىف صغ تيرؤذعل لاقف اينشارب ملف الامثو انمي تقناا لحاسلا ىلا لصو املف
 رحباا اذهىف تيهذ ىلا هللا ىناي لاقو ةعاس دوب 58 م ه.ؤ صاخف هيف تحمام ملعب قش
 اذه ىف صع 93 تيرذعأ لاقف أش هنف ترصلأ الو هال ىلا لصا ماق كف ذك
 صاف هنا الا لوالا لوق لثم لاقو ةعاس دعل عجر م ” ضاخف هنق 6 ملعإ ىتس لق رحلا
 ناءرقلاىف ىللاعتهللا هةرااجا5 ىذلاهريزو وهو اس> رب نا 01- لاقف نيتيص لوالا لثم

 روفاكلانمةيشبهءاكطرحببلا !ذهىفام ماعيىنآلا باتكل انه ماع هدنع ىذلالاقدنع ةياكحهلوقب
 نم بابو رضخأ دج ربز نم بابو هوج نم بابو ردنه باب باوبا ةعبدا اهل ضيبالا
 ناكمىفرحبلا لخاد ىف ىهو ءاملانم“ةرطق انف رطقبالو ةحتفم اهلك باوبالاو را تت
 مالسأ | هيلع ناملس ىدينيب اهعضوف تارم ثالث لوالا تيرفعلاه يف صاغام ةريسم ىلثه قيمت

 ىلعملسو ةبقلاناماس لخدف ىلصي منا وهو ناثلا ىقأ تابشأا نسح ناش اهطسوى اذاو
 ادءقم الحر ىبا ناك هنا هللا اب لاقف ردحللا اذه رعق ىف كلز'ا ام هل لاقو ناشلا كلذ

 ةايح لطا مهلا تلاق ىما ةافو ترمد> اءلف ةاس نيع. سام مو دخوف تقأف ءايم ىما | تناكو
 هيلع ناطيشال نروكيال ناكمف ىدلو مدخعتسا مهللالاق ىنا ةافو ترمضح املف كتعاطى ىنا
 رظنال 7-1 ةعوضوم ةبقلا هذه ترظنف امتد امدعإ لحاسلا اذه ىلا تجرخف ليبس
 ناماس لاف رحبلا اذه رعق قالوا اف اناو ةقلا ىلوتحاف ةكشالملانم كلم ءاخ امسح
 ناملس رظنف مالسلاهيلع ىللخلا مهاربانه زف لاق لحاسلا اذه .تينا تنك نامز ىا ىنف
 كيارشر كماعط ناكاش لق هيف ا باس وهو ةئس ةئامعإراو ةةساقلأ هل اذاق مع راتاا ىف
 السا ةلثما نسر“ ىش هراقنمىف رضخا زيط 0 لك نعال هللا ىناي لاق رحبلا اذه لخاد ىف

 ناكلا



 فاقحالا ةروس 5# اه +

 ناطيسشلل لمى ال ىلع نبا دمم لاقو اًمح اديبع كلو قدص فلخ ىل مهلعجا لهس لاق

 ءاشبالا ةيحالص ثروت ءاب الا ةحالص نا ىلا ةراشا هيفو الببس مهلع ىوهلاو سفنلاو

 ّللاىضر قيدصلا ركب ىباب تسا صاخ تيا نبا هكدننارب نارسفم رثك ١ ( ىنشاكلا لاق )
 ترضح تمزالىلاس هدومو هدروخريش ماع لاسودو هدوب ردام مكسرد هام نعش هكدنع

 ىو نيرقو قبقر رضحو رفسردو دوب هلاس تمس تريح ناو ديسر مالسلاةيلع ريمغس

 تشهو ىسقيدصو تدك روش ديسر لهجم هائبلاسر ترضح نا كرام لاس نوحو دود

 | هءاع ىلاعت هللا باجأؤ لا ىنعزوأب د مد دلال لهج نوح دروا ناعا ىوبدوب هلاس

 جحذم ىنرد دوب ىالغ حابر نب ىشبحلا لالب مهنم هللاف نوبذعي نينمؤملانم ةعست قتعأف
 للا هناعا الا ريانم أيش دربملون ناشيا دلوم دوبدزا “هلق زا هريهف نب صاعو ناشيا داوم
 | ترضح شارف فرشب اهلع هللاىضر هشئا شرتخدو اعيمح اونما الا دلو هلنكيملو هيلع

 قيتع وبا نمحرلادبع رسبو تشك ناهلسم نمحرلادبع شرسبو دش فرشم لسد فرشأ
 | .ونا كرداو ٠ تفاي ىزارفارس ريغغس ترضح تمدخ تلودبو تدك ناماسم زين دمع

 رخص تنب ىمملس ريخلاما هماو مت نب دعس نب بعكنب ورم نإ صاع نب نامع ةفاحقوبا
 هللاىضر ةباحصلانم دحال كلذ نكيلو هبانمآ و مالسلاهيلعدللالوسر دعس نب بمكنب ورمي نب
 هتسارا حالصو ماع ئرشب ناشيا بلعا دلتسه» ملاءرد قيدص دالوأ زازبت لئاق ىسمو مهع

 اوصلخانيذلا « نيملسملا نه ىناو » كرك ذ نع ىناغشي امعوا هاضرتالامع © كيلاتدنىنا ف
 ىلا فصولاب فصتملا سنجلا هبدارملاال عّمجاو ناسنالا ىلا ةراشا # كئلوا ف مهسفناكل
 © اولمعام نسحأ مهنع لبقتن نيذلا » ةلدجلا توءنلا نم رك ذامي نوتوعنملا كئلوا ىا هنع

 هكتك رحرهو تاحوتفلاةمح رت ىفو اهبلع باشي الن ح تاحابملاناف ةبرد:هوا ةبجاو تاعاطلا نه

 تدب دشاب حام ىرما رد تكرح نيا هجرك او دشاب ىلاعت ق< تبرق تدب هكدبأب عك

 ناديدوب 57 حام ركاو تسحابف نا هك ىراد داقتعاوت هكتهج نيزا ىلاعت ق< نكت برق

 هجو ىدنع ريقفلا لوغي ٠ ىوش باون قحتسم حابم ما نارد تين ندب ىدش ىمب لوذشم
 اوامجامتاثبس هلوق ىف ام اهفوصوم ىلا ةنصلا ةفاضانم .نسحا ةفاضا نأ وهو هب الاف رخآ
 ةراشا هيف نوكي لب ةنسسلا لامعالا مهنم ليةتبالنا هنم مزليالو ىنسحلا مهلامعا ريدقتلاو

 اولعفام ىا # مهتائبس نع زواع و © هلضف بجومب ىلاعت هللادنع نس>ا مهلامتا لكنا ىلا

 اماو هناوه هللادارا نم كلذ اما هبزجعأوس لمعي نه نسما لاق اباع نوقاعيالو ةبوتلالق
 ١ دادع ىف نينثاك مهنوك لاح ىا « ة:طاباماىف ف هتائبسس نع زواجت هناف هتمارك دادانم
 زواخ و لل قتن ىلاعتهلوق نا اخ دكوم ردصم « قدصلادعو © كلم نيمظتنم ةنملا باها

 لاف لسرلا ةنسلا ىلع ايندلا ف « نودعوب اوناك ىذلا » زواجتلاو لضفتلاب مهل هللانه دعو

 ةهج ىلع نيدلاوا قح ةياعر ىلا ةراشا ةرآلاىف هتاليوأت ىف هرس سدق نيدلامجحت خبشلا

 مظعتلا هتهج ىلع لات قا ق>ةياعرنا ملعيل ماعنالاو ةيبرتلاق>نم امهل هيلع ا مارتحالا

 ١ قحنا ىلع ةياآلا تلاذ مهصعل لاقو ىلوأو حا دوجولا ماعناو ةبودرلا قحنم هلهيلع امل



 كن 207 8ع نورشعلاو سداسااءزجلا
 ب ومل ص سسسسو اسم سومو

 ىلع لجل هنم دارملا ةفينح وبا لاقو دمعو فسوب وبا لاق هيو عاضرال ناتتس ىّتف رهشا

 ةدم لقأ نيبعت لعلو لبق ىهتنا رثك الا عم لقالا ناب ناك نطبلال مح ىلع لمحول ديلا
 امهب عاضرلاو بسنلا طايترا قف و امهطاضنال ةي آلاف ىا عاضرلا ةدم رثكاو لما

 ههجو هللامرك ىلءنامز ىف عقو 6 اهدلو بسن تش جوؤتلا تقو نمروشا ةتسل تدلو نه ناق

 نمو امن قرغيو جوزالدلولا مزلي مل ةسنم لق“ ال دلوب تءاج ولف هيبا ىلع دلولاب مكحف
 ىذلا اهجوز نوكيو هلاما ةعضرملا نوكت هندالو ةدمنم نيلوخ ءانئا ىف ةأسما ىد صم
 ةك”الاقفنتا نمحرلاحتف ىفو امهلوق ىلع عاضرلا ةدمىف ىوتفلا قئاقاىف لاق هلابا هنم اهنل

 نع روومثملاو ناتنس ةفينح وبا لاقف هتده رثك ١ ىف اوفلتخاو روشا ةّتس لملاةده نا ىلع

 روش ةعست املاغو نينس عبرا دمحاو ىفاشلادنعو عميس و عبراهنع ىورو نينس سم كلام

 كاحضلا اذكو نيتنص هما نطبىف ثكمدنع هللاىضر اكلامزا ركذ نويعلا ناسناىفو ىبتا
 ربخاو نينس ثالث هما نطب ىف ثكم اكلام نا ىطويسلا تارضاحم ىفو ىبباتلا محام نب
 اذا ىتح 9 نيئس عبرا لمحت ةئسةرشع ىتنثاىف دالوا ةثالث تدلو هلةراج نا كلام انديس

 فاضملا فذحب هدشا تقو غلب اذا ىتح هب ءانيصوام ذخا ىا فوذ ةياغ 6 هدشا غلب

 ةلوهكلان سو هزيمبو هلقعو هتوقهيف مكحتست ىذلان سلا ىفوتسيو لهتكب نادشالا غولبو

 ثالث هلقأوهأرو هلقعو هتوق لاك ءدشا نمحر لا حتف لاق ىف ةخوخبشلا نسو باشلا نس نيبام
 مل لبق فاضللا فذخم نيعبرا مامن ىا 6 ةنس نيعبرا غلبو 8 نوءبرا هرثك او نوثالتو

 امل مالسلا امماع ىحنو ىسع نا هئعض ىلع لدب !ادج ف.ءضوهو نيعبرا لق ى ثعس

 ىثاوحىف اك لكلاماقم باغالا رتكالا ةماقانم هنا هباوجو مولعلا ر<ىف اك نيعبرالا لق
 'ئك ىسع نال عو_ضوم نيعبرالا دعبالا 'ىت ىن نمام هلوق ىزو+ا نبا لاق ىتةملادعس

 ىمنا ىشب سيل ءايدنالا ق>ىف نيعبرالا طارت افة'س نيثالثو ثالثنبا وهو ءامسااىلا عفرو

 ةيالولاةوددلا ىلعس قو ريسافتلاف اك ةنسةريثع ىلا نباوهو مالسلاهلع فسوب 'ىناذكو

 ةسرافلابوىنمهلاىا «# ىنعزوا 8 نم راككروربتغك #* برلاق © مالسالاو ناعالاةوقو
 هبىرغمىا اذكب عزومنالف مهلوق نم“ىثلاب ءاسغالا هلصاو ٠ شخ قيفوتو !سءدماهلا
 عزا ثيحب ىناءجاوا ٠ ندش صيرح تخس عاليالاو كلذب ىنءلوا هققحو بغارلالاقو

 ىلع تمعنا ىلا كتمعن 8 ماك ركشات *« ركشأ نأ »8 اهفك ١ ىا نارفكلا نع ىسفن
 نيب عمجو اه ريغو اهمعي اهوا ةاداكلا ةمعنلا اهناف مالسالاو نيدلا ةمعن ىا ه# ىدلا و ىلعو

 اهلاص لمعأ ناو # هيلع ةن امهاع ةءعنلا نال هيدلاو ىلعو هيلع ةمعللا ىركش
 ريكشتلاو مخفتلل نيوالاو تاءاطلا نم اهريغو سقعا ضئارذلا ىمو هلبقت ىا « ءاضرت
 ةدهاشم ىلا هللا ىوسامم جورخلاو هلل سنا!لذب ىضرلاب نورقملا حاصلا لمعلا مهضعب لاقو

 حلصاو # هداشراو هقفوتبالا هبر هبىضرب المع لمعي نادال نكميال هناىلا ةراشادبفو هللا

 حالصلا لعجاو ىا سوماقلاىف اك نياقثلا لسنل ةيرذلا هنمورثك 'ىتثلا ارذ « ىرذف ىل

 هجوزهلاتحلصأو هلوقىفاك هسفاب ىدعتب وهفالاو ىفإ لمعتسا اذلوممف اخسار ىترذىف ايراس ظ

 لاق



 مع هم ص هع طبت و موج ع2. تصاسم نش عي لن عن 6. تتضح نع صصص حصل ع صع عم مع دمت

 ديدرك اه راروأ ناركيدو داتفا نيمزب تءامج نا نايمزا لالا ىف هرازك زاك هضور

 فاتخحلاب ةرون ا ف

 ىنءهزت تسا بنت تااغب ىروسس نا هكنادبو رادّةد نإب دئامزاب دو> ةي'ص زاواو دنتفرو

 ظ ردقتلادوهشو رييدتلا كرا ةيدوجلاف . 2 فذكر داددشب تاك ناار ىلاءآتق>و ققد

 تئايدا نانا :نا:هناجيس لل أدت ةدديتسلا حب ىف اهيزاتت فيش جالا فاشل لا
 اننص دو © ةرخ آلاو ىلدالا ىف ءاطعلاو لضفل: وذ هلا ةماقملا راد باكا نمو ةماقتسالا

 ىلع رصتقاو لعفلا فذحف اناا هيدلاو 8# نس نأب هانصصاو هيلا اندهع 4 نادنالا
 ةدلاولاو هتدلو ىتلا ةيبرغلا ةدلاو' ىو بال'ءا زاب مالا # هما هتامح كي هيلع الاد ردصملا
 اهنبو انني ناك ناو انما ىف مالسلا اهلع مايو قلب ةفا ذهل هسداد؟ نهي ميدل وز ىلا: ةديعللا

 # اهرك # ما ءادبموا ه>الصاوا هتب رتوا ”ىثلا دوجول الصا ناك ام لكل لاعبو طئاسو
 لملال قم ةلاح ديرب ةيوعصلاو ةقئااوهو هرك تاذ امنوك لاح ىا هتلمح لءاف نم لاح

 | « هتضود» هلوقاذكو هرك اذالمح هتلح واهقثمهيف نوكبال كلذناف ان ادت !ىفال اهنطىف
 | مالسلا هيلع لاق ىحرقنت ةمزا ىدتشا ثيدّلاىو قاطلا ةدش ىهو # اهرك ف هنداو ىا

 عضولاب بيرق نع ىجرفتت ىتح ةمزاي ىربصت ىا قلطلا اهذخا ني> ةمزاب ةامسم ةأسمال
 عطق ىا ماطفلاوهو 6 هلاصفو 8# نطللاىف هحةدم ىا # هلمحو ب ةنسلا دصاقملاف اذك

 | نا ةقالعب مانلا عاضرلانع السم ازاي نوكيف هب ىهتنا مالا عاضرلاهيدارملاو نيللانع دلولا

 لاق نم .ةدملا دمالاب دارا م هاهتنمو رخآآلا ةيانب اهدحا

 ضد 011ا و رمفلا نب لتكتمل 2

 ةيافلا ءادتبال نم مهلوق ىف ةياغلاب ةفاسملانع ريبعتلا هربظنو هرم ةده تونا اذا كلاه ىا
 ١ ةفورعم ةده رهشلاو هلجال دن ادشلا ةاساقمب املعىغمن 86 ارهش نوثالث  ةياغلاءارتال ىلاو

 | ةطقت نم شمشلا ناردود نم أزج ريثع ىنلا نم ءزج رايتعاوا لالهلا لالهاب ةدوهشم

 | طحاذا هنا امل رهشا ةّتس لما ةده لقأنا ىلع ليلد اذهو هنرمشلهب ىمس ةطقنلا كلت ىلا
 | كلذ لم>ال قبب ةعاضرلات. نا دارا نمل نيلماك نيلو> ىلاعت هلوقا نالو> لاصفال امنه
 نيمامالا دنع ناتنسو ةفينح ىلا دنع ارهش نوئالث عاضرلا ةدم هقذلا ىفو ءابطالا لاق هبو

 | ىلاعت هلوق امهل نيلوحم ردقف عاضرلا رجا قاقحتسا اما عاضرلا ةءرح ىف فاللا اذهو
 | ركذ ارهش نوثالث هلاصفو هلو ىلاعت هلوق هلو نيلماك نيلو- نهدالوا نعضري تادلاولاو
 لجالك اهلامكب اممم دحاو لكل ناكو ارش نيدلث ةدم امهل برضو لاصفلاوب لما اهو نيئبش

 ىتببال دلولا اهنع هللاىضر ةشئاع لوق وهو ىلادلاب تصقتنا لل 'ةدمنكل نينيدل ب ورمغملا
 ىدتمال ريداقملا نال اعامس هتلاق اهنا ىهاظلاو لزنم لظردَس ولو نيتتسنه رثك ١ هما نطبيىف
 ىلع نيلوح نهدالو! نعضر, ىلاعت هلوق لمحيو اهىهاظ_ ىلع لاصفل؛ ةدمىتيف ىأرلاب اهلا
 ةنسلا دارااو نيلوؤ ادعي بالا ىلع عاضرالا ةقفن بجبال ىن> عاضرلا ةرجا قاقحتساةدم

 ةتسإ كلا ذم. لقأ ىاعملا نيعيىف لاقؤرةبسشلا ال اروش لاق اك ةيرالبر هي دافاامر لعرب مقلا



 هول 5 نورشعلاو سداسلاءزجلا

 نذلارا © نوهاصلا للادابعو نوصنهلا ءاملعلا ىرج اذه ىلعو ىرشلا ل هأ نم نوكيو

 روماىف ةماقتسالاو ماعلا ةصالخوه ىذلا ديحوتلا نيب اوءمح ىا 6# وماقتسا مث هللا انبر ولاق

 ىلع هب ءادتهالا فقواو لمعلا ةبنر ىخارت ىلع ةلالدال مثو لمعلا ىهتنم ىه ىتلا نبدلا

 امعنم هاوس اور ملف ديحوتلاب رارفالانم مهند قء.سام ىلع اوهاقتسا ىهاط نبالاق ديحوناا

 فوخالف  ةءاقتسالا جاهم ىلع هعم اوتدثو هريغىلا اوءجرب ملو لاح ىف هاوس اوركشي ملو

 ١ قى ماود ناس دارملاو 0 تاوف نم * نونز< مهالو #9 ءوركم قو نم ه6 مهلع

 ْ نبداخؤهاهومزالم 4 12 ها باد اوف نيليل+ا نيذصولا نم رك ذاب نوفوصوملا كلوا نزلا

 ءازج نوزع ىاءندقم لماعب اما بوصنم © ءازج 9 باد! ىف نكتسملا نملاح « اهف

 # نولمءي وناك امب و» مانبزاج ىنعم ىف ةلابادا كلوا ىلاعت هلوق ناف مدقتام ىندمي وا |

 | ةماقتسادعب نم هللاانسر اولاق مهنامملا ريشي ةرمجتلا تالبوأتلافو ةلمعلاو ةيملعلا تاتسملانم |

 بادا ىلع مهسوش قالخابو ةعيرششا ناكرا ىلع مهحراو# اوماقتسا مث ممولق ىف ناعالا

 قالخاب قلختلاب ةيل>:!!ىلع حاورالا هجوتبو ةفصتلا ىلع بولقا١ فاصوابو ةكزنإةقرطلا

 ١ ناّسالا ىلع ٍبواقلابو ناكرالا ءاداىلع سوؤنااباوهاةتسامل ناعالا ةماقتشاب هلل انس رولا هذ قحلا

 ىلع ىلاعت قلابو ناعلا ىلع ءاف>الابو ناسحالا ىل اع حاورالاب و نافرءلا ىلع رارسالاب و

 | مهل تافام ىلع نونزحب معالو عاطقنالاب مهلع فوخالف هتبوهع ءاقبلاو مهتينانا نم ءانفلا

 نولمعي و'اك ام ءازج ةنشالانم نينما اهف نيقاب ةددولاةئج ادا كاوا نيرادلاظح ن

 ىعدم لع ىب « دشاب ت تلاع لع ةلغكا ( عفافسا خ.شلا لاق ) لاوقالا عم لامحالا ةماقتس :

 برق الك رابكلا ضعب لاق ٠ تماقتساز ركم ىباين تدارك ( ع) مهضعب لاقو ٠ ىناذكو

 كالمالاهل رفغتسيى تح فيرعتلاب تاكربلاهيلع تداعو فيلكتاا هيلع دتشا لامكلا نم دسعلا

 اهراجشاىف قاروالاو اهراذق فش >ولاو اهراح ىفنا:خاو نوضرالاو تاومسااو كالفالاو |

 ضرف مالسلاهيلع لاق افلا لمعي لنا ملاعال ليوو ةىم ملعتس غنا لهاحال ليو لق كلذلو

 ةيدوبعلانه ديالف هتياك ١ ثيحنم هيلع ةعاطلا ديدشت هيفف مكلع ضرذب ملو ىلالامابق ىلع

 َذالا عاو> تشيب دوك ارتاركلا| تفك رسب دق ةاناش نع ةؤبازنإ: ««اهنلع ةماقتسالاو

 كرصصن !تش ع هكاريز نك راتخا تاع مكدز هند 3ك افا تقم ا[ 2 :نامهاكيكوأو ١

 اور..دونب تماركب هجرك, اذه ناتقودوت تين انهو .هلالجت,لخوا قطط اؤاموا تتفاوت ١

 كيدزنب نوج مالسلاهيلع ىدوم تساركموهئاغ واق درازكو ددركر كمءاكنيك هكدشاب .

 تاهجتلزاءر كيد مالغرتو ا كوحب لدا يءادوكتضارتعا ىورب رابود دما ماللاة باع رشح

 | نوج تلاح موس رداما دركيم ربص رضخ دون نايمرد دو بيصت نوح ىتثك نتدكش |

 دياع تيد ىوروت ابارام تدك رضخ ارجا هيلع تذل رطل ةكدالا ادس دو> بصن

 هتخيما تداعاب امدتنيزو ىلاسان ضاسمغازا ىزيح هك نكد ذح ان رس كذبو ىب قارف اذه |

 ةمشحو داتفا مرخو هزيس ىرائغ نعم ناشياتو يدعو ا لادبا زا ىنح 1

 ناددودزاس يسعنا جوت قاذا هكانك نإ انفو: عينتتك زطاخمإلا را ناشي 45 قاشوفا ١



 فاقحالا ةروس تت 5ع ع
 ٍ وكس سس

 هبف دحيو ىداهلانم ءادتهالا بلطي نا ىنش.لب ةلاهلاو ةلالضلا ض«ء نم كلذ ناذ همهف
 ةءارب مهوتبا سفنلاركم عاونأ نه عون هيلا انوقبسام اريخ ناكول مهلوق رابكلا ضعب لاق
 لهأ نم مهامو مهبراشم نم سبلاع اودتممل اذاو لطابلاىف ىداَعلاو قحلاراكنا نه اهتمذ
 هنا ءاهقفلا ضعب نعو ميدق كفا اذه نولوةيسف ةينابرلا بهاوالاو ناءرقإاب ناعالاقوذ

 فتك أ ام رظناف ىتامدىف داس ط هنا: تلقل. دحا "دم :نلعإ ةداظ:قراغ#تذياعول لاق
 روط تخردزا ميلك ره هك ىلك ( ىماخلا ىلوملا لاق ) هلهجو هراكنادشا امو اذه باح

 نسح راكنا دنكيم هيقف نيكسم ٠ لاقو ٠ كاشاح ىنكيم كاشاخو سخزا عقوت ٠ تفكش

 | ىلاعت هلوقلربخوهو ناءرقلا لبق نمىا ههلبقنموو» دنكى لج ارئاج ديد هكوكبواب تسود
 | ررقم ىسوم ٍباتكل اقدصم هنوكناف هللاطباومدقكفا اذه مهاوقلدر «ىسوم باتك ©
 | ماعلا لهأن م مهناىسوم باتك لهال اوماسدقو مهم لوقلاذه حصي فيك ىنمإ اعطق هتيقمل
 بتكلارئاساو هلوا هلقدصم ناءرقلا اذهو ىلا اذهىف مهاوقل نوءجري امكح مهولءجو

 نما «ةحرو# هللانيدىف هبىدتش اماما ىا ىموم باتك نه لاح # اماما 8 ةيهلالا

 ناشلا مظع # ٍباتك © نولوّام هتح ىف نولود ىذلا # اذهو ف هجومي لمعو هب

 ةيهلالا بتكلاعيمحن م هيدينيب امواةمحرو ماما وه ىذلا ىمومباتكل ىا #« قدصم ©
 نوكل برعلا ناسل ىلع هب اظوفلم ىا قدصمىف باتك ريمض نم لاح #« اس ع اناسا ©

 لوسرلاوا ّللاوا باتكلاريمض هيفو قدصمب قلعتم # اوملظ نيذلارذن  ابرع موقلا
 راذنالل ىا هللوعفم هنال رذنيا لحم ىلع افطع بصناازبح ىف * نينسحملل ىرشبو ©

 اوريغو هللا نبا حيسملاو هللا نا ربع اولاق مناف ىراصااو دوهلا نيملاظلانمو ريشدتلاو

 هعضاوم نع ملكلا اوفرحو ليجتالاو ةاروتلا ىف هتمعاو ماسو هيلع هللا ىلص دم ركذ
 ىلا اودهو ةلزأملا بتكلاو ءايدنالاعيمجم اونما نيذلل اريشبو مهل اريذن مالسااهيلع ناكف
 ريشتلااماو ىد.الا قارفلابو رانلاف راذنالاما ميوقلا نيدلا ىلع اوتدنو ميقتسملا طارصلا
 ةدهاشملا قيرطب هللاةداع ناس>-الاناف نينسحمال لاق اذلو ىدمرسلا لصولابو ةنانف

 ىردارب ناملاص زا اروي ٠ هلضف نه هللالأسن سكعلابو لصولا لص> دوهشلا لصح اذاو
 ته رداص تك هحون أب ىلاعت قح هكدسر و ديد باوخرد اروا دوب يك تاقرو

 رادرورب راديد مس 53 ىنعق نيزا 0 5 حاكنو اغا ىدمروذم تا هدروأ

 أ نود زنزع نادي مادا اخا:تسا هتخاتعن ازوا اننا .هك ىنك قا تفكب ةناي: ىانيد
 | طما «نتهلالا دوبل نسدقب ارك تكلا + صانوا ةئم ااوطجر كوخ ة نعيم و تر ينس نجا
 | وكي ةكيرادشمر تارت وك د[ قلط دخل ونمو لجلب يظسكسزاإل ار كفارخت «ىىككت يااا رج

 نازادعبو تخانش ا. ىلاعت: قحّرظنا لهأا :لالاد قيولطزا هلا .:فوبشو تنشك قيزطزاناذؤ

 نيدلان بز ختش# تحصي ننمأت هكا هتفاكتم | فاخ لو تقشر اههش تادك هزار و ملا قغ
 راطع نيدلاءالع هجاوخ تبحصب انو مسرن ضفرزا مديسرت تسا زاريش خل اشم زا هكهلالك

 | دوهشلا ةداعسب دعتسي ىح قا قيرط ىف دهتج نا لقاعلا ىلعف متخانشن اريادخ متسوببن



 ظ
 ظ

 «# غ١ 8ع نورشعلاو سدانلاءزجلا

 دش /لاور ذحتاو لنا لاوس الف اخا تك" خادش لاق, هوصقبناوانابش نباو.امزنش :اولاقف هلال وسو
 ضرالا ىلع ىثي دح ال لوب مالسلاهيلع هللا لوسر تءمسام هذع هللاىضر صاقو ىبا نب

 هنع هللاوضر قورسم لاقو ا دهاش دوشو لزت هيفو مالس نب هللادبعلالا ةنلا لها نم هنا

 باجأو ةئيدملاب هللادبع ملسأ امناو ةكمب تاز' مح لا ناف مالس نب هتلادبعف تلزئام هللاو
 انزسوبام االريرعل اهلك عؤزؤيتل 4 قوص وفييكمإ د رولا” ةناكنارو ةتلدمت ةي آلان اي (ئلكللا
 هيءاجامو هلوسربو هللاب ناميالاىلا قيفوتااوهو ماعلا قيفونل اىلاةراشا ةيآلا فو مالسلاهيلع هللا
 لاغتشالا ىلا عراشلا كيدن ىذلا عورشملاملعلاب لمعااىلا قفونااوهف صاخا قيفوتلااماو

 قلختلاوبلقلا ةيفصت تايرلاو تادهاملاو لمعلا!ةياغو اعوطتما اضرف لمعلا ناك ءاوسهليصخب

 لوصالا لصأ ءايلوالاو ءاينالابو هللاب ناميالاف ةبقوذلا مولعلا ىلا لوصولاو ةيهلالا قالخالاب
 نا نيكاسا!ىلع ركتالا ةيوقع لفأ ناف نالذخلاو نامرلابدس راكتسالاو راكتالا نا اك

 ةءيقولا هتبكدللا نع ضارعالا بلقلا فاأ اذا هريس سدق ىشذعناا بارتوبا لاق مهتك رب مرحي

 خيشلا لاقو ء درب ناكاب ةفاطلا رادبا شايم + دردسك هدر هكدهاوجخ اد نوح ء ْ

 نال ىلاءتةللاءايلوأ ىلا بيدا نمربك أب ديعتم ديفتام هرسسس دق نام ركل! عاجش هاش فراعلا
 نيملاظلا ىدجالو ىذرلاو ةحملا ماقم ىلا ءاشي نهي ىداع هللاو هللأ ةبح ىلع لياذ هللاءابلوا ةنحم |

 مهرايكتسا لاكنم ةكمرافك ىا كورفكنيذلا لاقو  ءاضفلا ءوسلسها نم مهنالنيدئاعملا

 انوةبسام لاَ يح باطالاو ةهجاوملا ىلع مالكلا سيلف مهلجال ىا هي اونما نيذال ف
 انوقسام © اتح # اريخ ف نيدلاو ناءرفا!نم مالسلاهلع دع هيءاحام ىا « ناكول ف
 ةاعرو ىلاومو ءارقف مهتماع طاقسس مهو لاذرالا ىدبا اهلانبال رومالا ىلاعم ناف « هيلا

 ءاورقفولئاقب ىلادا(ندنأ : ىوسإىدندوكت تعراشموامزل !ىئدتف ركن ىشي» ةيسرافلابو

 هولاق ءارتشيبام ترهشو ىرزب ورتكرزب .نازاام ةسرهح ىكدوب قياس ناردام كلب سان

 ةيلاسف' تالامكب ةطونم امنا مهنع لزو ةيوند بابسأب لاني امم ةثيدلا ةسايرلانا مهتمامعز |
 ةلكلإاب ةرخ آلاىلع لاقالاو ةرئدلا ايندلا ف راخز نع ضارعالا اهانم ةءاحور تاكلمو
 ىلوالاريقفلا لوش ٠ قالخ نم اهم هلاث اهمرح نمو اهريف اذ اهزاحدقف امزاف نم ناو

 نانشاو .للع ريغب ءاشب نه هؤيىلاعت هللالضف ةزيدلا ة-ايرلا نا لاَه نا ماقملا اذه لثمىف

 هليقام هيلع لدي فوذل فرظ «# هب اودت,ي مل ذاو ف ىلاعت هللا نم ءاطعا اضيا ةيلباقلاناف
 ناءرقلاب اودتم ذاو ىا ىغمللذاو لاقتسالا هناف نولوةيسف هلوقلال هدعبام هياع بترتيو
 #« اذه 9 هتبريخ ىنب نيفتكمريغ #* نولوقيسف م اولقام اولق نامبالا لهأ# ىدتعا اك

 ىنءدي تسا هنهك غوردنبا ةيسرافلابو نياوالا ريطاسا اولاق اك # دق كفا ب نا ءرقاا

 ةادعاا:سانلااب نال وواعو:1نآدارقْلا, كلل ازولهجم ءادقفنماادنا هتف .نئا لثس »بن ناينيشيب

 نارق ىهاظ .٠ نيط هكزج دنيبنار مدا ويد ٠ نيه ىهاظ رسب.ىا نارة زون ٠ اولهجام |
 مفلا م اضر سم ناك نهو . تدساف> شااحو صهادظ ششوه هك. اكايقادأ صخش وح

 هكردي مو هب هلقع .كتعل اذا قانه و نايتس نا د>ال ىنداالف الع ؛لاالنلا ءامادعع

 همهف



 فاقحالا ةروش هن ذو #ع

 :6 هلل ادزع نمط ةم,ةللا ىف نا ءرقل نم ىلا ىحوب امي ناكن #8 موقلااماىنوربخا مت ارا لقول

 انكواو برءش لوك كشثد سالانه نا رارسالا فك ىفو نومعزناك ىرتفمالو ارسال
 مكنا لالاو ىا « هبمترذكو # مالكلا تالص نم امه لب كشب سيل كانهول نيهراك
 ىلا ةعراسم طرشلاءازجا نيب. طسو ربا ىف ريمضلانمدق راضاب لاح وهف هبمترفك دق

 ناك نا متيأرا لق ىلاعت هلوق ىفاك نك ىلع افطع نوكي نأ زوجيو رذكلاب مملع لجستلا
 همدعو عوقولا نيب ددرتملا طرعشلا كلسىف همظن نا ىلعال نكل هب مترفك مث هللادنع نه
 ققحتم هب مه رفك ناف مهدنع هياء فوطعملا لاح رابتعاب لب ه-سفنىف هلاح رايتعاب مهدنع
 دهشو ىلاعت هلوق ىف لاخلا اذكوال ما هللدنع اب رفك كلذناىف مهددرت اماو اضيا مهدنع

 | مهدورت اما و مهدنع ةققحتم روما لكلاناف نيلدفلانم هدعإامو ليشارسا ىنب نم دهاش

 ام 2 ناشلا ميظع * انعاش ناو و ال ما مهنم راركتسا و هللادنع اع ناعاو ةداهش اهنا

 # هلم ىلع 8 ةاروتا!نم اوتوا ام ىجولا رارساو هللانوؤش ىلع نيفقاولا # ليئارساىج

 دعولاو دن>وتلانم ناءرقلا ىفاا ةقاسطملا ةارونلا ىف ةيوطنملا ىناعملا نم ناءرقلا لم ىا

 لبقو نياوالاربز ىناهناو ىلاعت هلوق هنع برعياك ةقيتآ١ىف هيفام نيعاهناف كلذريغو ديعولاو
 هنا ىلع ةلالدلل ءافلا  نماآف 8 هللادنعنم هنا ىلع دهاش دهشو ىا هيلع ىنعي ةلد لثلا
 رشبلا مالك نم سدلو قلاب قطانلا حولا سنج نم هنا ملع امل ناءرقلاب ناءالاىف عراس

 ناكنا ىنورب>! ىندلاو فوذحم طرشلا باوجو دهاش دهش ىلع فطع 6 متريكتساو »

 هب ناميالانع متريكتساو مثعلتريغنم هب نهاف ليئارساى نب ماعأ كلذ ىلع دهشو هللادنع نم
 مترفك مث للادنع نم ناكنا متأرا لق ىلاعت هلوق ةئيرشب مكنم لضانم ةيترملا هذه دعب
 دححلا نوعضي نيذلا 46 نيملاظلا موقلاىديال هللا نا 8 ديعب قامُش فوه نمم لضا نمدب

 ىلاعت هكرت ناف مكحلا ةيلعب راعشالل ملظلاب مهفصو ملستلاو رارقالا عضوم راكنالاو
 دتعذا لاح مهلرذعال هنا ىلا ةراشا هو ناهربلا حووضو دعب مهدانعو مهملظل مهيادهل

 مالس نبا هللادع ةيالاىف دهاشلا كلذو ةموصخلا لطرت ىوعدلا ةيقح ىلع دهاشاادوجو

 عمسال هنءهللاىضرةللادبع هللالوسر ءاممف نيصخلا همسا ناكو ةاروتلا لهأ ربح ثراخلانب
 سيل هنا ماعف ميركلا ههجو ىلا رظنف ءاأ ةئيدملا ماسو هيلع هللالص هللالوسر مدقم
 ىنالا نه.لعلال ثالث نع كلأسا ىنا هل لاقف رظتنملا ىنلا هلا ققحتف هلمأتو ٍباذك هجوب
 لاقف هما ىلا وا هسأ ىلا عزمي دلولاو ةنملا لها هلكت امل لواامكر ةعاضلاا طار !ةلو لآ

 ماعط لوا اماو برغملا ىلا قرشملا نم مهرسش# رانف ةعاسلا طارشا لوا امأ مالءاهللع
 هتعزت ا ءآرملا ءانرق تت ناؤيهغزنإ لج ارلا ام قبس | ناذدلآؤلا اأو “تاو ديك ةةايزوذزةَنعار لهأ

 ىئالساب اوملعناف تهب موقدوملا ناهللالوسراي لاق مث ماقف اقح هللالوسر كنأ دهشا لاقف
 لجرىا مالسلا هيلع ىننلا مهل لاقف نوسّم> مهو دوهلاءاغ كدنع ىنوتب.ىفع مهلأست نا لبق

 رسأ نا متأدالاق انملعانباو انملعأو انديسنباوانديسو انريخ نباو انريخ اولق مكيف للادبع

 ادمخ نادومشاو هللا الادلاال نادهشا لاقف هللادرع مهلاج رف كلذنم هللا هذاعا اولاق هللادع
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 هنت

 ليصافتب قطانلا ىحولا ههدرودقو ةونلا فئاظو نه كلذب ملعلا ناف ةرخ آلا ىف عقيسام
 ىلا رجامب هنا ماثملاف ىأر مالسلا هيلع ىنلانا ىلكلا نع ىور دقو اذه نيرنالاب لعام
 بح ايدعس ٠ اوريشتساف هيلا ىحوا ىحو هنا اوسخ هبادأ ربخأف رجشو لحن تاذ ضرا

 ىقح نيكرشملا ةيذا نه اور دقو مالسلا هيلع هل اولاقف مهل لاقام ايش اورب ماف هلا ءاشام
 للان ىحو ىتأي لو رشبلا ىرب اك اهنا رايؤر اهنا مالسلا هيلع لاقف اذهىلع نوكت ىتم
 اهنيأر ام ىلا جورخلاب سعؤا ما ةكمب كرت ْؤَأ ىا مكبالو ىب لعب ام ىردا امو هلوق لزق
 هيلع لد ال ديعيوهو نينمؤملل مكبىف باطخلا نوكينا مزملا اذهىلع وريقفلا لودي ٠ مانملاف
 ثدح عدبااو ردفلا لهأ هاتلف للا ماواغلا ةباالاقو رافكلالاةلا نم اهدعبامو ةيآلا لقام

 ملعأ اياربلا مظعأ لودي ناكل كلذ رج ملول هنال زوجي الف لقعلاىف حبق اياربا ماليا اولاق

 ماعيل مكبالو ىف لعشام ىرداامو لاق هنكلو ىلر فغي ةلاحم الف موصعم هللال وسر ىلا اعطق

 قاعملا نيع ىفو لعفب امع لأسيالو ديريام هدانعب لعش نا هل همكح مكاو هيما صمالانا
 0 ىجعلاوبو ىلوضف ا لد ىا ( ىماخلا ىلوملالاق ) بيءغلا ماع نم 2 ةيآلا ةقيمحو

 ىرداام ”ئداو رد ٠ ىن ءاوخ ىلو ءاوخ دوب هتشوكرس ٠ ىلط ى تبفاع ناشن هج نءزا
 رصق ىنعهىلع ىلا ىحونام عابتا الا لمفأ ام ىا 6 ىلا حوبام الا عنا نا © ىب لعشام
 ماهفالا ىلا عرا_تملاوه 5 ىحولا ىلع هعارتا رمدقال ىجولا عابنا ىلع مالل_سلا هيلع هلاعقا

 نيملسملا لاد عسا نع ليقو بوبغإا نم هنلا 00 ملامح رابخالا مهحارتقا نع باو>ح وحو

 كرذلا » ريدنالا انا امو 2 ىلاعت هلوقل قؤوالا وه لوالاو نبذ ريثملا ةيذا نه اوصاخ نا

 مالسلاهياع هنا هيفف ةيهالا تازدعملاب كل راذنالانيب # نيبم 9 ىلاىحوب امس> هللاباقع
 تاذلاب بونغلا ماع ناو ءاشل نه ىدوم هللانكاو 0 هيادهإ|نف هيلا 0 اغل.م قطبا ا

 هللا ماعتو ماهلالاو ىحولا ةطساوف ماللامهلع ءايلوالاو ءاسالا راخا اماو ىلاءتهللاب صتخم |

 نم نامزلا رخا ىرهظيامو ةعاسلا طارشا نع مالسلا هيلع هراخ-! لسقلا ا!ذ» نهو هنادعس |

 لخدب نه لوا نا مالسلا هيلع لاق مك سانلا ضعب لاح نع هراخاو ىوهلاو عدبلا ةءاع

 باصا نء سان هللا ماقف مالسس نب هللا دبع لخدف ةنلا نلغأ نه لجو تابلاءاذها قم

 فييعض ىلا لاقف هب وجرت ىذلا كلمت قثوأب انتريخاول اولقو كلذب هوربخاف هللا لوسر

 ىدادغيلا دينا ةشاطلا ديس نعو ىنئيالام كرتو ردصلا ةءالسس هيوجراام قلوا ناو |

 قاقحتساىف ىسفن مما تنكو مهظعىا سانلا ىلع ماكت ىطةسلاىرسلاىلاخ ىللاق ءرسسسدق |
 تين أو تباناف سانلا ىلع ملكت لاقف ةعملا ةال ناكو ماثااىف مالسلا هيلع ىنلا تءأرف كاذ

 سانلل دغنء تدعقف مالسلاهيلع لودرلابناجنه ىا كلليق ىت> اقدصامل لاقف ىلاخباب |
 هللا ىلص هلوق ىنعمام خ.شلا اما لاقو ةلوهجم ةدوصوف ىا اركذتم ىنارصن مالغىلع دعقف

 ماسا تاقف تعفو ىسأر تقرطأف لاق هللا روب رظنب هناف نمؤملا ةءارف اوقنا ماسو هيلع |
 ديتطلاو ىلشال ىا ىلاعت هللا فيرعتب عقو اما اًذهف مالغلا ما-اف كمالسا تقو ناح دقت |

 لق



 فاقحالا ةروس هنزل 1 8ع

 ةيالولا ىنمي ةيالو اذه انماعب قيدصتاا هرسسدق دينلامساقلاوبا ذاتسالالاق ءاضقلاءو-ن.
 فيكف اهناهرب حوضو عم هللا تايإب اورفك رافكلانه بحعلاو ىريكلا نود ىرغصلا
 4 مازلا لص صاخ قيفوت ىلاعت هللانه ناك اذا 9 ءالوالا زاثا ن٠ اهريغي نوئمؤي

 همالك رث أف صاصقلا ضعب ساجم ىلا تفاتخا لاق هنا هرم.سدق ىتادادلا ناماس ىلا ن

 قيرطلاىف همالكرأا ىلق ىف بف همالكتعمسف امان تدعف ”ىثدام ىاقىف قمل تقالف ب

 ةفلاخلا تالآ ترمكف ىلزنهىلا تعجر ىتح ىلقىف همالكرثا ىتبف انلاث تدع مث بهذ مث
 هرسسدق ىزارلاذاءمنب ىح ظعاولا ىراعلا خيشال ةاكملا هذه ىكحاملو قيرطااتمزاو

 ةظعوملا باف ىتارادلا نايلسابا ىكركلابو صاقلا :روفصعلاب ىنعي اكرك داطدا روفصع لاق
 نإءرفااظءاوم ظءاوملامظعأو ىلاعت هللاهمحر نه الا لوبقلاب لخديال نكل دحالكا حوتفم
 ىاردب ٠ ارتاح ناب ىريكتات ٠ ارتارق دئاوخ لح نازا قح ( ىئاجلا ىلوملالاق )
 ةمكلا _عدبلا « لسرلان« اعدب تنكام لق رظ الاب مع اكتمإ كرو رع رك نارك ماكر
 ةسحي تايا م و هيلع هللا ىل هيلع نوحرتَش اوناك هلم رب ملام ءايشالا نم وهو يبل

 لسرلان م اعدب تتكام مهل لوهيناب مالسلا هيلع صاف ةربكمو ادانع تاببغملانع هنولأسيو

 ١ اوقفتادق مهاكو لسرلان و اريثك ىلق ثعبدق ىلاعتهناف رشيلا ىلا لسرا .لس صلواب تسل ىا

 هللاىلا وعدا لب هللا نوعدبام ريغ ىلا انعاد تلو ةتعاطو هدي>وتىلا هللادادع ةوعد ىلع

 ىلع ارداق تدلو قالخالا مراكم ىلا تعلو ةيدوبعلا ىف قدصلاو ديحوتااىف صالخالاب

 / ناف بويغلا نم هنع نولأ ام لكب مكربخاو هنوحرتقلام لكب مك ١ ىتح هيلع اوردَه ملام
 ىجواامبالا مهموق نوربختالو تاي آلان ه هللا معانا ىلع الا نوت أي اوناكام لسرلانه ىلبق نه

 نوحرش' فكو ءاد الا ند ىلبق ند هللا اعدام ىلا مكتوعد نا نووكشا فيكف مهلا

 | اهل دك أت الو ةفان ىلدالا ام هي مكبالو ىف لعفبام ىردأ امو 9 ىايا هللا هني ملاه ىلع

 ةبوصنم ةلوصوم ةءاثلا نوكت نا زوجو لعش اهريخ ءادالاب ةءوفرم ةيهاهفتسا ةيناثلاو

 ايف انببصي ”ىش ىا ملعأ امو ىنعملاو ةياردلا نه ىربتلا ماقم قل ىضقا ةيماهفتسالاو ىردأب
 نحلانم مس مسن ٠ ءايس الاىفناكدق هناف ايئدلاىفكسماو ىرصمأ ريصي م ىلاو نامزلا نم ىلقتسي

 كلهأ نم موه مالا كلذكو نكفلاع اون اب أ ىل ن» مهمو نطولان ٠ ةرحوهلاب نحتمع ند مهو

 كلذ ريغبو قرغلابو ةحيصلابو حم رلابو خسملاب اذكو فذقلاب هك اله ناكن» مهنهو فدخلاب

 مهو هم روصنملا يلاغلاوه نه ماعو هوجولا هذه نه مو هب لعشإام ملع مالسلا هيلع ىف

 همأو سالانم ةمصعلا هدعوو ةرجهلاب ءصأف مهسمأو ,سما ةبقاع هيلا هحوب هللاهف عمت
 زوجي لبقو مهلصأتسيو هلادعا ىلع طلسيو اهلك نايد“الا ىلع هنيد رهظي هنأ ربخاو داهملاب
 ليصفتلا ىلع نيرادلا ىف مكبالو ىب لعغبام ىردأ امو ىا ةلصفملا ةياردلاى ىنملا نوكي نأ

 معنلا ىلا داربالا ريصهناو نوبلاغلامه هللادنج ناف امولعم لامحالا ناك ببغلاب ىل ماع الذا

 ببسنم رك ذامل قفوالا رهظالاو هللاهمحر دوعسلاوبا ىلومالاقو محجلاىلا رافكلا ريصمو

 نود ةنويندلا تاعقاولاو ثداوأانه ةوبنلا فئاظونم هملع ىف سلامع ةرابعام نا لوزنلا
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 ةلاحتسالا ىلع ارداق ناكنمالا ةدسنلاب ىا موقلخلا ىلا لوصولا دنع. السع باقننت اهناف را
 نولعشال مهناف لمكلان ه ءايوقالان ود ءاقعضلالاوحا نهاذع لاثمادعي نكل ىلاعت تارادقاب

 لاح انتايا قه رافكلا ىلعىا# ممماع لنتاذاوؤه ةمصعلاهللالاسن ادج ع رشل !ىهاوط فلاخيام

 لاقو ) اهريغورشنو رشحو مارحو لالح نه اهنالولدم ىلع ةلالدلاتادكاو 4 تانيب 2 انيك

 زو و« أش وهلجالى ا قحالاورفك نيذلا لاقل ناراجتالئالددشاب هاظ هكقلاحرد (ىفشاكلا

 ىدعتب ناعالا ناف ضيقالا ىلع ضيقنلا لمح نم ماللاب ةيدعتلاو هب اورفك ىنعملا نوكي نا

 ىلع اصيصنن اهريمض عضوم عضو ةولتملا تايآلانع ةرابع وهو هريغو هلمتتما هلوقىف اك اهب
 رفكلالامكب اليجست مهاع ولثملاريمض عضوم لوصوملا عضو اك اب نامبالابوجوو اهتيقح |

 « نيم رحس اذه وه لمأتو ربدت ريغنم مهءاجام لواىف ىا « معءاجامل ف ةلالغلاو

 ثعبلانم هبقطنام اوركتا دقف ارحس هولعج اذاو هلةقيقحال الطابو ارحس هنوك نهاظىا |

 هللا نايعلاو لهخلانه رفكلا نال لهجا ىا ريخانه رفكا اوراصو ءازطاو باسملاو

 ابذك هللا ىلا هفاضأو هقلتخا ىا ناءرقلا دمم ىرتفا نولوشأ لب « ءارتفا نولوش ما»

 هلوقب ف يكف رشبلاةردقزي> نع جراخ زجح» مالك نآءرقلاناف بجعتلحوركتءاذه مهلوقف |

 رداع عنشأ هللا ىلع ءارتفالانكل رفكءارتفالاورحسلا نءالك نا اعاو ٠ هيرتشوماللاهلع |

 | نوردهالف ىا 6 أيش للان ىل نوكلمالف © ريدقتااو ضرفاا ىلع ©: هتيرتفا نا لق ©
 ىرتفأ فيكف ذئنيح ىنقاعي ىلاعت هللا نا ىف تيرالذا ايش هللا ٍباذع نم ىنع اوءفدت نا |

 © هيفنوضيفتا< ملا 2 ىلات وهو اهنءصالخال ىتلاةبوقءال ىسفن ضرعاو ابذك هللاىلع

 | هناآ نءطو ناءرقلا حاذقف 'ناوضو ىا اوُعرشو هف اوضاخ !ذا تيدحلاف اوضافأ لاق: |

 #« مكنييو ىنبب ادهش » ةلص ءابلاو هللاىا هب ىنك © ىرخا ةيرفو ةراث ارحيستيمستو |

 | ممتضافا ءازجب دعو وهو دوحألاو بذكلاب مكلعو غالبلاو قدصلاب ىلدمشي ثيح
 ظ مولع هللا محب داعشاو نها بانا نا ةمحرلاو ناّرفلاب َدْغَو #« محرلا روغغلا وهو ف |

 اومر قاع امنع اومدو قا ةيؤرنع اومع نيذلانا ىلإ ةراشا هنفو مه: رج مظع عم

 ىزاح لكلا لاخلا دهاش ناكاملو مف اوضاخو ءاتقالا مهمالكو رحسلاب ل-سرلا ةثرو

 ارىاطب ديزيوبا ٠ ديدشلا باذعااو نالذخلاببذاكلاو ديزملاب ةرخ آلاو انندلاىف قداصلا

 نكيلو ىلب تفك تسا هللاالا هلال ةلك تشب ديلك كداب وك ىعوق هكدندبسرت ءرس سدق

 تدعو ناتمو غورد زا نابز تسريح راهحوا نادندو دئاشكت زاب رد ناديد ىف داك

 ٠ كاب تعدبو اوهزا لمعو ىلاخ تهشو مارح زا مكّسو ىفاص تنايخو ركمزا لدو رود

 سائلا ريخ هب ءاحام ةعباتي ساجرالاو ساجالانه نطابلاو ىهاظلا ريهطتنه دبال هنا رهظف

 ةقدانزلاو قاسفلا ىدياىلع رهظي رحسلان ا اولاقاك ةعئاتملاه ذم ةهاركلاو رحسااقرتش اتأف

 نيذلا مهف ءالوالا اماف ةنسلا ةعباتمو ةيعرمشلا ماكحالاب مازنلالا ريغ ىلع مهنيذلا رافكلاو

 مهرارتسا هللاسدق خويشلالاق اءاعلا ةجردلا اماداو ةعيرسشلا ماكحاو ةنسلا ةعئاتمىف اوغلب

 هللاب ذوعن ةعاخلاءوس هيلع ىثخيو اولاقو مهتكرب مرحبنا نيالا ىلع ركتملا ةبوقع لقا

 نم
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 | نوك ريد ىلعو نوبيجتسي فيكف نولقميال تاءامج مهموكل 4 نولفاغ وه اهظفل رابتعاب
 ءالقعلا رئامضو مهلاوحاب نولغودم نورخسم دابع مهف موتو ةك الملاك ءامحا مهدويعم

 روليظ عم ةلفغلاو ةباحت-الا كرت نه ركذ امب اهفصوو ءالقعلا ىزحت ماتصالا مه ارجال
 0 ىوسب دهو رو دراذكب + تانح ل ةمشح كى بك رهف ٠ امدنعيو اهم مكهل اهلاح

 بعغارلا لاق سوداقلا ْى اك عمنا رشح لاو ةمايقلا مايق دنَع سالا رمثح اذاو 2 تايلط

 | ةعاملاىف الا لاّشالو اهريغو برحلا ىلا هنع مهجاعزاو مهرقم نع ةعاما جارخا رشحلا

 | ىا #© مهل 88 ماتصالا ىا دي 34 اوناك رششنلاموهو ثعبلام وب ىحس اك ريشحلامون ةءايقلا ىمسو

 تعاقشزا ناشيدب ديدرب ىع ناك هما فاللخ م م6وعقس الو مو رمغإ 0 ءادعا و مع دباعل

 ىا 6 نيرفاك ب مم ةدايعي ىأ » مم دابعل #3 مانصالا ىا ه6 اوناكو و ىراك ددمو

 || لوقتاو ,مرمةابح ن هيأ روح ومان سالا ىب ىلاعتهنا ىوربام ىلع لاقااؤا لاخلا ,ناسلب نييذكم

 سنو .ق مدهأام ريظن هي لاق كلارمشالاب ديالا كمر مع .ا وها ةقيقحلا ىف اودع امعا معا

 هدنع هناف ةلفغلا موننع روشنلا ىلا ةراسثا ةيالافو نودبعت انايا متاك ام مه وة رش لاقو
 برالا ىلودع مهناف مالسلا هيلع لياخلا مهاربا لاق اك ءادعا هللا ىوسام عييمج نارهظي
 جح هاررد هريس سدق ىءاطب ديزيوبا هكت ساق « نوكر شت امم ىررب ىلا لاقو نيملاءل|

 هراخ تفكى نك دوب هداهناجت ارب اردو> ناليدع نازاو اردوخ ٌهريخذو داز تشاد ىرتش
 نإ تق ويعلو قمحشا نياق وحم يئازياب# تسمع ىفلظب نباو تسرامس ابا لزوم ع شامت

 كك وان تتاركت ورد تيلخرتشا تك ج..هراب انركناورف تيسرتشار ابر ةدهرادزو درعاوج

 مع يي ولا نابل تفك ناعم جد نوح جيه ىناركزا ارواو ديدرت رب. رتشا تشي راذك

 دينك زارد تمالم نابز مداد ناب ايفا دنردخ لاك تيفع كر ءيتع كرت سدا

 ا ترايزهن دعو تفر نوح سيدر <" دياب هح امشاب ديرادب تقاط "ادرك ف وشكم | راقب او

 | رهش ردربخ داهن ماطسب هب ىور ىتعامحاب دياب نتثك زاب ردام مدع هكدما شرما درك
 ىصرق خيش دنديسروا كيدز نوج دندشوإ لافتسا ىباجوو دبات مالعسب لغأ همه داق

 دنتدثك رب ىوزا دنديدب نا هلمح داتسي ندروُم دوو ناههر رهشو تك نجا زاار

 لوس - ني درك اىصقاخ همه مدل راك تعيرمش زا “هلمسع هك ديدي دن تدك ناحا خيش

 كاللاسلا لغشيام لكذا ىلاعت هللانع:هولذ-_ثيال_ىح نما! اري دب زي ىلا ”دارص ناك ريقفلا

 راطفالا ليك ليلا هوجو ن٠ ناك هحو ىأب ودعلا بااتجا نو ديال فل ردع وهف هللا نع

 ع هلعقو اع رهشلا ةمر> كله هلزاح نيفيا تاق ناف دصقملا اذهل :ةليس-و ناضهر راه ىف

 هذه ىوس هنع مهعف ديام معاقالم دنع دج مل هنا لوالا ناهحو هلتلق هرامت ىف راطدال

 ماودلاىلع هعم سنالاو هللادنع لوبقلاوه ىذلا مظعلا مالل اليصحم رفكو رطفاف ةلمحلا

 ماقملا اذه لثمىف مضعبو راطفال ف صخرص وهذا هيلع ةراذك ال !رفا_سه ناكزا هنا ىلع

 اظوفح ع رشا |ىهاظن وكي ناس هءال ناكمإلاد نع انج والا هوز ةداعلا ذنعانيعب[ ضار بِكَبرا

 برش ءريظن وةيهالملا لاح وهامءانف الا وما . ءالا ىلع ا رداق ناكذ'ةيةحال ةر ص رطفأهن'ىناثلا :جوااو

 © نما ٠  نايبلاع ود )
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 هناا تراوما ةزناتورفكو اعدام ةئالإ للجن ويللالاو هناقع نب اكركن اثر دك |
 «باتكب قوتنا © ىتفملاىدعس ىثاوح ىفاكتاو سلا ىف كرش مهلماضرالا ىف كرش مهل اربدقتلاو
 دنس ناينالانع زيدحعتاب مهتيكش دمي ىلقن دنسب نايتالانع مهزيجعتب مهل تيكبت للا
 ىا با_:كلا ىا اذه لبق نم » ناك ىهلا باتكب ىنوتتا ىا ةيدعتا ءابلاو ىلقع
 ةيوامسلا بكل عج نا ىنعي ا ةىك ىلع لاد كرشلا لاطناو ديحوتلاب قطانلا ن'ءرقلا

 مكيلع ترش ماع نه 2 هش ىا د ملع 0 ةرانأ و! 0 ناءرقلا هب قطنام لمع ةقطان |

 مدعشو م نق ةراثا ىلع ةقانلا كمل مهلوقن . ةدابدال مهقاةحتساب ةدهاس نيلدالاو هلع نم

 4 نقداص متلك نا وه ب 8 بهاذ مدعش و و 3 نم ادم تناك محشو | ٍِ هه ىلع ىا ا

 2 اهلع مهمل ثيحو ىلش وا ىلقع ناهرإ اهلع مس ملام حصت داكتال اهمناف ؟ اوعدفف |

 * قراي اروا كلم ونا داو + امالطب نيس لقنا او لقعل اةلدا اهوالخ 36 تهداقدقو امهم ٌ

 دنك ى وعد 8 : كلام للك 11 شقلخ تس 8 ةرالا ارشناكس |

 ردهال اهريعو ناطيشااو ىوهلان٠ هللا ودنم ديعيام لكنا ىلا ةراشا هيفو ٠ ىكلاه زج

 لاد هللاريغ ةداسبعل سلو لطانال اهعازا ا ناو قحلل اهماقا اع ناف ماع! ا اهله ا

 لها نم ءاملعلا قشا ةكنمو ةفشاكملاو ىهلا ىلوانه ل اهزو< و لوقثئملاو لوةعملا نم أ

 باوثلا بلطل ةعاطلاو ناعالاىف ةيغرلا اولا ىى> صالخالا بوجو ىلع نطابلاو ىهاظلا

 راثالالو ةزالال هلله اما ةدابعلاف هللاريغ ةظحالم امف ناف ةديقم ريع باّمعلاَنه فوخالو

 نه © دبعبو 4 وعدب نمت 9 تسر" هارذ 2 لضأ # هلوق هربخ ماهفتسا *« نمو »

 لوعقم ةلجا 4 هل بيحتسإال ند هنداعو هللا ءاعد ازوادتم هنوك لاح قا ٍِ هللا نود

 ىلا نينا ب د رداقلا عيمسأ | مهةلاخ ةداع وكر تح لاض ل 1 مث ىاوعدب

 لطاب دو.عم كيت 0 ىعل ل + ةباصحتسالاو ةردقااو عمسلان ع ىراعلا معو“ 72 ةدابع |

 ةباحتسالا ىف ةرغ © ةءابقلاموهىلا 8 دش دهاو ىهاظوزا تباحتسا رثا دئاو# اددوخ

 زابتعا ىلع عامجالل ةمايقلامون ةباحتسالا مدع ىبم مم نا هم مزمل لبق ناف ايدلا تماداه ىا |

 ىلع ةي لإ سانلا ريث> اذاو هلو لد دقو قوطأمللا ضراعإ الف ماسول انلق ةياغلا موهفم |

 نوكي ا ءاعدلا صخي نا الا م اوببحت_ي ما مهوءدف ىلاعت هلوق هدريو ءاعد الو اعدلا ةاس هئاضتقال ذئني> ةباجتسالا مدع عاطشا ناب باع دقو ةءاجتسالا ىناق معايا ممتاداعم
 مدع نا عه ةياغ كلذ لعج اعاو خيشلا نبا لاقو ىتفملا ىدعس ىاوح ىف م ةغر نع

 كسل ةعاسلام اق دعل نيدباعلا عم مملماعم ناب اراعشا ةر> الاولاد قزم 5-55 مي احدتسا ١

 قبس امف دارفالا نا مكن ىنءهراتعاب امهف عملاو هلعافل واثلاو وعدب لوعفمل لوالاريمضلاف ا
 20 ال اي

 نيدلامونىلا ى وعل كءاعناو هوحنو ىوتلاو ةوادعلا كانه تدحنذا امندلاق َتعفاو اه عظفأو :

 هدنع قش امه عظفأ سمعا نيدلاموب رهظي ن 0 هيدا تناكّناو ناطشلا 3 هاءللا ناف

 مهتدابعو نيكرشملانيعادلاءاعد نعىا  مهئامد نع  مانصالا ىا « مهو قه عطقنناب'اك

 رابتعاب
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 دمع ركبوب| مامالا خيشا لس ةيريهظلا ىواتف رخآ ىفو ةقيقح صنالدر هيف لوقلادرف باقلا
 فاخاال هلوقلاقفهوجراو هللا فاحا اماو ةنْلا وجراالو رانلافاحاالانا لود نمعلضفلانب

 تدعا ىتلا رانااوّمناف ىلاعت هلو رانلابمداع فوخ ىلاعت هللاناف طاغ ةنْل اوجراالو رانلا

 حرص ريقفلال وق ٠ ىهتارفكك لذلادر فاخااللاقفهللا كف وخامم فخ هللبق نهون.رفاكلل
 هدام ناكولف هلل صااخ ريع ناما هنال حصيال ةئلاءاجرو رالافو> لجانمزاميالاناب ءاملعلا

 دارملاناىلع ناميالا ةقيقح باصالب رقاكيمل امهلعىنمب سيل ىتاعانا ءاجرلاو فوألاىفأ نه
 ' ريد ىلع هدبعو ىضتقمي رانلا هلذدي ىذلاوه هللاناف ىلاعتهللاءاقتا ةقيقاىف رانا اءاقنا نم
 ر مث رانلامكلخدبال ىتح هوصعتالو هللا اوقتاف انلوق ىلا ةياآلاف ىنعملا لوؤيف ةتاصع
 يون ذلاريك !ندو ع رشلل قباطم ليكأقت هن دهع نع جورخلا ىلع رده اذا 2 صنلا هاظ

 اذهب ىفصأتتناو كفنمزلاىا كسفن كدلع هب اوجىف لوقف هللاقتا هيخال لجرلا لو نا
 ىدوهلالوق نوره مح املف هللا قتا 15 5 هريس قف ديشرلانورهل لاق ايدو نا (ىور)

 ىلع ماح اذا لوصالا بتكىف ءاجو ميظعلا هللامسال اهظعت اولزنركسعلا اذكو هسرفنم لزن
 انسانا نحلا نع ةياكح ىلاعت لاق م ةسودمم ءاملانالربلا مهوتل نيعلادقعتا ءامسلا نسم
 مظعت نيعلاب دوصقملا نال امأ نوكف ةرافكلاوهو ثنا يجوم همزليو ثنحم مث ءامسلا

 هللا نم فاخمو حصانلا لوق لش نا لقاعلا ىلعف ىبننا مسالا ةهرح كتته انههو هبمدقملا
 عارعر وامك اذافإر كدطل لافتا وارعيو هقلقلا كاتم وانت هنؤكيا وح اهوا مظعيو

 عسساولا هفطاو هاطعو هوفع هللا لأسن راهق ىلاعت هللا نا فرعبف هرهق تافص رهظم نوكي

 اسمدهديم ربخ ةيسرافلابو ىتوربخا 6 متأرا  اتيكسو ا وتنيرفاكال # لق  هاضدو
 «ىودا © اهريغو بك اوكلاو مانصالان م 6# هنلانود نم # نودبعتامىا © نوعدتام 2

 نابوه و ةهل ١ اوناك ىا * ضرالانم اوقلخ اذام »© متارلال دك أت وهو ٠ نمي دي ات
 متارأال لوالا لوعفملاف للا نود هقلخ اودرفت ضرالاءازجانه ءزج ىاىا اذامىف ماهءالا

 « كرش مهلما 8 مكتهلا لاح نع ىتوربخأ هلامو اوةلخ اذام ىتاثلاو نوعدتام هلوق

 مهوب ىتح اهريدتو اهكلموا اهقلخ ىف ىا هك تاو.سلاىف  ىلاعت هللا عم ةكرش ىا

 هجوب ءايشالانم ”ىش دوجوىف هل لخدم الام ناف ةيدونعال قاقحتسا ةيئاش مهل ركبنا

 مكنظاقث ءالقعلا ءايحالا نه اوناك ناو ةذكلاب قاقحتسالا كلذنم لزعع وهف هوجولانم

 تسدن قرمصت نامساو نيمزرد ارناشياو دنازجاع امث نادورعم هكت س هاظ نوجو *« دامب

 ناكهناف مالسلاهيلع ىسيعف لوقت اف تلقناف + ديزاسى كيرش نماب شتسربدد ارج سب
 كلذو هنذاو ىلات هللا رادقاب وه تلق هربع هيلع ردّهالام لعشو ربطلاقلحو ىنوملاىحي

 ضراللب عي نا نود ىا ةيلفسلا نود ةيولعلا تاهملا ىف كرشااركذو هسفنف هزجي ىفانسال
 ةعوفرم اهنوكو اهولعل اهقلخم ىلاعت هللا صاصتخاىلع ةلالدرهظا ةيولعلا ران آلا نال اًضيا
 لاقولىنمي ةيلفلا ثداوملا داجياىف ةكرش طئاسوللنا مهوتب ام زارتحاللوأ دانوأو دمعالب

 ىلع اذه ةاذلا ثداوحلا داجباىف ةكرشوالخد تاوءسللزا مهونل ضرالايف كرش مهل مأ
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 حاورالا تاومس تقلخ ةفرعاا ءذهلو لابجلا مكئاعدب تاازاو روحبلا ىلع ميشا هتفرعم

 ىلع فطع « ىمم ىلجاو # ىوتلاو بولقلاو لوقعلانه اسمهنيامو سوفا ىضاراو

 كلذو ةدايقلا موي وهو لكلا روما هيلا ىهنني نيعم لجأ ريدقتتو ىا فاضملا ربدقتب قا
 ىا رجزو ةظعومو ملالا ءانف ناذيا هيفو هسضن لجالابال هبالا سيل قلخا نارتقا نال

 هتفرءل ىمسم لجا فراع لككلناب ةراشاو متقلخ لو مكب دارءام اورظنا و سانلاا ما اوونناف
 قوف هناف هناقرعو ةملعب دملارتنيالف كوالا ىهتنم اهناق ةس نوءبرا ةمالامذه ىف هرثكاو
 نه ىلا ةسنلاب اذهو اهنامزأو امتاقوأب ةنوهصم رومالاو ةءامندح لكلو ماع ماعىذ لك

 ةنس نيعبس دهم نه سانلا نثالاو ناكمالا ماكحاة غنم مصعو ةيلصالا ةرطفلا ىلع كلس

 جاتحم اهرخا وا لوص>ح ناف ؛هرخاواو ةفرعملا لث.وانيب قرف هنامث ةياغلانود فهالمث

 رحل ترتخلا اج سلك لدم را وأى« رشاد رس دقذ/ ايلئاو تلاع. وطب ةامجلا

 نا( نيلاملا يرث ام[ "ولو مالشلا هلع قتوذ ا ةجسغ وأو "كح تاق" نوعَرف
 ذورلاو سم ىلا خاب نه هريس رادقمالا كيل قيرطلا اذه دصقاا هريس سدق مهدانب مهاربا

 هناكم لجرلا فقوف كلازه ريثكلاءاملاىف ةرطنفلا نه طقس لجر ىلا راشا ثدح راص ىتَح

 قعر اجلا رمل ىو اق اشك ةفاظإ ءككجاأ عفا هياولمالا ةيئازبثزاو تماخف اوولاو

 أ

 اذه تراتخاف اهقتعاو مهرد ةثام وح اهارتشاف راحتلاضءب اهمحرف اهنس ربكل دحا اهف

 اهتايلعو اففاوفاز؟ءولكلا؟ءاسز .اهزاؤج وع هني ياك لق .ةدابلا برع كم أؤا ىيوطلا
 حود ضيف ٠ للعلا نه ”ىشب ةلاعملاريغأا ةيلزالا ةدارالاو ةّئدفلا ةءانعلانه ذهف اهنازنم مظعل |

 خرشلاةرضح لاق ٠ دركم اي.سم هنا دناكب مه ناركيد ٠ ديامرف ددم زابرا سدقلا
 رسعتو لامعالاقلخ ةلأسمىف نين لا .دحأ ىدنع صاخت نكي رهطالا هريس سدق ربك الا |
 | ىلاعت هللا ىفقوأفءوق هلوَشب ىذلاقلخلا نيبو موق هب لوض ىذلاب كلا نيب لصفلا ىدتع |
 سنالا ثدون م. انهله لو قولخم همدقتمل ىذلا لوالاقولخلاةقاخ ىلع ىرصب ع

 ن* ”ىثالو رثا هيف دحأالام تاثدحلان ٠ هاربام عيمج اذكه ىل لاقف برايال تلق ةريأاو

 خفنلا تقلخ ىرما ىلع نزحت تاغ كلوا تايد ؤلا دع اطشإلا 'ئؤللا غلاف قولي

 | # اورذنا امع » ةملهأوك رسةهىا © اورف. نيذلا ..9 رئاطا' ىف نوكتلا _ةاخو ىسعفف

 نام البهل دادعت-الا كرتب « نوضرء» ف لاوهالانم هيفامو ةءاينلا موب نم اوفوخو ه

 اب دحا هللا مصو اذا ءاهققلا لاق رفك هءاورذدا امع ضارعالا نا ىلا ةراغا ءهذو لمعلاو

 كلذوحتنو ىذأتاو ناسنلاو مونلا :رظأاو تاهملاو ةمسملاو نودخلاو ناكمالاك هب قيلبال

 لد لاق ةيعووب دف" كاين ركسا ب لطول روب وأ ! تافو وأ لو

 اذهف مراكينو مكلاقف نكمرخالا هلا لل ارد لابخ نحف ]جل راو زوون كت جاف

 رفكي مشيدا هن خذود زا نه لاف رالا كال>دب هللا ناق هلل ىصعتال لجرل ىلقولو رفك

 مسحو مرو نادنح لاقف د. زامتست وا بح رابسو روخ رامسإ لجرلا لق ولو

 اتيت هنع اهنم ريثكلا: كحضفلاو مونلاو لكالانم لكن وكل رذكي مهاو> دوخ هكم هنخو

 باقل



 فاقحالا:ةروص 0 #8 ك١ #ع

 ةرمشع ثالث ةةسروهش كللسىف ماظتالا ناضمر روش نهرشع عيبارلا ىف ةناكلا ةروستسع

 ك6 3 نونالثو سمحوا عبرا فاقحالاةروس فلاو ةثامو

 ميلا دحوتلا عل ةلاقح ىلإ ,ةراش ارءاخلا مهضعإ لاقو محب ةامسم ةروسل| هذه ىا 60

 لها بولق تيم هانعم مهشعب لاقو ميركلا ههجوىلا رظنلاوهو ديزملاعم مهن هتاضرم ىلا

 ٠ نيقلا روني تقرشاو نيدلا دهاوش ايف حالف سجاوهلاو رطاوخلا نع اتصف ىتانع

 ىوملا ةايح اذكو ىنوملا هبركوا لاق مك ىتوملا ةايح ناءرقلا نا ىلا ةراشا هف ريقفلا لودي
 ءامسالا ىلا اضياو رارسالاو حاورالاو يولقااةايح مكاو فراعملو مولعلا ناف بواقلا نم

 ةايخلا ءاح ءاسحلاف مالكلاو رصبلاو عمسلاو ةدارالاو ةردقلاو ملعلاو ةايل!ىهو اهلع مدا
 ىدحتل نا ءرقلا لز'ا ىلاعت هللانا ىنعي عومجلا ىلا ر> الاو لوالاب ريشاف مالكا ميد ميخاو

 ىا 6 باتكلا ليزنت 8 ىمظعلا هقالخأب قلختو العلا هتافص فرعت و ىنسحلا هؤامسا
 ىضن ناَتِك نداتشرف .ةسرافلابو ةلذخل اى وسلا زئاس لعوب رويس مده لعب لمتعملا ناءزقلا

 . || لاق هاف قدصو ق> وهف هللانم ناكامو * هللانم »© هلوق هربخ ًادتيموهو « ضعب ىنزا
 عسي ىلع للاغ زيزع وهف زيزءلا نم ناكامو * زيزعلا البق هللا نم قدصا نهو

 ناكامو © ميكا »ف نطاببلاو يهاوظلا باب*ال ىهاسظ ليادو هيناعمو همظنب بتكلا
 ثاومسل انقاخام 9 لاقاك ةحاص» هيفامالا لعطبال ىلاعت هللانال ةغلاب ةمكح هيفف مكحلانم
 # اممءامو » امهبف رارقتسالا ثيح نهو امهم ةيئزاا ثيح نم امهيف اع # ضرالاو

 اقلخ 3 الا ُط اهوو ةفاتلا رويطلاو راطمالاو باحسلاو ءاوهلاو رانااك تاقواخلا نم

 نيفلكمال اراقم اهاعج نو ةغلابلا ةمك لاو حيحصلا ضرغلاب ىا * قلاب وه اسسيتلم

 هلك دوجولاو ةمكلالا ”ىث دجرام هناف لطاسلاو ثيعلابال ةمانقلاموي مهيزاحيف اولمعيل

 ق> لكل ناربآ!ىفدرواك نطبأ ةءس ىلا ىنملاوهنطبو ةروضااو» رهظ ةلك لكلو للاتالك

 لطانلاو تدحو دو اهماف قدح ل نا تاماك قطللا كَ ق- ق- هلك دوجولاق ةقيقح

 تدجو دق اهنافقح ةءلكن!ف ورح نافتمي ملو ديزتام لوب نه لوقك ام ىذلاىنءملاوه
 امه لص و حزربل او ةرخ الا اممفح وقح امندلافامح ىذلاىنءملاوهو تاماديزناوه لطابلاو

 قد> ايؤرلاف اوظقس اوأام اذاو مارين سانلا هنع هللاىضر ىلع لوق فرعي انهه نمو طيرو
 ايندلا نم هنوكل ةرخ الاىلا ةيسنلاب لايخ امهنم الك نكل اهريرعت نم جراحلا ينام اذكو
 | قيدصلا فسوب لاق !ذإز ةفيقح هنوك ىفاساماو اح هنوك ىفانسال اندلا نهو الابخ هنوكو

 سدق ربك الا خييشلا لاقو امح ىبر اهلمجدق لبق نم ىايؤر ليوأت اذه تبأإي مالسلاهيلع

 || اهك رت ةولشإنا ىلإ راش <. ًالاقو ةئقللاف قع وغو لاش من اكل لع طال.
 | قح هللا مفعول ثيدطاىفو ىفيعال قلخلا تقلخف لاق اك ىلاعت قحلا ةفرعملالا تقلخام

 : د هحجحجم 2 ا



 #3 .2٠ #8 نورشملاو سداسلاءزجلا

 تاهلا ديق نع كبر هيزنت ريبكتلانا ماعا نيفراعلا ضعب لاق نيرك اشلا ركش نم لجا

 رثاس نعو بتارملا بسح ةعونتملا ةيداقتعالاو ةملعلا تانيعتلا دنقنعو ةفلت#لا تالوحتلاو

 تادانعلا رس فيعنم الا هتفر عع قةحالا# نطبامو روك ذا كلذ نم رهظام رصحلاماكحا
 نه ريكا هللا اللص رييكت لك ىنعف ةينابرلا ةريضحلا'ىلا ةينئوكلا تاهجوناارسو ةعورشملا

 صضهاوخ مالسالا خيش لاقو ةينوكلا تانيعتلاو بتارملاو ةيدابعلا تالوحتلا هذه ديفتب نا
 تلا اك ىلعالا هقح لب ةعاطلانم ردقلا اذهب هقح ىدؤي' نه ىأ ربكأ هللا ىنعم هداز
 ىتح هريغنم ربك | هنا ىلع ىتعملا سيا تارمضملا عماجىفو كئدابع قح كاندبعام ةكئالملا
 دش ادتعلجر سطع هنا يك م هتردق راونا نم روتوهف هاوسام لك لب هنم ريك ١ لاه
 ملاعا لهو لجرلا لاقف نإءرقلل اقفاوم نيملاعلابر هللد+ا لق, دينا لاقف للدملا لاقف

 لقعلاب هلالج كرديو ساوملا هلاثيزا نم ريكا ىأ ربك هللا ىنعف هللاعم ركذي ىتح دوجو
 هللا ف رعيالهناف هريغ هفرعإ نا نم ربك ١ لب هريغ هلالجهنك كردي نانم ريكا لب سابقلاو
 ىلاعتّللا ىلع قلطا ذا ليصفتلا مسا نانم نوققحلا هيلعام حبحصملا ءالضفلا ضعب لاق هللاالا

 هاف نم ريدقت هيف غوسيال وربك الا وه للاعب وهف ىنءملاىف ماللاب فرعلل ةلزنمب وهف
 ىف هريغ هكراشي نا نع هزنم هناحبس وهو ءايربكلا لصا ىف هريغ هكراشي نا ىضتش ذئنيح
 راعصلا لاك ةاوشام راع" لب ىلاعت 'ةارغ ىآءايرك الو "نا" روطتن فيك ةياتمص لماع

 نه هاوسامقحىف ربكلاو ةمظعلاو ءايربكلاب فاصتالا نع الضف ىلاعت هبانج ىلا جانتحالاو
 نع الضف ىلاعت هقلخل لاك ىع ةفصىف هريغ هكراشي نا هللا ىلاعت و ةميفذلا قالخالا ءوسا
 قلاعملا لامكلاو ةغلابملا ةدايز ىلع لاد ىلاعت هقحىف ليضفتلا مسا لب مهل ةميمذ ىه ةفص
 ةالص تاريكتىف ديزب مالسا هيلع ناكو ىهنا هاوس امم دحا هيف. هكراشي نأ روصتسال ىذلا

 نم دانءالايف نوعمتجم برعلا نا هرسو رثكا ىرخاو اتس دئاوزلا لممم ةراتف نيديعلا |

 هسفن نع ءايربكلا ىني ناكف مظعتلادشا هتومظميو هلام ةعلاطم ىلع نوحازيو لئابقلا ١
 عمسب ( رارسالا فشكىف لاق ) دادعالا نم نانئءطالا لاك هلل صحا ىلاعت لاَ
 ديرخ مرد رازع 00 قل" ةكياس ا وهرملا هكديدنتا_بر زيزءااذنع نب رمح

 مددرازبب 0 هعيلَص ل 2 شتت ىأ هكىون هتشون همان هدياشت ىوريو

 رازه نآ ىابزاو شورفب نيكت نأ ىهاوذيم نه ىاضر رك | ؛دناشت ىوردو ُءديرخ
 اءسما هللا حر هكنك شن نأ ربو زاس ىرتشكتا اردوخ ميس راي زاو هدماعطار ةتسرك |
/ 4 . 

 ٠ ىنمو ايريك درس اروص 6 تسلالخجلا ىذ ديوادخ تفص ابرك اريز هسفن ردق فرع |

 3 ردنا كاخار 3 5 تدع جا 30 57 ارى « ىنع شئاذو تسعدو ا د

 زبو فال هاكردب ٠ مكبد مد ناِيسو ركدنلام ٠ مكح غيتدشك رب 2 ديد, « تخنز

 .لالجالاءدرب ارس دئامت ٠ لايخىاهدربنيقي دردب « رسز قروب هدات ناكرزب « رب شاكر
 دوجو ىثالتلالاو ادبا عفرإال هناف ءايربكلا 2106 باالا بحل ا نم قبال ىا

 . نادجولاو قوذلاب اذه فيمعاف نآآلا كلذ ىف مدعلاب قحتلاو ناسنالا



 ةيلاجلاةروس هإ هو ع

 مكعج سعو راكلا ؟اوأمو 2# رادمشح ناه 5 ىنكفا َّح هج د رابمره زرخ بود>

 ىوأمةنللا نا اك انيسننم ىوأم اهنال ٠ تسا شتا امش .اكاجو ةيسرافلابو متهج مكناكمو
 هي مكلذ © اهنم مكصلخم دحاورصان مكش دحالامىا # نيرصان نم مكللامو 9 انرك ذ نم

 اوعفرت ملو اها وزهم ىا « اوزه هللاثايآ ماذخما » مكنا ببسي ىا « ىنأب # باذمل

 ردنا هتشون اهاوس ةايحالنا متيسحف # ايندلاة الا مكنمغو © لويغااو ركفنلاب اسأر اهل
 ب ام نوجرخمال مويلاف © ىو. ىاو دير اينو ةوشع هك له 4 ىوأملا ةنج ناوا

 نم مهلقتبوا مهب ةناسا باطقخلا ةيترنع مهطاقساب ناذبالل ةببغلا ىلا تافتلاو رانلا نم ىا

 هوضرب ىا مهيد اويتعي نا مهنم بلطي ىا # نوبتءتسإ مهالو هه رانا ةبايغ ىلا باطلا ماقم
 | املف هتايا ضعب هداع ىدل2 ىلع رهظا ىلاعت هللانا ىلا ةراشا هيفو هنا وا تاوذل ةعاطلاب

 ذا ايندلا احلا مهتسغو نامز لكىف 'مهتداع وهام ىلع اوزه اهوذختا راكنالا لهأ اهار
 مهنال ىهلالا رهقلا رانن» نوجرخال موللاف ايندل ةايلا مكترفتالف لاقذا هللاةصو اولبقام
 ىدَق ىلع ةنلا ىلا غوجرلاف نودعتسي مهالو تاووشلاو صرألا ىعدق ىلع اهف اولد

  نيملاعلابر ضرالابرو تاومسلا بر  ةصاخ 4 د هللا 89 حلاصلا لمعلاو ناميالا
 نزلا ريركتو هاوس دحا دا قدتسيالف تافصلاو تاوذلاو ماسجالاو حاورال نم اهلك

 © ضرالاوتاومسلا ىنءايربكا !هلو 8 ةلاصالا قيرطب اهم لكلا ىلاءتهتيبرناب ناذيالاوديك أتلل
 عقومفف اه راهظاو امهيف اهماكحاو اهراثا روهظل زعلاو ناطلسلاو ةردقلاو ةمظعلا ىا
 ردق ىذقام لكفف هي مكحلا 8 باذيالىذلا «زيزءااوهو 8 ءإ اك مناك مخفتل رامضالا

 لكفو ”ىدلك ىلع بلاغ هنال ىا هوعيطاو ءايربكلا هلالىا هوريكود ألا هلنالىا هودمحاف
 ليزسستو ءايربكلاب ىدتراو ةزعلاب اب رزتا باوثا ةثالث هللزا ثردلاىفو ةللجا ةمكح هعنص

 ! ميركلا زيزعلا تنا كنا قذ ىلاعت هللالوَدِب ىذلا كلذف هللا هلذا هللاريغب ززعت نفث ةمحرلاب
 محرب نمو ةنملا هلخدا نا ىنعزان نمل ىتذيال لوس ىلاعت هللازا هللاعزان دقف ربكت نمو

 هللالوش ىمدقلا تيد اىفو هلىتش ىدلاهلابرس هللا هلبرسس ىذلا كلذف هللادحري سانلا

 قلخت نأ د.مللف ماهجىف هتقلأ امهم ادحاو ىنعزان نف ىرازا ةظءلاو ىنادر ءايربكلا
 .قرطتال نايدبا نالزا امهنال نيقللا نيذه قلختب نا لاحم هنكلو ىلاعت قأعا قالخأب
 فصو رابكلاضءب لاقدءعمو ”ىديمهلو ةياهنو ةيادب هلو ريغت دعلا قاخ ىفو ريغتلا امهلا
 نيطخمربغ نيلوالا نال ليوارسلاو صيمقا!نود ءادرلاو رازالاب هسفنىلاءتو هناخبس قا
 رسلا اذهلو بكرت امهفف ناطيخم نييناثلاو برقأ ةطاسلا ىلا امهف نيجوسنم اناك ناو
 / ىلاوزف بكرم نم قلخ ناك ناو لجرلانال ةأرملانود مارحالا ف لجرلا ىلع طيخلا مرخ

 اةطئانلسلا نع تادف _لجازال اوه ققح تكض ند تفلح كقف' هاذي "ماو هكر [ةطاققبلا
 | كيكرتنع عفترا لجرال ليقو لجرلا ىتحلتال كلصأ ىلع قبا ةأرمالل يقف بكرت طيخلاو
 ىلعأ هنا اوفرعي نا بجو هودمح اذا نيدماطلانا ىلا ةراشا ءايربكلا ىلع دولا دقت ىفو

 |اظداياو ندمالا صح نا لكنا وس ليوان اساقتالا ىواركات اقل دوا !نوكي نا نسل او
 1 سا سم د



 9 عه #8 نورشملاو سماخلاءزجلا

 سكه ىعي نديسر مالسلاهيلع دمحم مشادن ءرهز مديسر قب كنا اب مدناك جيههك مدش
 ردصرد ناش شد رد مالسل ا هيلع د6# اما تسا همهاب قح هك ديسو دياون اد شيوحردش

 دسر قىئاوتن فالوشن دمح ىداوب نيكل عطق هللاالاهلاال ىداو مرجالا: تسا صاخ

 ءاروتب نمأب مسوب نم همه مديد هجره ىهلا تفك ديزراب يدنا كي ىداو ودره ثقيقحمبو
 ىكالخ ديزيإبا اي هكدما نامرف دركدياب هجارم ىراذكم ردارم دوخ ”ىدوخزاو تسن

 لاحتك ١ وا مدق كاي ارمديد تساهتسب مالسلاهيلع دمعام تسود تعباتم ردتاون ىبونزاوت

 برقلاناكرف وا ةعباتملاو ىوقا قيدصتلاناكالك هنا رهظف قامت تءوادم وا تمباتمربو نك
 قالا هللابذوعن قارفلاو دعبلاىف راكنالال هأ و رافكلالاح فرع اذه نمورزنكا

--___-_ 

 دارملاو اهتبقاع ةماخو اونياعو ةلئاهلا ةركذملاةروصلانم هيلع ىهام ىلع ةئيسلا مهلامعا ىا
 ةمايقلاموير هظت مث اسحتست و اههتشتوسوفنلاو عئابطلا ايا ليم تناك ىتلا ىساعلاوكرشلا

 را اةروصىفةووشلاوةلغلاو ةرافلا ةروصىف صر اور اةروص ىف مار اف ةحب.لاروصلاىف

 بلكلاةروصق لخبلاو رهلاةروص ىف ريكلاو دسالاو دهفلا ةروصىف بضغلاو روفصعلاو

 سوماخلاةروصىفمانملاوبارمشلاو ماعطلارمشو ةركلاةروص ىنهناساب ةيذالاو لج اةروص ىفدقلاو

 ىالملابوهللاو ةموبلاو قعقعااو بارغلاةروص ىف ىوعدلاو ءابرلاو سرىعنباو قادلاةروصىف

 ةيسرافلابلاشام ةروص وف حونللاوثوعربااو لمقل اةروصق ةدعافالب ركشلاو كيدلاةروص ىف

 اًمَدلاىلاهجولا ل و# ةروص ف ةقسا ةّش رطل | نم عوجرلاو ةسيايلاةرجشلاكل ع الب ماعلاو لاغش

 ةئيسلاءا زجناف اهوا زج اولمعام تائيسيدارينا زوجنو ةئيسلا مهلامعاب ايندلا ةعرضمىف هوعرز

 ةاوزكم نم نانينالا حلق (نامتعيات »قاف: قامل أك ةياطاخا»ءاناتطع»و  اهوحواقيتت قمم .هنىقاح

 «موبلاوط قا بناجنع  ىلقو و باقعلاو ءازحلا نم ب نؤزيتسي هباوناكام + هلعف
 ةيانكلابةراعتسا باطخلاريمض ىنف ىسنملا كرتباذعلا ىف مككرتن هي كاسنن »» ةءايقلامونوهو

 « مناك © نايسنلا اهتيرقو مهب ةالاملا مدعو باذعلا ىف نهكرت ىف ىدنملامالاب مهبشتب

 اصلا لمعلاو ناميالاىهو اه اولابت لو هتدع مك رثاك ىا هي اذه مكموي ءاقل © ايندلاف

 ىرجأف اذه مكمو»ىف ءءازجو هللاءاقل متيسن ىا هف رظىملا ردصملا ةفاضامويلاىلا ءاقللا ةفاضاو

 نايسنلا رذب ايندلا ةعرنمىف.اوعرز مهناىلا ةزاشا هيفو ايقلم لغجو هبلوعفملا ىرحم مويلا
 نكواذابنولك ضلبكا ءءازادهر كس: تيك كدبا+ركماةياؤا ل ةنلا زمن :ةرخب الاف .مهزماف

 بروج

 م66 نورشعلاو سداسلا ملا هللو نورشعلاو سماخلا ءزملا 7 7-١

 ”اهفوصو.ىل نسل ةفاضانم 6 اولعام تنبسط ةرخالاوف رافكش رهط ىا 6 مهلاسو

 ١ ليالاةقرسو باعثلا ةروصف ةلرللاو لفل ةروص ىف ةطاوالاو دل ةروص ىف بدحملاورقبااو

 | عد ىف وه اما هوتيل اف مهأ رمكاام لكف ةفاتغ ا لامعالا بسحب ةعونتاروصلا نم كلذر عملا

 ١ لاش موركملاىفالا لمعتسيال نايحونا لاق لزنو طاحا # مم قاح وو اهي مساب تيمسف ةثيس

 | دروان بطر ٠ ىرو> ربو ناك اك نه دادن.م ٠ ىرورب ناجنرا موقز ترد ٠ رابروكنا ا



 ةيشاملا ةزوس هذ هال 8ع

 أ دنكوأ 3 هللادعونا ىلق اذاو © ةعافشالب ةجانلا لا قف قرتفتس ثيدح ىف ةيجانلانم

 2غ 5 ةعاسإاو 2 ةلاغال عقاو © قد » 11 ىنءعب وهف ةين آلا رومالانه هدعو

 قداصلا هبربخا امم موكل اهعوقو ىف ىا 6 ابف بيزال # هدعوام..رهشا ىع ىتلا ةمايقلا
 ةقدانزلاو رافكلانم ثعبلا ىركتماي كوتع ةياغنم © متلق © اهدوجو ىلع دهاوشلامابقلو
 العف لعفنام ىا 6# انظالا نظن نا »© اهل ابارغتسا نه ”ئىش ىا ىا # ةعاسلاام ىردنام 2

 نظلاو كشلا الا آكداقتعاال ىا نمحرلا حتف ىفو هسفن نم 'ىثلا ءانتتسا ههاظ ناف انظالا

 ناقيتسالاوه قاطملان ظلا لباقمو ىبنا نيقيلاىنمع "ىو ناحٍجرلاةفصي كشلاىفرط دحا

 ٠ تمايق مايقرد تسين ىنش ارام ىنعي ةعاسلا ناكمال ىا  نينةيتسع نحنامو 8 لاق اذلو
 مهو ةمايقلاو ثعبلا ىتنب عطش نم مهنف ايندلا انتايح الا ىهام نيلئاقلا ربَغ ءالؤه لعاز
 لئالد نم مالسلاة يلع لوسزلانم هوعمسام ةرتنكل كشب نم مهنمو ىلوالاةي آلاف نوروك ذملا
 عم حجارلا دافتعالا وه نظلا تافيرعتلاىف لاق ةيالا هذهىف نوروكذملا مهو هعوقو ةحص

 هنع ةهشلاو كشلا ىن ماعلا نانا نيقيلاو ىهتنا كشلاو نيقللا ىف لمعتسيو ضيقناا لامحا

 نا تنقين لاَغالذا ةيدورضلا مولعلا الو ميدقلاماع هب فصوبال كلذلو الالدتساو ارظن

 مان نش ىلع نوكيو اهم هللاربخا ىلا رودالا نع كشلا عفر نا لقاعلا ىلعذ ىقوف ء ءامسلا

 لهاهدعو ٠ ريك هسان ىزا<# دشاب اهدعو ٠ ريذلد قيت> دشاب اهدعو (ىونالاىفو) اهنم
 ١ .دعوف الق قدصأ هللا نم سدل نا كشالو ٠ ناور حعردش لهاا ٌهدعو ٠ ناور جنكم رك

 نوجري مهْكااهلاوهار ةمايقلا نوفا اوةاكناوممافدورسلاو حرفلاثروب نينةوملانينمؤملل
 ١ لو دهيلع فقوت ىذلاوه هتاف ةمان ءقلاعوقوالا ةمحر لا كلت ل6 ىلا نولصيالو ةعساولاهللاةمحر

 ىنطاللا كاردالاب لصاخلا ماعلاوهو نيقيل ماع نلاورالا ةازم نيقيالو اهميعأو اماحردو ةنلا

 الا ةيملعلا ترم اءذه لا هااب نونقو» نيذلا ءاملعلل اذهو لالدتسالاو بئاصل ارك.فلاب

 ةينىمالو نيقبل|نيعاهل لاب ىتلاةيناثلاةينرملاىهو انيع ماعلانوكراذاف ةيسدقلا حاورالاةيسانم

 اذاف ةزثالا باح نازطال يقبل امذه ديزتالو 7 اةدهاشم :نم لصاخلا نيقيلا الانيعلل

 دورو مدع ةبترهلاهذه ةدايز و نيقيلاح اهللاَش ىتلا ةثلاثلا ةيثرملا ىهو اقح نيعلانوكد
 وهف نيقيلا ةقيقح وهو نيقبلا ق> نطاب اماو ءايدنالل هق> ءايلوالل هئنع و هدعب باجالا

 لكالا ةل و ءوضولا ماود لثم ةدهاملاب الا لصحت ال بتارملا هذه و مالسلاهيلع انيبنا

 ضئارفلاو . نننعلاءاداياو :ضرالاو تاما تاؤكلم ىف:ركفلاب تاوكسلاونكذلا ةاثيكو

 ةقارملاو لاقملاقدص و لالخلا لك او ضرعلاو مانا ليلغأ و ضرفلاو قا ىوسام كرتاو

 | هلوقىفهلةءباتملانم ديالف ةيوبنلاةعيرشلا نه اهلكوةدهاشملاو ةنياعملا حيتاقممذهف هللاىلا هبلغب

 نوجدرك مالسالا ديسرت ريمغيب جيه ناجب و دركن تافتلا ىزبجم و دوم و دبخزود و
 نارازهو تيا ىنمديد نيشتا ىايرد نارازه ذا مديسر مالسل | هيلع ىاعصم كاب حورب

 |-د-حسلع 5 -ِ _-



 هه 4 ع نورشملاو نسماحلاءزجلا

 كلك تدب رام طواكيبا طلت لل/ تلو بالا, قويا دولاةوطواو : واف 1ك حزم اوت
 نم اهيف نكمتب ةدم فداصي مل اذا اروذعم ناك ارفك الو اناعا دقتعي مل اذاف لتعلادرجمب |
 كردل هلهماو ةيردتلاب هللاناعا اذاو هتعاس فت امو لبا قهاشف غلب ناب لالدتسالاو لمأتلا |

 ةوعد ةلزنع لمأتلاةدم كارداو لاهمالا نال ةوعدلا هةامت مل ناو اروذعم نكي مل بقاوعلا

 د> ىلع سدلو اروذعم نكي مل رلغنلاىف رصقاذاف ةلفغلا مون نه بافلا هن ق> ىف نسل

 طل مايا ةثالثل هع هناف ديرملاب اراتعا مايا ةتالثب ردقم هنا لبق امو هءاع دمتءي للد لاهمالا

 ىف ىدتم لقاعن رف ةتوافتم لوقعلا نال صاخشالا فالتخاب فات ةبرجتلا هذه نالئوه

 اهرادقع ملاعلاوهذا هللاىلا ريد ضوفيف ليوط نامزىف هريغهيلا ىدتع الامىلا لءاقنامز |

 لمع نا ةيرعشالادنعو !ئافيتسا دعب هنقاعيوا اهكاردا لق هنع وفعف صخش لكقح ىف '

 وه مهدنع ربتعاا نال اروذعم ناك ةوعدلا هغلد ماف كرشاا دقتعاَوإ كله قح داقتعالا نع ْ

 اوراصق مهدنع وفعم مجرفك نال هئمض ةوعدلا هقليث مل نم لق نمو لقعلا نود عمسلا

 نع مهماَمَع نال هلمض ةوعدلا لبق امار> هلق ناك ناو نضي مل اندنعو نامشلاىف نيلسملاك

 الف برا لقا ءاسن تق لثم' مياتقا ناكو اوفَع نوكيال نمأتلا ةدم كازدا دعب ٍناعالا .

 ملو لصإ ملول ىتح ارذع نوكي ايلا رجاهي مل ماسه نم برحلا راد ىف لهجلا مت نمضي |

 ةرهشل لحم سنل برا راد نال امهؤاضق هيلع بحال ةوعدلا هيلا خل ملو ةدم مصي |
 ماغي مل ناو ةالصاا ءاضق هيلع بجي مالسالا راد ىف ماسأ اذا ىعذلا فالخم مالسالا ماكحأ

 | نوكب الف. هنم' ريصقم لادا كزتو مالسالا ماكحا نع لاؤسلا نم نكمتم هنأل !موجنو |

 نيهجو ىلع وهف ةوعدلا هغام مل نهنا تاريرقتلا هذهنم ررحم ىذلاو ريقفلا لوس ءارذع ؛

 | لوالا نود روذعم قاثلاف الوا ديحوتلا فرعيو دهاوشلاىف لمأت.ام ردق هل لهع نااما |

 | فرءيوهو تام نم ربا ىف درواذلو ىعرش ناعا كاتذ نك ناو وت ةق رعملا قكتو ا

 | نه اجن كرش ابف سيل ةضلاخ ةفرعم ىلاعت هللافسع نه نا ىلع لذف نءؤي وهو لَه و |

 لاوحا ني نسقو مالم !امماع ءانذن الا نو ىن ! ةعباتالاوه قعرتشلا: ناعالا ىءَدَو ز ا :

 ىلع نيتأبل لاق نم لوقف نيروذعم وناك لوصالابو ددحوتلاب اول مل نا مناف ةرتفلا 8 |

 دعب ةلاخ قب نئمؤملا ةاصع رمم ىه ىلا مح نه ةلاعلا ة ةقءاعلا ناف ق>ح ا نامز مهح

 | ىمس ءاوس ىلاعت هللاةفرعم ىا ناعيالانم ةح لاقثم هلق ىف ناك نه ىنعي ناقحالا رورم

 نم ةلبةلالها فيكف ةدرجلا ةفرءملا لها رفكبمل اذاف رانا! نم ج رخال ما ابعرشش اناعاكلذ

 | ةلساس ىف ىعالا ىلواالاق ) ءرفك ىلع ىنخوا ىهاظ ليلدلدي ملام ىعرسشلا نامالاب نيئمؤملا

 اطخوتعدب دص ةحّرك ة ديورك ىأ 0 هب هك ٠ ديديوترب هلبق لهاز دش هكىه ( بهذلا

 را' لهاز شرامشم ٠ م شازرسسز اروا نكم ه لمع ماع ىورز اروا ىن - لاخو

 شتنج لهاز نيف « حاودو حابص نرد ءار دور هك ٠ حاط لعاز ىك ىنددو قي تع

 ْ هس اعلاف قاذخ لواط لنا نكن هكا كب لقال رَوو زا 'نءاا'٠ زائثم

 دارااو ةا>الالها ة.مالسالا قرفلا ء.ح ةورعلا عراك ةلودلاءالع خ.يشلا لاق ىواملا



 ةسامولا ةروس دف عمم

 زيكنارب ىبيفش ٠ ىو ىحاصو رآ تسدب قيرط ٠ تيك ابان دنسيون ناك اب هك ٠ تيك ابانو
 هللاانلعج ٠ نامز رودب دشرب هناعبوج ٠ ناماددنبدت تروص هظل كي هك ٠ ىوكب ىرذعو

 ونما نيذلااماف 8 هادهو ءسما لوبق ىلا نيقباسملاو هاضر بابسا ىلا نيعراسملا نه ك اياو
 هتنج ىف ىا # هتححر ىف مهر مهل>ديف و هلق امل ليصفت هنال مثالانم # تاخلاصلا اولمسو

 ىنعيهلا> مساب “ىلا ةرمسآ نموهف ةمحرلا ماسقا نم اهريغ نود ةنجلاىف ةقيقح لوخدلا نال

 ركذ ىذلا # كلذ © لسرملا زاملا قيرطب ةمحرلا اماع قلطا ةمحرلا لحم ةنلا تناكامل

 | لوب ٠ هءارو زوفالا زوف هنوك ىهاظلا 6# نيبملا زوفلاوه  ىلاعت هتحر ىف لاخدالا نم
 ناك امل نكلور:ةرخآلاو اينادلا ىف :ىل اجت, ةواقلوبلقل |ةنجيإ و داوهف مظعلا زوفلااماو ريقفلا
 نيملا زوفلا وه لبق ةنلاب زوقلا مهدنع ىهاظلاناكو ةماعلا ىلا ةسنلاب ىهاظ ريغ زوفلا اذه

 اورفك نيذلااماو © ةمحرلا عاونا لحم ةنلا نال مظعلا زوفل ىلع نيملا زوفلا لمتشا ناو

 مكينأت نكت ملا عبرقتلاو خيوتلا قيرطب مهل لاةيف ىا * مكلع ىلتن ىنا نكت مافأ

 « متربكتساف زف هيلع ةئيرقلا ةلالدب ةقئديلع فوطءلافذحف مكيلع ىلتتى نايا نكت ماف ىلسر
 ىدنقرمسلا خيشلا لاق مارجالا مهتداع اموق ىا «# نيمر اموق متاكو # اهب نامبالانع
 مل نيذلانم دنهلاو كرتلاو مورلا ص اقا ىف نيذلا لمسشت ةيرالا هذها تلق ناف مولعلارحبىف

 كلوقامو ءانهدلالامر نم اددع مك مهو هللاتايا نم ع مولع لّس ملو ةوعدلا مهغلبت

 هللإةمحر ملم دش نوروفنم نوروذعم ءالّؤه نا هب الا مكي ىدنع صهاظلال بال تاق موف

 | وبا لاق مكبا مصأ لكو مرهو قمحأ لكو ةرتفلا ف تام نه لك لمشت لوقا لب ةعساولا
 ردعو هحج هللا ىلع لزت مهلك ةعلرأ ماسو هلع هللا لص هللالوسر لاق هنع هللاىذر ةرب له

 عسوتساف قمحالجرو هوتعم مكبا مصا لجروام ىه مالسالاكردا لحرر ةرتفلا ف تاملحر

 ىلع قبصي و انلق ىلاعت هللإةمحر عسوتسا ىذلوه عرمشلا بحاص ناف هللاةمحر لئاسلا اهعا

 ىف نوضو# هقفلادرحجم مهعاضإ ةفئاطك كءقو كياسل لياضتلاو يكل لغشنالو هداع

 كئلواف رفاك وهف انتكىف ةرودلا انتلدأب ة.عرشلا كياعنلل فرعي مل ند ذأ اوهمج متر مغ قو

 ةئللا اولعحو هداع ىلع ةعساولا هللاةمحر اوةضثح مماممو مه ايح مايا ةحايشدلاو ليوعلا مىلع

 سنا لاق امبو اباقحا اهف نوئليام دعب دحا ابق سيل نامز منهج ىلع نيتأيل مهنع هللاوضر
 مهءاوها ءاوه الا لهال هللارفغي ةمايقلامون ناك اذا مال لاهياع ىلا لاق هنع هللاىذر

 نه وه قيدازلاو هريسف نقب ىدبق ممكنا مالك ىهنا ةقدانزلا الا مهلامحاب كنخإ بسودحو

 'ئش ةهرجالو, ايالوءاهلا دفتميأل :ىا قلاختا »لو ةرخ الاب ,نمؤنال ىإ نهدلاءاقس كوس
 مدع يجر ىدلاوو ناشر و دومت قو وق قو ةكارتشم مرطاو لاومال'نأ دقتعيو ءايشالا نه

 | اوبذك دقو اومعءزو نيملسملا ماوع اورفك نيملكتملا نم ةفئاطو مهليدضتو سانلا ريفكت

 | نم ءارب مه نيذلا وال ضو اورفكو نيءلكتملا ةءذ رشو ءاهقفلا ةفناط ىلع افقو و ارصح

 ةقدانزلا الا ةنلاىف اهلك ىتما مالسلاهيلع ىنلال وسب واهجوا اولهذ دقو ةلالضااو رفكلا

 | رمح نبا هللادنعو ةريره وناو دوعسم نب هللادنع لوشو ةدحاو امم كلاهلااضيا ىوردقو



 - مده حسم

١ 

 ا

 ا
 ١

 هه 252 8 نورشملاو سماخلاءزجلا

 نورحمي الف ةّساثلا مهايعا ىهتقم ىلع مهل هللا بتك.اه الا ةرخ :الاو اسدلاق مهيسصيال |

 ا * فور دوي شنذرس م نجح نيرد ( ظفاطالاق ) ءاضقلا ىلغالا ابضالابو

 رالاب هازج # م هلم ناكنمو ةنحلاب هللا ءازج ناعالا هلمع ناك نث كلذ مهل

 | ىلاعت برلاىدب نيب نايثحيف كرمشلاو ناعالا ءاج ةمايقلامو» ناك اذا مالسلاهيلع ىنلالاق اك

 رانلاىلا كلهأو تنا قلطنا كرشلل لوّدبو ةن+اىلا كالهاو تنأ قلطنا ناءالل هللالوقبف
 هللاص“اب ابوتكم ةما لك باتك ناك ثيحو ذئنيح لايام مات نم ا « انباتك اذه »

 لاش ناب ةمالاىلا فاضي نا ىهاظلاف الاو هىمال اليوهنو هناشل اهذشت ةمظعلان ون ىلا فيضا

 سصقشالو ةدايز ريغ نمىا #4 قلاب # 0 مكيلع دهشي ىا # مكيلع قطني وهف اهلبق اهفاك ام ل

 هقطنل ليلمت 1ا « خسنتسن انك انا ه8 قطني .لءاف نم لاح قآابو اذهل 3-2 ربخ ةلللاو

 اين ران كا ام 8 ةكمالاا بتكتسذ لبق امف انكىا اهنم'ىثب لالخا ريغنم مهلامعاب مهيلع
 مكلامعا بتكب ةكئئالالا سمأن ىا ةربك وا ةريغص ةئيسوا تناك ةئسح لامعالا نم ايندلا ف
 ناتك خسني م لصا نم لقاوه لصالاىف خنلاو بلطال نيس! نال مكيلع امتامثاو

 لزنيوالا ءاسسمالو حاص نمام مهذعب لاقو ءادّتبا ةتكلل لمعتسي دق نكل باتك نم
 همونىف هلمعي ىذلا هلمع خس ناسنا لك لامتا بتاك ىلا ليفارسا دنع نم كلم هِف

 ةروكيا ام -هجكلاط مقلا هللا قل>ام لوا مالسلا هيلع لاق اك اف قال وه امو هتليلو
 منك ام خساتسن انك انا: اوأرقاو رك ذلاىف ءاصحاو رو# .وأ رب لومءم لمح .نم اينذلاق

 لكو هللانا امنع هللاىضر سابع نبا لاق هنم غرف دق“ىثنمالا خسنلا نوكي لهف نولمعت

 نزوك لبر است نوش انش هاغر لك هنن مرو تكملل كا ك1 + اهيل هجوم نو يهتف ةكفالام
 خلت سافاتع ىلع للا ةظفح 4 نو-ضراعف ةلقملا ةنالكلا نم اهلدم ىلا ثدح ند ضرالاىف

 ناصقتن الو ةدايز هيف سيل كلذ مهباتك ىف امل اقفاوم ةظفلا عفرام نودحيف سد ةيشع

 كلذ لمع نوبلطيف ةنزلا ةظفلا تتا لجالا ىذقناو مالا معطقاو ردقامم قرولا ىنفا اذاف

 لاق مث تام دق هنودجف ةظفملا ءجرتف أيش اندنع مكحاصل دام ةنزخلا مهل لوقتف مويلا
 حووالا وهو لضصا نكالا خاسنتسالا نوكي له بلع اموق مسلا هع هللا ىذر ساع نبا

 ليلدةقو ىلعالا ماعلا هكا ا ناك“ هياع ام ىلع ناصعنلاو ةدايزلاو لدتتلاو ريغتاا نم ظوفحلا

 تملعاذا تلق ناق هلعشي نا لبق هلعشو د.علانم مويلا كلذىف عشام نوملعي ةظفحلانا ىلع

 مازلا تلق مهلامعا مهتباتكو ديبعلا مهتمزالم ةدئاق اش ظوفحملا حوللانه دبعلا لامعا ةظفحلا

 مهضعب لاق ٠ عقوام ىلع مهتاتكو صوصخلاهتقو'ىف د.ءلا لعف مدوهشب الا لصحمال ةححلا

 تدنا باقمعو باو هفاش بات كلاما َّق اع هيولباش دنعلانم نوككاك عيمج نؤتكت ةظفحلانا

 نأ دمعلا ىلعف تشو ءاشيام هللاوحع ىلاعت هلوق كالذو يل ف قيال ناوث هق نكي ملامو

 ) قى دعس خدشاالاق ) صال ا باقنساو رمعل ادق فوسءياف ل فاح .الا لولح ل او لاخلا كرادت ا

 لهحج زا ىداد اور 0 مشوا دعي خلونا تما ثم د ا تحبوا ةكرشلا ت_سءارد |

 تدك ابانو



 ةيئاجلا ةروس «إ 0+ ع

 اًدادقزرو دنساتش اًروا:ان' ديّزرق ١ تفك دمحا دزيكتا رب: ارح دماريم نْوَحَو دلتاريم ارَج
 دننادب ىرداقب اروا ان ديئادرك هدئزو دنساتُش ىراهقب اروا ان ديناريمو دنادب قزارب اروا
 نوح ديار نابز رب ثداهش دوو ع تشكنا دو ىل دونشار نخس نبا نوجربك مارع

 ندز هرعأ ببس خاشاي تفك مارب دمأ شوه نوج دش شوببو دز ٌهرعل ديد حش
 هكدن درك باطخ .توردب قئادارب تدكتاوت هك ثعاس نبرد تفك دوب هح ندش شوببو

 قاتم 15 ناعا تدشذك ىربك رد لاس داتنوه هكار نا دمحا ىا ناه

 | هناضرا قفوتلاو ةوصعلا هللانهو ءدروا دهاوخ هح تنقاع 5 535

 أ فرصتلاو قلطملا كلملا ىا « ضرالاو تاومسلا كلم هللو + هتانيو هنالآب راصبتسالاو
 | موش موو و امهصخت دعل ةردقال ممعل وهو ىلاعت هللاب صوصخم امه اهفو اموف ىلكلا

 ىلا زاتفتلا ةءالعلا لاق هنم لدب ذئموبو رسخم موب ىف لماعلا # نولطيملارسس ذئموب ةعاسلا

 لدلاىف مويلا تلق لوالا نود ةسنلاب دوصقم اذه نا ىأتب ىلأو هيث اديك أنلاب اذه لث

 هنافةعاسل امون مون نم ءزج وهو هيف ىنوملا رسش#و ةعاسلا مون ذا تقو ىنعملاو تقولا ىنعع

 لطابلاب ءاح لطبأ لاش ىفملا ىدعس ىشاوح ىف اذك ةسنلاب دوصفملاوه نوكي مهرشح

 رهظينواطمملار سم ىنعمو ثعبلاب نويذكيو قحلا نولطس نيذلادارملاو هل ةققحال ايش لاقو

 ٠ دندزك زاب خزودب هكدون نا ناشيا نايزو ناراك هات دنتك نايز ةسرافلابو ةمث مهنارتتخ

 ةرخ ًآلاةداعس بلطل اهف فرصتلاو لاما سأراهن 5 ةحصلاو لقعلاو ةايملانا ريبكلاق لاق
 ايندلابلطىف مهسفنا ار.تأدق رافكلاو عررلا بلطل لاملاسأرىف رجاتلا فرصت ىرجمىرجب

 نه كلف هسفن ىلع 2عو ىرطفلا دادعتسالا لاطبا ىلا ةراشا هفو ةرخ الاعر اورمدخف

 | لاك مهرفاكو مهامؤمو ةعومجملا مثالا نم #« ةءالك ج نيع ةيؤر *« ىرتو 9 هرم عاض

 نئمطت الف ةفئاخ اهنال ةئئمطهريغ مويلاكلذ لوه ن٠ بكرلا ىلع ةكراب  ةيئاج ف اهنوك
 هتك رىلع ساج امهمضإ انثَجو اود ىتعو وثم انج لاق باسحلاو لاؤداادنع اهتسلجىف

 ةما لكنا ىنعع ةعمتجم ىا ةماح هنع هللاوضر سا.ع.نبا نعو هعبانصا فارطا ىلع ماقوا

 | لبقناق عمتملا 'ىثلا مضااب ةوثجلاو اهتم اهتيثجو لبالاتوثج لاش ىرخا ةمأاب طلتخمال

 | نم آلانا باوجلا ةءايقلا مون مهلع فوخال نيئمؤملاناف نيرفاكلاب قياياعا بفكرلا ىلع وتلا
 رمعل بنك لاق نمالل اقتحام اةحمن هنوك نهظي' نا "ىلا اذه لثمف: لطملا ةكراشي دق

 ا لتس ىالو برقه كلم قس الف ةمايقلامون ةرفز رفزت مهجن هنع هللاىوذر ني:هؤملاريما

 | لاق ) ىفنالا مولا كلأساال براي مالسااهيلع نمحرلا ليلخ لوفي ىت> هيتكز ىلع اثجالا

 | هكىلا ٠ لو»ز دزرلب نتار مزعلاولوا ٠ لوقو دنسرب لعف زكزور نارد ( ىدعس خيشلا
 ْ عض وم هنال ةمالك ررك # ةما لك © اس ىراد هحار هلك رذعوت ٠ اسا درو> تشهد

 | مهلامعانال ةسبالملل ةيزاجم .ةفاضالافاهلامعا ةفر ىلا ىا اهباتك ىلا ىعدت ) ديعولاو ظالغالا

 مهناو لزالا ف مهل هللابتك اهف مهل ةوقالو لوحال ناو دامعلازحت ىلا ةراشا هيفو هيف ةتبثم



 ه«# 40: 6ع نورشملاو سماخلا ءزجلا

 ىرخالا ةأشنلا ىهو ةمايقلامود ىلا ةينابرلا ةايحلاب مكعمج مث م 000 ةيناسذالاةفص نع

 ةلفغلاو نايسنلا لها مهنال نوملعيال نا | ّك و رظنلا لها دنع اذه. ىف بيرال

 * رود رونقلا لق مههاسسجاو هلهال توم توملا لق لهشلاىفو
 د راوكفل روشنلانيح هإ سلو 3 تم مقالب 02 1 ها ناو د

 اندلا بح ةركشو لهخلا ةركس ناتكس مكم رهظتالام مكبر نم ةئب ىلع 4 ثيدخلاى و

 ناعالا ةيوعصلو هب قطن اف اكل قدصيو هرنه نيش ىلع قوي هنتي نا لقاعلا ىلعف

 لك اود لك كملاو خزربااباونا قالغنالو برذكتلا ةطرو ىف سانلارثك ١ عقو ب غلاب

 لئاسلاهار مانم ىق هيوم دعي لثس مالسااددعنب نيدلا نع مانالا فم مامالا خيشلانا ( ىح )

 تدجو تاهه لافف ىنوملل ناءرقلا ةءارق نم ىدهبام لوصو نم ركن تنك اهف لوشام

 دقنإ ناسا رج رسب مك تسلل مرش لك ىلع داق ىلاعت مهافن نط, تنك ام فالح لحألا
 نا ءاريرقبدوب:هداتسرف ترا ىي شركم مان .ماره.تشادربك ةياسمه مرسس سدق ىبرح

 ةياسسمه نيا تفك ارئاراي دئديناسر دما خيشب ربخ نادوب رايسب لام ديدوب هدرب لام

 عمرو هعبك | منك ىداوخ متادواو ميوربات ديزبخ رب تسسا هداتفا راك نينج ارام

 0 هتخ وس ى نشك دك ارواو ديديسروا ىارس ردي نوح تسا هنأ سم |

 ةدكدا دنس ردو دو“ ل زانعاو داد خيش نيتسا رب هسولو ددكم كاتس و تساخرب |

 تفكدما خيش دون طحق هكدلا هدما ندرو> ىزيج نهم زا نكم هكتشادنب دهني هرفس ْ

 مارب دنا هدر وت لام نادزد م هديتسش هللا هديا 'كراوخ بام هكراد عراف رطاخ |

 مدببن نار < نول وا رمل يا تا ساو رك هس ني 8

 1 دو امد تحسم ند 2 موس ترفل ك5 ةعودلا هدر هع كيدكنا مود أ

 نيزا 0 لامو هاح دور هكودبا كاك كلا ى لاكن ندو لضفو دياب رنه هدورو |

 ان رفاكفك قى سرب ىءار شتا ارج مار ىا تفك خيش س اردم] ع قاس ىوبون نذس ْ

 ىادخم اسمان ما هداد وا دروخرد مزيه نيدنح ١ ىنافو ىف ند ءأابو دزو_سل اراه ْ

 كسا نه. تسافو ىو لهاحو تسا فر.ءض ل 4 وع تفك خيش دياسر

 ا ا ا ا و ا ة :
 ديناسر دناوت هنوكح ىوق نانجيأ رتدوب فيعض نينح هكىدك فعض زا دريمبو دنكن عفد
 تنادان نكيد ار. ىلاعت قج دون نوح.هطساو ارت دنلك عفدار كاني رانإ 5 دروب تود ىبك

 مزيهزاو تبسرتم ب هك دنادنود زوسبا روديه ىزادنا, ورد تساحت ركاو كشم رك ا

 هدمشس بث كنه نهو ىقتدرب ى 9 ون ثسلاس داّتفه كسا تسافو قرميد كيل قرف دوءان

 ارريك دنكتافوو دزوسبا رود ىه ه«كىنك هدهاشم ونات منكر شأ ارد تدسدود هان اس ما

 تفكدمحا مروا ناعيا ىهد باوج ركأ م هلأسم راه> ارث تفكو دما شوخ وا نخس

 داوقوبر نوجو داد قزوز اربخ دنزرف,| نوح وديرف !,ارح ار ولخ ىلامتىئادبح تفك وكب

 ارج



 ةيلاجلا ةروس هإ ه١ #ج
 هللاىلسهللالوسر نال لاق كلذ ملو لاق كندبعا كدس كلذ نا تءاعول سنا لةف ةلقرش

 الومس هيرضإ مل ىا ليس هيلع دحال نكي حابص لك هباعد ند لاقو ءاعد ىنملع ماسو هيلع

 هملعا نا هللاذاعم لاف هيئملع جاجحلا لاقف ىجاصيىف هبتوعد دقو ملاظ ناطلسالو رحس

 نيدسا هيقتاعىلع تيأر لاقف كلذىف هلليقف هل اولخ جاجحلا لاقف ىح تناو ابحت مدام
 رزوااو ناطالادب ىنال ريدقلالادس ريثأتلانا ىلع اذه لدف امههاوفا احتفدق نيميظع
 امل هنع هللاوغر اسنا نا مث لئا-ولاو بابسالا بناج ىلا رظاذلا بوجلا مهووه امئاو
 نحرلاهللاميلق هل لاقو ءاعدلا هماعف ةءدخلا وح اًمح ىلع كلذا ههدال لاق توااءرضح

 سناو ءاملاىفالو ضرالاىف ”ىث همس-اعم رضزال ىذلا للام ءامسالاريخ هللامس محرلا
 ةرصللا ىلا لقتاو نيد رشع همدخ ماسو هيلع هللاىلص هللا لودر مادخ نم هلع هللاىكر

 هلو نيعستو ىدحا ةئس ةباحصلا ن٠ ةرصنلاب تامنه رخا وهو هنع هللاىضر رمع ةفالخىف

 ا ىركم ىلعىا * موماع ىلااذاو ِ ثيردخلاةءاورب قاراوزتمملا ة:لادحاوهو نيتسثالثو ةنام

 ىلع ةلالدلا تاحضاو # تاب 8 ثعبلا هتلمح نم ىذلا قلاب ةةطانلا © اننايآ » ثعبا
 اهاحا ىذلانا هلوقو ةمم لوا اهأشنا ىذلا ام. لف ىلاعت هلوق وحن هلتانيموا تقطنام
 لماعل!نا ىلع نامحوبا لدتسا هيو اذا 00 4 مه ناكام 2 كلذ ربغو ىبوملا ىحن

 تقااخاماب ب او+اىفءافلالو> د مدع نعرذتعاو مالكا! اردصاهل ةيفانلا امزال !ماوج سبل اذا ىف

 ءايشالا نه ”ىثب مهمتاكسمتم ناكام ىا ناكربخ هناىلع بصل, محو كلذىف طرعشلا تاودا

 هياتثاب اب اوتنا#» احارتقاو ادانع 6# اولاق نا الا 8 ناشيا تح دشان ةيسرافلابو هبامنوضراعي

 توملادعب ثعينانا ىف 6 نيقداص ماكنا 8 مهروبق نع مهوثعاو مهو بحاىنعي ٠ امناردب ديراس

 | اهنالةجملا لقّنَم نوكيا لئختسي ىذلالطانلا وقلا اذهالا نأ ناَلدلاَة رود قشدقو

 | ليزتلوامم مكملا ليس ىلعةجحلا قاسم هايامهقوسإ اماةخحهتيمستو ىمطقا !ليلدلا ىلع قلطت اما

 | ( عيمجو برض مهني ةح) ليبق نمةجحب سدلام ىلع ةجالا مسا قلطاف ةخاابمال بساذتل ةلزنم لباقتلا
 | نم نا اك ةاةجح هل نوكيال اذه هتحح تناكنه نال ةتبلامهل ةححال مهنا نابل ةحح ءامس ىا

 | الا بولسالا اذه دصقالو ةتلا ةحن مهني نوكيال قالثلا لوا ىف عبجولا برضلاب أدتنا
 «مكتيع مث »© ءادتبا # مكسحم هللا لق قه ةححن سدلامالا مهتحح ناك ام ىلق هن "اك ىنءملا اذه
 | « مكعمجم مث »8 نهدلا مكحم نوتومتو نويحن مكتا نم نومعزت اك ال مكلاجأ ءاضقنا دنع

 | ردق نم ناف مكعح ىف ىا « هيف ببرال ط ء'زجحلل 6 ةءابقلاموب ىلا ظ نيهتذم ثعبلا دعب
 | تازجعملاب قدصملا دعولاو ةلامال ءازجلل عملا ثضتقا ةمكلاو ةداعالا ىلع ردق ءدبلا ىلع
 هعاقبا من“.ا ةعيرششتلا ةمكحال امام ناك ثيح مهئاب اب نايثالاو اّمح اهعوقو ىلع لد
 سب تا تمكح ىاضتةم هكىهجورب صاخ ققون تستقوم ىلوه ءابحا ( ىنثاكلالاق )

 اذه ريغب هليلعت انم قبس دقو ٠ درك دب. اين زج رب لمح دريكت دوجو حارتقا تقو ركا
 ظ هلوق نم كاردتسا كلذ « نوملعيال ساناارثكا نكلو  عجراف ناخدلا ةرو-ىف هجولا

 | مكتيع مث ةيناسنالا ةايخلا مكسح هللانا ىلا ةراشا هيفوام بير ةبناش هيف ناب هيف بيرال ىلاعت
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 دنع ئهدلاو ةنس تفاأو دودمملادبالاو :ليوطلا .نامزلا نهدلا سوماقلا ىف لاق ةريثكلاو
 لزالاددجت هبو نامزلانطاب وهو ةيهلالا ةرضحلا دادتماوه ىذلا عادلا نالاوه ةيفوصلا
 كلم نوركتسو ىلادللاو مايالا روصوه سفنالا كالهىف رثؤملا نا نومزي وناكو دبالاو
 هنوهذيو هنونسيو نامزلاو ىهدل اىلا ثداوأا نوغيضيو هللا صأب حاورالل هضبقو توملا
 كلذ نع ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر ىبهنف مهراءشا كلذب تقطن 5 هنم نوكتشي و

 ( ىشاكلالاق ) ىهدلاالثداوأاب ىن الاوه هللانافىا ىهدلاوه هللاناف ىهدلا وبستال هلوَش
 ىراسيتخاراك جيه رد ارروهدو هناش لج تساترزع ترضح نأ فرصمو روهد باقم

 ٠ دوخم دزاسنراكن از رود ٠ ارت اشو دبز ارث مكح .٠ ارنا ىهانب هد ارتأ نهد * تسد
 لاق ٠) دئاهدتباتش وتيماهررد ٠ دنا هدنبارت نامرف همه نبا « دو“ دزارفنرب كلف خرج
 هدلاىهتيدق + سما هلومأم هناف ٠ ءردغ ىلع سهدلا لتال + ءىهدنم بجي املاع اي ( مهضعب
 دادزي ٠ مهرد هلرسل نمؤمو ٠ هرفك ىلع افاعضا دادزب ٠ ةمح هلاومأ رفاك < * هسا ىلا
 ليقدق هدلاوه هللاناف هدلا اومسنال مالسلاهلع هلوق تادرغملاف لاق ٠ هرقف ىلع اناميا
 نودقتعت ىذلا مْ, -اذافةءاسملاو ةرسملاو ريثلاو ريخان م سهدلا ىلا .فاضنام لعءاف هللانا انعم

 ردصموه امباو لوالا ريغ ربخلاف ىناثلا ىهدلا مهضعبلاقو ىلاعتهومتبس دقف كلذ لعاف هنا

 رهظأ لوالاو ندحنام قكل و.دملا فرضملا ىأ نهدلاوه ىلاعت هللانا ءانعمو لعاقلا ىنمع |

 تش اذاف راهلاو لولا لسرا ىهدلا انا ىناذ ىهدلاة..خاي مدآ نا لَعال هللالاق ثيدخلاىفو
 6 كلذ مهلامو 9 زفت فرعاف قيساك ةفوصلاريسفت ىلع لهس لوالاثيداو اذهو امهتضبق |

 6 ماعنه # هدلا ىلا توملاو ةانخلا دانساو ايندلاىفام ىلع ةايلا راصتقانه ركذ امب ىا

 ىراصقموقالا مهامىا # نونظيالا مهنا وه ىنالادك أنإ ةديزمنمو لقنوا ىلقعملا دنسأف

 مهدقتعم اذه ةلطاىف ه كس نا حضي “ىث مهل نوكي نا ريغن٠ ديلقنااو نظلا مهصا |
 نع اوزواحمو نيقلاقيرط ؟يكل4بو صوصلنااب اوذّ>ا دق نونم ولا اماو مومسشت أ ىف دشافلا

 عقجاو ةلكلا سقنلا ىلا ةيئزحلا سوفنلاعمح اذكو نيتسسوس#لا رانلاو ةطاو سوسحلا

 حاكنو برشو لكأب نيسوسحع باذعو معن نم ةردقلاف مظعأ سوسلاو لوقملانيب

 ءاسالا دقتعم اذهو فص لكىف نطابلاو نهاظاا مسالا مكح تبثيو ةداهشلاو بيغلا ملاع
 ديحوتلاو داقتعالا اذه مزاول نهو كالهالاو اب مه داقتءاك دقتعا نش مدمومو لاتيلؤلاو

 6 2 . 0 ىأ 5 2 2 2-2 ل11 عد كولا تشب ا دانلاو هائلا ااه اتش ةةيردل !«هللا ىلا !ةنم اخ لكم انشا

 ىلا ىنقثلا هللادبع لسرا ( جاجحلا نا ىح ) هيلاعجار تافرصتلاعيمش ىلاعت هللادس وهو

 زتعانم زبزعلاناق هللاهلذا هللاقف نيمو اريما بجا لاقق هلطي هنع هللاىخر كلام نب سنا

 من لاق انيلع وعدت ىذلاتنا لاقرضح املف هعم ماق مث هتيصعع لذ نه ليلذلاو هللاةعاطب

 كلتقالاقف هءالوا لذتو هللاءا دعأز عت كن ةنسفلاخمت كيرل صاع كنال لاق كلذ مثو لاق

. 
 رص
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 ظ اهطغيو نيعلا ىدغيام وهو راتعالاو راصيتسالا نع ةعئام  ةواشغ هرمصل ىلع لءجو © ظ

 ناوزكفتنالو_ نورك دتتالف نانا ابا نوظحالت الأ » نوركذت الفا 0 هيد نا دحأ

 ديرك دنت ىنعي ديرك ىع دن ايا « نوظعتت الف.وا ءاوش.دخا اهكلعال ةيادهلا:نا اوملعتف
 عابتالا دس :كلسي ملنءو ةيعئابطلاو.ةئسهدلاو ةفسالفلاىلا:ةراشا ةيآالافو ها دنوش هننتمو
 هءاوه نع خاب ملو ةءيرشلا نوناق ىلع ةقيرطلا بابرأ بيدأتب ةضايرلا ماكحا فوتسي ملو
 ىدنقا لب لوصولاو لاسولا بابرأ نم ناشلااذهىف ىدتقم ماما هكدلسيو هب دؤيملو ةيلكلاب

 عقوف ةيعطقلا نيهاربلا نابسسحو ةيلقعلا تاهشلاب مهراثا ىنتقاو ةلالضااو. رفكلا ةمئب
 كرتو ةضايرلاىلا هاعد اميد و ءاوهم هينىف هلضأو هاوه ماهمزب هذخأف ناطيشلا ةكشرف
 تاهشلاتادهوىف هقبوب ىتح قئاقملا كاردا هينميف ركفلا ةمالسو لقعلا ةيفصتل تاوهشلا
 نمرذوأ هناصقنو هحبر نم رثكا هنارسخ حبصاو قيمعجف لكىف لضيو ةلالض لكف ميهف
 ديب مهمامز مهسوفغن طاثن نم مهل عام ىلع برقلا نولي ديعب لاللخ ىف مهف هناحجر

 هللا لح تسح ( ىونثلافو ) نورعشيال ثيحنده اوحردتسا ركملالها كئاوا مهاوه

 ادحور «تساوهزا هتسشن ناددزردقاخ +« ارداعرص ىرمد رص دشاوه نيك ٠ اوه ندرك اهر

 جنكشا ىند ىديهر نوح + تسافخرد هحدكت ىهمان كن ةسيئوكتا دو بعرد

 ىا «ىهامؤل# شيشخلاك سانلا اولاق نيذلا ةقدانزلا لوق نم اذهرارسالا فشك ىفو برعلا

 اف ةايْللاو توملا انبيصي ىا «ايحنو تومي اهف ني ىتاا © ايندلااننايحالا هه ةايحلا ام

 نآزوج دقو عملا قاطمل واولانالر ةإءافل'ةاغارم هبشامفنالايحت ريخأتو ةايح كلذءارو سلو
 بهذم نا نالئاق هكدراد لام>ا ىنعي نانوالا ةدبع رثكا ةديقع هناف خسانتلا هب اوديرب

 دريكم قلعت 1 دسحم وا حور دريم ىم هل ه كت سس ناعيا ىزتو دنسابإ ةتشاد خيسانس

 نانكشيا عزب هك بوك ايش إدا عزاز مكناقزو 3 نبع رازاب مك دولت اينكتم ا وو اي ورد مهو

 بغارلالاق ٠ ماهديد بلاق دصتفهو رازه اردوخ نه تفك هكدناهدرك ل تسربمغس

 نين ققتت:حادذالا تا نوع قطر ةفيرمغل) "عين اهل تبلور ركع وقم ةوياغلاب نواناقلا
 ندبلاب حورلا قلعت نع ةرابع خسانتلا تافيرعتلا فورخأ داسجا ىلا ىأدسبأتلا ىلع داسجالا
 دسحلاو حورلانيب ىتاذلا قشعتلل نيةلعتلا نيب نامز للخت ريغ نه رخا ندب نم ةقرافملادعب
 ىلا هدوجو آدم نم ملاعلا ءاش ةدم وهو نامزلا رورم ىا * سه دلاالا اتكلم امو »©
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 | قارغسدسررد ٠ قح منزا ىوه ىدرا اهر نوج ءراكشا ددرك دضزا دض هكناز ءرامدو

 ا اوكرشمو شيرةرافك مهو مهاالضو مهمع ةياغ ند ثيعلا ىوركتىدب ««اواقر» قدح ميخءتزا |

 | هعمس ىلع هللا مخ رابكلا ضعب لاو ٠ مظعتلاوا عدونتلل اهريكشتو كالداإو را_صبالا نع

 ْ ةدهاشم نم مرحف هيلع ىلعو هباطخ مهن ند مردف هلق ىلعو هباطخ عامس نه مردف

 ا اًذاوبك نا ديامع هار كتبك شب # هيد نش 2 قحلارب ماق هعنص ىف ةردقلا رانا

 ١ ردشهال ىا ىنلاف هيداعو ىدهلانع هيماعت ب>وع هايا هلالضادعل نه ىا 5 هللادعل نه 3# |



 هد 1+ 8ع قورفمل'و سماخلاء لل

 كلذك سيل هبا عم املظ كلذ ةيمستو ء دهدازجوا لمح روخارف ارسك ىه كلب ”ىسسملا

 ملظ'اةلزغم هليزتتب رك ذ امع ىلا متهفاع' ةحاس هزنت ةياغ نابل ةئسلا لها ةدعاق نه فىعام ىلع |

 ىلاعت هللاو هفدس ءازخلا ىف ةوستلا نأب راب-ا ةيآآلا .ذهف ىلاعت هنع هرودص لحتسي ىذلا

 نيب لامءالا قفو ىلع ةازالا نم ديالف همعلابال ىصاعل!نم عسدطملا يمل قلاب ملاعلا قلخ

 / ىلاعت هللارك ذو ديحوتلا امسال ةلاصلا ل. الاىلا ةعرالابكيلعف لهجو مظالب لضفو لدش

 / نم باوجف مالساا هيلع لاق ةفرءملا لضفلو نيلقثا قلخ نء ةدوصقملا ةفرعملا لصحت هيذا
 | ديزبىلا ريق ظفاح لاق كلذل مظع قرف ةثرعمو ةفرعم نيبو هلل علا لضفا لامجالاى ا لاق |

 | هنايالا مالسلا هيلع ىللا رصبب مل لهجإلا نا ىوتزفاا دوم ناطلسلل ءرس سدق ىاطسبلا
 | نم آل كلذ فرعو نيملءلا بد بيحو هللال وسر هنأب رظنولو بلاطى ناو باطل ادبع م
 ى# ٠ ةبوقملا فوخ هدبعنمم ةمئرب ىلعأ اج هتلادنع ىف صالخالانم ة اعلا ىف.دب الو |

 لوقف ةنع ةيامطتان| ىلاعتاسادبغ :ىل ارا نم شاك أي ئرخم ةندس نيعب رأسا دع اي دمج نا

 | ةءاو ىتودعتو ةلجاسء'ا ةيرفعلا نوفاخم ملا ىلاعت هللا لوف لداعلا تنا براي ىلدارسالا

 | كان: لمعو بسك ن1: ضالخا تح ( ىعاجلا ىلوألا لاق ) نال عم قة ذسا مع

 ءىشئاضوع بلاط نازا# ٠ ىثاب ضرف بحاسم نارا لح سف نبوشز ىزاس

 وعو © ءاوه هيلا ذختانم تيأرفا 9 ىزادنيورب دوخ ةياس ٠ ىزاد ربو زا دوخ ةسبك
 لطب .حءتوهو رالاىف هحاص) ىوبع ه«ال ىوهلا ىهساما ىعشلا لاقو ةئحلا هسفن ءاوهام

 هيغل حاط كاجو ةللدمهنراخر هينفع ياكم طويلا ةعواط ىلا و عدملا,ةمباتم كرتنم
 ىف ةيآلا قيقحم ق.سو بجعتلا ىذتَش امم كلذ ناف هتبأرف ترظنا ىا ههلاك لصالا ناكو |

 ةدها_ثملا نود تاارحانم ةبا م ف 000 فقو ند تأ ىلا ةراشا هقو ناقرذلا ةروس

 هللا ىلا ضفشنا ءاهسأا لبط ع ديعام ثيدحاىفو ىلو اىودسام دعو اوهاالها نه راد دقف

 موضعل لاق ىوه نو |

 ناوه ري-اىوهلك ريساف ٠ ةنورسمىوهن نهناوهلانو'
 ١ سفنلاىوه صعاف موضعا لاقو 020 ٠ اهطخسا نا كا ©

 ا بلطت اقع اننادطا سس كلط) ىما قح

 دشك ندرك هكسن فالخ .٠ دوت سما عبطم ىرارب هكره دارص ( ى.اعس خيشلا لاق )

 | امرفدي سفئز رادب تبن ٠ قلخ هارب ىاذا جه ( صاخلا ىلوملا لاقو ) دارم تفايوج |
 ١ كلاس 5 مع ىلع 9 تيشاذكإ ورفو :تدونانش ءارغ ىءإ هئم الدع هلدخو 4 هللا هلض'و د ا

 الاح لمجم نا نكميو ةملسالا ةرطقال هليدتو هلالضب املاع ىلاعت هنوك لاح ىا لعافلان٠
 اوفسعام مهءاس املف و< ادانع لض نأب ةءادهلا قيرطب لاضلا نه ماع ىا لوءفملا نم
 رثأتسال كني 1 ةعلتلا لف محو 0 ماعلا مه ءاح ام دعب نءالا اوفلتخااذ وحنو هب اورفك

 قحلا مهشالو رذلاو تاي الاىف زكيتيالرزع 4 هيلقو 9 قا عمسالو طظعاوملام

 لهحو
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 ءانغاو ةدحولاب هسن! ةعاطل اع ىلا ةصعملا لذنم دبعلا لقي نا ةللادارا اذا لاعبو ه ءاقل
 قرف هنا 6 ةرخآلاو ايندلا ريخ ىطعأ دقف كلذ ىطعا نف هسف' بوب مرمددو ةعانقلاب
 لضافتن تاءااو ةعاطالاىف لضافتالو عيطمو عبطم نيب قرف اذكف قسافو عبطم ني

 ىردلا يكوكلا ايندلا ىف ىرب 5 ضعبلا ةزطا لها ضعب ىرب اذلو.تاحردلاو تاماقملا

 مث هللا ليبس ىف اهد>ا لتقف نيلجر نيب بنا ىنلا نا هنع هللاىضر دلاخ نب ديبع نعو
 نا هللا انوعد اولاق متاق ام مالسلا هيلع لاقف هيلع اولصف اه و2 وا ةعمجم هدعب رخآلا تام
 دعب هلمعو هتالص دعي هتالص نياق مالسلا هيلع ىلا لاقف هيحاصت هقحايو همحربو هلرقعي

 لإ قبدار زاده :شرالا ب, قلك سان 101 ا ها طوس تطل ل1 هلع
 ةياوثاق“ مالاسلا درا ىلع نو رشحت تح“ من لاذعالا عااطقنا لأ نرةسأتت- قولنا افاخالا
 نه اوماق اذا ممناف قالا ةرسسح اما قارفلا ةعي شو قالا ةريسح نم لقاعلا رذحإلف

 ةلجىف قو.سملاّقِي نيبرقملا بئاجم مدا نيب تمدقو راونالا بئاحن رارإالا نكرو مهرودق

 اها ىداني اكلم صا دحاو ماقم ىف قاخلا هللا عمح اذا هاف قارفلا ةعيشل اماو نيمورح ا

 هءدلاونء دلولا زاتميف نوهرحلا اها مويلا اوزاتماو لافاك اوزافدق نيقتملاناف اوزاتما سانلا

 قاسي اذهو معنلا ضاير ىلا الحبم لم اذهف هدبح نم بيحلاو هتحوز نم جوزلاو

 نب ىلع نب مهاربا قحسا ابا خيشلا تيأر رايخالا ضءب لاق محملا باذع ىلا السلسم
 هل تلقف جان هسار ىلعو ضَس نايث ةيلعو هلاقو دع مونااق هرممس سدق ىزاريشلا فسو»

 هرسس دق قارولا ركبىنا نعو معلا نع لاق جانااو تلق ةعاطلا فرش لاقف ضايبلا اذهام
 ةالسصىف شاعملا ةءسو ىلاعت هللا ةءاطو هللا ىذر انددو ةعبراىف اهاندجوف ةعبرا انيلط

 توف ل.ة كرادتااب كيلعف ليالا ةالصىف باقلا رونو نا_سللا ظةحىف نيدلا ةهالسو ىحَضلا

 هك ٠ نونكروارب, تلاذغ بدجزا رس ( ىدعس خييشلا لاق ) عطاق فيس تقولا ناف تقولا
 دوخارت ءادتسو' ايرث رب ىرث رعقز ٠ دنس رىلعاب ناكس هلكت مانق ٠ نوكت تل>* ىنامادرف

 ٠ راد مرش نادب راك ردارب ٠ شيو> ىاهامع ديارب تدرك هلل ٠ شدب كننزا رس دنامب

 قأاببسإ ىا ه6 قاب ضرالاو تاومسلا هللاقلخو 8 راسرسس ىوش ناكين ىور رد هك

 ملاعلاتارذنم ةرذنم اذ ىدحالا ىلا ىلحتلاو ىداحلالا ىمالاب هتقيقحو هروهظ لجالو

 اذه روهظبو دوهثلا لهأ الا .دهاشيال هنكل هتافصو هلامساب اف لحتم هناحبس هللاو الأ
 شارملا لع قوتشي لامك كلوت[ ترود يلوي طعلاو لشطالا قعر ادوكولاو اجلا
 #© تب_سك اع سفن لك ىزجتلو © نوالظلا لوّاك هسفنب ءاوتسالا نع لاعتم هللا ناف
 ةكملا نا'هناسو ةسشلل ءالا'نال.:لللعتلا ىتع» هف نال. قلاب لع. ثفطاع رشو زيخ؛ نم

 ىصاعلاو عيطملا ىوتسسال نورفاكلا لودي اك ءازلا نكي مل ول ذا ءازخاوه ملاعلا قلخىف

 لصحلال فيلكتلا ذا ملاءلا دو>+و ىلع نافوقوم اهو نايصعلاو ةعاطلا ىلع بترتم ءازكلاف

 « مهو ةيآلا تاومسلا انقلخامو ىلاءتهلوق دنع ناخدلاةروسف ق.سدقو رادلا هذهىف الا

 باسقع ةدايزو ن.سلا باو صقنب © نوملظيال 88 سفن لكب اهلع لولدملا سوفنلا ىا



 هلإ 24 4ع نؤرشملاو :سماخلاءزجلا

 حرداوجةيساكلا ءاضعالا تيوسو بسكت اهالاماو حرج اهنال اما حراوج اهعمحو ةحراج
 مهريصن نا © مهلعحت نا 8 ىصانملاو رفكلا تائيسلاب دارملاو ىهتنا نيذه دحال اهب اهبيشت
 ىلوعقم دسم داس هيف لمعام عم وهو لاوحالا ىواسم نم مهلام عم رابتعالاو مكحلا ىف
 اماعم مهلماعتو لامعالا نساختن مهلام عم # تاحلاصلا اولمعو اوئما نيذلك » ناسحلا

 ىلع ٠.مريدض ىلع هلاهشالاعم لوصوملاو فرظلا ىف ريمضلا نم لاح مهامو اءرح نيشرفلا

 ءالؤه ناف امن. ”ىشىف نووتسيال الك مهتامتو مهام ايوتس» لكلا نوك لاح مهلثم نياك
 مالسلاهيلعلاق اذلو تاءملاىف هناوضرو هلل ة>ىفو ىلا وف ايفرشو ةعاطلاو نامالا نعىف

 ردع ىلع ىا ةرخالاىف نيمؤملا نه الح ندحا نت نولوّش شيرق رافك ناكو ٠ دشاب

 ايندلاىف زيزعلا ناف ىا نيبذعمت نحنامو ادالواو الاوما رثكا نحت اولق م ةعاسلا عوقو
 نئ-اازال ةاراىف اووتشا 6 تاممل ىف اووتَسِيْزا زاكتا دارءا لق دقو ةرخ الاف زي. نع

 ىا ©« نومكحلام ءاس ه8 تاءلاىف نوقرتش اعاو ةحصلاو قزرلا ىف مهايع وتسم سي

 كلذ هومكح انش سكنوا مهمكح حمدا نع راء>الل لعفلاو ةيردصءام نا ىلع اذه مهمكح ءاض

 اأن ريما هز ىال نادلكي ثسنن' (ع) درا ربارت ارح وتو كرم ةخلو دندكم ناَشَيا

 لعشتةيالا هده غملف ماقملا دنع ةلل تاذ ىلصإ 0 هللا وخر ىدادلام: نعو «٠ تايح

 لهاجلاالو لاطإالا ماقمىف ءالاالو لادعاا باوثىف لاطيلانءمطيالف تنا نيّرفلاىا نم

 نين ملا ءابا مترخأ اذامو متهدق اذام نيعبسلا ءابا باسحلا ىلا اومله نيتسلا ءانبا هداصح
 مني اوسلاجتو اوقاخ اذ امل اوءاع اوقل اذا مهتياو اوةخم ل قلخلا تيا مكل رذعال
 بلا ثعب اريخدمب هللادارا اذا ربا ىفو كر - اوذذلا ةعاساا مكن أ الا اولمعام اوركذتف

 دءقف توملا كالم هانا هنود دنع نك اذاف .ريسو هددسق هيق توع ىذلا هماع نه ملم |

 مد لانو ناوتكح )واسلام او تقال ىلا قد ردا هع لقل] نيدلا اهيا لاق هسار هنغالا

 ةعاطا نيملا" اهني( لوقف هشأو دنع دمتق ثوملا كال# ءانا "داوم د2 ناك [َدآَقأ ءاوعأف' هْف

 هللاضغسو هللا ءاقل ضغس ني> كلذأ هدس>ىف قرفتت يضذو هللا: طم ىلا ىجرخا |

 هءاقل

 ريطلاو دوهفلاو بالكلا نم دناصلا ىمس تادرفملاف لق ة.ساكلا ءاضعالا حرداوجل فو

 مم
 ىحم ىا # مهناممو مهاجم ءاوس #9 لعجلل ناث لوعفم فاكلاو ةجردلا عفدو ةماركلاىف

 | ميلمجتنا اويسحما ىنءملاو ةدعاقلا ىلع بنام مهنامتو مهايحمو ىوتملا ىنمي ءاوسلا نا

 | ىصامملاو رفكلالذىف كئلواو مكتامم تادملاو كا ىحلا دج-ملاىف ةفصلاب اما ىأر ام
 | ربارب هنرهوكو لكو راغو لك ( ع) تاءملا ىف دلال باذعلاو هللاةءلىفو ىحملاىف اءماوهو

 | كت سيكحدبةيسرافلابو مذلا ءاتنال لعفااو ”ىد ىنعي ةفودومت ركنامو سدي ىنمءءاسنا ىلع |

 | ىرعش تا ليضفايلوشو كس واهددرب لش اها هنا هللا رلليضفلا نع و حابدل ا ىلاددري و كسب

 | هريصم ردّشو هرجا ديزي ءرملا دابجا ردق ىلعت مثالا باوتىف متالا الو ملاعلا تاو

 اند عرز نيدمخلا ءابا موب لك ىدانب ايدانم هللزا ةقاسلا بت.كلا ضعبىفو هردق طحني

 | تومي ىذلا هماع نم انطيش هلا ثعل ارش دل دارا اذاو هءاقل هللا بحنو هللا ءاقل بحي



 ةيئاجلاةروض ف 440 #ع

 كاامىلا هلك مالا ةك لكوت!اولاءفالا ديحوت ةحّتن لكوتلا ناف نونئمؤملا لكوتيلف هللاىلعو

 | ىلا جرا ةنثماطملا سفنا| اهنيا اي ىلاعت لاق ةيئاثلا ةينرملا ىلا ةراشاللو هتلكو ىلع ليوعتلاو

 ءاضقلا ع باقلا رورسو ضارتعالا كرتو ةلزالا هبدارال ىضرلا ناف ةيضص ةضار كير

 كضرَش نأوه ديحوتاا هللامحر قاقدلا ىلعونا لاق ماقملا اذه نمو تافصلا ديحوت ةرمت
 أ
 أ
 أ
| 

 | ةثلاثلاةمثرملا ىلا ةراشاللو دماح تكاس تناو ةعطق ةءطت ماكحالا ءاضماىف ةردقلا ضيراقمب

 | ىلا هجوت ىشختلا بارتىبا با انم ادحاو نا ( ى> ) ههجوالا كلاه ”ىثلك ىلاعتلاق

 ضرالاو ءاممل!تراصول لوي هنا لاقف ه>.ثنءهلأسف ءرسسسدق ىءاطسبل اديزيابا رازف جملا
 ١ لاقوتاذلاو تافصلا نود لاعفالا ءاف هفنال ديزي وا هد قتساف قزرفف كك اديدح

 ا اخ تنإ فك هللق لاَمف تا ىنال ةصقلا راف عجرف اماعوه قلا ضرالا موش 5

 ١ لاق راضتحالاىف ناكو تا ونا هآد املف ترسب ديزيإب محرلا نمحرلا هللا مسب تدلك لاسو

 ارنيإ هكناز . وز ملاح رد تبن ىضخإ حابه ٠ ءرس سدق انالوم لاق ىفوت من هللابتنما
 ْ قدو نعط قح تلا ري جز نو> ٠ ق> تسد لعافوت ىتح تاا٠ ونز الا نه

 كيلعف ٠ون تاذ فراعو فورعم دو*< ىلا ء او تاما 3 ىار دا( اهنا لاقو )

 صضعل لاق ةمايرلا ءاملعلا نم قروكت ةمارونلا رثاصنلاب عافتسالاو ةيناءوقلا تايب آلا رد

 | هللا دبش ىلاعآ هللا لاق ةقيقحلاو رسلا ما-ةءوهو هللا هللان» هظح ملاع ةعبرا ءاملعلا رابكلا

 ا رابكلا ضعب لاق لوالاود» لكلا اىلعاو ىورخالاريسلا لصح ةل اع لارمعالاب هيال ةعيرمشلاو

 | تاومسلا|ىفام هللا ىفارا لاف ترارا ع ىنربخ ا تملقف حسبصلاا ىاءاشعل ا دعب دحسم ق دعق ديزيابا تيار

 | مهضعبو ءاملا ىلع ىلا كنم ٍبلط مهضعبف كريغ ىنمحتاام تلقف كباام لاق مث ضرالاو
 ١ هريغ هفرعينأ ديراال هم لاقف هتف عه هنم بلطت ملا هل تلقف لاقكريغ ديراال اناو ىرخا ةمارك
 | ىلع املكتف ايقتلا ءا رقفلا نم نينثا نا ( ىكح ) ةفرعملا ماقم قوف ديحوتلا ماقه مهضعب لاق

 | نم مظع قود ىل لسع ا َكْنَع هللا وخر رح الإ اه دحا لاق اًريثك ةيهل الا فرامملا

 | ادخوتلا ءاقم نع كلتحبم ىمطقشا لذا كعىجرالو نجي الا لقد فياتلا 12

 ( ىدعس خبشلا لاف ) نوكسلاو ءانفلاو دوش لصحي دفيرعملا تلك اذاشي ةفرشملا اش ملا

 لك نادم نتا ٠ نطاس رواو دس راج ارت وينكم دوملعا هناوريز قشع رحس ع صم ىأ

 لدىب ٠ دسرينمزوا ف صو ىمكرك (لاقو) دماين زاب ىربخ دش ريخ هك ارتاك ٠ دنن اربخ ىب شدلط

 ىلاءتوهناحبسهللآلاسن ءزاوا ناكتشك زدياينرب ءدنق وشءمناكتشك ناقشام «زابدي ووك هج ناش: ىنزا

 ضيفااومرك!اهنمودوجولا كلمهلناف بلاطملا ىلعا ىلا نيلصاولاو بتارمال نيءماجلانم المينا

 ةعطقنمما # تائيسلا اوحرتجانيذلابسحما  دوجسلاو ءانفاا ةقيقح ىلاداشرالاو دوجولاو
 قيرطب نابسحلا راكتال ةزمهلاو ىتاثلا ىلا لوالا ناببلا نم لاقتنالل لب ىنعم نم اهفامو

١ 



 د 224 #6 نورشملاو سماخلاهزجلا
 هللاىضر قداصلارفعج لاق كعانتا الا امهعسو املاح قسعوىموم ناكولو .ةلرغ ةئاَماللا يتمتالو !هنع زواجتالو اهعبتاف عئارشلا كلاتتبثأو اهكلساذقثآرط كلانتسو اهكددأف قئاقحم كانصصخ واهف ىعاف فئاطلب ءايبنالا ةلمح نم كاندرفأ انا ةمحتلا تاليوأتلا فو اهنم'ىئنلالخا ريغ نه كريغىو كش ىف اهماكحا | 3 اهعتاف 2 نبدلا ما َّ 4 مالا نم 5 نأغلا ةميظع ةّرطو ةاس ىا # ةعيرش ىلع ونا كواس رب ةيورت نجا نيغاح 0
 هل نولوش اوناك شيرق ءا-ؤر مهو تاوهشال ةعباتلا ةنئازلا مم اداقتعاو ةلهجلا ءارآ ىا 4 نوملعيال نيذلا ءاوعاعمتنالو 9 ةئاعالا هللانهواهيف دودحلا ةظفاحرومالاف ةءيرشلا هنع
 كنع » اوعفدي نل * اونغينا مهنا و كنم لضفا اوناك مهناف كّئابا نيدىملا عجرا مالسلاهيلع
 رد الفةمعن كي هللا دارأنا ىنعي مهضعب لاق مهمعبتانا باذعلا نه كيدا رأ ام # أيش لاند
 هركف قولخمب قلعت الف كنع اهفرصإ نا دحا ردّسالف ةنتف كيدارأ ناو اهعنم ىلع دحا
 #« ضعب ءايلوا مهضعب نيملاظلاناو © انيلع لكوتو انب قثوا ريغ ىلا كريمضإ هجوتنالو
 © نيقتملاىلو هللاو ل ءامضأالا ةلع ةيسنحلا نال مهلئماملاظ ناكن.الا مهءاوها عبتبالو مملاوبال

 ءاوسامع ضاىعالاو ةعيرمشلاو ىوقتلاب ةداخ ةلون نه هيلع تناام ىلع مدق ممودق تنا نذلا |
 نينمؤملاىمسو هعضوم ريغف "ىلا اوعضو منال نيملاظلا مهاهس ةيمجنلا تاليوأتلا فو ةيلكلاب

 نآءرقلا 4 اذه لف اهلك رومالاىف ىلولا للا اوذذغاو ىنعملا اذه نع اونا مال نيقتملا ْ
 ةلزمع هنأ اك ينولةلاىف راصلاا ةازمعإ عئارشلاو نردلا 0 نه هفام ناف 4 سائلل رئاصب | ١

 ىذا داماو تملك راصو هن ريصل و هرصل مدع دقف ناءرشلان م ىرع نفذ ةاحلاو حورلا ١

 ؟ءاجدقف ىلاعت هلوق هريظنو هل ازجا رانتعاب ناءرقلا ىلع رئاصبلا لمحف ةايحالو هلسحال |
 دّهل لاق مالاسل ا هيلع ىم وم عسنلا تاي الاقحىف ىلاعت هلوقو هناياو نا ءرغلاىا مكب زَنم راَضِب |

 ه.ىذلارونلاوهو ةريصب عمج راصلاو رئاصب ضرالاو تاومسلارالا ءالؤد» لان ل
 | ءاراخا 0 نأ زوحو تاسؤسحلا نيءاارصس هم روت رمنلان ا م تالوقءاا سف! ارصصس

 | ميجلق هن'اكف مومعلا غيصنم فاما ردصملانالهيلع راصلا لمحف ةعيرشلا عامنا ىلا
 زوفلا ناف هللانم ةلءاك ةءعنو ةءيظع # ةمحرو © ةلالضاا ةطرو ند ي ىدهو 2 اهناءابلا

 ناَبالا مهنأش نم « نونقوب موقا ا هبل صحم اها ةيورخالاو ةيويندلا تاداعسلا عبمجم |
 لزنمرس بلاط هتثذك ناك ةيداب زا ىنعي دنوش ناكىب هكار ىىوركمم ةيرافأابو رومالاب
 اًذاف ةريصبلا راون أ, نيقبلا ماقم ىلا لوصوال نيدعتسملا ةرمجتلا تاليوأتلا ىفو دنشاب نيف
 نمو لقفلا رونب رطانن» بتارم ىلع سانلا رظنف لطانلاو قحلا ا ا
 ناسحالا رون رطان نمو ناش االادون رظاننهو ناعالا رون راغان نهو ةسارفلا رون راطان ْ

 اهسمشس هريصل ىلع وهف نيعلا رود راطان نمو ناماارونب راطان نمو نافرعلا روس رطظان ندو

 مكئاد ىلع مكلدي نآءرقلا ماله لع ىلانعو ىهنا ةحصم باحسلانع اهؤامسو ةعلاط
 دلَحوتلا هجالغو كرمشا بوث ذل' مظعأو رافذتسالاف ؟ذاود اماو نوتلاف ؟راداما مكثاودو

 ىلاعت لاق ىلوالا ةمترملا ىلا ةراداللو تاذلاو تافدلاو لاعفالا بسحم بتارم ىلع وهو |



 ةيئاجلا ةروس 9# 14+ ع

 اريخ ناك ىلصو الكا اذال حو 0 اذه عم ناكول ىدشن ىف تاقف لاق ةوكدالو داز

 كفتك ىلع ىتلا ةقزحلا ءذه تاعجول ىتفاي هل ثاّتف ةرجاهلا تدتش ادقو هب تقل مث هل

 تامر عاني وع ناكل وهو تكاد كلل ركنا نام كلل اع نس كاان لع
 ىلبت اقف ثردلا بتك.:ملأ لوضفل ريثكك ارا لاقف ةعاساناو ةعاسامسدلت لذى ىر ”ىش ىا فاح
 نحن و تش طعفانيشمو تكسف هنيعإ الام هك رءرمل' مالسا نس نه مالسلا هيلع ىنلا نع بك :ملف لاق

 ىدهج ىا شطعلا ىنظكدقو ةعاس انيشثال تاقف نائطع تنا لاقو ىلا تفنلاف لحاس ىلع

 عضوملا اذه لثءىف ىبم لمعت ردقتامو عن تلقف ناشطعتنأ لاقو تفتلا مث ةدشلا ىف ىنعقواو

 بدعا ءام تبيرمشف برشا لاقو هب ىنءاجو رحبلا نه فرىغو ر>لالخدو ىنه ةروكرلا دخاف

 اًنفاو اذا ّىح هعدأ ىتكلاو هللا ىلو اذه ىف ىف تائف شدش> هيفو انول قصاو لياانم

 | مدت نا ىسفنىف تلقف ىنشما وا ىثت نا كيلاب>ا اميا لاقو فقوف ةحصلا هتلأس لْزمملا

 تئْسْنا ركبابا اي لاقف ةبحصلا هتلاس ءاج اذاف عضاوملا ضءبىف سلجاو اءا مدقتا نكلو ىتاف
 قيدص هيناكو لزملا تلخدف ىنكرتو ىغمو ىنحصنال كناف رخآت تئْسناو سلجاو مدقن

 صخشلان ع مهلأسو 'ىربف هيلع اوُسرف ءاملا اذه نم هيلع اوشر مهل تاقف ليلع مهدنغو ىل

 الا ةيتارملا هذه لثم ىلا لصنال كنا ملعاو ٠ اهل نطفتف دن اوف ةراكلا هذه ىنذ ءانسأراماء اقف
 خيشلا لاق ) للاب ذوعت مرح اهْنم أيش دقف نق اصلا لمعلاو عفانلا ماعلاو لماكلا ناعالاب

 لاسدوت نكلو * تفاس تداعس نا تناك نبك ع + تفاتش دباس نادرم كس ىل( ىدعس |

 ٠ تسربمخب ع رشةداجرب هك ٠ تسرك تغافش ارك بع ٠ ىسر كل اص ى من ادن ٠ ىمخوبد
 لمحينا ىلوالا لعاو ىتذملا ىدعس لاق ةاروتلا ىا ه# باتكلا ا 2

 ىسعو دوادو ىموم نال كلذو ىبننا اًضيا لمحت الاو روبزلا لمشي ىتح سنجلا ىلع ٍباتكلا
 نيدلاىف هقفلاو ةلمءلاو ةيرظنلا ةءكلا ىا مك ار لق ارا ىف اوناك مالسلا مملع

 رثكت ملام ءانالا مهفرثك ثدح # ةوبنلاو 0 موق كلملا ناك ذا سانلانيب تاموضلا لصفوا

 # تاببطلانم مهانقزرو © مالسلا مهملع ءابدنالا ةرجش ناك مالسااهيلع مهاربا ناف مهريغىف

 نم مهادعنم تؤن ملام يان | ثيح # نيملاءلا ىلع مهانلضفو  ىولسلاو نماك دن اذللا نم
 ىلعوا باواونيدلا بس مهربغ ىلع مهليضفن هنم مزملاالو اه راظنو مامغلا ليلظتو ر>بلاقلف
 ق.سدقو مهنم هيلا ب>أ الو هللا ىلع مركا مهامز ىف نيملاءلا نه د>١ نكبمل هناف منام ىملاع
 نيدلارما ىف ةرهاظ لئالد «# صمالانم تاب هانت او وه ةغاسلا ةدوسلاىف ماقملا قرقحت
 سابع نبا لاقو ةءاموب نه ةالصلل ىدون اذا ىلاعت هلوق ىف كىف ىنع. نفذ ةرهاق تازجعمو

 | ىلا ةماهتنم رجاهي هناو ءىما نم مهانيبامو مالسلاه لع ىنلا ثعبمي ماعلا وه امهنع هللاىضر

 نمالا له ىمالا كلذىف فالخلا مهني عقواف :6 اوذلتخا اف هه ب الها هزاصنا نوكيو ندا

 ايغب وه هخوسرلاجوم فاللا لاوز بجو.م اولءذ هتيق>و هتقيق# 86 ماعلا مهءاجام دعب

 | #© ةمايقلامون مهني ىضَس كيرزا © هيفاكشال ميش دح ادسحو ةوادعىا لياعت «# من

 | ىت زا دعب سب 6 كانلمج مث هه نيدلامانم « نوفلت< هيف اوناك اهف ف ءازحلاو ةذخاؤملاب



 هز 27 #8 نورشعلاو سماخلاءزجلا

 هللا اهلزنأف هيلا هجوتلا ديرب هفيس لمتشافر م كلذ غابف كلك أي كلك نمس لبق امالا ءالؤه
 اًسح اضرق هللاض رق ىذلا اذنم تيآ لوزت زا دعب هكتسا روكذم ىلع ماما ريسفت ردو
 ددلطيم ضرق هكت سا جاتح ركم ىللاعت ىادخ حقكم لاذع لدس رب ىدوملاروذاع صاحنف

 داموا ىو>ربتس# ىرو انارعك» ريشمش و تاج رب هديسر هنع هللاىضر قوراشربخ نبا

 تفك دش رضاح نوج داتسرف رمت بلطب مالسلاهيلع ترضح دناسر شاتقب دنيا هان
 تفك رم دناو> ىورب تناو هدومرف وذعا ىلاعت و هناحبس قح هكهنب ريشمشس ربع ىا

 'لب اقمردودني هن نم ىوررد بضغ رئاركيد هكداتسرف قل قم ارت هكىاد نادب هللالوسراي
 عر ةطاسم ذازه ل يلوااقكاز داو قا اولا :فبؤ ب. نادنكت ا ندعاك «لماؤا وقح كنس رك نك
 ىزجيل » راديم هدنخرب ناهد و شاب لكوت ٠ راخدرد ىعار تنماد هحرك | ٠ ىرابدرب

 ءانالاو مهحدا ريكشلاو نونمؤااموقلاب دارملاو ةرفغملاب صالل ليلعت # نو.سكياوناك اب اموق

 اورسك امب نيصوصخم اموقال موق ىا اموق ةمايقلاهموي هللاىز>ل كلذب وما ىا مهباع
 منع ءاضغالاو نيقفانملاو رافكلا ةيذا ىلع ربصلا المح نم ىتلا ةنسلا لامعالا نم ايندلا ف

 موقلاب دارب نآزوج دقو مظءلاٍباوثلانم نايبلاهنع رص امو هوركملالاّمحاو ظيغلامظكب

 ريقحتال ريكشتلاو ةثيبخلا ةماكلا نم ىحام املج نم ىتلا منائيس نوسكي اوناكامبو ةرفكلا
 تاقاهم دعو ةرفغملا ىريدقت ىلع هققحتل ةرفغملاب صالل اليلعتحاصيال ءا زا قاطم تلق ناف
 مهتازال مهسفنأب اورشاببالو نيقفاثملاو نيكرشملاةءاسا نع اوزوا#. نيئمؤمال لق ىنعملالعل
 اضياو ةين'آلا ةيآلا ىنعملا اذه ىلع لديو ممتائيسس ىفاكي الماك ءازج ةمايقل امون هللاممسزجيا
 تقو هللا ممز جيل ىنتملا نوكينأ زوجيو رافك لابسك ناءرقلا ف دروامزذك ا ىف.بسكلانا
 اونوكيمل ناو مثار الهال رفغ اذا نمؤملانا ىلا ةراشا ةيالافو هوو ردب موك ءازجلا
 لك ىز ىلاعتةللامثقللا قالخاب اقلخشتم ريصي ىذالاو رفكلا ىلع مهرارصمال ةرفنملالها

 هكره # نه# ةرخالاىف وا ةرخآلاو ايندلا ىف اما ريشلاو ريخلا نم مهلمع ءازج موق
 حاصلا لمعلا كلذ عفنق ىا 0 هسفناف ىلاعت هنع هللاىضر هب بلطام وه ر# اًلاص لمحو

 هتءاسار رضف ىا # اهاعفإ» دنكدي ىراك هكر هو # ءاسا نمو © املا دئاع هسفنل هباوناو

 ىلا ال 8 وما كلام « مكبر ىلا موف هلا ريغ ىلا لمع ىرسي داكيال هسفن ىلع اماقع و

 هلاقال اودعتساف ارشوا ناك اريخ مكلامعاىلع مكيزاجيف توملاب نودرت «# نوءجرت © هربغ

 وفعلا لوالان ف ”ىيَسلا لمعلا باكترا نع بيهرتو طاصلا لمعلا باستك | ىلع برغرت هيفف
 فصتم هيحاصو ملظلاو ةرصعملا ىناثلا نمو ىلاعت هللاتافصب فصتم هءحاصومرحمال ةرفغملاو

 ىنل راجفلاناف راحفلا نم ناك نمو مبءن ىبا راربالاناف راربالانم ناك نث ناطيشلاتافصإ

 ضرعتلاو هللالهأ راكتاوهو ىونعم رودو يهاظوهو ىرود رو ناعونرودحفلاو محج

 مياستلا لهأ هللا حرف داسف هنطاب و حالص هءىهاظ ام كلذو#و لوأتلانم هجوب ءوسب مهل

 وه اذاف ةيربلاف ىثع ناك هنامهضعب نعو لوضفلاو ةمشلاو مارا كرتنءو لوبقلاو ىخرلاو

 هعم سل ىرخالاب“ئىدنىم اهادحاب رزنم ناتقر> هيلع سارلارساح نيمدقلا ىاح ىمم ريقش

 داز
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 أ ةةداع نم ريخ كركفت لاق ةيآلا ضرالاو تاومسلاقلخىف نوركفتيو ىلاعتهلل لوق ىف
 كركفتلاق علطملا لوهو توملاف ىركشت لاقفءركفت نع امهنع هللاىذر سابع نبا لأسم
 اهلاوها ىفو رالاىف ىركش لاق كركش فنك ركب ىبال لاق مث نيئس عبس ةدابع نم ريخ

 يبذعتالو كدعو قدصت يح ىنم رانلا الع لاح ماظعلا نم ةمايقلا موب ىناعجا براي لوقاو

 ركيوب| تما ىتها فأرأ لاق مث ةنس نيعبس ةدابعنم ريخ كركش مالسل اهيلع لاقف رانلا ىف دمج ةا

 | راهلاو ليللا ف التخا نا لوالاف صيصختلاهجوريقفلا لوش ٠ تال بتام ىلا عجار لضفلاف
 | ةروملا فروخ نا :ىلاثأا وت تؤكد اختار كفن !ةنعرازر ادقحف 'منمملا لعب دو دوو نكست ,ةيا روك دما

 نيضرا عبس تحب رانلانا ا تاومس عبس قوف ةجلاو رانلاىلا وا ةنملاىلا ىهتن هدعبامو
 ا هللا ىذر قيدصلا ناك املف ثيدحلاىف دروام ىلع ةيس نوع مهج رعق دعإ نا ثأالا ىو

 | يالا ىف رعي كفن راب نانا ءارخا اح زكا اسما كسا نيل والا .ىل' هيسنلاب ركستلا و ةيعنا ةنع

 | هدوجول عبت اهدوجو ناف ناسنالل تفاخ نيف امو ضرالاو تاوملا نا ىل'ةراشا
 ةاوديجستلا ناب اذهو مالسلاهيلع مد ال هتك الم ا ىلاعت هللنا ىنعملاذ دهنم كنها و |

 ةارجشقلخ .ةرع قلخت نا, دارا .امل .ىلاعت هللانا اذه لاثم:و ضرالاو,تاومسلاىف ام مك

 كلذىفنا لاق ىنعم اذه ماظعاو نأسنالا اترمأو ةرجش هيفاعملاع!ف اهامحتل ةرمثلل اهرخسو '
 نولق مهل موقلهتيلاكو ناسنالا فرش ىلع تالالد ىنءملا اذهىف ىا نورفكي موقل تايآل |
 | «اونما نيذلل لفإ» ةيمجتلاتاليوأتلا فك مبل ارك نوركفتي ذا نافرعلاو ناميالادونب ةدونم ١
 | هلوقوهو هلع باوحلا ةلالدافذح لوةلالوةهوهو ٠ دينك وفعودمارذك ردىنءي اورذغا |

 لق ىاةالصلا اوم ونما نيذلا ىداعل لق ىلاعت هلوةىفاك 6 هللامايا نوج ريال نيذالاورفغي © |

 | اوميقيل ىنمم اوميقي نوكي نا اوزوجو ف تكلا بحاصلاقةولدلا اوميقةالصلااوميقا مهل ظ
 | اوميق لبقولو هنع ضوعلقوه ىذلاص الانال ماللافذحزاجامت اواولاقلوقم اوهاذه نوكيو |

 | عقولاوهو زاولا ىلع لوم انهوهف بو.حلاف نوكت ءاجرلاةةيقحو زي مل ماللافذحيءادتبا ٠
 هن ادعاب ىلاعت هعئاقو نوفاخالو نوعقوتبال نيذلانع اوحفصيو اوفعي ىنعملاو فوّخلاو |

 برشب عضوم ثاثيو بارغك وهو ثاعب موك اهعئاقول برعلا مايا مهلوقل ةضاملا متالاىف

 نينمؤملاباول هللا اهتقو ىتلا تاقوالا نولمأيال ليقو سوماقلاىف 5 فورعم هموبو ةئيدملا
 تحسن مث لاتفلاةرا لبق تلزن ةرآلا هذهو هللاتيبك هللاىلا اهقاضاو ابف زوفلا مهدعو و

 ةينده اما لاقو ةيالا هذه ىنتتسا ىدرواملا ناالا قافنالاب ةيكم ةدوسلا نال كلذو اهم |

 كلذو ةدابتقو امهنع هللاىضر سابع نبا ىلا هازنعو هنع هللاوضر باطخلانب رمع ىف تلرأ

 سوماسقلا ىف لاق هقح ىف تلزنف هب سطس نا مهف ىرافغ همتسش هنع هللاىذد رمع نا

 ا ىلانب هللادنع نيقفانملا سن رلاق نيح تلز ليقو ىرافغلارذ ىلا طهر تايكأذ كاع اونبو ا

 لسراف عوسرم رفصم عيسيرم اهل لاعب نب ىلع قلطدملاىب ةونغىفاولزن مهنا كلذولاقام
 | رثياافرط ىلع دعق رمت مالغ لاق كسدحام هل لاق .انا املذ هيلع أطزاف ىتتسيهمالغ ىلا نبا |

 كلوا ن1 لا رم وركب ىفا ب كك ماللاهبلعو ءا برق الم ىقح ىتتسي اد>اكرئاف
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 نكمي مل هيف صوفلا مج اتمصم ابلص هلعجولو اضيا كلذ رسبتي مل هيف تقرغو تلفست لب
 متااو ءديسيتو هنذاب ىا # ءسماب هيق كلفلا ىرحتإ وه صوغلاىلع ةبئرتملا عفاملا لبصحم

 عفانمنه اهوحنو ناجرملاو واْوللا ىلع صوغلاو ةراجتلاب 5 هلضف نم اوغتدتلو ضف اهوك ار |

 املا ةرئادحوبرارقالاب كلذ ىلع ةبترتملا مالا اوركشت ىكلو كك نوركشت مكلماو 8 رحبلا |

 ةمكلاو نك صاوهو ءصايدوجولاك لف هيف ىرجتل مدعل ارب رخس ىلاءت هناىلا ةراشا ةيالاقو |
 هتفيلخ نوكل ه.ذنا هر>سوهلكلقلاو ر>ءلار>س كلذلابال ناسذالاب ةصتخم ريخستلا اذه ىف |

 تايئزملانم رخسم لك بء>و ىنحلا زنكلا راهظال الضفوهنم ةءءن هلافصو هتاذإ ارهظمو

 دملاكلذكق رغتاعدو مهنه متاع رف رحبلا نويكرينيذلا وىروصلا ر>باانه ربتعيناهلو
 لكوتلا عارش هل عوفر ةئيشملا حايد ىف هب ىثمي ريدقتاا راح ىف ماصتعالا تالف ىف ١

 ةداعسلا لحاس ىلا ةنيفسلا تحن ةءانءلا حاير تيه ناف نيقيلا رحم ىف ىسمم |
 ىئتش نا د.علا ىلعف ةالاماملل] ةلكلف تقع و حالملادبب قد مل ةنتفلاءاكن تره ناو

 ثداوحلاةسن نا ىلع ةيآلا تادو مكمفانملارادم اهلعجناب تادوجوملانم «# ضرالاىفامو |

 | ضرالاىفامو تاومسلاىفام نم لاح اما « اعيح  دزئاج ةكلذلا تالاصنالاىلا ةضرالا .
 | ءذه مكلرخس ىا ام نه لاح وا ىلاعت هنم انثاك ىا اعل ةقص كي هنم 8 هلدكأت وا
 ١ هنم اءيح نجحرلا حتفىو ىلاعت هنم اعيمح ىع ىا فوذحغ ريخو'هل ةقولخم هنم ةنساك ءايشالا |

 امركت هسفن ىلع بجوب وهلب ًايشادا هيلع قدحتسيال هنال هلضف نم وهف ماعنا لك ىا
 ةلاد ردقلاةريك ناشا !ةميظع © تاياال © ماظعلارومالا نم ركذ امف ىا هك كلذفف نا ٍِد

 ىلع كلذب نوه مهناف هللاعنص عئادبف « نوركفتي موقل © هتاف و عناصلادوجو ىلع
 هاند" ىهن# تسون زغمز ناه>ح هاحربد اهركشا نوهفوب و اهشاقد و ىناءت هممت لئالجح '

 | الو قلخلاىف اوركشت لاق نوركفس موق ىلع ص مالّسا|هباع هنا ىور.٠ توا تردق ءآوك

 لوَدوهللالوقيف تاومسلا قاخ نم لوقف ؟د>١ ىنأي ناطيشلانا ثيدلاىفوقلااىفاوركفتن |

 هلوسروهللابت ما لقيلف كلذب مدحا نتقفا اذافهللاقلخ نم لودبو هللالوقبف ضرالا قلخ نم
 كلذلو سفناا لمع نم لجا و ىلعا بلقلا لمع نال اهلضفاو تاداعا ىلع ركقتلانا ملعاو

 | هس نيس ةياوؤوا ىو( هد نيس ةئاور قاو, ةّس ةدانعنم ريخ ةعاس ركش مال اهيلع لاق

 لوس هّعمسو هنع هللاىذر د ري ره ىنأ ىلع تلح د 4ع هللاىذر دوسالان دادعملان ا ىورو

 ٠ نان نإ ىلع تلعن: ةنق "واع نم ريح ةطاس ركفت 32-3 تنازع كالرْعر الا

 عب ةدابع نم ري> ةعاش ركاش ماسو هيلع هللا ىلص هللال وسر لاق لوش ةّفدسف اممع هللاىىضر

 | كم اشو هيلع هللا ىبص هللالوسر لاق لوش هّتعءسف هلع هللاىذر ركب ىلا ىلع تلخ د - نيس

 ا هنريجاق م-و هيلع هللا ىلص هللال وسر ىلع تلج نكي ةلدقلا] لأم 4س نيعس ةدادع نم ريخ ةعاابس

 ٠ لاقاذ .اهف و كركش فيك ةزئره ىنال لاقف ميتوعدق ىلا مهعدا لاق مث وقدصا لاقف ولاق ام |

0 
 نا



 ةمامللا ةروس و عمد, 8ع

 فصو مهرعي بهذيو مهاذي # نيهمياذع © ةروكذملا مهتايانج ببسب # مهل و دحاو
 ماهجىا 6 مهج ممتارو نم © هللاتاي يمتاز مساو مهرايكتسا قل ةيفوت ةناهالاب باذعلا

 كلذ نع نوضرعم مال مهفلخ نموا مهلدعا ام ىلا نوهجوتم مهنال مهمادق نم ةنئاك

 اهرتسيىا مادقوا فلخ نه صخشلا امراوب ىتأا ةهحال مسا ءارولا ناف امدلاىلع نولقم

 هب ىراوتبام هبداريف لعاسفلا ىلا فاضيو افرظ لعج ردصم لصالاىف ءارو مهضعن لاقو

 سوماقلا ىفو دادضالانم دع كلذلو همادةوهو هيراونام هبادريف لوعمملا ىلاو هفلخوهو

 # مع ىنذيالو 2 كنع ىراوثام وهو ىنءع هبال الوا دض مادقو فاح نوكي ءارولا

 هبالوءنم نوكيف باذع نم © أيش »© لاومالاو دالوالا نم # اوبسسكام 8 عفدنالو
 اذا هنع ىنغأ لاَغا ردصم نوكيف البلق ءانغا ىا ءانغالانم أيش كلذ مفدىف مهنع ىنغيالوا
 هللازن ود نم ةهودبعام اضيا مهعفس الو ىا * ءانلوأ هللانود نم اوذخناامالو 2 كفك

 نم ىلجأو رهظا مائصالا ءانغا مدع نا عم نيفوطعملانيب ىفنلا فرح طبسوتو مانصالانه

 مهتعافش ىف نوعمطي اوناك ثرح دساقلا مهمعز ىلع ىنبم اءطق دالوالاو .لاومالاءانغا مدع

 تداش ىنعي ه هلك فرعإيال ة«مظع باذعإ# هج نم مهءارو ايف هي مهلو 9 مك هبفو
 ةيادهلا ند لامكلا ةياغ ىف ىا * ىده © ناءرقلاىا 4 اذه ف8 تسازواجتم دحزا نأ

 باذع مهل © ةيناءرقلا « معد تاياب اورفك نيذلاو 8 لدع ديز كلوقك اسهسفن هن"اك
 نيرت ت>سزا ةيسرافلابو باذع ةفص عفرلاب # ميلأ 8 باذعلا ةدش نم ىا © زجر نم
 صاظلاىف هللا تايا عمسإ سانلا ضب نا اهنم ه تاراشا تاي الاىفو + هديناسر ما ىناذع

 ملأ ٍباذع هلف ةلفغلا و نالذخلا مك متاضتنو نطاسلا عمسإ اهعمسسيالو هيلع ىلتتذا

 ريغب افالثو اهغمش اذا اذكو:تايءالا تجوع لئلا :مدغ و"قالا لوبق نع ةزاركتمال
 كفا« تاوهتازطاخ قوظوت .ذاؤوتتلا نول هتعؤلا اج هك ن1 كاد ستطت 72 لاقل الذؤو هج
 تناقش ولع ناك هد انوت لدر دوش .٠ تشومارؤدوش ماكتم .٠ تشوه در نع نس

 ىدصتو نيررادلارخدب زاف دي>وتااروم رصصتتسا و مهفلاو قذلا عي عمتسا نهو ٠ هدنساي

 | ديعلاناف كلذو دانساب ميبحصت كانه نوكي نأ ريغ نم دارا ىلَغ لوأتلاو دانعلاب لباقالو
 | اع نابتسا نفق كش انعم ههطاغالو بيز اهف هلخادتنالا بنغلا تافرعتبا روما تفشاكي

 | رك انولقال كثتاح”رادعالا لك راكتالا لهأ هيلع مدعلا مهجو باجمل لذؤىف عنو

 | ضن رفكيو ضب نمؤي نك نؤنؤكف“ ىكملا ”مامالا:ولازدلا'؟ةامالا لم“ ةّزككفأم
 | كذا نف,نازركذشالاى رقبال نكمل اةيااتهبزاةزرفلا نإ ءابتلو" :هنخاوعالال كاوهللا ةتخاالع
 لذي مظع كادعف عقو اهركذا نهو نارينلا ىف عوقولاو نالذخلا نماجن هناراشاو هاراعب

 صوغلاهن أشام هيلع ولعي حاطسلا سلما هلعج نأب #* رحبلا مكل رخس ىذلا هللا 8 ناهيو هيف

 عاسفترا اذ ناكاناب حطساا ندخ لعجول هناف هناعيمل قراطاو:ضونلا عايالو باشخالاك

 اهوحنو باشخالا هيلع وفطتال ثري هلعجول اذكو هياع كلفلا ىرج رسيشب ١ ضافخماو



ٌ 

 هن عر ع نورغملاو سمانا ءّرملا

 هذه مالسلاهيلع لاق هللاالا هلال مهلوق مهنع ىننياث اوموصي ملو اولصي ملاذا هللالو_سراي

 ماسو هيلع هللاىلص هللالوسر تعمس هنع هللاىذر ةقيذح نعو منهج رانزم نو# ةملكلا

 هللا لوب ةمايقلا مون ناك اذاف مالسلاهيلع ىموم موق نه لمسارساىن نم لجر تام لوب
 نا ىوس د الانا نولوفف مولا امزوش ةنسح نم ىدبعل نود# له اورظنا هتكالم

 ةلك # ليو # هل ترفغ دقف ةنا ىدبع اولخدا ىلاعت هللا لوقيف هللالا هلاال همباخ شن

 | ليلا ينك ىععإ يلمك مالا لوك نس 2 ةغلا 00 هيلع نوكي نا قي ىذلا

 ام قلعتب امنا عامسلانال ناءرقلا تاي دارملاو كاف“ال ىرخا ةقص 4 هللاتايآ عمسي ف
 هرفك ىلع مه ىا ©« ردبمث لا تايا نم لاح # هيلع ىلتت ف 0 ةوالتلا 7

 عانتمالاو هيف ددشتلاو بنذلا ىف دقعتلا رارصالا تادرنملاىف لاق ادقاع هيلع امزاع موديو
 # ًاريكتسم © مهاردلا اف دقديام ةرصلاو دشلا ىارصلا نم هلصاو هنع عالقالا نم

 هدنعامع اجعم اهل ايردرم قلانم هب قطنام ناءذ الاو هللاتانأ نم هعمسامب ناعالا نع

 محعلا ثيداحا نم ىرتشإ اربص لتقدقو رادلاددع نب ثراانب رضناا ناكو ليطابالا نم
 هيلعةبعان ةي الا تدروف ناءرقلا عاهسا نع ساناااهم لغشيو رايدنفساو متسرإثيدح لث»

 لومشلاو ةطاحال'ةماكا ميمعتلا كلذو داسفلاو رسثاانم هيف مهام هتريس ريسينم لك ىلعو
 نواقلا اهل نعذت نا اهقح ىتلا تايآآلا عامس دعب رادكتسالاو رارسدالا داعبتسال مث ةلكو

 نكمي ناك ناو ماسقملا مارب قيلالا هلال ىزاا ىنءما ىلع ةلوم ىهف باقرلااهل عضو
 اهعمسي مل هن“ اكريصيب ىا # اهعسي مل ناك ف را رصالا ىهتنم راسبتعاب اضيا ةقيقللا ىلع لما
 ريغب امبشت ريصي نم نم ةلماو ناشلا ريمض فذخو فذدف اهءمسإ مل نم لاح هلاح اهماشنم ىا

 5 ناكتسا و هرارسا ىلع هرذناىا ت4 ميا أ باذعب هرمشبف 9 عافتنالاو لوبقلا مدعف عماسلا

 رهظيامب راخالا ىه ىتلا ةراشدلا تريعتسا ةراعتسالا ىلع ةنيرق ٍباذعلاركذ ناف مياأ باذعب
 مكهللا ليبس ىلع ةراسشبلا سنج ىف راذنالا لاخداب هدصوه ىذلا راذنالل هبربلاىف رورس
 لصالا ىلع نوكي نأ و# و راسلا ري ازوهو ةزاشيلل فراعتملا ىنءملا ديرا اذا اذهءازهتسالاو

 رورسلاريخ ميوهو ريرغتلاب ءحولا درعا 1اس ىذلا ربان ء ةرا.ع ةغالا لصا بس امناف

 حرتلا نم هترسشإ ىلع ر ١ هرهظي اريخ هالخارعأ رازدالا تن_ثك ىف لاق اذلو نزحلاو

 مك هملع هناال اثنا نم هنا ملعو ”ىث انئايأ نم هغلب اذا ىا و ايش اننا نم ماع اذاو
 ًاوزهم ىا # اوزه © اهلك تاي الاىا « اهذا © مالكلا كلذ نم لزءمهناف هيلع وه

 روصو دقك "نسؤشفان اب مم ةيب الاؤادتعاب تعاتلا ور /ئذلل نيمضلاوا طف هعيش خاليا |

 ماوألاا رب انتر دل ا كين## !اكزطورابياورنداو رشنلاك «ديشاب رود ناؤسو قحيزا ةكدياع زاب

 هب ؟دعوتبام ادهفا اوثزت لاقو رعلاو ديزلا مهمدطا ثرح لجهد 6 ”تالذل ةقيقحال هنأ |

 | كفاضن الاد كسير نم كاف الكب ىلا ياي #« كناوا 8 راو ديزلا ىلع موقزلا ىلدحف دمت

 دحاو لك رابتءاب ةقاساا رئامغلاىف دارفالانا اك لك لومش ذا ابتعابعمجلاو جحئابقلا نفييك فاعلا

 دحاو



 ليق دجاسملا ىا توبباامذه نولخديو هللاالا هلال نولوَش البق ناكنم نا لوش مهتم

 ةضاحلا ةروس »8 ل ع

 كارتشاو كلذ لك لقعت لخده لقعللو امهب امو ىلفسو ىولع نيب ةرئاد ةيآلا هذه نا

 ةححصنةدمك ةذيدلا مولعلا عج ىلاعت هللا نا ىلا ةراشا هفو ادج مهفاف ناهالاو نامالا نيب

 عقوو مقتسملا طارصلانع همدق تلز ام رتب نشف دهاوشلاب ةققحم ةيهومو ىلئالدلاب

 نه ماو هللالعج ديلختلاب ديعولاف ةرخالاىفو ديلقتلاو ةريااىف مويلاف محجلا باذعف
 © كات © دحأولا درةلاوه هنا دحاح 1ك ىمح نه انمصعو دهاوشلاو لئالدلا لعحأ

 تابآلاىلع ةماملا © هللا تايآ ف هلوق هربخ أدم وهو ةروسلا لوا نه ةيئاءرقلا تايآلا
 نوك لاح وا نيقحم ىا « قحلاب »» اننوكلاح لي اريج ةطساوب « كيلع اهولتن ه8 ةذيوكتاا
 | لاح كياع اهولتن مولعلارعىف لاقو بذكلاو لطانا نع ةديعب قدصلاو قملاب ةبتلم تايآلا
 | لطانلا نم ةدَيمِباَمةنرتقما قلابة كللثم ةاوالمكنلع ةاولتم اهل ااًريشن لاق اهنأك ةراشنالا ثم اهلماط
 | ةروك ذاالثالذلاىلا هازاطا" كلك قاوككاا زودعو ىجتا 0 احلم لاقأك لزهلاو بمللاو

 ةوالّتن ىا كيلع اهولتنهتمكحو هملعوهنردقو هتدحوو هدوجو ىلع ةحاولا هلاالد كلت ىا

 ىا دي هنااو لادعب 9 رابخالانم ريخو ثيداحالا نم *# ثيدح ىأبف 9 اهلع لادلاملظناا

 مرك ىنعا نوديرب همركو ديز ىنحتا مهلوقىف اك همظعتل ليلحلا مسالا يدقتو هللاتايادعب
 | روك ذم اًضيا انه هللام-ا ناف هسمح هلل ناف 'ىثنه متمنغ امنا اوملعاو ىلاعت هلوق هريظنو ديز

 | دءبوا ديق» ريغ ةرورض ريغ نه ءامسالا ماحقا هيف نايح ىبا لوقف قبس اك مظعتلا قيرطب
 | دارااوهو ثيدلا ندحا لزت هللاىلاعت لوقدب قطن امسح ناءرقلاوه ىذلا هللا ثيدح

 | ةنكلا نيأزم نا ءارعإا لآ ءىدب #« نونمؤإ # ىئاونعلا رياذتلا فطعلا طانمو اضيا 51 |

 | باتكب نونمؤيال ىا نونمؤي دعب باتك ىأبف ه. اونمؤي ل ثدحف ةزهاب ةزجع» ةيوامسلا
 اكاتكى أف هلل اووي ل ؟ناف-هلددسز نعام دقعتو هس اتتك حان نااءزقلا :ءانعض ليقاو هاون
 باقلاىف هلوضح نكمال ناعالا نا ىلا ةراشا ةن الاىفو ىنالو :.دعب ٍناتك الو نونمؤي
 نيهاربلابالو ةقطأملا لئالدلاب لصحم الف الاو نايا نيئمؤملا هتءارابو بولقلا ىف هساتكو هللابالا

 | تادراوب لاق كير تفرع 3 هرمس س دق نيدلام# حييشلا ةرمضخ ىزارلا مامالا لاق هلقدلا

 | ىللا نا اءهنع هللاىذر ساع نا ىورو اهيذكت نع سوفالا زحعتف يبولقلا ىلع در

 | ةكتالملانمؤتال فاكو مالسلاهياع لاق ةكئالملا اولاق اناعاقلخلا بجتأ نملاف مالسلاهيلع
 | لزني حورلاو نويبنلا نمؤيال فيكو ماللاهيلع لاق نويبنلاف اولاف مالا نونباعي مهو

 نور هو ىناصا نمؤيال فكو مال_كاهيلع لاق كباحصأف اولاق ءامسلانم مالاب مهياع |
 ىتاوق دصيو ىنورب ملو ىب نواهؤي ىدعب نوئحم موق اناعا سالا بجتا نك-او نوريام

 ىلعا ةياقلا دهاوشلا ىلع ىنبملا ناعالا نا ىلا ةراشا ثيدحىفو ىناوخا كئاواف نوري ملو
 / ديحوتلاو نامبالا لهأف هماقم بسحب لضف لكلا ىو ةجراخلا لثالدلاىلع ىنملا :ناعالا نه

 كيامععاددج رذابا اي لاقدنا مالسلا هلع ىنلا نع هنع للاوضر رذ ىلا نعو مهل روفغم اقلام

 ادحاوناو مايصلاامو ةالصلا امدحا ىرديال ىتح مالسالا سردنب اعيرتس ناف ايشعو ةزكب



 هن د ع 0

 ن* ةوفصلا لها صئاصخ .وجوو ءامسالا ماع ماعتو ةنامالا لمح ىف ةكئالملا نمو ناءالاىف

 دوج سمو ةفيلخ ناسنالا هب راص امو تايلجت!ا عاوناو تانياءملاو تادهاشملاو تافشاكملا |

 / ىلعو مهمرك هللانا نقيتساف مهلئاضفب مهدارفناو مهقانمب مهصيصخت فرعو نييرقملا ةكئاللل
 ىا ( بئاصلالاق ) توكلللارحو كلملا ريىف ةراذملا اولو مهناو مهلضف تاقول#لا نم رم

 رتفد راح راربسا « ةمه نناكو ايرد لصاح ون نهاد رد. ٠ همه نابع تدوجوز كلف هنزار

 ٠ ىهنو سما دنوادخ مكحح ناسودق ٠ همهناهن دزبا هتخاسوت ةطقنرد ٠ نباتكهن نومضمو

 هدمارب ناكدوك نوح ٠ تا هولج ىاشاك ىارب نايناحور ٠ همهناتسا رب اك 1

 | الوط امهتوافتب وا اءمقاعتب امهفالتخا فو ىا 6 راهلاو لبللا فالتخاو مع نانا

 | فالتخا ىلع فطع 4 ءامسا|ن» لاك اورام # رابلا ضايبو ليللا داوسب وا ارصقو

 | ةردقلا هج نه ةباهنوك ىلع اذن كلذب هنع ربع قزرلاببس وهو رطم ىا © قزرنم 0
 | دعب 8 تاناذلاو تارغلاو عورزلا فانصا اهنم جرخأ نأب ©« ضرالا هب ايحاف © ةمحرلاو

 هيفف راغلانءع اهراحشا ولخو اهنع ةيمثتااةوق ءافتناو ةايكا راث | نع اهلا ع اهسفب # اوم |
 لاوزب اهلاوز هييثتو ةيمثلاو ديلوتلا أدبم اهنوكىف ىناويحلا حورلاب ةيضرالا ةبوطرلل هيبشت
 | اهلع ةيرشبلا فاصوأ ءاليتسا دنع اهناف بولقلا ضرأ ىلا ةراشا هيفو دسحلا تومو .حورلا

 | امهاونو ةعيرشلاصاوا وهو هي شدعت ءاذغ نم ةمورحم غوللا دح ىلا ة:دالولا ناواىف ْ

 اها اقزر ةّمحرلا تع لَم عوللا دنعف يولقلا ةايح وه ىذلا ناعالا رون اهف ةعدوملا

 نه اهليديتو ىرخا ىلا ةهجنم اهليوحت ه6 حايرلا فيرصصتو © ةيونعملا ةايحلا اهل لصف
 هريخأتو ةراضو ةعفانو ةدرابوةراحو ةلامثو ةسونجو ةسرغمو ةقرسشم اهنه ذا لاح ىلا لاح
 بينرتل|ىعور ول ثيح ةلق:دم ةياهنأب ناذبالل اما دوجولاىف هيلع همدقت عم رطملا لازنا نع
 | فيرصتلانوك نال اماو ةدحاو ةبارطملالازناو حايرلا فيرصآ ح ومعنا مهوناعرا ىدوجولا
 | راحبلاف نذسلا قوس اهناجن م ىتلاعفانملا رئاسلو هللب .طماءاشنالا أدبه «اوكدرجمي سيل ةيآ ١
 ا ةفوطعمةلمخاو رورحملاو راخلا نه مدقأم هربخ أدع 7 هنا ىلع عف ءفرلاب # نواةعإ مول تايا 9

 ١ لوبقل ةثيملا ةوقلل لاَ لقعلاو افيكو اك مخفتلل ةثالثلا عضاوملاف تاياريكشتو اهابقام ىلع
 هللامرك ىلع نينمؤاا ريما لاق اذهلو للقع ةوقلاكلتب ناسنالا هديفتسي ىذلاماءال لابو ماعلا

 | مقنيالاك ٠ عومسم كيجل اذا ٠ عوبطم عفيالو ٠ عومموعوطمت «نالقعلقعلاناف ههجو |
 ا-ةلخ هللاقلخ ام هلو مالسا|هيلع ىلا راشا لوالا ىلاو ٠ ع وذم نيعلا ءوضو ٠ نسمشلا

 | ةىداش ىلا هنادهنا قع نم لضفأ ًايتلدحا بيتك ام“ هلوصإ رشا, ناثلاىلاو ىلا نِم اةيلع منك |١١
 رافكلامذ عضوملكو نوملاعاالا اهلقعياموىلاءآهلوشب ىنءااوه لقعاااذهو ىدر نع هدري دا |

 ةراشاف لقعلامدعل دبع نع فيلكتتلا عفر عضوه لكو لوالاز ود ىنال! ىلا ةراشأف لقعلا مدعل ٠

 | .ةحتاو لئالد امنال نوربتميو مهلوقع نويعب نورظني موقل ىنعملاو تادرفملاف 5 لوالاىلا
 فوقولا نكمي لقعلاب هنال ركذلاب ءالقعلا صو هتمكح غاابو هتردق مظعو اهعناص دوجو ىلع

 | ناّشالاو نامالانع هريخأتو ماقملا اذهب ىقعاا صيصخم ر.س. لعل ريقفلا لوقب ٠ لئالدلا ىلع |

 نا



 ةيئاجلا ةروس ف و #ع

 2 متاج ريس دئادب رك .ن» ناحرد دود قخحم نم راب قشعرس ريقفلا ل وش م -او> ىو

 راع نانا! نم امهف ام قلخو امهقلخىف ىا 5 ضرالاو تاوءسلاىف نا 5 نه ناناح

 قيدصتلا لهال ةدوهراادعاوشل # نينمؤدلل ناي ال #2 اهوحنو راحلاو لالاو كك 41

 ا ماف تاللالدلاو تايآلا كلب موعافتنال ركذلاب نيئم ٌوأأ صخ قفوتلا لهال ةيها هلا ةلداو

 ناميالامدق !ذلوٍنابلالوا وهو هودحويف عئاصلا ىلع عوئصملابو قل خلا ىلع قوالاب نولدتسي

 قلخ نا ةمالا ةي الاىف هنامثاو قاخلاوهو انه فاضملا رك ذ ىطىف هجولا ىلعاو ناَهالا ىلع

 قاخ 0 *ا ام ىلاعت 3 00 اتناك ناو 6-35 0 ل دلما 0

 لوالا نه 1 هيف ةقوالا نك 55 هقاخ دهاشي اذكف هقلاخ ىلع هقل2 لدتس

 نه ىا ا يفلح فذ 2 0 ف 0 مالك انهو لاخلا ةققح لعا هللا و لالاب حال اذكم

 ىلع فطع © ةباد ن٠ ثبب امو #8 قلخلا مامت ىل ١! ةفاتحم راوطاىف ةلقتم ةقلع نم م ةقعل

 | ىخ] هيلا فاضملاو فاضملا ذا ةءلكلا ضعب ىلع افطع نوكي الاو هنإ١ فاضملا نود فاضملا

 ا ةداعا ريغ ن٠ رورلا ريمصلا ىلع لا هليادهحر ىمملا قىدوءس لاق رور#او راخلاك دحاو

 نا_ح وبا لق شفخالاو سنونو نوفوكلا هزاحأو نييرصلا روهمحو هيوسس هع راجلا
 ةفاضالاب رورحلا ىلع فطعلا زاجأف نييود<!! ضعب لصفو ح.حصااوهو نيبواشلا هراتخاو

 ىلع يابام لكىهو ةباد نم هقرشو ىلا هللادرشنب ام قلخ ىف و ىنعملاو ىهتأا فرحا نود
 هللارك ذ رمضاو ا_هعاونا ةرثكو اهلاكثاو اهروض فالتخا عم ناوللانه ضرالا هجو

 00 ًادتسم هناىلع مفرلاب 6 تايا فه ىب أيس اك هللا لزنا اموىف هفالخم هنم دهعلا برقل

 ن٠ ىا # نونقوب موقل # ناب ةردصملا ةلخعا نه اهاقلم ىلع ةفوطعم ةلمخجاو مدقملا

 يا اهوكو هياردلاو هثرءملاقوق مل طق نيقلاو هلعىهام ىلع ءاشالاب اونوه نا

 ل الا راونالا روهاغا رارسالا رشاب 3 نقلا نا-ءالا ةةيقحو ةريث *5 قورف |

 لعب ملريقفلا ل وه «رفكمدعي سيلانيشبو ىلقرشابب اناا كلأ ا ىلا مهللا هلودب مالسإاهيلعلأس

 سهمالاق لح ناهالا صخولوالاىلا ةيسنلاب قدرذلا اذه دإث ىلا راشا نيم ومال لاق لاك نياق وال

 لخدام وهو سفنالاب ناعالان ٠ اذهو كنع ج رخام وهو قافآلاب ناميالا نم هلقام نال

 خو اند معلا نال بنرمل كلتىال ةئرملا هذه ىف وه اهنا نيقيلا لاءكف سفنالا ةمئسعىف

 كلف ١ لاقل دشن ىرورشل 0 0 0 ذا 00 اب هن ايوق اذا

 وه امو هزيم ماكو هلقع لاوكشلاو هتريسو هيروص نحو هتماقو هدق ءاوتسسا ىارو

 اهفاصواو اًتاضعاو 51 ر>او باودلان ٠ هادع مف ركش مث هحناودوهح راو+ىف هب صوص# ا

 | م  زيعلاو لقعلاو مهفلا ف نا نم يراني مداح زايتماو صاصتحا ىلع ف'و اهعابطو

 | ةدهاشملاىلا دععلاق رتب قاف آلاةتسعىف نامبالا للك اذا هناف ناعالا تاجرد صخا اذهوكيف

 ْ يوكو اذ اق ا لاو انطابو 9 روز بكا ل دق دلل كدا هلع كسها هد



 هز 1م: 8ع نورشملاو سماخلاءزجلا

 ريقفلال و «رسشإ بلق ىلع رطخالو تعمس نذأالو تأر نيعال امم توقايو رد نم ايلاع

 لثع ابلاغ ةتوتيبلاكرت هيف ىذلا ليالا ءاحا ناكو ىليالاب ناسنالا ىوأم تيبلالصا ناكام
 ءازدا نوكي ةيوترللا كرث ىلع ةذملا ةلالا ةعقاولا ةءارقال ءازج تدبلا ءاس لعج ةوالتلا

 نماللاو "هنايأ | ةاؤالتاو هناسضرمل قفوالاهللاو ادح مهفاف هيلع راهلا لمحو ليغلا سنج نه

 هنايانع لهال نيعمااوهو هتان قئامح

 ٠١ هيلث فرم كلج ف ةفلطتتملا رووهشلا نه نايعش سماخى نانأا كلملا نوءب ناخدلا ماو تى

 مح ا فالتخالاو ةنكم ةن نوثالثو تسوا عبس ةي ةرئابجا -ا ةروس فلأو ةلامو ةرشع

 4 محلا نب هللا م 22

 ىلا لابو اهو ىلا لام نيل اتانيعلا عراب هيل امقل# محب ةامسم ةالاوغللا الن الاي نع 5 3 َِ

 ا نعأ الو ىناء>١ ءاقل نه بحا ىلا 'ىثال ىنابلوال ىةزومأو ىناحي لاق نئاكدت دوه

 حاورالا تراح هتايخ رب ىف نا ىلع لدي ءاحلا ىلقللا سنا سع ىفو ىئاقا نم ىلابحا ىلع
 ىلذالا بلا ىلا ةراشا ءالا ريقفلا لودي ٠ رارسالا تماه هتبح ندايمىف نا ىلع لدن مملاو

 هلوق هيلع لداك هرخا اذلو ةرخأتملا ةيدبالا ةفرعملاىلا ةراشا مملاو همدق اذلو مدقتملا
 فرعال قلل تةا>ف  فرعأ نأ تبنحاف انفخم ازنك تنك مالسااهلع دوادل ىلاءت

 مك احورع سكعلابو الوزن كلذو ةفرءاىلع ةءدقتم ىسدقلا ثيدلا اذه ىف ةمحملا ناف

 | اسصوصخ اقلطم روسلاىلع لمتشملا ناءرقلاىا باتكلاليزنت قه قوذلا لها ىلع ىنال

 ناءرقلا ىا هلا ىلع لدف 6# للان. ظ هلوق هربخ أدتم وهو ةلللا ةروكاهذه
 للءتشفهنا ىلع لدف #« مكاوي يبولغم ريغ بلاغ زجعم هنا ىلع لدق هي زءلاا## قدصو قح

 | هلا نم نولاعإملا معزي مك سيلف خس الو خسنب هسفن ىف مكحم هلا ىلعو ةغلاب مكح ىلع

 متسر ثيدح لثم نيلوالاريطا_-اك هناو هتضراءم نكمت هدنع نه لوقت وا ةنا 97 وأ نعش
 ىلش ركيونا ةردص هب ًاولمم ناسنالا نوكي ناو ءزدق قرعإ نا بخوف اهريغو رايدتفساو

 ريزردو دون شر ىورب تسود مان هكدبد دعاك ُهراب اكسناكار دادغي رازا_ت+ةرتس سدق |

 تادربهعقر نا داتفا ىو ىاضعاو لدرب ىبارطضا ديد ارنا نوح ىلش هداتفا قلخ مادقا

 انلمؤو داكر تاغ .طراتاط دأب هنسبزا (ءاكا لشبال» و قاجواةدااكمربجملاو7رططتنم ]انا 3*دصقؤلبو
 نورس دادغب زا مارا هللاتدب دصق هكزور ناان ىدوزذيم مشح رون ىدام هديدرب هاكو

 هيداب زد هتحاس دو> ني هقردي ارت و هتفرك تسدرد هعقر ناآداإن هيداس ىور دما

 هتحاطسا نيلي كنيل از او درك اعلا كاعارلزإ لدا رووا ازىف ببرغو ديرف ديد ار ىناوج

 دغاك ناو تدشن ىونبلاب رب ىيسش هدام :اوهرد هديدو هدش ناؤر و! مشج زا كشرس
 يك“ اذيغا ةيناونركج عوير قود ىف مسه دهع نيرب ناو ىا تدك اك ا 4رؤلا هيد شد

 تلي د زاب ناوج دد دهاوذ ليد اراوج نا لاح تا رو تيار[ نيردنا ركم هللانا

 مني ىم لد ةقيح ردام قاوذبمو ىيباح دغاكرد ون ه2 0 رد امئاد 35 عا تفكو

 مجاوخىو



 ناخد ٌءروس 0 مضي

 همهغب ى 84 نورك ذنب مهلعل 8 كتغلب .انلزنا ثيح نيبملا باتكلا انلهس اما ىنءملاو ةيبرعلا

 ِ رب داقملا نه مه لحي امرظتاف « بس _اذ 9 كلذ اواعذل اذاوه.جومم اولمعيو اورك دّتيو كموق

 | كب لخنا/ نورظتنم « نو.قللم مهنا © نيقتملل ةظعومو نيفراعلل ةربع !متيؤد ىف ناف

 | ترصن ون نازا ىنمي ٠ مهلامآ بختو كلما قةح_ بيرق نعف كلذ كرضي ملو رئاودلانم

 ١ ار ناصخو هزان ىحتف مدره ار ناتسود ىهاتمالت باذع ناشيا نازاو دول دهاوخ ىهلا

 ٠يباذعلا اوقوذ تيه ارئاركشم ٠ يب املاندح هدعو ازئاعبات ٠ ءزادنا ىلا ىجتر نامزره |

 | ةءاسالا ةقام رظنأي 'ئسملانال باقعلا نيقرملك مهئاف باودلا بقنراف وا ىناعملانيع ىفو |

 | امهيفالشأ الوق كدلع ىتانس انا ىرخا ةرآىف لاق دقو ريسعتلادض ريسبتلاو ناءرقلا ريس |
 | نيفلكملاىلع ةقاشلا فيااكتلا ىلع هلامشا ثيحن:لل قو ناسللاب ريسم وه باوللاو ضراعت

 ١ ضعانبا ضرمم هنا فئاطللا ضبىف ءاح اذهاو لمعلا نه فخاناسالاب ةوالتلا٠)ا كش الو

 | ءافرعلا ضعب لاقف اناءرق أرقا لب لاقف كدلو ىفكي هللالعا انابرق خذا هل ليقف ءاملعلا

 ١ زوكس لاملابح نال هنانجىف هنوكل نابرقلانع ضرغأو هناسلىف هنال ناءرقلا راتخا اما
 | همالك مهعمسأ ول هنا ىلا راشأف كلئاسلب لاق ىلاعت هنا انهو ةبوعص هنم هجارخا ىفف باقلاىف

 | دحاردق امل هريسيت الول هنع هللاىذر قداصلا رذ.ج لاق مهام مدعل ارح اونامل ةطساولاربغب

 | لاقو لازب الو لزي نم مالكوهو كلذ مهل ىأو ناءرقلانم فرحي ظنلتب نأ هقلخ نه
 | رك ذلاباب قلغاو لاحع هركذ نع رتفي الف هدابع نم ءاش نه ناسأ ىلع ءركذ ري ءاطع نبا

 مهلعلهل وش لدتسا ةلزتءملا ضع نا اهنمو هرك ذب نا لاحب عيطتسي الف هدابع نم ءاشنم ىلع |

 مهلعل فريقا نأب بلح ااورارهكلاا نجا نمد ملو نامالا لكا'ن» دازرا كار لع نوزكنن

 دعبامنالر ظن باوْا اذهىف ريقفلا ل وهب ٠ ىللاعت هلل معف نونمؤاامهو نيصوص# ماوقا ىلا

 كالهلا راظتناب مالسلاهىلع صا امو اونمآل هللالع ىف نينمؤم اون اكول مهناف هفااخم ةي آلا

 اوركذتف ك.موق همهش نابلط ىنءع ةلع نور 35 مهاعل نر نا هجولاف مهقح ىف

 هريسشطلاو مهنع نام كي ناميالارم هودعو امب اوذيف هب اوظعَسو اورك دس يلوا

 جرمااراظأنا نا انهو ةلاال دارأا مزلتسآتةدارالا نال اطخ لازتعالا لها هلءف اك ةدارالاب

 لاق ة>حص راثآ ة:ركلا ةزوسلا ةلرضف ىف ءاجو نامالانم هنال ثيدحلاىف ءاجام ىلع ةدابع |
 ازاوفغم هوك لاح حابصلاىف لخد ىا هل اروفغمح..ها ةعم اهل ل ناخدلا ,محأ رق نه مالسل هيلع

 هارفغ لصح ىتءملا نوكي اصقان لعجول هنال حاصلا ىف لخد ىنعي مان لعف حبصاف هل

 اون مالسل اهيلع هنعو راص ىنعمي هلدح نع عملا رهظيال عل كلذ دا 10 سيلو حابصل أ تقو

 هللاوضر ةريره وبا اهاور ناثيدحلا اذهو كلم فلأ 00-_ هلازفعج حبصأ ةللىف ناخدلا |

 ل :نم لوس مو هيلع هللا ىل هللال وسر تتءمس ةماما وبا لاقوىذدمرتلا و لوالاوهنع ا

 ا ةولملا 7 ربع دا سال سبقت ف كيج اتم هل للاىخ ةعماموب وا ار

 ل 0 ايطع اب 1 كل ةخخلا ىف هلااو ب ناب ة ةكمالا سمأي ىا ذاب لل ىلا ءان ا

 ) دع نا 0000 2



 نإ مب #ع _ نورشلاو سمالاهزجلا

 تاناوطانا نه دروامو ىغ هباف هّتنه نع عجل الف دوجولاهل بهو دق ىلاعت هللانال

 قالا لب ضم مادعاب سيل كلذف اهلثم نوكينارفاكلا ىنعب تح ةميقلاموبابارت ريصت مجعلا

 هللاو اهل رابتعاال ةسيسحلا ءامشالا تادوجو نا لاش نا زوو ةرخ الاضرا بارتب

 / ىا هرضيو هبذؤ, امم ”ىثلاظفح ةراقولا « م>+اٍباذع مهاقوو وف معأ ىلامتلو زمنا جيتني

 ناشيا زاو ارئاشةم ىلاعت قح درادبم ءاكنو ةسرافلابو مهنع اهفرصو رانلانم مهظفح

 6 كير نمالضف © نارحهلامحجو دعبلاباذع ىلاةراشا هيفو ٠ خزود باذع دنكيم عفد

 | ن٠ ةاجلاو ةلطامعأ نه رك ذام نوقتملاىطعا ىا ةيللا وا ةيردصملاىلع ردقع بوصنم

 | ةب الامد ةاسلالها جتحاو ةلواعملا لامجالل ءازجال ىلاعت هنم الضفتو ءاطع محجلاباذع

 ْ هللال صف لصح اعاف اهعلو ةايزوفلاو رانلان م صالح نم ديعلاةبلا لصوام لكنا ىلع

 تاماركلا عيمح قاقحتسالاىفف لضفلا تالا ىفف كلذنم ”ىش هيلع بحال هناو هناسحاو

 | باستك الاناذ باستد الا ىلاع ن٠ اهجرخاو لرالاىفاهم مهراتخا ثدح نيقتملا ىلع هنم لصف

 | هيلادعلا دجو امل تاماركلا لصحو تالامكلل كنك ةردقلاقلخ ملول ذا لضف اًضِيا

 ىا هلل ةمحرب الا انأ الو رانلانم هريحالو ةنلا لع مكتم ادحا لخديال ثيدحلا فو اليبس

 هب رارتغالاىفأ لب لمعلا ما نيهوت هب دارملا سدلو هللاةمحرب الا لمعب ةلالخدأ اءاالو

 | ةححو ةنسلالها بهذم ىلع ةلالد ثردطاىف كلملازبا لق هللالْطْش مت اما هلا ناب و

 | ام ةلا اولخدا ىلاعت هلوق اماو ىلوعلاب لصحم اما اهلو>د نا اودقتعا ثرح ةلزتءملا ىلع

 | ثيدحلاف ىنااو لمعلاةيب- ىلع لدن ةيآلارال ثيدحلاىف انب الف هرئاظنو نولمعت 6

 ' لوخدلا موجتلاعقاوم ىف رهطالاهرس سدق ربكالاخشلا ةرضح لاق ٠ ىمنثا هباحياو هتيلع
 | راد ىف كلذكو تاماقم ةثالث هذهف تادنلاب دولخلاو لامعالاب تاحردلا ةءسدقو هلل ةمحرب

 ظ لسدأو تايثلاب مهدولخو لامعالاب اءاذع تاقبطو هللالدعإ ابف اهلها لوخد ةواقشلا

 لخد نم كلذكو ةقفاوملا ةداعسل ىف تناك مك ةمااخلا ديؤملا باذعلا اذه هب اومجوتسا ام

 | حلاصب انلمعتسي نا نيملسمللو انل هللالئن ًاعرش ّللاممذع امل ةفل.لا الول رانلا نيصاعاانم
 تشومرد ىديإ تا.دحو تاذع فرص نا كلذ ىىلاعت هنم ءانحلا انقزريو لاعتلا

 بلاطملا لكل ليثو هراكملا عيمج نه صلاخ وهذا ءءارو زوفال ىذلا « مظعلا زوفلاوه و |
 زوفلاذهل ةلسو توملاناك امل ريقفلا ل وَغب ٠ تادرغملا ىفك ةهالسلالوصح عم رفظلا زوفلاو

 دحاام لبق كلذلو زوف هجو نثاكله هجون٠ ناك ناو توملاونءهؤملا 1 تواادرو هل ابابو

 لصيو نجسلانه هب صاخ هنال هل اريخ توملا ناك اماف ندهؤملا اها هل ريخ توملاو الا
 ىصاعملا دايدزال ببس اندلا ىف لاههالا نالف ىصاعاااماو تانحلا تاضود ىف مقل معللاىل

 (ىدع-خ.شلالاق ) باذعلا دايزال ببس وهو امنا اودادزنا مهل ىلع امنا ىلاعت لاف اك مئالاو

 ٠ثسب هبلكرد نادادم ايزا مه ء نتيز اطخرب اهلاسزا هب ٠ نتسيزان هكنامقل تفك وكن

 ةحيشاو ةعركلا ةروسلل ةكلذف « كياسلب ءانرسي اماف 8 تسدز نداد هيامرسسو دوسزا هب

 ةطالهأ ناسل مالسلاهيلع هلوق ىف اك ةغللاىنءل انه ريعتساو لصالا ىف ماكتل ل1 ناسلل و اهل

 ةيبسلا



 ناحد ةروص : : : د كعل عَ

 ايندلا ءاسن نهنا ىف فاتخاو نيل انه نسسحلا ةيامن كلذو داوسلانيب نم نيعلا ىف نضال نمل

 هنعهللاىضر ةربرهونالاقورخا الخ هللا نهمشنب ايندلا ءاسن نه نهنا نسحلا لاقف نهريغ وا

 هنومشيامراضحاب نوصأيو نوبلطيىا «ةهكاف لكب اف نوعدي © 'ايندلاءاسننم نسل نها
 دجوتالايندلاهك اوف نا ىنءيايندلا ىف عمتجال كلذ ونامزالو ناكمب امنه ”ىثصصخت.ال هك اوذلا نم

 نينما ممنوك لاحىا  نينما © اهدنا الوهمدعتتتال' قوص إم: اهلأوأ ناكم كف

 باجمو راثك الانم ررضلا داوتو عاطقنالاو لاوزلا اصوصخ ناكايا مهؤوسي ام لك نم

 معنلا نه نووهتشي امبو نيعلا روحلاب نيلوذشم ةروصلا ف نونوكيف ايئدلاف نوكي مك باقلا
 تؤوللا ٠ تانللاىف ىا » امف نوقوذبال 2 اها نيدهاشم ةرضضحلا ىلا نيهجوتم بولقلابو

 | ةتوملانا الا ةخفنااو خفنلاك دحاو لعف نه نا ردصم ةتوملاو توملا # ىلوالا ةتوملاالا

 دوواو ماو تلا انجي اناس ناوكك دج كورا ورك يظورر زلال تراه
 لاق هنأك مهسفنانع تولاىففىف ىقلاو ىوقأ تناكف سنجلا ىف نم غلبأ ةدحولا ىنأو دحاو
 عطقنم ءانثتسالاو مولعلارحب اك توملا مسا هيلعقلطنام لقا ىنعي توملانم أيس اهف نوقوذبال
 كرم ىنءي ٠ ةمخلالوخد لبق اهوقاذ دق ىلؤالا ةتوملا نكل ةنلاىف .توملا نوقوذبال ىا
 ةاحلاىلع نورمتسي ةئخلا اولخدو اوثعب اذامث تسن اك صارت انمؤم دنديشج ايند رد كلوا

 تامح هكداداربخ ىلاعآقح تساىنرد كيما ار كدنز ره هك تسن | نامد كيدز دوهعمنوح
 فالح هيدي الا ةا>ال ةنراقم ةلكطرللا مهشدعف « تسلادواحوا تامح كلب تس ارتشم

 سلءايشا ةرمثع ةنْلاىفسيل لاقو نويحب الو اف نوتوميال اذكو مها ةشيعالهناف رانلا لها
 جورخ الو درب الو رح الو ةملظ الورام الوىلا الوفوخ الو تومالو مون الو مره اف

 قالطالا ىلع اف توملا قوذ ةلاحتسا ناس دارملا نا ىلع الصتم ءانثتسالا نوكي نأ زو<و

 ىشاناةقوذؤ لكمال ف لقال ةكوللا ىذه كماة اذادإلار هقول انام نوفقدل ال كف ل
 هلؤقكل لاخطا ا بىزلطملا لنا ىم انهه ةاط راد هايل طاف“ لالا كلنا قاكع ع
 اهنف.ناوقوذبال بلباو طل و" كفلتنا بقا: الا ءاملتلا نم قا: عكت)امااويكت الاثأ ىلاعت
 ىوس ىنعمي وا دع ىنم« الا ليقو اعطق مهنابأ تاحوكتم نو>ك ال اذكو ةتبلا تول

 | دوهعلا فراعتملا توملاسذد هب دارا تاق ريقلاىف توملاو ايلا ىف ىلع ليلد اذه تاق ناف

 هنال ىدوجو توملا نا ىلع ةي آلاتلد ريقفلال وش « ةءدحتملا ةلئسالا ف م دوهعملا توملانم

 ىا ىدع هنا ىلع نورثكالاو موءطملا قئاذلا سادحا هب ساسحالاوهو قوذلاهب قلعت

 هلحت ىف هقيقحم ”ىجحيسو لحملاىلا جاتحمال مودءملانال تيملاب مئاق ريغ جراخلا ف مودعم
 عشو ةدهاجلا ميسو سفنلات وم اف نوقوذبال مهنا ىلا ةراشا الاف لاقت اهلا نأ

 ربكالا داهحلا ف قدصلا فيس سفناا لتش اندلاىف ىلوالا ةتوملا الا تاوهشلا كرثو ىوهلا

 نيترم ناسنالا توءال ذا ةيئافلا سفنااىلع اذكف مودعملا ىلع ىرحمال فيسلانا امو
 | ضخنا مدعلاو كا قارنا دوجولادعف دوجولا لبق مدعلا ىف ىلدالا ةتومللانا اًضياو

 ١ ل محم رمح
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 ةكرانتم!اهال«رفكمكيخعأ ؛ناءزملا لاق :نف :ًقرفا ريع نمار غل! لفللا افرض افزرصتما ناك
 ىنجيالا عوقو دارا نا هنال راظن ءسمأى ف ةيمجح, ةك هيفلاق اذاو ايبرع ان !ءرق ىلاءتالوقل
 سلا : ىف نيلباقتم مهنوك لاح ىا «نيلب امم طلغف بيرعت الب ناو حيحصف بيب رعتب هف

 ةرسالانا رودل ضعب اًهقىلا مهضعإ رظنبال نيهجاوته نيلباة:٠ ىنعمو ضعس مهضعب سناتسيل

 رد دشاب قامهم زور هلباتم نبا هكءدروا ىدابآ روس ريسفت ردو « سنالا متأ مهف مح

 ءدنتب.ركيدكي ىامور همعو دناشدب ناوخ كيرسرب ار انمؤم ه* ىلاعتقح هكلالجلاراد

 منا ملة يودلسأ ا: عزمي ةلانال دسملاو ضغبلاب نيربادنم ريغ ةبحلاب نيلباقتم مهضعب لاقو
 مهنا ثيح مهل ىنوطق نيرادلافف هللا لها فاصوأ نم لباقتلا اذهو لينا تقو

 مهانجوزو 8 كلذ لثم ةبانا مهانبتا وا كلذك صالاىا ني كرذك © ايندلا ف مهو ةنلا ىف

 هداشك ىور دنفس نايزب ارئايقتم مزاسى نيرقو ةيسرافلابو نوم مهان رق ىا 0 نيعروح

 نيعلا رولا نم ناوسنلا ةيعالع ةرانو مهاباقم و ناوخالا ةناؤع ةران نوعتمتف ٠ مشح

 ىدعتيال د قعلا ىفعع حب وزنلاناف رول انيبو مهب ع ورَتلا دقعلوص> ىنءملا سياف نهتجوا ضو

 لاش م وزتلادقع دارا'نكي ملاذاو اه انجورآرطو اهنهديز ىضق املف ليزنتلاف ءاجاك ءابلاب

 ارك ذنينا | مهلمج ىلاعت هللاو اهم اعْهْد كائاعج ىا اهب كان رقف ادرف تنك ىنءع اهم كانجوز

 ناىلع اهبش ةأصايهتجوز لاش اك ارو> مهانجوز ناءرقلا فى : ل تادرفا ىف لاقوىتاو

 دقعاا نوكيال مث مث ىتفملا ىدعس لاق مكأنلا ن ه انني اهف فراعتلا بسح ىلع نكي مل كلذ

 نيعّسال وهو مالسلاهيلع اند. ىلع تاولص رشع ةنخلاىف 9 رهم لعج ىلاءت هللازا هلع

 مظعت هنم دوصقملا اعاو دوهعالا دقعلاك لفل حد نا دقعلا كلذ لاس نا الا دمعاان ودب |

 3 لو .الدتسم ةطاىف نابرقلاىلا ضعبلا بهذ ناو ايندلاىف أ ةعماجم ا. نكي ملو

 ادبا عفت رب ال ةعيرمشلا ىودربلا هداتفاب ريهشلا حيل كب نوعط» كلذو ةلا دالوا ند اناا

 لك نأ ىو الا في.اكتلا راد تسل عاام اضيا لا لف ىر#أ م اإل ضل قا قىح أ

 تاروصقم روح ىلاعت هللا لاق كلذلو هلل ىل ف نم هل نيع امف اللا فرعدال ةنلسا لها نم دحاو |

 ماها نكلو نوءماتو بابحالل ةداضلل اهمف نولادعي ةفاضلا تود ةخا كهل َو مايخلا ىف

 ءاضرلا مو ءاروخلا عج روذامث هرمس نءدق ىلادهلا تاعقاوفف مك مراحلا ريغل نورهظيال

 فرطلا نيفراحي ضيلا تايقنلا ءاسنلا ىم روحلاف نيذعلا ةظعااىهو ءانيعلا ممح نيعلاو

 اهداوس تاديدشلا نيعالا ضارب تاديدشلاوا اهماسح نيعالا ة.ساو نمول ءاقهصو نوكيل |
! 

 دادوسا وأ دسحلا ضاس.ةدشوى اهداوسو اهضاد ةدش وا املاو-ام ضيسو اهنوذج قرو

 لياق

 | درب ريقغل لوش « ىها للحتوا مرح ند - 2 بل ةلاو لجلا هن داق نال ةنلا ىف

 ْ د 2 يكب لدن رغيف وهام صاالاناونع لءجو ىلإ احتلال را وجيك ديلا اجب

 ١ امقدح ربدتستو اهداوس داوسو نيءلا ضار صاس دتشينا كيردلاب رو |سوماقلا ىف لاق |

 ردوهظ ىلاق تادرفملافو ىهتنا مهل راعتسي لب دالا ىيفي نؤكي الإل ءابظلا لم اهلك نيعلا
 2 ا ا ا مح ا جي دج ل ص جس ل ع مس لم د هس دج ا ا هيي ب 0



 ناخد روم لاا ه9 55# :

 زةيررطب ناكل ذ يفغطاو ةنكلللا |ناكتملا لع اقم ظن ةفاغل انج لو ؟*تارلس ناز ضايزل رقنامالا
 ةيانكوا هراكملانم هيف ىقاي اه ةلزانو اةتجاط. نزح كلتا ناكملا نأك/ ةيليجتلا :«زاعشالا

 هيدر ناب مركلاو هنو نب روج لا مهلوقل هلت دنأ دقف لجرلا ناك 5 اذا فصولانال

 أنما ةدحولا ماقم همام :نوكي ءاوس اع للاب قتانه نا ىلا ةراشا ةيالاىفو مولعلا رحبىف اك

 ةرخ آلاف ناك قارفلالجوو باذعلا ف وخ ىلع امندلاف ناك ند نا ىلاو. ةدْشالافوخ نه

 ٠ ءادهشلاو نيقيدصلاو ءايلوالاو ءايبنالا ةسلا# نيمالا ماقملا مهضعب لاقو ناماو ندا ىلع
 مهذا باذعلاىف عوقولانم نمالا اهف نال ةيهاظف رشا موب مهتسلا# اما ريقفلا لوقي
 مهسلد م ىقشيال ذا ةواقشلا نم ندالا ا-مف نالف اسدلاىف مهسل اجي اماو هادا

 نمو ةلصولا ةنحىهو باقلا ماقم وه نيمآلا ماعملان| ىو لاملل ةحنال ىرخا ةراشا هي الافو

 تاذلاماقم ىلا ةراشا ىه ىتلا ةعكلا لخديال هلال سانخلا ساوسولا رمش نم انمآ ناك هلخد
 ةنسلا لهآ لاقةيدحالا تاذلاىف ءانفاا ىلا ةراشا ىه ىتلا ةدحسلالاح ةسوسولاىلع ردشال اك
 صهاظلا ريمفلال وش ٠ .دعولا اذهىف قاسفلا لخدبف قتم هنا هلع قدص كرششلا قنا نم لك

 انريشا 6 عبطملا نمؤملاوهلماكلاو نانتمالاماقم ماقملانا ةنبرش لماكلا ىلع فورصم قلطملانا

 ديعؤلا: هيلغ لدي 65 ةلاصاو ءادثنا:ال ,ةطيتو .ءاهتتا' هق ةاصعلا لخدم» عن ةيبآلا .ناونعفف هيلا

 هللاافع راحقلاك نيقاملا لجن مآ ىلاعت لاق دقو ىصاعلاو عيطملا ىوتسال الاو مهقحىف دراولا

 | شتسدب ٠ كنج تست ةجاوخاب هك ار ىمك ( ىدعسلا خيشلا لاق ) نيعمحا مكنعو انع

 شناوختسا ام ىامرش ٠ دن شناو> هكدشاب هكرخا عم ٠ كنسو بوج ىقد ىء ارج

 لك الا تابيط ىلع هلاتْشاو هتهازن ىلع ةلالد هب”ىج 0 لدب # نويعو تانجىف © دنهن
 سدنس نم نوسباي 8 مظعتلل امهف ريكشتلاو ةيراجلا راهنالا نويعلاب دارملاو براشملاو

 سدنسلا رارسالا فشكىف لاق اهاصوب لدخلا ًارقو ةزمهلا عطش قربتساو ناث ربخ قربتساو
 هنم ظاعام قربتسالاو داتعملاىف راثدلانم نيللاوهو مهل راعشلا ىرحن ىرجي ربرلان ٠ قرام

 عون ناعوت ريرحلاو ريرحلا عاونا نم عون عفرا وهو راثدلا ىر# ىرجب هحسن قفصو
 لمتح ريقفلالوش ٠ سفن أ ناكمسيربالا ةرثكب نزرأ ناك الك عونو سفنا ناك قدا ناك الك
 نييرقملا بارش نا هيلع لدب راربالاس ابل قريتسالاو نيب رقم اسال سدنسلان وكي نا ىدنع
 ١ تاذلا لها نيءرفملانا كلذو هب جوزمملا قيحرلا وه راربالا بارشو ضصااسخلا مكستلا وه

 ممارششو تاذلا لها سال اذكف تافصلانم قرا تاذلا نأ امكف تافصلالهأ راربالاو
 فاقلاب برع مجعلا مالك نم قربتسالانا مث مهبارشو تافصلا لها سايل نم ىنساو قدا

 رقح ولف ةيبرعلاىلا ةيمدعلا نه قربتسالا لعن تابرعملاىف ىتلاولا لاق ةسرافلاب ظيلغلا ىنعع

 بيرعتلاو ىبن'ا اعيرح ءاتلاو نيشلا فذحم قيرابا ريسكتلابو قريبا ريقحتلا ف ناكل رسك وا

 بارعالا هجوا ىلع هلارجاو هجاهنم نع هريبغس ىنرعلا ظفللا قفاون ثدحن ىمجعلا لعج

 اذا ايمحت نوكي نا نه جرخ برع اذا هنال ىلرعلا نإندلاف ىمحعلا ظفللا عوقد زاحو

 د هسه هو حسم 3



 د ع7 ع نورشعلاو سماخلاءزجلا

 اذا رفاكلا نا ىورب ٠ تسبذعم موقز زا وأ نورد هجانح دوش بذعم با نتخحيرب وا

 ىلع هعامد اهنم لبسسإ ةعمقم هلأ ىلع هيرضي رانلا نزاخ نا مث * موقزلا ميطي اراتلا لغو

 همدق نم قرعو ءاشحالاو ءاعمالا عطقيف هفوجىلا ذفْنف 57 قوف محلا بصي 7 هديل

 اذه 4« قذ # نارينلارعقىف نارجهلا ةقرحو نامرحلاو ةرسحلا باذع ىلا ةراشا ةيآلافو

 هلاواوقو ىا كموق دنع # ميركلا 8 كرظنىف # زيزعلا تنا كلنا 8 نيهملا لذملا باذعلا

 (ىور) ناهيلا لياذلا هانعف ميرك زي نع هنانم همعزب ناكام ىلع هلاعي رقتو هب ءا زهتسا كلذ

 هللاوف ىنم مرك أو نعأ ةكم ىلج نينام ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لاق لهج ابا نا
 مسقا فنك ابجي هلاثمأالو هلاديعو ةيآلا تدروف أيش ىف لعفت نا كبرالو تنأ عيطتستاه
 مالكلاف هآوس ابروعدبال ناك مالسلا هب هلع لوشرلان ا عم هنع ةعاطتسالا ىنل مْ هل اهظعت هللاب

 ءامسلانم ةرا انيلع رطما اولق مك سفنلابصعتو لهجلا مكحو رف.كلا ةريخ نه روك ذملا

 باح اةفاثكو ةلفغلا مونى ناكامل نكلو ايندلاىف ابذعم ناك هناىلا ةراشا قوذلا ظفل ىفو

 باذعلا # اذه نا 8 هسفن هب ماظام ملأ قاذو هبتنا تام املف باذعلا ملأ قوذيل نكيمل

 ةيسسرافلابو لطانلاب نولدا# ىا هيف نوراع وا ايندلاف نوكسشت 6 نورتم هب منك ام 9

 مث مالا سنج دارملا نال ىنءملا رايتعاب عملاو نم ديزقب هي اكو يو زلتكاو اذان ةيعزز 31 نع عفلع

 فاصتالاو امهعفد نم ديالف ش جملا سجا وهو ناطي_شلا سواسوب ناكاميا ءالتمللا اذه

 اونمْؤي ل نيذلا مهو هللا ىف ا ليو مالسلا هيلع لاق اذاو نيقيلا وهو بلقلا ةفصب

 ثيحب ىصاعملا ىلع رارصالا اذكو هصاواو هماكحا ضعب راكنا كلذ نمو انيق ىلاعت هب

 نال رفكي هناف هللا با قع فخم ملو ءاضقلا وني لو ادمعتم ةالصلا كرت ولف اهب ىلاسال

 ءديعس ناءاسم كناازوا تنك« .ديزباب نامز زد ىربك دوب (.ىوتثملافو ) نذك نمالا

 ناسا نيا"تفك.٠ ه+ ىوورسو تاج دص ىناسا ٠ ىروا مالسأ كباب هج هل

 « نأ بات نا :.تقاط مرادن نه « ديزياب لع. خيش دراد هكنا ٠ ديرم ىا تسده ركا

 سبوا نايا رد كيا ٠ منقومان نيدو ناعارد هجرك ٠ ناجح ىاهشش وكز دمآ نوزف ناك
 كوحوك ناعا زاب ٠ ناهدرد مكحت تسو مرهم هجرك ٠ نامترد موا ناعيا نمهّؤم 5 مهموم

 نوج ءادوب ناعا ىوس نشلص لقطع كلا ل تاب عقم ىو مسليم نادي قل ل يكابع ناعا

 هبفو ٠ ىنتفك هزافم ارئابابنوج ٠ قشينعمو دن ىءان ةكئاز ء دوش رئاف نازديد ارامث

 كلذردش هاظلاىف هدامتجاو هلمعناك ةفرءملاوماعلاو ناعالاىوق ناكاذا ديرملاناىلا ةراشا
 ضيفملاوههنا نيقيلاةوق س اكنمانيقسينا هناحب هللا لأس ا ددرتا.اوكاشا او فيعُضل !لاح هيلع سقو
 مايق عضومىف «ماقمىف# نوعيطملانونمؤملا مه ىداعملاو رفدكل نعىا «نيقتملان اف نيعملا

 لمعتنمو ماعهناىنءيمومعلا نعم ىف هلامعتسا عاش ىذلا صاخلا نههناف قالطالا ىلع ناكملادارملاو

 تاف ًالاهبحاص نمأي «نيما# الصاهيف مّن ناو ماقم دوعقلا عضوا لبق ىتح ةنكمالاعيمجيف |
 نمالاف رهلاىرج مهلوقىف ام دانسالايف زاحلانم ندمالاب ماقما فصو نا ىلع هنع لاقتنالاو

 نم نيمالا نا وهو 1 هجو ىلا ىرشخَزلا راشاو نمالا ىذ ىنءع نيمالاو فوْلا دض

 ةنامالا



 دراذكبو ناشيا ىاهدور دنك هرابهراب مهضعل لاق هايا ةدءلاةيهاركو هترار> ةدشا هنالغو 0

 لهملاك وه ىا فوذحم ادّدبم ربخو ًاربخ دعإ ريخ © لهملاك 9# اذه فيمعاف زومرو رارسا |

 ٠ هةصورم ىذلاموقزلا ةردرالا 3 هماقلاو وكي ايندلاف سفنلا قاذهىلع ةذيذللا ةيناسفنلا ٠

 | نكم ايند تمعنو زانبوخدبار سفن ٠ دنكيم لهاكريس نانو بآ ٠ ىلع «هوذخإ» ادرود
 | ىصاونلابالا هنوذخأي الف مثالا اوذخ ةءايقلامو ةيئابزال لاب ىا ةينابزال باطخلاو لوقلاةدادا
 . هرجو هوجو بوثلا عماجمي ذخالالّعاناف رهقلاو فنءااب هورجىا 6 واتءافإ» مادقالاو

 فنءب ند. شك لّملارداصملا جاتىف لاق فنعورهش ٠ هرج لتعااف هلدءيوهلّدعي هلتع سوماقلاىفو

 ىذلااهءظءمو اهطسو ىا 6# محجلا ءاوس ىلا 8 كلذ ىلع ىوق رب لتعموهو هلم اقينع

 ناخد ةراوس هل 7 ع

 ةسرعلا ريغب زوال ةثالثلادنعو داتعالا هيلعو هيحاص لوق وهو ةمرعلا نع زجاعل الا

 نوبع ىف م امهلوق ىلع ىوتفااو هقفلاىف م حصالاىف امهلوق ىلا هعوجر ىوريو ىبتنا
 ناسناىفم قالا ثروب هناف هيسرافلاب ماكشيالف ةيبرعلاب ملكش نا نسحأ نم ءاحو قئاقللا

 مظنلا نم لك نوكي نا ريد# ىلع هاظ ةسرافلاب ةءارقلا نالطب ريقفلا وشب ٠ نويعلا
 دنع ةالصلاىف امزال انكر مظنلا لءجم مل مامالا لعاو رووا هيلع 5 نآءرقلل انكر ىنعملاو
 ناميالانم انكر ناسالاب رارقالا لمجي مل مهضعب نأ م مظنلاماقم ةيسرافلا ةرامعلا ماقأف زجعلا
 ناءرقلا نه فرح لك ت# ناب: ضرتعا:ناوا هيلع :نامالسملا'ماكحا“ءانجال' امزال اطرش لن

 اوزوج ثيدلا لوصا ءاملع نأب دريف هماقم ةغإ موه الف تاراشالا نم ةرابعلا هب ىنتالاه

 تطقس ههجو ىلا برق اذا ههدرد وهو تيزلا لكك لهملا ريسفن ىف مالسلا هيلع ىلا نع

 ىتح رانلاف لهعام لهملا مهضعب لاقو دوسا اظيلُغ هنوك ىف لهملاب هسشو هيف ههجو ةورف

 بوذلاف ناذملا رةصلاوا ساد>تلاب ماعطلا هيشو اهو#و ردصلاو صاصرلاو ديدحخلاك بوذب

 كلذ نوك لاح ىا # نوطبلا ىف ىلغي © هب هبثام ىلغي اعاو نايلغلا ىفال ةرارحلا ةبامو
 هرح ىبثا ىذلا راخلا ءاملا نايلغك انايلغ # مذا ىلذك قه رافكلا نوطب ىف ىلغي ماعطلا

 ىلعترطق موقزلانم ةرطق نأ ولف هناك ق> هللا اوقتا سانااامبا ثيدلا ىفو اراشحاو اعما
 نايلغلاو ىلغلاو هريغماعطهل سيلو هماءهطوه نع فيكف ممتشيعم ايندلا لها ىلع تيمال ضرالا

 تاووشلا ترم أف صرحلا ةرحش سرغو ىوهلا مص دبع ىذلا وهو مالا نا ىلا ةراشا

 | اذا ردقلا ىف لاَس نايلغلاو ىلغلا تادرفملاىف لاق ٠ ند.ْثوِ+ ةيسرافلابو عاشرالاو كرحتلا |

 ةياالاىفو برالاو بضغلاناءلع هدو ةبالاىفام ريعتساهنمو تءفنراو تأالتما ىا تحفط ْ

 | نم هسأر قوف اوبص مث 8 خزود ةناميو ةيسرافلابو هناوج عيمج نم هيلا ةفاسملا ىوتست

 ماسجالا نم سبل هنال بوبصمب سل باذعلاو ىلعا نم هتقارا ءاملا بص « مبخحا باذع

 بورصملا نا ىلء ةلالدلل نم ديزو فرذختلل ميا ىلا باذعلا فضا مث ةغلازمال محا وهو
 ندب نوريب ماهمان كد باذعزا وارسزبز رب ديزيرب كل ةسراغلابو عوللا اذه ضعب
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 تدشرد دنك تفلاخارئاشنا هَقبرط هكرهىنك تيامد ارئاشيا ٌةَمرط هكدابوتر ءزيهابا ا

 دوشادبب وج شيوخ دور نوريب ٠ تستفاب ديرجن تذل هكىلد نشوو ٠ دن, تز باسح

 ةرجش نا  ىمك دوش افصم مثج رابغزا ان ٠ اهلوغ دروخ ركج نوم شديابى ٠ ىك
 ماسعطو ماه ةرجش ىه سوماقلاىف لاق ٠ نأ ُهوم ىنعي موقذ تخرد هك سردب 6# موقزلا

 انهفو الا ةكرد نم امو اهالعا ىلا ةعفتم رانلالفسا ىف ةر>ُش ىاسءماانيع ىفو رانلال ها

 موقزااةرجش رارسالا فشك ىفو ىلعالا ف ىنوط ريظن لفسالاىف ىه نوكتف ىبتنا اهنم نصغ

 ماسعط لبقو ديدش هركي لك أ ام وهو اهرمم موقزلاو رانلانه اهنكل ايندلا رجش ةدوص ىلع |

 مز ريعتسا هنمو رانلاىف ةرك ةمعطا نع ةرابع موقزلا ةرحشش تادرفملافو موقز وهف لشن

 ليج مهوريربلاناسلب موقزلان وكينا ربدقت ىلعو ريقفلال ودب ٠ اهيرك أيش علتبا اذا قزتو نالف

 ريشبتلاك مكمملا ليبس ىلع دراو هلعلف رغلاو ديزلا ىنم نزلاو شيحلا نيب ىرخا ةماوبرغلاب

 ادطيودجاف جر اأن موقزلا ةرحش فصو .ىلاعت هنال ملأ باذعب مهرشف هلوق,ذ

 موقزلا ةرجش ىلع مهل طلستال نويعلا ناسنا ىفو اديز نوكي فيكق تافاصلاىف سم 6

 رحشلا قلخ ىلع ردقا وهف لدنمسلاك اه ذتابو وانلاىف شعيل نه قاخ ىلع ردق نم ناف

 ىحن ا" بهللاب ىحن امنا هنع هللا ىضر مالس.نإا لاقدقو ام قارحالا نم هظفحو رانااىف

 نايبلا اذهىلا ةجاحال ريقفلا لوب « ىبنثا ةرفز هلم ةرجشلا كلت رمثو رطملاب ايندلا ةرحش

 رم اذكو مسالا كارتشالا عقو ناو اهرجشو ايندلا رك اهرجشو هنملا رم هباشي اك هناف

 ىراثلاو ىران وهف رانلا هلصا اف قرت فيكف ةيرانلا ىف انمال ةيردشلاف اهرحشو راثلا |

 تيكازألا الس < قارت>الا نكما ناو ريرهمزلاب يذعي هنا سيلبا ىف لق اذلو رانلاب قرت#ال

 نطقلاك نوكي ١ يح منيف قرطيو قدب نطقلا رح هل لاش ار2 سرق ةريز> ىف خيتاز اذه

 رضخالا ردءشلا نه جرخأ هللانا سيىف صدقو ةءنطقلا ىفاننال هتنردش ليدنملا هنم ذختف

 ىنعي هيلع هدعبامو هلدقام ةلالدل رفاكتلا هب دارملاو مثالا ريثكلا ىا © مثالا ماعط و اران

 هللامحرنم الا هلودبو امك ابدع اناا كون ةقعي لوم ىذيالهلوقب دارملانا ىلع اوعجا مهنا |

 هللاىضر ءادردلاوبا ناكو نورتمت هب متكام اذهنا ىب أس امف هلوق هلعلد اذكو نونمؤملا

 ىلاعملا نيع ىفاك رجاغلا ماعط لق هد لاَمتؤ ا ا لوف هناتنأ قلطاد ”الومتعتألا

 هللاقف اراص متتيلا ماعط لاقف ملالام اعط اناسا ًأرقا هنا ءاذردلا ىلا نع ىثاوكلاىف لاقو

 ةفينح ىالواهانعم تدا اذا ةملكب ةلك لادبا زوحم نم ليلد اذهىفو اذهاي رجافلاماعط لق

 مالك ىف نال ةزاحا الك ةزاجا هذهو اولاق هلامكب ىنءملا تدا اذا ةيسرافلاب ةآرقلا زيوكىف ْ

 الام ىنعملا فئاطل ند هييلاساو همظن ةبارغو هتحاصف زجعملا ناءرقلاىف اصوصخ برعلا |

 نع هنم كلذ نكي ماف ةسرافلا نسحم ناكام ةفيتحوبا ىرشةعزلا لاقام ةنل هن آداب لقتسي

 داوجن مانعف ب لوق لدم هقيتح ىلإ ن ءافدسوب ىلا ن ع دعا ىلإ ن نعءعو رصسو ققحم |

 اره نا ةفدح ىنا دنع زوج نعرلا حاف ىف لاقو ىثاوكلا مالك اذه ىلا ةيسرافلاب ةءانزقلا | ْ

 ةسرافلاب ةءارقلا زوال هنع و ًائيش انه مل ناديغ نم اهلا ب ىناعلاتدا اذا | ةيسرافلاب |



 ناحد ٌةروس هنف 205 5

 هعوقول ماع هنال ىنعملا رابتعاب لوالا ىلومل ريمضلا # نورصنس مهالو ف ىك زا ار ىبك
 مهل عفشي نا نوكلميالو باذعلا نم مهم لزئام نوعنعالىا عرج هن اكف ىلا قايس ىف ةركن

 مفرلا هلو نونمؤملا مهو هقحىف ةعافششلا لوقو هنع وذعلاب #« هللامحر نه الا 8 مهريع
 رصتال ىذلا 46 زيزءااوه هنإ » ءاثتسالا ىلع بصااوا رانك وه ام واولا نم لدبلا ىلع
 للامعر نه لبس لاق نينمؤملاك همحري نأ دارا نا # محرلا © رافكلاك هريذعت دارا نم
 ضعب ىف مهضعب نينمؤملا لعج ثيح ةمحرلا كلت ةكرب ةبقاعلا ىف هتكردأف قباوسلاىف هيلع
 ىنغيالو أدصلا باداو ءافصلا بابرأ نيب لصفب ةمايقلامون نا ىلا ةراشا ةي آلاىفو اعيفش
 ديرص نع خيبشالو بيسن نع بيسنالو مح نع مالو ريدان نع رصان الو ىلوم نع ىلوه
 نمالا أدصلامفدو ءافصلاليصحتىف نورصنيالو لمعلارادىف هه اواصح ملذا الافضال قماش

 ريزملاوههنا ملس بلقب هللا ىنأ نمالا ىلاعت لاقاك ايندلاىفبلقلا ةيفصت قيفوتب هيلعللاممحر |
 ناو>'ناكهنا ( ىح ) هبلق ة'ءره ىلجتااب ءاشي نم محرب محرلا بلقلا ءافصب ءاشي نه زعي

 وهف ىمعا ايندلاىف ناك نم ىخأإي لاف هلاح نع هلأسو مانا ىف رخآلا هأرف اهدحا تاف |
 | نا ٍلعاو ٠ نيلماكلا ءاحاضلا نم ناك ىتح هتباناو هتنوت ببس اذه ناكف ىمعأ ةرخ آلاف
 اصلا لمعلا ٍباوث ناك ةكزنا١ هذه تاصح اذاف سفن !ةكزت لمعلاو معلا نم دوصقملا ْ

 نسح نف حيقلا مسا ىلع ةنبزلاكناك لص ل اذاو ريذانلا ن-لاندبلا ىلعرخافلا سانالاك ١

 ظ نسل انفالاو ىضراعلاو ىناذلا نسلاب انسح ةمايقلاىف ءاج هسفن حسق ةلازاب ايندلاىف هئاذ |

 هللالوسر ٠ قاب تقولاو داهجالانم دب الف اذه فرىعاف لمعءل'باوث وهو طقف ىخذراعلا |

 | مدص نوح هلل شاب اهنا قيرط رب هكدومرف هنع هللا ىخر ار هريره ابا سو هيلع هللا لص |

 نما دوخ ناحشيا دنهاوخ ناما شتا زا. مدس نوجو دشاس ىدرت جدع ارئاشيا دنسرتب |

  :ىاقازنز نالت: نقاب اعيان تيلداؤر ةدص داو ءادك لاهل هناا ولو تنك امره قب نيش
 | رشحمرد تمايق زور ارئاشيا نامزلا رخآ رد نم تما زا موق هكدومرف مسانشب ارئاشيل ان 0
 | ولع تياغزا دنرادنب ناريمغس اراشإا دينك, نظن ؛نآمودلا نص نوجادتتك سمح الدنا |

 ْ هك دشن ادب قالالخو ند تما نم تما موك و مسانشب اراشيا ند هاك انناشيا تازئمو تدب ص |

 هريخ ناشياراونا زا مد ىاهمش>حو دنرذكي دابو قرب دننام .سز دنتسس ناربمغيب ناشيا |

 | تفك موش قحلم ناشيدب هكدشاب ىامرف ناشزا لمعلا هللالوسراي كك هريرهوبادوش '

 | انتدسزداشا:ةجردان كدنووكاراتخا زاوثشدر قيرط موق نيا هريرهابا ىا ملسو هيلع هللاىلص

 سابلو دندرك رانتخا كتشتو ىنسرك ناشزاو دينادزك ريسيازشو ماعطب..!ارتاشنيا, ىلاعتقح
 ْ فوخزا ديدرك لالح كرت تدر ديمأب هرم دنديزك ىنهر نا-ثيا داد نديشوب ىارب

 ١ ناشيا تءاطا ارز ىكتالذا دنتعكلا لوغةشم ىود نيلي ديدوب اسشدرد دو نذناب باسح

 | دنكعمج ناشياو نم نايمىلاعآ قحهكمراديم تسود مها ىنوطف موا ىبوطف دندوم بجعت |

 | ىلاعت قح نوج هكدومرفو ناشيا قوش رد درك هيرك ماللا هيلع هللالوسر نازا |

 ياو ركزابا :نيطزلهارزأ ]ار كاينع هتكورظن ناعيدن دهن عزوف نيف هل هاج واروع ٌْ
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 ةريصل ىلع لجرلا ناف بلطام اوريضحا لاقف هنم قدس ىذلالوقتلا ليلءعلا رك ذتف نورضاحلا

 نا دارا ىلاءت هللانا نبيرضاحلل لاَقف ىلاعتهللانذاب تئربف هتحرو ىلع اهضإمر عضوي اهقردتاف

 نامز رد ىش '. وطرف هب دندش هل ناكجاو> زاكي « ةيودالا نعا تاقولغ اس انآ ىنفرعي

 ترارشب كلتش ديو ريريث تياغإ ىدسعام هدردو مدما نوربب هناكتا» تاهت ةيعادب قاوج

 ةذاتتفا نيك رد ىاح مديد بش لد ناءرداك ذي .سر ىءوزا هد لها!هرغور مسناد ع : قيكواسفن

 نيود زيندب هك ساد لحم نازاو مدرك دا_سف كراو مديسرت تياغيوزا مديدب اروا نوج

 دوشن لاب 0 سي « لطاب ده ق> تاروهل ضعإ) نو> «٠ تا هدوب زاكرد هناخراك

 « لصنلا موب ناو ٠ لفاغ قياقلا ةقيت>زدشاب ٠ دن ق>زجهكرهدوجو لكرد ٠ لهاج زج

 قئاللانيب ىغَو لطبملانم قملازيعو لطابلانع قلاهيف ل_صش ىذلا ةماينآا موب: ىا

 لكن يب هيف لصفن مون لصفلاموب مهصعل لاق ٠ كلذ وو ةجزلاو جر.زلاو نبالاو ي'الانبب

 هيلع ىزجو هنم لل 5 هلامعاو هماقم هل حص نمث هتحصنو كلذ صالخاب بلطيو هلمعو لماع

 « دابوريب ارام دوت اغيرد ىا ( ىونلاىفو ) ةريدح هيلع هلامعا تناك هلامعا هل حصت ل نمو

 تساه نااذاب هتفر ديانزاب «٠ تساطخ درا ترسح هتم دك راء داعال دش ةرسداي دبا ان

 . نايرحااو نيلوا همه ندش عج ماكنه ىنعي © نيءجاوو قئالطادعوم تقو ىا هي ماقد

 مسا تاقيملاو مهتاقيم ىف رور# ا ريمضلل دلكلاب نيمجاو اهربخ مهتاقيمو نا مسا لصفلا مويف |

 ىف لاق ءاز+او باس >ال عامجالانم هب اودعو ا تقو ةمايقلاءويف لءفلل بورذملا تقوال |

 دود+اىلع مارحالا تققاومهنمو هيلا نوهتتيالو هب نوتقوب ىذلا هدد ىامهتاةيم مولعلا رح

 نبا لاق د> ىا 'ىئااهب تقوام تاقءملاناف امر#الا كمه لود ديرب نم اهزوات ال ىتلا

 ناو لامءالا نم لمع هيف عش نال ردّ تقو تاقيملانا تاقيلاو تقولانبب قرذلا خييشلا

 لدي هد موي 2 ال ما 1 ١١ كلذ هق عش نال ردم هرذق ءاوشم ىُش هيو عشام تقولا '

 نيكا هدب دوسايام .ب نادعازا ار ىزيج ه.سرافلابو ءاوركملا داعلاو عقدلا ىف 11 ءانعالا ناف ْ

 1 م ند 0 0 ماهعالل توا 0+ يكذب ريح 0 9 |

 دحاوىا ءال وه ن نه د>حاوف هالومو هيلووهقف دداو سا لو نمل اكو سوماقلاىف 6 وبلاو

 ىلاوملا ضعي عفش مل اذاو اللق ءانغا ىا ءانعالا ند ناك ىلوم ىا هالوم رع ىنغيال نا

 ىف اذهو ىلوا مهاوس نم كلذ لوصح مدع ناك هتعافش) باذعا١نم امش هنع نغي مو اضعب

 نش ا دارو ندر امرك زاينىف ةسرافلاب ءانغالاو ءاعكا | اذك هنع ىنغا لاق. راف لا 1-5

 | نع 8 ىدنواثيوخو سود ةيسرافلابو اهريغو ةبارق نه ىلو « ىلوم 9 لصفلاموب نم

 0 ءانعالا نم ًانقىا « أنو دو> شياوخو تسودزا هيسرافلابو ناك ىلوم ىا # ىلوم

 ١ ىلع ابو_صنم نوكي نأ ذوجيو ليلقتال هريكشو ردصملا عقوم عقاو اندنل لاما رجالا ١

 ١ هدءدالو هللا باذع ن نم م ضع) نع موهدع) عقدا ىندع ىنذبال نوكي ها 10 لع هب لوعفملا |

 أ م بحلاوهيلع مهلاومنماو "اللا 5 ىلولاو تحبالاق 'او كي رشلاو ا لِ :



 ناخد روس نق 0+ ع

 ىدناع كك نوزفا ىكيزا ىدوب ادخرك ٠ ادبا هلث.5 ”ىثسبل ءادخ تاذو تافصرد همهزا
 كل + زهشرد دوش اجوجار هشودهك ٠ رهن دشابلقعز نكن ١٠دناد ٠ نوناق:نيدن'ناهج

 هلاال هللا السح ٠ وهالاهلاال نم لج ٠ دتفاماءو صاخ راكرد هنخر « دتفا ماظن زا تيعمج

 ارظن نهنبام ”ىرقو نيسنحلا نيرام ىا# اءيامو ضرالاو تاومساااقلخ امو # هاوس

 ةياغو حي ضرغ امهقلخ ىف نوكي نا ريغ نم * نيبعال 8 ضرالاو تاومسااعوم ىلا

 لعف بعللا تاغيرعتااىفو احب ادصقت. هيدصاق ريع هلعف ناكاذا نالف بعل لاش ةديمح

 هك الا ءايشالا نم ”ىثب اسبتلم امهنيءامو هواه انةلخامؤ» :دئاف ريغ ن٠ بعتلا هبقعي ناببصلا
 بابسنالانم ببسب اهانقلخ اموا لاوحالا متا نم غرفم ءانثتسا وهف © قحلاب © اسسبتلله

 نكلو 8# باسالا مانم ءانثتساوهف ءازجلاو ثعبااو ةعاطلاو ناعالاوه» ىذلا قا ببسإ الا
 نوركف كلذك صالانا « نوماعيال © ةركنفلا مدعوةلفغلا بيسي ةكمرافكى ا 4 مهرثك |

 اذه ناكل ءازطلاو ثعبلا لصحي ملول هناف رشملا توب ىلع لياد ةب الاو ءازجلاو ثعبلا

 زيمتيل ةعاطلاو ناعالاب مهفلك مث مهشياعم بابسا هب مظتنيامو مهقلخ ىلاعت هنال امرع قلخلا

 كلذو هباقعو هلدع قلعت» ىناثلاو هناسحاو هلضف قاعتم لوالا نوكينأب ىصاعلا نه عملا
 نحناو راطملا عاوناب ةبوشم امنوكل اهعفانع دادتعالا مدعو اهنامز رصقل ايندلاف نوكيال

 قلخ ىف ةمك.لا .هنلا تنس ىذلاوه ءا حلا .تامءام نسف لك ىفوتل ءازطاو ثعبلانم:دبالف
 رفاكلاو نمؤملا لاوحا هللادنع توتسال نورفاكلالوشباك ءازلا نكبمل ولذا اهسأرنمملاعلا
 ضرالاوتاومسلانم لكف ةيدوهشلا تايل>تالىهاما ةيدوجولا تاءا>تانا ملعا ٠ لاح وهو
 رردلاك تافصلاو فادص اللاك ىف قا تاعك صهاظم تادوجوملانم امهدءامو ةيروصلا

 ةيشرملا ةدوصلا وه امنا ةاءرملا نم دوصقملانا 6 فادصالاال رردلا وه امنا تاذلابدوصقملاو
 | ةعيرشلاعاضوانم عضو لك اذك و ةيهلالا رارسالان م رس ىلع سابللاك دوجوم لك ناكف اهف

 | اماو قاف آلا نا ةيسنلاب اذهو هتةمدح لصحعتال هتماقا نم ديالف قئاقألا نه ةقيقح ىلا صر

 نلاوسنالا قلختل ىتلا ةيولالا فراعملادرد فادصا ٍبولقلا امسالق>ىهاظم اهلكو امه
 | مهنا نوملعيال مهو ةيرشبلا تافص أدصب ةردكم مهرتك ا بلق ة١سم نكلو اهليصحتا الا |

 | دئعةيلأ ءرملاب ىنعي هسفن فرعنم ملسو هيلع هللاىبصلاق اذهاو قأاتاذص روهظل ةآءسم
 | ىاضاف لطاباااماو قملا الا دوجولاىفام هنا تفىعدتفامف هتافص ىلع ىا رف م دقفانافس

 | ةوغد ثيح نموا نلظلا هدؤتجو تح نما لطاب .هناف ناطيسشلالا:ىرتالا كلذ. حانقنال.. ١

 | [كايلعيلا نيون كوم 1قمؤج وبا ءناإلا مداغنن قرا وك ههتكلل الاس اول طاير ردك !عاخور
 | «ااهلكتنا قيدحلأ نان قانب نور اهلنا اذاهم كاقف بامكتشي اك راب الجت رنإ 6 معا, املأ لال
 / بيبط توص اموب عمسف اهجالع كرت تح ءابطالا اهنع زوجت ةحرقب هللا ءالتباق اهحير بيط |

 زحم دقو رطب عصام اولاتف ىرماىف رظنب ىتح هوناه لاقف بردلاف ىدانب نيقرطا|نم

 ١ كحضف ءاسفنخم ىعدتسا ةحرقلا ىأرو هورضحا املف هنم ىلدبال لاقف ءاطالا قاذح كنع
١ 



 ه3 7 نورشملاو سماخلاءزجلا

 دمأ بج ناشيا تريد ازرع دئدركم ىراد نامهم اروا بشبو ديدركم كنج ىواب

 ىتب رابحا زا ربحود سب نادرمتاوجو ناميركذدنا وق ناشبا مارك ءالؤه نا تفك

 ارواو لب دش عسل شدب و داةساوخرب دئدو ركيدكي مع ناودره دساو همك ناشبا مان هظيرق

 ىادخ تاق امو تسئامز 1 ربمغس هاك تر هنيده نبا دئتذك دن درك تحصن

 قش ونبذ نبا لقا ارث هك حااذو يا ةتم عتاد 21 ىوراديد ديماربو ميا هدناو> ىو تعن

 0 تدنو ونشرات تدبصت نكم تروةعو الب ضرعمرد ازنئشيوخ دود قرصنو دشاس

 أ زج ناغيا"كطاوخ 3ذع ناز ناو درك مظع ىرثا عتب ظعو قاضزلا ناذولك

 تدكزابز اشيا نيدبو درك لوبق عنا دئدرك توعد شروخ نيدرب اروا دئديدىورد لوبق
 دوهزا ركيد ئرف' وربحود ناو تدك زاب نعي ىوسإ هنيدمزاو درك مارك | ارئاشياو

 كلدا انا كلما ايا دتتفك دئدما عبت سب ليذه ىبزا ىح دتقر ىواب هظيرق ىن

 نأ تفكدوب ناساوت تسدرب ىرادرب ىهاوذ ركا دج ريزو ؤلؤل نم زنك هيف تدب ىلع
 ىو تمشنزا هكدوت عما كال ليذه دوصتمو مكمرد تسيا هناخ م ا ةنا مادك

 تراوشم دوج رابحا | عملا دوش كاله دنكه مك ةناغ دصق هك ه هك دتسناد دب ديس زر ىع

 ئاككر. قيرذل 6 زازبو ةلومك زاد تك ناشنإب ديدول اقك زينح اهخرجل 3و لك
 نبا'ارث موق “نأ دتيوك هللاتنن ارثآ تسدنرت مظعنازا ةناخنيمز ىوررد هكهناخ نآ راكرد

 لصاح دبا تداعس ارئاث نكميظعت ىمر 1 نوج دنتساو وت كاله زج ندرك تلالد

 ديسر هبعكب نوجدرك 0 تفركب ليذه عج نأ دينشب نخس نبا نو> عبنا دود
 شش و د,_دون هماح ارا و دزرب لفق و دا_مزيرد زنا دودرد ارهمكو درك فاوط

 نك د ور درو ذر ارو ع ذا عرقا واول دش مية امل[ زور

 د رك توعد تاروت حا 2 ن1 ند اعنا عب ناةسربتبو نائهاكدتدو ريم

 2 ديدارف هكدو كول ناو ا 2 شيوخ مكح . ك2 ريدم ناشيا

 كيدزتب مدخودره ىدوب فات نارد هكىمكحو ىدون ىمدخ اركرهو هوك نماد رد

 ىدو قدح رب هن هكواو ىديسو دز كك شتاء زا اروا ىدوب ق>رب 3 ا يا 5

 4 رحود نبأ نيوضو م . نان 1 هادبو دئتشا در اردو ناتيريمحزا قعاج قخحوسإ

 هل كل ا هارردو 1 212 07 نءادبو هتشاد رب تارون رتفد ديدوب عب ْ

 | ةكريخود 30 تيارا د كبل هللا ارئات نآو ارريمح موق ناو دمارب دوخ جر#زا

 ناقَيا قاتإ زآ ركم دست دنزكومد جه ارئاشيا نكاوأخ دارو دعا 0111

 ا”رخا قاب ادكذنا] ةنشّزاب !عْيوَخ جرخعاو تشذكرذ ناشيا زا شآاو تشك ناور قع

 لتفا وز سلال |كشل نق اذك نءلاب ةيكول كطأأ كانو نم داتشك زاب رابخا نبدي همه ديرو

 ةصق ند حول امام دنغَو نات نانا يما ه.ؤ دجوف مالا_سالا ىف ريمح ةحان يرفع

 | قالتخاىلع مرن ىتئباح ربقو رضاع ربق نك د ركشو ات رت

 ٠ امهلق ن رطاصلا تام كلذ ىلعو ع هب ناكرستالو هللا الاهلاالنا درا هل اهو تاياورلا .

 همهزا



 قاد روس نش 6 ١*2

 دئمشنادماهدرك هشيدنا نينج هبعك ةناخ نباو رهش نبا راكردنم تفك كلم مزاس نامرد
 تساىديوادخ ارهناخ نيا هكدرك زاب تس نزاو نكم هشيدنا نبا كلم ىا راهسز كفك

 نازاعبت درأ رب ىوزارامد دنك ةناحنبإ دضق هكره ودرادم شيوخ ظفحارثا هكرداق

 ماللسلا هيلع مهارإ نيدرد و ةررقأ نامعا ةنعك لهاو هناخ ميظعت و درك هبوت هشيديا

 ىنوكس ىو لها ابو ديراد كرزب ارثآ اندومرفاردو> موقو ديناشوب هماح ارهمكسب دش
 | تقو نارد وملسو هيلع هللاوص تسافطصم ةنيدماكاع آدش برن نيمزب هكمزا سب دتنك
 ةككاين تلاد درواورف همشح نا اديك عبدو حنا ةماعلا دوسان ورهش

 | دبدوب ىوأب

 ْ اا لوسر رجاهم يري نيمز نا هك دي دونا هدناوخ باتكرد ملاعد ص رازهود بيرق

 | نكسكياي دندو:رتلضافو رتماع هكتاشيا زادرم دص راهج نارق_ىحو طدهم و تسنامزلا

 | اروا ركا دنتك ماقم احنا لوسر راديد دما ربو دنكن تقرافم هع نازا هكدندرك تعيب
 حاوراوباقعابوا راديد تاكربو دنب ايرداروا راجان ناشيا لسنونادنزرفالاو دنبايرد دوخ

 دومرغو درك ماقماحت ١ لاسكي هداتفاتغرنيمهار عنو دنتفك عناب هصق نبادس رب ناشيا
 دركداز او ديرخم قربك ار ىكيرهو ىرصقار ىملاع ىه هكياجتا دندرك انب ريق دص راهجأت
 نامز رخآ ريم بات ديشأب اغا امش هكدرك تدصو ارئاشياو ماك زاهج اب داد ىود ىنزب و

 ىنايردار دم رك كَدكوَو ريسار ىملاعو دام نارب نيرز رهه و تقول ةياندو>و دس ايردار

 | نإا همان نا نومضم و دننئاسر و دبات نك تيصو نادنزرفب ىنايئرك ١و ناسرودب همان نبا

 هكنمناكدن عيفش راهث زورب ىا ناهج دنوادخ هديزك ىا نامزلارخآ ريمغيب ىا هكدوب
 | ربو مأوت تلمرب هكشاي هاوك ىبوا ربمغيب و هدنبوت هكدنوادح ن آب مدروا نامياو دن عبت
 تمايقزورو ىنكت شومارف اسمان منيب هنرك او منيبارترك !مالسا هيلع ليلخ ميهارب اونتردي تام
 | ذئمويودعبنمولبقنم ىمالا هللدوب هتشونرهم لاربودامنرب رهم ارهمان كن ! ىشاب عيفشا م
 لوسرو نيينلا متاخ هللاددع نب دمع ىلا هتشون همان ناونع و هللاريصت نوئمؤملا حرش

 | ٠ هيحاص .ىلا لصوب نا ىلا عقو نم ديىف هللاةناما عبتنم ملسو هيلع هللا ىلص نيملاءلابر

 ملاع دسم دص راهج نا ةمادنز دنا دخت لونكلز :زاسفإوا# ناعيأا تسر قام وارى نا معنك

 ارعبت هكدوبملاء نانادنزرف زا دماورفوا ُهناخ ادخ لوسر هكىراصنالابوياوباو دندوب
 | انن[' اد لوتعر#كىراكتالا نوبات[ ةنانكاور تفالاعا يلع نازان تا سوب دال تكوشن

 عببت ةمان هسدع درك تر# ادخ لوسر نوج دوب هدرك عسب هكدو اهانن ”هلحزا دماورف

 ارواو دينشي علمت نانخس لوسر دناو> ربات دادىلعي همان ادخ لوسر ديدياسر ىوت

 ىتاوربودرك ىارك او تخاونب اروا دوب ىليل وبا وا مان دناسر همان هكسكتاو درك اعد
 ةنيدمو ميظع ركشلاب هنا قرشم ىجاونزاسو< بهذمرب دون تسرب اح ص دس ع

 | بيرشباررسسي نا هنيدم لها درك اهراجن شيوخ نازاىرمسو تشذكب مالسلا هيلع ىنطصم
 دنك لا_هئتسا ارثآ لهاو دنك بارخ هنيدم كن مزنع رب تشكزاب عبن دنتشكب هليجو
 زور لدم نوربب ىولاتشو دش عمتج همه:دسانشتا داثزا هللا لوسر راصنا هكق ءامج



 هلل ٠١ #ء نوردتلاو نيمار
 00 222: محتال

 لاو نرفالا نب عبت مهنهو نيتسو افينو ةئام كلمو ةحنط ضرا ىلا ىهتنا ى> انغدق

 ةي الان مدارملاق اوفلتخاو نرقالان عببت نبا ركيك نب دعسا بركوإ مهنمو ركالا عبتهيف
 لاق ) ةفوكلاب ةتيدم ريسكلاب ةريطا ىتبو شوبجلاب راس ىذلا ىربلا عببتوه مهضعي لاقف

 دونر خا هنيهك ىكإ زابم ىب هدون لوا ةنيهم ىيدندون هسزاشيازا فورعم ( رارسالا فدك ىف

 ىساعلو هدون اص نهؤم ىد صم ىريم ا دعساىو ماندوب رخآ عب ل نرللارق ردوا مان هكواو

 باتكل هازإ ينس مالنلاهيلعام لؤسر تضو تءتو كيدح نوجو هدروا نامنا مالسلا هيلع

١ 
ُ 

 : مننلا ىراب هللانم لوسر هنأ دحأ ىلع تدهشم تفكرو دووأ ناعا ىو تلاس رب

 انك نملوا ىطوسا|لثاواىو ٠ مت نبا و هلا رزو .تنكل .:ءرمغ ىلا ىرمع .دمولف ) |

 ةربخ!بادثلا اهاسك ةنس ةثامعست» مالسالا لبق كلذ و ريك الاعب وهو ىريادعسأ ةيكلا |

 طوطخ اهفر# دورب ىو لئاصولا اهاسك ةياور ىفو نعلا دورب نم بريخةءنع لثم ىعو |

 ىو بصعلا اهاسك عبت ةلماك ةودك ءيكلااسكن م لوا مهضعب نع و نعلاب لمعت رضخ

 كلذىف لاقو قلغب اباب اهل لعجو دوربلا نم يرض
 ا

 ٠ ادورب و ابصعم ءالم هللامرح ىذلاتسلا انودكو ٠
 ٠ ارشع ربشلانم هءانثاو ٠ اديلقا هبال انلعجو ٠

 ٠ ادوقعم انءاول انمفردق ٠ الهس مكر

 لاقو هيوسشىف فلتخا و هنود هللامهمذ كلذل و نيزفاك هموق و قافتالاب انمؤم عب ناكو

 هموق ناك و هونذك ىو ريمح مهو مالسالا ىلا هموق اعد و ماسأف رانلادعي عب ناك مهضعب

 باتكلا لهانابرق لبقتف اولعفف انابرق اعبنم لك برهن نيقب رفا صاف باتك لهانو اناهك

 ىري !ناتسح نب عت نا ماللا ءييلع ءايننالا صصق و أدملا باتك ىف قي ان .!ركذ وملسأف

 سانلاش ار هنال شئ ارلاةل لاقنو امسغو اهقرش اهلك ضرالاكلم ىذلاىا لوالاعب وهو

 هبيرحم ديرب تديلادمح ا1و مَع نم لوا ناكو مئانغاا نه مهيف مشق و ءاطعلانء مهعسوا ا
 ا

 عد ردق هلئمون دب نادحا عييطتسيال ىق> نكاناواديدصو ادء3 هسار هئم ضخ ءادب ىىر

 تفك عبت دندركن' تهدخ و دئشادن تعاط اروا كم لهاو ديللر كعب غبس,نوج :قعي |

 دول دند رك ريصقنام تعاطو' تمدخؤو كدا موق هحو تسعارهشد هحنبا هلاردوخ رزو ا

 ةيمك 0 هيما ارئاشيا اتفكيرتوو دنا"ههارمام تعاط طخرب رس ناماهج هكنازا |

 دنكب ارخ ارهناخنأ هكدرك تين شيوخ لدرد عبتدنا ءدش بجعم هناخن ابركم دنبوك

 براكد وب 06 ماع هشيدنانءا زونه رونه دئك ريسا ارنانزو دشكلار رهش نادرص و

 ىوىيبو شوك و مثهجزا هدبدنك با ودناع تقاطع اروا هكتانج درك التبمرس دردب هزعلا

 دئتشكز جاع ىوةجلاءم زا همهابطا و دوين رارق ىوكيدزنبار سكريه هكتشك ءداشك |

 ملام لق ةارنإةحلاقم انو النازل راكم قاع نوريب عبط راهج زا ىرامج نيا دنتفك |

 اردرد نيا نم ىبوكب نهاب دوخرس ركا كلملاما تفك و دما نشيازف .ىدنمشناد سب
| 

 نامرد



 مظعالا كالاانود ريم دلولم ند كلم فيقختلاو حتفلاب ليقلاو برغلا كولم نم مالاعالا مهن ا

 موصعل عابس الك لذي أومس ءاسؤر اوناكعتف اعس كلملادعب كلملا اومس وحللا اذه ىلعو هعماذا ا

 هلصأ دع عج داعأ و< كلذف لاققأ لبق اذاو تاومأو تيهوحت لاوقأ هع ىف مهلوقل |

 ناخد ٌءروس د غ1 #ع

 منانج ناطحق “هلق زا ناهاشدإب زا دوب ىهاشدإب عبت رارسالا فشك ىف لاق اك مالسالا ف

 .٠ دنيوك عب ارئاشبا ىرتتك | عسرذ ردو رص مور ردو دن وك هفلخار كولم مالسا راد

 ريمح كوامنه كلملا ليقلا ثادرفملاف لاف تيمو تيك فذخف لعزفك ديدشتلاب لبق هلصأو
 هابأ نالف لش لاه هسال ال.فتم هنوكلو هب هي ىدتعمو هلوق ىلع اندم هنوكل كيذب هومس

 واولا نم ىلوقلا لطأو م ملا كالملا ٠ نول ةغاب ينوملا' ناتسناقو - ا بأاو ةسايرلاىفا اعل

 مهل لاش كالا لها مهعبش ىا نوع مال 5 ةعباتتلا نعلا كواملا لبق موضعل لاقو دوع

 ا كولملا نم هدعل نا انقل راص َ هعسو هموق ةزكلد قه اسس لوالا عبن نا صهاظلاو ريقفلا

 ددسىذ لاه نباوهو شئارلا نراحلا ةعبابتلان فال ما عابنالاو ةرثكلا كلت مهلتناك» اوس

 | ىبسلاو لاومالاب سانلا شارف اهلخداو متانغاا باصاو ريمح كولم نم !ْنَغ نه لوا وهو

 مادو ايأرسشع ة ةسّمخ ريح نيبو هنو شئارلا ىحس كلذإف شاعملاو بصخلا ركلا شيرلاو

 ْ رمش و هدعل كلع نه هيف 2 رعسس هلو ةنس نرشعو امم و ةئام نئنارلا ثراآا .كلم

 31 ماسو هيلع هللا ىبص انش

 مارا ىف صخ را َى 03 مظءعلجر مث دعل كلعو

 ماسعب هجرحم دعب رمعا ىلا تلاب ادمحا ىم-ب

 ظ برض .نه لوا هنال رانملا اذ ىمسو روك ذملا ثراحلا نا وهو زانااوذ ةهرأ مهنمو

 | ورمج مهنمو ةنس نيناعو اثالثو ةئام هلكلم ناكو عجر اذا ىدتمل هبزاخ.ىف هش رط ىلع رانملا

 | هنال راطذالا اذ ىمسو سهر فا هيخا دعب كلم اهناو هيبادعب كلعمل ةهربأ نب اوهو راعذالاوذ
 | ىذلاكلامزب رهش مهنهو ةند نيريششعو ادم هكلم ناكوهنم ساالاعذ ىت> ةءيظعةل:ةم لق

 نشعر ىمسو شئارلان ةهربا ني سم رفانب رش هنا ىدتقلا ىو دئق رمس ديلا بسنت

 | ليقو هيلا تيسنف اهءدهف ذغصلل ةنيدم تناك امنال دنقرمس هيلا تدسنو هب ناك شاعترال

 هخي ران ىف زاكلخ نبا لاقودنق رمس ىلاقف برع مب رخ مهناساب دنك ن الاه رخرمش ىأ دنك رمش

 صهاظبدلاو راشاو بيط ءاوه ثاذاضرا ءابطالا اها ف دوف تض مرد: كسا ةيراجلمءارمسنا

 رمسدلب لوس هن'اكف ةنيدملاوه ىرتلاب دنكو ةنيدم اهاىت تباطاملف اهايا اهنكساو اهتفص

 نابراقتملادلاو ءاتلاناف تنك ىكي مهاوقب ناتكرتىف ةديدجلا ةيرقلا مهتيءست هديؤيو ٠ ىهتنا

 ٠ دعب هقو ناث ءانس ىلع لمح نا الا اهانب ىريما اعرت نا لاق نم لوق نالطب فرعي هبو

 1 وحفل جلا قليب كير شل كس ايدك ضلت كاكا حضوا ىف هاا نبا لاقو

 ناكو ةّه رفا تمس هيو كانك قعد نه ةيه رفقا ىلا ربربلا فل ىذلاةهربأ نب س هن رقأ

0 



 دف 21 64ج نورشملاو سماحلاءزجلا

 نهلكف ةمايقا امون هللادنع اهاح نيرباصلا ءارقفلل نا ىلوالا تاراشا نييناكحلا نيتاه ىنف

 ةالا هنولخ دف نوءفشم للادنع ءاعفش هلمهف مهرسيام مهب لعق وا ماسك وا مهمعطا

 | ىروصلا توملا اهعطّشالو ةقيقلاىف ةمئاد ةايح ءالوالاو ءادنالا ةاح نا ةءئاثلاو هللانذاب
 مهف ضرالا اهلك أتال مهداسجا نا عم حاورالا ةقرافع داسجالا ىلع أرطي امنا هناف

 ىلاعت هللا ىلا ةمسنلاب ”ىث لهسا ءاي>الا نا ةثلاثلاو اًضِيا داسجالا ثدح نه ءابحالا ةلزنع
 ةايحلا رثا ةءبارلاو اسثلاثو اينانث هبهقلعتف فقوتب ملالوا ندبلاب حورلا قاعت ىف لهاعا قم

 ةايحلارثاتاومالا ضءب ىفا وأر امر مهماف رئاصبلا بابرأ ىلا ةبسنلاب تملا دوهشمو ىثصص
 ريدقت ىلع و راكتالاو ف عقو سلا ىلع هرظن رصدق و ةريسصبلانم مرح نث «ءهاوماكتو

 | نامزف رامكلا ضعبا عقوك كلذوحتو ليبختلا و رحسلانم رخآ سما ىلع هلمح هتيؤر
 ىشور رد تسيذاك ح.بص نالد ءاس نبا مجرد ٠ ليقام منو هريغ و مالسلاهيلع ىسيع

 ءاقيلاو ةناتملا “ان زهق ندع نار ناحتم نال انن («ةا كا داوم ايف دك
 ةكوشلا و ةوقلا ىف ريخ شيرق رافك ىا مهلديدم و مهلوقل در « ريخ معأ  ةينافرعلا |

 ما » نيقرفلا نم دحاو ىف ةيريخال هئادرب ىتح نيدلاىفال كالهلا بابسا امه عفدي نيتللا
 رك ذلإ هصخو شيرق دنع فورءم نعلا كولم نم دحاو انه عتب دارملا # عبن موق

 ىلع فطع عب موق لبق ىا # مهابق نم نيذلا و © هبف مالكلا ةيَش ىب ايس و رادلا برقل

 ماهفتسالاو ديدش ساب ىلوا دينع رابج لك ن٠ ممارضاو دوعو داع مم دارملاو عبن موق |

 | نايبل فانئتسا ٠ ارئاشيا مدرك تاسن #« مهان كلها 9 ءالؤه نم ىوق أ ثئلوا نأ ريرقتل |
 مارجالا ىف نيلماك « نيمرح اوناك مهنا وِ مهلبق نم نيذلا و عين موق ىا مهسعا ةيقام

 مههارجا بيسإ اوكلها ثرح كئاوانا 0 ميك الهال لءاعتوهو كالاهال نيقوعت دم مان الاو

 ا فعضاو مارجالا ُْف مهل ءاكرش م ف ءالؤه كلم نأ“ الف هدا شلااو دوهلا هءاغق اوناك امعم

 )ا ىرهت دو ىابلوأ, تدسسلار لاق قدح 51 دومر# هداك“ قمت «٠ ىلوا ةوقلا و ةدشلا ىف ممم

 ىناعل دوخ ىادعاب تنسذ ار ىلاعت ق> زابو دنادرك رهطمو كاب ىرعشب مزاول دوق زا ارئاسنا

 ةقالظ ماذا عتطملا نآاب 0 ىف رهق ىف نارد ىرهق و تساىهاسظ

 قالطاملاع دوه زا ملاع نبا دويَش ىراتفرك ةاعساو اندهد ماكحتساماسجا ملاعب ارتاشيا نطاب

 تسا هديشوب ىرهاظ فطل ربز ردركمو رهق نوحو دنناع مور ىوئءمو ىناحود تاذلو |

 صالخ ىونعمو ىروص كالهزا هك ان دشام رورغم ءاحو لاو دشاب رذحرب هكدياس لقاع

 ءرهشز فيا رت درك هك نكم هراذرت» :ىورم زن شودوتو تسهك نيك ( ظفاشلا لاق ) داي |
 ريمح هلثناك اذا الا هه ىمايالو نعلا كوام ةعبامشلا دحاو ركع األ الوا ماعا رن تدع

 دحاوو ةرسشع ىتنثالا تاغللانه ةغل ةيريمحاو نملأ اعنص ىف غعضوم مهردكر يجو توم رضحو |

 برعينب بجشي نبا أبسنب ريمحوهو نءلانم ةليقوبا لسالاف وهو رسشع ىنثالا مالقالانم
 ةفيلقعا ةلزمع ةلهاجلا ىف عبو سوماقلا ف 3 ةلقو دلب مملا مهعبوه»و توهرصحو ناطحقنب

 اهل ا اا ا

 مالم الا ىف
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 | لمح نأدعسالو روشنلاو ثعلا :اهدعب نوكي نومحزت اك ربقلاةاح !مةءتىتلا ةتوملاؤود ةتوملا
 | ةفاضملا ةفضىلوالافأ ىلوالااتبوَم ةايجالا ةايلانا»نيدعتلا نك, نانازع فاشل نادك لع
 | نيثوعبع نحتامو ايندلا انئايح الا هنا هلوق لثه ةرآلاف نيرسشنع نكامو هلوقهيلع ةنيرقلاو
 ١ قلن ندا ىعي توملادعب نيثوعم » نبرسشنع نامو 2 ىةللاى دعس ىئاوح ىق 5

 | لوقلا اذه نع مهضرغو مهنعل اذا ىتوملا هللا ريشنا نم ٠ كرمزا دعب ناكتكتا ربو
 | مهدعو نم باطخلا # انئاباب اوتأف © روبقلان« مهرشن و ىتومل شح راكتا ىف ةغلابملا
 | دينك هدنزو روكا ازاما ناردب ديراش سب ةسرافلاب ىعملاو نينمؤااو.لوسزلا.نم روشنلاب

 ثعبلا ناك نا ىنعي ىتوملا ثدبو ةعاسلا مايق نه هنودعت امف * نيقداص متاك نا»
 لقو ؟دعو قدص رهظل انئابآ نه تام نه ءابحا انل اولجعف الوقعم انكم روشنلاو

 | نع هنم اولأيو هورواشيل بالك نب 'ىصق مهلرششنيف هللا اوعدي نا مهباا نودلطي اوناك
 | نخس نبا ( ىتثاكلا لق ) تاململاو تامهملاف مهعزفم و مهريك ناكو توملا لاوحا

 | دوب مزال صاخ ىتقوب ىلاعت ىادخزا نأ عوقو دوب رئاج هكره اريزدوب لهج ناشيازا
 ركع نوح ردشثعل ُهدعو نو> سدهاوخ ىركيد هكتقو رم شهي ناروهظو دوحو

 | نال مهب ملاعاو رارسالا فشكىف لاقو ٠ درت مكحن وربار ىمكدوشن عقاو ايندرد

 ةلاحىف ايندلاف ثعبلا هتويلطي اونك ىذلاو ةمايقلاموب ءازحلارادىف وه امنا دوعوملا ثعبلا

 ماس اهسال ىتوملا ىتحأ مالسل هيلع ىسيع نا حصدق ريقفلال وش ٠ رياغت امهْمي و فيلكتلا
 مالسلا هيلع اناننو ةئس فال ةعارا نه تك هنو نيبو هيب ناكو ماللسأ |هيلع حو نب

 هتياغ نوكل هيف هل هللا نذأي مل حارتقالاب هويلطال مهكل لضف أ هنال ءايحالاب ىلوأ ناك
 | ىحا مالسلاهيلع انين نا رايخالا ءاملعلادنع تيدقو رارصالا ريدقت ىلع لاسصتتسالا
 هيلع تل خانذااهلاب ةراشا ديجالر فو ةلجنذ هيج | قيل كو نتن 9 لاراظ ركعة دوما
 ةرخ الاوه و بيغلا ملاع هتريصإ و هرصرب عاطيل ةحوتف» باقلا نيع هل نكت ملاو سحلا

 مهدح رظن هدهاشي نكي ملذا روشنلاو ثعبلا اوركنا اذهاو سكلارمدب هيرراعالا ندؤيال

 | توما دعب مهلاوحا مهن ريختدنو سلا رظنب هارت ىتح مهوحا ىا اننايب اوبياف اولقو

 هرمم سدق ىدابدورلا ىلع ىلا خشلا نع ( ىكح ) ثعبلان» نوعدت ايف نيقداص متتكنا
 | هتمدخ ن٠ هبا لف امايا هتاعىف قبو مههدحا و لتعاف ءارقفاانه ةعامج هيلع درو هنا

 | ىلودي نا فاحو هسف ىلع خ.شلا فلاف مون تاذ ىلع ىلا خيشلاىلا كلذ اوكشو

 | سأر حت نا دارا املف هنقدو هيلع ىلصو هنفكو هلة ف ريقفلا تام مث امايا هسفنب هتمدخ

 موب عام كنرصنال ىلع اباي هل لاقو هيلا ناتحوتف» هانبعو هارربقلا ىف هبامصا دنع هنفك
 | .ديرع قءانت مرسلا سقت قاوكسلا(ىو فاو[: كلوي مل لع لتلافي رع ركز ةماؤقلا
 | اطوئ> هفصني ىلرضحأف رانددلا اذهذخف رهظاا تقو توما ادغاانا فادتسا ان لاقو ةكع
 | هسشيو ومجال هلق ترك ] نع مث فاطف ءاسرهظلا ثقودنلا ناك اماف هفصنب ىنفكو
 | ريقفلا لوب ٠ ىح هللسع لككف ىحالا لاقف توملادعب ةايحأ هل تاقف هينع حتفف دحللا ىف
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 ه9 1١ #غع فورا يمك

 فشك ىفو نوامعي فيك رظنيل ىهاظ رايتخا وا ةلدج ةءعن  نيبم ءالب هيام 9 مهربغف

 ىهك ىدا ٠ ءالبلادنع ريصلاو ءاخرلادنع ركشلاب مهلاطف ءالبلاو ءاخرلاب مهالتبا رارسالا

 تحار تقود نك يعرازكش ىاضاقت ىلاسعت قحو اطعو فال ةق مغ فك ثييإلاب تب ةدسح

 راصنا زاديد ارىوق مالسلا هيلع ىنطصم تدشسو الب لاحرد دنك ع ريص ىاضاقتو تمعنو

 منك, نكس ٍتمعنرب دف تنسج ,ناسعإ ناشن:تذك ىرا: دنتفك ديا نانمؤم امش تفك
 خيشلانبا 'لاق ٠ ةءكلابرو نونمؤم متا تفك ىضار هللا ءاضقبو منك ربص ثنحمددو

 امهنه دحاو لك نا ثدح نم ازاحم ةنجلا ىلعو ةءعنلاىلع قلطي دقو رامتخالاىف ةةقح وه

 هلوقىنءماامساناىف ةمعن ةروك ذملا تايآلا تناك اذا تلق ناف رايتخالل اًهرطو اءإس نوكي

 ةنمو ةمعل قوفةمعننوكياكة عنيف ةمعأ نوكي دقف ةيديرجحل ىف ةلكتلق ةءمن ىا ءالب هيفام

 نكيدك ناشيا ثشرو ديدوب نمر مكش كرس ب ديدوت نامأوت ددارب اوددناهتمك م ةنحمقوف

 هديت ,ناشيا زاب دنتشاو ىفلا ركشي“ نابز مثاد دندش كرزب نوج دوب هدببدج

 هكمنا ديهام دتفك ناشيا كنب رازك ركش ىاح هح ثسعقاو اراه هك ىالب نينح دوجواب

 نيذا ىناليب هك اداب» موكيم ركشالب نيرب تسرايسسب رتبعص نيزا اهالب ار ىلاعت قح
 دشاديب رتمص ىالب كنبا تفك ركد نادرع ناشيازا ىكي هاك ان ميوش الم رتميظع |

 ْ اعربتك ىمم عطق نم ىزين نم دننكم عطق نمزا ارمدم نبا كا نوكيا

 نكاد هصالخ دنا: هتفكو دزيرو دوش هدوسرف ىو ندب هكى قو ايد رك دياب مك درج

 | ديالف ىنمم بسحب هنو ترود بسحب هن دهناراب .سكحيهربو دشكر اب سك همحزا هكتسنآ |
 | كثف ر امنه. تست انآ دطلغو رف :ءوكز بنك .١١ ية دقلا لع لثحتلاوءالنل | ىلع ,نيصلا نم

 | شيرقرافك ىا © ءالؤهنا © لامجالان٠ ىضريو بحنامل قفوملاهللاو ٠ دزيخرب كتسمارزا |
 | ريذحتلاو ةلالصلاىلع رارصالاىف مهايثاع ىلع ةلالدلل هموقو نوعرف ةصقو مف مالكلا ا

 نأب اوربخا امل 4 ىلوالااّتوم الا ىع نا نولوقيل 8+ باذعلا نه مهب لحام لولح نع

 ىلوالا ةتوملاف سمالاةياهم رصخ .كلذاو ركنا ثعبلامث توما ناصا اهبامو مماح ةقاع

 ْ هفيمراتكا ام اه دعب تعنالو نقع راق د لل كمال َِ الا مال هع ةقاعلا ام ىا |

 0 قتع ادبع كلم رح كلم اع لوا لاق ولك هللا ةسنلاب ارخآ ناكلام ا

 رخاآلا فياض». لوالا ناف ثحب هفو ىفملا ىدعس لاق الوا رخآ ادنع هدعب اكلام ناك

 / زوجيو لاق مام دعو ادوجو نائفاكتم ناغاضتملاذا ةبشالبرخ آلا فياَصملا ىضتف ىناثلاوا |

 زاجما ىلع اهلثم ىرخاب ةقوبسملاءدع ةلوالاب دارملا نا ىلا ةراشالا فاما دوصتم لاق نأ
 اولق كلذك ةتوم مكتمدقت اكةايح اهيقعت ةتوه نوتوم مكنا مهل لبق ال فاشكلاىف لاقو |

 مجار ىنءملاذبب رصحلاف ىلوالا ةتوملاالا ةاح اهمقعآ ىتلا ةتوملا ام ىا ىلوالا انوه الا ىجهام |

 ايندلاة ايلا لبق ناك ام ىلع توملاقالطا ىف فلكتالو ىلوالا انناحالا ىعام لام نا ىنعم ىلا

 هذهال ةتوملا تسيلىنعمل مهضعي لاقو مكي مث مكتيع مث كايحأف اناومأ متنكو ىلاءت هلوقىف اك

 ل سم
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 رفكلاىف د+لا اوزواجن و ناودءلاو طلاب موسفنا ىلع اوفرسا نيذلا نم ىا ناكل ناث ربخ

 ىلع هنا هفارسسا نمو ناميا دودح زا دئازواجتم ةكتنارفاك زا ( ىنشاكلالاقو ) نايصعلاو

 | لام نا نم غلبأ وهو مهافطاو رافكلا رفك أ ناكف ةيهلالا ىعدا هنأش ةسخو هتراقح

 ناو نوعرفل مذ هيفو مهتامح ىف هناب روهشم ممصز ىف دودءم هلا ىلع هتلالدل افرسم
 | نمو هلذاو هللاكلها نمؤملاناها نمزا ناسو هريغو دورمنك فارسالاو ولعلاىف هلثم ناك
 | نه ناف بابحالا ىلع ةلبلخا هللاهن نم ءادعالا ىدبا نم ةاجنلا ناو مركم هلاف هللا نع
 | هتقادص نمام هل اودع ىرب ناو ءادعالل ابولخم ن وكي نا رحلا ىلع اهئاصمو اندلادكت

 | دوصقم همك |يمان ٠ هب مث ايالبلا هل مده هايثدو هنيدىف ايقرت ءرملل دارا اذا هللاناو دب

 / ليث ارساىب انلضف ىا « مهانرتخا دقلو © مدرك ناليغم راخدوخ رتسباهلاس ه دما نيلابب
 | ىثنادرب ةيسرافلابو رايتخالاب ءاقحا مهنأب نيملاع ىا لاحلا ىلع بصنلا لحب ىف « رع ىلع»
 | ديرف | ةمهزا هكمتسناد مام شنادبو ميديزك كب 5 كلب مديزكرب طلغب هن ىنعي طلغ ىف

 | تخاونؤ تلع ىب تسام تادراو ملعب ام رايتخا مديزك نازا دنناشيا نديزك ئازس ناك

 | اك تاطرفلا مهنم رثكت و تاقوالا ضعبف .نوغيري مهناب نيم وا ٠ ببس ىب مركو لضفبام |
 ا رثؤي لف تافلاغاعاونا نم نوفرتشامو ميتا عع مهانرتخا هللا همحر ىط_ساولا لاق

 | بوقءي دالوا لسملا اذه نمو تاياعرلا ىف رثؤتال تايانملا نأ وملعيل مه انملع قياوس ىقكلذ

 ٠ لوق ىلع ةوبنلل هللا مهراتخا هوحنو بحلاىف هلاقلانم تفسويب اولعفام عم مهناف مالسل "هلع

 | نا زوجيو ٠ اهباليسزا هربت ددركتايرد برشم « روشب درا ىعار قح تر لابصع درك
 | ىنعي مهنامز ىملاع ىلع 6# نيملاءلا ىلع » ليلعتال ىلع ةلكنا ىلع مهلضفو مهملعل ىنءلانوكي
 | ءاسالاةرثكل رصع لكف مهدمبو ممامزىف اءيجنيملاعلا ىلع وا ٠ ناشيا راكزور نايناهجرب

 ةما قح ىف ىلاعت هلوق هيفانبالو مهريغىف اذه نكي ملو ى فلأ اموب مهف ثعل ثيح مهف
 قاو ريقفلال وهب ٠ ةيريخلاةهج رباغتل ةيآلا سانا تجرخا ةما ريخ متنك مالسلاهيلع دمت
 رابتعاب تناك نا مالا ةيريخ ناف هجو لك نم مالا عيمج نم ريخ ةهوحرملا ةمالا هذه نا

 تاك ناو نيلوالل هاطعا ام عيج مالسسلا هيلع اند ىطعا دق ىلادت هللاق مه ادنا تازدعم

 | هكلذوديزأو تك ٠١ لم ارسا"ىغ ءانن اك نيذلا *اناؤاملعف اذحاو تقوى ءاشنالاةراكراتتعاب
 ةعبراو ىلو فاأ ةئامنم ةغاسلا مايق ىلا ةمالا هذه مايا نه موه لك ايندلا ولخمال هنال

 تادرفملا ىف لاق نيعمحا كليا و للا اناده قرفلانه مهن. كرظناف ىلو تفلأ نيرششع و
 ىلا ةراشا نوكي نا حصي ةياآلا مهانرتخا دقلو ىلاعت هلوقو هلءف ريخ وهام باط رايتخالا

 | راتخالا اذه مولعلار ع ىفو مه ريع ىلع مهد ىلا ةراشا نوكي ناو اريخ مهايا ىلاعت هدانا

 | هب مهصصخ اع رمههراتخا ىموم عم اوناك ناو مهل ماعوا مه ةودلاب هلل اءراتخا نع صاخ

 | ءادليئارسا ىت نانمؤءو ىموم ميديزكرب هكىسردبو مهانرتخا دقلو (ىفشاكلا لاق 5)
 | قلفك ٠ تردق ىاهماشن  تايالانم مهاسايت او 8 كلملاو ةونلاو باتكلا مهف انلعح
 ظ اهلثم دهمي مل تلا تاي آلا ملاظع نء اهريغو ىولسلاو نملا لازناو مامغلا ليلظتو رحلا
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 رمقلاو سمشلا نا لاقف مهطخف مهاربا تومل تفدك سانلا لاق معاربا مالسلا هيلع هنبا
 ىتح اولصو هللا اوعداف اهومأر اذاف هنا الو دحا تول ناذدكسال هللإ تايآ نم نانا

 لك نا كشالو ةراهاللا لها داقتعا عفر مالسلاهيلع هداسمناف ق.-ام ىف انيال اذهو ىلت
 ةدهاشمدنع سوفالانا ءاعدلا رسوةالصلاو ءاعدلاب سا اذلو رومالا نه ص | ىلع لادوهف ثداح

 ةباحالاىلابرقانوكنف ايلعلا ةريضحلا ىلا ةهجوتمو ايندلا نع ةضرء» نوكت ةداعلا قرا وهام
 تاومسلا ىرنال مهضعإلاق تارازملاو ةفيرششلا نك امالاف تاوعدلاةبابجتساف رسلاوه اذه
 ةعاطهنم املا دءصيمل نم ىلع ءامسلا كرت فيكف ةيئانالاو ىوعدلال هاو ةاصعلا ىلع ضرالاو
 أذا نيفراملا ىلع اصوصخ نيعيطملا ىلع نايكس لب اهبلع هللا وصع نه ىلع ضرالا نت فكو
 مهراثآ تاكرب ضرالا ىلع ىرجيالو مهسافنا راوثا ءامسلا ىلا دم_صياال نيح ايندلا اوقداف
 تباغ ةبرغىفنهؤم تامام ثيدحلا ىفو ءاماعلا تومل نايك ضرالاو ءامسلانا ثيدحاىفو
 لاقو رفاك ىلع ناكسال امهمنا لاقو ةبآلا أرق مْ ضرالاو ءامسأا هيلع تكماللا هكاوي هن

 امهلهاماقم ضرالاو ءامسلا ماقاف ضرالاو ءامسلا لها مهملع ككمافا ةيسألا قاتم :قترشلفملا نكتب
 مهضعبة كالا اترشابت ىتما نمدولوم دلو اذا مالسااهيلع هلوق هرصنمو ةيرقلا لأساو لاق
 ناربخلاف درو اذكو ةكتئالملاهلع تكب ريك وا ريغص فا نم تاماذاو حرفلا نه ضعس
 نيك اسما ةمحر ءاتشلا بهذ اذا نورشتسي اذكو ناطمرز رهش جرخ اذا نوكبي ةكئالملا

 ةرخآلا ىلا وا نيرخآ تقو ىلا نياهمم # نيرظنم ف مهكاله تقو ءاجاا © اوناك امو وف
 قب مل تدشن اداف سافنالان ع ةرابع ىناسنالا رمعلا نءالف لوالا اها ايندلا ىف مهل لج لب

 مهلاغتشالف ايندلا لاكن اما ةرخآلاو ايندلا لاكذل نوقحتسم مهئاف ىتاثأا اماو لاحت ريخأتلل |
 مهطاورب هللاعم مهب راحملف ةرخآلا لاكن اماو اهبف نيلجعتسسم ىعادلا ةيذاب مهرهاوظب

 ىف اوزوذ نطابلا ملاع نه ةرحآلا نا اك ىهاظلا ملع ن٠ ايندلاو راكنالاو بيذكتلاب |
 اولعفاذأ مهاف نيم ٌؤااةاصع لاح فال اذهو منطاوبو مهيهاوطظ نعىرحاع نطابلا ورهاظلا

 نوذخاؤيالو مهلامعا فئاحىف بتكيالف اوبوتيل تاعاس عبس ىلا نورظنب بوذلا نم انذ
 اًضياالجا ذخاؤي الف بونذلاةرافك بئاصملا ضءب لعجو ريثك نع وقعإ هللا نال الجاع هب
 ىلاعت هللا عيطبف مالا لاوحاب ريتعي نا نمؤملل ىتيني نكلو ىلاعت هللدخعاو ةعساولا ةمحرلا مهلف
 شةسدرد كاخ * مهصعل لاقام مو نيطلا حالصاىفال 'ندلاءاحاىف دهجو لاوحالا عم ىف

 نوعلا هللانهو ٠ دنك لكو تأ فرص ىىارك تاقوا هكره ٠ للحر ماكنه داب نوددو»

 بوقعي دالوا انصاخ ىا ٠ نديئاهربو نداد تاج ةءحالا « ليث ارسا ىنب انجن دقلو »
 نوعرف دابعتسا ىنعي ٠ هدننك راوخ ىناذع زا « نيهملاباذعلا نم 8 مااىف طبقلا قارمغاب
 نوكي نا وهلاف ةقاشلا لامعالا مهايا هفيلكتو مهتانبو مهئاسن مادختساو مهئانبا لتقو معايا
 هلءعج ىلع اما باذعلانه لدب « نوعرف نم # موه. وهو هب فختسم طاسم ةهج نم
 لاحوا نوعرف باذع نه ىا فاضملا فذح ىلع اماو بيذعتاا ىف هطارفال يباذعا| سفن

 © نيف رسما نمو اريكشم 46 ايلاع ناك هنا 9 هيناح نء الصاو هتهج نم اعقاو ىنعع نيهملانم
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 مهكاالم ثارتك الا مدع نع لسرم زاحم «# ضرالاو ءامسلا مماع تكب اف  دوحلا ضيفم
 ةيليثم ةراعتسسا هنا ىنعي هدوجوب ةالاملاوه “ىث ىلع ءاكلا ببس نال مهدوجوب دادتعالاو

 ةيانكلا يبس ىلع ثارتك الا هنم حصي نع اتهش نأب ضرالاو ءامسلاف ةينكملا ةراعتسالادعب
 مظع ردقو رطخ هلنم مهف تاه اذا برعلا تناك ليبختلا ليبس ىلع امهلا ءاكبلا دئسساو

 ضرالا ىتح لكلاهل ىكف قلخلا تمع هتومي ةبيصملابا ىنعي ضرالاو ءامسلا هيلع تكب نولوش

 رادقالاىوذ هدعب رهظيام دعب رهظام هب نوذعي ضرالاو ءاملاهيلع تكبام اولاق اذاف ءامسلاو
 ءامسلا هيلع تكب هل لاسقيف ءدقف مظعي نم لام ةيفانملا مهلاحو رافكلاب مكهت هيففهفرشلاو

 هلوالا نءؤم نمام لاق مالسلاهيلع هلا ىورام هديؤيو هتقيقح ىلع وه مهضعب لاقو ضرالاو

 تكبامثالتوهيلعايكيو ءادقف تام اذاو هلمعهنم لخدي بابو هقزر هنم جر بابناباب ءامسلاف
 دن ركيورب دنام مور لمت جورخو قزر لوزززا ردود نياو دنك تافو هدن نوح ىنعي ا

 هلم دعصم ءامسلا نهو هيدابع عضومو هالصم ضرالانم هيلع كس نمؤملا نا ثيدحلا ىفو

 ضرأ هيلع ىكبت الف داسع'او دالبلاو ضرالاو ءامسلا هنم حارتسسا رفاك تام اذا ( ىودو )
 موجنلاو رمقلاو سمكلاو ضرالاو تاومسلا ناف اوكباو اوعرضت ثيدحلاق و ءاممالو

 دنير كيور نيمزو نامسا هلمح دريعإ نمهؤم نوح كف ملاعم رد ٠ هللا ةمشخ نم نوكس

 ناسنالا ءاكبك اهؤاكب ىنعي «٠ تسنايمدا ٌةيرك نودمه نيمزو نامسا ةيرك هكدنا هتفكو

 وهاك ةقيقللا ىلع ىلاعت هللاحبسي ”ىثلك نا تبن دقو ىثاوكلاىفاك ةردق نكمت هناف ناوملاو
 هللاىضر هم نب بهو لاق هملاعل بسانس اع كحضيو ىَس نا زئاخلا نث ةيفوصلاىتةحم دنع

 مهن ةفيلخ كنم لعاجىنا اهمهلاو اهمهفأ ىا ضرالاىلا ىحوأ مدا قلخم نا للادارأ امل هنع

 نوكي اقلخ قلم ىنمأ ضرالاتلاقف رانلا هلخدأف ىنيصعي نم مينمو ةنلا هلخدَأف ىنعيطي نه
 هنع هللاوضر سنا نعو ةمايقلا مون ىلا نويعلا انه ترجفناف ضرالا تكف مأ لاق راذلل

 | تعجر نا املف اتاي نه فصللا تبنف ىدعب نم ضرالا تكب ءامسلاىلا ىف جاع امل هعفر

 رمحالا درولا مشيلف قحتار مشي نا دارا نم الا رمحأ درو تبنف ضرالا ىلع قرع رطق

 نزحرب دوب ليلد هكدوش هاظ ناشيرب قمالع هكدننارب ىضعبو ٠ ةنسملا دصاقلاىف ك

 ةرمح ءامسلاءاكبب ىدسلاو ءاظع لاق .٠!ءاوذناو خر تلد باغأرد 5 ةيرك نوم فسأتو

 ارهشا ءامسلاقافا هل رمحا امهنع هللاىضر ىلع نب نيسحالتق امل دايز ىبا نبا ديزنعو اهفارطا
 "يح نكت قف_كلاعم ىتلا ةرمخانا انوربخا هللاهمحر نيريس نبا نعو اهؤاكب اهرارمحاو

 | نيا ٠ هلتق لبق تناك دق اهناف الاو ةرهاظ ةدايز تداز اهنا ىا هنع هللاىضر نيسحلا لتق

 رك ٠ تسالبرك نا ديهش نود سكع ماشره + تسافويب خرج نيرب هكقفش ىخرس
 | ٠ تساور ارجحام نزا نيك نيك كاخرو ٠ تسروخ رد هصغ نيزا دراس نوخ حرح

 | ةالصلا تلح ةرذا تباف اذاف.ضاسلاو ةرمخا ناقفش قفشلا مبضعب لاقو.ةرمخا قفشلاو
 | برعلاتناكو نيتالل وهف ضابااىف باغ اذاو ةلللا وهف ةرعاىف رمقلا باغ اذا ثيدخلاىفو
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 تبنتسام وهو عرز عمج *« عورزو 8 ىبتا ءامنيع هف رجفنت الو ءارضخ هيفتننال هس

 تاوقالانونفو رارسالا فشك ىف لاق ءامتأو هتبنأ اذا ثرحلاهّللاعدذ نم ردصملابةيمست رذلاب
 هي ميرك ماقمو 8 برعلا لاح فالخ بصصخو فير لها اونك ىا ةمعطالا ناولأو
 :د بابساو ةيسرافلابو شيع ةراضنو م ىا 6 ةمعلو 9 ةتسحم لزانمو ةئس شع لفاحم

 هب علا ام رسكلاب ةمعنااف هلهتتن ال لام ىذ 5 ىا هلةمعنال ةمعن ىذ 5 لاَغ « ىرادروخربو

 تاسوناملاو تالوك املا نه نيللاو ةموعنلا هف ام لامعتسا وهو متتلا حتفلاب ةمعنلاو كيلع

 هباكفتبام ىو ةهكافلا هنمو نيذذإت» نيمعنتم 6 نيهك اذ اهف اوناك » نتسيززانب ةسرافلابو
 لدي لعف ردصمىلا ةراشا كلذو بصنلا زيحىف فاكلا * كلذك : هلك أب ذذإتيو منتي ىا

 فوطعم وهف # نيرخا اموق اهانثرواو ف اهايا مهاناس بلساا كلذ لثم ىا اوكرت هيلع
 ايف ثراولا نيكمت اف فرصتا!نم مهنيكمي وا مهيلع ةفلخم اهكيلم امئارباو ردقملا لعفلا ىلع

 اون مهو ءالوالو نيد الو ةبارق نم 'ىثى مهم اوسل موق طبقلا لاوما انلدج ىا هرب
 مهكلمو مهرايد ممدواو للامهكلهأف مهيدياىف نيدبعتسسم مهل نيردسم اوناك ليئارسا

 اوعجروهنا خرداوتلا روهشمىف ورمل ةداتق لاق رصم ىلا اودوعي+ل ممنال مهريغلبقو مهلاوماو
 قدصأ ىلاعت هللاو زيثك اهف بذكلاف نع راوتلاب رابعا ال هنأي درو طق اهوكلم الو رصم ىلا
 لاق ىفملا ىدعسس ىشاوحىف اذك ليئارسا ىب اهنارباب صيصنتلا ءارعشلا ىف ءاح دقو الق

 ءافلخ مكلعجب ىا ضرالا ىف مكفلختسيو مودع كلهينا مكبر ىمع ىلاءآهلوق دنع نورسفملا
 نوفعضتسي اوناكنيذلا موقلا انثروأو ىلاعت هلوقىف اولقو ةسدقملا ضرالاف وأ رصم ضراىف

 اهكلم ةبرغلاو ةبقرشلا امتاهج اهبراغمو اهقراشمو ماشلا ضرا ىا ام راغمو ضرالا قراشم
 برطضاف ايهحاونىف اونكمتو هيتلا ةدم ءاضقنا دعب ةقلامعلاو ةنعارفلا دعب ليما رسا اون
 نال ىناثلا ىهاظلاو ماشلا ضرا ىلع ىرخاو رمعم ضرا ىلع ضرالا اولمح ةراتف مهمالك

 نامزفف تحتف اهنال مهدالوا امثرواما رصصمو مهدالواال نيفعضتسملاس فنا فالخيتسا ردابتملا
 مه نيفعضتسملاب دارملاو ايم رصمو ماشلا ضرأ ىلع لمح نا نكميو مالسااهيلع دواد
 رحب كرت ىلا ةراشا ةب الافو يلعا هللاو ءاب آلا ىلا بسنيام مهنا بسني ءانبالا ناف مهدالواو
 ةدحولا رحبىف نوناف اهتافصو سفنلا نوعرف نال رك ذلا اصعب اقوم_ثم ىا اوهر لضفلا

 تاما-ملاو ةدسافلا لام آلا عورزو ةيئاومملا تاذإتسملا نويعو تاوهشلا تان نوكرات
 كلذك هلوهو اهنع ضارمعالاو ريسلاب ةرخآلاو ايندلا تامعنت رئاسو اماع رو.عب ةيناحورلا
 بلافلا نكي امهف ةينابرلا تافصلا ىلح تبنف ناو ةيناسفنلا تافصلانا ريشي ا ىلا انثدواو
 نكت مل ولو اًضيا ىلجتلاب.تافصلا هذه ىنغت نا. ىلا ةيناسفنلا تافصلا هنم دلوتب ةايحلاب انقاب
 هنال ىكلملا ماقملا نع رئاسلا ربعي ىقرتلا اذه هناف ادج مهفاف قرتلا رئاسلل ناك ام تادلوتملاهذه

 مث ىفد ىكلملا لامكلاف مولعم ماقم هلالا انم امو ىلاعت لاق اك هماقم نه قرتلا كلملل سبل
 هللاو ةرخآلاىف الو ايندلا ىف ال ادبا هريس عطقنب الو ىجيردت ىرشبلا لامكلاو هدعب قرتال



 قاعدة طوروس 3# لا 6

 اما مناد نازا هب همه نه تسنانج ديد رمش هكمولع همه نا تفك دما دوب قيالهح نبا

 ىلع مزلف سا ادت ا وع و ةحصلادب/ اوف نم امورخمو ىلاعت هللاودع ءاياوالا ةئاهاب نوكف

 مدزبب وب .٠ هللاب ذعتسلاف.قفكوت هكنوج ٠ هدمها تسيب منا هجره ٠ هدمئاما ناركنمو

 لوشا 0 هنق لفستلاو ءاملا بودسرلا قرغلاو . ندرك هقمغ قارغالاو بردا دعم ع ا

 تناكو راحشالا ةريثك نيتاسب ىا هماهسال ناس 3 تاند نم © هلوقىف نهو اوك را لودقم |

 داضتحلا ةباآلا ف قاامؤن 6 يم نقنشك !(امزنير ةفاسللا ردن: تناول اسال دفق قماش ١
 نيتاسب اوكرتو اوقسغاف هموقو نوعرف هلخدف اوهر رحبلاكرث نأب هب سمااه لعق ىنعملاو

 نفع بطر رحب نيبىم اهمذىف مهضعب لاق اك نويعو دابا رصمىف: سيل ذا ليناانم ةبعشتملا |
 ا ةيراخلا راهنالا دارا لءلو * ناوز قا ىاهمشجح ةيسرافلابو ءاملاب ةعبان 6 نويعو #8ةرثك

 -  ل صم

 | ناسللاب مهيذؤي ىتح هلازتعاب ىنتكيال مث لاجرلا ةرح نع لزنءي تلاغلاىف راكتالا لها ضع

 ا ذوعت 53 ةراكملاو راكنالا لهأو ةراخاو ةملظلارورش نم هللأب اوذوعّس نأ قحلا لهأ

 | دب زا ٠ ماوت ىايربك ناوخ رب ممج ٠ ماوت ىادك نيرتك ادخ ىا ٠ مالسا مهلع ءايبالا

 | # اطدف » ديفم زيركو زا دشابن + ينهش وذ ئالبق ا: صوحاشخ [رةظ داحلو اك ]لتعز

 |  نومرجي موق » طبقلا ءالؤه ناب ىا ك6 ءالؤه نا ظ ءوبذك امدعب هي هبرط ىدوم |
 | ىدابعب رسأف ط هتوقحتسيام مهلعفاف مم لعا تناو مهاوه ةمباتمو مهرفك ىلع نورسعم
 | ءارسالاو ربا ىلع ءاشنالا فططع مزلي الل ءافلا دعي لوقلا دامضاب ةفطاع ءافلا 6# اليل
 ْ نوكيا تاكو, ئارسلاو قارس اذكو لبالاب ةعم راس اذا اليل ارجل لاش + نفر بشب

 | نمليث ارساىنبب ىسومايرسا هل لاقو هءاعد هللاباجاف ىنعملاوديك أتلل ليالابىفأءةكا ليللاب الا
 | صاللةلع 4 نوعبتممكتا ف !سمناكدنب بشب ريب سب ةيسرافلابو ودعا! نم ةلفغىلعالبأ رصم |
 | ديشابءديسرايردٍبلب نوج مكلاتةلاليا مكجور# اوماع نأدعبهدونجو نوعرف مكعبتي ىا ريسلاب |

 | « رحلا كرتاو © دنرذكي ليث رسا ىت م دبا ديدي اههار وردو دقاكشب ىزايردرب اصعوت

 | رحيلا هب ىمس ردصم « اوهر 8 هنوك لاح ليتلاوأ رهشالا رهظ الا وهو مزلقلا رحم ىا
 | فخت الو اجرفنم هلاح ىلع احوتفم ايهار وأ وهر اذ ىا ةعساولا ةجرفلا ىنعمب وهو ةغلاصال |

 أءالو قطني كاتب. هيزيظت!الوإ ةمزؤاجا امدعب:هتئيه «نعاانكك اسرق |هماؤقإوت نؤغازف !كعشتانا
 ْ نارب هديفاراو 010 ىنعي مولع هللا هقيطأ هيف اولخد اذاف طبقلا هل دبا هلاح نع هريغت ا

 اهل فققاواداملا نالاهتللذ اق /كيؤرط مز يغ تانك ءانغ اوه وز نوكيا داؤيل لما طوليا هكدا كداب
 | دنملاو اوهر رحبلاكرتب صالل ةلع 6# نوقرغم دنج مهنا 8 رحبلازواج ىتح مظعلا دوطلاك

 | ءازحلاءاح هنئاسب راحشأو هرصق تنم راهالا نايرجو ءاملاب رش نوعرف ناك اا ريقفلا
 | بلا نود رحبلا بناج :ىلا: ريسيإ نأب مالسلاهنلع ىو ىلاعت هللا |اذلاوي لمعلا ةسنجا نم |

 | رافكلا رك اب لعفاك باسالانم ببسب اًضيا ربلاىف ودعلاكالها ىلع رداق هناحح.س هللا الاو
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 باذعزا ارئاشياو نداد ىسوم ار ليسا رساىبركيد دندركى وت دانعو ىلاعت قحتشنادحوب
 ةيدألانوكتف ريقفلا لوه ٠ هللادابع ىلا اودا نأ دومرق نيملاعلابر هكتسدبا ندرك اهر
 حون لوق هريظنو ليث رسا ىب كعم ناسرناو كلننمؤنل ىرخا ةيآىف اولاق اك ناميالادعب
 اما بكارلاناف بكراو نمآ ىا نيرفاكلاءم نكتالو انعم بكرا ىناي هنبال مالسلاة يلع
 ءادنلا فرحي بوصنم هللا دابع مهضعب لاقو ناميالاىلع عرقتم بوك رلاو نونمؤلاوه
 «نيمأل وسر مكلىنا# ةوعدلا لوبقو ناميالانم هقح هللادابعإب ىلا اودا نابىا فوذحما

 نا ىلا ةراشا هفو ةيداتلاب صالاةلعوهو تازجعملاب هاوعدف قداص هتلاسرو هبححو ىلع
 يما وكل ىسوم ىلا مهتيدأت مزاي هموق و نوعرف ىدياىف هللا ةناما اوناك لمت ارساء ىن

 اوربكشتال نابو ىا 6# هللا ىلعاولءتال ناو 8 كلذ ىلعهَللا مهذخا ىتح ةئامالا كلت اوناف

 ىا #« مكيتا ىنا 8 مهتاهاو .دابع فافختساو هلوسربو هيحوب ةناهسالاب ىلاعت هيلع
 « نيم ناطلسب 8 اعراضم الءف نوكي ناو لعاف مسا نوكي نا لمتحي ىلاعت هتهجنه
 هكقسردب ةيسرافلابو تازجمملا ىنمي اهراكتا ىلاليبسالهاو ةدحب مكن | ىا ىمينال ليلعت
 ءادالا داربا ىفو دوخ ىاعدم قدصإ اراكشا ىناهربو نثور ىتح ما بينا املك

 تأجتلاىا « مكبرو ىبرب تذء ىلاو 8 ىنالام ةلازطانم ءالعلاعم ناطلسلاو نيمالا عم

 راسكتس مجرلاو كرش نم مصاءلاوهف ىتوجرتنا نم # نومججرت نا © هياع تاكوتو هيلا
 وه اولو# ناب اّتشوا ابريض ىتوذؤتوا ةراجلا ىهو رسكلاب ماحرلاب ىرلا ىنعي ٠ نادك
 تاليوأتلا ىفو لتفااب هودعوت هللا ىلع اولعتال ناو لاق ا1 لبق ىنولتّموا هوحمو رحاس

 نتفلا نم ”ىثب وجرت نا مكسوفن رشنم مكبرو ىسفن رشنم ىبرب تذع ىناو ةيمجنلا
 ءابلاو لوبقلاو ناءذالا ىنعم رادتعاب ماللاب ىدعتب ناعالا «# نولزيءاف ىل اوُسْوَتَل ناو ©
 خيشلانبا لاقو ةفلالاو بيذكتلانم ربا نما هب نمآ ةقيقحو فارتعالا ىتعم راسبتعاب
 لقعلا ىضتقم مثرباك ناو ىنعملو ةححلانمه هب تدناام لجال ىنمي لجالل ماللا

 الو ديلابال ىذاال ورسشب ىل اوضرعتنالو ىلالو ىلعال ىنم لزعم اونوكف قوقدصت ملو
 كرتلانع ةيانك لازنءالاف مكحالف هبفام ىلا موعدي نم ءازج نم كلذ سيلف ناسللاب
 هيف ءاج عضوم لك ةلزتءللا ىرخأتم نم رابجلادبع ىضاقلا لاق نادبالاب لازتعالا هب داربالو
 حدم مسا لازتعالا مساراص اذهبو لطابلانع لازتعالا هنم دارلاف ناءرقلاىف لازتءالا طفل
 ناممالا نع ةلزعلا انه لازتءالاب دارملاناف نولزتءاف ىل اونمؤت مل ناف ىلاعت هلو ضوقنم وهو
 ١ ةيآآلا ءذهي للاربخا مالكلا بتك ضعبف اذك لطابلاو رفكلانع ةلزعلاال رفكلاىه ىتلا
 راكتا هيلع هل عقو هرس سدق .دينلا باكا ضعي نا لبق ةيجاو دادضالانم ةقرافملانا
 نالفاي لاقو هللا رظن د.تحلا ىلع لخد املف اهف هضراعنل هللا انفك هعم هل ترج ةلأسم ف

 سدق قاح رشب دزن ىش للاهحر لح دنا اماما ةكتسنلقن ٠ نولزتعاف : ىلاونمؤت مل ناو
 ىثاب لاه ماما ون دنتفك شنادرك اش هكىدهات تشاد ماك تدارا وا قح ردو يفر هرس
 ىودىهنه رباب هديروش سرزا مدره ىرادن ريظن داهجاو مولع هلمحو ثيداحاو هقذ ردو
 توا ب سس سستم

 نا
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 تاوهشلارابغب مهمولق ءامس ريغت ىتلا ةفلنلا ءاوهالاو ةرامالا سفنلا ناخد مهطاوب ناخدو

 رسام ةنهلاود لقرار نم ذخرا نا ورك دزإ قس نر سل كداب جانكو
 فاضوا ناد انعاطمت نع: بلقلا ءانس' ةنقارخ ىلا ةراششا ةيآلاىف ةمجتلا :تاليؤأتلا ىفو
 ىرسلا لاق م ةدهاشملا بابرال مبا ٍباذع اذه قملا دهاو نع سانااىثغي ةيرشثبلا

 انا باجحلا باذع انع فشكا انبر باجحلالذب ىرذعت الف ىنتبذع امهم .مهالا هرس سدق
 مهل ىنأ مهل لاشي ةثاغتسسالايف اوذخا اذاف هلاخراو باجحلا عفر ىلع رداق كلاب نوُنمٌوم

 ىاطيت رطاخ اولقو هوفلاخ مث مهروذو مهاوقن ماهلاب نيم لوسر مهءاج دقو ىركذلا
 شطبن موب نكلو ليلق اندنع ايندلا عجن ال اليلق ايندلاف ممتدوص نع باذعلا اوفشاكانا
 رهظ ريقفلا لوس « اليقم انماقتلا لالضىف نودجتالو اليوط انزخ مهثرون ىربكلا ةشطللا
 مانلاف هآر نه نا ىرتالأ نطابلاو ىهاظلاف ناخدلايف ريخال هنا تاريرقتلا هذه نم
 دهت نا لقاعلا ىلعق تارودكلاو بجحلاو تاملظلابو ديدشلا لاتقلاو مظعلا لوهلاب ربعي

 | ناغدعم ىتب نا هناف روضحلاو ءافصلا ةرئاد ىف لوخدلاو رونلاىلا تاملظلا نه جورخلا ىف
 «نوعرف موق # هكمرافك زا شدد # مهلبق انتف دقلو ه8 دوصقملا هجو هيلع ٍظإ دوجولا

 مهملا مالسلاهيلع ىسوم لاسراب ندحتمملالعف مهب اتلعف ىا مهان>تما ىنعملاو طبقلا ىا
 مهانمقوا وا ةققيقح لعفلاف ناممالاىلع رذكلاا اوراتخاف اروتسم ناكام مهم رهظيو اونمؤيل

 دارملا نال هدس ىلا لعفلا دانسا نه ىلقع زاحم وهف مهلع قزرلا عيسوتو لاهمالاب ةنتفلاىف

 نيروك ذملا عيسوتلاو لاهمالاب اماكترال اببس ناك ىلاءتوهو ىصاعملا باكترا ذئنيح ةنتفلاب

 هبر ىلع قحتسا هنا ندم مالسلاهيلع ىموم وهو ىلاعت هللاىلع 6# ميرك لوسر مهءاجو

 نمالا ايد ثعبب مل ىلاعت هللانال هسفن ىف وا نينمؤملا ىلع مسبرك وا مارك الانم ةريثك اعاونا

 هللاعمهتلاكمل مهضعب لاقو ةدوم لاةاصا ىنعم مركلانا ىلع ابسح فرشأو ابسأ لضفا ناك
 مه ايف ههوقو نوعرف لعد ىلاعت هنا ىلا ةراشا ةياالاىفو ةطساو ريغ نم همالك عامساو

 اورصا مك مهدوحج ىلع نورصي الف مهب ةمالا هذه ربتعتا مالسلاهيلع دمم ةما ءادف
 دعب مهءاصا ام مهيصي الل هب ءاج ام اوئمؤيو مم“ هوعد وليشو دشرلا قيرط ىلا اوءجربو |

 ليث ارسا ىنب ىلا اودا نأب ىا ةيردصم نا # هللاداع ىلا اودا نا © برك لوسر مهءاجنأ ظ

 مهوبذعتالو مهوديعتستالو ماشلا مئابآ نطوم ىلا مهب بهذ ال ىتم مهواسراو مهوملسو '

 دون ىلعبق نوعرف ( رارسالا فشكىف لاق ) ىلا للادابع ةيدأت بلطل هللانم مكتنج ىا |

 ناشياب ناعنك نيمز زا ديدوب بيمغ ناشيا نيمز رد لم ارسا ىتو دندو» طبق ىو موقو
 زورتاو فسوب رب ديدش رصمي بوقعي شيوخ ردباب دندوب مالسلاهيلغ بوقعي دارت دنداتقا
 رصمزا نوج نوعرذ قيغزا دعب دون لساننو دلاوترصصمرد ارئاشياو ديدوب نك وداتشه

 ارئاشيا نوعرف ديدوب رازه دصششو رازه رازه نيطسلف دصش ىسموم اب لدفاا نوريب

 ىمهراوشدو بتص ىاهراكو تشاد ىمه بذعم ارئاشياو دوب هتفرك نودز شيوخ نيمز رد

 ناعا ندروا ىي راكودب داتسسرف ناشياب ىربمغس هبار ىسوه,ةزءلابر ال' دومرف



 هه ع نورشعلاو شماخلاءزجلا

 رسالاولتقلا مهقاذأ مث ناخدلاو عوجلاب مهذخأ ىلاءتهن ال كلذو « تماقزور نعل كرزيو

 مهذخأي ةمانقلا مون ناك اذاف ربك الا باذعلا نود ىتذالا باذعلا نم كلذ لكو ردب موي
 قفولاو هميحجو هباذع نم ةمصعلا هللا لاس ايندلاىف ناكام ىلع ساّغال اديدش اذخا
 ةعاسلا طارشا نم وهام ناغدلاب دارملا :نيرسفملا ضعب لاقو هميعنو ءاضر ىلا لصوب امل

 دحاولا سأر نوكيقح ةرفكلا عامساف لخدبف ةمايقلامون لبق ءامسلانم ىلأي ناخد وهو |
 وا ترك اهلك ضرالا قوس ماكزلا ةئيهك هنم نمؤملا ىرتعيو ىوشملا ىا دينا نما نازك

 ناخدلا ثايآلا لوا ثيدحلا ىفو ناخدلا اهنم ج رخ ةجرف ىا صاصخ هيف سيل هيف دق

 رويشملاوهام ىلع ةزمهلا حش وهو نيبا ندع رءقنم جر رانو يس نا ىسع لوزاو
 سدقلاو ماشلا ىلا ىا ريشا ىلا سانلا قوست اب ماقاو نعلاب ةدإلا هذه ىن لجر مسا

 ثكمي برغملاو قرشملا نيبام ”المب لاسقف ةيرآلا التف ناخدلا اف هنع هللا ىضر ةفيذح لاق

 نم جرخ ناركسلاك وهف رفاكلا اماو ةكمزلا ةئيهك هدصيف نمؤملا اها ةايلو اموب نيعبرا |
 هللا ىلص هللا لوسر علطا هنع هللاىذر ىراقغلا ددسأ نب هش اذح لاقو هردو هسذاو هن رحتم |

 مالسلاهيلعلاق ةعاسااركذن اولاق نورك اذتام مالسا|هيلعلاقف رك اذن نو انيلع لسوهيلع
 سمشلاعولطو ةبادلاو لاجدلاو ناخدلارك ذف تامالعىا تايآ اهلبق اورتىتح موةتنل اهنا |

 هلواو مه رشح ىلا سانلا درطتن علان م جر ران كلذرخاو نرعلا ةريز2 فسءو برغملاب |

 عافدناب ىسبع لوزتو داسفلاو ريثلا روهظب لاجدلا جورخ لواو كارتالا ةنتفب ءاملعلا ضعإ

 هنال سف ةراشالاقيرط نم ليوأتلا اذه. ناك ناريتفلا لومي ٠ حالصلاو ربط اروهظو كلذ |

 | قيرطنم ناكنااماو ىسعلوزنو لاجدلاج ورخ ىلا ةراماو ةلاللاهاظلانع ايندلاولختال .

 | مالسلاهيلع ىلاهب ربخاام ىلع !هتقيقح ىلع تايالاكلت روهظ نم دال ذا هل ةحص الف ةقيقحلا

 ا انع فشك ١ انبر هلوق ىنعم ةعاسلا طارشا نم وهام ناخدلاريسفت وهو لوقلا اذه ىلمف |

 نيقفانملاو رافكلانم هب نوبذعملا روضت ناخدلاءاج اذا هنا للا باذعلا اوةشاك انا هلوقو |
 / اًعرف اموينيعبرأ دعب منع هللا ف شكف نوذمؤم انا باذعلاانع فشكا انبر اولقو اونوغو |

 حدشالو فيراكتلا عاطقنا بجوالةماية/|تامالع روهظو نولهالو نودترب قع حيتكا

 ناخدلاب دارها ريسفتلالها ضعب لاقو اهفاشكنا مدعو اهموزل اضيا بج الو ناعالا ةحق

 | همزلتسسي امو قيقحلا هاثمم هب دارب نا لمتحف هروق ىف وج رخ اذا ةمايقلاف نوكيام |
 ظ ةملطلاو الا هوت اغا هيف نالحناالا را ثدحم نيعلا لظت ةميقلامو لاوها :دعا 00

 , نولوش مها ءانعمو ريدقتلاو ضرفلا ىلع مالكلاىنرب اذه ىلعف اناحد ءولمت هناك هيلع ةيلوتسم
 ١ باذعلا اوذعشاك انا هللالوةيف اًلاص لمعن ايندلاىلا انددرا ىا باذعلا انع فشك | اننر

 ىلاعت لاق. 6ك نيداكتلاو رفكلانم. هيلع متتكام ىلا اودوعت اهلا كانددرو انذشك نا ىنعي |

 قاسم هيعدتسي ىذلاوه ةنالثلا ريسافتلا هدهنم لوالاريسفتلاو هنع اوهنامل اوداعل اودرولو

 | ىهاظلا ف عوجلانم ةرفكلا ناخد ةي آلارهاظ هتلاهحر ىلقبا|سناسع ىفو اعطق ميركلا مظنلا |

 ناخوو



 ناخد ٌءروَس دف غ7 ع

 ىري لجرلا ناكرانلا ىلع ىوشيو لبالا رابوأب مدلا طلخم ىا مدلاو ربولا وهو زهلعلاو
 ناخدلانم هاربالو هنالك عمسيو لجرلاثدحب ناكو ع ولانه ناخدلا ضرالاو ءامسلا نيب

 مهتاوج عج نم مهلمشيو مه ناخدلا كلذ طيحم ىا © سانلا ىثغي © ىلاعت هلوق كلذو

 هيلا ىثف ملأ باذع ناخدلا وا عوبجلا اذه نيلئاق ىا # ملا باذع اذه © ناخدلل ةفص

 ةمرخو هللاق حب دنمحاي كلأسن اولاق ىا محرلاو هللا ءودشانو هعم رشنو نايقسوت | مالسل هيلع

 ىلاعت هلوق كلذو اوُمْوِي نا مهنع فشكو مهل امد نا هودع وو انل ىتستست نا محرلا

 ناخدلا ناف دحاو امهل امو ناخدلا باذع وا عوجلا ىا #* باذعلا انع ف_كك | انبر

 مهماعدتساو مهمالكلدر © ىرك ذلامهل ىأ» هعق ردع » نونمؤم انا 9 عولا نم اهني اهنا ا

 | ةيهادلانم مهارتعا ام ظاعتالاو رك ذتلا نع *ىنملا ناعالاب دعولا ف مهل برذكتو فشكلا ْ

 | نورك ذتي نبأ نموا نورك ذتب فيك ىا هاظوهو هتقيقحال داعبتسالا ماهفتسالاب دارملاو |
 6 نيبم لوسر معءاج دقو 8 مهنع باذعلا فشك دنع ناعالا نه هودعو ام نولودو

 | امهباجياىف هنم مظعأ وهام ظاعتالا تابجومو ركذتلا ىعاود نم اودهاش مهنا لاخلاو ىا

 | جلهاق ثارحتممو'ةهاظ تيا زاهطابا قدعا جهانم مهل نيبو ناشلامظع لوسر مهءاج ثيح 0

 كلذ نع ىا 4 هنع 8 اوضرعأ 4 اولون 8 داعبتسالل انه مث ةلك # مث 9 لابحلا مم كرحت
 © اولاقو 8 ىلوتلاب اوعنتَس ملو هيلا لابقالل ةجوملا مئاظعلا نم هنم اودهاش اهف لوسرلا |

 | وا سادع همساو فيقث ضعبل ىمجتا مالغ هملعي ةران اولاق ىا «# نوني سوو هكا

 | عقوتب لهف اذك نورخاو اذك مهضعب لوه وا نونج ىرخاو راسيوا ريجوا ةهكف وبا

 عاج اذا بلكلا لثك الا مهلثم امو ريكذتلاو ةظعلاب هنم اور أتب نا مهمافص هذه موق نم
 فشكا1 انبر مهلوقنع ىلاعت هتهجنم باوج # باذعلا اوفشاك انا © اغط عبش اذاو اغض
 افشك رطملا لازتاو مالسلا هيلع ىنلا ءاعدب مكنع دوهعملا باذعلا فشكت انا ىاإلا

 باذعلافشكب رفكلا ىلا اوداع اذا مهناف ممتريرس ثبخ لاك ىلع ليلد وهو  الللق © |
 | «نودئاعمكتا» مهرامعانم ىتباموهو اليلق انامزوأ دوعا اسأر فشكلاب مهف اليلق افشك |
 ْ ةلاخلا ءذه نوشو رفكلا ىلع دارصالاو وتعلا 7 هراع متلك ام ىلا كلذ را نودوعت |

 | ءامدب هللا هفشك ثرح اهالك عقو دقلو ةلاال اهققحم ىلع ةلالدلل نيلعفااىف لعافلا ةغيصو

 داسف ىضتَم نم نال دانعلاو وعلا نم هيف اوناكام ىلا اوداع نا اوئبل اف مالسلا هيلع ىنلا |
 / اذا كارشالا ىلا دوعلاو دهعلا ضقنو دعولا فاخ ىلا ةردابملا مهتعيبط جاجوعاو مهتنيط
 | تمادنزا ( ىوتالافو ) ربلاىلا هان أ ذا كالفلا بكر نيف ىلاعت هللاهنيام ىلع عئاملا لاز

 ديزعم اوداعل اودرول كاب ٠ درخ رييو هيوتوا دنكم « مدن هيون نأ كا دزرين ىم ٠ مدع

 | مقتنل ةمايقلا موي ىا ةلوصو فني 'ىثلا لوانت شطبلا « ىربكلا ةشطبلا شطبن موب و |
 نومقتنمال نومقتئمانا هلوقهيلع لدال فرط مويف « نومقتنمانا 8 ىمظعلا ةبوقعلا بقاعنو |
 تذس نتفرك ارن ارفاك مريكب هكار ىزور نكداي ( ىشاكلا لاقو ) كلذنع ةعنام انا نال ظ



 ىلاعت هنبأب مهرارقا ىف نينقوم ريغ ىلاعت هنوؤش نم ركذاامم ىا ٠ دنا كشرد ناشيا كلب

 لب ناعذاو دج نع نولوّدبام نولوقبال *# نورعلي امن امو ضرالاو تاومسسلا بر
 «سنكيجا غزال ناك رو ناربتالا يمك ىور نخاوتخ هو تولد. ذوي اطواخ

 مهف هلوق ىف م نودعلي مهولق ىف رقتسم كش ىف مهنوك لاح مه لب وا لعفلاب قلتم فرظلاف

 مز' نمو كشلا ىلا كلذ هادا ةلفغلا هيلع تلوتسا نم نا ىلا راشا هفو نوددرتي مهيدي

 هللاوضر ىنرقلاسيوا لاق اهنذيزب م«رارتغاو ايندلاب مهلاغتشاو نيدلاماىف مهريحنو مهدورتل

 سدق ىلصوملا حتف خ .ثاا نعو ةظعلا اهعفنم اف كشلا اهطلااخ دق بولقلا هذهل فا هنع

 باوجلا درف هيلع تملسف هيتفش كريو ىثمي ثنحلا غلبي ملامالغ ةيدانلاىف تيأر لاق هرس

 تلق نأ ءرقلاب لاق كيتفش كر اذامف تاق مارملا هللاتد» ىلا لاقف مالغاي نيا ىلا هل تلقف
 كوطخ تاقةف انسس ىنه رغصا وه نم قنا توملا تل لاق فلكلا مق كيلع رجب م هنا

 ةلحارلاو دازلا نياف تلقف غالبالا هللا ىلعو ىطخلالقن ىلع اما لاقف دعب كّدبرطو ريصق |

 ىسرب لزم هكضاوخ ٠ قيالع درك دوب قفوت هردس ٠ ىالجر قا>ارو ىنَش ىداز لاقف

 هلزنم ىلا كاعد اقواخم نأ ول تيأرا هامع اي لاق ءاملاو زبخلا نع كلأسا تلق ٠ راذك هلحار

 مهل نذأاو هدب ىلا هدابع اعد ىد.س نا لاقال تلقف كداز كءم لمح نا كبي لمجحن ناك ا

 هعم بدالا تظفش كلذ تحبقتسا ىلاو مهداز لمح ىلع مهني فعض مهلمغ هترايز ىف |

 خيشاي لاق ىنار املف ةكمب الا هرأ مف ىفبع نع باغ مث ىئاحو الك تلفف ىنءيضي هارتفأ

 كشخ شد ني * ارهنشت ناج نيش رحبز نك باريس ٠ نيقيلاىف فءضلا كلذىلع دعب تنا

 ىنعملاو ٠ ندشس رظتنم ىنعي نتشاد مشح يانرالا # بقتراف 8 بير بارسرب نيشنم با ظ

 ناشيا ىارب شاب رظتنموت سب ةيسرافلابو ليلعتال ماللا نا ىلع ةكم رافنكل دمعاي رظتناف

 ىا فوذدخحم لوءفملاو هل افرط نوكي نأ زوحو ٠ ايإاكشا ودار زموذرزئانسا :كناوي نأ

 ةيانكاا ليبس ىلع عوجلاة لغو طحقلا ةدش ىلع ناخدلاقاطأ مولاكلذفف هللادعو بقترا

 ةئيهك ءامسلا نيبو هلي ىرب عاجلا ناف ةعامو دش موب مها رظتناف ىندملاو لسرملا زالا وا

 اذلو رايغلا ةرثكو راطمالا ةيقل ءاوهلا مضي طحقلا ماعىف نالوا هرصب فءضل اما ناخدلا .

 ضرالاتبةنالام ءاربغلا ةنسلانا ىهاظلاو ةدامرلا ماع اولاق اك هاربغلا ةنسلا طحقلاةنسل لاش

 اناخد بلاسغلا رسثلا ىمست برعلا نالوا دامرلاك ابارت تقلأ تبه اذا عررلا تناكو أيس اهف

 هببس ىلا 'ىثلا دانسا ليبق نم وهف راطمالا نع اهفكي كلذ نال ءامسلا ىلا نايتالا دانساو

 ىلع كن اطو ددشا مهللا لاقف مهماع اعد مالسلا هيلع هل ةيذالاىف اوغلاب امل اشيرق نا كلذو

 ىعو فسوب ىنسك انينس مهماع اهلعجاو اديدش اذخا مهذخ ىنعي ديدشلا كباقع ىأ رضم

 زهاعلاو

 « كش ىف مه لب 8# تانئاكلا لئاوأب درفتم ىلاعت قحلاو هلوا معن لو هلك ملاعلا ثودحي

 | ىفعي ةيدعتال ءابلاو بقترا لوعفم مويو هيف كشال ىهاظ ني نيم ناخدب ءامسلا ىنفت موب ب |

 | ماظعلاو دواجلاو فيلا اولكا ىتح ط4ىا ةنس مهتباصاف هءاعد هللاباجتساف دادشلا غنبسلا



 ناخد ٌءروس د عءهه ع

 لدبانك انا نم لدب © نيلسرم انكانا # ةيئاذلا هتماخف ناب دعب ةفاضالاهتماخفا ناب وهو
 لسرلا لاسرا انثداع نال ناءرقلا انلزنا انا ىا لاسزالل هللوعقم 6 كير نم ةحر# لكلا
 ىلع هنع ةرخأتم لاسراللةياغ ةمحر هلوق نوكف مهلع انتحر ةضافا لجأل دابعلاىلا بتكلاب

 امدقتم اثعاب نوكف مهلاسرا ةعباسلا انتحر ءاضتقالوا داعلا ىلا ةاصاولا ةمحرلا اهنم دارملا نا
 ةيبوبرلاماكحانم كلذ ناب ناذياللريمضلاعضوم برلاعضوو اهأدبم دارملا نا ىلع لاسرالل
 ٠ تسا شياش# ششخم ملع ود رد ٠ فيرشتلل مالسلا هيلع هريمض ىلا هتفاضاو !متايضتقمو
 ةمحر انا اعا « تفس شيوخ عده رد نوج هجاوخ ٠ تسا شياسا شششخم زا ارقلخ

 ةادهم ةمحر مالسلاه لع ادع نيلسم انكانا ةيمحنلا تاليوأتلاف لاق 6 ٠ تفك ةادهم
 ةمحر نيلسرم انك انا اًضياو ةاصاوملارون ىلا ةقرافملا تاماظ نم نيقاتشملا جرخبل كبر نم
 نم ”ىش لك عمسي « ملعلا عيمسلاوه هنا 8 قيقحتلاب مجولقلو قيفوتلاب انتالوا سوفنل

 نيبلانينح اصوصخ ملعي نا هناشنم ”ىث لك ملعيو نيقاتشاانينا اصوصخ عمسي نا هنأش
 قحنالاماو ىلاعت هتيودرل قيت# وهو مهلاو>او مهلاعفاو دابعلا لاوقانم'ىث هيلع تالف

 لو ٠ كبر نم لدب # امهنبامو ضرالاو تاومسلا بر © ةليلجلا هتوءن هذه نملالا

 ىتلمو ىبمم نا ةراعال ةراا ىا ةيالا ءذه ىنعم نا ةظقيلاو موثلانيب تمهلا ريقفلا

 كلذو ةيلفسلاو ةيولعلا تادوجوملا عيجىنعي امهنيامو ضرالاو تاومسلابز وه ىلاكىلا |
 ءاذغىه ةدووشم ةقيقح ملاعلا تارذ نم ةرذ لك ىنف ةبهلالا تافصلاو ءاممالا هاظم اهمال
 ءاذغلابندبلا ىبرتي اك هدادعتسا ىصقا ىلا اغلاب ىدووثلا ءاذغلا كلذب ىبرتيف فراعلاحورلا

 هكىتالا > نا « هلوش ىونلا بحاص راشا ىنعمللاذه ىلاو هفوقوو هلامةياغ ىلا اغلاب ىسحلا
 دصقاالو هللا الاد.عاال لقو ادج مهفاف ٠ تسادخ ناتسم نايورهه سكع « :تسايلؤا ماد

 نيديرم متاكناوا هدوهظ طرفل هبنونقوتام ىلوا اذهف ”ىثب ©« نينقوم متكنا © هاوس ّْ

 هلال 9 نيم ناك دننك بلط ىنعي ناناك ىنامث ديتسه ركأ ةيسرافلابو كلذ اوملعاف نيقبلل
 داما ىف ةايلادجوب # تييو ىي » اهلبقان ةررةم ةفن أتسلم ةلمج ءاوس قلاخ الذا « وهالا |
 | ىاظلاو ةدهاشملا هبشي ايلج املع لعي ىا كلذ دهاشي م هتردَه ناوملاف توملادجو»بو |

 ىلا ىف ةأيحلا رثا وه دوهشملاو ةنامالاو ءايحالاوه مولعملا ناف رثالاب قلعتت ةدهاشملا نا |

 | هلام تافص ىلجتو هتح رون هئاناوا بواق ىحي ةمحتلا تاليوأتلا فو تملا تاغملا رثأو |

 | برو » مكقزارو مكقلاخو مكبر وه ىا « ب » هلالج تافص ىلح مهسوفن تميو |

 | ىلع نب دمم لاقو ةيولعلا ءابآلا برو هدالواو مدآ بر تاليوأتلا ىفو ©« نيلوالا م ابا

 | سدق ىنرعلا نإ خشلاركذو امك و مدأ كل انوا وه ىذلا مدأ لق ىذا دق رقالا |

 فلأ:ةثام مدا لق ئه هنا اقص اثندخزاناتلاةكوذنع تاب ةكملا تاخاؤتفلا ف ةزتش
 مهلأسف حاورالانم هل اولثم الاجر دهاشمنا ةعكلافاوطىف دوهشثو فدك هل ىرجو مدا
 تلأسف خيشلا لاق ةنس فلأ نيعبرأب مدا لبق لوالا هدادجا نه مها هوباجأف متل نم
 نءؤن ءاببنالارشاعم نحن لاقو ربخلاو فشكلاىف ىقدصف مالسلاهبلع ىنلا سيردا كلذ نع



 هت 4 #ع نورشعلاو سماخلاءرجلا
 واستلم سسوس سعت سس

 نهاكل الا ةلدللا كلتىف نيملسملا عب رفغي هللا نا مالسلاهيلع لاق ةرففملا لوصح ةسبازلاو

 رارسالا فشكىف لاق ىزلا ىلع ريدم وا نيدلاولل قاعوأر خ نمدم وأ نحاشم وأ رحاسوا

 ةفضاخلا مالسالا لها ىلع داو .اوهالاو عدبلا لهأب عض وملا اذه ىف نحاشما لعل لهارسف |

 نق ؟لينع تلاقا هلل لاش هنا كلذ و ةعافشلا مام مالسأل اهيلع هللالوسر أمف ىطعا هنا

 ةللأسمث نيثللا ىطعأف رشع عبارلا ةلل لأس مث اهنه كلثلا ىطعأف هثماىف ةعافشلا ناعم

 ةشئاع تلاق ىرخا ةياور ىفو ريعب دارش هللا ىلع درسش نمالا عب ا ىلعأت رفع لشمال 0

 لزنو وعدي ادجاس نامعش نم فصلنلا ةللىف سو هنلع هللا ىلص ىنلا ت َتأر اهنع هللا ىذر |

 ءاطدلاف مالسلاهيلع دازف كتما ثلث كتعافشب لالا رانلانم قتعأدق هللا نا لافف ليربج

 مالسلاهيلعدازف رانلا نم كتمافصن تقتعأ لوقبو مالسلاكْنرَس هللا نا لافف ليربج لزنف

 مدخول ناك نمالا كتعافشإ رانلانم كتما عليج قتعا هللا نا لاقو ليرب> لزق ءاعدلا ىف

 نمضدق هللا نالاقو حصلادتع ليريج لزتف ءاعدلا ىف مالسلاهلع دازف همصخ ىضرب ىقح |

 هللا ةداع نه نا ة.داسلاو « مالسلاهيلع ىلاىضرف هتمرو هلضفب مهضرب نا كتما ءايدخل

 ةهلالا مولعلادبيم لوصح ىلا ةراشا هيفو ةرهاظ ةدايز مىصز ءام ديزب نا ةلالا هذهىف

 | ءانلزتاانا لبق هن كلازنالا ىضتشامل نيم فاتثتسا # نرذنم انك انا 8 قاتلا لها ٍبولقل

 | لصفو بتكي ىا # مكح ما لكقرشاوف 8 باقعلان م فيوختلاو راذنالا اننأُ نمذال |

 | هذهنمةواقشلاو ةداعسلاالا مهروما عيجو مهلاجاو د دابعلا قازرا نم نقتمو مكح ما لك |

 | غارفلاعّشو غراما ةلل ىفح والا نم كلذ حاستن ا ىف ًادسلبقو ةيباقلا ةنسلا نه ىرخالاىلا ةيلالا |

 فدخلاو قءاوصلاو لالزلاو تورهلاةخيسنو لياكمىلا قازرالا ةذيسن عفدتف ردقل!ةلل ىف

 بئاصملا ةخسنو مظع كلموهو ايندلاءامس بحاص ليعمسا ىلا لامعالا ةخسنو ليئاربجولا

 جردأ دقلو هل داوبو مك لجرلا ناو قاوسالاف ىثمل لجرلا نأ: ىتخ توملا.كلمىلا |

 لم اكتماز١ زب !نآيزؤمو رميحرو رماح ةتفيرق ناكر غب ناسا .دوامتنكا# قوملاىف همسا |

 هرظامودره ىزور هك تساربيخرد تدب ننال 1 زار“ تسايساب ورت امهئشت اخو تسب |

 ةزعلابر قلخم ىراك افجو هرج ىلإ همه نيااي هكديإ ىعأ بح ![سضتقك لئاربج دتدرك |

 هكتمحرو مرك ولضف همه نآاب هكدبا ىءبح !سصتفك ليئاكم دبر فاى هيفا تشهت |

 ادب تورب> نانج و تنزع ترضح زاديرفا ىم هحرم زا ار خزود تسناك دنس رب ارهللا

 ىرت وكيت نظ نعب هكمرادرتتسود ارنآود ىه امشزا ىب انظ امكتسحا ىلا امكحأ هكدما |

 تفبس ىتبحر نا ىلاعت هللا لاق دقو ٠ دهن ىع لضف بضغ رب تحر هكليئاكم ىنعي هيلا

 ثداوحلاماسقانم ةنسلاف ءامسلانم ةمكحلابرداص صمالك لصفب ةلإلا هذهىف نا اكو ىضغ

 بذملاو بجحلا اذكف طحقلاو بصخلاو ةعزهلاو ةرصالاو نثملاو نحلا ورشلاو ريخلا ف ْ

 ىلجتلا ورتسلاو طسلاو ضبقلاو نالذخلاو قيفوتلاو فالخلاو:قافولاو لصفلاو لصولاو |

 اما © دفرلاو ءافولاب همكحلزني رخاو دعلاو ءاقشلاب ءاضتلاو مكحلا هللزندبع نيب مكف

 انتمكح ىضْنم ىلع ان دنعنم الصاح اسما ىمالاذبب ىنعاىا صاصتخالا لع بصن هب ان دنع نه

 وهو
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 ءانقشالل ةءارب اف اذكف بضغلانم ء!دعسلل ةءارب ةلالا هذه ىف نا اكو زيزعلادبع نب رم
 ةيناثلاو ٠ ىنأيساك مكح ىمالكقيرفت ىلوالا ٠ لاصخ ةلزلا هذهلو ىلاعت هللابذ ومن ةدحرلا نم
 كلم ةئام هيلا ىلاعت هللا لسزا ةمكرةئام ةلالا هذهىف ىلص نه ثيدخلاىفو اهف ةدامعلا ةلضف
 امندلا تافا هنع نوعفدي نوثالث و رانلا باذع نم هنونمؤي نونالث و ةنحلاب هنو ريش نوثالث

 نابعش نه ةرشع ةقمانعا ةلالاىف ىلسهي ءاحالا ىف لاق ناطشلا دباكم هنع نوعفدي ةرشعو

 تام رشع دحا هللاوغلق .ةحتانلادعب . ةفكر لك ىف أره .ةميلست» نيتمكر لك ةدكر .ةثام

 اكتر نيف تي زيزي رم ةتاية كانا د فرغك 116 فا ونا نريد لوعة
 ةالصا هذه نولصي فلسلاناك تاولصلا ةلحىف مالسلاهيلع ىلا نع ةيوص بجر ةالصكىا

 نسحلا نع ( ىور ) ةعا_ اهولص اعرو اف نوعمتحمو نيا دادس امومسيو ةلالا هذه

 الاطلال «ةانيخر. نصت هزل | جاتا هنلع وتلا, كانتا حاف ظف زن دان ف دكاترة تلا
 ةرقفغملا اهاندا ٍةداح نيعيدس ةرظن لكب هل هللاىضقو ةرظن نيعبس هيلا هللارظن ةلزلا هذهىف

 عم هل ىلحي اذ مالسا هيلع ىتلانا هريس سدق هاتقاب ريهشلا خيشلا لاق ءايحالا مالك ىبتثا

 ةمعنلا ىلع اركش ءاسشعلادعب ةالصلا كلت ىلص رثك أو ملع فلأ رمثع ةيناك ىف. تافصلا
 ةئام ىلص نم ىلعاي لاق مالسلا هيلع هنا هنع هللاىذر ىلع نع دهاجم ( ىورو ) ةدوك ذا

 رشعدحا هللاوهلقو ةيم ياتكلاةحناش ةعكر لكىف أرقف نابعش نم فصلا ةللىف ةعكر

 ةلرالا كلت !ماط ةجاح لكدل للا ىضقالا ةالصلا ذه ىلصي دبع نمام ىلعاب مالسلاهيلع لاق تام
 تاجرانلا'هلنودفريو تاثدسلاه نع نودعوو تانستل اهل :نويتكم كلم تأ نيكس هللا كغبناو
 نأ ادملا هلنونب فلأ ةئامعبسو كلم فلأ نيعبس ندع تانجىف هللا ثعبنو ةنسلا سأر ىلا
 بلق ىلع رطخالو تعمس نذاالو .تيأر. نيعالام راخشالا نه هل نود سرغيو..زوضقلاو
 لقنه فرح لكب هللا هطعيو ادنهش تام لوألالوحب نا لبق هتال نم تامناو نيقواخلا

 ةءا ربلا ةالص لقأ مهضعب لاق رارسالا فشك ىف اك ءاروح نيعبس كل: هتليلىف دحا للاوه

 هل مسا فلأ ىلا ةراشاوه ىذلا فل الا ريفل الوب ٠ فلأ اهرثك او ةئاماهصسواو ناتمكر
 نيعستلاو ةعستلا نال فلالانم ةبختنع هل ما ةثامىلا ةراشاىمه. ىتأا ةثاولل ليصش ىلاعت

 ةدررفتما/ةدكاز عرشت ملال و مظعالا مءالاوه ىذلا دحاوال ليصفت ىهو ةئام امتيدحا رابتعاب

 ثزوكاملاو كلملاو حورلاو دسحلاو راهنلاو ليالاو تافصلاو تاذلاىلا ةراشا ىرخا املامض

 ضف: ناق ناءرقا|نم.. ةيا. ةئامغبرا نيتزوكذملا نيك نلا ىف: أزهب نا يحتسارسلا, اذهلو

 رابتعاب ناتمكرلاف ةئامعبرا تايم عبرا ةئاملاو تايا عبرا اههحتشم و ةدحاو ةيا هءارقلا

 هلّتبجو سما ىلاللا ىحانم ثيدحلاىفو ادج فرعاف ةئاملا مكحىف ةبحتسملا ةءارقلا
 لوزن ةثلاثلاو ٠ ناءعشنم فصنلاةلإو رطفلاةللو رحنلا ةلاو ةفرع ةللو ةيوزنلا ةللةخلا

 هتمحر لزنت ىا ايندلا ءامسلا ىلا نابع نه فصنلا ةلذ لزني هللا نا مالسلاهيلع لاق ةنحرلا

 لزنت دارالا اضيا و ةلإلا كلَ صوصخم ةقيقألا ملاع تالزن:نم مظع لزنت ةقرقملاف دارملاو

 ٠ سمشلا عولط وأ رجفلاع ولط ىلا ىا اهرخا ىلا سمشلابورغ تقو ىا ةلللا لوانه
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 ىدؤي نا لمعلا ىف ةّدلافرشو ةثعالا دصا-قملاو تاددلافرش بسحب نوكي لامحالافرش |

 ضرافلانا لاق رخآ ضرغب بوشمريغ ههجول اصااخ نوكيو بوبحملل |

 ةريرق نيعب اهايح لامح ٠ هب ىرأ موب لك ىدبع ىدنعو
 ةعمج موب امالا مايا لك اي ٠  تند نا ردقلا هلل ىلايالا لكو

 ماوي رلادهاشم هبله ارضاح ايف ديعلا ن وكي ةللا ردقو ةكرب ىلادللا دشاو رابكلا ضعب لاق
 اولاق م ةفلت# مهللايل ىف ةفئاطلا هذه لاوحاو ةيرقلا مسن اف دجمو ةلسولا راوناب

 لور تبدل لللا ءزبخ نأ“ 2 عدلا لو لثللا غأ ال
 ليوط ّىللق تنضناو تداحح“ +“ "اذا ريق تءاش 15 ىلا

 لوالا ءامسا ةعلرأ اسهلو نايعد نم فصنلا ةليل ةكراملا ةلرالا نم دارملا نيرمسفملا ضعب لاقو |

 لكىلا لصت ىلاعت هلامح تاكرب ناوريخلا اه نيلماعلا ىلع !متكربو اهريخ ةرثكل ةكراملا ةملالا |
 ةريظح ىف ةكئالملا عنيمج عامجا ةليللا كلت ىفو ردقلا ةليل ىف اك فول نما شورتللا نق دوض |

 تساتكرب ربو ريخربب ركن !انرجزا دياوخ كرايم ارنا هةكهدومرف رارسالا ف كك ردو هسدقلا |

 اراعاعو 2 منن اى اعظم ةتاوعف لارا دبخو تيطغراز اناس ثا تتاح ار العد لمرشته |

 ةداوعاهرد العا سدارفو ندع تانج مداقك نايما ىاهرذ نش هبعاذسا_ اراخوركلاوا |
 شادغ هدما لطارف نيلعرم اذرشؤاتنا'عاورأ ةتسنمن اهركتكر كلذ[ ناتكلالل |

 دزوىناقشاع ناجرب ثينادرف ىاوهدابودمديم ناتسود لدبتبرق بناجزا ىلذا حور مسن

 راد يورد, ىا,هلرفعاف رفغتسم نه له هبطعأف لئاش نه. له هكدنا ع ناطخَتسودازاو |

 مسن هتفكش ىرادز ارغابرد ناناج لاصو لك دكت لَو زوطابستدم# كيت نشد شاب |

 | نأي ا ديوكسم بحت ىزاربو كيراب ىزمرب_ كلم ماغيبو دمديمو زا ىرا_-م كرامه رديس |

 هللارك ذل مهولق عش نا اونمآ نيذلا ظ

 ْ اهرب نابناسلا.ن عه وعلا و: بنا ةءاماريستلا/نألا نوجه, نآبولا
 امحري و هيلع ىس نانأيملأ ٠ ..ىنحتاو باذىذلابضلاقشاعالو

 ىرب فئاطل ىلا اورظن مهنأو ا تفكاو نما نمل اح نا-الاصمب ىو ظ

 تفايازام هكىنك دريك ىمارآ ام  زيغاب “تخانش ارام هك ىك بجي ىا' ٠ 'ىرغ اودعام |
 اند ىونو كنررد لذ درادامد ايو لاصو ىونو كير 4 قف ةرادر نوح ىركيداب |

 نوجامرد كنح دراد راب 05 * بحي ىاكهشفنس ذيأوك لام زيه بحعتزا ٠ دد نود |

 اذا رادنيلا نال كلذو كصلا ةلل عبارلاو ةءاربلاةلا ”تلاثلا و ةمعرلاتإل ىتاتلآو ٠ دنز

 هذهىف تءاربلا نيئمؤملا هدايعل بتكي هللاكلذك ةءاربلا مهل بدك هلهازم جارخلاىف ىفوتسا |
 | دجو نانعش نم فّضصتلا لا هتالص نم هسار ءقرامزب زعلادنعنب رمع نا ( ىَحم) ةلإلا

 هديعا زي زعلا كلا! نم رانلانم ةءارب هذه اف بوتكم ءامسلاب اهرون لصتادق ءا ريضخ ةعقر

 ره
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 | اي هجوت زااردوخ ناتسود درك تاع ىنعل نيحلا تيح مهضعل لاقو ىح وازام هدنع ىلا

 لجأ وه ىذلا ناءرقلا هلازنا ىلا لادم ىلا ةراثثا .نوكي نا لمتحيو ريقفل!ل وش ٠ ىوس

 ناءرقلالازنا ةلباقمىف دما قحتس ىذلاقلاقحو ىندملاودّ انه دوصقم محف ةيهلالاعلا |
 # ةكرام ةلاىف» م-لاباوج وهو ناءرقلاوه ىذلا نيملا باتكلا ىا « ءانزنأ انا
 ١ ىلا ظوغمللا حوالان٠ ناضمر رهش نه ردقلاةلل ىف ناءرقلا لزنأ ىلاعت هناف ردقلاةل) ىه

 هيلع' ىلا ىلع هلزني ناك مث ةرفسلا ىلع ليربج هالماو ةدحاو ةعفد ايندلا ءامملاىف ةزعلاتيب

 مالسل اهيلع ىنلاىلا هليزنت ءادتبا نارهاظلاو ةأس نيرششعو ثالثىف اقرفته ىا امو مالسلا |

 مالكلانه ةلدولا ىف ديالو ةلد ولا اتتفا ةلل ةقيقملاىف ردقلاةإل نال ردقلا ةلإ ىف ناك اًضيا

 | تالزنتلا دهشمو تاحفنا طمهمو ةاحالانامز لبالا نا اليل هلوزن ىف ةءكحلاو باطحلاو

 غارف ليللاىفو ءايربكلا ةريض ىلا را,م..الا ليو تاماركلا درومو تايلجتلا رهظهو

 لالا ف صو و رازمالاو نين رمادع رابلا نه يطا وهف ةروحلا رص 5 دب تواقلا |
 ل نم ابق ان أ اهعجأب ةيويندلاو ةذدلا عقاتملل عبتتسم كاد سلا لور نإ 25

 | امتاقصوامتاوذ بسحم ةهاشتم نامزلا ءازجاف الاو اهوحنو ةوعدلا ةباحاو ةمحرلاو ةكئالملا

 سقفاذه ىلعو امتاوذ سف فرشلاو ردقلا ديزع ضعب نع هئازجا ضعب ريع نا عنتميف |

 | نيعبرالاح رمثىف هرس سدق نيدلاردص خييشلا ةرضح لاقاهتاذىف ضراعل هناف ةاكمالا فرعش |
 ا ريفكتلاو اهدادماو تاس ىرط بيلغتو تائيسلا وحي َّق ةكفالاو ةئمزاللو اندح

 لزسهباو تاع كلام مع نهضو تاقرمع لهالر مَع هللان ا ثيدخحلاق و مظع لخدم فيعضتلاو

 0 ةلذو ةححلاىذ رشعو ن ءاضهررهش دل ىلع لاذ ا تدرودقوايئدلا ءاع ملأ |ىلاة 3 ع مول

 مارخلادح ملا ف ةالصلا ناو نايبعش ند ةسالا ا
 فئأب مالسل هلع ىلادحسم قو 0 ةناع

|| 

 خدشلا لاق همالك ىمنأ هن كالا ةنمزالا فرش ىلع ةلاد اهلكو ةنامسم# ىو هقالا دحعسملا 4و |

 | ا - 0 هلا هو ةلرخا هند ىأ ناكسمر ا ادع رومثلا لضفأ هرمس سدق نارغملا

 ١ مْ هللا رهشو مرخلا رهثالادرف هبال ىا بحر 6 نمحرلاتدمح دلوم هنال ىا لوالا عير

 بجر نيمظع نبرهش نيب لاح الاو لاءالا مسقمو نحرلا بيبح رهش هنال ىا ناعش

 , امنوكل اهظع الضف تبسلا مويلو سيما مويل نا اك نيميظعلا نيراوما لضف هيفف ناضهرو
 ريشعلاو جملا نطوم هنال ىا ةجحلاوذ مث سامحاو تبسلاىف هللاكرابدرو اذاو ةعماراوج ىف

 | راوجىف هنوكل ىا لاوش مث قيرششتلا مايا تامولعملا مايالاو ردقلا ةللل اهنم ةلل لك لداعت ىتلا

 سأرومالسأ |امهماع ءاس الار يش مرحلا 5 مرخلارهشالا نم هنوكل ىا :دمْتاوذ مث ناضهر رهش |

 ضف مك ضءب ىلع اهضعب تاقوالاو مايالاو رهشالا هللا لطف ىلقو مرحلا رهشالا دحأو ةئسلا |
 حاورالاقوشّتتو اهمارتحا ىلا بولقلا عراستو سوف:!اردابتل ضعب ىلع اهضعب مثالاو لسرلا

 بهاوملا نم اهضعبىف تانسأا فءاضت اماو اهلئاضفىف قلخلا بغربو اف ديعتلاب امنارحا ىلا

 || نا 6 ةساتلا رش ىف ناشاقلالاق ءاشن نم هينوي هللا لصق كلد.ةايرلاتاصاصتخالاو ةندنلا
|| 

 كيذكف هتدهاشمو بوبحلاروض>نما,ف ةعقاولا لاوحالا ف رش بح اهتاضفو ةنمزالا ف رش
 تكد: ب ب ب ب 00222

 5-6205 نافع



 دز .20٠ ع نورا ل

 ردبتو مكشيد نحو مكن» ماست ىرصا ىا # مالس لقو © مهناميا نه طنقاو مهتوعد
 مالس مالسلاه ىلع مهاربا لوقك ةءاربلا لب ةيحتلاو مهماع مالسلا هب رومأملا سيلف ةكراتمو
 | دوز سب ةسرافلابو كلذ رخأت ناو ةّبلا مهلاح # نوملعإ فوسف ## كلرفغتسأس كيلع
 | ردي زور امد رددبأ دورف ناكشلات تاذع هلق ذو ار دو 4 دنت ادي هك دشاب

 ْ 0 هللا ىلص هللالوسرل ةيلسنو مهل هللا نم ديعو وهو ٠ نازوس رانرد لوذدب ىتع ردو |

 | ةاجتلاءاحر هل قب مل هلامهخ هعيفش ناكنش الاو حفاصريغ البقم ىعادلامادام ةوعدلالوبق ىلع .

 | اود تنائزا مقلع نورتو 1 نانتلا' هنا اواو هلآ [دنسم اورْتشسف' هام نم |

 اهم اودوزت الو بغاد نيمب املا اورظن اف نازحالا لوطب اهف اومعنتو ناحشالاب ايندلا |

 البذ اموق تيأرل مهتيأد ولف مهمولق ناذاب اهملإ | رتطأو هع كمت 2 الا وصل عانس |
 فيوستلاوليلعتلا اورحصي مل مهنيعا ةكاب مهداسجا ةلحان ممواقةنيزخ ممنوطب اص مههافش
 ءارغق دالبلا ند اك ةلابا رامطا سامالا نه اوسلو ف.ةخ توشإ امدلانه اوعنقو

 مهحذ دق اموق تلال مهيار ولف ناو الا نه ةدحولا اولدتساو ناطوالا نه اوه هلاخ ا

 كعك رتل وطب نها مما كل طا و تشتوارجللا "ناك كب"لذلا |
 رد ناكياج زا وج ٠ لاحترالاو ةلةثلل اورهاتو لالكلاب لالكلا اولصو دق ىركلا دقشب

 تسد ىبون ٠ زيتدنفرب ناياب داب نأ كد نازيحو ناتفا مه ىزيب ٠ ضو

 روهثلا نه ةرخ آلاىدامح رخاواىف ىلاءتهللانوءإ فرخزلا ةروس ا زي نكسشنزا او

 عسسأ وا عبس ىمو ناخدلا ةروس التو كيلا ةثاهو ةرمشع ثالث هس الو ري اعلا

 . كلا باذعلا اوذشاك انا هلوق الا ةيكم ةيآ نوسخحو

 ىلع فطع 7 باتكلاو # ناءرقلا عوج وا ةزوسلاهذه ىهو -- ىا » مح ١

 ريدقت ىلع فاعلا رادمو دحاو ةيلعمسقم ىلع نيمسقلاعاّمجا مزل رخآ امسق ناكولذا مح

 اننا" ةلئافشم نيل ىا 4 قيمه ناوتملا"ى ' ةزباتملا قانرقلا عوم + "امنا مخ لوك
 داتا قرط ن٠ ىدهلا قيرطا نيااوا مميلاسسا ىلعو مهغلب هنوكل برعلا مهو ماع

 ناءرقلا قو مويقلا ىلا قي مهضعب لاقو ةئايدلا باوبا ىن هلا جاتحمام لكل حضوملا

 ءامسالامظعا اههو مويقلامسالاىلا مماو ىلعامسالاىلا ةراشا ءاحلاف لطابلاو قانبب لصافلا

 ىف:قس م6 قئاقللاو فادؤالاو ىناملان م اهنه لك هيلع لمتشيام ىلع امهلاتثال ةيهلالا |

 كلذو مالسلاهيلع دم مملاو دمت ىلا ضاخلا ىجولا ءاخلا ىلةلا سناررع ىفو ىمركلا هيا

 ىحوأف ىلاعت لاق # اهريغ دحا هيلع علطيال بوبحلاو ب+لانيب رس وهف ةطساوالب ناكام
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 صالخاو ناساو ةريصي نع هب نودهشي ام 5 نوملعي مهو 2 مانصالاب صاخ هنا ىلع

 دنهاوخل تءافش ناشياو دنا هداد ىماوخ نابزب هكدوخ لدب دنادمم ناشياو (ىشاكلا لاق)
 | اهظفل رابتعاب الوا دارفالانا مك نه ىنعم رابتعاب ريمضلا عمحو ٠ ار راكمك نانمؤ» الا درك
 | مدعلانم مهجرخاو مهدجوا نم نيدو.عملاو نيدباعلاتلأس ىا « مهقاخنم مهللأس نو ©
 | مبطو ةفرعمال قلخ ناسنالا نال هروهظ ةياغل راكنالا رذعنل © هللانلوقيل © دوجولاىلا

 | نيدتلاومّسباتل قيفوتلاو ممتوعدلورقف ءايشالاةفرعمىف ناشلا اماف ىملاعت هللاههرك ١ اهو اهماع
 | ىلاعتهللاةدابع نع نوؤرصي 2 ىاع ندد كفالا » نوكفؤي قأف ِ مهنايدأب

 عم ديحوتلا مهدوحج نه بجعت وهف ىلاعت هلقولخم لكلانأب مهفارتعا عم هريغ ةدابع ىلا
 | ةيرورض هللاةفرعم نا ىلع ليلد اذه تلق ناف ةمحقملا ةلئسالا ىف لاق ممترطف ىف هزاكترا

 | هللا ةيئادحو» نورّش اوناك مهنأ رافكلانع ربخا ىلاعت هنال تايرورضلا عمسلاب بج الو

 | نم سانااىف نا مولعمو ةدورضو اليد ال اديلقت كلذ نولوغ مهنا تلق عمسلا دورو لبق

 | هكزاس هناخ عصب هناخ ٠ نانئاهيف فاتخا اا ايرورض ناكولو عناصلا ركشا نه داملالا لها

 | ىورد تس. ٠ ليطعت ىوس 0 ني 5 ٠ دنش هللنز هماخ تسد ىف شّه ه ديد

 | رحلاب ةزمحو مصاع أرق رداصم اهلك لاقلاو ليقلاو لوقلا « هلقو 8# للف ردقوج درخ
 | ةيسرافلابو ةياكش ماللاهيلع هلوق معو ةعاسلا لع هدنع ىا ةعاسلا ىلع فطع هنا ىلع

 ا نا نه راكدرورب ىا ه6 براي © تك اما لوسر لوق ناسناد تسادخ كي دزاو

 | دانع ىور زا هكدنا تورك # موق اه شيرق نا دناع» ىنعي هورك نبا هكىتسردب © ءالؤه
 | نم ءءاس امل ىوق نا لوغ نأ نع ىلا مهفضي ملو « دنورك ىمع ه6 نونمؤيال 8 هرباكم

 | نمال مهنع هللانم ارابخا نوكف هباوج لا ءالؤه نا هلوقو مسقلل واولا نا ىلع وا مهلاح
 | الام ىلامن هيلا هلاجالاو هلاعد مخفتو مالسلاهيلع هنأش عفر نه هب ماسقالافو هلوسر مالك
 | هليقو ةعاسلا ماعي نا هدنغو ىا ةعاسلا لح ىلع ًافطع بصتلاب نوقاسلا ًارقو ىف“

 مهضعب لاق هلبقو كلذ نوبتكي ىا فوذحلا نوبتكي ىلع وا مهاوجتو معرس ىلع وا
 | ىلع رجلا نا ىندي هفذحو مسقلا فرح رامضا ىلع بصنلاو رحلا نوكي نا هجوالاو
 هيلا هلعف لاصصياو هفذح ىلع بصنلاو نلءفال هللا كلوق ىف م" مسقلا فرح رامضا
 هلا راضالاو فذحلا نيب قرفلاو هلِيَس وا هلق مسقاو لق هنأك ناعفال هللا كلوةك
 اربخ اوهتنا وحن رثالا هل. تب رآمضالا فو ةيرقلالاسأو وحم رثأ بهاذلل قبال ىذحلايف

 | ريخلا فوذح ءادتبالاب عوفرم مسق هلا ىلع هلق ىف عفرلازوجيو اولعفا ريدقتلاو مكل
 | لا ءالؤه نا ىمسق براي هلبقو ىا مسقلا باوج ا ءالؤه نا نوكبو هللانءا مهلوقك
 افوطعم اعوذ ريم ناك نا اضارتعانسحال ام هلع ف وطعملاو فوطعملا نيب لصفا|ع وقول كلذو

 نع هتمالسل مسقلا لاهحا ىريشخزلا حجرو مظنلا رفانث عم فاضه ريدقتب ةعاسلاماع ىلع

 | ىذلاظفةللاف ةيهاظ ةئبرق الب رامضاو فذح مازتلا هيف نكلو مظنلا رفانو لصنلا عوقو

 نع ض عأف ىا 0 منع حفصاف 39 قفملا ىدعس ىثاو> ىف مك مسقلاىف هلامعتسا روشي م
 1 1 جا م سل تيس ييصممأ سمسم
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 لوطل فوذحي ًادتمْلوسوملاىلا عجارلاو اءمف ةدابعلل قحتساا دونعملا دوجولا بجاولاوهو

 مكحلاوهو 2 ءامسلاىف وه ىذلاوهو ريدقتلاو هيلع فطءااو ءامسلا ىف وهو ربا قلعت« ةلصلا

 ىاءريغال ةيهولالل قحتسملا علاو ةمكسملا لامكب فصتملا هلال هلبقام ىلع ليلدلاك # ملعلا
 #« كراتو © دبالاىلا لزالا نم لاوحالا عيمجي ملعلا هلهاو ملاعلا ريب دنىف مكحلا وهو
 هركش هدايزو هركذ ةكر تمعو لاقتنالاو لاوزلانع لجو كيرشلاو دلولا نع ىلاعت
 نيمزو نامسا ”اشداب «# ضرالاو تاومسلا كله هل » كرات لعاف لا « ىذلا ©
 رابخا نمو ء باح.لاو ريطلاك تاقوالا ضعبىف وا ءاوهلاك ماودلا ىلع اما « امني امو »

 أ عجد مث ءاوهلاف باغ ىت> واعي لزب 0 شا ايزاب لسراف ديصلل اموب جرخ هنا د._شرلا

 ينمو اريما اي لئاقم لاف كلذ نع مهلأسو و ءاملعلا ديشرلاريضحأف ةكمس هعمو هنم سأيلادعب
 هيفو هيف ناكس قلخلا ةفاتخحم متاب رومعم ءاوهلاذا امهنع هللاوذر سا.عنبا كدج نع اور

 التاقم زاحاف شير تاذب تسيل ةحينجا اهل كمسلا ةئيه ىلع أيش هيف خ رفاو ضي“ باود
 ةهايقلا موقت اسبيف ىثلا ةعاسلا ىا . ةعاسلا لع هدنعو ف ناونملا ةواخف اذك كلذ ىلع
 دادعتسالاب اومتهاف ١ زحلل نخدم ديدهلل تاغتلالا » نوءجحرت هللاو هج وه الا اهملعيال

 هيلا نوءجرب ةذاءسلا لهأف رارطضالاو رانتخالاب نوعجرت هيلاو رابكلا ضءب لاق هناقلل

 توملاب رارطضالاب هيلا نوعجرب ةواقشلا لعأو ةيدورعلاو ةبحلاو قوشلا مدق ىلع رايتخالاب |
 دق رارطضالاب عوجرلا ريقفلا لوش ٠ رانلاىلا مههوجو ىلع نوبحسي لالغالاو لسالسلاب

 عقووافيتع ارج هللاىلا رحيو ةههلالا ةبذجلاب دعلاذخؤي نأ وهو الوبقم احودمم اعفان ن كل
 دحسملاف تنك لاق هنا تلاهحر دينا نع ( ىكح ) ىلاعت هللاىلا نيعطةنملانه ريثكل كلذ
 املف ىلا راشاو دحسملا نه ةيحان ذ.لا مث نيتمكر ىلصو انيلع لخد دق لجر اذاف ةرم

 | لخديسف ىرما نم تعرف اذاف با.حالاءاقلو ىلاءت هللاءاقل ناح دق م.اقلاابا اي ىللاق هتئح

 كلذ نوكي فيك و نغم ىلا تاقف ىنوكرو ىاصعو ىتمقرم هيلا عفداف نخه باس كبلع
 تام ىا هن لجرلا ىضق املف دينا لاق ىاستمىف هللا ةهدخب مايقلا ةبئر غلب دق هنا لاق

 ملقا تفل ولا وبا لاقو سو انيلع لخد دق ىرسع» باشل ن نكي اذا هتاراوم نه انعرفو

 دينجلاىلا قنا فتاهىب فتهف نالفىن ةبرششمىف تاك لاق كالا انربخا كاذ فك تاقف

 دينا لاق لاديالا ند قالفلا نالف ناكم تاعح دق كناف ت تكو كيفك وهو هدنعام مستو

 هذه ىفف ماشلاوم ههجو ىلع جرخو ةعقرماا سباو لستعاو هيا عزف كلذ هيلا تمعف دف

 لادبالاماقم ماشلاىلا ج رخو فتاهلا توصب ىلاعآ هللاىلا بذتا ىنتملاكلذ نا نيت ةيكملا
 لصحل ةعاسلا تءاح اذاف اهريغب لصحالام تاقرثلانم لصحم امو ةعدق ةنس ةرجاهلا نال

 مدق نيتسحنرد ٠ ىتفا ادج ركا تعامح نيز ٠ ق.تحتلا لهأب قودالا رهظيو قيفوتلا رثا |

 ه6 هنود نم ف رافكلا مهدي ىا هك نوعدب نيذلا 8 ردّهال ىا « كاميالو » ىتفاايذ
 ءانثتسالاو ديحوتلاوه ىذلا # قلاب دمشنم الا 8 نومعزب اك تلادنع «# ةعافشلا © ىلاعت
 لصفنموا مهريغو ةكئالملاو ربنعو ىسمك هللانودنم د.عيام لكل ماع لوصوم لاو لصتم اها
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 | 5 انقلخ اما مثسحفا ىلاعت هللالوق نه لاق كيف هللا كراب كلذ كل نا نم تلقف ةدايعلاو |
 | نع للادحر مهدا نب مهاربا جورخ ببس ناك هنا ( ىكحو ) نوعجرتال انيلا مكناو انيع

 | امنرأ وأ ايلعت زانق داطصي امون جرخ هنا كولملا ءانسا نم ناكو هتسايرو ههاحو هلامو هلها ْ

 | هجرس سون رق نه هبافته مث ترا اذهب ما تقاخ نيل تاع هبفته هلطىف وه انف

 فرخز ةروس دن) مدرب ع

 ثدع وهف هف ةذإ ال بعل لك اولق اح ادصقم هب دصاق ريغ هلعف ناكاذا نالف بعل لاعب
 ْ كناسل ىلع ه6 نودعوب ىذلامهموب 2 اويخاني اوقالب ىح 2 تعل وهف ةذل هيف ناكامو

 نودلعي دئموي مهعاف ةمادقلامون وهو * نا تاقالع كن كداب هداد هدعو 537 ار ىزور ىعل

 « هن ىهذي امعا مهعلو مهضوخ ناف توملامون نهظالاو ىتفملاىدعس لاق مهب لعفب امو اواعفام

 ىذلا توملا موهال اياوركتتت اوناك ىذلا هنال ةماسقلا مول وه دوءواانا هفو ريعفلا لوشإ

 نيذلان م مهنأب مالعا ةيآلاىفو همايقلا موب نيرهتتم بعللاو ضولا لعج هتمايق تماق دقف تام
 اراوطا قلخلا قلخ هللانا ىلا ةرادشاو اديا هيلع مها نوعجري الف مهولق ىلع هللا عبط

 | ةعباتمو ةعيرششلا دايقتاو اصلا لمعلاو ناءالاب ةنجال هدعتسيف ةنجلل هقلخ نم مهنش ةفلتخم

 ٍْ نالذخلاو دودملاو راكنالاو ةوعدلادرب راثال هدعتسف رانلل هتلخ نم مهو مالسلا هيلع ىنلا

 | نه مهنمو هينعيال مف ضوخلاو بمللاو وهالا ىلا ليمت ىتلا ةيناويملا ةيناسفنلا ةعيطلاىلا هلكيو
 ١ تافشاكملاو تادهاشملاو نفلاو لكوتلاو قدصلاو ةلاب امهل هدعتسف ةفرعملاو ةيرهالهقلخ

 | نتافاؤملا بابرا تافرصت ملستو تادهاجلا عاوناو تاوهشلا كرتب دوجولا لذيو تابقارملاو

 ملال لاسقف انقلخ اذ املف تب ىا تاقف انقلخ بعال ام لقعاا ليلقي لاقو ىلا هرصب عفرف

 كل وه كرئالد ٠ لكلا ادنهولا اولصوو لكلا نع فاسلاج رخ اذلو ىلاءت هللاوه ىلعالا

 هللااءاعج + ندرك اوه هش نو نذل باح دتفا رود 57 ىراد وزرا 000 1

 نالقحتسم ى؛ “ هلا ضرالافو »© امف الاح سيلو ءامسلاموقت هبو ةكئالملا نم ماسلا لع

 لها جئاوْل ىضاق الو ةهل آلا هلاو ناو سنالا نم ضرالا لها دورعم وهف .ىا امف دبعي

 دوبءملا ىنعمي هال هلاب ناقلعتي نافرظلاف اف الح سيلو ضرالا موقت هبو وه الا ضرالا

 ىذلاوهو ارق نديف اذكو دولاب ةراتسالا داو>ىا متاح وه هلوقك عع نمضتموا قحاب

 ىا ضرالاىفو تاومسلاف هتلاوهو ماعنالاىف ىلاعت هلوق هنمو هللاضرالاىفو هللا ءامسلا ف
 سب لكلا كا متلا

 ١ نوبعاي نايبصلا اذا ةرصبلا عراوسُم ضعب ىف مون تاذانا اب لاق ( هللاهمحر لولب نع ) |

 | نابصلاعم هببعلتام زوالاو زوانم كلىرتشا كيكسام ىبإ ىا هلتلقف هب بعلي هعم'ىثالو

 | ىعارال هج ذا هسال اءعارفداصو هب وك سمح نع كل زدت سا ادهم الواتقةلخ اذهلام هللاو |

 نإ ملعاو :ناكاإم هناشن ند ناكو ةيدايلا لخد مْ هعم امو هسرف .هاطعاو امساف فوص نم |



 «زإ مدد #8 نورشعلاو س.ءاخلاءزجلا
 2 ا سلا صل

 نوبتكي فيكف هل ليقفال لاقف بيغلا ناكلملا ماعيله هللاهمحر ةنيبع نبا نايفس لثس ةيلقلا

 دبعلا مهاذاف هاهسب فردي مرجغاك اهب فرعي ايس لمع لكل لاقف بلقلا لمع نم عشبالام ظ

 هيلق رفتسسا ةئيسب مهاذاو ةنسح اهنويتكيف كلذ نوملعيف كسلا ةحن آر هيف نه حاف ةنسح |
 نطاب ةفرعم ىلا 4 ليبسال كلما مالسلادبعنب نيدلا نع خسبشلا لاقو نتنلاحبد هنم حاف اهل

 دشا ةجاحلا ءاضق دنعو ءالخلاىف مالكلا هركي ةقيرطلا حرش ىفلاقو مهرثك ١ لوق ىف دسعاا

 هيلع ملس ناف مالكلا ةياتك لجال هيركلاعضوملا كلذيف روضحلاب ىذأتت ةظفحلا نال ةهارك ظ

 5 وبتكيال مهنافةكئالملاةباتك مزليالك هناسلبال هلع مالسلادرب .ةفيشحون اءامالالاق ةلاذعا هذهىف '

 توصلاهب ضفخ امال ةظفطانع ىنخام وه ىنألا ركذلا بولقلانا<يرىف لاقو ةسلقلا رومالا

 رابخالا قيفوتب ملعا هللاو ىهتنا ةنسح ةوسا هب هل نمو ماسو هيلع هللاىلص هب صاخ وهو

 انأف ف هللاتانب ةكئالملا نولودت مك اضرف 4 دلو نمحرال ناك نا 8 ةرثكلل « لق

 ملعا مالسلاهيلع هبال كلذو هل دايقنالاو هميظمت ىلا مكةبساو دلولا كلذل 46 نيدباعلا لوا |

 بجاوم نمو هقوةح ةاءارع مهالوأو زوجمال امبو هيلع زو امبو" ىلاعت هنوؤشي سانلا |
 مكلوا اناف نومع زتاك ىلاعت هلدلولا نوك ةيمطق ةجحمب تبني نا ىا هدلو مظعت دلاولا مظعت '

 لوا همظعتو هتعاط ىلا ىعادلا نال ادايمتتاو ىلاعت هلل اهظعت ةعاطلا ىلا مكقبساو مظعتلا ىف

 مزجالام ةلزنم لزت نكلو هعوقو مدعب عوطقم وهام ىلاعت هلدلولا تكا هكلذىف قساو

 'ىخ مازلالاو تاكسالاو تيكبتلا دصقل نانعلا ءاخراو ةلهاسملاىلع هعوقو اللاو هعوقول

 ٠ لاحلا مزلتسيامسفنىف لاح اهمال هتدابعودلولا ةنونيك ةحص مالكلا اذهنم مزملا الفنا ةملكب |

 هلةدابع الو دلو كانع سلف .دلو.ىنت .ردةلانمو تسا لشي لباس رب نخسس نبا ىنعي

 نالقىنعي مهاوةعب فافختسالاو ملامعو مهب ءازهمسالانم عون ىلاريشي ةيمجتلا تاليوأتلافو |

 قداصلارفعجلاق هلنيدباعلا لواتذك اناف هدلوهناب ىسع نود.عتو نويزتاكدلو نمحرالناك ٠
 ةرذولاعت هللادحو نم لواو ”ىثلكلبةماسوهيلع هللا ىلصدمح رون هللا قلخام لوا هنعهللاىضر

 قحا نيدباعلالوا اناف لاق هللالوسر دم هنلاالا هلاال ملقلاهب ىرجام لواو مالسلاهيلع دع

 مارجالامظءاىلا برلا مسا ةفاضاف «# ضرالاوتاوم.-!!برنادس # هللارك ذو هللاديح وتب

 نوكينا مهوديفك ةةيوبروهتوكلم تحن تناك ثيح تاقولخلا نع !مفامو اهنا ىلع هيينتاهاوقاو

 6 نوفصيا هش رعلاناشل مخ فت ب رلا مسا ريركتىف ه#شرءاابرو# هنادبس هنم ًازجا نهى

 هذه لثم نال ماظعلا ماسجالا هذه براوحبس ىا غولعلا ريف لاق دلولاوهو هبهوغصي ىا
 | نم هب نورفاكلا هفصيام لك نع هوهزو اق بود نص لك ىلع حيببستلا بجحوب ةنويرلا

 ىا # مهرذف 9 هسا ريبدتو ملاعلا اذه قلخ ىلع ردّش ل امسج ناكول هناف ماسجالا تافص

 اوعرسشي # اوضوخ © ىللا ناهربلا اذه اوعمسام دعب قحلل اونعذبل ثيح ةرفكلا كرتا

 رثك او رومالل راعتسيو هف رورملاو ءاسملاىف عورشلا وه ضولاو مهبيذاك او مهليطابا ىف

 مهامناف مهاسندىف # اوبعليو 8 تادرفملا ىف اك هيف عورمشلامذي اهف درو ناءرقلا ىف دروام

 مالا باول لعفلا ىف مزاو بعللاو لهجلا باب نم الا تسيل لامفالاو لاوقالا نم هيف

 لاه



 فرخز روس دوف موم ع

 مهنيدلا ىف نوجاتتي اوناكو نديككا مه اورفك نيذلاف اديك نوديرب ما ىلاعت هلوقك ةروص

 مالسلا هيلع هلتق ىلع مهعامجاىف ١ واعف نمحرلاحتف ىف لاق ماللاهيلع هروماىف نورواشتيو

 ' مهل متي املق مهلع ةدقتنم قلخلا روما نا ىلا ةراشا ةي الافو كلذ ريغ ىلا ةودنلا دادف
 ٍْ ثاسا ىلع لد حضوأ لاجل ا.ءذهو هوردقام ىلع 1 رومالا نم مهل عشر املقو هوربدام

 | ا« مهرس عسنالاناهرافك نارك ان دئرادنياب ىنعي نوبسحمألبىنا « نورسح مأ © عئاصلا

 | ىا #« مهاوو »8 قطا بيذكتب نيرهاجم اوناك منال ديكلا نه مهسفنا هباوثدحام وهو
 | ترواشم ركيدكيإب زارب هحناو ةيمرافلابو رواشتلاو ىهابتلا قيرطب مهني اف هباوملكتاع

 ْ عفن سم ناكم ىا:ضرالا ند ةوجن ىف واخ نا هلصاو هيرراس ىا هترحان لاش 8 ٠

 ١ نوظفحي نيذلا 6 السرو © امهيلع علطنو امهعمسأ نحن #* ىلب © هلوحامت هعاشراب لصفنم

 ا.هن وبتكب ىا « نوبتكي 8 مهدنع * مدل  اوناك اما ممنومزاليو مهلامها مهملع |
 ١ مهاوجنو مه ريس نه رك ذام المح نه تلا لاوقالاو لادفالا نم مع ردصام لك نو.تكيوا

 | رسلا مله ىلع فيكف ةكئالملا ىلع ةيفخ ريغ مهايافخ ناكاذاف ةمايقلا موب مهماع ضرعت مث
 ١ مهلاوحا هعامسب مهفوخ ةيمجللا تاليوأتلا فو ىلب هنع محرتيام ىلع فطع ةلمعاو ىوجنلاو

 | ماعزمو هللاريغب مهفوخ ال هللانع ربخ مهل ناكولو هّللانع مهتلفغل مهلامعا مهلع كلما ةباتكو
 | ىهاطن ركبونا لاق هنع لأسي نا فاخامب هماملا لق اهاضتفع بلاطيو هيلع بتكت هلامعأ نا
 ىنغتسان ف نييتاكلا ماركلان م ءايخلا ىلا اموق لدو هنم ءايخلا ىلا هدابع نه.اموق لد ةللادمحر

 ىزارلاذاعمنب ىحننعو نيمتاكلا ماركلاب لاغتشالا نع كلذءانغا هنمءايخلاو هيلا هللارظذ عب

 دف ضرالاو تاوهدسا 3 0 هيلع ىحال نالاها دبأو هبولذ سانلا نه راس نم هللاهمحر |

 شياشخ هناتساكف ىدعس خ.شلا لاق قافنلا تامالعزم وهو هيلا نيرظانلا نوغأ هلدج |
 نعو دما ردقيقحن لهأ ةقلحنو تشاد ار ارف قفوت غارج ”ىهانم ردار ٌةدش ؟ىهلا
 سوهو اوهزا تسد هدش لدبم دما واقالخا ميامذ ناشيا سف قدصو ناشيورد مدق |

 شحالصو دهزو تساوا ُءدعاق هكنانحم* هكزا رد شح رد نائعاط نابزودون هدركمانوك |

 « تسر مدر نابز زا ناو ىم كيلو ىادخ باذع زا نسر ناونا هبوترذعب ٠ لوقعمان |

 | تدلكو تتلياركإ شت تقئارط"ر راب لاح" نتا تناكشن در وان“ اهتاب "ذزوجك تقاطا نادت
 | ايزو قاع نازك فنو ىقأب ثنا رذل اك قازدرنما ةئزاطك طفلا ورك ١

 | تياغرد نمو تسلامك,نم قحرد نانكمهنظ ندح هكنيبارم نكيل دنيوك تكينوىثاب
 ناصش

 ىتالعاو ىرارسسا معي هللاو اذ اجب ازيعب نانا تعمق نا

 ريحت تك : ل 0 2 عع سمس

 | مهركمو مهدبك نم ما ةكم اوكرششم مكحاو مربأ ىا هحابقتسا و عقاولا راكتالىهف
 | مهدك اومربا اك ةقيقح مهب نوءربم اناذوا مهال ةقيق> اندك #« نومربماناذ © هللا لوسرب

 | ٠ بنغلا ملاع دوس هح هتسلرد ٠ ارام 0 برعان « مدصصز دو> ىور, هتسإ رد



 ##إ و4 6ع نورشعلاو شماخلاءزجلا

 بتكلالازناو لسرلا لاسراب ايندلا ف « قحلاب ىانئجدقل © قيهش هرخآو ريفزهلوا ريخلا

 منكم بيسل نيم و كلام باو ررقه ىلاعتهللا ةهج نم عيرش و خيو باطخ وهو

 مهرتك | ةيناسنالا ةءيبطلا لها نال اولبقت مافموقلا نيدلاب كانئجدقل ةيمجتلا تاليوألافو
 ىا « نوهراك ناك قح ىا هي قدلل كرتكا نكلو 2 لاقأك لطالا ىلا نول

 ىذلا دوهعملا قحلا اما و حراو+لاو سفنلا باعتانه هعابط ىفامل هته نورفنبو نولَشال

 هلاراشاام .هاظلاو اولا اتاك وو مه هلنوهراك مهلكف ناءرقلاوا ديحوتلاوه |

 ةياالافو هراكوهف هدريل ىارسكلاب ىثلا ءركرد_هء ةفاركلا و فرعاف تاليوأتاف

 هللاناىلاوا صواولح قا لوق نءدبالف رافكلا تافه ن» قحلانع ةرفلاناىلا ةراشا

 نكل'ءانلؤالاو ةاثيرنالا تالالدب قانا قيراط : ىلا: مهدشرا لب ئدس نماناا كزتام ىلاعت ْ

 لتعا هنا هرسسدق ىلشلانع ىكح ديحوتلاوه جالعلا مفنأ نامث جالعلا اولبقيل مهرتكا |

 هيلا ةفيلخلا لسراف كلذىف ةفيلخلا ىلا ريزولا ىسع نب ىلع بتكو ناتسراملاىلا لمحف
 نا تملعول لاو ىلشال بيطلا لاقف هتاوادم تحجتااف هيوادلاينارصن ناكو ءابطالاءدقم
 لاق كلذ نود اننا ىليشلا لاقف كلذ ىلع رسعام ىدسجىف محل ةعطق .نم كياوادم |

 هديعا دمت نادهشاو هللاالا هلاال نا ديشإا تيطلا لاقف رانزلا كءطق ىف لاقوهامو بديطلا ا

 اضيرم انذغت انا انملعامو ضيرم ىلا اببط انذغن لاقو يكف كلذب ةفيلخلا ربخاف هلوسرو |
 ضع ةزانج عم جرخ هر بق قاهفصالا نيدلام 2 خيشلازا ىكحام هريظنو ٠ بدط ىلا

 00 نيدلام ' حبشلا كد هنقلي نةلملا ساجو هونفد املف ةكمب نيحلاصلا ْ

 سلج امل هنالالا فيكي لاق كلذ دعب ناك اماف هرجزف ةكحض نع هبا ضعب هلأسف

 نقلملا ناىلا راشا ابح نقلي تيه نم نو.حءتالا لوش ربقلا بحاص تءمس نّلي ربقلاىلع |

 ىلاءتهللانع ةلفغلابهبلق تاملةقيقح تاومالا ةيصزف هنكلةروص ءايحالا ةصزنم ناكناو |

 فالح هريغ عفن فيكف هسفن عقتيال ةقرفلا باذعب بذعم سفنلامهجىف ثكاموهف |

 ءايخالا ةنمزىف:نكل ةروص تاؤمالاةىضزق“”ناكناو هنا ىنعي كلذ سكسي هناق هقل ىذلا |

 بلقلا ةنحىف اهنككي وهف رادىلا رادزم نولقنب لب نوتوغال نيلماكلا نينمؤملانال ةققح 3

 راشا امىلع اهوحنو ةعافشلاباضيا ريغلا عفنىف ريثأتهلوهلاوحاو هلامعاب عفتنم لاصولا ميعنب م |

 هاك ا مدع باوخ 7 ديمون لد لها دادءاز كرعوشم ٠ ايما تاربدملاف ىلاعت نحال هللا ْ

 له 1 نيقلتلا بابرا قا هيلع سف ربقلا نةلم لاح تفرع اذاف ه٠ تسيرادبس نيع |

 كلذىب أ قيق> حور خ خش ىلا هثاحاىف جات تسملا ناف ءايرلاو ىوعدلا بااو ناصقتلا

 هللا لأسن ةياثلا ةدالولا لهانم ساذا ميقع هتحش' ناف ننحفانأ|نم تاومالا كح ىف انما

 ربا ماهي دويقلاو ةلفغلاو لهل انم انمصعيو دوهشااو ةفرعملاو ماعلاب ءايحا انلعجم نا هناحس ٠

 ادم مالكوهو هلتف ديدرتوهو للا مارب! نم هلصاو مالا ماكحا م اريالا #« اما اوه

 ةزمهلاوءالوه ةيانج ةءاكح ىلا راثلالها خسوت نم لاقتنالل لب ىنعمنه اهفامو ةعطقنم ماو

 ةروص ماكحالاديراناو هداءبتساو عوقولاراكنالىهفةذيقح ماكحالا مارب الابديرا ناف راكنالل
3 

 ىبف



 فرخز ةووس ْ دن مو 8ع

 ( اظظفاخلالاق ) ىوقتلا لها نه صاولا ببصن ىع ىلا ةيقيتلا قاوذالاب رادلا كلتىف ذتلب

  ءدوشل نامرح بجوم ركد ىاه رنه نوح ٠ فيرع5 نف نبا هكدماو مزرو:ىم قشع

 ىا #* نيمرجلانا 9 .كلالج ةهر<ب كلاصول نيلباقلاو كالامح ىلا نيقاتشملانم اناعجا مهلا

 تايآلاب نينمؤملا ةلباقم ىف مهدارإا دنع '”ىذي اهس> رافكلا مهو مارجالا ىف نيخسسارلا

 عطقتس م منهج ىف مماذع عطقنسال ىا #« نودلاخ © هلوّب قلعتم « منهج باذع ىف »
 مهنع باذعلا ففخبال ىا # مهنع رتغبال © اهف مهلوخد ريد ىلع نيئمؤملااصع باذع ١

 فعلا بكرتلاو اهرح صقنو اليلق تنكس اذا ىملاهنع ترتف مهلوق نه صقنالو
 تدسرتتفتلاو ةوق دعب فعضو ةدش دعب نيلو ةدح دعب 0 رتفلا يءارلالاق ندهولاو

 | ةفخو ةحارلاو ةاجنلانم نوسيا ه6 نوسابم © ناذعلا ىف ىا » هيف مهو 2 ندنتاد؟

 ىررال و ىربإل ادلاخ هيف قيبيف هيلع مدرب مح راثلانء٠ تونا ىف مرا لعجي ىلق تابوقعلا

 سالب الا تادرفملافو ندش نيكهودناو هتسكشو ندش ديمون سالبالا رداصملاجاتىف لاق

 توك ل1 (مزا رامز زيثك ا قتلا ناك انو سلبا: قدشيا| ةئهاو (ليمأبل ان هدش نمر ضوتعللا نوط
 | ةيآلاف ةمجنلا تاليوأتلاف لاق. هت تءطقناو تكس اذا نالف سلبا لق هئعيام ىشو '

 | باذعلا مهنع تشو اهف نودلغال نك دانااىف .مهضعب ناك ناو ديحوتلا لها نا ىلا ةداشا
 سحال تيملاو رانلانم مهجر نا ىلا ةتاما قا مهي هناربخلاف درودقو باطخلا ليلدب

 اونك ناو نونمؤملاو رافكل اةفص: ءذهوب نويئاخ ىا.نوسلشف, مهو .ةيآلا ف .نكذو لأي الو

 خويشلا.ضعب لاقو مهمناحشا ىهت نا ىلا مهمايا نودعي مهناج رافصو ىلع مهف ممالب لق

 كالهلاف وذ مويلا نال امندلاىف مهلاح نم مهولقل جادا هجحو ند رانلا ىف نهؤملالاح نا ا

 اودشنا دقلو ةادعنل | نيعإ اذهو

 رهظلا مد اوه عقوتم 0 امحاصنا ةهالسلا سبع ا

 سهدلا ةرهدو ءاحرلاى بقع ٠ هقرت ىولللا ةليضفو ٍْ

 | نكلو »8 كلذب « مهانملظامو# لاصو ديمازجدعبرد تسين ٠ لاوز مهمه برقدد تسه |
 / دنع لصف ريمض مه و ىصاعملاو رفكلاب دلاألا باذعال مهسفنا ضيرعتل 6# نيملاظلا مها وناك |

 هنوكلادامع هل نيفوكلا ةيمّستو اتعذو اربخ هدعبام نوك نيبهب لصف هنا ثرح نه نييرصبلا

 | اودانو »© طوةسلانم هفقس ظفحب هنافتدبلا دامعك ةيربخانع طقسيال ىح هدءب امل اظفاح

 هيلع ىكق نه حم رتسأ قج انتعل ئل 3 كير انباع ضقيل 9 ون ىادخزا هاوخرد 5 كلاماي

 ىاراءوج هنال مهسالبا نم ركذامىفانبال اذهو انيلع ىْصَس نا. كبر لس ىنءملاو هتامأ اذا
 | نيعبرا مك'م نودانس ىنعي ةنس نيعبرادعإ ايي كلام 6 لاق ةدشلاطرفل تودال نءو حايص

 | ىاهزور زا زورلهجزا دعب هكمدروا نايرد ٠ فلأ وا ةئسةثام دعبوا اهدعب مهيجف ةلس

 | ىا راظتنا عم تابن ثكملا  نوثك ام مكنا » مهلنزحا باوحلاىخارت نال + ىارس نآ
 حارصك راؤجالا اهدعب سلف هريغبالو,تؤمب هنه مكل صالخالادبا باذعلاف نوميقم



 دوز مد 8ع نورشعا]و سماخلاءزجلا

 الا ناك دوبقلا ل هاال دوهشلا لها بيصن ةيؤرلا تناكامل نكل مالكلل لاح هقوفو فرعاف
 امف متااو له دهاز هداب نيا تذل دنادن ( ع ) لاقلاو ليقلاب اذه فرعي الذالاقملاىط بجو

 ماودلاوءاقءااالولذا نوتومت الو نوجرذمال نومث اد نوقابىا في مشتلل تافتلالا  نودلاخ

 الث از ةرسحلاو فوألاو الماك مثلا نكي ملف ةذللاؤاءاهتشالا قو رسلال صو نئدعلا ضغِنل
 تمادنو تريح زج:٠ ررضلاب طواخ اهغغنو ردكلابابوشم اهشنع اهتائفل اهناق اسانلافالخم |

 ةنلا ىلا ةراشا ادم # كلتو » وكب ىتفاي ىرمث رك ١ ىدنز زا ٠ راكذور سوسفاو ٌْ

 ثاريم ثاربالاو اهئثرو ملءجو اهومتطعا  اهومتروا ىتلا © هربخ « ةاللا » ةروك ذملا

 نأد وصقملاو ةحلا_صلا لامءالانه اندلاىف 6 نولمعت متنك 8 ةيدسال ءابلا ## ا © نداد |

 بس اهف دولخلاو لامءالاببسب تاجردلاماسةقاو هتتحرو ىلاعت هللا لصف ضحمب ةنلال وخد

 كهذت عي هل. لج لع/لاهغلاةفللخ كوكي لماءلا نال, ثآريملاب:لمعلاءا نجا هيش تائسلا مدع
 ارازج ىنثاكلالاق ثاريملاك هوازجو ثروم اك لمعلا ناك لماءلاعم هوا زج ىقتبيو لمعلا

 هللاوضر سا.ع نبا لاقو ٠ دبا تءندب .قاق>تسابو تسا صلاخ هكدومرف داي ثاريم ظفلب

 لاق رفاكلاةنج ثري لسملاو لسملا ران ترب رفاكلافا رانو ةنج سفن لكل هللاقلخ امهنع |

 اهنال للعلا نم ةدهاشملاو ةبلاو ءاقالاو ةفرعملا جرخاو لامعالاب ةنلا باو نراق مهضعب |

 لامعالا اذكو ةقولخ ةنلاف نيديدصلا نيؤراعلانم ءاثي نه امثرون ةيلزا ةصاخ ةيئافطصا
 ةنلطاىف ىا هي اهف مكل 8 'ىئاهزاونال ءاطعةبؤرلا لعجو قولخملاببسب قولخملل تيطعاف

 طقف طارفالاب سال فانصالاو عاونالاب سحب # ةريثك ةهك اف 8 بارشلاو ماءطلاىوس
 اهدرفا كلذلو مهنادباو مهعابطل اهقفوأو مهدنع اهذلأو سانلل ءايشالا ىهشا نه هك اوفلاو

 ىلع راجشالاىلعف قانلااماو اهترتكلةبون ىف نواكأت اهضءب ىا « نولك أت اهنم © ركذلاب .
 ثيدااىفو اب ةرفوم ادباراملاب ةبم ىهف ةظحل اهرع نع تلخ ةرجشاهف ىرتال ماودلا !

 صيصختال مدقتلاو ةضوعبت نف اهناكم اهالثه تدنالا اهرمث نم ةرمت ةخلاف لجر عزنيال

 ىلع ةلالد هيف نوكف لوالاك ص صختالوإ ةلصافلل راجلا مدّقتو ةث ادتبا نوكت نا زوو

 ميلا ليصفت لعلو ءاذغلاىلا جاتحي ىتح لاحت الذا توفت اف سبل هكفتال نولك أيام لك نا

 امل ةنطلا من رئاس ىلا ةفاضالاب ريقح وهو ناءرقلاىف ءريركتو سبالملاو براشملاو معاطملاب
 نها ةالصلا لها نه قسافلاو مهل قيوشتو مهعاودل كير هيفف ةقافلاو ةدشلا نم م اك

 موب نزح وفاخي هناف جراخ هنارهاظااو دعولا اذهت حل لخدب نا بجوف مساو هنايا و هللاب

 وءاسانيذلا مهناف نيلماكلا نيئمؤملاق>ىف ةيالا نا لصاخلاو هجورخىت روذجالو ةمانقلا |

 الاو لامكلا ىلع نكي مل مهمالسا نك اونما ناو مهناف نوصقانلا اماو ىلاعت هلل .ههوجو '

 قيرطبالا مهللا ةيآلاوكح تحن مهاو>د نع ىلأي نانتمالا ماقف ىوقتلا كرتب هللا اوصخ ال
 ىلعف مءاذعو مهسبح نامز ءاهتاو مءزحو مهفوخ ةدم ءاضقنا دعب امعن مهل ناف قاحلالا |

 مرح ةيدوصلا براثملاو معاطملاب ىنتك ١نم ناف نطاوللاو ىهاوظلاىف دمع نا لقاعلا |

 مل فراءملاراجشا رامثا نم رادلا هذهىف مطي ملنرمو تافشاكملابارشو تاددهاشملا ماعط نم ل



 فرخز ٌءروس دهزف محول 8ع

 ١ تانو>وت قوش زا ملد ٠ قوش دشا مهلاناو ىئاقل ىلا راربالا قود لاطالا » مناقاتشم
 / نوزف زور هون قوش ملدرد ٠ تساوربب نايبز تلامح قوش نورد رد » تساوج متادنو

 / سفنا ىهشتام اهفو رابكلا ضعب لاق « تساوزفا زور هج هكنيين» ديرو لد ٠ ددركيم

 | قاشملاهوجو اولممت و شطعلاو عو+لانم ايندلاىف اوساق امل تاياضرلاو تادهاجلابابرا

 | يهذلا فاد ىف ةئعطالا ناولأ نم اولك مهل لاّقبو باولانه هوجوب ةناىف نوزاتميف
 / بابرا اماو ةلاخلا مايالاىف متفلسا امب اًئينه بهذلاباوك ١ نم ةبرشالافانصا نه اوبرشاو
 | طرف نم هوساقام لوطل ىلاعت هللاىلارظنلا نمنيعالاذانام مهلف ةلاو ةفرءملالهاو بولقلا
 | ودرم نانا عمطو مجرب داتسرب ارادخ ىموق ٠ بلطلاىف حاورالالذبو مموله قاتشالا
 ١ ىلاعت هللاىح واو دنئاقراع نان ١ دتسرب تدحمو رهيب اروا نوقو هدنام شاداب دنيرد دسار

 | ةيبوبرلا ىطعيل نكلو لاون ريغل ىتددع نم ىلا ءادوالادوا نادواداي مالسلا هيلع دواد ىلا
 | سعو عاطا نالالهأ نك !لا ارانو ةنجقلخا ملولرانوا ةنلل دبع نك لظا نع دوادإب اهقح
 رانلافاخن اولاقو ٠ دئدوب هتخادك تدابعزا ىنعي اوا<“ دق داعلانم ةفئاطب مالسلا هيلع ىسع

 هلابح هديعن اولاتف كلذك نيرخآ موب صو متوجر اقولخمو متفخ اقولخم لاقف ة:اوجرتاو |
 ١ ةذاذل هللا هحر ىرصبلا نسحلاق مكعم ميقا نا تما ات> هللاءايلوا مث'ا لاقف هلال اهظعتو
 | لال وسراي لاقاساىعا ناربأاىفو امندلا ىف درابلاءاملا ةذاذلك ةرخ آلا يف هللاالا هلاالذا ةداهش
 | كسفن تّْشاام اهف تبصاةنملاهللا كلخ دا ناىناعااي لاقف لبالابحا ىناف لبا ةنلاىف له

 | ةنخلا هللا كالخدا ناأ لاق ليلاس ١> ىلاف ليخ ةنلطا له هللالوسراي رخآ لاقو كنبعتذاو

 ةلزنم ةنللا لها ىتدأ نا ثيدحلاىفو تش ثرح كب ريطت ءارمح ةتوقاي نم اسرف اف تبصا |
 | حاريو هلعىدغيدناو مداخ ةثامالثهلناو ةعياسلا هقوذو ةسداسلا ىلعوه»و تاج رد عيسهلنا ندا

 هرخاذإي اك هلوأ نال هناو ىرخالاىف سيل ماعطلا نم نول ةفد لكىف ةف# ةثاءثالثب مون لكىف
 هرخآ نلب م هلوأ دلل هناو رخ آلاف سبل باريش ءانا لكىف ءانا ةئاعالث ةيرششالانه هل.ناو |

 | هل ناو أيش ىدنع امم كلذ صقنس ملو مهتيقسو ةنللا لها ثمعط الىل تنذأوا براي لوقبل هناو
 لهانا لاق ىملسلاةئيظ ىلا نعو ايندلا نم هجاوزا ىوس ةجوز نيم.سو ني": نيعلارو1-ا نم

 | مهنم لئاقلانا تح هتارطتاالا قش موقلانم عاد وعدياف كرطماام لوقتف ةباحس مهلظتل ةنخلا
 وهو رئاطلا ىهتشي ةنْطالها نم لجرلانا لاق ةهاما ىلا نعو ابارتا بءاوك انبرطما لوقبل |
 مقتف «لاشلا لبتقيو سافر تدضاال خرتذ ئطلامتسلكا اك يزبقك داق احسن اقلذتسي معلا رار ١
 توافت بسح بتأ سم اهلف ةيؤرلا اماو هناكمىلا عجرب مث ديربام هنم برعشق ءديىف قيربالا |

 | رظنلاةذل كلأس ,ربكاىفو تاذالا مظعا هنافنانلامعن اون هللاىلا اورظن اذاو نيث ارلا تاقبط
 | رفكي ةنطاىف هللاىرا لاقول ىاهةفلانم لاقنه ىلع در ةيآلاىف ريقفلا لود ٠ كهجو ىلا

 ازهاكللا ءواو انام ةيزقرالاق الطن لكم هنآ حبشي ىلا نال اعل ذتإل نعت 1 ناةدكيالوتنطع نكي ةاواؤم |
 | دومسملاديقت ةنملاب ىثآرلا ديمل!ةيؤر دع نم مزليالو هللا ىا كرما ف رظ ةنملانأ دقتعا اذا |

 | ايندلاف سيل هللانا عم ايندلا ف للاىأر سو هيلع هللا ىلص هللالوسر نا ىرئالأ.اهب ىنرملا |



 هز مو. #ع نورشعلاو سماخلاهزجلا

 دوهعملا نال ةغيصلا امهلع لد اك ىا فاحصلا ترتكو باوك الا تالق ىتفملا ىدعس لاق
 فلا نيعبسب فاطي هنع هللا وذر ساعع نبانعو لك الا ىلاوا ىلا ةسدلاب برشلاىناوا ةلق |

 ىلعالا اماو ةجرد لفس“الاذهو ميط هلزوا لك نولفلأ نوعس ةفحص لكفف بهذ نم ةقك

 نم « سفنالا هيهتشتام و ةناىف ىا « افو » ىناءلانيعىف اك ةفحص فلأ ةئامعبسب 37 ٌْ
 كلذوحتو بكارملاو سبالملاو ح < اذلاو يراشملاو معاطملاك ةيناسفنلا تاهتشملاو ذالملا ن

 تعشالاو موهسفت | ىوشلاو هنولأ يام عسي هللا مهطعإ له ةئطال ها ةمدقملا ةلئسالا ىف 0

 هيهشت ام هلك ةزلا معن نا 3 الإ ىنعم باوحلاو هيأ فاك ةعيرششلا هانم نم ان ع مسوق

 ةوهشن٠ء ةنح لها هللا مصعي ليقدقو هللا لصتالو سوؤنلا 00 الام اذ نسلو ندهالا

 نايدالا ع.يمح ىف قفل ةطاوالا ة'طاىف سيلا ىلع اذهلد ريمذلا لوس ٠ هنع ىهنموا لاخم |

 حابشالا حرشف مهضعب اهزوج دقو ةوهلالا ةمكحلل ةفلاخم !منوكل ةطاوللا ءاهتشا اهبف سيلف
 ىلع الالح اهمنوكل ةطاوالاك تسلف را اماو طواةصقف هاني دقو اشحاف اطلغ هيف طلغو |
 جاوزالا اهف رتتست اذلو ناكام انماك ةمكتلا فلاخيام ةللعأ| 8: كقلالا نط اطااوافغالا ىذني ظ
 'ىشلا تذذل لاَ # نيعالا ذإتو 8 كانه ةمرحالر لحال ناك ناو نهم راح ريغ نع |

 ىدتس لاق هتدغاشم رو نيغالا ءناتشت ئءملاو اذيذل هتدجو ىا ةذاذلو اذاذا رسكلاب |
 ميركلا ههجو ىلا رظنلا هنم ناف اهميعلل اهظعت حورلاو ةكئئالملا زن: ناب: ض اذه ىفملا ظ

 نيعالا ذلتام نيبو سفنالا ىهشئام نيب ناتش رفعج لاق ىربكلا ةذالاو» رظنلا اذهف ىبتا |
 ن*الرحبف سمفي عبص ”اك نيعالاذإةامبنجف تاذللاو تاوهشلاو معنلاّنه ةنطلافام نال |

 ىقالاهجولاىلارظناابالا 2 رادلاف نيعالا ذإتالو ةقولخم اهنال ةيامنودح اهل ةذطاتاومش

 تشيب لها معن *هامحزا درك رانخا هلكود ندب هكءدروا ط.شوزد ٠ هلةءاالو دحال ىذلا |

 عماوج نم ّ رارسالا تفتك لاق ذك ٠1 نيعاةنهناي" تعارشا كدا اي"نانجت؟ غاي دمع

 لصفلا ىلع امهفاه فصو ىلع مهلك قلألا عمتج اولام نينظنالا نيتاهب عم هنال نارقلا |

 دئاوتم تسازي> هح رد ناع تذل هكدتنا دم رظلا لها هكءدومرف ىثشورد ع اود رم

 مكنا لاج راؤنا تاءملي هتثك ىراط ناشيا ترتصن رظن رب لازتعا وادع هكازىتمح دوب

 هرب تسيح زا ترابع نيعالا ذات هكىوكب ناشيا اب دنام .ديشوب ناشيارب مكبر نورتس |
 « تسد زوصتم بوح لاح ةدهاشمع ز> نيعتذلار قوش لها هكتسا ندور ىنزيصي اص

 ىزيكق ماما ٠ تسينوت رادند نديد زا زج هديد تذل ٠ ارئاقاتشم هكزادنارب شدءزا هدرب

 راش قوم هك دن> ىهار قشاع تسا قا.تشا روخ ارف رادد تذل 5 ةقايخرف* هدأ

 | قالتن هكرباا هذاك "لفن هنلأةةخز' ىزرشم+ نؤنآوُذ ناؤ“دكشاب تن وؤقأ راذلاق"تانلذ"ون

 ا روبزردو ز هدابزؤ تسود راددب قوش راشد ق-هود ارك تسا تت. 2

 نارك انا ىاز قع ثدايزو'نوهوتاتيجنل'تءافكل اكشن علفم قار م تعب كالاداغا
 ةصاخ نهو ناسا ىارب نه ترغخ١و نام نازا نه تمحرو نا_لاط هرم نه سناو

 ماةاتشم



 فرخز روس هإ مرد 8ع

 | ةمايقلاموه :نيقتملل لاَ ىا نيقتملا َنيِمْوملب صوصخم هللا ىلا فاضملا داعلا ظفلو ىدابع اب
 #« نونز< منا الو » هراكملا ءاقلانم # مويلا مكيلعف وخال وه ىدابعاي مهمولقل ابييطتواشب شت

 ايندلاىفىا مويلا مكللع فوخال ءاطع نبا لاقو نيقتملاريغ نزحبو قاخي مك دصاقملا توف نه

 مهرشبدابعلا صاوخ نال كلذو دءلا ةشحوب رجالا نونزمن ملأ الو ناعالا ةقرافم نم

 ةرخآآلافو ايندلا ةايلاىف ىرشبلا مهاىلاعت هلوقهيلع لداكةرخ الاو ايندلا ىف ةمالسلاب مد

 تاليواتلا فو مهريعماعب ةجاحالو مهل نكي مهمالسب مهملعو ناتكلاب نورومأم يحلو

 فوخال ايندلا ىف هتيدودع ف شب هصتخاو تاقولخلا قرنه هللاهقتعا نمنا ىلاريشي ةيمحنلا

 | هقارغتساعم ةرخ لاو ايندلا معن نم هتافام ىلع نزحنالو ّللانع هبجحم ”ىثنم ةءايقلاموي هيلع |
 | 6# نيملسم اوناكو 8 ىدانمال ةفص # انئايااب اؤنها نينلا 8 فطاوعلاوفراعملا رح جيف

 ١ انتعاطل ةملاس مهدشنا نيلعاج انا مهوجو نيصل# وا ةلصلا ىلع فطع وا واولا نه لاح

 | نع مهسؤر قئالغا عفرتف ىدابع اي دانم ىدانيفدحالك عزف ساناا هللاثعي اذا لتاقم نع

 ١ تاليوأتلافو مهسؤر ةلطابلا نايد“الا لها سكتيف ةيالا اونمآ نيذلا اهعبتي مث عاجرلا
 | باد ال نيماسم طسولا فو مهاظا!ىف هيهاونو هصاوال :ةيادلاىف نيما_سم اوناكو ةيمحتلا

 | ةيابتا فود نطاملا ف قالخالا_ليدت ف ةقيتللا كابزأب ٍتيدأتي,ةعيرتشلا قفافراللع .ةقيزرطلا
 نم جارخالا ىف انطابو !ىهاظ مكلا نإبرجو ةيهلالا تاريدقتلاو ةيلزالا ماكحالل نيملسم

 تاي الاب ناميالا ىلا ةراشا ةيآلاف مث ىهتتا قيقحلا دوجولارونىلا ىزاحلا دوجولا ةملظنم |
 لصح اذا مث ناعالاىفنايعلادءب رهظت امنا مالسالا ةقيقحو اينايع اناعا ةيئيوكتلاو ةيليزتتلا
 ىتاذلا ناعالا وه ىذلا للاب ناميالا ىلا كلاسلا قرتي تاي الاب ناعالا وهو ىتافصلا نامالا
 © نوربحت 8 مكتوكلاح تانمؤملا كّواسن * مكجاوزاو ملا 311 اولخدا  ادجف عاف

 ةئيهلا نسح وهو ةربآانم نونيزت وا مكهوجو ىلع هرثأ ىا هرابح رهظي ارورس نورست
 | هريسو هريح بهذ دق لجر رانلانم جرخم ىورام هنمو نسختسملا رئالاربأا بغارلا لاق

 | ىدتقملاةنسحلا هلامفأ را أ نم سانلابولقىف همولع رثأ نم قسامل ملاعلا ربحلاو هاهو هلامح ىا
 | هربحو رورسلا حتفلابو ىثولاو نسحلاو ةمعنلا رئأوا رثالا رسسكلابربلا سوماقلاىفلاق اه
 قاءتبام مورلا ةروس- ىف صدقو ةنسح ةمغن لكو ةناىف ءامسلا حتتفلاب ةربخلاو ةمعنلاو هرمش

 متالاصولا ةنج اولخدا ةيمجتنلا تاليواتلافو نوربحم ةضوريف مهف ىلاءت هلوق دنع عامسلاب |

 | دعب _نانمؤملا, داعلا ىلع :ئا 0 مهلع فاطي د سنالا ضايرىف نو.عنتت باطلا ىف مكلاثماو

 | فئاطلاو نادلولاو ناملغلا ىديأب رادي ٠ ناشيا رسرب دننادركب ةيسراقلابو ةنملا مهلوخد

 ةضيرعلاةعصقلا ىهو ةنقج عج نافك ةفوص مج نهناساك## بهذنمفاحصب 9 نيشكب ىنءإ |
 امفعاصق دارملاو ناذا اهل تسيل ىا ىدسلالاق هاوفالا ةرودم ىلاوا ىادهاجم لاق ةعساولا

 زارب هشوك ىف - تسدىب ىاهزوكو ةيسرافلابو باريش ايف بهذنم #« باوك او  ماعط

 ءاس ثبح نه براشلا بريشل موط رخاالو هل ةوومال زوكوهو تل 2 .٠ بارش فائصا



 دي مرر 26 نورشملاو.نييفاخلاءزملا

 طنارشو مهانئتسا نيذلانوقتملا مهو ضعإ نأشىف مهضعب .ملكشيو. ضعبف مهضعب عفشيو
 ةيودد ةلعل بو ريغ نه هللإه> ول هاضلاخ هر هللاف نيباحمتم اونوكي نا هللا ةاا ا

 نه ضع ' ىف مهضعب ىربام ردقبف ةنهادم مهيب ىرجي الو هلاباط ىف نينواعتم ةّئآوه
 هللاءاضرب ال ًايشا ةئم لع اذاف هنواميو هقفاويو هدعاسي داهتجالاو دلياو ليالطلا قس

 قفرلاب هحصند لب رفك ةقرطلاىف ةارادملا لبق دقف هيرادبالو هبحاص نم هاضربال ىلاعت
 نسحو هتدوم قدص ىلا دوعي هيدل ددجتام كرثو هيلعناكام ىلا دام اذااف ةنسلا ةظعوملاو

 هكىشابرتبوبحم نازك ٠ ىازاب تس>حللس رسزا تزوتع اندع متدعناو ىلاعتهللالاق اك هتبح |

 | ناليلخو نائمؤم ناليلخ ناكةي آلا هذه ىف هنع هللاىضر بلاط ىلا نب ىلع لاقو ٠ ىدوب |
 ىرأنو كلوسر ةعاطو كتعاطب ىنسمأي ناك انالفنابراي لاقف نينمؤملاد>ا تاف نا رفا
 همركاو ىنتده م هدهاو ىدعب هلضتالف براي كقالم ىلا ىنريخو لمشلا نع قاتستو ريخلاب

 هبحاصا امهن٠ دحاو لك لوقيف امهحاورا نيبىا امهنيبعمج نءؤملاهللخ تاماذاف ىنتمرك ١ك

 ناك انالف نا براي لوقبف نيرفاكلا د>١ توميو لاق اريخ هيلع ىنثف بحاصلاعنو خالامأ

 كبقالم ريغ ىلا .ىزبخو .ريخلا نع: قاهنإو نشلاب قف ضار: كلوسر :ةعاطو كتعاط نع ىناهن |

 لوقف اههنب عمج رفاكلا هليلخ تاماذاف قتنها اك هنعأو ىتتالضا مك هالضاو ىدعب هدهتالف
 لوشإ هللا نا ثيداىفو ارش هيلع ىف لدلخحلا سأبو خالا 1 هيحاصل امه دحاو لك

 نوباحتملاىرخا ةياورىفو ىلظالا ل طال موب ىلظ ىف مهلظامويلا ىلالحب نوباحتملانبا ةمايقلا موب

 | هللاىضر سانع نبا لاقو ءادهشلاو نودنلا مهطبغي رون نه رباثم مها ىلالح هللاف ىا ىف
 ةوئكا دما عفن ناو اذم هللادنعام لانس اما هناف هللداعو هلللاوو هلل ضعباو هللبحأ اهلنع ١

 راصنالاونيرجاهملانيب ىنا ماسوهيلعهّللاىلص هللا لودر نا تن دقو .ةي الا أرقمث هلها كلذ
 ناطيسشلاو سفنلاو ايندلا قيرط ىفالىا اناوخا هللاف اونوك لاقو ةئيدملا ىلا همودق دعب |

 | ىاعت ىلادت قحب ىو هكتسنا زا تاقولخم زا دراد ثدود ارىك رك ٠١ رشبلاعيمجنم |
 ١ كلذ هشحواو امندلا باطنم كلذ هعئمهللا ة ضااخ قاذ نم هنع هللاوذر قيدصلا لاقو

 دراد ييءانم قحاب ىدود ىورزا اب دراد

 رات الاخ اب. رطتل واكد ما منارلا تح دان امو

 | صخا ىتلف ةلزان هب ثازنف ضعب نم هب صخا مهضعب ءالخا ةثالث لجرل ناكرمج نب ديدع لاق

 كنيعا ىذلاب انا ام هللاق ىنذيعت نا بحا ىناو اذك و اذكى لزتدق هنا نالفاي لاقف ةثالثلا
 تعجر هدير“ ىذلا ناكملا تغاب اذا ت> كعءم انا مر هيلي ىذلا ىلا قلطناف كعشاو

 ىاثلاو هلام لوالاف لاق تلخدو تنك ام ثدح كم انا:هلاقق ثلاثلا ىلا" قلطناف. كتكرتو
 نإ تنلتشن تزراذخه لادم, هج ودك ب كسالكمتتو نم كسادق ايش :٠ هلم تلانلااق .هتيشعاوالعأ
 ىا « دابع اي 8 روم تسد روخ تءشحيةك نكن ونك ٠ روك يبدت تسلقعو مشج ت 1

 ىدايعأي
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 | ةماقلانا ملعاؤ ٠ نورفغتسيو هل نوحرتسيف ةمحرلا ةكالم ىلاعت هللا قل رافخ ءالاةلك

 | دحا لك تو.ىعو ىرغصل'ةمانقلاو ءاز>ال مث ل اىلاقوسلاو داسجالا ريش وهو ىربكلا ثالث

 ةردد وانانلاض اير ن٠ ةضور ريقل |ىلءح اذإو هتماق تداق دقف تام نه مالسلاهءلع لاقاك

 ْ هتقو ماعيال ىلع_-ولا.ده ماق و قئالخلا عنيج توه ىو ىط-ولاةحابقلاو ناريلارفح نم

 | لهحلا رتكيو ماعلا عفرب نا لتم مالسلاهيلع لوسرلان ع ةاوقنملات امالعلاب ماعي اما و انه

 | :نءودتتاولا ىقلا »تاما نينا: نوكي ىحت ءاطتلا ظ كي ولاجرلا لقوة نقعا بوشوىالاو
 همسرالا نيدلانهالو ةيحأ اللا مالسالا نه ىقدال نامز سانا ىلع ىأي هنع هللا ىشر ىلع

 | نامزل:كلذ لهأرشش للاركذ نع بار ىهو مهدجاسم نورمعي هسردالا ناءرفلان هالو
 | ٠ دشإب تلاع ماع همحرك ( ىدعس حيشلالاق ) دوعت مهلاو ةتتفلاج رخم مهنه مه وأملع
 ْ الو هب ىدهع :ىفعي ٠ رادولعدم تديروك راك زيهربان ملاع ( لاقو ) ىناذكو صد 4 ىف

 ا ةدوملا ةلطاو * تسود ة.تراقلاب ل.اخ م ( ءالخالا ) لمح الب ماع ند هللاب ذوعف ىدتم

 | ةيوسدلا رومالاىف وا قالطالا ىلع ايندلاف نوناحتملاى! اهطسوتن ىا سفالا للخت اهنال

 | نيونتلاو عنام ريغ أدتبااب لصفلاو ودع هلوقا فرظ وهو ةعاسا امهتأت ذا موب # دامو ©

 | باحتلاو ةلطاقئالع نه مهام عاطقنال # ودع. ضعبا مىضعب 8 هيلا فاضاا نعضوع هيف

 اهلاح ىلع قت هللاىف تناك امل ايندلا ف مهتلخ ناف # نيقتملاالا 8 باذحلاب ابابسا اهم وكروهظل

 | لصتم لوالا ىلع .ءاننتسالاو تاجردلاعفدو باوثا! نه ردا زان نك لك ةدهاشع دادزت لب

 ا رفك رب هدول تنوأعم ىارب ناشيا ”ىسود هلل نار فاك ( ىف-ثاكل ا لاق 0 عل م ىناثلاىلعو

 | :ىلاعت ىادخ ىارب ناشيا تح هكنانمؤمو اضعب مهضعي نءليو هكدنوُش نمشسد همهاب تيصعم

 ْ 20 ىفشاك تاليوات ردو دننك تعافث اةارك دك اخ دبر ان اكيل ناني الزل تلقوا هدو

 ةييسيما و ةتابامياعنوز. تح هكهيقيقح ةمان تلخ دشاب ىع عون راهج تلخ هل تا

 | مود ركيدكي اب ادهشو ايفماو ايلواو ابنا تح نوج نأ فراعتو حاورا بسسانناب دوب
 ١ دحاضا تحب نؤني اخلاء ضافا قولا سكك طعما قيل كل نأ طاحت و دماق جوع

 | ريدي لاخ تحزا عون ود نياو عادم ناديرم تداراو ا.دنا اب منا ”ىسوذو مهاب راراو |

 | هكهيلقع تحم موس تسيونعمو ىروص جنان دئاوف رمثمو ترخآ رد هن ايند رد هل تسين

 ىتسودو عانصو راحت تبحم نوح هبويند اص ريسداو شاع. ٍبابسا يصح تسا دنتسم

 | تايمشمو هيسح تاذإب نا دانتساو هيناسفن تنحم مراه> اضعاب تاحاح بابراو مداخماب مادخ

 لاوز زين تحب نا دشاب لئازو ىنآاق تبحب زا عون ود نيا بابسا هكتمانق رد سب هيسفن
 هل ى-سود نا دديوس هن لوص# تباغو ضرغو دكت دوجو 'ىنمتم نوح كلب دراذب

 : هزاهكرهم ء دش زيكنا ىمشد ”ىتسود ٠ دشزيما ضرغ ناك ”قسود « دوش لدم مشد
 نا ىلا ريشي ةيمجنلا تاليوأتلافو ٠ كاثبات دوش دشروخ وج تدار « كاب تشك ىظغ
 ةوادع ةرخ الاف نوكت ةيئاسنالا ةعيبطلاو ىوهلاىلع ةمارثدلايف نوكت ةئادصو ةلخ لك

 ضعب نه. مهضنيل.: عفتني و: ادبالا ىلا ةنقاب لخلل ىفاءالضالاو نسمي كمل ضمنا زبعإ
 1 دل مسكس ومما



 ه# عد ع نورشمااو سماخلاءزجلا

 مكلنيب'الو لاقف اهيف ةدئافال ءايشا نع نولأسي اوناك ىناءمالهأ ضعب لاقو أزج نهنم
 | نوئجم امك ءايرنالا نا ىلا ةراشا ةيالاىفو دئاوف اهق مكل ىتلا ةلئسالانع مكسجا ىنعي لا
 لاقاذلو ةأكحلاو ٍباتكلامهماعيو لافاك معان امن ةءكحلاب نوئيجع هللادنع نم باتكلاب
 نوءبطا دوو ىفااخنىف 4 لاوةناف لف ةمكحلاوه هيف نوفلتخم امع نايبلازال ا مكلنيب'الو
 هللانا » هللاعاطأ دقف لوسرلاعطي نه لاق م قحلاةعاط ىتعاط ناف ىلاعت هنع هخابا اهف
 وهو هيف ةعاطلاب ميه سمأ ناس وهو ديحوتلاو ةدايعلاب هوصخف 0 هودنعاف مكبدو ىنروه

 :6 مقتسم طارد عئارشلاب د.عتلاو ديحوتلاىا ©« اذه وه عيارشلاب دعبتلاو ديحوتلا داقتعا

 مكعم كيرش ةيدوبعلاف ىلاذ ىنودبءتال ىا هودبعاف ةيمجنلا تاليوأتلافو 0 او

 عمج * بازحالافاتخاف ف اعرمح هدبعت نا ميقتسم طارص اذه انايا هت وب رب درغتم هناو

 7 ندشإ رك زر" لكرجتلاوأ ديارنا ىّرقلا كئاعيزا يا" نابل ةءاعغ: بك وبكل بح
 دعب مهفالتخا دارملاو كلذك اوناكف فئاوطو اقرف مهلعج ىا اوبزحف هموق بزح لاعب
 1 ىاأ د مهند 7 قه امف ردع اوثدحا منال هنابح ىفال ةنس ةثام تالثب ماللسلا هيلع ىع

 مالسا|هلع ىسيع صاىىراصنااو دولا ىخ ىف ىراصتلاو دوملا نم مهلا مل نه نوب

 اوبزحم هموق ىنمي ةمجنلا تاليوأتلا فو ةثالث ثلاث وه و ةهل' هماو ىسبعو هتلامهضعبو |

 نيذلل ليوف 8# نيكرشملا نيماظلا قح ىف ىلاعت هللا لاقف هلق اوداراو هيلع اوماظو هتوبن

 له 8 حعرلا م ءاع ىا فصاع موب ىف هوك باذعاا ملا موب دارملاو ةميقلامون وع | ا 2 . . 8 ً . هسا

 ١ ةعاسلانم لدبوهف ةعاسلا نايتاالاىا «مهينأتنا ةعاسلاالاوه سانا ارظتذامىا «# نورظني

 نايتاىأردصملا ىلع اهباصتنا «ةتنب ظطاهتو رظتني مهنأك اوناك ةلاحم ال مهينأتةعاسلا تناكاملو |
 | داشرالا ىف لاق تادرفملاىف5 بست ال ثرحنه ”ىثلا ةاحافم تغبلاو هاكان ةيسرافلابو ةنغب

 كلذو اهل نيكي اندلاروماب نيلغتشم ع نيلفاغ لب اهل نيدقرتم ايناوك ةنعال يف ا

 ىدؤت الف مهلامتا بسح ىلع سالا لك ىزاحببف اهمنايناب *# نورءشيال مهو قم ىلاعت هلوق

 اعرو ةتغب ىلا ءاح تقو ىا ىنف هليحم تقو فرعيمل اذا هنآل هلدادعتسالاو هعوقوب روعشلا عم

 نوءضعةعاسلاناسا دبش بجو اذإف ىنائلاوهانه دارملاو هلرك-:مهنع لفاغ صخشلاو 6

 هباذعملأ مون ىنأينأ لبق ةعرج لكل ةيوتلاو بنذلكنع ح ورحلالقاعلا ىلعفةيلاحلا ةلما |

 ْ نهو ال الس روناهلو تيوط راقعتِسا اهفو تيوط اذاو ةملظم ءادوس صو تيوط رافذتسا ْ

 ( اودححو هب 00 و نوااظلا لوش اع هللالاعت هلاشاو هللادلو هدا بزحو

 | ةتغب 'ىثأا نايتا نوكي ار هنال هنغ اهب ىنغتسيال ىح نورءشيال مه و هلوق ىدؤم ةقنب

 ١ مهحاوداج رحت ق> مولع نوددشيو نيملاطلا ىلع هيقنولزني باذعلا ةكنالم نافتوملاموبوهو
 ا اهف سلوتيوط اذاف هدي دج ةمو مول هلوالا نم وم نمام ثيدخحاىفو نادعلادشاب ةثخلا



 فرخز ةروش و2 مرد ع

 هلم أ هنأل ىدهملا هه ىدتهو مههؤيو سانلاب ىلصي ىسع نا حصالامث دياقعلا حرشفو

 | ريقلال ود ٠ ىنااةجرد ىلولا غاسالو ىلو ىدهلاو ىف ىسيع نال ىدهملانه ىلوا هتماماف

 | ىأل هلا تبن دقو ىغعا دق هيو نامز ناف ةوبنلاب لزنيال مالسلاهيلع ىسع نال مالكه

 ليئارساى ايننأك اعباتمالوبدكلا بادأك اطرشمال ماسو هيلعىلاعت هللاىل هللالوسر دعب
 ١ ىسعهب ىدتشو ىدهم امو ةياالا ةريغلل نكل ةمآلا هداه ند هنأ ىلعو انتعيرش ىلع لزنياعاو

 جارعملا ةل انيش ىدتقاىسيع نا حص دقوماسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنالاب ءادتقاهب ءادتقالا نال
 هتروص ىهاظ هنال اضيأ هتفلخ ىدتش نا بحف ءاينالا رئاصعم ىضقالا دجسملا ف

 لدجو دينكم كش سب ةيسرافلابو اهعوقو ىف نكشتالف # اهب نرتمتالف #© ةلامكلا ةرملا
 أ ىاده اوعماو ىاإ 5 نودماو 0 ص هف مف ةحاملا ءارتمالاو تماق نعل در امم

 | لصوم هي مقتسم طارد 9 عابتالاوهو هيلا كوعدا ىذلا « اذه © ىلوسروا ىعرش و

 ١ نوكفاملع ةلالدلاوةعاسلاب مالعالان م هيفامل نا ءرقلل لعل هناو ىف ريمضلا نسا لاقو قححا ىلا

 نعم كنف رصيالو ناطشلامكنعالىا «ناطيشلا مكت دصي الو ناءرقلاىلا ةراشا اضيا اذه
 هنع عزو ةطانه كابا جرخا ثيح ةوادءلانيب ه« نيبم ودع مكل هنا #9 ىعارتا طارص
 مداريخ مهربخأف شوحولاو عابسلاىلا بهذف نآلا هب لعفأ اف ةسوسولاب ةنلا نههتجرخأ ندلبا لاق ةنملانم مالتاتلا هلع مذآ' جرحت الهنا( ىحتو )'ةيليل ”عكش لع#او ةروثل نمل
 ١ دحاو لتققو هولتم نا ىتش لاق كلذوف ريبدتلا ام عايسلاو شوحولات لاق قت هنم دلو»امو

 | تلق أدق عابسلانا مدآ ىلا اكد مهناما سيلبا و مدا ىلا اوايفاأف كتفلأ' نك <لولا |

 | قلا عابسالاودع بلكلااراص مويلا كلذ نمو اهمزه تح شودحولاو عايسلا ىلع تبلكلا

 | ىلع هقاصب عقوف نط ناك نيح مدا ىلع قصب سيلبا نا هلصاو هدالوالو 5 ءادعا :ىه

 ' مدابسنأ اذلو بلكلاةراوقلانه قاذف عضوملاكلذ روق ىتح ليربج هللارمأف هترس عضوم
 ا سف وهده ودعو هضغس قفقاثمو هدس# نمهؤم ءادعا ةسمح ناب نهؤملالاهو هلايماح راصو |

 ىوقأةعباتملا طا رص نع دصلاف سفنلا فرست ناك رابكلا ضءب لات ه١ هلدل ناطيش و هيوغل

 00 ا هل ندد نا مهصعل لاقو ءادعالا ىدعا تناك ناطيشلا نم

 عيطم ىرارب م دانس ما كدالا هذان كنلاغ اوك زمنا ارادم هكنادنح هكاار سشلا كم

 ىسعغهك مكه و  ىسدع ءامح ام # داصتفايو> دشك ند سفن قالاخ ٠ دشوت سما

 | هي كتنج دق لانو عئارمشلاب وا لحالات اياب وا ةحضاؤلا نازحءم لاب ىا #« تانيبلاب #دما

 | مكل نيبالو وه اهايا مكام الةعيرسشلاو ا ليجتالا ىا ةمكتحلاب ف اراهشمدروا ايو ارامث مدمأ

 نمهنايب سيلف ايندلاروماب قاعتبام اماو نيدلاروماب قاعتياموهو # هيف نوفا ىذلا ضءإ
 ضعب لاق فيك ةمحق لاةائسالاىفو ؟ك ايند روماب ماعا ملا مالسا!هيلع لاق امك ءاببنالافئاظو
 لكل ا ىنعمع انيه ضعبلانا امه هللاىذر سابع نبا لاق تاو و لكل |نيسل تع اماو

 هاجم

 0( نما“ 9605 ناننلا ع ود ]

 كبج لك ىلعلءجا مث هلوقىف هسكمك لكلاهبدارب ضعلانا حصالا ىتاعملانيعىفلاق اذكو



 هن مرو ع نورشملاو سمفاخلازجلا

 تاهحونو لامعلا تاذبو قسروصلا حاورالابف هب قطنلا عقوام ةروصل ق.ملاو هل ثلاوه

 ىلا ف لماعلا ةمه ىهنو ثدح عفن رت مماداقتعاو مومولعل ةعباتلا مهم تاقةلعتمو م وش

 | لماكلا ناسنالا نا ىناثلاو ٠ شيوخ ىالك روخرد درب دوس ٠ شيوخ ىالاو تمهزا

 دادءتساناف مهقوف لبقالخالاو برشملاف ةكئالملاك ىع ىتلا ةرواءملا دالوالا هنم دلوتت دق
 نأب نامزلارخا ىلا نيللستم هنوفاخم دالوالا ءالؤهو كلملا دادعتسا نم ىوقأ ناسنالا |

 ا
| 
| 
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 1 محا ب يم

 هب لصتب اك ةيودعملا ةا كسلا ىهو نامزل» رخآ يلا ضعب ىلا مهضعب نه سيفنلا سفنلا لصتب
 ةروصلا ملاع نا مو ةيروصلا هلك صو هعاسلا ماق كلا صعب ا نسال صعب ند ةمطنلا ا

 نامزلارخآ ىف هلوزنب مال لاهيلعىسيع ناوىا «هناو# ىنعملا ملاءاذكف هلسلستو هلهأ ءاقيب قاب
 ةغااملا ىلع ىهف هبهلوصحل اءلع هتيمستو ابرق ماعي اهطا رشأنه طرش 6 ةعاسلل ماعل
 ةح ىلع ليلد ىتوملا هءايحاوا ٍبأريغب هثودح ناوا اهبرقت ملعلا سفن هنأكف هب ماعيامم هنوك ىق
 ىسيع نا ثيدحلا ىفو ةعاسلاىف ةعقاولا رومالا نم ةرفكلا هركنبام مظعهوه ىذلا ثعبلا

 هللعو روغلاو نارو> نيبةيرقربم اكوهو قفا اها لاش ةسدقملا ضرالاب ةنننا ىلع كزني

 ىفاك هب غوبصءملا رصمملاو رمحالا نيطلا رصملا ناف رمح الاب نيغوبسصم نيب ون ىنعي نانرسدمم

 ةالصف سانلاو سدقااتنب ىأيف لاجدلا تشاو ةيرح هديبو نيهد هسأررعشو سوماقلا
 ةعيرش ىلع هفلخ ىل_هيو ىسع همدقؤ مامالا رخأ ف رصعلا ةالص ىف ةياور ىقو ح.صلا |
 ىراصنلا لتقو سئانكلاو علا برخيو بيلصا رسكيو ريزانخلا لتشمث مالسلا هيلع دمم |
 هنيبو تن“ سيل ميم نب ىسيعب سانلا ىلوا اناو تالع دالوا ءايدنالا ثيدحلاىفو هب نءا ندالا |

 عيبلا برخو مالسالا ىلع لتاقبو ريزنلا لتقيو بيلصلا رسكي لزتيام لوا هناو ىأ |

 لتشوبيلصلا رسسكيالدعو امكح مص نبا مكيف لزني نا نكشول ثيدحلاىفو سئانكلاو |

 | دارملا نا ىلع ثيدحلارخآ لد مالسالا الا اهلك للملا هنامرىف كلمتو ةيزطلا عضيو ريزئلا |

 لعلو ىووألا كلذ 0 مالسالا الا للشال نأب رافكلا نع اهعفرو اهكرت ةيزحلا عطوب

 حب ىفو ضرالانع كرمشاا رانا ةلازا لب امممق.ةح سدا ندوك ذملا لتقلاو ريسكلاب دارملا

 ءاضيبلا ةراناادنع لزئيف مص نبا ح.سملا هللاتعبذا لاجدلا حم .سملا ىتءيوه اهييف ماسم |

 هيفك اعضاو رمحا نيطوهو مضلاب درهلاب نيغوبصم نيبون' ىنمي نيتد ورهمنيب قشمد ىفرشب
 نازير شيورزا تارطق دنكفا نشب ددرس نود ىنءي رطق هسأر أطأط اذا نيكذم ةحتجا ىلع
 نو>ىوىور راهرطق دنقلا رع نوح ىنعي ول ٌوللاك نام هنم راب ف اة .ةططوح

 « دريمب دسر هكر فاك رم سنا ىنءاتامالا هسفقل رد رفاك لحالف ٠ دوش ناور دب داو ص

 لاجدلا ىا هبلطيف «٠ دسر ىوسف دتفا ىو مدج هكاج هرب ىنعي ءةرط ىهنذي نيح هسفنو

 لاجدلامالسل هيلع ىسيع لتش نيطسلفب ةبرق مضلابدل سوماقلا ف لاق لتقيقدل باب هكردي ىثح ١
 هوكي نائمؤمو مالسلاهيلع ىسيعو دنبا روريب جوجأمو جوجأي كن آو « ىهتثا اهباب دنع
 ةمامالاو ةعيرسشلاب ىسع موقيف ىدهملاو ىسع عمتجو . مدرك نصحتم جي أو دورب روط

 ةقلطملا ةفالخلا متاخ ىدهملا نا 5 ةئلطملا ةيالوا متاخ ىسيعف ةفالخلاو فاسلاب ىدهملاو

 لو



 فرخز روس 1 دف مر هع

 ءامسلاف نيرقتسم مهانلعج اك اهف نيرقتسم د ضرالاىف © عادبالا قيرطب معانقلخ اك
 مكتوفلخ ىا هدعب اماو هعم امأ هنعرمالاب ماق اذا انالف نالف فلخ لاَغ © نوفاخم 8

 ةطوذملا ليعاف الا نورمشاسسب و نورذتو نوتأت ايف مدالوا لثم' دعب ءافلخ نوريصيو
 ةردقلا ىلا ةسنلاب ةباثما هذه 1 ف ءامسلافنيدقتلاو حيبستلا مهنأش ناعم: مكترشابع
 كم ةكئالملا نا ىنعي ةدالولاب هيلا مهياستنا وا ةيدودعملل مهقاقحتسا مهو تك ةينايرلا

 لك ىلع زوجبف ةلئاتم ماسجالا ناو 06 اهنا تدنامل اديلوت اهقلخ لامحاو ةيمسلا ىف

 لثمنع ةلاعتف,'ىث لكل قلاخلا دقلا تاذو امادبا اهقلخ زاجاك رخ آلا ىلع زوجمام اهنه
 رداق ىلاعت هاو هللاةردق نه عد سد ىسع لثم نا قيقدحتل ا ءاشن ولو هلوقف كلذ

 نماضيا ةكئالملا طوقس ىلع هيبنتلاعم لاجرلا نم ةكئالملا ديلوت وهو كلذ نه عدبا ىلع

 بصن ةكئالمو ضيعبتال نف مكضعب اندلو ىا مكتم انلءط ىتفاا ىدعسلاق ةيدوبءملا ةجرد
 ىسيعع لاح سكع مأريغ نه مكنم ديلوتلا ”ىدتبن ىا ةيئادتبا نم نارهاظلاو لاا ىلع
 «لدبلل نه مهضعب لعجو ةداءلا فالخ ىلع نوكلاىف نيهج ولا ىلع هبهيشتااو مالسلاهيلع

 :ةازاق مارد ىبزا نيمز ردناسثيا هك مب الس ةكاشلم عضو منك كالها ارامش ىنعي

 ةياالا:نوكتءديدجت قل تأنو مكيهذي أشي نا ىلاعت هلوقك ىودعيو ضرالا نورمعي

 هللاعاطأ ول ناسنالا نا ىلا ةراشا ةي آلاىفو ماقملا مثالي الو لاصئتسالاو كالهلاب دعوتلل

 هذه ضرالاىف هللاةفبل> نوكيل ةكئئالملا قالخأب اقلذتم هلدج نأب هيلع هللا منال ىلاعت
 توراه نا ( يد ) ةفالخلا ةةيق> اهناف هللا قالخاب قلخت نا ىلا ام دعتسسل قالخالا

 مهنم الدب انكول الاقو تايفلاو للا رظلاو ىوهلا عابنا مدا 0 1 كتل تودراعو

 ناحل امهملع علخو ضرالا ىلا امهازت | ىلاعآ هللاف نولعشام لثم لعشتام ضرالا ءافلخ

 ترف ردصام امنع ردصف ىهاناا نع اهامن و قلاب سانا! نيب امكحم نا اه صاو ةرريشنلا

 انتتشل ةيصوصخلا ءذه ةكئالملل ناكولف هللارون ناضيف لوبقو ةفالحلاب صوصخم ناسنالانا

 تاف آلاءذه ل .نمنوموصعم مالسلامهماع ءابدنالا نام ةيع.لا ةيناوذلا ةمومذملا فاصوالاب
 رانتسارممولق حامصم رونت ىل>تلا روب نكلو ةيريشبلامهافصل ةمزال تناك ناوقالخالاو

 تاملظل قس م امررونب ضرالا تقرشاو 0 مش دس اكتم عنيمج مموأق رون

 ناسنالا قلخس ناسنالاب ضوص#لا ىلحتلا اذهو ر ونلا ءالعتسا عمروهظلا لاح تافصا هذه

 | !ىهاظ ةكئالملا هنم دلوتب+ل ناو ناسنالا نا مث ةكئالملا قوف نوكيف ةهلالا قالخالاب

 | ةداك داو ةيطلا_ هنياغنا "نم ةقلخ :لاءتدسانا, اهدح !!نيهجو ىلع انطايهميتدلوب دق .هنكل |
 لرسم اهكيا هنعهللاىضر عفارنب ةءافر نعى وراك ةكنالمةملاصلا هلامعاو ةفيرشلا
 ءءارو لحجر لاثق هد نمل هللا عمس لام عوكرلا ن ةانسأر عفد املف سو هيلع هللا ىلص

 الل للا ل اه ماكتملا ن» لاق .فرصنا املف هيف اكرابم اببط اريثك ادمح دما كلانبر

 فورح عوم 0 هرسو الوا بتكي مها. مو ردت» اكلم نيثالثو اءضب تياردقل لاق

 حودف رح لكاافرح نون الثو ةثالث مالسلا هيلع ىتلاءارو لير كد ىذلا تاملكل هذه
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 هه من” 8ع -  فورعملاو سماحلاءزجلا

 «اواقو نتثكب دودصلاو دصلاو للشام ركبدضلا جاتلاىف لاقأك ءدص أك هفرصو هءم ادص

 ىا « وهما ىسع نم مهدنع ريخ منهل! ناف كدنع ىا  ريخانتهل 'ء # كموق ىا |
 اف اذتهل | عم ادوكت سأبالف رالافوه ناك ثغ اهلا ندهريخ ىسع نآس هاظ ىا ىسع

 نودءم امنع كئاوا ىنسحلا انم مهل تقبس نيذلانا اباوج ىلاعت هلوق ل زنا ىلاعت هللانا ( ىود ) ا

 نب ىلع در مالسا|هيلع هنا ىورو مانصالاب صاخ هللنود نه نود.عيامو هلوقنا ىلع لدي |

 ملا تقبس نيذلانا نوكيف لقعيالا+ امزا تمهفامأ كموق ةغلب كلهداام هلوش ىرعبزلا ظ

 حعرصت ثيدحلا اذهىفو باطخلا نع رخأتملا ماعلا صصختلال زاحلا لاتحا عفدل
 ءالقعال مومعلاىلع عوضوم هنا ءاماعلا روهمج لوَشا6 ال ءالقءلاريغل عوضوم امناب

 ىتلا نيطايسشلا اودبع مهلب هلو ايا مالسااهلع نيب دقو مولءلا رحى مهريغو

 هب قطناك م6 دوبعم اًووكي نا نع لزع« اريزعو حيبسماو ةكئالملانا كلذ مع سم ْ

 حرفلا اورهظا امتاو نْلا نود.عي اوناك لب مهنود نء اتلوتنا كتاحبس ىلاعت هلوق |

 هلوق هبقطنناك دانعااو ةرباكملا ىلع مهكلامتو مهتءاقو ضحل ىمالا لوانه تاوصالا عفرو

 لاطنا و هلوق ةح باطل هدصق نع مهخلا لتق لدحلا » الدجالا كالهون رضضام 2 0

 لوعقم هنا ىلع 10 باصتناو قاشغالاب ق ولا راهظاو فاصنالاهجو ىلعهب روم ًاموهو هربغ |

 هلاونعذب ىتح قحلا بلطلال ماصخلاو لادا لجالالا لثمللا كلذ كلاون رخام ىا برضللهل

 تان لين ار قرتتإ لاكيلا مؤلكبا ةيخ :اق؟نازاتكلا يطلب #لاو ب كلانا: يلعن
 لاق ناو دمعي نال حلطصي ىسع ناب رقا دقف مكتهلا نهريخ ىسع لاق ناو ةدو.عم اهمات |

 ةدافتسالل ءولأسي ملو هولداجب نا لاؤسلا اذهب اومارف ىسيع ىنأ دقف اريخ مهنه دحاو سبل

 # نومصخموق مهلب هي لاقف ناسنالا سفن ةهوصخو هاما ةدئافا سيل مهلادجنا هللا نيف

 ناسنالا ناكو ىلاءآهللا لاق أك فاللاو جاحالا ىلع نولوحم لطابلاب ةموصخلا دادش دل ىا

 ءالؤه هللازود ن٠ نودبعيامو هلوق ن٠ دارملا نا اوملع دق منال كلذو الدج ”ىثشرثكا |

 دجو هاظلا بسحب مومعلل التحت مالكلا ىأرامل ىرعبزلا نا نكل ماقملا ةداهمشب مانصالا |
 هونرضام أرقمثلدحلا اونا الا هيلع اوناك ىده دعب موق لضام ثيدحلاىفو ةءوصخلل الاحي |

 | نوني هي ديءالا » ىسع وهو ميم نبا ىا وه ام ىا 3 وه نا هن هيلا كل

 | نوكبأل دبعلاو هللا نباال هتوهش عمشوا باالب هقلخوا ةوبثلاب هيلع اناضغب ك هلعاتمعلا ف |
 | اماما ءىهاظ الع نأب هيلع انمعلا هللاهمحر:ذاسعم نبا ىى# لقو مانص الك اهلاو ىلوم

 اقيقح ابحت اسما ىا # ليئارسا ىتبلالث» هانلعجو نيفراعلا بواةلارونهئطابو نيديرملل |

 قازعا رانا نأ نورتو راكللا» لئاج» لاق“. ةزئانلا لاذ الغ 1ك لكني ذأ
 ىضمللول 6 ءاشن ولو ## ىلووا ىناما هيلع مام دبع لكو مهلع انهاعلا ىف اعمط انيدوبع

 ءاشن وأ تيحنان ردق ىا طرشلا ىنعم وأ ن.ضتبو همزحيالاذلو عراضملا ىلع لخد ناو |

 نه سيل سنالا نه لاجر مثناو 5 مكنم © دلاوتلا قيرطب انقلخل ىا اندلوا « اناء »

 « ةكلالم 8: ةداءاارجت مل ناو بأريغ نه ىسعو مدا ن٠ ءاوح دلوأك ةدالولا مكنأت
 2001 ب م ل ب و
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 فرخز ةروس # حرر 4ع

 باب نوعرف نوج هكن | ”هلج زاو تسيافك . لاوحا بلقترد ارربتعم ناشيا ةيحت هصق
 هكىدادرمرد + ديسرت وا دايرغ ديزان هجنا ديو دئتخاس هقرغ باب مهاروا درك ىثزان

 هللاىف بضنلانإ ىلا ةراشا ةياالافو ٠ ىرادرسرد هكىور نارسسدد مه ٠ ىرادرستدشاب

 بهو هدنعو د نب ةورع دنعانك لاق لضفلانبا كامم نعولثا ذ رلانهال لئاضفلانم

 برضف ةورع دبىف تناك اصعبهو لوانتف كلذ ىلءاوت»لاو مهلماع اوكشف موقءاذ هيئه نب

 بضغلا هللا دبع ونا انيلع بيعي لاقو اماح ناكو ةورع اهناتساف ءامدا ىتح لماعلا سأر اهب
 املف لوش هللانا مالحالا قلخ ىذلا بضع دقو بضغاال ىلامو بهو لاتف بضغيوهو

 اوذسا انوفسا ىف اولاق ىتح ىلاعت هباضغا هئايلوا باضغان ا" ىلا اضيا ةراشا اهفو لا انوفسأ

 فدأيال هللانا ىضرلا لادبعوبا لاق مهل اماركا هسفن ىلا فاسيالا فاضا انءايلواو انلسر
 هناي“ المقنتيف هبضغ مهضغو ءاضر مهاضر لشن نوضربو نوفسأي ءايلوا هلنكلو ًانفس أك

 بضغال ىلاو برحلاب ىتزراب دقف الو ىلىداع نه ىابر .ثيدح ىنريخا اك هن ادعا نه
 عمجا باب ىف لصا اذه ةيمجللا تاليؤأنلا ىف لاق هور ”ىبرلا ثيالا بضغياك ىنايلو ”ال

 هللاوسر ةفصىف لاقو ىندعت ملف تضم لو هنا ربخاىفو هسفن ىلا هالوا فاسيا فاضا

 ىلع اومات املف ىلقلا سن!ىعىفو هللاعاطا دف لوسرلا عطإنم ماسو هيلع ىلاعت هللا لص

 انيضغانلابحاو انس ايلوا ىذا ىلع اورصأو ةدرابلا مهعدبو ةفرخزملا مهتالكو ةلطابلا مهيواعد

 اندرجو ةلفغلا راحب ىف مهانقغاو ةلاهمللا ةيدواف مهانتمأو انتايرهق دونج مهباع انطلسو

 لهس لاق انامل وا ىلع ان رب فئاطلا وررال ىتح مهرإ رمسا نيعا انسمطو ةفرءملاراونا نع ممواق

 ءار الل اعاينارناشلا كت نيدلاىف عدلا راهظا وصاوال!ىف ةفلالا ىلع نيرسص٠ اوماقا امل

 | ىلا مهانتكوو مهرارسسانمديحوتلا جارسو مهواقن» ةفرعملا رون انعزن لوقعلاو ءاوهالاو
 «مرص نا برضاملو © ةئلل هنمو ةنسا| ةقفاوم ةيادهلا هللانمو اولضاو اولضف هوراتخاام

 ىللق شيرق .ةدرمص نم ناك ىمهسلا ىردءززلا نب .هللاد.ع هيرعض ىا 3 اللثم 00 لسع : ىا

 ىثرفلافا>صلا هللادبعدلاو ءارلاو ءابلاتقو ىازلارسسكب ىرءبزلا:سوماقلا ىف لاق ماسي نا

 هللاىل<هللالوسرهرك ذام لاطبا ناس ىف اسانقمو الاث» هلعج ىا الثم هب رض ىنءهو ىبتنارعاشلا
 اوضعتماف شيرق ىلع هأرق ةيالا هج بصح هللازود مثالا تادورعم نوكنم ماسو هيلع
 انلاذهلادجلا قيرطب ىرعبزلانبا لاقف كلذ ماع قشو اوبضغ ىا اديدش اضاءتما كلذ نم

 | كتمصخ لاقف متالا عيمجو مكتها الو مكلوه مالسسلا هيلع لاقف مثالا عيمسما انتهل الو
 ناك ناف ةكئالملا حلم اونبو اريزع دوولاو حيسملا نود.عي ىراضالا تسلأ ةبعكابرو
 مهتاوصاتعفتراو اوككوهموق هبح رفف مهعم انتهل او نم نوكتنا انيضر دقفرانلا ىف ءالؤه

 هببسو هلجال ىا لثملا كلذ نم ىا « هنم » ون موق ءاكأ | © كموقاذا © ىلاءت هلوق كاذو

 لاق هيامزامراص لو.سرلازا مهظلالذجو احرف ج.أو ةباج مهل عفتري ىا هك نودصي ©

 رياغلاو ٠ ندرك كاب ديدصلا رداصملا جان ىف لاق مك جض |ديدص دصإو دصي دص سوماقلاىف

 اذكنعانالفو ضئعا ىا ًادودص ةنعدص لاق ضانعالا ىممتف دودصلااهاؤ امم لغقتو لَغَف



 ده مر. 4ع نورشملاو سماخلاءزجلا

 هبأر نع انالفو هلقئتسا دض هفختسا سوماقلافو مهمثانعو مهنادبا ىفافافنخ مهدجو وا

 لقع كنس سب ( ىنشاكلا لاقو ) باوصلانه هيلع ناكامت هلازاو ةفخلاو لهجلا ىلع هلمح
 «ءوعاطاف درك رثا ناشيا.رد بيرف نبا ىنعي ار دو> ديرك نرد نوءرف تفاي

 مهنا © دنتشاد رب ىسوم تءباتم زا لد ىاكبو * مهلالضو مهلهج طرفل هب مهما ايف

 هكىسردب ةيسرافلابو ىوغلا قسافلا كلذ ةءاط ىلا اوع راس كلذلف #* نيقساف اموق اونا

 جراخ هكلب ىو'ىرادرب نامرفو ىادخ”كدنب رئادزاهتفد نوربب ورك دندوب نايثوعرف
 ديديد تراقح رظنب مالسلاهيلع ارىسوم دشاب هدرك داّمعا ىناف هاجو لامي هكلمع ُةَشرطْزا

 تاليوأتلاىفوىناشو ىلوجو هللا ماك ىسوم # عص م شيرودبا باذعونوعرف »*هكدتتسنادبو

 هتوطسنم اونمأناو هنم ةدهر هوعاطأف مهفختساف موق ىلعىلوتسانه لكنا ىلاريشي ةيمجنلا
 ةرامالا سفنلا تاوتسا هناو مهعابط ةفلاحو مهضايدو / ره داهح ىف ديزب هناق هنمانما هوقلاخف

 ىوهلا ةقفاومو ةعيرشلا ةفلاخع مهفختساف اممئافصو حورلاو بلقلامهو اهموق ىلع

 ودعلانا ىلا ةراشاهنضو ىهتاةغر ا اهتالخأب' اوقلخم نا ىلإةهر اهوعاطأف ةعيطلاو

 زكه *لسقتلا لديدللا  مطقل ةرف دجوولهناف هبرتغيالف ,اهرك هدايقنا اماو لاحب داقنيال |
 ودنا فاسالا » انوذسا املف و تسيؤا :تلصح.مماا متسنادبان < مسشتا نامزز نعا

 سوماقلا فو هب همم د31 ماعي ملمك فسأي بس مأكل و قمل «نذنانلا مشحبو ندرك نيكه

 ةأجفلا تومنع ملسو هيلع هللاىلص لئسو بضغ هياع فنساو نزملا دشا ةكرحم فسالا |

 دخلا نتا انف تنككا غنا ىو فل نفاكلل ظحسا ع[: كفش|:ةتخل ودا نمؤملا قحاوز لافي |

 لاضاق تووللال اخوي لوكي نلالا ماسلا لع هن اتضع لد اجيفلا كوخ لدي طغلعت |
 ةداراسلقلامد ناروث هتةيقحو دارفنالا ىلع امهتم لكل لاش دقواء» بضغلاو نعام عسالا

 راصف ضَشا هقوف نه ىلع ناك مو ابضغ راصف رشتنا هنودنم ىلع كلذ ناكىث ماقتنالا |

 هللابضغو نايصعلاودانعلا ىف طارفالاببضغلادشا هموقون وعرف ىا انو.طغا املفىنعملاو انزح |

 كتهوا ديدشلا شطبلاوا ملالا ذخالاوا ديعولا قرقحت وا ماقتنالا ةداداوا ىضرلا ضيقن |
 انياذعو انماقتنا مهل لجعتنا اندرا ه6 مهانمقتنا وج همغنلا زيبغتو ارانلاب بيذعتااو .راتسالا |

 مهانكلهأف هك نيعجا مهانق ىغأفإط باذعلاوةمقتلا مهانللحارارسالا ف ثكىفومهنع ماحتنالناو |

 رانصفاما 0 املس مهانلءش # ادحا مهم كرتن ملاىف قاسغالاب نيعمحا هلنيعيطملاو عاطملا |

 وا نيضام نيمدقتم ىؤعع وهف ةغلابملل نايعالا هب ف صومدقتلا ىنءع بلطي تلك كيئايب فلس

 نيمدقتملانال ازا ةودقلاب ءورسف ماللاب ايدعتم مدقتلا نكي مل املو مداخ عج مدخكف لاس عج ٠
 نوكلسي رافكلانم مهدعب نإ ةودق مهانلع ىنءملاف مهدعب نإ ةودق اونوكينا ابااغ مهمزلي ظ
 الثمو 8 رانلاىفافلس ,هانلعك ىناعملا نيعىفو باذعلا نو م لحام لثهباجيتسا ىف مهكلسم |

 ةظعلاو منع نيرخأتملا راغكلل ةظعىا عزانا ا ىلع الثمو افلسنم لكبقلعتم ماللا#نيرخالل |
 لاقو)ن وعرف موق ل ثم مكلثملاقيف مهل لاثمالا ريسمريست ةميع ةصقوا ظاءتالا اهم زاولنمسيل |

 ةظحالم هجدنشابرابتعا ماقمرد هكناينشيب ىارب ىتربعوىدنيارئاشيا ميدينادرك ( ىنشاكلا |

 هصق



 كقيدؤ ا ةووس ده مادا وع

 هللانود نم ”ىشب ززعت نم ىلا ةءءآلا ريشت ةمحناا تاليوأتلاىفو ةعيدلا همكحو هلل ةمحر
 هك اله هف ناكف هصأب لبنلاىرجو رصم كلمي نوعرف ززعت املف كلذىف هك الهو هفتحف
 هثيدحو مالسلاهيلع ىموم رتصتسا نوعرف نا اك هيلع طلس ادحأ رغصتسا نم كلذكو
 ةراشا هففو هيدي ىلع هك اله ناكو هيلع هللا هطاسف ريخ انا ما لاقف ةنكالاو رقفلاب هباطو
 | نوءرفىف دجوت ةفصلاءذه تناكف سلبا ةقص ةيصوصخ نموهريخانا ما هلوقناىغو ىرخا

 ىلاعت هللانا معي سلباىث ةفصلا هذه دجوتملو ىلعالا مكبد انا هلوق نوعرف ةفص نه نىاكو

 دسف اذاف وق نسحاىف ناسنالا انقاخ دقل هلوق وهو هب صت# دادعتساب ناسنالا مركا
 ةيربلا رش نوكف نيلفاسلا لفسا ىهو هريغو سدلبا اف هغلسال ةكرد لزئتسا هدادءتسا

 | هيربلا "سيخ" ناكلو برقم كله اهنف هعسي ال :ةبرقلا ىف ةينو لاثل“ هدادعتسا:لمكتسا,ولو

 | رس دوخم ىلا ىمرب ٠ تسندرك ىنصم اد دوخ دب قلخ زا ىرورس ( بئاصلا لاق )
 | ىمرت رب دوخ دج زا مدق كي ٠ رطخ دص دراد هناكس روشك زا ءاشداب ء ندش دباب ىعرب
 نع امتكزتو سفنلا حالصإ ىف دهجاف نوعرف لاحو سيلبا لاح تفرع اذاف ٠ ندش دياب

 | انكردي نا هناحس هللالأسن انوعرف نوعرفو اناظش ناطشلا راص اه ىتلا ةليذرلا فاضوالا

 4 بهذ نم ةروسا هيلع ىتلأال ولف 8 هترضح ىلع مودقلا لبق هتباده انكرادتبو هتبانعب
 | ةروساو ىضاملا ىلع لخادلا ضيضخن!!فر> ىضتقم وهام لعفلا كرت ىلعام ولو اذيوت ه ولاق

 | ةقدانز هريظنو راو-سا علال ةلياعملا ءانلا ىعإ ريرواسا ءأب 0 ءالا صضيوعل ىلع راوس ا

 سوماقلاىف لاق قيرطبو قيدزءام ةلباقملاقيراطبو قيدانز ءايب نع ض وع اممفءاهلاف ةفراطبو ا

 تادرفغملافو ةرواسا ورواساوةروسا عمجاو مضلاب راوس ”الاكباقلا مضلاورسكلاب راوسلا

 | فاص ٍبئاذ ماج بهذلاو ضعبلا دنع برعم ىسراف وهف هداوتسد هلصا ةأرملا راوس
 أ دلاقم ىطعاو ىسوم ىلع لأ الهف ىنعملاو ماسجالا رئاس ىلا سايقلاب نيزر رفصا قرطنم
 ا ءامسلا نم ىسوم بروه ىتاملاو ىلاح نما ريخ هلاحن ف هتلاسر ىف هتااممم ىف اقداص ناكنا كلملا

 اودوس اذا اوناكو هلجيتاقلاك ىه ىتلا هبايساىا كلملا ديلاقم ءاقلانع ةيانك ةروسالا ءاقلاو |

 ١ كّنقانا ىنعي # هيدايسل ةلالدو هتساير ىلعاملع بهذنم قوطب هوقوطو هوروس الجر

 | ندرك ددرز قوطو تسدرد الط ةناوتسد دئهدبم ىناوشبو ىرتهم دكر هكدون ناتح |

 | ىلا موق تتسايرو :تدايدشب اكدياوكسم تسار؛ نموت لكلا كتفك < نوظأرف هدننكسسوا

 | نينورقم مهنوكل اح ىا «نينرتقم ةكئالملا هعمءاحوا #9 هدادن هناوتسد اروا ىادخارج هدش |

 | بعارلالاق«ةدصب هل نودوُشي ىا هنوقدصيو هنورصننو هما ىلعدت ودعي هيلا نيمضتم ىسوع 0

 | كوقلال ب مهر فتسافا ىا' + ندرك تفخ اماطو_نتشاد:كاسوب ندا دك كاتبا نفاق سالا |
 تح مهلوقع ةفخ تاه وعلاو تاسيلتلا نه هلكاادلاع يولطملاف هتعاطا ىف ةفخلا مهم بلطو

 كفحتساف اؤا هما! لادم اْلِق مهادبا ةفخال ةمماسلا لوقءلابابرا ءابأيام مم دارا اهف هوعيطل |

 هعم اونا ىلع مهام كعازرلا لاقو ةلطابلا تاءسيلتلاب نورتغي ةفيف> اهدجو ىا مههالحا



 دوف مبرإ 4ع نورشملاو .سماخلاءزجلا

 رمقلا لج دالب نم هجرخمو بارخلاف رهشا ةعبداو ةيربلاف نارهشو رفكل'ىق نارهشو
 ءاوتسالاطخ نع هجور الصأ هيلع علطيال رمقلانال رعقلال بج ىمسو ءاوتسالاط+ فلخ

 رمقلا لبج تحن لخديو دوسالا رحبلا ىا ةءلظلارحب نم جرخب هثوضو هزون نع هلبمو
 كلذ #* نوريدبت الفا © دنسلا رمت وهو نا رهه رهنالا لينلاب هسشي رهن ايندلاف سيلو
 اهالوف ىديبع سخا اهنيلوال لاق اهأرق امل ديشرلا نوره نعو هكلم ماظعتسسا هب ديرب
 ةقناط هكدوت ىدح هايس نأ تيافكو نقع قمحأ دوسأ ناكو هنوضو ىلع ناكو بسصخلا

 فاتو دمآ تقوى نارابو لين رانكرب مسدوب هتشاك هيذب هكشدند روا تياكش رصم ثارح
 ها كقكاو هيدنخلو ديدي نؤذس نبا ىدئمشناد ىدشن فلتا' ناذاك ىتسياب مشي تفكر دك

 ىزور نانح نانادانب ٠ ىدوس رث ىزور كنت ناداثز ٠ ىدوزفرب شنان ىزور ركا

 املف املا جرخف اهلو هنا ىهاط نب هللادبع نعو ٠ دنا ناريحو زا ناياناد هك ٠ دئاسر

 كلم ىلسيلأ لاق ىتح نوعرف اهيف رختفا ىتلا ةيرقلا ىهأ لاق هرصب الع عقوو اهفراش
 ىزوجلانب جرفلاى ا نبا ظفاحلالاق ٠ هنانغ ىنثف اهلخدا نأ نم ىدنعلقا ىمل هللاو ردم

 < ءازجأ ام ءارجأ اما رهيب رختفا هحبو قل نم: ئرخت راهنالا هذهو نوعرف لوقف اموي

 كلملااذهعم 4 ريخانا ما 9 ناكدوك بيرفو ىداش تسه ٠ ناكم زاو وبو كنر زا راختفا
 رثا لاق هن اك رارقالا ىلع مهلمح ىا ريرقتلل ةزمهلاو ريخ انا لب ىنعم ةعطقنم ماو طسلاو |
 نم لاح هذهو ريخ انا ىلا مكيدل رقتساو دنع تبث أ هتيريخ ىدابمو هلضف بابسا ددعام |
 ىلا لب ىنعمب اهه ما نا ىلع نوققحلاو ةلصلل ماو ريخ انا ىنعي ثيالا نا لاقو ا اذه |
 لملاةروسىف ىلاءت هلوق ىفاك ماهفتسا رابتعا ريغ نم رخا مالك ىلا مالك نم لاقتنالل نوكت |

 راصبالا ركذ كابتحالان م: مظنلا نوكي نأ ذوجحيو ىتفملا ىدعس لاقو نولمعت متتك اذام ما |
 ريخ وها ىنعملاو الوا هلثم فذح ىلع ةلالد اينان ةيريخاو اينان هلك لو تخل ىلع ةلالد الوا

 #« نيهموع ىذلااذهنم وه هنورصبن مكنال هنم ريخ انا ما همكتركذام نورصبت الف ىنم
 فيكف هناسل ىف ةترل هضوبو مالكلا * نيب داكي الو © ةللا ىو ةناهملانم ريقح فيعض |

 هب ىوقشو هدصتعيام ةسايسلاو كللملا تايا نم هعم سيل هنا ديرب ةلاسرلاو ةوبنلل حلصي |

 امع لاح هةنىف وهو مظع نيتبرقلا نم لجر ىلع نآرقلا اذه لزن ال ول شيرق لاقاك |
 ىسوه ىلع ءارتفا هلاق ءاغلب ءاححصف مهلك ءاسنالا ناكو ةغالبلاو ةاصفاانم لاجرلاهب فدو

 تناكدقو ةرمخا ببسي تئدح ةنر عون نم هناسلىف ناك ام رابتعاب سانلا نيعاىف هل اصيقنتو
 ناسالاف ةسد> ىهو ةغثللا ريغ ةترلاو ىموماي كلؤس تدنوا دق' لاق ىلأعت هلوقل هنع تهذ

 تاهاعلاو بويعلانم نوملاس مالسلامماع ءايدنالا ريقفلال ون ٠ ملكتل :ةسالسو نايرلانم هعنمب |

 دنعو هنا-لىف ةدقع ةسوربىف نوفدملا نمؤملا دبع خيشال ناك دقو هلحيف تدن ا ةرفاملا

 لاح فيكف اذكه ىلولا لاح ناك اذاف ىلاعت هللانذاب لح ريككلا عماجلا ىف ءايحالا لقنيام
 دقو ىهلالا حولا ءادا نيح مالسلامملع ءايبنالانم هريغو ىسو# لاك لكنه اظح رذوملا

 ران نم وهو نارقلا ةوالت دنع نيقطنم مهاندجوف هوحن وا غتلأ ناك نه ةماع انبرج |

 هلباةمحر



 اريصم ناكملا اوريص» سوماسقلا فو اريده ردم تيمس هيو حوت نب ماح نب ريصم اهانب |
 حوت نب رصم اهانب هنال وا اهردعل تيمس ةفورعملا ةنددملل ريكهو رضصمتف ارصم هواعج

 | طانمد نهنو نواوط رهنو ةيردئاكسالاب زون قهو كاملا رج نما ةعبرا اهمظعمو لينلا نم |

 | بابثلا املا بسني طايمد برق مورلا رحب رئازج نم ةريزجب دلب نيكسك وهو سين مو '

 هاقسف ةوادا همم هسأرىلع ملاق سرافب وه ذا كلذك وه انف توملا رظتني اعحطضم ةملقلا |
 تاوطخ هعم راسو ش لاف ةلفاقلاىنم ناو لاقف ةلفاقلادب رك هل لاف ةرورضلا نه هيام كانو ا

 زا رصم تكلمت اص .تسدنايا .( ىنثاكلا لاق ) نيعبدا ىف اءسرف نوعبرا ىهو ه.ريصم |

 لوطب لون ىلا ةنرددكسالا و نم وهو نمحاولا حف ىفو 3 مادش دلو لم هبردنكسا أ

 زيخ ىرخماو امص نا عجلاو ادم ندي لادللوا امم لاح ىردتف كلم ىلع راهعالا هديل ا

 | مالسالاف نارهش هتريسمنال لينلا نه لوطا:رهن.ايندلا ف نيل: بئاجسلاةديرخ ىف لاق ادتتعال |

 فرخز روس 002 فق

 اف كيرش اي تنا اماو هب رحتي اماقم ءافولاف دجال تكرت اف قاطلا اهما تنا اما امكلثم

 ةمارك سانلانع ىسؤب موي تءفر دق ىناو الأ ةثالثلاس خا نوك ١ الف ةحامس ميركل تكرت
 رهظف هلى دال هلءافوال نف ىد لاق كلذ ىلع كلمح ام لاقو قاطلا ىلا نسحا مث امكل
 ديص دناوت ى ٠ تر هكسكن ا افو كاخرب هعرج ( ىواملافو ) ةاجتلا ببس ءافولانأ
 ءامدلا عنم هللامو ةداهشلا ماكي ناسالا وه انم ءافولا بتانمم لواو تغرك زي كياؤذ
 هللانمو هريغنع الضف هسفن نع لفغي ثيحب ديحوتاا رحب ىف: قارغتسالا انم اهرخاو لاملاو
 ادحا لأسيال هنا هللادهاعو ديرجتلامدق ىلع جحال رفاس هنا مهضعب نعو مئادلا ءاقللاب زوفلا
 لاح اذه لاق مث ىدملانع زجعف ”ىنثب هيلع حتفبال ةدم ثكم قيرطلا ضءبىف ناك املف أيْ
 | سفنلا ءاقلا نع هللاىهن دقو عاطقنالاىلا ىدؤملا فعضلا ببسي ةكلمت ىلا ىدؤت ةدورض

 مزعلا كلذ نع هدر رطاخ هنطاب نم ثعبنا كلذب مهالف لاؤسلا ىلع منع مث ةكلبللا ىلا
 لبقتساو ضعبلا كلذ عصقناو ةلفاقلا ترف هللانيبو ىنب ادهع ضقنا الو تومأ لاق مث

 ىط لبق نم اذهو هفلخ نم ةليقم ةلفاقلاب اذاو فقوذ كينأت ةلفاقلاو انهه فق لاق مث
 ٠ دش لاح باب راز لاقو ليش ناوتن ٠ روضحلاو دوهشلال هال ىلاعت هللانه ةمارك ناكملا

 ءادنأاب هررصا دانع وا هس * نوعرف ىدانو 2 جاك ىوكو تفكدنا دك داوشيع م

 4 لاق 8 ونمؤي نا ةناسم مهنع باذعلا فشك ناو منيب ايفو مهعمجيف هي هموقف ©
 كلم ىلسبلا 8 نايطبق ىندي نم هورك ىا # موقاي © راختفاو تمظع ىور زا تفك

 ةفورءم ةدلب رف راخالا ةضورف لاق سوماةلا ىف كرس كيعصل دأب مخلاب نازسإو كلا

 أ ءاصقلا نع هءاطشأل هي ىحس همطق اذا هرم همغلا رصم ند فورعم دإب رم موهصعل لاقو

 | فشكى لاق) هءلا فاضملا نعت ضوع ماللاف لينلا رابعا: ىا 0 راهمالاهذهو 3 قا ةرامعلاب

 | ةجراخارا.كلاناجل+لا انه دارملاو ٠ هدوب مسقنم ىوج تصشو دصيسإ ليثبا (رارسالا

 | ( ىشاكلالاق ) ىصا وا ىرسدق تحن نم ىا « قل نم ىرحت 00 سوماقلاىفاك ةرخافلا

 ةفطاع اماو اولاو ٠« تسذكم وا ىاه رصق ريز زاو تفريم وا غاب رد كرزب ىوح راهج



 »8# ماد ع نورشما1و سماخلاءزجلا

 ةئلا عقاو وهف هدير ىذلاو ديربال امب ىمأي دق هناف ىنيلكتلا مالا فالخم دارملا مزاتسست

 © رحاسلاهبااي# مهتيرسشب قاطن قاضا1 باذعلانم ةىم لكىف هموقو نوءعرفىا © اولقو ©
 مهتقامح ةياغو هوتع ةراغل هلاعدب باذعا!ف_ثك بلط دنع ىا ةلاللا كلت لثمىف كلذب اودان

 مولسلاملزا شروح ةزدل اره الباي تلة ورز مومفأل اه لع جتنا ل هسا يشن
 مهترايعبال مهمالك انه ىلاعت هللا يح نك فا ىعالا ىف اك ململاهمسابناكءا دنلا نارهظالاو قفملا
 اشيرق ناف كلذ ةلسنلا ماقم ءاضتقال راس هنا مهداقتعا نم ممولق هترمضا ام قفو ىلع لب
 رحم نا لاقو ءاز مسالا ىلع هولاق ندحلا نعو ارحس هب ىن أ ام اومسو ارحاس هومس اضيا
 امظع املع مهدنع ناك رحسلا ناف اهظعت هولاق مهضعب لاقو هتمصخ و# رحسلاب بلاغلا ىا

 قذاا لماكلا رحسلاب ملاعلا امااي اولاق مهن اكف ناشلا مظع مهف رحاسلاو ةحودم ةفصو

 رارطضالا اذه عماولاقام ةمجنلا تاليوأنا ىف لاق باذعلا انع فشكيل كير انل عدا هيف
 هوربا ةديعقتاا صولخو ةيناا قدصإ هللاىلا اوءجرام منال انبر اناعدا اولاقامو لوسرلا اهالي

 مهولق صالخلال مهسفنا صال رارطضالاب اوءجر اءاو مهر هللا اوريو الوسر ناعءالا دون

 هناالا ىلاب ىدءّن نا ةيصوتلاىءع دهعلا ضو ةيدسال ءاءلاو ةيرد صمام 5 كدنع دهع اع 2

 بغارلا لاق « ةاغام ةعرضمال دنع ةطوفحم/ةيعص ةيصولا كلت نأب اراعشاكدنع ظفلاهادب دروا
 هاصواو هياادهعلاىتلاىا دهعب نالفىلا نالف دهعو لاح دءزالاح هتاعارمصو ”ىثلا ظفح دهعلا ١

 هككىدهعنا ببسب ةيسرافلابو هللادهع ىمست ةوم!1ناف ةودلابكدنع هدهع بدسب ىنعااو هظفح ْ
 مهضعالاق ٠ ىدتها نمت باذعلا فشك نموا كتوعد ةبادتسا نموا ٠ تسا هداموت كيدزت |

 «نودتهمل اننا © ةو.ألا نم كدنع ام قب هللا عدا ىا مسقلل لوالا هحولاىف ءابلا نا رهظالا |

 اوضرعت اذلو ءاعدلاطرسشب قلعم مهنم دعو كنوعدب انع باذعلا فشك ريد ىلع نونمؤمل ىا '

 ةيبوهرب نولئاق مهنال ناميالادعب مم رنوكي امتا هناف انبرال كير اولاقو اهت#ص ريدقت ىلع ةوبال

 #© باذعاا مع 8 مدرك هلازاو مدربب 6# انفشك © هكماكنه نا سب « املف ف نوعرف

 للا ضن لصالاف ثكنلا « نوئكشب © ناشيا نامز ناه # مهاذا ف ىسوم ءاعدب |

 مهرفك ىلا اوداغو هورخؤ مو ثكنلا اورداب ىا ناعالا وهو ءادتهالاب مهدهع ضش ْ

 نيمو ةنس لكىف هسفنل لءج برعلا كولم نه رذنمانب نامءتلا نا ( ىكح ) دهعلاب ءافولا

 | هس هسّؤل مونىفو هناخيو لبالانم ةئام هيطعي ةمعأ مون ىف هلع علطي نم لواف جرخ اذاف

 دق ةرورضااو جايتحالانا كالملا هللا يح لاقو هلتّش نَهبأف قاط لجر هسسؤب موب ىف هيقلف ّْ
 ١ نافدر>او راهعلا لوا نيب ىلآق ىف مالا توافّسال ن نكلو مولا اذهف جف ,>ا ىلع ىبالح

 هلقرف دوعا مث مهعدواو توقلا ىد هالوأو قلها ىلا لضوا ناىف' ىل نذأي نا كلما 5

 ا هنامض ىلعن. | كيرش لاو هانلتق عجرم ناف انم لحجر نانصي 8 كلذ نوكيال لاقو نامعنل

 تيأرام لاقو عفر مث هسأر قرطا نامعنلاءار املف ءاساانم ابرق عجرم قاطلابهذف ىلع

 امكلثم



 فنار روس دن مالو ع

 ادع نوكت ذئخح كالوم قرف اقاي ارخ نوكتو ريثلا قرنه وح ”ىث نودي, كالو الاط

 لكذا هللا ىفغب ىنَغ ءالوا هديىفام لكذا ريقف د.ءااو هللاددع كتيمست حلصيف دحاو ىلوا اضخم
 هللارذتءيف ةمايقلا مون ريقفلا ديعلاب ىنؤوي مالسلا هياع لاقام ماقملا اذه ناراشا نمو ةلهنث ا زخ

 كناوهل كنع ايندلاتيوزام ىلالجو ىنزعو لونو ايندلا ىف لجرلا ىلا لجرلا رذتمي ام هلا
 ىلا رظناو فوفسل اءذه ىلا ىد.عاي ج رخا ةلرضفلاو ةماركلا نه كلت ددعا امل نكلو ىلع

 قرعلا مهمحأ دق ذئموب سانااو كلوهف هديب ذخف ىهجو كلذب داراو كاسكوا كمءطا نه
 ندشلك دلك .ةئطا هلخدبو هدس ذخأف ايندلا| ىف كلذ هب لعق نم رظننو فوفدضلا لاختف
 لاح ه# ىسوم انلسرا دقلو © زيخرب مرد رسزا ىلط ىب تشب ٠ تسذاسحا تسد سودرف

 هموق فارشاىا 46 هئلمو نوعرف ىلا 8 هنورن ةح ىلع ةلادلا عستلا هك انناي اب قع اسيتلم هنوك

 ىنعمب مسا اذا * نوكحضي 96 تايآلا كلت نم ىا ه6 امنه ل ناشيا # مم ف تقو ناه
 تقو اوأجاف ىا هلف را هنا ىلع بصن ١1 لحو ردقملا اوأجافل ةيلوءفملا ىلع بصأ تقولا

 املظ ليسو رحس اولاقو اهف اولماتت مو اهوأراملوا اهون ذكو ام اوأز هسا ىا اهنم ميك

 ىهالا © ءزحعم جيه ارئاشيا ميدومتت ةسرافلابو تايآآلا نم 46 ةيا نه مهرئامو ف اولعو
 مظعا ىا هنم فوذحلا نع ضوعلاكامف ءانلا تاعجو خالا ثينأت تخالا دي اهتخا نم ريكا '

 اهامسو تخالاب اهنع ربع اثنوم ةيالا تناك الو مظعأ باذعلا نوكل اهتمدقت ىقلا ةيالا نع
 امحاصو اميرقو ىرخالا ةريظن امهنه لك نوكو قدصلاو ةحصلاىف ميك ا

 اركي دكتور: ةنج دكادشت وك نافارا ه تنلن اذى "8 راؤكتالا :نفتك, ف زأ) ةبازااوكافاو الخف
 ناةئانكتل | ةواب نمافواؤف .هنلع ادب نعال ىلا زيكا :لركتل] تفس ووللشلل او الازم ولاهو تؤكل

 لاقو لاصئتسالا تقو ىلا ىلاعت هللا ةداع هلعو قرتلا باب نه مالكلا نارهاظلا ريقفلا لوش |

 تاي الاف ريتفلا لوش ٠ اهريع ىلع رابتعالا[كيدن ةضقمازاكالانذ برضي ةصتخ ىموالا مهضعل

 ىلاعت هللا مالك ان وك ىف ةيواستم امناف ةين ا ءرقلا تاي االاك رابتعالاب ةتوافتم امسفناىف ةرواستم

 رايكلا ضعب لاق رشتنملا درفللال ةيهاملل ةعوضوم ءامدالاو لاعفالا امممضَتن ىلا رداكملانال

 هلبقام شحوا ءافجالا هولباَس ملو هلق امث حضوا ناكايالاتايزالاوك] م اي مل ىلاعت هللانا

 نافوطلاو نيئسلاب مهان,قاعىا 4 باذعلاب مهانذخاو 00 هتيروفكو ناسنالا عبط ةيمولظ نم

 سفن ةِلوهج نم ناف رفكلان م هيلع مهامع اوءجرب ىكل ىا # نوءجرب مهلعل 99 نيرفاكلل |
 ىلا ءارضلاو ءا_-الا لسالسب ري نا الا ةيدو.عاا مادقا ىلع هللا ىلا عجرال نا نا_نالا

 ةداؤاب هريسفنو ةروسلا هذه لواىف' قسساك ليلءئااوهو ى ىنعلل ةزاعتسم لعاةملكف :ةرضحلا

 ةدارالا نال هيف بيرال ضم أطخ لازتعالا لهأ هرسف امك ناميالا ىلا رفكلا نع اوءجرب نا |

 | ىلا ف مهل ىسوم هك لاقف 8 مهل نوعبات ممنال لاذرالا ىلا لاسرا فارمشالا ىلا لاسرالاو
 اذا + اهب اوءفتنيو اوهتنيو اودعءسيل نك انتاي اب مهءاج املف #8 مك 96 نيملاعلا بر لوسر

 | زاحم ىهو هجو نم ةدايزلا ىه للعفالاب اذه ىلع دارملاف ىلاعملا ىف !متامتءاع ىلا ةبس.ذلاب ةتوافتم

 | اياذعو ارجزو ىسولتازجعمو تالالد تايالاهذه تناكو اونو سمطلاو مدلاو دارو



 د ماو #« نورشملاو سماخلاهزجلا
 1 سس سمسم تتجسس

 رطقلا ددعو رحبلا ديز لث» هيونذ تناكولو ةنلا هتنكسا هللا لوسر ًادمح ناو هللا الا

 نوظذحم ىا مهرودص ىف مهليجانا ةمالاوذه قحىف ةارونلا فو امندلا مايا ددعو موجتلاددعو

 «٠ نيط هكزج دن هن ار مدا ود ٠ نيم هاظ رسب ىا نارقز ون ( ىونثملاىفو ) مهاتك

 نه ليطتف و تسفخ شااحو صسهاط ش.ُتوَش هكا تسمدأ صخش وح نارق صامل

 وهو لأسا لوءفم هنا ىلع بصنلا لحيىف انل_سرا نم هلوق # السر نم كلبق نم انلسرأ

 مهيد ءاملعو مهنا لاساو ىندملاو ةقية> لعل نم لاؤسلا ةلاحّتسال فاضاا فذدح ىلع

 لوئساانا ىلع هيبنتلا زاحلا اذه :دئافو كللق نم باتكلان وأ رش نيذلا لأساف ىلاعت هلوقك

 نم اناطعإ » مهسفنا ءاقلت نه مهؤاملعو مهمتا هلوّدبامال لسرلا ةنساأ هب تؤطنام نيع هنع

 مهللم نه ةلمىف تءاح لهو نائوالا ةداعب اهنيكحت لعاعا 9 نودسعي ةهلا نمحرلا نود

 لرذكي ومد هعدتبا عدس سل هناىلع هييفتااو ديحوتاا ىلع ءايدنالا عامجاب داهثتسالا هبدارااو

 مفرل نوكي لاؤسلا خيشلا نبا لاق ةفلا-خلاو بيذكتلا ىلع مهلحام ىوقا هناف هل ىداعيو

 هللا ىضر ةشئاع تلاق هريع دارااو هل با اطذلا اع'او كلذدىب ك ثنا هللا لوسر نكي لو سانتلالا

 ىرش#زلاالءجو لأسا ىدذلاب اناامو كشا ىذلاب اناام مالسلا هلع لاق ة 35 آلا ,نه تاز اهع

 لطعرألاا كيت مهأوق ريظن هنأ ىلع مهللم نع قحكلاو مهنايدا ىف رظناانءازا# ةيالاق لاؤسلا 4

 ربع ند اهرهاظ ىلع اهامح رخا ه>و ةيالاو كراع ىنجو كرادشا سرىغو كارابما قش نه

 ءايدنالا هيلا ريشح ىصقالا ه>سملا ىلا هب ىريسا اذ مالساا هيلع هنا ىورام وهو فاضم ريدقت

 ءابالا كتاوخاب لصف مدت د# ايلاقو ماقا مث ليئاربج نذاف هل اولثمو مهرو.ةنم نولسرملاو

 دوماا تمعزو - هلل نا شير تعز لمئاربج هل لاق ةالصلا ٠ نه غرف املف نيلسرالاو

 الما ايار ا يانم تراك حيا ءالؤه دمحخاي لس ادلو هلل نا ىراصتلاو

 تناناكو لأسإ ملو هب هف كشب نا هيف كاش) تسلو تيفت -21دقو لآساأل مالسا|هيلع لاقف ا ْ

 مالسلاهءلع ىلا ىبعتلزلا ة الم دف إب هلالي زقلا تانك (قءارمشملا مسافلاوبالاق كلذ نم 38 ْ

 ةينادحولاب ىلاعت هلل اورقا مالسلا | ماع األ هعمل :ثا3ن رالف جارعملا ةليا سدقملا تيد |

 لارج لا :ليئاكمهكهدفا نانا رد كءادراؤا" ( 'قآغملا يع بءانص.)ديحوتلاب انئءب اولاقو |

 رتلماك نازاوا نيس هكت فك ليئاربج ايدنا زا درك لاؤس نا مالسلا هيلع ملاع ديس ةكديسرب 0

 هجون ىك * لالقتسا درك فشك رد كن ١ ١ دنك لاؤس نبا هلت _سرتمكحم نازا وا نامباو |

 « ىلقيص رداهن رب دشاب لهج ٠ ىلجو فاصدص :كن ثور هنبآ ني ل 1

 قاتل ل ام « لوسرو همان نافح شا ةاشؤو «٠ لونق لد ةتسشن شوخ ناطلس ش

 ىشوا ناطيشلاو ىوهلاو سفنلا نه هللازيع ةدانع نع ئرلا ىلع تناك ل سرلا ء.مح ةئعل 5 ا

 هناف هودصقمل ىأ نيدلاهل نيصاخم هللا اوديعلإ الا اوما امو ىلاعت هلوقك ةرخلاو امدلا ند

 'ىث عم كالوم بلطت ال رابكلا ضعب لاق « دونءملاو بو:لاو ثؤلطملا هناف ءوءاطيو دوصقلملا |

 نادجولاو قوذلان ٠«الو نافرعلاو معلا نم الو نطانلاو :ئهاظلا نه الو َةَر خ آلاو اسدلا :

 تنك اذاو نيدلاهل 1- ماخع اسلاخ ابلاط نوكلت تح قالب هبلطا لب ن ناعااو دووتشلا نم الو

 ” ايلاط



 فرخز ءروس د مال يع

 لكانا مالسلاهيلع لاق م امو كتما و * كموقلو © اصوصخ ©« كل 8 مظع فرشل

 لاقو دهاجم لاق اك ةمالا موقلاب دارملاف ناءرقلا اهفرتشو ىتما اهب ناو هب ىهاس افرشش ”ىث

 ءالؤهنم لجرىلع هلل لازنا مظعلا باتكلاذه نا لاق تيح شييرق نم كموقلو مضعب

 ىت مث شيرقك مالكلاهيلع هنم برفالاف برقالا فرسشلا كلذب ,مهالوا ىثاوكلاىف لاق
 ١ ثيلا مهماسشاب كدوقل فرشو انيلا كباستاب كل فرش ءاطع نبا لاق بلطملاىبو مثاه

 فوسو#»ل |اتو هموق عمه ىلا هللا عمج مْ فرش مظع فيرمدأ | مظعلاىلا باسشالا نال ىا

 أ هومتقزر نا رعاك كميظعأ نعو هقوقحم م كماق ن نعو هنع ةهايقلاموي 6 نولأست

 كيءباتلو كللوصولا فرش هي ناءرقلاناو ةيمجنلا تاليوأتلا ىفو نيملاعل | نيب نم هب مصصخو

 بلط ىف نيعاس هركس ءاداب متقو هقح مدا له ةءاركلاو فرسشلا اذه نع نولأست فوسو
 | عفاذملا ليصحمت ىف هفرصصب كردلاىلا لازنتسالا ةلرسو هومتلعجو هقح متءيض ما لاص ولاو لوصولا

 مواعونايعااو فشكلا ىلع ةينبم نيفراعلا مولع مهضعب لاق ٠ ىبن'ةيناسفنلا بلاطملاو ةيويندلا
 / قيرط ةيادبو اصلا لمعلاو ىوقتاامهقي رط ةيادبو ناهذالاو ةيركفلا رطاوألا نم مهريغ
 لوصولا مهمولع ةياهنو طاصملا لوصح ىف نيقوللانم دادمتسالاو بتكلا ةعلاطم مهريغ
 ماطخلاعمحو بصانملاو فئاظولا ليصحم مهريغ مولع ةيامنو مويقلا ىلا ةريضح دوهش ىلا

 عرشاب لقع انك نام دش وف لم داو ماعهك ٠ نادري_فت دم دنكيم نايز ٠ موديال ىذلا

 لماعلا ريغلا لهاجلاو لماعلاريغلا اعلا نا امكف ٠ دهد انندب نيد درخ لها هك ٠ دهد ىوتف

 لهاعلا ريغلا لفاغلاو لماعلا ريغلا ىفراعلا اذكو ىللاءت هللاٍناب نع نيحورطم امهنوكىف ءاوس

 ردقلاو لوبقل| بيسرسيل ةفرءملاو ماعلادرحي نال ىلاعت هللاباب نع نيدودصم امهموك ىفءاوس

 ةيمالسالاريغلا ءامكملا بهذه حالفلابدس اهدرجم نوك لب ةنسااو ٍباتكلاب لمعلا نراش ملام
 ةيمالسالا ءامكحلاو ةئسلالها بهذم وهاك ةاجنلل دس انوكي ىتح لمءلاند امهعم دب الف

 لكالانم ةوهثلا لاو>او ةعيبطلا فاصوا مهلع تباغ نيذلا مهو ىتاويح اما ناسنالاو |
 لاو-ا١ و سفنلا فاصوا مهلع تيلغ نيذلا مهو ىئاطيش اماو اهوحتو ماملاو برسشلاو |

 حورلا فاصوا مماع تبلغ نيذلا مهو ىكلم اماو اهريغو دسحلاو بحعلاو ريكلاك ةطبشلا |

 هيفاع لمعو ناءرقلاب كس ن اهوحنو حيستلاوركذلاو لمعلاو ماءاا نم ةكلملا لاوحاو ظ

 ١ قاف آلاف هللا تايآ نواس نيذلانم نوكف نايعلاو فدكلا ل هانم هلعجو ب ملام هللا ةملع |

 مهريغل سيل هنال ةمالا هذهل مظعم ملا فرسلا اذهف نع ا رقلاقئاقح نع نوفشاكو سفنالاو '

 كيلع .مرك | ةمإ :مالاىف له كيرا, سوم هلاق منع فلن اشار سابع نبا ؛نعوب ثءا نغإ] اذه

 مثالا ىلع دمم ةما لضفنا ىسومايلاق ىولسلاو نملا ماع تازئاو مامغلا مهباع تالظ نم
 يتبل | .نكللو مك راد نإ وناوماي لاق نب حا ةنبا نم ىلع ىف |ىب ومر كإتف ١ قلخ لع لضمكو
 رياو كل كيرشال كيبل مهللا كيبل اولاقف دمحم ةماإي ىدانف براي مع لاق جيمداكيعيستنا' | ١

 ١ ىضع تدم 07 قمرنا رم ةمااب لاق مث جحلا 0 . ةناحالا كلت هللا ل كيدِس دلك

 هلاالنا ةدانمقل م 9 ىيقل_ نق : ىولأستنا لق مكتيطعاو قوضعت نا لق مك ترفعدق ٌْ



 هنزل با ع نورثعلاو سماخلاءرجلا

 ةلاحال نوم ةتممه'ماءافإ# راد شوخ لد مامي وب ناشيا باذع هكنازا شيب دوخ تمحر

 تناءاطع نءالاق ءىسب ىوزا سيدنا ترهددك«ىمك كرع ىنامداشنكم٠ةرخالاوايندلا ف |
 ناف مماداءم نم اون اوءادلصلا دو>و ااوائعلا متغيلف ة ممم انمَقَّسا كاذضق ناف مهني اهف ناما |

 ةحولوسرلا م ةرهاظ ةحح نات هدايع ىلع هللهيلع هللاةمحر ذاءم نب ىحب لاق كالهلاكلذ ىف |

 مهاندعوىذلا باذعلا كبرت نا اندرا نا وا © مهاندعو ىذلا كئيرثوا لوةعااىه ةنطاب |

 ىلاءاهللا لص ىنلا ةلست ة آلافوانيردقو انرهق تح مبنال اننوتوفبال #نوردتقم مماعاناف ©

 موماقتنا ىلع رداق#ناو هنافو دءباماو هتايحلاح ىف اماهيركنمو هن ادعا نم مقتي ىلاعت نابلس موهلع

 ىلعهترثا كلذ ؤهربعو هنع هللاىضر ركب ىلا نم قانا اكمطص]و ريغلواردب مون ناك مهتطساوب |

 لكنه صال ىف دولا كلذك و بيغلا لعب هدادشسالزبو>تلادح ىلع هةقوواحرلاو فوخلادح

 ىلوضف ىكان لد ىا (ىالاىلوملالاق) ديرام هللالءفيو ريدقتا !ةراظن ةلمح نم نوكي نادحا |

 ١ ىرداام ”ىداورد ٠ىن ءاوخىلو هاوذدوت هتفكازت .٠ ىلط ىتقاع ناشن نهزا « ىجعلاوبو ْ

 ّلادارا اذاوافلسواط رفاهاهلءأاهلبقابن هللا ضَق اريخ ةماب هللادارا اذا ثيدحلا ف وءىفلمفبام ١
 انيرنريغهتماف ةمقنلاىأر دقن لكاولاق ءوصعو ءوبذك 1 هنيعرقتا ىحامبنو امذع اباذعةماب |

 ةديدشلااياللاىهو هدءب ةمقنلاقباوهنبع هبرد ىذلاالا هتما قري مف همر رك ا هللاناف مالسلاهيلع ظ

 ضيق قع اكءاضا رشتشم ىّدر مه هدعل هتمأ بدسنام ىرأ مالسل اهيلع هنا( ىود )

 كام ىف انريخ ام كتانح ىف انريخ اذه اولاق مكل ريخ ىنامتو مكل سخاقاخ كيدلبقو |

 ناكامو ىلاعت هللا تدمح ريخنهناكاف سنّماو نيننالاةيشع لك مكلامعا ىلع ضرعت لاقف

 حتفت مالسلاهيلع لاق دقو سيماو نينئالامون موص بحتسا كلذلو مكل هللارفغتسا رش نم

 ٠ هباشجنو هتشود ىهرد تنج باوبا دوش حوتفءىندي ٠ سيحو نينثا لك ةنجلا باوبأ |

 ضرع موب سياموب و مالسسلاهيلع ىلا ةدالو موب نينثالاموي نوكل امهفرشل ىتعي
 هللا 0 لاش توماس اك نم برش دوا لك نا ٍلعاو ىلاعتو هناح يس هللا ىلع لامجعالا

 | كلناف تئشام لمعاو هقرافم كاف َتْنْش نم ببحا دمع اي لاقف مالسلا هيلع ادن ىلا ىلاعت
 | ديايت ددك هك ..ناكم هددوخ لاس نيرب لد هنم ٠ :تبم كناف تئْدام شعو ادغ هقالم

 | ارمح تفر ورف ٠ « نفك الا ندر ردب ضاوخم ٠ نزغس ر والان كور ناكدركور

 | هك ؛اَنَور دنج زا نه انآ رد همح دي ننزل |! [ركشزك نوح درك نر فكبأ نينزان ب

 تفك قازحت تاتا نفك ريرح شديد هديسوب وح .زوسو ىرازب ديرركب ىو

 كد.سوتساف 9 0 تامبركا ذاب وزا نندننكم دوز مدول الكا مارك ذا نه ٠ ناشيوخاب

 كل ادجت ءاوس هماكحا ةاعارع كيلع لزنا ىذلا ناءرقلاب كما ىا « كيلا ىحوأ ىذلاب
 جوعال ىوس قيرط ىا © مقتسما طار ىلعشللا 8 ةرخآآلاموب ىلا ءانرخا وا دوهعملا

 هللالبح هناف ناءرقلاب مصتعاف ةيمجللا ةاليواتلاىفو مالسالانيدو ديحوتلا قيرط وهو هل

 | طارص ىلع كناف قثو تما ام ثبح فقو رودي ث.ح هء. رودتو هقلخم قل ناب نيتملا

 ظ « ركذل 8 كيلا ىحوا ىذلا ناءرقلا ىا « هتاو" اناالج ةرضح ىلا هب لصت مقتسم
 1” و مس سم تسد: مس م ب 2 م ب ويس ص مج يصمم سب 122222222222222 2222222222 عم

 فرشل



 فرخز ءروس تف سا ع

 ظ اهناكم ةحت اعشيا زلال هه ا كسا 1و هتسموض ىلا اهجرح ان لاك ريع 0 نإ كلكاكتاع
 ظ اهعقاو ىتح اه هعدخو خيش ةروص ىلع سيابا رضخف ةنبالا تريك و لاق اهطختسي الو
 | كانز رهظي تدلوولامناو اندهاز كنا هل لقو هللا عج ر للملا ام رهظ امل اهايحأو دهازلا

 باذعلانم ودعاتق كقدطصبق تتام دق اهنا اهدلاو ماعاو دل ولالق اهاتقاف ةحيضف ريصتف

 | لابحالانم هتنباب هازلاعنصب هربخأف ءاملعلا ىزىف كلملا ىلا ناطيشا اءاخ دهازلااهلتقف .نيشلاو
 امنمج رخناف اهناطب قشو اهربق شتناف كتربخأام ةةبقج فرعتنا تدرأ ناهل لاقو لتفلاو
 دهازلاذخأف لاق أك سمالا اذاذ كالملا كلذ لدف ىناتقافج رم مل ناو ىتاقم قدص وهف دلو

 تلو ئزعأي تنيزاةل لاّمقب نولاع# وهو :ناط ملا ءاخم ةلطفءانلب ىلإ هلو الع" ةكرأف
 | فقوو ه٠ ناطشلا برهف هب نداف ةواقث ثااهتك 2 كللااباذ عن 3 كحا ىل نم ا

 !!ناكنالا نانمرق ناط.ثشلاو سفلاف نيلاعلا ير هللا فاخا ىلا لاق ىن دهازلال اف ديعل ند

 مع راف راوبد ”ىئدنلبو ىدإ رو * [كيينيلم ةناحدا ن٠ دزد "31 مأ هم بلاك * كلمنا ىلاهناي وعل

 0 رئاصللادقف نء 00 1 : 1 “ا ىا مهلا عمست تنأفاوط

 ْ 00 و هدشر هيلع انسل و هتريصب 00 نه نا: ىلا رمل اح وما لا وه «قح قيالط ازال

 ريغنمهءامءاو هتباده كتوبن لاكعم دمحايكنكءال نامرحلاو ءاقشا!صاصر هبلق عماسمىف

 | مشو هموق ءاعد َّق ةسقفلا تعب مالسلاو ةالصلا هيلع ناك ةقحاللا اتياعر و ةفاسلا اًمانع

 رفكلا لع مهنرع دعب مهتباده ىلع ردَش ىذلاو» نوكي نا نه بيحعت راكتاوهو تلزنف

 | رداق#ا ىعدب نع ةلزن» لزتف ممصلاب انورقم ىمع مهاشع راص ثم لالضا' ىف مهقارغتساو

 | صيصختلاال 0 ىو دصت ىلع ىدهاو عمسا انا الئاق مهناعد ىلد هرارصال كلذ ىلع

 ايندلاباطب هلاغتشال نانالا ناق بيترتلا اذه ندحا امو خرشلانبا لاق هنم ىلاعت بجف

 ام هدادتسشا داد زا انك هلا مث فرض دمر هنيمإ نأ نوكي ةينامدملا ظوظخلا ىلا ليملاو
 | ةذوك نال ذهتكا :قوكيف قلب قع لقدر ناكر قاحورلا ميملا نع هضارعا دتشاو

 ١ توع هنا هللا لع ىف ناك نهو ىادحا ىل» ىنء ال 6 نيم 00 و ناك نهو 2 خا

 ناهار 5َتياَدَس 7 قد رداقوت ىنعي ايوه ىها رك ته ارتاوةسرافلابو ةلالضلا ىلع

 رادم و نيفصولا رياغت راستعاب ىغعل ا ىلع فطع وهو ٠ هنمدو> سفن رب بعل رايسل نسإ

 ١ لبق نم روصقلا مه ونال هنع هلماوعراال ثري طرغلالالضلاق رارةتسالاو نكءلاوه راكنالا

 عامسا ىلعردشاال ىنعي ءاذالاو رممقلاب هدحو هللاالا كلذ ىلع ردّشال هنا ىلا ضر:هيفف ىداهلا

 رودقم لكب اهةلعت ةطاحا و هنردق ماظعا هدحو هلل الا انءؤم رفاكاالءجو ىمعا ةياده و مصلا

 طرشلل نا نا ىلءام نا هلصا 0 اماف © مين اعبر لانكم وخر 4ك الأ (ع)

 نالق كانتمأ و كانضيق ناف ىا ةدكؤأملا نونلا بالدتساىف مسقلامال ةلزنع دك أنال ةدي ماهو

 راوج ابارت ميريبام ص سب ةيسرافلاب و نيتماردص و كردص كلذن ىئثنو مماذع كرصبن
 هج مس سل سس سدو م



 00 ماب و ع نورشعااو سماخلاءزجلا

 نع ( ىور ) سفنلا ةنطيش فاصوا هيلع ابلاغ اريسأ هاوه دي ىف قب هسفن ىلع اهءاب حتفو
 نبا نه هل لق َللاباتكىف هلصأو الا برعلا لاثءا نه لثم سبل لاق هنا ةنبيع نب نايفس
 ىا 4 مهناو ٠» ةيآلاشءي نمو هلوق نم لاق ةرمأط ىلا ناف ةرمت كاخا طعأ :سانلالوق
 مهءانرق نوع ىا #« معودصل و وشعإ نم دحاوإ مهنه دحاو لك ضيق نيذلا نيطابشلا
 اهلظفل راثتعا ةشابيسلا رئاهتلادارفا رادم نا اك نم ىنعم رابتعا نيريمضلا عمح رادق

 ناءرقلاهيلا وعدي يذلاوهو ل.سي نا هقح نه ىذلا نيبتسملاقيرطلانع * لدسلانع

 ىا 3 نوادي و نيطايشلا ىا مهنا 2# نونظي نيشاعلانا لاذلاو ىا » نو.سحنو 9

 نيطايشلا نوك داقتعا نالنودتهم مهسفنا نا نوبسحم وا مهوعبنا امل الاو مهقتسملا ليبسلا
 هيث ادتبا تح 6 انءاح اذا ىتح 9 اءهكلسم داحنال كاذكمهنوك داقتعال مزلتسم نيدتهم |

 رطتشي ىدلاوا 'اهيف راثتال» ةيثاآدتنالاا ناف ااهلبق الن ةياغءاذه عمو ةيطرشلا ةل ا ىلع ةلخاد

 دحاولك انءاج اذا ىح لطالا ناسااو قدصلاو نيطابشلا ةئراقم نركذام ىلع نوشاعلا
 «©نيقرشملا دعبول ايندلاف 6# كنب و ىندب ثبلاي هل ايطاخم «لاقؤه ةءايقلامون هنب رق عم مهم 0

 (مهلادعبلا فرضاو ىو قرششملا باغق زها اوء اهقتم لك وعاج قاباوازنلاة يزعل |

 موه لب عما نيلحو د>او قعد مايق نال نيستنملادحا ىلا فاضي نا ةيسنلانا قَ لا قع أ

 اهدحا ىلا ةفاضالل لاحت قيس ملا ٍبيلغتلادعب قرسشملا ل امل نكل رخآآلاب قلغتيو اهدحأب

 ىدو» ونو نم نايم ىكشاك ىا ةيسرافلاب ىنعملو قلعتلا ىلع مايقلا بياغت ىلع امهملا باضاف

 © نيرقلاسّْئِف و ىدوب رود ولزا نمو نهزا وت شاك ىنعي برغمو قرشم نايم ىور
 بتعاضلاسّئئاو: امانلا ف كنأ:تنككجاصلا دب: عي + ون ”ىيشدمعدب سو ةيسرافلابو"ةتننا: ىا
 هقراش الف ناط.شلا نم هس رشا جوز رفاكلا ثعل اذا هنع هللاىذر ىردخلاديعس وا لاق مولا ا

 رفاكلل نيرق ناطي-شلاف ةلاىلا ريصي ىق> ندهؤملا قراشال كلملانا م رانلاىلا ريسصإ ىت>
 ناو 8 ىناثاا نيرقلاعنو لوالا نيرقلا سف امهف نءؤالانيرق كلملاو ةرخالاو ايندلاىف |

 مكعفلل نا ىا اعيرشو احوت نلاَعَت هلل ةهد نو دئاح مهل لامس امل ةاكح د مولا مكمفت

 معايا مكعاستاب ايندلاىف مكسفنا مكملظ لجال ىا 6 متماظ ذا هه مهتدعابل مكن مويلا
 مال ةلزئم فرح لاغتلا ىنمع اهنا هيويس لاق اك ىنألاب قلعتم ليمتل ذاو ىصاغملاو رفكلا ىف
 متلا اوكرتشت نا مكنقح نال ىا عفنلا ىنل ليلعت « نوكرتسشم باذعلاف مكنا © ةلعلا

 هيلا لمفلادنسي نأ زوو ايندلاىف هببس ىف نيكرتشم ماك 5 باذعلاىف ءانرقلا مكنيطايشو |
 مهن اانبروكل وش مهلع ن وعدل متاكث يح مككلنم نيب ذعم مكان رق نوكب ىئشتلا وكل لضحب نا ىنمع
 عوبتملاو عباتلا لاح ىلاةراشاةي الاىفو كلذب اوفشتل هرئاظنو اريكانما مهنعلاو باذعلا نم نيفعض
 تاف احلف هنسلا قيرط نع لالضالاىف عباتلا ناطيش ناكمن» عوبتملانافعدبلاو ءاوهالا لهانم
 ( تافآ ريخأتال نا ٠ دغلا ىلع مويلا لضف ) لبق لطابلا ىنءلاىفاوعقو تقملا كرداو تقولا
 ١ برهمنا لبق ضيسالاو دوسالا ناطسشلانم برهلاو هل امركشت و هلاح كرادت لقاعلا ىلعف

 فلح



 كانو هاروت ف مسد ع

 اهءامارصنتال ىتلا ءاوشعلا ةقانلا نم ةريصي ريغىلع هكر ءاودع طبخ هطبخو راهنلاو ليللاب
 ردصم وه وا هللانه ةماع ةمحر نوك ىلا ةراشا نه رلاىلا هتفاضاو ناءرلا ركذلاب دارملاو
 ةسرافلابو نمحرلاركذي نا نعءوا ناءرقلانع ضرعيو ماعّتبن هو ىنءملاو لوعفملاىلا فاضف
 | ايندلا ةازا ةرهزب هلاذتشا طرقل ٠ ىادخ ندرك دايزا ايو نارق ذا دشو» مشج هكلضو

 | هيلا همضتو هياع هطادن هك اناطيش هل ضف © ةيئافلا تاوهشلاو ظوظطاى هكامهناو

 | كلذ ىا « وهف 8 سبايلا ىلع الا رمشتلا وه و ضدلاىلع ضرقلا ءاليتسا هيلع ىلوتسل |
 ءزادو نيشنمه ةيسرافلاب #* نيرق #8 ضرعملاو ىثاعلا كلذل ىا « هل 8 ناطيشلا |

 ن-حلالدب حيبقلاو ىدهلاىلءىمملاهل نيو هيوغيو هسوسوب لازيالو هقراغإال بحاصمو

 انسح ىرب الف ةنب هوه لق اناط._د هل ضر ارش دعب هللادارا اذا مالسلا هيلع لاق

 | اذهنوكي نا ىتنرو هب لفي ىت> هندخالا احق ىرب الو ه ىلفتالا ق> هدنعإ ه>بقالا

 | هيلع هللاىلد لاق م هنيرق وه ناط.ث هل دحا لكوالاو رفاكلا ىنْحلا هنيرق ريغ ناطيشلا
 ١ كايا و اولق ةكتلملان« هنيرقو نان هنيرق هب لكو دقوالا دحا نه مكنه ام لو |

 ١ ( سنالاتاحفنرد ) ريخم الا ىلمأي الف مسأف هللعىتاعا هللانكلو ىايا و لاق هللالوسراي

 ىتأو تشاد ىت-ود نج نائمؤم زا اب هريس سدق ىرصم مساقلا وا خيش هكدروا

 ١ ارىغمب تيكا ىف ىمهنوك هحار مدر نيا خيش ىا تا دول هتدشأل ىدحسم رد

 ىاه.شج هن مفك ىنب ب تسناشيا ىاهرسرب همم ااه كيدكا ظروع ىلار ىضعبو باوخ رد |

 ( ورف اك ار ىضعبو هتشاذك ورف مي اهلابار ىضعب ىبكنه رس رب هكمديد ديلاعي | ١
 | نحر لاركذ نع شعب نهو هك ةديندن تفك تسيج نبا مةك درب ىالاب اكو ديراذك |

 رده يره ريو هتسشن ناثيا ىاهرس رب دنا نيطايش اهنا نيرق هل وهف اناطش هل ضيقت |
 داب هلماعم نيزو ٠ ما هدش نيرق دب ساب هكدرد و خالي ء هتفاي اليث-سا ىو تلفع |

 نينجنيا هشيافج سفن روجز + كلم كشر ا هدوب كلف هاكرابب ٠ ميا هدش نيشنمم وب

 ١ مهضعبلاق ٠ لاحم ناطيشلاهبرش مل نمحرلارك ذ ىلع مواد ن» نا ىلا ةراشا هيفو ٠ م هدش
 | هل هللاضق هسفن ظوظح نم *ىث للعالقادواردنما سكاس .لو/هتبقاع كارو هللاىبسن نه

 هلقع ىلع طلت ىقح اهاوه بلط ىلا هسشن ىرغيو هسافا عيمج ىف هل سوسوب ااطيش

 | لقعلا نابلغي بضغلاو ةوهشلا ههجو هللامرك ىلع نينمؤملاريمأ لاق اك اذهو هنايبو هملعو
 | نم مهضعل لاقو ةندلا ةعراتمو ناءرقلا ةعباتم نع ضرىعا نم ءازج اذهو نابسلاو لعلاو

 ءوسلاب ةرامالا كلفن نيطا.شلا بعصاناو اناطيش هل ضم ايندلا ىلع لاقالاب هللانع ضرعا

 | ضارعالاب للاعم ةلاحلا كرت نم ءازج اذهف ةرخاآلاو ايندلاىف هقراشبال مزالم هل وهف

 اخو هللا عم هولخ ردق فرعي ملو نك 7 نف ىركذ نه سياج انأ لوش هاف ركذلانع ظ
 | اذاو هللانع هلفشي نم هيلع هللاطلس ةيئاطيشلا ةيناسفنلا رطاوخ ىلا فلتخاو هركذ نع
 هل ضرعت اذاق هللالا هلا الب قا تامثاو هللاىوسام نب هير رك ذب هتولخ ىف ديعلا لغتش

 هناوهش عمباو هباق غارف ردق فرع ١ نهو هنع ةهلالا تاوطد هتقرص هير نع هلغشإ نه |
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 هن مد #4 نورشعلاو سماخلاءزجلا

 هللالوَش ثيداىفو هلح ىلع افاطع بصن مث بهذ نم اهضعبو ةضف ن٠ فقسلاض عب ىنعي

 ابص ايندلا كع تببصلو ديدح نم ةاصعب رفاكلا تبصعل نءؤملا ىدبع ع زي نا الول ىلاعت

 ةهلالا بتكلاضعب فو هسأز عدصيال ىنعي ندنلا ةح نع ياا ديد ةباصنب دارا امتأو

 ١ ضزيالو عدصيالف لبلاك الاب رفاكلاسأر تللكل نمؤملا دبعلا نزحم نا الول ىلاعت هللا نع
 ىاالا ىنمع ديدشتلاب املو ةيفان نا 6# ايندلا ايلا عاتم امل"كلذ لك ناو  عجوب قرع هنم

 ايندلا ةايحلا ىف هب عت ”ىشاالا ةلصمملا ةافصلاب ةفوصوملا توبدلا نه روك ذملا كلذ لكامو

 ماللاو ةففلا ىه نا نا ىلع ال فين ”ىرقو ةءارغلاو ةهادنلا الا لصاح الو هل ماودال

 «ةرخ الار # ايندلا ةايحلا عاتل كلذ لكراشلا نا ريدقتلاو ةلدامر ةصانلا نيبواهنيب ةقرافلا ىه

 #« نيقتمللو وا مكح رد ىنعي 4 كير دنع © نايبلا اهنع رصقب ىلا مالا نونف نم اهف ام
 . ىقاب تلود ا ٠ تفان رب قاف عاتم زا خر هك سكه ٠ 1 نفكتلا نعااا
 لبق ناف ٠ :تفاس دوب شاد دوصتم هكزيماو ٠ ديسر دون شتم لاك هل احنا ٠ تفاتشب

 رفكلا ىلع سانلا عامجال ايبس كلذ راصل ملا باوبا رفاكلا ىلع حيتفول هنا ىلاعت هللا نييدق

 سانلانال باوجلاف مالسالا ىلع سانلا عامجال ابب-كلذ ريصي ىتح نيمململاب كلد لش مل ملف
 ناكف نيقفا1ا ناميا ناممال اذهو ايدلابلطل مالسال ىلع نوءمتجي اوناك ريدقتلا اذه ىلع

 لخدي امأف مالسالا ف لخد ن٠ لكنا ىتح نيملسملا ىلع صالا قضي نا ةكحلانم

 بح ىلع ءرملاباوث نال بيلا اذه هباوث مظعي ذاليحف هللاوخر بلطلو .ليلدلا ةعباتم

 ةمكطاام لبق ناف سغرتلا حرش ىف لاق :٠ هيلا رجاه ام ىلا ترث ناو هتينو هصالخا

 لحوْع ىبر توعدل تسول هلوق ' عما هسفل هايا هراشخاو رقفلا هبل ىلاعت هللاراتخا .ىف

 موق هدصقل اينَغ ناكول هنا ا ءددلا هوجو نه باوجلاف رصقو ىرسك كلم لثم قاظعأف

 ىقعلل ايلط هدصق هنا قئالخلا ع هدصق نه لكاناَّقَخ رةفلا هل هلل راتخاف اسندلاىف اعمط

 ىلت اك هرقشب ريقفلا .ىل_ستي ىت> ءارقفلا بولقلارظن هل رقفلا راتخا هللانا لقام ىناثلاو

 هلل' لص لاق ام ىللاعت هلل ىلع ايندلازا وه ىلع ليلد هرقف نا لنقام ثلاثلاو هل امب ىنغلا

 . ىمتلا ءام ةبرش اهنم ارفاك ىتام ةضوعب حانج ىلاعت هللادنع نزت ايندلا تناكول مو هلع
 الصوم اًهرط اهلعج لب اهسفل ةدودقم اهلعحم مل هناحبس هنا هللا ىلع اندلانا وه ىنع١و

 ءالبو ةلحر راد اهلعج امياو ءازح الو ةماقا راد اهلعجي مل هناو هسفنل دوصقملاوه ام ىلا

 ضغباو اهضغباو لادبالاو ءالوالاو ءادبالا اهامحو َةرْمكلاو ةيلهجلا يلاغلاف اهكلم هاو
 ىشذكب وج نأ طابر زا ( بئاصل لاق ) اهنع لاح الل: دوزئلاب الا اف لقاعلا ضرب ملو اهاها

 ةلاصول ك اياو هللا انكرادت « ارح لزم نيزا ىراد ىمرب ىه رداز ٠ تدنن هرودعم ركد

 نيشل مضب شعيو ٠ هكرهو ىنعم ةسرافلابو ةيطرش نم « نمحرلارك ذ نع شعب نمو
 لاشو هريدب ىف ةفاالو اشعلارظن رظن ىا ىاءتو ةفا الب ئشثاعت اذا اشع وشعإ اشع نه

 رصقلاو حتفلاب اشعلا بغارلا لاق ةيؤرلاب ةلخع ةدا هرصب ىف ناك اذا ىضرك ىثعي ىشع

 مصبلا ءوسس اشعلا سوماقلا ىفو ءاود ع ةأصاو ىثعا لجر لاش نيءلاف ض رعت ةملطظ |

 لبللاب :



 فرخز ةروصس 20200000 هن مد #ع

 ىلاعت هللاف ةقيقْلاف كلذك سيلو دادعتسالاب لصاح و لمعتلاب ىدك هنا نظيف بوجحلا

 هلاخي املا الاسف تلد همي لعل لعن الو تاكو هيضسلا#» لغفف دعا وعلا كلر تاز لل نارا
 نوكي نا ال وأو 8 لاجرلا لماك ا ةءرحم لاسمكلا تاجرد ىلا مهعفر نم انلع#ب نا ىلاعتو
 ىناثلا ءانتنال الو ناف سانلا نوكي نا ةهارك لثم فاضملا ريدقتب © ةدحاو ةما سانلا

 رفكلا ىف سانلآ بغرب نإ ةهارك ال ولو ىنعملاو !هاظ الول لوادمل قةتحن الو لوالا دوجول

 اوءمجيف رافكلا ىف ةلرضفلا كلذ نا مهوتو ايئدلا مهحل منتو ةعس ىف راتكلاةقاراآللثا

 رفكي نمل © اندنع امنا وه و ايندلا ةراق #ي العمل © ةدحاو ةما رفكلا ىف اونوكي و
 © مهتويبل »© ةيربلا رش مه كئاوا ىلاعت لاق ام هلزنم مهانداو قئالخلا رسثا ىا # نمحرلاب
 نكتسملا دارفا نا اك نم ىنعم راسبتعاب ريمضلا عمحو ىلع ىنعمي ماللا وا نا نم لاهشا لدن

 بناج نم هلخدم فقسم ىنبمل مسا وهو تيب عمج تايبالا و تويبلاو اهظفل رابتعاب رفكيف
 رابتعا ريغ نم لاش.دق مث لدللاب ناسنالا ىوأم تببلا لصأ بغارلا لاق ةتوتديللى, دحاو
 ردم و رجح نم ذختملا ىلع كلذ عّه و رعشلاب تايبالا و صخأ نكسملاب تويبلاو هيف ىلإللا
 وهو فقس ممح # ةضف نم © ةذختم © افتس 8 رعشلا تيب ه..ش هوربو و فوص ندهو

 ةسرافلابو داسجالا ىقاب ىلا سايقلاب نيزر ضبا قرطنم راص بئاذ مسج ةضفلا و تيبلا ءامع

 عمج امس ىلع فطع # جراعمو © اصملا هوجو ىف اهةرفنو اهضضفتل ةضف تنمس * هرشن

 دوعص ىف ٍباهذ ج ورعلا بغارلالاق نابدرت ةيسرافلابو ملسلا ىنعع اهريسكو ميملا حتي جارعم

 هيلع لوالا ةلالدإ فذح ةضف نم قارم و دعاصم مهل اناءجو ىندملاو دعاصملا جراعملا و

 لصاو هيلا قترا و هالع اذا هيلع رهظ لاش *# نورهظي # جراعملا ىلع ىا 6 الع ©

 رصبللز راب لك ىف المءتسم راسص مث ىن# الف ضرالا رهظ ىلع ”ىش لصحي نا 'ىثلا رهظ

 المناخ ن١ ماب رب نادب هك امن ابدرت و ةيسرافلاب و ىلالعلاو حوطسلا نولعي ىنءملاو ةريصبلاو

 ةدايزا ممتويب رك ذ ريركت لعلو مهتويبل اتاعجو ىا 6 مهمتوببلو » شاماردوخو دشارب

 ناك ةنكمالا لخادم كلذ لصاو ”ىثلا لخدمل لاَغب ٍبابلاو ٠ اهرد «ي اباونا © ريرقتلا

 ريرسلا بغارلا لاق .ريرس عمح ةضف نم ىا ٠ اهتحن 6 اررسو © تيبلا و رادلا و ةنيدملا

 ةروصلا ىف هب هدشت تبملا ريرس و ةمءألا ىلوال كلذ ناكاذا رورسلا نم هيلع سلح ىذلا

 هلوش هللا راشملا نحسلا نم هصالخ و هللا ىلا هعوج رب تلا قحلي ىذلا رورسلاب لوافتللو

 ٠ دتتك هيكت « نوئكتي ف درسلا ىلع ىا 6 اسيياع  نمؤملا نجس ايندلا مالسلا هيلع |
 لاق مك ةيزلا ىنءمل راعتسيو بهذلا ىنعي لصالا ىف وه © افرخز و © دامعالا ءاكتالا و

 لبق هنم و ةقوزملا ةنيزلا فرخزلا بءارلا لاق اهفردز ضرالا تذخا اذا ىتح ىلاعت

 جان ىف لاق قوم بهذ ىا فرخز نه تدب كل نوكي وا ىلاءت لاق ا" فرخز بهذلل |
 لبق مث قيئزلا نم هف روص و هنيز تيبلا قوز و ٠ نتسارا ةفرخزلا رداصملا |

 "نت لكم ةفيظع ةنبزو ىهملاو.قيشزلا هنف نكي مل ناو قوزم نبزم و شقنم لكل |

 فرخزو ةضف نم افةسمالكلالصا نوكيفةضف نه لحم ىلع افطع ايهذ وا افّقس ىلع افطع
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 كان ف ةلاسرلا نم ىندا وهو مهب ايف مهقازرا انمسق نح ل.ماللاو صاصتخالل وه ذا

 وه ام رايتخا ضوفن فيكف ىا نيدلا ىماىف مهنظاف اوكلهو اوعاضل الاو مهبلا اهرابتخا
 شاعملا ىداسم رئاس و قزرلاف « ضعب قوف مهضعب انعفرو 8 ةلاسرلاوهو مظعاو لضنا
 امسح دعبلاو برقلا بسحب ةتوافتم تاجرد ىلا ىا ضفاسخلا عزنب بصن « تاجرد 9
 ذختيل » موكحمو ؟اح و مودخم و مداخو ىنغو ريقفو ىوقو فيعض نفث ةمكحلا هيضتق
 ٌؤزهل' نود مادختس الا انهدارملا نوكلو مادختسالاو ريخستلا نم © ايرخس اضعن مهضعب

 ريخستلا نء ناك اش مهنع ةروهشملا ةياورلاىف نيسلامض ىلع ءارقلا عمجا هب ليلعتلا قيليال هال

 مهكلاصم ىف اضع مهضعب لمعتسيل ىنءملاو روسكم وهف ٌوزهلانم ناكام و مومضم وهف
 اذه شاعما بيس ضع. مهضعب نوكيف لمءلاب ءارقفلا ءارجالا مهلاوماب ءانعالا رخسيو

 6 كير ةمحرو © رتقملاف ضقنلالو عسوملاىف لامكلال ملاعلا ماوق مت هلمعب اذهو هلاع

 ءالؤه عم ىا # نوءمجمام ف اهلهال © ريخ 8 نيرادلا ةداعس نم اهعبتيامو ةوبنلا ىا
 نوءمجي امال ةميظعلا ةمحرلا كلت نم قزرنم مظعلاو ةينافلا ةيندلا ايندلاماطحنم رافكلا
 ءارقف نم ريقفل ىطعي ىلاعت هللا نا ىلا ةراثا هيفو هب ةمظعاا نا نوذظإ ريقحلا ”ىندلانه
 ةيالولا ةءسق ناف هرارسا و ناءرقلا قءاقح نه هلضافا و هناملءعل ىطعي الام هب هبؤيال ديلا
 ريخست لالا ةدوصىف نا كو بهولاب لصحم دق سردلاب لصحي الش ةودلا ةبسقك هديب
 لكو ةيبرتال ضعل مهضعب ريخست ةءالولا و ماعلا ةدوص ىف اذكف ىننلا لجال ضعبل مهضعب
 ) مهدعل لاق ) قاررالا و لاوهالا نم اف ام و ائندلا نم ريخ ةودللاو ةيالولاو ميل ن٠

 قشعو قو-ثو ةبو ةباناو ةبوتاو ةءدخ و لع و ةداراو قدصو نايا عاونا ةدييعملا
 باها توافتو ملت و ىضر و لكوتو ةحانق و( داراويو ةكازركو ةلسازفوإديحوت ؤ ةف نعم و

 ىلعا مهضعب ناف الث» ةفرعملا ىف نوتوافتي كلذكو قزرلا بابرا توافتن اك تاما لا هذه
 اذه اهو“ و ةملا بحا م هيلع سقو ةفرعملا سفن ىف اوك رتشا ناو ضعب نه ةفرعملا ىف

 هلل ناب مهضعب لاق و ةرضملا تارشحلا و ةذيذلالا علا لكأي نك نيردملل و هللا نيلقمال
 ركذل هشرطو فراعلا نه لضنأ فرعالاف ناظاشلا ةدوسو و. سفناا ديك ةفرعمب مهني

 هكمدروا ىمل قثةح ردو ٠ اصااخ ناك اذا ىا لامعال. ةرثك نم ريخ هلل رك ذلا لهس لاق
 زادرك ب وخ ب ٠ رثدنلب وا ةجرد رتوكس هكره ىوخ تسا هندح قالخاب تاجرد تواهت

 «تشذك رد نوجديد ىمك شباو# ٠ دوب ىوك وكن ارئاثريس دب هك.« دوب ىوخ شوخو
 شوخ>توصب لباب وج ٠ درك زاب لك وج هدنخم ىناهد» تحن د زا نك تياكح ىران هك
 ةئساللا 41: ةوكورما ره وكر ديس نيك 3 دي قدوس دن دركن نمو هدد وك راغإ

 ةيالولاو ةوءلاك تاماقملا عنيمج أ قحلا بهذملا و دادعتسالاب هطو رشه ةيريشلا تالامكلانا ا

 هيلي ةلظوار شالله راق ورع ةتاط ع ةيشاست اهون ىردراذاولا راما لديك ىءاع ريغ. و
 تااباقار قدح داد * لق مك ىلاعت هللا نم ءامطع اًضيا دادءةسالا ناف هوحن و دادءتسالا نه |

 مهو هبايساو هطنارش لوص# م ردا هروهظو قح داد تيلباق طرش كتلي 6 تدسبا طربش



 فرخز ةروس دل مو

 ' دلخالذا ةرخ آلاف ديفموه و ماوعلاو صاوألا و ىصاعلاو عيطملاهيف كرتشي ىذلاوهو
 ءادنالا قيدصت كلذف نيقبلا باساو راكذالاو تاءاطلاو ناكرالاب مسقو راذلاىف هبحاص

 قمييدجاص لم كافر وو عي ١ تدلك اف اطت للعم ةرافكالا قمل سقم كت هنو نيلاتقلا أ نيسدلصلا ؤيءالوالاو
 | نمو ةنْلا لخد ىنعاطا نم لاق هللالوسر اي ىبأ نمو لق ىلا ن.» الا ةنلا نولخدي ىتما

 ا لمعلاوزعلاو داقتعالا نمد تْدح اهف ىنثدصو ىنعاطا نه مالسل |هيلع دارا ىبادقف قاصع

 ةوعدلا ةما هنم ىنثتسا اعيمج ةباحالاو ةوعدلا ةما ةمالاب دارملا نوكف كلذىف ىناصع نمو

 مهو نيئمؤملا ىلع ىرخاو ةوعدلاةما مهو سالا ةفاك ىلع ةران قلطت ةمالا ناف كلذو
 ةنج ىف منن ءاقبلا مزلاو ءابالا رذحاف ايلك سكني الو ةوعد ةما ةباجالا ةماف ةباجالا:ةما
 | المأ داتعاو ىنامالا هتيمغ نف تاحلاصلا لامعالاو تاعاطلا ىه ةاجنلا قيرط  ناف ىوأملا

 | قيل" ١(نانلأ :اهاقك عى, لمار اك دماع 1[ هاح شبا ان اهتراتض_ انا .زاختخ لكم داغر الرول
 | نم لجر ىلع ناءرغلا اذه لزن ضاضم فرخ 6 الول © ةكف للعا 6 اولقو ©

 ةريغملا نب ديلولاك هاخلاو لأ اب © مظع و فئاطلاو ةكم نيتيرفلا ىد>| نه * نيتيرقلا

 امهم جرح ىلاعت هلوق جسم ىلع وهف فئاطلاب ىئقتلا داوعسم نإ هولرعو ةكمب ىو

 نيّترقلا نهدحخاولا لجرلا نوكو ء ادتبالل نم نال كلذ و امهدحا نم ىا ناحرملاو ٌولْوالا

 لاوما ةكم ىف هل ناكو اعيمح فئاطلاو ةكم نكسسي ناك هنال روك ذملا ةورع هب دارملا و
 | «:!ههلعأأ !نم.هن ”اكر اصف امهلا ددرتي ناكف عايض و نيتاسب .فئاسطلا ىف هل ناكو ارح

 ' ىلا اهادحا نم ةرجاهملاب نوكت دق نيتبرقلا ىلا ةيسنلا نا وهو ىن> هجو انه ريقذلا لوش

 حرص نيس عبرا امادحاىف ةءاقالادعب يعم قدما ىلا لاَ مىرخالا

 اهفمدع ىلع الالدتسا لب هتين اء رش مهفارتعا نم ممامظع نه 6 ذ#نما نود 00
 | ةلاسرلا نا نهد اومحزام لع ءاسس نيلجرلا نذه دحاأ ىلع الوعل ل ناكول هنأ ىنعك

 | نم مظعلا نا اوردب ملو هاخلاو لاملا ثدح نم ةلالج هل نم الا هب قيليال ليلج بصنم

 هلل ادنع ريتح مه دنع مظع تردد 1 همظع ننال نررادلا ىف هردق ىلعاو هللا همظع

 40 رةمحر نومدش مهأ 2 2 ا مظعو ا ىلاعت هللا 0 هللالوسرل مظعت
 | حباقم كدت !نيلتي :هوملل [تعترلاب دازملاا مهلك نه بيجعت و مهل ل |

 نحن »© دشاشكب توبن 2ك دنهاود ' هكر ه ربان ىعل اًواش ث.دح امودصق ةومالاو ةلاسرلا أ

 هلعجيو هبىذغسو ناسنالا هب شعيام ةثدعملاو مهشيعم بتاسا:ىا 4 م تدعم م انمفق |

 ةنسلا لها دنع مارخلاو لالا مي وهو ناويملاب ةصتحلا ةايحلا شرعلا اذا هتنب ماوقىف ابيس
 ضوفن ملو لاصملاو مكحلا ىلع ةذملا انتئيشم اهضتقن ةمسق # ااثدلا ةاطاىف ةعانلعاو

 امهتلك نترقلا ند ناك لذعز ىلع ةاارإ لاق و افاه» رده , ند مهو فاضاا ردقف ديعل |

 | نحاوسو هيل ٠١ هتأملا مدت هياع لد ام ةراكلاب اهريبدت نع مهزجعب انم املع مهلا انما



 هز م ع نورشعلاو سماخلا ءّرلا

 دسا تنب ةءطاف هندلاو نع لهن هنا هجو هللا مرك ل د ناب بلاط ىبا نب ىلع هجو مركت

 ضعنلاهيف رظنو كلذنم اهمنع اطبق وهو مدلل دجستنا تدارا اذا تناكاهنا مشاه نب

 مهازبا لوقل هفالخ باوصلا نكل سانلادنع ةروهشم تناكناو امص شيرق ةدانع لاق ناب

 هباوجو هبقعىف ةقاب ةلك اهلمجو هقحىف هللا لوقو مانصالادبعتنا ىنو ىنبنجاو مالسلا هيلع
 هللا لوصولاو هللا ةفرعم ىعدا نم لك نا ىلا ةراشا ةآلاىفو عجراف مهاربا ةروس ىف

 ةمهاربلاو ةفسالفلانم هللا داشراو ءادنالا ةعباتم ريغ نم ةدهاجللاو ةضايرلاو لقعلا قيرطب

 ىعار درم رح رحن نرد ( ىدءس خبثلالاق ) دساك هانمتمو دساف هاوعدؤ ةنباهرلاو

 رابسبو دنتفرب ٠ دنا هتشكرب ءار نيزك قاسك ٠ تفرت ىعاد لابمد هكدش نأ 5٠ تفر'

 ىرخا ةراشاو ٠ ديسر دهاوخ لزنب زكرههك ٠ ديزكمر ىنكر بم فالخ دنا هتثكرس
 داشراوا ّى ةوعد هغلس ١ ناو هللا داشراب هللا ةواردم ىلا نودتم ةيانعلا لها دعل نا

 عدبلاو ءاوهالاو ةلالضلا لها نم هدلب لهاو هنابا ديلقتب ديقتبالو حصان حصنوا ىلو
 ناك امكمنال ةمول هللاف فاخنالو لابخلاو مهولاب ةبوشملا ةلوقعملا مهلئالدو مههش هيف رثؤتالو

 داشرا وا ىن ةوعد هغلبسنا ريغ نم ءدشرا ىلاعت هللازاف ِكلذك مالسلا هيلع مهاربا لاح
 نوءحرب مهلعل هش هب ىصوو ديحوتلاىلا هموق اعد هدشر هللاءانا املف حصان حيصتوا ىلو

 ةعاللاو ةئسلا لها داقتعا ىىدق ىلع هللا ىلا عوجرلا نا ىلا ةراشا هيفو كرشلا نع

 بارضا # ءالؤه تعتم لب © ةقابلا ةملكلاءذه روس ةعباتملا نوناق ىلع ةحلاصلا لامجالاو

 ةكم لها نه لوسرال نيرصاعملا ءالؤه مهنه تعتم لب هاجرام لصحي يف ىا فوذحم نع

 نع اهم اولغشو تاووشلا ىف اوكمهمناو ةلهملاب !ورتغاف ةءعنلاو رمعلاوف دملاب « معءاباو »

 لوسرىا 46 لوسرو # نا رقلا ىا * قملا © ءالؤ» ىا «# مهءاج ىتح  ديخوتلا ةلك
 تانيبلا تايآلاب ديحوتلل نيم وا ةرهابلا تازجعملاب اهحضاو ةللسرلا ىهاظ © نيد »
 الو © هيلي امو روكذملا رارتغالا نم هنع بيست امل لب عتمتال ةءاغ تسيل ى جححلاو

 اوتعو ارفك اودادزا ديحوتلا ىلا مهدشربو ةلفغلا نم هيف مهامع مههنيل « قا مهءاح

 ناءرقلاوقحلا « اذه اولق »ف ثيح هبةنامسالاو قملا ةدئاعم قباسلا مهرفك ىلا اومضو

 4 نورفاك هياناو ىنوداح ة.-رافلابو قحلا ةروصقف لاالا ةءارا وهو # رحاس و

 ىلا ةداشا هيفو هباورفكو ارحس ناءرقلا اوم_سف ٠ تسا هللا دنع نم نا هكمرادن رراب

 ق3ككرعلاو ك0 كك ةلذاقلاو عدللاو ءاوهالا لها ناف قا لهاو نيدلا بابرا

 تونر 2 د ل ل فقس كك را

 محم لانا مك هنال محلا لها فاصوا نم راكنالاو تدك مكانا ملعاو ٠ لاقملا

 '”ىش هيف دجونف ىلاعت هللارهق تازامان٠ ةروك ذملا فاصوالا !ذكف ىلاعت هللارهق رهظم
 ةلالهافاصوانمهرارقالاو قيدصتلاو ناعالاناو رانلالخدبنا ةبسانملا تضتقادقف كلذ نم

 نف ىلاعتهللافطل راثانم ةروك ذملا فاصوالا اذكو ىلاعت هللافطل رهظم ةزلان اك هنال

 ناسالاب مسقف ماسقا ىلع قيدصتلا نكلو ةنخلا لخدي نا ة.-اذلاتضتقادقف كلذ ن.'ىشهيفدجو

 وهو



 فرخز ٌءروس و مد ع

 الو ص رح منأب لامعالا نوللطي مهارا 2 ةرداصملاو سجحلاو بزضلا نم مهلازعنا دنع

 | اهنع كللملا افعف ءايسشالا ذلأ ثالثلا هذه نا تفرعف مهربغ ىلعو مهباع ىرجاع نوربتعي
 م مدام دن ديا تشرك قنوع 2 ئاز ادع قى كيد 2 خ شلا لاق )

 نمؤملا لاثمالاىف ءاجو ٠ مدزك خادوس رد تشكذا نكم ٠ شدد تقاط ىرادنرك هرركد

 اندلا ىف قوذبام عم اهءاف ةيساقلا ةيسانلا سفنلالاح ىلا ةراشا هيفو نيترم رحج نم غ دلال

 لاقذاو 8 ةيفاعلاو وقعلاو قيفوتلاو ةمصعلا هللالأسأ هيلع تناك اهىلا دوعق !مائيس لابو نم
 جورألا دعب مالسلا هيلع مهربا لوق تقو شيرق كدموقل دمحم ايركذاو ىا # مهارإ

 | ديلقتلاىلع نيبكملا # هموقو © مانصالات < ناكو ٠ رزاب ريهشلاخ ران © هبال »9 رانلانم

 اوكلسيل ناهربلاب كسميو # نوديعتا# ءارب ىننا هلودب هيف مهام اريتفيك مانصالا ةدابعو

 ءابلاحتفي ءاربو مهنابآ فرشاهناف .يلقتلانم دب مها نكي ملنا هباودتقيلوا لالدتسالا كله
 ءاربلانحت لاش ددعلاو دحاولاو ثنؤملاو ركذملا هف ىوتسي كلذلو ةغلابم هب تعأ ردصم

 نم ”ىدب ىلا ىنءملاو تائيربو ةئيربو نوئيربو 'ىبرب لاَ عمجبو ثنؤي وهف 'ىبربلا اماو

 اهدئام فذح ةلوصوم تناك نا كدورعم نه وا ةيردصم ام تناك نا هللا ريذل مكتدابع

 ًارباال ىنتلخ ىذلا نكل ىا مانصالا ةدبع اوناك نا 0 ءانئتسا #* ىنرطق ىتاالا ف

 رع نم اهرفح تأشنا اذا رثبلا ترطف مهلوق نه لاثم ريغ نه قلخ ءااذخلا رطقلاو هم

 ةفصوامانصالاو هللان ودعي اوناك مهناو مه ريعو معلا ىلوا مئامنا ىلع لصتموا قباس لصا

 ريع ىندمي الا ناف ىرطف ىذلاريغ امو دعت ةهلا نه ىلإ ىلا ىا ةفوصوم ام نا ىلع

 بجاحلا نبا بهذم وه اك ةيل ا اع وهو رو_صخم ريغ وكم عمج الا اب فصول

 نآلا ىلا هلا ىناده ىذلاء'روام ىلا ىدهسوا ةيادهلا ىلع ىتتبثيس ىا « نيدهس هناف ©

 نيسلانا هجوالاو فيوستالب نيدءوهف ءارءشلاىف لاقام دعب انه فيوستلاةلك دروا اذلو
 الابقتساو الاح ةيادهلا ماودىا رارمتسالاىلع ةلالدال عراضا اةغيصو فيوستلانود ديك ان

 نيدهس ىلأ ىننا هلوق نم هب ملكتام ناك ىتلا دبحوتلا ةلك مهاربا لءج ىا # اهلعجو ©

 هلا الب لوقو قملاب دوبعملل ديحوت هللا ىوس دوبعه لك نه ةءاربلا نا ىنعي اهنع ةرابع
 ىصوو ىلاعت هلوق هب قطذ الام مهاصو ثيح هتيرذىف ىا # هبتءىف ةيقاب ةلك © هللاالا
 دعب لعجلا اذهو رالا نم جورخلا دءب روك ذملا لونااف ةيآلا بوتعيو هيذب مهاربا اع

 هديحوت ىلا وعديو هللا دخوب نم لست دعب الست مهف لازب الف رابكلا دالوالا لوصح

 ىهتا دلولا دلوو دلوال ريعتساو لجرلا رخؤم بّمءلا بغارلا لاق ةعاسلا مايق ىلا هديرفغتو

 قوق ذل هدالوا لجرلابقعنا نم ليقامو مهدالواو ثانالاو روك ذلا هدلو لحرلا بقعذ

 فيعض نيلوقلا الكف ءاهقفلاضعب نع لَن م تانلا هدالوا وإ ىفطا ١ سانجاىف عقو 5

 عوجرلادانساو بقعال ريمضلاو لءجال ةلع # نوءجري مهلعل 0 هء قون ال ةفال فلام ادج

 اهلمج ىا مالسلا هيلع مهاربا ىلا عجار ىجزتلاو رثك الا لا لكلا فصو نم مهلا

 | ببس ىف مهضعل لاق دوما ءاعدب مم 09 نه اهلا عجل نا ءاحر هفلخو هبقع ىف ةقاب



 ويإ مع #ع نورشعلاو سماخلاهزجلا
 ةمعنلاهتفرت لاش ديل تلا ىلا رظنلا نع مهف رد ىذل وهةلاطبلا بحو متتلا ناب ناذيالل ةلقملا كل

 نع مهلغش أ ايندلا ف شيعلاةعسو ةدعنلا مرطب نيذلاءاسؤرلاو ءاينغالا نيف رتملاجدارملاو هتفطأىا
 عن اريشلانم نيدلاءذاولن« ةرفنلا ىف غلابشو تاووشلا ىف ىدامت نه لكمهيف لخديوةرخآلا معذ
 قفاوامن ارقلاب نولمعينيدياعلاب نوذختسيو نيفرتملانوف رشي ماوقا لابام ثيدحلا ىفو ماكحالاو

 نومي ضعس نورفكيو ضعس نونمؤ. كلذ دنعف ةوكزت مهءاوها فلاخامو مه. اوها
 كرديال اهف نوعسيالو بوتكملالجالاو موسةملاقزرلاو موتغاردقلا نه ىمسريغب كردب امف
 ىلاعت هللانا مهض» لاق روبنال تل ةراحتلاو روكشملا ىمدلاو روفوملا رجالانم ىسلاب الا

 ءاقتقالا لقاعلا ىلعف ةرخ آلا انل نمضو ايندلا انمباط هتيلف ةرخ آلام بلطو ايندلا ال نمض |
 ىاهتمعنم ىلا 5 ( بئاصلالاق » نيقيلاٍبابرا هياع < نرتلال ةرامحو نبدتهملا رانا ىلع ا

 نشيوخ دنن تس لقاع راك« نكم ناولا تمعن ركف دروخ مغ ناوتان:٠ راهنيز ناولآ |

 كنئلوانم رئذن لكىا « لاق 9 نكم نادنز نباريمعت ردفرص اردوخرمح ه نتخاس مكح

 مكتنجولو مكلاب اب نودتقت أ ىا 6 مكتئجولوا 9 مهئناب ١ ديلقتب مهللعت دنعمهممال نيرذنملا |
 تسل ىلا ةلالضلانم ىا 6# مءاب | هيلع متدجو ام و دشراو ىدها نيدب ىا #ب ىدهأب # |

 امب انا اولق 8 فاصنالا كلسم ىلع مهعم ةاراجم كلذب اهنع ربع اماو ”ىث ىف ةيادهلانم |

 هقانك امئىدها ناك ناو نورفاكدب تلسرا اع انا اهريذنلة ما لكلاقىا ه6 نورفاك هل ملسرا

 كات هلوق: ىف م زاجيالل ةياكرذلا دنع لج أدقو هنع كفتتال انناايزف ىلع نوّسان ىا ْ

 لالضلاو رف !اىف مهاب ديلش ىلع مهيمصتاب مههرارقا هفو تاييطلا نه اولك لسرلا اهااي

 تقع دكاودأ كاذم داددابرب نائديلش ار قاخ ه هنفا كمبو اورظنبنا نم ريذنلل طانقاو |

 انمقتناف ف درب ىىدي هي نشديلقت غم ٠ درييمالاب ىوس شاقع هجرك « داب ديلقت نير
 الصا رذع مهل قبس ملذا ٠ ناشيا لاصئتساب دناعم نادلقم زا ميديشك مانا ام سب # مهنم
 هللاناف كموق بيذكتب ثرتكتالف نيروك ذملا الاه ه6 زيبذكملا ةبقام ناك فكر ظناف 0 ْ

 ىفءل ٠ هريغل ظعو ند ديعسأ| هنع هللا ىذر ىلع لاق ضااملا ىهاقلا مقتنملا همساب مم مقل

 ديرادزاب هدي ددسإ ان راتتكاو متساشلن زاك داو ةئهات دشب اريزكيد نوج هكدوب كال مك

 نودصتس باعثو بثذو دا جرخ لاق هنا ىعشاانع ( ىود ) دربك تربع دن نازاوا

 لازغلاو كال شحولا رام لاقف مقا بئذالدسالا اةف اينراو الازنغو شحورامح اوداطصاف

 ىدي نيب لدحنم وهاذاف ةبريض بئذلا سل برضو هديدسالا مقرف لاق فاعل بنرالاوىل |

 تارالاو هنىشعتي لازغلاو كلملا هب ىدغت راما لاقف اننيب هذه مدقأ بلعثال لاق مث دسالا

 سأرب لزت ىدذلاءاضقلا لاقف اًضَلا اذه كملع نم كاضقا ام كحمو دسالا لاعف كالذ ناد

 هتنب كولملا ضعب لأسٍبتكلا ضعب ىفو « ربتعإال تادوجوملا لقعا هنوكعم ناسنالاف بئذلا
 ىرا ىنكلو اهنقذام هللاو تلاقف اهلتقب مهف ةيالولاو عانلاو رذخلا تلاقف ءايشالاذلأن عركلا |

 ملالاو ةدالولا بصن نه ىما ىقالتام ىراو اهدواعت كارا مْ عادصلاو را ا نم كد.فام

 كلامع لع ىرجام عمساو امساش نم تقيل اذا كشارفق اهارا م توملا ىلع فارشالاو



 فرخز ٌءروس ديف مدا 5ع

 | ناعيا هللاىلا ةئيشملا دانسا ريقفلا لود ٠ نونذاكل نيقفاثملانا هلوق ىلا هللالوسرل كنا دوشن

 صالاةقفم لهجلاو ةدصعلاو دانما'نم هنال كرشو رفكفالاو نمؤملانم ردصنا دبحوتو
 4 مهانيتا ما 8 ليقف لقنلا ةهج نم دنس مهلنوكي نا لاطبا ىلا ةنع برضا مث ريتعيالف

 مهناعدا لبق نءوا#لوسرلاوا ن اءرقلا لبق نه ىا 4 هلبق نم اباتك ف ارئاشيا ميا هداد انآ

 باتكلا كلذب ىا © ه.مهف  هتانب ةكئالملا نوكو هللاريغ ةدابعنم هنوع ديام ةحصب .قطنب
 مح اراشيا سيما هدادن ىناتك ارئاشيا هكتسا ررقمو ٠ نولوعمهيلعو #4 نوكسمتسم

 0 ٠ندز رد كنح كا.سهت-الا رداصملا جان ىف لاق هب مدتعا اذا هه؛كسمتسا لَه ٠ تسدنالقعوالقن

 تيرم اذا ”ىثلاب تكسمتساو هظفحو هي قلعتلا ”ىثلا كاسسما تادرفملاىف و ءادااب ىدعيو

 دصقت ىا مؤت ىتلا ةقيرطلاو نيدلا ةمالا 26 ةءا ىلع انءاب ١ اندجو اما اولق لب  كاسمالا
 ءاوس دحاو ناكموا دحاو نامزوا د>او نيداما صا مهعمج ةعامح لك ةمالا بغارلا لاق

 هيلععمتحم نيد ىلع ىا ة.اىلع انءاب  اندجو انا هلوقو ازايتخا وا اربي عماجلا سمالا ناك

 هيلع مدق نودتها ةإ- فرظلاو نا ربخ نودتهم * نودتهم مهران[ ىلع اءاو 2 ىهسا |

 مالعالا ران آلاو 'ىثلا ةَه نيتحتف راالاو توردثلا ىنعم هنمضا ىلع للءءتسيو صاصتخالا ْ

 لاَش اذهنمو هدو>و ىلع لدبام لوص> كل اذضبا بعارلالاق هانا مالسلاهيلع ىناانأ-و ا

 وا ةلقع ةح اونايمل ىنعملاو ه اهد ةيسرافلاب ران الاو رانا مدهش نم ىلع هب ]دّتسملا قورطلل |

 ناوت ديلقتب ارردق هج ٠ مهلثم ةلهجلا مهاب ا ديلقت ىو مهلدت-الناب اوفرتعا لب ةيلقن |

 ليلدالبريغلا لوق لوبق وهو ديلقتلل مذ هيفو ٠ ارهتخوم [ون غرم دود ءاناوك هتشر ٠ ندوع

 رظنلانم دبال لب تايداقتعالاو نبدلا لوداىف زو#الو تايلمعلاو عورفلاىف زئاحوهو
 بجوام عيمج دقتعا ىذلاو«و ةيرهاظلاو ةرفنخلادنع حمص دلقملا ناعا نكل لالدت-الاو
 ليلد ريغنم اح هب اؤاجامو لسرلا لاسراو هتافصو عذاصلا دوجوو ملاعلا ثودح نه هيلع

 ماع ربع نه ءامالاو دسعلاو ناوسنلاو نادصلاو باسعالا نامعا لق مال-لا هيلع ىنا'نال

 وه لالدت-الا نه دوصقملاو هيلع هبوجول لالدت-الاو رظنلا كرتب. لأي دلقملا نكلو ليلدلا
 ىرغصلا ةظحالمال ناكدجو ىاب ىلاعت عناصلا ىلا عونصملانمو نول« ىلا زال ند كلامج

 هللاحبسو نيملسملادالب ىف اشن نذ لوقعملا ةدعاق ىلع جاتنالل تامدقملا بينرتو ىربكلاو

 ىلعا ىدورضلا ملعلاو باطلا لصف ىف مك ديلقتلادح نع جراخ وهف هعئانص ةيؤر دنع

 قسالدوهشلا ىلا لودصولا دنعو ناعااو فشكلا ةمدقم وهو لاحت لوزبالذا ىرظنلانه

 ىدش نوح ( ىوتملافو) دندازا امن هلبقزا مرح نانك اس ( ع) ةطساولا ىلا جابتحالا

 نم ركذا صالاو ىا « كلذكو »© نابدر“ ىوجو تدج دشاب درس ٠ نامس !ىاهمابرب

 ىعتمجمو ىصدرد :6 ةيرق ىف كلبقنم انل_هراام © ديلقتلا ليذب ميشتو ةححلانع مهرج

 انءابأ اندجوانا هه ١ ةربابج # اهوفقرتم لاقالا »© هللا باذعنم موق رذنم ىنأ  ريذننه

 اننا امهلوق 4 نودتثم 2 مهلامجاو مهلس 5 مهران | ىلعاناو 9 ندو ةّشرط 1 ةما ىلع

 نيفرتلا صو هريغد:ءاضيا مهفالسال سيل ميدق لالض مه امف ديلقتلانا ىلعلاد فائئتسا لا ظ



 ةباتك لق ةبوتلاىلا فاطعتسالل نوكي نا للمتحيو دك أتال بتكتس ىف قاسل ا ىتفملا:ئايتش

 راسإ ىلع تائيسلا بتاكو لجرلا نيم ىلع تانسلا بتاك تيدا فو هب مهل ملعالو هولاقام |

 اريع نيولا تحاص اهتك ةئشَح ل اذاف ثائيدلا بتاك ىلع نيم! :تاتسلا بتاكو لجرلا

 لفضحتلب وأهلا ةسيلنو ةلطلا تعال اعلا هظند انتل ايلتس اسلا قالا "باس ”لاق' ةئيس لمع اذا
 كاقطا كب هنيع نع ىذلاو هراسنع رخالاو هنت نع امادحأ ناككام اه 4 رجنبا لاق |

 هبي نع اه دحاف دعق نا هحاص ةداهشبالا بتكيال هراسإ نع ىذلاو هبحاص ةداهش ريغب
 رخآلاو هعأر دنع اهدحاف ماثناو هفاخرخآآلاو هماما اهدحاف ىش.ناو هلامثنع رخآلاو |

 ىاياذاب هنأ ن ف تتلكي" ئدلاف "لق ”ناف نيم وحال كت ةلطفحو لراثكو مهل رافكلاو هللجر دنع .

 ادهاش 45-5 هحاص نذاب بت 5-4 هلامث نع ىذلا هل لاه ةنسح مهل نكيملو نكمل

 ةتعآوابلقئاعل افتراس لاو وب ةكنوانل بذت# ندا ضع: لاق ان 0 لو 5
 ةظفأا نال ةهاركدشا ةجاحلا ءاضق دعو ءالخلاىف مالكلا ءركب ةّش رطلا حرش ىو عاملا | |

 ةقارملاو بدالانه ءرملل دبالف مالكلا ةباتكل جال هبركلا عضوملا كلذىف روضحلاب ىذأتن |

 ىنوطف لاحرلا اهعافم رشلاوريا نأ اخ هللادنع ثردط'ىفو ريثلا نود ربألاىلا ةعراسملاو
 ةباالاىف م ريذال اقالذءو رشلل احاتفم هلءج نمل ليوو رشلل اقالغمو ريخال احاتفم هلءج نمل

 ناسحالاو وفعلا نأ دابعلاىربل ايندلاىف ةتب مهذخأيلو هدابع لهما ىلاعتهللا نا ىلا ةراشا

 هك ٠ لدز ىتسد مرارب اناس ىداعملاو رفكلانم اوب وتيلو ماقتنالاو ذخالا نه هلا بحا

 تلون كاينلا لاا اداذك لزوار": ىقكا زو, كرا دأة ؤحارؤبور فلك اهوذضق الواقي الون

 نه رخآ نفل نايب ©« مهاندبعام نمحرلاءاشوا اواقو © ءاضروو هن امل قيفوتلا هللا نمو |

 ةئشم ةئالملل انتدابع مدع نمحرلاءاشول ةكئالمال نودباعلا نوكرششملا لاق ىا مرفك

 ةيشع هنولعش اغا ماو ىلاعت هدنع ىف ص قح هولعفام نا كلذ اودارا مهاب ديعام ةاضخرا' |

 ىتح هش مهفارتعا عم مهن ءايا هللا ةئيشع هنأب هويكتراام باكترانم راذتعالاال ىلاعت هللا

 مل مك نا اهادحا نيتمدقم ىلع لطاللا مهمالك ىف ومو ةلزنعمال اللد هب مومذ ضهتن |

 ةيناثلاف اوأطخأ دقلو ىلاعت هدنع ةيضرض اهنوكل مزمتسم كلذ نا.ةدناثلاو ىلاعتهللا ةئيشمب ١

 ربغنه ناكام انناك ضعب ىلع ثانكمملا ضب حجر“ نع ةرابع ةئيسشملا نا اولهج ثح ْ

 اه ىا هي كلذ مهلام © هلوّش اولهج كالذلو نيفرطلانم ”ىث ىف طخسااو ىضرلا راشعا

 هب قطن قة كلذناف ةئيشملا قلطعال ءاضترالا ةئيشع هولعفامن وك نه كلذ مهَلَوَش اودارا

 مهام ىا * .«نا © امدنس ىلا دنتسي « ملعنم © ةعركلا تايآلا ن ىصح الام

 قباط.ءاوس نيمختلاو ناظااب لوق لكو تانكلا# صرالا نق نؤناذكي « نودر_ةلالا ,

 اًهباطه كلذ زاك ءاوس صرخ هللاش نيمو نظنع لوقم لوقلك ىغارلا لاق الما عقاو

 هيف كنعتعا ىلا عامسالو نط ةءاعالو ماع نع هلّممل هيحاص نا ثيح نه هلافإا2 وا 7

 ابذاك ىمسي و>الا اذهىلع الوق لاقنم لكو هصرخ ىف صراخلا لعف نيمختلاو نظاا ىلع

 اولاق نوةفانألا كاءاغاذا  ىلاعت لوقف نيقفاثللال وق نع قكعام هارب ,ا خا لوقال اًهاطم * ناكداو



 فرخز هروس 3 موو 8ع

 عنمتال ريغةفاضاريسفتل الها لاق ه دريكيم ىد.زرفبارواىلاءآىادخ دشاب نان ا لييكاياةكا دودو

 ياتكل ةلأسم هلدءو ماصخلا ىف نيسال وهولاقهنأك ىنالاىنمعب هنال مدقتملارالاىف هدعبام لمع
 نيزتلمذو ءاسنلل ريرحلاو بهذلا سبل لياحت هب آلاىف رارسا فشكىف لاق براض ريغ اديزانا

 وشنلاك رت ىلع مياس لقعىذ لكل ةنب ةلالد ةياالاىفو مولعلارحبىف لاقو ءاسنل |ةند زب لاجرلا

 هدضعيو ثانالاتافص نمو ماذملاو بياءملانم هلءج ىلاعتهنال هنع رذحلاو ةموءلاو ةن.زلا ىف
 لامعتسا متلاو نيمعاتع اوسل هللادابع ناف متتلاو كايا ذاءمل مال كلاهيلع ىنلالوق

 هام رشرملا وكلا .تيسنإبو لكماادغ أل كاست ونلبل اذاز أ تالاوكمأيلا ف واللام ةؤكلا تكلم
 ىا شارفلا أطوا ىلعمن ةيمكحلا تاملكلا نمو «:(ىروخ شوخ دتفوا تسدب تريد وج
 كرصع ءاملعزنم بجعلا لك بجعلاو عوجلا ةيلغ تقو ىا ماعطلاذلأ لكو مونلا ةءلغ تقو
 المأت اهنولمأتيال مث ىنءملاف اهل ةقباطملا ثيداحالاو اهوحنو ةي آلاءذه نولتب كءامز ةهقفتمو
 تاق 2اوكش نالفط وجم م ميتلاو ةنيزلا كرت ىف ميركلا مهين اهف نوعبتي الو احيمح

 ءانزاهج ناوحاوشم ئازاناشيوح ( مهضعب لاقو ) دركموبو كير دورغم نانز نوج ٠ درزو

 رخلا عفدي امب ىنتكي لقاعلاف ةأرملاك نيزتملاءرملانا ىلا ةراشا هبيفو « راك ور عمط وترب دوينات

 ىلا شمامل ةحجار لوقع ءاسذال تناك ولو ىهلالا رظنملا هناف لطالا نييزتىف دهحمو دربلاو
 رت زيزع دشن ٠ لقام نومّضم ايلف ءردلل ىنكياما للخلاو قلحلاو ةضفلاو بهذلاب نيزتلا

 مه نيذلا ةكئالملا اواعجو 9 ٠ نك تعانق دسر ىلاسب هك ةماجمب ٠ تسرب سايل نبا هبمك زا
 مهلعجوهو كلذب مهل عيرقتو رخآ رفكل روك ذملا مهرفك نمضتل ناب 46 انانا نمحرلادابع

 عماوص نا دواحي هكدكث الم ىنعي ٠ امص مهسخاو ايأر مهصقنا هللاىلع مهمرك او داعلا لك |

 دلولاو ادابع نكت ال تانبلاو ٠. دنهن ىم مان نارتخد دنا تيدوع عماجم نامزالمو تدابع |

 نه « مهقلخ اودوشأ 2 هللاتانب ةكئالملا مهلوق ىف مهل برذكت هيفف هيبا دبع نوكيال
 | اناا مهودهاشف مهايا ىلاعت هللا قاخ اووضلعأ قوة ذاق نءال روضحلا ىنءع دوهشلا |

 امنا مهعاف مم مكمتو مهل ليهجم وهو ةدهاشملاب مامي اما كلذ ناف مهتتونأب اومكحمب ىتح
 ةمكتملا : لهاو :نيمجنملل) ةلطخم :هيفو . نواهاتبا نوباذلك اضيا مهو ؛مهمابا] نما ءاوعمدلس

 رد دوخ هنا ىمجنم ٠ برغلا ىلع اومكح ةرصاقلا مهاوقعب مهناف رومالا نه ريثكىف ةهومملا |
 رب بوشاو هنتفو تفك طقشو داد مانشد هتسشن مم دوخ نزاب ديد ار هناكس درم دم
 و> ٠ تسدج رك هح كلف جوارب ول + تكف ديس كففق|| او" لاح ندب لد بحاسصص تساخ

 ةئامسحو نينامو نيتثثا ةاسىف نومجنملا عججابتاكلا دامعلا لاق ٠ تسسيك ون ىارسرد هكىنادن
 حعرلانافوطإ نازيملاىف ةتسلا بك اوكلا عامجا دنع نابعشيف ملاءلا بارخ ىلع .دالبلا عيمج ىف
 اوئيممو ءاملاو داوزالا اهلا اولقتو تاراغم رفحىف اوعرمشف مورلاو محاءالا كولم كلذب اوفوخو
 | عومشلاو ناطا_سلا دنع سولج نحو داع عر لثع نومحنملا امنع ىلا ةلزلا تناك اهاف

 مهلامعا ناوبدىف هذه # مهمتدامشث بتكتس © اهلثم اهد وكرىف ةلل رئلو كرحت الف دقوتت

 | لاق ديعو وهو ةماّقلا موب اهنع * نولأ_سيو 8 ةكئالملا ىلع اهم اودوشام كالملا بنكي ىنعي



 دز مهر. ع نَورهَعلاو نسماجلاءرجلا

 ىلع امهلضفا مه نذل نينلامكل راتخا و نيذاصلا سخا ىه ىتلا تانبلاهقلخ نم ذخما لب
 هعانتماوهتلاحتسا دوهظ عم ىلاءتوهناحبس هيلاداولا سنج ةفاضا ىلع متأرتجا مكنا اوبه ىنعم
 هسفن ىلع كر“ ىلاعت هنا ءاعدا ىلع متأرتجا ىتح ءابحلانم ةذبن و لقءلانم'ىش مكل ناكاما
 مه دع دالوالاضغ' تناك ثانالاناف اه اندا و اه رشش هسؤن كرثو اهالعاو نيفنصلار ب2

 لضفأو لك ١ دعلا لاح نوكينامزاءدابعا نينيلاىطعاؤ ثانبااهسذ 1 ذختا ولو نهودأ و اذلو
 ناذيالل تاغتلالا «الثم نمحرال برضامب مهد>ارششب اذاو» لمءا!ةهءدب هعفديو هللا لاح نه |

 | ىدعتملالمج ىندع انه برضواهمم ابجعت مهريذل ىو مهنع ضرعي نا مهحئابق ركذ ءاصتقاب |
 برض مها وق ىفاك ةيجما !ةصقلا ىنمعال هيبش ىنعع الثءو نيب ىندميالامهنم لوالا ف ذح نيل وءقمىملا

 نادبال داولاذا اهيشوىلاءت هلال. هلعجام ةدالوب نيكرشملادح ًاربخا اذاوىنءماو اذكب لئماهل
 | ةيافلاىفدوسأ زاص ىا ةدوريصااىنممب انهلولظلا (ادوم ههجو لظإل هلئاعو دلاولا ناجم
 نكي نأ زو#و تنب هل تدل و دوسا ههجو نا مانملاىف ىأر نمهاذلو هب رميشبام ءوس نم

 ةباكلاو بركلان ٠ ءولمت هلا لاخلاو ىا «مظكوهو  ةهاركلانع ةرابع هجولادادوسا
 نيكرششملا ةفص هذه ربةفلا لوَش ٠ سرماقلا ىفك بوركم ئا موظكمو مظك لجر لاش

 راشتسالا مهلاغ نودحوملااماومرهق ىلج تحن هفطا ىنخ نع نولفاغ هللاب نولهاج مهاف

 دحا ىلع هباب قلغيال مركلانا مك هلسر نه دحا نيب نوقرشال ذا ناكايا هللانع دروامب

 رسزا متم ذك هللادارأانه هبلطم اءاو بلطم هل سيل ىلاعت هلاىوس امع ىتافلاو ناذيضاا نم
 ريركت © ةلطاىفامذب نم وا © املطم دوب دوصتم هرهج ٍباَن بلطم دش مات بلطم

 ةئثنلاو اولعج ىلع فوطعم رمضع بوصنم نهو هءابقتساو عقاولاراكتإل ةزمهلاو راكتالل

 عمجاو « شيارا ٌءرسرافلاب و نيزميو ناسيالاه ىل<ام ةيلحلاو ٠ ندرورب ةيسرافلابو ةدزنلا ْ

 | زجاعوهو ةنيزلاىف ىلإ نا هناش نم اولعحوا ىنعملاو ماللاحتف وراد تف ءاحلاريسكي ىل> '

 هذهلث» ىلع اوارتجا ريدقلال عا ىتفملاىدعس لاقو تانءلاىدذ هسسفنب ءسمال َكمَدَناَنََع ١

 شرور زانب ىنعي هبارإ رد ددرك هدرورب هكىدك ايا ( ىنثاكلالاقو ) اولعجو ةمظعلا |
 «ماصخلا ىف هه دوصقملانم ركذام عمه« وهوه بشان ى اد نادم برح توق اروا و دباب

 6 نيم ريغ 9 ةداعا'ىف هنم نان الاولخم داكرال ىذلا لادا ىف ىا هلداحو همصاخم نم عم

 | هيأر فعض و هلفع ناصقنا هيلع لجرلاردّس امك هت ةماقا و ءاوعد ربرقت ىلع رداق ريغ

 | هحاصفلا لهاوهنم ثانالانفالاو بااغلاب ب اذهرهلملكتي ناديربوهو هيلع ماكتب ارو ١
 | رمع مالك ىغ» ىت> هلع هللاىضرركب ىلا مالك تء.س فحالالاق ناجرلا ىلع تالضافلاو

 ١ ىكم ىد>هنع هللاضد لع مالكو ىخغ»ىح هلع هللا ىضر. ناْع مالكو ىغم تح هنع هللا ىضر

 أ ة.ةثا6 نم غلب ا تيأرام هنع هلل ىكر ةيواعم لاقو اهمع هللا ىضر ةشئاع نم غلبا تيأرام هللاوال

 هلوق هلع لاب و هتةلعالا هقالعا تدازافاباب ت>ّفالو هتحتفالا هتف تدازاف اباب تّدلغا ام

 ْ) (ى الا لاق) ق.عاك اهفط'م هحاصف واهم هف نس اواعغاركم ىنا هناا, !اهةح ىف مال ل اهيلع

 ا ىلاءت ق> دشاب نيلطاع هيلحود نزا نانز بلغاو ىدوب ردف تحاصفو تعاح ار برع

 داوم



 فرخز روس هنفو مم #ع

 هللامسلوقيف ةنيقسلا ىف تكراذا اماوةبادلا بكر اذا اذهكالا ةوقالولوحالو كيلا الاكنم
 ةمايقلا مون هتضبق اعيج ضرالاو هردق قح هللا اوردقامو م>د روفغل ىلر نا اهاس مم واهارجم

 4 أزج هدابع نم هل اولعجو 8 نوكرشي ام ىلاعت و هناحبس هنبع تايوطم تاومسلاو
 دروه مهضعب لاقو ةكئالملال تدلوف نحلارهاص هتلازا ولاق- برعلان لئابق مه نولعاجلا
 نءمطلاوةءازخ نم ىجربب زك ةلمهملا ءالاب ح.لموهللاتانب ةكئالملا اولق ثرح حلم ىنب ىلع
 دارملاو هتفصو و هب تمكح ىا سانلال فا اذيز تلعج هبداقتعالاو“ىثلاب مكمل ىنعمي انه
 نانالاتدا و مالاتأزجا و ضحل!ءزجلا سوماقلاىف لق أزج نم لاح وهو ةكئالملادابعلاب
 لها دنع ءزْلا ىدرواملاو دربمللاو جاحّلالاق اذلو ىهننا انانا ىا ازج هدابعزم هل اؤلعجو
 هتلمح هيموفتنام ”ىشلاءزج بغارلالاق اذاؤ تانبلاتدلو اذا ةأرملاتأزجا لاق. تانبلاةرعلا
 ىتأب تنا ةأرملا تأزجا مهلوقنم ثانالانع ةدابع كلذ لبق أزج .دابع نم هل اواعجو
 ثانالل مما برعلا ةغلىف ءزخلانا ءاعداو ثانالاب ء زحلاريسفن ريسافتلاعدب نمو هللاراج لاقو

 ةأرملا تأزجا هنم اوقتشا ىحكلذ مهعنف ملو ثدحتسم عضوو برءلاىلع بذك الا وهامو
 | ىهتا« ةثرحع سوالات اس نم امجوز » بحي الف اموب ةدمح تازجا نا اولاقو اد اوءاصم“

 ١ ايو الاةيتالا كج اذاغلا ةعنلا لسانك امو" عئانالا امج نطالا ى هوانا نكيلا ليتل كوك
 ضعب هنال ءزهلاب داولا نع ربع اماو هنودخ ىفاتنال تاغللاىف هركذف ثانالاب رسفملادلولا ىتعمب
 ةعضللاو ىنم ةعضب ةمطافلاقو ىنه ةعطق ىا ىنه ةمطاف نا مالسلاهيلع لاق اك هنم ءزجوهبسا
 بوجوال ىفاناا ناكمالل مزمتسملا بيكرتلل مزمل: سهىللاعت هلدلولاتابثاو محلا نم ةعطقلاحتفلاب

 ىنعمو ةقيقح ةدحو دحاو هال هدلاو نه ءزجوه دلو هلزوكي نا ليحتسي ىلاعت هللاف ىناذل

 | ةكمالملا نم دلولا كلذ نوك لاخ ادلو ىلاعت هل اوتيثاو اومكح و نوكرشملا دقتعاو ة.آلا
 | تاومسلاقلاخنأ مه داقتعا و مهتسلأب مهفارتعا دعب هللا تان ةكئالملا اولاقف هدابغ مم نيذلا

 | اهلك ماسجالا قلاخ وهو ماسجالا تافدنم ةدالولاو دلو هل نوكي فيكف هللاوهضرالاو
 | دلولاناىلا ةراشاو نيقول لاتاذصب هوفصو ثرحمهلوقع ةلآ ىلع هيبذنو مهاهج نم بيجعت هبفف

 ميلا ىنععاتهه ءزلا ل قو ادابع تانيلانوكتفيكف هتلادابع ةكئالملاو هنأ دبعنوكيال

 نم ًارذام ةللاواعج هلوقىنمم ةرآلا ىنعمو بيصن ىا موسقم ءزج مهنم باب لك لاعت هلوقىف
 روفكل ناسنالانا 8 ”ىجاكمسفنال نينلاو هلل تانبلا اولعج مما كلذو ابيصنماعنالاو ثرحلا
 ٠ نوفصي امع هناح.س نولوشامنولوق كلذلو هرفكل رهظموا هيف غامر فكلا هاظ « نيم
 لوعقم 46 تان قلخامذخما ما دبا اندش دمصودرفلزا زا ٠ د>اتاذدشدنزرفو نذىب

 | نارسب هديزكربو دركصلاخ ارامثو «نينبلاب ؟افصاو © نارتخد ةيسرافلاب تانبلاوذخما
 تانب ريكشو مهأش نم بيجعتلاو خسوتلاو راكتاللامنا ىلع ةزمهلاو لببةردقم ةعطقنمما
 هللاىلا نهبست .ماعر كتمان وكل تانبلامدقو ةماخفلاةيبرتل نينا في رعت نا كةراقحلا ةيبرتل
 | ديدشت و مازلالا دق مهءاطخ ىلا تافتلالاو ماقملادوصتم ىلا رظنلاب مها نه ركذ ناكف

 ىنعملاو هب«رثا ىا اذكب انالف تبفصا لاَغ نديزكرب ةيسرافلابو راثيالاءافصالاو خسسوتلا



 ##إ مهد 8ع نورشعلاو سماخلاءزجلا

 الثم امسومش وا. اهراثع نم نمأي ال ةيادلا بك ار نا ثيح نم فوخلاو رطخلا ف عقوم
 ةتكالالالا ناسف ةانهق غو اهنذاتن | وزرع اكن | رهاب الو ةئلفملا | كيا, ذك ى:كلذنم كالئلإو

 : علب عي مع : نم 8 : 1

 لك ناو هلعت كاوش ند هيلا برفا توما نا ماعيو هناقال دعتسإو ةانل هللان ع كلمت ال فل

 مهسوفن ىلع يودي نا دابعلا ىلع هللا ةمعن لجا مهضعب لاق سافنالا رخآ هن أك هسفنتي سفن
 اذاو هللا ةعاطىف مقتست ىتح تادهاجلاب اهوتييو اهلع اوكري تح اهلع مهرضنيو ةرامالا
 هيكسمو هب رمد و همعطم الا هيلع هللا أ فرعإ ١ نمو ةمعتلا 1ك مواع بجو تفاكتنا

 هللا ريخستب نوكي هللا ةعاطا ىف اهت اوتسا دعب سوفنلا ريخست نا مث هيلع هللاتأ رغص دقف

 عوجر نال رخآلاىف ٍبالّءنالا ركذ امناو لا ىذلانا>س لاق اذا و ةدهاجلاو بسكلاب ال
 انثج مك نوبلقتمل انبر ىلا اناو مهضعب لاقو روك ملا اهريخست دعب وه اما هللا ىلا سفنلا

 جرخاو نكصا ةراشاب انةلخ أدب م ىا هديعن قلخ لوا ان ادب اك لاق م ةم لوا
 نيلفاسس لفسا ىلا اندر ةصاسخلا هتخفنن. توكلملا ملع ىلا مدعلا مك نه انحاورا
 ملاع نه سوفلا نك نم ىلع انداعا كير ىلا ىىجرا ةيدح مث كلملا ملاع وهو بلاسقلا

 ىلا توكلملا رح ىف انريسو بواقلاكلف انارخش مث توكلملا رحب لحاس ىلا كلللا
 عضو املف 57 نيح هنع ىلاعت هللاىخر املع دهش هنأ ةعب ىلا نب ىلع ىور ةيبويرلا ملاع

 انك امواذه انلرخس ىذلاناحبس لقمثّلل دا لاق ىوتسا املف هللامسب لاق ٍباكرلا ىف هلجد |

 ىسفن تملظ تناالا هلال لاق مث انالث ريكو اثالث دمع مث نويلقنا انير ىلا اناو نيئرقم هل |

 تيارلاق ٍنينمؤملاريما اي ككحضيام هل ليقف ك# مث تنا الا بونذلا رفغيال هلا ىلرفغاف |

 تكحض مث انلقف كحضممتلقام له لاقو تامفامإ لثم لمف ملسو هياع هللاىلص هللالوسر ٌْ
 ىلرفغ اف ىسن تملظ تناالاهلال لاقاذا هددع نه لجو نع انبر تّحءي لاق هللالوسراب |

 ناك ىلاعملا نيع ىفو ىربع بونذلا رفغيال نا ىدنع مع لؤش و تناالا بونذلا رفغيال هلا

 انلمح ىذلا هللا اذه ىلق لاَ و ائالث ربك و لاه بكر اذا ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص
 نامي ال ءانملع نمعو اليضفت قاخ نع 57 ىلع اناضف و تانسيطلا نه انزر و رحللاو ربلاىف

 ناك رارساالا م ثك ىفو ةيآلا انل ردعس ىذل هنادتس ملسو هيلع هللا ىلص 01 انيدبو نا رفلاو |

 لاق ةبادركر اذا ناكديا هنع هللاىضر نسحلان ع ىوريراهاوش اههنع هللا ىضر ىلعنبا نسحلا .

 انيش انيلع نم ىذلا هلل لاو ناءرئااب انمرك ١ ىذلا ّللادّلاو مالسإلل اناده ىذل لادا
 هيلع ىلاعت هللا لص لاق نين رقه هلانك امو اذهان رذءس-ىذل هلل او سو هيلع هللاىلص دمع

 هلللوسر لاقو هلرفغ الا هللا ءسما 5 لاقف ةباد رهظ ىلع ىوتسا تدان دا نم ام مو

 لاق نافنغت هللاقو ناطيشل !هفدر اهءاع هللا مسا قا مف ةبادلا دبعلا بكر اذا ماسوهءلع هللا ىلص

 | اموق نا ىودو لزن, ىق> هتينماىف لازيالف لطأبلاب ماكت ىنعل نء هللاق ءانغلاىا نسحا ال

 اما لاقفالازه كرحتنال ةمزار ةنا' ىلع لجر مهفو ةيآلا :ىذلاناح:سولاقو رفسىف اوكر |

 ا امممع هللا ىذر ىلعنب ناخا نع ىورو هقنع تقدناو اهتءثو امنع طقسف هذه قيطم نرةش انا

 ىجنمال وأجل مالو كغ هلاالوكريخالاريخالو كريطالا ريطالمهللالاق هّتباد ثرثع اذا ناك هنا
 -_ كح كم 3
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 هللاى خر سابع نبا نع و هعارتخا و هداجنا نع امه "تعب د_ثيال نودماءالام و مهفا

 لبقؤ ىتال اوركذلاددو-الاو ضبالاو ضماؤلا وولخلاك عاونالاو بورضا'جاوزالااءمع

 ليقتسم و ضامو فاخ و مادق و لامثو نيعو تدنو قوفك جذذ وهف هللاى وسام لك

 هوب ءاتشو# فص”و ناو نلاوب رة واو عشا فاو دو! اتوو ملا لج راند ةفبافص دي تاديم

 درف اهندحم ناو ارجوا :ةلكم اهنا ىلع لدي احاوزا اميكف ىصخ الا كلذ ريع ىلا رانو

 # ماعنالا 9 رحل ىف ةيراخلانفسلاىإ #كلفلانم مكل لعجو  ضراعملاو لباقلانع هزئد

 بياغت ىلع ربلاو رحبلا ىف هنوكرتام ىا « نوبكرئام 8 نايايراهج ىنذإ باودلاو لبالاىا

 ىلار ةبادلا تلكاز لاش هسقنن ماع الا ىلا ىدءإ بكر نافرخالا ىلع هن وقال عفلا ىرابتعا دحا

 ةلداقلا ىلع ةظفاحم لل ني للا ىلع نايبلا دق و كالفااىف تكرلأش. را فرح ةطساون كالفلا
 ةغلاسل ةاكحلا و ةرهانلا ةردقلا ىلع ليلد كاذأ كيلقلا نال ماءلال ا ىلع كاملدلا مدقت و ةموثاا

 ماءئالا روهظلاو ماءنالاو كالفلا نم هنو كرام روهطظ ىلع اولع ةستل ىا © هروهظ ىلع اووتسنا 2

 فيضاام ناعم عما ةغيصل روهظ طفل دارباوكلفلا ىلع ماعل الا بيلغت ىلع لدف كافل ال ةديفح

 ه.علاورز كد 5 ادرمم ناك ناو ىنءلاىف عم مح ريمضل ا عج سم نضل ىنءملل هنلا ترردقو |

 دقفراتعالاهو لدالاوه هنال بواقلاب ركذل دارملا 3 هياع متاوتس اذا 8 مكلع #« مكبر |
 راثا هحو رهظي هو ا دو مكيولق للاي مكلإ :معااو رود املا رظندال هلازادرو

 اهم نيفرتعم هيلع متيلعتسا اذا مكيولش مكبر ة هك 1 ب ماوس اراه لت قلبا ور كيني

 أ ىذلاناح.س# كلذ نع نيحعم 1 ناو 9 ئمسلاب اهاع ودمج مْ اهل ني.ظعتسم ا

 | تحاس تضدريزو ةئئادارك مزناو. مارد هكقاذخ ؛نآت كاي قادت تاوكمملا اذه الرخس |
 كانوا كب م ناشياز: ناوكو دكهم | ريا إل نب اذ ءىش كا ىارب

 ةيادلاوذه نرش ن ةقاطلاو ةوقلان٠ اندنع سبل فدل اهاادتب نيقيطم قا » نينرتم هل

 هتمعأ ركذ مام نه اذه و هتمكح و هتردش اذه انرخي-ن٠ ناحبسف اهطبضازاو كلفلاو
 | لاقام ملا قحالو اهردق فرعيال ةءعلا لرص# نع.زدعلاب هيلع مالا فارتعا نوديذاىلاعت .

 أ نارقالاو ىهنا دَص "لفحص سل نع و نرةتساك هيلع ىوقو هقاطا صصالل زرقا سرماقلاىف

 * هتيواسو هتطدض اذا لجرلا!تنرقا لو رارسسالا ف شك ىفو ٠ ناثادىزيج تقاطةرسرافلاب |

 فروضلل'انيرق نوكي ال بعهلانال هنن رق هدجو هلصا هريغ لاقو انرق هل ترصو ةوقلاىف

 | ©« نويلقنل اندر ىلا اناو 8 هقاطأ ىنعه وهو هياع بعصإ مل هنيرق أيش دجو نم نا ىتب
 ا راو دقي وك "هزاع 31 كم رخآا رد اك هدندرك زاب ة.براقلابو توماب نوعحار نفل

 كر للغ 2آ7008 كا مر هدا نانعو راد شه ٠ تكل 1 اًنماد ىف للص زا يك

 ريسملا نم هسل الأنإ ان لفات نأ تك الا قدح ناب ناذبا هفو .٠ تق ضاوخ ناهحز ناب وح ا

 | كلذ هريسم ىف ةزوما ىف ىلاعت هللاىلا تالّقتالا نه. ىلا قماغغلا ةرفادس..لا :هنماركاذتنإو

 | كلا هنرورض نمو اف ادا ضا رذبو اوال مع 0 َّق هلاسإ رطخم الو ةظحالماا كالت ىلع

 | بوكرلانا اضياو كلذ وو ملعلا باطو محرلا ةاسو جملاك عو رشم صال هنوكر ناك

- 



 د موع ع نورشعااو سماخلاء رجلا:

 لزني دقو تاقوالا ةءاعىف هللا داع ءذهو ٠ دنكت تيافك اروا ربغو تعارز تامهم

 هنم'ءالثنا ضل هنن ناتؤلاثؤلا نيزسضع فا اقلذو[هرسق:لؤنسلا ب لصحف ان .ةمكللا بسحي ١.
 تيملا ءايحا راسشنالاو ءاملا كلذب انيحا ىا 6# هبانرششناف »ف اوفرتقا اب مهل اذخاو هدابعل

 ءاعلانع ةيلاخ ىا ديدشتلاب تملا نم ففخم تيم ةدلب 8 ارمدسم ندرك هدنز ة.سرافلاب

 ىنءىف ةدلملا نال اتم ربك ذنو ندبلانع ةاخلا لاوزب اهنع ءاعلا لاوز هش ةيلكلاب تادلاو

 دلبلا ثنن أت نوكي نا معا ىلاعت هللاو دءببال ىتفملا ىدعسس لاقو ءاضفلاو ناكملاو دللا

 ةيانءلا لاك راهظال ةمظعلان ون ىلا تافتلالاو ةياغلاهلاح فاض غولب ىلا ةراشا تيملاريك ذنو
 ةقيقطاىفوه ىذلا ءايحالا كلذ لث. ىا « كلذك 9 هرطخ مظعب راءشالاو ءابحالا صمأب |

 مهئابحا هيبسشت ءايحا كروبق نم نوثعبت ىا « نوجرخم 9 ضرالا نم تاسبنلا جارخا |
 هنردق ىلع لدي ءالاناكت نظاما ه2055يو ىلاءت هللا ةردق ىلع لديك تملا ةدل.١ ءابحاب ْ

 مهئايحانعو ىوملا ءابحا وه ىذلا راشنالاب تابنلاجارخا نع ريعتلافو ثعبلاو ةمايقلا ىلع |
 جاهنم حمضوبو لالدتسالا دنس مجوقتل ثعبلا سعال نيومو تاينالا ناشل مخفت جارخالاب

 باقلاةدلب هب ىحأف ةيادهلاءام حورلا ءامس نه لزن ىلاعت هللا نا ىلا ةراشا ةي آلافو سايقلا
 هبلق ىحب مل مادام هناف ىلاءت هللا رون ىلا دوجولا ,ضرا تاملظ نم دبعلا جر كلذك تيملا |
 راعملاب ضرالا لخاد ىف ىحي ملام رذبلانا اك دوجولا ضرا تاماظ نم جر مل ةيادهلا ءامم ْ

 هنع هللا ىضر ىرصللا ن-سحلاما نا ( ىود ) دونلا بيس ضيفلا ناكف اهرهاظ ىف رهظيمل 6

 ىكف ةجال تباغ اءرو ملسو هيلع هللاىوبص ىبلا ةجوز اهنع هللاىخر ةءلس ما ةالوه تناك

 باقلا ةايح اًضياو كلذ ةكرب نه ةحاصفلاو ةمكتلا لاق هيرشدف اهيدن ةءلسس ما هبطعتف |
 جيه زور انش هسرابكي هنع هللاوضر ىترقلا سي وا هكت لقت ٠ لالحلا ءاذغلا اهم باساب

 دينادركىور دشاب:هداتفاىنكزا "تفك اذوب هداتقا زادك ءاررب دمآنوريب دون ءدروخم |
 هتفرك ناهد ردمرك ٌهدركو اها قعا عددنا روكا كاش .ةناكجات ةاكوفنف دنيجرب نيمززا هاك ان

 دمارد ن>سب دنفس وكديناد ركبىور دشاب هدوبر ىنكزا ركم تفك واو داوي ىو شد

 مدرك ذاؤدا حسد تك قالك هدسزا ىزور -ناتسبا ىوودنس وت ملكا نا ةدنس نه كك

 ناك هيلءل ريغفلا ل وش .٠ دشدي ديان دئةسوك و مديد شيو> تدسدرد ناك 31 1 اا ْ

 متلاناثيح نمو ىعارلاناك سيوا نأ كح نم مغلاةروصب لثمت امتاوةيولعلا حاورالانم

 ةفلتخم اقرط سانال لعج ىلاعت هللازا ىلا ةراسشا ةياالاىفو مالستسالاو داشال ةروص ناك

 قيرطاما «ىلاعت هللاىل ةلصوءاهاكو قئالخاس انا ددعف ةرادهااقيرطاماف ةلالضلاو ةيادهلا نه

 ةمحر لا ىعادةوعد لو.ةىلادبعلاع راسيلف بضغل ىلا لب ةمحرلا ىلا الصوم اهم 'ىث سلف ةلالضلا

 شم. ءاريثكلا زكذلاب للام! اذإو ديحوتلاو ركذلا قيرط قرطلا شف وةءالاذه صاوخ ل يفاك

 دياين هك ٠ خراب نا رع هدشرورب ٠ الز5 لادن طلال قخركذ ٠ افصرخحم نالدنشور

 نوكودز نوزف شتمبق ىرهوك ٠ نوع و ترصاب شدزاس ادخات ٠ ىرثا نازا بلب
 نهو ضرالات دس امن لاقاك اهرسأب تاقولخلافاتسا ىا اهلك جاوزالاقاخ ىذلاو و

 مهسقت |



 هتخاس شدلرد ىقاح هينءل ىتمعل ىهردو ناك تءكناف تشيز رب برع ان قرششرا ٠ دئءهع

 نادي كا هسار ئئادآ تفك شوط# جايلهلا ةعفلمو خ.مرزلاة رغم ايندلا دكن نم

 قايانعي نازآ اووا هلت صحم اي(تلثا .ىادتظ ول ناذا:اذوأ !هكك شا: تاءادط]ا: تشاو فلكم
 نايم داو تضج نازك اذاةرتوكي تو كفار واكل[ فل ورا وك _رعيدإز تاق الوجألا
 هكركم تسدج هللاب تراجعز ارث ار تسبح ناعاز ارث حارف ةيامرس تدسبك ىلومز ارث

 هكددرك زور نارادس ىرازبي ىلومزا ارواو ىلداد اضر تعطشو ىدنسرخ نابزب ارىعدا

 تفص نيا تسا ىديسر هجن ! دسر واب هكدربذي ةعذادنب تسا ىلدوب هجره ىوب دوب
 هللا لأن نيلوالا لثم ىض»و اشطب مهنم دشا انكلعاف ٠ ديويكم ةزعلا بر هكموق نأ
 ةيسراسفلاب هكىنمع ماهفتسا 5 د 2 شيرق مهو كموت ىنءعي © عييااس نكاو د ةمصعلا

 عناصلاب افارتعا « ناوقيل 8 ةيافلاو ةولعلا مارجالا ىا # ضرالاو تاومسااقلخ

 شارف ١ عون نبا هج هقلخ لاوحاب م ماعلا » كلم ههكح لف #« زيزعلا نهقلخ 00

 دنرقم هكناسنا لهج تياغزا دنكيم رابخا تيا نيرد سد دوب دناوتن زجاعو لهاج راك

 هناا اذه: اهل ندنسل داشرالاىفلاق ٠ ديوك.موا ريغ تدابعو اند وق اجتع الفلا

 ىف ممرابعنيع كلذنوكيناز زوجدقو ناونءلا اذ هنعز و ربعي مها ال مالا سفن ىفو ةقفلاىف

 هللا نع ةرابعلا تءاج ىنعءملاىملاعت هللا رك ذ املف هللا نهقاخاولود ناش يرق باوج ىضتفمو نمحر لا حف
 مالكلانع اهعطقو اهم راخالا أدتبا ىتلا هفاصوانمدعيهددع الةئطوت كلذنوكي م ءلعل اري زعلاب

 هلل ةفرعم ناسنالا ةلجىفنا ىلا ةراشا ةر ل وي ذل هلوقوهو شارقن ع هانع» 5 ىذلا

 مهسفنا ىلع مهدهشأو مهروهظ نم مدآ ىنب تايرذ أرذ ىلا_ءت هللا نال كلذو 0
 راضف ىلب اولاق ىتح هتباجال مهتفو هتيونر مهفسعو هءاطخ مهعمسأف مكيرب تسلأ باط
 ١ ىدتمال هيزءل ىلاعت هللا نكل ملاعلا اذه ىف ىلاعت هللا ةرقلاخخ مهرارق' ةرعانسا رانخالا كلذ

 لءجي ثيح ملعي ىذلا مياعلاوهو هتيانع تابذجب ىلاعت هللا ,نعأ نمالا هنزنع تاقدارس ىلا

 ناملس ويد ليحو سيان هل ٠ شاب شو> لد ىر دوخ زاكقيكلا مظعأ ما ٠ هنالاسر

 ”ىشلارييصت ىنءع لعذاو ىلاعت هتهج نم فانتا د ادهم ضرالا مك لعجح ىذلا #3 دوشل

 ضرالا مكل لعج ىلاعت هلوقل ًاطوملا دهمملا ناكملا داهملاو دهملاو ةلا- نود ةلأ>: ىلع

 هدرتسك ىطاسب ارنيمز امث قارب تخاس ةسرافلابو اهف :نورقتست مكل اهط..ب ىا.اشارف

 نومانتو ماع نودءقن مكل ا:كم ضرالا لعج مولعلا رحب ىفو « داب امث هاكرارقات

 | انوكلست « الس اهف ل لء>و # هداهمو هشارف ىلع كدحأ بلانت اك( نؤيلقماو |

 فعارلالاقو كولسلا داّعه وهام قرطلانه وهو ليدس عج امندلاو نيدلا روهال مرا ىف

 . كدصاقم ىلا اهكولشل اودتم ىكلىا » نودتمن مكلعل #١ ةلروس هف ىذلا قيرطلا ىلدسلا

 | ىلءالادصقملاوه ىذلا ديحوتلا ىلا ابف ركفتلاب وا ٠ ديهاوخ هكىرايدو دالب ىوسب ىنعي

 | ةيسرافلابو مهرضيالو داليلاو دابعا' عفتني نزوو رادةع « رد ءام ءاملانع لزىذلو © |

 | هكلكدنا هنو نافوط نود> دغاب ندش قرغ رايسب هن ىنعإ ت>حاصمو تجاح ةزاداب نإ
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 0 موع؟ ع نورشعلاو سماخل!ءزجلا

 راكوكت تسود هكموكهج ىنبنج رادركدب نمشداب نوج ٠ فلس دقام مهلرفغي اوهتني
 ىننم انلاسرا كو 8 ىرادرظن نانمشداب هكون «٠ مورحم ىنك اك ارث اتسود ٠ ىتوجار
 نيلوالاىفوزيمتىن نمو انلسرال مدقم لوءفم#« ىلع بصنلا عضومىف ةيربخك « نيلوالاىف
 متالاىف اثلسرا ءايدنالا نم اريثك ىنملاو ىنل ةنص هنا ىلع رورج فوذحمبوا انلسراب قلعتم
 ىلا مهنأي زيمض » نونربشان ه اونك الا ى نم نقبأي امو ةضايملا نورفلاو نيلوالا

 لالا ىنعم ىف عراضم ىلع لخدت اما ام نال ةردتسم ةرضام لاح ةياكح وه و نيلوالا

 ىربه غي حيه ناشياب دياسو ةسرافلاب ىنعملاو كلذ ىلع | وناك ىا اهنم بيرق ضام ىلعوا

 قللا نيدلا ىلا ممنوعدب نيذلا ءابنالاعم مالا ةداع نا ىنعي ٠ ورب دندرأ. سوسفا ركم
 مهئازهتسا و مهيذكت ببسي كموق نم ىذأتن نا كل ىنشالف ءازهتسالا و بيذكتلا وع
 مهو نيفرسملا موقلا ءالؤه نه ىا « مهنم دشا انكلهأف  تفخ تم اذا ةبيصملا نال
 بغارلا لاق نيشطاب ىا انكلها لعاف نم لاح وأ ىهاظلاوهو زيي « اشطإ  شيرق
 ثادشإو مدرك كالها ارئاشيا ىابرقا ىنعي ٠ ةدشب ذخالاو ةلوصب ”ىثلا لواس شطلنلا

 ىلع ىرجام لثع مهلديعو و مالسلاهنع هلدعو وهف « تشادن زجاع ارام ناشيا تكوشو
 لثم ىضمو  ةيواوالا قيرطي ءالؤهل مهءكح تايثال شطبلا يمل مهفصو و نيلوالا

 مهو لثملاريسم ريست نا اهقح ىتلا مهتصق ركذ ةرم. ريغ ناءرقلاف فاس ىا « نيلوالا

 هتيلوهجو ناسنالا سفن ةيمولظ لاك ىلا ةراشا ةب الاىنو مهريغو دومتو داعو حون موق

 مهئالخاو ةميمذلا مهفاصوا راهظاىف وغلاب ناو مهناب هتيوبر لضفو همركو هللا لح لاكو

 مهاتقىف اوعس و مهوبذك نا ىلا مهب فافختسالاو نيلسرملا و ءاءالاعم ءازهتسالاب ةمبثللا

 ءاملعلانه ءابنالا ةئثرو عم نامز لك لها نولءذي كلذكو نيرخ الاو نيلوالا لها نم

 عطش مل ىلاءآ هللاف مهل نيداهلاو هللاىلا نيعادلا و مهل نيحصانلا نيكلاسلا خعاشملاو نيقتملا

 ىلا مهوعدبو تعكللا مولع لزني و ءاسالا مهلا ثعس ناكو ةمرك و هلضت محام مهنع

 ضعب كلها هدانعب اسهرتو اسدأت هتاسحاو هلاضفا ةياغ نمو هنارفغبو هوفعب مهياع منيو هبانج
 «٠ دنسدي دتقا رد ىتخم هتثك ربو> ٠ نيمدقتملانه نورخأتملا ريتعيل لطابلا فن يداها نيدردتملا

 ناتسود ثيدح هك اى و تسي زاكتجمت رارسالا فدك ىف لاق « ددن ديريك ناتحم كيو زا

 رد ىسابسو ىرهق ديامع فازت قفاطل 5 اطرهو دددنوم نارد ناكن كس ناتسا ديريك رد

 قمح رهو دناشفا درع تقيقح ىوررب ان هللا ىزاحم تساىّةح هك اك ره دهم نا ربارب

 اهبلاةةءافرؤاابااهجن. للبت لم كلببإ [ىنلغلا مكالاك ]ذل تيئااوجتا ياخ جل ةارانشيو نونا قبلت

 قلع زاسا قيال ط سؤ ع وتايانإ كاوا, ندا كرز كسةسيوتة كراك رع دزوا ىرب ملع ناطلس

 اكره دانا قيدنز رازه قياسا دداعل هديرفا نمد رازه قسود له ددعلو دربس ىب

 ىرائز قاساط عش قانا رك ةعموض اه هدرك اس وا ربارب رد ىناسلك تسا دجسم

 «زوؤساف7قدانطر كك ره .اىلقج د. قسقو كرز ىد1 اتفاقيات اكن ن/ائراكتتا: ئدازق) اكو
 ئداشو معو راخؤو لكو رامو جنك ٠ تسود بلاط انكم كنزركا ديكك يع نمشد روج

 دييح



 فرخزةروس 0020000000 ه# “ه١ #ع .

 ىلاعتهللا نايساوه ةيبلقلا ضارمالا مظعانال ةضيرملا بولقلا جالع وهف ىلاعت هللارك ذولا

 ىنورك ذاف لاق © هللارك ذ وهو هدضل صا ج الع هنا تكتشالاو مهسنف هللا اوسن لاق

 ىلقيص ىراد ىلقيص ٠ تسارج هريتون ةنيا ىر اي تفاقم ةنيا تاو كرك ذا

 هللاالإ هلا الزج تسسين ٠ ءاكأ ةنرك | نأ لقيص ٠ نشور دوش تا.هنيبا هك ان ٠ نزيم
 مهتفل ىلع هلازنانا قتحو مظعلا ناءرفلا نأش ولع نيبام دس « ركذلا مكنع برضتفا ف

 برضنق أ ليقف هفالخم صمالانوكي نا راكناب كلذ بةعهبجوم. اولمعيو هباونمؤيو هولقعي
 مكنعناءرفلا ىحتف مكلممن أ ىنعملاو ماقملا هيضتَشب فوذحت ىلع فطعال ءافلاو ركذلا مكنع
 ضوحلا نع بئارغلا برض مهلوق نه زا ديعولاو دعولاو ىهلاو مالا كرتنو هدعبنو

 المعتسمهناك ام لمعتسام اهدوذو لبالا بنا ىغ لا هتي و رك ذلا لاح هش ةيليثكت ةراعتسا

 ةسغةقان اهني تلخدوءاملا تدرواذالبالاوبناحالانارعبلابُ ا رغلابدارملاو اذههةصقلا كلتىف

 ةتمزالمب مهلا ركذذلاهجوت ةمكتملا ءاضتقاب رامشاهففو ضوللا نع تدرطو تديذ اهريغ نم
 نعال كوب ضاع عنك حفص لاقي ضارمعالا حفصلا 4 احفص 9 مهملع تقاهني هن*اك مهل

 هجولا ةحفصنم ماقتنالا نع ضارعا هنالاحفص وذعلا ىحسو هحفص“ اك هدر لئاسلاو افع

 هل لوعفم هنا ىلع مكنع اضارعا ىنعملاو ههجو ةحفص كاطعا دّقف كنع ضرعا نم نال
 ضارعا مهنع ركذلا ةيحن ناف هظفل ريغ نم ردصموا لاح هنا ىلع نيحفاصوا روكذملل

 متثك نالىا ناالا هلمفب لعف لكىف دحلا زواج فرسلا # نيفرسم اموق متكنا »
 مكن أشو مكتيلخت ىضاقاناو مكلاح ناىنءهىنعهيلع نيرصم ىصاعملاف فارسالا ف نيكمهنم
 كلذ لمفنال انتمحر ةعسل انكل دلالا باذءلاىف اوقيتو ةلالضلاو رفكلاىلع اوتو ىتح
 تبشبه«هتقككن اينتواذ/'٠ا قيما, قاتنكلا لازما وز نيخلالا”هلاوسرلا.كاسواب قالا ىلا مكي داتا لت

 نتورك اوذن اك طوق ةسياكلنةذوز هكمباهتسسناد هكدر مهاو الجر لات نقولا كل كنراخ

 اذه ناكول هللاو ةدانقلاق نامزلارخا ىف ناءرقلا عفتر اعاو ٠ دتتك لمع نا ماكحاب و

 مهلع هرركف هتحرو دئا_بداع نكلوا وكللهل ةمالامذه لئاوا هدر نيح عفر ناءرقلا
 نيمز زا نآرق تزءلاير تما نأ ددص ردرك ١ هكساو اتفك هللاءاشاموا ةنس نيرشع

 قح نكل ىدنام  سككيو ىدندرك كاله همه قلخ ناشيا ددو نارفك رفكي قشاد رب

 زور نارق نانحمم تسيركندوخ تمحرو لّصْفب ةتقرركش ناكمت ارك راك! كات

 هيفو «٠ دش ىوق مالساو فشك ماه نيد راكان هدايزاي لاس تسبب ىعام داتسرف ع زورب

 فك هناشرثك 1ىف فرساو هناصعىف ىدا نم هباطخ مولا عطش مل نم نا ىلا ةراشا
 هنافرع ىف للاخ لخدي ملو هناماىف رصقب مل نمي هناس>ا مثاركو هنارفغ فئاطل ادغ عنمي

 هناسخيم ”قابرد هجرك ٠ عمط سودرف تنج لزا فطلزا مراد ٠ هنايصعب خطلت ناو
 ىنب ىئازسان هدنب زا هكىناوت ىهلاهتفك شيو> تاجا:هرد تّيرط ربب ٠ مدرك ناوارف

 هضيع ىور, وذعو ب اوث ىزكتزاب وذا ة تيه اودع و جتوفكو هدنبزا ىلاتشل تبوقعبو

 نا هكىضديم ترفغم ُهدعو دبا زاب رك او ىناوخ زاباروا دوخ باطخو ماغسو ىنكيم
 هم يب. ..بكككههعب٠*س دس
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 ناىلعال نكل مسقلل باوج ايبرمع ان اءرق ءانلعج انا هلوقف هومتمهفام برعلا ةغل ريغب ءانلزتأ
 نواقعت مكلعل ىلاعت هلوق اهنع برع ىتلا هتباغ وهام لب لق اك كلذك هلءج ديك أنلا عجرم
 مهراذعا ةحازاو مهملع ةمعنلا ماهاو مهصمأب ءانتعالاىفع ةئبنم اهنوكل.. ديك أتلل ةجخاتملا اهناف
 هيلع مسقملاو مسقلاف ايبرع انآءرق هلءج هلا ىلع ناءرقلاب ماقأ مهضعب لاقو داشرالا ف اذك
 وهو هفصوهيلع مسقملاو مظعلانا ءرقلا تاذ : مسقملاف دخاو نم امهنوكل ماسقالا عئادب نه
 هللاىلع ىرتفم مالك درجمب سبل هنا نيبملا نآرقلاو لبق هنأكف ارياغتف ايبرع ان أءرق هلءعج
 درحتال اباوج هنوكي دارملاوه اذهف برعلا ةغل ىلع هلازنا انيلوت ىذلا وه لب ريطاسأو
 عفدأو اردق مظعا ”ىث هدنع سبل هنا ىلا ةراشا هءامسقم هلعج امباو هيف كشيال ذا اسرع هنوك

 ةداكولا ةياغىف همسق نوكيل « مدقاف ايش هبوبح ىلع رثؤيال بحلا ناف هب مسقب ىتح هنم ةلزنم
 ىا « باتكلا ماىف 8 باتكلا كلذ ىا 6 هناو هه هيلع مسقيف هفصو نم مهاال اذكو
 هيف ةّتثن اهم ناف ةيوامملا تكلا سذج ىا باتكلا لصا هناف ظوفحملا حوللاىف
 ىا باتكلا ما ىف هلوق بغارلا لاق هنم ه>ستسم ةذوخأمو ءايبنالا دنع هيلع ىهام ىلع
 عم ةفيحصلل مسا باتكلاو هيف ادلوتمو هيلا ابوسنم لك نوكل كلذو ظوفحملا حوللا ىف
 « مكح »8 فيرش بتكلاني ردقلا عيفد © ىلعا » اندنع ىا © انيدل © اهف بوتكملا
 نا ربخمكحو ىلعىا اهو ليدبن الو رخا باتكب خسن هيلا قرطتنال مكحموا ةفلاب ةمكح وذ

 ماىف اذه نيللجلانيفصولا نم رك ذامب هفاصتا ناب دعب ىلق هنا مكلا لحل ناس امهنيبامو نال
 لافاك اذهو بارعالا نم اهل لحال ىانئتسا ةاملاو انبدل ءنعاو ناكمف رشا وهئىذلاباتنكلا
 هقلخ ظوفحملاح والا نا ماعاو « ةفصلا هذهب ظوفحملا حوالاىف هللادنع تدب هنادي رب نيل الحلا ىف
 ضرالاو ءامسلانيباكءض سعرون هباتكورون هملقءا رمح ةتوقابنم هاتفد ءاضسب ةددنم ىلاعتهللا

 لذبو زعيو تيعو ىو ةرظن لكب قام ةرظأ نيتسو ةثامالث موب لك هيف ىلاعتةللارظنم
 ناوفاق ليحردش اهمد فرح لك ظوفحملا حوالاىف ناءرقلا فرخاناربلا فو ءاشيام لعش و

 هفرحماقمفرحالوهظفلا ماَقُم ظفل مهب ملاذلو ىلاعت هللاالا اهم طيحال ادم فرح لك تحن
 هبلق ىلعل زن ىونعملا يتلا حوالاوه ىتاسنالابلقلا ناكاملو ىنعملاو ظفللا ثدح نم زجعم وهف

 بولق ىلع ىنءملا ثح نه لزن اذكو ةرخاو اند دبالاىلا هيفرقتساو ناءرقلا مالسلاهيلع
 حوللا ىف مون لك رظنس ىلاعت هللا نا مو هريس سدق ديزيونا هنع ريخأ مك مالسلا هيلع ةدباوإو

 تشو ءاشيام وح.بف ددعلاكلذ بلقلا حواف رظنب كلذك ةرظن نيتسو ةئاعالث ظوفحما
 مهفاف ةنسلا مايا ددعب اهلاريشاو ةس فلاىلا هللادنع طسبنمملا ىن آلا مويلاوه مويلاب دارملاو
 هءاف هب قيليام هنيزيو ريغلا راث هنع وحب نا ديعلل بنو ىلاعت هللاح ول باقلا ناك نافادج
 مضت مط كرات اةىبنقلا كذا نيف ناكدذأ ااننكتلا ![نطعركنلاو" قولالا ىلع

 نييزنب لغتشي قحلاو ةقيقللاو ةحل ىلا هلم ناك اذاو سانلا دنع ريتما| سارالاب ءيهاظ نييزعب

 ناك ”ىش ىادربلا و رطانم هظفحم اع ىندكي لب هيهاظىلا تفتليالو هللادنع ربتعي امي هنطاب |
 ىدؤيام لكرال دارحال ماقمىلا كلسون راملاو ىلبال ىف هللا ناتك عت دابكلا صعب لاقو
 ىلا 12 2 ا م



 فرخز روس دز معه. ع

 محرلا نمحرلا هللا مسل

 ةراشامح ريدقلاةللامدما ريققلا ل ودب ه هبةامسف ةروسلاهذهوا م ىمسم ناءرقلاىا هي مح

 ضيعانء ىلع لش ىذلاوه ناذملاف نانااو نانا اهو ىلاعت هنئامما نم نيلللا نيمسالاىلا

 | ادس ىذلا وه نادملاو ىهتنا محرلا هانعمو ىلاعت هلل منا دادشك نانا سوماقلافو هنع

 دقو ىهتنا ءادتبا ىطعملا ىلات هللاءامسا نم نانملا سوماقلا ىف لاق اك لاؤسلا:لبق_لاونلاب

 ةثلاثااو نانملا ةناوطسا ةيناثلاو نانا ةناوطسا ىلوالا تاناوطسا ثالث ةعكل !لخاد ىف لعج

 ءامسالا هذه راشاف هللاةقانو هللاتيب لبق اك اهظعت ىلاعت هللاىلا تفيضا اماو نايدلا ةناوطسا

 ةمحرلاوه تاذلا ىضتةم ناىلا ةيدحالا تاذلاىلا اه زاشملا ةعكلا ل خادىف تلعج ثيح هئالثلا
 هب اهسةم لاق اك ناءرقلا لزنا هتحربو ةرخ آلاف ةافاكملاو ةازاسحلاو ايثدلاف ءاطعلاو
 ارورجمهنوك ريد ىلع مح ىلع فطع وا ءادتبا اما هب مسقم هنا ىلع رجلا # باتكلاو

 ديك أتىف ةغلامملا مسقلا ريركت طانمو ناونعلاىف ةرياغملا فطعلارادم نا ىلع مسقلا ءاب رامضاب

 نوكيف مهلاسا ىلعو مهتفلب وكل مهبلع لزنأ نمل نيبلاىا < نيبملا ف ةيمسقلا ةلما نومضم

 جانتحيام لكل حضوملا ةلالضلا قرط نم ىدهلا قيرطا نيبملاوا رهظ ىا ناب ىنعمب نابأ نم
 ةلالضلانم ىدهلاهيف نيب لوس لاقو حضؤأو رهظا ىنمي نابا نم نوكيف ةنايدلا باوباىف هيلا
 طخلا باتكلاب دارملا مهضعب لاقو ءايقشالا ةواقشو ءادعسلا ةداعس نيبو رمشلا نم ريخلاو

 مولعلا ناف عفانملا ةرثك هيف ذا هيف هتمءال اهظعت هب مسقا هطخ اباتكو ايتك هبتك لاعب ةباتكلاو
 هيلع دازو رخأتملا ءاجو.باستكى هتين أو.املع طبنتسا اذا مدقتملاف طخلا ببسب تلماكت امنا
 موزل ىهاظلا ريغلا ىنعملا اذه ىلع هي آلا لمحىف بدلا لغل ريقفلا لو ه دي اوفلا هب ترئاكت

 اياك كلذب سلو ناءرقلا ىلع اهامحر دعت ىلع هيلع مسةملاو هب مسقملاداحتا
 اد ءانلعجانا ولف ىت

 | مالسلا هيلع لاق دقو قولخت لوملاو لوءجم ناءرقلانا ىلع لدي اذه تلق نا ه« اع
 | ىنعملاف ةلا> نود ةلاح ىلع 'ىثلا ريبصت انه لعجلاب دارملا تلق قولخم ريغ هللامالك ناءرقلا

 ةغلب هلازتاب ايمحتا هريصنملو اهناسلو برعلا ةغلب هلازتاب انبرع ان ءرق باتكلا كلذ انريص انا
 اهعباوت نعو اّنع ةهزئم ةيبرعلا ةوسك نع ةبرمع انئاذب ةمهاق انتفصو انمالك هنوك عم مجعلا
 نوكل اهدعب امل اهلبق ام ةيبسو ليلعتلاوهو ىك ىنءمل ةراعتسسم لعل ةلك هي نولقعت مكلعا وه
 | لصاحو رومالا بقاوع ملعيال نمي ةصتخم اهنوكل ىلاهت هقحىف ةعنن# عقوتلاو ىجرتلا ةقيقح
 مكلعل هلوقف ىجرتلاب ةدارالا هش نم ىلاثلا ةدارا لجال لوالاب ةسبالملانا ىلع ةلالدلا اهانعم

 هيف نكل ضرغلاب للعيال ناك ناو ىلاعت هللال عفو هل لوءفملاىلع بصنلا عضومىف نولقعت
 ضرخااب ليلعتلاعنم نا عم اطرش ةحاصم ةلكو القع ةلع ةلك ىهف ةديمح ةبقاعو ةليلج ةحلصم

 ناءزقلااومهف ىكل ,ؤءملاو صوصتلانم اريثك هتفلاخلادج باوصلا نع ديعي دابعلاىلا داعلا

 دهاوشلا نه هنمضت ام ىلع اوفقتو قئاقلا ىنءماو قئارلا مظنلانم هيف امي اوطبحنو ىنرعلا

 ول ذا ةيلكلاب كراذعا عطقنتو كلذىف ةمعللاقح اوفرعتو رششبلا قوط نع هجورخي ةقطانللا



 دو مع مع نورشعلاو سماخلاءزجلا

 ىلا رصي نمو نمؤي نم عيمح اًضيا ىحولا دعب ىردي ال مالسلاهيلع هنال اضيا فيعض وهو
 ىنعمبال رييصتلا ىنمي لعجلاو كيلا انيحوا ىذلا حوزلاىا 6 هءانلءج نكلو © رمءلا رخآ
 هيف رظنلاو لوبقال قيفوتلاب هتباده 6 ءاشذ نم هب ىدهن ارون  ءانلزتا هتقبتحو قلخلا ْ

 هتبادهل ريرقت 96 ىدّمل كنا وه هب ءادتهالا وحن هرايتخا ف رصي ىذلاوهو ه6 اندابعن» ف
 رونلا اذه ىدهنل كناو ىأ روهظلا ةياغب ةقث فوذحم ىدهل لوعفمو اّتيفيكل نايبو ىلاعت

 طارضلاوماكحالاو عُئارشلارئاسو مالسالاوه هي مقتسم طارصولا ف هتياده ءاشننم دشرتو |
 لدب # للاطارص ف دصقلا ليبس ىلع نوكي لب جاجوعا ال ىا هيف ءاوتلاال ام للدسلانه ١
 مسالاىلا طارصلا ةفاضاو اكلمو اقلخ هي ضرالاىفامو تاومسلاىفام هلىذلا  لوالانم |

 نوك نأف هكولس بوجو دك أتو هتماقتسا ريرقتو هنأ ش مخفتا ا ىذلاب هفصوو ليلجلا |
 لاق ٠ باهيا متا كلذ بجوب ام افرصتو اكلمو اقلخ ىلاعت هل تادوجوملانم امهفام عيمج

 مالسل هيلع ناك امناو الع مهلدنو ائيلا موعده تنأف اوناحأف لزالاىف اماوقأ انوعد موضعل

 ٠ ناءرقلا هقلخ نك لق ناءرقلاو ناميالا رون عم هروت ةسانلو ناءرقلاك رون هنال ايداه

 ذب ةلك © الأ #8 ٠ اد ءدش تلامح رون زا لزا رس ٠ اديوهوت نيبجز ىهلا رون ىا
 ىا 6# رومالا ريصت 9 هريغ ىلاال # هللاىلا فه هكدينادب ةيسرافلابو ةححل هسننوا ةرصبتل

 لابقتسالاىنعم ىلع ريصتلمحيف ةمايقلا موي ىنعيتاقلءتلاو طئاسولا عافتراب ةبطاق امهفام روما
 مولعلارحبىف لاقو ىن الام هنعنيلاضلل ديعولاو مهقتسملا طارصلاىلا نيدتهملل دعولانم هيفف

 سما جرخب ال ثدح وه الا اهريدي آلف ةرخآلاو ايندلاىف اهلك قئالخلا روما ريصت هللاىلا
 ترضح لاوحاو تاقوا همهرد روما همه تشك زاب ناققحدزنو هريدّقتو هباضت نم رومالا نم

 «تستدحو بح تر تروص ٠ دهد تسد ىنعم نبا ٌةدهاشم طئاسوو بح عاش رابو تسوا

 هللانال كلذو « رومالا ريصت هللاىلا ريس ٠ نيسواشك زاب لد ُهديد ءروضح رون عناماه تبغ
 ىرصل نسح رابكي ىرارطضالا ءانفلاب وا ىرايتخالا ءانفلاب اما هريصمو هءج ضو 5 ادم

 كلغ ناز نسح ديداو [تسار كاخو دبداهم روك دد ار هد ص نوح تفر ةزانحم هللاهمحر

 تلرفس ع اليا نايم ياش ك نس دس ويلك كلاس كت نانو نادنحو تسل

 ىم هج ةرخالا لزانم نه لزئم ربقلا هك تسروك ىركن ترخا لواو تسروك ىركن اند

 قر نمت تدنا 700 زا فيسو» مب توجو روك وعي تيسي] شرحا هلام تنزع

 يت نسال ارك بش ٠ ديذاسب رخآو لوا راك تاذغ لها ىا تسنيا شرخأ لوابنؤح

 هك ن مرخ درب ى بك ٠ د دئاشن.ىع : 5 دغش درو> ناريط هزورفرإ لمح غارج اعزا٠.زور وح

 ريصت هللا ىلا الأ ىلاعت هلوق الا قبي لف ل قف يلا ليعمل  دناعفإ حم ْ

 ىدنواحسلا ىناعملانيعىف اذنك كلذ.الا ”ىثن لك نجعاف فحصم قرضو رومالا |

 ةئام ةريشع ثالث اس رومثىف مظتنملا رخ آلا عيبر رهش رخآوا ىف ىدوشلا ةدوس تم

 1 . ةيكم ةيآ نونامو عست فرخزلا ةروس فلأو |
 هللا مس



 ىروش ٌءروس دوف معا 5ع
 سم بج صو ب بييسصسمو

 نواقال وه ىذلا ناءرقلاوه # انمانه احور كيلا انيحوا  انلسر رئاسولا انيحوا اكوا

 ملعلا وهو ةايحلا لثم وهام هب اهل لصحمب ىا ةبيط ةايح اهحب ثيح نادبالل حورلا ةلزنع
 ةاحلا ابس هنوكل احور ناءرقلا ىمس بغارلا لاقو توملك وه ىذلا لهجال ليزلاعفانلا
 ةيسرافلاب انما نم ىنعمو ناوبحلا ىهل ةرخآلا رادلا ناو هلوق ىف ةفوصوملا ةيورخالا
 لب اربح وه لبقو نمؤملا مح ىف قبس دقو انمأ نم أدتبمو اًنشان احور ٠ وا ام ناهرغ
 مالسلا هيلع لوسرلا ماع فيك تلق ناف ىجولاب هيلا هلاسرا مالسلا هيلع هيلا هناحما ىنعهو
 ىلاعت للاقلخ تلق ىلاعت هللاءالك هعمس ىذلا ناو ليث اربج هليل ىذلانا مالا لوا ىف
 كلذ نم دلودبو ىتقحلا ناميالا بجو» ىرورمكلا ملعلاو كلذ هب ماع اي رورض املع هل
 ةنس نيعبرا ىف ىحولا لبق # ىردنأ تنك ام 8 ةفرءملا ردق ىلع ةيشخلا ناف ةيشخلاو نيقبلا
 قسنادن دون لزنم نارق نوج ىندي وه ”ىش ىا ىا « باتكلا ام #8 ةو.الاىحو دارملاو
 لاح لا تنك ام لحمو نيلوءفملا دسم داس هدءب امو لمعلانع لعفلل قلع» ىنااو ٠ ارئاآ
 فيعاضتىف ام ليصافَس, نامرالا ىا 6 ناميالا الو 8 ىشاوكلا ريسفت ىف م كيلا فاك نه
 ناف رظنلاو لّقعلا هند لقتسي ام نامألا الا لوقعلا اهلا: ىدتج'آلا قلآ رومالا نمي ناتكلا
 مهلع لسرلانا ىلع اوءمتجا لوصولا لها ناف اعطق هيف بير ال ام هل مالسلا هيلع هتنارد

 ا ةرفل ةجوملا رئاغصلا نمو رئابكلا نه نيموصعم ىحولا لبق نينمؤم اوناك مالسلا
 ىجولالق ناءرقلا فرعءإال لاق نه داص وهو رفكلا نع الضق اهدعبو ةثعبلا لق مهنع

 مكتالصىا مكناميا عيضيل هللاناك امو ىلاعت لاق م ناميا ىمو هللاعمو نامالا عئارش الو
 طقانثو تد.ع له هل ليق مالسلا هيلع هنا هيلع لدبو ناءالا بءش نم اهنال اناا اهامس

 تنك امو رفك هيلع مه نذلانا فرعا تلزامو ال لاق طق ارمح تبرش له لقال لاق
 لزنا كلذلو ماكحالا ليصافتب قلعتملا ىعرمشلا ناميالا ىا ناميالا الو باتكلا ام ىردا
 برعلا لزت مل ةبتق نبا لاق نامبالا الو باتكلا ام ىردت تنك ام باتكلا ىف

 مرخنو ةبانحلا نم لسغلاو قالطلا عاشاو حاكتلاو ناتخلاو جيلا نم لليءمسانءد نم اياش ىلع |

 لئثمىف هيلع اوناك ام ىلع ملسو هيلع هللاىبص هللالوسر ناكو ةرهاصملاو ةبارقلاب مالا تاوذ
 مالسلاهيلعمهاربا ةعيرش عشو رمتعيو جحبو ىزءلاوت اللا ضغسو دحوب ناكو عا رمشل اذه
 ادعتم نكيمل هنا ىلع للد وهتو ىواضيلا لوقف ةلاسرلا هنءاجو ىحولا هءاج تح اه دبعتبو
 نكي نا مثالا طوقس همزلب لب ديعتلامدع همزملال ةياردلا مدع ناف عونمم عرشب ةوبنلالبق
 تقولاب صيصخت اذه مهضعب لاقو عمسلاالا هيلا قيرطال امب ناميالاوه دارملازأ قحلاف ريصقت
 هلال فنعض وهو ناعالا فرعي ناك ام دهملافو الفط ناك نيح غولءلا لبق اذه ناك ىنءي
 مهضعب لاقو ايبص رلعلاو مكحلا لك ىتوا دقو مالسلاامهلعىسيعو ىح نه لضفأ مالسلاهيلع
 نالبق نمؤيال ىذلا نمو نمهؤي ىذلانه ىنعي ناءالالها الو ىا فاضملافذ> ٍبابنم وه

 لاقاك نهي بلاطابا نانظ هنال هلها لضفلانبا لاقاك رفك نم رفكو نما نه ناءا رهظ
 اندرا ام نود هللادارا ام ناكف سايعلا مالسا هللاداراو بلاط ىلا مالسا اندرا مالسلاه.لع



 د مع 8ع نورشعلاو سماخلاهزجلا

 امو لاق ىلاعتهللانأ هرسسو باجخلا ةينام ىلا تراشاف لا رشبل ناكامو ةب آلا هذه تلتو

 ايندلا د ىف وهو انايع هير ىري نأ رشبلا دح نم سيلو ةيرشبلا ناوئمب ربعف رشبل ناك
 حيبقلتىف رهطالا هريس سدق ربك ال خ شلا ةرضح لاق احافك هللاهملكي وا هتبرشب ىلع قاب

 ىحو لكلاف ا رششبا ناك امو هناح.س لاق 5 بتارم ثالث ىف رشبلا هللاملكت ناهذالا
 مل عماسلا تنا تنك نا كلنا الا ةيرشبلا دح نع هجورخ دنع ةطساو الب هضعب نكلو

 ةاجانملاعم ملال تاذلا ةدهاشف عمسملا تنأ نوكت ىتح ةيناذلا ةدهاشملا هذه ىلع لصحت
 قسو عامسلا سفن نع ىف د اذكه لازتالو ةيرمشلا ىلا عوجرلادنع ةطساوت هضعبو

 مكلعج امث اوقفت و عمسل قح قاشالاب ققح نم هناف هسفنن هسفن عمستل قحلل ادهاشم

 سئاسع ىف ىلقبلا نام زور خيشلا لاق ىهتنا الككو هذختاو هلوق عمس هيف نيفلختسم

 ةدهاشم ىل فشاكو قملاب قحلا تدهاش ىلا كلذو صمالا ءادّسا ىف ةعقاو ىل تناك ناسلا

 ىلاح تيشفأو كلذ ركس ىلع بلغف حاشالا ثيحنم ال حاورالا دح نم ىنبطاخو هلام
 هاليراسا ناو نزلت تنيك كياانألو رعلا لغأ ومدذسلاؤ "ننحرم ككتللا نامل
 ناكامو لاق 5 با ءارو نه الا لسرلاو ءايبنالانه ادحا بطاخم مل هنأب انربخأ ىلاعتو
 ىلا حاورالا طرشب اوجرخ اذاف ةيرشبلا با ىف اوناك اذا اذه هللاقدص تلقف لا رش

 مهعامسا سبلأو هاذ روني مهوبع لو هبرق راوثأ هللا مهسبلأ توكلملا اوأرو بيقلا ملاع
 انايعو احافك مهطاخو ةكلمملا باو ةريغلا رس مهل فشكو ةيبوبرلا ىوق نم ةوق
 اذاف ةدهاشملاو جراعملاب لزالاف قطصم وهذا ةصاخ صخأ ملسو هلع ىلاعت هللاىبص انيبنلو

 زون قطا ئارو7توكللملا ىلا“ دكتص 'هاوجتولا! لك نم'+ اخ او“ ناو" هككوو :ةمدنن# زاص

 قحلاو نيقولخلا فصو باجحل اذا باجحالب قحلا ىأرو ةطساو الب هباطخ عمسو توربملا

 صخش هل لاق هنع هللاوضر قداصلا رفءج مامالا نا ( ىحو ) 'ىش هححم نا نع هزم
 نم نا لاق مظعىن هنا عم ىنارث نل ىمومل لو ىلاعت هللا نا ممست ملوأ لاقف ىد فرأ
 كسمي مل املف هرأ مل ابر دبعأ ال لوَش نم مهنموىنر ىلق ىأر لوس نم ةيدمح الا ةلملا هذه
 ثايغلا هللالوسر نبا اي لاقف اولعفف ةلجدلايف صخشلا كلذ ىتلي ناب رفعج صا هتلأسم نع
 هاجر عطقنا املف قداصلاب ثاغتسا ىنءإ ارارمم كلذ لعف ىتح ةلمعاءامايد قداضلا لا

 هدنام:هكقاو ديدرؤواَنو دئتفركري شديرواب تفك قدا ه ثانغلا ىهلا لاق قلخلان ع
 ىرابغا لابخاي تفك ىديدار قح نان تفك ذما دوخاب نوح دنتخيروا ىو شوك زادوب

 ةنزور مدش رطّضهو مدروا ىو ىلكب هانب نوج دون ع با مدز ريغ رد تسد هدنام

 دور نا دون رارطضا انو مديد مسج ى هجن ا 0 احئناديو دش دانك خم لدرد

 ءاكذ هار هنزور ةحوك نا 00 ىدوس قيدصىم دئاوخ ىع ار قداص 8 تناك قداس

 ةيؤرلا زاوج ىلع لد ةيآلا ناربرقتلا اذهنه تملعدقف تسورف ان دب ادخ ناهج هكراد
 015 هلل رابع نيع دوجو اهتاّشو ةيرشبلا لاح عانتمالا ىلع لد امتاو اهعانتما ىلعال

 عيدا ءاحالا كلذ لثم ىا « كلذكو 94 راد شه دوشيم راديد عنام رابغ ٠ .راديد

 موا



 ىروش ٌءروس دوو مم +

 | ةقيقللا امهنييو هلك ىلاعت هللازا نيباجحلا نيذه ءارو نه هللامالك عمس مالسلاهيلع ىنلاذا
 | عانقلااذكو رظانال باجحبت سبل ةاءرملانا اك ةقيقحلا ف باححمب كلذسيلو ةيخز ربل اةعماجلا

 | هريغوا ليريجاما ةكئالملانم اكلمىا # الوسر لسري وا © ادج مهفافسورعلاىلا ةبسنلاب

 | ايرك ذو ىسيعو ىسوم ءايببنالا نم ةعبدا الا ليث اربج ري مل امهلع هللاوضد نابع نبا لاق
 ىميتنا ىح رااريم وهف الاو وهاك هتيؤرب دارا هنا ىسع ىناعملا نيعو لاق مالسلاهيلع دممو
 ءسماب ىا # هنذاب 8 ىرشبلا لوسرلاوه ىذلا هيلا لسرملاىلا لوسرلا كلذ # ىحويف ف
 مالسلا موملع ءامدن الا نيبو ىلاعت هيب ىرج ى ذلاوه اذهو هللا هحو»نا هيءاشيام هه هريس و ىلاعت

 مالسلاهيلع ىبنلانا (ىور) كلملا ةطساوب ماكتلا ىلا ةراشا نوكيف مالكلانم تاقوالا ةماعفف
 | نوكيف هبلقو هلذا ىف ثفنب نه مهنمو ايدن كلذب نوكف توصلا عمسإ نم ءايسنالانه لاق
 | اهع هللاوذر ةشئاع نعو هبحاص مدخا م اك نملك أب الين انج ناو ايس كلذ

 لاف ولاكن فنك لو هيلع هللاٍلص هللالوسر لأس هنع هللا ذر ماشه نب ثراحلانا

 اناحاو لاقام هنع تيعو دقو ىنع مصقيف ىلع هدشا وهو سرالا ةإاولص لدم ساي اناحا

 موملاىف ىحولا هيلع لزني هتبار دقلو ةشئاع تلاق لوش ام ىعأف ىنملكيف الجر كلملا لثع

 ها 8 ندبو دورف داصفنالاو دصفتلاو اقرمع دصفتيل هنيبج ناو هنع مصفف دربلا ديدشلا

 | هوجولا دحأب الا مهنيو ىلاعت هنيب ةضوافملا نايرج ىنأيال نيقولخلاتافص نع لاعتم 6 ىلع
 / اهنودب ىرخاو ةطساوب ةران ملكف ةدكحلا ننس ىلع هلامفا ىرحي د مكح 8 ةروكذملا
 ةيرشلا تافصب ايبود ناك امهم رشلانا ىلا ريشي ةيمحناا تاليواتلاىفو اباطخوا اماهلا اما

 ماهلالابوا ىحولابالا هللا هملكي نا ادعتسنوكيال ةناسنالا ةئاملظلا ةرقلخلا فاصوأب افوصوم
 ىحويف ةكئالملانم الوسر لسرب وا حررصلا مالكلاب باس ءارو نم وا ةظقيلاو مونلاىف

 هتنب انا ءانفاب ريشللا دعاس مف 3 ثدحم هسنا# ال مدقلا ولعب ىلع هنا ءاشيام هنذاب

 هبو عمسإ هب وح قحلا ةناونيكلأ 0 تاددو بحملا 7 ةيريشلا تنئفا اذاف هتبوهم

 هللا لص ىلا لاح ناك اكاح افك همالك دبعلاعمسي هبو اهافش ىلاءآهللاهملكتف قطني هبو رص

 مل-و هيلع ىلاعت هللا 2] قطضم مب ئيندا نجواامإ دنع ىلا ىحواف رسىف ماسو هيلعيلاعت
 نم ىلا-ءت قحلاهب ههفاش امم لوسرلانما ناكو ٠ هطساو ىبديذنش نخس قح زا جارعم بش

 ضعبو ىحضاةروس ضعب اذكو ا هتكئالمو مكلع ىلصي ىذلاوه هلوق اذك و ٍبا ريغ
 ةمايقلامون نينمؤملالاح اذكو بامحالب هتبؤر ةهفاشم همالك عامس ن٠ مزاو حرشن ملا ةدوس

 ةهفاشم نامسق اذا ىحولاف باح الب همالك نوءمسيو رديلاة لل رمقلان وراك ممدنورب مهناف

 رظنتو هللاملكنت الأ سو هيلع هللا ىلص ىبنال تلاق دوهلانا ىورام لمحم هيلعو ةهفاشم ريغو
 | مالسلاهيلع لاقف كلذ لءغت ىتح نمؤن نل اناف هيلا رظنو ىسوم هلك اك ادن تنك نا هيلا

 ردطنلا نود ناي ءازرو م نكلو ئنؤل لضخ مالكلانا ىلا راشأف تازتف هللاىلاىموم رظنل

 اهنا اهنع هللاىضر ةشئام نع ىورام اذكو ةيرشبلا لاح ىلع مادام مالسلاهيلع ىنلل اذكو

 دول اعتاد كلع ءةشل هادم تي قرع ىايا دعت هتف



 د م42 نورثغعلاو سماخلاءزجلا

 فرصتم ريغواافرصتم هلع نا ءاشيام ىلع ريدق ديرملاففرصتمريعو افرصتم هلء# نع ملع
 مهنافممنامز ىلاهاىلا اماو ىلاعتهّللا اهافخا ةمكحلا مهملا عج اراما مهنيب توافتلا اذهريقفلا ل وشب
 (ظفاحلا لاق دادءتسا سانلا ىف نكي مل اذا نوم كملان وءلماكلا عنصي اذاف مالا ًذاقعكا نوتؤاقتم

 6 رسشإل ناك امو #9 دوش ناج سمو لول ىلك كنس ره هنروءضيف لباق دوش هكدبابس كاب هوك
 # انحوالا ف هوجولانم هوب 46 هللاهماكي نا ف دمحاي رشبلا دارفا نم درفل حصامو ىا

 ماهفالانيع مهفلانيع ىحولاناف هتعرسل ايحو ىجولاىمس امنا و هعيرسلا ةراسالا حول !لصا

 ةراشالاهب عقتام هنأن 1 نهلولا مهضعل فرعدقو ءايلوالا نم ماهلالا لها هقوذباكهنم موهفملا نيع

 .ىحو هنالواو هئايدا ىلا قلتىتلا ةيلالاةءلكال لاش وبغارلالاقو ةراعريغىفةزابعلا ماقم ةمئاقلا

 ايلوالاىف ماهلالاوءابدنالا ىف ىحولا لق امتاوةةيقْلا ىف دحاو ماهلالا وىجولانا هنم معي ريقفلا لوب

 امها عب ءاملوالاىفداشرالاو ءاسالاى ةوعدلا اولمعتساف ءاياوالاداشراو ءاسالا ةوعد لبق ام ايدأت

 اماو ىعور ىف ثفن سدقلا حور نا ماللاهيلع ركذ اك عورلاىف ءاقلاب اما ىحواف دحاو سمأ
 كير ىجوا و ىلاعت هلوق و“ ريخستب اماوه.ءذزا نا ىموم ما ىلا انحوا و هلوق وح ماهلاب
 لدعاونالاءذهف نمؤملاايؤر تارشبملاتببو ىحولاعطقنا مالسلاهيلع هلوفك مانب وا لحنلاولا

 ىلاو ىسوم ما ىلا ىحوإ اك هبلق ىف فذقيو همهليو هيلاىحوب هنابالا ءانعف ايحوالالوق اهملع |

 ىلاعتهللاءاش ناةب آلا قيقحت ىتًا سودهاجم هلاق ءردص ىف رو.زل! دوادىلاو هدلو حذف مهاربا

 عماسلا ريس نا ريغنم مارجالا ضع ىف هَقاحم ىذلا همالك هءمسيناب  باحم ءارو نم وا ©
 عمسي باجحلاءارو نه هصاوخ ضءعب ملكي ىذلابجتىلا كلالا لاح هل ليثكت وهف هملكب ند

 ماسجالاصاوخ نم وه ىذلاباجحلاب راتتسالان ع هزنم ىلاءت هللافالاوهصخش ىرالو هتود

 روطلاوىوط ىف ىسومىلاهت هللارك 5 كالذو ملكتتملا ىلا هللاىلاال عمتسملاىلا عجرب باجحلاف
 ا.ستكم توصلاكلذ نوكي نا ريغنم هللاالك ىلع الاد انوص عمس هنال هللاميلك ىمس اذا و
 نومهقيف دا.ءلل استكم انوص نوءمسإ هريغوهل اما رك | هقيلخمت هللاىلوتلب قلخلانه دحال

 ىرعشالا نس اوبا بهذو تاليوأتا!باتك ىف ءركذ روصنهىلا اماما بهذماذه هللامالك هب
 نه كروف نإ بهذ اذه ىلاو 38 وا توص ةطساو ريغ ند هللا مالك عمس ىدوم ناىلا |

 نخس ىسوماي ( ىنثاكلالاقو ) دان نم با اممم و هلك رارسالا فشكىف لاق ةيرعشالا |
 نذس السل اهيلع ريم غسأب ىلاعت ىادخ هكمدروأ حضوم رد دوب رو با>سب ردواو كتكا

 نحس هكدوب باحم ود ىارو مالسل هيلع هاب تلاسر ترضح ىنعي نيبا# ىارو زا تفك

 باح ودره نايم ٌءريسم ديفس دير اورص زا ىناو خرس رز زا ىباخم دينش ىلاعت ىادخ ظ

 نمابعك ىلعا مالسلاهيلع اني“ ناف مولعلا ضماوغ نء اذه ريقفلا لو ٠ دوب ءار لاس داتفه |
 ءارو نم انيدن كو دحاو باج ءارو نم ىسوه للك ىلاعت هللاا ىنمم اف ماللاهيلعوسوم ١

 ىلإ ىذلا ءا رح ةتوقايلا با نيبادحلاب دارملال علو با#و بام نيب قرف لصح ناو نيبا*+ |

 ةقيقلاو ىدمحلا حورلانع ةدابع اهالكو سمالاملاعىلي ىذلا ءاض.ءلا ةردلا باو قلخلا بناح

 ىف ديعلاو نرلانيب باحح فلأ ناهس 5 ربس# نيباجلا نيبام ةفاسم تو جزاشلاو ةيدجالا أ

 نا



 ىروش ٌءروس دع مم ع

 تانبلانمو مهارءاو هللادنعو مساق حيحصل ا ىلع ةثالث نينلا نه هلزاكذا 62 هيلع هللا ىبصاتس٠تل

 امالع دل: نا مهجور ىعم مهدعل لاذو نبع هللا ىضر ةمطاف و موثلك ماو ةقرو بنز عبدا

 | ٠ ,دنب ازاودنز رف 6 اميقع ءاشي نم لعجح و © نيمأوت تارك ةنللعقا امالغ مث ةياحمن

 | ناوجوزي رف ىسع اما دالوا امهل سيل امهاف مالسلاامماع ىحيو ىسنمك هلداوتالو دلتالف

 هنوكل برق نكلو جوزت دقف ىحب اماو تانبهل نوكيو نامزلارخا ىف هلوزن نيحجوزتي ناك
 | نه عناملا سيلا مقعلا لصاو ءاسنلانابرق هل لص>ناو دالوا هل نكي مهضعلو هتعِل رش ىفةع نع

 ْ محرلا ىف عفت ةمره مخلاب مةعلاس وماقلا فو لحفل اءام لش اللا ءاسنلا نم مقعلاورثالال وق

 | هئامىف روكيناب لجرال ةفص عه ةأرمال ةفص عقاكمقعلاف هلدلوبال ميقع لجرو دلولالبقت الف
 كرتشملاىأوهو نيمستلا ناب كرتشملامسقهنال ثلاثلا ف فطاعلاريبغتو راذعالا نم قولعلا عنم ام

 | هنارمالالوانم مهوت امبرلو اولاباضي ارك ذولف نيفنصلاا نيب عماج ثااثلاف دحولا فصلا موهفم امه

 ةجاحال هنا ىنعي حاصفالا نم عبارلاىف امت لاح هنال امهس كرتشمللال نيمسقلانه لكل مسق

 , دحاىلع هبتشيالو دلوااةبه وهو ةمدقتملاماسقالا نيب كرتشملا مسق هناب هحاصفال عبارلا ىف هيلا
 | ناك امئىث لكب ملعلا غيب د6 ماع قو ىلاعت 6 هنا + كلذ ىلع هينتلاىلاةجاحالف اهلباَش مقعلانا
 | (ىنثاكلالاقو ) ةحلصمو ةمكح هيفام لعفيف رودقم لكىلع ةردقلا غيلب «ريدق» نوكيامو

 ىنائاوت و تساربم و سدقم لهجزاوا ىناناد دزاسم هجاب تساناوت دهد ىم هحناب تساناد

 | ناصقن شيال ا زا كاب شتردق و روتف لهج ةيئاش زا فرطرب وا لع ارعم و هزنم زج زاوا

 دقو ىتاو ركذ وا ىتاوا ركذ دلو هلزوتكي وا دلو هلنوكيال نا اهاناسنالانالعو ٠ روصقو
 | ىلع ةفلتدالوالا قحىف دابعلا لا وح ا لعج ىلاعت هللاناىنعملافماسقالا عج ةيرذلا ف فالس فقو
 ا نيرخا مقعإو نيقئص اماو ىتااوا ركذ نم ادحاو اذئص اما ضعبل بهف نيف ةثيشملا قام

 ١ مالسااهيلعلاقو ةنخلا عر نمدلولاعر ثيدحلا قفهيلع اهب هللا عناةمعت ءاريو «رتشبتسيمتا دؤلوملب | رشبب نه نس اذلو هااطع و ىلاعت هللابهاوم نم اناناو اروكذ دالوالاف طقدلو مهل بج الف
 لسائتلان ال كلذو 0 ءانسح نم ريخ دولو ءادوسدرودقورورس ةرخ ًالافورون امدلاقدلولا

 هللا نافهشارف ىلعدلود ىذلا دلولا قتبالوباشلاو ةحصلاب ادولو اهنو5 فرع و دولولاب وهام
 أ ةءالاوعم لبقو قاروالاولامرلاو موجنااددعب بنذلا نمهيلع بتكيوةهايفلا موب هدضفب ىلاعت

 | ايندلاىا انانا واناركذ مهجوزبواةرخ آلا ىا روكذلا ءاشي نب موايندلاىا انانا ءاشينا بم
 | ىلا ةراشا هيفو رارسالا فشك ىف اذك ىقعالو امندال ىا امنقغ ءاشي نه لمتو ةرخالاو

 | روزماكىرازءاك بدن رادرم نارها« ىولهد ورنسخ نيمالاقةرخاآلاةروكذاو اينَدلاةثونا |
 |٠ةيالولا ب ايزا ىلا ريشي ةلمكتتلا تاليوأتلا قو م "تساؤتدمقكتشو هدانا نحت كقخاوانعانوج||

 | ثانالاةباثع مهو ءاحلصلا ءاقنالا نيقداصلا نيديرملانه مهضعبل بم نيلمكتتسملا خباشملانم
 | نيلصاولا ني انيق دصلا نيديرملا نهمهضعل بو كياستلاو ع وزتلاب ,مهريغىف مهل فرصتال |

 ١ مهضعل بهو نيبلاطلاىف مهفرصت دادعتسال روكذلا ةباثع مهو نيجرلا نيلمكتسملا نياءاكلا
 هنا لدي مال اميقع ع اثنا ضعب لعو نيف رصتملاريغو ريغلا ىف نيف رصتملاز روك ذملا نيسذحلا نم |

 أ



 دز مع ع نورشمااو سما اءزجلا

 شابكءرف دي و شابم دوخ ديقرد ٠ تسرب دوخز هبدوب تسرب تب ماجن ( بئاصلالاق )
 لمي نأ ردّعبال هلك ملاعلا كلم ه صتخمىا ( ضرالاو تاومسلا كلم هلل نوعلا هللاّنمو
 ةمعنلاف ركشلاالا مهيلع سيلو هلهأىلع ةلبلاو ةمعنلا ةمسقو هف فرصتلاهلف ءاوس دحا

 امناممآ ىقاشدإب تساريادخو ةيسرافلاب و ةيلزالا ماكحالل ميلستلاو ىضرلاو ةيلبلا ىف ربصلاو

 «اناناءاشي نبهت وط ءاش ةروص ىا ىلع هنوماءيالام و هنوماعيام هءاشيام قلخي  اهنيمزو

 نارسب ىنعي اروكذ نهعم لعج الف ٠ نارتخد دهاو> ىءاركىه دش ىعىنءي دالوالانم

 ٍباهولاو ضوعريغي كريغل ككنام لعجم نا ةنهلاو ماللاامهلع طولو بيعشل بهوام لثم

 ركذلافالخ ىاعجج ثانالاو اضوع ديربالوهقاق>ةسا ردق ىلع الك ىطعي هنال ىلاعت هللاوه

 بولق ٍبيطتل وا لنلاريثكتل شك | اهنال ثانالامدق .ضعبلالدب قلخمي نم لدب ةلماو

 ماللاركذ عمىلاعتةللابهاوم نم ناعج كلذلو نهب سانيا و نهل فيرسشت ميدقتلا فذانهئابا |

 هتجوزمد آل الوا بهو ىلاعتهناف ناسنالا عونب ةبهلاىفالوا عقاولابيترتل اةياعرلوا ةيعافتنالا

 علضرخاوا عالضالا ل فسا ىهو هاريصق نم اهقلخ و هنم.اهدلو نأب نالسلاامهلع ءاوح

 نركنو نهد ناك نا اخون نم دق نهنا زوو ىشاوكلاىف لاق سوماقلاىفاك بلا ىف

 ةفلاخحم تانلاب احرف دادزبو هحرش و ةعرمشلا ىف لاق نهلانسحبف نمح ريل نهفعض ىلا ءاما

 ةكرب نم ثيداىفو !مايحلاح ىف بارتلا ىف امنونفدي ثرحب انوه ركب مهناف ةلهاجلا لهال

 ةيالااثانا ءاشي نمل بوي ىلاعت هلوق عمست ملأ اتنب اهدلو لوا نوكي ىا تانبلاب اهريكبت ةأرملا |

 ءافك الاب ع وزنلاب ىا نيبلانسحأف ”ىثب تانبلاءذه نم ىلتبا نم ثيدحلاىفو ثانالاب ادب ثيح

 نهزاهج انهملاىا تاَسنؤملا تازهملا نهامس ماللاهيلعىنلاو رانلانم ارتس هل نك تب

 ىقزرب نا تاهاانتنا اني نيعاقاو جاوزالاو نيدلا وال تاسنؤملاو انمتو الؤافت ام ن

 نوغانأو لانا تدلاو يح تنال ءاباطخ .قيدفلا ثتندطاقو تالا ىنقزرف ةنوؤم الب 8

 مالسلاهيلع هنوك نا هانعم ريقفلال وش ه٠ تانيلاواىناف تانبلا اوهركتال ثيدا قو كيال

 ضرعتهلهراتخاامب ضر نهوريخ وهامالاهل هللاراتحالذا تانبلا ةهاركمدعىف كي تانلابا

 ناك ولو ةلهاجلا لهأب ءادتقا تانبلاىلع طخشلان م: نامزلا اذه ىق ىرت 5و هللا لماتا

 نم تبهو , مظع فشلا كلذ مهل ناكو هنحأام اوحال هللا لوسرىف ة ةنس> ةوسأ مهل

 مالسلاهيلع مهاربا بهو اك ثاثا موف كراكو ٠ نارسي ىنءي دالوالانء ه روكذلا ءاشي

 روناب ٠ اهراشخا دوس قح راتخا اب ٠ ضارتعا تنوي تع كلذف قار نا ريع نم

 لصاوفلاىنع ةظفاحملل روكذلا فمع ىتالادض ركذ عج روكذلاو ٠ امرارش دشابهج باتقآ

 مهي رعس معزي كرادتو مدقتلاب ءاقحا مينا عم روكذلا رخا ىلاعت هللان!ىنءي ريخأتل ربو ا

 نوفخحم الن يذلامالعإ ناسرفلاءاشيإ نمل بو لبق ةناك اريهشتو اهم ونت ىدهعلا فيرعتا!ىفذال

 مكل مهلاوماو روكذل'ءاشإ نبه وانانا ءاشي نم به مكل هللا ةه:كالوا نا ثيدحلا فو مكيلع

 رداصملا جان ىفاك ندرك نيرق تجاه وزنا ىنعم هي اناناواناركذمهجوز واه اهيا |مجتحا نا

 بهوام لدم ثانالاو روك ذلا هل دلوب ناب ا علاوي نرش ىنعملاو د تسب "ذلاو



 ىروش ٌءروس د خا 8ع

 لاقو ) اهاجالرطب # اهب حرف نم ”الاو ىننلاو ةحملانم ةمعأ ىا *# ةمحر © دوخ

 | اهناالا ةميظع اندلاىف تناك ناو هللاةمعنزا ملعا ٠ دنكىداشو ناديدوش شوخ ( ىنثاكلا
 ةسرافلابوةقاذا امم ماعنالاىمس كلذلف رحرلاىلاةبسنلاب ةرطقلاك ةرخ الا تاداعسملا ةبسنلاب
 | نيكعلاو ةيحشلا#و عقوو هبحرف ايندلاف ريفطاردقلا !ذه هللصحاذا ناسنالاف ٠ نديناشج

 | الاو ةرخآلا تاداع-ىف هداقتعافءض اذلو تاداءسلارصقىف لخدو ىنملا لكبزاف هنا نظو
 | ٠ ريثك هنا عم بهذلاك قابلاو ىللق هنا عم فزخلاك ىنافلا نال ىنافلا ىلع ىقابلا راتخال
 ١ ناسنالاىا 46 مهصت ناو ف اممينكيم اهر دنابتمع زا ه امدن.؟ ردرك ١ تاود ىاه دتفا

 | تمدقاع# مه ءوسيام فوخو رقفو ضرم نه ءالب ىا ©: ةئيد 8 سنجلا هبدارملا نال

 | رثك انالىديالا ركذو اهف ممايصعو هللاعنب مهارفكن م مهسفنا تامتام ببسي # مهدبا
 # روفك ناسنالا اف 8 بيلغتلا قيرط ىلع ىديالاب رداصلاك لملك لعل اهب رشابت لامجالا

 | مهدوحج رفكلا مظعأو اهركش ءادا كرتب اهرتس اهنا رفكو ةءعنلا رفك بغارلا لاق
 رفكلاو الامعتسا رثك ١ ةمعنلا دو>ج ىف نارفكلاو ةعيرشلا وا ةوملا وا ةسسادحولا

 | ةمعللا ىسأي رفكلا غيلب ناسنالا نافذ ىنملاو اعيمج اميف روفكلاو رثكا نيدلاف
 | اهل قاقحتسسا ريغب هتباصا اهنا معزي لب اهبدس لمأتنالو اهمظعتسيو ةلبلا رك ذيو ةيلكلاب
 ١ دارفالا نيب امف مهباغل نيمرحلا صاوخ نم اموك عم سنجلا ىلا ةلدخلا هذه دانسساو

 | ةطرشلاريدصتو ىلقعلا زاللا ىلع ةسبالملل هدارفا بلغا لاح سنملا ىلع مكح هنا ىندي
 ١ دوجولا ققحم ةمعنلا لاصيا نا ىلع هينتال ةمظعلا نون ىلا ةقاذالا دانسا عم اذاب ىلوالا
 ةئيسلا ىلا ةباصالا دانساو ناب ةيناثلا ريدصت نا اك تاذلا ىضتقم هناو عوقولاريثك
 تاذلاب ةدارالا كلسف ماظتننالانع لزدع امناو اهعوقو ةردنب ناذيالل مهلامجاب اهليلعتو

 / ماما ٠ منلا نارفكب موسم سنحلا اذه نا ىلع ليجستلل ريمضلا عضوم ىهاظلا عضوو
 ضع لاق دنك نكش' كرت هكت سن نمؤمنارفك هكءدومرق .هللاهمحر !ىئديرتام :زوضتمون
 | تالدواذا هلع هللاىضر ىلع نعو ٠ محا هراخ ريصردو همشح ودم ركسدد ( ع) رابكلا

 ةلاولا هيدل ةلداحلا مالا ركشي+ نم ىنعي ركشلا ةلقب اهاصقا اورفنتالق ةمعنلا فارطا مكيلا

 ةطقاو> دشاب درخ ٠ دنجرد معو ىلا نوج « هنع ةيصاقلا هنم ةيئاغلا مالامرح هيلا

 | لقأ اضيا هنع هللاىضر هنعو : مورحم ىوش هتفايانز هك ٠ رازكمورف هتفاي ناركش ٠ موهوم
 لبق صقان تناف كامو ىوتسا اذا نسألا لاق هيصاعم ىلع همعنب !ونيعتستالن ا هللمكمزايام
 | رمع هللا دم دقو اركُس هيف دادزت نا كيلعف امعن اذه كمودىف كداز هللانا لاق كاذ فيك
 | مون لكاودادزي+ل مهنا منامه وحلو نوعرفو دورمتك هلضف هيلع رثك او ناسنالا ضعب
 نم نا ىلا ةراشا ةي الاىفو كالهلا حقا اوكله ىتح لدعااب هللا مهلم اعف انارفك الا

 ةيهلالا بهاوملانم هيلع هللا حتفام ىلع ركشيال نا هسفن ىلا هللا هلكو اذا ناسنالا ةصوصخ

 رظنب لب هللا هديزبا ةقرطلا لافطا اهب ىبرت ىتلا تاماركلا عاوناو بيغلا تاحوتفو
 اهحتفدمب تاحوتفلا ٍباونا هللاقلغيف ةعمسو ةأرا قاحلا ىلع هريس ىشفبو بجعلاب هسفن .ىلا



! 

 هيلع ت>رظو مهاياطخ نه ذا ىمُش نا لبق هبانسح تننف ناف هنانسح نم اذه ىطعيف

 هزل 6 1 4ع نورشعلاو سماخلاءرجلا

 ىلا هتفلاخم نع عوجرلاو هقحب مايقلاو هدهعب ءافولا ىلا ماوعلل مكيرلا وبجتسا هلو ريشي
 امتاوهشو اهتيزو ايندلانع ضارعالاو ةازالا ماكحالل مالستسالا ىلا صاوخللو هتقفاوم

 قدص ىلا ةلا لها نه صاوألا صخنالو مال_لاراد ىلا اوعدي هللاو ىلاعت .هلوقل ةباحا

 لاصولاو ل وصولا لينىف دوجولال ذب لالخلا ةرضحل اهجوتم نيرادلانع ضاىعالاببلطلا

 قلغيس ببرق نعو حوتفم ةباحتسالا نما مولا قيرطلاو هيذاب هللا ىلا ارعادو هلوقل اس

 .سعاشلا لاقام منو لا ىت أبنا لبقنم ىلاعت هلوق كلذو ةتلف ذخأيو ةتغب بولقلا ىلع بالا

 رامعنم ةرشعلا دعب ا دحر اع ممش نم عتت

 انجورانيسما اذا همدعناناف ةحنارلا ةبيطءارفص ةمعان .ةدرو ىو دج راع مشب عتمتسا ىا

 قاسنالا حورلا مادام نوكي امنا هناف ةقيقحلا راع مشىلا ةراشالاف هتبانمو دحت ضرأنم
 ىلا ءاهتثالاو ةايللاسمش لاوزب خزربلادحىلا هنم لقتناناف هدحو ىدوهشلا دوج ولادجت ىف

 تسهاب ٠ تسدزا هدم تصرف نهاد نازبخ ىل نوج ٠ الصأ هم نكمب الف رمعلاة شع
 هلفرصو مالكلل نيولت 4 اظيفح مهملع كانلسرا ا اوضرمعأن اذ 9 نك ىرفس ملاعذ لابورب

 اوبيحتسيمل نافىا مالسلاهيلع لوسرلاىلا هلهجوتو ةباحتسالاب مهيصادعب سانلا باطخ نع
 ةسسرافلابو مهلامعال اظفاحو مولع ايساحو اسفر كانلسرا اذ هيلا مهوع ديامح:اوضعاو

 ماسو هيلع ىلاعت هللاىلص هللا لوسرل ةيلست هيفو .ىراد هاكن ارئاشيا دب لمعزا هكىابهكن
 مهضا عا كتايالفتافدقو ةلاسرلا عيلبت:الا كيلع بجي ام ىا « غاللا الا كيلعنا 0

 مهلع كانلسرأ اه اوي ملو نيرادلا ىلع لاقالاب هللانءءاوضرعأ ناف ةيمحنلا تاليواتلافو

 سيلف ظيفح ىناف كنأش نمال ىناشر٠ ظفلانال نيرادلاى لا تافتلالان م مهظذحت اظيفح
 هللادمحر ىلازغلا لاق ٠ نالذخلابوا قيفوتلاب مهلماعت امب ملعن نحنمت هلاسرلا غيلبتالا كيلع
 بضغلا ةوطس نم هنيد ظفحيو هللقو هحراوج ظفحب نم دابعلا نم ظيفلا ءامءالا حرش ىف

 هتفنتك | دقو راه فرجافُش ىلع ةناف ناطي-ثلا رورغ و سفنلا عادخو ةووشلا ةبالخو

 ماسسو هيلع هللاىبص عراشلا ناسل نم اهلك فرع دقو رانلا ىلا ةيضفملا تاكلهملا هذه

 قالخالاب قاختلاو سفنلا حالسصاب تابجناا بلجو تاق وملا عفد ىلا دبعلا عراسبلف

 ام سلقلا م دال ديلا دج او سالفالا ىلا ةيدؤم ةيغاط نجل ناف ا

 اذه برضو اذه ا اذه لام كل !تذب نوقفول نبل متشدق ىأبو ةاكذو ماصو

 سفنلل اضع باذعلا هيلع لزت اذا هناف سفنلاعم ىتي نا لقاعلل ىتشالف رانلاف حرطيمأ

 نيلبقاما لاح اماو نيضرعملا لاح هذهف هيلارشب احلمالو هرصنن انيصنالو ءالوّس ايلو دحمال

 تفر هكسكن ا لجخ ٠ داعملاموب هنوف اخامم مهظفحي ىلاعت هللاف داشرالاو غالبال نيلباقلا
 كيدزن زا « انم ناسنالا انقذا اذا اناو 88 تخاسنرابو دندز تاحر نوكأ نتعب ووأكو

 دوخ



 ةيمحللا تاليوأتلافو باوملا لحم هلوأو سحمن فك فتاوهلا عمتسي نمو عاملا كلذ

 ىروش ٌءروس هوو معو ع

 تاليوأتلا فو عومهلابو باحصسالابو براقالابو ءامالاو ديسلاب و دالو الاو جاوزالاب رسفب
 اهفراخ زوايندلاباطىف هوفرصذا مهدادعتسالاطباب مهسفنااورسسخ نيذلا نيرساخلا نا ةيمجتلا
 « الأ مث ارسشلا ءاداو ناعالا لوهران ملهاومهسفنا اوهملذا موماها اورسخواهم ذاذتلالاو
 ايندلاىف انثج سفنلا تاووث متهجفف ١ وناك نذلا نيك رششملا ىا 4 نيملظلانا ف ديئادب

 ٠ عاطقنا بوقاب ىنعيدنا هتسوسب ىناذعرد ةسرافلابو دبالاىلا ةرخ الاىف » ميقم باذعىف 3#

 باذعلاعفدي 6 مهورصنم ءايلوانم مهل ناكامو © مهلهللان٠ قيدصتوا مهمالك ماع نم اها

 هارك اركرهو د هللالاضين هو قع ايندلاف كلذنوجر اوناك اميسح 6# هللانود ند #9 مهنع
 نمو ةيمحلا تاليوأتلاىفو ةاجنلا ىلا هكولس ىدؤ, 45 ليبسنم هلاق فه ىلاعت ىادخ دزاس
 هرس س دق ىرصملا نوئلاوذ لاق ىلاءاهللا ىلا هب لدإ لد -ند هلام هريغل هلخشيناب هللا لاضي

 | حاقد فن اتلا# كوع كنكراولق اولا ذا كلا ناك اق كلفن لا وانا كنار
 ةعراسملا تلق نيدلاءاخساف ايندلاءاخعس هلاذتلاق ءاطعلاو لذا تلق ءاخسلاام تلاق مث بيمحلا
 ءاجنه ىلاعت هلوقلدحا وب ةرششعلا ذخأت تلاق عأ تلق أيش ديرت تلاق نيملاعلابر ةعاط ىلا
 كباق ىلع علطي نأ وه اا تلاق كدنع ءاخسلا اه تاق ءاخسا!ناذ اهلاثءا رسشع هلف ةنسحلاب

 هنم ىحتسداو ةنس نارشع ذنم اش لاسا نا درا ىلا "نونلا:اذاي كح و ريغ هبف-ىربإلف

 جارخانا ملعف هتبيهل اهظمتالا لمعتالف ةرجالابلط لمعاذإ ءوسلاريج ”اك نوكلا نأ ةفاغ
 ا هنع لض نو 0 4 ىدتها نه صاودلا فاصوانم ىلاعت هللاب كاتتشالاو باقلا نم ريغلا

 | للاهجرخ تح ةرانملا بلطيو ةيادهلالأسي نا دمعلا ىلعف ىلولا وهذا ىلاعتةللادسب وهو رسخ
 | كلاهملان م هيو المس هلا هللمحمو ةءاحورلا تالحت راونا ىلا ةزامالا هسفن تاملظ نم
 خسشلل بالا لاقف كيبللال هلليقف كيبا لاق مرحا املف باشعم جح اذيش نا ( ىح )

 بعتن '*ىش ى'الف لاق ةاس نيعبس ذنم ٍباوجلا اذه عمسا تنكلاةف باوجلا اذه عمستالا
 ادج مهفاف ةصاخلا هلل ةءادهنم اذهف كانلبقدق هلليقف ”ىجتلا باب ىا ىلاف لاقف خدشلا ىكف

 رحب بادرك لدرد نارا ىفا كلام ماكرد هجرك نت هدم ىديمومب ( بحاصلا لاق )

 لبق نم © ماللاهياع هب ناسل ىلع ناءالا ىلا ؟اعداذا * مكبرل اوسجتسا 8 اهلحاسقشع
0 

 | لققنمىا دم ةلسنم نا ىلع هبمكح امدعب هللاهدربال ىا هللا نه هلد صال موي قانا

 | نايئالاو درملاىففو برلا مسا ةباحتسالاب مالا قيلعتىفو هدر نكميال مو هللا نه ىلا

 ىا ©« ذئموب أحلم نم مكلام 8 ىفملا ىدعس ىشاوح ىفاك ىنلال ةتكت عماجلا مالا
 | ةيقارذتسا نمي ىنلادكأت هيلع لدام ىلع باذءلانه ام صاخم مكلام ىا هلا نوئجتلترفم

 | نودمهنال هومتف رتقااملام راكتاىا 6# ريكت نم مكلامو 9 هاك زيرك وءانبب ةيسرافلاب أجلملاو
 | دارملا لعلو فالخ ىلع ركنا ردصم وهو مكح داوج مكيلع دهشتو مكلامعا فث < ىف

 ,مه واضعا مملعدهشت كلذلو كلذ ريغو نيك رشمانك ام انبر هللاو نولود مهفالاو جلا راكنالا
 ةباجالا هلققحتيف هباطخو هصاواو هفتاوه عمتسي نمل قللا ةباجتسا هريس سدق دينملالاق



 ه8 معر 8ع نورشعلاو سماخلاءزجلا

 ىنعي © درمىلا 8 تسهاا # له © ةيرصب ةيؤرلانال نيملاظاانم لالا عضومىف حلا
 منك تافام كرادتو ميوربات ٌهداجاي مار جيه 6 ليبسنم  ايندلاىلا ةعجرلا ىادرلا
 « مارترو ليبسنم جورخ ىلا لهف نمؤملا حىف هلوقىفهناس قيسدقو ٠ اص لمحو ناعازا

 باذعلاب ابلع لولدملا رانلاىلعىا # اماع نوضرءي 8 موك لاح ىنارلا اما مهرصبت

 » لذلا نم نيعشاح ل اهاع نوضرعمي رانلاهلوق دنع نءؤملامم ىف ضرعءلاىءم قيسدقو

 ناوهلاو لذلا نم مهتاساه ببسإ نيريق> نيعضاخ مهن وك لاح ىا نيش قلعتم ىللعتلل نم

 ردصم فرطلا «ىنخ فرط نمنورظنب ف نيمشاخ ىلع فقوبو نورظني, لذلا نمقلعي دقو
 مزالي نفملا كيرحن ناكذا رظنلانع هبربع و نفا كير وه و عمجم ملاذهل و لصالاىف
 فيعض مهنافجال كيرحت نم رانلا ىلا مهرظن ”ىدتد» مهنوك لاح ىنعملاو تادرفملافاك رظنلا

 رده الف ف سلاىلا لوتقملاىلا نورظناك مهسفن ىف ةلذواهنم افوخ رانلاىلا رظنلانوقراسإ ىنعي

 هيليع ”العو املع هنافجأ حتش.نا ردشال هراكملاىلا رظانلارظن اذكهو هنم هينبع ”العنا

 صهاوظ راصبأب نورظنيالو مهولق راصبأب نورظني ىلكلا لاقو باحلا ىلا هرظأىف لءفباك اه
 فاخ اذا ىمالا رظنك نورظنيف ايمحع نورشحب مهنالوا مههوجو ىلع نوبحسي مال م

 ةءابقلا موب مهل نال نيهجولا نم ركذام ىلع ةي الالم ىلا ةجاحال ريقفلا لوب ٠ اسح
 ةيآلا ىفو حرص تباث ىمعا رشملاو بحسلاو رظنلانم لكف نطاوملا بسحب دال اوحا
 ةمايقلاموي ايندلاىلا عوجرلاىف؟ ايندلاىف جالعلاب حالصا!لبقتمل ىلا سوفنلا ناىلا ةراشا

 ايندلا ف عشخم ملذا عشو ةشرطلا تادهاجلا و ةبعرشلا تاضايرلا جالعب حالصلا لبقتل
 نينمؤملاةلاجخ نم ىنخ فرط نم رظناهلو ةوعد اهنم عمستالو ةءادن اهعفنتالف راهقلا نم
 دنا دوخار“ ( ىدعسلا لاق م ) نيملاظلاس وفن هو عمست ف اهورك ذامب اهنو ريعيذا

 هك ءراد مرش نادب راكزردارب ٠ شيوخ ىاهلمج ديارب تدرك هك ٠ شدب كنش زارس

 هداه> قح ىلاعت هللا اودهاحو >4 ارونملل نيذلالاقو #9 راندمرس ىرؤش ناكم ىوررد

 لاملا سأر صاقتتنا وهو نارسلا ةقيقع نيذصتملاىا « نيرساخلانا ف ممر ىلع اوحبرو
 كلذ لمعتسي و هتراحن ترسخ لاف لعفلا ىلاو نالف ريس لاقيف ناسنالا ىلا بسنيو
 ةفالسلاو ةحصااك ةسفنلا تاننتلاىفو رثك الاوهو ايندلاىف هاللاو لاملك ةجراخلا تاينقلاىف
 هللا هركذ نارسسخ لكو نينملا نارسخلا هللا هلعج ىذلاوهو باوثلاو ناميالاو لقعلاو
 ثتاراجتلاو ةيوسدلا تاينقلاب قلعتملا نارسلا نودريخ الا ىنمملااذه ىلع وهف نا ءرقلاىف

 دندرك نايز هكدننان أ « مهلهأو مهسفنا اورسخ نيذلا 8 ىلاعت هلوق ناربخو ةيرشبلا
 فرا اما 6 ةمايقلا مون ف دلاخلا باذعال ضيرعتلاب ٠ دوخ نادك و نئيوخ ىاوسفنب
 ىخاملا ةفيصو ةلاخلا كلت ىلع مهنوري نيح مهل نولوّدبىا لاقلوا ايندلاىف لوقلاو اورسخل

 شنابجوتسم ناتب تدانعب ار تسن ١ اهسفنرد نايز ( ىنذاكلا لاقو ) هقق# ىلع ةلالدلل
 رك اودنشادزابناعازا ارئاشيا ةكتابدنا ىخزودرك !ىلاهاردنايز نامزو دندينادرك خزود
 لهالا قراثملا حرشىف كلملا نبا لاق ٠ دندنام مورحم ناشيا زا ديدزا رككابإتن ا, يقع

 م



 قروش ٌةروس ديف مس مع 0

 (ظفاحلالاق)دتكافو و دشك افج هكدشابننبا توقارسكهمه هك تسنادمم راكزا ةقيقحلا ىف

 | ناهربىفلاق ٠ نديجتر تسيرفاكام تقيرطردهك« مهاب شوخو مشك تمالمو ميروخ افج
 | نيهجولا ىلع ربصلا نالرومالامزنعنه نامقلىفو روهالا منعنمل كلذناىلاعت هلوقنا ءرقلا

 | تاه: ّنذ !نادلا هو ركملا كعربصو ةكررعا :نطني كفا لف اخلظ ,نآسقالا كاتبا ووكما لاعارنص
 ١ لوالا سنا نه ةرودسلا. ذه ىفام ناكودكو اهلع مزعااودشلا لوالا ىلع ريصلاف هن ننعا ضع

 مكرشلاىلا اهفوذملا ىدؤيال ىتلا داوملاف ةياآلا و ماللاب ريخلا دك ًافرفغ وربص ناو هلوقل
 | !ودضموفعلا كرت عجريف لاو>الاضعب ىفصالا سكعتيدق مث هيلا بودنم وفعلاناف هيلاريشا
 الجر بسالجر نا ( ىحم ) ىذالاةدام عادقو ىنبلاةدايز فك ىلا جيتحا اذا كلذو هيلا
 ةيالامذه التف ماق مث قرعلا حسميف قرعيو مظلكي بوسملا ناكف هللادعحر نسملا سلعىف

 | ريصلا هللاهمحر ىثرقلا ديعسونا لاق نولهاملا اهعيضذا اهمهفو هللاو اهاقع نسحلا لاقف

 ظ ةلاح ىللاعت هللا هيروا عز# لو هببصي ءاي كف ىلع ريد نش ءانالا تام الع نم هراكملا ىلع

 | هعقتنمل مث هسقت ىلا هللاولكو اهاكشو بئاصملانم عزج نمو لاو>الا لجاوهو ىغرلا
 | قيبالف مصخلا نع زواجتلاب افعو ىوكش ريغن٠ ىولبلاىف ربص نه مهضعب لاقو ءاوكش
 ٠ كلذ نا ىقعلاو اسدلا ف ىوعد لك نه هيلعام ةهج نه همصخ د لب ىوعد هياع ةسفنل

 ١ هيلا اهنع للاىضر ةمطاف نلسراف نعمتجا مالسلاهيلع ىنلاجاوزا نا ىودو رومالا منع نم
 | فوص نمءاسك رسكلاب وهو اهط يم ىفةشئاع عموهوهيلع تلخدف ةشئامك نومحينا هنم نياطي

 | ىا اهيحاف لاقت لاقف ىنذبحما ةمطافل مالسلاهيلعزاتف نهنع هللاىخر ناقام تلاقف زخوا

 امناسرب نا ندراف أيش ىبنصتم نلقف ةمطافل ىا اهل لاقاع نهم ربخاف نهبلا تعجرف ةئئاع

 ١ ةشلاع تلاقّوح هجاوزادهزا تناكو اهنعهللاىضر ش>حج تنب نز ناجنياف ضر مف اينان

 | ةلزغم ىصاضت مالسل اهلعمدنع ةلزنم اهل تناكو بنز نه نبدلا ىف اريخ ةارما طقرا ملاهقحىف

 نيونوس ةيوستلا كنل اسي ىنعي ةفاحق ىلانبا تابىف لدعلاكنل اسي كءاسننا تلاقف ةشئاع

 ةنقانلااب ايس رادو ةعئافاخالقتسا اهماع تلاطتسا املف اهتمتشف ةغئام لعتبلق أم ةبحلا وف ةقئاع
 | ةشئاعللاقف ىهتنالف اهامميناكو هترضحم تدمسا بنيززا فاشكلاىفو امتتكسأو اهترهق ىت>
 | ىباةنسا اهلا مالسلاهيلع لاقف اهتمحفأف بنيزن» ىمقتنا ىبرقاو ىدشتى ا ىرصتناف كنود
 ماقتنالا زاو+ ىلع ةلالد ثيردحلاىفو كلملانبا لاق اهقطذم نحو اهمهف لاكىلا ةراشا ركب

 كنجرد ( بئاصلالاق ) هللا ىلع هرجأف حلصأوافع نف ىلاءتهلوقل لضف أ وفعلا نكل قلاب
 ©« لاللضينمو 8 ٠ تسمزاله> نادانمدرم باوج نداد مت راك شوماخ ٍبادنكيم
 # دعب نمىلونمهلاش 8 ساالاملظ نه هيلع ناكام ىلع هكرتبوا ىوهلانم ةلالضا'هيف قلخم

 ملاعت [ىاذ شب طيزاكياش_ءاارك اةيكيرطمو ةيطر املا وءابا و لاعت "النووي ل ءايالو ديم قمت
 اروارم ىلاءت ىاد> نتدذلك ورفزا سيدك ىزاس راك هكىسود جيه اروارم تسدن سب

 نوكرشملا نوملاظلا و ةيرصبلا ةيؤرلا هنم ىف أَي نم لككل ٍباطخلا « نيماظلاىرتو
 | «نولوش 8 قئحتلا ىلع ةلالدال ىضاملا ةغصو هنوري نيحىا 6 باذعلااوأرامل فه نوصاعلاو

 © نما - ”١؟  نايبلاح ود )
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 مهو سانموقيف لضفلا لهأ نبأ دانم ىدان ةميقلا مون قئالخلا هللاعمح اذا مالسلاهيلع هنعو
 متانف ةنهلا ىلاطارس مارت انا نولوقيف ةكئالملا مهاقلتتف ةنملا ىلا طارس نوقلطنيف نوليلق

 ”ىسا اذاو انربص اتملظ اذا انك نولوةف مكلضف ناكامو نولرقيف لضفلا لها نت نولوقيف

 ا
 ا
 ا

 تاليوأتلا فو نيلماعلا رجا منذ ةنْلا اولخدا مهل نولوقيف انملح انيلع لهج اذاو انرفتغا انيلا

 نم نورصتنب مه مهسفنا لبق نم ملظلا مماصا نيذلا بولقلا بابرا نا ىلا ريشي ةيمجتلا

 نيفنلا نم تردص ةئينس ءازجو ةفلاخلا نادم ىف ضكرلا نع اهئانع جكب موش وهو ملاظلا

 بلقلا نمر دصت ةئيس لفلاو اربكلاوادسحلاو انا وا لخبلاوابضغلاو !ةوبشلاو ا صرح ا لبق نم
 دح نع زواج الواه دادضاب جالعلا ناف فاصوالا كلت دضي ىا اهجالع فداصيام لثم
 سفنلاةضايرىفةغلابملا نع افع نف اقح كيلع كسفلناف اه داهجو سفنلا ةضايرىف ةجلاعملا

 ناف هنافصب فصتي ناب هللاىلع هرجاق اهفاصوأ دادضا جالعب سفنلالصأ نادعب اهداهجو

 نيملاظلا بحال هنإ ىلاعت هللاب وبحم اوفع دبعلا نوكف وفعلا بحبوفع وهو وفعلا هتاف نم
 ءادتبالامالماللا هي هملظدعب رصتنانملو لف وفعا|عضوم نسفنلا عم ةضايرلاةدش نوعضي نيذلا
 طرشلابلوصوملاه شل ءافلاتاخدو ةلوصومواكئلوافوهواماوجىف ءافلالوخدإةيطرش نمو

 رابتعاب نيريمضلا ريك ذو هن ىرقو مظامدعب ىا لوعفملا ىلا ردصللا ةفاضانم هملظدعب هلوقو
 رفظ اذا اف ءازملاو ةيلاملا قوةحلاىف ىنعي هايا ملاظلا مظدعب صتقاو مقتنا نملو ىنمملاو نمظفل

 عمجاو نءىلا ةراشاوهف نورصتنملا # كئلواذ 9» اضيا نجلا ريغب ىتفاشلا دتعواندنع سنجلاب

 ٠ راصتنالا نم مهل حياام اولعف ممنال ةبق اعملاوا ةساعملاه# ىلدس نم مهءاع ام 9 ىنعملا ابتعاب

 نم قايسلا هنمضا املعفد ةياآلاو ةلوبس هيفىذلاقيرطلا ليبسلاو تسين ىهانك ارئاشياا
 رارضالاب مهن وئدتيي ىا 6 سانلانوملظي نيذلا ىلع ليسلاامتا وه راصتنالاٍباب دس راعشا

 اداسفاو اربح اهف نوريكس ئا 6 قحلاربغب ضرالاىف نوغسو © ماقتنالاىف نودتعي وا

 اخيمف « ملأ باذع مهل لف قحلا ريغب ىنبلاو مظلا نم ركذ اب نوفوصوملا 6 كئلوا يه

 «رفغوإ# ادتبم ةلوصومنمو ءادتب الل ماللاو ىذالاىلع :6 ربص نلو 8 مهغبو مهملظ
 نم بعتا عزجلا هنع هللاوضر ىلع نعو ىلاعت هللا ىلا ءىما ضوفو رصتني لو هملظ نمل

 ريشا

 تسنورقم ىادخ ىاضرب ٠ ريصاكشوك ربصب ثداوحرد
 نمسلاهلوق ىفاك هروهظ ةياغب ةقثأ فذحف أدتيلا ىلا دئاعلا نم ديال هنال هنم هي كلذ نا

 ةراشا كلذ نال عجارلا ربدقت ىلا ةجاحال لاقيدق ىتفملا ىدعس ىشاوح ىفو مهردب ناونم

 نامزلا ىلعىهامتا لعفلا ةلالد نا تلق ناف ريمضلل نمضتم وهف ربصلا قلطم ىلاال هريصولا

 نع ريمض ىلا هدانسا نكلو من تاق هيلا ريمضلا عوجر نهاظلاف ررق اك ثدحلا قلامو

 رومالانم هيلع مزعلا بحبام ىا رومالا تاموزعم نم ىا ه# رومالا منع نمل ف هدفي |
 | ىلع بلقلا دّقع مزعلاو ىلاعت هللادنع ةدومحلا رومالا نه هنوكل هسفن ىلع دبعلا باجياب

 ناو سا اهزاك نيت مهمزا ةيسرافلابو تادرفملا ىفاك دا ىأرلا ةعزعلاو يمالا ءاضما
 اسس ببي ببي لس سس سسسسيب:يبيب للبلبل>[ عد جبس

 ةقيقحلا ىف
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 ٠ ىنبلاعم رفظال ههجو هللامرك ىلع لاق بولغم ملاظلانا

 تفانر نانعوا هارزا رفظ ٠ تسج ىربخ ىنب هارزا هك

 تفاتن هكرفظ نآ تلاد رو 12 رك كدا فرز

 نايب وهر ٠نأ دننام حسيرادرك 6 اهلثم ةئيس ف ديرادرك شاداي و # ةئيساؤازجو
 ىدابلاناىلا ةراشالاب ريغلاىلا ةاسا هسفنىف هنوك عم ةديما لاصخلا نم راصتنالا نوك هجول

 هففو رشفا رش ناوربخف اريخ نا امح اهتيزج”ال ةعشتسم لاعفالا ناف هسفنلهلعف ىذلاوه
 او ءازج اما عم ةيباثلا ىلع ةئيسلا قالطاو يع وجا

 نافىلاعت هلوق ىف ةلكاشملا ىنعي جا اودزاللوا هب تلا نم ءوسن اهءال ىسال نسح ودا

 تليوق اذا بحي هنا ىنعملاو لوالا هجولاىف اهفالخم ةنسحلا لباقم ةئيسلاف اذه ىلعو متفاع

 كازخال وش نا كلفهللاكا ز>او اهللا كنعل لاق اذا نسخ الاق ةدايز ريغ نم اهلثع لباق نا ةءاسالا

 حلصتال ةلك وا ىتزلا ظفلك دح هيف نكي ملام متشاع همتشتنا كلفكمتش اذاو هللاكنعلوا هللا

 لبال رخ الاهل لاقف ىتازاي رخل لاق ريونتلاف لاق ناتهلاو بذكلاىف ةلباقملا ىرحت الف

 مالا عفر لب . بج ملولو ائفاكت تنا لاقف ثيخ اي الثم هل لاقولام فالخم ادح ىتازلا تنإ
 نا هللا همحر ىفاشلا هنا لق دقو هب لاه ءاهقفلا ضعب نعو زاح هيدؤيل ىضاقلا ىلا

 مالسلاهيلعىنلا لوش كلذف دهشتساو هملعريغ نمهناخام لثمهناخ نم لام نم ذخأي نا ناسنالل

 هركذ اذك هنذا ريغي كلذ ذخا اهلزاج أف كدلوو كيفكيام هلام نم ىذخ نابفس ىبا ةجوزدنهل

 © ىشاكلا لاقو ) صاصقلا كرت ىا هتبانج هيلا “يملا نع ه6 افع نف ف ءريسفتىف ىطرقلا

 هني ه# حلصاو 2 ىوزا ديامم ماقتنا كرثو دشابناملسم هك دوخ راكمتس زا دنكو فعهعىه سب
 بجاولا ناك اذاىا عيرفتلل ءافلا ةيدعسلا ىثاوخلا ىف لاق ءاضغالاو وفعلاب هيداعي نم نيبو

 الباق ناكاذا حالصالاو وفعلا ىلوالافادج ةرسع ىهو ةدايز ريغ نم ةلثامملا ةياعر ءازجلاىف

 : هللاىلع هرجأف له |نعالا وفعلا دبع هللادازام ثيدحلاىفو ىنبلا ىلع رصي مل نأب ح الصالل
 ## نيملاظلا بحال هنا ف دوهعملا دحلا نع هجورخو دوعوملا نأش ةمظع نع ةثدنم ةمه» ةدع

 هلوقو للا ءازجو هلوش قلعتم ىليلعت فاشتسا وهو ماقتنالاىف نيدعتملاو ةئيسلاب نيئدابلا
 ناركذو نيملاظلا بحال هلال :ةاواسملا تطرتشو .ةازاجلا تحرشاعا/َققي: [ضاؤتعا ا افعنق
 هس نيقفاثلا نم لجرو ملسو هيلع هللا لص ىنلادنع ناك هنع هللاىضر قيدصلاركب ابا

 بهذو مالسلاهيلع ىنلا ماقف ركب وبا هباجأف مسبتب تكاس هللا لوسرو هبجيب مل ركب وباو
 مالسلاه يلع ىنلا لاقف تق هتجا املف اسلاج تنك ىنبسي مادام هللا لوسراي ركبونا لاقف
 نوكي سلجم يف نوك ١ال اناو ناطشلاءاجو كملاب هذ هتنجا املف كنع هيج ناك اكلم نا
 دانم ىدان ةمايقلاءون ناك اذا ثيدحلاىفو هللا ىنع هرجاف حلصاو افع نف لزنف ناطيشلا كانه

 دب نا افع اذا ٍلسم لكل قحو مروجا اوذخو مكبر ىلا اومله سانلا نع نوفاعلا نبا

 ةنملا هلخ

 تسيب مامهأ توتف راكوفعو لحىب ه تسنوتف لها تريس ءانك ذا وفع
 .٠ در ممم ١ يمس 7 ل مسا ير تم
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 درت خول راو 1نإلراك ير طال ن1 عع [دجيود كي ,نهاش رولطإ ند ىوع لسا
 قيباوريخ هللاو رومالاريضت هللاىلا الا هللاىلا اضيا هءاهتناو هللا نه سمالا ءادتبا نا اهنم و

 ظفاح وس رهوت ىاوه ديوب دنج

 هلبقام ىلع فوطعم *# نورصتنب مهىنللا مماصا اذا ننّذلاَو 98 ىسمتلماي كباّش رط تادف

 موهفملا رصقلاو دحلانعزواحتلاو لظلا ىنيلاو ٠ نديسرب ةيسرافلاب ةباص الاولوصوملانم
 الغ قلذا لوقو قطع ملا مودارقملا اهو وزر طل را روي قاس يحس دع ول
 هلعح ىذلا هجولاىلع مهماع ىتب نمم نوصتشو نومقتني دعتم ملاظ نم م ىدعتلاو مالا مهلا

 كلذك اوسيلفمهربغ اماو ةلئامملا ةياعر وهو نيعملا دخلا كلذ نوزواجت ال مهلعصخر و هللا |

 قيرط ىلع امهنه لك نيفصو نيب ةفلاخلا عفدنن اضيا هبو انه صيصختلا ىنعم وه اذهف ْ
 ظقيتلاو نيدلانم لئاضفلا تاهما رئاسب مهفصو دعب ةعاجشلاب مهل فصو اذهو رصقلا
 مهنم اومقتنا اذاو ةبلغلاو ةكوشلا لها نم مويصإإ امنا ىنيلا نال كلذ و ءاذسلاو رحلاو

 ءافعضلا ىلع ةءا ركل نعىناجلل اعدرو مماعقاسفلا ءارتجاب للذتلا ةهارك' عورمشملا دحلا ىلع !
 لوش هيب ”الاوذه أرق اذا هللاهمحر ىعختلاناكو هللازيد ىف مهتبالص و مهبعاحش تس دقف |

 ىعاشلالاق ءاهفسلامياع ىرتحتف مهسفنا اولذ. نا نوه ركيآ وناك
 ديولاو ملا ريغ نالذالا الا ٠ هيدارب ميض ىلع مهبالو

 دحاهل ىثربالف جشاذو هتمر طون صف سخلا ىلع اذه

 طوبرملا راكاامو لذلا ةياغ ىف امم ناذللا نالذالا الا هقح ىف دارب ظ ىلع ريصبال ىا
 تيبلاظفلو دحا هل محرب الف هسأر قشيو قدي ىذلا دتولاو ةيلاب .لبح ةعطش لذلاىلع

 نيذلا طع ناكامل تاق نافهنع نيعماسلل ريفنسو رزذحنو لظلا ىلد ربصلا نعى ىنعملاو ربخ

| 

1 

 راصتنالااذه تلق فوطعملا صو هلعفوطءملا فدو نمضت صاخلا فطع نم اوناجتسا |

 عقوم ىف ةموهذمةليزرو هسفن عقوم ىف ةدومم ةليضف امه. الك ناف نارفغلاب مهفصو ىناسال |

 هلاف مومذم ماثللاتاوفهو باغتملانعو دوم ماركللا تازوعو زجاءلانع محلا ناف هبحاص

 لاق نم لوق هلعو ىنلا ىلع ءاغا
 از يتلا اتيمرك 1 تن ناؤ د ةنكلتج ركل .تينزكءا: تنا لا

 ادنلا عضو»ىف فيلا مضوك ريشم « ىلعلاب فيسلا عضومىفادنلا عضوف
 تاي افهتساغي نعىناحلا عوحرو ةنتفلا نيكستلابس وفعلا ريصينا امه دحانيمسق ىلع وفعلاف
 وهف هللا مم ال داع ربع ملاظ ن ه هقح دخلا فر ضقانتلا لازف مسقلا' اذه ىلع ةلومج وفعلا | |

 أدف مهملاظ نع نوفعل افّدص نيقتص نم و أ هللا لعح ةكلاملا ضعبل وديز نبا لاقو عبط ْ

 ص011 لااا م ا ا ل ا ا ا ا اا ااا

 رس سس سلو

 مهضمب لاقو مهملاظ نه نورصضتل افنص و نورفغي مه اوضغام اذاو هلوق ىف محرك ذب
 ىعتس؟ ا اراشإإا دس 3 نوح 1 قشاكلالاقو ) ماوعلا فصو اذهو نى صاوخلا فدو لو هن

 17 ماقتنا ناشيا زا ىنعي زعل دنا فاصنا دو نانمشد زا ناش نارفاك زا

 | ىلا هب لإ تراشاو ٠ مزال ناشي ندرك داهج و تسا ضرف رافك زا ماقتنا ةك اريز

 ) ( ماظلانا 0
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 تفكديتج لاح .ننرد دزيذيا سى وك هح ناسك انزا منع تمك ناؤد ماكو نازي

 داريدَس ان ديدناوخيمار ريدم نوعرفق لاس نيدنح نورهو ىسوم تلسارعب ناوج ىا

 تشاد هجره و دمأ راكرد ىلشدر ذِي نوجاروا دبا دوخ ىاب هب هكدح وم هود

 5-5 ةماعلا 7-5 درحم و تخابرد هلمح لاوماو باوناو عاضزا

 ىربخ ىوب ض نك درك نانحمج يك اداب هزونردو دش دياب اراد اكدكم

 ترسح ٍبابمشخو هودءابار دردوشهبادرس يداك داد ىو ةنايزان طتح انس كارا

 8 مهرد شوخ ىاهماديا هنايزان قلاب نكد كه مران از قح ربخ هك هاكره و رايس

 ا غيرد هتشذك راكزوربو تحمر ىمه ناكديبدزا ترمسح لإ هبادرس نارد لاس هس ىلش

 ظ اور كرسو هلاوناتسم وجمه دما اياب هد لاس هسزا دعب دروخ ىمه رصحنو

 | ردق لالج كيكو تنك ىمح دادغبردو غيور كلا قدام نورب هبادرس نازا

 ظ ديلج ديسر دحر بخ 1 مك ادج قزا:[شرس ادراك نيايدرت تسود مان هك كك قح

 دوخابنوح 1 ةحنأ ديوكم ندور للبلاك كاما دناةداد ىبرش راو كك

 ل م ا ازا نع دولة مضيفا متن قادالاقكك هوا (رككاابتعلإ

 مك ركش ذارب شاهد هللا ديوكب هل ه تفكيمو تشكيم اهلحم دركي هدرك ركش زارب
 دينج هكىزورات هللا تفك ىمهتاقوا همهرد هتسور دام ىبارخرد ىور ىو قشع سب

 ىع انك نا تشارك كوكس زكاة فرد عنا شفا دكيلواروكلا  ركلارانايوختكك

 دندرب مامحم ارواات دومرفبدينجسي درك نك اس اروا دينج نخس تساك زا بدا كرتو
 درب هيزين زم او واكولا تدلل كت ةونالازك* قاف قتوونلا ا: هل انيق او وهو

 ىروت نيسحلاوبا نوجدندوب رضاح تقيقح نيطالسو تّقرط نادركاوج زا سك داتشه

 ظ دينج ناشيا لاثما و ىدلخ رفعج و ىدادغب يورو بحلا نوئمس و.ىراب دور ىلعوناو

 نيزاام ديدبامزا هدهاجم و تضاير زا ىطقس ىرس ربي هحره نامصاو اشم ىا تعك»

 رب اروا سايل نبا تاكرب هيدشاب دنادركب سابلاب ديبامرف تزاجا رك ١ ميديدب كدوك
 دينج دئاتسيدوخداد ىوزا دوخ سابل دهن ورف سابل نيا قح رك ١ ودرادب نيد تماقتسا
 هذهىف ريقفلال وش ٠ دنكفا ىلش ندركردو ديشكرب دوخرسزا عقرمو تساخ ىاب ر

 هنعةللاىضر قيدصلاريظن راصف هلام عيمح نم رخ ءرسس دق ىلشلانا انه تاراشا ةياكملا

 ٠ ةمالاءده نم

 122 2 زا 07 كات دنا” ةتا هشم سا

 اررابو كرب ناشش دوخ نازخ زا شيب ٠ هن نازخ داب 'ىلس فرح بئاص
 هفراوعنح هداشرا لاح هلع ماو هفراعم نم ىلبشلا ىلع ققنا هريس سدق ديلا اهم

 © ظفاحلالاق ) هفراصم نا دجو دنع هلام ضعب قافناب رومام ىنغلا نال

 ناك نك ىدقف خعزاوألو هال كتمالاق ةياركم تعا ككاةبحلو ىا

 لهانأش نم ةقرخلاناو ةدمب اهل دادعتسالا دعبالا ع اشملاةقرخح حلصيال ديرملانا اهنهو

 6 ىئاملا لاق ) درجتلا
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 عوواو طونلا نع, ىتغتسيال باودلا ءرفأ و بالالا ىلوا ةرواشم نع ىنغتسيال لاجرلا
 ىلا كوالا ىف خع.اشملاةدارا ليذب كسقلا ىلا ةراشا ةيالاىفو جوزلانع ىنغتسيال ءاسنلا

 ناطيشلا نيقلت و ىوهلاوسفنلا لاسرتساب ال مهداشراو مهترو اشما وكلستيل ةرضحل
 لاؤمالا نم# مهانقز راممو ناطيشلا هذاتساف ذاتسا هلنكي مل نم ءرس سدق دينلا لاق 8

 نامي الاب هبرا بجتسي مل هناف رفاكلا قافنا ىلا تافتلاالو ريخاليبس ىف ىا * نوقفنس د

 اهعوقول ةرواشملا ركذي هئيرق نع هلصف لعلو ءرفكب طبح هربخف ةعاطلاو
 مهم ىف ةلمخاءذه لاخدا نا مث ىتفلاىدعس لاقو داشرالا فاك تاولصلل مهعاّجا دنع

 تناك ناعيالل مهتباجتسا نا ىلع هينتلا ىلا ةردابملل رواشتلا نأشب ماتهالا ديزمل هلعل نيعلا |

 قالخلا ىنغلا ىلع لكو2اوقافنالا ةليذف ىلع ةلالد ةياالاىفو ىمنا ديدس ا ةريصل نع

 بجاو هنوكبو هقسف برغملاناطلس دنع اودهشل سانلا هذخا خوبشلاض عب نا (ى>)

 ىفاو رضح املف هب قدصتف زيخ فصن هنم ضرقتساف زابخم قيرطلاف خبشلا رف لتقلا
 مالسلاه لع لاقاك ةقدصلا ةكربب كلذو هفالخ ىلعاو رد ملو ريخلاب هلاو دهش ناوبدلا

 | تمم نوكالادفك ةنيكلاوانلا قتل ناو ا للشيلا تاك داق ذيع قس واؤبرالا وق

 دناشنبار قح مثخ ىنان ٌهةدص هكتسا هدومرف ٠ هللالوسر ىرغصلا رانلا نم ةياقوزمخ

 ودزاَد ءاكتزوز نا"ثاف ١ كرار خدزأ:هكاكنلا' ةءاكي ار "ةق دك تعا قوت فو

 6 بئاصلالاق ) دسر رخ اب قلخ مكحان' دشاب هدوسا دوخ ةقدص ةياسود

 عناق اهدرئاوج ىعانس جاك وج وشم ٠ رادر ىتتع ناسحاب شيوخ نامز

 | ىلعاماو مهارد ةمح اهرد نيرشع ىف كياع اما لاقف ةاكزلا نع هرسس سدق .. ملا ذلك

 بابسالانم هجوتلاو لكلا لذي ةيفوصلا بهذم نا ىنعي اهرد نورشع اهرد نبرشع ىفف
 كلذو هنع هللاوضر قيدصلا ركبىبلا بهذم لاقف ن٠ بهذم اذه لاتف سبسملا ىلا

 هبرتستي هل قسملو حشلا نم صالخلاو درجتال هلام عيمج قنا هنع هللاوضر قيدصلانا

 | لزتف مالسلاهيلع ىلا سلجم ىلا مزع و ا رتستف ةقرخ اهنعةللاىضر ةمطاف هللا تلسراف
 | انهرع اولا كتم كراكو ىلا و0 كابا نر لعداتا يع لي

 ةنعإ هللا ىَضار ' ركب ئنال' لق“ لّوَعو كتلع مس ىلاعت هللانا لاق مث ركب ىب الاءابتا ىزلا

 | كرت نا م ىلاعتهللاىضر ىلا ةلنو ايندلا كرت نأ هنم لغو ع" تلتضَر دقف ىه ىضرا له

 | لاق م فورءمور لك لوانتب لب لاملاىف رصحت ال قافنالانا مث هللاىلا لضو» هللا ىوسام

 | لاوقالاو لاوءالانم ىلاعت هللاىوضر هيف فرعام دارملاو ةقذص فورعم لك مالسلاهللع

 ١ دا الل لاوءالاءفن نالملذفا وف رشا ةفرعملاو دي>وتلا ىلا نءاصاولا قاشناو لاعفالاو

 | *:سساكمأل نسينا كلكيوباب ف ذارد رك لو طمدلا ا تظكرو ع وزي راسا فراعملا عنو

 | دج ساج: هديدزد هك تشادتداعدبس ريم دادغس ناشيا زا شيب دان تّرط ىوكرد
 ىلعا سودرشار ملا ناك ناب هك تفزب دينج نابزر ىزور قفر

 * تسح رب ىاحزا ىل.ثدشاب هذا تكنو دوخ مك 1ىلاثت .و هباحبس قد زوا» 3 دورف

 سس ته هس ١ سم تس للا

 ( ءرغن )



 ىروكلاةروس ههج م00 ة5>
 0/5555 222 2 ا

 ايندلاذ لبازملااماو

 دوب نيكس سب نطو تكا دشاب مالك هادو نير هما تدل

 | 0 ةباجتسالا قالطانم موهفملاوه اك بلقل |ميمص نم للا ل هل 00

 فيرتشتلاديزمل ماعلا ىلع صاخلافطع نه وهف لسرملل ةياجتسا لوسرلل ةباجتتسالا نا .ىلا
 | مزايالو نيفصولانيب رياغتلا مدع عم فططعلاهجواش ناعالاىف ةل>اد ةباحتسالا نال كلذو
 | ةراشا ةب ًالاىفو ..ةرحهلال بق ةكمب , اوملسا_,مهنم اريثك_ نإف ةينده ةبيآلا| نوكت نا هيف
 هاولسلاب اهل ةلصاح سفنلاب ةضوصخم ةباجتسا اهناف كبر ىلا ىتجرا باطخ ةباحتسا ىلا

 امتاقوانو دج مهناف سنا تاولصلادارملاو اضيا راصنالافاصوا ن. أ ةولصلا اوماقاو

 ءاملعلا لاق هاسرجام ىلع نيشريشلا نيمرحلاىف راهنااو للا تاعاسيف ليلق تواغ ناك ناو

 ١ ضئارفف نيمكلا عم هالجروانيقفرملاعم هادي عطق اذا الحر ناك اذه و هتقو نودجمالام
 تادابعلا نم اهريغ رك ذي ملو ةالصلا ةماقا رك ذ امناو ةعبارلا لحم تاوفل ثالث هوضو
 ا رفكلا نيب و هنيبامهنا اك ةالصلاةماقا الا ناعالاو ديعلا نيبام هنال الثم موصلاو ةاكزلاءاساك

 | نيدلامده و رفك دقف اهكرت اذا م" نيدلاماقاو نما دقف ةالصلاماقا اذاف ةالصلا كرتالا

 | تدسفنا و حجم او حلفا تحاص ناف هنالصي ةماقلامون ديعلا بساحنام لوا ثيدحلاىفو |

 كلك الا تلك نان را لا ل ا كل را ا
 رواشتلا ىنمب ايتفلاكردصم6# مهن ىروش محرماو لف كلذردق ىلع لام الا دخأي مث ةلفانلاب

 ج رختسي صال | ىف نيرواشتملا نم دحاو 1 ا هن ىحاسلا جارخالاودو روشلا نم هلصاو

 اوعمتجو اورواشسإ ىَح ىار نودرفنال قراوس“ ود مح صاو ىنعملاو هدتعام هحاص نم

 1 ا ا كا رع كرف حلك 1
 نوكيف مومعلا غيص نم فاضملا ردصملاتاق رواشت مشو ه2 ريال[ فاعل ال

 زوجيف اذه ىلعو هبممبالمةرثك ىفةغلاملادصغينا الاهل ةحسالو رواتنت مسرون»ا عينج ىنتملا |

 مهزح اذا اهدعبو ةرجهلالبق اوناكو ىهتنا ىنعملالصاح نايبل ىروش وذ هلوق نوكأ

 رومالا ف مههقنت و مهريدت طرف نه كلذو اورواشنو اوعمتجا صا

 دباب, تروشم راك همهرد ٠ 5 باوص 8 رق تراوشم

 رادىفميبأر عمتحاف مالسلاهيلع هروهظب اوعمس نيح مهني ىروش مهصاو ىناعاانيع ىفو
 هيف جوال امف معاد نودتسيال ىا مومعلا اهل مليقو هلرصتلاو هب ناعالاىلع بوبا ىبا

 هللاىضر لعل ةىهّنا رومالا نم ضرعنام لك .ىف لقو ءاهمفلا نوزواشي لب نيدلا ما نم

 كّيروشمو دجاو ىلا كرس لحج امكح لاقدادبتسالا دادعتسالا سني وةرواشملا ةنزا م

 ردكملا لاق هنا 1 قفل ةراشتسالابى و ةراختسالاب ا . كسو فلا لا

 لقعا : لا صا ناوهل اه ناميال ةردلاناف ريقجلا لجرلا نم ىأرلا رقحتال ْ



 أ زابكتلا ضعي لاق ةيرغملا ىشاؤللاب و لفكر ال شلل + ىإةيمكا نو زعل انمي ىلعو اوضع هلوقىف |

 وهنا اسلام تابوا هتققدصو : القط لون لوقىف كلع جرح الف نكسلاو حالصلا ١

 بوب ذلانم هحبق دتشيامو ىنزلا ةشحافلا سوماقلاىفلاق حبقلا ىف ةطرفملاوا ةحيبقلاىهو |

 ١ كلذلو ماقتن الاةدارا تاقلامد قارط فضغلاو وحنلاىف فرع ىخضملاىلع ةلخاد تناكناو |

 اند ا كو ناس ا 1[ ل د : # ا
 ١ دحاىلع ممضع تقوظي.غلانومظكيو نوماحمو نوروات و نوفعي مهو ىتعملاو ظيغلامظكاو |

 لعافلا مده نال كلذو سان 1 راك مهفالخا ب ضغلاليربال اهلانم ه ةزعل بضغل لاح ةرفغملاب |

 25 نورشعلاو سماخلا ءزيلا

 ةشحاف عمج «تشزاهراكزا و 7 سحاوفلاوةم للا لجرلا كلذ نطظع ءوس اده ناف نامزلادسف

 ليقو هتعانش لامكباناذيا لكلا ىلع ضعبلا فطع نم رئابكلا ىلع سحاوفلا فطع نوكف

 نزولاىف هللادنع ةميظع ىيهو ىصاعملا نوبنتجي لبق هناك نيفصولا رباغتل فطعلاو دحاو اه

 اهنا ىوهلا ةعباتمو ايندلابح مئالارئاك ةبمجنلا تاليوأتلا فو عرشلاو لقعلاف ةحيبقو
 ىوهلا عاساىف اهفرص و ايندلا بلطي لاغتشالا ىهسحاوفلاو اهأشنمو ةئيطخ لك سأر

 ةفوطعملاىه ةيمسالاةلماو نورفغي ايف لمع ةيفرظ اذا *« نورفغي مها وضع ام اذاو 9

 !ماالنورفغي ممو نربنتحينيذلاوربدقتلاو ةيلعف ىلع ةيمسا فظع نوبذتجب ىهو ةلصلاىلع
 ىتلا اذاعم دازت تناك ناوامناف اذاعمةدئاز ام و ءافلانع اهولخل اهاوج ةيمسالاو ةيطرسش

 | نم تنمضتف ىرخاىلع ةلح نومضه بترتوهو طرشلا ىنعم ةينامزلا اذاف نكل طرشلل

 | لقتسمال ةينامزلا )اذاو .طربشلا : لعفلا .ةيسانل لعفلا ةاهدعب رتخا: كلذلف طرشلا فرح

 | هجاد وا خافتنا ىلا اورتن ملأ مدا نبا بلقفف دقوت ةرم هباف تضغلا اوقتا مالسلاهياعلاق

 محلاو زواحتلاو وفعلا ىنعمي انه ةرفغملاو هريخ نورقغيو ادّسم مم هلوقو هملع ةرمحو

 ا هفصلاةروص ززنكمو ةيسابرلا ةيناحورلا ىولقلا ءالوقأإ هناسفنلا ىضغلا تاساك نوعرججو

 هكىحوركمو قايز و ىجنر تسس نامدرخ رب دربك مشخ هك ققوو ةيسرافلابو ةيناطنشلا |
 ءاصخالا مها ىلع ةلالد هقو راكم ومعو ار ادخا ردكم رد كامب دّساَسر تاكد

 لععافلل اديك أت مه نوكي نا مظنلاىف روح مت صاصتخالا د اقباطم ميدقتلا .وا ىونعملا

 ا تافصلاو لاعقالادبحونو قدرا ماقم نما راقي نواكود ممر منع اروع نيدلل هل وقى

 يالا رباك اع رابانتجتإلاب_نيففلا حالصاب تافصلاديحون و ةعيبطلا حالصاب لاعفالا ديحوتف

 | ءامض دب الا ضعبل ل مو تكافضصلا 7 راسو بصغأ ١/ نع زارتحالاو تائينس !او ةلارشلا سح+اووو

 ناك املف ثلاثلا نع عصب اقتنانلاةساال ل كالفتسا نم نكد! دع كتيب ف تحرد اذا

 اهدجوف اهلك اف ةحاش .راصف صالل الاثتءا ءلكأ نا فيص سا ىنييخلا هلت امتعلا

 | ليقف الع ضرعاف لبازم ىارم ب رخ هرتساملكف بهذ نه اتشط دجو مث ءاشالا ذلأ

 اولح ريصآ مضهلا دصقو ربصأ اوف لجلاك ا اهروهط دلوف بضخااو قل اف لحج لا اما

ٍ_ٍِِ : 
 بذر غعيبطردوح هدرا ديس كفا يك تهز وح دب اع نادم

 تفشكنا اهر ريس ,ىلا اهبدباص ٍدصقب املكفي لاخلا ندج و:تاندحلاف تثطلا /امازو

 ارد 5 درك شاف دو تيبه ركد .٠ ىوكم ئرادي صلاخ كلي انكاما

0 

 ( اماو)



 ىروشلاةروس هه: © 5١

 ينس محرلا عطقو ةداهشلا مك و نا ءرقلا نايسنونما قيرطلاىفو ةعاطتسا هل ناكاذا

 ةلوقلازا ةعابللاو ةعجاكرتو متصلا ةداعك اهناف قولخلة دجسلااو هللا ريغب فاحلاو داسفلاب نينثا

 وهو نوعلم فكلا حك ان ثيدحلافو فكلا حاكتو رئالا ريمالا ةقداصمو رفاكاب -
 بتكىف .دجامل ىواهرلالاقو كلملانبال رانا رش ىف« قفدي ىتح هديب 1
 مارح ديلاب ءانمتسالاو ىراخبلا ىشاوحىفو هقفلا بتكىف مياشملا ه 510 ثيردحلا
 نوداعلامه كئلواف هلوق ىلا نوظفاح مهجو رفل مه نيذلاو ىلاعت هللالاق ةنسلاو باتكلاب

 نود نا ست لاةهْنَك اع (كلأيل عرج نبالاق ءارحلاللا لالحلا نوزواحتملا نوملاظلاىا

 هسقت ىلع فاخاذا دمحا و ةفينح ىبا دنع حابب ماءالؤه مهنظاو ىلابح مهدباو نورشحي
 ١ ايما تاو وكل[ دلع هنتر اختو أتي زم ميال .ٍ نا ةاقلاو كلا
 ةطاوالاو م.قلا ىف ركشلاكرثو مسقلا ىفلدعلاكرتو 0 صاصقلاو ساتلا م دحا ببنعل

 ٍ انامل لب ناكدقوةم.جلانايتاو ةينجالابةولخلاو ءالغلاب رورسسلاو ضحلايف ةارملا نايتاو
 يا كرات رداونىفو باتو هتهرح لع مث ةوهشال انيكست هلعش داهزلا نم

 عفدت هريغل تناك ناوقرحنالو حم ذن لك ؤياع تناك ناو ةلوك أم نكت ملنا قرحتو عذت
 أ لاقنم انبات! نم سانجالا ف و لك ْوَت مهضعب د لاقو قرحنو م ذو ةميقاا ىلع لعافلاولا
 ىف اذك لوك أملا ناو.ملا لكأ مرحنال لعفلا اذهاما بابحتسالا هجو ىلع قرحنو عذ

 ىعدبو نامزلا لقت سم ىف نت اوكلانع ربخم ىذلاوهو نهاكلا قيدصت امنءو ىواتفلا ةنازخ

 ' ادرتلاو مع رطشلاب بعل نم تيدحلاىفو ريشدرنلاب بعللاو برغلا ع ةعلاطمو رارسالاة ف رعم

 درنلاو ةالا ةيسرافلا ىف كنرو كنردص برعم حرطشلا ريزنخلامدىف هدب سمن امن ”اكفريش

 رششع ةعبرالا و مت رطشلاو درااب بعللا هركي ةيادهلا بحاصلاق درتلاب فورعملا بعللاريش |
 انهو ثيعوهف صاهملناو راق لكل مساوهو صنلاب مارح رسيملاف !مماقنا هنالوهل لكو

 ثيدحلاىفوىهالملا عامساوماعطلا ب يعتو ىتسفلا ءافخاو حالصلا راهظاو اهمتحابتساو ةحابلا |

 | ديدهلا هجو ىلع وهو رفك اهم ذذإتلاو قسف اهياع سولجلاو ةيصعم ىهالملا توص عامسا |
 | امهك اسمانالاههلمعتسيال ناكناو مث ًاباهوحتورامزملاوروياطلاك فزاعملانم ايش كسماولو |

 رظنلاوهيف رظنلاو هنذا ريغب ريغلاتس لوخدو هوحنو بابرلاب صقرلا امنهو ةداع وهلل نوكي

 ةأرمالك عم نا لبق اذإو دشا لب ءاسنلامكحىف حيصلاناق ةوبش نع حسبلملا هجولا ىلا

 | ةفدحوبا ناكو احيبص نسحلانب دمحم ناكو اناطيش ريثع ةيلامث مالغ لك عمو نيناطيش |
 ةفاحم هرصلن هلع عشال قح دحساةيرتس فلاخوا هرهظ فاخ هسردىف هسا هللاهمحد '

 ءاهفلاو نايبصلاو ثادحالاةلاجم هركيو هيقفلا ناتسيففو هاو لاكءم نيعلا ةنابخ نم |

 لاقف كلذ نع لّسف ههجو دوسا دقو هوم دعب ماملاىف دحاو 2 بهذي هبال

 ١ ةيرحسلاو ركتملا نع َىبنلاو نؤزتملاب مالا كزتامءورانلا ف ىهجوقرتخاف ماللغىلا ترظن |

 / ملاذا ريقفلاو ىنغلل لحن نيطالسلات الص نا موق لاقو روملال هانم ءاطعلاو ةلصلا ذخاو ْ

 ناسنالا هاظ ناك اذا هللاهمحر ىىلازغلا مامالالاق ىطعملاىلع ةعمشلا امتاو مارح اهنا ىتقحت |



 هميبسملبح سم-ادشلظفملمطللطل <35 + 5 نورشملاو سماخلا»زجلا
 دبعي مل ناو اتلطم رفكلاىا هللاب كرشلا وهو ةّقوملا ىصاعملا عمم ةدارا ىلع منالارئاك

 ةفلكملا ةرحلا مشىا ةنصحلا فذق و هريغ وا هسفن لتق ءاوس ىح ريغب سفنلالتقو منصلا

 ةهيشو كلم نع لاخ ةأرملالبقىف ىطووهو ىنزلاو حئابقلا نع هللااتصحا ىتلا ةقيفعلا ةملسملا
 | هيعسزاك اذا ىتا وا ناك ارك ذ رحالالتقو رحسلاو ىنزب سيل ةطاوللاو ةميهلا ”ىطوف

 | سحتو ىنالا برضتو رك ذلالتقيف رفكلاب هيعسزاك اذااماو ضرالاىف كالهالاو داسفالاب

 | اماو نسحاىه ىتلابالا ميتلا لام اوبرقتالو ىلاعت هللالاق اك عرمشلا ةهجمالا مبتيلا لام لك او

 هك ور ئرت لالا نمافل قب لياقأ يوت يلب ةكيشال اهلك ناوزلا خاضت ودع ايام
 قوللا ةعا- الفالاو قوقحلا ةعاضا ىلا ايدؤم ناك اذا نيملسملا نيدلاولا قوقعو ةلكشم

 كرشتنا ىلع كادهاج ناو امهقح ىف ىلاعت هللالاق نيرفاك اناك اذا اماو قلاخلا ةيصعم ىف

 هيف ةريبكلاف ةريغص ولو هيف بنذلاىا مرحلا ىف داحلالاو اهمعطت الف لع هب كل سلام ى

 نوعطش نيذلابارع “الاف جحلا هنرامتنمو هنرامت نع سانلا عنم هيف داحلالاليقو نائربك
 ىا ايرلا لك أو اريك اما اومنا الاو اورفك كلذ اواحتسانا نامزلا هذه جاجحلا قيرط

 اماصنو ةقرسلاو هعفانم مظعم هنوكل هلك ١ رك ذامتاو هريغوا الك ١ناك ءاوسابرلاب عافتنالا

 قف اماو عطقلاقحىف ةقرسلاباصن اذهو ةميقوا انيع مها رد ةرشعردق ةفيتح ىنادنع

 برشو هعئاب ىلع هيدبعلا درب ىتحاربع دعيو اعرشاضيا ةقرس دعي رششع نودام ذخأف بعلا

 نيعلاو روزلا ةداهشو ةقرسلاق وف هنافلاملا ذا عم ناك اذا اصوصخ قيرطلا عطقو رجا

 ىنعمو هريغلوا طسوب ناك ءاوس هيدلاو لجزلا نعلو ايثدلابح و هللاب نظلاءوسو سومغلا

 | قوقعقوف اهناف مالسلاة لع لوسرلاةيذاو.ةماو ءابأوه ٍبشنف هماو_لجزابا بسا طسوب

 | ةيادصلانم دحابس ىناتسهقلا لاق امهنعهللاىضر رمعو ركب ىلا نيخيشلا بسو نيدلاولا

 ا نيخيشلا سكنه دح لاقول لزاونلا عو#ت ىف لعل اهربعو نيتفملا ةنازخفىف م 0

 | مالسلاهيلع ىلا بسولا فرص امهبس نال رفاك هناف هنم صتش 1 امهنعهللاىذر 0 ايوا

 ةناهالا هحو ىلع رعلا لها بس 5 0ك وهو ةصالخلاىف ب لكل ننخلا بسو

 حازم لاهجو ىلع ةيثيدلامولعلاب ملاعلابسو انقك نخلاَحتإ قوكءالا تنيك ازقألا ناكالذإ

 م ةيكرالو رارصالا عم ةريغدال لاق مال.لاه.لع هناق ةريخصلا ىلع رارصالاو رزعل هناق

 رئابكلا ددع هتموظنم ىف هللاهمحر ىنملا ىناتسكرتلا ندلاءالع ماهالا لاق دقو رافغتسالا

 وحن ىلع تايبالاو راعشالاب توصلا عفر وهو رصقيدقو دملاو رسكلاب ءانغلا اهنف نوعبس

 ةماما ونا ءاوراع ءانغلا ةمرح ىلع اوحتحاو ءايحالاىف هللاهمحر ىلازغلا ماهالا لاق صوصخم

 | ىلع نيناطيش هلهللاثعبالا ءانغب هيوص دحا عفرام لاق هنا مالسلاهيلع ىنلانع هنع هللاوضر

 ١ نم كرحم ىذلا ءانغلا هيدارملا مهضحل لاق كي ىتح هردص ىلع امماقعاب نابرضي هيككيب

 | بغرو هللاىلا قوشلا كرحم امال نيقولخلا هبحو ةوبشلانم ناطيشلا دام وهام بلقلا
 بجعلاو ربكلاو نزولاو لكلا ىف ف.يفطتلاو سسحتلاو ةييغلاو رظلا اهنمو ةرخ الاىف |

 موصلاو ةالصلا كرثو ناريخلا ةوسنىف ةنايخلاو دهعلاب ءافولا كرو دسحلاو |

 ظ
 ظ

ِْ 

ْ 
ْ 
 ظ
| 
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 ىجورخك ايندلا نه دبع جرخال ىنقلخ ىذلاللاو لاق ىا ةفيرسشلا هسفن ىلع ىلا ورتش |
 معن نم ةمعل لقاىواسيال كتعاطو كلاعفا نه رهظام مهضعب لاق مارك تم همفزكاساألا'
 قافحتم الابحال لضفلاب هلك ميعتلاف رد الا ةاحب 5 وجرت نشك رصلو عمس نم ايندلا

 دعت ملول لاقف ىنظعلاقف هيرشي وهو ءام زوك هدي ىفو ءافللاضعب ىلع كاملانبا لخدو
 ملوا لاقف مث لاق هبطعت تنك لهف اناثطع تيه االاو كلاوما غيمح لذسالا ةبرشلا هذه
 ىنعي ءاه ةبرمش ىوتسيال كلع حرفت ال لاقف من لاق هكرتت تنك لهف هلك ككلمالاطعت
 ةظلل ذخأ ولف كلذك سفن لك لب اهلك ضزألا كلم نم مظعا شطعلا دنع ءاه ةبرشف
 لغوتلا دبعلا ىلعف تام قيمسئب وا راح مامح تب ىف سبح ولو تام هنع ءاوهلا عطقنا م

 نع عالخن الاو ريبدتلا كر“ وهو لكوتلا تاءاطلا لضفا نمو ىلاعن هللانل كفي ةذاَشلاَق |
 م هدوجو دعب هللاعم دبعلا نوكي نا لكوتلا ةقيقح هرس سدق دنا لاق ةوقلاو لوحلا

 سدق ىرونلا نا © ئوز ) معلاىذتقم بسكلانا مك لاحلا ئضتقمهوهو هدوجو لبق ناك |

 لكأيو هلسغيو راهلارخا ىف سانلا هذينام عمجم ىروتلا ناكو دحسمىف مل عم ديعت هرس
 هقفنت تناو سانلا هحرطي اب: ايندلان م انعنقدق ملاعلا هقيفر هللاقف ءاطعاف لئاس هلأسق هعم |
 ناكول ملاعلاابما ىرونلا لاق مث الك أف ىنَغنم ماغط ءاج ةعاس دعبف لع كعم ناكول دباعلااما |

 لاعفالادبح وت صئاصخ نم لاعتملاكلملا ىلع لاكتالاو نيقيلاو لكوتلا لاح رظناف لاح ثعم |

 ةعيرشلا ماقهىف ةعيبطلا حالصاب لصاحلا |

 ٠ !ىاردب تعط: هاج 'زاووش ىناضو*كاي *
 نيذلا ىلع افطع رجلا عضوم ىف لا 6 نيذلاو 9 هدولا بارت بآ دهدن نيافص ةك ْ

 و نوتجم له تافصلانيب ود انا فطعلاو ةدحاو تاذلانال ةفصلا ىلعةفصلا فطع اوما 0

 لاقو سوماقلاىف اك بنذلا مثالا د مثالا رئاك فِه ندرك كرو ندشوس كياب بانتجالا |
 وانتىف ىارييك مثا اههيفىلاعت هلوقو باوثلان ع ةئطبملا لاعفاللل مدا ماثثالاو مثالا بغارلا |

 ةريبكلاو مهتلج نمهنوكل اناويح ناس الا ةيمْستك اتا بذكلاةيمستو تاريخلا نءءاطبا مهل
 لك ىف ةفراعت» ةرييكلا تادرقفملاىفو ةرخ آلاىف ٍباذعلاو ايندلاىف دحلا هيلع هللابجواام '

 دارملانوكلو نمىنمب ةفاض الاف سنملا اذهنمرئابكلا نوت ىتمملاو هتنوقع مظعت بنذ |
 ملا ناف مالا ىلا رثاكتلا فاضازارشالا" نفسك ىف. لاق“ الازئاكا ْلَس 1 ال اَنتنَخلا |

 | .رفكن هنع نوهنتام نئاك اوننتجت ؛ْنا ىلاعت ةللاكاق: اك ةرثثكلا' ننتج اذا روفْعَما ةزيغشلا |

 | بغارلا لاق سنجلاةدارا ادبحبوتلا ىلع أملا يلك لفاختو ىئاسكلاو رع ارق 'لكتاسلا كغ ظ
 | كرمشلا امهغ ديرا :ىل :هنع ناورتناطوو نكس نريد نا هلوقو متالارثاك نوني نيذلاو هلوق |

 ىدنعوه ىزارلا مامالا لاقل رشلاوه مالا رييك سابع نبا لاق مظغع ماظل كرسشلانا هلؤقل ْ

 نع بائتجالا لصح ناعالاب هناف ىنغيال ريقفلال ود ٠ هنع ىنغي ناعالا 5 ل م

 ىلع كزشلا مالسلا هيلع قلطا ؛دقو طقف ىللانع لب ىنأاو ىلحلل لماشلا كّرششلا قلظُم

 | نوقاملا ارقو هنعهللاىذر نا علا ناهحرتلاقاملوةلاف رغصالا لرش



 هت مم 5 نورشعلاو نتناول

 2 ,ناعالاو اًوصلخلا ؛ 4 اونما نيذلل 9 8 ةرخ ال5 اسندلاىفامت قباو ريخ ةينسلا بهاوللاو

 هنيب دقو ةمعلاهذه هلنمه نايبللىا ناسلل ماللانا ىهاظلا ةيدعسلا ىثاوحلافو بأن قلعتم

 « نولكوتب مر ىلعو ف اونما نيذاللاقف باوثلا كلذ نوكينل نيب مهلوقب هريسفت ىف ثيللاوب

 اما نودنسيال رومالانم مهل ضرعي اميف هيلع لكوتلاب مهيد اوصخ ىل ىلاعت هريغ ىلعال
 هلاع هنع هللاىضر ركب وبا قدصت هنا هنع هللاوضر ىلع نعو هيلع الا نودمتعبالو هلاالا

 تادف نيملسملا نم نم عمج همالف هلك

 ٠ تسي مراك ىبركتءالم ىاؤزييب رك د هك م انج دوخ راك قرغتسم ٠

 عج وت اغعيف صتا نم لصحم قباو ارندلاىف امم اريخ هنوك عم وج الا كاين نأ لان

 عاتم ايندلا نا ىف نايوتسي رفاكلاو نمؤملاف اهدعب رك ذامو لكوتلاو نامبالا وهو انهم

 ناتسلاىف لاق م اهم ناعتمس امهل

 ه تسود هح نمشد هحامغي ناوخ نيب ٠  تسوا ماع ٌهرفس نيمز ميدا »

 نّمِسو ايندلا عاتم ءانف فرع نف نمؤملل اريخ هللادنعام ناك ةرخ الاىلا راص اذاو

 ( ىكح ) ءاشي نم هنو هللالضف كلذو ىءلا راتخاو ايندلا كلر قباو ريخ هللادتعام نا

 اموب رق ةدايعلا راتخاو درجمو ايندلاىف دهزف ةرشعتس نسىف نبا ديشرلا نورهل ناك هنا

 ةئيهلادده اممم نيب نينمٌؤملاريما دلولا اذه حضف دقلاولاقف ةكااكزإو هلوحو دشرلا ىلع

 ىأرف تفتلا م < نلولاهجم مف هدهكلاح ىنتحضف دقل ىناي لاقو ديشرلا نوره هامدف ةيثدلا

 لاقم هدي 7 رئاطلادعقف ىدي ىلع تئجالا كقلاخ قح راطلااها لاَقفطئاح ىلع ارئاط

 تنا لب هال لاف تأ إف نينموملا ريفا دب ىلا هامد م عجرف كناكم ىلا عجرا

 حلو هدلب نه جرخ 4 5 ىلع تمنع ذقو ايندلل كنحم ءالوالا ناب ىتحضف

 رداآلا دلال ال نيطلال امعتدسلا موب لمعي ناكو ةرصلا لخدو افحصمو اعاخالاذخأب

 ةيمقع ل لبست امو رجلا لامعو ىرصيلاظعاولا صاعونا لاق تقال اًعنادو اه

 هذهت اقف ضعب ىلع اهضعب ةراحخلا بكريو طئاهلاننع هعضيو نيطلانم افك ذخأب نكو

 ممةءررغقتال ىحاصاي ) لاقف ةبرخىف اضيرمهتدج وفاموب هتبلط مث نوناعم هاف ءايلوالا لامفا

 « ةزانحروبقلاىلاتلمحاذاو 6 كوز معنلاو دقنس رمغلاق ٠

 نادال ملو ىببحايتاقف هتتج ىفنيفكتلاو لس ةلابىاصوم 6« لوم اهدعب كياب لعاذ

 عفدا لاقمأ قس لامحالاو لت باشلا سماع ابااي تيملا نه ديدحلاىلا جوحا ى الالات ديدخلاىف

 بالا لاق كاتافع ىبع نمو ديال بيرغلا كادإ و كلل وش هل لقو درشرلا ىلا ماخاو فدصلا اذه |

 لاقو ىكف ىرجامتيكح ود.ثرلا ىلا مساخلاو ينححصملاتعفد ةئافدإو ىدوااع هتتفكو هتلتغاماف

 لاصتاهلو كلذىف هتامعتسا لاق ةراححلاو نيطلاف تاق ةئدلك ةقاكفو جنح: رقتلمعتسا م

 اهلعحو ىدب ليقف معن تل هتلسع كفا من لاك هتفرعامت اقف ملسو هلع - ىلد 0 :

 هل+ نع هتاف ةميظع ةبق ىف مظع ريرس اغلا داو تلا رقايرع كار رمل

 بلق ىلع رطخ الو تفاش نإ 0 تاو نيع الارإ ئناطعا ضار بر 0 ترص لاو



 ءارجاو ىبنا مهلاوما قيوبالف # ريثك نعفعيو 8 اوبك ام مؤشب مهتئافسقيوب ىا 5 ْ

 مهل مقتنيل لثم ةردقم ةلعىلع فطع 4 انمايا ىف نولداجب نيذلا نيو لف مهنع وفملا يرطب |
 ةيطرشلا ىبعافطع فانئتسالا ىلع عفرلاب ”ىرقو هلاطبا وهعفدىف نوعسيو نويذكي نيذلا ع ْ

 فارتعالانمديالف ثعبلاد+ٍهباذعنم مهل ب رهمال اذك حايرلاتفصعوا نفسلاتفقواذا مهل
 اهنم تاراشا تاي الاىفو هريثاتوه اماف ضرع سما لكناو هللاالا سيل عفانلاو راضلاناب .

 ىروشلاةروس ه2 م١ ؟ج

 نيرخا ىو اسانقيويف اهلسربوا ىنعملانا املريثك نعفعيو ىلاعت هلوق ىفوفعلا ىلع همك>

 موق ريذحتو موق ءاجتاو موق كالها نيب عمجم أشيزاو ىنعملان وكيف فعي ىلعافطعابو مزجل

 صلخمال امكف لعفلا امنع قلعم ةلملاو تاذعلا نم برهم نم ىا # صدم نم مهلام

 ةران حايرلا هللا لسريف راحبلاىف ىرجن ىتلا نفلاىف مهل ةيبنملا ةركفلا ىلع مهتح ىلاعتةللانا
 لالخ ىف سانلا كاسما ىلا اذهىف ةراشالاو كالهلاو ةمالسلا نه ممريامو ىرخا ابكي

 ركشلا صولخ .بجوب. كلذو ةمالسلاءا وبا ىف دعلاظفح مث ةفلتخلا ماونالا نع تقولا نتف

 لحاسلا ىلا لصتق ةبطلا عدلا رحبلاىف ىرجن نفسلانا ام اهنمو ديزملال يزج هلبجوملا

 ةفقو نفسلا ضعبلنا اكو ةرضحلاىلالصتف ةيانملا عرب ايندلاىف ىرجت ممهلا ضعب كلذك
 سوفنلا ضعي اذ.كف كلهن اهضعب نا كو ضيفلا عاطقناب ممهلا ضعبل اذكف عررلا عاطقنال |
 كرحلا ىلا ىهتينا ىلا كر اهللب اسف كرحتنال مع رلانا اهممو ىلاعتهللاب ذوعن ايندلارحبىف |

 اهريسو ةنيفسلا ءا وتسا ىف حم .رلا ىلع دامعالاز وجم الف لاعت هللاوهو هلكرحم ال ىذلالوالا ظ

 روكشلاو هللاءربص نمرءاصلانا انهو رومالا تت ةحم لهملاو لاعفالادحوتىفكرشااءاجدقفالاو ْ

 ها ١ ىلاعتهنافهللاب هر>شو هللاب هريص ناكنملالان وكمال قاقطاركتلاو ىت ةحلاربصلاناف هللاهركش
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 كلذلو رخاتم ثداحف قلخلا ل: اماو ثداحي ند مدق هللاوعنا اهنمو روكشلا روصلاوه

 نيب ادا زادوخ راك ىاهنارد 4 8 )0 للة كرذحف صال اةقاع ىرإ لقاعلاف 3 لعيو لاق

 هيف نوسفانماو سانلا اما نوبغرت امن هي ”ىثنم زي دبآ هدش هداد هحنا سب دك متنوا اه قه 1
 هب نوعفاننو نوعتمم اهتعفنمو اهءاتم وهف ىا هي اسدلاةايحلاعاتق ذنب دالواو شاعمو لام نه

 بساوب واام ءاّمبا نا ثيح نم ط رشلا ىنعمل ةنمضتم ةلوصوماف ىشو لوزف هيذقلا مكنابح ةدم ا

 ا ةلمحآلا نوكيال ,باور نال ادتملار دقو ايما رح ىفاناقلا تلج دانا وءاطذلا اا ىف ها ممل |

 | ىلاعت هلوق هو ةيناثلا فالخم ركشلاىف بيغرتلا مضل مالعالا ايف دوصق» هتيبس نا ىنعب |
 نا لاعب دقر ماودلاو ةيريخال ببس هللادنعام نا لاح نايب ايف دوصقلاناف لا هللادنعامو ْ

 ١ هيلا ريشا ةرخ الاباوننم ه4 هللادنعامو 8+ ماهمالان م اهيف امل اهل ناس ”ىُت نمو لعافملا |

 | ولخن ال يئاوشلا نمو وفصتال ايندلاىف تاحرلا نا ىلا ةراثا هيفو سانلاىدا ىفام فالخم .

 باوثلانم هللادنعامو لاحنرالا ةكيشو لاوزلا ةءيرساهمناف نيياحالايف اهنم مهضعبل قشناناو

 | ماقم ملاق نييطالا ريمض وهو لوالاو ميطعا ىنعع منوال نان لوعفم اهعا ىلع هبط رشاف

 ا ىند الو لوزراال .فسح نامز “ قباو 2 امريخ وهو ةعش صواخل انناذ» كرا 9 امنا
 أ 5 - - 3 2 0

 | ةيلعلاتاماقملاو ةيفخلا ىاطلالا نه هللادنعاملب دوجوملا للدقلا اذهنم ىققباو ريخ دوعوملا



 ةدشلان اف ةدش.هف.”ىش.لك نم هففاغي.نا.ةلأستنارخب آلا هجولاو .هجو |

 هه + 5 نورشملاو سماخلاءزجلا

 نم
 ] ةدشلا لحن اهلجا نم تلا بونذلا هنع وفعيو ءالملانم هفاعي نا لأس هناكف بونذلا لجا

 لاقو ريثك نع اوفعيو مكيديا تبسك امبف ةببصع نم مكباصا امو لجوزع لاق دقف سفنلاب
 ةفاعلاو وفعلا لأسي نا لقاعلا ىلعف ربك الا باذعلانود ىتدالا باذعلانم مهنه ذنلو ىلاعت

 هنع اركقمو اروجأم نوكيل هيلع ربص ايالبلانم ”ىشب ىلا اذاف ةرخآلاو ايندلاو نيدلاف
 اها رتل هلا لوداع ىلا كرجل انك ماو هلا ءولضموتهلاعلا/ هل سيكو موت

 تفاي تضاير زا سب توالح لاك ركش (ظفاحلا لاقو) مسمس نمار 01

 كريم «ناقناوفا دوق(لئلا قلسختنت وك( لاقءلثو) :داركا ناكس/اذاَرا هانت نك زو تلال

 هتدحو لئالد 46 هتايآ نمو إله ةفاعلا هللا لأسن ٠ دوش رخج نوخم كيلو دوش ىرا

 تفذح لصالاىف ءابلاب هو ةيراخلا نفسلا هي راوجلا ب هتمكح و هتمظع و هتردقو ىلعت

 و لبجلا ىنعمم نيتحتش لع عمج ه6 مالع الاك ةيايرد رد ه6 رحبلاىف ب اهلع لادلارسكلا
 | كن

 دننامةيس رافلابو ةصاخ. ءادتهالل راثلا اهبلع ىتلا ال ىالطالا ىلع لابجلاك ىأ رع عفت رم لك

 اهرثكا لحب امنا

 قلعتم رحبلاىفو ةردقملا نفسال ةفص ةرئاس ىنمب ةيراج عمج راوج هلوقف ٠ تمظعرد اهوك |
 هنم لاح مالع الاكو امر اهم تيمس ةيلغلاب ةنيفسلل امساةدماح ةيراخلا تناكناهنملاحو راوحلاب

 ىتلا 6 عرلانكسي ف هلوق هباوج طرش وهو ىلاعت هللا ىا 6 أشي نا ف نيريدقتلاىلع

 «* ءرهظ ىلعدك اور نالظيفإل» تسا تشك نقفر ببس هكر ىدابدنادرك نكاسىنعب ارح
 نكت نرضتتف ئا كتنثوا تتكساذ ا. ةنظنلاتدكارو_لاض نودع لطاو نكت هلوق نع تاع

 رحبلا رهظ ىلع تباون“ نيقببف ىنعملالصاحو ةبيط حايرب ىراوج تناك امدعب تباو' نفسلا
 داب ناهكدس بسب دوش مك دا ابيك نأ نوحو © الصا تاكرحتم ربغعال تايراج ربع

 نيرجي ىتاللانفسلا نمرك ذ ىذلا 6 كلذفف نا هه دتفا بارطضاٍبادركرد ىتشك لها

 ةريثك اهسفناىف ةمظع 6# تاي ال ف ىلاعتهللا ةئيشم بسح ىلع ىرخا ةراث ندكرو ةران

 هللاةعاطيف ايالبلا لامحا ىلع ربصلا غبلب ه6 رابصل كل له هنوؤش نمرك ذامىلع ةلاد ددعلاىف

 هلقلخ ايف ءاضعالا نه وضع لك لامعتساب هنامعن ىنع هلركشلاغيلب ه6 روكش قه ىلاعت

 0 قشكاشزا ج ورخ تقرب هديراد سايس تشك ردار لوقت م ىنشاكلالاقو 3

 كورتلاو لاعفالانم هب فلكام عيمجم ىن الا نءةيانكر وكشرابص عومم نوكينأ زوجيو
 ناميالاناف ركشلاو ربصلاىلا اهلك عجرت !متارمتو ناعيالا لئاصخ ىف لماك نهؤم لكل ىنعملا

 فطع 3 اوبسك اب نهشوبوا ب تامجاولاب نايالاوهو ركش هفصنو ىصاعملا ن عريص هفصن

 رداصملاجاتىف ام ند رك كاله ةيسرافلابقاسالاو سوماقلاىفاك كلها هقوالاغ نكسي ىلع

 قاسالا عاّماو هلدعب نفسلاىا اهضعب قرغتف اهلسربوا ندكر ف ععررلا نكي الن ىنقلاؤ

 اوبسك ام ببسب اهلها كالها دارملازا ىنعي ليوهتلاو ةغلابملل نهلها لاخ هنا عم نييلع
 ىفملا ىدعس لاق لولحلا ةقالعب زوحتلاوا فاضملا رامضا ىلع كالهلا بايبجوم بونذلانم

 0 ل و هس دل هليل
4 



 قروشلاةروس < موس ©

 هنونوفتالف مكشوقعو ؟ءالتبا هللا دارا اذا ىنعي برهم لك ضرالا راطقا نم متنه ناو
 زجاع ديناسينو ةيسرافلابو مكسذعت نه هوعنك نا نوردقنالو هنوقبستالو منك اح

 ات هتزكا ةغللا ”لها لاق "هل ودعم ندرك نا ذغأ لن ايوا: داع رانا د ناكدتنكر

 اعرتوملا نوداع تفاعل نم ناك الل تاسانملا ريسفن ىف لاق ةدقيس هبق هب زحاو ارجاع هن ريص

 مكقح ديرأول ضرالا ىف نيزحعم مهريغو برعلا نوعمجا ىا متا امو لاق زجاع هنا نظ

 دنج ميك عاج الادب تاز مالدي و ناك اننناك "يتسن داا ل * ىف الو ةلكلاب

 0 نوكي ىو نمل ةزعو اريكو ةمظع ”ىش لكب طبحلا هللا نود ن*ؤ# دارفنالا

 ةياالاءذهو مكتع اهعفدي. ة«ريضن الو» بئاصملا نم مكبمحم لالقتسالاب مكروما نم ”ىشل
 نيا نم فرعيل سفنلا ةبسا ىلا ةيصعملا عوقودنع ةردابملا ىلا دحا لكل ةيعاد ةميركلا
 هتداراو: هقلخخ لكلا ناك نآو كلذ. ةدئافو ةكلهلا_ نم هسه, دقت ةنعاةباودلا وللا -وداسق ىف

 ةعيرشلا دوروالولو راهقلا دحاولاهللاىلاراقتفالاو ةجاحلا ناعتسساو للدتلاو عوضا راهظا

 ىعدواام دبعلانم جرختست تاهيينتلا ,ذهلثمو.ةعيدبلا تالامكلا هذه ىلا لبس دجوي+ل

 نم هتعببط ىفام جارختسالا سمشو ءام هللا قيس عرزو نسرغك هتزيرغ .ىف زكر و هتعببط
 باتك ىفةبا ىجرا ةيا الامذه هللاهمحر ىدحاولامامالا لاق ٠ ةيلعلامكحلاو ةيهلالا تامولعملا

 مجركو هو ايندلاىف هنعافعافنصو بئاصملاب مهنعرفك افنص نيفنص نمؤملابنذ لمجةللانال هللا

 قح هس ذةب وقع هإ لحعي الاف رفاكلااماو نينم وما عم هللا ةنسهذهفه وفعىف ةرخآل ىف عجررالو

 هادو 6ريال نأ تنل بك اذ هت ةماعلا وما

 نطل ءاسنالا نم يَ فاض امّناف 2 1 ةباالاو هتلالضوىف

 ضيرعتلا اهنم ٠ نوظوفحت نوموصعم مهنال مهيدبا كسك اال را لا واف نيناجاو
 نمل لصحل تومادنع برك مالسلاهيلع هنم دهوش مهضعب لاق هيلع ربصلاب مظعلا رحالل

 لثم لبق ام ةقشملانم هيلع مهقحاي امل باوثلا نيملسملازم مهريغ نم و هلها نم هدهاش

 ميكحلل لوصالا رداون ىفو ديدشلا بركلانملافطالا لاح نم دهاشيام ةمكح ىف كلذ

 كيوت نام لك ديلا هيرو ليحتل 45 رشا ةتوات هلع نابل يس نكد لا
 ذا هلوش ندحسلاق ةدملا ىضم دعب هكيلألا نمو هبمه ىذلا مهلاب نحشلا ف هثبل نم مالسلا هيلع

 زربل هباحتما اهنمو » نيتس عضب نجسلاف ثبل و هبو ركذ نانا نان انا هس

 لأعت لاق هايل اديلع يقلب هلام كتان وه نبا هتجرد هقلحلا رهظبف هريمض ىفام

 كلا 8 لكلا 1 ةبرق هَدتَع دادزيل هت و باوا هنا ديعلا معن اراص هاندحو انا

 ا ىدها و احنذ ميذف اهب مم ملو طق ةئيطخ لمعي ملو مالسلا امهيلغ ايركز نب ىح

 لاق ثيح كلذ لك نم ةيفاعلا مالسلا هيلع ىنلالأاس دقو ليئارسا ىت اياغب نم ىفب ىلا

 | هب لح اذا هوجو ءدهر نمي هجبو لك ىف نكي نا ةقاملاو هيلبا(لك ضاق اهلا لال اكو

 | |. اهيجموحيؤلا ته نم لكىف هاعزب و هءالكي ىا هلدح الو هسفنا ىلا هلكي النا كلذ نه“ ىث | ْ



 هيج مب نورشعلاو سماخلاءزجلا ش

 | روبق نم ةيورخالا حاورالا جورخ وهو صاخو روشنلاموب رشحلا ىلاروبقلانم داسجالا
 ةيناملظلا بححلا قرح هيناحورلا ملاهىلا ممتايح لاحىف كولسلاو ريسلاب ةيويندلا ماسجألا
 | ةينارونلا بححلا عطش ةيوهلا ملاه ىلا“ ةيناحورلا روبقنم رارسالا جورخ وهو صخاو

 | منو الصا بضغ ةشاش هبف سبل ايضرم ايراتخا اعوجر هلضا ىلا ناسنالا عجرب كلذ دنعف
 | هعم ةولخاو سحلا ىلع بيلا مودق وهو مودقلاو عوجرلا

 ١ تستجاحهحارحصب تسهتسودىورنوج ٠ تستجاح هج اٌعاع اهدي زك تولخ

 | رسكو مهسوفت حالصا ىف نودهجب فلسلا ناكو ةللابالا سفنلا نم جورخلا نكمبالو
 هام ةبرق هرهظ ىلعو سم هنع هللاوضر باطخلا نب رمت نا (ىح) اهاوه عقو اهاضتقم
 ةعاطا نماهل لصحامل ىسفن رسك هب تدرا امناو ءاملاىلا ةجاح ىل سبل لاقف كلذ ىف هللبقف
 اذكف دوجولا ىهاظ ءانف دعبالا رشحلاىلا كعبالهنا امكف دوفولا 'ىجت و فارطالا كولم
 6 مكباصا امو هبانج ىلا انلصوب نا هتاحبس هللا لأسن هنطاب ءانف دعبالا هللا ىلا رشح ال
 ىف ءافلا تلخد أدتبم لوصوم مهضعب لاقو ةيطرش اه ٠ .نانمؤم ىا ادسر اراه هجرهو

 تناك ةيبصم ىا هةسصم نمؤه سانلا اهيا مكلا لصو ىذلا ىا طرشلا ىنعم هنمضتل هربخ

 قرعلا جالتخاو مدقلا ةرثعو دوعلا شدخ ىتح فوخلاو طحقلاو ماقسالاو 00

 هناك ىصاعملاىلع دودحلا امف لخديو لابعلاو لهالا ىفوا لاملا ىفوا ندلاىف كلذ ريعو

 ببسي وهف ىا «مكيديا تبسك اهفإل دح هل لعجم ملام ريثك نعاوفعيو هلوق ىف لخدي
 لكف ا لوازب امم لامعالا ثك ١ نوكل ىدي الا ركذ ناف اهومتبستك ١ ىلا مكيصاعم
 «(ىوتيّق و ) ؟نيصتتلا هقأ[ق راسا تنذأ سس وه اهنا وحال بكت

 لج عسغا يكب تاكا ىفر نا ٠ مغ تاملظ زا دبا ونرب هجره
 قزرلا مرحيل لجرلا ناو ربلاالا رمعلا ىف ديزبالو ءاعدلاب الا ردقلا دربال تداول

 ءالبلا عقدل ببس ءاعدلاف ءاعدلاب ءالبل ادر ءاضقلا ةلمح نم نال لا دربال هلوق هبيصي بنذلاب
 لاق ضرالا نم تاناملا جورخل بنس ءاملاو حالسلا عفدل ببس سرتلانا مك ةمحرلا لجو

 التو ناءرقلا نايسن نم حبقا ةيصعم ىاو بنذبالا هبسن مث نا ءرقلا لجر رعئام كاحضلا
 ىلع كرئام هزواجتو هوفع الواو اهلع بقاعي الف بونذلانه :ريثك نع اوفعيوإلم ةيآلا

 ةبيصم مكتباصا نا ىنعي بئاصملا لهاو دابعلا بولقل ةيلست ةي الاىفو ةباد نم اهرهظ
 ةينافلاةيويندلا ةبيصملاةباصاب اهانكرادت ةيدءالا ةيورخالا ةبوقعلل ةجوملا ىصاعملاو بونذذلا

 ترثك اذا مث ىصاعملانم هب متئولتام ريهطتو بدالاءوس نم مكنم ردصالل ءازج نوكتل
 ىتح هنم تلصحمل ةمومذملا هلاعفاىف ركفيلف كلذ هيلع ىلاوتو دبع ىلع اياللا نم باسالا

 هملعلهتلحخو هفسأو هنزح دادزب اذه دنعف غلبملا اذه ريثكلا وفع عم هلعفيام ءا زج غلب
 سدق ىنارادلا ناملس ىبال لبق هنارفغو هوفعو هبر مرك ةياغو هناصع و هبونذ ةرثكب

 مهالتسا امنا ىلاعت هللا نا اوملع مهنال لاق مهلا ءاسا نم موللا اولازا ءالقعلا لابام هرسس

 بئاصملا نم مكيلع ىضقام نيتئاف «ضرالاف نيزجعمب ملا امو ةيالا هذهأرقو مهونذب
 ص ب ام روي ع ذل” يدم يا عرف هد

 ناو

 ظ



 قروتلاةروس ْ هه مبا ©

 ابطا نم تديأف لمزلا ىلع تسقوف نئطعلاو ع.ولا نم: ىنثملا لع ةقاط خلق بي تح ئيعلا
 ىعاشلالوق ىتمسىف ىلللقف هللا الا دحا ىتم سيلو

 | © بيرق جرق هءارو نوكي © هف تيما ىذلابركلاىسع ©
 6 هنايا نمو لع ديم اىلولاوهو هؤافخ بجلب هنايبلوطيام تاعاسدعب ىنع“ج رق ىلاعتهللا نا من
 اهناف عئانصلا بيجاعت نم هيلع اهام ىلع ه# ضرالاو تاومسلا قلخ 8 ىلاعت هتردق لئالدىا
 ررغام ىلا ةراشا اهناف هلوق ةيدعسلا ىشاوحلا ىف لاق ةميظعلا هنوؤش ىلعلدت اهتافصوا اهاذب
 امناكما و ىهاوملاثودح ىلاعت عناصلادوجو ىلع لال _ةسالاىف ةعبرالا كلاسملا نم مالكلا ىف

 ةفصلاةفاضانم تاومسلا قلخ نا ىلا ةراشا هنفو اضيا اهناكماو اهم ةمئاقتلا ضاىعالا ثودحو

 ىنعمو قلخلاواتاومسلا ىلع فطع ه4 امهف ثيامو ا ىهتنا ةقواخلاتاومسلا ىا فوصوملالا
 بارتلا م رلاثيك هقيرفتو ىلا راما كسلا /نلصا بغارلا قو: :هدزك دنكك ارتب نجي قزف

 ادوجوم نكيملام ىلاعتهداجما ىلا ةراشا ثيو هلوقو رورسلاو غلا نم هيلعتوطنام سفنلا ثبو

 وهوهببس هبديرا ازاجم بيب دلا ىاببسلا ىلع بيسملا مما قالطا ىلع ىح هيةباد نمؤج هايا هراهظاو '

 ءامسلا فن ورايطتكر حاووذةكتالملان*الاضيا ةكتالملالوانتتف ىلا ىنعم ةبادلا نوكتتف ةابحلا ٠
 نثشلا دأب صتخلامناف ضرالا ىلع ب دناممىنعملانوكين از وحبو ضرالا ىنعنوشم الاوناك ناو

 هلوقىف اك ةلمجاىف امهف هنا قدصي نئشلا دجا ىف نوكيام ىنعي امهلاهتبسن حصيا نيرواجملا

 ىثثم ةكئالملل نوكي نازوج دقو حلملانم جرخم امناو ناجرملاو ؤلؤالا امهنم جرخ ىلاعت
 ىسانالا ىشم اهيف نوشمي تاناويح ءامسلاىف هللا تلم ناو بيدلاب نوفصويف ناريطلا عم
 لاق مالسلاهيلع ىنلازا ىوردقو نوملعتالام قلخيو ىلاعت هلوق هنع ناك ضرالا ىلع
 نيكد نيبلاعوا ةينامث كلذ قوفمث ضرالاو ءامسلا نيباكءالعاو هلفسأ نيبرحب ةعباسلاقوف
 الاوحا ةكئالملل نا ريقفلاٍل وس همظعلا شرعلا هقوف مث ضرالاو ءامسلا نيب مك نهفالظا و

 ىلا ةراشا مهنا ريطف ناربطلاو ىثملانم ”ىش ىفرصحلا مهطوم ىضتشال ةفلتخم :اروصو ىتش

 ةحنجا مهاف ةرهاظ ةحنجا مهل نوكي نا ىناننال كلذ ناك ناو.ةفاسمملا مطق ىف مهتوق

 ماسجالا رشح ىا مهعمج ىلعإ# ىلاعت هوهوؤ#ج رعاشاو ا-نوشع لجرامهلو اهبنوريطي
 تساناون ىنعي ٠ هنم نكمتم # ريدق# ءاشي تقو ىا ىف هيءاشي اذاإلم ةبساحملا ثعبلادعب

 ريد قلعتم مهعمج ىلعو ةريخ ريدقو أدتبم وه هلوق ٠ ناردزجا ريغو نازا نكمتمو
 دنع اذاو هتردقال ىلاعت هعمج ةئيشملاب ديقملا ناف ىنعملا داسفل ريدشال مهعمجب بوصنم اذاو
 ىشني اذا لبللاو ىلاعت لاق عراضملا ىلع لخدت ىضاملا ىلع لخدت اك تقولا ىنعمب اهنوك
 بولقلاو سوفنلا ةبادنم امهف ثبامو داسجالاضراو حاوزالا تاومسولا ةراشاةب الافو

 نمدسملا نال ءانفلاىف اديب انون داسجالاو حاورالانيب ناف مهنه دحاو لكنبب ةيسانمالف '

 يلقلاو ةيويندلا ةيناويللا تاوهشلا ىلا ليك سفنلاو نيبلع ىلعانم. حورلاو نيلفاس لفسا ظ
 بلط ىلعو اهتيزو ايندلابلط ىلعمهعمج ىبعوهوةينابرلا ةيورخالا ةيناحورلا دهاوشلا ىلا لع ْ
 جورخوهو ماععاونا ىلعرشملاو ريدقءاشياذا اهتايرقو ةرضحلابلط ىبعو اهتاسؤانوةارخا ل:

 )نما ١ -نايبلاحود )



 <: ٠٠١ هج نورسشملاو سماحلاءزجلا

 ةكامضل وازن رايك رك دنا راط عيب دايما مخن ندناشف زاوت |
 | ىا ىلولاوه و مهضعب لاق و هريغال هريغو كلذ ىلع دمحلل ىقحتسملا 6 ديما وه ظ

 حبق الذا هعنص ىلع دمحم نال لهالا ىارشيللل ةيرتتي عبس ايتو ةفرصتم وزويا لوم

 بيجي ىلاعت هللاو ةميزعلا ىوقتت جايتحالادنعو جايتحالاىلع ثيغلا لدو ةمكحلاب هن“الهيف

 داراو نذا اورطم لاقفسانلاطنقو طحقلا دتشا هنع هللاوضرر رمعل لبقو رطضملا ةوعد

 6 ىوتثلاىفو ) ةيآآلا هذه ظ
 ىقفاش عرضت ذادشاين نوح: هب ىفاد:ىالي ديا دورف ان

 تاوصلاب ملعا هللا شاب هنشت ٠ باطخدبا مهبر مهاقسان

 هللاىحوب تاناويلا قازرا هنم لزتيارحب شرعلات حن نا امهنع هللاىوضز سابع نبا نعو
 هليللعا نإ مانو امل فيس راس دل الو ىلإ ىف هع >فانس جمل نراهن !ءاسغاب ىلع اللا

 ةرطف ءامسلا نم لزني الو اهعضوم اهعضي كلم اهعمو الا رطش ةرطق نم سلف هليرغتف
 | نزوو ليك ريغب .لزت هناف ءام نم نافوطلا مون نم ناكامالا مولعم نزوو مولعم ليكبالا
 ىفو دالبلا هيف فاتخمال هن'ال ماع لكىف هرادقمو رطملاددع نوفرعي ةكئالملا نأ ئورو
 مهريغىلا كلذ هللالوح ىصاعملاب موق لمع اذا نكلو ىرخا نم رطماب ةنس نمام ثيدحلا
 ىتوعاظا|ىدابع نأولىمدقلا ثيدحلاىفو راحبلاوىفايفلا ىلاكلذ هللا فرص اعيمح اوصع اذاف
 نايف لاق: دعرلا, توص مهتعمسا امو:زاهنلاب :مهءلع سمشلاتعلطاو ليالاب رطملا مهتيقس

 هنم فاح ىذلا مالا كرت نم فئاخلا انا ىيو هينيع رصع نم فئاخلا سل هتلاهمحر

 هيفو ءاشي ثمح هللاهفرصي .اممذ رطمت ءاهملاو الا رانالو للل نم ةعاس نمام اهوف ص ىورو

 ةراشا ةيآلاىفو مدعلا ىلا دوجولا.لقتنال الاو انظانو !ىهاظ ىلاعت هضيف ماود ىلا ةراشا

 تزل اب تمقو قانا قماش ف كو وقالو ةقيايعر ودك ووةتالوب راهن[ قمح لذ خيل !نآ الأ

 ءدوعدوعيو ةمحرلا زاطما هريس ىلعل زيف هتمحر رظنب قحلا رظنب اميرفهدهعبرفقلا تاحاسو
 | هلامح راوثا: مهل هللا فشكي نايبلا سنا نع ىفو اينج ادرو هسنا دهاش».نم تبنيوايرط

 | معاو نال برقلا طسب فئاطل مهلع رش و ضقلا ماقمىف مهنادجو نم اوسيا نا دعب

 | اذاف سايو عمط نيب هدابع ىبري ىلاعت هللازا طع, يال .لاةهوجطإمجنا هقااةللب ودك رملخيو
 معو طونقلا ديعلا ىلع بلغ اذاو هتافصب ملم اء وذطيا اذاو مهتافصي مهسايا هيف اوعمط

 | اوطنقام دعب نم ثيغلا لزني ىدلاوهولوَه هارثالا جرفلا هللانم هاناهنم قفشاو كلذ دبعلا

 دوج ربا ةياعرلاوةيقارملاوةبانالاو هبوتلااهبف تينيف هنابلوا بولق ىلعهتححر ثبغ لزم. هانعم

 راكرخا ددرك هتفكشلاون غابردلاصو لكدناشف لابقارد لاضفاباحس دزير دوجوناراب

 كحضيال ناسنالاْن او نايقاعتب طسبلاو :ضبقلا نأ كشال ريقفلا لوَه ٠. دوشزاب راك لواب

 جاجحلا ىلع برعلا راغا هنا وه بابلا اذه ىف ىل عقوام ببجاعا نمو امن اد ىسبالو امئاد

 عييمج نع ىرايتخاب تدرجتف مهعم كاذذا تنكو ةعبرالا تافلالا ةنسىف ماشلا قيرطىف

 تذخأف كنيمي ىلع ىنطابف ىل ليقف ىهجو ىلع تدشم و ليوارسلاو صيمقلا ريغ ىهمام ْ

 (نيمل)



1 

| 

 ا لامرك ذنل اضيا هنودب درا عه كلذ هلي زنت ديشو هنم اوسني ىا هي 2 اوطنقام دع ن١ 2 ١

 ركشلا ىلا ىعدا نوكتبفي حْرفلا .لامكلا نجوا ةيلبلاوب نمألادعب' ةمسنلا وضح نافبةمعتلا«

 | لهسلانم ”ىشلكىف هعفانمو ثيغلا تاكرب ىا دي هتمحر ف دنك' هدنكاربو هي زيشبو ©

 ىلوالا ريعةمعت دب دعت كلذو سمشلاىهو هتمحر رشنرو نمح رلا تف ىفو ناو .لاوتانلاو ىلاو |

 عقولاةميظع مد رمعشلا |“ ىجنو مس مادا ذافهعقوم نسح طونقلادعب ءاحاذا نلعلا ]لإ كلذو |

 14 ىشاكلا لاق )) ةمحرلا رشاو ناسحالاب هدابع وح ىذلا ددسلإ كلاملا 4 ىلولا ك1 0 |

 قىروكدلا ةروس <«©© ما هج 6
 / تتحسس ح7 دم

 ا اذاف هنحا ( دج لفاولاب ىلا برقتب نمل ىدع ل ازاحأو ةللعأ ةيضرتفاام

 | هلعافانا ' يف تدع امو هتطعا ىلا ناو هتحا قاعد نا اديؤم ادبو ارصيو اعمس

 نم ناو هنم هلدب الو هيءاسم ءارك- ٠و توما ةردك < ندؤملا ىدنلع حور نطاقىف ىددرت

 ناوكللذ هدسمف تحت هلخدب الث هنع ةقك او ةدامعلا نم ايلا كاعب 0 نم وما ىدابع

 ,ىدابع نم ناو كلذ هدسف“ ال هتنعا واو رقفلاالا هناعا حلصيال نمل نينمؤملا ىدانع نم

 حلصيال نم نينم ٌوملا ىدابع نهنأو كلذ هدفا هترقفاولوىنغلاالا هب امع | حلصي.ال نمل نيم ّوملا

 الا هناعا حلصيال نمل نم ؤملاىدابع نه ناو كلذ ةدنل اله تيعتلاايواو ةحصلاالا”ةناعإا

 | ريصي رتخ ىداعب“ ىلا مهبول ىملعي ىدابع سما ريدا ىلا" كيذ, ءالكفا الي هحض] قلو مقسلا

مهحلصيال نيذلا نينم وملاك دايع نم ىنا مهللاهنعّللاىضر سنالوق ناكو
 ىنرقش الفىنغلا الا 

 ريقفلا اهيا طسبا مل اما لوَش هناك ريقفلا بلق ىلا ريشي ةيمحنلا تاليوأتلافو نت
 | داسفلاب ضرالاىف تيعسو توغطل كبلع تعسو ول ىنا مولعملانم ىل ناك امل امدلا كيلع

 هل هللاطب ولنا هل ققحتيو ةلفغلا مون نم هبتنيل ايندلا ىلع صيرحلا ديعو ىلا اضيا ريشيو
 ايندلا ىلع هعرح ةرئان نكستلو هلا .داشفو هنانعظو هيغل بنس ناكل ب لطلا "ثنحن قززلا

 كلو, كلا كَنع عنمامل كلاح حالصل قزرلا كيلع عسوا ملنا كاردتسالا قيرطب لاق

 ةفصلا لها نا ىور ريصب ريبخ هداعب هبا هلوق وهو كلذ حالصب هملعل ءاشيام رده لزني

 رطاخرد ىزور دندينارذكيم هقاف رقف هكهفص باحصا ىنعي تلزنف ىنغلا ونه مهنع هللاىضر

 تبا نيا منك فرصزيج نالفو نالغب دوخ لامو ميوشر ,كناونام هك دشاب هج هك تشذك ناشيا

 ىب لاوما ىلا انرظن انا كلذو ةياالا هذه تلزت انف هنع هللا وضر ضرالا نب ٍتانخ لاق دما

 ةباالا نا هيفو ىتقملا ىدعس لاق ةي الا ىلاعت هللازتاف اهانينمتف عاقنيف ىبو ريضنلاو ةظيرق

 اذاو اونراحم اوصخا اذا اوناك برعلاىف تلزن لبقو ىنثتسي نا ىتش ناكف ةيندم ذئاح

 كلذ ىفوا وعرضت و ”الكلاو ءاملا وبلط ىا اوعجتنا طحقلاو بدلا مهباصا ىا اوبدجا

 نعاشلا لوش

 0 لقبلا عم مهلوادع تنين * مهضراب عيبرلا تبناذا موق

 | عفانلاب صخ كلاذلو بدحلانم سانلا ثنغي ىذلا رظملا ىا 6 ثيغلا لزني ىذلاوهو 8

 ةرصنااق ثوغلاو رطملاىف لاَم ثيغلا يغارلا لاق كل ادهودر_ مدع ماقلبا كانك

 م ناداقاو قرد رسشنو ناراب تدلك ناشإا راكفةليرزاسو نائم وم تسود تسواو



 هي مام © نوريسلاوئكافمعؤملا

 ظ اهلبقل ةرسيمةعاط هل نا ىنت نيعيطملانم ةعاطلا لب هللاناراع اذاف تلقلا رسكسم ادبا ماعلا
 ١ حاصتاه. تينا نا ةبون كلف لوبقلل حلصت ةعاط كل نكي مل نا ىدبع قا لوقف هللا

 | ضرالاىفاوفطل 6 ضرالاىفاوغبل ف مهيلع هعسوول# هدابعل قزرلا هللاطسب ولو قم اهلوبقل
 | ىلاعادىا ةرشأه ةرطبم ىنغلا نال ضعب ىلع مهضعب مظل وا دجال نا ةمصعلا نف اوصعو
 | امهنعشا ى حو شاتع نا١!لاقو دانشفلا نعررةيانكنووكف ربكلا عج ائئبلا وا زتشالاو+وطنلا

 | مهضعب لاقو سبلم دعب اسيلمو بكم دعب اك سمو ةلزنم دعب ةلزنم مهاط ضرالاىف مهب
 بسكلاب مهلغش نكلو ضرالاىف داسفلل اوغرقتل بسك ريغ نم دابعلا زر ىلاعت هللا نأول

 ليقام مثو داسفلل اوعرفتيال ىح
 هدسفم ىا ءرمال ةدسفم « هدجلاو غارفلاو باشلانا

 بلاغلا ىلع قزرلا طسب ىلع ىتيلاموزاو لغشلا مدع عارفلا ىنعمو داسفلا ىلا ةيعاد ىا

 راسكت الا ىلادؤم رقفلا .ن“ ال لقارقفلا عمىنبلا نا ىنعياماظو اربكتسم ريقفلا نوكي دقف الاو
 دحاولكطسبلا مجولف ابلاغ ىنبلاىلادؤمىتغلا نال بلغإو رثك ١ ىنغلاعمو ابلاغ عضاوتلاو
 تسيلافردنياو « ىنشاكلالاق )ن الا هيلعامسكع ىلا مالا بلقناو ىنيلا بلغل دابعلا نم
 نايغطو ىني. ناشنازا :نكه.او دندوب مدص . نيرترادلام هنع  هللاىضر نيرونلاىذهج

 هاك نازا هعطقره زاو دراب نيمز ماهترب هكتسناراب لاثم ايد لامدنا هتنكاوأ دشن لقال

 ديور ركيد

 سخ موب هروشردو ديور هلال غابرد ٠ تسين فالخ شعبط تفاطلرد هكناراب

 ىميهبو ىببس تافص شرور و تسلئام سوهو ىوه باجي قلخ عابط بلعا نوجو
 ىلاعتو هناحبس تح رك ١ سي تسيابسا نيرت ىوق باوب١ نيرد ايند لامو بلاغ ناشيارب
 ناماهو نوعرف لا افك و ه ديدرك ىئاطو ىنابرثك ١ دنادرك خارف قلخرب ىزور

 | اهترثك و ايندلاةسهز ىتما ىلع فاخا ام فوخا نا مالسلاهيلع لاق ةربع مهوحتو نوراقو |
 ١ نكسشابب تعتو نانتَوَح ارو وفن( لفتاعلالاقوو أ

 ١ هزادباب ىنعي ريدقتب ىا ه6 رده لزني نكلو و ة,ازروادوع نتلكيلي لهاكاريسو نان ونا

 ردقلاو همسق قزرلا ردق سوماقلاىفو ىلزا ريدقتب ( ىئشاكلالةو ) رارسالا ف شك ىف اك

 مكيلع مث ناف مالسلاه لع هلوقو اردق وا ردق هردق لاه مولعلا رحبىفو ”ىشلاب 'ىثلا سابق
 | اموب. نيثالث هولمكت ىتح رهشلا ددع اوردقف. ىا ةياور أطخ مضلاو لادلارسكب اوردقاف

 | طيح 6 ريصب ريبخهدابعب هنا #8 لزني لوعفمهوهو هتئيشم هيضتقنامم هلزني نا ه5 ءاشي ام

 | مهنأشب قيليام مهتقوا نم تقو لكىف مهنم دحاو لكل ردقبف اهايالجو مهروما ايافخم
 ايوب هاعاواو وحارب ةمكحلا هيضتقت امسح طسبوو ضيفو للتو عمي يظيعربطب
 ١ لس اربح نع مالسلاهيلع ىللانع هنع هللا ىضر كلامن اههنانأعور اوكلهل مهرقفاولو اوغل

 ةرصن ىلا ”ىش عرس” ال ىلاو ةبراحلاب ىنزراب دقف ايلو ىلزاها نم لاق هنا ىلاعت هللانع

 | ءادا لثم نمؤملا ىدبع ىلا برقنامو ىنيرجلا ثبللا بضغي اك مهل بضغ" ال ىلاو ىنايلوا



 قروشلا ةروس ع عاام 2

 0 لاق هلع بضني هدبع هلأسي مل اذانم بيحالو ببخم فكو

 مولعلار ب ىفام ىهتنا هريغدحا كلذ لعشالو هلأسي مل نم ىلع بضغي هللانا مالسلاهيلع 'ىنلا

 نعر تاححسإ هللا ةرظلا#نشؤلل اظن نأ لك -اردج هافانا سم هلك اذه ريقفلا لوه
 ةياحجنالا منع تاونذلا قم ءاضتبا ن اف« كفؤ ةزكل ناكل اا ها مؤنال :نكللاغا لك

 | ملاظم ىعادلاىلع و الفاف ايهال بلقلاو امارح بورشملاو نسوبلملا ناكاذا م ةوعدلادربو

 |. صاقوىبا نب دعسل مالسلااهيلع لاقام ارك ذ ام ىلع لدنو كلذ وحتو دابعلل قوقحو
 |! اف مانرطلا ]بنتا نهشس اال بلا نإ داما تال ل شارايتملا انانرا وف شنم هيغل هلا عيار
 مالسلاهيلعلاقاماضياو اموب نيعبرا هتوعد باحتستال مارح نم ةمقل هبف لخد نطب لك

 | همعطمو براي براي الئاق ءامسلا ىلا هدب دهربغا ثعشا قحلاقيرطىف ىا رفسلاليطي لجرلا
 | هللالوسر لاقام اضياو هؤاودلجرلا كلذا باحتسي ىنافمارحلاب ىذغو مارح هبرشمو مارح

 | بلاطوبا ه© هل لاق نيح ىتعاطا كعاطا هتعط اول معاي تناو مسو هيلع ىلاعت هللا لص
 | رانلاهل تنجو نلةعاذشلاب ةرسفم ةي الاىف ةدايزلا نا مث كلذ ريغو دماي كبر كعوطاام

 امئةيؤرلاو دبعلا لمع وهو اهلثم قولخم ةلباقم ىف عقت ةقولخم اهميعنو نانملا ناف ةيؤرلابو

 | هكمدتب ةكرارسالا ف شك ىفو ) ىنابرلا لضفلاوهو مدقلاةلباقم ىفالا عقتالو مدقلاب قلعتي

 لهالخد اذا حبحصلا ربخلاىفو ٠ دوخ تعاطزا هن دسريم هللا لضفب دسر هللا راديدب

 | بادحلافشكف هوك زم نا ديرب ادعوم هللادنع مكلنا ةنملا لها اي اودون' ةنملا ةنجلا
 ادخرابىا . تفك شورخو دجو تالغرد ىققو هريس 'سدق ىلشلا ركبوبا هللا نورظنف

 انيانار بشاب ادخرابتفيك زكيد. ققوزاي'" دنس: سك اا زن نمي نحعان "نيك انهاان وهمه !ادؤف

 ادد لاي امو تانغ واو دن انآ زدات نا ووتووللا 22 خيدد هك زبكن |

 مدق نبا نادر اوج هار رد ودوخ ةديدزا لاجرب دوب تانغ ٌلكمَذ 1-5 رابعا

 رب زيزعو تسرتم ام مدق نازا

 ' سيبار نا هنو دنيب هنون نبا ان ٠ شيوخ ٌهديدو لد ماكرب ون: كشر ْا

 ةدك وجا لاعتا ىاه اس تك  كماركا نات دراؤ اوه ل اذا هيلز اس ووك و نشأ

 نورفاكلاوإ# دبا اديس اضاقنيأاب هكدوينن ا ٌءرهز زكرهار ضخم رشب هكمدنب ىاضاقتب

 تسب باح تلك نإ اد باقعجيهو تسلاقع ماودو باح لذ ةمتخل ىبادع

 شاامرح بارد ككل عرج ٠ ىور ديباتن ملد قلطم وب حير جيهز

 نوعيطملاو ممملز رفغي بتملنمو نييئاتلاةبوت لش ىلاعت هنا رك ذ ال 5 تالبوأتلا و

 مهل نورفاكلاو ىلاعت هللالاق ىه نمل رانلا هذه نا مهدحا لاس رطخم هلعلف ةنخلا مهلخدي

 مهل نورفاكلا و لاقف مهل باذعال نينمؤملانم ةاصعلانا مهلاس رطخ هلعلف ديدش باذع
 بترإوا دبعاانا مث ديدشي سل نكلو باذع مهل نينمؤملانا باطخلا ليلدف ديدش باذع

 نام هتنون هباحبس قحلا لق بوتس نا هقح نم ناكل ةنلاىف اعمط الو رانا! نم افوخ
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 « دابعلا عرضت نه ىحتسا ىناف همام تلصح ىا تبحتساو |
 | راناسزا ناز شا رك( تاج نكرم راكدنوادخ فطلو نيب مرك |

 اولمعو اونمآ نيذلا بجتسيو 9 هناجر ىف دبعلاس حم هكرت ىلاعت هئايحتسا ىنعمو

 هللا يحتسيو ىا فاضملا رامضا ىلع هيل وعفم لوصوملاو هللا مسا ريمض لعافلا هي تاحلاصلا |

 مهتطاط 'للغ'ةييثيو  ءوعد اذا قحلاصلا نيتمؤلا ىا'تاحاَضلا اولمعو اوما نئذلا ءاعد |

 ءاعدب تيش امل ةعاطلا ن“ال ةباجالل ىزاجمىنمم ةباثالاو ةرخ الاف باوثلا مهيطعي ىنعي |
 مالسلاهيلعهلوق هنمواهعاهسربعف ءاعدلاةباحا ةلزنم اهماع ةيانالا تناك باونا!نم اهماع بترتيام .

 زوجي و. هيلغ:بترتيام'تلطا ىف هب هبشل هللدخلا ىلع ءافذلا قلظا ىعي..هللذلا“ءاعدلا لضفا

 لاق مهل اولاك ىر مهولاك اذاو هلوق ىف ماللا فذحف مهل هللا بيحتسيو ريدقتلانوكبنا

 راطا فذح فالخم ساقنااك هنذ فاضملا رامضا ىلع مالكلال مح رهظالا فلا ىدعس
 لعاف لوصوملا نوكي نا زوجيو امركو الضفت هنم اولأسام ىلع هك هلضف نه مهديزبو هي | .- ١ ها داق |

 نيسلانوكينا ىلع وا باجا ىنعي باحتساو ىلاعت هللا لءفال مهلعفةباحتسالاو ةباحتسالا
 ىنعملا و ردقم ىلع افوطعم هلضف نم مهديزبو نوكي هجولا اذه ىلعف اهلصا ىلع. باطلل

 ىورامهجولا اذه ديؤيوالضف:باوثلا نم هوقحتسا ام ىلع مهديزبو ةعاطلاب هلل نو.حتسيو |

 هوم لف مك امد هن“ال لاق باحتالف وع دئانلام لبق هلا هرس سدق مهدا نبا ميهارا نع
 ىلا وعدد هللاو هنءا رش راشاف اوما نيذلا سحتسو مالسلاراد 4 وعدب هللاو ارق مْ

 هتامد ىلا بح ملهناىلا اونما نبذلا بجحتسيوهنءا رشو هدابعامد ىلاعت هللانا ىلا مالسلاراد |
 قيقحتلا لها دنع ىضرع نسل هلاؤس عم باوجلا اذه مولعلارحب ىف لاق ضعبلا الا |

 ىلا لوق. ليلدب .نمؤم دبع لك ءاعد  .ببجي هللانا ع. رصلا قحلا لب رابخالاءاملعنم .
 اماو رخدي ريخ اماو رفغي بنذ اما ثالث دحا ءاعدلانم هئطخمال .ديعلا نا مالسلاهيلع |

 ةلاسم ىف هللدهجو بصند ملسم نمام مالسلاهللع هلوقو هنع هللا ىضر سناهاور لمعي ريخ

 رجؤبل نمؤملانا مالسلاهيلع هلوقو هلاهرخدب نا اماو هلاهلحعي نا اما اهايا ءاطعا الا |

 لوقيفةمايقلا مونهدعب وعدي هللانا مالسلاهلع هلوقو توملادنع ظكلاف ىتح ”ىش لك ىف |
 انك قهرا للاخ خرا كوع مل لوقيف ىتوعد لهف .مكل بحتسا ىنوعدا تلق ىنا |

 كبلز مون ىتوعد لوقو مف لوقيف ايندلاف كل تاعجف ىتوع دف تهرك ام اذك و |
 ايندلا ىف ىل بحتتسب مل هتيل دبعلا لوش ىح ةنملاىف كل هترخدا دقف اجرف ري رف اذك |

 ةباجالا نم مرحبمل ءامدلا ىطعا نم مالسلاهيلع هلوق ليلدبو هنع هللاىضر رباج هاور ةوعد
 ءالبلاةيلع بص ادبع هللابحا اذا لسو هيلع هللاىلد هللالوسر لاق هنع هللاىضرىلع لاقو

 ىتافهعد ىلاعت لوقبف هتجاح ضقا بر ىا ليربج لاق هير دععلا اهد اذاف ا هلع هحنوابص

 | كيطعا الا أيش :ىلأستال قزعو ىدبع كيبل ىلاعت لوش اعد اذاف هنوص ءمسا نا بحا '
 ١ تيداحالاو هنم لضفا كلرخدا نا اماو كل لمعا نا اماق ببحتسا»الا ”ىثب قوعدنالو |

 | هتاوعدنمهىثىف هببخمال ونمؤملاهدبعنم اهلك تاوعدلا بج هتلاناو ةريثك بابلا اذه ىف

 ( فيكو )
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 | هنع هللاىضر ىلع هل لاق هتالصنم غرف املف ربك و كيلا بوناو كرفنتسا ىنا مهللا لاقو
 ريمااي لاقف ةبوتلاىلا جاتحت هذه كتبوتو نيباذكلاةبوت راذغتسالاب ناسللاةعرسنا اذهاي

 عييضتو ةمادنلاب بونذلا نم ىضاملا ىلع ناعم ةتسىلع عش مسا ةبوتلا لاق ةبوتلاامو نيف

 ةرارص اهتقاذاو ةيصعملاىف اهتيبر مك ةعاطلاف سفتلاةبا ذاو ملاظملا درو ةداعالاب ضنا رفلا

 حرفا ىلاعت هللرثالاىفو هتكحض كحض لك لدب ءاكلاو ةيصعملاةوالح اهتقذا 5 ةعاطلا

 ةبون هللاىلا بات نف دراولا نائمظلا نمو دلاولا ميقعلانمو دجاولا لضملانم دعلا ةبوت

 هللالوغ لاق ليعمسانب زيزعلادبع 6 ىور ال هااطخ ضرالا عاقبوهظفاح هللاىسنأ احوصن
 نم سأيب وه الو هيونذ كرتي وهال هلرفغاف رفغتسي مث بنذلا ٍبنذي مدآ نبا عبو ىلاعت |

 دبع ىلع بوب نا ىلاعت هللادارا اذا ةيمجنلا تاليوألاىفو هلت رفغدق ىلا ؟دهشا ىتمحر

 ةيدوبع !قرر نم ةصلخما بارقلا ”نيدلع نغا ملا دقتلا 'نيلفاتنا لا خفت عجتربل ةدابعأ ني
 اربش ىلا برقت نم لاق اك هيلا برقتلاب عوجرلل هقفوب مث ةيانعلا تابذج فرصتب هاوسام
 لوبقلا نكي مل ولو لوبقلاب اءارذهبلا تبرقت ةبوتلاب اربشىلا برقتن م ىا اعارذ هيلاتب رش
 نا لاق لبق له هللاىلا بتا نا نع اشملا ضعبل مهضعب لاق مك بان امل ةبوتلا ىلع ااس

 اديدج اقلخ ىلاعت هللا قاخبف ةيلاخ قش ةنملا عضاوم ضعب نآربخاىفو بوت هللالبق
 هدران حدو هدرا "تدانع_ دنيرفا قلخ كرك ئؤزالا ةدشاب'لاور اًركا ٠ مهب اهالمف

 ردزارهتسل دناثيوردو ارهيربد ناكدس هكريراو اًزس ورسرو ادهد ناشيابّتنج تاجرد

 نيرفغتسملاو مهم نييئاتلاب فيكف ٠ دئادركت مورحم دوخ ىاطعو باوتزاو دنكت نوريب

 عفاش ةعافشو هتمحر ضحمءاشي نمل كريشلا ريغ اهريك و اهريغص ه6 تائيسلا نع وفعي و ©
 | بونذلانم ريثك نعوفعيو ةيمحنلا تاليوأتلافو ةنسلا لها بهذم وهو اونوتب مل ناو

 دبعلاريصيل ةبوتلا لبق ون ذلانم ريثك نع وفعيو اضياو اهنع بوتيل ماع دبعلا علطيال ىتلا
 بئاتلا ىزاحيف رششو ريخ نم ناك ام انئاك ه6 نولعشام لعيو ب باناملالاو ةبوتلل الباق هن

 ةيمجنلاتاليوأتلا فو)اصملاو مكملا ىلع ةينيملا هتثيشم هيضتقت اهسح بئاتلاربغ نع زؤاحو |
 تانسحلا كلّف تانسحلاو تاّئيسلا نماهنا نوملعتال ام تانسحلاو ,تائيسلا نم. نولعشام معبو

 اوراصونوكلاو سفنلا نه اوجرخنيح مهتبوت لبقي ىلقبلا سئارع نعو تائيسلانع وفعب
 نولعشام ملعيو هرك ذ ريغ نم مهب ولقب رطخمام مهائيس نع وفعيو هسدقب نيسدقم هلالها
 هل نوكي نا لقاعلاىلع مالسلا هيلع مهاربا فم ىفو تاولخلاىف هيدي نيب عرضتلا نم

 ةعاسورخاو مدق ايف هسفن بساحم ةعاسو هللا عْنص ىف ركشو هير اهف ىجانب ةعاس تاءاس

 ىروندلل لاق الجر نأ ىورو اه ريغو برشملاو عطملاف لالحلا نم هتجاحح اهنف واخي
 املكفهما عم ىصلاك نك لاقف ىوللا ىنفرص ىلوملا بابىلع تفقو املكف عنصاام هللاهمحر

 نيينذملا ضم, ناربخلاىفواهيااهمضت ىتح كلذك لازب الف عرشضتبو اهيدي نيب عزجم هتبرض
 وعدي مث هنن ضعيف آيناث وعدي مث ةمحرلا نيعب ىا هيلا رظنسالف قحلا بانج ىلا هدب عفرب
 | هلت رفغدقف ىريغ بر هل سيلو ىدبع نم تيحتسا دق ىتكئالماي لوقبف الث عرضتبو
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 | ةلاحتسال هلبقامىلع فطع'' ام وزحم هنوذلهنم اهطوقس سيلو سايقلا فالخهنأىلع ىا ١
 لطابلاوحمب نا ىلاعت هيداونهو ىنعملاو طرشلاب اًتلعمال اقلطم لطالاوحمي ىلاعتهن”ال ىنعملا

 يعلم لكاوزا نويو ةعقحو | ةقمللا وع اك لي يوتقا لايك اخ ناضغ ,ىا موب قلل كيتمو

 تيثيو بيذكتلاو تهبلانع هيلعمه ىذلا لطالاوحم. ىلاعت هناب مالسلا هيلع للالوسزا
 لايقتسالل اذه ىلع ةغصلافميلع هترصنب هلدرمال ىذلا هئاضَسوا نا ءرقلاب هيلعوهىذلا قحلا

 وحلا ن.ءاهب ةقث اللا اهماكحا اهيلع ىرجيفبولقلا ءرمضتامب ه# رودصلا تاذب ميلع هنا

 ( قشاكلا._لا)تاشالاو
 تسس ىحم و ريوس ناشيا ىارتفا ةلظم و ون سار

 فوصوملا فذحف بحاص ىنعب ىذ ثينأت انههتاذو سنجلاةدارال رودصلا تاوذ لقب ملو

 ىعاودلانمىلقلاب ةُمئاقلارطاوخلاىهورودصلا ةيحاص تارمضملاب ملعىا همام هتفصِتميقاو

 نبلل لاَه اك اهيف اهلولح و اهتمزالع رودصلل ةبحاص تلءجو هيف ةدوجوملا فراوصلاو
 هدابعف فرصتس ىلاعت هللانأ ىلا ةراشا ةي الاىف و اهطيوذ نينجوه ةأرملادلولو ءانالاوذ

 قاوم ىلا ىلاعتإ هللا نواف .تامالجر نأ © ىور ) .دعب .ءاندا و بيرق داعبا نم .ءاشي اع

 سانلاهحرط دق هدجوق مالسلاهيلع ىسوم ءاخخ هلسغاف .ىتايلوا نم ىلو تام مالدلا هيلع |

 هنا ىسوم اي هللالاقف سانلاةلاقم عمسن تنا براي مالسلاهيلع ىسوه لاقف هقسفل لبازملاىف

 تنا براي لاقدهبا لوالا مهل ترفغل نييثدملا عج ىنم لاسول ءايثا ةثالش هيوم دنع عفشت

 ايعركا قدك كلوت ءولا .قيوفار» ناطقيملا ليوستب ىصاعملا تيكترا تنك ناوىناوعت |

 بحا نيحلاصلاعم سولحلا نكلو طاقم هاككراب هقسفلا عم عدك ناةينل ىاثلأو ىلع

 هنم هللا هاندا ةثالثلا هذهف اصلا ةجاح مدقا تنك رجافو اص ىنايقتساول كلاثلاو ىلا |

 ةررسلا و ردصلا حالصا لقاعلا ىلعف سانلاو وه هدعبا امدعب هدنع نيبرقملانم هلعجو |

 مكل تناك نا ىنعب مكلامعاو..مكبولقىلا.لب مكلاوماو ؛«روص ىلا نظنبال هللا ناربلاىفو

 نم ميقتسملا قيرطلا ىلا ىدتهي اعرو الفالاو اقلظم نيلوبقم اونتاوكت ةحلاص لامعاو بولق
 ةدلكلاو ىلزالا مكحلل ةربعلاوةضراع ةواقش تناك هتواقش نال كلذو لالضلاىفهرمع ىضم |

 متحاميرو مالسالا وهو قحلا تشورفكلاوهولطالاهللاو-ميف كلاذك ناكاذاف ةلصالا |

 اصيص ربو ماغلك رفكلاىلا لب ةيصعملا ىلا ةبقاعريصيف ةعاطلا ىلع هتقو ئغم نم بلق ىلع
 © ظفاحلا لاق إ) ةضراع هتداعسو ةيلصا هنواقش تناكام امهوحنو |

 دننك اهر تيانعب دوخ راك ةكعب نا .٠ تسيدهازو ىدنربهن تبقاع نسح نوج
 ناك لقب منا هن“ ال هنع اوبانامع زواجتلاب ةكمدابع نعةبوتلا ليش ىذلاوهوإ» نيعملاهللاو |

 ةماعنه امهنع هللا ىضر سادعنبا لاق زواحتلا ىنعم هنمضتل نعب لوقلا ىدع ىصاعملاب ءاسغا

 | ىصاعملانع,عوجرلاىع ةيوتلاو هتبونهللالبقعهنم با, نمو ودعلاو يلولاو نفاكلاو نمؤملل ْ
 بلقلاىؤفينذلاةوالحدجنالناوه جنشوبلا ىرسلالاقو ادبا اهدواءيالنا مزعلاواهيلعمدنلاب |

 مس و هيلع ىاعت هللا ى .هللا لوس ر دجسم لخد ابارعاناهنعهللاىضررباج («ىوروإلهركذ دنع |

 ( لقد )



 0و توون ههج © ٠

 | نا ثيدحلاىف وريثك هللادنع ىللقلاناف اهفعاضي ىتح ةليلقلا ةنسملاب دعوا مولعلارحم ىفو |
 ءامكح دحمتما اهنا هيلاَّللا ىحوأف ةموحرملاةمالا هذهنع براي ىتربخالاق ميس نب ىسع
 ريسبلاب مهنه ىضرا و ءاطعلانم ريسبلاب نوضري ءايبنا لعلاو ةمكحلانم مهن'اك ءاماع
 روصتي دملاهللاهمحر ىلا زغلا مامالالاق هللاالا هلال لوشن اب ةنلا مهدحا لخدا ىلمعلا نم

 رثكأ هتازاحمب ىرخا و هيلا هناسحاب هيلع ءانثلاب ةرم رخآ دبع قحىف اركاش نوكي نا
 اماوةللاركشي+ سانلا ركشي+ل نممالسلاهيلعهللا ل وسر لاق هديا لاصخلا نم كلذو هيلا هعنصام

 ىصحم ال هن“ الرصاق هؤانثف ىتا نا هناف عسوتلا و زاجملانه عونسالا نوكيالفىلاعتةللهركش
 ةمعنلاءارو ىرخا ةمعن هركش نيع لب هيلع هللانم ىرخاةمعن هتعاادف عاطاناف هيلع ءانن

 كلذو هتعاط ىف لب هيصاعمىف اهلمعتسيال نا للان نكشلا ةروجو# نيسحارامتااوب ةروكشلا
 هريس و هللا قيفوتاضيا

 مكى ركش ىوهرهب هنوك هج ٠ مت رب وزا ىومره تسياطع
 شزكم :ركفاله ب هن كفاه كك إش ودادزاهدو مثح كنا ارت

 طاءاكرش مهل ماهلوق نع بارضا هناىلع ةكمرافك ىنعينولوق١ لب ىاةعطقنم ماد نولوش ماو
 ىخي وتلا راكنالل ةزمهلانا ىلعزا ءرقلا ةوالتوةوبنلا ىوعدب 6 ابذك هللا ىلعؤم دم هي ىرتفا له

 ءارتفالا امسال ءارتفالا ىلا وه وه و ماللاهيلع هلثم اوسْس نا نوكل املا لبق هناك
 وه ءاتفالانا؟ستكلا) *ءا[قالا نيب قرفلاو اهشخلا و ىرفلا مظعا وه ىذلاهّللاىلع

 هللاأشي ناف الغ هبف ريغلل ديلقتلاة جو ىلع نوكي دق بذكلاو هسفن لوق نم بذكلا لاعتفا
 هعنمل هللاىلع ىرتفاول مالسلاهلع هبا نايس اولاقام نالطب ىلع داهشتسا هي كبلق ىلع مح

 رانيا "الدقم نأ مهنم لوق هللا ىلع ءا رقابنا ءازقلا .نارك# لضوعد نان دعك ةءللف اك ْس

 ناكول ىلق هنأكف اعطق هنع هعنم هترورضنمو هنع هرودص مدع ءاشي لب ىنلانغ هرودص
 كلاس رطخب مل ثيحب كيلق ىلع مت كلذ أشيناو هنع هرودص مدع ءاشل ىلاعت هيلع ءارتفا

 ىحولارتاون' لب كلذك صالا نكي مل ثيحو هفورح نه فرح قطنم ملو هيناعم نه ىنغم
 ىلعهللا تح هنيرتها نا كنا ىنعي ةيمجنلا تال وأتلاىف لاقاك هللادنع نم هنأ نس انبحف انيح

 ماغيبو ون لدرب دهلرهم ىني ٠ كبلق ىلع متم لف كبر ىلع بذكت مل كنكلو كبلق
 ةطلاغملا نع نوظوفحم ةثرولاو لسرلاو ةكئالملانأ ىلا ةراشا هيفو «دربب نازا شيوخ

 هللادع نب لهسزا ىملس قئاقحرد ٠ ءايشالانه 'ىش ىف هللا ىلع ءازافالاو ةعيرسشلا ناس ىف

 تافتلا اتدهنوت ىلدرب ىلزمل هتبحم و ىلزا قوش رهم هكدنكيمه لقا ءرس سدق ىرتستلا

 # هتاملكب ىقا-اقحبو لطابلاةللاحمي و ف ىدرك غراف قلخ ىاباو تباجازا و ىنكتر يغب
 ةغيصو ليلا مسالا راهظا هنع'ىبنباك متم ىلع فوطعم ريغ ءارتفالا ىفنل ررقم فانئتسا

 عادلاعدبو ناسنالاعدبو يمك مك ةلإس رص ءاحن تفحصملا ىف خعتدتكو رارمتسالل عراضملا

 لصولا لع فقولل المحو ظفللاىلا ارظن راصتخالاو فذحل الا هيف ويهذ امت ةينابزلاعدنسو

 اظفالا ىلع طخلل المح اضيااطخو لصولا لاح نينكاسلاءاقتلالل اظفا وا ولا طوقس نأ ىنعي
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 ءازموالا هلاروقتمي تاكد لا نح لغا تام قماوالا |ديبتك,تاسدج الا تجلت ام زسو
 ناميالا لمكتتم انمؤم تامدخم لان ح ىلعتام نمو الا انت تام دمم لا بح: ىلعتام
 دم لا بح ىلعتامنمو الا ريكنو ركتم م ةنلطابت وما كلمهرمشب دم لا بح ىلع تام نمو الا
 هل حتف دمحم لآ بح ىلع تام نمو الا اهجوز تيب ىلا سورعلا فزتاك ةنجلا ىلا فز
 الاةمحرلا ةكئالم رازمم هربق هللالعج دمت لا بح ىلع تام نموالا ةنلا ىلا ناباب هربق ىف
 ةمايقلامو» ءاج دم لآ ضغب ىلعت ام نهوالاةعامجاو ةنسلا ىلعتام دمحلا بح ىلعت ام نمو
 ضب ىلع تام نموالا ًارفاكت امد لآ ضغِب ىل:تام نهوالا هللاةمحر نم سيا هين. ع نيب بوتكم
 صال امهناكن م لكف ماللاهيلعهيلا مهيمالوؤي نيذلامهدم لا و ه ةنجلاةحار مشيمل دم لا
 قلعتلا نكن يسحلاو نسحلاو ايلع و ةمطافزأ كشالو لالا مهاوناك دشاو لك ١ هلارع
 ريسفترد ٠ لالا مع اونوكي نا بجوف رتاتملا لقنلاب تاقلعتلا دشا هللالوسر نيبو مهن
 تمسقناشيارب سخ كبلاطملاونبو دنا مئاهونب هللالوسرترضح ناشيوخ «هكمدروا ىاعت
 لاو ليقعلاو ىلعلا وا امهانناو ىلعو ةمطاف مالسلاهيلع هتبارق ىشاوكلاىفو ٠ درك دياب
 للقو بلطملا اونبوو مثاه اونب مهو ةقدصلا مهلع تهرح ن» وا يالغلا! لاا القدح

 ىلا اود دوتننا الا ارجامكتوعد ىلعمكلأسإال ءاطعنب,!لاقهتوعد اولبقنيذلاهتمالوسرلالا
 ىلا برقت نم لك نيسحلا لاقو هما وا ةمزالمو هتعاط ماودب هيلا اوبرقشسو هللادحوت

 عبطملا انيكموذدحتاو بوح نيحامهوكل بحلا بحبح لا نافىاهتحم خكلع تنجو هتعاطيدللا

 هريس سدق قرعلا نبا خينشلا نع( يح دان ال[زول دعا ادا عيطملا عم
 ن.دمابا خشلاهضغل صخشلا كلذ تدحركف نيدمابا خيشلا ضنس هنا لجرنع ىتلب اقاكنأ |

 هللابحب بلا لاقف نيدم ىباف هضغتاقفانالف هركت مل ىللاقف مانملاف هللالوسر تيأرف
 | هلوسرو هللادجل هنحتامو نيدمابا هضغلل هضغنت لف ىل لاقف هللالوسراي ىليهل تاق هلوسرو

 كح انموهو نتانانأق-نا الا اماف َتلقَعَو تللز هللاو قا. ن-الا ىلا هللال وراي هل تاقف
 ةيريخافأ هلّزم ىلا اَتْتِحَل 'تظقيتشا/ اًمناف 'لسؤ كللع هللا للص "تكمن. تهيتدقلف :ىلانساثلا |

 ةتسح فرت نمو آف هحاونيدماباةضغب لازف هللا نم اهيذت ايؤرلا دتعاو ىكبف ىرج اب
 فارتقالا و فرقلا لصا بغارلالاق هللالوسسر لا بحاهس تناك ةنسح ئاان هك زا

 باستكالل فارتقالاريعتساو فرقهم دخؤوبامو عذجلا نعةديلخلاو ةرحشلا نع ءاحللا رشف ا

 فارتقالا' ليزي فارتعالا لاف اذهلو الامعتسا رثك | ةءاسالافو ايئوسوا ناك اينسح

 ةفعاضمب #* انسح قه ىشاكلا لاق م هنسح نا ىاز“' ىنعي ةنسحلا ىف ئا ني اهيف هلدزت م

 قوط تحن لخدبال امم هعسوب اهيلا دعلالصيال ةدايزبو اهبف صالخالاو اهلثل قفوتلاو
 هيلع لضفتلاو باوثلا ةفوتب عاطا نمل ه6 روكش و بنذا ن د روفغ هللازا + رشبلا
 مظعت نع ”ىن لعف وهو قيقا انعم نأال ىنعملا اذه نع زا هللان. ركشلاف ةدايزلاب

 ةباثالا تهبش ركشلاب لباَش ىتح دحا هياعتس نا عانتمالهللا نه روصتنال امحنم هن كت ملا

 كسي ماعلا ريغل الغش دادتعالا نمضتي امهنم دحاو لك نا ثيح نم ركشلاب لخنتلاو

 م نك
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 عفتلاب رجالارسف ىتفملا ىدعس لاق اعفن :ىا ةبارجاؤ ىلبف نمءايننالا بلطي ملاك ةراشبلاو
 كلذإف ىنكي رجالا دارفا نم اهنوك ءاعدا نأ عم الصتم هنه ةدوملا ءانثتسا لعج رهظبل

 دمجاي لق ةيمحنلا تاليوأتلا فو «سيعلاالاو ريفاعنلاالا ٠ سينام سيل ةدلبوإ هلوقىفاك
 مكلأساال اضيااناف اضوع لضفلا ىلع مكنم بلطي سبل .هللانال ارجأ ريثبتلا ىلع مكلأساال
 دعلا قفو» هلضف. ىلاعت هللازأ امكف انسح اًتاخ هللانم ذخا سؤملاناف .ارجأ رع ىلع

 هيلع كبطعي لب اناحم هلضف كبطعي ناب ىضري سيلو هب نما نمل باوُنلا ىطميو ناعالل
 غيلبتلا ىلع ارجا كنه بلطي ناب سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسرل ىضرب سبل كلذك ارجا

 ىبرقلاو مالسلاهلع لوسرلا ةدوم ةدوملا 6ىبرقلاىف ةدوملا الا اضيا كلعفشي لبريشتلاو

 ةدوملاب ةقلعتم ماللا ىنععو ةدسللىفو محرلا ىنعع ىه ىلا ةبارقلا ىنعع . قلزلاك وادب

 [نجنإ هدوملا مالكا فك قنا دجإ زها عنج كلك ئيطاو ظدايلوسوف لنك هلووت
 لاق نم لوقف ليسسق نم ءانثسالاو هب اهلاهبشت همماهانثتساو

 كئاتكللاإ غازرق .قملواف نهب اخي مفيش ا نأ ذزبغا لبق ضيعالو

 نال ةلاسرلا غيلبت ىلع ناك ايارجالا بنطي نا مالسلاهيلع ىنلانم روجال هنأ ال كلذو

 مكلأساام لق هلوقىف هيفنب حرص هنأالو لمفا هنأ ال كلذب ىلوا وهو هوبلطي مل ءايننالا
 ىلع رجالا بلطو كنلا لزئاام غلب ىلاعت هلوقل هلع بجاو غيلبتلا نالو رجا نم هلع

 ىحولا غيلبت ةلباقم ىف بلطي فيكف ءايسشالا سخا ايندلاعاتم نأالو قيليال بجاولا ءادا

 هدا 5 ناالو نيهم فزخ ايندلاو نيم هوج علا نال ءايشالانعأ وه ىذلا ىهلالا

 الصا ارجا غيلبتلا ىلع مكلأساال ةياالا ىنمف ةوبنلا ةحصب عطقلا ىفاني كلذو ةمهنلا مهوب
 كاد نانا و ودا قدالار قوتنا فكس ول اهشلكو ب ىتارق لجال ىنودوت ناالا

 | اذاف ةبارقامنيوىنيوالاشيرقايمكنوطب نمنطب نكيمل هن ال رجاب سيلهاكل ىبصتخارجا
 | هكاوس ةءوزملاو ةداثلاو عّرتلا ف.مكلا مزالز ىع. :ئذالا»ع فدو“ قلصق'عكتازقىبازق تناك
 ا مكلاف نراقالا نع قدرا عقدو محرلا ةلصب نورخافت عتكدقلإ الوا غياتتلا نم 1 ظ

 فاضملا رامضا ىلع مالسلاهيلع هتبارق لها ىبرقلاب دارنا زوجمو ركذام لاحلاو ىتوذؤت

 ىنعملاو ةدوملانم لاح فرظلاوةيفرظلل اذه ىلع ةملكف مهيذا كرتو هئابرقا ةدوه ةدوملابو

 نم اذهل كسر اناعلبق ا تلاؤنلاتماجمأ كلوزر مهف ةنكمتم ةئبانأ ةدوه ىجارق لها اودوت ناالا

 نيسحلاو نسحلا ىا ىانباو ةمطافو ىلع لاق مهمتدوم انيلع تبجو نيذلاءالؤه كتارق

 لال دس ىلإ توكتش لاقي هنأ هنع هللا قشور لعب نع ىواناجر هلع كدي ورميتع هللازوعو

 نم لوا ةفالخلاىف ىا ةعبرا عبار نوكت؛نا ىضرت اما  لاقف ىل سانلا دسح مالا هيلع

 انجاوزا فلخ انتايرذو انلئامشو انناعا نع انجازاو .نيسلاو نسحلاوتنا وانزا ةنملاب لخدب

 هنعودالواذئتيح ةمطافل نكي ملو اهنم ءانثتسا "تك ةريوسلا وأ ىفي قمل! ئدعج علاق
 نمدحاوىلا ةعينص عنطصا نمو ىنرتعىفىناذاو قبب لها رظ نم ىلعةنجلا تمرح مالسلاهيلع

 هيلع هللا ىبصهللا لوس :لاقو ةمايقلا مون ىنقل اذا ادغ اهلعهيزاجا اناف هزا2# ملو بلطملا دبعدلو
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 ىنعيدنا تشهب ىاه رازغ صردنا ةيسرافلابو كلذك نوكت ضرالا ةضور ناف اههزئاو |

 عضوم لكل مسا ةضورلا فاشكلا ىثاوحىف لاق نا نير ىازف تهزنو اهعق نيرتشوخ | |
 صهزلاو نيحايرلا تاذ ةقنوملا ةعستملا نك امالا ىه رارسالا فشك ىفو بشعو ءام هبف
 نسحلا هجولاىلاو ىراحلا ءاملا ىلاو ةرضخلا ىلارظناارصنلا نولحم ثالث ثيدحلاىفو ىبنا ل

 ىلا ةراشا تانملاتاضورىف هلوق بغارلا لاقمونلادنع دمتالاو اهنع هللاىضر سايع نبا لاق

 ىتلا قالخالاو مؤلعلا نم هل مهاعاام ىلا ةراشا للقو ىهاظلا ثيح نم ىقعلاىف مهل دعاام

 لصاح تاذإتسملانونف نم هنومشيام ىاد#مهردنع نوؤاشيام مهلؤتتهباق باط اهب صصخم نم
 نوؤاشيل فرظ لبقو مهلىف لماعلا رارقتسالل فرظ ميد دنع نا ىلع مهر دنع مهل
 ىلع البلد الوا قافشالا تنناكابتحالا نم هيا الاو هللادنع مهنوك نع ةرابع نوكي نا ىلع

 | نينمؤملارجانمروكذملاه«كلذؤ#الوا نارينلا فذح ىلع اليلد ملا اناث ن مالا دح

 ظ اهريفاذحم ايندلاهدنعرقحت واايندلا نم مه ريغلام هنودرغصي ىذلا 6 ريبكلا لضفلاوه ب ظ

 ؤ كاك لاقاك ميظعلا لضفلاب س وصخف مالسلاهيلعىنلااماوةمالا قحىفاذهو اهرخآ ىلااهلوانم

 باوثلاىا ه6 ىذلاؤ هلوقهريخ ًادتبهوهو ريبكل |لضفلا ىا## كلذ امظع كيلع هللالضفناكو '

 فذ مالسلا هلع ىنلا ناسل ىلعهب مه رسشن ىا تاحلاصلاوامعواونما نيذلاهدابعهللا رشة ىذلا |

 موعالالا ذنوب 2 اق لكا لا د لونا يوان قروب كتخال كيلوا ول نيل كئاسلاب مهعراخلا ١

 اهتمارك نيابربخ مدقتو (ىفشاكلا لاقإل هنم ىا مهردب ناونم نمسلا لثم فالح يردتلا |
 مساره ردسي تسيب عئاض ناشيا لمح اكن هولاء (تقيئأتم ع اواازتح اكالاذوا تاهج

 دن ازفس تدابع فئاظوربو دام داهحا تيدوبع |

 دنهذ :ناكوكس وكن: هك لهارج نك ىلطبم اوكي د لخ اك 7 قاكلي اراك

 دقحا راك نكي ةزايدإط واو لس دقو عتاب نجا عملط اناث تيسينارك زاك
 راهنالانع ةيلاخ برعلا دالب رثك ١ نأ ةئيشملا ميمعتو ةضورلا صيصخم هجو ريقفلا لودب |

 ككرادتو ةبها ىلع اونوكيل كلذيمهقوشبف تايبتشملا لك نودجمال مهناو تاضورلاو ةيراجلا
 معئلاراد ةرخ الاو تاف الاو ءالبلا لحن ايندلا ناف ايندلا ىلع ةرخ الا اوبس الو

 ىخلبلا قيقش لاق هاضز قيرط ىف دهجا هالوم بحا نف تافام لك كرادنو تافايضلاو

 نه لاق تلقا نبا نم هلتلقف ضرالا ىلع فحز, ادعقم ةكم قيرطف تيأر هرسس سدق
 هلا رظنا:ىفرط تعفرف  ةرشعلا لع ديزت اماوعا نكذق قييرطلاوف كل كو تلق دنقرمس

 كيرفس دعبو كتحهم فعض نم ايحعتم تلقف ىلا رظنم كلم قيقشاي ىللاقف امحعتم
 قيقشاي اهلمحم اهالوف ىتجهم فعض اماو ارش قوشلاف ىنرفس دعب اما قرقشاي ىللاقف
 ناه هدوجو هلضفب هللاةراشب هيلا لصو نش فيطللا ىلوملا هلمحم فيعض دبع نم بجعلا
 لاقف مهل عمم ىف نوكرشملا عمتجا هنأ ىور ه6 هلع مكلاساال لقتب هدوجو لذب هيلع

 رشابم هكىلمع دم هكدبإ هتفايرد جبه ىنعي ارجا هاطاعتبام ىلع لأسي ادم نورا مهضعب
 غيابتلا نم هيلع اناام ىلع مكنم بلطاال ىنعللاو ثلزاف قاايده اوخم ىدزم غالبازا تسلا

 ( ةراغبلاو ( 1
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 ةيرشبلا فعضل غوللا لبق تادهاجلاو فيلاكتلاب قلخلا نيب ضع مل ىلاعت هللا نأ :اهنماو

 عبطلا عمقل ةوقلا لصحيل بلاقلل ةيبرت عرشلا فيلاكت هتمكحب رخاو ةعيرشلا لمح لقثو
 (بئاصلا لاقل

 ار. قشعناكهززدرك تسناوتن>رج ٠ كاخهعطق كينبا تسدزاتسا نشوردبا هجان

 تافولاملا نع ماطفلانم عولللا دعب ميلا باذع هلف ىوهلا ةعباتع هسفن لظ نه نا اهمو

 حورلاو باقلل ةميظع ةمحر ةعسطلاو سفنلل باذعلا اذهو ةيعرشلا ماك>الاب ةيعييطلا

 دامو وا ناناتتكا ليوأت ريع نه انيلع اياذع هللا اهلعج تاعءاطلا هذه لاق نم اذلو

 | هراتخا ايف ريخلا نال رقك ليوأتالب انل اريخ ناكل هللا ضرفب ملول لاقولو ”رفكيال بعتلاب
 ظ ةيدربلا ةديصقلافو لبسالاو نوهالا ريخلاب ديربو لوؤي نا الا هللا

 5 م انقر ظرذعا نوب ودم هناا لانا ق زنيني فز اوديل
 ةلفغلاو بحعلاو ءايرلا نم لامكلل صقنمو دسفم وعامع لامحالاب اهلاهتشاىف نيفنلا عار ىا

 | ك.سفن عطش نا ىدهحافتفلاو هيت داتعاواولح تاعوطتلا ضعب سفنلا تدع ناو لالضلاو

 | ةقكلال عفت راعتاو ةداعلانع اهزابتماب وهامتا ةدابعلا رابتعا نالاهلع قغّأوه اع لغتشاواهنع

 نيفراعلا نع اًقلطم
 هل ل ةانال) ىف قبلا نارزارب ل تيج مالا ةلئاق يؤهل هر كاك كف اك

 ا ىردال ءرملاو مسدلاك ع رملل ةلتاق 0 0 ةذل سفنلا تشز تارملانم مك ف

 ضي ميعطلا موك تاج دادولاو ةبحلا لها نم ءرملا ناك اذا اهسال ممدلا ىف مدلا ا

 رمان نيكر ششملا ىا د5 نيملاظلا ىرتإع اهتكزتو سفنلا خالصال قؤوتلا هللانمو داقرلا

 ىلاتائيسلان م ائثان اقافشا ىا هياوسك امم نيفئاخ 6 نيقفشم إم ةيؤرال حلصب نماي

 نقفشم ةلص تسبلو كيسا قلك اهاجا نمو اسدلاىف اهولمح

 ديعولا ىف لخداو غلبا لولا نر حب ىنعم اضيا هنأ عمانه فاضملا ردع ىلا جاتحي ىتح

 اخت ةاماو اوقفشي موأ اوقفشا ةلاحم ال مم ىقحال 5 زحو هلابو ىا 5 عقاو وهووإ#

 وتم الاسم ار دلاكالا دا1 عاق لإ جدااطنل نانو ضارتعا وا نيقفشم ريمض نم

 (ىوتملافوال ةرخ الاف نونمأي ايندلاف نوقفششملاو ةرخ الاف نوقفشي ايندلاف
 نا كاع ىارتعز اواخر ف عتام“ نامناعخ لول تط سك (١

 دك مك الكسار نيه هن لؤزمإلا يدقكوب لو هارهوع- ذيل ف

 سرد جاتحموا تسي ىهدهج سرد «سربمىبوك نوجت سن شفوخ ةكن ١
 | تاضايرلا ةرثكب ايندلاىف اما مهم عقاو تاوهشلاو ىوهلا لها ٍبادَع نأ ىلا:ةراشا هنفو
 اهدورون ةرخ الا ىفاماو -. اهتاحنو اهفاصوا نم سفنلا ةكزتل تادهاجلا عاوناو

 اونمآ نيذلاوإلم تقولا تاوف لبق داهتج الا نم دبالف نوها ايندلا باذعو اهتبقثتل رانلا

 سفنلا ةيكزتو ىزوهلا 1 عبطلا عمقل عرشلا فيلاكت اولمعتسا ىا ه«تاحلاصلا اولمعو

 اهعاّش ببطا ىف نورقتسم © تانلا تاضور.ىف 8 حورلا ةيلحنو بلقلا ةيفصت و



 هج 4م 2 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 دركم ومو كنر رورغم نائز نوج ٠ درزو خرس ردناركتم نالفط وجم

 ليصحت لقاعلا ىلعف ةأرملا مكحىف وهف اهف راخزو اهتيزب رختفا نمو زوجي لكل ةسفاا 1

 ديبل لاقاك ةيناف ةلئاز اهرساب اهفامو ايندلا ناف ةقانلا ةحلاصلا لامعالاب ىورخ الا هاحلا

 « لئاز ةلاحمال معن لكو * لطاب هللالخام'ىثلكالأ *

 نع بارطضالل ليو ةزمهلاو لس ةردقم ةعطقنمما ه«ءاكرش مهل ماج ايندلا معن دارملاو

 ناو سنالانم مهيطايش مهؤاكرشو قيقحتلاو ريرقتلل ةزمهلاو نيدلانم مكل عرش هلوق
 نيطايشلا نمءاكرش مهل لب ىنعملاو اهتقبقح ىلع ةفاضالاو سشيرق نم نيك رشملل ريمضلاو
 اوعرشو# ءارغالاو نييزتلاب هلع مهنونواعيو نايصعلاو رفكلاف موك راشي ءارظن ىا

 ه«نيدلا نم قه ناشيا لدرددناهتسا راس ىنعي ناشيا ىارب دناهداهن ةيسرافلابو ليوستلاب هيمهل

 ةعيرشلا تافلاخم رئاسو ايندلل لمعلاو ثعبلا راكتاو كريشلاك هك هللا ه نذل لامي دسافلا

 هبرمالاو اذه لثم ىف نذالا نع هللا ىلاعتو اهريغ نوملعيال مال ةعبطلا تاقفاومو

 ةزمهلاف مهنانوا مهؤاكرش ىلقو مكهللوا هللا نيد ةلباقمىف ركذ هن “ال ةلكاشملل نيدلاو

 مل ىلاعت هللا نأ لاحلاو اند عوتشي نا عي كفكا يسع /ناقسنال ئانلا بدال نان ءالاكتولل

 عرمشلا دانساو هتلءاكرش اهولعج نيذلا مهن“ ال مهلا اهتفاضاو لطابلا نيدلا كلذ مهل عرشي

 اهن“ال بيبسلا ىلا لعفلا دانسا لبق نه ىزاخم دانسا ةيلع افلانع لزعمي امنوك عم اهلا

 6 لصفلا ةلك الولو له سانلانم اريثك نالضا نهنا ىلاعت هلوقك مهتانتفاو ميال 2١

 نيب ءاضقلا لصفلاو ةماقلامو نوكي*« لمعلا اب ةاعلااوا[تانملا بخ أن بال ماتختلا« وا

 لصفو لاطابلانم قحلا نيس هيف ىذلا مويلا لصفلاموبو سوماقلا ىتاك لطابلاو قحلا

 نانمؤمو نارفاكنابمىدوبهدشودرك مكح هيمن ىضقلوإ تادرفملا فاك مكحلاب سانإا نيب

 ناشيا نايم للصف ُهدعو اما :ىديدوب هتفاي ازسب ازج كيرهو ءاكرشو ناكرسشم ناهاي

 هملا شافتم باذعلا نم عون ىا ةرخ الاىف ملا باذع مهل نيملاظلاناوإب تستماقرد

 مهملع اليحست رمضملا ماقم رهظملا ماقاو ه دو» عاطشاىبو 6ع اد ناتوردىباذع ةسرافلابو

 امهناو مهملظ ببسي مهقحلي امنا 201 ىذلا ملالا باذعلا نا ىلع ةلالدو مظلاب

 ىوهلاب نيدلا ىلع مهتالبتسا دنع اوعرش سوقتلارافك نا اهن .تاراخا ةي الاودي 2

 برحلا لهاك ةعيطلا تاقفاومو ةعيرشلا تافلاخم 0 هللا هلا لعالا , ام بولقلاو حااوز الل

 لارشو ربزنخلا محل كرا ةقالتد قءارسلام يلع مهنالبتسا دنع ىيتنللا ىزاتتالاوغزك

 (ىور) مالا سكمنسو رششلا عفدنيل هللا ىلا هجوتلا نم دبالف اهوحتو ران زلادقعو رجلا
 لاقفرسو هيلع هللا ىلسهللال وسر ىملا.ونا ءاكشفودعلا هرسا هنع هللا ىضر فوع نا ملاس نا

 لبالانم ةئام هعمو هنا ءاخ لعفف هللاب الا ةوقالولوحال لوق رك او هللا قنا مالسلا هيلع

 ( ظفاحلا لاتإ

 دنام دهاوخم مرو ىتيكب هشيمه نك هك .٠ داد شوخ ىبراشب مع للا نس زعشم

 ( اه“و)



 قزؤفلا ب ةروش هج م. هج

 هاو هلق" ىف ةاَنَع لعحو هلمش هللا عج ةرخالا هني تناك ند كا ىو اندلا نم

 | ايندلانمهنأي ملو هينيع نيبهرقف لعجو هصاهيلعهللا قرفايندلاهتين تناك نمو ةمهار ىهو ايندلا
 | ببصن هلام ىا قارغتسالل ةديزمنم *« بيصن نم ةرخ ًالاىفهلامو# .هل هللا بتك امالا
 ةرخالا ٍباون نه امور نوكف ىونام ىر الكل وايندلا لعةروصقمهتمستناكذاةرخالا ىفام

 تقوتوملاتقوو هنثرحمايندوهثرح هلمعو ث راح هايندقناسنالا نابغارلامامالالاةوةيلكلاب

 خلس الجر.نأ (ىح).دصح امالا ليكيالو هعرزامالا دصحيالو هردِس: ةرخالاو هداصح

 اوقع تغرؤ حلال اقفال اكيلؤر داصلكا# تو ول اوفةلو مخ عرزف ةطنح عرز نا هدبع سمعا

 لاقف ةطنح دصخل اريعش عرز ادحا تلا لع ىتهاازنال طب لاف ةطنح تحك رنا (رظاءارع

 حاصلا لمعلا لمعتالو ىنامالاب رتغتو هتمحر وجرتو تنا ىصعت فيكف ديلا

 ازد لوس را اقرادم 5ك ودم اوز اك يروا وار عد كتي كك طاطنإ

 ردسلا نأ كو كلذ لثم ةرخ آلاف كلذك ا دوهشواظافحو ءانماونيزاومو الا كمردسلا ىف نااكو

 كروب هترخ ال لمع فمان ,الاو سما نب زيبمأ ةرخ آلا ىفكلذك ماطحلاوةوافنلا نيب ازيبمو ةيدذن

 ةلجسسك ايدل لانعط طبع للو ةسفا احم اولا ب 8 قسالا هز رمال لوا ىدلكو فبل
 اذاوالئاط لس ملداصحلا نيحءاجاذا تح قاروالا ضغىرب عيسرلا ىف لظنحلاو ىلفدلاكلب فالخلا

 رظنملاحقتسملا لخنلاو مركلا ةرحشك ةرخ"الالامعا لثءو الئاندغمل رديبلا ىف هانت رضح

 تناك املو اداتعو ةدع ترخداو اداز كيدافا ءانتحالاو فاطقلا تقو ناح اذاف ءاتشلاىف

 ندمنالو لاقف اهم رارتغالا نع ىلاعت هللا ىمن نطابلا ةثيخ سهاظلا ةقث !ر اينذلا تامهز

 قباو ريخ كير قزرو هيف مهنتفنل ايندلا ةازا ةرهز مهنه اجاوزا هب انعتمام ىلا كينيع

 | ناك نم ةيمحتلا تاليوأتلاىفو هلوانت ال لقاعلاف بهذلا نم فرظ ىف ناك ناو رذق رذقلاف
 ءافصو انتعاط د يح قيفوو اكاد هنرح ىف هلدزت ةهيعسو هدهجم ةرج ل ترحل

 | ةعافشو تاجردلاىف ةعفروةناكمو ةبرق ةرخ الاىف هديزنو مويلا انبانعب فراعملاىف لاوحالا

 ايندلابح تافا نم ىا اهنم هتؤن هبافتكم ايندلا رح ديرب ناك نمو تابارقلاو ءاقدصالا
 | ةيناسفنلا ةمسذلا قالخالا اهنم دلوتنا ىلا .بججلاو ,ههفسو .هممصو .همكبوبلقلا_ىمع نم

 نم ةرخ الاىف هلامو ةيناوحلا ةئميهلاو ةيعتسلا تافصلاو ةيناطيشلا ةئيدرلا فاصوالاو

 ةرخ الا ثرح نابنلا سا ع ىفو ةينابرلا قالخالاو ةيناحورلا فاصوالا ىف ىا ٍبيصن
 هتلغش نمو ةريهاظلا تاماركلا ايندلا ثرحو نيفراعلل اذهو هيرقو هلاصوو هندهاشم

 | هتمدخو هتبححو هللاةفرعم وهف ايندلا رحنم دنارب امو قا نع اه! بجتخا تاماركلا
 |اهلاةبح هلك تع“ نمي ةياءالا فنه ىف مهضعب لاق ةرذ ةفرعملا لهادنع نوكلا نزب الفالاو

 هللا بلطي لب , ةرخ الا, ثرحتالوايندلا ترح لطي الوللا نود ”ىش لك هدنعزعصءازحاللاءلظال
 ةرخ الات رحاضنالاقو ئغزلاةرخ الان رجاوةعانقلااينندلا ثرح لهبسلاةوةنخب الاواين دلا نع
 ءاضق ايندلا ثرحو لاوحالا لك ىف هللا نم ىضرلاو ةر> الاىف ةرفغملاو ايندلاىف ةعانقلا

 لاق بيصن نم ةرخالاىف هلاف ةفصلا هذبب ناك نمو اهم راختفالاو اهنم عمجاو اهنم نطولا

 ا

 أ
 ا

 أ
 1 حسم



 ؛ لوقلا نم ىدتقملا نقنىف ححرا لعفلا نال َُت تاقاك اول لَه لو نكصا قمت |

 ديحوتلابوه حاصاذاةبلقلاوهىناسنالا دوحولا فىهلالارظنملاو اهلةباهن الامم ةنهلالا فراعملا |

 ضرالاىفرذلا ءاقلا لضالا قا 0 2و .الاث رح ديرب ناك قه هك سه د دو نه لاضفالاو |

 ١ ةميئغلا مهض غو توكل نيم وما عماوناك ثيدح كوفانللا قات قاكلا دا رملاو اهتاسطو اهعاتم ِ

 هه م. 2 _ نورشملاو سما زل
 ٠"ةضملا ا لئامشلاب ىللا لوبق ىلا بذحلا هنف تااقالا» هوجو نسحاو ناقشنو تصعت

 '٠ أراك اولص ماللاهلعلاق كلذلو ةنيزملا ظافلالا نم فطلاو عقوا اهناف ةحلاضلا لامعالاو

 (ىوتلاف ور
 اك شاوك ابره ناز دار ذك 5 رم ناذج زل ؟غوعف دن

 | ةيهلالا فراعملاو ديحوتلا لع ىه ةيونعملاو ةرهاظ ةلراوسلاع ةيونعمو ةيروص قازرالا نأ مْ

 | ىتعيال ام , ملكتلا دفن لذغو رشلاو لك الاةعبطلا ذغ لاش حاورالا اع ىدغتس ىلا

 | راسو تاذلاو تافصلاو لاعفالا تيح نم ديحوتلالع حورلا ءاذغو ركفلا ىلقلا ءاذغو

 لاونلاو ناسحالاو فطللاو ريلاللا نم و لاو>الا رئاسحلص نافرعلاوناميالاروناو ركذلاو

 اههييشت ىلعةينمملاةراعتسالا قيرطب اهح انو لامعالا تا رم ىف لمعتسي وهنم لصاحلا عرزلا ىلع قلطي

 لمعي لمحت ةدئافاملا ثيح نف روذلاب لامعالا هيشتل نمضتملا روذبلا نم ةلصاخلا لالغلاب

 هلدز إف ةرخ الاراوب هلامعاب ديرب ناك نء ىنعملاو ةرخ الا ةعررم اندلا ىلف كلذلو اندلا

 ةكئانج ( ىنثاكلا لاق ) اهقوم اهف ةئامعسس ىلا ةريشع دحاولاب هءاون' هل فعاضت هنرح ىف |
 ىوزقا زورب زور نمؤم لمع نينحم هروح تمام احتل اكاززا كان هياؤقل ئداذااةهكدا

 عم بيصن ايندلاف هلو هقحو لَه ملو دوشبم دحا هوك ربارب هرذ كي هكىدحات دريكم |
 ءالخجالا لارج اج راتشالاو عرؤ“ ةتاجتنالا" ةلاغألا هللا" "كضيف هوما "ئىزرلا/ نأ

 رب دنا هتفك ناياس كله نم ريخ ةحيبستل ماللاهلع ناهلس لاق ثنذلو ءىشب سب
 رابتخا لع ناماس نكرابتخا ييهسؤز هكدندرك هضع لغو كلمولام مالسلاهيلع ناهلس '

 2315و كدا" كايا يدك

 دنهدتاح كس ود رهىبلط ى مع ٠ دنهد تاكد ةازعا نط" اتذ

 هناف باقعلا عفد لجالوا باوثلا بلط لجال ىلص نم نأ ىلعلدب ظفللا ىهاظ ىلق ناف |

 هام تناذ اذا الا مفنتال ةعاطلاو ناعالاىف ةغرلان ال حضتالاهنا ىنعاوعمحاو هتالصدصت |

 ناقعلان م .فوخللو تاوثلا كلطل هنف" ةيغرلااماؤ ةعاطو اناعا هتوكل هنف غر ةنغرلا

 حبحصلا رذبلا ءاقلابالا قتال ان ولك خالد اتا ولعاو اضيرم الع نوكيا رحال هك شف

 نوكي الف ىلاعت هللا ةيدوبعالا سنل تاداعسلاو :تاريخلل عماللا حبحصلا رذبلاو ضرالاىف

 وهو © ايندلا ثرح#جهلامعاب ديرب ناك نموهم هللاىضر هيف بلطي نابالا ايورخا لمعلا

 : هلامسق امسح اهنم ّظ اه يدلك هنؤل 8 2 اع.مج ة4لياغلا ضاّعالا, باخحا هف لخدو

 | لكوكب لأ زوحنو ىناثلا ةواضببلا هفص خقاولا 20520107 , قاعتم اهنفدضتلاو هدنريال امال

 داع كاينجإل انفنلا اكنيب نأ ىلع هب آلا تلادكوحتاو ىنغملا او اهضعن ىا لهو



 قزوشلا هروس هوو >28 ٠٠١86

 رفعج لاقو هيلا هراقتفا كلذب ددحيل ةرم دقشبو ةرم ديعلا بلقيف هركذ دجوب نكل هب ظ
 | تابطلا نم كقزرهنا ىنعي لاوح الا ىلعهميسقتو لالخلا قزرلاىف هفطلهنع هللاوضر قداصلا

 / رشني ىذلاوهلبقو هودحجام هن ادعاب فالولو هوفرعف هنايلواب فلعل ىذلاوه هريس سدق
 ديؤم تايوثمو :تساوخ تقوم| تاءاطوت:نادو» ىو فطل ميضميكاقوي تلاثملا؛زتشيو:بقانملا ١

 اهاسلكو ارهشو دندرك انبار اهدحسمو هيعك وا تفطلي رهق محو تسا فال .اريادخب .داد
 قيرطب ىضعبو قيفوت بباب ننكلو كولس تفطل قيرطي ىضعي سب دندروا رب اهدكسو

 تفر ًةرانمرب ىزور هتفك زا كلاي. لاس نيدنجدوب ىنذؤم نالدخ ىاضتقم دوريم رهق

 ىواب هصق تفر شيارسردب دما ورف هرانمزا نوجدرك قشعت داتفا اسرلا ىنزرب ىو ديد
 رب زانز تسطرش تقفاوم قداص قشع ردو تستسار ىوعد كرك بك نيرا تيك

 تسم نوحو دروخ رمحو تسير ىاس#رازا ند نا عمطب تحدب نا تسيدباي نايم
 امان ودك نيو تفز ماريوت ل نبش مظرذو 0171 ]7
 أ ىقذؤم لانس نثدنجب دبش كاله ىباسرتبو ماتفوذ مايزا ىلزا .نالذخم دنكفا: مناخ نار زد
 (ظفاحلا!لاق) دسرت دوصقميو دش كاله ىباسرتب تققاعبو ديزرو مالسا عئا رشرد درك

 دورب تلاح هن رخا ١ هضكبااع ضل هأ تاسعاخب نر ةيهر قيموا ىوراوتبلم مكح

 | كفطلامو امه دامو اهتضماؤعو اصملا قئاقد معي نم فياللا هللاهمحر ىلازغلا مامالا لاقو

 | لعفلاىف قفرلا عمتجا اذاور ةفنقلا نود, قفرلا ليشكل حلصتسملا ىلا اهلاصياىف كلسي مت

 أ هدحو هللالا لعفلاو ملا كلذ لاك روصتيالو فطللا ىنعم مث كاردالاو مسلايف فطللاو
 | ةرسلا ةطساوب هتيدغتو اهف هظفحو ثالث تاملظىف هما نطبىف نينللا هقلخ هفطل نمو

 ىدنلا ماقتلا لاصفنالا دنع هايا هماهلا مث مفلاب ءا ذغلل لوانتلاب لقتسبف لصفتس نا ىلا
 دقو خرفلا نع ةضيبلا قتفش لب ةدهاشهو ملعت ريع نم ىلإلا تاماظ ىنولو هصاصتماو

 | ءانعتسالل هتاثتإ تق ىلا :ةقلخلا زا" نوم نللا:ئلخب زيجات © لااا ىف كيلا طاقتلا هللا

 ىلا نانسالا ميسقت مث ماعطلا نحط ىلا ةجاخلادنع كلذ دعب نسلا هتاينامثنسلانع نيللاب

 ناسللا لامعتسا مث عطقال فارطالا ةداح ايانث ىلاو ربسكلل باينا ىلاو نحطلل ةضيرع

 | ةمزىفناسنالا نوكيف ةفرجملاك نحطملا ىلا ماعطلا درو قطنلا هنمرهظالا ضرغلا ىذلا

 | ن.هقفهنأع مظع مث تابنلا لاو ىلادامجا ملاع نم هلقتفهمرك ىلامتّللا نأ هياع ةمعنلواوتاداما

 | هلعط نانالا ملاع ىلا هلم مث ةدارالاب اكرحتم اساسح هلع ناودملا ملاع ىلا تايثلا ملاع
 ىعسب ديالا ةداعس لا لوصولا مهل سونا هفطل نمو قيسامت مظعا ىرخا همعن هو اقطان

 ثرف نب نم ىفاصلا نمللا جارخا هفطل نمو للاقلا رمعلا وهو ةريصق ةده ىف فدفخ

 مسيرإالاو لحنلانم لسعلا جارخاو ةبلصلا راخمالا نم ةسيفنلا ىهاوجلا جارخاو مدو

 ل

 هيتس عت 5-5 .

 م سس1ساُسسلسُاساسُاااسُلاُاظشاسلا 225225 يي كك كك0ك

 راغإَنفو كعو: هءاررزا ريع ني ريالا : دعنا اة زكام ولا م

 2 ا - نايلاحود )



 <62 0: 2 ناووتعنلاو تما ءزملا

 هءاشيإ نع قزرب وي ةقد هيف عفن لاصيا فطللاناف ةعلك ف الك ذاول ةلخْكام 1 داكتالام هلوقو ا

 ةيضتقنام ىلع ربلانم عون هفطل سنج مهم ن,ذلاهدابع نمالك صخع.ؤ ءاشي امفك هقزرب نأ

 صوصخلا نأ ىنعيعودلا صوصخو سنحلاموم كيب ةفلاخمالفةغلابلا مكدحلا ىلع ةينبملا هتثيشم

 هنداقاام ىلع هدابع .عيمجم هرب سنج مومح ىناسال كلذو هفذنصو ربا عو وهاءاتشبأ نم

 ىنعمال اعيمج مهربي ىلاعت هللاف نيمالكلا نيب صقانتلا مزلي ىتح ىلاعتهريمض ىلا دابعلا ةفاضا

 قرفلا تس الذا ةيهلالا ةمكحلل فلاخم هناف دحالك ىلا لصيهفانضاو ربلا عاونا عيمج نا

 ةمعنب دحا صخم ناب عيزوتلا للبس ىلع مهلا هرب لصي لب  ىندالاو ىلع الا نيب مخ

 مهلاوحاهءمظتنيف ةمعنلا نم هدنع اهفرخ الاىلا مهنم دحاو لك كلذب عجريف ىرخاب رخاو

 ةديعمل نانو مهعارف نبا و ىدؤف اهمرامتو مهاد حالدو مهشاعم تانسا مو |

 أضعب اهضعل رمسشلا هسا ءرقلا تاي الاذا تاسح ريغل ءاشن نم قر مهضعب لاقو رد الإ 1

 لصالاىفةوقلاودادعلل هقطل مومع ب بسام وهو ' ىش لك بلاغلاةردقلا هاله ى وملاوهو

 اهنوكلةردقلا ىلع تلمج ىلاعتهللا ق> : ىف الاخ تناكاملو تفعضلل ةداضملا اهتدشو ةنملا ةبالص
 لاق ءاشي امب ءاشإي نه صيصخم مثالي وهو بلغيال ىذلاعسينملا هزي ز علا + ةوقلا نع ةببسم |

 لوبقل ةدعتسم موقت ندحاف اهبلع.سانلارطق ىتلاهرطقلا فطل هدابعإ هفطا رايكلا ضعي |

 اسدلادامعالهدامع مهلعج ناب هدابعب فيطلاذاو ةادولل ةيدافطلو ةطساوالب ىهلالا ض هلا

 0 00 هل ود نب دياعلا اناا كويللو حملا داعألو ْ

 كامرا ا هنا امفقل 1 ءآرقنلا لانو 0 ا

 نينم وم لاب تكف نيزفاكتلاب :نسحت |

 تسود هج نمشد هحامغي ناوخ نب رب ٠ تسوا ماع ٌهرذس نيمز مدا

 هجوريغ نم لاملا عيمججىف مهتالماعم قئاقد معي هنأ وملعل فيطل هلو ءانغالا بطاخو

 مهف لع هنا ةدانعب هفطل نمو هفطل تافص رهظم مهلعج هنأ هدانعل ةفطل نمو ليوأت عون

 مهفشاكو نافرعلا راوناب مهرارسا نيز هنا هدابعب هفطل نمو هوف ىعامهفطلالوو فطل هنا
 دكمفاوم فدى رشق ماعإ ناب ذهن كو ادازإ د« ىف دنحع ا يبطل فكة ذرؤالوشف رد«نايعلاونيعلاب |

 اذكو هديزاون مود ديامرف راك لوف زاك و دهدي تاغ نأ يشك موا ل ا

 درادن لد نو>و هجوا هاكردو دربن هاروا ردقو اضقرب يت موس ىدنزاوت ْ

 تسارجونوج ىارو تداوحراكشةندك ٠ دزدناون“ ىمع' مدارجو نوحز ىبك
 تساضق لامياي ريت نوج هكفالم نوجز ٠ تسردق ُهتسب تسدارج هكوكم ارح

 دنارذك لحن ارروهج متارجو دناد ملعبارروماضءاوع هكتانا فيطل هكمدروا حضومرد

 هد رده :وكشاو داد دوخ رده تمعن ما فل دك هدا زرارتمالا 2-2-0

 لاقو:اوش وشق الثل ةرخ الا ىف مهونذ دابعلا ىسني ىذلا فيطللا مهضعب لاقو ٠ تساوخ
 ةدوجوم اهلك ءاشالاو نطابلاو صهاظلا ىفد وج ومهدامعب فرطل هللاه ريس س دق زارخلا دعسوب |



 قروشلا ةروس يف م.م

 ظ اهمزالب ةارامملا رسفف ةلداجلا ىلاكلذىدؤيف كشلاوةيرملا مهلخادت لصالاىف ءانعف ةيرملا نم ٍْ
 ١ ىهتنا ةيرمم هيفامف ةجاحلا ةارامملاو كشلا نم صخ اوهو صمالاىف ددرتلا ةيرملا تعارلالاق

 نولداح .ريسفت نوكيف بلحلا ةدشباهع. رضتحسم اذا ةقانلا تيرم نم نوكي نا زوجيو ا
 | نيللانم هبفامجارختسال عرضلل بلاحلاةارامه ةلداجملا هبش نانا ةحتتلا ةراعتسالا ىلعهلالمح
 ] ه6 دعب لالضىإل له ةدش هيف مالكب هبحاص دنعام ج رختسي نيلدادتملا نمد نافل

 | ىلادتم+ نف اهتوم دعب ضرالاءابح اك هن“ ال تاسوسحماب تايئاغلا هبشا ثعبلاناف ىتملا نع
 ىلقعلا زاجلانم دعبلاب لالضلا فصو دعباو دعبا هءاروام ىلاءادتهالا نم وهف هزيوجم

 لمت و هلعف هب فصوق قيرطلانع دعاش ىذلا وه هن“ ال لاضلاةقبقحلا ىف دعلا نأال

 اييرق اناكم قيرطلا نع لضي دق لاضلا نال دعب هبفوا دعب ىذ لالضىف ىنعملانوكي نا
 | لاحمتسالاءةلوالاروما :ةن الا قوىلزا.هن'ال ديعب لالص !قلةنمحتلاتاليوأتلا فو: ادق

 | تملا نفدو تقولا لخد اذا ةالصلا ءآدا عضاوتم ةتس ىنالا ناطيشلانم ةلحعلا لق اذلو

 ليحعتو لزئاذافيضلا ماعطاو بجو اذا نيدلاءاضقو تكردا اذا ركلا عيوزتو رضح اذا

 | ءرملا» نوكيام عيمجم كلذو لصالا هاف قيدصتلاو ناعالا ىتناثلاو بنذا اذا ةبوتلا
 | بارعالا نمالجر نأىورتاحلاصلا لاهالاب اهل دادعتسالا اذكو ةعانبلا اصوصخ انمؤم

 | ىناالا * ىثال لاق اهل تددعا امو مالسلاهيلع لاقف هعاسلاّتم مسو هيلع هللا لص ىنال لاق

 | لامس امرم قار وسو راك وهلا مارشال 3 دعب اين علان كقارهاج هدر واه ل
 ١ هللا لوسرناك هءءادتقالاو هللا لوس رلا_حناك اذاف لاوحالا عج ىفهبءا دتقالا بحا لسو هيلع
 ايلوا .هلالاوسرابز :انتاهماا و انشا اي هل« الاف قابلا ىلإ عما جيذلا لقا ناعب هلاك

 | ةوخالابمهصخو قاوشالاب مهلا انا ىب اونماو ىتورب مل موق ىتابحا ىباحصا متا لاقف كءابحا

 | نيذلا ىناوخاو ىباتسا مثال لاق هللالوسرايكناوخا نحن هباحصا لاقف رخ الا ثيدحلاىف |

 مكتنم لب لاق هللا لوسراي مهنم لب اولاق مكنم نيسمخ رجا مهنم لماءلل لاقو نو ريو ىباونما ىدسب نوتأي
 ةيشلاو فوخلابنرق اذا نكل مهلا دم ثلاثلا وانا وعاريخلا لعن و دح مكن“ اللاق ملاثالثاهددر ١
 ناف كملعب بحعت الفل هاهدرط ثيح نمالاددو.ال ايلاج سبل لعلا نافحدما ناكلمعلاو |

 | يفوتلاومررمو دمع ,ةوشي اوسع [ فقال !درمدا رجل اركي ليسكيرو وطول .ءاؤخ رسل انقعرقرلا

 | لاقاك حيحصلا. نايعلا نم لب عيرصلا نيقيلانم دبالف ددرتلاو كلا مذ عبارلاو ناعالل
 | ايش تددزاام ءاطغلا فشكول ههجو هللامرك ىلع

 دياب ىع هةكنانجت | نيقب ٠ مناد محجوداخ لاح

 دياز فس .مرذن نيف .نا سيدرك نمئاتالا باج رك
 | قشل ادعسناماو ةضراع هنداعسز وكل ديعسلا ىقشي امتاوناتيلزا ةواقشلاوةداعسلانا سماخلاو

 هللا 4# ىوهلا نم هبذوعنو ىدهلا هللا لأسنف هلصا ىلا عجرب لكف ةضراع هبواقش نروكلا

 راكفالا ىدبأ هلانب داكي الام هفاطلا نونف نم مهلع ضيفب مهربلا خيلب رب ىا 1 ةاذانم تفل

 | اضيا هريكسو .ةغلابملل اهناف فيطل ةغبص نم كلذ ذخؤي هفاطلا نونف“ نم ةلوق نوظلاو



 هج انك دون 0 نوزربعتلاو نيماخل ول

 9 وع م تا ل حج ج ددصص صم جس

 ركب ترضح نازريم زا دام 5ك ةعارأفا قاعملا نيعردو .٠ ءافشسالاو ءاشالا.ؤ هلامعتساو

 لاسراو لازنو ديابىديهمتو لدب لدع نوناق ٍلسو هيلع ىلاعت هللاىلص تسا دمحم تانئاك
 لقعلانازمو بولقلاىفهللانتك ئذلانامالاباتك ىلازيشي ةيمحنلا :تاليوأتلاىفو ٠ تسوا

 دحالدبال نامزالتم نانيرق امهلاف حبقلاو نسحلاو رششلاو ريخلاو عرشلاماكحا هب نزوب
 ىمع نم و هسفنلف رصبا نف مكبر نم رئاصب كءاجدق لاقف ةريصبلا اهاممو رخ الازم اه

 لقعلاىننف نولقعيال مهف ىمع مكب مص ىلاعت لاقاك رخ آلا ءافتنا امن دحا ءافتنا ىف اهلعف

 ايراد كلعجي ”ىش ىاىا مالعءالا ىنعم ءاردالا 5 كيرديامو كي ناعالا ءافتناب ةريصنلاو

 ىردياعاودحا ةيازدهغاسال ثيحم ءافخلاو ةدشلاو مظعلا نم ىه ىلا ةعاسلا لاح املع ىا

 رك ذعضوم لك بغازلالاق ٠ ىناد هجوارب درك اناد زيج هجو ةيسرافلابو انم ىحوب كلذ
 رك ذعضوم لكو ةيماح ران هيهام كارداام و وحن هناس بقع دقف كاردا امو نا ءرقلاف
 ربح تلا 6# ةعاسلا لعل # بيرق ةعاسلا لعل كيرديامو وحن كلذب هبقعي ل كيرديامو هنف

 ليفلاف الاو اهئيحم بيرقوا بيرق ”ىش ىا ه6 بيرق ب قحلاب قطانلا باتكلا اهئيحم

 هنوكل ةسرق لاه نارهاظلا ناكف هنودس دنع ثنؤملاو رك ذملاهبف ىوتسيال لعافلا ىنعت

 َكليَرَقلا ليقود ننام زرع لح ةي زان ةفط .مئاوكل نك ةردقا ةثآ> الا -ةعاذللا | ريطن لا تقتل

 ىنعع صان.و نب الك لعافلا مسا ةروص ىلع ناك ناو بسنلا ىنعم ىلع برق تاذ ىنعع

 ةقيقح 'لمفلاق عم ىف نكي ل املف :لعفلاك دحنا: قمم ةلعال ئررمتو ىلا ىارمتوذو ىلؤذ |
 ”ىجيلعل ىرشخمزلا لاقو هيف لحام مساب ةيمست ثعبلا ىنعم ةعاسلا وا ثينأتلا ءانأ هقحباي مل
 دمجاي ٍباتكلا عساف نايثالا حانج ىلع ةمايقلا نأ ىنملاو فاضملا ريدقتب بيرق ةعاسلا

 اعؤا زج ىفوبو لامجالاهفنزو: ىذلا مولا كئجا نا لبق لدعلا ىلع بظاوو هب لمعاو
 دوش مئاق تماق نادب قلاع ةتمل !ىتعي تسا ققحي ىئارب لعل ككاو موف ىدهاز ماما

 هللاانهين هموجحمو لجالا راظتنا ىلع مههينلاو لمالالوط نع مهرجز هبفو ٠ تياك ذو

 نيذلا ةنغ وادماب قعي تعاتب نقاكات تاع 4 ام لحعتسي 0 نيما نيعمجا م اياو ىلاعت

 تماق اهل ىه قم نولودو اهنع نوقفشيالو ءازهتساو راكنا لاحعتسا ه اهب نونؤيال

 ملاهلا ونمؤي ملال مهناف هباحصاو دم هيلع ىذلاما هيلع نحن ىذلا وها قحلا ال رهظي ىتح

 هناوا لق هيرحنو 'ىشلابلط ةلدعلاو اهمايقل اداعبتسا اهعوقو نوبلطي مهف اهفام اوفاخي
 نينمؤملاناف باوثلا عقوتل اهتانتعاعم اهن«نوفئاخ6# امنهنوقفشم 8 اه 6 اونما نيذلاو هع

 هكد اديههج تمايق زادنناسرت ىنعي ٠ اهم نولحعتسي الف ءاجرلاو فوخلانيب ادبا نونوكي
 كاتحالانم ةباالاف ٠ دوب هجو هجرت تازاجمو هساحمو دنكهج ناشيااب ىلاعت ىادخ
 لل ف دحية واكد يايا د اعشألاوالناغا عفش: لفيف -ازطسوتالول الوزنأو نسسألا“ ل5
 نونمتال نينمؤملا نا ىلا ةراشا هيفو ةلاحمال نئاكلا ىا “6 ىحلا اهنا نوماعيو قه الوا

 هانعال توملاذا كلذو هوه ركي ملدرو اذاو هل نودعتسنف هدعب امب ءالشالا فوخ :توملا

 ادانعاهئيمينوركشيو اهنف نولداجم هي ةعاسلاىف نورامب نيذلاناالأ 8 قاتشموا لهاجالا

 2 ةيرملانه)



 قروشلا ةروس 2 اي 0

 :انتفلا اوفاخو اسدلااوقلط ه .انطف ادا.ع هللا

 انطظوا مرطب قمتم اجلب م وك لن ايت هر

 انقس اهف لام الا اص اقدح هلو

 ( ىوتلافو )
 دولخ كلم وا وجه ىباسا ٠ دوزراو مدا ونا نز مهرب كلم
 تسامش ىارك هكوسناديورنيه ٠ تسامش ىاباج سيح د وخ ناه> نيا

 هل بيجتسا امدعب نم لهأدتبم وهوهين هند يف نومصاخ ىا ه4 هللاف نوج احب نيذلاو
 | كلذنعريمعتلاو هتححم م وضووهتخح روهظل هف اولخد و ىسانلا هل باحتسا امدعب نه ىا

 مهلوش قاثيملا موي ىلاعت هل اوباجتسا مهنأ ىلا ةراشا هيفو هيلا مهتوعد رادتعاب ةباجتسالاب
 رارقالا اوسن ماسجالا ملاع ىلاحاورالا ملاع نه اولزت الامن مكبرب تسلا مهل لاو نيح ىلب
 رارقالاو قيدصتلاىلع اوتبن' مهناف نينمؤملا فالخم راكتالاو ةجاحلاف اوذخأف دهعلاو

 © ظفاحلالاق ١

 دوب قاثيم كيو دهع كيرب رهمو ىتسود ء.دبا ماش رخآ ان' لزا حض مدزا
 ةلئا زةلإز ىا .لوالاربخ /ةّلفعاَو ىناتلاربخ اهي مهو دنع ةنضجاد لم. نانأدشم هي مهن وف
 ةاراحم ةححلاب مهلبطابا نع ربع امناو الصا مهل ةححال لب ٠ ىاج ربانو زيجان ىنعي ٠ ةلطاب

 بضع مهلعوإ# ندناراو ىزيج ىك ابونتفر ةيسرافلاب ةاراحملاو لطابلا مهم ز ىلع مهعه
 مهلالضو ديدشلا مه كل 6 ديدشغ باذع مهلو 86 هروهظ دعب قللا مهترب اكمل ميظع

 | قا نيدلازا باذعلاو بضغلاهجو ريقفلال وهب ه رانلا باذعوهو هبنك فرعبال ديعبلا

 رس

 | بضغلا هللادنع اودجو. امهع اوضرعا .اذاف ةمعنلاو ةحرلا نيس ناءرقلانم هب .ءاخامو

 مهلامها تارءو مهلاوحا ميثاتن نم اذهو كلذ نم هللابذوعنامهلدب ةمقتلاو

 ىروخن.ر دس حاشزا نك نع م ددأا كك قار 12

 "1 ره ةدتلا رون ىنزك ٠ ريم راكزور هيامو رقاب

 هماكحا ىف د“ قحلاب هه استلم هنوك لاح باتكلاسنج ىا دي باتكلالزنا ىذلاللا ب

 | لوئاو ىا 3 نازيملاو م ماكحالاو دياقعلا نم هلازتا حن اب وا لطابلانم ادعي هراخاو

 | اراعتسم نازيملاظفل نوكيناىلعسانلا نيب ىوسيو قوقحلاهب نزوب ىذلا عريشلا ىا نازيمل
 ! قوقح نم ناكءا وس ءادالاةيجاولا قوقحلاهبنزوب ثيح نم ىفرعلا نازيملاب هلاهبشت عرشلا

 ةيهلالا بتكلاىف هيرمالالزنا ناب ةيوستلاو لدعلا سفن لزنا وا دابعلاق وقح نم وا هللا
 نزولاةل ١ لزناوا لدعلاةلا نازيملانافهتلا . مساب ىمسملا ةيمست نازيملاب لدعلا ةيمست نوكف

 ردات دحتس نابار تانوزوم هك اروزارت .دينادرك لزنم ىنعي ٠ 'ىشلاردق ةفرعم نزولاو
 ا ةقضقح اما هلازناو ىلصال ا هانعم نازيملإب تارللا نوكلف .٠ دور مس هدنشورفو هديزخ هر

 | كموقرم هل لاقف مالسلاهيلع ون ىلا هعفدف نازيملاب لزن مالسلاه لع ليئاربج نأ ىورامل
 ا هن مال | لازنانع زاحم اماو عئانصلا تالا عسمج مالاسلا هيلع مدأ و لقو هباونزإ



 هج ...٠ 5 نو رسشعلاو سماخلاءزجلا

 زيت لقع ةحم رس دنس وج ٠ زيتس دياعار سوهو اوه

 ونه ن ةلاكرالوز كدلل[بسكلا نفي ناك كاثك ىلا )باتك نم :ةمازايلزن ازا :تنما_ لقبو ف
 بوجو ىلا ةراشا هيفو مومعلا ظافلا نمام ةلك ناف كاد ا نصحت, ادرك ور ابها نط
 حرموا لزم الا هلك ل همام فاخااو قالا عم ناب

 لصفوماكحالاو عئاربشلا غيلبت ىف مكعيضو و مكفررش نيب د مكني لدع“ الو وي كلذي

 . لإ :.ناديراون دلع نوار انوباعتزج لص خالط ا ةمم افك 004

 ىهنواصاب ضعبلا صخا الف مكعيضوو مف رش ناب ىوساو لدعا نأب ترما ىا ةفوذحم |

 لامكتسال للا ترماو هلوقو ةيرظنلا ةوقلا لامكتسال هللانم ميلعت لا تنما لقو هلوق
 دصقلا زئافلاوهف هف نك نم لاصخ ثالث لاق م'الاهلع دواد أ ,ىدوك ةلمعاا قوعلل

 هبفنك نه ثالث و ةينالعلاو رسلاىف ةيشْلاو بضغلاو ىضرلا ىف لدعلاو رقفلاو ىنغلا ىف
 ايندلاريخ ىطعادقف نهطعانهعيبراو هسفنب ءرملا باحتاو عبت» ىوهو عاطم حش هتكلها

 لدع الةضحتلا تاليوأتاىفوةنمؤم ةجوزورباصنديورك اشباقو رك اذ نال ةرخ لاو
 ةنسلاو باتكلا موزلو ةعدبلا كرتب ةنسلالهانيبو ءاوهالا لهانبب ىوس “ال ىا. مكتب

 انروما ىلوتم و اعيمح انقلاخ ىا مكبرو انبر هللا هج عامجالا نوكيو قارتفالا عقدنيل |

 ه6مكلامجامكلو ف اباقع واناك اباوناهؤا زج اناطخت ال نم انلامعا انل ذ» ىوهلاو ماتصالاال ١

 ةجحلاد6 مكنيبو اننييةححال قف مهكتائيسب ررضتنالو مكتانسحب ديفتسنال اه رانا كزواجال |

 ةموصخالهيداريو انني ةححداربا الىا مكنيبو اننيب ةححال لاش م ليلدلاو ناهربلا لصالاىف

 موزاملانع مزاللا ركذب ىنكيف ةموصخلالمزال نيبنالانم ةجحلا داربا نأ ىلع ءانس اننبب

 لم ةفلاخملل الو ةجاح ةجاحملل قسملو رهظ دق دق ىلا نال ةموصخالو ةجاحمال ىعملاف

 هي انني عمجم هللا قه ةيصعملاو ءادعلالاب همة صخالافلا كا. ءواشا ديف ةرءاكملا ىوس |

 سلو مكلاحو انلاح كانه رهظيف ءاشضقلاا لصفل لكلا عجرم د ريصملاهلاو نب ةمايقلاموب
 ىنعي لاتقلا ةيا اب ةخوسنم نوكنال ىتح اقلادمال ةلواقملاىف ةكراتملاىلع لدامالا ةب الاىف
 مهن المهعم ةيلوقلا ةجاحلا نع ءانغتسالا لوصحل ةيلوقلا ةكراتملاىبع لدن امنا ةياالا هذه
 فكن يج وج#< اوواصو قمل زهظامر دعباو ادانع اورفك امناوجححلانم هقذص اوفرع دق

 كلذ دعب اولتوف دقو مالسالا واب تهمل !١الا اذه دعب قس اللف ةلوقلا ةجاحلا ىلا جا

 ْ ملا لام ناف هروب ةءاضا دعب حصللا بلخ.وةملاز هر ؤاكظ دخل يللا لق دبعلا

 ىهتلا وم ؛كئالفإ راوتفلاو +قرفتلاوادإ:ايندلاو. ةزخالاىفب .روططلا ناو !ةرؤبعبواد اسدلاو |

 ْ نيحلاصلا ةجرد لاننال كنا ٍلعافاوطلا ىف لجرل هريس سدق مهدا نء. مهاربا لاق توملل |

 | رعلاباب قلغت .هيناثلاو ةدشلاب اب حتفتو ةمعنلا باب قاغت اه الوا تابقد تس زون ىتح |

 ْ حتفتو مونلاباب قاغت ةعبارلاو دهجلاباب حشو ةحارلا باب ىلغت ةثلاثلاو لذلاباب حتشو

 ١ حتشو لمالاباب قلغت ةسداسلاو رقفلاباب حتفن و ىنغلاباب ىتاغت ةسماخاو رهسلاباب |

 اودعناو تووملل دانغتشالات ان

 ا

9 
 ا

 ( للا )



 ىرو#لا“ةرّؤس يي مدح 5©

 || رخا وأ ةمايقلاءو. وخب ةتلااكتحو اولا عيدا 3 يبين لجل !19م ةيوعنلا رخأت|
 مهتبانج باحبتسال مهلاصدتساب مهيب ءاضقلا عقو ال 4 5 مهني ىغقل 3 ٌةردقملا مه رامعا

 ىردكلا وب وانيذلا ند كرش اناو ىادك م دعل نم 0 نيذلاناو 2 اعطق كلذل

 لدادات ارت نيطألاة, كارنالاو موانك «نياتكلا لها ىتواءام دعب نم ناءرقلا ىا

 ا اممواست و ناسنالادنع + نيضنقنلا . لادتعا كنتلاؤ:ناءرقلا نم اا ه6 هنم كش ىنل 9

 ةرباكملاو ىنبلا ضحلالا نونمؤيال كلذاو بارطضالا ىا قلقلاف عقوم 46 بيرم ول
 كيرلا اخلشلا لهو اهلا رام و: ىلهتلا »نىاقةشولاو ”نويءاعكلا لحا نأ لكم هتبتساورلعانا فجل
 ةايذلا قفص ودليل ادة واجب اب ننجكو ع كعلا نازح افلا او ةطياقطلاب ذر واوك تدل كول ةنتدرلاف

 ىا 6 كلذلف #2 بيراذ راص صالا بارا سوماقلاىفو هيف هغلابم بير ىذ ىنعي بيرع
 ةيقلاووتل ٠ نيدلا مهلعرش هنأ لج 'الف وا بيرملا كشلاو قرفتلا نم رك ذ ام لجالف
 لمعلاو ندلا كلذ ةماقا ىلا ةفاك ساأا 34 عداف 0 نوسفانملا هنق سفاشت ناب قيقحلا

 ناسل ىلع مهل نيدلاكلذ عرش نءو ثيارض «كشم: ىف جن وك و مهقرش نم الك ناف هبجوع

 4 كيا اوكا سلو اه صاللاو هيلا ةوعدلل تيس لسو هيلع ىلاعت هللا لص هللا ل وسر

 | للا واعا/ ةفاآزاو ا !ةيئاشن مهوب ىج قارفتلا نع ع ىهنلاو ةفاقالاب صالاو ةيصوتلا نم

 لاطإ الةنسلا مةتسم طارص ىلا مموعدو ةقرف نيعيسو نيت ين ءاوهالا لها قارتفا
 | وه -- 6 ةعدب تفاخر ظلغ مالكب عنم ىا © رهنا نما ثيدحلاىفو مههاذم

 | ناها نمو اناا و انما هلق هللا الم ١ لمعلاولوقلا نم شحفلاو هد هيلع

 0 0 ١! فارضنالا ني وهو“( ر 00 عزفلا نه ةفايقلاموب, هللا هنمآ ةعدب  بحاص
 | ناىور ةيزازللا ىف لاقو نيفراعلا اوقاف عطق نيقرفتملل فرصنلا فوألانا كامسلا نبا

 دعاقلا لاح يفك نيدلاىف ىودع داعلم كبل لاَقف عديم ىلا امو. فلطللاب ترظن قا

 رس | كيل اىحواو ه6 تراك ههنا ةوعدلا ىلع وهياع دي مقتساو قه نيملاظلا موقلاعم ركذلادعب .

 | ثيدحلافف و ىنعمااذهىف امقتسم ناك هنأ ال امهلع ماودلاو تانثلا دارملاو ىلاعت هللادنع نم

 ١ اذهو ترامس مقتساف اهنف نأال اقف هللالوسراي كلذ ملال ليقف امتاوخاو دوه ىنتسش !

 نلو اوميقتسا مهفمض بسح .هتم الوه لاقو هللاىماىف هنوق بسحم مالسلا هلعول باطلا

 ءاسالا الا اهقيطيال ةماقتسالا ةقيقحف ام ترا ىلا ةماقتسالا اوقيطت نل ىا اوصخم
 | قحلا ىدينيب مايقلاوتاداءلاوموسرلاةقراةموتادوهعملانم س ورخلا اهنال ءايلوالا رباك او |

 تفك تاريضخ. !نءاب.زيدم ٠ ديلو-هكمدووا + نالسترادا 6 قعاكتلا لاؤان)قدلطللا عطل لاو

 5 هدعو هيسشو مهدوس دوخ لاومازا ىئنصن نم ان نك ع وجر ىزاد هل ىوعدو ندزا ا

 ' مقمدوخ توعدر اكادنغ لؤانتلا نا مراوت دقعرد دوخ رتخد قاثزإ ناردب نيد 1ك

 ناكل اذمحلل ريمضلاوةلطاملاةفلتخلا هي 9 ملأ وها عبتالو 8 7 شاب مةنسمدوخ كاد نيد ردو

 | ىوهلانيدلاةفاو ةفا' قم داو 1 ولا ربعو مهنهل !مالسلا هيلع مظعي ناذووم اوناكو



 نورشعلاو سماخلا ءزملا

 ديامتو دب تسار ءار هناحبس قح
 كتناءار هتبثكرسئا هكدرا ادب ترضخ نازك ٠ زوا وديور رذكب هلجزا ىلاطزا تنحي |

 كلاسلاو بوذجلا ىءاقم ىلا يالا هيلا تمم للا هلوق ريشي ةيمجنلا تاليوأتلافو
 للقتل عطب ميك نما وجلب فرك عبو لالا ىف فازات ضار نم تود ا ناذرإ
 كلاسلاو ردتقم كيلم دنع قدص دعقم ىف نيلقثلا لمع ىزاو ةيذحب نرادلان ع هبذجو |

 ىلاةبانالاو دهإلا ىىدق ىلع ةيادهال نيقفوم هنوحب نم كلسىف مهكلس نبذلا ماوعلانم

 ىلا ةبانالا تلصحةبوتلا تح اذاف ةبوتلا ةحيتن ةبانالاو ىهتنا دانعلا قيرطنم داشرلاليبس |

 هللا هيدهب ةعيبطلاو ةعيرشلا ماقمىف نددلا ةماقا ىف دهاج نم رابكلا ضعب لاق ىلاعت هللا |

 قاما ىف ميماقان ىلا رههابو كيب ماقملا اذه هتاقا_نمو_نشلاو ةفرطلا مام يف متاقإ ىلا
 هماقانمو رسلاو ةقيقحلا ماقمىف هتماقا ىلا هللا هيدهب ماقملااذهىف هماقا نمو جيورلاو ةفرعملا |
 هيلاونايعلاو دوهشلاونادجولاو قوذلاو نافرعلاو علا ىف هنأش لك و ءسمامت ماقملا اذهىف |

 ْ ةعاطتسالاردق برقلا عيج ناسا, كيلعفانا.س مهنيدل انيفاو دهاج نيذلاو ىللاعت هلوق ريشي
 هن القعاط اهطلاخت نا ريغ نم ادبا ةيصعم هل صلخت نل نمّؤملا ناف لاحو نامز لك ىف

 ةيرقو ةعاط ىلع ةعاطف هبوبو ارافغتسا طيلختلا اذه ىلا فاضا ناف ةيصعم اهنا ام نهم |

 نا.الاو ةيصعم اهناب ناالاوهو 'ىبسلا لمعلا اهطلاخ ىتلا ةعاطلا ءازج ىوقبف ةبرق ىلع

 يلاهتلاقو,برقلا عيبج هيلع ىتتيا ىذلا ماسالا هناق هللا,دنع, اهمظعاو برقلا ىوقا نم |
 اعابهم تبرش امارذىلا برش ناو اعارذ هنم تبرش اريش ىنم برش ناو حيدحصلا رخاىف

 لاح لك ىلعو هنم ديعلاب رق فعض ديعلا نم ىلاعت هبرق ناكو ةلورههتنا ىشع ىتانا ناو

 ةئيسلا نع عجر اذادبعلاناف اياطخلا وحمب اصلا لمعلاو برقلاو ةعاطلا نم نمؤملا ولخمال

 مهدانمهاربا نع ) ةتمئافلا همعت هيلع داعاو هناش هللا حلصا هلمع حلصاو هللا ىلا باناو

 اهيبف هدب تسيف هما ىدي نيب الجت عذ ليئارسا ىب نم الجر نم ىنغلب 6 هريس سدق
 كلذل ىلاعتهّللاهمحر فءرك و ىلاهدروهذخأف صيصشش وهو هركو نم خرف طقس ذا سلاج وه

 قلعلا صيصبتلاو ٠ .نايشا ةيسرافلاب رئاطلا شع حتفلاب رك ولاو عنص امب هدب هيلع درو

 هكرشلابنيك ريشملانأامكف ةعمسلاوءايرلاوةدحولا لها ىلا ةراشا ةي الاىفو بنذلا كءرحتو
 صالخالاوةدحولا م امهماع ربكي خلاك ركاب نوك رسشملااذكف ديح وتلا ما مهملع م1

  اوقرفتام و قم هتباده صاخم انف ريشيو هتبانع ةبذجم هيلا انسذحم نا هناحبس هللا لأسن
 ا لاح ىف مهضعب نما اكرافنماوت ملو هلااوعد ىذلا نيدلاىف ىراصتلاو دوهلا قرشامو ىا

 ملعلا ب لاحالا ىاد يلعلا مه ءاج ام دعب نم الا و تاقوالا نم تقو ىف وا لاوجالا نم
 هودجو امسح ةيقحلالئالدنمنا ءرقلاو هللالوسر ىناو دهاشام ةيقحب معلا ىحب تقو الاوا |

 ريغيةلاطتسالا ىتلا ةقيقحو بلط ىنعم ىف نم 5 مهدي ايغب 8 هثعص معلا وا موماتك .ىف

 اهنرهش و اههاجو  امتسايس و اهكلم بلطو ايندلا, ب لط ءاغتبال,ىا تادرفملاىفاك قح
 ةدعلا ىهو هي كير نم تقس ةلك الولو ةهش كلذ ىف مهل نأالال ةلهاجلا ةيدحلل 0

 , 5 ( ريخأتب ) 0
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 | مككلهاف ودع مكنم نكمي مقرفت اذاف معمتجاام اوبلغت نأ ىدعب ملا اذكه مهل لاقف
 | نانالا اذكو ودع مهره ملف اوقرفتي ملوهتماقاىلع اوعمتجا اذانددلاب نومكاقلا اذكو

 | هينوسوت اع نحلاو سنالانم ناطيش هبلغي ل نيدلاةماقا ىلع هسفنىف عمتجا اذا هسفنىف
 | ةحر ةعاماناف اوقرفتتال هنع هللاىضر ىلع لاق هلهتماقاب كلملاو ناعالا ةدعاسم عم هللا
 ربصلاوهحون ةعيرشو ةفلتخم عئارشلا لهس لاق اناوخا للادابع اونوك و باذع ةقرفلاو
 ةعيرشو ماستلاو دارقالاوه مالسلاهيلع مهاربا ةعيرشفاذه ىلعف ىهتنا نيفلاخلا ىذا ىلع

 دهزلاوه مالسلاهلغ ىسع ةعيرشو مركلابرلا لامح ىلا قايتشالا وه مالشلاهلع ىموه

 ميلس بلق ىذ لك دنع طوبغملا تقلا رقفلاو» مالسلاهيلع اني ةعيرشو مظعلا درحتلاو

 هجوتلا نيدلا لوصا نموادباةيقاب ةنطايلا عا رشلا هذهوكيلا راقتفالاب ىننغا مهللا لاقاك
 نع باقلا ةيفدتو ةميمذلا تافصلا نع سفنلا ةكزتو بلطلا قدصوف ةيلكلاب ىلاعت هللاىلا
 دهاوشو قئاقلا فدكلرسلا ةقارمو ةيناثرلا قالخالاب حورلا ةيلختو نينوكلا تاقلعت

 هربعو مدآ اًقلطم هلق نه عرسلا ع عور فلا ىف أددعتم ةثعبلا لبق مالسل اهيلع انس ناكو ا

 ةعيرشب ناك هنو لبق مالسلا هيلع هدبعت رهطالا هريس سدق ا خبشلا مالك ىفو

 قافتاب هموق هيلع ناكام ىلع نكي لو ةلاسرلا ه.ءاحو ىجولا هءاج تح مالسلاهيلع مهاربا ظ

 هلهَللا حتش يح ةرهطملا ةعيرشلاب لمعلاةعباتم هيلعبجم لماكلا ىلولاف ةمالا عامحاو ةمئالا |

 ىلا ريصي مث لادلا حتشب نيثدحلانم نوكيو ناءرقلا ىتاعم مهليف هنع مهفلانيع هبلقىف

 اطخزا ظوفحم ت تسظوفحم هحزا ٠ اوشا اروا تسظوفحم حول

 تاوصلاب لعا هللاو وح و او

 | ضفرو ديح وتلا نم دممعاي هي هيلا مه وعدنام مىلع قشو مظع ىا قكفريشلا ىلع ربك 9#

 لاقو باجي *”ىئلاذه نا ادحاو اهلا .ةهل آلا لعجأ اولق كيح ةودعبتساو مانصالا ةدانع
 اهاوان نم لعاه رهظي ناالا هللا ىلاف هدونجو سدلباام قاضددحو هللاالاهلاال ناةداهش ةداتق

 ضوحلا و هتعمحح ضوحلاىفءاملا تدح بغارلا لاق ه6 ءاشي نم هللا ىتجم هللا ف اهادام ىا

 انهوهوءافطصالا قيرط ىلع عم اءابتجالاو ةيابج جارخلات دج ريعتسا نهو ةيباجهل عماجلا

 ءابتجالا نءالو نيدلاىف قرفتلا نع ىهنلا لسان انجلو جارخلا بلج ىهيو ةياجلا نم ذوخأم
 ىلابلتجي هللا ىنعملاو فرصلاو مضلا ىنعم نيمضت رايتعاب الا ىلاب ىدعتال ءافلعصالا ىنمع

 كهل ىدهيووو هللا ىعدام ىلاةرانتخلا فرص نموهووهيلا هيلتجم نا ءاشي نه هلا مهوعدنام

 هللريمضلانوكي نا زوجم و هيلا لبق 6# بش نم 8 فاطلالادادماو قيفوتلاو داشرالاب
 هدابع نم ءاحشل نم ءافطصالا قيرط لع هبانج ىلا عمجم هللا قعملاف نيعضوملاالك ىف

 ضيف هايا هصيصخت دبعلا ىلاعت هللا ءايتجاو بيش نم ةيانعلاب هيلا ىدهو هدادعتسا بسحي

 مراه نم ضعبلو مالسلا مهلع» ءاس الل كلذو دنعلا نم ىعسالاب ملا م عاوبا هلم للصحخ_ ىهل

 دهاوخار قحودنك ضارعادمحزا .كسهىنعي 6 ىنشاكلالاق ءادبشلاو 557
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 دقو |: اهم هديروخ 2 دشزاب قىاهد ىتسب ناهد نبا

 ىروخ تمكح ىببوا ماطف رد ٠ ىرب او ار نون دب نيشز رك"

 ةئنس لعجو نس ىنعع عرش ه«نيدلا نم ميل عرش ها فطصم قحم هاطعو هضف هللالأستإ |

 ماكحالاو عئارششل الوصاو مالسالان بدو ديحوتلا نم دمة مااي مكلهللا نسىا احضاو اًبرطو

 لدرس سطو ةيصوتلا هياحون هب ىصوامإ# ندزا راش تخاس نشور هارو .ةيسرافلابو

 انعام ونال عا ىإ مظكوني انرعمدي لمحت اعإ رغلا: ىلآ -مدقتلا ةيلضوالو_ندؤءتوفاو

 مالسلاهيلع مون .مدق هبرومأملا نأشب ءانتعالاو ىمالا دك أت نع ةبرعم ةيصوتلاناف ادكؤم
 ىجوانه لواو مارحلا و. لالخلا هيلا ىحوانم لوا هناف ةعيرشلا ءاسا لوا هن'ال

 اذه ىلا ةمرحلا كلت تبقبف مراحلا تاوذ رئاسو تانبلاو تاوخالاو تاهمالا سرحت هلأ

 رييغتو مالسلاهياع دمحم ىلا انيحوا ىذلا مكل عرشو ىا كيلا انيحوا ىذلاوإي نآلا

 ةرفكلا راكتال عماقنا هتلاسرب عرصتلل ٍلسو هللاىبص ىننلا بناج ىف ءاحالا ىلا ةيصوتلا

 عم هدعبام ىلع هعدقتىف رسلاوهو هئاحماب ءانتعالا لاك راهظال ةمظعلا نون ىلا تافتلالاو

 اميدق انبد مهل عورمشملا نورك ناك لكلتعزامهلا مون ةيصوت مدقتو انامز هيلع همدقت

 قيرطب مالسلاهيلع هيلا باطخلا هيجونو مظعتال ىذلاوهو تالوصوملاف لصالاب ريبعتلاو
 ىسومو ميهازإا هبانبصو امو لي هناسل ىلع مهل هعرش ىلاعتهنأ ىلع هينتلاو فيرشتلل نيولتلا
 ىلوا نه مهريغاشمو ءادنالا رب اكا مهنا رك ذلاب ةسْنخلا ءالؤه صيصخت هجو كي ىسعو

 ىلع بصلاا هلخم ة#نيدلا اوميقا نال ةريثكلا عابنالاو ةميظعلا عئارسشلا باخاو مزعلا
 عورسشملا كلذامو ليقهن اك فانئتسالا ىلع عفروا هيلع نيفوطعملاو عرش لوعفم نم لد.هنأ

 هتعاطو هللادبحوت وهىذلا مالسالان يد ىانيدلا ةماقا وه ليقفلسرلا ءالؤه نيب كرثشملا

 ٌليدعت ةتماقاب كاملا انماؤم هن لجرلا ”ناوكيآم كاَسو 'رخ الاةويلابو هلسَرَو هنكب ناعالاو

 نيدلاىف ه6 هيف اوق رفتنالو :: هلرمشتلاو هيلع ةيظاوملاوا غيز هيف عَ نا نم هظفحو هناكرا

 « دابعلا عم ةيصو هذهفمالسلاه لع هتما ىلا هجوتم ٍباطخلاو لوصالانع ةرابع وه ىذلا
 اوماقو نيذلا اوماقا مهعبمحو نيدلالصاىف نوقفتمو نوكرتشم مالسلاهماع ءايبنالا نألعاو
 لوصالاىف داحنالاو قافتالا اذه راتءابو كلذىف اوفلختس ملو هللا ةوعدلاب اومادو هتمدخم

 ماكحالاو عورفلاىف نوفلتخو ىنوىن نيب ةقرفت ريغ نم مالسالا هللا دنع ندلانا ىلاعتهللا لاق

 تواغتو متالا فالتخا نم 'ىئانلا فالتخال اذهو اجاهنهوةعرش مكتم انلعج لكل ىلاعت لاق
 قرفتلا نع مهاهنو هيلع عامجالاو نيدلاةماقاب هدابع صام قافنالا كلذىف حدشال مهعئابط

 ةعاجلانع ةدرفنملاو ةرفانلا ةديعلاةاشلا يئذلا لكأي امهاو عاجلا عمد رصنو هللادب ناف هيف |

 اهورسك ١ مهل لاقف اهعمشل ىصعإ) قرشا مهللاقف ةعاماوناكو هنوهدنع هدالوا 2

 اهوريسكف اهورسك اذ ةدحاو ةدحاو اوذخ لاقفاهقرف مثكلذىلع اورد ملف رف ةعومج ىمد |
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 ىلع لصح لبطعتلاءاشا ىعدا و ىهاظلا نع قترا نهو ليطعتلاىف عقو هبشتلا ءاشأ ىعداو

 هبشتىف اوعقواموق نأةيمحتلاتاليواتلاىفو ليبسلادصق هللا لع و لللدلاهجو أطخاو هيشتلا

 هفصونم مهمالوق حبقاو ناكملاو نوكلاو ةياهنا او دحلاب هوفصوف نيقولخلا تاذب هتاذ

 هعمسو ةقدح ىف هرصب نأ اولظف تافصلاىف هيشت وهاءهوفصو موقو تالالاو حراوجلاب

 نوكيام اولاقف هدابع مكح ىلع. همكح اوساق موقو كلذ ريغ ىلا ديف هتردق و وضعف
 بامصا مهلك ءالؤهف نس هنف انسح قلخلانم نوكيام و حبق هنف احببق قحلانم

 لشمتلاو ىملطعتلا نود للصحتلاب ققحم هيشتنلاال هيزتتلا قحتسنا :لاغتا قلاو.هيلشتلا |

 ناصقالاو بويعلانع بولد تافصلا لامكب فودوم ديدحتلا نود ديحوتلا قحتسم
 | برعم ىسراف حاتفملاديلقملا برعملا هباتك ىف ىتيلاؤحلا لاق «ضرالاو تاومسلا ديلاقم هلإ#
 هظفحو اهياع هتردقو نا زا نع ةيانك ىهو حينافملا ديلاق لاف ديلاقم عم او ديلقالا ىف ةغل
 هديب نمالا ايف فرصتنالو اهلخديال نا زخلا نال صاصتخالاىبع ةلالد ديزم هبفو اهل
 نامسآ ةنازخ هج قزر حيتافم ىنعي اهنيمزو اهناممأ ىاهديلك ( قشاكلا لاقو إ) اهحيتافم
 ةحرولقلادلاقمولكوتلا ةخ قازرالادلاقمءاطعنءا لاق «تاس نمز ةنيحك تسااَرْطَم

 عوجلاف مولعلاديلاقمو للاب ةفرعملا

 ارواج م0 وع ا نارورب نديرادب

 الف هلع ىلفش نا ىتدام ىلع ىلفام لك لعفف هيةطاحالاىف غلاب 26 ماع 900 هنا

 هب نعو هرهق نب اينح اهقو سوفألا صراو هتمحرو هفطل نيلرد امفو بواقلا تاوحح

 نزخم اهضعبو ةحلا نزخم اهضعبو ةفرعملا نز اهضعبف هفاطلانه عونل نزخم لق لكف

 سلاالاو ةمهلاو ديرفتلاو ديحوتلاك لاوحالا نم كلذ ربعو ةدارالا نر اهصعبو قوذشلا

 قافنلاو كرشلاك ةميمذلا قالخالا نم كلذ ربغو راكنالا نزخم اهضعبو دوحملا نزخم

 نأ فيرعتلا ةدئافو كلذ ريغو ةوهشلاو بضغلاو هرشلاو لخبلاو ربكلاو صرحلاو

 هللا الاهلا ال ثيدحلاى و كفصولا اذه نعل زعع قاخلاو بولقلا قزرو سوفنلا 11 قيصيو

 | حاتقمو بلقلا ىهةيونعم ةنجو ميعنلاراد ىه ةيروص ةنج ناتنجةنملا نآكشالو ةنحلا حاتفم
 مَ اقلطم معنلا لها زم هلدحو هدابع نه ءاشم نم هطعي هللادس وهو دحوتلا وه ال

 ةقيقحلا مولعلا ىه ىونعملا قزرلاو ةسكلا تايورمثملاو تالوك أملا ىه ىروصلا قزرلانا

 (ىوتللاىفو) ةراشالا قيرطبىناثلاو ةرابعلا قيرطب ةب.الاىؤفلخاد لوالاف ةيهلالا فراعملاو

 00 تت ا 8 ا

 | عدواام هضرا ديلاقمو بويغلا ماكحا نم هتكئالم بولق ىفام هتاومس ديلاقم مهضعب لافو

 | ,ةيضيو عسو» هيردَشو ءاشي نمل قزررلا طسوإ# بوللا بئاحت نه هنالوا رودص قحلا

 | حيافم هلمحلا تاليواتلافو قيضتلا اديك و ديعلاريج هتعس نأب العب اذا الا,قزرلا عسو

 | اهعبو ةركتلا نزخم اهضعبف هرهق فاصوا .نمعونل نزخي سفن .لكو كلذ يْعو ىضرلاو

 عسوب ىلاعتهناف هنوهركيام عفدو هنوديرام بلج فيلا قاخلانم دابعلا راكفا عطق هلديلاقملا



 هت ١944 5 نورشعلاو سماحلاءزجلا

 | :ةيكلاو :طقف هولا قاف كراشيال لاق دنلانأ كلذو ةهباشسال ةعوضوملا ظافلالا“ ياوعو لاك

 ةناحتس هللا دارا م اذهلو كلذ_ عي ىف ماع لثماو_طقف ةحاسملاو ردقلاف كراشن ايفلاق ٍ

 38 ثيحو ىهتنا م ماستر ىلاعت لاقف زك نيا عالم هجو لكن مه هيبشتلا ىننىلاعتو

 هللا نأب د هلل تنكدو/لاثه زطاخلاب نطخوا.ةروص :بلقلا ةاءضو

 نيمزالل ١ تييكتلاو :ديدحتلا::ةزمادىف هلوخدل ثودحلا تان نم كلذ لكذا هفالخم |

 هللاد ف ئرغام, هنالر دارت تدق دينحلا ةقئاطلا ديس مسقا دقلو قلاخلا امهنع هزنملا نيقولخملا |

 ةقيتحلا لها دنع دياز مك نثلل موال هبا قلد ةيفوصلا تاداس ضعب لاقو هللاالا

 | ؟لجياك نما ىعملاو ىهلالا ىلحتلا ىلا ةراشا لثملاو ةيئاذلا ةيوهلا نع ةياتك ءاهلا ناف

 | لاق هيلع ةسرملا ةقابلا تالجتلا لكب طيح وهذا ”ىش تايلحتلا لوا وه ىذلا عرهلالا

 تاءانلرلال مي تاك ريل الايلتس نيكفطر سراهصلوس سلاف يبق رار ١

 ١ نالءرادقاىلع تعنيال ىلاعت قملان الةضوقنهةرابعلاو ةبوحصم ةلعلاوالا * ىشب ةقيفحلا نع |

 (ىدعس خيشلالاق ) قواخلا هلع فرشي نا لجو ت وعملا ىلع فرششم تعان لك |

 مهف تسد دسر سشسفصو ليذ رددت ه محو 2 درب شتاذ جوا 28 هن

 ديسسر ناحبس نوح اه ديسر ناحسب تعالن رد ناو"

 دبا هدبامورق. كنزا ىصحا الب ه دبا هداز سرفدر نبرد ناصاخهح

ك عمسلام لكب معلاىف غلا ل1 :6 ريصبلا عيمسلا وهو
 ىذلا عم 5 ١! ىقورزلا لاق ري

 ب

هع راف وخلا #3 تاقيكتلا
 ىذلاريصلاو هريغو همالكنم 2 لكل اكردع ناكف 

ىلاعت هلزاتن انةتوعنملا هبافص نم ناتفص رصلاو عمسلاو هتنؤرب دوج وم لك كردي
 | قيلياك 

 | ةرامع هقح ىف عمسلا هللا همحر ىلازغلا لاق ىهخا ح حصنالو ملام ,ضعل هدر 21 ىلا هتصوب

 20 4ب ىذلا فصولا نع ةراع رصيلاو تاعومتلااك ا 8 ١ كب 1 ها عع

 لطب اعرو ةح راج دعلامال بر رداف كردي هناف رصاق دنعلا ميسا تارضمنملاو توعل لاك

 ْ ةلاسبل طفقحف عم نان معلنا أمه لكلا نا كس 00 دعلا لك اماوتوصل هلا مظعن عمسلا

حو همالك عمسلالا عب معلا هل قلم مل هللان 3 6 نا قاثلاو
 ا ةيادهلا هب دقة سف هلوسر ثيد

 ماالاف ةتغل تجلس ناو ما 6م 2 ئهالملا تن توص عامساو هقالا ةعمهشس ليك الأف قا قار ع كلا

 / ىف م هنذا ىف هعبصا لخدا ماللاهيلع هن'ال عمسيال ىتح ده :نا هيلع بجاولاو هلع

 ناك لاب لاول نائف اهيلع سولجلاو ةيصعم ىهالملا توص عامسا ثيدحلاىفو ةيزازملا

 هلخو ةح رو رقاب نطاب ىلا لغاغتبالو: دعبام ىلا دم الذا رصاق ديعلا رصيو ديدبلا هجو

 | أ رعي ناو ةيسفنالاو ةقاف الا تاي آلا ىلا رظنلا رضيبلا هلىلخ هنأ ملعي نا نارصا ىثدلا

يو هارب ثيح معا عمسمو هللا ن :
 ( اه هارب هللا نا معي وهو ةصعم فراق نف همعس

قد لفك اه ارال هنأ نظ نمهودهرسسخ اوه ما
ا ريصبلا عب عسسشلاوهول اقمار نالاولمدك] ىلا

 

 مج اع كال دن ناوي 0-1 ال اكهلت ءافصال هنأ معوتيالثل

 تابنالا نع لز نفليطعتربع نم هيشتىنو هيشت ريغ نم ةفص تاينا نيف رحلا نبذه نيب هلك

 ( ىعداو )
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 احاوزا ماعنالاو سانلا لعج وهو ريدتلا اذهىف ىا ف نيلقثلا لكلا ةثلم ةيراقلا

 امهل بيس وه ليريثكتلاو ثبلل افرظ سبل ريبدتلا نأ عمدب ىلعهيفريتجافدلاوت مهني نوكي
 لَه مل ثيح بئاغلا ىلع نطاخلا بيلغت نابيلغت هيفف امهل ندعملاو عبملاك ريدتلا اذهنأال

 لق مل ثيح مهريغ ىلع ءالقعلا بيلغت وةبسغلا ظفلب تركذ .ماعنالا نال نهاياو كادي

 مهلوق ىفاك تاذلا نع ةيانك لثملإ 6 ىش : هلثك سب . 98 ءالقعلاب صوص + 5ناف 5 اياو اهأرذي

 ىلوا هنع هيفن ناك هبسانس نم ىتن اذا ةناف: هنع هيفن ىف ةغلاملا دصق ىلع. اذك لعشال .كلثم
 ةقرظلا' ةذه تكلس تترد وك ؟وكي لا جراخلا ىف لثم ققحت نا ىلع فقوتيال اذهو

 ارعوج واناكاضرعتانوكملا عيمج مماوهو دوجوملا نعةرابع 'ىشلاو هللثمالنم نأشىف
 2 لج : ِ 5 . و 8 ع

 ّش هادك شن ىنعملاو امودعموا ادوجوم هع ربحو معي نا حصيام يلا هاو تكف

 هجوب دحا تاذ لثامال هباذ نأال عيدلا ريبدتلا ذه ع 8 كلر نواؤسللا نك. قاشل نوم

 كلذ نع اننر ىلاعت ضارعاوا ماسجااما اهلك ءايشالا نال هوجولا عيمح نمالو هوجولا نم

 طفل "ةقف اوه هيج ةنرم 1 الإ ةفصةستطك لو متل ةلازعتاب لمع ات لاقاك مسا ةمضاك الو

 ةثداح ةفضاهل نوكينا و ةثذاحلا تاذلل الثم ةيدقلا تاذلا“ نوكت نا لاحلا لك لاحو

 ةعدق ةفص ةثدحلا تاذللنوكتنا لاحتساك

 نيالا ونا ن 07 ديكو 8 ديدي وم وأ تروصارت تاذ

 الثم هآبرضتال لثملا 57 ٠ هتقيقح ىردب نا نمىهلا لج

 (ىوتلافو)
 والشم روصتزد ىنا ردان ٠ وك" جنك روصترد اروا تاذ

 ىلواهنعهيفن ناكه سان نمي قناذا هنا نمر ك ذاملدك [هناريغ ”ىشدلثم نسل ىنغم ىطعي هناداراةدث از

 اهعيمح ىفال تافصلا ضعبىفتاوؤاسملا نع ةرابع لثملا نا هلهنتلا بج امو مولعلاريىف لاق

 ل توجو مكلمم رمشبانا امنا لق ىلاعت لوق ليلدب وبس هناف نيققحلانم ريثك معزاك |

 ؟ صورو ةلتصي اوت عوامل ههاتتكسلاب عامزشكا وجوب ةفلاخم مهنيو هنيبب نأب عطقلل | 1 0 م 0 0 1 2 5 ٍِ «.ا|٠؟ 3 5 5 5

 تافصلا عيجج ىف ىواسملانع ةرابع لثملا نأ: ترمس ا ةهكر» كيادوفلا (ماثعالا (ءارك اق نأ. نوف

 | وحنلاقورمح لثمديز هلوقىفاكرشبهلوق لبق نم صيصختلااءاجامناريقفلا لوشن ىهتنا ىتبنر اك نسل
 | نم ىاورمج لثم ديز هلوق ىفاك تافصلا عيمج ىف ةلئامملا تدافال مكلثمانا لاق ولف الاو

 | سس ئاقاسملانم ىنعم ىفهريغل ناشلا نع زاعوتلا تادرفملافبغارلامامالا لاقهوجولا لك

 | حالك فاصوالا عيمح ىفال طقف ةيرشبلا فصو ىف ةاواسملاو كازتشالاب هتلئامم تين هتاف |

 | دقتلا و اهمحا فو« ةسلزبخ قكزتاو فاكلاآزا, وعلا طعردؤراقملا ] نوعمملا] هقلع اجلا لع

 | فاكلا لاق نم لعل مهضعب لاق لاح وهو ل اهل ىلا ناكدالااو م فاد حل

 | هجولاف زوج الرئامشلا ىلع فاكلا لوخدو ىشوهك سيل ربدقتلاو دن ازلا ىه لثم ةلك مهضعب لاقو
 | دعبلا لك دبعب ةلوبقمةغالبو ةليلج ةدئاف هلام ةدايزب لوقلا نأال ةيانكلا قيرطولا عوجرلا

 | لوك ذ'دبلا“ ءاحعالاب ةسصخلا ناب ةفلاخلات نا ادنكا ىلا ىلكو ؛ةلوق: لأ "ىرأ الأب كلذا ولع



 هج ٠١ 34ج نو ردملاو ننماملا زا

 1*٠ ار هصتشلا :ضرمب طئاجسرلا باج نيقأبلا- ريب حرم ؤششملا قع .ةياكش هبف مهضعب لاقو |
 انسو هسنارونب اهيحنو هقشعو هتبحم ىلا مهمولق هلاججو هنسحم بذجيلنيرصقملا ىلع لالحلاو |

 بوبحلا قناعيو بولطملا ىلا لصيل دابعلابر ىلا عرضتلاو داهتجالان ف ءرملل دبالف هسدق |

 (ىوتلملا ؤلاق)

 نكم ىبوقعي هاو زاين زج ٠ نكمىبوخو شزان فسوب شيب
 كنركنرىورب لك ابوشكاخ + كنسزيس رسدوش ى ناراجزا
 شاب كاخ ىنامز كيار نومزا ٠ شارد ىدوب كنسوت اهلاس

 هللا اهيحبف فيرخلا تقو اهسفن نع توم ضرالا نأ ىرتالأ ةمظع ةابح ءانفلا اذه ىف

 هللالوسر لوقل ةياكح ئش نم هيف مفلتخا امو إي هلع ديزمال اع عيبرلاتقو ىلاعت

 هف رافكلا مكفلاخام ىا للا ىبر هللا مكلذ هدعب هلوقل نينمؤملل سو هيلع ىلاعت هللا لص

 باقعو نيقحلا ةبانا وهو هيهللاىلاإإم عجار ههمكشسلل محو منا قلتخا ندلاروها نم

 نال نيدهحلانبب فالتخالا ىلع لمحن نا زوجال اذه ىلعف ء اة لصفلامون نيلطملا

 "ىث ىف ءاملعلا فالتخا ىلا ريشي ةيمحتلا تاليأتلىفو زوجال مالسلاهلعهنرضحن داهتجالا

 عامحاو مالسلاهيلع هين ةنسو هللاباتك 5 ىلاكلذىفمكحلاف ةنهلالا"قراعملاو تاعارسلا نم

 710 ناركذلا لها اولئسف ىلاعت لاق ركذلا لها ىلاوا ساقلا دهاوشو ةمالا

 ءاقلاب الخدم ناطيشلاو سفنلل اهف ناف لايخلاو مهولا ةقاب ةبوشملا لوقعلاىلا نوعجربالو |

 ةفسالفلاو عذبلاو ءا وهالا لها عيمح مادقا تلزدقو رفك دبحوتلا ىف ةهشلا ىنداو تابششلا |
 أدم وهو ناشلا. ميظعلا م احلا يمكلذإ# ةلزملا هذه ميوقلا نيدلاو ميقتسملا طارصلا نع

 ىروما لكىف :6تلكونإ# هريغىلعال ةصاخ :هلعؤيهللبقل ىكلامو 46 ىبر لت ربخ هك هللا
 ىلنعيام لكىف عجرا «بيا هاوس دحأ ىلاال 6 هيلاو قم نيدلا ءادعأد يك دراهتامح نم ىتلا
 ادحو اسما لكوتلا ناك ثبحو مهياع رصنلاو معرش ةيافك اهنم تلا روهالا تالضعم نم

 ىناثلاىفو ىضاملا ةغيص لوالاىف رثوا اهداوم ددحن سح ةددحتم ةددعتم ةبانالاو ؛رمتسم '

 ةداعسلابأ نوردنال مكسوفن ثيدحب مكبولق تلغتشا اذا هنأ ىلا ةراغا هيفو عراضملا ةغيص ْ

 هللا ماب تقولاىف اولغتشاو هللاىلا هيف مالا اوكف مكمسا ىضم ةواقشلاب ما مكس يوي

 ##ضرالاوتاومسلا رطافؤ# مكقاوع نم هملعو هتف رعم ىلا ليبس يكل وقءل سيل مف ركفتلا نود

 هراشإلا ياطيب مق لح دو تايلتسلا قو تايولعلا' ادم قلع الا ةّىلاخ قا كلت رخل رج 0

 لئالحو ءاسن هي اجاوزا ف مكسنج نم ىا # مكسفنا ص مكل لعج ف سوفنلا و حاورالا |

 ل قلخوا هاج اوزاو# اهسنج نم ماعنالل لعجو ىا 4 نموؤم لاتفخ ةيسرافلابو |

 دمر كل ناك 1 نيك1 اممم نلاقي در رك اكو قدرا ؤاقما!نامتألا نع ١
 اناناو اروكذوا ةثلث اجاوزا متكورلاعت هلوق ىف فنصلا ىنعم ىلع جوزلا قاطيذا اهب |
 سانلااهلا مكي « كذرذب ال در فلا قالخ وه“ و نيخوزلا عومم ىلع قلطي هناف |

 هنو هر تلو نيل لم ًارذ سوماقلا ىف لق تلاوه و ءرذلا نم ماعنالاو |
| 

 ( ةيرذلا)



 قروش ةروس 2 "و١ ©

 نع وع هرب ةمقللا .لئاغن نس هيماشا فبل ظلاوأا هللأ ءاشولو ةيمحللا تاليوأتلاىفو ندكلا
 | نيطايشلاك مهلعجوا هي الا مهرماام هللا نوصعنال نيبرقملا ةكئالملاك ةدحاو ةها مهلعمل
 | ةيصوحتلعرد نيكس مهلعحي نا تضتقا ةيهلالا ةمكحلا نكلو نيدزمتملا نيدورطملا نيدعنملا

 أ مهضعبو ىلاعت هللاعيطم ىكلملا فصولا هيلع بلاغلا مهضعب نيفلتخم اونوكل ىناطيشلاو ىلملا

 | هرهقو هفطل تافص ضهاظم اونوكيل : ىلاعت هللا ىلع. ادرطتمي ىاظتتسشلا تقضولا هيلع كلاغلا

 أ مدا دعو ىلاغت .ةلوق:رخ هو هقالخاب: ني قلتم اةلالجباو الملاهي رشي هاي ءارلم خزي دعتنم
 ليوأتلا اذه ىلع لديو انتملعامالا انل ٍلغال كناحس. ةكئالملا:تلاقءاثههّنِمو اهلك ءاؤسالا

 نم مهلام نوملاظلاو هفطل تافص رهظم نوكيل ىا هتحروف ءاني نم لخدي نكلو هلوق
 ةردقم ةعطقنمما هيءالواهنود نم اوذختا ما هرهق تافص صاظماون وكل ىا ريصنالو ىلو

 راكنال ةزمهلاو اهدعبام ناب ىلا اهلبقام ناب نم لاقتنالل لب نم اهبفامو ةزمهلاو لس
 نأ ناس اذاوملاذا :قليقاك !ةجايتتماو عقاولا راكتالال اكورد غلبا ىلع هيفنو عوقولا

 تاعنتمملا رهظأ وهوءايلوا مانصالا نوك عرف كلذن' ال ”ىشىف ءايلوالا ذاحْما نم سيلا واعفام
 0 اهريغو مانصالا نمءايلواهللا نيزواحتم اوذختا لب ىا

 ٍ ٠ تاهه ديزىب ناشيا تسودفال:٠

 ١ نا ءايلوا هوذختاام ةيالو لاطبا دعب ىلق هناك فوذحم طرش باوج ه6 ىلولاوه هللاف

 ىلوال ديسلاو ىلوملا هنأ دقتعيو ىلوتي نا بجي ىذلا ىلولاوه هللاف ةقيقحلاىف ءايلوا اودارا
 | هللا  رارسالا فشكىف لاق اذ رضلاو عفنلاو رششلاو ريخلا نمرومالا ىلوتم وهو هاوس

 | ىلع ةلخادلا ةيسسلا ىلع ءافلا لمحم ناكلو ىفملا دعس لاق تسا نر دايرف راي ةكتسوا

 داخنا ناكتال كبسب انف لولا, !ةراضإ د انيقسلا نك 3[ ةزعتا م ما ةاركذا قاوككل :اكاشنلا

 هبرضت نا ىتشبال ىنعمىلع كوخا وهف اديز برضتا لاش نا زوجا هللا نود نم ءابلوالا

 | ىتوملا ىحب دوبعم ضرالاو ءامسلاىف سيل كلذ هنأش نم ىا <« ىتوملاىحب وهو كوخ هناف

 | مالسلاهيلع سنون موعب باذعلا لزناملو تييو ىحنىذلاىبر مالسلاة يلع مهاربا لوقوهو هريغ
 ىحاي اولوق مهل لاف ابضاغم بهذ سنون ناكو ”ىثث للعلا نم هدنع ناك مهف ملاع ىلا األ
 لوم ٠ باذْغلا منع فشكف اهولاقف تناالا هلاال ىحاي ىتوملا ىحم ىجاي ىحال نيح

 كلذ عفديام ىحلاو ىحلاىفو كالهالاو ةتامالل باذعلالسرب امنا ىلاعت هدانا هلك راقنلا

 لك ىلع وهو 8 ةقفشلاو ةمحرلاةلغ ىلا ةراشا هيو دحاو لحبىف توملا وةابحلا عمتجالذا

 ”ىث ىلع ردّشال نم نودذاخنالاب هوصحتيلف ايلو ذخم ناب قيقحلا وهف :6 ريدق 'ىث
 نوبزو دنزجاع هلمحوا ريغ ٠ نوكف ا رداق سوا
 تسيندك ١ هناخراكن زال قع .٠ تسينءز. شتردق ئوسارزجم

 بولقلاو سوفنلا تيميو ةتملا بولقلاو سوفنلا ىا قوملا يحب وهو ةيمحتلا تاليوأتلا فو '
 | مرسلا هير قطساولا' لاف: دعالاو_ ىاشالاب للنوتفا مو قعروشت نع دولا
 اهفاصوا نمىاتومب يح سوفنلا قحعأل لبش:لاقو:زانتسالاب نتفنالا تاع و#نجتلاب ةياواقلا



 هه ٠١ ذه نورعلاو سس غاحلا ءزجلا

 نمل طلو ل وشلل نسعى (قلايثو ناب لق! تاغ و .:نااماذبل) نءازهانل وز داندارلا
 ءالبلاو ءاقشلا لدا مه قيرف ءاقللا :لها مهقيرف ادغ كلذكف دوحجلاو كرشلا تابوقعو

 قلخ هللانا مالسلاهيلع هنعو مهئابا بالصاىف مهو الخ ةنحلل قلخ .هللانا ثيدحلافو '
 رانلا لهاو اهلها ةنْلا لهاف ءاملا ىلع هشرعو.نيسنلا قاثيم ذخاو ةيضقلا ىضقو قلخلا |

 هللالوسر انيلع جرخ لاق هنع هللاوضر صاعلا نب ورمع نب هللادبع ند ىورو اهلها '

 هعمو هيفك ىلع اضِناق موب تاذ جرخ ةياور ىفو ناباتك هدي ىفو ٍلسو هذعلاعت هللاىلص |
 اذه ىنمللا هدي. ىف ىذلل لاقف هللالوسرأي الاناق ناباتكلا ناذهام نوردنا لاقف ناباتك

 اورقتسي نالق مهدعو مهرئاشعو مهاب لاو ةنلا لها ءامساب نيلاعلابر نم باتك |

 دي ازن سيلق نولدجنم ةنطلاىف مهذا ماحرالاىف افطن اورقتسي نا لبقو بالصالاىف افطن '

 لمعلا ميفف ورمع نب هللادبع لاقف ةمايقلاموب ىلا مهيلع هّللانم لامحا مهنه صقانسالو مهف

 لع نااوز ةنللا ا زها و لابتي هلم ةنملا قلو ناف اوبراقو ال اولمعا لاف اذا |

 ةنطسا| ىف قيزف لاق مث لع اا لمع ناو رانلا لا: لنسب /هللخع زانلاٍنحاص ناو :لم ىا |
 باوصلا ىردادسلا اودصقا ىا اويراقو اوددس هلوق ىلاعت هللانم لدع ريعسلافف قيرفو |

 لمعلا اوكرتتف لالملا ىلا مكب كلذ ىضفب الثل ةدابعلاف مكسفنا اودهجتف اوطرغتالو |
 داشي نلورسي نيدلا اذه نا مالسلاهلع هلوق هريظنو ىواخسلا ماهالل ةنسملا دصاقملا ىفاك ١

 تاداعع ىف مزعلاو كفلكتت. زن عف ةاج ؛!لابعا 3 نعاس نكعلمب ندلانا ىنعي هلغالا دحا ندلا

 ناو هنم دبالو ةنلغا قيرط بسكلاف هيلع بلغتف هيلع اهتماقا رسبت, مل اعرل تافلكتو ةقاش

 ةثللا لها نم هناآع
 ا ناج دومه طم ةوزاكمال اب. ىلكاورداعتقازؤ نوحْسهاَو ينك

 ه6ةدحاوةماؤ# نس رفلاب مهملا راشملا سانلا عيمجج ريمضلاو ايندلاىف ىا :6مهلعل هللا ءاشولووع

 هللا ىضر سابع نبا هلمح ا ليصفت وهو نلاضوا نبدتهم ةدحاو ةعامجو ادحاو اه رف

 هتنحو ه6 هتحر ىف هلخد نا هي ءاشدإ نم .لخدن .ن نكلو و دحاو نيد ىلع هلوقى اينعا ا

 نيلاخدالا نم لكل ىلاعت هتئلشم نأف تيزالو همشو هبادعىف هل دب نا ءاشي نم لعضو | ا

 ناذعلاو ةمحرلا فالتخا ةرورض نمو هلخ دم لوخدل نشسرفلا نم لك قاقحتسال ةعبا 0

 نشرف مهلعج لب ةدحاو ةما لكلا لعج اسي رف اعطق امهبف نيلخادلا لاح فالتخا

 مهلغيو مهما ىليام ىلو مهلام ىا #2 ىلو نم مهلام ع نوكيا ىا ه6 نوملاظلاو هه |

 ناذيا هفو هم مهصلخ و مع تاذعلا عقدي ه6 ريصنال و ىئتلاقارغتسال هاد مم نش مهعقسو 1

 ىناك ىلاعت هتهج نمال مهرانتحا ءوس بجومي .نيلخادلا ةهج نم باذعلاىف لاخدالا ناب

 كختديو نب اقللا»كأيإلا/ احل لئااقللاقيفت نسل مينغ ود ىفأ ىفملا «قددطتسا لاق اة ُِ ةلايفالا ١

 مهرصنس و مهالوت نم ىنىف ناف ديعولاىف ةغلابملل مظنلا قام ىلا #لاطعأا جان ١ قلع ف ءاشي نم

 كولس هيفاضياوهنع غورفم مولعم ما باذعلاىف مهغوكانا ىلع ةلالد مهنع و عقد ف

 ركشلاف اودهتحل ةمحرلا نتاج ىف ىلصالا سسلاركذ.اضياو نكفشي وهف ضرم اذاوقيرط

 (بسلاو )



ْ 

 ١ ًادتبم قلرف نأ ىلع قيرف منه ردقتلاو باسملا دعب نوقرش مْ الوا هف نوعمج م |

 مهفملا نيبلا عيدبلا ءاحتالا كلذ لثمو ىا انبحو”ال لوعفم ايبرع انآ ءرقو ةيردصملا ىلع
 | ميدرك ىحو هكتاجمهو(قشاكلا لاقوإل كموق ىلعو كيلع هيف سلال ءاحنا كيلا انيحوا

 مهفدكات دناوت موق هكبرع تغلب ىنارق وتب مدرك ىحوو وا موق نابزب ريمغيب رهب
 مهرارصا ريدقت ىلع هللا باذعب ةكم لها“ فوختل ىا 6ىرقلامأ رذنلإ» دوش لصاح

 الالجاو اهلافريشت ىرقلاما ةكم تيمس ومالاب ”ىش لك لصا ىمست برعلاو رفكلا ىلع
 ىرقلالحف اهتمت نم تيحد ضرالانأن م ىورالو ميهربا ماقمو مظعملا تيبلا ىلع اهلامشال
 مومح ىنانبال ب رعلاب نييبتلا ىااذه وبرعلانم هاهلوح نمو تاهمالا نمتانبلا لحم اهنم

 كلذبو اهلك ضرالا ىلا نم ىلقو هادعام مكح ىنانبال ركذلاب ”ىثلا صيصخت ن'الهتلاسر

 | ةكمو هبعكلاب قدحم ملاعلا لاق ثيحىريشتلااذكو اهلك ضرالاىرقلاقفىوغبلا هرسف

 ضال ةوسا اجلا

 دنبو ىلاو> رب دالب ىلاها همه نب

 هدالواو مدآ سون ىرق ما اهنال ةفرشلا هسفن .راذنا ىلا ريشي ةيمحالا تاليوأتلا ىف لاق

 قلخام لوالاقاك ”ىثلكلبق هداجياب ةردقلا تقلعت ىذلاوه ٍدسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هن'ال

 ةماشلامون ىناول تحن هنودنمو مدا لاق ىنعملا اذهلو سوفنلاو حاورالا اشننا هلمو ىحور هللا

 انيحوا كلذك مالا اورذنيل مكجلا زيزعلا هللا كلبقنم نيذلاىلاو كيلا ىحوباك ىنعملاف

 نم اهلوح .نمو ةيبرع كسفن نال ىبرعلا ناءرقلاب ةفيرشلا كسفن رذنتل ابرع ان اءرق
 ةمحرالا كاناسرا امو ىلاعت لاق كلذلو ةغيرشلا كسفنس ةقدحم اهن "ال ملاعلا لها سوفت

 ةفاك قلخلا ىلإ تئعب مالسلاهلع لاقو نيملاعلل

 اند قربتساو رذناف م ىاسد دناءديرب شردقدقرب هكىعلطهم
 هن “ال باذعلانم هبفامو ةمايقلا مويس ىأ هي عما موب. الع اهلوح نمو ةكم لها هك رذنتو 9

 وحابشالاو حاورالاوضرالا لهاو تاومسل!لهاونبرخالاو نيلوالا نم قئالخلا هف عمجم

 ثيللاون اهلاقكديدشسأس ىا اديدش اسأبرذنتللاقاك مولا نم فوذحم ءابلاف لامعناو لامعالا

 رذنتل ىلاعت هلوقدنع نم ملا حىفكلذ ريغ قبسدقورارسسالا فشك ىفاك اذ رظال هبال وعفم نوكيف

 هسفن ىفهيف بان رمي سيلو مويلا كلذ حي نمدبال ىادل لحن ال ضارتعا :6 هيفبيرال ه8 قالتلا موب
 هفرافكلابايتراورانلا لها وةنلالهاونيرذنملاو نرذنملا نم نيلماعلاءا زج نمد. الهنال هناذو
  قيرفو ةنلاىف ف نونم ملا مهو 6 قرف قم هققحم نمدال ونئاك هناع ما ىفكشالواهبدتعيال

 فوذحلا رورجملاو راطاوهو اهربخ ميدقت نيم ال ةركتلاب ءادتبالا زاجو هربخ فذح

 ناف هلع عمجا ايفل ةلالدإ نيعومحملل مهلمىف رورجلا ريمضلاو ةنلاىف هلو اهفصوو

 نيب عملا موب رذنتو ةيمحنلا تاليوأتلافو باسملا فقوم ىف قئالخلا عمجم موب ىنعملا
 تاحارو بولقلا ةنج ىف قيرف ناسف مويلا ممنأ اكو هنوك ىف كشال داسجالاو حاورالا
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 ءةرخ الاف ممذعي نا ديري ناك ناو ايندلانم مهتاعتمالو مهتحالو مهقزر عطشال ماظعلا |

 نود نم انتخ ال نأ لقاعلا" لسف مهتالماعم نع مهعنمل للكوب مهلع تناامو مهنع افع ءاش |

 هه "34 0 نورحشعلاو سماخ ءزجلا

 ' كروفغلاوه هللاناإ# اوملعا :6الاؤج رافغتسالاو ةكئالملا نم لكق حيف ةقلطم هب الا هذهو

 ا ةكئالملا مأي هتمحربو هلاصوو هبرقو هتنج مهقزري ناب محري هميحرلاؤت نيلقملابونذ رفني
 بونذلاو كرششلا نويكتري نيذلا رافكلاو مهتايصع ةرثك عم مدا ىنل رافغتسالاب

 نولوق اك مهلع نوملسي نونمؤللاف نينمؤملل نورفغتسي اوناك ناو ةكئالملا نا ريقفلا لو
 نور ٌوْئام نولعديو مهصماام نوصعيالذا نئلاصلا هللادابع ىلعو انيلع مالسلا دهشتلاىف

 نوملعيالام هللا ىلع نولوَس ةلهلانم اموقناىلا ةراشا ةي الاىفو لاح لكىلع ىلاعت هللةنملاف

 هتردق راونا اهسبلا ىلاعت هللا نال مهقوف نه قشنت تاومسلا داكت مهئنارتفا مظع نمو

 نيغث ازلا لوقنع هيراهطو هسدق تفرعو اهعناص هتيدوبع تلقع ىتح هلعف حور اهلخداو

 ىواعدلاو ناتمااو .روزلا نم هبف نولوّش ام هللا نوسدّس ةكئالملاو نيدحلملا ةراشاو

 قابمإلل /قونباقلاع يو ةتيدوتعت هيت لوعلتن ل .قيذلا تمؤملل] ناكرتختسوا ةلطإلا
 نيعدتملا نيرصملا نود مهروصقو مهزحعب مهفارتع

 نوراطعلا هحاصي نا نكميال ٠. نوراو راكزور زار هدش دساف

 ظيفح هللاؤإف ةدابعلاىف هعم مهوكرشاو ادادناو هاكرش هي ءايلوا هنود نم اوذخما ن.ذلاوؤه

 وه الا مملع بقرال مهزاجيف لفاغب سيل علادم مهلامجاومهلاوحا ىلع بقر  مهلع
 اهملع هلوقك عيضيال ظوفحمءانعم تادرفملا ف لاقو «:نابهكت ةيسرافلابظيفحلا ىنعمو هدحو
 لأست ىتح مهيمادللا لوكومب ليكون مهيلغتنااموإن:ىسن.الو بر لضيال باتكىىنردنع

 لمع نم لك نا ىلا ةراشا هفو ماكحالا : غلو راذنالا كتفرظو اماو مهذخؤتو مهنع

 مهيماواب لمعي هنال ءايلوا نيطايشلا ذختم وهف ادهع هلضقنوا ادح هللكرتو هاوه ةعباتمب
 ناو مهذع ءاش نا مهينالعو مهرس ىلامجاب مهياع' ظيفح هللا مهعابطل ةقفاوم هلاعفاو

 عيمج ىف هالوتب ىتح معرذ مث هللا لق ىلاعت لاقاك هتبالوو هللا ةحمب درفتي لب ءايلوا هللا

 ةلع ترهظ هريس سدق قاودلا ىلعوب ١ ذاتسالا لاقو هأوس دحا ىلا هجوحا امو هروما

 هللادبعنبا كبس ىمسي ملاص لجر كت الوىف هلاولاقف ءابطالا تبعا ثبللا نب بوقعي كلملاب
 كيف اعد باحتسي فيك .لاقف .ىلهللا عدالاقف ءرضحتساف هلببحتسي هللا لعل كلاعدول
 هرأف ةصعملا لذ هتيرا مهللا لبس لاَمف هسح نم لك قلطاف نومولظم كسبح ىفو
 ىلاهتعفدو هتليقول هل ليقف هلش نا ىباف لبس ىلع الام ضرعف ىفوعف هنع جرفو ةعاطلا نع

 ىلا جاتحي اذه لثم ىطعي نم لاقف ىهاوج ىه اذاف ءا ررحصلاىفءابصحلا ىلا رظنف ءارقفلا
 هريغ هلال ىذلا لكولا ىلولا هللاوه عفانلاو راضلاو عناملاو ىطعملاف ثيللا نب بوقعي لام

 تطوودبا عطرا انك قود ارك انيع7 اخ كيلوا قلل َنئاَطو تسد وا نك

 بصللا فاكلا لحمو انيحواردصم ىلا ةراشا كلذ 6 اين عان !ءرق كيلا اننحوا كلذكوؤه
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 يروعمر اخلاق هنداع هلثم ءاحنا ناو اتقوف اتقو هددجحم و ىجولار ازمتسا ىلع ةلالد ىضمدق

 مكحلا ززعلاو ىشاوكلا ىف دحاو ىلاعت هلا ةسنلاب لصتسملاو ئضاملانا اناذنا نوكيا

 تاوسلاىفام هلم معلا ةردقلا لامكي . فضتان مرا هن الدب 'ئحوملا ناش ولعل ناثار رقه ناتفص

 كلمو اقلخ ةلفسلاو ةيولعلا ملاوعلاىفاه عيمج هل صتخي ىلاعت هللانا ىا د ضرالاىفامو

 عقترملا ىا ىلعلا وه وا ةمكحلاو ةردقلاو كلملا ه# مبظعلا لَه ناشلا دي ىلعلا وهو وي املعو

 | لعف القدكاال مسأ هكشاكد الو ؟تافَض :«اكمكالهلاو تاذ هناذك سلذا لوقعلا كرادم نع

 | ءاملعلاو ءابننالا داعلا نم ميظعلاو هاوس ”ىش لك فصو هرك ذ دنع رغصي ىذلا مظعلاوهو

 / هذيملت قحىف ذاتسالاو هديرم قحىف مظع خبشلاو هتما قح ىف مظع ىنلاف مهل نوثراولا

 ْ ة6نرطفتسإ اهنامسا هكدش كيدزت ه6 تاومسلا داكت #9 ىلاعت هللاوه قلطملا مظعلا امناو

 هلالحاو هتتشخو هللا ةمظع نم نققشت. ىا الوط قشلا رطفلا لصاو ٠ ندشهتفاكش رطفتلا

 ه6 نهقوف نم + هللاةيشخ نم اعدصتم اعشاخ ةتيأرل لج ىلع نآءرقلا اًذهانلزن اول ىلاعتهلوقك
 تاي الا :مظعا نأمل اهصيصختو ةيناتحتلا نهتهج ىلاةيناقوفلا" نهتهج نم رطفتلا ”ىدتبب ىا
 ةحنرملا ةكئالملا فوفصو نترعلاو شرعلانم ةهجلا كلت نم لالخلاو ةمظعلا ىلع اهلداو

 توكلملا را نم هللاالا ههنك لعيالامو شرعلا لوح للدهنلاو ريبكتلاو ديمحتلاو حيبستلاب

 تاومسلا ىلعأ الوارطفتينابةهجلا كلتنمأدتبم تاومسلارطغ نوكينا بسانملاناكف ىعظعلا
 ءاعد.نم نةقشت لاو. ىرخالا ىلع تطقسالاءامس قال ناب اهلغسا ىلا .ىهت نا ىلا مثو مث

 لانخلا رخحنو ضرالا قشنتوهنم نرطفتن'تاومسلا .داكت ملم ةراوسىف ىاغت لاق هلدلولا

 كلتن“ ال ىلوالا قيرطلاب نمت نم رطفتلاى لع ةلالدلل اهصيصختقادلو نمر لل اوعد نأ اده
 ىلوا تحتلاةهجىف رثؤت ناالف قوفلا ةهجىف ترثا اذا ضرالاىف ةعقاولاءاعنشلا ةملكلا

 هب قيليال امعىلاعت هنوهزني ه6 ممر دمحم نوحسي ةكئالملاو و نهنم باذعلا لوزنل لقو

 مهاب دمحو حبست ىنعي ٠ ىلاعت هدمحم نيستلم ماسجالا تافص رئاسو دلولاو كيرسشلانم

 ةمدقم ةيلختلانال دما ىلع حببستلامدقف ازنس تاسثا كيو تسازسان ىنن ب هج دنيوكيم
 نورفغتسيو ه(هلوش ريثأتلاوةضافالا تناحاراثا م لوبقل او هللا نمةضافتسالا بناج ا ذهو ةيلحتلا ىلع
 لوم قاطملاف اونما نيذلل نورفغسيو ىلاعت هلوقل: ةعافشلاب نينمؤملل ىا ه6 ضرالاىف نم

 بيرو ماهلالاو ةعافشلا نم ممر فخم عيامش مف ةئياستلاارفاكللاو نهومللوا دقملا ىلع

 اذهو قسافلا ةباوتو.نفاكلا:ناعاىفاعم ةناوقعلا يخت ءامذتساو ةعاطل ىلا "ةبرقملا :بابسالا

 ةكئالملاو هللاةنغل مهاعكئلوا ىلاعتلاقاكرخا هجو نم رافكلل نينعال ةكتئالملا نوك ىنانسال

 نوحبسي هللادجاس هتمج عضاو كلموالا عباصا ميرا عضو اهيفام ثيدحلا ف ونيعمحاسانلاو

 ةكئالم ةي. الاىفةكتالملاب دازملا نا ىلع: لدي, اذهو: ضرالاىف نمل :نوزفغتسيو مهعز دمحم

 هلوق هيلع لدبو هريسفت ىف. ىفشاكلا بهذ هيلاو شرعلا ةلمح لتاقم لاقو اهلك تاومسلا

 | ممر دمحم نوحبسي .هلوح. نمو شرعلا نولمحت نيذلانمؤملا مح :لئاوا ىف ىلاعت
 ىنانسال نثرعلا ةكئالما: ضيضخم ريقفلا لش 1 اوما نيذللا ؛نوزفغتتلسيو هنوداهؤيو 0
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 ىلع وا ةثلاثلا ةئالل سأر ىلع جرح ىدهملا ناوىدهملا نع رخأتم لاجدلا نأ حص دق

 توموعو برح ءاحلاءاطع لاقو ىربكلا تاماطلا ىدهملا روهظ ىلق عقبف نيتئامو ةعبرا

 نيعلاو موقىملا موق نم كلم ليوحت ميملاو مهينشو مدس ىتح ناويحلاىفو سانلاىف عيرذ
 ىنسك نيندلاب لاصتتساوه نيسلاو تببلا ةمرحل ةلودلا مهلا عجرت مث مهدصه شيرقلودع

 نوجرخال ضرالا توكلمىف ةذفان هللاتردق فاقلاو مهف نوكيىسو مالسلاهيلع فسوب

 هللا كلم ميملاو هللا مكح ءاحلا امهنع هللاىضر سابع نبا لاقو مهيف ةذفان ىهو هللاةردق نم
 | ىكامو ىمكحف لوس هن"اكف اه هللامقا هللاةردق فاقلاو هللاانس نيسلاو هتلاولع نيعلاو
 ثيللاون ١ لاقام ىل-ءانعمو اهم ىنيقلف اصلختهلل الاهلاال لاقا دبع بذعاال ىنردقو ىانسو ىولعو

 مكناوما اونقلو هللاالاهلاال مكتاببص اوحتتفا ثيدحلا ىفو ادلاخ امث اد اباذع هب ذعيالهريسفىف

 لاحو مهبولق ىف نشغالو لغال نسح لاخ ناببصلا لاح نأ كلذىف ةمكحلاو هلاالاهلاال

 ىسصف ملقلا مكلع فجنام رخآو ملقلا مكلع ىرجام لواىف ملقاذاف رارطضالا لاح ىتوملا
 سودقلا نم نيسلاو ميلعلا نم نيعلاو ديجملا نم مملاو نمحر لا نمءاحلا لاو كلذ نيب امز واح نادللا

 هيردق فاقلاو هانس نيسلاوهتمظع نيعلاو هدحم ميملاو هملح ءاحلا لاش و يهاقلا نم ىاقلاو

 تسي اا فورح نبا ةكمدروا رارسا فشكرد ٠ ايندلاب طيح لل مسا فاقلا نا لابو

 تسوا َدوَرَوُمضوح ءاخ تشاد قاّزرا تلاسر ترضح ىلاعُتو هناحس قد هك اياظع نب
 قرشمزا هكوا دودمم كلم مبمو 2و فانني توا ]كمال ةفحر روك نوح

 هدوب هناحبس قحدزت ايشا همهزعا وا دوجومزع نيع وديا ردوا تما فرصتب برغميات
 هكؤا دوم ماقم فاقو ديسرت همه وا تعفر هرب سكحيف ةشرم هكوا دوهشم ءانس نيسو

 ئرك تعاتش تحام روز ردو تسابدإوأ ةحرد جارعم بشرد

 درادهك ىعاناو اقم ناسنء دب -- ّتمانو دوم ول ماقم

 مملاو دوسالا رخحلاوه ءاحلا ريقفلال وش ٠ هقلخ نه دحا هغلسال لامكب هديسملا هبرق
 ةيونعمةدايسداس دوسالا رححلا متسا نفاهايقس فاقلاو نيسلاو مزمز نيعنيعلاو ميهربا ماقم

 ملمز نه برش نموهللاهءاحا مزمز دنع اعد نمو ةلخلاب هللاءرك ماقملا فلخ ىلص نمو

 نم نيذلا ىلاو كللا ىخوي كلذك 9 اضرمالو اعجو هيف تسال اروهط ابارش هللاءاقس
 ىا هلعاق ةلالخلاو حويل لوعفم هنأ ىلع بصتلا زيح ىف فاكلا : ميكحلا زئزعلا هللا كلبق
 كلبق نم ىلاو روسلا رئاسىف كيلا مكحلا زن زعلا هللاىحوب ىناعملانم ةروسلا هذه ىفام لم

 هففامو قحلا ىلا داشرالاو ديحوتلا ىلا ةوعدلا وه ةلئامملا طانم نا ىلع مهبتك ىف لسرلا نم

 ردصمل تمعن هنا ىلع بصنلا زيحىف فاكلا نوكينا زوجو داعملاو شاعملاف دايعلا حالص

 انولاوناس ءاخا هع“ كبل ميكحلاززعلا كلا وعوت ةزلوسلا هددها لف ىأ ىتول كوع

 كلملا ةطساوب هنوك ةلثملا رادم نأ ىلع ارياغمءاحماال مهيلا مهبتك احم ادنع لا 1 لا

 هلبق نم نيذلا ىلا ىحولا ناّةرو رض ىضاملا ظفلب رك ذي نا ماقملا ىضتقم ناعم عراضملا ظفلب رك ذاعاو

 (ىد دق )
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 ةبإ وسمو ثالث ىهو ةكم ىروشلا ةروس ىمسلو قسع مح ةرو-

 م محرلانمحر لاهاي ج2 ْ
 | صعبهك فالخم نينا دعو ةباتكلاىف امهنب لصف كلذلو ةروسلل نامسا هد قسع محي |

 سوماقلاىفو مهاوحلارئاس قياطتل لضفلافةدحاوةيا وا دحاوامساناوةدحاوةبا اهنافرملاو صملاو

 لجر ءاج هنا ىربطلا ىور ىبثا نورلا همامتو ةعطقم نمحرلا فورحوا منق وا مظعالا
 ىسع مح ريض نع ةلاقفهنع هللا وغو ىاملا ةهدجا دعو اميع لاكدر نياعانا ىلا

 ما تف عردقا اع كاان ةنح ]ل اكمف رم رعإو امدلث“ ل داعأ 2 منع نجع و طاق

 | رع نين قلع كانسهلالا دعوا فاذيغأ هلالاه؟ةحر لها قماش روز الر ك0 يغرك
 | عاطقناو مهكلم لاوز هللادارا اذاف امش امني. ربنلا قشي نيتيدم هيلع ىنييف قرشملا راهلا
 اهناكم نكت ملا اك تقرتحادق ةملظم ءادوس حبصتقالبل اران امها دحا ىلع لري مهلود
 رابج لك اهف عمتجم ىتح اهموب ضايبالا وه اف تتلفا فيك ةبجعتم ةملاس اهبحاص حبصتو
 هلوق كلذف ةلباقلا ةلالا ىف اعيمج معو اه هلل تس 3 نيكدملا لها نم ىا ممم دنع

- - - 5-0 - - : 1 00 
 | اعقاو نوكيس هنمالدع ردقو ىضق ىامح ةئتفو هللا تامزع نه ةمزع ىا قسع مح ىلإعت

 | تعمس هنعهللاىضر ىلحبلا هللادبعزب ريرج ىورام ريسفتلا اذه ريظنو نيتيدملا نيتاه ىف
 | ةارصلاو لبرطقو للجدو ةلخد نيب ناتدم ىني لوش سو هيلع ىلاعت هللاىلد هللالوسر

 | امهلف امهلهاب ةياور ىفو امه فسخم نازخلا امهيلا ىبحم ضرالا ةربابج امهيف عمتجم

 ىلع ةمحعملا ءاخلاب ةلخد هلوق ةوخرلا ضرالاىف ديدحلا دولا نه ضرالاىف اباهذ عرسا

 | لبرطقو دادغب ربع ةلجد نم بعش ري رك محلاب ليجدو رمح هيك كرف ةزمح نزو

 ةارصلاو رْمْخا هيلا بسن, قارعلاب امه دحا ناعضوم اهفيفحت وا ةدحوملا ءابلا ديدشتو مضلاب
 - ل

 ههجويىف ةب اكلا فرع ةي الا هذه كلزتامل مالسلاه لع ىنلا نأ ىريشقلاوىلعتلا ركذوردب

 | فسخ نما ىما لزنت ايالس ثربخا لاق كترحاام هللالوسراب لقف ةلالملاو َنَرْا ,1ىا

 | موب ىضمدق ناوكي نا "كج راو "اهنا" نكت نادع نفق كاملا لاكزإ فاران رت حتتفلاب

 | جورخو ىسدع لوزس تاللصتم تاعباتتم تاق رحلاىف مهفدش رو م راو خسمو

 | ىلعلو فدق فاقو خسم نيسو باذدع نيعو كلهم ميو تنسف رحاح هيأ ةتفك, «٠ لاح لإ

 | نياب اراهتف هنع هللاوضر ىلع قتفكو ىدباوخ قع مح امهنع هللا .ىضر سابع نيا ديوك

 ا هذه نم بورحلاو ئفلا لع ديفتدي ناك هنا هنع ىضر ىلع نع ىورو ٠ تسناد ظفلود

 | زيزعلا اهبف لذي برح قسع مح بشوح نبرهش لاقو روسلا لئا واىف ىتلا فورحلا

 | ريقفلا ل وشب «لاجدلا جو رخ ى ا ةاصتم ىه مث محعل ا ىلا برعلا ىلا ىشفتم سشيرق نم ىل/ ذل اههفزعإ و
 لد فلالا دعب نيتئاملا نيب امف عقيس اهضعبو ىشمدق اهضعب لاجدلا جورخم ةلصتملا نئفلا

 | هن”الةئام وهو فاقلاو نوتسوهو نيسلاو نوعبس وهو
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 |[ تسار ىهاشدإب مكح زا دنك ٠ ناقل ول جانا زب 1 بتكر ا

 كادوا روصل هلحت قع ةرابع اهلك تادوج وملاب نيفراعلادنع ىلاعتو هن احيمس هللاةطاحاو ا

 وع ىلا ةردقو املعو ةاحو اناذ اهلك تادوجوملا ىف قراس هلامسا عيمج ةيدحاب هن احس وهف

 | ض ضرالاو ت اوملاىف ةرذ هنع بزعيالو ةيارسلا هذه ىلاعت هتطاحإاب دارملاو تافصلا نه كلذ |

 ا
| 

ٍ 

 ستوب فورظملاب فرظلا ةطاحاك تسل ةطاحالا هذه اولاقو مدعلاب قحلي بزعيام لكو ا

 ةقحاللا تانعتلا ناف همزالب موزلملا ةطاحاك لبهنايث زحن ىلكلا ةطاحاك الو هن ا رجا لكلا |

 ىمذاوللاةرثك حدقتالو طرشريغبواط رشبوةطساو ريغبوا ةطساوب هلمزاول ىهامتا ةقلطملاهناذل
 ١ واهقلاخةدح و ةدارشل ا ىلءتقفتا دقاهلكء شالا نا لعاو قئاقحلاب (ءادللإو اهفانس الو موزلملاةدحو

 نم ناحبسف رئاصبلا بابرا ةفرعمىف : رهظملا قراشال رهظملاو مدعلا مثك نم اهرهظم هنا

 ؤ
 ا

 موضعل لاقو هعم هللا 5000 الا 2 كنانام مهضعل لاق انهه نم وهإقوهعمو ىش لك دنع وه |

 قار" نم موش هل هللا تلا الاأش اا مصعب لاقو هدعب نلت الا اى كرا ْ

 نك [نقيمنا كبارا كنكي مولا هلوش ةراشالا: كوالا ىلا ءابشالاب ةازز نما مهتموالةبءاشنالا: |
 نيمدصلا ةجردوةدهاشم بحاص لوالاف قاف الاىف انمايا مهرنسهلوه ىناثلا ىلاوديهش ”ىش ْ

 نيبوححلا نيلفاغلا ةجردالا اهدعباف نيخسارلا ءاملعلا ةجردو لالدتسا بحاص ىاثلاو

 ىلاعت»هللا نأ انهو مهايا هللا ةءاراب الا 1 نوز.ال.' قاخلا ناابتمتازاشإ تانرالاىفأو |

 اهتيرهظم ىلع وتاب الاىلغر وعش قاؤ الل: نبل هنأ اهنمؤهنايا رهظمناسنالا سفنوقاف الاقلخ |

 2 نحل وهللاتايا عيمحة رهظمل ةدعتمةا ءس ناسنالا سفن نأ اهنهوناسنالا فالح تايالل ظ

 فالتخاب مهل نيتي ماوعلا نأاهنمو ىلا هنأءريغل نيسو قالا هنأ نيش ثدحح ىلاعت قحلا |

 مهلع .ىرجت ىتلا لاوحالا فالتخاو ملاعلا لاوحاف ىرجت ىتلا ثادحالاو راهلاو لبللا |
 سناحتلاف اهرهاوج فالتخا غم نابعالا ماكحا فالتخاو ةخوحشلا ىلا ةلوفطلا نم

 رئاصس مهل نيشإ صاوخلا نأ اهنهو هتافصب ثدحلا ءافتقاو ملاعلا ثودح لاا[ جيب مدقو

 بححلاو قرفلاو عمجاو طسلاو ضقلاىف لاوحالا فالتخاو قحلا دهاوش نم مهولق

 قئاقح نم هنودجتامو بيغلا راوناو نيهاربلاو فوشكلاو ىلحتلا ورتتسلاو بذجلاو |

 نم جورخلاب مهل نيت صاوخلا صخا نأ اهنمو ىلاعت قا ةءاراب متالزانهو مهتالماعم |

 عانقلا فشكو لالحلاو لاما تافص ىلح ةينابرلا ةرضحلارون ىلا ةيناسنالا بح تاملظ |
 متافصو هتاذ فيرعتو هنايآ ةءاراب ىا كءرب فكي ملوالاق اذهلو نابعلاو نيعلا نع قيقحلا
 مهناالأ هلوشو ”ىث هتردق 0 ديبش ”ىش لك ىلع هنازاتسالا عفرو عانقلا تشكي
 لها هب فشاكيام زيوحن٠نم كش * قل ةرودلا ايلا انااا اوي عل ا هب ص ىف

 لكل ىحتلا ىلع رداق وهو طم ”ىنث لكب هناالا تانساعملاو تادهاشملا عاونا نم ةقيقحلا |

 هلعضخ *ىثل هللا ىلحت اذا سو هلع ىلاعت هللاىلد ا 0

 | رتخلا "نفط نم لوالا ”رلطعلاّن م تشاعلا وعشلا فا ةدحسلا م #ةزوس تع |

 ا 0 ةيي تا ةلسس ص
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 ةدجسلا مح ةروس هع م هج

 همح ناور-تاو. نثتا واوهو. كاخ + تاقربذب نآمرفةقلخ درك وك رد

 نم .دافتسملا .رصقلاف:لوسزلاوا ناءرقلا ىلا ىحلا هناؤف كلذب. هيدهل. نيبتنا. ىح»
 | كيرششتلاالو ءاكرشلاالىا ىت.قحم ىناضا رصقلاف ديحوتلاوا هللاوا ىتاعداتيقح دنسملا فيرعت

 || نمنع 1 لع عيمجللوا مهنه ءادتهالا ىلع نيفراشملل مهلو مهسفناىفو مهيرتس ىف رئاهشلاو

 دنراد نايمد اب دئاعار ريمض ىبمحو ٠ ىتفملا ىدعسىشاوح ىفاكضعبلا فصوب لكلا فصو
 ايةزاي هاو: دج وتلا ماقماالقب الا ع راشف ىلا تالاتوا افا ,قماللد التاب وشب عام

 هيئرملا هديحوت تاي آي هنينو سفنالاوقاف الا ىهاظمىفقحلا روهظوديرفتلاو ديرحتلا ماقه
 ىلا رظنلانعو ديرجن قاف آلا ىلا تافتلالا نع دحوملا ديحوتلا عاطقتساودبحوت امهف

 روهظ رادتعاب هن "ال ىهلاال ىنوك ديرفتلاو ديرحتلاو ديحوتلا اذه نكل ديرفت سفاالا
 روهظ رابشعاب ىهلا ديرفنو ديرحتو ديحوت اهقوفف ةبهلالا نود ةينوكلا سهاظملا ىف قحلا

 ىنوكلاو ةلاعفالاو ةينافصلاو ةيئامسالاوةيناذلاتانيعتلا تار نم ةيهلالا هاشم ىف قحلا

 ةنص الان ايلاعفاو اناث اسافصو الوا ايناذ نيعتلا ةيئرش نطانلانم ىهاظلا ةلزنع ىهلالا نم

 نيتبرملا نيب ةيعماجلا ةئيمو دي رجتلا ةينام اقلطم نيعتلاقوف ىذلا نيعتاللا ةينرمو ديحوتلا
 | امعالاو-مواعلا عيمحو''.اقلظم .ثالثلا .بنازملا -ةيسمجج شلوالا قيقا دزفلاْ ا اديرفتلا ةينم
 | ةملع نابعاو روصو الوا تاذلا بيعىف ةنحتسم ةيناذ تانوؤش ةيلالجوا ةيلامح رام الاو
 | ققحتلا اذهلو نيعلا ةصرع ىفةققحتمةيننعتادوجوم قئاقحو اينان لعلا ةصرعىف ةتباث

 ىلعالا "الماو نيضرالاوتاومسلاو قاف الاو سفنالا هللا اخ ىجراخلا دوجولاو ىنعلا

 ىلامكلاو ىلالجلاو ىلاملا ىفلالا مالا متو ادهاشمو ايئرم مولعملا نوكي تح لقسالاو

 ىنرحن رس ءالجتساو ءالج ىدبالا ىلزالا همكح ىحراخلا ىنعلا.دوجولاب اقلطم لمكيو
 تفاكشسأ # كير فكي ل واو ديدي ديمأ ناهي دش !راكشا ىح جنك داهع اوحكر جومارتارك 0 / 6 ع 0 . 8 2 .-: 5 : 58

 | مدع ىوتانالالا فاالراللا يوما: رعدانعو ناءرفلا نشف ميدو ىلع مهوتل دراو

 أ ةانلإم ماقملا هيضته ارابتم لرغ]عتلطغلل ىلؤلاو ناككألل ةزكمللو لاح راحل مهنافتك ١

 | ملاذا. هنم لد هي دبش 'ىثلا لك_ىلع_هناؤه كبر تكي مو نتي ملأ يا دك لعل مهل نم

 | :نلع دييش ىلاعت هلا ,كلذىف:مهفكي ملو نا ءرقلا ةيقحل :ةنمملاا ةدوعوملا:تاب آلا ةءارا نع مهنغي

 ىلاعت هلوقدح رصياك مهلا ةبسشنلاب ريتعم ةيافكلا مدعف هدنع نم هناب ربخا دقو ءايشالا عج
 , 5 3 0 0 ا 0 50 1
 | نم ةييال اببشاو مظع كش كو ةب م ىنإإي ةكم راثكا نإ #8 مهما ف هش ةمك كالا

 | تددسو مهْؤوازجا تقرشام دعب ىبنوملا ءايحا اودعتتسا مهعاف ءازحلاو ثعنلاب  معر ءاقل

 صالخال فورظملاب فرظلا ةطاحا مهناوج عيمجم طاحا كشلا نأ ىلا ةراشا ههفو مهؤاضعا

 هلامكب ”ىثلا كاردا ةطاحالا دك طيح ”ىش لكب هناالا له هبف نووعرا دينو رم معو هن مهل

 وهو مهنم ةفاخ هيع ىنحالف امطاوبو اهرهاوظو اهايصاغو اهلج ءاشالا عمجم ملاع ىا
 ديعولا ديك أت ىللارعلا دك أ: عجرمو ةلاحمال مهتيمو مهرفك ىلع ممزاح

 تسال ىهلا ترضخ صاخ ٠ ز# ىف تردقو لهج ىف ع
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 ا

| 

 ضرالا دانوا ىه ىتلا لابملاك هماظعو ضرالاك ناسنالا دسل قاوسو لوادجو اراهناو

 نيطلاك همحشو قاوسلاو لواد+ط اك هقورعورامنالاك هٌؤاعماو راحملاك هفوجو نداعملاك هخمو

 باراك هتشحوو زوافملك هرهظونارمعلاكهسناو ةبطلا ةبرتلاكر عشلا تدنموتانلاك هرعشو

 راهنلا ءوضك هرورسو رطملاك هؤاكبو قعاوصلاك هناوصاو دعرلاك همالكو حايرلاك هسفنمو

 عسر لاك ءابص ماياو هرفس دكاو هي ةالاعو ةاحلاك هتظشو توملاك همونو ليللا تاك مخ ردتو ظ

 نؤسلاؤأ نفل تدم اكفنا هيومو ءاشقلاكا سنو زي ع واكرر ننال اكان وبنك دق ملاك هياششو

 ىيطخلا6 هسافناو لابمالاك هماياو. خسارفلاك عساسالاو لزانملا روببشلاو ناّيلدلاك| ءّريمع نم

 هلجا ىلا ةوطخ وطخم هنءاك أسفن سفنم املكف

 ىسيدبامع مكي هكن نوج ٠ ىئسش دوريه رمح زا مد.نه

 هجرخا سفن لكىف رظنب ةميقلاموف كلذك ةلل لك, ىفو سفن فلأ رشع انثا موب لكفهلو
 قابط موس ضرالامث ةلفغلاب هسافنا نم سفن ىَصم نهد لوطاف هللاركذ نع ةلفغف

 ق«ناكسالان اهرئاظنف 1 ليط و ءاقرزو ءاضسو 7 ءا رخو ذا دو دادح وأ ضرا

 ةلزنع ءادوسلا ةرملاهذهو ماظعلاو بصقلاو بصعلاو قورعلاو محللاومحشلاودلحلا هيد

 ةلزتم مدلا اذهو امترارحو اهسيل رانلا ةلزنمب ءا رفصلا ةرملا هذهو اهد ربو اهسبل ضرالا

 اهنف ةفلتخم :هاملا نأ كو هتجوزاو هتدوربل ءاملا ةلزنع ثلا اذهو هتنوطزو هترارحلءاوهلا |

 الولو ةيحلل نيعلان الإ حلم نيعلاءام اذه ناسنالا ندب هام كلذك نتنملاو ملاملاو ولخلا |
 ؛ ءاملا اذهو يارشالو ماعط بذعتساام كلذ الولو بذع قيرلا اذهو تدسفلاهئام ةحولم

 دصي ءاملا نقنتزأ ىتح امهل قادطناال ناحوتفم ناوضع امين الص نينذالا خامص ىف ىذلا

 هغامد ىلا ناآه.دلا لص وا كلذال ولو هنن وءاملاكلذ ةرارملتتاملامهلاخ دةدودناولوهنذا نع ىشلك

 ةهج نم ناط كلاكو ءافصلاو ةفرءماةهج نم كلملاك وهفتاناويحلا عيمج قالخا هيف متهدسفاف

 دهفلاكو ركلا ىرمتاكو لهلاىف ةم.ملاكو ةعاحشلاو ةئادرخا ىندسالاكو ةوودكل ورك ا

 ىف روفصعلا ورام اك اذك وربصلا ىفراماكو ةراغالا وداسفالا ىف يئذلاكو بضغلا ىفدسالاو

 اذك و لخلاف ىلكلاك و عمجاو صرحلا ىف ةلمنلاو ةرافلاكو ةليلاىف للعتلاكو ةوبشلا

 كيدلاكو دقحلاىف اذكو رحلاىف لمجاك و دفا وجر ةيلنوو ل ىرتملا وردوتلق الو اولا

 ىزاللاكو روكبلاف بارغلاكو قلمتلاو عضاوتلاىف ةرهلاكو ةعانصلا ىف موللاكو ةواخسلا ىف
 دهاشلاب لالدتسالاو زيبمتلا دوجوو رظنلاب عيمجا ىلع ديزبو كلذ ريغ ىلاةمهلاىف ةافحالاو

 ليلا "هدرا يغلي تونا ادار قاركك برع يجو قرئ شل صارلي علوا وعلا عا
 «بئاصلا لافإ نيقلاخلا |

 (لاقو) 2 ىنكن رظندوخم بحعت مثجنارج٠ هاك اشام ناهجدرادن ونزارتج |

 همه ناكو ايرد لصاحون ندادرد ٠ همه ناع تدوجوز كلف هنزار ىا

 همم نايناحور هبي نمو مولع نااي .٠ دنا هداه تلذم كاخم رسوت شي

 1 دد)
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 دش < لمفاكل لاول لاقت ما اركسأ نيو ولالا وم فاخر ١

 0 تسي ةناهةنابلا رد هكلبح نيزا ٠ زابهدبعشريس دزغلب كن م ىاجهج ظ
 | ةقبقح ىلع ةلادلا هي انتالا 96 ار نئيزق رافك" ىتعي ازئاشيا مامي هكدشاب دوز د مهرس ْ
 اذكو ضرالا ىجاون نم ةبحانلا ىفو ىتفا عمج ه؟قاف الاىفإل هللادنعنم هنوكو ناءرقلا |
 رعلاىلا شرفلانم ريبكلاملاعلا وهوكنع جرخامقاف الاو اهفارطاو اهحاون ءامسلا قافا |

 ةقاف الاثاي الاب دارملاو ةدارفناب ناسنا لك وهو ريغصلا ملاعلا وهو كلو لخدامنفنالاو |
 راما و نينس عضبىف سزاف ىلع 0 الا ثداوحلا نم مالسلاهيلع ىنلا مهربخا |
 وي و راوتلا ٍباححا دنع ررقملا طوضملاوه امل ةقفاوملا :ةضاملا لزاونلا |

 واذ ىلعروهظلاو حوتقل د : هلهللازتسيام وا دحا طلاخي ملو بتكي ملو أرشمل ىا

 دحال اهلاثما رشسا مذا ةداعلل قراخ هجو ىلع نراغملاو قراشملادالب ىلتالتسالا و اسدلا

 فقولاو طحقلا نم ةكم لها نيباوف رهظام وح 5 مهسفنا ىفو ©: مهلبق ضرالا ءافلخ نب

 دب ىلع تحتف ةكم نأ انيلا لقت ملو ةيروهقملاو لتقلا نه حتفلاموبو ردب موب مهم كلامو |
 قاف الا'ىف لبقو مهرساو اهلها لتق اذكك مسو هيلع ىلاعت هللاىلد هللالوسر لبق دحا |

 راهنلاو ىلدلا نماهاع بترتيامو موحنلاو رمقلاو سمشا|ا نم" ضرالاوتاومسلا راطقاىف ىا

 ةعنصلا فيظطل نه مهسقنا ىف ورامالاوراحشالاو تائنلانمو تاملظلاو لالظلاو ءاوضالاو

 نك ارتلاو ةيحعلا ءاضعالا ثودحو ماحرالا تاملظفف ةنجالا نيوكتىف ةمكحملا عيدبو

 كلم ةءارا نأعم نيسلا ىنعم ناب رذتعاو نورصِس الفا مكسفنا ىفو ىلاعت هلوقك ةبيرغلا |

 قعافوقو مهديزبو انام زفانامزتايال كلت ىلع موهعلط.س ىلاعتها كلذ لق تاصحدق تايالا

 0 زاهج رهو . ريغصلا مءلاوه سفتالاو ريبكلا ملعلاوهقاف :الااولق امويفاموءاهقئاقح |
 | ريك الاملاعلا ىوطن|كنفوريغد مرج كنامعزتو تساريغصملاعزا رادو ثيسالربك ملا رابرجوتكأ |

 ىورزا تسلختملاع ريغضملاو ناسنالب المت تسا ناسنأت شن رورة ملاعردهجين | عج

 ريغص ناسنا ملاعو ةفراك ناسنا ةسرم تردق ىوززا اما ريك 1 ناسنا ملاعو تززوص |

 مرد من ىبرد شام صرح زا ٠ محو ةابكش زم كلم كمل نك ع ا

 ماع واد: ارطقوخ اوتلوع ا نبدا لاهلع ار عكفلو روحا جا هيلا الغ

 ىوقلاونانحلاك ةباقلا فئاظللاو رومعناتدلاك هبلقو ىسركلاك هسفنو شرغلاكناسنالا مسخ

 جوربلاك مفلاو ةرسلاو نايدثلاونالدبسلاو نارخنملاو نانذالاو نانيعلاو ةكلالملاك ةيناحورلا

 ١ نك اوكلاكةلقاعلاوةقطانلاو ةسماللاوةماشلاو ةَقث اذلاو :ةعماسلاوةرصانلاةوقلاو شع ىننالا |

 مكويكحلا نم دمتسي امه دحاو. رمقلاو:سمشلاب فدرعلا ةساير نأ اكو ةرايسلا ةعبسلا ْ

 0 ملاعلا ىف 3 مكر نم دمتسم قطنلا ىا وهو قطنلاو لقعلاب ىوقلا ةساير كلذكف

 ا ةساعأ رمعلل نأ و لصم# ةئاع الث و نوتس ناطنالا و اذكف مون ةئاع الثو نحعشس مدكلا]

 يو نري راها 07 هناشالا لو ا ذكك علوش نيمو دف وول ةلزيكبرردعأ

 هس هش جرح ل0 د هته دع تنعدم ك5 1 ةنك الا ديه تنانكب كا كيذك ؛ 'قالاىف' ىو ةةليلاةزشع سم ىف.“ مقلا نأ '
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 | الات ريكشف هسفن بحاهلع انّمعْنا اذاو لب رحّضلاب هللاق ءانيلبا اذاو رطنلاب هحاص هيلع ا
 | هتعاط طاسب نع دعابتيو منملانع ةمعنلاب لغتشيو هلضف كلا الو هير ا اركشي الا وعازف

 (ظفاحلا لاق ههجو ىلع مهانع ىنغتسملاكف

 تسشن كان ىلو ىنامزتفرك اوه ٠ ىانربريت هكمرزا ويمريو لاس
 داو هر و1 رانك يكتم اةيرساوغللت قادثنالا ادم طل ذانللعإ 6 رشلاهسم اذاو
 ءامدو ذفؤي هب عوطقم هلوصح ىذلا قلطملا رسثلا دارملا نال اذاو ىضاملا ظفلب ىج اعاو

 وهفزاك اا ضيرعاو ءاعدلاو .مالكلانالف لاطا لاشك ريثك ءاعد وذ وهف ئا # ضلي رع

 1من عماون زكا ارجل اذن وكي شيكل | ناف“ هتازيكي ار اهنعالل عستم ضرع هلام راعتسم

 ىنعم نم ذخ ْؤِل دادتمالا ىنعمو مظعتلا ىلع لدب هنافضيرع اكرم دخؤي عاستالا ادعت

 ناكاذاف نيدادتمالا لوطا لوطلاذا ليوط نم غلبا ضيرع ىاوهو ضرعلل مزاللا لوطلا

 نيألا اهنغبىَحي يذلا ضعلا نيغا ضع نأشنعلو هلؤطت كنظاف اعشتم  ىا,كلذكااهضتع
 تاقوالا ضعبىف لكلا نأشوا ءاجرلاو عمطلا عرف هن“ الءاعدلانايفاني طونقلاو سأيلاذا طونقلاو
 نالىنوربخاىا دي مارال قم ناسللاب ءاعد بلقلاب طونق وا هتلءاعد مصلا نم طونق لبقو
 ريغ نه ه« هب مترفك مث هللادنع نم  ناءرقلا ىا ه6 ناك نا رابخالل ببس ةيؤرلا
 ههدع قاقش ىفوه نمت لضاوؤ# ماهفتسا نمله هيناعالا تابجوم دضاعتعمليلد عايساورظن

 هنابمهفالخو مهلالضديزمل اليلعتو مهلاحل اح رمش ريمضلا عضوم لوصوملا عضوف مكنم لضا نم ىا
 هللاقاشم ناكدقفهوحنو نيلوالا ريطاسا لاق ناب هللا دنع نه لزن ام رفك نم ناف ديعب قاقش, ؤمهنوكل
 وهف اذكناكنمنأك شالو ةالاوملا نع. ةديغب ةاداعمو قاقولا نعادعب افالخهلاقلاحو ايداغم ىا

 نويل لاو ريما [رتصم ومو ةمتلو دلع ةزدنلبب لكن ىلا دو اضاةمالا قو لذات هات
 داررضصل انور رعتلا و. ءاعنزلا و ةدشلا ىف ىلومللا رك اش ارباصىضرلاو مياستلابهلبقتساناف هللا دنع نم

 نيلضملانيدعملا ءايقشالانموهف نالذخلاب عزجلاو رفكلابهلبقتساناو نيب رقملا لد

 ربصب كلذ لبقتسامثهدل و واهلامو أه دب ىقةبدصم ىديبع نم دبع ىلا تهجو اذاىسدقلا ث ثيدحلاى و

 ادبع هللاسحا اذا ثيدحلاىفو اناويد هلريشناو انازيم هلبصنانا ةمايقلاموبهنم تييحتسا ليج

 | قسالنا لاق هؤانتفاامو هللا ل وسراي لبق هامتجاىضروربصزاف هانتفا اذيدشابح ه.حا اذاهالّسا

 ١ ناسنالا ىلع انمعناذاو ىلاعت هللا لاق« ضارعالا جوت ةمعلارامكلا ضعبلاق ادلوالو الامل
 ىلع ميحر ىلاعت هللاف لسا ريشلاهسم اذاو ىملاعت هللا لاقأك هللا ىلع لابقالا بج وب رضلا سمو ا |

 رانلاكءالبلاف بهذلل بهللاك ءال وللءالملاو ضارعالا ةظماجن ”الهنع ةحصلاوةمعنلا عقدي دبعلا

 ًايئلكل دوج وارض نم قبال مالللا ادكف :هتقرخاوالا ًابش..نطخت!نم قيتالتنانلا نأءامكف |
 نم اوهذو اًواج ءايلوالاو ءاسالاذا ةحنملا ةداجنم.برقا ةنحلا ةداج ىلع هللاىلا قيرطلاف

 ىهفايندلا ىفةحارلا لقاعلا لمؤي فيكفادبا ايندلا نم عفترتال رانلانأ تيئدقو ءالبلا قيرط |

 هلو ةلذواةلعوا ةلق نم ولخيالو ايندلاف عيرتسيال نم ؤملافنمؤملا نحس ايندلادرودقو ةنراد |

 ىوسلا طارصلا ىلع ىشع نادبعلا ىلعف ةرخ الاوايثدلاىفرساخرفاكلاوةرخ الاف ىمظعةحار

 (فاو) :
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 "17 تفهم نم ةنلارتتا لبمتتولا_ هقاحلممل أدر باتنلامقق خبال. نكي ةحازد كااغلا
 | ىا ظيلغ مولعلا رحنىفو اوهتنا اونام اذاف ماين سانلا ههجو هللاءرك ىلع لوقل توملادعب |

 | نم انيهماباذع ميهذنلو لبق هلاك فوذحم نيبملاو ةينايبوا هين [دتبا نمو مظع وا ديدش
 ريقفلالوش « ىلاعت .هللانم زازعالاو مارك الازم مهسفنال هودقتعا املدب ريك باذع

 ١ نيدلادص خبشلا ةرضح لاق هب بذعملا ندب ةظلغل ةظلغلاب باذعلا فصو لاَ نا زوجي

 | مالسلاهيلع هيلاراغا امك ةفاثكلو بكرتلا صاوخ ءايقشالا ىلع بلاغلا هرس سدق ىونقلا
 الك هلوَش كلذ ىلع قحلا هيناكو مايا ةثالث ةريسم ةماسقلاموب رفاكلا دلج ظلغ نا هلوش
 لاهشلابو ةضنقلاب ةامسملا ديلا ىلا فاضملا ىلفسلا ملاعلا وهو نيحس ىنل راحفلا كاعكلامأا

 ا تاومسلاو هلوق لثم اذهو نييلع ىنل راربالا باتك نا الك نيميلا ٍباحسا ىف لاقو اضيا

 مهاوقو ةفيثكلا مهتأشن ءازجاناوه نييلع ىف مهءاتكو راربالا نأف رسلاو هنيمب تايوطم
 | ةلحتلاو لمعلاو معلا, نيلصاحلاة كزتلاو سيدقتلاب تلاحتساو تكزو ترهوجمن ةبجازملاةعبطلا

 ةنئئمطملا مبسوفن ا ةكزةتناث ةيكلم تافعو ىوق ةينسلا قالخالاو ةدومحلا تاّمصلاب
 مالسلاهلعهبلا راشااكو اهاكز نم حلفادق سوفنلا لاوحا ناس ىفهلوق كلذ نع قحلا ربخااك

 كلذ سكعب ءانقشالاىف لالاو اهاكز نم ريخ تنأ اهكزو اهاوق ىسفن تا مهللا هتاعدف

 | مهنونظو مهتاداقتعا ماكحاب ةفصتملا ةعيبطلا ىوقلاىف تكتهساامل ةيناحورلا مهتافصو مهاوقناف

 هذهو ةأشنلاهذهىف ةريثكلا نينسلامماَش نامز ةمومذملا مهقالخاو ةئيدرلامهلاعفاو ةدسافلا
 مهدحا ندب دلج ظ اغ نوكينا ىضتقاام اممم لصحن ثيحم ةيرشحلا ةأشنلا ىفقحلا اهكر رادلا

 ةمانطا»ةانقتلا» نع ءدرو اذايلاقر ناوبالا# نايك ةنضزانلع ؟ترماك تكس مارا ةنالفأ ةويجم

 مهيلاها نم ةقاط لك ىف نيمعنم ةددعتملا روصلاىف دحاولا تقولاىف نورهظي اهاخصا نأ |

 مهتأشن ءا زجا ةالهتسا نم 'انرك ذاق لجا نمالا اذه .نسلو زوصلانم اوهتشا اهف نيبلقنم

 ةيناحورلا مهاوقو مهسوفن صاوخ ةيلغو اهتافصب اهغاصناو اهرهاوج فئاطل ىف ةفكلا ْ

 | روصلانم اًواش امف نورهظي ةكئالملاك اوراصف ةيعيبطلا مهتج ما ىوق ىلع 0

 ظ ينكر مدا 5ع لمت وتوت » ىلا حان زان وولف ا دفعت ذا( ينتما ل ككل

 هانت [مرخلا عون اذهو هماعناىبع ركشلانع ىا ه6 ضرععا ناسنالا ىلع انمعنا اذاو ف |

 ١ كرب هتمعنس اك منملاى نف :طق ةدش قلب مل هن كو ةمعللاهن رطبا ةمعْمس هللاداصا اذا رفاكلا

 دعاسى ا 5 ىفاك نبو هسفنب ىدعيو ٠ ندش رود ىانلا هي هنا انو 8. ركشلا ظ

 زاخم ناجل ايام طلت واكس (ةعالطلال لكدفلا ىلا لمي ملو طقف هيناجيال كعلم يهديك

 0 ةيقيقح ىلع نوكيف هفطع هبدارب نازوجيو هللابنج ىف ىلاعت هلوق ىناك :نسفتلانعا ا
 اى انولاقز اك دنع فاوحنالا اراقب ركشلا نع اكننادلا لفات ن' الا اناراوز اللا | فاروحنالا نع

 ىهو ةيناسنالا ةعيطلاىلا هانلخاذا ةيمحتلا تاليوأتلا ىفو ةيدعتلل .ءانلاف هنكرب : ىلوتو هفطع '

 ٍجاردتسا وركم وهو ءاطع ههوتيامم ريثكف ءالنلاو ءاطعلانيب. زيعال ةلوهجلاو ةنمولظلا |

 55 اذالبههركشف ءالب هنظي وهو رشلاىف ءاطعو ةمقن ىف .لكف وه ام راثكيو هعدسي وه |



 _# "مبا ه> نورشعلاو 20 ب د ماع مار اطتامم ءزجلا

 ( ظفاحلالاقإةيربلا اع ذانتو كال اير باغ ايجتلا طفلا ايناربكو ةينازو ديما ل سل ذل ا ءاطملللو 1بناورتو بسر ةلسملا 0

 قشز قشاعدوشهكى وخز تسفيح ٠ اناد لد, ىا قد: ىايند“ منو ان

 ءاجرلا عطق ىف غلابي ىا # طونق سؤف 3غ قيضلاو ردع ا وع

 | سب ىراهبو قسدكتتو ىكتت نوج ىدبارو دسرب 1 رافلابو هتححرو هللا لضفنه |

 | 21 ريل قدم 2 نع ةرابعع طونقل ةلاو .: تمحززا هدير دمأ َتحِإّْزْرا تكسرت |

 | ةمحتلا تاليوأتلا فو طونقلاو 'شأللا نيب .قرفلا زهظ اذهف رسكسو لءاضتيف صختشلاىف |

 ايالللا لاوز وجربال طوق سوّؤوف هاوهو هسفن تافو 1 نع هماطف وهو رشلاهشم ناو

 م ظفاحلا لاقإل كلذهنععفديل هللاىلاعوجرلا ىف هبلقىلع قيرطلادادسناو هيرب هملعمدعل نحلاو

 دنامدهاوختمزد ىتيكب هثيمه سكك ٠ داد شوخ ىتراشب منغ ملاع شورس

 اذهل و هبراو مدارم ليصحتل لب هب رلةعاط هيربافراع وعدبال ناسنالا نأ ىلا ةراشا هفو

 نم اندنع نم هيانمةحر ءانقذا نئلوؤي سألا روهظ دنع سألاو رارفلا ةطروىف عقو |

 ةمحرلاب قيضلاو ضرملاك هنع ءارضلا كلت حر فشب كلذو هتباصا ىا هي هتسم دا رحال |

 ىلامل هقحتسا ىب هل ىلا لصو ققح ىا ه6 ىلو#ي ريخلا 6 اذه نلوقيل ةحبشل و ةحدملاوب

 صاصتخالل ماللاف ادبا نع لوزيالف ىريغلال ىلواقاقحتسالل ماللاف ريلالمعو لضنلا نم |

 ديفتسا ماودلا ىنعمو لوالا هجولا ىفاك هسفن نعال قاقحتسالا مزال نع اراخا ,هكف

 هللا لضف را نيكسملا كلذفهنع لوز,ال هنا ىهاظلا دحاب صتخمام نال صاصتخالا مالنم |

 ىلاعت هللا نأ لهجو ممل نع ةمعنلاب لغتشاو ىلوالا ةروصلاىف قاقحتسالا ىعداف عدو

 ةعاسلا نظاامو ب ةيناثلا ةروصلا ىف كلذ و هنم اهعطقل داراواف رفكي ماركشيا هولي هاطعا

 ' ىلإ## تددر ه6 تعجر نُللو ل دمحم معزباك ىتابس امف نوكتو رضحمو موقت ىأ هي ةمئاق

 نظاامو فلاخم الفانظالا نظن نا مهلوش اوداراىذلاوهو تثعِبو اهماق يلع حي 5 ىلر

 مسقلا باوج وهو ه# ىنسحلل هدنعىل نا ب لماكلا هنم نظأا دارملا نال ةمئاق ةعاسلا

 تباثار تمركو تمعن رم نم قاقحتسا ىنعي ةماركلا نم ىنسحلا ةلاحلل ىا ةيطرشلاهقبسل
 0 انقتعرد هاوخ اسدرد هاوخ تسا

 لاحم لايخ ىهز لطاب روصت هز |

 ققحتم ءاطعالا بيسزال كلذك ةرخ آلاعنناواهل هقاقحتسال ايندلامن نم هباصاامنأدقتعا |
 ةيذاكل اةينمالاو ضحلا مهولايايندلا ما ىلع ةرخالا ماس اقفاهايا هقاقحتسا وهواضياةرخ الاىف

 مادكحهوابارتتنك ىنتبلاب ةرخ الاىفو ا تعجر نئلو اين دلا ىف لوسي ناتبنمأر فاكلل مهضعب نعو ا

 كلذ ل وهب ةنإا ىاىنسحلاهدنعىلناريسفتلا لها ضعب نعو «تفرك د هاوخن ىدوجو ىنعم نزا |

 اهروصب اهانرهظا نيح مهلاماةقيقحم مهنملعنل ىا ه6 اولمعامب اورفك نيذلا نئيننلف 9 ءا .ا روينا

 فرعيال «ظيلغباذعنم مهنهب ذنلوؤ# اهتلعمّركي نساحال اهيلع ناهب جياقماهنان وريف ةيقيقحل ةقيقحلا

 باذعب ايندلا ىفابذعم ناكدقو مءاهج عيمج طيح هتظلغل هن "ا ىصقتلا ميم الو هيك



 ةدجسلا مح ةروس << مالا/ 3>

 | هياالا نالت اك رس ا ا يراقب 0 مهلاعفا

 | لاقف لازتعالا ىلذا نيبو ةنسلا ىلها نيب هْخ ا ىنفغتسرلا ,لّْم سدقو ةلزتعملا مهو

 ١ نوقلاخ دايعلاا مهلوش نركرىثم لاوعدلا كان ل كدر 0 عمج ىناك زوحنال

 | قلاخال اولوشو اودجو» ىا اوبمْوي ىتح نيك ربشملا اوحكسالو ىلاغت لاقدقو مهلاعفال

 ادوجو هلنا لقنم نوعدب اوناكام ةمايقلا مون موهمع ل لضو هللالا ةققْلاىف دوجوالو هللا الا

 يلا سمبل لولب تسي يبت كر يدعم هياط

 علا ىف هفطل اولالاسدلاىف قىطالا بارا اوناك ول ولو ةير هلا ة ةمص ىلحش ةعاسلا مايق دنع

 ريحا هب سنا هيلا نفاذاق هللاىلا. اورقق.لاقاك ىلاعت هللاىلا ردو برهم نا, قاعلا ىلعف |
 سدق ىرصملا ن كاوذ ل لاك لاح 0 ىلع هعم ةعطالملا ىلع 0 نسال ري ص فاخنال

 تا دقو اطسوت املف قرمشم ههحو حببص باشانعم 2 3 0 ّغ ها رع

 هلو مو ودل لاقلاىلا اواو الفا ل رلا ىف نم نك نتتنع لاقل ةكاكك# كاملا
 بكررملاَنةهيلا رظنن نحو زيبرسلا لاثم قلع جوملاهل ماقو رحسلا جاوا ىلع سلج تح "تكرم نم
 1 اذهىف'ةبادلك سعأتنا ىلق بنبحاي كيلع مسقا ىلاو ىنومها ءالوهناىالوماي لاو
 ماهأ رحلات اود 0 همالك متاف نولاوذ لاق صاوح اههاوفقا ىفو | هش 53 ل 3

 لاننلا 02 عملت و مارد اد مد هج كوع 0
5 0 

 نع باغ ىىح نيعتسن كاياو دعا !ايا لوشو ءاملا دةحوا اع ريح لعحو رحبلا ىلا جوملانه

 ىلع جو هلق نون الث ىعل كار د ءاللا هلع وك 0 ةحاسلا ع 2 0 0

 ةياكملا هذهنم رهظ ادحاو هناكم هللالدنا دحاو مهنم تاماظو َنَحْرا!َلَدَخ مهربا بلق

  هلوق ةقيقحم هققحتل كلذو رحبلارهق نمهسف فلمالا ةفصب باشلا كلذل ىل ىلاعت للا
 طا لاورب ىاقحلا دح وتلابو دخولا صاصتخا لصح ةدايعلا صاصضتخان ةناق دنعل كايا

 هده نونا كطاشأماو ىرحلا 2ص رهشال هدوحو رهق نم قال ريفلا قيرط نم نك كا |

 2( رغما تلا لاف ف اسال الها قاس لا 10 ال بانل ارم كاكا
- | _- 

 ا 5 . 3 ١
 تأ ركيد لاحتسهارام َُك نبانكل .٠ ناهج رد ىلا تسس ىلاح 0ك جيه

 1 ناسك | ميال 0 ريشا فطللا:ىلا ١ ىلعرو ىح ضصرالا ل حاسو فاطللا قب 1 كلك

 | هدارفاى لاغ فصوب 0 ادهف ٠ رفا توشنع لوله ير 0 لعمال ءا

 | هناعد نم ىا © ريخلا ءاعد نم هن ريصيس و فال نمذلا اما هللا ه هقمحر نه ن ملا نام

 1 او لوعفملا لا فيض او عدل 0 ةشيعملا تابسا و ةمعلاق ةقلسل| هياط و ريخلا

 | نم لمالو اهلع ةدايزلا بلطيوالا ةجردىلا ىهتسال هلا ريخلا لاتقا لاح ىف نآسنالا نأ
 هذهف ةم اسلاة لا قرطتنال ثدحت ريخ الط ىلع لوبحم ناسثالا نأ ىلا ةزاشا هفو ادبا اهلط

0-55 8 2-1007 : 5 4 20 0 0000 | 
 ع قلخالل هي ال ك”لذو ةيربل رشة كرد غلب 0 غلب ابو ةيربلاريخ هكر غلب نم علب اي اك

 ايتلتناف الب ىهلالا ضيفلا نع ةرامبع ىهو امامحم نا نيباو ةيربلا امم قفشا ىلا ةنامالا

 باطلااذه موضعب بلطف هانتم ريع باط ىلا ناسيا حاتحا كلمات هاشم 3 كلذو ١



 ا

 هللاو مهلوقك هنأ صهاظلاو ىفملا ىدعس ىشاوح ىف لاق دوهشلانمه ديبشلاف خيسوتلاةعاس

 لبق نهنوعدب اوناك اممهنع لضووي ىهتن اناكدق ناذيابرايخ الا الءاشنالاهانعمن الواب اوحلا ْ

 ه<ههج 07١" 372> نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 ضرالاهجو ىلع ناكمب اهلمح  عضتالو ا تاناويحرئاسو ناسنازا دام جيه دريكتر ابو
 ثدح امو ىا ميمعتلوعلا عتاعتم رك ذبملو لاوحالا معا نم غرفم ءانئتسا 46 هملعبالا

 اسيالم الا ءايشالا نم ىثب اسبالم عضاو عضو الو لهاح لمحالو ةرم جورخ نه ىث

 ام رئايو اغددعو اهماكا نم ةرمثلا جورخ تقو ملعي هب هقلعت بسح اعقاو طا هملعي

 هتاعاسو همايا ددعو لمخلا تقوو هوحنو لق دسفتوا جضنلا ناوا غلبت اهنا نم اهب قلعتي

 عضولا تقو و كلذ ريغو حبقلاو نسحلاو ةثونالاو ةروكذلاو ماهلاو جادحلانم هلاوحاو

 مسالا زاوح الع ايلاتشإلا ةعاببللا ؟,نودس تالثلا لما نينه لكرش_لعلو <. قلو مو

 ةمايقلاعوقو تقو لعىا ةعاسلاٍلع فاضي هيلانأ ىنعملا خيشلانبا ىئاوحىفو ىنوملاءايحاو

 | رامالازم ةين الا ثداوحلا عيرج ع هيلا دريك عا هللال قف هيلا للعلا درف هنع ثلئس اذاف
 جرخا اصخش همانمىف ىا رف هرمع ةدم همها قنا ودلا اروصنمنأ (ىور) امهريغو تادلاو

 ةسمخمو نينس سمخم هولوأتف كلذىف ءاملعلا ىتفتساف سنا عباصالاب راشاو رحبلانم هدب
 ناو هللاالا اهماعيال ةسمح بيغلا حافه نا هليوأت ةفينح وبا لاق ىتح كلذ رغبو رهشا

 سغغلا حعافم مالسلا هيلع هلوق نه هللاهمحر ةفينحوب | ةءدحتا هللا كل ككحالل هدف رعم تيلطام

 معو ثيغلا لزييو ةعاسلا لع هدنع هللانا ىلاءت هلوق التو ةسمحخ

 ١ حايرلاو ثيغلاب هنال ثدغلاليزنتىف لخاد وهذا تارمثلا جورخ معو ةعاسلا لع نيب عما

 هللا مهم دانس مو. ك.هوقل دمححاي رث ذاوىا 3 مدان مونو ف تارمثلا رهظت و تاءانلا جر

 اة سرافلابو متمحز نيذلا ىئاكرش نبا ىلاعت هلوقىف هيلع صناك مكمحزب # ىئاكرش نبا ني
 نم ف امزا تسيب دي انمام نب كانملعاو كانربخاىا دي كانذا اولاق قه امشمعزب نازايلا دنا

 ىردنامو ماحرالا ىفام

 خسوتالمهنع لاؤسلا نوكيف لاحلا انباع املمهنم انأربتذا ةكريشلاب مهلدبشي دحا نم هي ديبش

 ىفممورصسال مهف ذئتيح مهلع اولض مهن ال مهدهشي دحانم انماموا ةداهشلانم ديهشلاو

 نيدمعتم الوا هبوباجا ىذلالوقلا اذهىلا كانذا مهلوش ةراشالالب نيكر شم انكام ار

 مهعفن مدع رهظوا ةمايقلاموب لبق نم اهنودبعي اوناك ىتلا ةهل آلا نيكرشملانع باغ ىا

 ةيسرافلابو برهم 6 صيخحم نم مهلام 8 اوشا ىا 5 اونظو ذي مهتيدك مجروضح ناكف
 واصيح صخب صاح نم ٠ هاك زيرك جيبه ارئاشيا تسبن تبوقعو باذعذا هكدنناد نّشو

 صحب قا نع صاحو ةدشىف ىاص يب صيح ىف عقو مهلوق نمهلصأ تادرفملا فو بهاذا اصيح
 للملاو لدعملاو دحلا صل اوداحو لدع هنع صاح سوماقلاىفو هوركمو ةدشولا هنعداح ىا

 اعيج نيلوعفملازع بوسام هدعب عقوب نا قلعتلاو ىتنلا فرح هنع قلعم نظلاو برهملاو
 ] نوقلخم مهنا نورب اوناك نيذلا ىناكرشش نبا لوفيف ىداني ىلاعت هللانأ ىلا ةراغا ةب آلافو



 ةدجسلا جب ةروتت هي 7٠ هج

 0 ا اذه و دحلا ةزواحموا رثغلا كلمىف قرشا لظلاو

 نكمم وهو ملظلا نع نع تللاعتو تسدق ىنعملاف هنع زواجتالو ادح هلدحب دحا هقوف سيلو كلم

 دتف ملاظ هنأ عي وهو هنبعيل ملاظ عم ىشم نم تيدحلايفو هنع مهعنم هللانكلو اك اوكتف

 هللا لاق مرجا دقف تاوطخ عبس ملاظ فلخ ىشم نم رخآ ثيدحىفو مالسالانه جرخ

 تارم هسفنس ناحتمالا دنقرمسب :ناطلسلا نديد نم ناكو نومقتنم نيم رح ا نم انا

 سردملاربغ لودعلانم ةريثك ةعامج نيعت دعب ىلاداو طساواو ىلاءا نييترملا هتسردم ةبلطل

 رفكلا لق نم ن دعتملا نيب ةمرلاىف فيلا دعي ناكو ف.لانم ارذح لضافالا نم ناحتمالل

 مزال تح ريت (بئاصلا لاقإ نامرحلاو نالذخلا ىلع نامزلااذهى فن دعت ملارثك اونيدلا ىف

 ىلاعراسي نالقاعلل ىتنيف ٠ غارج نشور ناشاد داون نوجاردوخ ىأب تساءداتفادنلب عبط
 عاطلاو سوفا ىلع ىوهلاةباغو داسفلاو لظلا راشتنانامزفاصوصخامت ا د ةحاصلالامعالا

 | : ا

 | نوشجاملا ىاوهو نوشجاملانبا لاق مظعاو لضفا تقولا كلذ لثمىف قحلاىلع تالا ناف

 | هاتعضو ىلا حورجرخامل ةنمدملا ىلع هتءالوفف زيزعلادبع نب رم عم ناكو ةنيدملال هانم ناك

 | اسلاح ىوتسا#تمايا ةثالثثكف همدقلفسا ىف كرحتب اقع ىأرف لساغ هيلع لخدفر سلا ىلع

 كلما ىدعصف ىحورب يع لاق تيأرام انربخ هلانلقف برشف هباوتأف قيوسب ىتوتنا لاقو
 نوشجااملالاق كععم نم هل ىلقف ةعباسلا ىلا ىهتنا ىتح هل حتفف حتتفتساف ايندلاءامسلا ىلا ىناَعَح

 واو سو هيلع هللا ىلص ىنلا تنارف ىبطيه م اذكار نم ىنبدعب هلنذؤي مللقف

 نم دعقملا بيرفلهنا كلملل تاقف هيدب نيب زيزعلادبع نب رمعو هراسي نع رمعو هنيع نع

 | ىو قحلا نمزف قحلابالمع امهناوروحلا 'نمزف قحلاب لمعدنالق مالسلا هيلع هلا لوسر
 ىادخ ددلسلا 08

 ىلا ستكووا راو دفا ركجوس جوا رخو كدا ده لل

 ةمالسلاو نم هللا نم و + ىلاظ ةحْن 25 كلم 10

 5 3 ت1 تب

 0 1ع عبس 15 1

 ا ل 0
 فير را ا

 اهملعب الذا 5 هللا لاه ةمايقلا نع لتس اذا 6 ةعاسلا لع درب 9+ هريغ ىلا ال ىلاعت 6 هيلا وه

 ه6 تارم نم يرخموج ةفان هاموؤ# رانلاو هنحلاب ىسملاو نسحلانيب ىضَع تعاج اذاف هللاالا

 ىعللاو ةدخولا'قنو سنخلا ىنن لمتحم اهلوخد لق هناف قارغتسالا ىلع صيصنتلل ةدب نم نم

 قيس أ لاف ئوتكلاىديء ابطال لسل ني اهماكا نم له هويم جيه ديايت نوريبو ةيسرافلاب

 ارسل بابو اوعرو بلقكلاز عج نتاع سقلا )ركل ا ىلعالا اهرشق لقو

 ب ىثن | نم لمح اموؤإ# م ديلا طغيام مضااب 3 نأ ةرمثلا ىطغبام ىا اهفالغو



 ه2 7/١" ةه> نورشعلاو عبار ءزجلا

 نم نوداض كلوا ةيمحتلا تاليوأتلا فو مهزخ و مهخيوتل دشا كلذ نوكف اذك ايو

 ةعبطلان م نيلفاشلا لفساىف مهو نييلع ىلعا قوف نم ”ىحم اما ءادنلا نال دمعي ناكم

 ىف قملا ءاآدن نع مصو هعمس رقونم هللاهحر نوتلاوذ لاقو ءادعبلا دعبا مهو ةيناسنالا

 كلذو اديعب هقئاقح نع نوكيو ىمح هيلع ناك هعمس ناو داجالادنع هئادن عمسيال لزالا

 ىسوم انينا دقلو قه لاح لك ىلع برقلا هللالأسن برقلاب ونوكي ملو دعب نع اودون مهنا

 بذكم نمواهل قدصم نف اهف فلتخاف ةاروتلا انتا دقل هللابوىا هدف فلتخاف باتكلا |

 نف' ناءرقلا نم كانا ام نأنش ىف.كمؤق لاح اذكهو ماع ةئايسمح . ءادعب نم اهوريغو |

 نأش ىف فالتخالاف نوظفاحل هلاناف هشرحت ىلع نوردقال اوناك نانو رقاك ةزهو أ هب نماؤم

 نمت قرش ةلك الواوإ# م السلاهلعدل ةلسن هفف اهوا ضيم و ةعدق ةداع كلا

 نم نينمؤملانيبو مهن لصقلاو مهءاذع ريخأتب ةدغلا نهو ةبذكملا كتما قحىف هكر

 مهرخؤي نكلو ىلاعت هلوقو مهدعوم ةعاسلالب ىلاعت هلوق وحن ةمايقلامون. ىلا ةموضخلا
 مالا ىبذكمي لعفاك نيبذكملا لاصئتساب 6 مبني مكحو ايندلاىف «ىضقاإل ىمسم لجاولا
 كفاك نالوةمحر لاى ناك مالسلاهيع انين نال لاضئتسالالعش ل امتاريقفلال وش ٠ ةفلاسلا

 لاصئتسالا ايف عقوؤلف نيملاعلا ب رةمحر عاوناب نيبرقملاةكئالملاطبهمو نيلسزملاوءان الا رج اهم

 لعجافهلوش مالسلاهلعمهارا اعددقو ساناابوللةرفتلاتعقوو دومو داعرايد لثمتناكل

 ءوسلاعراصم نم الا كرانملا مرحلا لعجمالناهتمكح نه ناكف مللا توها نعانلا نع ةذئفا

 نا ا 2 ةيهنم كش ىنلؤ## كموق ناكل دك ماو ج هطخس حئاتن ن ءدش ناو

 رخآ ق“ ةماع ول.“ ءذوأ “يأن ظضان ىأك ةيسرافلابو هبف عقوم 00 يذيب م

 سل ريع نم امهف اوذْدلَو نيفرطلا ىواسن' نع ةرانع كشلاو جراف 37 ةروس

 هاه 3 نم# الصا هعم قيدصتال ىا هعم مكحالر روصت امهالكو 2 7 | فرطلا ةظحالام

 هريغل ال ةسفال ةعفتفوا هلمعف 6 هسفنلف © 3 8 لم نك نها ناب ةك احاص لم هب

 اهربَغ ىلعال هررض هاهماعفإ# ندرك ىدب ةءاسالاو دب لم دنكب :كهو #( ءاسا نمو

 ىزاجم ىذلالضفتملا لداعلاوه ليولعش نا هل سبلام م لعفيف هيديبعلل مالظب كير امو +

 نسحما ةباثا كرا ليزتت ىلع ىنبه هلبقام نومضمل ررقم ىلسذن ضارتغا وهو هبسكب دحا لك
 ىذلا رظلا ةلزنم هريع ةءاساب وا ةءاسا ريغل بيدعتلا ليزنت و .هلمعب ريغلا ةباثا وا هلمعب

 لاقو مالظوهفرظي هنأ معو ملظ نم لاقي مظلا نع هزئموهىا هناحبسس هنع هرودص ليحتسي

 ىنللا ىلا ةعجار ةغلابملا تناكف ةغلابملا ةغيص ىلا هيفن عم لقن م ملاظب كبر امو هلصا ميضعب

 ةفلابملا ةغيص ىلع الخاد ىنلا لعج ولو افعاضم ادك وم ,ايفنا هنع ىننم ملغلا نأ د نع

 ىلاعت هنع نم لظلا فيعضت نا ىنعملا ناكل ىننلا هيلع لخدا مث هيفن نودي ملاظ فيعضتن

 ةغلابملاةغيص لاه نا زوج و اقلطم لظلا نع هزئم ىلاعت هللاو هلصا نع هيفن هنم مزلي الو

 ثيدحلا ىف و ادحا كير مظيال و لاعت لاق مك رظلا ا ا د راتعاب

 اوملاظتت هلصا ءاتلا حش ال اطنالا الأطماع «نغوأ لس ويعر هللر افاست را نلاة يبارأللا

 (1ذئاو)
1 



 هدا م كروس هه2 اع ةه>

 لعتال ةياهنال هناف ةعيرشلا | ت1 وتو اينع| نا ةوتل ]لدول ىلا هب ب ترا كنا الجل ج0

 / ىلاو قحلاىلا مهيد ه«ىدهاونما نيذللإي ركذلا ىا هموهلقؤتت اينايرسو ايناربعهلعجالوا
 0 كا هءاوحارتسا ثيح ءافشواةيشو كش نم رودصلاىفامل ءافشو إل ميقتسه قيرط
 ١ نفر كلت يضلل اتلاو هنا ءرقب منت عنتلا نم هيف املا ني ديزملا زودص :قئضل ءافشوا:رطاوخلاربجتو
 00 نولقلءافشوا ديعاوملا فئاطل نم هيفامل قابتشالا جعا ول نم نيبحملا بولقل ءافشوا
 | هربخ ًأدتم *«نونمؤيالنيذلاو#* زيزعلا ب رلاباطخ رانا وقيقحتلاراونا نم اهلعىلاوتب ام

 | ىلع رقو مهنذا .ىف.ناءرقلا:ئاوه,ريدقتلا نإ قلك ممصو ٠ لَم ىا هيرقو مهاذا ىفإ# هلوق
 ا ودورقولا لحم ناسلرفولالاح عقو فودحم قلعتم مهناذا ىفو ٍردقملا ريمضللريخ رقو 3

 كلذو د6 ىمحؤإم نب دناعملا لكس ع ىا د6ميبلع# نا ءرقلاىا هيوهوؤه ىلاعتهلوقل قفوا
 ىنعم ىلع ىمعوذ ىا ةنونملا ملا حتشوهو تاي الانم مهبرياه مهماعتو هعامسنع مهماصتل

 اعيمح ةريصبلاو رصبلاىمعل لمتحم تادرغملا فويعك ىمعي ىمت ردصم وهو هنع ممولق تبمح

 ديشوب ناشيارب باتك نياو ةيسرافلابو ىتخ نجيم رسكب امهنع هللاوضر سابع نباأرقو
 متاضتلا نم ركذ امب نوفوصوملا ءادعبلا د كئلوا ٍقهدننيب هنوا لاك لامح ٌةولجات تنسيك
 دو دبعل ناكم نم نودانب + امنودهاشي قلاةرهاظلا تان 12 نع تالا اد يععش و ىدال او

 عمسي داكيال ةديعب ةفاسمنم هب حيصيو ىدانب نمي نا رقلل مهعامساو مهلوبق مدعف مهل ليث
 | ديدناوخم زاردو رود ةفاسمزا اروا تس توجو ناشيا كمي قميرعتيا وعزل [ما واما

 دسر عفن هج ادن نازا اروا سيدونش اروا زاواهنو دن او هدنتاوختمت

 رودرود سي ااهثو, كيدز, كيدزت, ىببام ٠ :نالباقان ,ىا هكدوكم لابقا”ىدان

 هدر لدوددرسفا ةفئاطاب مفكيظعو دي ازيدنج ةلك كلب ا ردىدعس خيشلالاق

 ىعرلا ناشيار مزيهرد مثتا قارا عار مش .كمديد هدربت مع تروص معزا هارو

 ”السودونزاب ىنعم ردن 25 نادك هلحر رد ىرادهنباو نار ازاوتج هانا 5 غيرددتنك

 نخس ديرولا كيح نم هيلاب زرقا: ن نحنو ىللاعت ١ .ءادحا تمد < كتبا ناو نانردو نارد نحت

 مقكيم هكدوبهديسر ىناج
 مرود ىوزانم كيج جزا و ارو تتسع نوعا كد

 ماووختيمز نمو: نم راتكوددرا» ناك تهكر ناك مكه ج

 ا رخ د سلج راك 51 ردح دق لصق او تشم نخس نيا ح علا

 ا ٌناماخو ديدما شورخردؤا تنقفاومرد نار د 5 نانح َه ا راورب ا

 رودرصب ىف 5 تسروضح ردريخاب نارود هللا ناحس مفك شوجرد ا

 ىوحي ماكتمزا عبط توف .٠ ميم 00 نوح * ع مهف

 0 1 ِ راي تدارا ناديم 6

 اذكأي قفانماي قسافاي لاقي ىنعي ديعب ناكم نم مهئامسا حبقاب ةمايقلا مو نوداني كاحضلانعو
 (نما -18- نايلاح در)



 ههج 77٠ © نورضءلاو عبار ءزجلا

 ىوتثملا فو) مارملا لصحي هب ذا رصن ىا |
 ديدن مدآ ريض وجمه ىنايميك ٠ افا نوقف نك نازاومءادط

 لش اك ليقألا نكح ندخل ىرح) لاح لإ لا رم زيدصلااب :ناسمنإألا تلعس كلدب:و

 | للا" نابل مططنأ ةمكملاّنِم يلقن قع ةيآلا تلذو انعذوا شفا ريك الآي ساحتلا
 ىلاعت هقح ىفاولاق تح ةميركلا هناذ نع قلخلا ناسل عطهل ىلاعتهنا ىرت الا ضعل نع مهضعب
 نيرقملاو ءايلوالاو نيلسرملاو ءاسنالانم ىلاعتءريغ فيكف كلذ وحنو ادلوو ةبحاص هلنا
 مالسلاهيلع ميهاربال عقواك اهب قارتحالا عفترب امتاو ةمايقلامون الا ايندلا نم عفترتال رانلاف

 قارتحالا نم ةمالسىف نيقيدصلا بولقو ءايلوالانوطبف رانلاك ايالبلا لكف صاوخلا نم هريعو
 اذكهو ضاقنالاو ضارتعالانم لس هللاءاضَه نما نمو ىلاعت هتلاءاضقام الا ىرجال هنافاج

 اناءزق قف ركذلا ىا هي ءانلعجولو 8 رانلاباذدعنم ةمالسلا رافغلا هللالأست رابكلا نأش
 نع حصف.ال نم تاذل لاق لدالاىف ىمحتالاو اهلعافل وم محعلا ةغل ىلع امظتنم 6 ايمجا
 قلطا دوصقملا ىنعملا حضوال ىذلا ستلملا همالكلو برعلانم ناكناو هناسل ةغلب هدام

 ثيح نم حصفبال نم مالكب هلاهبشت ةراعتسالا قيرطب مجعلا ةغل ىلع فلؤم مالك ىلع انهه
 ةغلب :ناءرقلا لزنا اله اتنعت ششيرق لوقل باوج اذهو برعلاىلا ةسنلاب ءانعم مهشال هنأ
 شيرق رافك دنتفكم هنبا ره # اولاقل هه دمايناورف مج تعلب ارج نارق ىنعي ٠ مجعلا

 موللاهانعم ناك ىضاملا ىلع لخداذا ضيضحتلا فرح واله ىنعي ضيضحن فرح هالولؤ#

 ههقفن ناسلب تنيبىا «6هنايآ تلصفإل راكتالا نعم ىضاملا فوهف لعفلا كرت ىلع خيبوتلاو
 ىمجتا» © حبصف ريغوا ناك احيصف محعلاةماىلا ابوسنم ناك نم وهو ىمحت نامحر ريعنم
 ىمجالاو راكنالا ام ىنعملا ماهفتسالاةزمه ىلوالا ةزمهلاف ضيضحتلل ررقمراكنا ه#ىبمعو

 ةبسنلل تسيل ءايلاو اهنا هيلا ريشا كب رعلاىلا ةبسنلاب كلذك مجعلاةغلو ءانعم مهشال مالك
 | لوسروىمجتا ناءرقوامالكا اولاقواو ركن ال ىنعملاو ىرمح الك فصولاىف ةغلاسلل لب ةقيقحلا

 ألا كلذ: ناكف. ٍنّرملا» موقلا ىلا "حملا ةالكلا”لَسرأ انيك اولآقلىا نع هلآ لس رخؤا
 مالكلا نيب ىفانتلاو ىفانتلانايب دارملانا امل ةمجحةمامهملا لس لا عم رارقالا نا ىلع يدك

 ماهفتسالا ىلعالرابخ الا ىلع ىمجتاماشهأرقواعمح وا ادحاو ب طاخلانوك نايسالهب بطاخلا نيبو

 قيرفتلا ىنعمع نوكي نأ زوم ليصفتلاف ةملكللا لصا نم ىع ةدحاو. ةزمه ىا ءاشنالاو

 تقرفالول اولاقل ايمحتا هلك لزنملا العجولو ىنعملاىلوالا ةءارقلاىفك نيستلا ىنععال زيبمتلاو

 ىبرعو ىمجتا برعلا ماهفال ايبرع اهضعبو محعلا ماهقال ايمجا اهضعب لعج نأب تزيمو هتايآ
 ريغموقلا نال هب نوللعتي اتنعتم ايف اودجو مهتءاج هجوىا ىلع هللاتايا نأن ايس دوصقملاو
 ٠ مهءاؤها نوعبتن امناو قحلل نيلاط

 ما اًصِس دي رك !نشوررد .٠ تسبذاك حبص نال د هايسنيا مشجرذ

 ةحنو ةوعدلا قدص فرعي نادارا نملةلعلا ةحازا ىلا ريشي ةبمحنلا تاليوأتلاىف و |

 (معيربشلا)



 عددصلا حر ةووع هج م١ ©

 لح قلخمالو) نع 5 تناك د2 ناعم لا تاحب 5 0 2114 0 د ب مهم ١

 هلا رق ةذإو هبأو رط لهالو هشور كون ذل قايل 5 اذا ةقولخ | امهمف 0 قلك كلل

 ناهذاو نيرتشل اذار قرفا تقلا رع هاوزاث وكت ركع ايوه ذك نضر عافاك |

 مالكهيلعام فاللخ ىلع دل 1 لاق ولن ةرم لكر بصي 3 2 دعل ةرم يركع

 هن اعم 0 قكادحا ىه الئ (هماحت ع ةروهغملا تاياآلا ىدل -اددهو نقرا لا

 انعمسانا اولقإ ىتح هتعمسذامخ ىأ نخل! هت ىذلاوه) ةريثكلا هد اوفو ةيحعلا

 ىلا لدبىا «دشرلا ىلا ىدهإ همظن نسحلابجحتىا ةعلابملل هب فصو ردصم «ابجتان اءرق
 | اذعار نك ءا «دشر هيلمتنهو ىدص هبلاق نه اقام (هنانم اذ)إ ريخاو ناعالا

 | عيونا ىنوحيباصملافاذك 6متسم طارص ىلا ىده هلااعد نمو ند هنمحج موال ايدهم

 0 ع 1 لكل جانب نانا لك جوتبف ناءرقلا لعأب ةمايقلامون ىعدي

 0 ضرا هل لاش مث ىلايللاو ا دك ةريضتوما قصت نحت ةقوقال هقزقالا كك
 ةلح موتك ١ توله رإب هدر ناكل ءاوكللل ىمأإ هلع ناك ناذللا ناككلللا هل لوقيف عأ

 لوقيف براي هدز هاكلم لوقيف مل لوقبف تيضرا هللا مث ةما ركلا ةلحا مدل ةياركلا
 | ”ةالمتف كلامث.طسنا:هللاقإو 0 ناوض لازم هزات كتم ةلعشا انا املا هال
 || قا روتسر, هتطع ادع ليل هللا ل وظف وأب طيرك لم لولب ل اووف د سمواقل كاع تل ب
 ظ كرزإ (كؤهف هل اعلا كلمت عمل« قؤعس همي نف محلا !لتم درو انما اوط مرهم

 | ةثام ةرييم ناتجردلا نيبام ةجرد هنسح لكبو ةنسح فرح لكبد وطعاف ةنحلا ىلاهب اوقلطنا

 | تحاصل "ةعتركت ةانهداو»لعفام ةةعاركلا نما املعأ لععف ةيواسل اك لحام 5-0 ْ

 قا ءزرقل كازو !اماكميلمت «لوقلك انج نازي نمي نال وهف "نا

 نك < و هدعو شدبو كين دنا ها ف رح ر ا ىدرح

 راكزو 5 ع كي كضيف ا ا روح لفط ا

 لاهام قلن ءانكلاو ذا نمهسصن مع رع ىلاعت هلل | ىل اص هللال وسر 1 ةيلسل 43 كل لاشام##

 | #2 كلبق نم لس رلإ لبق دقامال اف كموقرافك ةهج نم نأ ءرقلا م هكلالز 5 0

 نهاكلاو رحاسلا نم هفربخ الام مماعفل 1 0 كلا قحىفو مهمح ىف ىل و دقام لفرلا

 ةث ملا باع وذوؤ# 532 نم ا 863 رفغم ودل كب رناإ#ج اهوحنو ريطاسالاو ا حا

 كيرلا“ نم كلف نم رصندقو ةيذالا اومزيل ع ا و دل 5

 ءالوالا لاحىلا ةراشا هيفو اضيا لي | دعالو كي كلذ لثم للعقيسو ل دعا نم مقتناو

 نونحلاب نعطلاوموللاب مهقحىف ىلا نؤملظلا داكو .اذعا مهلف ءاس الاهثرو معاف اضيا |
 اورفظف اهي مم د يلج مج 1 كلذوحم وليهلاو

 0 قعر ذواوأاو دك اعبجرعا اوومكف ةكالنق معلش ركع ذاك دو]وع كفان ةبآ ىو

 رصف هنافربصلا ل ةيهلالا قالخالاب قلختلاب انطابو ةوعدلا ةباجابوا موقلا كال ارهاظ ىا



 هه 6 نورشعلاو عبار ءزجلا

 آ هلال ملغ نع زول دارت« صك واد هيو تاك اعفز هيلا ا ا زب نعتسما ىارب

 تدانو هماخ ىادق ا ناحر ازه ٠ 501 ع مقايوت هاو مانز

 ١ بطوخ نمزعو هلعلزنانمنعو هسفنىف هزعلهقح ةق.ةحدح غلس الهنالزب نع ءاطعنب لاق

 ىرخا ةفص 25 هقلخ نمالو هيد, نيب ٠م ىلدالا ا 2 2 هنوفص لهاو هئالوا نه هن

 هيلا لصي .ىتح تاهللا نم ةهج نم البسدلا دحنالو ىلطالا هلا فارطخ ال أ باتكل

 ركذ هيلا اولصيم هلالاطباو هللادنغ نم اان اًمح ديك كلب قمىاهنق ةلعسو

 | نول و اهرساب تايلطابتبراو كتاشلاو ةادعلا زك ههح وهو راشعالاىف 0 تاهملا رهظا

 1 - 7 0 ١ 7 -_ ْ - - 1 7 أ

 ١١ هللا .لطاملا]قرطتإ مدعي ىف فاتكلا ةش,:ةللشع ةؤاكتسلا لا نيب نم لطابلا هينأيال هلوق

 | ةهجنم ودعلاهل ضرعتي نأن م .هراج عنع رهاق.ب بلاغ ةيامحب 00

 ةينانال لاقف هبهيشل ا نع هيريداع ةيشملا نع ربع ناب ةراعتسالا جرم هحرخا مْ هباهج ن

 ناط.ش ثااوه ل اطابلاوا ةين ,الانوم ال ع ربخا اهفالو ىضمامح ربخا اهف لطابلا هيسأي الوا 4

 ىجيالو هلق ىتلا ب عكا 0 ديرب ناي ري نا عالج ل

 ةقاضالا ةماحفلو دام ناككلل ردع ا هع ليزيت وهى ءا 34 لي زلت هخسط و اهلطس اناتكرتمدغ

 مكح ىلإ دك مكح نهال ا ءرقلاب ردكلا نالطب دك (إ كلذ لكو ةِساذلا هتماخف ةدافا دعل

 هدمح وا هياعم ماهلاب ديمحتلل قحتسم ديمح ىا د ةديمح ل هين أيه ماكح اب هيناعم ليدس نع عن علام

 ةيمحنلا تاليو ءاتلاىفو همعت نم هلا لصو امب لاقملاو لاخلا ناسلب ناكم. لكف 0 0

 هقلخ نمالو ه.ناعالاب هيدي ناب نم الدلم لو ١ ىنعيلطابلا ةنايذل فاتكتلإ 5ع نما أ

 ديم هيلمعي نا ءاشي نمل هدابع نم ءاشي نم ىلع هتءكحم لزني ميكح. نم ليزنت هبلمعلاب

 هلال( وسر تعفش لاق هنع هللا ىضر ىلع نعو 1 هنم ةرداص ال هلاعفاو هماكحا ف

 لاق هللالوسراي اهنم جرخلاامتلقف ةنتف نوكتسإ ةصقالريمضلا (اهناالأ» لوس مالسلاهللع

 5 نس ٠ لزهلاب دل للام 3 ا يجو كيا 507 مكلقام أ اس هف هللاباتك

 يخول اع 2 سك (ةادصت) ااا امنا هن ,لسسلانعو هنع ”ضارعالاو

 2 تانيا ىذلا هناماو هدهع عا 0 كالَض

 ىوقلا بيسلاوه لقو دودمت روب ىا اعرشلا ل ءامسلا نم دودمت لح هللاباتك نا ءرقلا

 رورسلار ادىلا هبانالاو دورئاراد نع قاحتاادار | نم هب كسمتف هيلع قون نم ىلاةلصولاو

 وهو ب نرالاةمحر ىلا ىدؤملا عاطشالا نيولمإللا ىوقلا تسلاوه عب ئاوملا ما (نتلا)

 خسنبال تبا ىوقىا هبابا مكمل !ىا:(يكللا),:ةيظعتيو رك د شيام نإ« زقلا ئان#ركاتلا

 6 ءاوهالا هب غيزتال ىذلا ميقتسملا طارصلا وهوإ هفيلأت ىف ةمكحلا وذوا ةمايقلاءون ىلا

 هب طلتخمال ىا(ةنسلالاهب سبتلتالوإ الاضواعدتبم هبريصيال ىنعي ءاوهالا لها هبسب لمبالىا

 طيخحال ىا (ءاملعلا هنم عبشيالو) اموصعم هيوكل هربع مالك برلا مالك همتشي ثيح هريغ

 (مهملع)



 ةدحسلا م < ةروس عج 0-5 هج

 واطأا ناحالاو ناتاعف ءاعلالا عك ذامىلا ةيدؤملا لامعالا نم همت مكشاما ولم اوه لوالا نم

 ظ لكب صاللاد وصقملا نقدلفأ و وهظلديدش ديد هفو مكسفناالانور ضتال مككاف منْشام القا

 | اهناو ةلفغلال وزحعل ىهام ة اهملا نأ هانعمو دنعو يما وه ةمحقملا ةلئسالا ىف لاق اًؤاش لمح

 | بسحم مكيزاجيف هيريصب نولمعت امب هناإي ديعولا بابسا غلبا وهو توفلا فاجن م لجعي

 ] ظ
 ْ : مكلامعا

 |  تسانيب لماعم هك روايه شوشفم دقت ٠ دنادىء ادخ هك نك اهر ركمو ليح
 | نوقزعونوقعزيو ةماعلا دنعةزعلا نوديرب نيذلاتاماطلاو حطشلا له ال فيوختةي آلافو

 | نولهجتام اماع نولوَشو حاشملا فاصتىف نورظنيو نودهزمسو اياوزلاىف نوسلجيو مهارش

 ديجاوملاو لاوحالاو ةفشاكملا نوعدبو مهاع ءارمالا لوخد نورظتنو نوفرخزيو
 هايلوا ىلع اذكو ةلفاغلا مهولقو ةدسافلا مهتاينو مهناتمو مهروزو مهذك هللا ىلع ىنخنال

 نوحضتف فك مهميارول هللاروس قلخلا ٍبولق ايافخ نوري نيذلا نيفراعلاو نئّقدصلا نه

 ةقشاعبولقو ةذفان راصباب قحلا ىلا نورظنب قحلال ها ىرتو داهشالا سوؤر ىلع ةمايقلا موب

 0 هشو ةنعارقلاب مههبشو نيدحلملا ءالؤه ىنلافص ودقو ةنطاباككاو رانلاب احصا ىوتسيال

 | مهولقو ءاسنالا ناسل مهناسل ماوقا ىتماىف جرخم مالسلاهيلع لاقاك بائذلا ٍبولَش مهمولق

 ا مهنا قرقاكناذلا نم نؤقازف بأذلا بواقكرخآ عضومىف لاقو ةنعارفلا بولقك
 1 ربع ىلع انملع نورت نيذلانا هب يو ل و ااه ا

 ظ هي الاءذهىف ءاطعنبا لافو مهاوعدىف مهيدعتو انيلع مهنا رج انيلع خال هناف ةهركال مس

 ١ هلاوحا ىف هحضشو هناسل ىلع هبيذكت نم هقحتسيام انم ىريس ةقيقح ريغ نع ىمدملا نا

 ظ هي مهءاجا إف تاي" االا ريمض عضوم هاظلا عضو نم نوكيق ناءرقلا ىاةيركذلاب او رفك ن يذلا ناؤغ
 | اونذكو رظن ةداعاو 1 نم هوعمساملواو مهءاح ةعاسراكن الاور ا

 و نودحلي نيذلانا هلوقنم لدب 1 انيذلانا هلوق ليوأتلاةفرعمو ريدتلال قف ةهمدبلا ىلعدي

 3 الاف مهداحلا نالانلع نوفخنالوهو قباسلاريلاوهناربخو لئاعلاريركشب لكلا لد |

 | ةدشارور رك راملاىفالا دوهعمريغةنأ الاىناثلا نعل والا ربخم تكا اذهلف نا ءرقلاب اك

 | صمتك موكل ]طا :فرسالا زلم لكل ل رركتبالو ئضرلا لاق لاضتالا

 و دعب كلذو اران مهلصن فوس لثم فوذحم اهربخو كف لقو روزحلافورح

 هب زفكلا ةعاتش اقل ةدفم ةلاح هلع 1ادكهناوإل قياسلا ريا دسم دس قاسكتلا لوو دي

 وهىذلازعلا نم وهف ريظنلا دع كا 6 هز نع باتكل وي ركذلانأ نا

 | ناءرقلاف ةلغلا ىنعع ةزعلا نم وهف هشرحنو هلاطباو هتذراعم ىباتال عينموا لذلا فالخ

 ةظفحم ىتْؤي هنأالا نيلطبملانم دساف ليوأتو نينعاطلا نم لطاب نعط نع ولخمال ناكناو

 ةدسافلا 0 عينلا لها بوح د

 هدروأ 0 ع ا زيزعع كله 72 بر 1-00 0 0 00



 هج ٠١ 7 نورشعلاو عبار ءزجلا

 لاق | لة 12 قا راعو قتلا رم لوو“ تأ كلو قوعلا تاملغ و ىلطلا

 الا هيدب نإب كفقومب خبشاي هلتلقو هدب ىلع ثصبقف ليامع وهو فاوطلاىف نوئمس تير

 املف هلع اشغم طقس هدب نيب قوما كيب عمس املف هيلا كاصوا ىذلا صالاب ىتربخا

 دشلا قافا

 ٠ ميقس بولقلانيب هلقاذك 8 همسجم ماقلال بثتكمو ٠

 ٠ ةعولو افوخ تامول هل قحن ٠ مظع باسحلاموب هفقوش ٠

 وهوابح ناكام ىنم تمأ ىلوالا ةلصحخلا اماف اهتمكححا لاصخم ىسفن تذخا ىخااي ىلاق مث م

 ايتاغ ىنع ناكام ترضحا ىتاف ةيناثلا اماو بلةلاوهو اتيم ناكام ىنم تدححاو سفنلا ىوه |

 ايندلا نم ىيصنوهو ىدنع ارضاح ناكام تبيعو ةرخألا رادلا نم ىلح وهو 00

 ةعبارلا اماو ىوهلا وهو ىدنع ابقاب ناكام تينفاو قتلاوهو ىدنع ايناف ناكام تَسا ىتاف

 | قايناخا 0 هيلا ىذلا ,ممالانم تزرفو نوشحوتسن هنم ىذلا صالا“تشتلا ىتاف

 سشحوتلااماو ةمتاخلانسح دارملاوهو هللا ىوسامم شاحتسالا ىلاو هركذيو هللاب سانئتسالا

 ايندلا نم جورخلاب ةبقاعلاءوس ناك امي روهللايذوعن ةبقاعلاءوسب دارملاوهفداوسام سنالاوهللا نم |

 هللاواحاو هدب ىلع باتفامون متاح سلجم رض شان مصالا متاح نامزىف ناكو ناعيا ريغب

 ةنس نيرمثع ىفلاقةنسك ىفلاق فال | ةعبس لاقفروبقلا نم تشين ك متاح هل لاقف متاح سفن ببسب
 ًاربق كلاقف نيملسملاروبق لب لاق نيرفاكلاروبق ما نيملسملاروبق لاق قافا املف متاح ىلع ىشفف

 ةليقلا ربع ىلع نوقانلاو ةابقلا ىلع هب ةحاص ربق ةئام الث تدحو لاق ةلسقل اريع ىلع هب هحاص تدجحو

 هماماىفنأ ءرملافىعاذاف ةفرعملا نم هماقم بسحن دحالكفوخ نأال كلذو متاح إع ىشغف

 مهضعب لاق هيلعىشغيف هلاح هيلع بلغي اعرو ةيحانىف لازءال اناحتماو اريح مث ءالّناو انوم

 ناطيشلانم دعلا اذه ىجت ىذلا ناحبس ةكمالملا تلاق ءايكلا ىلإ وا جرعاذا

 ةماقتسالانم دبالف ةمالسلات نع بولقلاب اهثيشت و ناطيشلانتف ةرثكلو ان فيك هحواي |
 ه6نودحلي نيذلاناإه ةكلهم ةنتفو لضم ناطيش لكنه هللاب ةذاعتسالا وركذلا ةماداو هللاف

 قردلاو ا ربقلا ناج ىف هن ال دحللا هنمو فارحنالاو لملا قلطم لصالا ىقداحلالا

 ١ تدك اهنأي اهيف نعطلاب هوانايا ىفؤجةماقتسالا نع نولبع ىا لطالا ىلا, ملا نع فارحصألاب
 يهد مزاح 6 هانيلع نوفخالؤع ةلطايلا لماحملا ىلع اهلمحن اهشرح و رعشوا رحسوا

 ةرفكلا مهو ههجو ىلع ه6رانلاىف قتلي هك ىسك ايبا ه«نفاإم لاقف ءازملا ةيفيك ىلعهينمت

 لباق مه ءاقبط ىلع نونمّوملا مهو هيةمايقلا مون رانلا نم دكانما قايم مريخ مهعاوتاب

 ةنقاو يا مهنا ىلع صيصنتلاب نينم وما لاح دامحا ىف هن انما ناسالاب رانلاىف ءاقلالا |

 | مهقوخدمب نم هللامهل دس نأ لامحالا قيرط نمزاخل ةنلا لخدي نممأ لاق واف فواخلا عيمج نم

 | لوالا ليام 00 هو ىتاثلا ل باقم لون فدح كاتح الا نم ةب تاير كلو انما

 ْ ريخىناثلا نا ىف ل ةنملا 0 ا قي نموا ريخ تحاكي قلبو افثتاخ ق



 ةدجسلا مح ةروس هه م07 ©
 م ا ا ا

 ) نيرياسلا لزام داوسإم قلخ ىذلا هلا لالة رتشج دوج اودوص لاو داو مرت انك

 | هلا لوصولاو هلاصويىف اعمط نوديعي هايا نيذلا نيقداصلا نيا ةامح نم مك نإ هيلا هب ْ
 نوتفو.الو عدلاو ءاوهألا لدا ريكتسا ناف ةةخاىفاعمطورانلانمافوخ هنودبعي نيذلانمال
 هجاتحا نع هنوهزن ءايلوالاو ءاسنالا حاورا نم كرر دنع نيذلاف دوجولاع محن دوحسلا ْ

 هدحس نبا (ىشاكلا لاقإ هيزاتلاو حيبستلا نم نومئسيال مهو نيملاعلا نم دحا ةدحس ىلا
 نبا تاحوتف درعا وس نتج تحتل تايب ادق ها

 هحدشاب طرش ناشيا ٌهدحس ىلوا تاركا رع كا كك ءتوهرفو لك دا ةدحس ار

 وأ طاشن 5 دكيس ري ورد ودك: مود مآ رأ دك 0 دابا منك يأ كرد ا

 دوح.لاحضؤم نودكت هل دك نإ لفات ا مهو تالكنئاب تسنورقم هحدوب تحتم

 | ىفو ةفنح ىلا دنع و دشاب يما نرتقم ٌةدحسان ىنعي ه.رمالا نارتقال كلامو ىبفاشلا دلع

 ةعالا نم لكو ىتعملا ماع هنا ال نوماسيال معو ,ةيب الا نا دا دنع و .ىفاشلانع هحو
 | ةس وه دمحا و ىبفاشلاو ةلضضف وهو كلامو بجاو وه ةفينح وباف دوحلاىف هلصا ىلع
 امك ل ه# ضرالا ىرتؤي رظانلا اهما ايوا دمعاي دو كن اج ىلاعت هيردق لئالد دكدنايا نمو#

 ىنعم عوشتلا نم راعتسم ٠ .هدش_كشخو هدوسرف ىنعي هنماطتم اهف تاسال ةسباي م ةعشاخ 4

 هبوب. الاي راع الملذ اعشاخ صخشلا 55 كربلا وريخا نعاع 0 سيرا 3 م لاذتاا

 رازهالا 6 تزيهاءاملا اهلع انلزنا اذافدزج هب دح ةسداب ىنعم ةيعس ةراقتشا ىف هته ةءاندلاهب

2-0 . 1 3 14 . 0 
 | نال تخفتاو هتبروهف وز هاك نو سح ىذ تالا تار 2 ىإ كرجل
 أ لاه تقشنا ىا تابنلانع ثعدصتمث ثخفتناو ضرالا هلتممرا رهظي نا اند اذا تبن
 | تداز ىا تبرو بغارلالاةو عزفوأ ودع نم حفتنا اوبر سرفلاو امو داز ابرو اوبر ابر
 | ىهو ةاحلا ءاطعا ةقيقحلاىف ءابحالاو اهتوه دعب ركذ امب ةكاهاحا ىذلاناوه ىنرتملا ةدابز
 امتراضن ثادحاو اهبف هيمانلا ىوقلا جيم ضرالا ءابحاب دارا هكا ا قش 0
 ءابحالا اهتامح نم ىتلا ءايشالا نم 5 ىش لك ىلع هناؤنج ثعبلاب ه#ىنوملا يحن زف تانابلاعا 0
 ةازاغاوه ءامحالاىف ةمكحلاوهب ىنب نانم ديالف كلذب دعودقو ةردقلاىف غلام 5 ير دقا#

 ةيرمشنلا ضرا نئالف لوالااما بواقلاءابحاو سوفنلاءابحا ىلا ةراغا ةي آلاىفو ةافاكملاو
 جاردتسالاو ءالتبالا ءام اهياع لزت اذاف بابسالاو ىعاودلا نا دقف دنع ةباي ريصت دق

 (ىوتملا ىفإ ىهانملاراحشاو ىصاعملاتاناش زتهت اهارت

 تسس نوعاروا نوعرف نوج كاز ٠ءاتسب نوءرف مزيه اركتشتا
 ها درا 9 ناك تساود ص ىاإ تساهر درا سفن

 رقص لام و هاحز 0 هبشل ه رّمذ هر اها َكَساَكم رك" |

 | ىبحتساو هسفن عط قاذنم هناف كسفن علم هللا كقاذا هللاقي نا هبلع ءامد بعصا ناكاناو |
 | قادصو ناكر الارنب بواقلا ءاحااماو انبا هجيذاف جد دايس نع ه لغشو هدنعام



 ه2 7 572> نو ملا و عار !ءوطا
 5ك - حسم حتت 5 سل ا و ا -_

 أ اوناك مهنم ايما لْعلَو ىلا_ءتدب هصصخ نم ديال ةداعلا بنتا ىصقا يا

 نودصت» مهلأ نو زو كيل الوكيل مهتدابع ىف نيئباصلاك ر ,مَعَلاَو. سمشلل نودحسي

 هللا الا ودجحبل نال نا اوراق ةطساولا هذه ع اوهنف هلل دوحسلا امهل دوحسلاب

 انلق ”مهدوحست دنع نسانال..ةلدبق##سشمشلا (نوكت نأ ممن ل .لبق ناف:ءاسشالا قلخ ىذلا

 ةلف اهلعج ىف نذاولف قاخلا لاو>ا حالصوف عفاسم ةادلا مظع قرشم ىهوج اهن'ال

 عوك رلا كلذْنُأ ماهوالا سغلا ىلع بلع ا رلاه وح دحسيو م "ربو اهلا هج وتس ناب ةالصلا ىف

 نعو ةيهلالا مهوبام ةلق اهاعجىف سل اهنا ةنيعملا راالا فالخم هللال سمشلل دوحلاو

 نميت دنع ”تجر+ اذا ىلا تلاق معا برلاو كلذ ملو برلاىلاقف سورا نم امر تفعتسا |

 رشع ةثالث نم مهمأا اهدنا مهج مهمسح ءىش كلذ نم كيلع سيلف ىحرخا برلا اهللاَتف كنود

 اماف لامعالا.ف اوأر نا ءاير ىتماىفنسل .ثيدحلا فو اهف مهولخدي ىتح اهودوه كلم فلأ |
 ادجاس ىىلاعت هلل «تم> عضو اذامهدحا نافريكلااماو لاجلا لاثما مهمولقىف تباثف ناعالا |[

 هللاريغل دوج لادل.7ىف كرما لاثتما نع اومظعتىا 6# اوربكتس انف قم ربكلا نم ”ىرب دقف |

 ناف ه«كيردنع نيذلاف قي هلل هتداع صلخم نم ددع للشال كلذف ةطساولا ذاخما الا اوناو

 | تحصا ىهاذا ىتح هللا تف شرعلاتحارحم تاخد تبرغ اذا سمشاانا لاق ةمركع

 رئاسو دادنالانع هنوهزني# هلنوحبي # فوذحماءا زحلاةلعوهف هللادنع نيبرقملاةكتالملا |

 صيصختنأ ريرقتلا اذهنم رهظو تاقوالا يح ىفو ام ؟دىا هي راهنلاوىلإللاب قم هبقيليالام 0

 نودريف مهد:ع رمالاو سم كلااضياو م6ترتكل نيصلخلا دابعلا نم مهريغدوجو عم ةكئالملا ْ

 نورتشال ىا ةلالملاةءاسلا دي نومئسيال مهو # ىلا«ةهللاب اهبصيصخت ةريغ امهنع ةدانعلا |
 ناشثداو ة.مرافلابو سانلا نه سفنلاك مهمه حيبستلاناف ةداعلاو حبستلا نم نولعالو

 0 هللاّماكلم هللزأىور ٠ اكو رو قغداتنب ؟ىوايلغ و هت داني كفيك را فهوش عرش, ةاوطأ
 0 قرف كفرا لوطي شاع ةئامسمح حانحلا ىلا حان !نيبام حانج فلا ريشع ةينام هلليئاقوح

 | ىلا حانجلاناب حانج فلا نوتالثو ةتسلناكف ىرخاةحنجا اهلثم هللاهدازف ”ىث شرعلا |

 | نماعاق سارلس مف ةنس فل نيرششع رادقم راطفرط كلملااهءا هللا ىح وا مث ماه ةئامسم ا انحلا

 ظ ةتنس كبل( ]تنال د اذقمراطف طين معا تاهت حانلاق هل 00002116

 ! ملينا كتوقو كتحنجا مم روصلا خفنىلا ترطول كلملا اهاهيلا هللاىحوأف اضيا كني
 مالت لاةيلع لاقف ىلعالا تبرم ا عبس هللا ل زئاؤ ىلعالا بر ناحبس كلملا لاقف ىشرع 33

 ! نم ءالسنإال هقرع نه ى.الا ناحاس هب الا هدهىف ىكملا زي زعلادع لاق كدوجسفف اهولعجا

 امة اكلاب ضرعا هبحانم ىذإ|ناحبس هريغنم شحوتسا هب سنانه ىذلاناحبس هركد
 ا الوفا حورلا سمش» ىلحت دنع مكل فشكام اوذختال :ةيمجتا!تاليوأتلا فو هاوس
 لج داع متدهشاماضيإ اود الو ةفسالفلا تذخن ام ادنعمو ادصقم ةققدلا مولعلاعا دكآو

 ضد.اخنامك ادبعمو ادصق٠ ةيث.لامولعلا تافشاكمو تادهاشملانم باقلارقىف ىادهاوش

 ١ تاما ركلابو فورعملانعافرعللب المتن كاما[ <لاوناف افرعلا تاقع دنع اوناتوو

 ركل نع)

 كولتلاب ابزا



 ةدجسلا م ةروس «©ج >32 ٠6

 أ ىلاعت هللا ىبُض لاقو رداصملا جان ىف دلال ىوعد ركيدكيرب رئاهتلانافدنزاسيم
 قالا نما نستله تقال دعا وجدتك, :ناء زراف 002 ثنكج ِتيِصْقولاَذا وهبلع

 د6 هناا نمو 8 هيلع الا دمتعن الو لكوتن الف هيلا ه هركم درو هدك نم ماياو هللا انمصع

 , راهتلا ءازاب ليلا قوزرملا مامالا لاق ه6 راهنلاولبللا  تسيهلا تردق ىاهناشنذاو .
 ١ نوج ىارا ملاع ديشروخ ىنعي راهنلا اهلع لمتشملا *# سمشلاو # مويلا ءازاب ةليللاو |

 هاكو نيرز لعن نوج هاك هام لكبه ىنعي لبللا هيلع لمتشملا # رمقلاو 8 باهس ماج
 ىلع راهنلاو لبللا بقاعت ىنعي همأال رخسم هناقولخم نم قولخم امنه لك نيميس رس نوح

 نم اههنم دارب امل رمقلاو سمشلا للتو مهحاصمو قلخلا عفانم هيلع عرفت ىذلا هجولا

 ٠ هتمكحو هملع لاكو هتمادحوو ىلاعت هدوجو ىلع ةلادلا تامالعلا رهظا

 تسيناولا_نروك-:راوه# لك كرادود ءلل+تبناهرربددعس !هلأ عنص رب |

 تسناسكي تشب زور:دئادن هك ارنا ٠» .تسناباتو نشورو ددَس هجرازوو ْ

 ظ ضرالا و تاومسلا كلم هلل ىركن اال ورد هك ىهاوخ ركا ىر تك ءرعلا تاوأ .

 || راهدك < نعا ون زا نع راال 5 تاروملطجلا وبا مهامس رد هك ىهاوخ رسل

 م 0 اهتوم دعب ضرالا يحب فنك هللا ةمحر رانا ىلا رظناف ىركن كف
 | الرخا ززكن :نمدزدا ادرفي بك قعاوخ وا رمعلا و قيمشلاو ناهتلاو ”ليللامهتايإر | سو «ىركت

 | ود نم لضفب ادرف ا' لظلادم فك كير ىلا رت ملا لد ديدب ركن نماب نم عنص زا |

 7 رمقللالو .سشمشللاودحستال »© ةرظان امر ىلا ةرض اء دئمون هوجو رس ٌهديدب وكف

 |( قاطكقلا الرى وكلا ةيمالار دا مكلاثم ساو ال دوج ملا اهناق وال ها ! نم ااه عال

 | هيلع لديو هفالخح م الاف ةقيقحلا لهادنعاماو ىهاظلا لهادنع رايتخاالو امهل رعالذا

 نامرفوت هكدشاس فاصناطرش رادرب نامرفو هتشثكرسوت رهبزاهمه 6# ىدعس خيشلالوق 8# |
 مكح لقعيالام ةعامج مكح ن'ال ةعبرالل ريمشلا هي نهقلخ ىذلاهللاو دحساو لِي ىربن |

 اهنءالؤا نيششلا وعر ثتؤملا[لعس معلا, ادعت هود ةرك نما, تلكش سانا نكن اوال غال
 ا 8 5 توب : ال6 2 - 1

 لامكب ناذيالل رمقلاو حيستشلا ةيقولحم نايس ةيافك عم لكلاب لعفلا ىلعلو تايالا نعةرامع

 ,ملاوهو اهتاذب اهل مايقال ىلا ضارغالا كلسىف امهمظنم ةيدو>سملاةسر نع امهطوقس

 6 ىونتملا ىف و ١ ىلاعن هنايا ىف لكلا مظنىف ١

 تسادخ وا مييوك هكدشاب ىهلبا « تسام خابط قح مازا باتفا

 ىك نورا ناوحيونوازإ ىهانسزا .«ىكا نونج. دريك نك ٠تباقا
 عاعش هداد ريب . او هايس هك. عادص قارا اد

 هزاع ودصت نمار اهو كر ادن رم ظ
 دون بياغ ون دوبعم نامز ناو ٠ دوش عقاو بشب بلعا تاثداح

 ىوش !منخا ناريخا زاهئهدراوأ» ىوش مح ةاقيازا وكف جوى

 , هريغل اودجست ال مايا نودبعت مك نا ىا هك نودسن وب هريغال ىلاعت « هايا من نا |



 هه 4 قت ذورشملاو باز ءزجلا

 ةعجرلا نسحب كرادتيملناف ةلزلالصحم كلذ كرادتي+ نا مث ناطنشلا هيلا وعدبام ىلع مزعلا
 قدصبالا ناطيشلاتاغزن نم دسلاصلخت الو ةفا لك رطخم وهف تقولا هب ىدامتو ةوسق رلص

 املكف ناطلس مهلع كل سيل ىدايعزا ىلاعت هللا لاق ةيدوبعلاىف صالخالاو هللاب ةناعتسالا |

 هللا داز هتناعتساو هعرضتب ىلاعت هللا ىدي. نيب صلخاو هتوق و هلوح نم هيربتف دسلاداز |
 ةيمحنلا تاليوأتلاىف اذك هيدي ىلع سيل هيلع طلسي لب هنع ناطبشلا هللا عفدو هظفحىف |

 لعاقمالا قمح | ناورطا ةاغ ل لاف اف نع لسا ناطيشلاناك ذاهتمال ملعت اذه ىلقبلا لاف

 | هلهتسوسو و نيرقلا ةنتفنم هريغ ريذخت دارملاااو ناطشلانم مالسلاهلع ىنلا ةمصع ىلع |
 ناو وياكل اوت للا كن يودي |

 تسيسك لقاع رذحاب ؛ىددآ ٠ تسيسب ناهنب نمشد ارىدأ

 كايا و اولاق ةكئالملانم هنبرقو نملا نم هنيرق هعم و الا دحا نم مكس ام ثيدحلاف و |

 هانعم ةنيبع نبا .نايفس لاق ريخلالا ىترمأي الف مساف هيلع ىتاعا هللا نكل و ىايا و لاق
 لدي و ىضاملا لعفلا ةغيص ىلع وه هريغ لاق و ملسيال ناطيسشلا ناف هرش نم لساف

 نك ورلساف هيلع هللاىتاءاف ارفاك ىناطيش ناك نيتاصخم مدآ ىلع تلضف مالسلاهللع هلاقام هيلع
 مالسا ى يرص اذهف هتئطخ ىلع انوع هتجوز و ارفاك مدا ناطبش ناكو ىلانوع ىحاوزا
 مالساياصتخممالسل هيلع نوكيف مالسلاهلع ىلا نيرّش صاخ اذه ناو مالسلاهيلع ىنلا نيرق

 ماللسألا2زب [د ىف ,لكبديال_ناطين علا نإ كفيل ريقفلا لوقب ٠ ناجرملام آى اذك هننرق

 ةرامال سفنلانا مالسلاهيلع قيدصلا فسوب لاق اماهتقيقح لدبتتال سفنلانا اك ةقيقح |

 ظوفحم ىلولاو موصعم ىنلانا الا ءاوس اذهىف ودعلاو ىلولاو ىنلاف اهتفص لدل ب هوسلاب

 ظوفحمو موصعمؤهاولاقلب الصا سفنامهل سيل ىلولاو ىنلانا اولوَمملاذلو لوكوم ودعلاو

 ىنعف فشكلا ةحو مهفلانسح نم ديالف مادقالا لازم نم اذهو سفنلا لصا ىلع لدف

 نوردّشال ثيح مالسالارادىف ةمذلا لهأاك يلا ىف هلوخد مالسلا هيلع ىنلا ناطبش مالسا

 ةمصعلاظ فل هيلع لداك ىلولانيرقو ىنلانبرق مالسانيب قرف نكلو لاح نيملسملاةيذاىلع. |

 رسلاىفهباحصتسا طرتشيالو اقلطم حراوجلابقلعتب ظفخلاو اهلك تا ذلامت ةمصعلاناف ظفحلاو

 ا حراوجلا ىلع مكح اهل رهظي ن زكل اها قيرط اههيضتشال .رطاوخ ىلولل رطخم دقف ْ

 | دحز ادكمدخ 'ىزيتى نعي تسابضغةروسناطيش غزنهكهدومرف 4 رارسالا فشك ب حاص وه

 | اما توادعو بجوربك نوح .دزيخدب ىاهتاصخ نازاو دشك دوهتو درذكرد لادتعا

 لادتعادحزا نوحو تسا تقلخ رد نا هكاربز دشامن نكمي نبدتاكتفإب دوخزامثخ لصا ْ
5 

 والح,نازاو دنيوك .تعاجش ارا دون لدتعم نوجو دشاب ىتيمح ىبو دون ىلددب دهاكب |

 تيدحلا وون لاسلباءاهنم] ىلخت ىلا ناثلا نه ةلطنلا قلخ ربا ىفو دزيخا ظبغ مظكو دا

 ناناطيش نامضاغتملاو هجادوا خافتناو هينيع ها قزتالا!ناظلملا رانا نما تضل |

 ١ غيددد ديوكم لطب بكم بضغ ركيدكيو

 (ديزانلام)

 ل 0 ىنعي * نابذاكشبو نارتو



 ةدجسلا مح ةروس هه © ٠١

 كوكو ذل وا هكىرقو ررسب كا وا بع اققردىدي

 دنك نبا غيتب نديرب ناوتن ك٠ دنبب ندرك فاطلاب ار ودع
 دوحو رد وزا ثيح كد دياي .٠ دوجو فطلودنب مرك نمشدوج

 كنر شمت ارثادنم هك دهاوخم ٠ كننو ىريكراوشد تسوداب وج

 تسود دندرك 3 دياينرب ىبك «٠ تسوخ كين نانمشدابهجاوخركو

 قالخالا ليدتتب انصاو ”ىسلا قلخلاو سيل نسحلا قلخلانا انهه هللا نيب ىلقبلا لاق

 دلعلا قر اهدص ودعلا) 'نروكيااذإ محلا قالخالا نسحا و ةدومحملا قالخالاب ةموهذملا
 قىوسنال ءاطع نءالاق رك هساح ءوس و هوفقعل هملظو هماح هيضع عقد نح اسرق

 بدالا ءوس ناف ةمدخلاىف بدالاءاسا نمو اهنم جورخلاو انتمدخىف لوخدلا نسحا نم

 ذخاؤي و رئابكلا ف لاهملا نع حفصي دقف دعبلاف بدالا ءوس نم بعصا برقلاىف

 امو ىا ٠ ندروا ىبك شيب ىزيج ةيقلتلا 46 اهقليامو ع تافتلالاو ةظحللاب نوقيدصلا

 ةيسرافلاب و ناسحالاب ةءاسالا ةلباقم ىه تلا ةحسلاو ةاصخلا هذه ىطعي امو قلي

 امتاف ربصلا مهنأش ل 3 اوريص نيذلاالا دك تب هلباقم 5 نا دنهدبو

 ظحوذ الا 2 تفصو تلصخ نبا ككل 55 0 اهقليامو 0 ماقتنالا نع شلال

 فعشلالا نوكيال ماقتنالاب ةلاعضالاب' ناف ةساحورلا ةوقلاو ةيناسفنلا لئاضفلا نم 3 مظع

 قادراولا نموا صولا ةيوق تناك اذا سفنلاناف ةجراخلا تادراولانم اهزناناو تلا

 ةيكزت مزاب هنا لصاحلاو ماقتنالاب لغتشتو ىلدحم اهدلع تعصي مل اهنم ع مل اذاو ةحئرافكا |
 - .٠ - .٠ - أ

 لعش مهل عده هل الا قف هتاغل هوركملا رودح وكل رملاو |( قا 0 - ل ك1 . : 0 3 5 ١

 ىا مظع ظحوذ الا اهقليام و هلوق ىف هرسس سدق دينا لاق ردقملا بيضنلا ظحلاو ربصلا

 اماو كَم هماياو هللاب ةف رعموذ ءاطعنءا لاقو معا نمل ل اذهل قفونام |

 ّط رثثلا قف نيل كال عك ةيط رش ناك ىلعام نا هلصا  غ ناطيشلان م 7 |

 هيشعزتلاو د ا طرشلا قحلتال امناف طرششلا لعش 0 كي اذإف م ضاعع» لك

 ىتش الام ىلع تيارو رخل لع امنال ناطيشلا هسوسو هب هش داثرالا ارا

 كنعزساماو ديرا وا هته> نمرداص ع عايش دعا فير ج ماج ةش طول لع اغزان لعجو ا

 اننا كو لك اناطيش ناطيشلانم درج ةيدي رح نم ةملكف ردصملاب ناطيشلل افصو غزان

 كاعدو نسحا ىه ىتلاب عفدلا نم هب تبصو امع كفرصيو ناط.يشلا كيلا سوسوب ناو ىنعملاو

 كم كلذ د امن م لل هنا هعطتالو هرش نم هك هللاب دعتساف ع هفالخ ىلا

 الاى و هنع نيفشتاو:ى دتحتا يع ناطيششلا»ةاشبزت هانا نم نسحالاب عفداا كرت لعج ىفو
 3 زك ءروص' ناطششلا#ناوإسناوكم قاتم ب نؤككا نا عيدا كلاوللأ ا اعنا نا 2

 كلقلا .ىلا+لدضتا ناءاهر دن ةآف. هيا زم قم ةهساب انه لتلف ةهناغازت نمار انتج ع[ نوكك نيعللل

 لص كلذ دعب مث ةركف راص ةرطخلا لوا فل لا منا هناف ةرطخلا يعدل ١

 توج د صصصتوب مهم سستم موت <

 حببع



 <©: +٠٠ 55> نورشعلاو عبار ءزجلا

 أ تاءالاف سما .تاوعدلا ةروص وهف ةسْملا تاقوالا ىلا ةراشاف سمح مويلا ىهو ى ع
 هيلعحون ةريشع ىتنثالاتاءاسلا ردق نه لواو راهنلاو ىلإلا الع لمتشملا نيرشعلاو عبرالا |

 ن الا عبس ىهو ىملامرجلايف اهددع رساماو تاولصلا تبقاوم اهب فرعيل ةنيفسلاىف مالسلا

 | ةعكلا نا راهقلا اهرخا ىتلا ةعسلا ءامسالاددع عبس ىو ءانفلا ىلا ةوعدلا بتاىم ىلا ةراشاف

 اذلو لوزئلادعب وه امنا ءاقلاذا ءانفلا بتارم ىه احورع اهتارمو ةيدحالا تاذلاىلا ةراشا

 سيال ل رجلا رايس كلل اعل يش, تكمل تلا لل د رجملا ابل ملع صا

 | ضرالاقوفروهظ اهل نكيملو اهحن ةنوفدم ةبعكلا ناب ىف اهنكل ءاقبلا ةرانم ىهو تارانملا
 نوسمخ لئا والاف ملام رحلل ناكومرحلا يف ىنرواجتنيح اهنع تفشوك ةفشاكملا بسحالا
 ظ اهني ىه ىتلا لالا سؤور ىلع اهضءبو مرحلاىف اهضعب ىطقلا ران ىف هتعلاطام ىلع ةرانم
 نوسح هو جارعملاةلل ةضورذملا ناولصلا لصا ىلا .ةراشا ىهف تاقوالا مالعال كالذ لك

 ةعيلدب ةحاصمو ةسحت ةمكح ”ىش لكىف هللو سمح اهم تيقبف ىلاعت هللا اهففخ ىتح

 اييَغرت برلاننبو دبعلا نيب ةيراخلا لامعالا نساحل ناين # ةئيلاالو ةنسحاىوتسنالو

 ١ ناسحالاب مهتئاسا ةاباقمو نيك رسشملاةيذا ىلع ربصلا ف ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل
 ١ كلنافةقاعلا نسحو ءازحلاق ةئيسلاوةنسحلا ةاصخلا ىوتسنال ىا قنلادبك اتا ةديزم ةيناثلاالو

 تبجوتسا دقف مهتهافس ىلا تفتلت لو مسشم ماقتنالا تكرت و مهتلاهج و مهت ذا ىل- تربص اذا
 ةئيسلا كلت ىلع مهمادقا نكيالف كلذ نم دضلاب مهو ةرخ الاف باوثلاو ايندلا ىف مظعتلا

 ىنعملا نوكي نا ىلع سنجلاب ةئيسلاو ةنسملا ترسف اذاو ةنسحلا هذه لاغتشالا نم كل اعنام

 تائيلاالو ىذالاةطاما اهانداّتلاناعالا بعشك اهسفناىف هتوافتم هذا تانسحلا ىوتسنال
 هلارشا ام لع ولادك ال ةساثلا“ال ةدايز نكنمل راتصوراك انإ تحن اضيإ اهملغت

 كتضرتعانيح ةئيسلاعقدا ىا ةنسحلاة بقاع نسحل ناب *6نسحا ىجهتلاب عفداإ# فاشكلايف
 هناف ءاسانم ىلا ناسحالاك تانسحلا نم هب اهعفد نكمام- نسحا ىهن قلاب كيداعا ضَمِب نم
 5 1 وفعلا نم نَسحا

 اسا نم ىلا نسحا ىدرص ركأ ٠ ازج دشاب لهس ىدب ار ىدب

١ 

 سعاانو كللا ءاسا نم ىلا نسحاو :كملظ نمع فعاوكعطق نم ل<لوَش مالسلاهيلع ناكو

 فك لاقنم لاؤس نع :جاوجلا جرخم هجارخاو هب قلختلادعبالا 'ىثب هريغ مالسلاهلع
 ظ ةنسملاعضوم نسحا عضو كلذلو ةغلابملل ةيببسلا ءافلاب عفداف لونا ىهاظلا ناعم عنصا

 كنيب ىذلا اذاف قف امنودامب عفدلاه لع ناه ىنسحلاب عفد نمناف ةنسحلاب عفدلا ىف غلبا هنأال

 كودع راص كلذ تلعف اذاف ىا هبرومأملا عفدلا ةجيتالنايب 6 ممح ىلو هناك ةوادع هنببو

 نالهنا كلذو برح نبا نايفسىف اف :تلزت امنا ىور قيفشلا ىلولالثم فلاخلاىا قاشملا
 مي والهلع ىلإ نانو هنن ”تلطج ىلا :يهاصلاب موانع. ةدخ ىإ :دقلا دن نيملسلا

 ةبارقلاب اممح مالسالاب ايلو راصف لسا ٠ ىدبارم هكدتناسر نع ىبك تلقت مظعا مامازا

 ظ وكيم نم ”ىبوكين وا هك مباي نم ىتقوانأ يوك ىئرت وكين نخس وا ناكيد ندا



 أ

 ثدحانم لواو نماثلا نرقلا رخاوا ىف نوولق نب دمحم نب نسح نب ناعش فرشالانا |

 ند لم لوا و“ ارومتملا ”تدنلا دلع ماانللا الع قزئاكت#عأ و نين ارنا ةاذكلا ىف ندا: قم
 راونلا تلاق حبصلا ناذاىف هتبعورمش# لوا ناكو هنع هللا ىضر ىقشحلا لالب مالسالاىف

 نذأاملوا نم هقوف نذوب لالب ناكف دحسملا لوح تبب لوطا تيب ناك تبان نب ديزما
 هل عفر دقو دحسمل ١ رهظ ىلع هدعل لذوي ناكف ه لاححسمه مالسلا هيلع هللا لوسر ىذا ىلا

 تالعيجلادعب حبصلا ناذاىف لالب دازو ديز نب هللادبع ماقا نم لواو هرهظ قوف ىش
 ةحارلانمريخ ةالصلل ةاداحلا ةظقيلا ىا ماللاهيلع اهرقاف نيترمح مونلانه ريخ تالضلا

 ةالصلاتماقدق ةماقالا ىف هلوق دنعو تقطن ريخابو تقدص هدنع بحملا لوقنؤ مونلاب ةلصاخلا
 نذا ماللاهيلع هنأ تاياورلا ضعب ىفو هنذأب الا هريغال نذا نم مشو اهماداو هللا اهساقا
 مالسلاهيلعلاقف انيس دهشا ىف نيشلا لدس ناك الالب ناىوربو هتلحار ىبعرفسلاىف ةدحاو ةرمم

 ( ىوتثملا فو ) نويعلا ناسناىف مك نيش هللا دنع لالب نيس

 زاينزا دئاوخ ىمه ىه ىهار ىح ٠ زام كناب رد .قدص لالب نأ
 تساهل داقانك يروك_ا!ءاظفن نبا تيياويتحس رع ئادتك

 رايب حضفا دوب وك نذوم كن... راكدرك لوسر ىاو ىن.ىا

 تفبمن تايانع زا ىزمر وذ كي ٠ تفكب و ديشوحم ريمغيب, مثخ

 لاقو ليقو ىح ىح دص زا رثم ٠ لالب ىه ىادخدزت ناسخ ىاك

 نان .زافا'و . رخآ ميوكنا و ٠ ناز ار نم ام دينار وشماو

 | دحلاىلانونانف قوسلالها نذ ئلهداز هنعهللا ضر نامع ةعجل اق لوالا نادالاداز نملوأو

 دحاو ناذا هنع هللاىضر رمعو هنع هللا ضر 2 نامز و مالسلا هلغ هنامز ىف نكو

 | دعي ثدحا حبستلا وع ىذلا لوالا ناذالا لبق ريك ذتلا و ربنملاىلع مامالا سام نيح
 تترك واكو ةمتا زوم نر واظللا ركل لج ال نوؤف ندم رضاخلا مر 5 هتامع سلا

 ىحاحلا روصنملا ناطلسلا نمز ىف ناذالا مام دعب مالسلاهدع ىبلا ىلع مالسلا و ةالصلا

 مصالا نبا ناذالا ىف هينذا دنع هيدي ىدحا عضو نم لوا و ةيها اونباعم نينا ناذا

 ةرانم ىقر نم لواو مهناذاىف مهعباصا نولعجم نونذؤملا نكو فسو» نب جاححلا نذؤ»
 نكت ملو ةيواعم صعاب ناذ الل رياثملا ةملم ىت هتفارع ىفو روك ذملا لبحرش ناذالل صم

 فرع تام املق صاعلا نب ورمج هماقا سماع ن ملاس نين ذؤملا ىلع فرع نم لواو كلذ لق

 ناذالاف بجاو رهجلاو هنع هللا ىضر نامع ننذؤملا قزر نم لوا و ىلدح رش هاخا ميلع

 ىف تآريكتلا اماو تفاخ هفنل نذا وأو َنأع عضوم ىف نورك نأ نشا ذل سانا داع ال

 توص ىف ناك ناف نيدتقملا نم ماهالا نع دعب نإ ركتلا غابت هناوص عفدب نذ ٌؤلاف ةالعلا

 مرخلا ىف تارانملاددع رس اها ريقفلال وش ٠ نويعلا ناناىف م هوركم خيلتتلاف ةياقكمامالا
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 دجاسملا تي واهفةمذلا لها نطون ببسي نيملسملا نم رامعلانع اهضعب لطعتو اذ هعقاولا
 مالسلا هيلع ىلا نأ ىور اف ءاطعلالاكاماو نيدلا اذه ةبرغ ىلع كين اولاعتف ةبيرغ مهنيب

 الا اش للا نولأبيال مهنامدو مهموحلو مهمايص و ممتالص ىلع نينمؤملاءانما نونذؤملا لاق

 ١ ديوشيم كافم زعل ىنعي هيوص ىدم نذّؤمللرفغيو لاق هف اوعفشالا ىش نوعفشيالو مهاطعا

 | ردموا رحجوا رجش نم هيوص عمس "نوم لك هلدهشيو .هذسر ىوزاوا .هكن | رادقعي نذؤم

 ةنراقماماوهنانسح لثم دحسملا كلذ هعم ىلص ناسنالكب نذؤملل بتكيو سبايوا بطروا
 نيبو هنبب عمج اباستحاو انام هللا ليبسيف نذا نملاق مالسلاهيلع ىلا نأ ىروزدلق ءاميعلإ

 لاقف مالسلا هيلع ىنلا ىلا ءاج الجر نأ ىوراف ءاسالا ةقفارم اما و ةنملاىف ءادهشلا

 اونذؤملاق نممثلاق ءادهشلا لاق نم مثلاق ءابنالا لاق ةنجلا الود سانلا لوا نم هللا لوسراي
 نيريثع نذانم مالسلاهيلع لاقو مهلاماردقىلع نينذؤملا رئاسلاق نم مثلاق اذه ىدجسم

 ءايقشالارادنم صالخلا اما و ةنلاىف مالسلا هيلع مهارباعم ىلاعت هللا هنكسا ةيلاوتم ةنس
 نارينلا باوبا تقلغا ريك ١ هللا ربك ١ هللا نذؤملا لاق اذا لاق مالسلا هيلع ىنلانأىوراف
 ادمم نأ دهشا لاق اذاو ةيناقلا ةنلا ٍباوبا تحتف هللاالا هلاال نا دهشا لاق اذاو ةعبسلا

 ىحلاق اذاو ةنطارامت تلدت ةالصلا ىلع ىح لاقاذاو نيعلا روحلا هيلع تفرشا هللا لوسر

 تلاق ربك ١ هللا ربك ١ هللا لاق اذاو كباجا نم حلفاو تحلفا ةكتالملا تلاق حالفلا ىلع |
 كندب تمرح ىللاعت هللا لاق هللا الا هلال لاق اذاو اهظع تمظعو اريك تربك ةكئالملا |

 نونوكيىا ةماقلا مون اقانعا سانا لوطا نونذؤملا ثيدحلاىفو رانلاىبع كءاجانم ندبو |

 نيحسانلاو هقنع هيلا لاطا ًاشاؤتو نهن ال ءاجتزواتاءاجنواءاياوث |سانلا تك !و تاداس

 كلذ ناك ةنللا لوخدىف مهل نذؤي نأب ءاجر رثك ١ نونذؤملا نوكي بركلاىف نونوكي
 انك اهعوامخنأ م حرفلا نع ةيانك قنعلا لوطوا مهتاوصا عفر: دنع مهقانعأ 7711

 نينذؤملا قانعا تلاط ةمايقلا مون سانلا هاوفا ىلا قرعلا لصو اذا هانعموا نزحلا نع |

 عماس عطش ءاهقفلا لاق هعم ني نينذؤملا ةوعد باجا نمو كلذ مهلا الثل ةقيقحلاىف ٍ

 هبفناكناو دحسملا ريغىف ناكنا نارقلا ةوالت ىتح ناسالاو لجرلاو ديلاب لمتلك ناذالا
 معي ورك ليز روع قيس داعي ىاتج !انيفف يدر اناو ادحا لع ليكن ةالتو تسي حلق

 ةماقالاو ناذالا دنع ةبجاو ةباحالاممضعب لاقف باحتسالاو بوجولاىف اوفلتخاو ةباحالاب |

 ةلاديلاب جاع هلع وب ةسع ويت ويوو اخ الإ كاقاو عئادبلاو ةفحتلا بحاص مهن

 هللا لوسراي كيلع ىلاعت .هللا ىلص ةيئاثلا ةداهشلا ند ىلوالا عامس دنع لوش نا بحتسيو ْ

 عضو دعب رصيلاو عمسلاب ىنعتم مهللا لوغمث هللا لوسراي كب ىنبع 3 ةيناثلا عامم دنع و |

 ريسفتلا بح اص ىئشاكلل تاولصلا ةف<ىفو هل حرش ىف ىف اك نينيءل نع نيماهجالا رفظ

 ةمتاقلا ةالصلاو ةماتلا ةوعدلا هذهبر مهللا ناذالا دعب لوشو 0 ءاهقفلا نع الس

 دنع لوشو هندعو ىذلا دومحملا ماقملا هثعباو ةعيفرلا ةجردلاو ةليضفلاو ةليسولا ادم تا

 ١ لواؤ ىلقغافا كتاعد كاوضاو:كرابن زانداو:كلل“ لابقا اذه. مهللا اصوصخ .نرغملا ناذا

 مدرع"
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 | ةشيحلل ناحل قو اصنولل دعت ني ردى كلللا تسلك طول نافل 525007 كيفكم

 | ندور هنااا زلت اتت يواكب "الاى اذكو هنع هللاىضر ىشيحلا لال حدم هقو '

 | ( ىناعملانياع بحاص ) 0-2 ىلاعت هللا لص ىطصملاوهو ةريصب ىلع هللا ىلا ىعادلا |

 ١ دياوخم زاغو ككل نا ئدقفكد وهن ققيكاتان] زام كلاب لالي نوح هكمدروا

 دنشاب نانذؤم 17 قر هوو اقرا تلا 3/12 اقل نابزرب هدوبب نانخعيسو

 ار ملا ةيوراذك راينا تكور تعاناقو ناذا "نكمل تقلا ناكل طاص لمع

 مالسالا ةحح دعب ىتعاالو دهاجا الو جحاال نأ تيلابام انذؤم تنكول هنع هللاىضر
 هدركت مارك جنبدمحا تما نانذؤمالعو لج قح هكمدومرف (رارسالا فثك بحاص)
 لوا ٍتماركءاقشلاراد نم صالخلاو ءاس الاةقفارصو ءادهشلا ةنراقمو ءاطعلال اكو ءانثلا نتح

 نسحا االوق نسحانمو ديوكيم نذؤم قحرد هكميرك دنوادخ دنسو تسا ليج ءانن
 نسخا:نارق !تزدحلا خسخلا !لزن هللا | تفك اوناارق مظعت ؟نانجمح لكك تلاع لك

 ا ديوادخ تينادح وتاساو مظعنو ريكشنرذ اريز تاملكلا نسحا زا كيابو كفا تانزكلا

 ىضر .ٍباطخلا نب رمعراحسالاب نذويلف هيونذ ترثك نمريخلا فو قطصمتوين تايثاو ىلعا..

 ىذلاو كافكا تنبار تنضاخ هحىنعم نباب اررحس تقو نبا هللا لوصراي ت كك هللا

 بكا انها ىلع شزملا: لقثنف اهرايداىف امنقاون .تيرضإلاذا ,ئراتصللا نا ادم ,ىكآب”ثعب

 رعلا فخ ربك اهللا ربك اهللا نذؤملا لاق اذاف يما نم نينذؤملا نوعقوتف شرعلا ةلمح

 ىلعراحسالاب حيبستلا ثدحام لوا هللاهمحر ىطوبسلا مامالا لاق شرعلا ةلمح نكران

 هيلعدواد نمز ناك نأ ىلآ. هدعب نمتساو هيتلاب ناك نيح مالسلا هيلع ىسوم -نمزىف ربانملا
 نمتال ا البهريغبو تال الاىلد تيبلا كلذي نومو ةدع4هيفبترفس دقملاتس ىبو مالسلا

 دوهلاماقو مالاسلا هيلع ىبحن لتق دعب سدقملا تيب تارخن اولا رحفلاوىلا ليالا نمريخالا كلشلا

 ةلملاءذهىف اماو ليثا رسا ىب عا رش نم لطبام ةل ىف كلذ لطيف مالسلاهلع ىسيع ىلع

 ريماوهو َى هنع هللا ىضر ىباحصلا دلحمن. ةملسم نا هيبسو رضع هلمعءا دنا ناكف ةينمحلا

 لييح رشا كلذ اكشف ةيلاع سيقاونلا تاوصا عمسف هيف فكتعاو ورم عماجم ارانمرضم

 مناف رحفلا برق ىلا ىلالا فصن نم ناذالا دما. ىلا: لاقف نينذؤملا فئرع صاع. نب

 نوحبسيونوربكي ايون ةعامح بتر نؤلوط نب دمحا ناك امل مث لعفف.تنذلا اذا”قوسقنمال

 | نينذؤملامايق سانلا ذخما ةمث نهو ةعساو اقازرا مهل ند نق داس نولوشو نودمحمو

 | حمبستلا تقؤئقفن منذ وملا صعأ بونا نب نيدلاح "لص ناطل الا ىلو املؤ را انما ىلع ىلالاوف

 11 عشب اولنش برحلا لها ىلا هيمالسالا دالبلا نم ريثك لقتناف نيبولثم اراض

 ١ ةقايلا دالبلا ىف ا اص مهلا ل نادر ع ىانلا ناك ا1و نسقاؤتلا عضاوم تارانملاو

 دحاسملا سم هلل .لاب تااللحلا ضع تن رخخ ثيحب مالها و نحف ولا ىلا نيئملسملا ىدياىف

 1 ندل ىف مهلاح فكعض 53 نبط طالاسل اان 1 نأ مور رلا دالبىف اذه اننمز ىف سم الإ 1 ريقنلا لكادض
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 - ل - 1 عم معه سس صم مسمي ع 1 تي صو دج ميج ل جس تسجد موج

 تازدعملابهللا لان وعدي مناف ماللا مملعءايبنالاةوعدىلوالا هكتار ةوعدلا نا لعاءاريغ وو |
 ءايلوالاو ءابدنالاهلاق لوق نسحا ناولاة الا ريشتةممحتلاتاليوأتلاىفو ف.سلابو نيهاربلاو

 انا ىنلااهما ىلاعت لاق ممَعَدلا هد اصوصخب مالسلاه يلع ناكو هللاىلا قلخلاةوعدب مهلوق ظ

 0 هريعهلم باطي+ هللا نم هللاي :-- ناوهو هنذابدنلا ىلا ايعادو ارديواريشيمو ادهاش كانلسرا
 اذه 2 وابكا, نع, ( الوأك رمو !تهرط + فالح :

 اولد و ناىلاهللا قي راطاوكلس ىنعي هلا مه وعدباع ى أي هللا ىلا قالا وعدن اك ىا اكطاص لمحو لاقو
 دعب اوعد مث هللاىلاقلرادلا اوفرع مهارانمو مهكول بف لاصفنا الو لاصتاالب الوصو هللاىلا |

 ٠ ةردشو هناضش نيضارلا 0ك نءءلسملا نهىنا لاقو هللا ىلا قلخلا هللا ىزرطلا اوفمعام

 ( ىشاكلالاق ١) طقف نيعاربلاو بشلل ىلاعت هلل ىلا ن وعدي مف ءاماعأ اة وعد ةساثلاةسرملاو

 دنروما مدرع نت: امج كدنأ ملغ واو نمي كنأ نا ىميإ دا كه دومرق] ثنللاىب أ :ماغل
 فوزعم ضادعاوق هكدنئابستحاب دنتك راك ن ادب دنناد ةحره هكتسنا ناشيا اص لمحو

 ٠ هراكمزا دسرنآشي.اب هجن ارب تسال محن وربص ناشيا طاصلمعو دنهد ديه نركش اي

 هللا مايو هللابملاعو هللاب ملام ريد هللا مايملاعو هللا ماي ملاع ريع هللاب ملاع ماسقا ةثالث ءاماعلا نام“

 تافصو لالا ةدهاشمىف اقرنتسم راصف هباق ىلع ةءهلالا ةفرعملا تلوتسا دبع وهف لوالااما

 مارحلاو لالحلا اوفر عنيذلامهف ىناثلااماو هلدبالام ردقالا ماكحالا دعوت غرفتبالف ءايربكلا ظ

 اذه بامتاب رارقالا عم اما هلامحو هللا لالج رارسا نوفرعنال مهكلو ماكحالا قئاقدو |

 نوعماهلا مهف هماكحابو هللب ملاملااماو ءاماعلا دادع نه سبل ىباثلاو مهراكناب وا ناشلا

 ةمحرلاو ةقفشلاب قاخا عم ةراتوةدارالاو يحلاب هللا عم ةران معو نيلوالا نيمسقلا لئاضفل

 مهر ءم اولخ اذاو هللازوفرعيال مه مهنه دخلاوك ”مهعم اورأَص قلخاىلأ وعر اذاق

 | ىراغلاف نّشدصلاو نيلسرملا لبس اذهو قلخلا نوفرعيال مهن اك هركذي نيلغتشم اوراص

 | ىنسا كتحو.طاذ لالجتو ىلا تاتض مهفرعيو مدقلا لئامش مهلركذيو هللاىلا قلخلا وعدي

 فلا ل ورا هكا كلو نم نيماسملانم دحاو ىتا هلكم أو هلاك دعب لوَش من مولق

 نك هدايب ججحو نك رظن اب ريزرد ٠ نكهداس شيوخ نيا ريك كنز زا
 ىف نولخدي ىقحرافكلا نودهاجي مهاف كولملل ىفو فيسلاب ةوعدلا هللانلا ةيئرملاو

 ٠ ماسجالا ملاع ىف ءايبنالا فاخ كولملا و حاورالا ملاءىفايبنالا ف لخ ءاملعلاف هتعاطو هللا نيد

 نا كلذو هللاىلا ةوعدلا بتاع فعضا ىهو ةالصلاوىلا نينذْؤملا ةوعد ةعبارلا ةينرملاو

 ثيحبهفب ريشلا ظاقلالا كلت نورك ذب مهنكل ةالصلا ىلا ةوعد ناكناو ناذالا تائكركذ

 طارش اوعارو فقولالامىلا اوتفتاي ملاذاف هللاىلا ةوعدلا نودصشالو اهانعع نوطبحال

 ليضف ةوعدلا لها نم مهريفك اوناك احيكادصقم كلذب اودصقو انطاب و !ىهاظ ناذالا

 نيمصاع و دوعسم نب هللا دبع مهنع هللاىوضر بامحسا راكزور رد مدوب نذؤم كنك «دبكر
 نيللاعلابر هك ىنيدن نيملسملا نماناو وكب ىوش غراف زامت كنابز نوج تفكاسم ةربه '
 هس صحب. تحاحعص مسي ربج وا ةميسعاعمو

 (تنك] '
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 لدم ماظعلا بونذلإ 3 روقع نه ع 00 اقزر هك الزن ع امهنم 1 لالقتساب ناذيالاو
 هل وق تايرقلاو تاحردلا ةدايزب تاعاطلا لها نم ننم ٌؤملاب 3 محر 00 تالا تاّنسلل ا

 / ام نوكل ةديفم هنوعدنام ىا فوذحلا هريمض نهوا لوصوملانم ىا نوعدن ام لاح الزن

 نم فيضلا ىا ليزغلل اباه وه و لزتلاك رومالا تاظع نم نوطعيام ىلا ةمسنلاب هنونع
 مكتمارك لصا اماو فيضلل لزنلاك هنوك لاح هنوعدت ىذلا اهف مكل تبنو لبق هنآك قزرلا

 ءاطعو الضفىا الزن ةيمحنلا تاليوأتلا ىفو ىنمتلا وا ءاهتشالا نع الضفمكلاس رطخمال امه

 ىلاعتهللاءاطعن آل كلذو فاطلالا فانصاو فاطعالا نونف نم لزالا ىلا مديسامل ةمدقتو

 نطوموت قو لكف:رهظيو ناشنالالةاكا نم ةفافتسالا "نهال اعساوصخا نا "لكق ادد
 دادزاام اولاق انهن مو لاخلا ىف رهظي امل لزنلاك ىضاملا ىفام نوكيو هريغ ىفو هلبق رهظب ملام

 ىفو ) ةرخآالاو ايندلاىف هللا ىلا ريسلل ةياهنال هن“ال كلذو اشطعاو دادزا الا ابرشش موقلا

 ةراشاهيفو هدشر,دشزور تسيزور ىب هكره ٠ دشريس سباز ىهام زج هكره 6 ىوتلملا

 لوطتو مومهلاب ىغقنب هموبو ىلحتلاو قوذلاو قشعلا نم هلبيدزال سانلا ضعب نا ىلا
 ةيرما ةديصقلا رخآ ىف ضرافلا نبا لاق ةنس فلا نيسمح ةمايقلامون ناك كلذلو هنرسخ
 هجنيزا ( بئاصلا لاقو ) مهسالو بيصن اهنم هلسيلو ٠ هرمع عاض نم كيبلف هسفن ىلع
 نم سانلانمو ٠ داردكم باو 000 ع 11 مراد نطو 00-07 5

 وهوالصا ىرلا هل لصحي ملنم مهنهو لامكلا هجو ىلعال نكل صمالا اذه نم ٍتدصن هل

 ىئاطسبلاديزيىبا ىلا بتك هنع هللاىضر ىزارلا ذاعم نب يحي نا ( كح ) لمكلا لاح
 نيو ةللار تكف تكا سناك نأ ةيرفرل هذاك تدك املا هلع

 © .تيور الو بارسشلا دغام .. © " .ساك دعب اس اك. تلا تيرش_ ©

 اونرشولو ديزمنم له نولوَش مهناف ءايوقالااماو ءافعصال وه اما ىرلا لوصح نا ىلا راشا |

 تسيكو ةيسرافلاب ىنعملاو ماهفتسا د#نموؤ# هلضف نم اذكع كايا و هللا انلعج رحنا ةعبس

 هتعاطو هدح وب ىلا ىا 3 هللا ىلا اعد نم #3 نحس تهحذزا هال وقري 20 5 نسح اونغ
 ءالساللاذاختاوا مهنم هناب احاهتسا هنيملسملا نم ىنا لاقوؤ# هير نيب و هنبب ايف ههاحلا لمح وو ١ 0 . 1-5 5 5 1 . لج : 1 . 92 <
 | ملكتهناال ههذم ىا نالف لوق اذه مهلوقنم مالسالا نيد ريغب ةعاط لش الذا ةلحو انيد

 نا طرشب ديقم ربع اقلطم لاق ىللاعت هناف هللا ءاش نا لرسم انا لوش ن» ىلع در هيفو كلذ

 ةلاحاو هللا عم بدأتلل ناك ناو ةلاحمال رفك وهف كشلل هلاق نا مالكلا ءاملع لاقو هللا ءاش
 ىرتلاواهللاركذب كريس و لاحلاو ن الا ىفال لاملاو ةبقاعلا ىف كشللوا للاةثيشم ىلا رومالا
 ةباآلا مكحو كشلا مهوبةناامل هكر ىلوالا نكل زئاخ هلاحم باجالاو هسفنا ةكزت نم

 ا ُق تا ناو لوقلاو لمعلاو ةوعدلاىج قلا ةادتحلا لاصألا نم اهفام مهح نم لكل ماع

 نوعدي مهماف ننذؤملاىف وا مع هللا ىضر هءاحا ىفوا ٍلسو هلع ىلاعت هللا ىلك هللال وسر

 تلقةنيدملاب عرس“ امنا ناذالاو فالخالب ةكم_اهلامكب اةروسلات لق مناف :ةالصلا ىلا: قئانلا
 ع جى تيس

 ©6نماث - ١ا/  نايبلا حور)
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 مازا * تننيا مراكو هشيب ميري نما ٠ دبا رسب هكادابمو دياينرسب نكسه هكتسيراك نبا
 مراكشو مديص ُةدنيوج ٠ تسشا مراك زورو تسنا مزور ٠ تدنا مراسكمتو رارقو

 فيك هلاج كارداو هتدهاشم ىف هللاعم ماقتسا نمم تب هريس سدق ىلقبلا لاق ٠ تسنيب

 | قحلا ةراشب ءاوو  سيلو بحملاو بيملانيب كلفلاو كلملا نيا هورمشيب نا "ةكئالملا قيطي

 مملع فوخال هللاءايلوا ناالا ِهلوَش ةكئالملا ةراشب لبق اهوعمس قحلا ةراشب ناف ةراشب

 لوقو رابجلا ةدهاشم ىف مهو باجحلا نزحالو ةعيطقلا فوخ مهل سيل نونزحب مالو
 | ةفرعملابسنف انؤابحا مهو موقلا ةبطاخت ىلانوجاتحب مهنال مهل فيرششت مهعم انهه ةكئالملا
 ما د ايندلا ةايحلاىف ؟ًوايلوا نحلم اني الاودحس فنك ىرتالا ةقيةحلا تيح نم انمادخو

 مكحالصو كريخ هيفامىلا كدشرنو قحلا مكمهلن .كروماىف مكتاوعا ىا ايندلاىف مهتاراشب نم
 نيرمتسملا نينمؤملا لاس رطخ امع ةرابع كلذ لعلو ةرفكلاب لعفت نيطايشلا تناكام لدب
 هنع هللاىضر رفعج لاق ةكئالملا ةطساوب مهل هدِسأتو هللا قيفوتب كلذ نا نم تاعاطلا ىلع

 لست يدعاقم 0ع اهلبعب نمويدءانل از ةكفاللل ا تتاكوضإ غال تاوتلا:هلامع| ىف ظخال نما

 ةماركلاب كاقلتنو ةعافشلاب دمت ه# ةرخ ًالاىفو هه اونما نيذلاىلو هللالوَش هنءالديلو وهف |

 ىلا ريشي ةيمجنلا تاليواتلا ىفو مصاختلاو ىداعتلانء عشبام ممئانرقو ةرفكلانيب عقب نيح ظ

| 
ٌ 

 ماوعللة محلا ةيالوف صاوخلا صخ الةحلا ةيالوو صاوخال ةرصنلاةيالوو ماوعللةمحرلاةيالو

 صاوخلل ةرصنلا ةيالوب و ةنحلاب مزاج ةرخ الاىف و ةعيرشلا ةماق ال مهقفو» ايندلا ةاحلاف
 ن٠ ةاكرم اهولعحبل ءوسلاب ةرامالا ممسفن ودو مودع ىدعا ىلع مهطاسي ايندلا ةاحلاىف |

 صخأ ال ةحلا ةيالوبو كيرىلاىججزا ةيذجم ةرخ الايفو ةئيندلا اهفاصواو ةم..هذلا اهقالخا ١

 نم مهلعجي ةرخ الاىفو تافشاكملاو تادهاشملا باوبا مهماع حتفب ايندلا ةايحلا ىف صاوخلا ا
 ديزي وبا © لزالامحازبال للزلا ناف للزلا وفع ىلاعتّلاةيالو ندو تانساعملاو تابرقلا لها |

 زاب لاخ: نا كت ساو دسز,ىر شوكي ىمح زا وا تفريم ىهار رد هريس سدق ىءاطسب |

 قار وفامب ءاكان”ةداتنيا|هراظتس قلح ورةماتفا ءايش: لك د ديد اريكدوك هكدسر اف دياد

 تفر وي تبفركر نيازي كل دواي نا وب ينكفا للك نام ود او محو هود ود ةشوك زا كدوك |
 دداغ يقننف تيثكمومداتسا درر ةرفلز تفك قشوتج نكقو ديدحنا نوح دز وبا

 ٠ تسم نم تلذب ىوقع نماد شوس د6 ظفاحلا لاق ل طوطخحي كلثم نع, فذلاو طوسم

 ىف ىا 3 اف هَ ءادعالا نم ةريغلال  مكلوز# دارت ردق نبي, اتم رش العوز تاك

 نونمتلام 6 نوعدنام اهف كلو 96 ذن اذللا نونف نم 4 ميكسفنا ئهتشتاه## ةرخ آلا

 لوالا نم متا وهو بلطلا ىنعمم ءاعدلا نم لاعتفا.٠ دهاوخ وزرا امش هحره ة.بسرافلابو ْ

 هجونم اضيا ميالوالاناك ناو ةيملعلا لئاضفلاك ئهتشم بولطم لك نوكي نا مزليال ذا

 دداتالا عم حايل ماقول رقت ص رسضي وب هييقف اهريييزب النضير اضدلا جلا نسي |
 .ةراشبلا ىف عاشالل نوعدب امو لوم ناب ىّمشتام ىلع نوعدتام فطعب ءافتكالا مدعو '

 (ناديالاو)
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 | مهتاف نيرفاكلاو نيقفانملا فالخم نوئمؤملا مهو حايشالا ملاعف اوماقتسا مث حاورالا ملاع
 نام الاب نطانلاىفوىهاون لاو صاوالاب ىهاظلاىف ماوعلا ةماقتساف كلذ ىلع 7-5 اورقا

 ١ نطالاىفو اماوهشو اهتيذ كرتو ايندلانع دي رحتلاب هاظلا 12 ا ا

 | ىهاظلاىف ضخالا ةماقتساو نافرعلا:ىلطو 37 رلا ءاَقل ىلا اقوش نانحلا ميعن نع ديرفتلاب

 ةموسانلاكالم-١ىفدنحوتلابنطاملاىفو لاملاو سفنل !!ماستب ةعيابملا قفو ىلع ةعلاتملا ق وقح ةياعرب

 انك ةرركطلا نه رؤاواب ةةيوجل ["انقاب ةينانالا 0 هللا عم هللاب مقتسل ةينوهاللاىف

 هنبج نم د 0ك الملا , ماع كك 0 هدوجوىف هنانف ماوديهدوج ىضتقم نمو هناقس هناطع نع

 | فول مممععفديو مدعوم ةيوسدلاوةش دلاروم الا نم مهل ضرعي يف مهودع ىلاعت

 ذكو مكابقلا نييزتب ءوسلا ءانرقنم مبل ضقام مهدمي ةرفكلا نأاك ماهلالا قيرطب نزحلاو
 ىنعم ةرسفم ه6نا© مهرونق نماوماق اذا ثعلادنعو ريقلافو ىرشبلاب توملادنع هةر

 ةلرافتلا نيستام نولزشي ىا ناشلاريمض ءابلاو هناب لصالاو ةلبقثلا نم هقفخموا ىا

 قحاب مت ىفوخلا ناف اهوركم نورئالف ةرخآ ًالارمانم هيلع نومدقتام هي اوفاخنالو» ىهو

 ورح معو مكفلخ ىلاعت هناف دلوو لها نم مافلخام ىلع دي اونازحتالو وي ةلركملا عقوتل

 نيملسملا م ؟دالواو مكيلاها نيبو كني عمجلو نسحاو كلذنم زكا هتنللاىفمكطعي

 فوُحا ةيمجنلا تدك راض لوتس 5 تاوف نم حلي. مث نزلا ناف هنملا ىف
 ناب منورشيب ةكئالملاو بوح ثاوفؤا هورك ا لقتسملاىف نوكيامتا

 ىذلاو توولا/ هنو ارك . ةليز دلعاو كاكا مهل روذحم لكو وكيل بس مهل بولطم لك

 اباماق نوكينم لب هثيعىف ةنوزحالف ةلزالا 0 !اسم ىردلام عيم# ضاروه
 ينعي مهورمشي ةكئالملاو نزحلاو فوخلا هكردبال هللاعم امث اد هللاىفامتاهو

 | ندشداشراشبالاناف ديوش داش ةسرافلابواورس:ىا يو دم ةيانعلا تاوف ىلع

 نطاوملادحاىف ممراشب نم لاذع ةزشالا هعمل ىلع ايندلاىف ه# نودعوت ملء هك ىتلاةخلاب ف 2

 ىلع منا هظفاح ىلا نمؤملا رظني ةماقلاموب ضرالا تقشنا اذا انغلب ا نعو ةثالثلا

 قرت بل ار وما هوثلا مرتع ؛كناؤر#د وعدل اردنا سارا نع الاوت اسخن الا ل نالزرقا فأو

 دعولاناف ةلصولا ةنمم اورمشيا و ةبحللا تاليوأتلاىفو كريغ اهم دارب اماف كنوهمتالف اهلثم

 صاوخلال باوثلا عيمج نه ماوعللهللا دعو اف دقلاىفدعالا وهامو ديعولاودعولا تب ام ادقنراص

 تلاعفاحا تعسف تنج ( ع كالالا قوام ساو مدل هلا ااملا«نكمحت رق

 نم مقلساام ىلع اونرح الو ةيالولا لع نم اوفاحال لاهو .٠ روضح و قوذ

 دقف اونزحت الو نيفئاخلانم متك امل اطف اوفاخنال ةيادبلاىف ةيانعلا نسحم اورشباو ةيانجلا

 لكلا ايه عما رش هد نس ادرف 9 نيلماعلا رجا مناف ةنحلاب اورشباو نيفراعلا نم مك
0 

 دمع اما دوش خوسامو داسر ناياس رك دش اور داهجو جح هزورو زاع ددفكل وذ خس

 | هكئزو ارم يور اسف راك نوجد لدوتيد ديوخسنت كه اكن اوك تاع في هيمي( لك

 | هاو لأ و 8 شب اككهوش قدا ىملاع وبر ىلاعنو هناحبس قح تخانش زا درزكبونر
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 1 1 0 ا ل بوبس يسر جمس يمس ب يس وس ل رو سس

 ران قيرحو دوب تف رعم دوب رح قيرغ ركبد فو ديادناب دسانشنااربادخ مةقال

 يتجه هس سد سو همس مسسم 5

 روضحلا الا دج الف لاح لك ىف هللا عمدبعلا نارود ناكف بلقلا شرع ىلع .نمحرلا ىوتسا

 ارارقاو هتيودرب افارتعا د“ هللاانسراولاق نيذلانا## مظعلا زوفلا كلذ هللا لأسن نوكشلاو

 رارقالاىلع اوتبن ىا 46 اوماقتسامت لِ رصحلاديضديز قيدص باب نم هللاانبرف هتيادحوب
 هيفو هاطخش الوابلاقو ابلق ةيدوعلا قيرط نع مهمدق لزتالناب هنايضتقمو هللاانر مهلوَه
 ةيرلاىفوا نامزلا ىف ىخارتلل مف ةافولا تقوىلاماودلا ةفصب تاداقتعالاو تاداعلا لك جردني
 ًادباانم الاح ىلعا ادوصقم هنوكل ةماقتسالا هو ىهتنملاناىنعي هلك ناشلااهل ةماقتسالاناف
 ىضر نيدشارلا ءافلخلا نع ىورامو ميقتسملا جهنملل ههوزل ناسنالا ةماقتساو رارقالا وهو

 صالخا نم و هنع هللاىضر رمع نع ىور امك نامبالا ىنع تابثلا نم اهانعمىف مهنع هللا |
 هنع هللاوضر ىلع نع ,ىؤر م ضئارفلا ءادا نمو هنع هللاوضز نامع نع ىوراوك لمعلا

 ططااحو نغأ كيلا نبا كزور ملا تفك ىلع هللا لدور هال دبنبا :نوسلا + يهب ارناف
 ىراصلااو دوهلانال كلذو «٠ ةيعكلا ثراو“ دما تنكت عفاغراو دش داش( دع قوسر

 لوسر ةوش اورفكو كلذوحنو هللانبا حبسملاو هللازبا ريزعاولق ىتح مهنيد ىلع مقتست+
 دحا نم وجرب الو هللا نمالا رضلاو عفنلا ءرملا ىربالنا ةماقتسالا نمو مالسلاهيلع هللا

 هللا لوسراي تلق هنع هللاىضر ؤقثلا هللادبع نب نايفس نعو هريغ ادحا فاخالو هللا نود

 لوسرذخأف ىلع فاخام فوخاام تلق لاق مقتسا مث هللا ىبر لق لاق هب مصتعأ رعأب ىنربخا
 .انقزراف انبر تنا مهللا لاق هبا آلا هذهالتاذا نسحلا ناك و اذه لاقو هسف ناسلب هللا

 هكتسرارقا ديحوتزا ترابع هللا انمر هكءدومرف 6 رارسالا فشك بحاص ال ةماقتسالا

 ديحوت' تسار ناقدصو نافراعدك تفرعم ديحوتب تراشا اوماقتسا مث تسار نانمؤم دّئاع
 كييسيعدا ناو هناتعاةيكملار زاك تالا تعلق لم دكحوتو 2 اتكيار هللا 5تسنا رارقا

 اجنيادجتكى  تهج ىف ٠ تسبب تهج تدحو ماء رد ناب ىدرك انب وا تدحوب

 هجره دحاوريغ ٠ تخورفرب تدحورسزا ىشلا ٠ تفرعم ى نايب ىركش ىف ٠ تفص ىف
 دجوت ا دون, هداتنيا لع ماقمرت“ىقو هرسسدق ئئاطسب ديزيوبا ٠" تخوسب دما شيب
 قنكا دونت, ما نك رب كفك وسانش ؛رباذخلا عب [ىاءتك ىدلزطم ادادنم :ناحتن ارقا

 ىسك دوخ ملغ لكردو  مئانشاروا هكمشاب هك نم تفك ئسانش اريادخ دنتفك اروا تح

 لك .رب دمد ىلك تخرلصوزا ٠ نم لزنمرد هكمك نمون قشع رد ٠ دسانشاروا هكدشاب
 :تماقتسا تسدهع تباجا تماقتساو تباجا تسفرخود قحاب تبح تفك تقيرطريب ٠ نم
 تفاي ناونرد ىتعاسب لاسرازه تعيرش كرد تققح تماقتساو تسا تعيرش تباحا افو

 قلة ش1 ةينجقلتالروألا ىو وأبو كفا ؟قاودتر دل قاس اذ اكوم قطا تنبت ةلؤذو

 ةجرختسملا تايرذلا مهو هللانير ىا ىلباولاق مكبرب تسلأ هلوق اوبطوخ امل قاثملا مون

 ىلع نيتبان' ةيبوبرلاب مهرارقا ىلع اوماقتسا مث هتيوبرب اورقا مالسلاهيلع مدا رهظ نم
 ىفاءاورقأفىتازتللب هنأالظفلب “رك ذ اذهلو' ةروضلا ملا" ىلإ ءاوُجرحلا ام ةيددوتلا'مادقا

 (ا)



 ةدحسلا مح ةروؤس ١ 2 ؟ةه+خ ته

 مضار اهنم مهل لاتجاال مهتماقا راد اهنم 25 عا د«داخلا راداهعف مهلوع هلوق هريخ

 لاشك انف هلامكل ةغلام هلثمرخا سما ةفص ىذرما نم عزتي ناونهو ةفرظللال ديرجتلل
 | رانلاىف مهل نأ دارملاو ةفرظلل ىا اه مم ىلع ىه لبقو ديدح نم انم نورمشع ةضيبلا ف

 ة6نودحجم انأي اب اوناك اب ءازج# نودلاخ اف مه ةصوصخم راد تاك ردلاىلع ةلمتشملا
 تمدقو نودححي. ةيناثلاو ءا زج ةقلعتم ىلوالا ءابلاو ءازج نوزجم ىأ ردقم لعفب بوصنم

 د انا نوتلووإقل انسأي اب نو دحج اوناك ام ببسي ىا لداوفلا ةاعارمل هيلغ

 انراي التو لع كادهلاز نطككلف ةيبنرو دعت بع آو رفك نيذلا لاقوإ# وغللابس هنوكل
 ايوستلاب لالضلا ىلع انال نيذللا نيناطيشلا ارا ىا ة6سنالاو نحلانم انالضا نذللا

 نيطايش هلوك ليلدب ىسناو .ىتج نيب ناطيشلا نال نيالا نحلا ىعوت نم نيؤلاو

 قح ااريغب لّتقلا قرص مآ ن لاق اهدحا لاهو سانلاو ةنْلا نم هلوقو نجلا بىبتالا

 ىفاك ةصعملاو ر 7 الانس االقا جوج نوكف كزيثللو رعكللاب رش اقافلبا نطل قمزعفلاو
 مدا نبا نع ناكرال |املظ َلَبَش حم /نماش عوفرملا ثيدحلا لوقلا اذهل دهشي و ىناعملا نيع
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 هاقاس تدش لِساق نأ ىوريو ىدمرتلا هجرخا لتقلا نس نه. لوا هب هيبالال همك نمز لكل

 راب ةريظح ىف فصلا ىفو جلث ةريظح ىف ءاتشلاىف 1 ثْيَح عيمتلا عمير وانك هب دس

 الذ ىا :«نيلفسالا نم انوكل © انم اماقتنا امهسدن ىا هيانمادقا تحن امهلعجتإ#

 دغاواناكم نيلفسالانم انوكلل كلذن امهنم ايفشت رانلا نم لفسالا كردلاىفامهلعجتو ا ةناهمو

 تقاذؤ ,نجتتلا ناوتا راني اهفاضوا (نعب تدنفاذا”نسوفنلا ؛نأ ىلا ,ةزاشا ةيالافورانم.اباَدعي

 تابجوتلا ةيباوحلاو ةيباطيشلا فاصوالا اياب ىلع اهعالطا ابر نه سمتلت برقلا ةوالح
 برقلا تاماقم ىلا اهولعتف اهئانفاب امم مادقا تحن اهلعجتف اهنم اهنكعل الع :سوفنلا

 | ماقم ىلا ماقم نم قرتلاف نوكي امنا !ذهو. نولعالا.نم نوكتو نيلفسالا نم.اناوكيل

 | دبعلاىلعف تاماقملا ةيان ىلا اذكهو .ىلعالا ماقملا ىلا قرتلابالا لوزتال ىتدالا ماقملا ةيَشذا
 صلخ ءانفل !اب امن جرخ اذا هنافاهئاقب عمال سينا دافي ييتتدا وم علب يحريتعفلل

 نأ ىلع هش ا ةبإ الافو ةمايقلا مون علل 5 ةرفكلا عقواك هيف عقوالاو عزا نم

 ىفوتف بيح هللحر ناك هللاالا مدل نرادلاىف نمؤملل لياخلاف خم ءالخالا

 كافءررتس مرتالقو ىاطسلا مديني 01 ا ىح اديدشاءزج هيلع عزخ

 ىذلاىحلا تيحا ثيح ءادّس الاف تطاغ اذهاي ديزيوبا هللاقف ىخذرملارادىف ديقموهو هلا

 قح هللا ةدايع لقاو هبونج نم تندرا قافاق توعال اكد ى طا ا,تيجحا الهو توم

 رادكلار 00 نهر. ى ١ ىدهراو تلعب نوح ( ىو ا ةلح نم راص

 ٠ ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا ىورب ٠ اوهزا كاب دش رومعم لد تخم ٠ نيبكتا روخيمو
 ديالدنأ .ىلا ريشي ره ىطبار نيا كدت تفان نوح نك وعي هيدطبإو ىب نيزادعب لدرب مكح

 / مكح دقف تبهذ اذاف للاب ا ةاعلا .تماداش ةلعلا نم صلختي نأ ىلا ,سفنلاةضانر نم
 | ايو رسل رهط و ىل لب 55 اذللا ماعطاو ىوالخلا ءاها اللا هناك سلو بلقلا مغاع



 ههت +٠٠١ نورشعلاو عبار ءزجلا

 | نبا هك تبسي نا ماكنه تفك هدب ىديربت ار ركج :داد لاح تزارح زد دنتفك دتشاد

 رب نم زا رامد دباب توف نوح هكدياس مزاس ىبرش ار نكات سقت نباو ار ىلصا نمّشد

 قا ان, نركذم تيكا ظني اكول قت وا لا ةعلاةءوؤرجت وا كتفاف اقرا« هبل غنا

 | ىموم دص ءار ٠ دنك ىتوعرف داش وادكتا «٠ وجبا تعفر ىمه وا ماي هك ٠ وا نوعرف

 اهتكزتو اهحالصانم دبالف ةراسخلاو ةواقشلا هذه سفنلا تناكاذاو ٠ دنز نوراه دصو
 ىرطفلا دادعتسالا داسفا ةراسخلا لصاو نيلخادلا عم رانلا لخدنو لوقلا اهيلع قحم الث

 انلعجبنا ىلاعتو هناحبس هللالاسن امم عفتني تدسف اذا اهناف ةضيبلا بابسأالا ضعب داسف اك

 لاقوؤإه نيطايشلا رئاسو سلباو سفنلا ىلع انلانوع نوكيناو نيرساخلانمال نحن ارلا نم

 ه«ياوعمستالا» ضعل مهضعب لاقوا مهئانقشا و مجاقعأال نيك شملاءاسؤر نم ةكاورفك نيذلا

 هيدتعيالام مالكلانم وغللا هك هيفاوغلاو يب هعامسل ه«نآرقلا اذهل هيه ل ول و

 رويطلا نم اهوحنوريفاصعلا توص وهو ءاغللا ىرحم ىرجف ركفو ةيور نعال ىذلاوهو
 نايذهلا ىهو تافارخلاب هوضراع و هتحن لئاطال ىذلا مالكا نم ىلطاللاب هيف اوتنا ىا

 ءاكملاوةيدصتلابو راعشالاو زاجرالاءاشنابو رايدنقساو مسرةصقلثم اهبل لصا الىتلاثيداحالاو

 هارشام هيلع طلتحيف ”ىراقلا ىلع اوشوشتل اهب مكتاوصا اوعفراو ريفصلاو قيفصتلا ىا

 هعامس نم اضيا عماسلا نكمجالو ةءارقلا كرتيف هنءا رق ىلع هنوبلغت ىا :«نوبلغت مكلعلإ#
 ناكوهباونم السانلا هعمسول هنا نم اوفاخ اضياو ةيذالا شوشتلاو ىسبماتلا كلذب اودارا

 وغللا ءاشنا ةدرمتملا سوفنلا نآس نمنا ىلاةزاشا هففو هباحاو لهج 'ىنا ناش انلاغ كلذ

 اهلعل ةينابرلا تاماهلالا عامسا نع اهب بولقلل الاغتشا ماودلا ىلع سفنلا ثيدحو لطابلاو
 ثيدحلال وريخ هللا ىوسامع هل سيلف بيغلا رارسا عامسىف قرغتسا نم نا ملعت لو اهلع ف
 وا نيغاللاو نيلئاقلا ءالؤه نّسذنل هللاوف ىا ةياورفك نيذلا نقذنلف ا: رثا هف ىفنلا

 وريك- لا لداكردق رداقبال هتاديدش اباذعإلل ايلواالوخد مهف نولخاد مهو ةرفكلا عيمج

 ةبرجتلا لج الهنود للدقلا ردقلا ركزي اما قوذلا ظفل نال ديدش ديدن اذهو فصولا

 هللاناىلا ةراشا هذو هدعبام هلع سقف اديدش اباذع ىللق ردق وهو قوذلا كلذ ناكاذاو

 ةيزحلا لهأاك تناكفاهاذع وهو اهفاصوانع ءانقلاب سوفنلا تقرتحا بولقلل ىلحت اذا ىلاعت

 عم بولقلا اذكف مهاذا نم ةمالس ىف ناميالا ىلها ناك امكف مالسالا ضراىف حارخلاو

 «نولمعإ وناك ىذلا اوسا مهنيزجناوإ# ميلستلاو نامي.الا عم 2 ذا سوفنلا

 اهوا زج ناك اوسا مهلامتا تناك اذاف اوسا اهسفنا ىف ىه ىتلا مهلامعا تائيس ءازج ىا

 نبا نعو صيصختلاو نايبلل اولمعام ىلا فيضا امتاو ةقلطملا ةدايزلاهبدصق ًاوسالاف كلذك

 هرخا ألا ىف نوامعي اوناك ىذلا أوساو ردب موب اديدغ اياذع امهنع هللا ىخر سابع
 ءازج ىا هّيهللا ءادعا ءازجإ## هلوق هربخ أدتبم وه و ءازحلا نم روكذملا :/كلذإل
 ىلع كلذرمالا ىا فوذحم ادتبمربخ كلذوا ءا زال نايب ىفطع :(رانلاإ هئادعالدعم

 ًادتم رانلاوا اهلق امل ةينس ةلقتسم ةلمح هدعبامو ءازحلا نعال ةلملا نومضم نع ةرابع هنأ
 2551577 ست حج

 مربح



 ةدجسلا مح .ةروس ه2 3 ٠٠١

 || ةدشلابتملاو .بتعف هتع رك .ذب نا ناسنالا نم :بلطين ا باتغتسالاو يملا :نم مهافهنمو
 ضيقتلا «مهلانضيق و هريغ ىلع هسفن ىف ناسنالا اهدجم ىتلا ةظلغلاو هيركلا صالاو

 ىا نيرق عج انقل ايندلاىف ةرفكتل انرقو انردق ىا ٠ نتخاس ببسو ندرك ريدق
 ضيبلا ىلع ضيقلا ءالبتسا مهيلع نولوتسي ءاقدصاو نملاو سنالا نيطايش نم انادخا

 | هلجال قفوتلا نيبو مهني ةيلختلاىلع اذه ناف ةيردقلاىلع ةحح هفو ىلعالارشقلاوه و

 همهيدب !نيبامؤج معؤان رقىا د#مهلاون زفإ# ةياالا بجومم نولوشال مهورمه ءانرق اوراص

 ثعبال نأ مهورا ثيح ةرخ ًالاروما نم :«مهفلخاموإ# تاوهشلا عايتاو ايندلاروما نم
 مهيديا نيب ةدئاملا تمدق لاقاك مهيدبا نيبايندلا ما لعج طق هوركمالو تائحتمالاو
 هفلخ هنا سش>شاادعب ”ىح نمل لاَغاك مهفلخ تلعج اذدهدعب مهينأت تتاكد م ودتأإلاو

 مهمادقاب د ةرخ لإ فنيا نيبام لقو ىدوجولا بيرتلا ةظحالام هضتقن ىذلاوه اذهو

 تنيز نابلا سنا يع ىفو مهفلخ اهنوكرتي مهن'ال ايندلا مهفاخ امو الا نوهجوتم مهو

 دينْلالاق مهفلخامو مهيدبا نيبام اذهو لاهمالاو فيوستلا نيطابشلاو تاوبشلا سفنلا

 هلاريشي امف هعبتمو هفلاو ناطشلا نيرق سفنلاءاطع نبا للقو ادبا' قحلا سفنلا تنلأتال
 مهلاونسزف ءانرق مهلانضيقو . ىلاعت هللا لاق هعبشالو قحلا تلاجإل ملا ةبلاكي ىدعلتا فاقت

 لوط نالفاغ نبا رس رد ٠ بونذلانايسن نم مهفلخ امو لمالا لوط نم مهيدبا نيبام

 تيب ىا ه6لوقلا مهيلعقحوإل ةناخرت ويكرد ىرام تسدرك نايشا :تسج هك ىناد لا

 نمو كنم مهج نالم ال هلوك ىهو اهقادصمو اهبجحوم قيقحلو ٍنانبلا هلك نيل ررشو

 ليقو ماةلجىف نينناك ىا رورحملا ريمضلا نم لاح منا ىفإف هوحنو نيعمجا مهنه كعبت
 دوت و داع نم نودوهعملا تيس امف "هللا ءا دعاب دارملانا ىف ميرص ىرت اماذهو عم ىنمعب ىف

 مهلبق نمإ# تضم ىا مالا ةفص ة6تاخدقإل# لبق م نيزرخ الاو نيلوالا نم. رافكلاال
 «نيرساخ اوناك مهنا ا# رافكلا ءالؤه ناك طمعلاو رفكل ا ىلع «سنالاو نحلا نم
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 ٠ سلفم زورا تفرعم دقنز ٠ نيرخ آلاو نلوالل:ريمضلاو باذعلا مهقاقحتسال للعت
 : 0 ضق اريخ دبعب هللادازا اذا رارسالا كسك فيو“ تشد 1 اوؤحا تلا ط1

 ظ هنولمحم ءود نادخا هل ضوق أوس دبعب هللادارا اذاو اهلا: هنوعديو ةعاطلا ىلع هنونيعي ربخ

 رشو ةسوسولاب ناسنالا ىلع طلسم هاف ناطيشلا كلذ ندو اهيلا هبوعدبو تافلاخلا ىلع

 < هيلع ادغ ديشتو ديعلا كالهو اهكاله ةيقام ىلا مولا وعدت ءولاب .ةرامالا سفنلا .ِكلذ

 | اذيلو. تئاذاعم ىلع تهزع دقف دواداي كسفن داع مال_لاهلع دواد ىلا ىحواو هيلا هتعد |

 ' هلاتاذ ىف هسفن تقم نم ربخلا ىف وربكألاداهلا ىلا رغصالا داهملا نءانمجر .مالسلاهيلع لاق |
 هج ار ناشيوخ هكدنديسرب هريس سدق ار قاقد ىلع وبا ريق ةمايقلا موب باذع نم هللاهنها
 ناهمآ تفهدركو دن قبط رب ١سم مع هلاس ءاحنإ زكا هكمتنب ىع نانج تفك قي ىنفن وك |

 | م
 ا نا

 ىوسشيب بأ ٌهزوك عزنتقون ىدينش هكت فص نيديدرم ىا.تساوخ ديان ىلالح نيمز رد. |



 23 نؤزلا هك ! هانا هكا قا (نارفر ةشطو لءاتنم نامت ,تلا و, قلايدع وعلا.
 | هيلع ىنلل كلذ ترك ذف انيفخا نا عمسيالو انرهج نا عمسي رخآلا الاقل ليا عليل

 | ناك نمي اصاخ نوكيذئنيح ىكحملا مكحلاف لا نورتتست مك امو ىلاعت هللا لزناف مالسلا

 | قيقحلا ىنعملاعي ىزاحم ىنعم نظلاب دارب نا بسنالا لعلو ةرفكلا نم داقتعالا كلذ ىلع

 | واج و يو واو اوم را رونق
 تف ةرفكلا فانا عيج لالا نم حام عيابح يقبنلام نأ نب نم كل ملأ لمعلا

 منلظ ىذلا مكظو# هلوق ءريخ ًادتبموهو ءادعالا اهيا نظلا «مكلذوإي داشرالا ىفاذك
 | عيمجىف هافصو هلامساب لجتم هنأال تايثزحلاو تانلكلا 100111110

 رئارسلاو نطاوبلاىنععلطملاو ىهاوجلاو ضارععالا رئاسو لامجالا قلاخوهو تادوجوملا

 | 1 ب وول دي نيناونعلا نيب: ر م صماوظلا ىلع 5ك

 | رانلاىف مكحرطو مككلها ىلا هلوحا> هكمكيد راوي هلاربخ نوكي نا حيصيف بزلاب

 | | .ناراكتايززا هن يرساخلا نمط مككلع ١ ئذلاءوسلا نظلاكلذ بيسب ترصئا 4 حصان ْ/

 | اهنوك اما نيتأشنلا ءاقشل ابس ءاضءالاو ةلقاعلا ةوقلا نم نيرادلا 500 راصذا

| 
 أ

| 

 | مهقحىف ةيضقمتناك اهلا ثيح نف انيدلاءاقشل ابس اهنوك اماو ىهاظف ةرخاآلا ءاقشل اببس
 ىصاعملا باكتراو تاوهشلا عايناو هتاَقصو هناحبس دباردتك املي نب[ دحر شل] »ل

 ملنابمهداسجا ضراىف مهحاورا رذب اورسخ نيذلا نارشاخلا نم 'ةيمحتنلا تالتوأتلاىفو
 [١ ١ ابك ال داتنشتالا هتان 1و زاع وج لتتم اصلا لمعلاو نامي الاءام هيلا لصي |

 | نط للاب مثنظ ثيح نارسخلاف نيلماكلا ىا نيرساخلا نم مولعاارحب ىفو نولقعيال مهف
 | ىتامالا مهتهلا اموق نا هللا همحر نسحلالاق وانتتلا ل كح رئاكلا ربك 1نم'هللاب نظل اءوسقءوسلا

 | وا بذكو ىبري نظلا نسحا ىلا مهدخا لوقن ةنسح مهل امو انندلا نار ىج
 | نظ نانثانظلاف ةي الا مكظ مكلذ و ىلاعت هلوق الت و لمعلا نسحأ ال نظلا نسحأ

 نمدبالف كلذ نراغ ملاموهو د 0 داقتعالا نسح نراقام وهو ىكح

 | داتا نعرف ىربم نام رف هحنا ردش هددركبم كب عياض سكحيه ىعس هاكرد نيرد «ىبسل 1

 || اراظتنا هف مهام عازجلاو ةثافتسالا نع اوكسماو باذعلا ىلع رالا ىف هياوربصي ناف#

 مهل تدبا ةماقاو 1 لع ىا م هل ىوثم رالاف# جا جرفلا حاتفم ربصلا نأ قا : سرثلل

 ْ زيح نع مهدعب اب راعشالل ةببغلا ىلا تافتلالاو مهربص مهعفس الف اهنممهل صالخال ثبح

 أ ىلا عوج رلاوهو ىتعلا اولأسي ىا «اوشتسيناو# رانلا تاكرد ةياغف 0 و باطخلا |

 | مهعزجو مهربص ناحل سلا ىلا نيب جلا ىا#تنيبتعملا نم ماو هيف مهام اوك رفا

 ماانعزجا انيلع 1اس 4 هلوق ءريظن و صالخلا ىلا ىدؤيال امهند م

 | ىكزا ٍباتمتسالاو ندرك دونْسَح باتعالا (رداصملاان' ىف لاقل صحم نم انلام انربص |

 | هتعتساو ىضرلا ىتعلا سوماقلا ىفو نك ساوخ ىتشا 0 ا 2
 | هتيكعاوحم هبتع هنع تلذا هتبتعا تادرفملا ىفودض ىتعلا هيلا بلط و هبتعاك ىبتعلا ءاطعا
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 نكيإ ناو دميه ةرصابلا تفرض يقعد قل

 انكم نا راسنا 1 ارسصي ناك مالسلا هيلع هناف

 : ههنا : ا
 نام قطلاو ةاحلا رمسو ل لب قطانلا ىجأ ا ىلا هفاشأل كلدو ةقيفح اح ناكاك امكح اًمطا

 نم نذؤملا توص عمس 'ىش لكنا درو دقو مدا ىنب ءاضعا نع الضف ملاعلادا زجا عيمججىف

 ديعلا ردحلف لقت مع نعال قطنل قطنلا باب نم ةداهشلاهذهف ةمايقلا موب هلدهش سايو بطر

 ايندلامايا نه ىتأيم وي سبل لاق دايز نت ءالع نعو نامزلاو ناكملا اذكو ءاضعالا ةداهش نع

 هيساود ٠ تسين نايات نوج رم ةلباق رابغ. دي بئاصلا لاق # ةماقلاءوب ىلا مكيلا عجرام

 الو كراصبا الو مكعمس م لعضو ناي ن وجنت منك ايد 8# بايرد ار راموليل نفر

 مدل نال ديغ نأ 00 طاقساب بصنلا عضومىف دهشي نا هلوق ي ؟دواج

 از نيعضوملاىفالو دهشي نا ةفاحم ىا فاصملاربدّقت ىلع رجلا عضومىفوا هسفنب ىدعتبال

 عدرقتلاو خيسوتلا قيرطب ىلاعت هتهج نم ذئموب ءادعالل لاقيسامل 0 هذهو ىنلادكاتل

 نا ةفاخم شحاوفلا مك كت ام ينعزافنلا هز ودمت متتكامو ىنعملاو دوللا باوجلارب رقت

 ام مكباسح ىف نكيملو ةقطان ريغ ةتماص اماسجا ت0 ال كلذب مكحراوج مكيلع دهشت
 مهدنع حاضتقالا ةفاخم ليللا ةءلظو بجحلاو ناطرملاب سانلا نم نورتتست منك م مكلقتسا
 نذؤملا نا ىلع هين هيفو ءاضعالا ةداهش نع الضف اسار ءازجلا و ثعبلاب نيدحاج متنك ىلب

 لضفا ثيدحلاىفو ناكاملا هعم هللاناو ببقر هيلعو الا لاح هلع رعال نا ققحح نا ىتْش
 يهاوخ هج ,ركيد ىاج + سه اك نه تسناي راي < ناك ثَحب هعم, هللانا لعب نا "ءرملا.ناميا

 ارهظت ةيصعملا نريثاب نم هسناءسعف لقملا) لاق تساحت ,نا لق اهساحنو هش طفح نأ دعلا

 لحمفتّى> هللادنعرسلاىف رفغتس هسفساملاع ناكولواهرتس نا را هحراوج ىلع اهراثا

 ىف ركذي+ل نم هللاهمحر ناُمع وبا لاق ةرظن لك بجاص راب الا كلت دوجو ىربالو اهراثأ

 اهترشابف نيح كلذرك ذ نمو بونذلا ىلع 'ىرتجم هلع هحراوج ةداهش بودذلا هيزشاسم تقو

 هي متنظ نكلو # راعلاالو رانلاف ايندلا حوضفو اهنع هناعنمف قيفوتلاو ةمصعلا هقحلت ار

 تناك انزال ل دئاح ىلاعتهم العاب حراوجلا ةداهش ناب ناديا هفو تانرخلا ملاع نوكل هللانا

 ةثذلثإ لحشف ةسكلا راسو كم تك ةنع سلا ىضر تودسسف نبا نع نا د

 لبق موطب هقف ليلق ينوطب حتا رثك ىنسو نايشرف وأ .ىارفوا نايف زغ

 | هنا زجاعيمج ناك قطلاو ةاحلاب فوراشا الا !ن اسنالا ناعم اناسل ندبلا عيمج ناكدارا اذا ىللاحت

 | ىسش تبرغول ىلاو دبش ىف لمعيام ىلع اناو ديدح موب ىلا سالااهءااي لوشو ملكش الا

 | ىلعف ٠ شاب ار دوخ فيرح ىا ورب سب ٠ تسوا وح ملك كيريز رد وناي ٠ شاب وا ىا

 ا ةرح الاى اهرهظي الف ةيفخما مئابقلا نم 3 نوامعت ام ع عيال هللانا م ؟رانتسا دنع

 ا نودقتعي مماف ةقدان زلا ةفسالفلا 0 ملعفام ىلع م ارا كلذ اهعوفو رده ىلع

 ١ نا عجول لعفلاب يقلع .

 | ل ري سلادا نير و كلا لكك مهنع هرودص دنع هب تديش اهب ةملاع
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 كيت اوت لولو هللا دع اك ةاذقلل كلانابن ةاحلل مخدنع ل اطياست تاشوا 0 ةجتنلل

 ةردقلا نوكت نا ىلع الو هنالا .ءاضعالا+كلت نوكت نا ىلعال اهقطتب نأب قفملاىدعس ْ

 ةقطانلا ع ءاضعالا نوككنا نع, ّلبا:هءاوقطنال'ةهزاك هو:تفكو قاطنالاف ةلا .ةدارإلاو

 ىقح امون كحض مالسااه.لع هنا ىور ىهتنا لمات هنفو ةدارالاو ةردقلاب ةفوصوم ةقيقحلاب |

 نم تبجح لاق هللا لوسراي .تكحض مهاولق تكحض مب نؤلأ تالا لاق مث هذجاون تدب ظ

 كلذ كل ناف لاق ىنملظتال نا ىتدعو دق سنلا براي لوقب لاق ةمايقلاءوب هير ديعلاةلداح

 ماركلا ةكئالملابو اديهش ىب كك سيلوا ىلاعت هللا لاو ىسفن :نمالا ادهاش لئقاال ىتاف لاق |

 ىلع مخيف لاق ىسضش نم الا ادهاش ىلع لقا نلف ماخلا نم اهرحلا تأ ا لؤقف نيساكلا !

 تفك نكنع اقحسو نكل ادع" نهل لوقف مالسسل !اهلع لاق لخعي ناك اع ناكرالا ماكسو هف

 ةزخبا الا ىف داما نا:ىلا:ةزاشاةهفو جراوجلا دولاب دارملا ناب قطنت ةياوزلا هتنهو لداجا

 6 مهدولخل اولاقو 98 ناولا ىهل ةرخ آلا رادلا ناو ىلاءت لاق اك اقطان اناوح نوكي

 اولاق؛,ىلاعت هلوق:ى.اذك و. دواحلا باطخت ىف ء ءالقعلا عمج ةغصو © انيلع متدهش+ل وي اخون

 امن "ال دولا صيصخم لعلو ءالقعلاب نيصتخلاباوجلاو لاؤسلا عقوم ىف اهعوقول لا انقطنا
 فالخم كاردالا اهناش سيل ذادعباو بجتا اهنم ةداهشلا نالوا اهريغ فالخم مهنم ىث ارع

 .نوكت ال ةداهشلاذا عامسالاوا راصيالا وعو ةداهشلل مزاللا كاردالا دارملاو رصبلاو عمسلا

 ,نعو دعبلاو بحعتلا لصحيف ةداهشلا ىف: هل لخدمال ىسمللا كاردالاو عامبلا وا ةنياعملابالا

 ىح هللاو دولا نع ولختال امن أل جورفلا ةداهبش دولحلا ةداهشب دارملاامهنع هللا ىضرسابعنبا

 هيدهشنام اولق.انيلع تدهش ل مهدولحل اولاق و هلوقىف الاؤسلا صيضخت بسنالاوهو ىنكي

 تاياْا نم راصبالاو عمسلا هبدهشيامةبوقعلاو. ىزخلل بلجاو احبقو ةيانج مظعا ىبزلا نم

 انردقاو قطان 6 .”ىث لك ق طنا ىذلا هللا انقطنا )) دولا ىا ( اولق ١ اهطسوتب ةيتكملا

 حملا ةزاشا هب الانؤور اهاقمتككامإو حئابقلا نم انتطساوب .متلمعاع مكيلع اندهشف عقاولا ناب ىلع

 ماسجالا فصوب مباورالا لعج ءاش.نا ىلاعت هللاةردق ىف ةيواستم ماسجالاو حاورالانا

 رصبتو عجدتو قطنت حاورالا فصوب ماسجالا لعج ءاش ناو نولقعيال مهف ايمع امكبامص |

 ردقنم ناف © نوعجرت هبلاو ا دروا دوجوب مدعزاو ©( ةرض لوا, مكفلخ وهو ) لقعتو ْ

 ىّتيتباال انابي زحام 7 دك مكتداعا قلغو.الوا 1 مكقلخ لع ظ

 دول مالك نم سيلو ىلاعتهللا نع داحارا دعا وه نيلالطاريسفتىفو مكحرا راو هقاطنا نم

 درحم سبل عجرلاب دارملازا امل عجرلاو ثعبلا.دعب ةرواحلا هذه نا عم عراضملا ةغيص لعلو |

 ىلع بطاختلا دنع تقرتملا دلاخلا ٍباذعلا نم هيلع بترتيامو همعيام لب ةعلاب دامك اودتلا"

 مالكلا يعىف تبن دق ريقفلا لوقي © لصاوفلا ةاعارم هيف نا ىلع عقاولا ىلع عقوتملا بيلغت |
 | قوذلاو تاوصالل عمسلاك ةصوصخم ءاشا البجا ساوحلا نم'الك قلخب دق ىللاغت هللا نا

  عنتم الف ساوحلاريثات ريغ نم ىلاعت هللا قاخ ضحت  كاردالا كلذ نك مئاؤرلل م كاو موعطلل
 : د مدح سس صا



 | الاو ةرخ لاو ايندلاىف لالا عاونا نك اجي اطال نكت كلعلا ماقمف نيب ماو جست اعنا |
 عمسف حا مد هياصاق انا لخ درس سدق ىئاطسلا ديزيابا نأ (ىح) ادعم ناك ظ
 ٌْ يارا كلكلا و5 ملايندلاران كيلع طلست ملام ديزيابااب عبر دالا اياوزلا نم ءادن ْ
 | جرخالاو فلكتلا تقو ناميالاو رابتخالا تفو كرادتلاوه لوبقملا نأ ىلا؛ ةزامشا |
 ْ 115 ع ل اوقَعَو ا ب بيع ةحصلا دشاالو دلانم سمالا |

 هحفاصت نمؤملاو باذعلا ةكئالم هيلع لزتت رفاكلاو ٠ بوحربز ناغف درادب ىدوسةك |

 نيكه ىلع ربكت نم هنا لوقاام قحلاف لوقاام ىسوم اي عمسا ىلاعت هللا لاق ةكئالملا |
 ىضر نمو ةرخاآلاو ايندلاىف هتعفر ملاعل عضاون' نمو ا ا ةمايقلاء وب هتريشح |

 تاو ةيزاسلاب نارا فيا نيل 6مل ناو ت1 عاملا الث كتي اوك ا
 هي هللاءا دعا رشح مونو 8 ىض رام انقفو مهللا ارهج ة رخ لاو ايندلاىف ةكئالملا هتحفاس 3 ْ
 | ةعاملاىفالا لاَ الو اهريغو برحلا ىلا هنع مهجاعزاو مهرقم نه ةعاملا جارخا رشحلا ١
 ٌنوروك دما يلا كموقل دماي ركذاو ىنعملاو ردقملا ركذاب بوصلم موبو ا
 نا لق هلوقك ةككرإما ىلا نوعمج مهناىنعمب نيرخ الاو نيلوالانم ءادعالاال دوم وداع نم ْ

 تلخ دق متاىف ىلاعت هلوق نم ىنايسامل مولعم موب, تاقيم ىلا نوعومجمل نيرخ الاو نيلوالا |
 | باذعلا نونف نم مهب قيحام ةلعب ناذيالاو مذلل.ا دعالاب ريعتلاو سنالاو نملا نم مهلبق نم

 أ لاؤلا مام دسبال ةيناآلا ةداهشلا ىققحتت كانهذا باسحلا فقوم ىلا © رانلاىلا » |
 أ فرش ىلعمهناو مهرسشح ةقاع اهناب ناذياللاما .رانلاب هنع ريبتلاو رانلاىلا مهقوسو اواو ١
 أ سماواىلا لثت ل نم نا ىلا ةراشا ةبا الافو اهريفش ىلع نوكي مءاسح ن'الاماو اهلوخد |

 هتبادحوب ارقم هللاب انمّوَم ناك ناو هللاودع وهف هلوسر عباتبإ و هيهاون نع بنتحبملو هللا |

 ٍ هابلوالا رششحمو لوسرلا ةعلاتم ىف هللاصاوا لثتعو هلسرو هللاب نمو ناكنمه ههظاىلو ناو |

 | نع هتعزو لاه » نوعزوب مهف » هميحجو دعبلا ران ىلا ءادعالا رشح اك هتنجو هللاىلا

 | لانا لما 'ةانك نم ةبانك وهو داومكولتلا عا ل ولو" رع ىلا ةفقك تشرك ذك ١
 ىا نوعزوبلو رشحيل ةباغ « اهؤاجام اذا تح مهل ةبوقع عزولاىف نا ىلا ةراشا هبفو

 ا لاصتا دكاتل ةدي نتعامو « نشت آب دنتاتس هى قوات ةسرافلابو اعمح رانا اورضح اذا ىتج أ

 | دهش 8 مهلع ةداهشلا تقو نوكيا كالا مهلبحم تقو نا ىنمي روضحلاب ةداهشلا

 | ناذ الاتدهشف مهراتخا ريغب للاىصاعمىف اهولمعتسا اوناك منال للا # مهعمس مهيلع ْ

 | مارح ىلا ترظنام # مهراصباو 8 لصالاىفاردصم هنوكل عمسلادرفاو رش نم تعمساب ْ
 أ دارملالقو ندلارمثق دلحخلاو اروظحم تسمالاعع 0 « مهدولاجو » ْ

 دون تسار تسد فكتب از ةلكك تك كىوضع لواو ٠ ءاضعالاو حراوخلا دولحلاب ا
 ناال اهحاص ليغعافا نم ردص ام ةحراح لك رخم لاشو ايندلاىف ©« نولمعي اوناك امم و

 مهرفك < نونفوةئبسلا , مهلامغا عيمج نع ة راعلوصوملاف طقف ةدوهعملا امايانجم رام اهْنم ني

 قطن نم تعا اهتلعن سلذا ناسللا قطنا ام هللا ١ ا ناب ةداهشلا كلتو مهصاعمو |



 | نوكيال ثيدحلا ىنعف اهريغ نم دشا عبطلا ةبحال

 ىلاعت.هلوق هريظنو كك اله هف ناك ناو كسفن ىضر ىلع ىاضر رثؤت ىتح الماك كاما |

 مهسفنا ىلع مهسفنا اوارثا مهجايتحا مم مهف ةصاصخ مه ناكولو مهسفنا ىلع نورثؤيو ْ

 | هلهتحم نم دشا هنفنل هتبحم نوك عم هسفن ىضر ىلع بوبحما ىضر رثآ بحلا اذكو |
 | مهئاوخا ىرحي مهارجاف اونذك و اودنرا مث اوقدصو اونمآ ءادتبالا ىف دومم نا ىلقو ]

 امهاظةيادهلا سايل اوسلا ءاطع نءالاق ةدبقملا ةلالدلاىنعم ةيادهلا نوكتف لاصئتسالا ىفأ

 | ىقبسىذلا ىلا اودرف ىدهلا ىلع ىمعلا اوختساف ةقيقحلا سابل مهيلع ققحتبف ىراوع مهو |
 | لالضلالوبقنم هيلع اولجامولا اولاف ةلالضلا ةلبج تناك موقلا ةابج نأ ىنعي لزالاف مهل |
 | لاق) ةضراع اهنأال ةطسوتملا ةيادهلاب ةربع الف سكعلا نودب بقاوعلاف رثؤت قباوسلاناف |

 كك قبر تيانعل دوخ راك هك هن نا ٠ "ادب دهاز الق ىئدر هن تنقاع نسح نوح ( ظفاحلا

 | لذ اناوهو انوهناهلاشةلذلاو ناوهلا نم ردص»نوهلا ه«نوهلا باذعلاةقعاص مهتذخ افي
 ناوهلانيع هنأاك نيهملا ٍباذعلا ةهاد مهتذخاىا ةغلاملل باذعلا ههمصو سوماقلا ىفاك

 ةقعاضلافهدرك كاله ارئاشيا ليم اربج ٌةحبص ىنعي هدننك راوخ باذع ُهقعاص ةسرافلابو |

 ١ باذقلا نسج نم ىا نم ريدقتت نسنجلا ىلا عونلاةفاضانم نوكف مهتقرحاو مهتكلهاف |

 | «نوبسكي اوناك اع 8ناوهلا نيع ناك ثبح ىلا بذعملل ناوهلا ةدافاف غلب ىذلا نيهملا |

 دتدرك بسك دئدوب همنا ببسي ( قشاكلالاق ال ةيصعملاو رفكلاو ةلالضلا رابتخا نم ؤ |
 | ةقانرقع و حلاص بيذكتزا ٠ قحلامهعامسا مدعلف ةحرصلاب ءالتبالا ةمكحاما ربقفلا لوقي |

 | قشني ةحبصلاب و نطابلا ةفص روك ذملا بابحتسالا نأ عم مالسلا هيلع حلاص ناسل نه
 ! اولتياف همارقعب ةقانلا دلو :نطاب مهقارح الف رانااباماو جراخلاو لخادلا دتفف ةرارملا

 ْ هقارتحاو فسوب قارش ىلسافهما ىدب نين ايدح مذ ىوكعي نا ىر الأ مهألظلا قارحالاب

 دع ةرششعو ةثام اوناك و ةقعاصلا كلح نم ه6 |ونما نذلا انحنو ضعلا هلاقام ىلع

 عاوناىهو راثلا باذع نم ةيحنتلا ىلا ةراشا هيفو ةقانلا رقعوا كرسشلا «نوقتن اوناك ووط

 مهو فطاخلا قربلاك موقو اوملعي ملو ةرطنقلا اوربع رانلا اوأر ناريغ نم مهاجم نم مهنه

 ةكئالملا مهدرتو نوطقسي طارصلاىبع موقو رباك الا اضيا مهو ضك ارلاك موقو مالعالا |
 هيتكر ىلا مث هييعك ىلا ءذخأت نم مهنف رانلا اولخدام دعب موقو دعب و دعبف طارصلا ىلع |

 موق و ىف قرتحم هناف هلق ىقرحن ال رانال ىلاعت قحلا لاق بلقلا تغلب اذاف هيوقح ىلا مث
 ةممح عج ممحاو «ندش هتخوس شاحتمالا اممح اوراصو اوثحتسا امدعبرانلا نم نوجرخم |

 لوش مث رانلا رانلا لهاو ةنخلا ةنحلالها لخدي ثيدحلا فو شوماقلا فاك محفلاوه و مهلاب

 اهم نوجرخيف ناميانم لدرخ نم ةبح لاقثم هلقف ناك نم رانلانم اوجرخأ ىلاعت هللا |
 انا"ىآ ك/ لا تزاغاو نيملا "باج هملا اساك نوح ةاملا رو نوقف اوذواذق |

 | نم دسلا ب ره اذاف ثلقلا ”تافلتم نم ,امعو ىوقتلاو ناعالاوه رانلا نم ةاحنلا تب

 (ماقم)
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 فعتفلا نها و فعضلا نناج ىف 0 اورصن مهم ”ال هللا مهر صن دقف ءافعض

 ةرصنلاب مكل نيعادلا ءافعضلا ىا مكئافعضب .نورصنن مكنا ثيدحلا ىف و ةوقلا تناجىف

 8 داع تبدع اا ريقفلا لوش «مهلاوعد ىا ءافعضلا تع اوها كمرب نيدلاخ لاق و ْ

 ,ناك اذا مسلانأ اوظف مهتوق ةدايزو مهداسجا مظعو مهناماق لوطب اورتغا مهن ال رصرص

 ءالبلا نم ”ىثهرقم نع هليزالو كسمتسيو هناكمىف تشوهف ةمرملا هذه لقثلاو ةوقلاىف
 ىلع ونجم مالسلا هيلع ناكو ءادورلا قة زكل ةقاقمجا تناكف عرلا مهيلع هللا طلبف

 / احاير انلاهاعجا مهللا اباذع اهلعجتالو ةمحراهلعجا مهللا لوشو حايرلا بوبه دنع كك

 |دردداطلا عيدلا نم نامزفلا خف .دةلوام دكان امال نااؤإبا دكر ا احر اهلعجمالو ةمحر ىا

 ةمح رلاىف ءاحناو مهقءلا حرلا مهيلع انلسراو ارصرص احير مهيلع انلسراف وحن باذع وهف '

 ا 1 وع ريعال ةمحروهف حايرلا ىلع عما ظفلب هاحام لكو ةيبط حد, مع نيرجو وحم اضيا |

 ١ التهال مهللا اضيا قعاوصلاو دال توصلا عامس دنعو حايرلاب و.هدنعىا مالسلاهلع |

 نود ل أر اذاف ميرلا اوبستال ثب ,دحلاىفو كلذ لك كياذعي انكلهتالو كضغب

 كيناذزو عنيت رميت ارم: امرريخي اوم اهيفنامر نيبو ينل هدهريخ نم كلأسنان ا مهللا اولوقف |

 سف داب رص رص عير ( حيباصلاىف 5 ) هبت رما امرشو اهيف امرشو حيرلا هذهرمش نم
 شراب .نيد.دهءرذا وش: اعرب اي: دكا[ ٠تانناع ككاو تارظضا :زاقزوزا.:كلقرز»تماعذازا

 ثينأتلاو ةيماعلل فرصنم ريغ وهف دوم ةلبق ىا هدوم اماوإ نيمز نوج قح دنكيم
 انه ةيادهلا # مهاب دهف ص ةلمقلل ىلعالا د اوهو .لجر مسا هلعج هفرص و هيون نه و

 ىلاعتهلوق ىفاك الما ءادتهالا اهيلع بترت ءاوس بولطملا ىلا لصو»امىلع ةلالدلا نغ ةرابع

 ا ةيغبلا ىلا ةلصوم اهنوكي ةديقملا ةلالدلان ع ةرابع تشو مقتسم طارص ىلا ىدهتل كناو

 تايآألا بصنب ىحلا ىلع مهاتللدف ىنعملاو نيرفاكلا موقلا ىدهيال لاو ىلاعت هلوق فاك
 ىمعلا اوحتساف## ةلكلاب مهلع انمحرو ةشرمشلا تاي.الا لازئاو لسزلا لاسراو ةنوكتلا

 هتيدعت ىضتقاو هحن نا ”ىشلاىف ناسنالا ىرحتب نا بابحتسالا ةقيقح ه#ىدهلا ىلع

 اهداقتفاو ةريصملاىمع نه ةلالضلا اوراتخا ىا تادرفملا ىف زاتخالاو راثنالا ىنعم ىلعي

 طظفل ق,فسقيكلا .يحاطلاق ةعاطلا لع ةيحصتللا نو ,ناعالا لع نفك زيه ديلا لع

 ةيحلا نافامالخ دينا بشلاب ةردقل .نانوز ةليث وللا ئه عملات ننال ردا نقرا عش امز تاحتمالل]

 | فا لروسر ةحع زن وفلكمي نحو ةيزياتخادبحلاز وكنالا تكدس إن هش ردح ىيج فما نق
 ىضرر محل مالسلا هسلعز هلق. ىلا :ىربالا ىراتتتالا ربي تيلكالو سو هيلع ى اعتّللا لص
 || ىلإ .بحا تاو هللا "كوستسز اي هدي دخلا عشاء كوسيراوو متع لوق ىف: ةيمسرور صاب نزال تعروما

 || نميكلإ ىحا نوك ٠ تح ءدحيوف جعدازوالا ءالثلا ىلع اقف دق ذلاز يشرق قع

 كياعا راص ى عا نما ن آلا لاقف ىسفت نه ىف ىلاءدحل تنا هللاو ن الاوبع لاقف كش

 | رايتخالا ةبحةبجلا هذه نم دارملا نأ كلملا نبال قراشملا حرش ىفام ىلع باوحلاو الماك
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 | ةيينراقلابول ار زصلا نت |ميوبهىف توصت ىأرص رصت ةفصاع احنرىأ ضبقب و عمجمىا رصن

 نوكف سمشلا علطم نه بهتىتلا ابصلاىالوبقلالباةمرون دلاامنا لبق «بيهمزاو ًايرص رصداب

 دقعيامةرصلاو دشلارصلا بغارلا لاق رصلا ءانلرب ركترصرصلاو اهرغم نم بهتام روب دلا
 ىهذا ديقعتلانم ةدوربلا ىفابدشلا ىلا عجرب كلذت رصلا نم "هر بصرسلاب مهاردلا هب

 6# تاسحت ماياىفوإ تافلتحلا عمجو تالك اشتملا قيرش ا ناش وتمتك اال قا عفا اس

 ميرملاو لحز ناسحتلاو مع نزو ىلع امهالك ادعس دعس ضقن اسحن سحن نم ةسحن عج

 ةينامث و لايل عبس كلذ و ءاعبرالا ىلا ءاعبرالا نم اضيا لاوش جان رخل اطكدو

 وهو جتا ماسرالا كوزتغ ىلا زها وع نم نَسناعل ءاعبرالا ةحيص نم يرلا تناك ىنعي مايا

 مون ىفالا موق بذعامو ةقاحلاةروس ىناهلصفن اعنف موسحلا مايا اهل لاّشو ربشلا لعل

 رطمريغنم مهيلع حايرلا تمادو نينس ثالث رطملا مهنع هللا كما كاحضلالاقوءاعترالا

 سبحو رطملا مهيلع لسرا اريخ موش هللا دارا اذا هنع هللا ىضر هللا دبع نب رباح نع و

 تلاد حايرلا ةرثك مهيلعطلسو رطملا مهنع سبح ارش موقب دارا اذاو حايرلا ا

 جايرلا كلت مادا ىلاعتهللانأ اهتسوحنف ريخلا نم 'ىشاهيف سيل تاموئشم تاسوحنم مايايف |
 نمد نأ نم نومحنملامع زبك الام موقلا كلهاو روتفالب ةدحاو ةلاحو ةريتو ىلع اهيف |

 اجلا ياهو نوال دب رالازإ مد الزل دعس اوس ءايعذ رات هلذ قح فذ 0 مايالا ْ
 موف ىصاعملاو تاءاطلا نم اهبف عقوام زياع بتيحيالا اهنس زيامتالو اهتاذ دح ىف ةيواستم |

 لجر لاقهسفن دح ىف ادعس ناك ناو ىصاعلاىلا ةبسنلا» سحن عبطملا ىلا ةبسنلاب دعس ةعمجا |

 ىممصالا لاقف نامزلادسف . ىمصالا دنع

 ىسانلا دسفت نكلو نا: دشفبالا ” ٠٠ ؛ امهفالتذنا "لوط نيديدخلانا

 0 تقوىف تطيخ و تلصف اذا سالملا هريس سدق ىونملا نيدلاردص خبشلا لاقو

 باسالان م بيسإ اهل ةءادرلا ضورىع دارا هلعل ريقفلا لوش٠ىهتنا هدر صاوخ اه لصتا

 قسامنيبو همالك نيب ىنانم الف ائيدر ةقلخ هللا نأال باذعلا نم هيف عقو امب ءاعبرالا موك

 م تادوجوملا 0 0 تواش ىلع ناكللف نامل أ ١> ىئاخ 07 نأ يهاظلاو

 ىزخلاىلا باذعلا ةفاضا هان دلا ةوبحلاىف ىزخلا بادعو# م راي هك مه دن وم قحال

 ىزخلا باذعلاىا ةغلاملل ردصملاب فيصوتلا ا ىلا فوصوملا ةفاضا :لسق نم

 #ةرخ الاب اذعلو زم هسفن باذعلا ال باذعلا للهاةَققحلا!ىفناهملا لل ذلا نا بع ناهملا لل ذلا ىا ْ

 ةيسرافلابو انئدلا باذعنم ايزخ ديزاو لذا ىا #ىزخاو## اىرس نا باذع هنبا سهو |

 هجوب مهنع باذعلا عفدب :«نورصندالمهوو» هدسب ىزخلا لوصحل ىزاحلا داتسالا ىلع
 اوناكناو مهناف نونمؤملا اماو.هنيدو هللا اورصنس ل مهم ال ةرخ الاىفالو ايندلاىفالهوجولا نم
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 | املف هربخل نيرظتنم اوناكو جرخم لو سيرف ىلا
 تاص دق كناالا انع كسحام ةشعاي اولاقو هلا اوقلطناف ٠ دش دمح ند لئامو ىلاص ىنعي

 ةقعاص غلب الو رحسالو ةناهك الو رعش وهام هللاو ”ىشي ىناجاف هتلك دقل هللاو لاق مث بضغف
 بذكي مل ائيشلاق اذا ادم ,زا متملع دقو فكينا محرلاب هتدشانو هبف تكسما دومتو ذاع

 ضرعتو شيوخ نيداب ديراذك ورفارد منا هكتسنا نه ىار ٠ باذعلا مكب لزني نا تفخف

 كيو نرلع نواوك | كبد 5 نادك جن ا[ مل انربع در سمع كيدز ألو

 رثاوترب وا رحس هكمتادبم نانج تفك لهجوب | تساهثزع وا زعو تساهش كلم وا كلم دباب
 دصاوخم هحره امش هيعحنلا م 1 :ثاانرا وكب دوخ لاحزا ارتو هديزكاا

 رهظيو هرون مت نا الا هللاىباو ردب ةعقوىف اولتق ىنح رارصالا مهما نم ناكف * ديك
 لامحالا نع ابسم ىلصفتلا ناكامل # داءاماف #© اوداراام نود هللاداراامالا ناكاش هند

 هك ضرالاىف اوريكتساف قم نايداعو درك دانا يق ةكلا افلا هلت نرحل ذل( ناكل

 قاقحتسالاريغب ىا ** قحلاريغب # اهلهاىلع اهف اومظعت ىا نمي دالبرد قاقحا نيمز رد
 مظع ىلع ةفوقوملا ةوقلا كلتب ارارتغا 6# اولقو  مهسوفن ةوق ىلا اونكر و مظعتلل
 ريشع ةينامت مهنم دحاو لك لوط ناكو 6 ةوق انم دشا ف ماهفتسا د6 نم إ» ماسجالا

 اوناكو ءاش ثيح اهلعجب و لملانم ةرخصلا علت ناك لجرلانأ ممتوق نم غلبو اعارذ
 مهاولب مهنم نكمتسا امل مهاوق مهتاخف مهتوق لضفب باذعلاعفد ىلع نوردق مهنا نونظي

 ىل دوا ك2 ناش نور بتمفاكيأ؟ هي اورب ملوا م هلوش مهيلع هللادر دقو

 قلخ و ه6 مهقلخ ىذلا للانأ و ناعلا و ةدهاشملاب اهيبش ايدج املعا وملعإ ملو اولفغأ
 ىف دروا امتاو اهوحن و. لاملاو تاو. لاك ةمظعلا مارجالا اصوصخ اهلك ءايشالا

 مهنمدشاوه وي ةوقلا ىفهدشلا مهئاع دال ضرالا و تاومسلا قلخ نود مهقلخ ةلصلازبح

 قواحلا ةزدقذا!قولحلا دردق نم“بشا :نوكتا ناوي دال ,قلاخلا ةزدق نآال.ةوادق ؟ىا هي ةوق

 الو فعضلل ةدافملا اهسالص و ةنبلا ةدش نع ةرانع ةوقلا و قلاخلا ةردق نم ةدافتسم

 قاقتكا اديموح ىلا[ تضولا»لو هلع لمفلا لطتملا ةلازتعا) نلتت قيستتلا حط 2

 ةردقلا|مديرا اهنع اهزنم هنوكل ةوقلا هذه ىف ناسنالا نيبو ىلاعت هني كارتشا الو لعفا

 ىورزا هكداع موقو دندوبو # اوناكو لِي ةينبلا ةبالص ىنعم ةوقلانع ةببسم اموكلازاح

 اهنوركس ىا معلاعم راكتالا دوحملا :#نودححم 8 لسرلاىلع ةلزملا هكاسأي ابوه بصعت

 اوربكتساف ىلع فطع وهف اهركس و ةعيدولا عدوملا دحجم اك اهقيقح نوفرعي مهو
 ىقولعلابلطو رابكشتالا نيباوعم مهنأ ىنعملاو ءاعنشلا مهتلك لع درلل ضارتغا امهتشامو

 تاي الاب دوححلانبب و قلخلا ىلا ناحالا كرت ةعاطلانع يورخ و قسفوهو ضرالا
 تافصلا ميج لاك 0 ناذه وة رفك ةف اونأاكف قحلا مظعتا كر رك وها

 مهعلفتل 4 ارصرص احمر مهلع السراف 2 لاق ناذعلا موملع هنا لاك مرحال ةممذلا

 ىذلادريلاوهو رصلانم اهرحبرانلا قارخاك اهدر دك كلو درابىا مهلوصا نم

 ءاصدقالا ةتع ىرئام اول مهلع ستح
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 | مهتلا لسرلا مع تقو :ىف ةنئاك هتقعاص. لثع ىا وب لاقلاو دومت ىلاطاصو |
 | قرحتف ءامسلا نم لزنت رانةعطق ةقعاصلان ال اهنمالا- فرظلاقلعتم نوك دارملاف رخو كف

 | هن« مهفلخ نمو مهدبانيب نم  اهنم ال نوكيال ةثحلل ةفص نوكيالاك نامزلاوةئج ىهف
 قرط و داشرالا تاهج نه ةهج لك نم مهاودهتجاو مهسناوج عيم نه ىا مه-ءاجم قلعتم

  تاهجلا دارملا سيلف بيهرتلاب ىرخاو قيوشتلابةراتو فنعلابةرانو قفرلابةران ةحبصتلا |
 | رافكلاىع هيف ىرج امع راذنالاب ىضاملانامزلاةهجا نه وا مهب ةطبحملانكامالاو ةيسحلا

 | ةزابعنوكينا لمتجحو .ةرخب الاف. مهلدعا امع,ريذجتلاب لبقتسلانإم رزاةهجنمو عئاقولا نم |
 52 نيمدقتملا عيام لسرلاب داريف ناكمر لك نم !دعراهقوو اهتسابر ىلاعت هلوقك ١ ةرثكلا نع |

 هكر نينمالا ىفسلو قيساك نالوسر ىناجلافالاو اضيا لسزلا لسر ميمي: وا نيرخأتملاو |

 ةيردصهنافءدحو هللاةداسب مهنو م أي ىا موقلااهنا اوديعتال نابىا # هللاالا اودستالا |

 و ديدما رد ( ىنشاكلالاق ) ارهطنا هلوقلثمىف ىمالاب لصوتك ىهنلابتلصو لعفللةبصان |

 ظ م انبر ءاغول # مهلسرب افافختسا هي اولق ل اربادخ ركم ديتسريم كتاب دئدرك توعد |

 | لزنال 8 ىنمهريثك طرمشلاباوج نومضم لوعفملاردصناىف آنه سبل هناف لسرلالاسرا ىا أ
 | قيرطبم 110 كل ميمانماف مهما ىفك شان اخت لو مدي لجل ىا ه« ةكئالم
 : 4 نؤرفاك انقل تارا رار وهف مك معز ىلع هبملس راع نا وم لز'ال لقلازئالا

 | مكلضف ريغنم انلثمرشيمتتا اذا هريدقت فوذحم طرش ٍباوجىف تعقو ءافلامولعلارحبىفلاق |

 ١ زاوحل العف هلع تلخدام نوكينا اال م مج اكورك كب نءونالاناف ةكئالع منسلو انيلع

 | ةحبتن ىلا ةراشا ىتفملا ىدعسس لاقو ربخو ًادتبم نم ةيكرملا ةيمسالا ةلما ىلع اهلوخد

 | هدناماها تروص دي رد ناكربشم ( ىنشاكلا لاق ) هيلا“ ضيقت ىتائثتسالا دسافلا مهسابق
 ا ّقعم هك ىف ٠ تسر تروص ىا ىني تروص دلح .٠ دبدوب لفاغ ناشيا ىنعم هدهاشم زا

 | 1 نأ 6 وس ان دش از ىتسرب تروص ديد ٠ تسرب تروص زا ديد

 لا راك نايل هلع دم صا الخ شتا دف سيرف كم ءالم ىف لا لهجابا نا ىود |

 2 ةمتع لاقف هما نم ناس اناا مث هملكف رحسلاو ةناهكلاو رعشلاب املاع الحر انل |

 لاقفهاناف ىلع قخحامو املع كلذ نم تملعو رحلاو هاك ملا د24 كمل هللاو

 | انناضتوانتهلا مشت مف هللادبع ما ريخ تنا بلطملادبع ماريخ تنا مشاه ما ريخ دماي تنا |

 || عاملا ىا ةءانلا كب ناك ناو انيئر. تنكف ءاوللا كل اندقع ةسايرلا ديت تنك ّنأف

 | ىنغتستام كلاس لاملاكب ناك ناو شيرق تاب نم نهراتحت ةوسنريثع كانجوز ةوهشلاو

 مح محرلان مح رلاهللامسب ماللاهيلع لاق ةبتع غرف املف تكاس مالسلاهيلع هللالوسرو هب
 أ هع ىنعي ٠ محرلاب ءدشانو مالسلاهيلع هفف ىلع ةتع كسماف دومتو داع ةقعاص لثم هلوق ىلا

 | دناع ىورد نحس ىاج هكت شك شوه دمو توهم نانج لجوزعىادخ مالك ندينشرد
 ْ نررد و دسر مقاط هكىاوخ زين هكرحر قح 0 نهدر تكا ال ا

 | عج هسا ل مك اصمم هلها ىلا سيف جيوب ناريحو نادركر سس نخس | ٍ

 0 للللللسلسالا 00 /



 ةادحسلا مح .ةزروس ه2 1١ 5ج

 | نينمؤملاريماي تاقف رقفلا ىنني هلا ىفلبو ةنسلانم ةعمجامون د رافظ الا زك لاقف رافظالالقي

 | كار نيه نع طار صقر ال2 نعد يقي نر عمل "عينت دا دس لاقف رقفلاى شحم تناو
 |١ هترع نم:تلاسر ندزق/اجنرلءاناو و هاكساهنال زهر غامر قزتغع ككتاب اهتحاو اريصةعم اون

 | ةئطخ هلع بتكت الف ىدبع ةقيحوطا لامثلا كلمىلا .ىحوا حاورلالبق ةعم امون ةرطق

 كفن ف اهةلضفو ةنمزالا :فرمش نيفراعلا ضعب لاقىرخالا يطا اهلثم ىلا
 هرسسدق ضرافلانب رمع لاق هيدهاشمو بوبجحملا روضح نم اهذ ةعقاولا لاوحالا

 ةريرق نيعب اهايحم لامح ه٠ هبىراموب لك ىديع ىدنعو
 ةعج موب اللا مايا لك م" ه تندنزا ردقلاةللىلايللاوك و

 | ةلدلاىفىلع ةالصلا اويكي |كدحاوو نايس ءاخ نا كح ف نىك نعارح ةعم ا موبلو

 | ءارهزلا ةلللاب دارملاو رفغتساو مكل وعداف ىلع ضرعت مكتالص ناف سغالامويلاو ءارهزلا

 كك ثيدحلاىفو هتهنارونو هضاسل ةعما 58 ىغالا مولابو اهراوتا ؤلالتل ةعمس اةلبل
 | لح

 50 ل مرت اش او يل: اقل للا

 ب ب ب ب ب بيبسي
 دعب 0 نا ءاضيب ةفيم ىف ىدنع هتبأف هتريشع 1 هبسلو همساب ىلع ىلص نع ىنربخ
 | ٠ تسنوزفا ركيد ماياز ردق ىورز - ىنرعدمحم دورد هعمج زورب ٠ ىنابحىف ىملعك ىنوم

 لللانا ٠ تسنورب, ساق زابدورد باو ورد ٠ تسيؤم ترضحت ار وا هك صاصتخاز

 | 0 1 نم اياو ٠ هّللاانلعج امبف لمعاف كيف نالمعيامهناو هاندا امهتعدوا ام ناتنازخ راهلا

 | ناك الا نع نشل 0 ناف خلا ا لق هلوش لصتم ه# اوضرعا ناف # تاقوالل

 #١ مكترذنا © مهل هي« لقف# 0 1 ا ف

 | د ةقعاص نع رذنملا ققحت نع ىنملا راذنالا ققحن ىلع ةلالدلل ىضاملاةغنصو مكفوخاو كرذنا ىا

 0 لصالا ىف ةقعاصلانا ىنعي ةقعاص هناك عقولاديدش الئاه اباذع ىا

 تادرفملا ىف دو لوهلاو ةدشلا ف ب هل اهسنن ديدشلا بادعلا انه ترسسا ةحاصاف قرح

 أ دحاو ىثاهتاذفىهو تومواباذعوا طقف راناهيفنوكي مث وللا نم ديدشلات وصلاة قعاصلا

 0 0 كالهومدنزاس شوهيب باذعزا هقعاص ةيسرافلاو ايه تارثأت ةكالاهدهو

 6 .ك دوع موب ادعو دك 7 ( دوو # 2 دوب رص رص داب هك داعموق باذدعدنام 3 داع ةقعاص

 مكلبق نم ىلع زن ىذل!باذع رة رج قسمل ىا٠ 5 ل

 | دوححلاويذكتلا فمكل فاسمهف هاضربلطو هبلطو هللا نع نيض رعملانيدرمتملانيدناعملا نم

 ىسومهو م ىراد وع وداع ناكل تاقم لاقكالهلا ىفمهلاثم اك نون وكتف مهقرط مك كلش دقو كاملا

 تهجم موق وهدزبا صصختو ٠ ةلاخ ىاىحبو ىسعو 5 اعسدلاو سابلاو م ىانوراقو

 | هدهاشم بادع راك هتشدو 0 ودنيا عضاومرب مصل و ءاتشلاةلجر فسر دك تسلا

 داعملادوه يالا ناف ىتثملا ىلع عما قالطا نمهنا ىهاظلا 4 لسرلامهمتءاجذا © دناهدركس.'

 ان مس نوح نابثلا حورز



 مه 54غ 3خ- نورشغلار عيارلا ءزجلا

 ةءارقلاىف تسلا موس ةلاطبلا موب نا ةفشح ىبا نمز ىف مسرلا ناك لق رابخالا هضورؤو #» أ

 رخو (طاص موقو دومثو داع كلهاو هموقو نوعرف هبف قرغاس حن موي) لاق ءاعبرالاموب
 ضصقنع ىلا ذاث آلاف دروو (ءاطعالو ذخاال ءاعبرالاءوب ) ءاجو مأثا رهشلاىف ءاعبدا |

 :ةء دلو

 ىو هللاب ذوعل ىّتاف ءاعلكلا صعب هبق ددر” دقو صربلا ثروت هناو ءاعبرألا مولا رافطالا ا

 ثيدحلا اذه ىوريو ءاعبرالا ىلع رومالا ءادتبنا فقو» ةيادهلا بحاص ناكو هف سيردتلا

 ىضقو همرك اف رصم كلء«ىلع مالسلا هيلعمهاربا لخد هيف نال ( حئاولا ءاضق موب. ) لاقف

 سيلا موي مجتحا نم ) ثيدخلا فو ناطلسلا ىلع لوخدلا مون وهو رجاه هاطعاو هتجاح |

 مويالا نآ رقلاف اهنم ةللارك ذي ملو ةئراط مايالا ءذه ةيمسن ىليهسلا لاقام عفدني هبو
 ءاممالا هذه اهيلع اوقلاف ٍباتكلا لهانم ءامسالا ناعم اوذخا برعلاو تبسلاو ةعمجلا

 ههوق ةغلل انك احالا كلذريغىلا نينثالاو دحالاب مالسلا هيلع هللالوسر اهمسي يلف مهل اءابنا

 دحالاب ىسيعو تبسلاب ىسومهنامرك ١ تايعبسلاىفو « ىليهسلا مالك اذه اهتيمستب أدتبمال
 هيلع هللأ تاولص ادمحمو نسيجخاب مداو ءاعبرالاب بوقعلو ءانالثأاب ناماسو ننآلاب دوادو

 دنع نم دحالاموي ىزراصتاو تيدلا موي اورات + دويلا ناىلع لدي اذهو ةعمجلاب مىلعو

 (ةعيدخو ركمموي) لاقف تبسلاموي نع سو هيلع هللاىبص لثس دقو « عمجلا لمأتيلفمهسفنا

 لئسو .مالسلا هيلع هصاىف ةراشتسالل ةودنلا رادىف شينرق هيف تعمتجا ىذلا مولا هنال

 لئسو .اهترامعو ايندلا قلخ هبف ادتبا ىلاعت هللانال (ةرامعو سمغموي) لاقف دخالاءويب نع

 هتراحنىف حرف راف مالسلاهيلع بيعشر فاس هبف نال (ةراجتو رفس موي ) لاقف نينثالاموي نع

 لثق هفو هاخا أ نبا لتقو ءاوح 0 هف قالا مد موب. ) لاف ءابالثلا موك لّئسو

 ةرّشبو نوعرف ةارصا محام تنب ةيساو نوعرف ةرحسو هدلو يبي و ايركذو سيجرج
 هيف ) لاقو ىهنلادشا ءاثالثلا موي ةماجحلانع مالسلا هلع ىنلا ىهن اذهلو ليشارسا ىن

 توملاكلم هللا طلس هيفو مئهج تقلخهيفو ضرالا سيلبا لزن هيفو (مدلا اهيف ًاقريال ةعاس

 ءاعبدالا موي ىلتبا تاياورلا ضعب ىفو مالسلا هيلع بويا ىلتبا هيفو مدآ ىنب حاودا ىلع

 نع لثسو . ءاثالثلاءويو نينثالا نيب اددرتم ناك فاصخلا نمزىف مث تبسلا موي ىف أرقبال

 هيف دمحيو هيف ضارملا ةدابع مهضعب هركو (ءاعبرالاموي الا صربالو ماذج ودسسال) ثيدح
 هل بيجتسا مالسلا هيلع هنال رصعلا تقو لبق لاوزلا دعب هيف باجتس» ءاعدلاو ما.دتسالا

 وحن ةءادبلاىنبنيف ( متدقوالا ءاعبالاءوب ”ىدي ”ىشنمام ) ثيدحلا فو نآلا رازي ةباجتسالا

 سم موب نع لئسو . دشرلا دبع نبدا هخيش نع هيوريو ىبا لعش اذكه ناك لوش و

 مدا هيف يكن اضيا (ةبطخو حاكتموي) لاقف ةعمجلاموب نع لثسو .(ضرملا كلذىف تام مك

 هيف حكت مالسلا هلع هلا حصو سقلب نايلسو برعش تن, ىسوهو اخيلز فسويو ءاوح

 ةمدملاموي هراغظا لف نم) هنعهللاىضر دوعسم نبا نعو * امهنع هللا ضر ةشئاعو ةحمدخ

 وهو ةعمجلا موي ديشرلا ىلع تلخد ىجيصالا لاقو *( ءافش هنق لخداو ءاد هنم هللا جرخا

 هر بد



 هذادناو نديرف ١ ( ملعلا زيزعلا ريدقت ) شئيرف ١ عئادب ذا هدرك داي
 أ [ تساتمكح ىور زا دزاس هجره هك اناد دنك دهاوخ هجره تردقب دوخ كلمرد
 أ امناو ءامسلا داجعاو ضرالا داما نيب بيترتلا ىلع ةميركلا ةينآلا ىف ةلالدال ليصفتلا اذه ىلعف
 ةثالثلا لاعفالا نم هيلع فطعامو قلخلا نوك ريدقت ىلع اماو داجمالاو ريدقتلا نيب بينزتلا
 قابطاهيلعو اهيفامو ءامملا قلخ ىلع امدقتم اهيفامو ضرالا قاخ نوكف ةرهاظلا اهيناعم ىلع

 ىلاىوتسا مث اعيج ضرالافاممكل قلخ ىذلاوه ) ىلاعت هلوق هديؤيو ريسفتلا لها رثك ا
 اهفام قلخو اهوحد نكل تاوامسلا قلخ ىلع مدقم ضرالا مرج قلخ نا ليقو * «ءامسلا
 | ىخارتلل مث ةلك نوك ريدقت ىلع اذه مث 6 اهاحد كلذ دعب ضرالاو ) ىلاعت هلوقل رخؤم
 أ لضفي ىلعالاىلا ىندالا نم ىقرتلا قيرط ىلع ىترلا ىخارتلل اهنوك ريدقت ىلع اماو ىنامزلا
 أ ةعركلا ةيآلاىف ةلالدالف نورزثكالا هيلا حنجاك اهيفامو ضرالاقلخ ىلع تاواعسلا قلخ

 عيل ضرالا قلخلبق ءامملا قلخ ىروباسينلا خيبشلا لاق * لوالا هجولا ىف اك بيترتلا ىلع
 | ةلالد دمع ريغ ىلع اهعقرو ساسالا مث فقسلا الوا قلخ هنال قلخلا لاعفا فالخ هلعف نا
 نينثالا مويو دحالا موي ضرالا مرج قلخ ىلاعت هنا ىورو  هعنص لاكو .هتردق ىلع

 مويو سيم اوي ”نيمئامو تاوامسلا قلخو ءاعبرالا مويو ءاثالثلا موي اهيفام قلخو اهاحدو
 عامجال ةعملاىمسو ةمايقلا اهيف موقت ىتلا ةعاسلاىهو هنم ةعاسرخاآ ىف مدآ قلخو ةعممجا
 هد لمعلا نك لكارتناب اوني مجمل أش تبسلا موب ىف هللا قلخم ملاملو اهلماكتو تاقولخلا

 لصحول ةدمىف ملاعلاقلخ ىلاعت هنا هب دارملا نوكي نإ ىت.ذ. هلا:رهاظلاو « نمحرلاحتتف ىف اك
 ةمجلا موب رخآ اهرخآو دحالا موي لوا ةدملا كلت أدبم ناكل رقو سمشو كلف اهيف
 مويلا نيعتبالهناف حيال لاكشا هيفىتفملا ىدعس لاقام عفدني هبو خبشلا نبا ىشاوحىفاك

 ةيطعنبا لاقو * ةعملاو سيما مساب هتيمستو هنيعتنعالضف سمشلاو تاوامسلاقلخ لبق ْ
 ةريثك عجو مايا اهتمدقتدق مدا اهف قلخ ىتلا ةعما نا مدا ةنطىف صصقلانم رهالفلاو

 | سمشلاو ءامسلاو ضرالاداجباب هنال مايالا لواىه تاقواحلا اههف هللا قلخ ىتلا مايالا هذه ناو

 ىراصتلاو دوهلا ىلع ضرف ىذلا مولا هنا ) ةعملا موي قلاخىف ثيدحلا ىفو مويلا دجو

 ا دنع نم دولار اتخاف هف ةدابعلل عرفتلاو هميظعتب اوما ىا (هل ىلاعت هللا كادهو هتلضاف

 | تاوامسلا قاخ نم قحلاهيف خارتسا ىذلاعباسلا مويلا هلا نومزي مهنال تسلا هلدب مهسفنا

 أ وهو قلحلا أدبم هناو دحالا عوبسالا لوانا ىلع ءانب ىا تاقولخلا نم نوفامو ضرالاو
 ءاهقفلا ف رعىفىا افرعتبسلا هلواو ةغل دحالا عويسالا لوا مهضعب مالك ىفو * حجارلا

 ءانب ىا دحالا موي ةعمجلا موي لدب مهسفنا لبق نه ىراصتلا تراتخاو اهوحنو ناميالا ىف

 | موي ) عوفرملا ىف ءاجدقو مظعتلاب ىلوا وهف تاقولخلا داجيإب هيف هللا ًادتبا موب.لوا هناىلع

 | ةباحالا ةعاسو روهشلا ف ناضمر رهشك مايالاىف وهف هللا دنع اهمظعاو مايالا دبس ةعمجلا

 | هامسف ايناث قلخ من دحالا هامسف اموي قالخ ىلاعت هللازا) ءاحو (ناضمرىف ردقلا ةللك هبف

 (سييخلا هامسف اسماخ قلخ مث ءاعيرالا هامسف اعبار قاخمث ءاثالثلا هامسف اناث قلخ مث نينمالا



 ا

 م 781 نورمشعلاو عنارلا ءزجلا

 ناَصْمو للخ' نهنف نوكيال ناب نه سما: نقتاو لاثم ىلع. ال عارتخالا قيرط ىل لع ىا ايعادبا

 ىلاعتلاقاك راوطا ةعبس بلقلا ءامس ناىلا ريشيةيمجنلا تاليوأتلا فو © ةمكحلا هبضقت امسح |
 فاغشلاىناثلاو ةسوسولا ل وهو ركركلا ىمسي بلقلا نملوالاروطلاف(ارا وللا كفاجدقو)

 افوشكلا عضومو ىلحتلا دروموهو بلقلا بح عباسلاو «ابح اهفغشدق) ىلاعتلاقاكةمحلا ىوثموهو |

 قلخة عما مويو سيما موباهو نيموسردقم تقو ىف« نيموىفةقراونالا طبهمورارسالا زك سمو ١

 عضاومىف هيلع صن امسح ماياةتسىف لكلا قلخ ناكف اهريدقت ناسدنع اهفام قلخو ضرالا

 نيوكتلا نع ةرابع ءاحالاو . نهاضقف ىلع فاطع 26 اه نما ةامس ملك ىف ىحواو ليزتتلا نم

 كلذ ىلع له دقو ما عادبالل لاش بغارلاق * تقولا نم هلع فوطعملا هيدنقاع دم صاالاك |

 هللاالا هملعيال امم كلذريغو تارينلاو ةكئالملا نم اهنفام اهنم لكف قلخ ىنعملاو ةيآلا هذهىف

 مهفلكو هىماوا اهنم لك لهاىلا تلا ىا ىحواوا ."ىدسلاو ةداتق لاق اي هداراامرهظاو

 نومفر,ال دوحس مهنمو ةعاسلا مايقلا نودعشال ب مهن فيلاكتلا نم مم قيلبام
 رومأملاو هللاوه نمآآلاو روك ذملا دنقلا نع قلطمو هانم وهف كلذريغ ىلا ادبا مهسؤر

 اضيا وهف ءامسلاب اصتخم ناك اذا هنال ةسبالملل ءامسلا سفن ىلا مالا فضضاو ءاهس تي

 ةيانعلا د, ص زاربال ةمظعلا نون ىلا تافتلا 5 حيباصمي ايئدلا ءامسلا انيزو 8« اهلها ةطساوب |

 اهن اك ايندلا ءامسلا ىلع ةثل ًالتم اهلك ىرت اهناف حيباصملاك ل يالا ف “ ىضت :بك اوكي ىا ىمالاب |

 ناشخرد غارجوج 5ك ا ىنعلإ اهغارجب رتكيدزت نامسآ متسارايب و 1 هسرافلابو : اهيف |

 تباوثلا نم تاوامسلاىف هللا قلخ ىتلا ةرينلا بكاوكلا عيم حيباصملاب دارملاف [ دنشاب |

 دحاو لك ناف ضرالالهانم برقتو وندت ىتلاىهو ايندلا ءامسلا ىف اهلك سيلو تارايسلاو |

 اهف ةزوك سم اهنوك ناالا نماثلا كلفلا ىف ةزوكسم تباوثلاو كلف ىف عبسلا تادانسلا ن

 اهيف ةدقوملا يرسلاك بكاوكلا عم ىرث انال اهل ةنيز اهنوك ىفانيال ايندلا ءامسلا ق
 نيز لاّقيو *« ايندلا ءامسلاب ةصتخم بكاوكلا لب لقو "اوت هك وك اجب كك فانا ع

 ةقرعملا راوثاب نيفراعلا بواقنيزو ءامل والاو ءاسنالاب ضرالا نيزك ةفيفازكلا راوناب ءاملا

 ةلا نيزو ةمدخلاب نينمؤملا حراوج نيزو دبحوتلا ءايضو ةيادهلا حياصم اهف لعجو

 نيفراعلا ة ةمدخ ةرهزو نيفراعلا ةاحانم رون

 ارجل فحم نيد سملد ئرب يع ارذوخ عمش * نك هزوب ند نالد بحاص 'ىاشيز >| ىروب

 نمو تاف آلا نم ايندلا ءامسلا اظفح و ىا انيز ىلع ىفوطعم نقف! كقما وسط انحف

 رداص باهشإ نومريف عمسلا قارتسال ٠ ءامسلا نودعصت نيذلا نيطا.شلا ىهو اظقح ةقرتسملا

 اهلاح ىلع كلفلا ىف ةراق اهنال اهسفنا بك اوكلاب نومحر يالو اهنع لصفنم بكاوكلا راننم
 ران ةلعش ٍباهشلاو ”ىش اهنم صقتنيال اهلاحم ةيقاب رانلاو رالا نم ذؤيب سدقك الا كلذامو

 3 هلف ةردقلا ىف غل !انملا 06 ملعلا زيزعلا ريدقت » هليصافتب رك ذ ىذلا كلذ © دلعكأف

 هحنا] (كلذ) مت ان فلنا عر يلام 3اواح قل هن للا ب خا امي ةدودقم كوع ةفقت ١ خيلب هلف معلا ف غلابملاو رودقم لكىلع ةردق

 7 0 ا
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  ضرالانال ىمسف ماشلا دالب نم ندرالا الوا ضرالانم هباجا لاّقيو مانالا ةلبقو مالسالا
 ةفوكلا ىتب مث مْ ثرم وك اهانب ناسار خلب ىهف ضرالا هجو ىلع تب ةدلب لوا اماو

 ةئسةئامعسس هرمع ناك يشن شونا نب نانقنب لّيئالهم دالوا نه ثيموبكو كنسوه هنبا

 اذهف ةكع ضرالا ةرسسنم مالسلا هلع ىنلا ةننط لصا امهنع هللا ىضر سابع نبا لاقو * |

 اذهلف مالسلا هيلع ىتحلا ةنيط رصنعو ىنامصملا ةدذالا ضرالا نم باجا ام هناب رعشي |

 نيوكتلا ىف لكلا لصا مالسلا هيلع وهف ىرقلا ما تناكو ةبعكلا تحن نه ضرالا تيد |
 تلق ناف *ههساو لكلاما هنال ىلا ىلا لاش اذهلو هل عرس اهرساب تانناكلاو ادشحو احور

 مالسلا هيلع هنقدم نوكي نا ىضتقي ناكف (هنفدم صخش لك ةبر”) حيحصلا ربخلا ىف ددو
 ١ فيطالا ديزلاو فيررشلا رصنملا كلذ ىمر ءاملا جومامل تلق « اهنم هتيرلا تناك ثبح ةكمي
 خيرات ىفو ةدونملا ةئيدملاب هتبرت ىذاحمام ىلا مالسلا هيلع هرهوج عقوف فدملا رهوجلاو

 ىلا نافوطلا ىف جوملا هامرف نافوطلا تقو ىلا 'ىضي هلحم ىف ناكفيرششلا هرصنع نا ةكم

 ءاملعنبب فالخال اذاو ىلاعتهللا لها اهفرعي ةينابر ةريمغو ةنهلا ةمكحل فيرسلا هربق لحم

 شرعلا نم ناوك الا عيمح نم لضفا مرك الا دقرملاو مظعالا دهشملا كلذ نا ىف ةمالا

 رمعو ركب ىنال لضف 3 فرمعاال لاقو كلذب دهشتساو كلام مامالا بهذف .نانجلاو

 | ةرضصح نم امه ربق برآل مالسلا هيلع هللا لوسر ةئيط نم اقلخ امهأا نم امهنع هللا ىضر

 | ةكم ىلا هنين>و ايندم انكم مالسلا هيلع ناكو اهرساب ناوك الا ىلع ةلضفملا ةسدقملا ةضورلا

 مالسلاا هيلع ليث ار نع ضيق امل هللا همحر ىدر و رهسلاامامالا لاق# ةمكحمل !ةئيدملابوهتب رتو ةيسانملا كلتا

 عضوم اهضءبو هيمدق نيب ضرالا ضب راصف هيمدقب ضرألا ”ىطو دق سلبا ناكو ضرالا ةضق

 ضعبو رورششلاىوأ٠ ةرامالا سوفنلا تراصف سيلب |مدق سام نم ةرامالا سوفنلا تقلخف همادقا
 تناكو مالسلامهرع ءالوالاو ءاببنالا ةنيط لصا ةيرتلا كلتن أ سيلبامدق اهيلا لدي ملضرالا

 سفنلا لهج ظح هبصي اكرعللا مدق اهسمت ل لمار ع ة ةضيق نم هللا رظذ عض ذومهللال وسر ةنط

 فني رششل !هبلق ن. ل اتناوأ ىدهلاو مءلاب هللا هئعبف لعل |ن مهظح 0 راصلبةرامألا '

 ةنيطلا ةراهط لصا ىف ةبسانملا تعقوف ةشمطملا ههسدقلا هسفن نمو ةفيرملا بواقلا ىلا

 لامكلاو ملستلاو لوبقلا نم اظح رفوا نان لصالا كلذ ىف ةيسانم برقا ناك نه لكف
 اظح رفواو ةيئاذلا ةراهطلا ىف مالسلا هيلع ىنلا ىلا ةبسانه برقا ناك نم ضب مث ىناذلا

 نافرئونملا ترق قانيال .كلذنو اق دمتوب ًاثكتسا اندلا :ىصاقا ىف تبا طخ ىلا اقم ورب
 ظفاحلا لاق : ةحلصملا بسحب ةنيدملا ىلا ةك» نم مالسلا هيلع ىلا داعباك ضرالا ىف هداعبا

 تاداوو ؟سئالْسز 3 دوس لزم دعب * مشونيم حدف ون داس ميرود هجرك

 هباوجو ىمالاب هنع ريعملا لها ءامسلا نيوكتل ليصفتو ريسفت ©« تاومس عبس نهيضقف ©
 ١ هلوادم ددتل عملا ىتعم ىف هناف ىنعملا ىلع ءامسلل ريمضلاو اهنيوكت ىلع بتريم لعف هناال |

 عبسف الجر هبر ريمضك تاومس عبس هرسفي مهم ريمضلا ىا وهوا لاح تاومس مبسف

 | اقلخ تاومس عبس ةهج نموا تاومس عبس نهئوك لاح نهقلخ ىنعملاو . زيك تاومس '
 0000 ل ا 000 او تتلو ا اا ا تال ا 1 يي ل سا 0 ا ا لج تا ا تا لت آو تا هت اد دس ناس ما ساس تحسس سدس سس



 ام 780 ع نورسشعلاو عبارلا ءزجلا
 1 1700 سسوس يبس سس سس سس سس اسس سس سس تس سس سس سس سس

 ءاسراو ضرالاطسبو ءامسلا قلخ لبق ضرالا قلخ ناكف ضرالا طسب مث ءامس هكمسف

 كلذل ءامسلا قلخ دعب راهئالاو راحبلاو باودلاو راحشالا قلخو قازرالا ريدقتو لابجلا

 عفانل امهنع هللاوضر سايعنب هللادبع باوج اذه «اهاحد كلذدعب ضرالاو) ىلاعت هللالاق |

 ىرورحلا قزرالا نبا |

 قالوا و تيبشر ف نءار و هزاع طسبم ادا

 ابيز سب تسفقس نا هكدزارفارب اريراخم

 صهاظ دوب شريوصت نسح قلعم فقس نازا
 اديبدوب شريب دي فطل قبطم شرف نيدب

 « ايتثاو اهيفام دوجوو اهدوجو ردق ىتلا  ضراللو وه ءامسلل ىا # اهل لاقف
 ىلاعت هتدارا:قلعتَنَع ةدابع وه امكنم نكل؛ردقم تقو ىفو ,نيعمدجو ىلع اثدحااو انوك ىا

 وومأمو نع كانه نيكس ريغ نم امهرصا ربدقت دعب ليثعلا قيرطب املعف العت امهدوحوب

 رومأااوحن هجوتي مك اذفان سم ىماب اهنع امهرئأتوامهيف هتردق ريثأت هبشناب نكهلوق ىف اك |
 ناردصم «اهركوا اعوطلب اهب ةهمشملا ةلاخلا نع هب ربعيامي ةهبشملا ةلاحا نع ربعف هما لثمتيف ميطملا
 نيته راكوا نيتداقنم نيتعئاط امكن وك لاح ىا هركلاهداضيو دايقنالا عوطلاو .لاجلا عقوم ىفناعقاو

 نم امهعانتما ةلاحتساو امهف ىلاعت هتردق ريثات مثل ليشت وهو امدباوا كلذ امتئش ىا

 رابتخالاو ةدارالا ىوذ ءالقعلا فاصوا نم امهنال امها 0 عوطلا تايساال كلذ

 « نييئاط اننا اتلاق 8 رايتخالاو ةدارالا ةميدعلا تاداملا لبق نم ءامسلاو ضرالاو
 هباترصا اك امهلوصحو ةينابرلا ةردقلا نع تاذلاب امهرئأت لامكل ليك وهو نيداقنم ىا
 ”ىنم عوطلا ناف ةغلابلا ةمكحلا ىضتقم ىلع ايراج هيلع امه'اك امحدوج+و نوكل ريوصتو

 روك ذلا ءالقعلا عج نزو ىلع نيعئاط لبق امنا تلق:ناف * هفال مهوم هركلاو كلذ نع

 رامتعاب تلق *نوضراو تاومس اهنال ىنءملا ىلع الل تاعئاطوا لاالا ىلع المح نيتعئاطال

 ءالقعلا ةلماعم اتلموع ءالقعلا فاصواب: اتفصو املف .باوملاو باطلا ضرعم ىف امهنوك

 قا) مالسلاهيلع فنسول نع ةياكح ىلاعت هلوةىف نيدجاس هريظنو امهلواذم ددعتل اتعمحو

 ةيمجنلا تاليوأتلا فو © (نيدجاس ىل مهتيأر. رمقلاو. سمشلاو ايكوك ريشع دحا تاي

 | اشا باطخ اهعمسا نا دعب ةمودعملا ضرالاو ءامسلا,قطنا ةلماكلا ةردقلاب هنا ىلا ريشي

 اتناك امهنال ةيادللاىف ثينأتلا ظفلب امهركذ امتاو نيعئاط انيتا اتلاقو اسبحتل اهركوا اعوط
 مدعلاىف امهو امهلقعاو امهاحا هنال ريكذتلا ظفلب ةياهنلاف اهركذ امئاو نيّئنؤم:نيتمودعم

 ناول براي لاق مالسلاهيلع ىموم نا) ثيدح ىفو؛ءالقعلا:باوج نيعئاط انينا اءيأ وشب اباحاف

 تنكلاق امهب اعئاص تنكام كاتضع اهركوا اعوطةاشا امهل:تلق نيح ضرالاو تاومسلا |

 لاق ىجوسم نم جرم ىف لاق ةبادلا كلت نياو» براي لاق: امهءلتبتف . ىباود نه ةباد سمعا

  عضوم الوا ضرالانم قطنو باحا مهضعب لاقح» (ىملع ؛نم ع ىف لاق جرملا كلذ نياو

 | ةئلكا تناك نيب نددإلا )رشات غي .ةمؤدس اهل. ىلاعق هللاءلعش :اهئاذحم اضءاعسلا نمو ةتكلا

 ( مالسالا )
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 كك كك سكس

 (كالح نم ةيسورر هلجتش نا هللا ىلع اقح ناكسانلا نع 0 جاتحاوا عاج نم) ثيدخلاىفو

 تجرخ هنع هللاىوضر سنا لاق + رك ذلاب لاغتشالاو لكوتلاو ةياكشلا كرتو ربصلا ةدمعلاف

 عفر مث ايداو مالسلاهيلع ىلا لخدق هروهطل ءام ىبمو ةئيدملاىف بعش ىلا مالسلاهيلعىنلا عم

 لاقف هراقنعي برضي وهو ةرحش ىلع ريطب اذاف تلخدف هتيناف لبقا نا هد ىلا ًامواف شار

 ىنعتبجح روجتال ىذلا لدعلا تنا مهللا لوش )لاق ال تلق (لوقبام ىردتله) مالسلاهيلع
 هراقنع هراقنم برضصل لعج م هراقثم نب ل ةدار> تليقاف (ىنمعطاف ثعح دقو ىرصل

 (هاسنيرال 20 نهو هافك هللا ىلع لكوت ند) لاقف ال تلق (لوشإام ىردتأ) مالاسل اهيلع لاف

 نم هبحاصل ايلط دشا قزرلا مويلا كلذ دعب قزرلل متهي ىذلا اذ نم سنا اي) مالسلاهيلعلاق

 بئاصلا لاق : (هلديحاص

 اذه داى دات نازك نكرر اة دام ودور خوال 1
 ١ ناسلا|صيصخم لعلوريدقتلا ةيفكن اب رثا نيوكتلا ةيفيك ناب ىف عورش هي ءامسلا ىلا ىوتسا مث 0 1 05 0 . ا ا ع

 مهقلخ لبق مهشياعم ىداسم بترتو نييطاخلا ماب ىلاعت هنانتعا ناسب نا امل اهلهاو ضراالاب قاعتياكع

 ءاوتسالاو .تاي آلا مامت دعب ىجحي مث نايبو «نايغطلاو رفكلا نع مهرج زو ناميالا ىلع مهلمح ام

 ىنعم ىلع ماقملا اذه ىف لمح ماقتساو لدتعا اذا دوعلا ىوتسا مهلوق نم .جاجوءالا دض

 مثىنءملاو .اهنلع لاعتم ىلاعت هللاو اهصاوخو ماسجالا تافصنم هتقيقح نال هجوتلاو دصقلا

 نم ىا هريغ ىلع ىولايال اهجوت هيلا هجولو ايوس ادصق هتئيشمو هتداراب ءامسلا 2 دصق

 هجوتاذا لسرملا مهسلاك اذكناكمىلا ىوتسا لاقي اهقلخ ىهاضي رخآ ”ىث قلخ ةدارا ريغ

 تايولعلا عادباب ةيانعلا لاك راهظا مش ىفو .٠ هريغ ىلع ىواي نا ريغ نم ايوتسم اهحوت هيلا

 ءازجا ناخدلاو ةيعامسلا تاثنؤملا نم اهنال ءامسلاىلا ريمضلاو لاحلل واولا #* ناخد ىه و

 بهل بحصتسملا ناثعلا ناخدلا تادرفملا فو + ةرارخلا عم ءاوهلا ىف عفترت ةفيطل ةيضرا

 ىنعملاو . هاملا حوطس نم ةعجارلا تاعامشلا عم ءاوهلاىف عفترت ةبطر ةيئام ءازجا راخبلاو

 لبق نم وهف دانلا نم عفترملا وهو ناخدلاك دعي ىناماظ سما ىا ناخد ءامسلا نا لاملاو

 ىهو ) ىلاعت هلوق بغارلا لاق * لاملا رايتعاب ناخدلا ىلع ءامسلا قالطاو غيلنلا هيبشتلا
 ءامسلا ةدام نع ناخدلاب ربع .ىهتنا اهب كساماال اهنا ىلا ةراشا ناخدلا لثم ىه ىا «ناخد

 ءاز>الا ىنعي اهنم ه تع ىتلا ةرغصتملا ءازجالا نعوا ةيمسكلا ةروصلاو ىلويهلا ع

 لاو كناكاذاو ةيتكعتللا 'ئئاوملا ىف! وونملا ؟لولخا اق اهناهنا »مالظاو' ارحل ىلا

 مهضعب لاقو « خبشلا نبا ىشاو> ىف اسيكرت ظفحم ةروص هلسيل هناف ناخدلاك رونلا ةميدع

 لاحو] ةسسرافلابو ::قاخدلا ةئنهك ءاملا راخ ءامسلا ىنعل ءاملا نم عفن سم ناخد“ىا!ناخد صو

 ١ لون قشاكلا ريشغت ىف اك [ ناخد ت انهي با داخم ىنعي دوب ناخد 5

 اهيف ىتلا مث اهباذاف ءاضسب وا ءارضخ ةرهوج نم باذ ءاملاو ءاملا ىلع شرعلا هللا قلخام
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 ئؤوو: ةفارغملا نق داصلاق زوو ةفشاكلاا :نائنابزلا قذوو ةدهاغملا نيئناحورلا قز رف نصوصخم

 تاوقالا هذهو برشلاو لكالا حابشالا قزرو حورلا حاورالا قزرو ديحوتلا نيفراعلا

 نيلفاغلل ادق مو نيعبطملل ادبعم تقلخ ىتلا ضرالا هذهىف قحلا نم مهل رهظت

 نمنالوج كلف هن زا دورت الاب هثرو * دارنع دراد لك نادنئزرد ريدقت ٌءواج

 دومالا لوصحب قلعتم وهو قبس اك ايندلا مايا نموا ةرخآلا مايا نم * مايا ةعبداىف

 تاي ىلع ءاعبرالامونو ءانالثلا مو» نيموي ىف اهلوصح ردق ىا اهريدقتبال ةروك ذملا

 نيقاسلا نيمويلاب هنال ددعلا ع ومو ةكلذفلاب مايا ةعبرا ةمتىا مايا ةعبراىف لبق امباو *

 نيرخا نيموي ىف تاريخلا ريثكتو تاوقالا ريدقتو تاسسارلا بصت لق هنأك مايا ةعبرا نوكي

 نيموبف ضرالاقلخ لعجي ناب هرهاظ ىلع مالكلا لمحبمل ماو نيمويىف ضرالا قلخ دعب
 عومجملاقلخ نوكي نا مزابف نيموب ىف تاومسلاقلخ نا تيئدق هنال مايا ةعبرا ىف اهنف امو
 ناهربلا ىف ركّذو * نا رقلا ىف هركذ رركنام ىلع مايا ةّتس ىف هناف كلذكس بلو مايا ةينامثىف
 ىضرالاقلخإل هلوق نا ىهو دحا لك اهلا ىدتهيال ةقبقدل دارفنالا ىلع نيمويلارك ذيل امنا

 فطع(ىساور اهيف لعجوإ نورفكت ىلع فطع (ادادنا هلزولعجتوإ ىذلا ةلص (نيموب
 حسقا نم رعشلا ىف وهو مالكلا ىف زوج ال باىعالاىف عدتمت اذهو (ضرالا قلخ هلوق ىلع

 لوصوملا ةلص نيب لاحيال هنال أرقبو سلجو بتكي ىذلا قءاج لوقينا زوجبال تارورضلا
 هعمو هب مالكلا حصي لعق رامضانم دب نكيمل اذه عنتما اذاف ةلصلا نم ىنجاب هيلع فطعيامو '

 اهقوفنم ىساور اهيف لعجو ضرالا قلخ نيملاعلابر كلذ هلوق دعب ضرالا قلخ نمضتف
 لعجو)) هريغ لاقو « ىهتنا مايا ةميراىف هلك اذه عقيل مايا ةعبرا ىف امتاوقا اف ردقو اهف كرابو
 عوفدم ةلصلازب> نع نيتجراغ نيتلمجب لصفلا موزل ثيدحو قلخ ىلع فطع (ىساود اهف

 نومضمل ةررقم ةيضارتعاةيناثلاو هلّداعالا ةازنمي وهف نو رفكت)) ىلاعت هلوّشب ةدحتم ىلو الاب
 «ءاوس# قبسام دارفنالان ود عما ف هجولاف لصف الك امهب لصفلاف دكأتلا ةلزنع مالكلا

 ةلماكمايا ةعبراىف ىنعي ءاوتسا ىا ءاوس مايالا كلت توتسا ىا مايالةفصوهرمذمل دكٌؤمردصم
 نيلئاسلل ةعبرالاىفرصصحلا اذههريدقت فوذحمب قلعتم 6 نيلئاسلل» ناصقنالو ةدايزالب ةيوتسم

 نايبللماللاو ىئاتفتسا لاؤسلافاهفامو ضرالا تقلخ مىفنيلئاقلا اهيفامو ضرالاقاخ ةدمنع |
 نيجاتحلااهل نيبلاطلا ىانيلئاسلا لجالاهتاوقاابفردقىا رهاظل اوهو مولعلاريىفلاق *ر سوا

 ماللاو ىناطعتسا لاؤسلاف هيلا نوجاتحم توقلل نوبلاط مهلك ضرالا لها ناف نيتاتقملا نم اهلا

 لوقيهفيدر اناو ملسو هيلع هللالص هلال وشر تعمس امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق * لجالل
 فالا ةعبراب حاورالا لبق قازرالا.قلخو ةنس فال ١ هعيراب ماسجالالبق حاورالا هللا قلخ)

 اذهو( لهجوهف لأسنمو قزرلا هللا اولأسي مل نيذلا نم اناو لأسيمل نملو لأس نإ. ءاوس ةنس
 لاق ثنَح ىلقبلا تاليوأت ىف ةراشالا هللاو ءاوسب قلعتم نيلئاسلل ىف ماللا نا ىلا ريشي ربخلا |

 هتمسقب ضررلل نمل بيدأت هيفو صقتيالو لاؤسلاب قزرلا ديزيال |
 راهنذإناو نيا تياكسْش قزرز نكم *+ تشاريادقت تسدن: ىزور ةدقغ داثك



 ةدجسلا مج ةروص 20000 دج 7مم روبح

 هاملا كاز اهلعجو اهسفنىلا ةدوربلا رحت نا اهنم صئاصخ لالا ىف هللا لعجو * لواتلا

 عابسلاو شوحولا نحس هو هتمكح لاكو هتردق ىلع ليلدو هنص>و هللا ةنازخ هو رهاوجلا

 ىسارك اهلعجو ةيشخلاو فوخلاو حيستلا اهيفو اهيلع ةنامالا ضرعب لابجلا هللا فرشو الي
 هللا تاواص حونل ىدوجلاو مد آل بيدنرسو ىسومل روطلاو ان دحاك مالسلا مهياع هنايبنا

 لماكلا لجرال لاَ ناوك الاىف لاجرلا ةلزنع اهناو اذ افرش ىنك و نيعمجا مهيلعو انس ىلع

 نا ناخوك الو هدي: ىلع. .دادغب,لاححر اهنف: كلج ىتلا :ةليللا يف امانم:ءابل والا: ضعي ىأر * ليج
 نا ربخلا لصوف دادغب ىلع ةملظملا حايرلا بوبهب ضرالا هجو نم تيهذ نيقارعلا لابج

 ظ ىوس البنج نوعبسو ةثالثو ةثاعمو فالا ةتس لام لاددعو سيقوبا ضرالاهجو ىلع بص ظ

 | عاوناوديدحلاو ةضفلاو بهذلا نم نداعملا عاونااهيف عدواو دايعلا عفامل ةيدوالا قلخ اهنمو

| 
| 

 | ءارمالاو ءاحاصلاو ءاملعلاو ءايلوالا لاجرلا نم لتقو دادغب ةئيدم لخد دق ناحرك الود ا

 اهدادعتسا بسح ىلع مولعم ردق ضرا لكل ريداقملاب قاخلا ىلا قلاخلا صاب اهعفدن جولثلاو

 ةروصلاىف ضرالا دانؤا لاخلا ىداور مهضعل لاق اذلو اددع ىصخ الام سانإا راسو ظ

 ءالوالا كلذك نكامالا رئاس ىلع ةفرسشم لابجلا نا امكف ةقيقلا ىف ضرالا دانوا ءالوالاو

 فاقلبج نا! امكفيةماءلا قوف نم:ىءن «اهقوف نم)' هلوق هلعكد قئالل ارئاس ىلع نوف شم

 ءالوالا ماوق :هبو ىلو لك ىلع فرمشم .مظعالا ثوغلا ٍبطقلا كلذك ليج لك ىكع ف رشم
 قرسشملا ظفحم دحاو ةعبرا محو دانوالا مهل لاش نم ءالوالا صاوخ نمو * هنود ىساورلاو

 ميلعلا دبع لاشو برغملا ظذحب دحاوو ىحلا ديع هل لاهو ىلاعت هللا نذاب ظ

 تاكربو . تاحوتفلاىف رهطالا. هريس سدق ربك الا خيشلاهءاع صنام ىلع ةعيرالا دانوالا نم ظ

 لبق اذإو لاح لك ىلع ءايحا مهف
 تيدا نيعداك !مد سم باوك *« ديمون لد لها دادماز كره وشم

 ناسنالا اهتامح نم .ىت.ا ناويملا عاونا قلخي ناب ضرالاريخ رثكي ناب ردق ىا :6 اهيف كدابو ©
 قزرلانم توقلا 5 !متاوقا ايف ردقو وه هريغو دذبب مهشياعم اهنم ىتلا تابنلا فانصاو
 ىذلا ردتتملا تيقملاو هئوق همعطا اذا هوه هتاق لاَعي ناسنالا ندب هب موو قمرلا كسعام
 توقابلاو ردلا ىلع ناه توقاي كتلصح اذا ىرشخ زلات اغالب: نمو * .هتوق .دحا لك ىطعي

 اهتاوقأ ةفلتخلا عاونالا نم ضرالا لهال 1 ايف دجوب ناب لعفلاب ىلاعت مكح ىغملاو

 رةدقىنعع اهناكس قازرا ضرالا تاوقاب .دارملاف ةمكلاهيضتقت نيعم رادقم ىلع اهلةبسانملا

 لها ىارب ايو ز هب شعلو هحا_صنام 2 ول لكل نيع ةانافاصلافدح ىلع اهلها تاوفا

 قدر ىلاعت كك مهل قلخ لك نيندابلا ضعي لاقو * [تسادلب تاوقا كلاغ اهنيزا كيره

 جب بيح وي دم (تييحم حمس صصص

 ا لاهشلا ظذحم دحاوو

 ْ هنامزىف هللادمحر ىفاشلا ناكو رداقلادبع هل لاهو بولا طفح دحاوو ديرملادبع هللاشو

 ١ رارطضالاب توملا لبق راشجالاب مهدو>و فاصوا نع اونام مهلاف ءاوس مهتامو مهئايح ناو

 | نا .لاثماو تشوكو امرخو ربو وجو مدنك .نوج درك ردقم ىزور نيمززا ىضومره



 تا و اج كح ا ل ا ع ص د جوا ا هع وص رحم ور و هع جوع ع دعم عع حمم وع عع يع صم ع عع مج سس ع ع سم لج

 هه 707 ع نورشعلاو عبارلا» ءزجلا

 لمار ناخب رفوجم روصتن يق يكف كف كك :« اًوكَلاَو ءامسااو ضرالاقلخ لق كلذ روصتالو كا كو

 خيوتلاو راكب الا كنف نادلاوت نارك !ء فاطع 46 ادادنا هل نولمحتو # نيموي ىف |
 اداذنا هلزوامجمو ىا ددعتلاوه راكنالا رادم ”نوكي ناب ال عقاولا وهام رايتعاب دادنالا عمجو

 دحاو ذب ةلزوكي نا: :نكميال هنا لاخلاو ةهل الا نم الاثماو اهاشاو ءاكرش هل نوفصت_ىنعب

 مهرفك لوالا . نيرصا مهيلع ركتي ناب مالسلا هيلع هلوسر ىلاعتهللايماو دادنالا نع الضف
 ءايحا ىلع ردقبال هناب لوقلاو دلولاو ةبحاصلا ذاختاو مسجتلاكهتافصو هتاذىف مع داخلاب هللا

 يكل رفكلاف ىلاعت هلدادنالاو ءاكرشلا تايثا ىناثلاو .السر ريشبلا ثعسال هناو ىتوملا

 لعفىذلا نأشلا مظعلا كلذ فرخ ١ الا ىبعاهدحا فطع ةرورض هلدادنالا تايثال رياغمالوا

 عيمج قلاخ ىا ا هلوق هريخ ادم خو نيمو ىف .ضرالا قلخ نمرك ذام

 ىلاعت هلا دن هتاقواخ سخا نوكي نا روصتي فكف ةصاخ ضرالا نود اهسرمو تادوجوملا
 دارملاو ىادبا لعجلاو .ةلصلا مكحىف لخاد قلخو ىلع فطع 46 ىساور اهيف لعجو

 ىاههوك ]ةيسرافلابو : ةرقتسملا ةّساثلا لابجلاىساورلاب دارملاو لعفلاب لعجلاال لعجلا ريدقت

 رجالا ىلعتمقوهئفسلا دما وهو تاسوملا هنموهريغ هاسراو 10 يبل ع [راديادتب

 اهقوف نم ةنثاكىا ىساورل ةفصوه رمضءَوا لعجمب قاعتم ِ اهقوف نم 0 [ركمل] ةسراقلاب

 لالد:سالا هوجو نم اهنفام رظانلل رهظإو بالطلل ةرهاظ ايفا 56 اهيلع ةعقن م

 قأ فرعا نيطاساك اهتم تناكولو نالبملا نع اهعنمتال ضرالا قوف تّيثا ىتلا لابجلاذالاو

 قلخ ”ىثنم هللاقلخام لوا امهنع هللاىضر سابع نبانع *«هنع اهتعنمل ريهاسملاك اهيف ةزوك سم

 ةمايقلامويىلا كلذ نم نوكياك ىرأط ردقلا بتكأ لاق بتكأ ام برايلاق بتك ١ هللاقو مقلا
 نونلا برطضافنونلا رهظ ىلعضرالا طسب مث تاوامسلا هنمقتفف ءاملا راح مذ مقر لا

 هرسسدقربك الا خيشلا ةرضح لاق# 1و 011 تدتواف 92

 ةدعاصلا ةفشكلا ةظيلغلا ةرْغالا نم هللا قلخف تلامو تكره ءاملا ىلع ضرالا هللا قلخ امل

 نوكيال ىتلا ةكرلا كلت تمهذو ضرالا ليم نكسف لابجلا اهتاحيه بيسب ضرالا نم
 ةم لبجلا قوطو ءارضخن ةرخص نم وهو اهبطحم لحم ضرالا قّوطف رارقتسا اهعم

 تّصلاقف اواع هلوط' نع هتلأسف فاق ليج دع نم لادبالا نم تيار اهبنذب اهسأر ةمظع

 لو * برذغلا ىلا قرشملانم ىهو لاذبالا ةوطخم ىنعي هالعا ىف رصعلاو ةلفسا ىف ىحذلا

 قرشملا نيباك ضرالاو ءامشلانبب اق الاو قوكلملا ننتلاو كسلا .لنقنم اذه لللوفقلا

 هلوح ىأر و فاق لنج كعق ا نينرقلااذءنا بهو نعو# اولاقام ىلع ماع ةئامسمح ىهوبرغملاو

 ةنيدم تدل و قورع ىه لاق كلو> لابجلا هذه اف لاق فاق انا لاق تناام لاقف اراغض الاج

 كلت تلزازتف كلذ قرع تكرفش ىتىما ةنيدم لزازي نا هللادارا اذاف اهم قرع اهفو الا

 ارسم واااو و ناو مفعل انو ناش ا لاف هللا ةمظع نم * اا فاقاي لاق ةنيدملا |

 اهم تلابذاعلاو منج ران نم تقرحال كلذالول اضعب اهضعب محي جا” لابج نم ماع ةئامسحخ

 المح لوعيسو ةيناكو ةئام لابجلا نم ةعبسلا ملاق الا ىف ف ىعام عومج ناءةيكلكا لها ركذو*

 مددت ةرهذ ىفو* حضي فلاىلا خدسرف ةئام انيوا اذيسرو نو رشع هلو اب اهم ْ
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 نا هكتعاس نا ىساوخ ىراعب ناداد-دوخلارلعا هنه تق هجن ةفابو:ةيلتماكا |

 بلط اروا دوت تدابع بارحم رد هتسوس هك ٌةدْسو يدع دورف هتشرف ود متسركت ى

 ترصح ناكتشر ف دنام "زاب تدابعزا هدم نا دنشأ راعب دنتفاس اروا بارحم نارد دندرك

 ىو تاعاطو تانسح ىزورئاش ره نمؤم ٌهدْنب نالف ايادخ راب دنتفك دّتشك زاب تْزَع

 قح زا مسونىمت ىو تعاطو لمح جيه ىدرك ىراعب سبحرد ادؤا هكنونك | ميشو نيم
 اوصقتنالو هتللو ةماوثف ةلمعت ناك ىذلا لمغلا يدل "اوك )١ كما امره ةلالجأ لجن

 ىو سبح رجا ت ةددشانز ىدل ( كح ناك ؤيارا لو ةائطاوسلا اا رخل فسات

 ةس 3قَدَص هللاهع اذا رردلادّقع ىف لاق * [تسرد نئو دوب حص# كل ارجا تساروا صو

 مل ناو هرجا ءاطعا كلذ نع زجحو تاءاطلانم اهريغو تاقدصلاو داهجلاو جحلا ىف هدبع
 كلذ رجا هلبتكهبتني ملف ليالا نم ةالصلا ةينب ماناذا دبعلانا ) ىور لمعلا كلذ لمعإ

 لاحىف لمعي ناك امجزجمو رفاسوا ديعلا ضم اذا) ىور اذكهو (هقدص رون هيلع ناكو

 (ميتم حبصوهو لمعي ناكام لثمىدبعل اوبتك | ةكئالمللل وهي ىلاعت هللا ناةماقالاو ةحصلا
 نيذلا ىلع الو ىضرملاىلع الو ءافعضاا ىلع سدل ) ىلاعت لاق اك نا رقلا كلذ ىلع لد دقو

 ىلعف «نوقفنيام اودح الاب هلوق ىلا «هلوسرو هلل اوحصن اذا جرح نوقفنيام نودجمال
 ىونثملا فو : باب ىضريو هللا نع هءاجر عطقبال نا دبعلا

 نم ناكمار كو را ىاذكفا ناك 63 ”ناي د دوق تود دوس
 نشلوح "دّرف هاش” ىدوتشخ رهبا* شيوخ دردو شيوخ درب مقشاع

 دك أنل ماللاو ناو مهرفكل عينشتو راكتا 6 نورفكتل 20

 ع ىا اهدوجو ردق 5 ضرالا قلخ ص ىذلا ناشلا مظعلاب ىأ 03 ىذلاب ص راكنالا

 ىف ام ايندلا مايا نم لاو ةرخآلا مايا نم نيموب رادقم ىف 4 نيموب ىف 8 دجوتس اهئاب

 هكديات قلخاب هكتساوخ نكل ىديرفايب هظل كيب ىتساوخ رك او ] ثيللا ىلا ريسفت |

 هليلو ندؤك ذاك تنوكشتي نسما فس نا نكدج و مل ر تاعزا هب يك ه الا كرك

 تاعونصملا نهوتنع تاهبشلا عفدل اماكحاو ىنأتال اهلعت ىتاعملا نيع ىفو * [ نتفد ىكتسهآ
 الب لالا يف داحمالا نكما ناو رابخالادنع دابعللو راضحالادنع ةكئالملا رابتعال ايقحن
 ىهتنا لاهما

 نيمزرب لمأت ىف دراذكدوخ ىاب ع 5 داتف دهاوخ نوكنرس تمادئءاجرد دوز

 هقيقحت ”ىجبسو [ دينارتسكب هينشود زورو ديرفايب هبنشكي زور هكمدرو ١ ثيللاوبا ماما ]
 دجوي ةبوث لكفف دجويام نا ىلع نيتبوت ىف ىا نيموي ىف ضرالا قلخ داري نا زوتخيو
 مزاللا ةداراو موزلملا رك ذ قيرط ىلع نيتمفد نع ازا ناموبلا نوكيف نوكيام عرساب
 لم هجو » ىهتنا تقولا قلطم ىنعمب ريسفتلا اذَهِلَع موبلا نا نهاظلا ىتفملا ىذعس لاقو#: |

 ةيوستو ضدالا هوجو دمي ققحت امنا قيقحلا مويلا نا .نيدوكذملا' نيينملا ىلع نينويلا
 سمشلا نوك نامز نع ةرابع مويلا نا ىنعي اهتاكرح بيئرتو اهتارين عادباو تاومسلا

 ةدجسلا مح ةروس مج منا دل

 ؤ

 ه رحس س دق ىنانس ميكحلوق ريسفنا نايبرد مكيرتفد طساوا رد



 ميك 7. لورصعلاو ميبارلا ءزجلا

 عج شيب ردتخ وسن وجهك نك ةكن * مش هناو رب نع هدنشخ هن

 دش ىشحوو درك ناو ناسحاي + دنص* هداز '"ىد اك رسب ىا شخ

 ترسهت لبط هدوهب تالاقم » تسيهد نان و ىدرءاوج ف

 هللاالا هلال نولوّسال هلوَقب ةاكزلا نوتؤبال رسف هنا امهنع هللا ىضر سابع نبا نعو «

 سجن نوكرشملا امئاف ديحوتلاب كرسشلا نم مهسفنا نورهطيال ىنملاو . سفنالا ةاكز اهناف
 ةتفك درهما هاوس ناكراد اي تنتهج و و527 "نأ رفزدا تاكز رك ذ'] زاارسالا نفك ىف لاق

 دام هعاشاو اذه (ةاكزلانوتؤيو ةالصلانوميَق 'نيذلا ) كت سنان هتسورب زامرد هج
 هسا كك دودش 12 ودا ناز دكا الودي دك ةففذال تارك قراب
 نياب دام : كزتنمحلفا دق : ةاكذ نم متينوا امو : ةاكذ هنف اريخ : ةاكذو اندلنم انانحو]
 نونم ريغىا «نونم ريغ رجا مهل تاملاصلا ا وامعواونما نيذلاناؤؤق[ ىرادنيد وىدايزو تسا كاب

 عنا انم هلع نم لاقي ةنملاب ردكّشف مهلع هبنعال ىنملاو . لاصيالاو فذخلا قت رط ىلع مهيلع

 مث هيلا اهاطعا نمت ارجا اهيطعم بلطيال ىتلا ةلقثلا ةمءنلا لصالا ىف ةنملاو نتما ةنمو

 هدابع هللا هيطعلام عيمجو [ نداهل تنم ] ةيسرافلابو : ةمعنلادع ىا نانتمالا ىنععي تلمعتسا

 قيرطب ناكامو ةعاملاو ةئسلا لها دنع بجاوب هنم ”ىثسلو مركو هنملضفت ةرخآلا ىف

 نا ا كو ةماعلا“ ل ا كتل هلع ”ناتتفالا حصناو لضفتلا

 بوح ريغوا هتعطق لبملا تنم نم ىدبا متاد لب ةرخآلا ىف مهباوثو مهرجا عطقنيال |
 ةياالافو «عوطقموابوسحم (نونممريغرجاوإ) سوماقلاىفلاق# (باس>زيغب) ىلاعتلاق اك |

 نامئالا رِجا' وَهَو اطقاث” ىأ انوتمهالا" نِحَّوَن م الات لمشبالو "نما ”نق' نا ىلا ةزاغا

 هكر هنا: لكنا قالا وكلاب ايف جرخيو راثلالخديف اصلا لمعلا كرتنم هناصقنو |

 اهوحنو جحلاو موصلاو ةالصلا لثم ةيثدبلا لاالاب ةطونملا ةيلاعلا تاجردلا ىلا لصيال

 ١ ف.عض ناربيو نانمزو نارام ناشرد تبان تفك 7| "ناهقترا ذَا رارشالا كفك ؤا»

 قح' ىادانو دنئام زاي "هللا تدانعو تعاطزا ئزجاعو عضو ىراعزا كناشنا دم 1 ورق

 نآ مه ىرامب نارد ارئاشيا نيملاعلابر دنشاب نيكمنو نيكهودنا ببس نآبو دسرت ىو
 [ تفكّلسو هيلع ىلامت هللا ىلص ىنطصم داديم كدابعو تعاطب تح لاحرد هكدهديم باو |

 هلبتكا هب لكوملا كلملل لبق ضرم مث ةدابعلا نم ةنسح ةقيرط ىلع ناك اذا دبعلا نا )
 هكان دوب شوخ هكتقو نارد ] ىنءإ ( ةىلا هتفكا وا هقلطا ىتح اقلط ناكاذا هلمع لثم '
 نمام) سو هىلع ىلاعت هللاىلص لاق ىرخا ةياور ىفو [مداآ شدوخ شيب ايادىو ار

 انتكا لاقف هناظفحم نيذلا نيظفاحلا هللارما الا هدسج ىف ءالسب باصن : نيملسملا نم دحا

 تسا نم دئبرد ] ىنعي ( قاثو ىف مادام ريا نم لعفي ناكام لثم ةليلو موب لكف ىدبعل '
 تسيركت نامس ارب لوسر هكميدوب هتسشن ادخ لوسراي تفك هنعهللا ىضر دوعسم نب هللادبع

 بحت تفك تشك ف ودكم وتر لاحدجو ىدرك هجزا مست هللالوسراي متفك درك مستو |

 هج ىرامج نارد اروا كىتنادب ركا دنك عزجو دلانب ىراعزا هكنمؤم ُءدنبزا اىمدي
0217( 
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 لاق ةنيللا :نصاقملاؤو.*+ لمعلاو ةديقعلا ءوس نه هيلع. كا 38 هورفغتساو ةدحاو

 اوليمال ىتح”ىثلكىف اوميقتستنا اوعيطتستنل ىا (اوصحن ناو اوم.قتسا ) لسو هيلع هللا لص

 ةقرعملاو معلا مقو اذا مهضعل لاق * مقتساف هإو5نم اهنف امل ( اهناوخاو دوه ىتيش) لاقو

 مظعا ىل !امت هناف هدوجو ىف ؟دوجوو هل مكتلماعمو هب مكك ارداو كملع نت هورفغتساف

 لاوحالا ةاواسم ةماقتسالا مهضعب لاقو * هلالج بانجب ناثدحلا قصالتو ةقيلخلا كاردا نم

 تماقتسا تمقتسا اذاف رهاظلا نطايلاو و فلاخ ٍك 2 رادتتا ملا لاعف الا عم

 |ونه رك مثلا ننع مهل ميسم ريو بالج ليوو ©

 4 مه در ,َح الاب مهووإ# اهنونؤ ديالو اهبوجحوب نونمؤيالد وكرلان وبال نيذلا © ديحوتلاىف

 نادب و ] باقعلاو باوثلاو توملا دعب ثعبلاي ىا ه6 نورفاك © ادك أت ريمضلا داعا
 نوتؤيال ىلع ,تفطع وهو[ دئدادن: دوياب؛اريزارش نإ ل دمك ىمن هقف ىتهج
 ماد ةكلاز دس راهكتا مدع نا امل ةيمسالاو ةيلعفلاب امهفالتخاو . ةلّضلازيحىف لخاد
 اع هك كلانانع ليلد جاكزلا 3 ايا مدعو 5 للعدل سماد دم ىف ةيعفاشلا تلاق * نمدتم

 0_0 رك عد اهئاتبا مدعب ,قحتنا امل ءالولاذا. ةاكنلا,ءاتباي :تطاخمهكرش
 لكلا كرت ىلع بذدعيف لصتلاب لئاقال ذا مالسالا عورف راس ابطاخم 59 ةاك زلا ءاتساب

 اهعاشابال اهبوجو داقتعاب نويطاخم مهنا ىلا مهريغ بهذو ٠ نوةارعلا انحاثم بهذ هبلاو

 مهنا أ نوطاخ منا لاق ن» انياححا نمو ٠ لوصالا ف لصفام ىلعج بوجولاداقتعا مهكرت ىلع نوقاعف

 لاقو * ءوضولا ميدقت طرنشب ةالسصلاب 2 يسسملا نا م مالسالا ميدقت طرششب عورفلاب

 ا كح دحالاب رفكلاب نرقو 0 0 لعد ثر.ح - ةاكؤلا عمم ند 0

 | اهنع فاخن نمو احن اهعطق نف مالاس سالا ةرطنق.ةاكنلا, لاش « نورفاك مه ةر دكلا مهو لق

 ْ نورفاكمهو مهلاوما 8 وكزيالو نورمتعيو نوحح نوكرونملا ناك بئاسلانبا لو * كله |

 بوح لام هكا اكرم فاصوا راسنا تاكز عم صيصخم هجو ] ىنثاكلا لاق *

 تسي راش, تفصي,ا دارياود نيب ركيذ لايعإزاردشاب رب تحس ار نسق, والدي و تجناسلا

 أ دنا هتنكو تش مامذ ن رم ك2 .لئاذر مظعا لحي و قلخ رب تقفاش مدعو ناتغنا لحب

 لاق [ دهدنرب هك ىتخرد نود>ايو درادن ناجح 1 نوج دود ا إ

 ه رمش سدق ىقىادعس خبشلاب |

 تقاَت ناموفازإتناورزنب قتافا, دشير كى اتسست ناكو مدي [نونك ل تكن قار

 درب .ىقعب ىيصن دوخ ابا هكا» درب, ايادز تلود ىوك ىنبك
 تاك نان نع داوإر فانز درك لج تشاد .ةزورا ةرياد دك م

 روح داوح مهو ىربك ذاب داو ر ردع :قارإ تحرز 4 تخاج هح هل



 مه 0 /) ٠> نورشلاو عبارلا ءزجلا

 ادد مهنم كلذ ناكل : ةريصب ىلع كلذ اولاق ولو ةيرشلا فاصوالاو تا لنش ا

 هاطغو .مظع رتس © باجح كنيبو اننيب نمو © بلقلا قدص نم اودقف امل تقملل اوضرعتف

 ثيحب نييناجلا نم أدتبم باجحلا نا نع ةلالدلل نمو قفاوتلاو لصاوتلا نع انمي ظيلغ

 باح نوكيف الصا غازف ةمث قبيلو نيبلاب اهنعربعملا ةطسوتملا ةفاسملانم امهنيبام بغوتسا
 لوصح درج ىلع لدي هناف باج كنيب و انني ليقول ام ىفالخب لصاوتلانم اعئام اضيرع ايوق
 ابا نوكيف نيفرطلانم هتادّتساىلع ةلالد ريغنم هب و مهشب ةطسوتملا ةفاسملا ىف باجحلا
 باجح امهنيبنيثيش لاحب .مالسلاهيلع هللا لوسر عم مهسفنا لاح اوهش « ركذ اك ال ةلخعا ىف

 :امئالاءزع < نع اورصنقا امئاو هقفاونو هاريو رخ آلاىلا امهدحا لصي نانم عنمي ميظع

 اذاف فراعملا ليصحت ىلا هب لسوتيام ىوقا رصبلاو عمسلاو ةفرعملا لحم بلقلا نال 0 |

 مهضعل لاق « ىلاعت هللاب ذوعت باجحلا نم نوكيام ىوقا كلذ ناك ةبوحح ةثالثلاوذه تناك

 ناب و مهيب لعجو هفئاوهو قحلا ءادن نم ممص ىف مهعامساو قحلا ةوعدنه باحم ىف مومولف

 دان آلا ةيؤرد نم اوعنمو راكنالا ىف اوعقو اذلو ةنابالاو ةشحولا نم باحم قحلا

 ْ قيكاذوش اضس دنا ركما ىشور رد * تسب ذاك حسبص نالد هايس نيامشجرد

 ظ اما "ىلا ىحوب مكلش رشب اناامنا لق وف انأيد ىلع © نولماع اننا » كئيدىلع 5 لمحاف ف

 هرك ذ امع باوجلل نيقلت اذهو هريغال دحاو هلا الا مكسهلا ام ىا # دحاو هلا مكهلا |

 نيابتل جي ناتو تاع منيو ىبب نوكي ىتح مكل رياغم سنج نم :تتيل ىا 0 ا

 رومأم مكلثم ىد اورشب انا اما لب نولماع اننا لمعاف مكلوق هنع “ىني اك نايدالاو لامعالا

 مكهلا ىف باطخلا ناف مكبيبو ىنيب عماج باطخمب ديحوتلاب اعيمح انريخا ثيح هب متيماامب
 ىلا ةداغلا ةيآآلافو « مكلشمىفاك درفاككل مزمل ايام مكي راط حان لكلل مظتنم حم

 ةينادحولاب هللا ةف رعم ىا ةفرعملا باب مود دودسم ةيرشإلا ف نوواستم مهاك رشلا نا

 بولق ىلعو ىحولاب ايهنالا بول ىلع بابلا اذه حتف امئاو هزيغو لقعلانم ةيريشبلاتالآلاب |

 نأ ) ىلاعت لاق اك حرمشلاو ماهلالإ نينمؤملا بولق ىلعو :فوشكلاو دهاوشلاب ءايلوالا

 نسحلا لاق * ةمجتلا تاليوأتلا فاك ( هير نه رون ىلع وهف مالسالل هردص هللا حرش |

 ضيرملا دوعي ناك اذهلو .( مكلت» رمشب انا اما لق ) هلوقب مضاوتلا ههاهملع هنع هللاوضر

 قلما جزع ا لع ريضنلاو هظيرف موب ناكو دنعلا ةوعد تيجو راما كاري ةزانلا نيو و

 ءاك ور ىشإم ثهم قارب ىو بكم. هاك هك تسي راك بج ] فيل نم فاكا هيلع فل نه

 تمه كيو تفص كي بك ار تلاحودرهرد اما دوب تفاتخم بكم ىرآ رح 0 ْ

 نعراسخري دوب رامحري ركاو توبل توم شرسرد دوب:قارب رب ركأ دوب تدارا كيو
 ا [ دو تكلاذم رابغ سشتوبس ا

 نمادرمج رسرب نكفمدوخ ناز نوج * ارمدرم نحنا درب دوع شوخ قاخ |

 ةيلادحولا ءاحيا نم اهلبقام ىلع اهدعبام بينرتل ءافلاو لوقملا ةلمجنم هلا اومقتساف ©

 | لمف ىتدعو لابمجالا ىف ضالخالاو ديحوتلاب ىلاغت هللا مهتماقتسال بجوم كلذ. ناف

 ( ةماقتسالا ) .
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 قارفلاو راللاب هقح دؤيملو هردق فرعي ملو هبذك نمل ه6 اريذنو 8# لوسولاو ةنجلاب هقح
 اريشب وا هتعاطىلارظنو هسفن ىلا لبقا نمل اريذنو قوشلا تعب هللا ىلا لبقا نا اريشب وا
 اريشب وا تاجردلان م اوطقسي الثل تافلاخلانم مهرذحي مهل اريذنو تاماقملا .لينب .هثايلوال

 نمل اريذنو مهاتفطصاو مهانرتخا نمل اريشب وا نمحرلا ةعاطىف ناكرالاو بدالا اولمعتسيل

 برعلاوا ةكم لهالريمضلاو مهتغل ىلع هنوكعم هربدتنع 6 مهرتكا ضعاف © مهانيوغا

 ركفت عام © نوعمسيال مهف 846 نيكرشملل ليوو) هلوق نه ”ىجبسام هيلع لاد نيكرشملاوا
 نع مهرثكا ضرعاف ةيمجنلا تاليوأتلا فو © هب اوُمْوِف هردق ةلالج اومهشي ىتح لمأتو
 | عاملا لها مه لقالا نا ىلا ةداشا هيفو « دايقنالاو لورقلا عمسب نوعمسيال مهف هقح ءادا
 هللادبعلثس * ن ارقلا ىناعب ناهذالا ت'التماف ناذ الا لقت هفطلب ىلاعتهللالازا ناب اوعمس امئاو

 اصيرحىا اعلوم تنكو ىناوخا عم تلكاف ناتسب ىف تنك لاقف هلاح ءدب نع كرابملا نبا

 / ىلع حيصي ىسأر قوف رئاطو ىديب دوعلاو ليللا فوج ىف تمقف روبنطلاو دوعلا برضب
 أ تلقف ةيآآلا ( هللاركذل ممولق عشت نا: اونمآ نيذلل نأ لأ ) لوق نيطلا تعمسفا ةرجش
 | ىدعاي » لاق ىلاعت هنا ةاروتلا ىف ذزودقو *« ىدعز لوا اذه ناكف دوعلا ترتلكاو لب
 | قيرطلا نع لدعتف ىثمت قيرطلاف تناو كناوخا ضعب نم باتك كيتأي ذإ م ىحختست امأ
 ! كلا هتلزنا ىناتك اذهو ”ىش هنم كتوغبال ىتح افرح افرح هربدتتو هأرقتو ةلجال دعقتو
 | ضرعمتنامث هضرعوهلوط لمأتتل كيلع هبف تدرك كو لوقلانم هيف كل تلصف ؟هرظنا
 هلع ليقتف كناوخا ضعب كلا دعقت ىدنعاي . كناوذاضعب نم كيلع نوها تنكوا هنع
 وأ هثيدح نع لغاش كلغشوا ملكتم ماكت ناف كيلق لكب هثيدح ىلا ىنصتو كهجو لكب

 نوها ىتاعشلا ىنع كبلقب ضرعم تناو كل ثادحمو كيلع :لبقم انا اهو تفك نا هللا تام

 أ هللاىلص هللا لوسرل نوكرشملا ىا ه# اولاقو © ءابحالا ىف اذك « كناوخا ضعب نه كدنع

 نانك عمج ني ةنك ١ ىف انيولق 8 نآ رقلاىف امي لمعلاو ناميالاىلا مهايا هتوعد دنع سو هلع

 5 هلا انوعدت امن ةفئاكتم ةيطغاىف ىا رتسيو ظفحى ا ”ىشلا هفف نكي ىذلا ءاطغلاوهو

 هماقم هيلا ىفاضملا مقاو فاعلا ودك الع هدرولاو هنلا انوعدب ام مهف نم انعنمت ىا

 ثدحم هل طيحلا ءاطغلاب طاحلا ىوحلا 'ئىثلاب ممم ولق اوههش اضيا رحلا فرح قلعتم فذحو

 قلك انه درو ىتفملا ىدعس لاق * هداقتعاو قحلا كاردا نع اهدعاي ثدح ن٠ ”ىث هيديال

 ءاوتحا اهلع توتحا اذا ةنكاالاو لوقلا مدع 'ةغلانملاىلا انه ذصقلا نال: ع تفيكلا قو

 قاسلاو َِلَع ىف ةغلانسمملا كلم ”تدشلَو ثقش انهلا نصت انا" نكمال افاوزاملا لع فّرظلا

 شوماقلا ف لاق د مم ىا 1 رقو انناذا و ِظ ءالافتشلا| ةادا هبسائنف ةءظعلل فيكلا ىف

 جمب اهلا ثدح نم ممص اهب ناذ اب مهغ هسا اوهتش ةلك عمسلا باهذوا نذالا ىف لق: نقولا

 اتَح هولاةكمالك انعفنبام (رقوانناذ 1 ىو) ةممحتنلا تاليوأتلاىفو ه5 هعامساىلا ليمالوقحلا

 ةلوفقم اهنيزؤ ايندلا بح ةنكا ىف مهمولق نال ءازهمسالاو ةناهتسالا ليبس ىلع اولاق ناو



 م 771 2*> نلورشملاو عيارلا ءرجلا

 ظوفحلا حوللا ىف اهبتك ىلاعت هنا ةلزنم اهنوك ىنعمو هبوريضم ىا ريمالا برض مهردلا اذه

 هلا اهيدؤي و مالسلاهيلع هللا لوسر ىلع اهب لزتي مث تاملكلا كلت ظفحمي نا ليئاربج صاو
 مالكلاف الاو اليزنت كلذ ىمس لماربج لوزن ةطساون تاملكلا هذه مهفت لصح املف

 نمحر لا نم إف لفسالاىلا ىلعالا نم ةكرحلاولوزنلا هيفروصتبال ىلاعت هللا تاذب مئاقلا ىسفنلا

 ةيسنو ةيفاضالا ةماخفلاب ةيتاذلا ةماخفلا نم نيونتلا هدافا امل دكؤم ليزنتب قلعتم 86 ميحرلا

 ىضتقع عقاو ةيويندلاو ةشردلا اصمال راده ن ارقلا ناب ناذيالل محرلا نمحر لاى لا ليزتلا

 طاصملل ارادم نايك نإ دبال ةيلاغلا ةمحر لا هتفص نم لزنملا 5 كلذو ةينابرلا ةمحرلا

 نابرهم (محرلا) ماوع سوفت ةيادهب دس قامخفإ] (نم رلا نمزت ىنشاكلالاقو * *+ اهلك

 ىلا ميملابو ةمكحلا ىلا محىف ءاحلاب ريشي ةيمحتلا تاليوأتلا ىو © [ ضاوخ بواق تياعرب

 0 هْنَضَع هتمحر ثقب .ىذلا ىلزالا”نمحر لان م ةمكح ليزئتن هدابع ىلع نم ىا:ةنملا

 فاتك عز بالا« ىلا ىتي لك اةتج رتيخع و. ىذلا ىدبالا ميحرلا ةينامحرب تادوجوملا |

 لازتالو لزتمل ةمحرلا نال ةلز لك ىشالت ةمحرلا رحب ضاف اذا نيفراعلا ضعب لاق *
 بئاصلا لاق : لازيالو لزيملاام مواقي فيك ناك مث نكيملامو تناك مث نكت+ ةلزلاو

 اهتلز دركزا قحوفع اب ىنك هشيدنا هج « ديوشيم هار دركب اليس ُءرهجزا طيح
 هريس سدق ىدعس خسشلا لاقو

 مظع شوفع شيب هنك ماوخ هك « مي رك فطل ذ مداد اا
 نيلوالا مولع هيف عم هنال اباتك ىمسف عمجاوهو بتكلا نم قتشم رخ ربخ 6 باتك ©
 ديعولاو دعولاو ماركاو لالخلاو ىهنلاو سمالاب تنيب 6# هتايآ تلصف 9 نيرخآلاو

 انانث)لاقام ىلا ةزاشاوه(تلصف مث هنايا تمكحا) هلوقىف بغارلالاق* ديحوتلاو صصقلاو

 مولعلا نم هيف عمتجا باتك قلخلا دي ىف سيل هنا لع فصنا نف ( ةخرو ىدهو ”ىش لكل |

 هنايآ لصفملا باتكلااذهب ديرا ىا حدملا ىلع بصن 6 ايبرعان ارق 8 نآرقلا لثم ةفلتخلا |
 مسا وهو ةئطوملا لاحلا اهل لاقيو ةفصلاب هصصختل باتك نم ةيلاحلا.ىلعوا ايبرع ان آرف
 هكىتلاحرد] ةيسرافلاب ىنعملاو : ةممريغ قيسدقو ةقيقحلاىف لالا ىه ةفصب فودوم دماج

 تاليوأتلا ىفو ©.[ دنتك مهفو دنناوخ. تلوهسب ان برع تغلب ىنعي ىزات تسي آرق
 ةقولخم ةوسك ةيبرعلاو هتفصو هللا مالك هنا ثيحنم ميدق نارقلا نا ىلا ريشي ةيمحتلا
 ( انس ان ارق )ىلاعت هلوقل ةضزاعم هنال رفكي ئمحا-نآ رقلانا لاق نمو ىلاعت هللا اهاسك

 ساطسقلاك كلذو رثكالل ةربعلا نال ايب ىعدنوكنع جرخمال ةبرعم هيف ةيمح ةلكدوجوبو
 هلاف تاولضلاو لكو كنس برعم ىنداف هناف ليخسلاو نارملا ىنعب برعم ىعور هاف |

 قايرسلاب لبجلاهلاف روطلاو بلكلا ىنمي ىعور هناف مقرلاو ىلصملاىتعمب انتولص برعم ىناربع |
 وهف مهناسل ىلع هنوكل هيلاعم نوملعي موقل اناك ىا  نوملعب 8 برع ىا 6# موقل

 ةقولخاهفورح ةيبرعلاوةسبرعلا(نومءالعيموقل) ةنمحتلاتاليوأتلا ىفو © انآرقلىرخا ديني
 ىداو هردق ىفرعو هقدص نمل ازيشب ىا ان ارقل ىرخا ةفص 5 اريشب 8 اهنع هزنم نارقلاو

 ( هقح )
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 ةئيس راوهش نم تفارشلا ٌةَدعَقلا" ىذ'نم' نيرشعلاو' نماثلا تيسلا موب نمّؤملا مح تك

 فلاو ةئامو ةرشع ىتانا

 هت نوسمحو عبداوا تالث اهباو ةدحلا مح ةروس ريسفن 1ه-

 ظ مد محرلا نمرلا هللا مسب جو

 ! لزق! جاعكلا دوبل نوكف محب ةامسم ةروسلا هذه ىا فوذحم ًادتبم ربخ « حا

 | قالطا نوكيف نا رقلل مسا مح لبقو * هلازجا نم ءزجو باتكلانم اهنا رابتعاب للا باتك

 هلاق ام ىلع ميملاديدشتو ءاحلامضب مح ىنعم نال محب ةروسلا حتتفا امناو ةقيةح هيلع نايكي
 همه ىدنار مدرك همه قدرك مدوب همه دوب ] ىتعي : نث اك وهام ىضق هرس سدق لهس

 لعد انكف] مشادربمح عكتاداوب 00 سد مدي زك همه ديرك مدئاد

 | انجوزا 0 نادب متقريذي هكارنا مثك مهاوخ هجن مدرك متساوخ هحنا مدنكفا
 | هذه تناكاملو *لوقلا لدبي ام [ مياين ذاب وا ةتفك زآاو مراذك ردو مك وفع كلب مديد

 | ةياعر محم حتت نأ ٍبسان تّيببو ماكحالا هيف تردق ىذلا باتكلا ركذي ةردصم ةروسلا

 كد 39 لاّشالا ىف اهك ارتشال محب عبسلا ةروسلا هذه تيمسامناو ”لالهتسالا ةعاربل

 أ كلذوحتو اهاضتقع لمعلاو اهب ناعالا لع ثحلاو هللا تايا ىف نيلداجملا ىلع درلاو ٍباّتكلا
 لا مظعالا بيبملا نم ليزنتلاو باطخلا اذه ىا ميملاو ءاخلا ىنعم ءافرعلا ضعب لاق *

 ا

 ىوجايو ىديحابكيدهاشمو كتايح وا ليزي اذه ىدحو قايحب ىا مسقوه اضياو ٠ . ماظعملا

 هللارارسا نم ناهظع نارسو ةنللا تيقاوب نم ناتتوق اي امهئاف ما_ةملاو دوسالا رجحلاب وا

 ْ هللادنعب نم مالسلاهيلع ليساربج اهب لزت ا ليزنت فيو رثطيمانهاو ايي راعني مسه نا بساق

 | كتان تسئاحر مداتنشرف رف. تساهل دانادبع هك ىحهت ا ل اك |

 أ ود نيا دوخه ءابو فلا ديوك ةتشون هج حولرد ىبوك اي ىذوما وج ىبوك اركدوك
 مدآ دب ىحهت فورحو تسانانح نيا دهاوخ ىجهت فورح هل لي دهاؤخ فررج |

 ثيداىفو لزنم.لكل صا ىويف [ هلج: ن ارب هدش لمتشم نا رقو هدوب لزان مالسلاهيلع

 نوح فرح لكبل:) [ىورد دنكت نو ارث ؟رقدناوخةكره]ىنعي (هيعافزا رقلا ارق نم)
 كلا لب فرح ارم. (كوقلالا ىارامأ تاس :متعر عفوح جزكي كلف رهفب نوي وق نمو هبت
 ةالصلل لصالا ىف ةءارقلا نا ددعلا رمسس لعل ريقفلا لوس * ( فرح مهو فردمالو فرح

 لك ةلباقع حبصفلا ”ىراقلا ىلع ىلاعت هللاىرجا اذإف نيسمخ نبا :تاواضلا ننغا[ناكو

 هلك ةنسللاب ماسي نمرر»ل لاك نلا لاق طك تاتا ندا, ىيفوربشفلا هاو نازحار نيس قوح
 سكرهو تسيفخم هعطقم فور> رد ىهلا مظعا مسا ] ىنشاكلا لاق * 6 اهلاثما رشع

 هرس سدق ىدنجملا لامكلا لاق : [ تسين رداق نيا جارختسارد

 امساندناوخزادوسهج نكوكمن لاعفا تسخن « ىفوص وزر تسفورح لع نتسناد ترك
 مهلوقك رمل زاجم ردصلاب لوففملا نع ريبعتلا نال ةلزيم قا ريخدعي ربخ © ليزعت ف

 © نما 300000
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 ْ ةنع د 0 نب نام تامل رس كيا اع اما داشرالا - بج عطقال هال

 | ىكب و هينع نيب مالسسلا هيلع ىنلا لبق ن نفكو لَشْعو ةعاضرلا نمر مالسلا لع ءوجاوسو

 | اهبلا رظنف بئاسلا ابا اي ةنجلا كل اثينه تبط اهنع هللاوضر مكح تنب ةلوخ هنتأرما تلاقو

 لاَقف كيحاصو كسرأم هللالوسراي تلاَقف (كيردي امو) 2 بضع ةرظن مالسل هيلع ىلا 0

 مدعىف ببسلانامث * هنع هللا ىخز ناممع ىلع سانلا قفشاف (ىب لعشام ىرداامو ) مالسلا هلع ْ

 6 بغلاب نوئمؤي نيذلا ) ىلاعت هلوقل ىمغلاا ناميالاب نوفلكم انا راضتحالادنع ةبوتلا لوبق |

 | دنع مدني صاع نمؤو٠ لك نا ىف ةهشال اضياو . حصتالف انابع بنغلا نوكي تقولا كلذففو |

 ا ناتان اليو انهنم حواف( نأ كن وال قود تنانلا نم تاتلا نإ )درودقف توما اعافارشإلا |

 لاق ام هفلاخيف دوعلا نم نكملا ٍبئاتلا نظ عم ققح اما كلذو هيلا ارق نا ىلع مرعلا
 عامجاب هّمبونأ تك هلعف ىلع مدنق راضتخالا نه برق ىا توملا ىلع فرشا اذا هنا ىده الا |

 ا دياقعلا حرش ىف م لق ّسملا ىف دوعيالنا ىلع مزعلاو لاحلا ىف كرتلاو ىضاملا ىلع مدنلاوهو ةبوتلا

 | دقث (هدابع نع ةيوتلا لش ىذلاوهو) ىلاعت هل وق ص علا هباالا قالطا: اماو * ناضمر ىلوملل

 | ةيوتلش هللانا ) مالسلاهلع هلوقبو ةيآلا 6 ةبوتلا تسيلو ) ىلاءتهلوق ىو ةقباسلا ةيآلاب

 | نمؤملا ةبون لمشيوهو امهنع هللاىضر رمح نبا ثيدح نم ىذمرتلا هجرخا (ىغرغبملام دبعلا
 | للَش ولو ةلاخلا ءذهلق امهفالخ ةانمملاب سألا ةلاحربتعيال ةبوتلا اذكو ناميالاف رفاكلاو

 ّ ةقرافم برقو ةرغرغلا تقووه راذتحالا ىف .نيسذملا هداععل ىلاعت هللا نمةمحر نامزلان

 سأبلا لاح هيلع سقو اقلطم هتامدقم روهظو توملا لئاوا روضحال ندبلا نم حورلا
 ( لعاب هتلتف 3 مالاسل ا هيللع لاق هللاالا هلاال لاق نم هنع هللا ىضر ىلع ككفرالب هنا قب * ةدحوملاب

 ناميا ناىلع لدي اذهف (هبلق تةقشله) مالسلا هيلع ل ةف هلقب لاقام هنا تملع ىلع لاق
 | لوتقملا كلذ ناعيا ىلع ةوبنلا رونب علطا مالسلا هيلع هلعاو لوبقم حس ةركملاو رطضملا

 | ناميالا نا ىلا كلام مامالا بهذو * اذه لاعتملا هللادنع معلاو لاقام هقحىف لاقف هصوصخب

 ليلدلا دريل وا ل نةيتلادنع ناتيذلا نا او !اهتو 7 لودقم ةانثملاب ىألا دنع

 ةياالا ( لبق تيصعدقو نآلا رث هلوق ليلدب هدنع دودرم الثم نوعي ناعاف نامعيالا كلذ

 وسماع ىخحال ا نءولخال كلامىلا هدانساو رهاظ مان فعض هبفو ا

 0 دشي نا مكلو ىل هللالأسا مث بيذهتلاو حيجرتلاو ٍبيترتلاو عملا نم ماقملا اذهىف

 | ناوضرلاب انرمشبي و ىنسحلاو ريخلاب انث ميو ناشالاو نايعلا ةيلحب انيلحمي و ناعالا ةوق
 مماوحلا ةمرحب هباطخم نيقثاللاو هبابدنع نيلزانلاو هبانج ىلا نيرئاطلانم انلعجي و ىنلزلاو

 ميظعلا رسسلا نم هيلع تلمتشاامو



 5 مج 778 رجح
 ع صتمما مصل

 مدن هيون نأ كاخأ دزرين ى « مدعدش تمادن نأ متر دشكتوج
 الي ها اود ااتعلل ايدردل ؟كنانا + درحخ رسب هباولا وا 1

 0 ديعولا دوجو تقو مدنلاو ناميالاك ىويندلا ديعولا روهظ تقو مدنلاو ناعلا نوكف

 نه اهمكح قامو ةرخ آلا نال كاذ مفتيال كلذك اذه عفتيال امكف قرفالب ىورخالا |

 را توملا نامز نال كلذو هتماق تماقدقف تامنه درو كلذلو ءاوس مكحلا ىف اهتامدقم

 ةتامفلا نام تولا نامز لاصتاف هرح الا همز نم نام وأو انسدلا هم زا نما نام

 ناكع الا ن 00 ام لسق نم 0 قرغلا دنع هلاثماو نوعرف ناعاف 0ك فنك

 هندهاشمو ةرخ لا لاوحا روهظ مكح ىف هروهط ىذلاديعولاعوقو دنع عئاولا ىرارطضالا

 قرف ”نيغ نم ةعرملا لا ةدحاوملاب الا لاذ: ىورخالا باذعلا ةدعاشم كح

 هاما لمنال كاسم نوع رفق "سانا لال نتكف ةتعردلا لا نا الا لعل محق ْ

 | مادقالا قلانمنم هناف ادج مهئاف ةسغرغلا لبت ناك ناو سألا لاح هنوكل قرغلا لاح

 نوكمالو ءارخ الا لاوحا ءدهاتس' عز ناعالاوهو ةينحنلا ءانكا ءانلا/ ناثلا ناعأ لان ارا
 ةبونا فالخم لويقمريغ هنا ىواتفلا بت" ىفف دملانه حورلا عزت تقوو ةرغرغلا دنعالا |

 ًادتاو هللاب قراعربغ ىنِحا رفاكل ان ال نييدهملا هيا ده ىفام ىلع راتحلا ىلع ةلوبقع اهئاف ارسال ا

 ( 20 الا ناك لعد اذا 1 املا اعلا لاح هلو كاك نافل

 ةمءالام 0 ءانشلا] أ تان رحش ل هيون لثمو ءاعلا هف نكممال تقو 3 لسع ا

 اذكه (هداعنع ةبوتلالي#. ىذلاوهو ) ىلاعت هلوت اقلطمةبوتلا لوبق ىلع ليلدلاو .-ءاوهلا |

 مهدحأر صح اذا ىتد ثان نوامع نيذلل ةبودلا تحلو 2 ىلاعت هلوق فلاخمب وهو اولاق |

 نة اذارفاك ناعاالو صاع هيون ىللشال هريسفل ىف ىوغلا لاق * (نآل تدب ىبا لاق توملا

 لاق دف الاو ةىغرغلا لا>ىىلا ةروريصلاو توملا ىلع نرارععجا عمم هدارمو يح توملاب

 ىتلا لاوحالا ةدهانشم اهلوبق نم عاملا لب ةبوتلا لوبق نم منال توملا برق نوققحلا
 ءانلاةروسىف خبشلا نبا ىثاو>ىنامىلع رارطضالا ليبس ىلع ىلاعت هللاب معلا لصحي اهدنع

 نكد 1152 ليو ةنرك 03 ةنازاماو ةنانسعأ ةوهلتل تاولأ ردا فانا تول[
 روهظو هتاراماروذ>دنع ىا ةيآآلا 6 ةيصولا اريخ كرت نا توملا ىدحا رضحاذا مكيلع
 لسقلا اذه نمو .توملا سفن روضح دنع ةيصولا ىلع رادتقاال ذا ضارمالاو للعلا نم 2

 هللاد.ع هبال ا دع هع هللا ىضر صاعلا نب ورم لاق هنأ نم رابخالا ةضور 0

 آم تن ىلا ةولختا“لاَق 3 هنا هللا ءدج نه لاق: تاعتلا نم هيفاع لاملا ع نم ىاي

 لوشا مل-و هلع هللا ىلص هللالو_بر م مْ امهسلف ديقلاو لغلاب اعد 6 نيملسملا ْ

 انيصعف انتىما مهللا :لاقف ةللقلا لبقتسا مث (هسفنب مدآ نبا ىغرغي لام ةطوسبم ةبوتلانا) |
 ىادي تمذق امف تنقاعت ناو تنا وفعلا لهاف فعت ناف كيذناعلا ماقم اذه انبكتراف انتيهنو '

 ىلع نب نسحلا غلبف ديق٠ لواغم وهو تاق « نيملاظلا نم تنك ىنا كناحبس تناالا هلال |

 ىلا ةغبص) قو . ىهتنا هعفس هلعلو توملاب ن نشأ نيح خيشلا متسا لاقف امنع هللا ىضر ْ

 دس يلا اح ص مس سس ع سم أ
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 اذاالا عقال ةعاطلاو ناعالاىف ةغرلا ءاملعا!لاقدقو * داتعاامل داعل صلخت ول ثسحب كالهلا |

 م 777 جم نورعشعلاو مإبارلا ءزجلا

 تسلوبقم فيلكت نامز رد ناعاو دوشدم عفت م فيلكت باذع ةساعم تقورد اريز ا

 قوم كيإف لبق كلذلو هب رومأملا تقولاىف هب اونأي م مهنال لوبقلا ماتماف 1 قع تقورددهن

 4 ا اهنا ىلع فططعلل ءافلا هذهو مهماعيا مهعفنسل نم عفنلا ىننىف غلب هناف مقشستإ إو حصي |

 نهو هفالخ ىلع ةردقلا عم عقاولا ىراتتخالا ناميالا وه عفانلا نال مهعفني لف اوم 1 لق

 مف ناعيالا فالخ ىلع ةردقلا هلق بيل باذعلا لوزن نيام

 ةدك ملا رداصملا نم ةنِس هلوق 6 هدابع ىف تاخدق ىتلا هللا ةنس © ةرخ الاىف هعفنمدع

 ةغللا لهارمسف ىضملا نامزلا ىف روصت امل نكل ناكملاو نامزلاىف لمعتسي وللا نم تاخو

 سأيلا ةيؤر تقو نمآ نم ناميا لوبقمدع هللانسىا بهذو ىذم مهلوقب نامزلا الخ مهلوق

 ةنس بصتني نا زوجيو اهلك ةبذكملا ةفلاسلا مثالا ىف ىا ةدرطم هدابعىف ةيضام ةنس هتنياعمو

 ةداعلاو ةقيرطلا ةنسلاو . نيقباسلا نيبذكملايف ةدرطملا هللا ةنس اورذحا ىا ريذحتلا ىلع

 ناكم مسا كلانه هلوق * نورفاكلا كلانه رسخو  هتمكح ةّميرط هللا ةنسو ةكولسملا

 لولدم ىلا هب ريشا امل هنال نامزلل ماقملا اذهىف ريعتسادق ناكملا ىلا ةراشالل عوضوم لصالاىف

 افرظ هنوك ىف ناكملاب هل امبشت نامزلا هب.داري نا نيعت نامزلل امو ( انسأب اوأر ا ) هلوق

 هللا ةيئادحوب نورفاكلا كله امهنع هللا ىضر سانع نبا لاقام ىلع ىنعملاو . ناكملاك لعفلل

 تكلا ف باغ ونا زف قا راجت ةذاكللا جاجزلا لاقو « باذعلاو سأيلا متيؤد تقو نويذكملا

 قيساوف م نولطبملا كلانهريسخو لّشملو مهحالف جريملو باذعلا اوأر اذا مهنا رمسخ مهل نين

 امك هعقوم نسخ ىا قفاز هلا ناه رب ناكيركلا ناعالا ضشو ددح ريغ نامياب ملصتم هنال

 ا ليصافت سأيلاو سأيلا نامياىف نا معا * هعقوم ىف هرمس فىعام ىبعنولطملا هلوق مقوم نسح

 ىلامالا ىف لاق ىرت اذامرظناف كل اهررقا

 لاشتنالا دقفل لوبقمب .«. سأب لاح صخش ناماامو

 كيرف )ىلاعت هلوق اقفاومل ةانثللا ءانلاببنسأيا القي ل .ةؤماهلا:نوكسبو ةدحوملا ءابلإب ل ٍ

 ! ةنباطا او فاما« الا !نليظاؤ اغلا ةدقيؤتلم ا لك ليضمن عاقل الزوال مهنامجا مه

 | ديعوااو دعولا نم ةيهلالارابخالا هب تءاحام فاشكتاو باذعلا ةنياعم تقووه سألا نع

 ىلع للد ايندلا ىف هعفن مدعو هعفني

 ءاوق ليطعتدعب هءاع ةرخاآلا رادلا ماكحا اهدنع رهظت ىتلا ةرغرغلا تقووه سأبلا لاحو

 ْ ةيآلا 6 مهعفتي كي. ب ) ىلاعت هلوقل ةبوتلاو ناعالا هدول قالا: هلال ىوتسو ةيسحا

 لاشتمالا دال و ديلا نم تقولا جرخ ديعولاروهظب و هتقوىف نوكي اما ةمحرلا ءاحرو

 سمشلا عولطدنع لبقيال سانلا نايا نا ىرتالأ رايتخالا نع اجراخ ايرورض ناميالا عقوو

 نم ةاحألا ضرغارطخملا ناعا ةاوكفا زوج هنال ريتعيال! ىرو رض ناعا هنال اهب رغم نم

 فوخللو باوثلا بلال هيف ةيغرلا اماو . ةعاطو اناعا هنوكل هبف ةبغر ةبغرلا كلت تناك

 ىوتملا ىفو : ماعنالا ةدوسف خبشلا ىثاوح ىف اك ديفم ريغف باقعلا نم

 دوب جنك نوج نشور لقعز ىب * دوب ملر هجين زا تمادن نأ



 كيلا ةداوس مضي 551

 ١) باذملا نم هب اوربخا امو مهمواعل 2 ءاينثالاب مهئازهتسا لاب و مهباصاو رافكلاب أ

 ىونثملا فو مهنم هداف هللا او زجسعي لف ةوحنو

 موهير طناتعي هك نشاقعد اند نش نيود[ ندصسوو ةزكو ركم ناع دنا 0

 نذل نمد رلع اقر افاخطلابا رائعا دانك يفك اذ ,ىاكنيتساإإ نأ ظ

 لهاو بوسنم ارسوسفا مدي نه *  لهجز مدركسم سوسفا ارت نم

 درب "ناكاب هلا اننا شلع # هر درك هواك هو حا دار

 [؟]ناينيشي شب زا اديب ا ناهجرد ارام هكاروا ساسس سي

 اةلكحإ نونا ادب مق او «قووق ويس وبحب تاهت لنلعب نإ: مديخش ان

 نثيب ميراددوخ ساب هيور وجم « شيب ناكرك نا لاح زا ام هكا

 ناس رد قداصو قدح لكوسر نا * نام دناوخور نيز هموح م تما

 ناسهم ىا ديريك دتب و دي ركب *« نابع ناكرك نا مشي و ناوذتسا
 داعو نانوعرف ماجن ا دش نوح * دابوىسه نيا دهب رش زا لقاع

 وا لالضا زا: دئريك :قربع * وا: لاح زا ناركيد دسهتن .هثرو ٍ

 قيقحتلا لا لصوي: ىذلا لعل قيفوتلا هلاك

 جنك ى وك و تفك زا ىنك ذوش ىع عم ار دا هولا افاقرا لاقي لبق ةناروجت
 ىدنحتلا لاق : ل.ءلاىف داهتجالاو قحلل داشنالا نم ديالف

 تل نع ةدك هانم 02 «*.:تسش لدح لام مع دد

 تما هلأ لاذتف بدسملانب دعس سا ادصاق دحسملا هروف نه لخدو ةئيدملا ىلع املاو ءاحو

 ةيذكملا ةفلاسلا مثالا ىا هك اوأر املف © معلا ىضتقع ةكرذلا نم دبالف كلوق اركاذالا

 هي هب انكامب انرفكو ه [انكي ىادخ] هءدحو هّللاب انما 8 نيرطضم هكاولاقؤف ديدشىا

 ىربو رازبب متفكيم هكر زاحانذار | ىذا 5 نك 2 0 مانصالا نوني هب ناعالا كيسا قا

 نومضم نال هيقع اعقاو اهلمقامل اعبات اهدعبام لعجو بيقعتلا 00 ءافلا هذهو [ مكشك

 ه6 مهناعيا مهعفني قه هلامعتسا ةركل نونلاتفذح نكيمل هلصا 0( كب يلف 8+ اونما انساب اوارامل

 هربخ مهعفتي ؤ ناك مسا نوكي نا ذو مهناميا هلوقو ادارطضا ةينادحولاب مهقيدصت ىا

 ىا انسأب اوأزامل » هيف رتتسملا ناشلاريمض ناك مشو : مهعفني لعاف نوكي ناو هيلع امدقم

 | 6 هللا ةنس ) هلوق هيلع لدي اك ايداع اءانتما ذئنيح.هلوبق عانتمال هيف عوقولاو انباذع ةيؤردنع

 | املف هسأر عضيو مامالا لبق عفري هآرف بيسملا نبا بنج ىف جاجحلا ىلص ةضورلاىف لاق *

 | كدعب تيلصام اريخ بدؤمو ملعم نم هللا كازج لاق اسهبحاص انا عن لاق تاماكلا بحاص

 | © سكب باذعب ) ىلاعت هلوق هنمو ةبسخلا ةلذمىف اوعقوو ايندلا ىف انياذع ةدش ه« انسأب © |

 ثاعالاو قراس اي. لاقف جادحلا ىف اع هلعت مع عفر 2 هاعدو هن اللص نم 2 حل هباوشب حا : درب خس ريمغي مان هكخاتنكىصخش نا ناهد ندنامد' نابرد مكيرتفد لئاوارد 1

 | ماشلاىلا عجرف احاح جاجا ناكو كهحو اهب برضا نا تمم دقل هفصلا هذه ىلع ىلصت ْ

 لا لود ركريش ندرك بذا ناد رد ع نخاوا رد[



 م6 ©( ١ جم نو رشعلاو مباركا . ءزجلا
 هيدر يجرهسرسسسسصا ا

 اضإاعيرهصلا هللاقيو رطملا ءام هيف عمجب ضوحلاك ”ىش * اهمضو نوالا حتفب ةعنصم عمج ىو

 هاملا ةلقل اذه ىلا ةجاتحم برعلا دالب رثكاو حنراص نولوقيف كارتالا نم ةماعلا هف طلغتو
 راثآ قت ليقو رامعالا لوطي: (ضرألاىف اراثآوإ ةيمجتلاتاليوأتلا فو و راب آلاو ىراملا
 هبااعرمل يدم بازخإ نإ: نذلا يع خلذشلا قرع - حو - مهمار جا مظعب ضرالا ىف مهمادق دقا

 ثىح سا دنالاب ةثامسمحو نيناكو سمح ةند مالسلا هيلع سن وب مو نم ةعامجل  تعمتجا دق لاق

 بش كلثو رابشا ةثالث همدق لوط تيأرف ضرالا ىف مهنم دحاو لجر رثا تسقو هيف تنك
 لوعفم ىلا ىدغتي نءب لمعتسا اذاوهو هعفتو هافك اذا اذك هنع ىنغا لَه 7 منع ىغااش و#

 لاومالانم مهبوسكموا مهسك #8 نويسكي اوناكام 9» عفني لو عقدي باقل لاك

 ءالؤه فيكف راسخلاو ةيخلاالاةمظعلا ةنكملاكلت مهدفت+ل اذاقرك اسملا بيترتو دالوالاو
 ةيناثلا امو كلذ مهنعىنغا * قئائأ لوهعةماهفتح اى والاام نوكت نا زوو . نيك انسملاءاززقفلا

 نوبسسكي اوناكامو ممتوت ةذسشو مهترثك ةبتاع نايب ءاقلا هذهو ىنغا لعاف نيريدقتلا ىلع

 ىرخجم ىرج رابتعالا اذهف ءانغالا مدعالا هلع ع 3 مهنع ىنل كلذ نا مهذم اعز كلذب

 هيلعترتي ل ىا ظمتي ف هنظعو كلوقىف مك بولطملا ضو ضرغلا سكع ناك ناو ةجّتنلا
 تالالدلاو تازحعملاب 4 تانبلاب مهلسر مهل احاملف مقوتملا سك ع هلا عم ٠ ظاعتالا مدعالا

 ةيريسفتو ةيببقعت ىهف ءانغالا مدعنم لمحاو هبا امل ليصفتو ريسفت 0 ادت كالا

 ماهبالا دعب ريسفتلا ىلع اهانبمو ءا لا هذه لثم مالكلا ىف رثك دقو رسفملا بقعي ريسفتلا ذا

 هيشلاو ةغئازلا دئاقعلا نم مهلام لعلاب دارملاو لسرلا مع اورقحتساو كلذب حرفلا او رهظا ىلا

 داقتع الانا عم املع اهتمءسناو ث ااذوجحتو ةعاق ةغانلا ٠ 017 بدعنالو كعَساا ١ ولاَ مكةلطانلا

 دارملاوا ةقيقلاىفال مهم ز ىلع ع لوب مه مكهتلل الهج ا هقح عف اولل قيباطملا ريغلا

 نوردضي اوناك ءامك ا ناف ةفسالفلا مع عئابطلا ُّ ىاوهو عئابطلاو ميجتتلاو عئانصلا لع

 ىلا اني ةجاحال نوبهم موق نحن مالبسلا هيلع ىموم:روظامل :طارقس لاق اك اًنيدوي نم ىلا
 ىبرغملا لاق : انريغ بيدهت

 نيم مد نانو لها نونظو تال اخزا #2 ناوحم تمكحار له> نك اهر نانيدوى مع

 ظفاخلا لاق : .مالسلاهيلع لوسرلاب نهال ةقيقح ع هل ناكول هنال لهج ىناب

 تسيب اني مثجو اناد لد نوح دوسدح * قاورو قاط ورع 1 هيردمو ىارش

 زوحم و تاموهوملاو تاليخلاو تالوقعملا هش نم ىا علا نم ةيجنلا تاليؤأتا فو ©

 هب رانككلا حرشبو مهلسر هرهظا ىذلا مملاؤد ملا دارملا نا ىلع لسرلل مهدنع عجرب

 لزن ىا 6 نوثزممسسي هب اوناكام مهب قاحو إف ىلاعت هلوق هديؤيو هب مهؤازّمساو هنم 0

 ( رافكلاب )

 ٍ عئاصملاو . 0 ةشالا نم مث دعب ةقاب * ضرالاىف اراث آو ف ددعلاو نادبالاىف كي ةوق

 ا (نوحرف مهيدل اع بزحلك ) هلوقل 3 معلا نم مه دنع اه اوحرف © لامح الادعب ليصفتلاو

 ١ مالسالايف ىلا ءانكف ةمكحوذ ملاع هنا. نومزي مجال مكحلا ىلاب ةياهاجلاف ىنكي ناكو



 نمؤلا ةروس مك ؟6١ ا

 ىأ ريك ذت تلق * اهيلا هتفاضال ثنؤملا نع ةرابع ىأ نوكل كيناقلا نان ااتإلا ةلافكلاَع ١

 تافصلا ريغ ءامسالا ىف ثنؤملاو رك ذملا نيب ةقرفتلا نال ليلق ثينأتلاو ضيفتسملا عئاشلا وه
 ةقرفتلاو زعلا دصق ناف هماهبال برغا ىأ ىف هو بيرمغ ةناسناو ناسناو ةرامحو رامح وحن

 ءادن ىف ةعقاولا ايا ثنؤت نا ةمئاشلا ةحيصفلا ةغللا ناف ءادنلا ريغ ىف اذهو ماهمالا ىفاني
 ملعا + ييك ذتلاب ةأرملا اهيااي لاقي نا عمسي ملو (ةثمطملا سفن ااهتياايإىلاعت هلوقف اك ثنؤملا

 هتردق لاكو ىلاعت هللا ةينادحو ىلا كدشرت تاحضناو جححو تانبب تايآ ملاعلا ءازجا عيمج نا

 ببيسىف رابكلا ضعب لاق * لوصالا لصا هتنفكو داشرالا ةهج ىلا ىلاعت هللا ةياده نكل

 ىلع تلبقاو ايندلا نع تضرعاف نحبسي اردويط تعمسف ىرهظ ىلع ايقلتسم تنك هتبوت
 رداقلادبعخسشلا ىلا بهذا ىللاقف رضخلا ساعلا ابا تيقلف دشرملا بلط ىف تجرخو ىلوملا

 لاق هيلاتثج املف لاق هتيقلاذا ىلا هلسراف هياا اددع بذج هللازا لاقف هلحم ىف تنك ىاف
 هبذجم اريخ هدبعب هللا دارا اذاف ريذلا نم اريثك هلعمجو ديطلا ةنسلأب برلا هبذج نم ابحرص
 ةدحولا لامح ءايشالا ىلا ىف ىري ةريصب هلنف "ىو ”ىش نيب ةقرفتالو ءاشاعع هيلا

 لكجو نيج نايوربوخرددك « لبا ردنا دنيب ىمه ققح
 ءايوكلاؤ اةرثلا تقع مههوجو نم قلا ىنحنذا هؤايلواو هللا ءاببنا تاي الا مظعا نا مث +

 لهس لاق + ةكاولا نيهاربلاو ةعطاسلا تايالا هذه ىلع رك مظعا ك6 ىاو ندملاعلل

 ءامقشالا نيغا ىمعاو مهتامارك ىف مهقدص نم هدابع نم ديعسلا لعجو هناملواىف هتايا رهظا

 ةنهلالا ةردقلا ناف هللا ةردق ركتي هناف هنالوا تايا ركنانمو مهنع مهبواق فرصو كلذ نع

 دشرملاةراشابذخا نمل ىبوطف هلبق هنم دشا مالعالاو فيرءتلادعب راكنالا نا مث (نوركنت هللا
 لخدت كنا كنم بجعلا مالسالا ةح لاق * نيلاضلا نيركنملا ةىعز ىف نوكيالو هداشراو

 هئسح فصتو هرك ذت لازتالو هذه كبجعت عطقتيالف نيزلا عاوناب انيزم هارتف ىنغ تدب

 0 . ا لبقام منو ةيؤرلاو دوهشلا نع عئاملا بلقلا ىمعل كلذو نناعواركفتتالا
 راكد رك تف رعم تداسرتفد ىقرو نه * رايشوه رظنرد ليس ناتخرد كرب

 ناىلا تاقوالا عيمح ىف رك ذلا اهمظعاو بابسالاب لسوتلا نه ةيترملا هذه ليصحتل دبالو

 داع نيمز رد ] *6 ضرالا ىف اورفاسبملو اوريسارإف شيرف نحو كموق ىا اودعقا|ئا

 ةمدقتملا مالا لاوحا ىدابم نيب 5 « دمحعاي كوب ذكيالف مهباذع لثم نم اورذحيلف مهراناو

 | تايا ىأف هتايا مكيريو) لو ىلاعت هللاو اهو رهظي مهسفناب مهال تارامالا ءابلوالا ىلع رهظت

 كيلي تفتلتالو هف ثدحال هلثم قاخنمل ملاعلاوهو مظع تدب ىلا رظننا تناو كرم لوط

 | ردقم ىلع فطعلل ءافلاو ىخيوتلا ماهفتسالل هزمهلا  اوريسي مفأ 8# باوبالا حتفم حتفي

 | 6 ناكفيك 9» [هكدنركسبات ] ةيسرافلاو :ماهفتسالا باوج اوربتعيو 6 اورظنيفو» [دومتو |
 | قارطاىف اوراس دق مهنا ىنعي ةكلهملا مالا نم 6 مهلبق نم نيذلا ةيقاع ف [ دوب هنوك هج ]

 ةفلاسلا مثالا نع نيبذكملا ع راصم اودهاشو ندملاو ماشلا بناج ىلا اورفاسو ضرالا

 | دشاو وه كموق نم ىا# مهنم ف اددع 7 كا م مالا كالت ىا هي اوناك ونه لاقف اهقاوعو



 ا م 71م عع تورش اء هياولايزطيل

 | «ماعنالامكل لمج ىذلاهللا قف [ تساخرب ول متبماق ةض هك [إَز توم تمازق زا سيب 1

 ريثكلاو ةءءارلا لصالاف وهو نيتحتفب من عج مكحلصمو مكاجال لبالا قاخ ىا ]|

 توكرلا ءادتبا اهانعمو ةياغلا ءادتنال نم د7 اهنمو اهتم اويكرتل 92 لبالا ىف هلامعتسا

 توك نا نه,الك نا ىلعال اهْضْعَب: ولك أتو اوكرتل.ىا:ضضبتلؤا اهي.امهقلعت ىا:اهنمإ لكالاو

 اهنمضعب لكنا نيعلب رخاآلا .هنقلعت اب هقلعت زوالا ثحي اهنه نيعم ضع صتخم لك الاو

 نال. بوكرلا ةلاصاب راعشالاعم لصاوفلا ةاعارمل ةيناثلا ةلماىف مظنلا ريضتو امهنم لكل حلاص أ

 قلعتم هناف لكالا فالخم ةعفنمملا ف التاهنال ةعفنملابقلعتم بوكر رلاو عفاشلا ف نوكي ابا ضرغلا (

 | امس هنم اولكأتل) ءاج اذهلو عفانملا نم اضيا لكالا نوكتلذف خيشالو نعل فولت |هنال نيعلاب [

 | اوذاتلو# اهدولجو اهرايواو اهتايلاكلك الاو بوكر لاريغرخا 7 عفانم م.ايفمكلو و © (ايرط

 | ىشاكلالاقو * دلب ىلا دلب نم اهبلع مكلاقثا لربك اكول قا 4 عرودصف ةجاح اهملع

 ١ للع يال وسور( هلم ةقووعوسالا .تساؤع ئاهتسر دمك ىجاحم نإ رب ترقاسع دسرإب ]

  كلفلا ىلعو 2 ربلا ىف لبالا ىلع ىا د اهلعو : اوغلبتا لوعفم ةجاحو 0 هلوق

 هبدارملا لعلو داشرالا ىف لاق +(رحببلاو رب' ىف كان وز) هريظن ه«نول. حن إف رحبلاىفنفسلاىا |

 كللقلا نيبو اهني عمجاو بوكرلا نع هلصف ىف رسلاوهو جدوهلاب اهلعنادلولاو ءاسنلا لمح |

 لاقاككلملا ىف لَسلو كلفلا ىلعو  لاقاعاو ربلا ناذس تمنت ىتح ةماتلا ةيسانملا نم امهذيامل |

 | اهلع ةلعتسم ماعنالا تالوخمزاف «اهيلعو )هلوققباطيو جوازا ىا ةجواز.ال اف لمحااناق)إل

 امالكءالعتسالا ىنءمهو ءاعبالا كرا دملا ىفو + ةلكاشملل اضرا كلآلا ىف ءالعتسالا ةلك تركذف

 ناترابعلا تح ناينعملا حيص املف اهيلعتسي هل ةلومح اهف نوكي نمل ءاعو كلفلا نال ميقتسم |
 ظ نأضلاو رقبلاو لبالا ىهو ةيناعلا جاوزالا ماقملا اذهىت ماعنالاب دارملا نيرسفملاٍضعب لاقو « |

 | ناب غال لزكل | لكلا, اهنيقلست لمي نانا الاؤإ زبوك رلا ىسفءاهتنونآو اهتروك ذراتعأب زمملاو

 قلن رش ا ل نط نم اني داك نا لكل و اهم ركب هتلم زو امهم لك

 لبالاك اهالكهب قلعت اهضعبو ملاك طق طقف لك الا هب قاعتب اهضعب ناىلع لب رخآآلا هيقلمتامع |

 لانت هل ناذملا واتش ديبالا فو «رقبلاعي اهيلع ةجاحلا غولبو لكلا مم عفاملاو رقبلاو |
 ١ «؟رودصف ةعا بلع تالا رع امل كح لاكي م نوكت مياورا ا جي ةك ٍ

 اهتعفنمو ةيناوركلا ةوهشلا ىهو عئانم اهتافص ىف مكلو برقلا تاماقمو قحلا ةدهاشم نم |

 دينو سيلا ربك ع نير لاو نيرتلا ىف ةبالصلا ردك ص ناو :بضتلاو ىقملا بت يضااهتا |
 بلقاا تافص ىا 6 كلذلا ىلعو اهلعو ) لاق م ةلعلا بتارملا ىلا كلاسلا لصي بكرملا |

 ىلاعت قمل راوج ىلا (نولمحت) |
 نك ىرفس ملاءز لابورب تسهان * تسدزا هدم تصرف نماد ناربخِس نوج

  نوركنت هللا تايآ ىأف » هتححر روفوو هتردق لاك ىلع ةلادلا هللالد هناي مكيريو |
 ْ يدلل صان وهو ةلطاىف لقع هل نم اهراكنا لع ا داكتيال ثم روهاخلا نم اهنمالك نإ

 ! ني ماكل د تاتيزانوب هراكمان ومنو ةاقجا ةسرتل للططا مسالا ىلا تايآلا ةفاضاو

 لاش )



 تناك ناو ةجح اهب كبس مالسلا هيلع ىنلا لبق نم تناك ناف ىوارلا لبق نموا ىبلا

 ةشئاع ثيدح نابو هب ةضراعمالو عدت ريغ ظفللا اذه قالطانا اهب حصدقف ىوارلا لبق نم

 ايلدلاىلا لزني ىديع ناف ىن ايندلاف دجوبال ىنعي هدعب ىنال اولوقتال هبدارملاو انركذ
 سيل ىذلابقاعلاو ثيدحلاىف مالسلاهيلع هلوقب دارملاو مالسلا هلع ىنلا ةعيرش ىلع لتاغيو

 ىذلا ىا ( نيبلا متاخو زن هلوق ىنعم اذهو هتعيرش خس, ىن هدعب ثعسالو ى هدعإ |

 نمؤللا ةروس مه 7107
 ع 2 ِ م 6 يوحم

 لبق نم تيىككالا لمتحيو اطوملاريغف ةدوجوم ىهف كلام اهرك ذيل ناو ةدايز هذهف ىن

 | هتعيرشو تاوبنلاتمتخ مالسلا هيلع هنوسف هلق ىسع ةوث نال هب ةلاسرلاو ةوبنلا تمتخ

 | ةمكحلا نا ىلا ةيآلا ريشت ةيمجنلا تاليوأتلاىفو © ةلمكتلا ىفام ىهتنا عئارشلا تمتخ

 | كيلع صقنم الاوحا مهماىلعو مهيلع ىزجتنو السر كلبق ثعبن انا تضتقا ةيلزالا ةفلابلا
 | اوظعتبل مهلع ةلاسرلاب كمدقن الو مهب ظعتل مهبدأتب كبدؤنو كداؤف هب تيثنام مهئابنا نه |

 ءرينيإ ظقتإب نم دلسسلاراناف كلبا
 الاكل كساب ةلطدضات !قدحط لع

 | لاك ةراما اذهو كنيعبال امع كل افيفخم كلذ نع كئانغتسال © كيلع صصقنمنم مهنمو )
 | لوسرل ماقتسا امو حصامو ىا * لوسرل ناكامو © هلع ص صقل هفو هيلعصق اهف ةيانعلا |

 الا 8 [دشاي وا تون ةناشن هك ةزجيعم درايب ىنعي ] هيلع حرتشت © ةياب ىتأي نا ف مهنم
 هتشيشم هتضتقا امسح مهني اهمسق ىلاءتهللا نم اياطع اهنونف بعشت تازجعملا ناف ه6 هللا نذاب

 حرتقللنايناب دادبتساالو اهضعبراثياىف رايتخا مهل سيل مسقلا رئاسك ةغلابلا مكحلا ىلع ةينبملا
 ناكءاوس كلبق نه لوسرنمام لبق هن اك لسو هيلع ىلاهت هللا ىلص هللا لوسرل ةيلست هفو * اهب

 اثعو ادانع هوبذكو كف هموق هلداحالا تازدعم تاياا هللا هاطعا روك ذهربغوا اروكذم ٌ

 ىونشلاىفو : اورفظ امك رفظت اوريص اك ريصاف اورفظو اوربصف |

 كيد مدآ ربص وحجم نائمك 0 ديرفا ىح اميك نارازهدص

 | لسرلا نيب مكح * قحلاب ىضق # ةرخ لاو ايندلاىف باذعلاب *# هللا سما هاج اذاف
 رسخ هنا نييتو ققحنوا كله * رسخو © هبيذعتو لطبملا كالهاو قحلا ءاجنأب مهيبذكمو

 نوكسمتملاىا 46 نولطبملا 82نامزلل ريعتسا ناكم مساوهو هللا ما ”ىحب تقو ىا ه6 كلانه ©

 لطابلا سوماقلاىف لاق * ايوا الودد نوحرتقملا نودناعملا ممف لخ ف قالطالا ىلع لطابلاب

 | قحلا بح اص قحلا نام هب كسمتملاو لطابلا بحاص لطبملاف لطابلاب ءاج لطباو قخلادض:ا

 ىف قحلاوه ىذلا لطالا ضقن نم قيسامل نورفاكلا كلانه رسسخو لّش ملو هب لماعلاو ْ

 ءؤاضقو ءسعا ”ىجع نا لبق هللاىلا عوجرلا بجي هنا ىلا ةراشا ةيالاىفو * نآرقلا ناهرب

 نازخالا الا ءدعب سيل هناف باذعلاو توملاب

 بوجريز ناغف درادن ىدوسدك * بوكوفعرد تبوقعذا شيب ون

 فلت ىدرك رمع ةيامرس وج * فكي دبا قامشي زا دوسةج
 درو> شيوخ  تماقزانشيباك + دوكشتدت مه ذاركا دن هءازكت قكأ

 ظ َحَح
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 مسك 715 2 نورشعلاو ميإرلا ءزما

 رفكيالف فالخ هف ناك اذا اماو هيون مدعوا هتوينىلع اقفتم ناكاذا ىنعي ءايبنالا نه ى ا
 ناؤفلاقنوردوك ذملاوةئرقيلا و وسوف نمسرزلا عنف ىفو ب نيطقلا ف فكل ىططلا يللا. هال |
 طولو مهارباو لاصو دوهو حونو سيرداو مداو دمت مهو ادن نوريشعو ةتس للعلا مساب |

 دوادو نوراهوىسومو سعشو لفكلاوذو بوباو فسوبو بوقعيو قاحساو ليعامساو

 نيعمجا مهملع هللا تاولص عسيلاو سابلاو ىسيعو ىحنو ايركزو سنويو ريزعو ناولسو '
 ىلع "م ىذلاكوأ ) هلوقب ايمراىلا ريشاو (مهيدن مهل لاقو ) ىلاعت هلوقب ليومشاولا ريشاو ٠

 هلوش فسوب ةوخا ىلا ريشاو 4 هاتفل ىسوم لاق ذاو رب هلوشإ عشول ىلا ريشاو 6( ةيرف

 ىنثالا بوقعي دالوا ةيرذنم مهو الاحا اوركذ طابسالاو 6 هتوخاو فسوبىف ناك دقل ١غ
 ءاقكقلا ضعب لاق * ىهننا رضخلاك فالخ نينرقلاىذو نامقل ىفو ءاسا موف ناكو اينرشع |

 هباتكىف ىلاعت هللا مه ركذ نيذلا ءاسنالا ءامما همدخو هءاسنو هنايبص معينا نمؤملا ىلع بجي |
 مالسلا هيلع دمحم ناميالا مهلع بجاولانا اونظيالو مهعيمجب اوقدصيو مهب اونو ىتح
 ىلع بجاو ركذيم وا نا رقلاىف همسارك ذ ءاوس ءابينالا عيمجم ناميالا ناف ريغال طقف

 الامحا هيناعالا بحب همسا فرعي نمو اليصفت هب نامرالا بحي همساب هنيعت تبن نق فلكملا |
 ةئامالث مهنم لسرلا افلا نو رمشعو ةعبراو فلا ةئام ءادنالا نا فراعملاف ةنتقنإا -ىكحو

 نم ةسمحو مهارباو حونو سررداو ثيشو مداآ مهو نويئاربع ةسمح مهلم ريشع ةسمحو

 ركذ ىذلا اذه ةلمكتلا ف لاق * مالسلا مهلع دو بيعشو ليعامساو طاصو دوه برعلا ْ
 نموهو ثنغنب نائس نيدلاخوهو رخ ا ىث برعلانم ناك هنا ىوردق هنال حصرا هيف نبا |

 هتنبا تدرو (هموق هعاضا ىن كلذ) هيف لاق هنا مالسل هيلع ىلا نع ىور ضيغل نب سبع

 نالاق# اذه لوقب ىلا ناكتلاقف (دحا هللاوهلق ) ًأَرَش هتعمسف مالسلاهيلع هللا لوسر ىلع
 ىدنع اذهو اهضئاط ةلطكتتلا ف 'لاق * ئتلتع مهرخاآو كان للابلاغ انالف زل واومتتق
 لانه. نهؤملا لجرلا لوقنع ةياكح ىللاعت هللالاق دقف لسرلا لوا دارا نا هنال حبت ريغ

 | نبا اماوهو فسوب مهلا لسرا هناريخادقف 6 تائييلاب لبقنم فسوي مءاجدقلو ) نوعرف
 | ةصاخ دعو 00 مدقتملا فال 3 باول فاسو نب 7 ا ؟فيازا فرش

 تلاق اهلا اهنع يوم هريغو : ماقول ا ا دمحم مهرخ 1و كس

 ١ اماماو 00 6 ا وسد لز هنا نيردنلا متاخ اولوقو 2 دعل ىب'ال اول ونال

 اهرازوا برحلا عضتو ةيزحلا عضو رزالا لتّشو ةيلظفلا زا كيوأ هيك كاحدلا لتقف اطقم

 مهوتملا مهوتيالثل لعا هللاو رك ذ امنا دمدعب ىبنال اولوقتال ةشناع ا ةامكتل ىف .لاق *
 هلع 1100 ةقيقملا ىلعو قاف 00 مبرص نإ ىسع كوز“ نم ىور دام مور

 | تت وهف لزت اذاو لزب نا ىلا ىخ هلق دوجوموهف هدعل 0 ناو ىمسع ثل مالسلا

 ىنالو حصإ اذه ىلعف هتعيرش دعب ةعبرمش ددحتالو دمج دعب ى' قلخ الف اهملع لئاقم هتءيرشا

 هدعل سدل ىذلا فقاعلاو هريغو كئاوعلا باتكىف ماللسلا هيلع ىلا انكار ف ق1 دقو ب حسب

 (ىر



 ا

 أ

 مهب كربختلو كل مهمسنإ

 ناشي مان هن هك تسنا ىضعب و واريغو عسيلا هتسناد ناشيا مان اما ونارب مياهدناوخم ناشيا |
 | ىماساو باسناب ناشبا تفرعمو ددع نيمعت ناشيردب ناعاردو هديئش ناشي لصف هاف ةكستا كا |

 | وهو اشيح ادنع نكمل ورب الوفا كمياسا اذان نهرا كوب عامي ءايوسي |

 ىلع ةلادلا تازحمملاب مهدياو هديعوو هدعوو هنهأذو هرمأ مهوغليبل هدابع للا مهثعل ىلاعت |

 ا عبتك اهوحنو نامقلو نيترقااىذ نعو ىننالان نعاةوسلا قب كاري ةلدالارهاظ نال كلذو |

 | لوسرلبقو كو ليقو .ىن لش هناذ رضخاكو (كلمما ىنوهأ ى ىرداال لاق ) مالسل اهيلع هنأف ْ

 نمؤلا ةروس مه 716 ><

 | ناشيا ىاهصق ماهدئاوخ هكدنا امنا ناشيازا ىضعب] ؤشاكلا لاق
 ةصق هكدننانا ىضعب و ] رششع ةيلاك مه قاعملانيعىفو * [دنارب غيب هنو تسيب نا هكوترب

 | تلاخمالف نادوسلاىلا دوسا اسن ثعب هللا نا هانعم لعل ريقفلا لوس * هيلع هللا صصّش+ نم
 ا نال كلذو توصلا نسح ةروصلا نسح مسالا نسح الا ادن ثعبام ىلاعت هللانا ند دروام

 ةدودعم دارفا ءاسنالا نم مهصصق روك ذملا نا لصاحلاو . هسنجىلا ةيسنلاب انسح سنج لكىف

 دذى ان ع ىور دصاقملا ح رش ىف لاق «افلا نورسشءو ةعبراو ةئام ءاسالا ددع لقدقو ا

 | فلا ةئام ) لاقف ءايبنالا ددع5ك مالسلا هيلع هللا لوسرل تلق لاق هنا هنع هللا ىضر ىرافغلا |
 | ركذ نكل ( اريفغ امحر شع ةثالثو ةئامثالث )لاقف لسرلامكف تلقف ( افلا نورسشعو ةعبداو |

 ا 1-2 ء هلاتشاريدش ىلع دحاولا ربخ نال مهددع ىلع رصتش ال نا ىلو الانا ءاملعلا ضعب |

 | مهددع رصح انههو تايداقتعالا نود تايلمعلا ىف الا ريتعيالو نظلاالا دشإال طئارشلا

 سدل نمهتايثاو مقاولا ةفلاخم اضيا لمتحبو . لا «انصصق نم ءهنمر) ىلاعت هلوق ىهاظ فلاخب

 | مدعم والافرثكا ناك نا ىنوهنمع ةوبشا!ىننو رك ذي امم لقا عقاولا يف مهددع ناك نا ىنب
 قىاازاتفتلل دياقعلا حرشفف اك ( افلانورشعو ةعبراو فَلا اتنام) ةياورهؤو 8 ددع ىلع صصصنتلا

 امو سلاجلاىف ىىورلادخم ىلوملا لاقو * ةياورلا هذه راجل هتيشاحىف فيرش ىبا نبا لاق *«

 هناف هللا نع هب اوربخا ايف نيقداص مهنوكب ملعلا مهب ناجالا نم دارملاو لسرلا هب ناميالا بجي

 نمْؤي هنا ىهاظلاف ةقباسلا ءايبنالاب نما اذاف مالسلا هيلعدمم مهرخاو مدا مهلوا مهقدص
 | دمح انديسب ناممالا اماو ةيقايب مهعئارمشش تسيل ذا لاخلا ىفال ىضاللا نامزلا ىف ءاسنا اوناك مهناب

 نمؤيملولوسر هناب انمالخاف كنار ءايننالا متاخو لاخلا ىف انلوسر هناب بجيف مالسلا هيلع

 ءايبنالا عيمجمب تنما لاق نمو انمؤم نك ةمايقلا موب ىلا هنيدل خسنال لسرلا متاخ هناب
 مساب هيفدوك ذملا اعاو مه ءايبنالا ددع نا رقلاىف نيسبمل هنا مث رفكدقف الما ىن مدا معاالو

 ا دوهو طاصو سدد حونو دل مهو نورشعو ةقانع نيرسفملا ضءإ لككذام ىلع معلا

 ' ايركزو بيعشو نوراهو ىسومو بوقعي و طولو فسوب و قاحساو ليعامساو مهارباو

 ا نينرقلاوذو دمتو سنوبو بوباو لفكلاوذو عسبلاو سايلاو ناهلسو دوادو ىسيعو ىحيو

 ىلامالا ىو ةريخالا ةثالثلا هذه ةومشب لوقلا ىلع نامقلو ربزعو

 لادج نع رذحاف نامقل اذك * اس فرعي مل نيئرقلا وذو

 | ةوبن ىن داقتعاكر فك ىلأب نبل 0 ةوس داقتعا ْناَذ تايناوا ىب عطش نا 0 ىئمايالف |
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 مه( 7١4 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 تسهج سوبحم تاهردرا كيا « تسهوتردلا دو,نوعرفرد «4)] 3
 تنسا# ءادردقا ىلا 1١ "مز ا! #14 ثسأ دل, 5ك وأ” تتار دانا سفن

 وج ٍبآ تفز ىمهوا ماب هك * وا نونعرف تلا دباس رك
 دنز:نوراه َدَصَو ىتتؤوم الص هار 6# دك ' قوعرف دان وا 1

 نموا خور ول ةحفكما فرقا كايدو اه, نأ تبسكم ارك
 دشك اهردزا هك دياب "قسوم" دلع ا ار ىبخره

 وا ىار زا دش هتثك تميزهرد * وا ىاهردزا زَقلخ نارازه دص
 ىلاو ةيلاع ةمهىلا جات لب لهسب سيل اهفاصوانع اهلتقو مظع نابعثك سفنلانا ىنعي
 اهريغو تالداحلا كلت ببسب كل كموق ةيذاىبع دم اي # ربصاف 98 روتفالب ريثك داهج
 ناك قح مهبيذعتب هدعو ىا © قح هللادعو نا هه باذءلانم مهلدعا ام اوقالونا ىلا

 :قتاركد انا/لَوع الف اهدحونا عم هقحاتالو لعفلا نونلا تقحل اذاو ةلطريلا ذك أد

 لدتقلا وهو © مهدعت ىذلا ضعب 9 كمركا ىن.ركتتاما لب دك أش لا نوني كمركأ

 مهاوخحورف ارئاشبا هجو جيه سب ] مهلامعاب مزاحنف انريغىلا ال ةمايقلا موب انيلا نودري

 مال لاهيلع راربا ديسب رافك باذعزا ىضعب ايلد نيرد ىلاعتو هناحبس تحو تشاذك

 [ دوب دهاوخ ىنقعرد ناشيا تابوقع ىقابو نا زجو طحقو رساو لّقزا دو

 اوهذإ داتا خوك د نانمشد « دنيز مرخو داش ملاءودره ناتسود

 مهدوبشل رادكالا نم'ىش مهر دكيالف ضرملاو ةحصلاو ىنغلاو رقفلاىف لاح لك ىلع هللانع

 ناكنمذا هنايب ىلا ةجاحال امف ايندلاىف ءادعالا مث اماو ة رخ آلامبعنل مهئيهتو ءالبلاف ىلملا

 ةيآلافو * كحضي فيك ةرخ آلاف هللاطخس عم ناكنمو حيرتسي فيك ايندلا ف سفنلا عم
 نابضغ هيلعوهو ءالوم ىلع مدقف ابصاع دبعلا ناك ناف هللا ىلع مودقلا ةيفك ىلا ةراشا

 بدبحلا ىلع قاتشملا بيحلا مودق هيلع مدقؤ اعيطم ناك ناو

 دشاب ناتسود تاقاللم رمع راهم

 ىلع ةدئاز تازجعم اوحرتقا هللاتايا ىف نولداح اوناك نيذلانا  ىور  اناسرادقلو

 اهوحو تاوامسلا دوعصو نيتاشلاراهظاو نويعلاريحش نم مالسلاهيلع هدي ىلع هلاورهظاام

 ( انل-رادقلو) هلوقىلاعت هللا لزئاف هقدص ىلع ةلالدلا ىف ةيفاك تازدعملا نم هرهظاام نوك عم

 (مهيسنغ)

 | ةديزعامو [ وتب مام ركآ سب ] ةيسرافلاب و : كرت ناف ىا * كنيرئاماف م ةلاحال

 | ركا ] ةيسرافلاب و : ارث نا لبق 6 كنيفوتثوا و#» كاذف ىا فوذحم هباوجو رسالاو |
 | ىا كنيفودل باوجوهو  نوعجري انلاف 8 [ باذع نا روهظ زا شيب ارث مياربمب

 | نوضار مهو مهيدياب قللا ناف ايندلاف مهرورساماو ىهاظف ةرخ آلاف ءايلوالا رورساما

 ١ كنامز لق نموا دمحاي كتثعب لبق نهىا م كابق نه رف مهموق ىلا ريثك ددع فقد السر 0

 ا السرل ةفص ةلملاو كيلع انمصقنم هلوقل مدقمربخ مهنم هلوق * كيلع انصدق ن٠ مهنم »

  كدلع صصقن نم مهنمو » مهف رعت تناف نا رقلاىف كلمهامسو هاذ ىتا نبب هيلع صقو |



 َنِمؤملا ةروس مه ؟ 1م روح
 تسبب را خخ

 ولخبالو خيشلانبالاق للا + «لالغالا ذا) هلوقب روك ذملا باذعلاوهو مكب لزن ىذلا باذعلا

 وهو 86 قملا ريغب ## ايندلا ىف 4 ضرالاىف نوح رش ملك »© ةيسيسلل ءايلا 5 اع » دعب نع

 رطبلاو ىهتنا رطيلاو رورسلا حرفلا سومابقلاىف لاق  حرفلا ةلص.ءابلاو نايفطلاو كرشلا
 نم غلبا رطبلاو رطبلانم غابا وهو رطبلا ةدش رشالاو ةمعناا لاّحا ةلقو رشالاو طائنلا

 هللا لضغب حرفلاىفالا 1 ةلجاع ةذلي ردصلا حارشنا حرفلا تادرفملا ىفو * خرفلا

 اهقح مايقلا ةلتو ةمعتلا لاتحا ءوسنم نابنالا ىزتمي شهد رطبلاو هللارصنيو هتحربو
 هيف عسوتلاو طاشنلاو حرفلا ةدش حرملا # نوحرمت متنك امو © اههجو ريغىلا اهفرصو

 لاق * [ديديمارخىم ربكتيو دوخزا ديديزانىم ] ةيسرافلابو :رشالاو رطبلاىف نوعسوتنىا
 .بئاصلا لاق : [دافا لكرد] ىنعي مطترا رختفانم اوطسرا

 هدبافهج نديود تخردرب كان,نوح * تسكب انف مقوسلا رشح كلا هيرمد

 ةكردب ةقئاطره ] ىنعي : مكل ةموسقملا ةدبسلا اهباوبا ىا 6 منهج باوبا اولخدا ف

 1 مل ا رابع كا سوما امال 1 اخ ق8 [ *ا رد

 ىضتقم ناكو[ خرود ار :اننك نورك تستساكماززا دب سدي ] ةيسرافلاو : منهج قاطاقع

 | رازملا ممْف هللا تدب رز لاش اعةيودص مالكلا 2 بسال نيةنكتلا لفبّدم 0 ملخنلا

 ىا ءاوثلا بيس دولخلاب دوضقملا لوخدلا ناكامل .ن 95 ىلصملا نق مارا دجسسملاف لصف

 لك نأ ىلا: ةناشا سلا ىو + هلواب مالكلا رخا دحتاف ةماقالا ا ىذلا ىوثمابربع ةماقالا

 باوبانم بابو ايندلا ف سفنلا مهج باوبانم باب اهنيز نم ةنيزو ايندلا تاوهشنم ةوهش

 | قلغت ىتح اهفراخزيبو ايندلاب راختفالاو نيزلاو .تاوهشلا كرت' بجو ىقعلا ىف رانلا م مج

 ؤ ةروص ايذاحم ايشم يري ثيح ةيادهلل دادعتسا هل سيل نم هللا لضي اذكهو اتلطم ماهج باوبا |

 | مانمولايخو بارس ايندلازا نورديالو ميقتسملا طارصلانع هبزولضبف هتنيزو قيقح دوجو
 سي ناد هسا رد نازخ ريس #* راكزور كنربن ُهدرب ز وشم لهاف

 كك رختفا 0 ضعب نعو * عض اولاوهو هدضب هج اللع ند دنالاف ربكلا مذ ة 5 ملا م

 | ريخانا لاقف نيع هف رط هللاىضعتال ىتلا مثاهبلا قاعي هنمرتخ أنا كاقف رحشلاىلع ةز هلا

 نانمو وعلل حلصاال ف ريخالا ل !اق بصقلا عضاوتو نيف لافي راعا ىنم ب رك كنم ا

 ا هللا عض وام ىلا رظن ملف '“ و 0000 هيف قلخو هللاهعفر عضاوت املف مثاهدالالو ا

 تاكركلا نويمد الا ةنه دنا ىدح تصقلا نشا هلم هللا جرخاف بكف ةوالخلا نم هف

 كاف نا ملعاو * فلكم لا لاف كف. فلكملا ريغ .ريك لاح اذهف تاروذاقلا اهم اقدنكف

 ايئدلاىف قرفلاب ىا ىلوالاو ةرخبألا لاكن هللا مدخافب ةسروب رلا عدا ىتح ضرالاف الع:

 | سلبا العو ضرالا هرادب و هب هللا فخف هلامةثكب نوداق العو ةرخ آلاف .قارحالاو |

 : ىوتثملافو وخالو

 مهنيج ىتلاو اولتق ىتح نينمؤملا ىلع شيرق العو ةيدبا ةنعل هللا هنعملا ةدجسلا نع عنتما نيخ
 نيربكتملا نم دحا انام هناف ةمانقلا موب ىلا قحلا ريغ ربكم لك لاح اذكهو نيليلذ رب ىف



 ظ
| 

 ىا نيلالجلا ريسفت ىفو « خِسوتلا ف ةغاابملل تافتلالاو رافكتلا اهيا لالضالا « ىلذ» 0
 ' ْ د - تكوةة دقو

 دنزرريم ناشنارسرب ممح ناذاو 6مهءاعما عطقف اهمح ءام اوقسو ) هلوق كلذف دوش نوربب |

 كلاماي) هكديا ادن هتخوس دئامب ناوذتسا دنزير ورف ناشيازا كرو ىو تشوكو تسؤدات |

 | نم انرجا مهللا ( مهدجاسم ىلع كل ليسالف ىلدجس نم هوجو نع نكران اي) [هكديا ادن |

 ! ليس ىلع مهل لاش ىا © مهل لق 2 قارحالا دعب ىئا ف مث كزاو نوذئاع انا كران |

 | ىنعي [هكنانا ] هيام [ دنااك ] 6ني اه ققحتلا ىلع ةلالدلل ىضاملا ةغصو عيرقتلاو خسبوتلا .

 | ديتقركوديدروأ زابنا ]4 هللا نودنم نوكرمشت وه رارمتسالا ىلع ايندلاىف 6 متنك قه مانصا '

 مه 717 جح نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 ريزب دوب مكشردناهجره دسر مكشب ممح نوج 6 هؤجولا ىوشي ) تفك ةزعلا بر هك

 | ىور دشابت زيج هد ارئاثمؤم نايصاع هكدناهتفك ( نادبالا مهلددحم ىتاف ٍباذعلامهل ددج |
 دأونملا نيج ر 'نانشيآ تلو ونا دونا لغ نورك وذ ذولم' قرزا ناشيا مشج دوبن هايس ناشيا

 ١ دشو ناشاب لش ةنابزو تدارحنوح دورت كنَضلَو تعطقو تقرف دي واح دوس ىدموت ْ

 | نم رخآ عوتوهو مكونيعيو مكل اوعفشنل مهوعدا مهتعافش ءاحر ىا [ قحب دويعم ةللازجم |

 هاك أو اتتبعا نع 4 انع قه ءاكرششلا ىا اوباغ 6 اولض 8 نولوَش ىا كي اولاق  مهبيذعت

 | لك كاذكو امهعضوم فرعي مل ىاا زادلاو دحسملا لض برعلا لوق نم نيكلاهريغ ىا نيمئاق |

 | اهيف رانلا ناف مهتهلآ مم نرقب نا لبق كلذو هللا ىدتهتال كنكل كل اهريغوا مئاق ”ىش

 هللانود نمنودسعتامو مكنا /) ىلاعت هلوق نيبو هني ةفلاخ الف ةفلتخم تاقبطو ةددعتم ةنكعا |

 كلهو عاض ىنعب لض نوكي ناىلع مهنم مقوتن انكامدجن يف انع اوعاضوا ( منهج بصح

 ىلا 6 لبق نم 8 دبعن وغدا نكن+ل هه اناانل نيت # لب © تاقوالا عت ىف ناكرشملا

 ابش هتيسح كلوقك هبدتعي ايش اونوكيمل مهنا مويلا ان رهظ امل # ايش ؤه مهتدايعب ايندلا ىف

 تدابع هك ارئاشيا هكلاب ادت ووك ارىزيح هكدش نشورامرب ىنعل هسرافلاو ب نكيلذ

 ىا * كلذك © [ متشادنبىعب ىزيج ارئاشبا امو ربتعم دنا هدول ىزيج جه مدرك ىع

 اولذ هلوقل نيروكذملا نيريسفتاا ىلع مهنع مهتهل ! لالض وهو عيظفلا لالضلا كلذ لثم |

 مهعفسي لامعالاو دئاقعلا نم ”ىش ىلا ايندلا ىف نودتهيال ثمح ه6 نب رفاكلا هللا لضإ ©

 اويلاطتولىت> مهتهل !نع مهلضي مهتهل ' مهنعلضااكوا ىناثلا ريسفتلا ىلا رظانوهف ةرخآلاىف

 مدعوه هدبع قا لالضاو لوالا ريسفتلاىلا رظانوهف رخآلا مهدحا دجنمل ىا اوفداعإمل

 امع ءاهتنالاوا هب. ءسعا امبنايتالا نم هب نكمباج هدادماو هتنوعم مدعو هنع هاه امم هاياهتمصع |
 (كلذكأل ىبطلا ةخسسنىفو . هرسسدق ىونقلانيدلاردص خيبشلل ةحتافلا ريسفتىف اكهنع هاهأ ْ

 | ىلا ةراشالا نوكت ناوهو ةينا رقلا ةداعلا نم فرعامل قفوالا وهو لالضالا كلذ لثم ىا ْ
 انير هللاو )هلوقك للا نكت لب ىا ةيآلا لب تلق ىتامللاىدعس لاق * رخأتملا لعفلا ردصم '

 هللا لضي كلذك )ل هلوق ىنعمو مهبارطضاو مهت ريل توكل ابنا «ناوعدش (نكتشم انكتأت ظ

 مهعقتيال هناب مهملع عم بذكلاىلا نوعزفي ىت- مهرما ىف مهزيحم ىلاعت هنا  نيرفاكلا |



 نمكللا!ةزؤس مه >> 1١١"

 لغلا هديوا هقنعىف عضو ىا هبديق نالف لغو هطسو ءاضعالا لعجحيف هيد ام وهو مخلاب
 هكاهلغ هكءاكن 1 ] رارسالا فشك ىفامىلعىنعملاو [ ندرك ] ةيسرافلاب قنع عج قانعالاو
 اهلا ةمومضم مهقانعا ىلا مهيديا لغت ىنعي [ دننك ناشنا ىاهئثدرك رد ناشنا ىاهتسددد
 رسكلاب ةأسلس عج وهو ريخأتلا ةيئىف راجلاو لالغالا ىلع فطع #* ل-السلاو ©
 رسكلاب ةاساسلا ىف ناكاملو ”ىشلاب ”ىشلا لاصيا حيتفااب ةلساسلا نال كلذو [ريجنز] ةيسرافلاب

 هنمو فني رجلا بحسلا 6 ميلاف نوبحسي ف اهب تيمس ضعبلاب قلخلا ضعب لاصيا
 ءاملا ميخلاو بحسناف ضرالا هجوىلع هرج هعناك هبحسو هر خيرلا نال باحسلا
 قرعلاو ظيقلاو دض درابلا ءاملاو راسلا ءاملا ينحا سوماقلاىف لاق * هرحانت ىذلا

 ىا . مهقانعا ريمض نموا نوملعي لعاف نم لاح ةللاو تادرفملا ىف ك هبشتلا ىلع ىا |

 | مهلا ىلا لسالسلاب هج ةنزخ مههوجوىلع مهر نيدورجي ىا نيوحسم مهوك لاح
 ىع ىتلا ايندلا رانب نؤسام نال ادج ةرارحلا ديدشالا نوكيالو منهج راني نذسملا ءاملا ىا

 | مهجرانب ن>سنام فيكف هترارح قاطيال ناك اذا مهجران نم ًازج نيعبسنم دحاو ءزج
 | نيعف مهن اكىتح فورظعلل فرظلاك مهيناوج عيمج ءاملاةرازر ةطاخاب ناعم اق ةلك اور |

 مون ىلاعت هلوقىف اك رانلا ر- ىف ىا ملا ىف نلويدعسلا لتاقم لاقو « اهف نويحسو ميلا

 ىا رانلاىف نويدعسل ىنعم نا صهاظلاو »2 نة سد اوقوذ مههوج و ىلع رانلاىف نوتدعسل

 قدزرفلا ةاضا راونلا تيفو هنا ع 3 ماقملا اذهىف اك مههوج و ىلع رانلاىلا نورك

 قدزرفلل نسحلا لاقف ىرصبلا نسما: ابهف جرو ةرصبلا لها هوجو امتزانجىف جرخف

 ماق تكفد اًملفإةمن نينامت 0 هللاإلا هلاال ناةداقت لآ مويلا اذهل تدع ام سارؤ ابااي

 تاسالا هذه دشناو اهربق ىلع قدزرفلا

 اقيضاو اباملا ريقلا ند ةكغلا بو ىفاعي مل نا ربقلا ءارو فاخا

 اةدززو# قون "قانؤشو تهت مرش اف رةباكتلا موت _قنناعاذا
 اقرزا ةدالقلا لولغم رانلا ىلا * ىئثهنه مدا .دالوانم باخ دقل

 ' نوقرحي :«نورجسيرانلا ىف مما ىلا لسالسلاب رادعب ىا مثل نيرضاحلا ىباو ىف
 ةطيخم م 0 رانلاقف اوناكن مو دوقولاب هالم اذا رواتلا رحتس نم م هطيخم ىو رانلاب

 | نياك رانلاب نو المي مهف هوجولا غلباىلع ا اوقرحي نا مزل اهب ةءوامتمهفاوجا ترادو مهم

 لاق « نول ىلا نول نم نولقني و باذعلا عاوناب نوبذعي مهنا نايب دارملاو نوقرحيو ابف
 هيئابز تسدرد تسا لسالس نازا يك تسعاونا ناخخزود باذع ] رارسالا كقنك قف

 | ةقلح داتنها ىزكزع زك داتنغ ئرجزه :دندتتإ ناذن:ازئاتخ ذود هك نتتمت ١ ئاهرتجاز

 نارفاك ندب انهَريخنز نأ دراذكي زيز زا: نوج دنهت ايند ىاههوك رب انآ ةقلحت كياركا
 ناكر تاعك | اين“ ديقكل خمت ركل ةراقبا جز دنشك نوري: شرإازباو: نك ازخ

 | نارفاك تسدب نازا ىحدق دوش رهز همع دئزير ورف ايثد ىاهايردب نا ذا حدق كي ركا
 كش كتف حدق ناردنا هم ىو مْثِح و تش وك و تسو زا تسيو ىوررب هحره دنهد



 | ءاحا هلعف ىمس ةااوه ناكاذا دوجولا نكلو داحم الا ىلا عج رت ةنامالاو ءاحالا هقيقحو أ

 ظ
 1 ا

 ىلع ءارقيلق ةلايبألا وا قارفلا فاخ ند هفاالا دو>و قا ة.صاخو 00 ةبآلا «(نبده وهف أ

 مه 7٠١ عع نورشلاو .عبارلا ءزجلا

 ىرات شتشم ىب طاقتك ارا نفتدازا ىف دلت

 دنهاكناهج زا ىنومرس هك « دنهاوخ .نايناهجرك لثم اف

 اوه كنالرف الهو باك4 نا وعتاد ل » قداقا قانكيز تاعشابن نيكل

 دنازفس ٌهرذ نءارن 1 نيا ل ماقم رد همهرو

 دو رك[ ,ةزردتا[ كسا اوحيارع ىاوتشلا ءاعةصاداو دحدب

 ماش ةمها از تادا نصا صا . لقاك ذو شردف ارناف

 دلك ىو و ةطخانتخ ز)>» تلي داب دع لما قللورتا

 | للاالا ئحالو تيمالو هللاالا ةانخلاو تول قااخالو ةتاما هلعف ىحس توملا وه. ناك اذاو
 هيلو قررا نال لهططم قبو دهر عنو !زه متاح ا نا ولومل ؛ااهنلظسم ورنانلبل والانف ىلع
 | ةيلفيكو ءاح م ءانحتالا نم, اه لمالع هطلسمو اثوملا لا اذكو:بيسالب و !تيندبا لاش اكدل
 اضوذه نوكي لب تومالو ةابحب مثل تيحملا ىحما هنا قرع نمو بياسالبو بيب ءاش
 ىةلخ ىذلا ) مالسلا هلع مهاربا لاق ك توملاو ةايحلا هديب نمل هلاوحا عرج ىف املتسم

 ١ ةعاطلا ىلع هسفن هعواطتم ىذلا قرسملا هنمرثكي نا تسمملا مدالا ةيصاخو * هددع هدسج

 ىحا مسالا رهظم ءاملا نا مث ىلاعت هللا صاب مايقلا نع ةعئاملا اهفاصوانع تومتو اهاعفت أهئاف

 [ىركن ىماي ]6 9 34 ىلاعت هللا ءامسا عمتادوجوملا اذكهو تيدملا مسالا روظم بارثلاو

 دمعاي رظنا ىا  نوفرصي ىنأ 3 اهلاطباو اهمفدىف : هللا تايآ ىف نولداجم نيذلا ىلا ف

 لادحلا نع ةرجازلا اهب ناميالل ةيجوملا ةكاولا ىلاعت هناي آىف نيلداحلا نيرباكملا ءالؤه ىلا

 ةينارقلات اي الا كالتنع نوفرمصي فيك ةككرلا مهئار آو ةعيخدلا مهلاوحان ٠ بجحعتو اهف
 فراوصلا ءاذتناو ناميالاب اهيلع لابقالا ىلا ىعاودلا دضاعتعم اهبيذكت ىلا اب قيدصتلاو
 نوكيناب لدالاددعتل اما ةدوسلا هذهىف عضاوم ةعبراىف ةلداما مذ سلكت هيكل اع
 ١ 6 ٍباتكلاب اوبذك ن يذلا فه ديك ًاتللوا ةفلتخم تايآ ىف نوكي ناب هيف لداجاو! ةفلتخم ماوقاىف
 ١ لصو اما داس رالاف لاق «كوصوملانُم لد اًنهنا لع رجلا لحق :ةلعاو ناازقلا لكب ىا
 ١ لكلا ىفال داوملاضعب ىف ةلداجلا عوقو داتعملا نال ةلداجلا نود ٍبيذكتلاب ىناثلا لوصوملا
 ةاداحغلاددجم ىلع ةلالدلل ىلوالا ةلصلا ىف عراضملا ةغرص نا م ققحتلا ىلع ةلالدلل ىذاملا ةغيصو
 | نم اولعفام هك © نوءلعي فوسف © بتكلارئاس نم ه4 انلسر هباناسرا امبو قم اهرركتو
 / لالغالا ذا إظ ديدهتلل ةقوسم ةقتأتسم ةلج ىهو هتابوقعل مهتدهاشم دنع بيذكنلاو كاديلا
 ١ ناكملااماو ىنعمو اظفل لبقتسم نوملعيو ىضاملانمزال مساوهو نوملعيل فرظ 6 مهقانعاف
 اقيقحم لبقتسم معلا تقو نا هباوجو . زوال اذو سما موصا فوس كلوت لثم رها ظف
 | ققحتل ىضاملا نمزلا ىف هوماع مهنأكف ةءاسقلا موي هتودلهرسام نال اليوأتو اليزنت ضامو

 | لغعج لالغالاو .ىلبوأتلا ىضملاىلارظنلاب ذاو قيقحتلا لابقتسالاىلا رظنلاب فوسف هعوقو ء

 ( مضل! ) 0
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 دا ب بب_بو ب هس سس

 [ تسين ىتصرفو ىندعو ىتل اب جايتحا ادوا نيوكت ] ىنعي : الصا ءاشالا
 تسيب تلا جد فقوتم » تسب تلعو بيع هكاروالعف

 نولريب : انوا نلكشر نامززه «عنقت ةنرظوي ةنفاكيلذر جنا
 تانوكملا يترت ةعرسل ريوصتو اهب هتدارا قلعت دنع تارودقملا ىف ىلاعت هتردقريثأتل لش اذهو
 | هللازاو ةقيقح هناىلا مهضعب بهذو + ةقيقح رومأموا سما كانه نواكي نا ريغ نم هنيوكت ىلع
 | بكرملا وه ىذلا ثداحلا مالكلابال ىلزالا همالكب لوقف ةملكلا هذه ءانشالا نوكم ىلاعت
 | نب رككلا باطخ قلعتي ل الو ثدحبف ىا نوكف كدحلا عا نك فورخلاو تاوصالا نم

 رارسالا فشك ىفو * مودعملاب هقلعت زاج دوجولا وهو كاوفلا مظعا ىلع ىلهتشاو مهنلاب

 | رومألا دوجو لبق نوكي نا اما واخيال نكهلوق ةلمكتلا فو * هلوق ىتنيال ةدحاو ةرص نوكف |

 ناو لقعلا ىف حصيالو مودعملا ةيطاخت ىلا كلذ ىدا هدوجو لبق لبق ناف هدوجو دعبوا |

 | قاف#رعالا# لقينا دوخوما ناك ااذادهازمألاز نال نك قلك خلالكباا كان تاذز ا طداز وخان علل ١
 | نكملوق عف هنع رخأتيالو مدقتيال رومأملل نراقم مالانا باوجلاو + نوكلاب سمالل ىنعم
 ارواج انك راورهوخناؤدك اذا انناقز هوا [ فا نوكعاللاو :ةكرللاا ةلا دك هدر ركل لحمل

 | وا:لوالا لخلاف هيلع ارطت نانم ةكرحلا واخئالف ةكرحب لقتنا اهاف رخآ لحما لقتنا مث

 | ةكرح ريغب لقتنا دقف ىناثا ىف لبق ناو نوكسلا عم تعمتجا دقف لوالا ىف لبق ناف ىناثلاف |

 | نا باوجلاو + لاحم اذه لكو لحم ريغفف هلع تأرط دقف اذهىفالو اذهىف ًاراعتل ىلق ناو |
 معا و *ىاثلا لحملاهلغش سفن ىهلوالا لحما) هنالخا سفنف ىناثلا لحلاب هصصخ ىنءم ىع ةكرحلا |

 | لضصفامىلع الزنمنيرشعلاو ةيناغلا اهقن اقحلعجو نيربشعلاو ةيناعلا فوزكلا لزنا ىلاعت هللانا

 | ديف رششع ةعبرا نيرمشعو ةينامث اضيا نيديلا لصافم لعجو 6 تاجردلا عسف رف ىلاعتهلوق دنع
 عبصا لك لعجو ماهبالا الا لصافم هثالث عصا لكل نوكي نا ىلع ىرخاىف ىرخاو ةدحاو
 نهظم ىطعولاو ةاخلا رهظم ةحتشملاو ؛ةردقلارهظم:ماهبالاف ةيسقحا لاوصالا نم لضال !زهظم

 نيب اطسوتم لعج ةطيح محا معلا ناكاملو لوقلا رهظمرصتخلاو ةدارالارهظمرصنبلاو رعلا |

 لوقلاو ةدارالاىهو هراسيىف نيذللانيلصالا نيبو ةردقلاو ةانْلاىهو هني ىف نيذللا نيلصالا

 | ةردقلا فالخمب قلعتلاماع ةعبرالا نمدحاو لك نال ثلاثا لصفملا ةردقلا لصانغ ظقس امناو

 مكح موم مدعلو هذوفن ما لف نكمملابالا اهمكح قلعتيالهنال ةقلطم ريغ مكملا ةروجحاهناف
ٍْ 

 اهةلعت ةيفكو اههبم ةردقلا يما نوكلو نيلصفم اذ ماهبالا ود ىذلا اه رهظم لعج ةردقلا

 | نودقملا#ةردقلا قلعت ةنفك نع اعحتلا نؤمن الف _ماهبالاب.ىهظملا لمس انضتناخ ايسر قو دقملاب
 | لوط اغ فة :يتكو توما دعب حامل !اةقفك/ن عاوز عزإللا ركو ةينك 6 ككل ادرك
 ا ا | ةردقلاو ةدارالا ىف ىاخلا ىلوملا لاق. : .ضماوغلا نم

 ا
 ا
 ا

 ادب دوش ناهحرد ونيول » ايشا هضزا 5 ,قايلقف

 رشب ليموح دوب ىعسطرو هه ارغب لعق وج دون ىدارارك

 تسوا تمكح لاكزب ىتنم ,# تنسوا ثيشمزا هلم, ثعبتم
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 نءؤملاةروس هج ١٠م *2>

 دلولا لفطلا ه6 الفط مكج رم مث وك مالا نطب ىف اموب نيعبرا دعب لكشلا اذه ىلع, ريصي
 لفطلا دحو سوماقلا ىفاك دولوملاوا ما ريغصلاو تادرفملا ىفاك امعان مادام

 | ىرانفلل ةحتافلا ريسفتلا ىف م ماوعا ةتس هاضها ىلا اخراص يش املا دلوت: ام لوا ْنَم
 اذك و سنحلا ىلع 0 هلا اورهظيجل نذلا لفطلاوا هلوقو محو م عجحال درؤم لفطلاو |

 مككنم دحاو لك جرخم من ىنعملا وا لافطالا ىا ملا عضوه عضو سنج ماقملا اذه ىف وه
 لقعلاوةوقلا ىف مكلاك هي كدشااوغاشل مثوإم يشف أيش اكمل الاف اوك لحن كالا” روم
 ءانس ىلع ءاح دحاو دشالا سوماقلاىف لاق ٠ تدباش ا هك دوخ توق تياغب ةيسرافلابو

 ناسنالا غلب اذا لاش رآرسالا شك فو نيثالثىلا ة عا نيباموهو ةوقلا ىنعمي عمجا أ

 اونوكت مْ #8 هؤواضعا تروق و هماظع دتشا نيح كلذو ةطمجا ف لخد ةنسن ريشعو ىدحا ا

 نمواهبف تنابتسا ونسلا ىفنعط نللاَغ خسشلاو ةخوخيشلا ةلاح ىلا اوريصت ا # اخويش
 ( رارسسالا ف شكى لاق) سوماقلاىفاكنينامت ىلاوادرمع رجا ىلا نيسمحو ىدحا وا نيسمح
 سعاشلا لاق خاش دقف مرهلاىف لخداذاو باش دقف ناسنالاب ضايلارهظاذا لاق 0
 تامخاش نمو خاش باش نمو .٠ تاش سقت نمو تش شاع 0 |

 رو رن نادت نوع ويش ل اقف تحدق هللا ل وشراب لاق هنعاشلا كر: نكن انا" نأ: ىواو
 نورشعو ىدحا هنم باش ناك لاش اليلق سو هيلع هللا ىلص هللا لو سرب بيشلا ناكو دوه
 نو عامل هسأرىف نكي ل هنع هللا ضر سنا لاقو ةرعش ةرشع عيسلاّهو ءاضيب ةرعش
 نعي هتقفتع ىلا راغأف م رخآ لبو هللا لوس رتاغاإم ةباحصلا ضعب لوو, ءاضتب ةرعَش
 ناك لاس اهتاقلاوفلتخا اماو نقذلاو ىلذسلا ةفشلا نيب تاريعشىف ىا هتقفنعف ضايبلا ناك
 نمىا #* لبقنم 3 توميو هحور ضب 6 فوت نم مكنمو قي هبيش فخ نعدا اذا

 ىا هدعب ردقم لعش قاعتم 6 اوغايتلو 88 اضيا هلبقوا دشالا غواب دعب ةخوخيشلا ىلق :
 ةمايقلا مونوا توملا تقو وه هنوزواجت ال اننعم ادودحم اتقو 5 ىمسم الجا أ اوغادشلو
 قع ىنعملا نوكلو ةفاتحلا راوطالا نه هدعب اموبارت نم مكفاخ نم رك تاي ىو كد: لف ا

 ىوتحت يالا نال ةمايقلاموبوا اناق امتاواونوكتلو اوغابتل نم .هلبقام ىلع فطعي مل اذه |
 ءازحلا موب اضيا. دارب نأ زا مرا ىهتنم ىلا .هترطف ًادياود نايفللا تلج ميج لع |

 كلذ ىف ام اولقعت ىكاو 46 نولقعت مكلعلو ف لاوحالا ةي؟ هيلاو ىصقالا دصقملا هنأ ال |
 ىوقلا قلاخ دوجو ىلع ه. اولدتدتو ريعلاو مكحلا ناونف نم ناؤلط .ىلا. رو نم لاقسالا

 ءاضّش ادنعامءامحالا 5 تيمي وؤ# ثعبلا دنعو ماحرالا ىف م تاومالا 3 ىك ىذلاوهؤهردقلاو ْ
 1ع

 ىذلاوههرسس دق ىرو:لانهسملا لاق سفنلاىىحبلقلا تاماذاو سةالا تام باقلا ىح اذاف هرهق

 رونز ه5 ىلداشوخ(ع)كرحتواقطأ ناوتيم وهف ايح هرظنبوهب نكي نف هرانب ملاعلا حا
 نيوكتلا ةداراوه ىذلاهمزال نعدبربع ريدتتلا ىنمع ءاضقلا 6| رصاىضق اذا نه نشور دوبادخ

 نم ىش ىلع فقوتر يغ نم ««نوكيف نك هل ل وهامتافؤلمهنوك دارا وءايشالا نم ًايشر دقاذا ىلق هنأ اك
 ( ءايشالا )



 <ه©© ٠١١ 6# نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 مكع ردا ربع هدحعس باتفا نوح ه لد ىور زورو بش تلد ةمكرد
 ظ مسا لاق خبشلا نبا لاق ىرد هل صلخاو هل داا ناب هي نيملاعلا نرل مسا نا ترماو ب

 1 ةتلمجب اذا "فلا :ه[تملسا قا همك داره الل ىضر 00 انا كلذو مس 61 ل

 | ىديحون صاخاو ىرما مسا ناىا افوذحم لسا لوعفم نوكي نيريدقتلا ىنعو هلاصلاخ املاس

 | هلوه ىلاوتلا ىلع تايأ ثالث محو «سفن هءاحبس حدم ناءرقلا ناهرب ىف لاق هل ىتعاطو

 | هتوين لاك عم مالسلا هلع هن أ ىلا ةراشا ةي الا ىفو ريظن ناءرقلا ىف هل سيلو نيملاعلا بر
 1 ال ىذلا روهطلا . بارشلا ىفدأ ن ن» هيرو هدنع هردق مظعو هيرب هبرقو هتلاسر و

 قشاعلا لعف امام ن ل هل ةيودرلا كرتو ةيدونعلاب نيملاعلا برأ لس ملول هبافصو

 تا تالع دع 0-5 ماقم ىف ىلإعت ىريغل ةنهلاألا تاما .نغ ةيييدعلا هيف طدضت
 6 ٠ لوبقم هللا عم يدالاو دبع ديقلاو بر نرلا ناك لحتلا تارت ةداذأ نك

 ند دماوخ هج نايعدم ابان يدرك هج جالخ روصتناب ع اا كر

 31 ا يسارا يق 1ك 20 5 ناو رع نوح ردا

 رس ىلع ءاعلطا ةكداد زاوأ قتاه دش زور نوح مدركيم زام مدوب راد نا ريد دود

 كولملا نيفراعلا ضعب لاق اولد رس ىتش نم ءا'زج [ذهف-انرس ىتفاق ان رارسا نم
 ( ىباملا لاق ) مهرس ىشثفا وا مههرحل وا مهتكلممل ضرعت نم نوفعيال

 دوش راش مسرب ىمح قشع 0 . دز متاوتيع مدو بلب ناج ديسر

 كلذك عدفضلاو كسلا نأ لاذ ءالأ لع“ ىقعلات ناقد نأ هريس /نسدف كاع ىلا خشلل لبق

 قوما 11 لم 05107 نأ لمت كانك رتل نا"لاقف ءاوهلاىف ريطي انالف نا ليقف

 صاظلاىف نوكتنالاقكدنع لامكلا اف ليقف كلذك سلبا نا لاقف دحاو نآىف .برغلاو
 ىفو لب نيكمتلا ف خسار هلها ناف ةءاقتسالا ماقماذهو قحلا عم نطاللا ىفو قلخلا عم

 كل ىبوطف لت ةو ةنتفلا هب عش ام ىوعدو راوئمالا ءاشفا هنع ردصي الق نيكمتلا نيولت

 سدق ىدنتفا هداتفاب راسل خبشلا ةرضح لاق نرلا عم اعمح لماعو :بدالا ددع فقو

 ىمتنا رتسلل ناك ىش ضعِب رهظا هنكلو انسح امهف مهفدق ىم.ن دسلا قح ىف هرم

 | رهطملا عرشلا ةياطر نم دب الف ةدحالملاو ةقدانزلا ةمز نم ىفوصلا ىلاب خشلا هلعج دقو
 دا مكيبا قلخ نمضىف ىا د بارت نهله مدا ىن اي # مكقلخ ىذلا وهي ماقم لكف

 ربعيو ىفاصلا ءاملا ةفطنلا بغارلا لاق ىنم نم ايليصفت الخ مكلخ مث ىا ه6 ةفطن نم مث »
 انيس نبا لاق م5 محرلا ىف عضولا تالضلا ءام ىا لجرلا ءام نع ام

 ماسرالا فرصة الترا اهيل ف عاملا 2 نزنكتال
 دحاو لك قلخوا لسن دعي الن ةقطن نم مكقلخ مث م ا نم ةكاف# كرما قاخ ىنعملاو

 ةيناومملا ةيذغالا نه وهو مدلا نم وهو ىنملا نم قولخم ناسنا لك نأ ىنعم بارتلا نم مكنم
 ةياهلاريع ىلا تايناوركلا لللستب هيب مزلالاو ةينانلا ىلا ىهنن نادب ال ةيناويحلاو ةيئابنلاو

 أ اهج رختتسا ىتلاةِس ار جلاةرذلا رم 5 اءدبىف مكبلةىاخو ا بارتلاوءالا نم دلوش اعا تاننلاو

 فلا نإ ال: دنانلا مدلا مو 4 ةقلع نم مث 9 هاب ةفطن ةرطقىف اهعدا من مدآ, بلص نم
 - تححتح٠ حصص



 نمؤلا ةروس هه ># ٠١١
 «تاناويح ىزورزاامش ىزورديناد رك زيمتمو .ةذيذللا تال وك أملا نههيتايبطلا نم مكقزروإو

 بيط .هناف قحلا هبيتسيام بيطلا لب قلخلا هبيطتسي ام بيطلا سيل ةيمحتلا تاليوأتلا ىف لاق
 هلا ال ةلك ىهو بيطلاملكلاهبساكم نهوهو دبعلا نم هللا هلبَع .ىذلا بيطلاف اببط الا لبق ال
 ةعييلإبا هللا. تنعلا وم لرمي و هن: دلني ريزلا# ببطلا ماكلادعصي هيلا : ىلاعت ل هللا الا

 7 اع تعن ىذلا «كلدو 7 حلو 0 بنطو - ا بتيط 0

 ربخ ةدابعلا مكنم بجوتسي ىذلا ه6 مكبر © مكلذل ربخ 6 هللا © ةلياملا توعنلا نم

 كيل هناك ىلاعت و هزنتو سدق نإ يلاعت هللاب ةصاخ ة ةفص هي هللا كرامتف وع لا

 نايملاع راكد رورب ه6 نيملاعلا بر و منلا كلت نه. ىشىف هل كيربش .ال ذا دال ىف كيوشول
 هياذ ىف هيلا رقتفم مو ميسو أول نا رحو نجو سلا زا

 هيا ةلكلاب مدعنال 1 هضق عطشا ول ك ثيحن اهرح هلاوَحا ر راسو هدوجو.و

 وه الا هلا ال قاخلا تنك و توعال ةيققحلا ةساذلا ةاححلاب درقنملا 6! 7 د تسوا

 ظ
0 

 صاسصتخال ةصاخ هوديعاف 6 هوعداف 8 هلاعفا و هتاقفص و هناذ ىف هينادب دوجوم الذا

 نيلئاق ىنخلاو ىلحلا كريشلا نه ةءاطلا ىا ه# نبدلا هل نيصلخم هه ىلاعت هب هبجوبام

 اهرثاىلعلقيلف هللا الا هلاال لاق نه امهنع هللاىضر سابع نبانع هي نيملاعلا بر هلل دا

 وهنمو ةيدبالاة ل زالا ةيقيقحلا تامحلاهلى ىلاوه ةيمحنلات ما ىفو نيملاعلابر 3 |

 هلوق دعب وهالاهلاالهلوهريشيو ارو هل انلعجو هاثبحاف 0 لة 3-0 رون نم هناحاب ىح |

 نيصاخم ةيهلالاب ءوعداف ةيهلالا بنر غابي نا هتافص رون و هتايحب يحب ىذلا نأ ىلا ىملاوه |
 كا للا 1 هل اي عدا د ولالا يرش كراع نم ةيدوسلا هل نسر اب نركلا هل
 ةدحولا ماقم مكفلبو مكلزا امف ىنعي 000 هلل دما ناش مظعا ام ناس لاك م

 ( بئاصلا لاق ) ههرىلضن نود نءهيعسد رحت هغولب ناسنالامبال ماقد امالهتحروهاضش |

 تلا مس

 اذه ئوعد ن : ماوحا ال كذك "هنأ ل_صش الا ةدحولا ماعم ىل ىلا دنعلا لقت ل معاو ا

 ملاكا انك تدر ءارافار| علو 0و تر هيد

 لق لماك خس ع اماو ىروص بيس الب هدّنع نء ةيرتب اما ا هلضف الا ماقملا |

 خنع له يك عقو ايف عقو و ناركس قب كلذ 0 ا د تاياعل ةنا ا أو

 ةللق" ىلا" اظن الآ دمع اياولاق“ نتيرق رافك "نأ ىوز "86 لقاؤ# تنلشلا ن ةلولا لها. ضب

 ىهلاد# تن ىاؤع دمحايلق ىلاعت هللال زن اف ام ذخاتف باطملادبع كدج تاهو هللادبع كسا

 تاننلا ري 0 مائصالا ى ا »8 1 00 ند نوط يسب 2 ا رح لا ا

 ليد جر ةالحانم قه ضاع( غل ااىقتاوم م لاه ن وع و ع ككل وتل الا
 3 م .

 أ ىلاةراثشا فر ل هلوق قوهريعدار 1او ماللسلا هب 0 هلى ل مرا ا زول و 2 2 0 1

 ىئشإ نكشلاو ةلزالا ةيادهلا ع ام نمالا علطت ال لا راو دهاوشو دا وك لئالد ١

 ٠ىوهلاو ب مانص دادلر واكونلا بق دعا بتنا ١> كلذ ىل م١ اوهحوس 5 نككلملل ا
 و

 (ةكرأ)



 ظ
 <« ٠٠٠١ 5ج نورشعلاو عبارلاءزجلا

 ىنعمبو هبف رقام نعم ”ىجنوكسلاو تابثلا ىنعم جس راؤول ضاق وك 2 تاينناكمو رارق

 دعب وةاهلالاحىف الزم ىا ارارقامهنعهللاىضرسابع نبا لاق سوماقلا ىفاكضرالا نم نئمطملا
 | برعلا ةنءا هلمو مكقوف ةعوفرم ةينبم ةبق ىا ىنبملا ىنعم ءانبلا 6 ءانب ءامسلاو قف تامملا

 ١ تاليوأتلافو ضرالا ءاضف ىلع ةبورضم ةبقك نيعلا رظنىف ءامسلا نأال كلذو مهراضمل
 ١ قلخ اضيا ءامسلاو مرقم نوكتل اعينوايليفط ل الالقتسا مكل ضرالا اخ ةيمجنلا

 | ارارق ضرالا لعج مهضعب لاقو هيف كت عبت كربغو هن نيلقتنسم كفتس نوكتل مل

 | نوروتسم ىا ىبابق تحن ىئايلوا هلوق ىلا ةراثا هيفو هتكتالمل ءانب ءامسلاو هئايلو“ال

 | رطعتلا ناك ياو" نادل هق تع نلالا مهلاوحا يشكل توكل تاك

 | 5 روصنسحاف كروصو #8 ىلاءتهلوقو نامزلاب قلعتملا هلضفنايب دعب ناكملاب قلعتملا ىلاعت

 هلوق 5 ريوصتلا نيع ناسحالا ناف ةيريسفت نسحأفف ءافلاو مهسفنأب قلعتملا هلضفل نايب
 هللا بيدأت ناف بيدأتلا نيع ناسحالا ناف ىدأت نسحأف ىدا هللا نا مالسلا ةيلع

 | مكقلخ د و را كروص وعلو رح 5 الا نرك

 باستك اوعئاصلاةلوازا نيئيهم تاطبطختلاو ءاضعالا ىبسانتم ةرششبلا ىداب ةءاقلا ىبصتنم
 00 لواتتو لكأي الدم اعقل حا نا فل يع دلأ حر ماع نالوا تراك
 ا ل ارقم ةيرششلا ضرا لعج ىلاعت ثا ل 0 نا ريعو

 نيطايشلاو نملاو ةكئالملا نم رخآ ”ىش ةرود ىف اهعمجم ملو كروص ملاء ىف ةيناحورلا
 اضياو ميوقت نسحا ىف ناسنالا انقلخ دقل ىلاعت هوم راشا ىنعملا اذه ىلاو تاناويملاو
 اعأو هللا لام نم ليم لك مالببلا هيلع لاق 5 هلا ةاءرم اهلمح ذا < روص نسحأف

 ترو نسح ةيسرافلابو لامجابحب ليج هللا نا مالسلا هيلع لاق م مكحبل اليج مكلعج
 قياقد عومم و ىلف سو ىولع قئاقح همه تسام ناهج تارم وا تل ا
 : عمالو اةعماج نب ا زا تافص تانشب راثا و تادكورعم واود ازور تيضماج ارو ىروسفيو ىر وج

 دوهش راونا ونار تخرز نور. 6 . دوجو رض ٌةْنيآ ون تروص ىا
 دوحجوه ىنعهو تروص تكلم 35د نق ونوح تنسو ىنونود ره ةعومج

 كفسيو اهف دسف نم اهف لما اولقو ناسنالا وحبق مف ةكئالملا ةثطخت ىلا ةراغا هففو
 نيشاول نا لوس 1 بيلا هنسحتسإ ام لب سانلاهنسحتسي ام سيل نسحلا ناف ءءامدلا

 نسحا م ًالومو متيكترا ام حبق مكتفيح ىف اورتك ةكئالملا لب مكتروص اوحبق

 0 ىللاعت لاق 5 ان كلذ قى تينا و تاالزلا مكناويد نم اع ناب ةدنع كروص |

 صوصخم قعملاو ةروصلا نسحف تائنسح مهايس هللا لدس كئلّواف لاقو تش و ءاشي اه

 ( بئاصلا لاق ) هيلع رثآ د هاوس امو رادملا وهو ناسنالاب

 همه ناهن دزبا هتخاس ون ةطقن رد ٠ بناتك .هن نومضم و رتفد راج رارسشا

 هعا نمر رك دنا هنتي سمالخاو ادب قاع رد بكير از ةيامغ |
 هع ناو هس قا قاع ةانانا ف نك تلذم كاخم رس ونأ شيب



| 

 1 مل مج رج جوي ريح يع ع م مس مص ممسس جم تيب تمم يمي 2 22 2 دمع وع 1 عج مو يصمم همم ٠

 مكحلاصلةومكل لعج ىذلا هللا ني دما نم
 تصل ايل لاس ل مي يصل . ندي ع صح 107 2 صحم حسم يعصب

 قل رو 2 «©# ”5 ٠١4

 دوت هتسسدو ناشيرب بش هم 9 دوب هتسإر تسد سسعار ب

 كانتل طوال نوهت ىياقلع عكرتالا ماذا , كيوتل لع ر در شدت 0نشاؤكي

 تف ىلا' دنح ىراعز م نيكس دزد نذس نإ دينش

 تس مهرب كنت شفع تدضورك تو رك نلط كاع ا 0 نادزب 27

 نبكبلا ىلع ةردقلا كلف لا

 وهيكل وديار: دك ءىؤؤاز زكس ذه لإ ةققوتح و وزو ودق قلك منا دن
 كام:ديوادخ شب تسلهس ه> ١ لاس كل سب شورد ناةسهز

 باتف ا رد سرب ناك دناماوز ع٠ با ردق نايئوحبج دئناد هج
 هنا ذككاازم وزع راع ارم يك دك امد ةكجلاشل | نلراعم تانى
 عانس ناز دا قا( كليعداسرلا هذا اه همكم رة سالب لج لمح هفايام

 ”ىش لك قلاخ مكبر هللا لي ةيبوبرلاو ةيهولالل ةيضتقملا لاعفالاب درفتملا هي مكل ذ له

 رارسالا ف شك ىفلاق اههررّشتو ةقحاللا اهنم ةّقاسلا صصخ ةفدارت» رابخا هي وه الا هلاال

 كيكف 46 :قوكف تاه: نأ كخيديالام:هنم  نمخس ما :لبةوالنعبلا !قععي انه :لك
 اوناك نيذلا كفؤي كلذك 8+ هريغ ةدابع ىلا ةضاخ هتدابع نع نوفرصت هجو ىا نمو
 مكىا اللذا حخصمالو هل هجوال ىذلابجعلا كفالا كلذ لثم ىا 4# نودحجب هللاتاي آب

 فرصيوكفؤ لئالدلا مايق عم هب ىلحتلانم اوهر>و قحلانع شيرق محو كهوق فرص

 ةلجاىف ححصمو هجو هل رخآ اكفاال تناك ةبا ىا هناي اب مهدعبوا مهلبق دحاج لك هنع

 حايرال ىلق هتمو هيلع نوكي نا قحن ىذلا ههجونع فورصم لك كفالا ٍبغارلا لاق
 علا !ةفاقخالا ق ىرللا بن نوفر ادق بلا .نككفاؤتب نأ ةلوقؤان كاك !قاكهلل قلك لوداع
 كوفأع لعرو  حدتقلا ىلا :لغفلاف لئلا نمو بذكلا ىلا .لاقلاىف قدضلان هو لكابلا
 هيفن باقلاىفام تايثاو هنامثا بلقااىف ام ىنت دوححلاو لطابا' ىلا قا نع فورم ىنا

 ىف ءاجو هقزارو هقلاخ هناف .هناي ابو هالو رش نأ دبعلاىعف كلذ لعش صصخم .دحجتو
 مكيلعىمعأ ةرثكل ه ىلوا اناف مكيلا هناسحالا دحا مدبحانا كتم الآ يارعملا ثيداحا
 متو ا ااا قل اع يكل بكلب ايل لادا أ لجرالا و عراجلاا] لها قف يلب ةدمشفاو
 ىلوا انأف هاا مكئافْطل دحانم متديحتسا مثا ناو ىدابع بحا ىن* ال هب ىلوا انأف ادحا
 | ىلوا انأف مكسفناو مكلاوماي ادحا مترا متنا ناو ءافولاىنمو ءافحلا يكنم نال كلذب

 ةفرعملاو ةيدوسا!قف قداصلاانا ىن الكلذب ىلوا انأف هدعو ادحا مقدصناو ؟دوبعم ىن'ال
 | فرعاف ربك ١ ملو .ةنلا تلخداو الفط تمول نا ىرسيام هنع هللاىضر لع لاق مظع فرد

 . دهجننا هيلع بجنب تقولاو رمعلا هدعاس اذاف ةفرعملاو ةدايعلل :قلخ ناسنالا ن*ال كلذو

 ظ ناك كافل اكهتو(,لقها اذوب الانا دغتشا | ةئتؤم ىلإ (لسيلولاتلاطملاةوزذا ىلا قرتت_نابدجلا

 العجي نأ هناخبد هللا لأست تاداعدلاو تالاهكلا ةنلح نع ابلاغ هاضوف تام ىذلاىضلا

 عضوم ىاأ رقت هيارارقضرالاؤب مك اوحو

 ( رارف)



 ههج ٠١١ هج نورفعلاو عب ارلاءزجا

 هنوكل ىلالا قاق او تستوجب هيفءاونكيسل ب ارم ريب تشن ليلا علاش تعقنم اوت |

 نوكسلل ايسانه لللا ل عج مهيهنبا لاق م اهلامعاو اهلاغشا ِهِلَس :نياوخلاو ىوقلاو سفنلا ْ

 تارطخلانم.زانتخا:ةك رخو ةزازخلا نم عنب ةكرح نياهجو ىلع 5 لاياز الة كنا نه ظ

 لنهر 1و هكةيلقاا كتل رايك لإ ىلع يعيننا اًيدظنن لمللاب قلن[ سازولكا؛ قيمر زيبا ١
 ارصيم ىا ه ارصيم راهنلاو لي ةكرحلا رحلاو نوكسلا ىضتقي دربلانأ لال رقلا دربلل
 شاعملا باستك !ىف تاكرلا ىوقي اراح.هنوكلو ءايشالا نورضيملا هب رص ىتعي. ةيوا هيف
 ناب لاخلا ىلا ليلعتلا نع ه. لدع ةغلابملا دصقلو ةغلام» هيف زا# راهلا ىلا راصبالا دانساف

| 

 لامكل زاهنلا نأ مهف ارصبم لعج امل راهنلا سفن نأ ىنعي هبوا هيف اورصبتل نود ارضبهلاق

 فاشكتلاىف هيلا ريغا اك هابتشالا عقرب, هيف ةغلابملا ىلدس كولف افراعتم ايزاحم افصو 59
 راهنلاو اهيفااونتكستل ؟املظمح لالا مكل لعج دارملا لبقو كابتحالا ىلع ةي الا تامح اذا م

 هيف اونكسقا للدلا لع+ مهضعب لاق ىفملا ىدعسمدافا اذكرك ذام ىلا جتحيمل لوالا |

 ةيرشلا لل لا ةراشا هفو ةردقلا ىداوب هيف اورمصتتا ارضي راهلاو ةاحانملا 2 لل أ

 نم لع الثا ةعاسف ةعاس بولقلا حاورتسا ىلا هيف تادهاجلا و تاضايرلا لدا نكسيل
 داهجالاو,دخالا_رهظ هلع ةيناخواولا راهتؤملاو:ةنامالا ءابعا متو ديعتلاو. رك انل.:ةقواانم
 | نونكسي ةلفغلا لها ٠ ماسقا ىلع ليالاف.سانلا نوكسو:بعتلا ىلع ربصتااو. بلطلا ىف

 ا لاجرلا نم كلا مهلاثما ىلا ناونكحب ةوهشلا لهاو . نادالاو سوفنلا ةحارتسا كل ا

 | ةبحلا لهاو مهلالقتساو مهطسبو مهلامعا ةوالح. ىلآ نود يكسي ةعاظلا:ءلجإ وب ةسيذإىكنلاو |

 قوشلا راس حاورالا لاش زابلا ةعارضو ب ولقلا نيحو سوفنلا نينا كلا ا ْ

 قارتحالاىف ادبا قارتشالا باحصا كئثلوا معرامنو مهليلىف رارقلا نومدعي مهو ْ

 دش هللا اكاد اضيككب نك ل رخل < لا رد ٠

 هيادبالو لصد هيزاونال راهلاو لالا قلح 3 سانلا نع 0 مظع 4 لضف وذل هللا نا 0 ا

 هعاشاب مم نارفكلا صيصخت صيصنتل سانلاربركت # نوركشيال سانلازك أ نكلو 8 |

 ملا عضاوم مهلافغاو منملاب مهلهل هءاسحاو هللالضف نوركشيالا ىا بلاغلاىف هتساخو |

 ضعبل .قفتن نا , لثم:اهردق.نوفرمي اهم ايش: اودقف اذاورباهردقإ ىلع: اهنأش ةغفز "لا

 ردق فرعل ل هناف ةزءده هدم رظم قيم رثيىف ةملظلا ضعب هسبحم نأ هللاب ذايعلاو

 ءوضلا ةمعت ردقواخفاصلا:ءااؤهلا ةحن

 | ممرتتف ساوحلا نؤكش نا ءقدؤةانلظماةبوكلو بةكور شكلا ئىزقلا ةنق] حطت ايوا درب

 | كلسي مل لف لبق ناف رصبملاوه هنأك لعج هيف ةرصابلا ةوقلا رانا ةرثكو راصنالل هتبدس
 | هشت ىتلا ليللا ةمعننم ىلؤاو متأ ةايحلاب اههشل راهلا ةمعن نال اناق ةغلاملا ليبس كانه |

 | نوكسل نوكسلاب فصون لبللا نءالو نانتمالا ماقم ماقملا اذا ةغلابملاب قحا تناكف توملا

 | ةئيرّشىباثلا نهو ىناثلا ةيرش لوالانه فذحف هللالضف نه اوغتبتلو هيف اورشتنتل ارصبم



 نمؤملا ةروم 255222 ٠٠١ يؤ

 هقتعوهنءا رب اف بآزملا ع هر 7 كلذكوه هل ىلع 5-7 1

 ىلع ةّيحاب لك مرار هنأ باتبكلا كلذ ةبا_ نم ناكو الع نمالا تقواو انرسف رانلا نم
 دياهئفكو هللادّبع نمهنأ سانلا ملف اهبالقنال ةباتكلا تبلقنا ةقرولا تبلق اك ريغتسال ءاوسلا |

 ىلوحعم نوجم* عمتجم نأ نمضرد تانسح لاصخزا تاصخ تسب تسا عماج ىلغفل اعد

 لاّوسو ديحوناو ليل وانتو ركشودمحو ضالخاو تستدابع نا و قرفتم طالخازا هتخاس

 كاكاو تاك هو لازيو عوضخو راقتفاو تاجانم بلطو ادنو تيهرو تبعرو
 تلصخ تسيب نبا ايارت مكل بجتسا ىنوعدا تفك هد رصتخم تالك نيب نيملاءلابر ءاحتلاو

 ىف بدالا بولقلا معوور ىف لاق ءتسا ملكلا عماوج نارق نبا هك قادما ده دصارتءا

 ىنلاب عفشتلاو هيلع ءانثلاو هللا دماح ذا ةبوتلا مسا وا ءاد وا هبجون“ لك ءادتنأ |

 قايرتلا وهو لالخلا لكاو ةداعسلا با حاتفم وهو هيلع ةالصلاو ٍلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ةمهلا عمجو هللاب نظلا نسحو هتلاريغل ءاجتلالا كرتو ةوقلاو لوحلا نم ىربتلاو برجملا |

 ديربام لعش هللافالاو ةقافلا راهظا ءاعدلا ةياغو بلقلاروضحو

 رابتعا درادن ترضح نيردنا ٠ رارطضاو ىدنبو عوضخ زج

 اوحسماف متغرف اذاو اهروهظب هولأستالو مكفك ١ نوطس ةولأساف هللا متل أس اذاتيدحلاىف |

 هنمو رارسالا فشك ىف امك ةفاعلا كايين تايقر هيلا بحا تب هللا لثس امو مكهوجو اهم

 رارسالا ىف لاق ةنقلاىف اك حصالاوهو ةنسس ءاعدلا بيقع هجولا ىلع نيديلا حسم نأ فرع
 هيلع ضرحبو ءامدلا نم غارفلادعبنيديلاب هجولا حسم هباعصا ىمأي مالسلا هيلع ناك ةيدمحلا |

 روضح طزتشي اذلو هنطابو. «نهاظب ىلاعتب هللا ىلا :ةجيوتم .هتاعد لاخ:ناستالا نأ كلذ. سو |

 ههاظب ههجوت نع محرتت ةدحاولادلا نأ حسملاو عفرلا رسف راضحتسالا ةحصو هيف بلقلا |

 هيبنتلاو كربتلا وه هجولا حسمو هتلمح نع مجرتم ناسللاو هنطايب ههجوت نع ىرخالا ديلاو
 صهاظلا هجولاو ةقيقح ىلا هجو نال ندلاو حورلانيب ةعماجلا ةقيقحلا ىلا عوجرلا ىلع

 مالسلا هيلع ىنلا هلعف اذك هردص ءاذح ىلا ءاعدلا دنع هيدي عفر نا بحتسملاو اهرهظم |

 تاق ناو ةجرف امه نوكيو هيفك طسبب نأ لضفالاو اههلع هللاىضر سابع نبا ءاور اك
 | طسب ماقم ماق .ةحسملاب راشأف دربوا رذع تقو ناك ناف.ىرخالاىلع هيدب ىدحا عضنالو

 ىئاطسلا ديزي ونا نيفراعلا ناطلس لاق هي زم ءاعدلا نيح هيدي جرخم نا ةنسلاو هيقك

 ند اهجارخا ىلع تردقام ىرخالاو ىدب ىدحا تجرخاف ةليل كياعطمو هريس سدق

 | مو تلقن ةعراف ىرخالاو ارون ةءولمم ىهاظلا ىدي نا ىانمىف تي ًارف تدنعتف دزبلا ةدش

 | هلوق نا مث تمرح تراوت ىتلاو اهان”الم' بلطلل تجرخ ىتلا ديلا نا تيدونف براي كلذ

 هل. ت ذك نم ناف ىريغن ما وبلطنال ىا ىنم اوبلطا نو عدا ىنعم نأ ىلا: نيشيمكل بجتتسا نو عدا

 ( ىدعسخييشلا لاق) ىندجو ىنيلط نم الا لاق اكىدج ىنيلطي نم .ناو ىلناكام هل نوكي
 انحياز كسا ف ايلواكدوب تفرط فالخ

 4 «مكلب دي رفايب 6# لعج ىذلا لا ناو صالخالاب هل نيدياعلا نيعادلا نمانلمجي نأىلاعتدللا أسن

 ( ىاري )



 ا واااو ارا اا بالا لا

 ٍْ ناكااشاد هنم نوتلطي ءامركلاضعب دهولا ءالؤه دصقول نولوشام تافرعب فوقو سانلاو |

 أ نايفسلاق متلو هءاعد باحّتساو هئع ىخررسعا ثيح هديع ا اذا ىىلاعل هللا ةنرحا تاعاطلا ا

 لضفا ةالصلا هللاب نيفراعلا ضعِب لاق ءامدلا وه بونذلا كرت لاقف هللا عدا مهضعب لاق ثيح |

 ههه ٠١ 5 نورشعلاو مبارلا» ءزملا

 راكتم الا الوش عناق 52253701 دل ةباكلا باز 6 حرفو
 اهاونا لضفا نم هناف ءاعدلا ةدابعلاب دارملاوا ةغلابملل لوالا ماقم ىناثلا مقاف ةدابعلا نع

 ةنازخ كديهاوخج ىنعي تسلاؤس اعدزا دار (ىنشاكلا لاق ) ازا صاخلا ىلع ماعلا قلطاف

 كقكر دام ادع "5 ءدزاوا نقت دان كتشادك ماذك نام1؟ ةدتشخع نم ركاو تحتل ف الام

 محاسن حشوم تباجا عبقوتبار شنجاح ةعقر هكداشك ناؤس نابز جاتحم مادك و مدات شدبما
 ذوقك غرد سشيورب تسود كلل 5 0 ىشذ اجرت هكتدارا متر عما 5

 1 ىوعدا ءافولاب مل تبحتسا ءاقخ الب ىوعدا ةلهم الب قل بحتسا ةلفعالاب قى وعدا لاش

 حاتفمءامدلا لبق لالخلانم لك الاوهو ءاعدلا طرشي ىنوعدا اطعلاب مكل بحتسا اطخ الب
 | كلذليق رمعي ملو هللااهدنه هريس سدق ىذمزنلا ميكحلا للا "زاك" ةيفل كدر او ةكانلقا

 ادودرم هؤاءد ناكرسلاةاعارمو ننسلا عايتاو لالخلا لكاو ةبانالاو ةبوتلاب ءاعدلا ليبس

 قفا قه تاتا ندرك نانو كيا از كرش رن را
 ىلاعتةللاو كيرش هلنموعدب امنا هن ال ةقيقح هوعدي سبل رفاكلا لاّشو هنم هلريخ وه رخآ

 ( رصبلاو عمسلاو ةايلانمهل تافصال اهلا نوديعياءا مهن”ال ةلطعملا 3- هل كب رشال

 هلاهلا ْن نوعد اما ةمشملا 0 ىلاعت هللا نوديعيال مهف نيه ةدارالاو ةردقلاو مالك <لاو

 ىئاشلالاق ريصنلا ء.مسلاوهو 0 4 سل هاف كلذ نع هزيم قاعت هللاو ءاضعاو 2 اود

 نآمطاناوهثهوهف هركفهيلا ىبتن دوجوم ىلا نأدطا ناف هريدم بلطل ضنا نم هللاةمحر

 | لهافدحوم وهف هك اردانازحءلاب فارتعاو دوج وم ىلا نامطاناو لطعم وهف ضحم ىفن ىلا

 ٌْ نماش ىلاعت هللا نوعدب اما مهف هءقيلي الامع هنوهزنيو ةينورث تافص ىلاعتهللنوتبش ةنلا

 ١ تطال ما هرخ انو ناوي ورا ناار خاض وادا رول
 | ملاَشو ايندلا فاش" طيح هتل ةنادغلا ىع تح مونلا اذه ىلا كلر خا دقو ايندلاق

 نيعتملانامزلا ىف 0 اما ةقضدح ةباحالاعوقو 5 هتناحا هللا ةدارال الاءاعدللدمعلا قفون

 أ! ضايعن. ليضفلالاق ةتللالئاسلا دربال راشتتسالاو حرفلا تقو ىف ناك اذا ناطلسلاك ءاعدلل

 | مرك تنجىف قئادلانم هللا ىلع نوها هللا مرك تنج:ىف ةرذغملل هللاو لاقفال اولاَقف مهدرب

 | تاقواوتادامعلا ةنكما عيج اذلك و ةناحالا ناظم نم فوقولا نامازو تاف ٌرعف ٌلِجرلا "كلذ

 | تارث اذا كالفالا هتدقعام لحتادايعلالك ايهىفع رضتلاو تان كسلا لضفا موصلاو تاكرحلا

 لكلا 1 عادولا فاوط ىف وهو هللا ضعب ن نع ( يح ) هللاب نظلا نسح نمدنالو

 ١١ لاكتف كلذ سانلا ذَحا لهو هلدزبالا لاقف راثلا نم كنءار هللا نم تذخا له هحزاعوهو

 هظعينأ هللا قباطية وت قدجاو ةكلا كسلا, كايرو كلل ورا كرذ هاذ

 ندا رهو دا نا ا مك نيل سانلاو هناا لع رانلا نم هقتعب هياتك



 عدها ا لح

  «سانلازكأ  نكلؤلا ما اةناوغملا قطئإرتل ال رقئالر؟ طل هيو الاعادويفلا خيزس ل: .ءىف

 تاسوس ل ابمهفلاةوقو صهاوظل ا ىلع مهرا اطنأووصقلاج نوقدصيال # نونم والم رافكلا ىنعب

 ةيانعلا رظنم هبلق ىلا رظنو ىلاعت هللا همصع نمالا سوفنلاةعبط بيذكتلاو 0 اذهو

 بعص وهو ناميالانع ىلوالا ةرطنقلادنع ديعلا لأسيف رطانق عبس طارصلانأ ( ىود )
 لأسيو نيلفاسلا لفسا ىلا ىدرت هيتأي ملناو احن ناعيالاب ىنأ ناف ارارق اهاوهأو رغانقلا

 ةضااىف و ناضمر ربش ماس نع ةعبارلا ىفو .ةاكزلا نع ةثلاثلاىفو ةالصلا نع ةساثلاىف

 ىف ٍباجا ناف ركتملا نع ىهلا نع ةعباسلاىفو فورعملاب مالا نع ةسداسلاىفو جحلا نع
 رانلاف ىدرتالا واجتم قكلا

 ىو لوسرار قلخ دوبات ٠ نزع اهيع «كطلاورك
 تالص فلا ةيلغأ لامع هك: .٠ + 11تاقثا لو دوش تبان هجره

 ناما از 'ناباجما' بجئاو : «.ه نا دانطباؤع ارخا اوم داذ

 هللا همحر راند نب كلام لاق تابجاولا رئاس هيلع ىتبب مث ديحوتلاو ناميالا وه ساسالاف

 اولاقفهنع اهل اق ةزانللا عيشي نمددحا مهعم سلو ةزانج نولمحب ةرصللاىف ةعامج فلز

 تيارف تم'ف لظلا ىلا تفرصلا مثهربقفف هتلزناو هيلع تبلصف لاق نييلذملا راك نه اذه

 ملهن ال رانلا لها نم هك 1لاقو ربقلاىفامه دحا لزتو هربق اقسشف ءاهنلا نمالزن نيكلم

 تربتخا دق هبحاصل لاقف وه لزن مث لحمتال رخ آلا لاقف بنذلانع هنم ةحراج ماست

 مونلابو للاب ناعيالاو ديحوتلاب بلقلا حاصاذاف اموح سم هبتك اف ناممالاب ولم هتدجوف هيلق
 اهدهاوشحوضو عم نون ره تانرا ةعاشلانأ مْ هناثنس ع هللا زواح 0 ىجريرخ لا

 هيلع هللا ىلح هللا لوسر أ ( ىور) ةرضاح اهنأك و نايعااو ناميالا لها اماو

 قح لكل ا ةئراحاي لاق امد انمؤم تدعصا لاق ةئراحاي تحبصا نا ةثراح الاع مد

 اهراه تأمظاف تفرصتناو تدهز ىا ايندلا نع ىبفت تفرع لاق كلامبا ةقيقح اف ةقيقح
 لداخل زوزو ازال نفاذ ل !لطن»» قا كار الفشخوا هه رخ + لف دنع قفاوعشبااونناهيلال ترزتبللآو

 تيصامالسلاهيلع لاقف ازرابىر شرع ىلارظنا ىأكو نا نونوصي ىا نوءاضت رانلا
 انيق تددزا امءاطغلا تفشكول ونع هللا ىضر ىلع نينمؤملاريما تالك نءو < مزلاف

 دياب ى كنان نيقس ٠ ماد محجو دل> لاح

 دءازفين ٌهرذ نيش نأ ٠ ريارقلبل# هنافسزلا ياحاروك

 ' املع اندلاىف نايوتسبال انك اماف اذه نع بوححملا نأف ناعلا لها لاح اذه نايفظنا

 3 هن احبس هللا لاكن وحو د رفو ةحرد 8 رخ الاى نايوتسال ىرواكككاذ وهشو ف رءمهو

 | هك مكبر لاقو # ةرخ ”الاو ندلاو ايندلا بلاطع  نيزئاقلا نيتسحلا نيحلاصلا نم اناعجي
 قسما ةنبرش مكي 55 مك ةيدضاوب خلوملف ا ىودحؤ * ىنوعدا و 5 سانلااهعا

 لاح ه5 مهج نولخ دايس ا قعاط نع نومظتت ١ كانغ نع «نوابكتشست داعضشنلا نا

 | عنكر خد نم ٠ ست ع هير رافلاب ودا نافع الذا ني اب ىا ه# نبرخاد 0 ابيك

 م
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 هعج اوذ 5 نو رهعلاو عبارلا ءزجلا

 | رق كف خب امال: لو تيئانوت لح د طا قل ايزو اال ةراقلا ل طاووس لنجل
 | فلا الا الل قلخ ىلع ردش نأ بجو ةدام الو لصا الب ىوفالا مظع ءالا قاخ ىلع

 | ةفوزكتماو ضرالاوتا ومسلاقلخ هللانأب نوره لطاوكن ىل والا ىيرطب ةداملاو لصالا نم

 ةداعالانأ هك نوملعبال » رافكلا ىنعي هي سانلا ركل نكتلؤ 9 كتتنلا مون ديدي قلجلا

 ىوتسيامو# مهنا وهال مهعامنا و مهلفَغ طرفالمأتلاو نظنلا ىف مهروصقل ةيادبلا نم نوها
 تاي آلا ةيؤر نع هلق ىمع نه ىمالاب دارملاف رصيتملاو. لفاغلا ىا .همي زيصبلاو .ىمعالا
 صعاشلا لاق اهرصبا نه ريصنلاو مع لهليحإالا و

 نائقتللا فيك هللا كزرمع ١ *.  :اليونس ءايزثلا .منكتملا اها

 قاع :ةتعبا اذا ليش 121١ تفتش اذا[ ةلماغ ع

 | اونمآ نيذلاو 9 ىيلهاحلاو ملاعلاورفاكلاو نمؤملانيب كلذكف امه. ىوانستال امكف ىا
 نونسحملا مهمدارملاو ةغالبلا باونا نه بابوهو ريصبلا ةرواجل همدق 6 تاحلاصلا اولمعو

 ظ ديالف]اطلاوطاصلا ىا ىسملاو نكح [عودساميو 'ىكللإ نيئبسملاعي .سنج مسا «« يسملاالوؤج

 | وهو ثعبلا دمب اميفىهو توافتلانم نيشرفلا نيباه اهيف رهظي ىرخا ةلاح مهل. نروكذفا
 / مالكتلا لوطل ىفنلا دك أتل ”ىسللاىفالو ةدايزو ءا زحلاو ثعبلا ةقيقح ىلع رخآ جاجتحا
 | هقحتسي اهف» ىدملا نتا فنانا كانا نسحملل هناواسم ىف دوصقالا نأالو ةاصلاب

 | لضفلا نم نيل ا بعكتمر نياك ىسملا ىواسيال كلذك ناوهلاو ةراقحلا نم ”ىسملا
 | نآعمريصنلاو ل هلا لإ اعهلع فطعامع لوصوملافطع نيذلاو هلوقىف فططاعلاو ةما ىكلاو

 نأ ىنعي نيفصولا رياغتل نحملاو “ ىسملا عومم وه رصبتسملاو لفاغلا عومم ىا عومجملا

 | نال لمءلاىلا نيرخ آلا ىفو باقلاىف ةريصبلاو ىمعلا ناف ملعلا ىلا نيلوالاىف دوصقملا

 | تاحلاصلا اولمعو اونما نيذلاو ريصيلاب دارملا ةقيقحلا ىفالاو حراوجلاىف لانعالاو ناعالا
 | دع أ ىلع لدعلاو ةحارصلاب ةلالدلا دارب نا زوحمو دحاو 'ىدللاو ىمعالابو دحاو

 | ىلا ةيسنلاب ةحارضلاف ”ىسملاو نسحملا اضيا نيلوالاب دارملا نوكي نأب دوصقملاف نافصولا
 ليبق نم ريصلاو ىمحالاناذ هلبقام ىلا ةبسنلاب لثعلاو ”ىسملاو تاحلاصلا اولمعو اونها نيذلا

 | نورك ذتوةلقلا ىنعم.دك أتامو فوذحم ردصم ةفصاليلق هلوق :«نورك ذتنام اليلق اج ليثقلا

 حسيب ونل ||ماقم ىف تاعتلالا وت افا نك ريمضلا نك ع 7 قيرطب باطخلا ىلع

 نانككلا اما ناو زك دع الق يكد ىنعملاو غيلبلا :راكن ال او نيدتفلا تقلا راهظاوم

 اصلا للعلا اذكو نايوتسيالو ةافغلا نءريخ رصبتلا نأ نوماعت متكن او ىنعي نولداملا

 |مريعيدق هناف الئلصا :نوزكتتساوااليلق ااززك نيالا .نوزكاذتتال ككل دشافلار عنعلا رماح |

 ( رداصملا جانىف لاق ) هلءايحال ىا ءابحلا لزق نالف لَ ,نا/لثمزهمدغ نع ىتلا هله

 ةيمستلا هحورمو ةماسقلانا 3 ةعاسلا نا + ا نفرافا دان ايو ندرك دايركذتلا

 وأ لاق ثمح 4ط قدرحو راسك مش >6 نحل ماللابدك ١ 01 ش 2 ٍِظ ارارم ام

 أ ىا «6 اهف بيرال ف نءارق ملا / لاهرب ىف اذك ربا ف كاشب سيلربخلا دك د ةعاسلا



 __ نئااةروع < © ١١١

 نانمؤمر راكنوحو دنند كىابتلاب اكواب هك هنيدموةكمالا دريكي اراهرسبشهمه هصقلا

 ار لاج دان دتسرف ورف نامما زا ار مالسلا هيلع ىسع ىلاعتو هناحبس قح دبآ كنب هب
 قمليع لوزا نا 'ةملطكشتوأ ةدنادركك لضأتس ىئامج دئشاب دوه بلعا هكواركشلو دشكب
 نولاجاد كعس ىخ ةعاسلا موقت الا ثيدحلا ىفو ٠ دشدهاوخ روكذم فرخز ٌءروس رد
 ةعاسلاىدب نيب نا مالسلا هيلع لاقو هللا لوسرلهنا معز. مهلك نيثالث نم بيرق نوناذك

 نمو ةلجاجدلا ةنتف نم هللاب ذوعت نولضملا ةمثالا مهو حياصملا ىف مك مهورذحاف بانك |

 ةكم ىرشم ىف لزن ناو ةباالا نولداحم نيذلا نا هلوق نورسفملا لاق ةلضم نتف لك |

 ىلا .ةراسشلا هضف ببسلا صوصخل ال ظفللا مومعل ةربعلا ناف .لطبم لذا< لكل ماع ةنكل
 ناهربو ةحح ريغب هلضف نم هللا معانا ايف قئاقحلا بابرا عم مهتلداحتو بلطلا لها ىعدم ظ

 مهميلست و نيّقيدصلا قيدصت و قحلا لوقف مهعلام سلو مهسفنا دنع نم اد. لب

 ريكتساو ىنأ ذا سابا فص نم ناكامم ربك الا ىناعم او قياقحلا نم هيلا: نوريشي مف

 نيرتغملا ةاهملا ضعب ىنعملا اذهلو اهلك سوفنلاىف ةزوك سم ةفصلا هذهو هنم ريخ انا لاقو

 نوركتملا نوعدملا ءالؤهف مولعلاىف نيخسارلا دو ضقفب ىلع ٠ نورركش. مولعلاب

 ناككآلا نانئككيإلا مهضعبلاق اذهلو قئاقملا لها ةمار نوكردبالو مهداسم ىلا نولي ال

 كفن رش ن هللاب ذعتسا قحلا بلاطلا اهما ابف مورحن ثيدحلا اذه نم ركنملاو مؤش
 فشثك ىف لاق ) قحلا قيرط كيلع عطقنو قحلا نع كقوعت تافا عمج و ةدرمتملا سوفنلاو |

 ثلاداخ ؛:نيا.و. قا كافض ناركنمو نتا تغدبا_نانغاد::نالدا نبا هنلاهتمكك ”(ناؤنبالا |
 نآنازطما)ةتخيانلاو؟قآ هع! ليوأتو | ناهاذتسعتلول) د جنون امق زج وسو اك دقنب الكم حاحا

 ىردق نالبغ نوج دندما .ديدارف موق .ىرصع سه رد نايعيابط نوناقو نايفلف ربوزتو

 هكناشيالاثماو ديبعو رمعو ناوفص وفص مهجو دواد ىلا نياو قاطلا ناطيش و ىس مرششب و ْ

 ىارو ديديد تاس :تادسو َكلقكلو دس 5264 مدق نيدو ط0 نكيزم ار قح تافص ْ

 [[ 8ع الو قغماو> دعاوإا ازيتتإ وابن خبنسإوإل اهيا نكت كنار ناشيا دوصقم دتشاد مكحي نئاقو |

 نشوخا ىوزرا ناب ديسرا دنه اوما زك و اريزادلدزد هكتنك رزب ىوزرا نبا نشب

 ( ئونلافو) |
 راو كدتكاك ىا ترس: مث ىزوس ون مم . زوحي ىاوب يكاد قخح عمبش |

 سمطنم في زا دشروخ هولا بور اك سجن كسو زاي رد وموبكا ظ

 ممجتباو وا زون دزوسلا دريم يك عمش 3 وفن درا ادخ ممش رب هك ره

 قظاؤوا مني دنام ناهج نيك .٠ ٠ باوخ دنا ىس ناش اف ونا نوح
 نايس راتني: ىاوعي كنتيوتكم ٠ ناهد و قلخو بلل نأ هدير ىا

 ىكاسم دياي نودرك ىوس فت. ٠ ىعب سن الزكلاز اب نيوز اف
 تهل 4 ناور 3 تل وحمض 3 ترز دراب ورب 20 تماعش 5

 نبأ 5 6 4 نواداجم ام ورمل نس و وحلا قيقح :* ضرالاو كلوا ىققاح 0
- 
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 ( كلذ امل يح سانا طاكسي ١ كطااذ 0ك مانا لف .ةرهاق.ةبح كي ناطلسس يغب ف

 | ةثلا نيبم ناطلس ىلا هدانتسا نه ديال نيذلا صا ىف ملكتلا 4 ناذبالل هناينا ةلاحتسا عم

 عضوم هوكتل ةيلقلاب نعوردلابتع ن الربح هي ربك الا محرودص ىف © ةيفان يدنا

 جرم لاجدلا نا نوديري «تسا دوادنبحسسم نإ فسوب وباوادكلب (ىشاكلا ريس ىفو)

 ناذع نم هللاب اوذوعت لاق مْ رانلا باذع نم هللاب ذوعن اولاقف رانلا باذع ن. هللاباوذوعت

 تستمايق تامالع زا ىكي وا روهظو تسا مشح كرو كل ةثحم و رثدنلب دس ركيد

 ع ىوجورخ زا شيب لاس هسب مدرم هكدرك ناين وا روهظ تاراماربمغس و
 ١ نيمزو دنكم كاسما ىندي دريك زاب ثلث ىدرراب هات طاطا كاوا لالش كرا
 0 ذايب مؤسس داو دايك زاب: هشلث ود مود مكان دوؤادب ءاكب# لى قص ووو زارا
 لهأكس يدقتلاوحببستلا ذئموب نينمؤملاءاذغ نوكي و ديور ءابك نيمززا هنو دبآ ناراب
 دننك ىو تعباتم قلخ رتشسبو دوب رايسب هيوع و رحس ىوابو دنا: رنووببا كابات سب ءامسلا

 ديوك ار ىك, سي نايهمدآ تروصب دنوش لثمتم هكدراد ناوبد و ىلاعت هللا همصع نم الا

 تروصب ناو لاخلا ىف ىرا ؛ديروك نم تيب وبرب ىتك رارقا ماك ءدنزارت ردامو ردب ركا

 اس نودححم و هي لل تايآ ىف نولداح نبذلا نا هه رع لال هناخسس

 | ربكتالا ممولق ىفامىاربكلا ىوس ”ىش لكنع تلخ دق مهولق نابراعشا رصحلاىفو باقلا
 | وا نينمؤملاو ىلا ىلع مدقتلاو ةسايرلا ةدارا الا وا معتلاو ركفتلا نع مظعت و قحلا نع

 | اف نال اهف نولداجي كلذلو ايغبو ادسح دم اي كنود مهل ةوبنلا نوكمتوا ةداولالا

 | ةدارالا تربتءاو ةلمجاىف مهلداجمل اراده حلصي نا مهوتب ايش مهل نأ وا ام لادج مقوم |
 | ريك ةفص 6 هيغلابس مهام ل ممولق ىف اسيا ةودلاو ةسايرلا سفن نأال نيهجولا نيذه ىف |

 أ تاي آلا عفد وهو 500 ىنلاسس مهام ىا فاضملا ريدقتن ربكلا ىلإ عجار ريمضلاف

 أ هوداراام وهو ربكلا كلذ ىضتقم ىردمب مهاموا كردقىلعاو قاف الاىف اهراونأ ,رشنا: اف
 | ىتس و دسحم نم ديك نم ةمالسلا ىف هيلا ىجتلا.ى ١ ه6 هللاب ذعتساف قه ةوينلاو ة-ايرلا نه

 | دويبلا مه نولداجلا ليقو مكلاعف“ ال 6 ريصبلا لي مكلاوق“ال 6 ع.مسلا وه هنا له كيلع
 دو!دنب حيسملاوهلب ةاروتلا ىف روك ذملا انحاصتسل مالسلا هيلع هللالوسرل نولوقب !وناكو

 ' مجريف هللا تايا نم ةياوهو راهنالا هعم ريستو رحبلاو وربلا هناطلس غاببو ناكر ركن

 | جر ناك ناو لاجدلا ناف مهانمتم اوفا نأ ىفنو اريك كلذ مهنمت هللا ىمسف كلملا انيلا
 | دحاو مهنم ونال ثدحب نونمؤملاو ىسيع مهلتق دوهللانم هعبت نمو هذكل نامزلا رخا ىف
 ' مالسلا هيلع لاق هتنتف نه مظعا ةنتف سل هناف لاجدلا ةنتف نه ىا هللاب ذعتساف هلوق ىنعف

 ١ نطب امو اهنم رهظ ام نئفلا نم هللاب اوذوعت لاق مث ربقلا تاذع نم هللاب ذوعناولاقف ربقلا
 | اولاقف لاحدلا ةنتف نه للاب اوذوعت لاق مث نطب امو اهنه رهظام نئفلا نم هللاب ذوعناولاقف
 | نايمدآاز تسا .ىىدا لاجد هكتسناد دياس ( ىشاكلا لاقو ) لاجدلا ةنتف نم هللاب ذوعن

| 

 | ٠ تالتستراك ديرفاا هككنك ىو تفباتم_دلزؤف ىا:دقيوك ١١نواوءادنؤمل لكتلعتما واب نجوإإا
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 ىلع ةلالدلا راكبالاو ىشعلا رك ذ نم دوصقملاف هدم#و هللا ناحبس .هلوق ىللعوا ىلاعت '

 ىشثعلاو هفصن ىلا راهلالوا نع ةراع راكبالانا ىلع ءاس تاقوالا عيمج ىف امهلع ةءوادملا

 ةبالاىفو تاقوالا لكامهف لخديف ىتاثلا مويلانم راهلالوا ىلا راهلا فصن نع ةرامع

 ىف ق> هللادعو نا ناطيشلاو ىوهلاو سفنلا ىذا ىلعربصتلاب قداصلانلاطلاب لق ىلا ةزاشا |

 , كيلا ىرسس امبىا بلقلااهبا كبنذل رفغتساو اهيلع هرفظو سفنلا رفاك عم دهاجملا بلقلاةرصن ظ
 ١ تاعاطلالعمدو بلقلا اءرخادص هناف بنذلااذهل رفغتساف اهقالخاب تقلححو سفنلا تافص نم

 ةداهشلا ملاءنهندبلا ىهاظاولاةةميهذلا قالخالاأدص نعبلقلاةا ءيموهصتهنافراكذالا ةمزالمو

 لاو نم عفتريدق كلذك حراوجلا ىلاراث ا باقلا ف راعم نمردحن كوت وكلملاملاءنم بلقلاو

 | احالصالامعالا ىهاوظب لاغتشالا نمديال اذاف بلقلا ىلاراث ا ةداهشلا مله نم ىهىتلاحراوجلا

 هلاف اهلها ىلع ايندلا كرت دقو لغدش ايندلا ىف هل سيل نق لاملل ةيفصت و اربونت و لاحلل

 ْ انلاقو ابلق انطاب وا اىهاظ اما روتف ريغ نم هلل لمعلا مدي نا مزليف ىلاعت هللا ةمدخم ميال

 | ةالصلا نم لزنت مس ناف ةبحم سفنلاو احرششتم مادام ىلصي هنأ كلذ بينرت و انطابف الاو |

 هللاركذي اضيا ةوالتلا مكس ناف ةالصلا نم سفنلا ىلع فخا ةوالتلا درجت ناف ةوالتلا ىلا |
 ةيقارملامزاليو ناسللاركذ عدي اًضيا ركذلا مس ناف ةءايوقلا نه ينشا يوق .ناسللاوكاتلاب |

 ةنقارملاو تقاص وهف بلقلل امزالم معلا اذه ماداش هبلا ىلاعت هللا رظند بلقلا لع ةقارملاو

 ثيدح هنطاب ىف محازتو سواسولاهتكلم و اضيا كلذ نع زج ناو هيضفا و ركذلا نيع |

 هنأ ال مالكلا ةرزكك بلقلا ىسقت سفنلاثيدح ةرئكفالاو ةءالسلا مولا ىفو ميلف سفنلا

 لمعلاب ىهاظلا ديَش م ةياعرلاو ةيقارملاب نطابلا ديقف كلذ نع زرتحبف ناسل ريغ نم مالك
 باقلاقترب ناسألاو باقلاب ركذلاماودو هللا ىلع لابقالا موادب و حيبستلاو ركذلا عاوناو

 | ةمكحلاو قلخلا ملاو ىف تانئاكلا بلق شرعلاف شرعلا ةباثع ذئنيخ ريصيو تاذلا ركذ ىلا

 | ارحم راضو تاذلا ركذ روب بلقلا لحتك ١ اذاف ةردقلا و مالا ملا ىف شرع باقلاو

 | ققحت و تافذصلاو توعنلا ءافص سفنلا قالخا لوا دجىف ىرج برقلا تامسن نم اجا وم
 ْ ٠ ىلاعت هللا قواخا قاختلا

 روما راعاو بلس لاو طا دجال !ن وهف مللي هامل اذه وكذا

 دنكروشو رش .هحا نتا تملظ 1٠< ؛ دكر وهظ .لدز نوج .ىق> وون
 ا هتقدص هنءاش هدد ههحو نع اهررشو رانلا جهو ىس ما نم .الحر تاق ثيدحلا ىفو

 ءاخل باجح هللا نيب و هنبب هيتكرىلع ايئاج ىتما نم الجر تيأرو ههجو ىلع ارتس تراصف
 ؛ هل ةنحلا ٍباونا تقلع ىتما نه الدر تيار و هللا ىلع هلخدا و هدِس ذخاو هقلخ ندح

 لها نم ؟اياو هللا العج ةنملا هتلخداو باودالا هل تحتفف هللاألا هلال نا ةدابش تءاخ

 | بابرد 7-1 راثكا هكدا كدا هي نيذلا نا لامعالا كاد و لاوحالاو قالخالا ا

| 



| 

1 

 أ

 ا
/ 

| 

ٌ 

| 

 ا

 «# ١١5 + نورشعلاو عبارلاءزجلا

 تاروتناشيا نايمرد متشاذك ىقاب ىنعي تارونار بوقعي نادنزرف ىنعي ار ليث ا رسا ىت

 ىدهلا نب قرفلاو نولقعيال نذلانود هفيعاضت 0 ع نلءاعلاةمياسلا ل وقعل اىوذل

 ايش رك ذي نا هطرش نم سيل و رخآ ”ىش ىلع اليلد نوكبام ىدهلانا ىرك ذلاو
 ىلع ةلمتشم ءاسالابتك و كلذ نم سيلف ىرك ذلااماو ايسنم راص مث اهولعم ناك رخآ

 | انثرواوؤف عئارشلاو فحصلاو تازجعملانم هب ىدتمام «ىدهلا) نارمع نبا «ىسوه )

 | ثاريالاناك امو ةاروتلاباّتكلاب دارملاو ٠ نداد ثاريم ثاريالا هي باتكلا ليث ار ءاىن

 | ءاسنالاثاريم نأب اراعشا ازاي كريتلاد.راف انههانعم ىلع هلمح رذعت لاملاب قلعتب امنا قبقحلا

 | ذا ةاروتلاىسوم دعب نم مهلع انك و ىنعملاو نيدلاباب ىف ىداهلاٍباتكلاو رعلاالا سيل
 | مداد ثاريم ةيسرافلابو مالسلاهيلع ىسوم تومي عفترا دق نيدل اسما ىف هبىدتها ام رئاس

 | ةياده ىا هل وعفم دي ىده ب خرق دع انرو ضعب نه مهضعب ةاروتلااونر و مهف ٠ ار

 | هك بابلالاىلو ”الؤي هدنهد دنب ىنعي ه ارك ذه هنوك لاحوا ةظعو ةرك ذن * ىرك ذو

 | ةيهلالابتكلاىف درو ال. تارك ذه اهضعبو اهفنا ىف لئالد. اهضب .ناف. نيمسقلا نيته

 ا ةضرتعملاةإحاَف ا اننا دقلو هل وق و انلسر رصنتلابا هلوق ىلع بتريم ريداف 0 ةم-د تا

 ا قاتم فاماو لش الرش نم مين كانع واج كعمس أد اا ردن ملكا ,لسرلا وضل عكا لجار و ناكجللل
 ربصلاذا فيسلا ةيااب خا وسما ريغ وهف نيك رشملاةيذا .نم كياصصا ام ىلع ربداف ئسوع

 ةكمحتفو اهلك نايدالا ىلع مال-الاروهظو ةرصنلاب 3 هللادعو نا ص نطاوملالكىف دوم

 رفغتساو 88 نوعرفو ىسوه لاحب دهشتشا و ال_صا فالخالا لمتحال 5 قح 8 اهوحم و

 | ةرصنىف كيف ىلاعت هناف نايحالا ضعب ىف ىلوالا كرت نم كنم طرف امل اكرادن هي كينذل

 ١ اذه ليقو كتف نام نإ بند نم رقغتساو ىلاعملا نحت ىفو هلك نيدلا ىلع هراهظاو كنسد

 رقغتسا و ىلديلا شئال نعت و هدعل نا 3س كلذ ريصناو ةحرد هب دي زمأ هل وس رل هللا ند ديعل

 | ,تافاخا نوك نافل: دوُحو ىف كدوجتول ناففتسااضياو | ةيزرسشبلا ماكحا خرم كنق لع, ىردي ام
 | رقغتسا و ى اع هلوقىف ىرشال اذه 5 هقو كتفا فاذل رقغتساو لقو تنذ مدقلانوكىف

 صهاظلاو هيشاوحىف .خيشلانبا لاقو دمع ةروسىف ىت أيس ام تانمؤملاو نينمؤملل و كينذل
 لوس ٠ ىبنا اينذ مالسلاهيلغ هيلا فيضن نأ انلرحب ملناو هلوقنأ داراام لوق ىلاعت هنأ

 ناف ةيالولاة ينم نم عفرا ةوبنلاة يم نأال كلذو تاملكلاخبش خيشلان.! مالك ريقفلا

 ةملا فاضملا بنذلا يق ىلع ع.طيالف هف رعيال اسذ هيلا ف يضر فيكف هتبص نم هل قوذالذا

 ضداغ رس اهناف ىنلا ىلع نواصي هتكئالم و هللانا لاعت هلوق ىف ةءلصتلاك هللاالا مالسلا هيلع

 ْق مالسل اهيللع هاوس لدقلاذه نهو هّنف رعم نب ليتس ددحال سيلف هلوسر ند و ىل اعنا هدب

 ٠ ةهالاهف رعآ ىذلا ىوهسلا لبق نم سيل هناف عضاوملا ضعب

 تعوك نم هجئاز ىرتالاو هك , ٠ .تمروك نس نيمادك متادن



 قباوس وه رثؤملانا ىلا ةراشا هيف و ايئدلاىفال ةرخ آلاىف مهراذتعإو قلخلاىلا قخلانع |
 فال منج ىا 6 رادلاءوسمهلو )) ةمحرلانع دعبلا ىا 6 ةنعللامهلو ١ تاقوالاال تايانعلا |

 | ةتقو ىف يوكل ٠ ندوم ئزاري ءانك نا َّحِ' "٠ ميلصتتل قمتم اهناف نتفراثلا نوئمؤملا |
 | اهرعقو ديدش اهرح مهِح ناف رادلاءوس لاق اماو رادلانسح مهلو ةمحرلاهللا نم مهلو |

 ١ م6نوكرشملا نيملاظلا اوساو ديت نه لهاهم الكو ديدص اهارششو ديدح اهلج و دعب |
 ىلاعت لاق اك نوقفانملا نيكرشملا ًاوسا و مظع مظل كرشلانا نامقل نع ةياكح ىلاعت لاق |

 و مظلا نع لقاعلارذحبلف نيم وملاب من1 زهسال رانلانم لفسالاكردلا ف نتقفاثملانا |

 ) نىادوس

 ا ءأ دهشلاو نيشدصلاو ءادب الا عم ىلعلا تاج ردلا ىلا لصين و ةر> الاى عرتسل ىوقتلاو |

 | نورذعتيف مهل نذؤيال هن“ال ةرذعملاعف مدع نوكي نأ زوجو نوملكت الو اوأسخا مهل
 | مهلودع مهملظ نابإلا ل ورذئموي عفنال و ةرذعمال دبقلاو ديقلاىفن نم نوكف

 نانالا كنتو اَمْوَحَحَو لاما دنا ضرع ارضك "هرقل ا ةضفلاو كارلا بتهسقل ناك

 | ىلاعت هللامهبحيف ىلهعت انك ىذلاريغ احلاص لمعت اهنم انجرخا انبر نوملاظلاهبف لوقت امون
 نأ ىور وريصن نم نيللاظللاف اوقوذف يذلا ؟ءاجو رك ذل نم هيف رك دآم كرمت موا

 حيشلالاق ) ايندلا ىف ناكول ءاكلا اذه نسحاام كلام لوقف مدلا تح اديدشءاكب نوكسراتلا لها

 رايب ىرذع تسلاهدرد ناز ٠ راس ىكشا تسمشج هكتنونك
 س6 ركل )وطالع لوح دو 0 ك6 هبل رادع ابك

 دوس هج تباوُحز ديا ردنا كيصوح ©” 20 ' وون راد هتقخ ىا دياب 2

 ىرب نهرخ هكىراد ديمارك ٠ قرا د 71 تطحن
 ١ حالصلاو ةمادنلااب ايدلا ىف ريصقت لقاعلاكرادتلف ةرخ الاىف ءاكلاو ةرذعملاعفتتال هنا لعف

 | مهايندىف معرصتي هللاناف ممتريسو مهلاح ىلع نكيلف متعب قوحللادارا نفءاحلصلاو
 | نا (ىور) لوبقلازنح ىلاو مارملاىلا ديعلا لصوت لوسرلاةعاط و هللاةعاط ناف مهرخاو

 | ىلعلاتاجردلا ىف تنا و ةنجلاب كار“ فك مالسلاهلع ىنلللاق مهنع هللاىغر ةباحصلا ضعب
 | نيشدصلاو نيينلا نم مهاع هلألا نيذلاعم كئلواف لوسرلاو هللاعطي نمو ىلاعت هللالزئاف

 ةبوتلا بايف ةقلاخم اردت ىلعو ةعاطالا نم ديالف ايفر كلوا نحو نيحلاصلاو ءادهشلاو

 11 ل لاس دارا لتس ارض ل نسل تانراطالا تت 2 وشم

 | دعبف الجر ريشع ىلا عم ىلاعت هللادبع مث لجل كك ىلاعت هللا نم ىحتست اما رهللاءادانف

 ْ مك دحا نارهلالاقف ءاحتنا لاستعالا حام فلتر وك دملا ربل[ نعروذلا اوذارا ”نامز

 تاق انامز كانهاوماق ف يك هللااود.عاف هتنوب لبق وه باتف هدلو ىلع بضعاذا

 هللاتسسا دقو اوحبصاو هوئفدق ”ىطاش ىلع هوئفدا . نارها ادانف لاستعالا بح اص

 | لك وصرالالا هلا ته قرتم وأ كلذ نمو ناد اعلا ددع 1213 رس شع 1 هربق ع
1 :. . . 278 - | 

 | الضف ضحمب 6 اننا دقلو ) مهروبق نوروزب لد ارسا اون ناكو كانه هونفد تامن»

 ( ىسوم )



 ههج اه هج نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 ىبم تجاح تتقد تدنأ زاب 51 5 ىهعرد نر رس 5 تيا

 دارا نما ديال اهاوممو مانطم الازهر «ءاوساعالا !ةلروغلل 25-100 ىلا توما ذأ[ سا اذان
 | ةرخ الا ىفالو ايندلا ىنالربغلا عفسالذا هيلا راقتفالا ضرعو هلةداعلاو ةعاطلا صالخاو '

 |, رانثعابواةمظعلا_نؤن كلو ىوهلا نم نيظوفخلاو ىدهلل نيعباتلا نم كاياو هللا انلعج |
 | ةاحلا ىف ف مهعاشا ىا ههاونما نيذلاو# نوعلا رصنلا ه#انلسررصنتل © يهاظملاوا تاذصلا |

 | كلذريغو ىسلاو لتقلاو لاصئتسالاب ةرفكلا نم مهل ماقتلالاو رفظلاو ةجحلاب هب ايندلا ظ

 بقاوعلاب ىهامتا ةريعلاذااناحتما ةِسولغملا ةروص نم مهل قف دقام كلذ ىف حده الو تاب وعلا نم |

 5ك احلا ما ةفلا>؟ ضراعب ناك امنا مازمنالا نم نايحالاضعب ىف عام اضياو مالا بلاغو ٠
 للانأاضيا و نينمؤملاعئق و ضعب ىف اك رورفلاو بجعلاو ايندلابلطك و دحا ةونغىفاك
 دعي مالسلااهياع ى حيل مقتن اىلاعتهللا نأ ىرثالات وملادعباك نيحدعبولو ءادعالا نم مقتني ىلاعت

 مالسنب ةللادبع لاق افلانوعبس هبلتق ىتح رصن تخم طيلست, ليث رسا ىب نم هداهشتسا
 نونالثوةسمح هب لتقالاةفياخ اولتقالو افلانوعس مهنم ه.لتقالا ابن ةما تاتقام هنعهللاىضر

 | هلصاحو مالسلا هيلع اهدج رابتعاب امهل لئفلاةرتكف امهمع هللا ىذر نهنسملاةصق اماو افلا

 | ىنلاىلا باستالاف رش مهفرش ىلا منا اذاذ ليثا رسا ىب ءايناك ةمالاذه ءاملع 5

 ْ اركب الاةلزع مهلا مارك الاناكف مهر دق فعاضل ادعي وا ابرق ةيروصلاةدايسلاب مالسل هيلع

 | انلسررصتلل انا ىلاعت هلوق نيب ضراعتلاعفدفف ىهاظلاو ةناهالا اذكو مالسلاهيلع ىتنلاىلا

 هنع هللاىضر نسحلاو امهنع هللاوذر سابع نبا لاقام قحلاريغب نييدنلانولتشو هلوق نيبو

 ١ ىطرقلا ريسفتىف اك رصن لاتش ىمانم ىلكو لاتشىمؤي مل نم الا انالازم لت مل هلا نم

 | ريقفلال وه ٠ لاتقلاب صويمل نمت مالسلاميملع مهوحنو بيعشو ىبحيو ايركز ناكو ةرقبلاف
 | ىروصلاءالبلاةهج نم دادمالا ىحيدق و ىنوكلملادادمالاب ىه انتا ضا وخلل ةرصنلاةقشَح

 | هداتفاب ريهشا خيش لاق ريخاهدس ىذلاهلادلا و ىقرتلاب دادمالا يبق نم. هلكموحن و لتقلاف

 ةعافشلاب امهنع هللاىضر نينسحلا صياخ ىلع ارداق ماللسلا| هياع ىلا ناك هرس سدق لف

 ةرصللا لاك ةيمحتلا تالي وأتلاىفو صالخلا ىلع اححار ةداهشلاب اهيلاك ىلس ةيكل ىلاءتهللا نم

 ٍ رفظلا نكع الو 00 الاداه+لاوه كسنج نيب ىلا كش ىهاو كودع ىدعا ىلع رفظلاىف

 مهبلع ىرجم حايشا قلخلاأ ديعلادنع ققحت اذا باقلل ىلاعت قحلا ةرصنسالا» سفنلا ىلع |
 موو ) كنم كيذوعا مالسلاهيِلع لاق اذهلو هللاالا قيدصالو هلودعال ىلولاف ردقلا ماكحا

 و ةرخ لاو ايندلاىف ممن رصتتل ىا بااو بحاصك دهاش عج 6 داهثالاءوه
 ةداهشب نيرخ الاو نيلوالا عمح دنع نوكت اهنا و ةرصنلاةفيكب راعشالل كلذب ةمايقلامو» |

 دم ةما نم نونمؤملاو ةكئالملامه و بيذكتلاب ةرفكلاىلعو غيلشلاب لسرال داهشالا |

 عقال مون )) سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةما 5 انلعج كلذك و ىلاعت لاق ماللاهيلع

 ةروسلالوالاىف هانعم ةءسدقو رذعلا ىنعع ةودَعللَو لوالامويلانم لدب 2 م6رذعم نيملاظلا

 لاقفةلطاب مهر دعم نا تاقوالا ضعب ىف اورذتع اول مح 0 مم ردع مهعفننال ل



 نمؤملا ةووس ه2 15؟ 72ج

 نود ناطلا+ نهايه رادقم اوي كاذللا» لوئزاني ءودقجل هفضل انزع اداهدتسالا و عراضتاو
 هيا ولاقؤإب ناكم ال ازيخ ىف هيرو دشن مهملعل ديدم نامزف هنمريثك ردق فيفختوا اسأر هعفر
 اوهينملا ىزادقم ىلع فطعلل واولاو ماهفتسالل ةزمهلا ه# كنملوا #9 ةدمدعب ةنزخأ ىا

 ةحضاولا جيجحلاب (تانيبلابإ# رارمتسالا ىلع ايندلا ف «مكلسر مكينأت ف كتإلو اذه ىلع
 ىلعمهخ وتو مهمازلا كلذباودارا ىصاعملاو رفكلا نمهيلع متثك ام ةبقاط ءوس ىلع ةلادلا |

 ىفاك مهانبذكت اهمان ونا ىا ه4 ىلباولاق ل ةباجالا بايسا ليطعتو ءاعدلا تاقوا ةعاضا
 ب اوعداف 9 تسلاونم نيرراك نوج ىنعي كلذك صمالا ناكاذا ه6 اولاق لف كلملا ةروس

 ىف مهعامطا ءامدلاب مهرماب اوديرب ملو انع هرودص ليختسيامم كلذ لعب نمل ءامدلا ناف متا |

 6 نيرفاكلاءاءدامو له مهلوقىف هباو>- رص امسح مهتةيقح راهظاو اهنم مهطانقا لب ةباجالا

 فاضمردصملا» مهنع باذعلا فيفخت مهل مهريغ ءاعدامووا هلعاف ىلإ فاضم ردصملاف مهسفن 'ال
 فلتخا هتقو ريغىف اوعد مهناال باحيال نالطبو عايض ىفىا ه6 لالضىفالا  هلوعفم ىلا

 ءاعدامو ىلاعت هلوقل روهملا هعنف نءرفاكلا ءاعد باحتسي لاَش نازوي له هنأىف ءاملعلا

 اهبهفص واملهرقا ناو هن“ ال هفرعيال هنال هللا وعدبال رفاكلا ناالو لالض ىفالا نيرفاكلا

 لومحُم باحتست ارفاكناكن او مولظملا ةوعد نا ثيدحخلاىف ىورامو هرارقا ضقن هب قبال
 ىنتمالو ىنلهما ىاىنرظنابر سيلب ا نع ةباكح ىلاعت هلوقل مهضعب ءزوجو ةمعنلانارفك ىلع

 ( ىدعس خيشلالاق ) تشب زاوملابو ةباجا هذهف نبرظنملا نم كنا ىلاعت هللا لاقف اعيرس
 دون هسيْنامم تهدخم ارىت ٠ دو» هتسل ناهجزا ىوريرد ىتم
 تس كروب سبعص ”قكاخاطق + 2. ؟رتك 3ةيعوكناتا لاس دنجلزا نب

 ريدالاخرب هراج ديطافلا ٠ ف ادم ماب
 متر نك محرمدما نا . مد ىاوك ك1 اع
 اهراك دشن ناماسن شجيهك 1 اهراب شستمدخرد ديراز

 يك اظلا 3ةيداوج را بنا وش اكند نك تامهما رار نوجا

 لاس دع تن نثكرب زلال لا اجب“ ل 6 للص ثق ان (ىاك كنت 7
 راكد روربز مهاوخ اي رار مراد شيرد ا

 كلاب ناوزب قرار برشا هك طن كاع اياد دير زونه

 دش هريتور ىفاص تقوريسس ٠ دشهريخ نيرد ىمانغ قئاقح

 تسم هناخت رمح زارس شزونه ' تسرب لطاب نود ةتمك سك

 دمج 80 وا ول دب كة بكت كنان زارت رفكزا لد

 سشلد نورد دما ىئاغيس هك 0 سلك شه نيردرطاخ تفرورف

 لوبق دمايأ شلوقو تفك ىسب ٠ .لوقع صقاد ريب مص شيب هك
 دمصاب مصزا نرفهح ن1 : دزرين دوشام 5

 ثماكرف مص زادنرت زجاع ب( بدعي تسنت سود ىادباب دمص ردبا لد

 (تيكلاح ) 0 ه
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 لكفالاو كااغلا هن ال زتقلا ىلإ :كقنضا خزوبا ناذع وه ربقلا ناذع ءاملعلا لاق ضايرلا ظ

 قح قرحاوأ ر>حلاىف قرغوا باص نايربش ملوا ربق هيداراام هلا هيدعت هللادارا تيه

 اهضعبىف ةابحلا هللا قلم هوا زجا تقرفن نه نيمرحلا ماما لاق وحلاىف ىرذو ادامر زاص

 قاشاباعيمج نديلاو م ورلاو» ربقلاىف ىأ معتلاو باذعلا لحواهيلع لاؤلا هجوب واهلكوا
 نيدلعف تمادام بادءلاو ميعنلاب داسجالا نود حاورالا صتخن و ىفايلا لاق ةنسلا لها

 ناسنالارش نأ ىدنعحبحملا ثيللاوبا هيقفلالاق دسملاو حورلا كرتشيربقلاىفو نيجسؤوا

 ربقلا ةنتف مهل انيال ىتوملا ضعب نأ حاحصلا رابخالا ىفو هتفيكب لغتشيالو ربقلا باذعب
 نتشالناب ىلوا قيدصاافلأسي ال هشااناك اذا ىذمرتلا يكحلا لوءا دهشلاوءايلوالاوءاببن الاك

 نيدلا ىف ةماقتسالا لداوه حيحصلاو روضحلا لهاوهديهشلا وسفنلا تافصنع علخنملا وه

 هللاالاهلاال لوقرثك ١ تنك لاقف اهبس نع لئسف ةندح لاح ىلع هتوهدعب مهضعإ ىؤرو

 اح ذاوإه ىنسحلاو ريخلاب ال مخامهللا ةبيطلا ةملكلاو ةنسحلا ةلاقملا هذهنم ىا اهنم رثك اف

 مصاخم تقو كموقل دمتاي رك ذاو ىا ةجاحلاك مصاختلا ديدشتلاب جاحتلا هي رانلاف نوج
 لؤقيف 9 هلوق مهتءوصخ حرش مث مهريغوا نوعرف لا اوناك ءاوس رانلاف رانلا لها

 © اوريكتسانيذللؤ# موقنان وهز ,ناكراخ_ ىنعيايندلاىفلاحلاو ةلزتملا وردقلا ىف مهنم هيءافعضلا

 ىف مهتفص ءايربكلا سيلد»“ ال ءاريكلل لس ملاذلو مهؤاسؤر معو الطاب ريكلا اورهظا ىا
 لاق مداخ عمج ىف مدخك عبات عم 4 امبن ل ايندلا ىف 4 مكن انك انا وي ىعالا سف
 ايتفاس اح نك فيارب امعنوا دجارنو كر هياكل كت عدلا رمت
 هي مت | لهفؤج امش ع خزود ردام ود ببس ىنعل ىدكفاو كرشلا نه هلاا ووعد

 ىا اذه كنع ىنغيام لاَ لمحابوا عفدلاب 6# رانلا نمايصتانع نونغم قه امش ديتسهالا سي

 لدي رمضع بوصنم تادرفملا ىناكنيعملاىا بوصنملا ظل اوهواييصنو كعفنبامو كيزوعام
 نوعفار ىا هسفن 0 لوعفم ىلا ىدعسال نع ةملكب ىدع اذا ىنعاناف نونغم هيلع |

 لاق ف ايندلاىف مكنع ةنوؤملا عفدنانك دقف [ ايا انعابشاب رانلا نم رو اضعب ىا ايصناع
 حصاذهبو 9 نحن انلك ىا 4 لك انا 2 تا نخحس نبا. ىاج هج 5 !وريكتسا نذلا

 تاجردلا ىف مهوافت ىلع ةنللا نينمؤملا لخدافدحا لك ةيهاع «دابعلانيب مكحدق هللانا

 ءافعضلا نمهقرانلا ىف نيذلا لاقل همكحل بقعمالو تاكردلا ىف مهنا بط ىلع رانلا نيرفاكلاو
 بيذعت ماوقلا ىا ه«ماهج ةنزخل لف مهل تقاضو باذعلا ةدشاوقاذامل اعيمح نيربكتسملاو

 هوحنورسلا ظفك ظف> لك نع هءربعي مثةنازا ىف ىشلاظفح نزخلاو نزاخ عمج رانلالها

 اوعداوهةدقوملا هللا رانل مسأ محو عيظفتلاو ليوبتلل ريمضلا عض وم منهج عضوو بعارلا هلاق |

 ه«باذعلانم قاض دلا مايا نمدحاومون رادقم ىفىا هياموبانع ففحؤب انل نيعفاش مكبر |

 فوذحملا كلذل ناس باذعلانمو فوذحم هلوعنمو ففخيل فرظ امو. هلوقف هنمأبش ىا

 .انسفنا نع انينغالا' ردق ولو مكتع ىننن فيكف رانلا ىف ىاربخ  اهيف 9 ًادتبم هعوقو

 مس يي ا ل تل ل

 ةرهزىفادك هاش نيعبرا ربقلا تبحاص نع بادعلا هللا عفر هللا لوسر هله ىلعو هللابو هللا مسي
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 حاورالا رئاس ضرعك سبل اهضسغ ناف رانلا ىلع نوعرف لا جاورا ضرع ىلاعت هللارك ذ |

 جرخم هللاالا اهددع ملعلال اريط تبر ىعازوالل لجر لاق ىناعملانيع ىف لاق ةثيمخلا

 دوعتو ضرعت نوعرف لا حاورا لاق ىه اف ءادوس ايشع عجرت مث ءاضب رحبلانم
 نادالاىلاحاورالا دوعتو هيةعاسلام وقت موو © ايندلا تمادام: اذهقارحالانم داوسلاو

 هناهيفاوناكامم دشا هناف مهجٍباذع وا  باذعلا دشا نوعرفلا اولخدأ ل ةكئالملالاَغ

 دعب حاورالانا كلذو خزربلا ىفاك طقف حورال ناك امم دشأ وهو اعيمح د-جلاو حورلل

 قحىاحور ىونعم ٍباذعوا مين كلذ نكلو ىناممج ىسح باذعالو معناهل سبيلت وملا

 سدق ىفاحلاريشب ىلا ىرتالأ منناوا ىنعمو اسح كلذ دنع بذعتف اهيلا درتف اهداسجا ثعبن

 حورلا معن ىا ةنلا مصن ىل حاباو ىلرفغ لاق كيهللا لعفام هلى مانملاىف ىؤراد ءرس
 تالاءارإ ىذلا لكالاو هند ريشلادعب للصحف دسجلا ميعنوه ىذلا رخ الا فصتلااماو

 ايؤرلا تاجرد توافتت هنأامكف مونلاىف مئانلا ءارب ىذلا لك الاكوه خزربلا ىف هتوم دعب

 ءادبشلاف وناوملا لاوحا فلتخم اذكف ىرلاوا عبشلا رئأدجيو ظقبتسي نم مهنهنا تح

 ىنتملا نوكينا زوجيوادج مهفاف سحلا ميمن نم بيرق مهميعنو ايندلاةايك مهردنع ءايحا
 ثيدحلافو ضعب نه دشا اهضعب ناولأ اماذع ناف منهج باذع دشا نوعرف لا اولخدا

 ةيمجتلا تاليوأتلا فو هغامد ام ىلغيران نم نالعن هيلجرىف لجر اباذع رانلا لهانوها
 اولخدا هتمايقتماقدقف تام نهناف توملاب نديلا حورلاةةرافم ىلا ريشي ةعالا موقت مونو

 مطشينأ ال ةقرافملا ةعاسسفنلا نوعرف باذع دشا ناف كلذو باذعلا دشا نوعرف لا
 رده ملالا نوكيدقو ديدش فولأأملا نع ماطفلاو ةدحاو ةعفد عبطلا تافولأ» عيمح نع
 ( ظفاحلا لاق ) ىهتنا هءقلعتلا ةدش

 تسد ازا ريذب قلعتكنر هجرهز ٠ دوك خرج ريز هك منا تمم مالغ

 ( هريع لاقو )

 عاطقلا تقو ىوشنملا ةتسيات ٠ ىسكاب جيهفلا وجم ريكمتفلا
 ةلمخجاىف :تيذعتلا" ضرعلاب دارملا نءال. ربقلا باذءو .سفنلا ءاَش: ىلع ليلد ةي'الاى مث

 تبن اذاو لا ةعاسلا موقت موبو هدعب هلوقل ةمايقلاموب اهيلع نوضرعي مهنا دارملا سبلو
 ةالص ئيصيال مالسلاهلع ناكو لصفلاب لئاقالذا مهريغ قحىف تمن نوعرف لا قحفف

 هللا ىلع اقخ ناك سانلا نع ءاذا فك نم ماللاهيلع لاق ربقلا باذع نم اهدعب ذوعتوالا
 7 0101001010 001010111117777 ًًٌٌ رع: ”َلججججم-نصتئئلٌٌٌٌٍٍٍ سس سل

 ريب لااا

 نم تلبقا لوب ىلا تعم لاق هنأ هللادبع نب ملاس نع ىورو ربقلا ىذأ هنع فكينا
 ةسوصخم ةربقم ىلا اريشم ةربقملا هذه تررم اذا ىتح ءاملانم ”ىش ىناخو ىلةقاب ىلع ةكم

 ةاسلس هقنعىف اذاو اران هءدق ىلا هنرقنه لعتشي ةربقملانم لجر جرخ ةنيدملاو ةكم نيب

 ءاملانم ىلع بص هللادبعاي لوم . لله  بحعلا ىلارظنا هو ةبادلا تهجوف اران لعتشت

 | ىتح هديدف ةمارك الو ءاملاهاع بصتال لاقف ةلللا فرظب ذخا ربقلا نم لجر جرخف
 1133 نبن والعار كلاقتاليعلا نخل( زوحت ديرعشفا ور ان !ًنلسشعو» طرؤتتنم هجم ذافزربقل ا ىلا/ةم نيطتنا

 : تيس ع هج معسل مس ع وب سا

 ( هنامسب )
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 | سرافلا ابا" لتقدق ةاعتلا اذه ناتي اهم اناكلا لسا فايع طلقت كيذاقرر لمأللا ةالاذللا |
 | تكيف ةالصلا علا الأمن نما وان <كاكلال غلا ناكذق قانلا انا: نأ 5 قفالطتلا خت تكف

 ؤ ( ظفاحلا لاق ) ةللاهحر ىللازغلا .ركذ ةتكرت نه هيلا
 ظ دق كاي وطفل او اكن عنا كاشي ندلطماو لك عكر كنك

 داهمت هوكي عزت هت زك ىودنشكب ار لِ رخات دوهرف نوعرف هكدناهدروآ 2 هللا هاقوف

 ىنابسايزاغا هدماردىودركبات تخيكتارب ار عابس ركشل ىلاعتهناحبس قح دش لوغشم زاهو
 رارسالا ف شكر دةللا ءافكف هللا ىلا ءمأ ضوفىنعيدسر ىوردىدوزب ضيوف ةجيت دن درك

 قانهكتو ىوزامودنديسر ىوب نوج داتسرفوابقعزا ارم دوخ صاوخز انوع رفدكمدمأ
 هان دار لخا نقولك زاب لاح تروص ةذما نوح دزلو ذب دنسرتب هدرك هدهاشم عابس

 نوعرف ىلا عجرنم مهنمو عابسلا هتلك !نم مهنه مهضعب لاقو ددركت شاف نخس نا ان
 ه اوركمام تائيس 88نم هظفح ىا هللاءاقوف هلوقب ليبرخ لالا نع هللاربخاف هيلصو همهماف

 تشاد ءاكت سب ةيسرافلابو مهفلاخ نمي باذعلا عاونا قاحلانم هب اومهامو مهركم دْيادش
 مالسلاهيلع ىسوم عم ليبرخ اجن ليقو «٠ واءاررد دنديشيدنا هلا ىاهيدب زا ىادخاروا

 ءانغتسالل هب عرضتلا مدعو هموقونوعرشب ىا 5 نوعرفل اب 88باصاو لزن د قاحو
 الاض اسيئرو مهل اعويتم هنوك ثيح نم كلذب مهم ىلوا هنا روز ركل قف طاركتت
 رانلا # هلوَم حزربلايف مءاذع نيب مث ايندلاىف انهو قرغلا ىا هي باذعلا ءوس 9 الضم

 مهحاوراقارحا راذلا ىلع مهضرعىنعمو رانلا ىلع ىا املع © هلا ونوعرف ىا ه6 نوضرعي

 موقلا ضرع سوماقلاىف لاق هب اولتق اذا فيسلا ىلءىراسالا ضرع مهلوقنم اهم مهسذعتو

 رك ذو هرخاو راهلا لواىف ىا 6 ايشعو اودغ ف مرض طوسلا ىلعو مهلتق فيسلا ىلع
 سفنيوا رخا سنجم اوبذعي نا اما مهلاحم معا ىلاعت هللاف امهسب. اهف اماو صيصختلل اما نيتقولا

 دوعسمنب| لاق ماودلا ىلع ,ىا ايشعو ةركب اهبف مهقزر مهلوىلاعت هلوقىفاك ديآتلل اماو مهنع

 لا اي لاقبق نيترص رانلا لعن وضرعي دوسريط فاوجاىف نوعرف لآ حاورا نأ هنع هللا ىضر
 بيذعتلا ىنعع سيل ضرعلا ناب نذوب اذه هيشاوحىف خيشلا نبا لاق مراد هذه نوعرف
 ةقانلا تضرمع مهلوقىف اك بلقلا ىلع مالكلا ناو زاربالاو راهظالا ىنعمي لب قارحالاو
 انهاذكف هلع اهدا راو هلا اهقوب ةقانلا ىلع ضوحلا تضرع هاصا ناف ضوحلا ىلع

 اهفاوجاىفىا اهبن مهحاوراىتلا ريطلا قاسي نأب مهحاوراىلعىا مهلع ضرعت مالكلا لصا
 لهانمناك نا ىثعلاو ةادغلاب هدعتم هيلع ضرع تام اذا ىدحا نأ ثيدحلاىفو رانلاىلا
 ٠ ةمايقلا موب هللا كثعس ىتحكدعقم اذه لاَس راذلانش رانلا لهانم ناك ناو ةنملانُف ةنجلا

 لوش. تمابق زوررد ىو ىوسب ىادخ ارد نكتار هك انوت ىاح تش ىنعي

 حاورالل فاوجالا ةيفرظ دارملا سيلف دوسريط فاوجاىف مهحاورا نوك اما ريقفلا
 راهظالا ىنعمم ضرعلا اماو ةيخزربلا مهحاورأ روصل ريوصت وهلب خسانتلا مزايال ىتح
 ام سمأالو بتارم ميعتتلاو بيذعتللو علموا بذعم اما حور لكف بيذعتلا مدع ىضتشالف
 را تاج ح4 عدلا
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 سوماقلاىف لاقلتقلاب ءودعوت' اوناك مهن أ ام هلاق ءوس لك نم ىنمصعيل هيلا هدرا 6 هللا ىلا |
 نيعىفاك ىلاعت هللا ريبدنىف ةدارالا ل يطعت ضيوفتلا ةقيقحو ىهتنا هيلا ءدررمالا هيلا ضوف |

 سئ نعىف اك رضلاو عفنلا ىلع ةردق اعيجقلخللالو هسفنل ىربالنا ضيوفتلا لاكو قااعملا |
 6 دابعلاب ريصي هللا نا ع هلوزت دعب ملستلاو ءاضقلا لوزن ىلف ضيوفتلا مهضعب لاق ىلقبلا

 ىنعم رارسالا فشك ىفو هيلع لكوتبو هراكملانم هنذولب نم سرحبف لطبملا نم قحلا رعي
 قلخ باسح ردو مسق ردو نيدرد ٌرج هسرد تسا ناعاذك راكدنوادخاب راك ضيوفت

 ةتخاس هكنانجو ىزيماين هتخاس هللا هحرهرد دوخ فاكت هك ت دنا نيدرد ضيوفت اما
 ىنكت هضراعموا مكحاب اعد نام هك تسلا مقرد ضيوفتو ىزاسم نا اب ددركيم ىو

 ارئاشيا رك ١ هك تسنا باسحرد ضيوفتو ىنكت مهتم اردوخ :نيبعت بلط ىاصقتس ابو
 ديماو ىرمشت'تداعس رأى "جيوب رك او ىمرتبو ئرمشن تواقش ارث ىنبا ىدب |

 ثيدخاذهنم برو ىنكن تبلاطم ارئاشيا قدصيو ىنآ ورف سكره ىهاظ ربو ىراد
 اناك نيلجر نا لوش مسو هيلع هللا ىلص هللا لوضر ”تعّمشس لاق: هنع هللا وخر ةرب ره ىنا |

 ذبل“ لطم ةيرلدش, الو ناك لخالاو+ ةدانعلا[ وأ عبتخ اهدا قيباستم(قيئارسا قاف
 لاقف همظعتسا بنذ ىلع امتاف ىبرو ىنلخ لوقيف لاق هيف تنا امنع رصقأ رصقأ لوم

 ادبا ةنْلا كلخد.الوادا كل هللارفغيال هللاولاقف اسقر ىلع تعبأ ىبرو ىنلخ لاف رصقأ

 وحلا هطالرجللاا ناتج ورود فلم همطفر كغ أوز نايات: كفل امبملا هللاثعبف لاق

 زانلاىلا هب اوبهذا لاق برايال لاقف ىتمحر ىدبع ىلع رظحت نا عيطتستأ رخ الل لاقو
 ىلع ةياآالا تلدو ةيرخاو هايندب تّهوا ةملكب ملكتل ءديب ىسفن ىذلاو ةريره وبا لاق

 ىور لاوحالا ةيقامو لاخلا ح.يحصتنم دب الف مهلاوحاو دابعلا ىلع علطم ىلاعت هللانأ
 اوخبطف ءارحصلا ىلا مهنع هللاىضر باعصالا ضعب عم جرخ هنع هللاىضر دوءسم نبا نأ
 ىعارلا لاقف ماعطلا ىلا هوعدف امانغا ىعرب ايعار كلانهاوأرلكاللاوأبمتاملف ماعطلا

 ديدشلا مويلا اذ» لثمىف موصت فيك ةبرجتلا قيرطب هل اولاقف مئاسم ىتاف متنا اولك

 هذه نم مَع انل عب هل اولاقف همالك مهجتاف هنم ارح دشا منهج ران نا مهل لاقف ةرارحلا

 ىديل ىه امتاو ىل تسيل ماتغالا هذه مهل لاقف' هم نم ةصح عم هن كطعن مانغالا

 ىعارلا لاقف عاضوابثذلا هلكا هلا كديسللق هل اولاقف ريغلا لام مكل عيبا فيكف ىكلامو

 عماكلام نم قاوعلتم نب ١١ ءازتشاا/ةنساطملا “خلا وذاع امم باجالا ةدايز همالك مهجاف هللانيا |

 قيرطب نابحالا ضعبىف هل لوَش دوءسم نبا ناكف هل د بهوو هقتعاف مانغالا ؤ

 زاخ ض نيع هبرقىف ناكو ليج ىف دبع ناك ءاسالا نم اس ذل ىورو هللانءا ةفطالملا |

 ءاح م ة ةرصلا ذخاف 5 ءاش راسد فلا اهف ةرص اهدنع ىو اهبه برشو سراف اهم |

 ةرصلا بلطل سرافلا عجرف مع رتسيل قلتساو برشف بطح ةمزح ءرهظ ىلع ربتف لجر
 ىهلا ىنلا كلذ لاقف هلتق ىتح هيذعف هيج دو وح اهلطف ريقفلا ذخأف اهرب ملف

 ىلامتهلاىحواف هلتق ىتح هيلع ملاظلا اذه تطلسو رخآ ملاظ اهذخالب ةرصلا ذخا اذهام
 _ 0122-2-0-0----ب39

 ( هلآ )
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 |راثلا وابنلاب نج يماجتلا كلان عدا 28) حست, ماهعتسالا يك ىلام ظ :نمرم دن ع[وبمت
 ١ ربخا ىف ىونملا نم لاحلا عضوم ىف وعدا هلوق كارشالاب 4 رانلاىلا ىنوعدبو © ديحوتلاب

 ا ةاحنلا ىلا مهايا هيوعد ال رانلا ىلا هايا مهوعد بحعتلا ر ادم و هيلع فطع ىننوعدبو

 ظ ةلمتخ دقإو نسثلإ ىلا: وعدتو وتلا ىلإ [كوعدانولابجلا ل دج تنكر قت ةزيحارجرف هناك

 | للا موعدا مكلام ىنعملا نوكيف انيزح نوكت كلام ىا انيزح كارا ىلام ليبق نم موضعب
 | هي هب ىلبلام هب كرشاو ماللاو حلي ةيادهلاك ءاعدلاو لدب ه هللاب رفك ال ىتوعدن #

 | هاا نومتزيام ةيبونر وهو مولعملا ىنن دارملاو ه# ملع في ةيدوبعملاىف ىلاعت هل هتكرشب ىا
 | اهلديال ةيهولالانابراعشا هيفو همزال ىف 0 وا بابنه وهو ةيانكلا قبرظن اكرم

 | اماو دحا اوفك هل نكي مل ىذلا 46 زيزعلا ىلا ا ماو ف اهب علل بجوم ناهرب نم
 نمل هك رافغلا ل نيك رشملا بيذعت ىلع رداقلا ىلا اضياو ضعب ءافك ١ اهضعبف تاقواخ ا
 | هريغ لاقو ىفشاكلا هلاق هنبا ه هك مرجال قم نييئذملا نارفغ ىلع رداقلا هيلا عجرو ل
 |:الاغك ةلوق: هلعاف وقومه( نضامر كمف مرج وو كلا ريمالاو (رغكلا نم هبل وعم الييدرال هلك

 | هي ةرخ الاىفالو ايندلا ىف ةوعد هلسبل قع هك ارشا و هتدابعىملا ىا هي هيلاىتوعدنامنا

 | وعدي نا دوبعملا ق-> نمو الصا اهسش ةدابع ىلا مكتيلا ةوعد مدع بجوو قح ىا |
 | ةيلكلاب مانصالا نع فتنم :نأشلا اذهو تكلا: لازتاو .لسرلا لاسراب هندابع ىلا: سانلا
 ربت اقطان اناويح هللا اهأشنا اذا ةرخ الاىفو اهريغ ءاعد عيطتستال تادامح ايندلاف اهنيدل
 اسدلاىفال ةوعد هباحتسا اهل سل ىلإ اهل ةوعد ةباحتسا مدعتبلو قح ىنعملا 1 !عدنعنم

 | ىللاعت لاق مك اه ريعو تاحردلا ةعفرو ةاحتلاب ة ةرخح الاى هلو اهو وىنغلاو ةحصلاو ءاقملاب

 سيلو اير مانصالانوكت فيكف مكل اوباجتساام:اوعمس ولو ؟كءاعد اوعمسوال مهوعد: نا
 ىللقو تاجالا ءاضقو تاوعدلا ةباحتسا برلا ناشنمو نيعادلا ءاعد ةباجا ىلع ةردق اهل

 نالطب كارشالاو رفكلا ىلا ءاعدلا كلذ بسك ىا هيف نكتسم هلعافو بسك ىنعع مرج

 | لق هن اك هن وعد نالطب روهظالا كلذنمه لصحام ىنعع هلاوعدملا ةوعد نالطي ىا هنوعد

 قلو 6 يك ديال نم هيذأناك ناد ع نا. دب مرج لبقو هنالطب

 اخو ديال 5 7 و نيلوالا 00 د اك ايضام العفال حفلا لع
 | لاَس ماللب هنع باح كلذلف مسقلا ىنعم ىلا لوحن ىتح رثك مث هلصا اذهوا ةلاحالوا

 حاورالا ةقرافمو توملاب ىا ه هللا ىلا  انعجرم هي اندم ناو 8 كنين ال مرجال
 انتكو هيكك ف لخاد ىرودساب نا ىلع فطع وهو داد دهاوخ ازج ارامو داسجالا

 مه وي ءامدلا كفسو كارشالاك نايغطلاو لالضلاىف ىا دي نيفرسملا ناو لي ىلاعت هلوق
 ةئياعم دنع اضعب مكضعب رك ذيسف ىا « نورك ذتسف 29 اهومزالم ىا هي رانلا باتا

 | ىرما ضوفاو لي ذئنيح رك ذلا مكعفنبال نكلو مئاصنلانم هي مكل لوقاام قه ناذعلا
 1 ص يصتسس - . -2 1 70 دج زج تب وعامل 1 سس مس وعل جوج سس 3 - م 9 3 مس تا ا وعسل عج نمسا - د م 3 2 7



 ةرخ الا ىف 6 ىزج الفلل دب ىرا درك 44 ةئيسؤ ايندلاا ىف هي لم إل كره نمل |
 ةيدب" ال ةعاسولو ءرفكل لثم رانلا ىف رفاكلا دولخف هناحبس هللا نم الدع  اهلثم الا وه

 ةيصعملا ىلع ارصم قس نا منع ىلع سل ذا عطقنمز باع قيسلفلا نمؤلا ا|ئاوداقتعا |

 اهلاثماب مرغت لاومالاوا ءاضعالاوا سوفنلا ىف تناك ءاوس .تايانللا ناىلع ليلد هي الاىفو |

 ىلاعت هللا ىضد هب بلطام وهو د اح اص لمع نهو ف عورششم ريغ .ااثمإلا ىلع د ازلاو |
 تاحلاصلاىف امهل اببغرت امه ركذ 6 ىتا وا ركذ نم  ةعورشمالاهعالا نه ناك لمص ىا
 نامالاو ةدمحج لمعلا لعج رخ الا مويلاو هللاب :# نمؤم هلا لالا و ىا وهو ع

 لع ىف ررقن ام ىلع ةطورشم لاوحالا ذا نامبالا نودب لمعلاب ةربعال هباب ناذي الل الاح

 هداد ىزور هي امف نوقزري ةنلا نولخدي 8 كلذ اولمع نيذلا 6# كئاؤاف 8# لوصالا

 نكي مل امم ىا ٍباسح ريغب ةيمحنلا تاليوأتلاىفو ةمحر و هللا نم الضف ةفعاضم افاعضا لب

 هللا لوسر ىبربخا لاق هنافنَع الإ قضو ةربره ىبا نعو هلثم قزرب نادبعلا باسح ىف

 نذؤي مث ةلضافلا مهلامعابىا مهلامعا لضفي اهبف اولزن اهولخ داذا ةنإلا لها نأ مالسلا هيلع

 ة-ضور ىف مهل ىدبتيو هشرع مهل زربيو نوزريبف ايندلا مايا نم ةعمحلا موب رادقم ىف مهل

 نم ربانمو توقاي نم ربانم و ولْؤل نم ربانمو رون نه ربانم مهل عضوتف ةنملا ضاير نم
 كسملا ناشك ىلع ىند وهامو مهاندا سلجمو ةضف نم ررانمو بهذ نم ربانمو دج ريز

 هلع هللا ىضر ةريره وبا لاق اسلجي مهنم لضفاب ىماركلا باحصا نأ نوربام روفاكلاو
 ردبلا لل رمقلاو سمشلا ةنؤر ىف نورامت له مين, كلف اننا ,ىدم /لخاو هللا لوسر اي تلق
 الا لجر سلجملا كلذ ىف قسالو ىلاعت و كراش مكبر ةيؤر ىف نورامت ال كاذك لاقال اذق

 اذكواذك تلق مون ركذنأ نالف نبا نالف اي مهنم لجرال لوب ىتح ةرضاحم هللا هرضاح

 كتلزنم تغلب ىنرفغم ةع_-سف ىلب لوقيف ىلرفغت ملوا لوقيف ايندلا ىف هنارثع ضعب هرك ديف
 لوَشو طق هحبر لثم اودجم مل ابيط مهلع ترطماف ةباحس مهشع ذا كلذ ىلع مهانبف هذه
 ةكئالملاب تفحدقاقوس أنف متيهتش ام اوذخف ةمازكلا نه مكل تددعا ام ىلا اوموق انمر
 سبل انيهشا ام انل لمحرف بولقلا ىنع رطخم ملو ناذالا عمت ملو اهلثم ىلانويعلا رظنن مل

 ةنملاوذ لجرلا لبقيف لاق اضعب مهضعإ ةنملا لها ىتلي قوسلا كلذ ىفو ىرتشي الو اهف عابس

 هئيدحر خا ىضقسام سايللا نم  هلعام هعوريف.ىند مهفامو هود وه نم قليف ةعفترملا
 ىلا ف مصنن مث ابف نزحم نا دح' ال ليني زال نأ كاذو هنو نيلستا "سام هلغ نبع وح |

 لضف' وهام لاما نم كير ناو تئج دقل الها و ابحسم ناقيف انجاوزا اناقلتبف انلزانم
 انيلَشا ام لثع بلقنن نا ال قحبو رابحلا انير مويلا انلاج ابا لوقيف هيلع انتقراف امث

 ايسباني در وا اق امك هل ذزكا مهف لييرخ نانخس زا نوعرف لآ ىفشاكلا لاق  موقايو

 ئييئركيد تذانكي ئواطديز وعرف يتتلمر زا ه قراس رموش هكدنداشكب تمالم نابز
 نين انوع ندعو كيان تاون اانيامعاق هن ىورالو اد رت اددر ركن نلجالَح ىرأ

 ( تيا - سس صح



 © ادم © نورشعلاو عبارلاع نجلا

 | لها نكوىرت اذام رظناف تتبن دقف ةهجلا ةيقوفلاب ناعالا نم مزليال هنأ اضيا هبقو ةبكملا

 ( ىواللافو ) ىهنا ىرولا نم ةنسلا
 تسا نسر ىتسه سبح زا قح برق ٠ تسا نافر ىتسب هنالاب ىل برق
 رادهنو تسرود هنو دوز ار تسب ٠ ريزو تسا الاب ىاج هحار تسيب

 ىراشعالاو ىراتعا ةنكمملا اهتايهامو ءايشالا دوجو نأ مالكلا اذه نم فرعي ريقفلا لوقب
 تادوجوملادوجو ناك اذاف لظلا ىذي لظلا مايقل ىلاعتهللاد وجود موش اعاو ةقيقح هلدوحوال

 نود ةصوصخم ةشاىف رهظيناب مدعلاب ادقتم ىلاعت هللا دوجو نوك ىنعم اف مدعلا مكح ْق

 ايف  نوعبتا موق ايلف نوعرف لآ نمؤم ىا :# نما ىذلا لاقو  مهفاف هناحبس اهريغ
 دوصقملاىلا كلاس لصي اليبسىا ه6 داشرلا لبس كدها لع ىنوعيتا ىىوقاي هلصا هيلع مكتللد
 هموقو نوعرف ةكلسيام ناب ضيرعت هيف و ايندلاو نيدلا طاصمل ءادتهالا داشرلاو دشرلاو

 ىلوللو ءايلوالاو ءايبنالا عامتا ىف ةعدوم ةيادهل نا ىلا ةراشا هبفو لالضلاو ىفلا ليبس

 هلوق ةيادهلا نمو هللا ىنلا ىدم مك مالسلا هل دلع ىنلا ة ةعش داشرلا لييس ىدهع نا

 ةعلسلا ىنععال عافتنالاو عتعلا ىهو ةعتملا ىنعمي مسا  عاتم ايندلا ةايحلا هذه اا موقاي

 نيالا اهلااوز ةعرسل ل يلق عافتنا وريسي عتمت ىا هنم علم ايندلا ةايحخلا نع اربخ هعوقو نال

 رد ىتصرف كدنابوا شيع طاب ةيسرافلابو دحاو نانا رمع فيكف ةعاس اهرسأب ايندلا
 ٠ دنثك رسرد لاطبا ٌّقر اروا ترشاعم ةماناو دند روت

 دراد ىبز نازخ عد هكه لغ شام ٠ تسيب شوخ و كرر كزان سب هكهد عاس

 دراذكت نازا ىناشن ةا دكان كنراهج رابدا و تيكن ميردم دب نامز نامز

 مهنم ءالقعلا دنع ةفلاسلا مثالا ىف ة ةهومذم ايندلا لزت ' هرس سدق ىذهرتلا ىلع نبدمح لاق

 0 رذحالا ةماىفعاد ماقامو ةيضاملا ءامكحلادنع نيناهم اهوبلاطو

 داشرلا ل يبس امواولاق . مهن اكداشرلا ليبس دعا نوعبتا لاق فيك نوعرف لا نم ؤم ىلا ىرتالأ
 ىهةرخ الاناوؤقاها باط وايندلن ةمحح كللق ىفوداشرلا لبس ىلا لصت نا ىنعي طاذهاع |لاق

 ايندلا تناكول نيفراعلا ضعب لاق ىضقتملا نمريخ مث! دلاف اهفام ماودو اهدولخل هيرارقلاراد":

 ناف فزخ ايندلاو فيكفاايندلا نم اًريخ ةرخ الا تناكل اايقاي افّرْخ ةرخآالاؤ!اناف:امهذ
 هنلع ملام هان ةرص دا! لزوسا نإةهنغاجتلا عضو انتونلا + ئيلناوفإا قاجراشت ةةوذببالا)
 هللا لوسر اي هنع هللا ىضر دوعسم نا لاقف هدسج ىف رئا دقو ماقف ريصح ىلع مان سو

 تحن لظتسا بكارك الا ايندلاو الا امو ايندللو ىلام لاقف لعفنا كل طسسن نا انترما ول

 ىناي لاق مالسلا ةيلع ىنلا نأ هنع هللا ىضر كلام نب سنا نعو اهك رت و حار مث ةرجش
 قا ةوع الاف تقر زاانللاقاكنعرو د وللانكاو“ تافلك ١ااذذا غلاه تءز داي ركذل ةخكللا

 ٠ ا رتَغا نم رورغملاو ةرارغ ايندلاو رارق راد ةاركتتالا

 لاغباا ده ةرمح ةناموف هكر 3 47 ننالاتت دوس ةكشتتدلا مال كفاضاإا
 راكزور دشو مدركت 2 ةاراكروملا هاون تفكوا وب وكما

 هك -
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 | اذهاضياو صصتلا ىف روع هيَ دعل هم له ىلاعتهللا 5 "هل كلذو ةبوقعلا يك لاو 172 أ

 | "احرص ىن هرابكتساوءوتعةياغل اًضيا هناف رصن تح نعهلثءامكهنعلقن ىذلاربحتلا وربكتلا ىضتقم نم ١
 يس الوعل كالما واج شلل رت“ نركب ل اضيا و هتصق تقبسام ىلع لباس
 ىلع لديو ةياردلاو ةيانعلاو مهفلا هللا نمو هماهم لوصحل هتولخ ىف ىلاعت هللا ىلا عرضتب

 4 نيز 8 طرفللا غيلبلا نييزتلا كلذ لثمو ىا «كلذكو 9 ىلاعت هلوق اضيا انركذام |
 ىوعرإال اك امهنا هف كمهماف ”ىسلا هلمع ىا هو هلم ءوس نوعرفل هم 1س

 ةقيقحلا ىف لعافلاو داشرلا ليبس ىا 6# ليبس ن هرم جنوب 1ر1 نو
 لها دنع اذهو مهلامجا ناطيشلا مهل نبز لاق اذلو ناطيشلا وه طسوتلابو ىلاعت هللا و

 ركم دول و 46 نوعرف ديك امو إي ناطيشلا وه داصلاو نيزللاف ةلزنعملا دنع اماو ةنسلا |

 تاليوأتلا فو كالهو راسخ ىا 6 بايت ىفالا #9 تايا لاطبا ردو رصق نتخاسرد نوعرف

 اهيل هلاوزل رع يطا كيج و ىلالكاو"ةناحشل هللا نأ نلَع نم نأ ىلا: ريشي ةمخلا
 رفاكلا نيب و ءامسلا ىف ةئاحمس هللا نأ دقتعي نم نيب ةاهاضملا نم نكي مل ولو هتقو

 000 ا كل اذه الا

 نأ 02 ا كلذكو هلوقو ءامسلا نم هملط ىف اهصم نوعرف ناكل ءاملاىف ناكولو

 هللا اطإ نوعرف دك امو هللا لدسنع دودصم كلذب هناو ايها تلاد نأ الداقنلا

 ىلاعت هللا ن ماللا هيلع ىنلا نعو ىهتا لالض و نارسخ ىا بايت 0 ل

 ىنعي متنا هتوباطت اك هنوبلطي ىلعالا الملا ناو راصبالا ن نع كحتحا اك رئاضيلا نع: بجيتحا
 نآلا وه اذاف ضرالا لها هلط امل ضرالاىف ناكولو ءامسلا للا هبلط امل ءامسلا ىف ناكول

 هب دارا و ءامسلا ىف هللا لاق اذا نييدهملا ةيدهىفو ناكل عانت نَ م لق هيلع ناكام ىلع

 وانو عزك !ذقتس وي كيت ايا نكي مل ناو ممسختلا ىف نهال اة“ ال“ نافتا كك, ناكل

 هنع هللا ىضر ىملسلا مكحلا نب ةيواعم نعو رفكي ال رابخالا ىهاظ نع ةياكجلا هب دارا
 تناك ىل ةيراح نا هللا لوسر اي تاقف لس و هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تسبا لاق 2

 اهبلع تفساف بئذلا اهلكا تلاقف اهنع الأسف معلا نه ةاش تدقفو اهث وسلا

 هللا لوسر اهل لاقف اممع اهقتعافأ اهتيقر ىلعو اههجو ىلع : هجر مدا ىب نم تنكو
 «ةنمؤم اهماذ اهقتعا مالسلا هلع لاقف هللالوسرتنا تلاقف انان ٠ لاقف ءامسلاىف تلاقف هللا نا

 ةيراحلا 9 ع ال عراشلاو ةننا ىف قحلا رص ةلاحتسا ىلع يل ليلدلا لد دق هلا 4

 الااولو كلذب اهطاخ امسفن ىف ريوصل ىلعءالا اهدج وم لفعت نأ 2 راو رم كا للا

 هتمكح نم ناكف لوبقلا لصحم 1و ةيولطملا ةديافلا تعفترال اه ا ريغب اهطاخ د

 اك كلذل وأ ةزابعلا ءذه لثعاو "لالا اذه لثم ةيراخلا هذه لثم لأس نا مالتلا ةيلع |

 | :اهنال ةملاه اهنا "لقت مل ىلا َناَدَوِجَوت' ةقاتتشم ىندي ةنمؤم اهنا انف لاق ءامملا ىلا تراغا |
 بحيصي نا ملاعللزأ لعق ٠ ءامملاب هديقن مل ةملع تناكولو تاومسلا ىف هللا وهو هللا لوق تقدص |

 تاحوتفلا ىف اذك" لزنت ريفي ملاعلا هتبح ىلع ردقال لهاخلاو هلقعل الزنت هلهج ىف لحاجلا
 ور 00 ّ
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 ْ 6 قشاكل' لة راو ملكت ةياغل تاومسلا دوءص د ل ادصق هرزول  نوعءرف لاقو يع

 | نكي رت (ناعمخلم رد ند اكتر كيك ىمبدنا! نوعارت) لم زر طعام راك اننا زدلاه

 ظ ىف لاو 6 ناماهاي ف دياد 05 مل ووبختم نكيد ريح هما |واووخ و ديملطار دوخ ريزو

 | هنا لاه لئيئاارجا ىو ننال طفلا اومن نك مو نوع زفر زا نفاع نك راؤسالا فقكا
 وت سما هيف نبا قه سانلا فقكتس ان وزحم ايقش انامز هدعب شاعو نوعرف عه قرغيمل

 | ايلاع رظانلا ىلع !سهاظ افوثكم ءانسإ ىاب 6 احرص لف نءىا' رب هي ىل 2 نكانسإ ىنعي قب

 | اذهلو احرص ىل لعجاف نيطلا ىلع ناماهاي ىلدقواذ صصقلا ىف لاق ك رح الاب اديشم
 | حرص نه هوهو .ذختا نم لوا نوعرف نال ىاىناعملا نيع ىفاك روبقلا ىف رج ًالاهرك
 مس رب # غلبا له نم هكدباش هي ىلع لج اضيا امزال نوكي هناف رهظ اذا ديدشتلاب 'ىثلا
 ب اهعاد ىنعي اهل ناب تاومسلا بابسا وف قرطلا ىا  بابسالا © م م لع

 رمم ىلا عماسلل قيوشتو اهنأشل محض اهحاضيا مث اهماهيافو ٠ ىنامعأب انام
 ما | ىجرتلا باوح ىلع نيعلا بصنو ةزمهلا عطش 7 ىس وه هلا ىلا علطاف

 ىناوؤ# هتبؤرل ”ىشىلع ءالعتسالا ىباعملانيعىفو ٠ ندشرو هدد عالطالا هي رداصملا جان ىف

 ١ دنع لاق م اباذك لل ريقفلا لوشب ٠ ةلاسرلا نم هبعدم امف كابذاكإإل ىموم ىا 6 هنظال
 نوعرف ىلا ةغلاملا عجر ناانكك لاق اثْيِح رو :هدح وبان وعرفا قهرا (لئاقلا .ن'ال..ةيلازهلازا

 ىفاوركذو .سهاظ ىلع مالكااذه اولمح نيرسفملا رث ك1 ذأ معا مهفاف نوراقو نوراهو

 ثيح نم ادج ديعب اذه نا مهضعب ءلاقو صصقلا ىف تقيس ةياكح حرصلا كالذ مان ةيفك
 لكفالقاع ناك ناو هوعدب لوسر لاسراالو همالك ةياكح زج مل انونحم ناك نا نوعزف نأ

 | لاحرصيلا ف توافتبال هنا و لبملا نم عفرا ءانب عضو رشبلا ةوقىف سيل هنا ةهيدب معي لقام
 | اذهل اوركذف نوعرف ىلا هدانسا عنتماف هالعا نمو لبا لفسا نه رظنس نا نيب ءامنلا

 دص ريل لاع عضوم ىف ادصر ناماههل ىنينا دارادنا لوالا لمعلا نه نابرش نيهجوت مالكلا

 اهله ىريفةيضرالا تداولا ىلع لدن ةيوامس تاسار ىه لابنك انوكلا : كاوحلا/اةنم

 هلا نم هراتخا:نأب :مالسلاه يلع ىموم لوق داشف ىرن :نا..ىناثلا ورمايا ؛هللا .لاسؤؤا ىلع لذيام
 وهو ءامسلا ىلا دوعصلاب الا نر كلذو هللا هلوصو و هيلع هعالطا ىلع فقونو ءامنلا

 هتيؤر ىلا قيرط نكي مل اذا اف كولملك ضرالا لها ردقا ناك نا و ناسلالا هيلع 0 ال ام

 هيجوتلا اذه ىلعف ىسوم وهو هلق نم لوسر هنأ نعدا لش كتين كيتو هيف بجو طناليضات

 لطلاووك 0 نم مزايال هنثال ةدسافهتههشو ةقدانزلا ةيرهدلا نم نوعرف نوكي ىناثلا
 لالدتسالاو رظنلا قيرطي فرعي نا زو ذا اقلطم هتفرعم هيل هللاةف رعم ىلا اًشرط

 نيعللا لهج لايكللو هنت اهو !بريعللا وق ررشلا طل وك اقف نع اوالامكتابا ابا مكبر لاق مران آلا

 ىسوممب نوعرف لغتشا ىلكلالاقو ليلدلاةروصىف فرخزملا مهولادروا هئاننتسا ةبفيكو هللا

 نأرهاظلاو هلهج ةلغا لاق مهضعبو اهيوع كلذ نوعرف لاق مهضعب لاقو هئانبل غرفتس ملو

 ةبآ هنم ىريل عرضلا داي عروملا وكشو نوعر 2 سلا مس قانا [نىلا كاملا
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 صخش لدرهر #رابج ربكتم بلق لكل إف دنكيم بوح ىدعزا و ىلاعت ىادخ دهن ى
 ردصنف هدنتادرتر ناركيدزا اردوخ هك هماكدوخ. ىرادرب نامرف زادنا- سشكرس هكر بكتم |

 ناسنالاةفص ىفراملا بعارلا لاق لطاللاب ةل اجْلاو باس رالاو فارسالا نه ركذام لاثما هنع
 ىلعالا لاَشال اذهو اهقحت_بال ىلاعتلا نم ةلزنم ءاعداب اهحاصا ىا هتصيش ربح نم لاَه

 ةرانا ريخاف مه روما حالصالوا هديربام ىلع سالا هرهقلا رابج ناطسلا ىمسيو مذلا ةّمئرط

 هلثمو رابج ريكتم لك بلق ىلع ثاالاوبا لاقو در للا رهقلاىف ةرانو درجلا حالصالاىف لاش
 هتفاضاينء ونت ريغب بلق هلوقف ٠ ىشك ندرك هلدر. ةيسرافلاب لاق ثيح رارسالا فشك ىف

 دارملا نأ ىلعباقلاىلا ربكلا ةسنب نيونتلاب مهضعب ًارقوناسنالاوه ربكتملا نال ربكتم ىلا

 امهبحاص ىتز ىنعيرظنلا نينيعلا ىلز ربخلاو سكتلابوهحاص ريكتبلقلا ربكت ىتم هن*ال هبحاص

 ٠ نولقلا عيمج مومعلال بلقلا عيمج عبظلا مومعل نيتءارقلا ىلع لكو ىئاوكلا ىف لاق
 ةيرابجلاو ريكشلا وه عبطلا ببسوبلقلا وه عوبطملاو ىلاعتةنلا وه عبباطلا نأ ملعا ريقفلالوقب

 ام هيف لخدب الف لالضلاو ميِزلاو قافنلاو رفكلا نم هيفام بقلانم جرخمال نا ةليككلاو
 لقاعلا نعف هيلع هللا نم ةبوقعمظعا وهو ىدهلاو دادسااو صالخالاو نامبالا نم جرالاىف

 هريس ضدق صاوخلا مهارا لاق بلقلا ميط ىلاال ردصلا حرش ىلا ةيدؤملا بابسالاب ثيشقب نا

 رحسلاد نع هللاىلا عرضتلاو ليللا مايقو نطبلا ءالخو ربدتلاب نا رقلا ةءا رق ةسمخ باقلا ءاود

 وهو روندلا ةعيرس اهناف هللاركذد بواقلا هذه اوبثداح ىرصبلان حلا لاقو نيحلاصلا ةسلاجيو |

 لباقلا ىلقلا ىلا ةسنلاب اذهو ٠ ندودز, ةثداحلاو ريشمشو دراك ندتكفا كنز ةيسرافلاب

 كلذ لَشاال ىلق برذا ةثداحملا

 كنُر لبسي وزادر ناوتن 2٠60  دروخم هنايروم كار ىنها

 كنسرد نينها اك داؤزن |! اينما! اخو نكفيكي قوش هال ةبساب
 دينملا نعهليوأت ىفاوملكت دقوةرم ةئام موب لكىفهللا رفغتسالى ناو ىبلق ىلع نافيا ىنا ثيدحلا فو

 اهيلع فرمشي ةيقن ىلوالا نم قس دقو اهنم مفرا ىلا لاح نم لقتندقدسلا ناءرس سدق ىدادغبا

 ناكاذه ىلعف ةملظو رون نم ةئاموا ماقم فلأق حلاو دبعلانيب لاّممو اهححصيف هيناثاا نم
 ةياهل ىلع لدب كلذو موب لكب جلا عيمح مطقب وهف رفغتسا ماقم نع زاجافك مالسلا هيلع
 سايل ىلا ةراشا نيغلا لعل ريقفلا لوَش ٠ لاعتملا كلملا دنع ءردق ةلالجو لامكلادح ىلا هغولب
 ثيحم مالسلاهلع ناكاملو ةيدحالاةرضح دوهش نع بلقال راسلا ةيناكمالا ةيهاملاو ةيريشبلا

 مل اهتب دحاب ىتسحلا ءاممالا بتارم ىهو ةيثرم ةثامنم مون لكمظعلا فاشكتالا هل لصحي
 ةمحمملاب نيغلا ليدست ى ا ليدتلا ةيترمن ىلا رافغتسالاب راشاو الصا نيغ فبطالا هلق ىلع نكي

 نيغالفالاو ةماللاداشرا رافغتسالاب هلازاف ندع هلناك ثبح ماةملاراصفاد وهش معلاو ةلميملاب ع

 لاقو رالاو ربكتملل مذ نا آلاىفو زاصتسالا ل لق ىءاملاهمهو ناو راقغتسالاو ماقملاذه ىف

 ىلع مهناوهل سانلا مهأطي رذلا ةروص ىف ةمايقلا مون نوربكتملاو نورانجلا رشحم ءاللا هيلع

 بلقلا لها ىلع ىقخم ال مك رذلا ةروص راجلا ربكتملا لال ةيساثملا ةروصلا نال كلذو هللا |

 0 ١ ) لاقو (
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 ءاشاواوون ناكل دك واموت هممت لب ىداجج اوف ايت قم لك جدل ندب قا باج اللوم

 هب نوذتبمالهءوق طسو نوكي مالسلا هيلع ىموم لثم نب جعلا مث ص او ا ضعبن ضعبلا اهنف صخف
 جازملاءوسنمالا كلذ سيل و سمشلا ىربالريرضلاو لسعلا ةوالح ديال ةرلابحا.<ن'الكلذو
 ْ < تاديععالا ناذقفريل العار داتبقو

 ىشارفا ىهميخىب اعلزا ٠٠ ١ . .ىتشاد اقنع عيطزا توبكنع

 نب ه فسوب ف رصم لها اي # 5 ءاجدقلو ف خيب وتلا قيرطب نوعرف لآ نمؤم لاق م
 «تانيلاب وه ىسوم لبق نمىا # لبقنم قف مالسلا مهلع ليلا ميهاربا نب قحسا نب بوقعي
 ثمعب ناكدقو هتمذ ةءارب ىلع لفطلا تداهشو ايؤرلا ريت اهلمج نم ىتلا ةحضاولا تازجملاب

 كلذو هنامز ىلا شاع ىموم نوعرف وه نوعرف ناكو كلملا توم دعب ىسوم لبق طبقلا ىلا
 ىلع ةنس ةئامعست ىسومو مبهاربا نيب ناكو ةنس ةئامعبرا نه رثدأ ١ رم ىموم نوعرف نأال
 ابيرقتن وعرف رمهةده ىمومو فسوب نيب نوكي نازوجيف فراعملاباتك ىف ةببتق نبا ءاورام
 ىسوم رصع لهأفالاو هموق ىلا 'ىجلا ةلزنع هيلا 'ىحْلا نال عجو نوعرفل باطخلا نوكيف
 لاح نيرصاعملا خيسوتو دالوالا ىلا ءاب آلالاوحا ةيسنىلعرهظالاو بوقعي نب فسو» اورو
 هللا ءاسنا نواتقت رف ىلاعت هللا لاق ا" اذهو نيمدقالا ؟ءابا طبقلا اهنا ءاج دقلو ىا نيضاملا

 ىسوم نوعرف نوكي نا اذه نم مزليالمث نولتاقلا مه مهن "ال مهءابا هيدارا ماو لبق نم
 تسون نب ميئارفا نإ فسوب دارملال يقو ضعبلا هيلا بهذام ىلع فسوب نوعرف دالوا نم
 هيب ؟ءاجامت كش ىفه متمد ىا تبن دض لاز نم ه6 ملزاق له ةنس نيرشع ابن ماقا قيدصلا
 بيذكت ىلا امض ه6 منلق ف درع هكماكن | ان ىنعي توملاب 6 كلهاذه ىتح قه قحلا نيدلا نم
 | نحس نوح ىشاكلا لاقو هال وسر هدعب نمهللا ثعس مل # هدعب نم لاسر دكت هتلاسر

 ةياآلاىفو ٠ ملك ددرت وا لوق رد كنا سرئزا دما دها وحن ىركيد ميدينشت لوسرنيا

 مهتازجعمبالو ءايبنا نم ىني نمؤيال هعبط و ىلخول ةيلوهج و ةيمواظ ناسنالاىف نأ ىلا ةراشا
 هلضفب للاي ده نه ىدتهملا ااو مهنم نيرخأتملاو نيمدقتملا ةعيبط هذهو ىلاعت قا تايا اهنا

 هدعب نوكي نا اوركنا كله املف فسوب ةوبا ونما ام مهنا ىعبطلا مهراكنا نمو همركو

 ءاسالاباوبمْوي نأ نيئمؤملا ةداعسلاكنء نا 5 نيرفاكلا ةواقش ةدايز نم كلذو هللالوسر
 ىادخ دزاس ءارك 4 هللا لضي ف عيظفلا لالضالا كلذ .لثم ىا كي كلذك قف مهن لبق

 تازجعمىف كاش هنيدىف 46 بان سمو هنايصعيف # فرسم وهنم © نايغط 'ىداوب ردىلاعت
 هن “ال لوالا لوصوملا نم لدب ( هللا تايا ىف نولداجم نيذلا © ديلقتلاو مولا ةيلغل هئايبنا
 اهبف نعطلاو تاي الادر ةلداجلاب دارملاو فرسم لكلب ادحا و افرسم ديرب الذا عنا ىنعي

 | 6 مهانأإ» ةلمجا ىفاب كسمتاةحلاص ناهربو ةجح ريغ ىا نواداجيب قلعتم # ناطلس ريغبؤ
 | ضغبلا ةهج نم ىا #اتقم قه لادا وا بات فرسم وه نم مظع هي ربك + ناطلس ةفص

 | مهتقمب هنع هللا ىضر سابع نبا لاق اونما نيذلا دنع و هللا دنع 98 ىوقلا روفنلاو ديدشلا

 رهم 6 هللا عبطي 8 عيظفلا عبطلا كلذ لثمىا هي كلذك فه لادجلا كلذب ونما نيذلا
3 2 :. : 
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 الو مهلع ةجحلا توين لبق مكلهي الف 46 دابعال املظ ديرب هللاامو له دندش راتفرك ةلظلا

  ديدركت بذم ان دينكم لع مصاش ب ماتش يمن ماظل لخبالو ب ريب قاع
 ىدانت ردصم هنأ ىلع ءايلاب ىدانتلا مون هلصا ه6 دانتلا موب مكيلع فاخا ىلا موق ايو ف
 لصاوفلا ف نسح ءايلا فذحو ءايلا لجال رسك مث لادلا مضي ايدانت اضعب مهضعب موقلا

 هيف امل مويلا كلذنم ىا فرظلا ىلع بصن مويو ٠ ندادزاوا ارركيدكي ةيسسرافلاب وهو
 فاضملا فذح دانتلا مون: باذع ىا هب لوعفملا ىلعوا نيذؤملاو نيرصملا ىلع باذعلا نم

 هيف ىداني هن”ال ةمايقلا موب دانتلا موس دارملاو هباعاف فىعاف هماقم هيلا فاضملا مقاو

 سك دايرف نك جييهو ٠ انلا وعفشيف ءاعفش نم انل لهف مهلوقك ةئاغتسالل اضعب مهضعب

 ىدانتيو اباتكلا اذهل اموانئعب نمانليواي مهلوق وحن روبثلاو ليولابنوحاصتيوا « دسر ىمب
 انير اندعوام اندجودق نأ رانلا باحصا ةنلا باخا ىدانب ىنعي رانلا باحصاو ةنلا باكا

 باعحسا ىدانو مث اولاق اقحرانلا باذع نه مكبر دعواممدجو لهفاقح مقملا معنلاو ةنلا نم

 توم ع ذزادعياي ( ىشاكلا لاق ) هللا مكقزر امموا ءاملانمانيلع اوضيفانا ةنملا باحصارانلا

 ىداثم زورتآ ردا تومالو .دولخ رانلا :لها ايو. تومالو دواخ ةنجلا لهااي هكدننك ادن

 دب اين تع كين دبات هكت شك ىتخحب دب نالفودوشن تدب زك ىهدكدشتخم كين نالف ةكدتنك ادن
 باسح فقومزا,ديوش هدينادركرب هك ىزور.ىنعي دانتلا مؤن نم لدب 6 نولون موب لي
 ىوسب اجتازا ناكتشك زاب ىنعي رانلا ىلا هنع نيفرصنم مكتوك لاح# نيريدم 9 ديورو

 هباذعنم مكمضعي مصاعنم .مكلامىا, 6# مصاعنم هللانم مكلام ف مكتوك لاحو خزود
 هداه نمدل اف تلالضرد دراذك دورف ادخارك هو. هك هللا لاضإ نمو مكظفحي و ىلاعت

 ءاش اذا ىلاعت هللانأ ىلا ةراشا تاي الاىفو مهلوبق نه سبا امل هلاق ةاجنلا قيرط ىلا هيده

 ايح انمْوم نوعرف لآ نء جرخا اك تيملانم ىحلا جرخب هتنموهلضفل اراهظا هتردق لامكب |
 لك انين ال انئشواو ىلاعت هلوق ققحتل رفكلاب مهولق تاوما رافك نيب نم ناعالاب هبلق
 نوعرف لثم ءالقعلاو كولملا مصيو ىمعي هبوربجو هنزعلا راهظا ءاش اذاو اهاده سفن

 نمؤم اهب مهحصنام لثم ةرهابلا جححلا اوعمسي الو ةرهاظلا هللاتايا اورصس الثل هموقو

 ةياالا ىنم لوقلا قح نكلو هلوقو داهنم هلاف هللا لاضينمو ىلاعت هلوق ققحتيل مهل
 ناطيشلا امنا و ةلالضلا قلاخ هن“ ال ىلاعت هللاىلا لالضالا دنساو ةمجحتلا تاليوأتلا ىف اك
 هلل هدب ىف ختم هيأ غي ففواعلا و كتاكللاا زخم مقلا ىرب لهاج+لاف طئاسولا نم هوحنو
 ةراسشا داهنم هل اش ىلاعت هلوقىفو بناكلا لقياك مقلاو كاكا !قلاجإ#ت ال ىلاعت

 راتخال حونل ناكولو لاق راتخال مد ال ناكولف راهقلا دحاوال رايتخالاو قيفوتلا نا ىلا

 ةلعدمجل ناك ولؤر نؤعوف راتخإل, ىلثومل ناكؤلاو ىزاانيراتخال مهاربال ناكولو ناءتك

 قيفوتلاو ماع سمالا صاخ. اهنجىف ةعيسو ماه ةعبسلاقي بلاط ابا همح راتال مالسلا مملعو

 ةراشبلاو ماع توملاو صاخ ةيادهلاو ماع ةوعدلاو صاخ ةمصعلاو ماع ىهنلاو صاخ

 قيلختلاو صاخاهم .ةاحنلاو ماع رانلا دوروو صاخ ةداعسلاو ماع ةهايقلا موب معلا صاخ
 0 ي_
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 | ةيقذقسلا ةأو "هو :ئأاز لاق ىأرلا نماوهق كاؤطلا ىابةكاد اهلا :لينسالا وه ىأرلا ان
 ىتثسامث بوصنل ار يمضل ا ىلا ىدع ل عفا باي ىلا ئازلا نتشافأر لّشاملو هترواشهتنءا رواداقتعا

 , هرصباىا هتيعب ءار لاق معلا ىنمم ةيؤرلانم نوكينا زوجمو ىراام الا ليقف اغرفم ءانثتسا |
 معا ام الا مكملعاال ىنعملاو ىراام الا امهيناث نيلوعفم ىلا ىدعتيف هملع ىا هبل ءارو
 | هنكلو ديدشلا فوخلل ارعثتسم ناك ثيح بذل دقلو هرهظاام فالخ مكنع رساالو
 ةراشتسا نا ( ىوتثملاىفو ) ادبا ادحا راشتسا امل هالولو ةالاملا مدعو ةدالخلا رهظي ناك

 | مالسلا هيلع ىنوم مالك ريثأتنم تاقوالا ضعيف هبلق نياي ناك هنأ ىتح هتداعنم تناك
 ءزلزو ريشقلو قلم ةمئاتموناعالاباةلاع نطتفا ةطشا اه أما "نيشتسيو ناعالاىلا:لثملف

 1 فون) ا كرف ع ططن نامه

 وبر ار ىشوب هدنز ىدرك دنس م ويدخ ىدوبنونك ام قفكيسب
 ىدزوا ٌةناخ هثيشرب نخس نأ ٠ ىدما قينجنم كنسوجمح
 بارخ ىدركوا مدكيردقخاس ٠ باصخ شوخ ملكنا زو ردصهج ره

 تسادخ هار نزهرتدوجورد ٠ تساوه بولغم رو:-دون لقع

 دوب نكرب خزود ودره ىاج ٠ دوب نبا نش ريزو هل هش نا ىاو

 ةاعاقا تكا اب ناك ةاواز زكر: غر اذنلم وفخر والو اقم
 ار زو. فضا ناوخ ناكر دنا دعتاب« ه5 -ريككتسذ اازوا+ك فاش نأ" داق

 دوف رون ىلع رون وامان ٠ دوشوا نيرق نوح لداع هاش
 رازك وع ذب ادولفا ااًلوذكخ 4 لؤنرؤ فرشات غو قوطارق قوقل فا
 ضرع زور تلود ىنوراي درخىف ٠ ضعبقوف اضعب تاملظ دوب سب

 اظعاو هموقل ابطاخ نوعرفلا نه 46 نما ىذا 'لاقو له بلقلا ءافصو حورلا ءاكز هللا لأسن

 | رهقلاو فوخلا ةلع لجانم كلذو رتاج ناطلس دنع قح ةلك داهملا لضفا ثيدحلاىفو مهل
 نمهورك ىا ه4 موفاي 8# نانسلاو فيسلاب داهحلانم ربك ١ ناهربلاو ةجحلاب داهملا ن*الو

 ا ىذالاو لتةلاك ءوسب هل ضرعتلاو مالسلا هيلع ىموم بيذكت ىف * مكِيلع فاخا ىتا ©

 ىلع ةلئاهلا مهمتابوةعوةميظعلا مهعئاقو ىنعي ةيضاملا مثالا مايا لثم د بازحالا موب لثم ف

 لكل ذا بازحالا مايا لثم لاش نا سهاظلا تلق ناف لاخلا ةداراو لحلا ركذ قيرط
 ناهزالاب كات »قاتلا حنت كافل رعكتكت عم بازحالا عج تلق ةدح ىلع موب بزح

 موللاو باداابدارملاو لوالا  م"لدب لثمو ناشلاو اهلع رمتسملا ةداعلا ناذلا 4 وب موك

 هك حوت رك لا دنما ٠ ةيسرافلابو باذعلا ىف مهناشو حون موق لاح لث» ىنعمل اذا دحاو

 هي دوو 5 لطاتشس رص رعص داس 5 هع 00 د داعو 0 دندش كاله نافوطب أ

 ناشياسيزا هكتانا لاح دننامو هي مهدعب نم نيذلاو ه8 دندرم هحبص كيب هكدومب موقو |

 | موب باذعب هك دكا باحصانوجو تشكر دوز ناشيا رهش هكدكفتؤم لها نوج دندوب



 ١ ا يلا 36 كيزوأ دوج لان اركم هلك نركب يلام 5
 ' ءريغىلا هبدك ررض ىدعت اذا لتقب اما بذاكلا نأ ىنعي هلتق ىلا هعفدىف جاتحبف هررضو
 | لمح نا ىلع ردّشال اذهو هتعدب ىلاسانلا وعدي ىذلا :عدتبلاو سانلا وعدن ىذلا قيدنزلاك

 | هعنم ىلع مكتردقلو هلوبقنع ةيبآ سانلا عابط نوكل نيدلانم هرهظااملوبق ىلع سانلا

 1 نوعرف رم ريدك نع ابارضا هحصن عمساف دعب 5# نوعرف لاق ف .

 مكنوك لاح 4 مويلا ف ةطلسلاو ه6 كلملا مكل ف نم ءورك ىا ه6 موقاي ف ءرما |

 نمؤملا ةروس «<# ١م 56

 مكبصي ف ءوسب هل مدصقو هومهذكف هلوقىف # اقداصكي ناو 8 هنيدو هتااق» راهظا نم

 مهكالهل ةيافك كلذ ضعب فو هضعب ةباصا نم لقا الف. هلكمكبصي منا ىاد ك دعي ىذلا ضعب
 مدعو فاصنالا ةيافنع رداص مالك اذهو لكلاوه ضعبلانأال لكلا بجويل ضعبلا رك ذف
 نأعم عيملا نود ضعبلا ةباصاب حرصو ابذاك هنوك ديدرتلا ىتش نم مدق كلذاو بصعتلا

 نومجنملاو ناهكلا مهضعب نود هدعيام ضعب بيصي ىذلا امماو هلوقام عي ىف قداصلوسرلا
 ناك هن'ال مهدعيام ضعب وهو ايندلا باذع نم كدعيام مكبصي لاا وك نادرو
 ىناعملا نيع ىفو مهدنع الامهحا رهظ وه اب مهفوخهن 5 ةرخ الاو ايندلاباذعب مهدعوت

 هلوق ىف م لكلا ىنعي ضعبلا نوكيدقو رفكلابكالهلاو نامالاب ةاجنلادعو هن*ال
 . للزلا لجعتسملا عم نوكي -قو ٠ هتحاعي نتن ىقراتلا كيدي توم

 نا هللاديري ىلاعت هلوق ىفو هعبمح ىا هيف نوفلتخم ىذلا ٍضعب مكل نبب“ الو ىلاعت هلوقو

 ديرب ةلصانه ضعب ثيللاوبا لاقو .رارسالا فشك ىف (م اهلكب ىا 0

 ةيصعملاىف دحلا زواح ىذلاوهو #8 فرتسم وه نم ىدهمال هللانا دعب ىذلا م كب

 باذك ليقوىرخا دعب ةرم بذكي ىذلاوهو  باذك هه ريغب مدلل كافسلا 3

 اهدحا خيهجو وذ رخاآ جاجتحاوهو هريغ ىلع بذكلاك سيل هلع بذكلا نال هللا ىلع
 انين وز تاازعسللاة كلت :مديا لاو تاننملا ىلا, ىلاعتر هلل :فا ده ان با دك انس ناكل منال

 فك اع وهو مهارا هلعلو هلتق ىلا مكل ةجاح الف هكلهاو هللاهلذخ كلذك ناك نا هنا

 ءانبالا لتق ثيح فرسم هن“ ال نوعرفل هب ضرعدقو مهتميكش نيلتل لوالا ىنعملا ىلع
 مدهعو هحمضش لب ةاحنلا جاهمو باوصلا ليدسمللا هيدهمال ةيولالا دا يح كادكب مرجالب

 هب قاعتام مولا هلوقىفو لاحلاىف لهاعلاو ليئارسا ىب ىلع نيلاه نيبلاغ * نيرهاظ قه
 هكتسك سب * نف تقولا اذهىف دحا مكمواشال رصم ضراعا 4 شرالاف د 3

 ضرالا ىف روهظلاو كلملا نم مريام يعن امماو 55 هتفا انعنع : ني هلتسإ تلعب

 الأن اناتنلو ميولقل اقيبطت هللاسأب ”ىحننم مهءوسب اهف كيتلف هسفن مظنو ةصاخ مهلا

 هحصنس اور أتمل هسفن ق>ىف هيعس مهدررم عفدو ممدجام ىل.صحت ىف عاس مهل حصانم

  مكيراام ديدوب رضاح ىودزت هك ار ركيد ىبجو درك ىهن ىسوم لتقزا هك ارنموم

 : مكيدها امو قه ةنتفلا ةدامل اعطق هلتق نم هبويصتساو *« ىراامالا قه مكلع ريشاام ىا
 1 ص7 ع ع سسمام سل سس وصل دمج رسم

 (اذه) 0



 <هج ١ا/لا/ © نورشعلاو عبارلا ءزلا

 كيك لل 001 الا تلق ناف

 نكي مةلاكالا اذه اا »لال ت/ا زو ده ارت فرذاترا ضد نزعل اع مؤظ رتل ارا ظ
 هلا نم هنأب هقصول قس لف هنيد لها نم نكي مل اذاف انمؤم ناكامتا و نوعرف نيد لها نم

 نوعرفلا نم هونأ وا نوزاق معنا ايليثآ ردا ناكملقو ئبنا تريشع نه نوكي نا آلا
 قلعتملا مدقتلانه ىضتقم ال هنا هيفو مكي ةلص نوعرف لا نم نوكيف ليئارساىن نهةما و

 فيكف هعم اونما نيذلا ءانبا هلوق ىلا قارالا ساشا ىلاواهاوعب نمو كشر ادعوا
 مكي #9 ةحلصملالجال مهقفانب ادحوم اين ع ناك لبقو نوعرف عم كلذك اولعفن نا م

 556 لحم همالك نوكل لب افو> ال هّئام و نوعرف نه هيفيو هرتسي ىا هك هناعا

 ىسومم نوعرف دصق ربخ هغلب املف همتكو ةئس ةئاع هلبق وا ىسوم ”ىحم دعب نمادق ناكو

 | ك6 لوش نا  ىراكتا ماهفتسالاو ليلد الب املظ هلتق نودصقتا د الجر نولتقتا 88 لاق
 | فيرعتنم دافتسم رصحلاو هلكيرشال هدحو هي هللاىبر 9 لوش نا ةهاركوا لوق ن'الىا
 ْ تازحسملاب؟ هاجد 3 لاخلاوىا © تانبلاب اج دثو 0 ريعال ديز قيدد لثم ةلماىفرط

 تانيبلاب مهءاج هنأ اوعمس اذا مهنثال هبر نم لَه مل ه6 مكبر نم © اهومتدهاش ىتلا ةنهاظلا
 ناكاذ ن“ال هعم ةرئاكملا كرثو هب فارتعالاو هرما ىف لمأتلا ىلا كلذ معافد مهر نم
 نأ هللا دنعلا تلق لاق 'رييزلا نب 3 دع قعو'هغلم 'قاضصنا و "عاما ىخم عيا قرا القد

 لفا لاق ءالخلا هللغ هللا لاوس نوال ا «تشم ايميل ةيتطططا عر هنا( ىو رع

 عماجمب ذخأف فاوطلا ىف هنقل وا ةيعكلا دنع ىلصي هللا لو_سر و ظيعم ىبا نب ةبقع
 امع اناهنت ىذلا تنا هل لاق و اديدش اقنخ هقنخ و هقلع ىلع هبون' ىولف مالسلا هيلع هلادر

 مالسلا هيلع هيبكتم ذخأف هنع هللا ىخر ركبونا ليقاف كاذ انا مالسلا هيلع لاقف انؤابا دمعي

 | اج دقو هللا نر لوس نا الجر نولتقتا لاقو هللا لودر كع هتهادكو ثادراو كلما ةكؤلاو

 ! نأ ناس هفو هولسرا تح نايرحن ىا اعمذد ناحفست ةانع و هيوص اعقار مكبر نم تانيلاب

 رهط ناك هنأ ال ىساو٠ نأ نمؤملا لجل ءالوا اع لشا ناك هللا لوسر ند 0 وبل ىلوب ام

 نا لضفلا با مي هنا هنأ ع ه ريسفلا 2 ةيطع نا 02 و سارق ةاعط 0 ناكو هنامعا

 لاقف هسأر عفر مث اليلق قراطاف
 قادت ناراغملاب "ني زق! نكت “4. ةك ارت «يرغأ ؛لليؤنانيتا الا ةيؤللا عع

 ىلع هللا ىننا دقو حورلا قلتو هتدها- شمع مهصخو هبيذب ىلاعت هللا مهنرق موق نه نورت اذام

 تماما“. لوك كين واب نكرو ايزمق ساو عا و هناا ملك نوعرف لانه نمؤم لجر

 هنع هللا ىضز باطخلا نب رم نم وه نباو رفكلا سلام نم ساي ىف هلق مالكل
 | هفيسب نءدلا روهظ نم ناكام ناكف موتلادعب ارس هللادعا ال هللاو لاقو ةكك هقيس درج ذا

 | نظلا نم لاّتحالا ةروص ىف هدازرإب طايتخنالا باب نم جلاختحسالاب مولا لاجلولا مهاتخ ام

 ظ منع هللا ىضر ةباحصلا لئاضف ن٠ ”ىث ىف ملكشب نا لثس دقو لوَش ربذما ىلع ىرهوجلا

 ( نماث  ١؟  نايبلاحود )

 "ةلمكشلاق لاق" ا نكيرفهل اودع ناكل انك لثا 8 هنم عمتساو همالكىلا ىتدا



 نمؤملاةَوس هج 0715
 ١ تباذف ةببهلاب املا رظنف ءاضيب ةرد هللا قلخ ام ا ضلال ىلا ال ويقع: ناك انا نيكتلظ
 هللا قلخف ىلثءنه تلاقو انهزالا ةرؤتفاف ضرالا هنم قلخف اهديز عش راو ءام تراص و

 رهقو ديدحلا قلخف لالا تربكشف لامجلاب ضرالا رهقف ضرالا ىف ادانوا اهلعش لامخلا
 قلخف ءاملا ربكتف هب اهرهقف ءاملا قلخف راثلا تربكتف رانلاب هرهقف ديدحلا ربكتف هب لابحلا
 | خيرا تركت 00 حايرلا قلخف باحسلا ربكتف ايندلاىف ءاملا قرفف ناجل
 | قلخف ىىد ًالاربكتف حايرلاو دربلاو را نع انكو اتبب هسفنل لعج ىتح ىد الا قلخف
 ءرهقف بكف تولا قلختف ضرملاربكتق هب هرهتف ضرملا قلخف موتلا 5 هب هرهقف مونلا
 صاالا ىضقذا ةرسكلا مون مهرذبا و ىلاعت لاق مك رانلاوةنلا نيب عذب ثرح ةمايةلامون جيذلاب
 ريكلا نا مث نورهاق مهقوف اناو لاق م ىلاعت َللاوه سلا قوف ىهاقلاف توملا خذ ذا ىنعي
 ( ىماجلا ىلوملا كاق ) هتلاذا نه دب الف ةرامالا سفنلا تافص دشا ن

 بسر“ ناهي هيس كنس رب كيران 1 ء. روم  ىاي ناشن زا ناك نم د فال
 كشر ناني نيمززا نزوات هول هناز ,, ارتاريكم ناسا نور 5

 نامداش ناتمشد و ريكهودنا ناتسد و دش شاف ىموه لتق ربخ نوج 6 لجر لاقو ©
 مرج الف هتمحر و هلضف ىلع دمتعا و هللاب مالا هيلع ىسوم ذاعتسا امل ن نكللو مءانتشك
 ندسحاب هنع بذ يح ادنِجا اناا هل ضو ةينما لك ىلا هلصوا و لب لك نم هللا هباص |

 نم نئاك 6 نءؤم وه لجر لاقو هلوش هنع هللا ىكح ام ةنتفلا كلت نيكست ىف هوجولا

 نءؤم ىنعا لوالا مدق ةثلان ةفص هناعا مكي هلوقو لجرا ةينان ةفص وهف # نوعرف لا
 متكينع رخاول هال كلذ و دوصقملا فالخ مموتب الثل ىناثلا مث فاصوالا فزرتا ياوكل
 هتصاخ الفطترلا لآ و نوعرف 0 ناك لدحرلا كلذ نأ مهفإ ملا هتاص نه نا مم وتل هياعإا

 نءؤملا لحرلا كلذ ناكو نيدلا ىف ةقفاوملاوا ةمححصلاوا ةبارقال مهما هيلا لوؤب نيذلا
 م كواعقيل كب نورمتأي "الملا نا هلوش ىسوم رذنم وهو همح نبا ىا نوعرف براقا نم
 ىلهلامامالاهلاق هيف ىلقام حصا وهو ةمحسملا نيشلاب ناعمش همساو صصقلا ةروس ىف قء-
 نيح ىسوم توبا, لمح ىذلا وهو را>لا بيبح ىلوو ريج همسا ىربطلا خراب ىفو
 ا ليئاحون نس لِدرخ لقو سي بحاص راحنلا بيح ريع وهو ملا ىف هيقلت نا هما تدارا
 نيع ةفرط هللاب اورفكي مل ةثالث مثالا قابسس مالسلا هيلع هلوق هلع لدب و لبق زح وا
 وهو ههجوةللامرك بلاط ىناني ىلعو سيبحاص راحنلا س.>و نوعرف لا نمؤم لقزح
 هشاوح ىف خيشلا نبا لاقو سئارعلا نع المن نويعلا نانا ىفاك 01
 كير وقنا نعؤم راحنلا بيبح ةثالث نوهدصلا لاق هنأ ماللا هيلع ى لا نع ود |

 مهلضفا وهو قيدصلاركبوبا ثلاثلاو هللاىبر لوش نا الجر نولتقشتا لاق ل قوعرفالا !
 ىبا ليضفت دارملا نأ امل نيتباورلا نتاع نيب ةفلاخم ال لاش نا ن ع ريقفلا لوش ٠
 لك ةياضفاف ةظف ولودهنء رقكلا رودص مدعو قبسأا ىف ىلع لليضف و ةّشدصلا ىف 3

 نوعرف نأ اضياو ايظق لجذلا كلذ نو» ىلع انلد نيتباورلا نأ م مْ ”ةئوخل ةهج نه امهم

 ( ىتصا )

| 

 ل



 ه«<عج ١7٠ 52 نورفعلاو عبارلا ءزجلا

 هنأ معزي ىذلا 6 هبر عدبلو هكالهلاب لجاعي نأ هلتق. مه نافاخي ناك نكلو ىمومةوبن

 هلا ممرقتل مانصالا ةداسع و هن دامع نع ةرامع وه ىذلا نيدلا نم هلع منا ام ريغل ىا

 رده مل نا جراهلاو براحتلا نه مكايند دسف ام 6 داسفلا ضرالا ىف رهظي نا وا

 ضرالاىف داسفلا وا نيدلا ليدبت نم فاخدقو هموق و ىموه ىحن و هموق كله و كلب

 هموقل ىا 6# ىسوم لاقو 8 نيرادلا ىف مهلا داسف و هموق كالهو هسفن كاله فخم لو

 مقرك هانب نم هك تذع ىلا © مالسلا هيلع هلق ثيادح نه نيعللا هلوش اع عمم تس نيح

 نذابعلا ىف هتقفاوم ىلع ثحلل مهلا و هيلا هتفاضاو ةيرتلاو ظفحلا وه بولطملا نال برلامسا

 ىزارلالوقاماو ريقفلال وس * ثعبلاب نامبالا مدع نم هنليامو ريكتلا هو هللاىلع ةءا راو

 هلق امل ةفص 34 اتناحتل موس نءؤيال 00 هساخم نوعرف نم هرودصو ةهفا_ثم هرودص

 فوخ كرو ناعالا ىلع ركشلا كرتا لاق ناعالا بلس ىلع فوخا بنذ ىا هنع هللا: ئضرر

 ثيدحلا ىفو ءايقلا ا ضرالا نم هعفرام رادع ضراللاىف هلفسال ريكا مرد ةرذ لاّمث» ناماس

 ةعباسلا ضرالاىفى تلا ةاسلسلاب ةللاهعضوريكت اذاوةعباسلا ءامسلا ىف ىلا ةإكسلاب هللا هعفر عضاوت

 , نوعرف نأ ىلا ةراشا ةياالا ىفو نيثيشلا دحا عوقو وا ىنعف ةيلكلاب يس د01
 ا هللا" نا م هم وق هردب وا هوقو هلوحب ىدو لس نا هرذب هللا نأ نظ هماق ىمع نم

 | ضخ ه6 مكبرو كاب 0 هب قاعتلاو ريغلا ىلا ءاحتلالا ذوعلاو : مساوخ رامزو دايرفو

 ١ نقيب هنأ كلذو لئاهلا عرفلا نءهسفن ىفامالا هف كي ىذلا ناك امو لتقل مهال ولو هلتق نعهل نوفاكلا مه

 , ءاعد نم فاخن و انهاظ هنه فاخم وهو ٠ درادزابوزا نم لتق ان ىن»ي ىنم هعنع ى هلسرا
 ْ هي كترد لد نا هلتقا حنا *# فاخا ىبا 8 كلذب ملكسو ازوهلمش هلاشالاو انطاب هبر

 || قشتالا ثديلل]اوحؤا ةباشالا ىولجتحا او .انوق ل هنأت نبوغتل ماظتف ناقيؤلع | خكوتل < ناك
 | نك نم © اهوحم و ءاقستسالاو دايعالاو ,ةعمجاو . سمعا تاواصلا ءا دال سانلا عامجا ىف

 | هركذ لب نوعرف مس ملو + ىشك ندرك نه زا ةيسزافلابو ناعالا نع مظعتم 4 ربكتم |
 | ةواسقلا ةلعب راعشالاو ةذاعتسالا ممعتل مهريغو هناكرا ةربابج نم هريغو همعي فصوب

 | مالسلا هيلع هلزوعرف نه تناك ىتلا ةرتلا قل ةياعر نوعرف مسيل ىضاقلا هعسو

 | ىلاو لاق مك عضوملا اذهريغ ىف همساب ههفاش دق مالسلا هيلع ىسوم ناب لوخدف هرغص ىف

 | ثيح نم ةيمستلا ردت ىلع نوعرف نم هلوق نم دشا اذهو اروبث» نوعرفاي كنظال

 | اذا رجزنيدقهنكل قاخلا ريقحن و قحلا لاطبا هنأسشو ىساقلا ربكتملا عبط نأ ال هءهبقع
 ملظا ناك ثعبلاب ٍبيذكتلاو ربكتلا عمتجا اذا اماو باسحلا نم افئاخو ءازجلاب ارقم ناك

 | ارفاك ايندلانه برخحن نا بلع الاف ثالثلا لاضخلا هذه هف ناكنم ناف دانعلا ِلظ و ةعاجلا

 هموقو هتامحف ماللاهيلع ناملسل يرلا رخس ىلاعت هللاناربخلا ىفو ةداعسلا ةتكردا نمالا

 | اكبلق,ىفيمتلا الغرول ةينحةنلبا نجل ال“ كللست لاتقفي ءامننلا .«لشلا ا ءدلك اقم هطس حك ويزمال ناورع

 أ اذافةعباسلا ضرالا ىلا ئىرخالاو ةعلاسلا ءامسلا ىلا اهادحا اناتلسلك هت ىفوالا دحا نمام



 | اراهظاىلاعت هللاو رحسلا ىلا هبشو بياتكتلاب هلباَع ةلقع ةكاكرو هعبط ةسخ نم دعلاو

 سانلا لعتلخدا هتلتقاذا مهلوقبو ةرحسلا ضعب الاوهامو فعضاو كلذنم لقاهناف هفاخم [

 نمُّؤلاةروس ههخ 58 :١

 ١ ءرهق ةفص رهظم هلعحبف هنوقش روهظ ناوا ىلا هلهمو هتبومع لحعيال همركو همكحلا ١
 | ةقلظل ءاةفنص | وهنا هلق” داعس لاك ىسوم_ غلطسو

 تسمو .امإ نيا "قلخ .نابدر .٠ تس داتفا: نايدزت نيز تنقاع

 دش روصنم وا دون ىلا مكره ه٠ دش روهقم وا دوب اديشن هك سه
 ه اول و ةرهاقلا تازجمملا نم هدب ىلع رهظام وهو  ادنعنم قلاب مهءاج املف كه
 ا نوعرف لئاقلاو ناميالاىف هوعباتىا 46 هعم اونما نيذلاءانسا اولتقا فِي مهواقش لامكتسال
 ىحتسنو معءانبا لتقنس لاق ام لكلا ةلزنع يذلا نحو نوعوةىلتاكماو سعال اذدقو
 هدئزو ةيسرافلابو نهولتقت الف ءابحا مهتانب .اوقبا ىا #* مءاسن اويحتساو قه مهءاسن
 هنأ كلذو لتقلا مهلع اودبعا ىنعملاو دنتك طبق نانز تمدخ ان ارباشيإ نارتخد تانكي
 انامز هلعفف هيدالو برش نيمحتملا رابخاب مالسلا هلع ىسوم ةدالو ليبق لتقلاب صادق
 ملف طبقلا ىلع ةقاشلا لامعالا عمو ليث رسا اونب ىتفن نأ ةفاخم هنع فك مت اليوط

 دنكشي ليي ارسا ىب ىاهلداتو اقحو اظيغ لتقلا داعا هنوش. نوعرف سحاو ىموم ثعب |
 كلم. باهذي .ةنهكلاو نومجتملا مكح ىذلادولوملا هنا مهنم انظ دنهدن ىراي ار ىسومو
 هوسو محركم امو ىا مهريغوا هموقو نوعرف 6 نيرفاكلا دك امو لِي هدب ىلع نوعي

 ىاكدوهبو ىهار كرد ركم © لالضفف الا  نانمؤمو ابدنا تب. ةيسرافلابو مهعينص
 ىفو موتحلا ءاضقلاو رودقملا ردقلا ةلاحمال مملع ذفنيو ابدع مهنع ىتغيال نالطبو عايضيف

 هلجرو هليخو هدنجم كلذ ىلع ناعتساو هموقو ىسوم كالها ىلع مزع ةي.جنلا تالنوأتلا |
 الا نيرفاكلا دك امو لاق 5 ناك ىلاعت تلا ظفح نم نكلو باذعلا مهقاقحتسال اماما |

 هف عام هنايلوانه ىلولارثب رفح نم ذأ لا زيجمب معر مهاالض دايدزاىف ىا لالضفف
 خايشلا لت قفا ماشلا فم نأ ( ىكح ) ىهتنا هتلسس حلا ىرجا كلذبو هرفاحالا |
 نم جرخاف هتقثخف دب ترهظف لسغلل ضوولا لخدف هريس سدق ىبرعلا نب نيدلاىح |

 ذفاثملا دسو تيبىف ديشرلا هسبحف ىهنبو سمهأب ناك اباش نأ ىكحو تيم وهو ضوحلا
 ىذلا لاق كجرخا نم لاقف دبشرلا هرضحاف جرفتي ناتسيف ىؤر مايا دعبف هيف كلهل
 ىف ديشرلا بجعتف تديلا نم ىجرخا .ىذلالاق ناتسبلا كلخدا نم لاقف ناتبيلاو ىلمما
 ديشرلا داراو هللاءزعا لجر اذه هيدي نيب ىدانيو اسرف بكر, نأبو ناسحالاب هل صعاو '
 ىنع اولخ ه4 ىنورذ #8 هئامل ك6 نوعرف لاقو له همارتحاو هءارك ١ ىلعالا ردَس لق هتناها '

 نكلهعسي هعسوك هرذي هرذو هلصاو ارذو لقتالو اكرت هرذي هعد ىا هرذ لاش فك دام
 نأ عا ىتاف #4 ىسوم لتقا له سوماقلاىف اك لعافلا مساب الو هردصعالو هيضاع اوقطنام
 ىذلاب اذهسيل مهلوقب ءئالم هفك مالسلاهيلعىموه لتش ماذا ناكو هلتقىف ىكدم حالص

 مهنا نيعللا مواو فرسلاب  ةعراةملاىلا تلدعو ةححلاب هتضراعم نع تز# كيأاودقتعاو ةهش
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 هه ١7 © نورمشعلاو عيارلاءزجلا
 هارت: "تكلا عين ؟رغللا"اوةكتفل ذو ةداغبلا لماذنأ رعاو «٠ اذهل سياكل ما

 ةمعن مهدازف ةيالولا ةمعن اوركشف ةيالولا ةمعن مهدازف ناميالا ةمعلا و ركشف نامالا ةمعأ
 ذعف دوج ولا ةمعن او رفك دقةواقشلا لهاوةرخ الاىف راو ةمشلو الا فق سلق كلوا

 ظ - تاييذعتلا عاوناورانلاب كالا ممدعو ادلاىف نعللاودرطلاوداعيلاو رفكلابهللا

 هدوصقم. ىلا لصإمل نا ىلاعت هللا ىلا نيدصاقلاو ننكلاسلا ضعب نأىلا ةراشا لا مهناب كلذ

 نع اشملا نم هريع ىلعوا هخيش ىلع هلق صاخ ضارتعا هامرحو هءاح بجوم نا معي

 ظ خيشلاربخلا ىفو نديرملل هايسالا لجع خويشلا نافةبان الاوةبوتلاب هكرادتنلو هناقوا ضعيف

 ( ىوتثملاىفو ) هتماىف ىنلاك هموقىف

 ظ شيوخ موق نايم دشاب ىنوج ٠0 شيب هتفر خيش هكربمغيب تفك
 حرش فو ءا دعالا نم ماقتنالاىف باقعلا ديدش ءايلوالل ءا دعالا نم ماسالا ىلع ىوق هنا

 وه ىلاعت هللانأ فرع نمو ماربا الو ضقنىف زج الو روصق هكردب الو بعت الو بصن
 ةقحض هضود هدأت اق دوحولاىف ةوقلا روهظ هتيصاخو هوفو هل وح نع هيلا عجر ىوقلا

 ملاظلا كالها دصق مولظم هرك ذ ولو كلذ هل ناكالا فيعض مسج وذ الو ةوقلا دجوالا

 ىهو #ي انناي ابي استلم هي ىسوم انلسرا دقلو قف هما: ىتكو كلذ هل ناك ةزم فلا
 يس سسوس

 | عم رك ذلاب تدرفا اصعلاك ةرهاظ ةرهاق ةححو ىا #* نيبم ناطلسو وه عستلا تازجعملا

 د« نوعرفىلا © ماعلا لع صاخلا فطع ليبقنم وهف اهنأشل امحفت تايآلا تحن اهحا ردنا
 ناماهو 5 ناماهو ف دركم تببونز ىاوعدو دون رضم ٌةقلامع مظعا هكن وعرف ىوسب

 تحن مينوكل مهلك موقلا ىلا لاسرا اههللا لاسرالا نال ركذلاب امهصخوا دؤنوا:ريزو

 انك ذلاب' ضخ ه نوراقو مهكولم نيد ىلع سانلاو امهل نيعبات ريزولاو كلملا فرصت

 دا نوراف ملأ ناشر الا نأ كعال و ةؤونك وهلا وما اة رمك تتسم كليا ةلارع وك

 رلغا لما والا ىف انموم ىسوم مع نا اليل! ريشا .ناك هن "ال ناماهو نوعّرف ىلا لاسرالا نع

 نوعرش اقحلم راصف ىرماسلاك قفانف ىنغلا ببسب هلاح ريغت مث ةاروتلل اظفاح ليثارسسا ى

 هاولاقف 3 ماقملا اذهىفريسفتلا لها رثك ١ هلاقام عدو اذه ظ فحاف كالهلاورفكلىف ناماهو

 قراخدك تس رحاسوا 6 رحاتم 8 هنا اصعلا سماىف اصوصخ تازجعملانم هرهظاام قحىف
 غورد هي باذك هنا نيملاعلا بر ةلاسرىف هاهدا اهف اولقو رحس ىورزا دبات ىن تداع |

 دكا هنداع ىذلا لادنككلاو موا لوسرنهو تاه ىادخ نماوك  ىم كب رد 0

 مهترخشس نأورحاش هنأ نوئعؤب اوك مهن”ال راحس اولوقب لو ىرخا دعب ةرمب بذكي ناب

 ةبقام نايبو مالسلا هلع هللالوسرل ةيلست هيفو ملع راحس لكب كونأي اولاق اك هنه رحسا
 از -هنلؤسذل وس! نقم ةلمجلا "اح البو ال ادفو انا مكاو املي ]بينكم هلأ يلع نم

 هقلخ لذرا وهنم ىلا هتقوىف هقلخ لضفا لسري 'انسحا فطاوعنم ىلاعت هنا ىلا لا

 | هلاونو هلضشن هلاح حالصال هلالج ةرذحو ىلا هوعديل هداع سخا .ىلا هداع صخا ثعبو



 نمملاةروس ههي © ١07١

 التل اناا: ور كانواتنلا نسوانجي ةوسكو دسم يملا تحدت ىلا عار

 ةنايخ طئاسولاب قحلا ىلا حورلا رظن اذكو ةقيقحلاو ةّيرطلاو عرشلاف ىضرم ريغ اهنم |
 ( ىدعسخيشلا لاق ) ةطساوريغب قا لاح هل ىلح نأىلاضاقنالا ىلع ريصينأ هيلع مزلف ْ

 درخ هج غلاب هح ندبد عنص ردك ٠ 0 دربنا سششوه هزور كي لفط ارح
 | لكح و نيج نايور وخرد هك : لنارَودمآ دنت :ىنه" ىتع

 لدعلاو قدصلاب ىا 6 قحلاب ب مح  ىغَس هللاو له قيقحتلا زظنل قيفوتلا هللا نمو
 أ تح وهؤ الا ىثب ىضش الف قالطالا ىلع ك اا كلاملا هنال ”ىسو نسحب لك قحىف

 د ىا 6# نوعدي نيذلاو فلكم لا فوخل ديدشت هّقف هب قيلبو فاكملا هقحتس لدعو

 مراكش يلب لف كج مهاناو ةيسرافلابو مانصالا مهو ىلاعت  هنودنم وه مودي

 رئاداج رك لل اربز ىزيحم ناشيا دتنك ىم ىمكح ه ىشب نوضمإال قو ادخ نودب |
 نامرفو مكح توقار قولو دنا كوامموقولخم دنئاويح رك او تسيننادب تردق ارئاشيا |

 هللانا ف ىضَه الو ىضَه هقحىف لاقال ادامح نال مم مك اذه داشرالافو تسين |

 نولوهام عمسينم ناف قحلاب هلتاضقو نيعالا ةنئاخح ىلاعتهماعل ريرقن # ريصللا عيملاوه |

 لاحم ضيرعتو نولوهو نولعشام ىلع مهلديعوو قحلاب ىضق ىضق اذا نولعشام رصسو |
 نيدويعم نوناوكي . فيكتف نيتقصلا نيتاهب سبلتلانع نوتايرع_ مهاف هنود نم نوعدنام

 جرو دادولا لهال لاصولابو داعبلاب بناجالل ىْضَس ىلاعت هللا نا ىلا ةراشا ةب الاىفو |

 مهناعا ةطساوب ناكناو لزالاىف.ردقو هب ىضقام ىلع مهفاصوا تاقلعت نم نكلاسلا ْ

 | نينا عمس اذكو مدعلاىف دعب مهو لزالاىف جئاوحلا لاؤس عمسدق هللانا ةحلاصلا مهلامعاو |

 | رافكلا فيوختىف غلاب امل هلا م ممتاجاح رصناو نيبحلا بولق نيو نيينذملا سوفن |

 | رفسابا # ضرالاىف اوريسي ملوا 8 لاقف ايندلالاو>اب فيوختلاب هفدرا ةرخ آلا لاوحاب '
 | ابوصنم نكي نا زوجم 6 اورظنف 8 ترا“ ىارب نعيو ماش نيمزرد كم ناكرششم دننكمت |

 يذلا ةيفاع' ناك فك وه: ماهفتسالا باح هنأ [ىلعاايوصنما نوكي ناؤ'لؤريسي ىلع بفطغلاب |
 مهارضأو ةومو داعك مهلسرلةبذكملا مثالا نم مهلبق نم لاح ل آم ىا د مهلبقنم اوناك

 تافرصتلا نه انكمو ةردق # ةوق مهنم دشا مه اوناك قه شيرق راحت رم مهرايد تناكو |

 نوحلفملا مه كئلوا هلوقك نيتفرعم نيب طسوتلا هتح نأ عم لصفلاريمصِب "ىج امناو

 عالقلا لثم هك ضرالاىف اراثاو قم هيلع ماللا لود عانتما ىف :ةفرعمال نم لعف! ةاهاضمل |

 مهييذكتو مكر فك سب مهكلهاو.مبقاع 4 مهونذبا هللا مجذخأف قه ةثئثملا ندملاو ةئيصحلا |
 ركذام ىا 6 كلذ ف مهظفحبو مهش 6# قاونم ع هللاباذعنم 6 هللا نم مهل ناكامو ذ: |

 | تازجعملاب ىا # تانيبلاب مهلسر مهينأت تناكج + عما كْبِعَب ىلا: 46 مهتاب قم ذخالا نم :

 الجاع اذخا هللا معذخأف 9 مهلسر وبذكو ام هو اورفكف + ةرهاظلا ماكحالابوا

 باقع ربتعيال كرتقلا لهال 3 باقملاديدش ف نكمشلا ةباغ ديرب ام 0 2 ىوق هنا 8

 ٌ لثم مدصل كا اونما هحو ىابق مهك اله راما مهعراصم او.دهاشدق 2 وهف هياقع قَد

 ) ة!اصاام)



 «ه©ج ١ال١ نورشعااو عبارلا ءزجلا

 ةبوَقع كلذ َناكو هطسو ىلع هدجوف هنع شتفف ناكدلا يحاص هعناف هلحم نه قاطنلا 55

 ةنايخ ناّمع ونا لاق هيلع بقوع و هتقرسب م ىتح قاطنلا كلذ هءادحت سال هيلع هللا نه

 قوقل ركب ونا لاقو تاوبشلاو ىوهلا ىلا اهاسرب و مراحلا نغ اهضغيال نا وه نيعلا |

 | ىرواسنلارفعجو:ا لاقو ةوهشلا ةدارال هنيع دم نمو اربتعم /قلاللا)ةتنلغوودعت قم ملعب

 تاقوأرد هكتسن ! نابحىاهمشج تنايخ هكدومرف ىريشق ماها ةوهشلاب هرظن فراعلا ىنز
 هك له زيوك غوود 0 روز رد انج كير اذنك 61 طم 2 اربي ار باوح تاجائم

 | مان انع مان نمو ( ع) دور باوخم وا مثج ديارد بش نوحو ديك" نم كج, ىوغد
 .٠ انلاصو ةنع

 زاكتل داغلا مهش نوحوا 2 5 راكد> قشاع ةديد ابار باوخ

 تسل با ىاه.شح نا'سقن كي :.. ٠ تس ناوخ ار امشاع ىاهمشح
 لاعفا نا اذهب تيئارشوا تناك اريخ اًتلطم رارسالاو رئامشلا نم هو رودصلا حن امو

 ١ اذا نيعالا ةسئاخ ىهو اهافنخا نءال نوكت حراوجلا لاعفا اذك و ىلاعت هلل ةمولعم بولقلا

 اذا نيعالا ةنئاخ ىهو اهافخا نال نوكت حراوجلا لاعفا اذيكوا ئلاعت اهرقم وانه كلن اك

 ملعلا ىف غلب اذا ك احلاو ىلؤا نوكي حراوخلا لاعفا رئاس ىلاعت هملعف ىلاعت هلل ةمولعم تناك

 لياعتلاةوقىف جلا يلعب ىللاعت هلؤقف ئوقاؤ' العا نقرا هولا انو وكت نا: بجو اجلا لنهوالا

 ا اا تاننمتم نم رودصلا ى امو ةيمحتلا تالب واعلان اقو راذبالاب الل

 اهقلعت نم جرخي ىتح اه افوقوم كالاسلا نوكيو ريبخ هب قحلاف حاورالا تابوعسعو بولقلا

 مث ةقيقحلا ماكحا هيلع ىرحبل ضبقلا ماقم ىف ريصيال نأ رودصلاىف هتناخ مهضعب لاقو
 | لاقو رودصلا:اي:افخ و نوعلا ةنابخ هللا فصو دقف طئسلا ملاعب هل تدكش

 لق 'نوكي انشأ تأو ااذاف ةينلقلاَب اونبا: نمر انئاب. نقلا نا كلذ. و.كلذ. نما ىش هيلع خيال
 ةكرح اهملع ىرجب باب نيعلا ىلا بلقلا نمو هنم ظحلا بلطيف هسفن كلذ معي هنم بلقلا
 ةنايخ نا تملع كلذ تققح اذاف بيصن اهل هنف ”ىثش ىلا رظنلا ىلع احن سفنلا سج اوه

 | اهرهطو ةليوط تاضايرب اهضارو هسقنس افراع فراعلان اك اذاو رودصلا نحب اع ةقلعتم نحعالا

 كللا# اهظوظح نه ةفاص تراص ةعيرشلا باداو فوخلا مامر اهمزو 1-3 تادهاجع

 | اهنكلو اهظوظح بلط اهرش ىف ىرخم ةظحل لك ىف تاوبشلا ىلع اهللبج اهرس:ىف تيف
 | ةيور كا تحرخ ةصرفلا تددحو اذاف اهفوخ نه حورلا قع امفحاو لقعلا ع هنقج

 | ةوهشلاكلتو قخرظنلا كلذو مراحلاىلا رظنلا نم اهظح قرستف اهدارص ىلا رظنتف نيعلا

 ذوعا٠ لاق, كح“ مالتسلا"هلعقيلا اماه .ذآعتسابوةةيداالا ده لف ةناحتست .هللا!ءاماهفط وأ ةفخ

 بلطيو ضبقن لزالالامح ةدهاشم نع بحتحا اذا قشاعلا عورلا نامث ةيفخ ةوهش نم كب

 | ةيناحوزلاراثآ اهف ىتلا ةيناسنالاةروضلا نم. كلذ. بلطبف ىلا ىلا نظني نإ ردق: الو, هظبح
 نلعلا رظنم ىلا تاقلا رظنم 9 نمو باقلا رظنمه ىلا لقعلارظنم نمو لّقعلا رظنم ىلا هرظنم نم رظنبف

 رتتساا مهل فشكنيل تانسحتسملا لامج ىلا نيعلا نم .رظنيوةروصلا ر ظننا ىلإ قيمنا وظن .قرمو
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 خفتلب لقو توملاب اوكرتسف جرخآلو اوسفس و او> ورتسف 5 الف عهقواحح ى قضت | |

 بولقلا اما نم لاح © نيمظاك ف ة ةرحنحلا ىلا باقلا عفتريف ةئرلا ىا افوخ رحسلا |

 ١ فيرعتلا نم لدب ىماللا فيرعتلا نا ىلعءانب مهرجانح ىدل مهولقذا لصال اذا ىنعملا ىلع |
 | ىنعملاو رثالا راهظا مدعو ربصلاب هسفن ىف هسبح و هيضغ در ىا هظيغ مظك لاعب ىفاضالا

 اوحرصِيو اوقطنمنا مهنكعال ىعي امه مالتما لاح نيتك ان 0 للا ىلع نيمظاك
 ٍبولقل اذا هلوقف مهلع غلا ةبلغو ككل نم “فوخلاو نزيللانم معدنع ام |

 فوهمللا ناف مالكلا نع زجعلل ريرقت نيمظاك هلوقو ديدشلا فوخلل ريرَق رجانحلا ىدل
 ا مظع ردَس مل اذاو نوكسو ةفخ عون هل لضح ىوكشلا ثبو مالكلا ىلع ردق اذا

 | ىنعي قفشم كرر ىا ه# ممح نم هي نيرفاكلا ىا 4 نيااظلل ام ل هلاح دتش دتشاو هبارطضا |

 عيفشو :# عاطي عيفش الو وه دنك عفد ارناشيا باذع نابرهم رايو قفشم ىثوخ جه |

 ْ هتعافش لَشو ناجم نع زاحم عاطي نا ىلعو اعم ةعاطلاو ةءافشلا فن ىنعم ىلع عفشم

 , الاح ىلعا وه نم دوجولا ىف د هوو الاح لفتشا نوكي ةقيقلاىف عيطملا نأ ال

 اهن”ال رافكلا قحىف ةعافش ال نأ ناس ةبأ الا ىفو ىلاعت هلاعاطم نوكي ىتح ىلاعت هللا نم
 | مهريغ نمو مهنه معا ناكناو نيرفاكلل عضوم نيملظلل لق امئاو مهمذ ىف تدرو |
 نم دحاو لك ءافنتنلا ضاصتخا ىلع ةلالدو مظلاب مهل اليحست ىهاظلا بسحم ةاصعلا نم |

 هيلع ىنلا وهو اعفشم و اعيفش و اممح نيملسملا ةاصعل نأ تبثف مهن عفشملا عيفشلاو مهلا

 ا نيادم هي م # نيعجا ةكتالملا و نيبرقملا ءايلوالاو نيلسرملا و ءاننالا رئاس و مالسلا
 | زاجم ةرظنلا ىلا ةنايخلا دانس او نيعالل ةنئاخلا ةرظنلا ىا « نيعالا ةنئاخ هه ىلاعت ىادخ

 | لازت الو ىلاعتهلوةك ةيفاعل اك ردصم اهنا ىلع نيعالا ةنئاخ معيوا رظانلا وه نئاخلا 0
 ١ دارملاو ةنامالا اهضيقن و رسلا ىف دهعلا ضقنب قحلا ةفلاخم ةنايخلاو مهنم ةنئاخ ىلع علطت

 ١ مدآ نبا ايربخلاىفو هللا ةيناثلا ةرظنلاو بيرلا لها لعفك مرحملا ريغ ىلا رظنألا قارتدا انه

 ليف برم حو دضعلل ةياراقم اهنوكلا هياثلا قود ءاح اش اهعوقوأ + رسم قول كال نك

 ( ىوثللا فو ) رظنلا قفز
 ىروخيم دوخ ىوله زا بابك ىف + ىرب ىع ىظح مثج ىانز رك ْ

 اه ىتكو ةوبش بلقلا ىف عرذتا ةرظالاو سيلبا ماهس نم مومسم مهس رظنلا نأال كلذ و |
 ( ىنشاكلا لاق ) ةنتف

 بيعلا هجو ىلع نيعلاب نمرلا ىا ٠ مدرم ٍبياعمب ندرك زمهاب تسمارح هجناب رظن مشج

 تسود 3 كو رف ردآت يظل ضحك كيوأب عنص ىبزا مشحود

 ةيمدتلا تاليوأتلا ىفو اه ركش وا ابذاك ةيؤرلا ىعدن ىنعي تيؤر مدعو تيؤر رد ةردكماب

 ليق اهانعم ىفو بوبحلا ريغ ىلا رظلاو بوذحلا ريغ ايش مهناسحتسا نيبحلا نيعا ةنئاخ

 72 م ا
 ناكدلا نع دعابنال مث + هكدا كر و قاطن هنقو ناكدبرم مهضعب نأ ىح

 ( دقف )
 م ص مدع و ص صم م عصا جل
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 ةقاننإ ضةكيهح هئذب نتاداناد يرو ديزيكيا ىنك بانكياري ىنأب رو تيارا كا

 مويلاىلاعتهلوقل اليلعت نوكيف اعيرس هنوقحتسي ام مهلا لصي و نامز برقا ىف مهترثك عم
 عوقو داعبتسا محدوب امبر زوربلا مون و قالتلا مون هنيعب مويلا كلذ نوك ناف 35 ىو

 اهبف الا ةنْلا لها لَه مل ماسح ىف ذخأ اذا هنع هللا ىضر سابع نبا نعو هيف لكلا |

 لاق ) راهلا فصن ىف مونلا ىهو ةلوليق ليش لاق نم لَ مل هلوق اهف الا رانلا لها الو
 ئواب ازور _نارد .هكتسا سيرد ىزور اروا 5 درك افتعال يه (| نايبسالا بثك ىف

 قرغتسمولوغشم مديهد دود رارقس زورو بشو تسه ىباتعو ىباسحو ىباو> و ىلاؤس

 نكي هيلاطن داود ودم كيعز هيه وكي سك /(تيحن ديميقرف تعد ذإ كرضت نام جف ناك

 ضرعلل اوت و اوبساحت نا لبق مكسفنا اويساح تسا ريخ رد دنك دوخ دكا ده

 هكمساوخ اتفك دوب ىتراع ةناخرد و تشون ةمان ىزور نيد ناكرزب زا ىبي ربك الا

 ةملظمإ ]نإ ةديع ن1 درف نك ديانإ يفك مايطاخ ردود كشحا كا ك1 د

 دح* ال ىئشال نايذلا انا كلملا ثا للا, لوَش , تيدحلا و درك كله ناببك ةناخ كام

 ءامحلل ءارقئا نه صتق“ ال تاياورلاضعب ىفو ةي الا هذه مالسلا هيلع التو هنم صتقا ىتح

 تسجحت ىللابو ار 0 ندءزرو ١ تسيجت ىلاح ُِظ لها ٌهدعو رد

 تسحم ىلاهشو ةول طك ال هيد ارح زوروود هكزيحرب ع زا

 ه.لوعقم هنا ىلع بوصنم هي ةفز الا موب قه ةكم لها ىنعي دمت اي مهفوخ 6 مهرذناو

 ' مضلاب ةطخلا اهلوخد رانا لها ةقراشم هو اهتقو ىا ةفز آلا ةطخلا مون مهرذنا مهضعب ْ

 ' اهنارغل بتكت و, طم نا ىجتستا ىلا ةّيصعلا روقالا ىف لمحبي يك (و ةضفلاو ىمالا ١
 | ىهو را عمج # رجانحلا ىدل بولقل اذا 88 ىتفملا ىدعس ىشاوح ىفاك

 | .عزفلاةدش نم "ا ١ نعي مفتر: بواقلا نا ةقزآلا موب. نم.لدب هلو.« ولك ةيسرافلاب |

 | 5ع هللادتع قلي ام كاتكلإ بيب ريب د لا يعيش داد وا 1 ىف 0 ماوتن نورس

 | ةملظم هدنعو رانلا لخدد نا رانلا لها نم دح الالو ةنْلا لخد. .نا ةنلا لها نم

 | ةمايقلا دارملاوبرق اذا لع دح ىلع ىمالا فزانم ةلعاف ةفز آلاو هب رذنملاهال مهرذنال

 ترفلاروعو اهفوزال ةفزإ ال ثيمس و ةمآقلا تيرق ىاأ ةفز الا تفزا هريظنو كنااذلو

 اذا ناك عاطل اولا ين تدحلافو هيرو كالا دعيسا داو 105 ا 4
 | ةبسنلاب ةعاسلانيبو ىنس ام نا ىنعي ىطسولاو ةبايسلا ىلا نيتاهم ةراشالاو ٠ ىنقبستل تداك

 | ىحاسملا برقلاب ىبمزلا ب رقلا هيش ةبايسلا ىلع ىطسولا لضف رادقم نامزلا ن٠ ىضءام ىلا

 ظ ةعاسلاب ةمايقلا نع ربع اذلو تقولا قيضب راعشا فوزالاىف مث ةعاسللا برق ةياغ ريوصتل

 | لاقو تادرفملا ىفاك اهو قبضو ارق ىلع اهيبن' ىضاملا ظفلب امنع ريعف هللاسما ىلا لبقو

 ' قئالخلا بساحف نأش نع نأش ىلاعت هلغشي الذا اما هباسح عيرس ىا © باسحلا عيرس
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 ١ تماس نشذو دن او نيمز ىور ناهاشداب زور نا نرحلا ع بهذا ىذلاةيدجلا

 همحر هكاز راهق دحاو نىنركمدزسارك ىهاشداب هكدبا ادن هتسي رب لزع ُةتش رب ناشيا

 | تمعن لاهو كلب ناهج ناطلش :تسهاسو. مث هن ىو ”ىهاشدانو تسغاشداي ناهاش
 موسر هلالج لجوا هكتسشا فالخرب ىهلا كلمو دننك رخف هاكردو هداسو راوسو

 دنز كالفا لك ايه رب رهق غينو دنادرك روثنم ءاهار ملاءو دئزرد ىزانس شتآ ارنوك

 ىا واج دهد ناوج ارباطخ نيا هكدون نا ”ءره زارك مويلا كلملا نمل هكدهدادن

 ناب ارت هك مناد دهدىاج ىهلا مرك ه انيرد ارنيد ناكنعرسو نارس هكا تمانق ”نيكشم

 رخآ ىرام ىب رك ١ نيكسم ىا دن ا تتخرو دنناسن اك هديروش لمعو دولا نيس

 قاداولل نما 'زئااهلاش ىقاكوزاب ادم ركاأوا وك ىئوود*تانشتا» تتطابرد رك ا وكل“ ةلان |

0 

 ٠ رازه دص ىراد نوعرف ءءادر ريزي نوح دوس هج تنوراه نيلعلو ىموم قاضي

 مويلا كلذ يف لاحلا ىهاظ هيلع لد امل ةياكح للا مويلا كلملا نمل هلوق نوكينا زوو

 لاخلا ةقيقحم اماو بائرملا بارا امل بابسالا الولذا طئاسولا عاضراو بابسالا لاوزن»

 نوكفقلخلا»ءانف دعب كلذو هدو ىلاعت هللاوه سجملاو لئاسلا لبقو اًمئاد كلزي ةقطانف
 دبعلل ءاعداهفصنو ةللءانث اهفهصإ ةحتافلا ةرو-نا ىهو ةفطل انههو ىلاعت هللا نم مالك ءادتبا

 لوقا نا ىنْش لوم هن“ نيلاضإإالو تلق اذاف نيمأتلا رخ الا ىلع بجي دحاو اعد اذاف |
 كلملا“ نمللانا لوقاو ةفايقلا موب ناكاذاو نيمآ لقو ىنع ايئاث ىدتعاي تنا نكف نيمآ |

 هلللوقاو كنع ابئان ادا نوكءاف ربقلاىف تناو راهقلا دحاولا هلل لوقت نا كِدلَع بج مويلا

 نمل هلوق هللارك ذ امل مهتفرعم ةلقو لاهجلا ابط ءوس الول ءاطع نبا لاق راهقلا دحاولا
 هقح اولهج امل كلذو ةقيقحلا ىلع كلاملا وهو هل لازب الو لزب مل كلملا ناف مويلا كلملا

 هللاولق نا ىلا رارطضالا مهلا ةرخ الاف هتقيقحو كلملا !ودهاشو هتقرعم نع اونو

 رارقالاب زحعلا ىلع لكلارهق ىذلا راهقلاو دادعالا هن لطب ىذلادح اولاف راهقلا دحاولا ا

 بيير راهقلا دحاولا هللهلوقىف هحور هللا حور ىدنس وىخي.ش لاق اهركو اعوط ةيدوعلاب 7
 قسالف لكلا لحمضف راث آلا اهرهشو ٌةقيكتلا امدحوب عقد ةيدحالا تاذلا نافذ قا |

 ىجيال ءانفلاب مهدوجو نم نوجراخى ا نوزراب مهموب ةمحنلا تاليوأتااىفو ىلاعت هللاىوس |

 نمل ىلاعت هللالوقيف هللاريغ هل قسال ىت> هلانفا دنع مهدوجو نء ”ىع مهما هللا ىلع |
|| 

 هلوه ه رمش سدق ديلا هلا راغشا ىذلا ماعملا اذهو دوحولا كلم ىنعل مويلا كلملا | 1

 بيجلاو ىعادلا وه نوكي دو_جولا كلم هللا ريغل نكي مل اذاف هللا ىوس دوج.ولا ىفام |
 ٠ هللاريغ ببحلا الو ىعادلا تب اش ةيراهقلا ةنصب ىل# ىلاعت هن*ال راهقلا دحاولا هلل كام |

 مالسلاو موهوم تزثكأ ةباتقرد افإ» يزود كايلوتاو الط و طداذا ىماح

 ذئموب ىلاعت هلوقيس امل ةءاكحوا ناوحلا ةمم هوم وو عرس |
 ارش وأ زيت نم ةرج افلاوااةؤبلا ؛ساوفنلا د سفن لك ىزمم ىا باوحلاو لاؤسلا ب قع |

 باقعربهنو دتنك ك ىك باولا زا هن ىنعي باذع ةدايز وا باونأ صقتنب 45 مويلا لظ الو |

 (ىك)



 ع2 ا5إب هوم نورشعلاو عبارلاءزجلا

 نينمؤملل ةياردلا حور ةيمجنلا تاليوأتلافو سو هيلع ىلاعت هللا لص دم ةون هرك نم
 | عكا ةيئاطع ةوبنلانا ىلع ليلد ةي الافو نيدنلل ة ةوبنلا حورو نيفراعلل ةيالولا حورو

 أ ىبلالا ضصاصتخالا ىلا لي ةجراخلا باسسالا ىلا رظنسالذا ةقيقْلا ىف ةيالولا اذكو

 ْ غالبا ةوعد راذنالاو حورلا وا هيلع ىتاملاوا ىلاعت هللا رذنيل ىا ءاقلالل ةياغ # رذنيل

 مون .باذعلا سانلا رذنيل ىا ىناثلا لوعفملل فرظ اما ه# قالتلا موب ه»8 فيوخم عم
 هتعاطفو هل وه ةدش نم هناف ةلاصاوا اءاستا ىباثلا لوعفملا وهوا ةمارتلا موه وهو قالتلا

 داسجالاو حاورالا هيف قالتن هلال قالتلا موب ةمايقلا موب ىمسو ةلادا راذنالاب قيقح

 | نورخ الاو نولوالاو لامجالا و نولماعلاو نودوعملاو نودباعلاو ضرالاو تاومسلا لهاو
 قالتلا موب نه لذ. هي نوزراب معموب قع ةينابزلا مم رانلالهاو نومولظملاو نوملاظلاو

 ةءالررسك دينك ناقل دعب ني وو نم ليتل اعمل نانا كل ع در اع
 قحرالا نوكل ءايؤن ه3 اول ليج نم ”ىش مسرتسيال نورهاظوا مهروبق نم نوجراخ
 ةارع ةافح نورشحم ثيدحلاىف اك نوفوشكم ةارع ,هاما باث مهلع الو ةيوتسم ذئموب

 فلقالا وهولسغا عمجو هيلع سابلال نم وهو راع عمجو هل لعنال نه وهو فاح عمجال غ

 | دقونورمثحم مماف اونزي مل نينمؤم ةبرغلاىف اونام اموق الا نينوتخم ريغ ىا نّتخم مل ىذلا

 | اوغلاب امون لاق مالسلا هيلع هناف مالسلا هيلع دمح ةدانم اضيا اموقو ةنل!نم ابان اوسك

 ٠ هللاىلع ىنال زي ةارع ةافح مثالا رئاسو اهسفك اب ريت ىتدا ناف 5ك انوم نافك ىف

 دسم -

 1 لاق اك مرتك عم ةقحاللاو ةّقاسلا ةيفخلاو ةيلجلا مهلامعاو مهنايعا نمام ه5 "ىش

 ناطيحلاب اورتتسا اذا مهنا نومموتب ايندلاىف اوناكو ةيفاخ مكلم ىخحنال نوضرعت ذئموب
 نإ ٍِس الصصا كلذ نومهوتسال دموي مهف مهلامحا هياع ىنحيو مءاربال هللاناف بححلاو

 مويلا كالملا نمل دانم ىدانب ىا مهلاوحا روهظو مهزورب نيح لاش ىا ه# مويلا كالملا

 مهنمؤَم رشحلا لها هيحيوا 6 راهقلا دحاولا هلل 8 لوشو هئيعب ىدانملا كلذ ىا ببحيف

 وهو اراغص هلوش رفاكلا نكل اضيا رفاكلل ةينادحولاب ىرورضلا ملعلا لوصخل مهر فاكو
 اذهو اضيا ايندلاىف هلوَش ناكذا اذذلتو اجاهتنا نمؤملاو ةمادنلاو رسحتلا ليبس ىلعو انا

 موب كلذ صخ فك تلق ناف مالسلا هباع سيردا بيلا نا لبقو ريرقتلا لاؤس ىمسي
 هنا الا مايالا عيمحيف هلل ناك ناو وه تاق تاقوالاو مايالا عيمحىف هلل كلملاو صوصخم
 الو اكلم عدم ىعدبإل ةمايقلا موب. ةعطقنم مهيواعد نوكت مث ايندلا ىف هدابع كلم هناحبس
 راكشاب اهزار زوو ناؤ# (نارثمالا, فيك( .لاقر)/مويلا كلملا» نمل لاق الو: نم وب كلم
 ناشيورّدو, نيرادن# بانيتكي ماقبر دلو ركشرو ناركتاوت ديرد نايراوتم ىاهدرب دوش
 كاخ دنئز لمع ىب ناملاع ناسليط رد تحيضف نينا( هنتي نسزام لهب همام رص ىف
 نايمزا رتسك اخ هكنانج دبا ب نوريب تشجوكاخزا يي دنزير ىنارص ءأ رققرفرب تمادن

 قيرطلان با ديوكيم ىكي هللانم رارفلا نبا ديوكيم ىي فدصنايمزارد هكنانج ىكي شتا
 ديوك يب .اهاضحأ الاب !ةرييك الو ةريغش_رداغنال باتكلا .:اذهلام :طاوكيم, ئب هقاوملا
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 موب نيبرقملاو راربالا نمرسشحلا لهال ةلظ نوكيلو ةمايقلا موب مهلع اودهشي ى مهلاوحا |
 لاق اك سو هيلعىللاعت هللاىلص دمح فرش راهظال الحم نوكيلو ضرالاو تاومسلا لدبت
 ىمظعلا ةعافشلار ثا رهظي هيف شرعلات حم ماقم وهو ادومم اماقم كير كثعس نا ىبسع ىلاعت

 نك اناا نمس نزعل تطل نع تنل الش قر كنق عفر ىلاعت هللانا لاقيو نينمؤملل

 ىواحلا نم للبسلاو :بتكلا نم ناءرقلاو راونالا نم سمشلاو سهاوجلا نه توقالاو |

 روبشلا نم .ناضمز ربشو. عابسلا نم دنسالاوراجشالا. نم نوتيزلاو. سامللا نه. ريزخلاو |
 هيلع اد#و لاعقلا نم ةالصلاو لاقملانم ديحوتلاو ىلايللا نم ردقلا ةليلو مايالا نم ةعماو

 كلملاشرعلالاّشو طحلا مسكلا ىنعع شرعلا ناك اذا اذه مثالانم هتماو لسرلا نم مالسلا

 هلع هللاىوضر رمع نأ ىورو هتنكمو هتوق تلاز ىا هشرع لث نالف لاق زعلاو ةطسبلاو
 ىنعم نوكيف ىشرع لثل هللا ىنكرادت نا الوا لاق كب هللا لعفام هل ليقف مانملاىف ىؤر

 تادوجوملا عفرا هقلخ ىلاعت هن ال مظعلا كلملاوذ ةيمحتلا تاليوأتلا ىفام ىل اع  شرعلاوذ

 ىلاعت هللان "ال قيقحلا شرعلا اهناف بولقلا شرعوذ اضناو ةمظعالا راهظا ةئج اهمظعاو
 عيمجم هنايلوا بولق ىلع ىوتساو هب شرعلل روءشالو ةينامحرلا ةفصإ شرعلا ىلع ىوتسا
 ىونعلاو ىرودلا ناسا ناكايذ اذاف 1في عد اطقم < نم هللاب ءاملعلا م تافصلا

 لازتال نيب 4 حورلا قلي 9 انيس ومات انطابو اهاظ 3 نان ريت يع اتاطمزاب ءأ 1

 فضصو اذلو هنم ىنامملاقزرلا لانا نايب دعب ىولعلا بناجلانم ىباحورلا ىونعملا قتزرلا |

 لاب لانج م رايتس ا ءاقلط م ةيحارلا يانا نزال [شرعلا اًذِو تاهنردلا عيفد هوكي هين |

 حورلا .ةلزنم بولقلا نم ىراجلا ىحولا لزني ىنعملاو ثاكرحلا عيمج أدم شرءلااصوصخ
 ناف بولقلا .ةامل بيس ىحولا كلذك مانسجالا ةايل يبس -ورلا نا 516 دايحتال اوي

 هب ىحي هن ال ىجولل حورلا ريعتساف ىحولاب ةلداخلا ةيهلالا فراعلاب ىه امنا بولقلا ةايح |

 | ناك قع ال راج فرت لسن اياب تسي ةنع اميل ويقف وخلا كلا كهشل لع هج درك جيتا

 فيضاو ليئاربج خفن نم ناك هن“ال هلا ور ىسدع ىمسو بولقلا ةايح هيف ام ماسنالا ىتأَي
 نار>خسم نامسقلاو ىناحور اماو ىئابج اما ىلاعت هللا ىوسام نأ معاو * اهلطمت هللا ىلا

 ىلع هالئتسشا لع لدي نثرغلاوذبةلوقفي شرعلا همظعاف ىناهسلا اما ىلاعت هيجل تح |

 هرمال.تارخيسم اضيا تايناحورلا نأ ىلع لدب حورلا ىتاي هلوقو هلك ماسجالا ملاع ع

 ان ةكئالملا لضافا نم وهو ءاسالا ىلا ىحولا غيلبتفف هل ارح ناك اذا ليئاربج ناف

 ءاقلالا دنع ظفللا ةروصب روصتب اعاو ةيونعملا روهالا نه وهف هسفن ىحولا اماو هريغب كنظ |

 , اف هياع فاكمال ثعبو ىحولاب يما هناف ىجولا هب.ديرا ىذلا جوررلل ناس ه# هما نم 2 |

 ايش م( وكل ذل ىف اتم! كاسيو ناشلا ىمعتوعام انع ىسالاو دارملاب يلف موقنو هسا |

 ماكحالا غايتو هتلاسرل ءافطصا ىذلاوهو # هدابعنم ءاشيام ىلع ف ىلاعت ءيمانم أدتبمو |
 اذه, فطام هنصا لجان م ءاشن نم ىلا هلنسرب ىا ليئاربج ورلا احلا لاقو و مهلا |

 و



 رايز كياوكملا هلو أقم عتشتلا تاومسلا قوف:ةقلخ :ةنتسفلا ةئامعإرا'نكرلا ىلا
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 * ئثوتن انف تبزرش ان ءانقلاب الا ءاقبلا دجتونب ال 'كهداومزف :ئزن نع

 تل اب ارخ أ ىانواح ىاه هار داز 5 ىهاوخ ىمهاش ركن درد شون

 تستاذلا ىلاف قاشع هر ىقاب هك هراظع ىا هرنرد دوشانف شيوخ لاحز

 تاجرد عيفر ىلاعت هنا مهرارسا هللا سدق ةيففوصلا تداسلا دنع ةب الا ةقيقح ريقفلا لوش

 وهو لوالالقعلا اخ ىلاءتهناف هنالاسرتسا و هنالزنت ىف هتاروهظ تاقبطو هنافد و هنامسا

 | ىلعالا رعلاو ىدمحلا ىلكلا حورلاو لوالا ىتقحلا مدا وهو تانماكلا نم دجو ام لوا

 | هعم نم لاقتنا و هلاقتنا دعب ىتسال لب ةمايقلا موب ىلا هدعب هلل ةفلخ ال هنأ ال مالسلا

 ا نم ضرالاىفو ةعاسلا موش ال ثردخحلا ىفو ماك خو 0ع الاضف ضرالا هحو ىلع نموه

 | دنع رضحتي نأ نم ىلصملل دب الف ةلا ىف ركاذلاال ركذلا مزالملا ىا هللا هللا لوه

 ١ هللاقلخ 6 سعى كا معلا نم هيلع هللا عزأ نم عيمج مهلع تملا نذلا طارص هلوق

 | فرحت ىلوالاةيقيقحلا ءاوح ىهو اهلك ةقطانلا سوفنلا تدجو اهنم ىتلا ةيلكلا سفنلا

 | ءانهلام ءايشالاىف لاعفشتالاو لعفلا رهظ امطساوبو ةيئزجلا ماسجالاىف ىتلا ةيلكلا ةعيطلا

 شرعلا وه ىذلا سلطالاك الفلا مث ىلكلا مسج مث ةيمسجلا ىلويهلا وهو ىلكلا لكشلا مث

 ىونقلا نيدلا ردص خيشلا ةرضح اماو ىرصيقلا دواد هركذام ىلع. ىمركتلا مث يركلا
 ىسركلا مث شرعلا:هدنع. تيترتلاف هنيعب شرعلا: وها نيلطالا كلفلا عجم مف هرس سدق

 | مث لزانملا مه .شقنلا نع نسلطالا ولخك بك اوكلا نع :هولخلا هل: مس نئلطالا كلف:
 متدزاطع_ءامس' مة للهزلا ءانس مث نسمشلا 'ءامس مثله ارملا ةءآهس مت ىزتاكللا ءامسا مت نااوك اهيا
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 | هتيم ىف رهظ مث عماجلا مالا رهظم وه ىئذلا ناسنالا مث نيلا مث .كلملا ث ناويحلا مث

 ا تتارصو ةهلا تاحرد اهلك قئاقطاهذهو توكملاو كلملا مل“ «ء-.ةرلا مسالا رهظم َّق علا

 ىلاعتوه ىاوه هلوقل ركع ريخ :«شرعلاوذؤ# تاحردلا عفر قامت هلق اهملعلد ةيامعر

 | نكرلا نم نكر ةئامعبرا هلو ىلفسلاو ىولعلا ملاعلا: فانك اب طلا مظعلا شرعلا كلام

 | :ٌلوقملا+ د :ىلعا +. ركذا اهو د ةيلضتام ناك ام ةييع# نال طهنأف .ةقارذلإااناكمتإإلا هكر لقاوذ تماطل

 اضيا هتمظعو ىلاعت هلالج ىتجىف ةلدز> نم .لقاوهف الا و: هلثع ىلاالالضتال لوقعلان ال

 ةمحرلا ءا وتسال رهظم هن“ ال تاكربلال وزن لحق واعدلا ةلئقنوكيلو هتكئالمل افاطم نوكل .هقاخ
 | ةلاطلالا هنن“ حقول !ةلوعزل ؟الكدغال»: تقرأ ايدؤ سل وىقنإلا عفرت اذلو ةياكلا

 | ءاملعلا لاق ةنازخلا هذهنم ءاطعلا لاحس هيلع ضيف نا ناظلسلاّنم للطي م .ةيئاظاتلا

 ظ ءامملان ”النورثك الاههركي مو نب يكف »هزاز اى او«ةوادلا قاع ل ظل فل

 ىل راربالا باتك نا ىلاعت لاق اك راربالا باتك عضوم نوك' هقلخ اضياو ءامدلا ةمبق
 ىلع نوعلطيو ةاءرملا كالت نم نييمد الا نوري عهناف ةكست الهلا كاسر قو ككلو نيبلع

 أ ل يسم - - سسع
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 لك ملاعز دشن زواحتم ه٠ لماع تمه صالاخاب نوح

 عوطقم دوب نارجازواو دنام ٠ عوضوم لكو- بارد ستاقفن

 نمؤملا ةروس

 تاولصو هرمع و ججحرد كلب ْ

 نوهرم لكو بارد دنام همس
 تاق تلجاع رم دوب نوح
 نوب, عناص رجا دهدن

 باوت'و كثرِق 52007 ةيضع قو ترا و نك قرامي زا ارك ه

 ىبرد دور همه شتاقف ٠ ىوتمم كش ديك نذ لكزنوح

 هللا بلع تانك ياسر [ معزا شلار نإ درك عطق وج ىتتاقفن
 دهرا ىلإ. ةدئعام ماد ٠ دق هد تاكيام لك

 لها ن» الغي نا ىلاعت هللا نم وجرملاو قاب هللادنع امو دفش مدنع ام .ىلاعت لاق |

 نوكل عفازلاب هريس و روهشملا وه. اك مضلاب لعف ىلا لقنلا ددب اهلعاف ىلا تفيضا ةهيشم | ةخ- عيفرلاو وه هلوقل رخا ريخ هب تاجردلا عبفر لإ صالخالا لاك ضيفي صاصتخالا |
 | ةلزتملا لم ةجردلا و داشرالا ىفاك لامعتسالاىف: ديعب لوغقملا ىلا لعافلا مسا ةفاضا نم

 مسلاوحطسلا ةجرد وحن ىلع دادتمالا نود دوعصلاب تربتعا اذا ةحرد ةلزيملل لاه نكل ْ

 ىنمع تناك نا و جرد اهعمشل ةاقرملا ىنعع تناك نا ةجردلا قراشملا راونا ىفو بغارلا هلاق |

 و نقش نقب ف : نر مصل او دخل انت وذ تاغ ىاللو نفاتن لي يام نر قيام اهنلطل) ثمان تاه اهيل ةقلطظا اوي ةحسملا
 ىناريسف ىفو شرعلا ىلا مه دعاقم و مهج راعم ةاعش ص ىا هتنكمالام تاحردلا «لفر ا

 ا رد هح امي هح ركن رو تع ىاهحرد ٌهديراد 7 (زازربشالا ظنك

 | نب تدي اما نايف: كوليلا:تاعسرد تت :قوف : مكضاإ !غفر وب تفك كتشف: ايند ود ايقع |

 | انكي كاذب يضل ىتيا رنا دل روكي قاوتزفال (ئاوجو د زكيدكب رز ارامث .تشاد

 تاحرد ضعلقوف مهدعإ انمقر و تكد أ ىاح توه ار 05 تروضب.ار ىبإ فرمشي |

 | تشيعمو قزر ردلامو نعرد ركيدكير !رئاشيإا متشاد.رب. ىنعي ايرخس ا مهاب دج

 أ رهين انا ةلاكيز مزال نقلك يني ادوقل 5 .مانسعم جي رهجاجب يرش بيناككأ
 ردرتنورفا تعاطو تفزعمت ايندارد, كره اليضفت نبك ! وا تاخنرد ربك ١ ةزرخ الل تفك
 تاقبطلا توافشس ايندلاىف تاجردلا عفار وهف رتشدب ىو تقلا ج كلو نك جوع

 كلم لثم ىطعيل ةجرد.ةنكلا لها لفسا نا ىور تاماقملاو بتارملا" ناس ىقعلا ىفو

 ١ الط ملل ةةسوعهاللاا ىلجا (اهنلسلفاو ل عقتادول .كاريول ااكؤقيل هنااللو اعل !|ككلتملا
 ايندلا نم هحاوزا ىوس ةحوز نيعبس و نش نيعلا روحا نه هل ناو 7 الذ

 7 جونو تشاد رب توذصب ازمدآ ةجزدتمالدلا.مهلع تعا كاحوو عفار مهضعب لاقو

 لاقو تعافشر ار دمحو تداهزب ار ىسع و تبرش ار ىدومهو تلخحاو مهارا و توعد

 ءايلوالاو تايافكلاب :تاجاخلا ىذو تابوثملاب نيعيطملاو ةاحالاب ةاصعلا تاجرد عفار مهضعب

 ةسوبحملاب ءاقثلاو ةنبحملا نع ءانفلاب نيبحلاو نيثوكلا نع ءاقترالاب نيفراعلاو تاماركلاب
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 ءايا ىلاعت ىطابتما لاباللا هبنقالا قئاقح ترك شتت عزان[ قانلطنالل ال ركلا نا« ىلا ةراعا#|

 | صيصختل ةبجوملا ةئطابلاو ةرهاظلا ةلءاشلا هتمعن و ةلماكلا هترذق دهاوش نه هناعونصم |
 | ناك اذاف ظاعتالاو ركذتلا "نم لزعمب وهف دناعملا وهو :كلذك ستل نءو ىلاعت هب ةدايعلا |
 ءقدتشعاد“ هك هللا اوعفاناووا كنتم ركرتلاا قل تفا لكربا طك كاع "نوذوالا ياللا |

 | كرشلا نم مكتعاطو مكتبد هل نيصلخم مكتوك لاعب ىا هي نيدلا هل نيصلخم له نونمؤملا اها

 | دوت ردامث صالخاو نارفاك دن» راك هجرك او 46 ىنئاكلا لاق ) مكصالخا مهظافو |

 | ناف مكتادبا طاصمل ةاعارم رطملا وهو قزر ببس ىا هي اقزر ءامسلا نم مكل لزنيو ©
 | هب ركذتيامو 8 نادبالا ةابحىلا ةيسنلاب قازرالاةلزنع نايدالا ةايح ىلا ةيسنلاب قحلا تايآ

 اهاضتقمي لمعي الو ةرهاسلا: تاي الا“كلتب ربتعي امو :ظمعتنا اما ىل' ١ نتفرك دن ركذتلا
 | فيعاضت ىف هعد.وا اهف ركفتب و راكنالا نع ىللاعت هللا ىلا عجب 6 بيل نه الا دع

 | كلذ 6 نورفاكلا هرك ولو ل هب مكناعاو هلا مكانا بجومب هاوسام ىلا تافتلالاو

 تتكرفانعا اهغ انف اةرلول اوساعلح هبع ن1 نار »افا دنارقأكا اناعت اكرام ناب 261 ارو
 | رد زن ناشيا راتفكو زادرك هجناتح تنين ناشيا بوح و بوغض اهش لاوقا و لامعاو

 كسا +قظاوهتم»وةمالركما [متاكز

 ىحلب دهاش تاكد نايم ناز ٠ دود نادر عامس رد ىدهاز

 ىخلت ام نايمرد مهون' هك + نيشنه شرت امز ىلولم رك

 يوشع بعامل ىلاعع هتاذل: نؤكلا نا كفن لانك هللا قمر وعابللا نإ :اىلا : ةأراخلا"ةينالاآ او

 ءاهراشم ىلا ليم اهناف سفنلا رفاك ةهارك ىلع ناكولو وضح الاوت ذل عيضاقمت تعقب

 اذه رج انتوا: دقتكا انها ذر الواي هوه كّمازط واخ

 | ثيدحلاىفو بطلاالال شال ببط هناف ابط اصاخ كنرل لمعاف اقلطم صالخالا نم.دب. الف

 | نيدلا ٌريص خبشلا ترضح لاق نيطلاو ءالبا مق نطو أاغالا اهلك هتقط ىف مد ن اتودإولا

 ضارعا لامعالا روصنا ملعا انعم حاضيا و ثيدحل اذه رس فشكىف هرس سدق ىونقلا
 ناكناو ثيدحلا اذهو مهممه تاقلعتم و مهمتاداقتعا و مهمولع و لامعلا دصاقم اهيهاوج

 تاطابرلاو دجاسملا ءانس نا كلذو هصصخن نا رقلاو لاوح الاف اتاطم ةغيضلا ثيح نم

 فالخ الب اهيلع اهل ىنابلا رجْؤي تادابعلا عضاوم و
 كييزنا#:لكعز نا انة داك تحن عز اقيشنرالاور تق خارق نازك 1

 | ةنعازتمالاو حاسشنالاو هزتتالا هبحاص دصق مل ىذلا ءانبلا وه امنا انه روكذملاب دارملاف

 | نوكي الف علا اذه زواجت ال هدصقمو ىنايلا ةمه حمطف كلذك ناكاذا زةقمسلاب ةالللَف

 ةلئاتب قر هلاعفاذ كادلا هد هلا نانا دصش مل هن هال لعلامة ةحش و ةركأ هن انما

 ةيسرافلاب و رجا الف اهل راما الف ةرخ جلا لايام 17 امدعتل تجومال

 لزم انهازأ و 0غ تحيشف ٠ لك ترامتزا دهاوخم هكنه
 ا كانو 0 55 انب هك نارقا ةنام راش اي
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 ظ اذا زوضكروتدليب وف يلااج !اعاابلتاؤ.الؤمظتل اونوكيإ رق .لوالا ءانحالا اماو:توملادعب ءاحالا ظ
 | امهبلع اهينارت بسح ارك ذ اههلع اهبترتل ىلوالا ةتوملا اورك ذ امناو اعفن مهيدحب فارتعالا |

 | ةتاما مث سوفنلا ءايحاو بولقلاةتامااودارا مهنا ةيمجنلا تالبوأتلا قام لععبارلاو ادوجو |

 منالج ملوي ةلاحتساب مهل باوج داشرالاىف لاق هي مك ذ 8 ثعبلاب اهءاحاو ناديالا

 هربخ أدتيم وهو باذعلانم هيف مثا ىذلا مكلذ ىا 0 مهلامعا نم اهمجون ام ناب

 ىا 6# هدحو ف دبع ىا ايندلاىف  هللاىعد اذا هه ناشلا نا بيسب ىا هب هاب 8غ هلوق

 # هب كرشي ناوإلل هديحوتبىا 46 مترفك قف ةلالخلا نملاحلا عضومىف وهف ادرفنم هنوك لاح
 ىلعهسش لابقتسالا ظفلوهيفاوعراستو هوقدصتوهب كارشالاب ىاهاونم وتوم كي رش هل لعجب نا ىا

 ةفيصوناو ىلوالاةيطرشلا ىفىخامل !ةغيصواذادارباىفداغرالاىفو كرسشلا ىلااوداعل اودرول مهنا
 هدنل كحل ف كلذك مكل ح ناكثيحو مهلاحء وس لاكىلع ةلالدلا نم خي الامةيناثلا ىف عراضملا |
 هتافصيف الو هناذوف ”ىثدلثككس يل ذاهب كرشي نانع هكيريبكلا ىلعلاؤج قحلاب الا مكحال ىذلا ظ

 جورخلا ىلا مكل لييسالف هتبوقعل ةياهنالو كرشملل ةزفنمال 1 مكحدقو هلاعفاىف الو
| 
 ةيرورح جراوخلل لبقو اذه نم هللالا كحال مهلوق اوذخا ةيرورخلا نأك ىلق اذبا | ْ

 موق جراوخلاو ةفوكلاب ة ةيرق رصشس دقو ء ا ىو اهف مهعامجاو 15 . ممباحتل

 كلذو ةيواعم نيبو هنبب مكحتلادنع هنع هللاىضر ىلع ةعاطنع اوجرخ ةفوكلا داهزنم |
 ورم و ىرعشالا ىسوم ىلا ىلا مكحتلا ىلع ناّميرفلا قفتاةيواعمو ىلع ةيراحم تلاط الل هنا

 نا روك ذملا موقلا لاقف هنايرب ا ىضترا ىلعو ةفالخلا سماىف امهنع هللاوضر صاعلان '
 لجر فلأ ريشع ىلا اوناكو لطاب.اهم ديرا قح ةلك هنع هللاىضر ىلع لاقف هللالا مكحلا
 ىلع مهلا جرخف ليبسلا اوعطقوءامدلا اوكفسوفالخلا ةياراوبصنو اوعمتجاوةفالخلا اوركنا |

 برقلاب ةميدقةديلب نارفعزك ىهناو ربللاب مهلتاقف لاتقلاالااوبأف عوجرلاب مه رماو هنعهللاىخر
 ىها نمموق جر“ مهقح ىفمالسل اهيلعلاق نبذل مهو ليلقالا مهنم جني لو مهلصاتساو مهلتمف دادغب نم |

 مهناهيا زواجال نكلو مهموص بنج ىف هموصو مهتالص بنج ىف هنالص م دحارقنامزلا رخا ىف ظ
 مهداسفل ةلالضلا قرفلا نم راوخلا نا لصاحلاو رانلابالك جرا وخلا مالسلا هيلعلاقومهقارت ْ

 اصوصخ دالبلا رثك ١ ىف دابعلا رثك ١ لاح ءاس داقتعالا داسف و ىلا راكنابو داقتعالاىف |

 اداقتعا و الاح و المعو الوقهلوسر ةوعد وهللا ةوعد ببحينا لقاعلا ىلعف راصعالا هذهىف |

 دعب لاخلا اوكرادتب نا اودارا نيذلاك نوكي الو مالسلا راد لخدي و مارملاب زوش ىتح

 ء.اةضتفلااىطم .|

 ىوج :ذئدنيب الاب هكأما هك م: ىوش .دركازا :نماذ: كم, ثؤلم '

 تسدب ىراد هتشر رس شزونه ٠ تسجم مديقز تلود غرم وكم ٌْ
 تسر ةالدرل ا(: قلما ليز دادي كيل و «قئاباؤر ان ركل دهبزاد وك و

 مكيري ىذلا © هدحو ىلاعت هي وه ف توملا برق و بيشلا فولو ةبوتلا ىف بيغرتلا دارمل
 | هفو مكانا عاصم ةيااز قاف لاو سفنالا ىف هيلو ةجاوك و هيردق لئالد 0 هنايا

 ( ةراشا ) 0
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 |! ليك ايلتس |غلةم: تاك ااا ورحت الااو اليقطلا وق نو تعم رفاكلافايندلا عاطقناب عطقتبال هن"ال
 تآةهىف عفو امل هتعإ 1 هللا هذخأي ولذا هللا تقم نم هيأ ديعلاّت قمن“ ال وم تقم نه

 هاضر لاساأ منلا لحا نأ ام دابعلا ىل اع ةيضعو هللا طخسس ران تاروعنلا بلا ةرالو ةديع

 | ىلع هنم هلق ىلع بعصا ”ىث الف نابضغ هيلع هير نا ةرخ الاىف رفاكلا فرع اذاف مهنع.

 ةليح هل ىحربالو عرضت هنم عمسيالو هعفد.و هيف وهام هنع ليزي لنعالو هعفت ءاكبال هبا

 أ ادهم اويطوخ نيح ة َ رفكلا ىا هي اولاق + هاوس 4 انهسح وهو ءاطعو. .هوفع هللا لأن

 ننءابحا ه انتببحاو نينا © نتاما هي انتماوج ارام راكدرورب عل 6 انير له با ناطخلا

 لوالاءوجو نيتءايحالاو نيتنامالاىفو نيروك ذملا نياعفلا ردصمل ناتفص امهف د نيتنلا

 ناشيازا قاثيمو دروا نوريب وا رهظ زا كار مدا تيرذ ناببتلانء القت ىنشاكلا لاقام

 ا اسدرد ةيئاركزكور اوفو ديدوبا هقطن هك محر دان تسلا! نتج ةتامأ دينا ريع تقتكل لن

 امسال هي انيونذب هه كلذ ببسي انررقا دك انفرتعاف 8 ديلادرك هدنز ترخآ ردو ديناريع
 نا ةيرهدلاك دقتعن انك و رخ الا مويلابو هللاب ناميالا ىلا انوعد ءاسالا. ىنعي ثعبلا راكنا

 اثعبو انتم ىح لضاللا داقتعالا ىلع امدو معوعد ىلا مفتت توملا دعب ةامحال

 ىلا لهف © انيونذب فرتعن ن الاف توملا دعب ةامهلاوهو ايندلاىف هركشن نحنام اندهاشف

 قيرط نه 6 ليبس 5 ن٠ © لامعالا نم عونوا ىطيوا ع مدير رانلانم جورخ عون ه6 جورخ

 انك ىذلاتغ 2 ىلدس نم ايندلا ىلا جورخ ىلا لهوا باذعلا نم صاختو هككلسنف

 ناوحلاوا ىناعملا نيعف اك باوحلا فذ لاقيف ليبس نم درع ىلا لله لاق اك لمعت
 كلذو اناومأ مهقلخ ىلوالا ةتامالاب اودارا مهناىناثلاو هريعىف م1 مكلذ هل وق نم هدعلام

 ءاضقنادنع مهتناما ةيناثلابو 5 ايحاف اناوما منك و ىلاعت لاق م حورلا خفن لبق محرلاىف
 جورخلالبق ءايحالالالوا ءايحالاب اوداراو ةايحلا مداع 'ىشلا لعج ةتاهالا نا ىلع مهلاجا

 اما مهلاف تومالو ةايحالو ربقلايف ٍباذعالنا هنم مزليالو ثعبلا ءاحا ىناثلابو نطبلا نه

 ةمحقملا ةلئسالا ىف. ةرخآالا ةايك الو ايندلا ةايك :تسيل ربقلا.ةايح نال اهوركذن مل

 ةيلفتستااهل :ناف ”نيزكاذ نع ؛:نضنعا' ناو :قللاعت هلوقق مهضعب لاق ىتح عدبلا لها روهظ

 نينمؤملا نمريثك شع نم اًندلافدغرا مهشيعمهنم اريثك دهاشنانال ربقلاف دارا هنا اكنض

 ىنام نيتءام> الاب وربقلا ةايح دعبامةيناثلابو اسدلا ةاحدعلام ىلوالاةتامالاب اودارا مها كلاثلا و

 صنلا ىلع ةدايزلا موزلثءبدح اماو مهلاحم بدلالاوهو داشرالاىف لاق ثعشا دنع امو ربقلا

 اهئاضقنا و اهلاوزل اهب مهدادتعا مدعنم لبق اميال نكل عوفدف ايندلا ةاح ققحت ةرورض
 مازتلاواسندلا ىف هنو رك اون اك امب فارتع الاثادحا مهدوصقم ناب لب اهماكحاو اهراث ١ عاطقناو

 مهلوَش هودارا ىذلاوهو ايندلاىلا عوجرلاىلا كلذب اولسوتيلفارتعالا كلذ بجومب لمعلا
 طونقلا يرطب راق منال هامل دابق هل داعيتسا عوب و لبيس نم جا فارم

 عجعت 0 ١-
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 | اقوال جلل الارقام قعقؤاب هاو: اه سنأ انف ترطالادحاثنمونديالت ربك ا اذا مث ةضيبلا نم |

 كيدلا لاقفمهلا دوعاو هذخ اف ديصلا ىلعىنوقلطا اذاو رظم تيد ىف ىتولعجيو ىن وعبجحو ىتيع

 افس ىفاك و بد تير دق مو محللا ام ىوشي ىتلا ةديدحلا هو دوفسف ايزاب تيارام كنأالا

 اهردبف ةرخ الاف ةداعس لكف هقرطنم هلاني نأ زوفلا بلطي نم ىلع ببي مث ديف
 ةرذلا نوكتال ىناي هللاهمحر نامل لاق هسفنل مدقتلا نم لقاعلل دءالو ايندلاىف عورزم

 تلاقف ةريخذ ةرذلا نم عدفضبلطو ءاتشلا دادتشا لبق اهئاتشل اهفبص ىف عمجم كنم رسبأ

 ( ىدعس خشلا لاق ) ءاتشال راخدالا تكرتو راهالا فارطاؤ فيصلا ىف تار

 نيطولبا وودي اومقدزيك+ ع ةلطب تنمكر قايم ذقن ةطزاككاب: قو فك

 ةاداملا 6 نوداني اورفك نيذلا نا 8 ايندلا ىلا عوجرلل قيرط ةمايقلا عون الالى

 ءولاب ةرامالا مهلا مهجىف نوتقع رافكلا نا كلذو توصلا عفرو ةوعدلا ءادنلاو

 مهلمانا نولكأي ىتح اهيلعزوبضغيىا اهاوه عابتاب دخلا باذعلا نم اوعقو اهف اوعقو ىتلا

 دنعف داهشالا سوؤر ىلعكلذ نورهظيو راكنالا دشا !منوركشبو ضغلا دغا انوُطَعَسو

 ةيسرافلابو قحلانع مهدعب ىلع اهينت دعب ناكم نم منهج ةنزخ مهو ةكتالملا مهدانت كلذ

 هكدناشكب تمالهو باةعنابور الار راع كاطع اهسفنابو دس ارد خزود رافك هك تقوي

 # هللاتقل وه دش وكو ارئاشيا داهديم زاوآ هكئالم دندرواينناما رايتخا نامز ردارج

 سفنلا رافت ضغبلاو“ حيبقا ايطاعتم هارب نمل ديدشلا ضغبلا تقملاو فوذحم مسق باوج

 تقمو هيف بغرت ىذلا ”ىثلا ىلاسفنلا ٍباذجملا وهوسحلا دض وهو هنع بغرت ”ىشلانم

 هيلع ىباثلا تقملا ةلالدإ هلوغفقم فذدَخو هلعاف ىلا فاضم ردصم وهو هطحخسو هضع هللا

 مكتق» نم تسرتك رز هي :ريك ١99 ءولاب ةزامالا مككسفنا هللا تقمل هللاو ىنعملاو

 هلوقنوأتف 4 ناعالا ىلا ب ءايبنالا ةهج نم ايندلاىف هي نوعدتذا و اوركذا هي مكسفنا

 قلعتبْنا زوجيو اهاوه ىلا ةعراسو مكسفنال اعابتا هديحوتاو ىلاعت هللاب ه6 نورفكتف ف

 هللابضغ ىنعملاف اعاستا فورظلاىفن*ال نيبلاىف ريخلا دوجو هف حدشإالو لوالا تقلب ذا

 لد ريقفلا لو * مويلا مكسفنا مكتقم ربك ا مترفك نيح ايندلاىف هومتيضغا نيح ىلاعت

 تقملاببس وهفكلذ اورك ذا لاق هن 'اك رفكلا وه تقملا ببس نأ ىلع لا نوعدتذا هلوق

 اذآمبأب مكلذ قابس امف“لاق اك ةزهاقلا ةقرحلا رانلا ىف :لوخدلاو: ةرخ“الاو انندلاف

 نف ءا دعالا ىدعا-نفنلا"نأ م ةقيقحلا ىف نيحللا بحا:ىيلاعت هللازا هتقنقحو اا للاىعد

 هنع هرظن هللا فرم همكح قع ئرجو ءادعالا" ئدعا ىلا نيبحلا"نحنا +ةحم فرض |

 ( ىدعس خيشلا لاق اك) هضغباو
 ون ىور دو» نمشد ىور 03 ون ىوس دنك ردان تسود رظن

 ىر, نمشد نامرف هكدبابن ٠ ىووخرب وزكدياب تسودترك

 ماوس رداع وسل هزني جر نار كورة ربنا وتكسر

 | ىدباو رفاكلانم رفكلا دوجوتقوىفالا ءارئا رهظي مل ىنخ ىلزأ رفكلا ىلع هللاتقمو
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 ةنملا ىلا اوضما نا ةيناثلا مهف ىدانيف انعم انمدلاو و انمراي نولوقبف امز هات انوا

 هروب اىلا لفط لك ثيف مكعممكيدلاو و لوقيف ىلاعتٍبرلا مستبف انعم انسدلاوو نولوقيف !سمز
 مكتوس ىف نيذلا ؟دالوا نمد ون معاهم اومهناب اا ف ةنلسا ممول دق دباب نوذخأيف

 ةنلا لها نه ناكنم هريس سدق هداتفابريبمشلا خسشلا ةرمضضح نع القت د تاعقاولا ىفو
 ىلدتلا نوكي فك تلقناف ا ىلستبف ةنملا ىف هتجوز لئمىلاعت لاق اح كلاذك نكت هتجوزو

 رادال رورسلاراد ةنخلاو نزح لب ىل_:ءال ام ءال اهلثءاهنا نظولف اهلث٠ اهنا لعيالتلق اهلثع

 كلاغلا هيرزعلا تاركا 0 ةنطلاىف نزحالث ايندل ىلاماللاهدع مدا لسراكلذلو نزلا

 هيضتقت امالا لعشبال ىذلا هيمكحلا# ىوشن زجاع رودق٠جيهزاىنعي ءرو دةمهيلع عنتع ال ىذلا

 زيزقلاتناةيمحتلا تالب وتلا ودي ءافولاو ) تعاؤلا زاجحا المح نم, قااراومالا نم ةنهابلا ةفكتللا
 ٠ مهلع بوتن مث بونذلا نع كيبح مصعت مل امف مكحلا اوينذا ناو مهحنو نيبئاتلازعت

 مرمس رب دوريه نيج تمكح هك * مرإ ىردب تمكحز رس نمز
 نال تابوقعلا مهنع عفدا و ةمايقلا موب مهؤوسي ام مهظفحا ىا ه6 تائيسلا مهقو

 قلط.اف ةئيسلا لامتالا وهو موزلمال مسا ةئيسلا نأال اما ةئيس اهتيمستف ةئيس ةئيسلا ءازج
 تائيلا نأ ىلع فاضملا فذح ىلع تائيسلا ءازج مهق ىنعملاوا اهؤا زج وهو مزاللا ىلع

 فقومو ىيقلاباذع 0 .اذعمهقو هلوقل صيصخم دعب ممعت ودو ةّئيسلا لامعالا ىنعمب

 لوالا و عاينالا نه حلص نع صوصخم وا اهوحن و طارصلاو لاؤسلاو باسحلا و ةمايقلا

 باذعلا ن٠ىفاعملان ته ةءايقلاموب ىا دي ذئءوب تاميدلا قتنهو ف لوصاللءاعد

 نءوزللا قت نموهلوقىنعف ايندلا ىف ىصاخملا هلووالإ كيتي اووذز املا كك نار ةزؤك فة وحاخ

 كيسا او يعتلب ببسلا مهل اوب الل خيناك» ةرخ الاى هتمحر دّقف ايندلا ىف ىصاعملا هه

 نمو بوبذلاو ىصاعملاىلا اوجرب الثل 0 دعل ىنعلا تائيسلا مهقو ةيمحتلا تاليوأتلا ىو

 لذارا نمؤملا ىلع طاسي مل هتحريو هتحر ىلع هيفرمالا نولي هتمحر دقف ذئءوب تائيملاقت

 فرطم لاق نوبرقملا ةكئئالملا مهو «ةلخ نه لضافا هتعافشا ضيق دقو نيطايشلامهو هقلخ

 نم روكذملا * كلذو لع نيطايشلا نينءؤملل قالا شغاو ةكئالملانينمؤملل هللادابع حصنا

 رفظلا ود ىا ةهالسلا لوصح عم رفظلا زوفلا 6 مظعلا زوفلاود ب + ةياقولاو ةمحرلا

 داو دكا اماهح :تمك ودق نع فانت نا ل كت راقلاسلو عماطل هءارو عمطمال ىذلا مظعلا

 دياز هتفك !نابانيورقا او: ادن ديفا اا عانتم اني غختو هب ادرف تقيل تمصع هانيرد

 هاو لوما ارش رقي ماقو اهيلقت# نعال الاولحو داع رادو اداب 5< نافانا
 + نإ وزادلان ادنكت ركردتكح ادرفق 0 رب .ةداذطنا نهرب هك ارئاؤ

 جاتحناسنالا ءانب نا ماركلا ةكّئالملا رافغتسا نمو ماظعلا تاي الانه رهظ ريقفلا لوقي
 وهو ىلاعت هلاحو هفطل روس روئملاوهو ىمظعلا ةنامالا لمح ىلا تحن هنوكل ةنواعملا ىلا

 هلا بة غ لمرة ورك سبل ا نا اكل نلوم كب هلواح و يق نان دما

 كنوب رب كلها نأ الك نم ءافو لقا فرعا ام كيدلل لاق ىزايلا عم كيدلا لاح ةكتالملا عم
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 نمّؤملا ةروس 4 ١ ه4 هلل د

 نملالا نورفغتسي ال ةكئالملا نأ ىلا ةراشا هيفو ةعاطلا و نامالا ليبس عابتا و ىصاعملاو

 ةلثسالاىفو ىلاعت قا ليبس ةبذلا ءافصو بلطلا ىقدصي عبنا و ىوهلا عابنا نع مجر و بان
 عيمجلل ةعافتلا نا باوجلا و نيبئاتلل ةعافشلا نأ ىلع ةلاد ةغيص ا رفغاف هلوق ةمحقملا
 بئاتلاةبوت لوبق هللاىلع بجبال مث ركذلاب هون رق رهظا اهلا بئاتلا ةجاح تناكامل نكلو

 نمو"لاحلاب جئاللا وهو عاسالا و ةبوتلا ىلع ثحلل صصختلا نا رهظالاو ىمنا اندنع

 ارك هيف كد اوجسديوا ع هنالبوأت ىف ىلقبلا لوق ماقملا اذه ىفلبقام بجتا

 لاوق عرف هةر مكلاسلم قف تعقو ْدهز ةعطق هذه مهرافغتسا نع بونذلا ىلع نيرصملا

 ءابشالا اوممت نوملعي ال مهاف ىموق دها مهللا هموق ءاذا نيح ماللسلا هيلع ريشنلا دنس

 نياتلاعومجمل نارفغلا اولأس و لوالالوةلاىلع اوشول تنااي نييماتلا اهنم اوصخ مث ةمحرلاب

 اهنال ةرذغملا هه قلعت ال ىبالاو رفاك وا نمّؤم اما ىصاعلا ريقفلا لوس ٠ ىبننا نيصاعلاو

 نيئاتلاب اهوصخ هب كرمشي نا نفغي ال هللا نا ةكئالملا لع انتل تلاع نينمؤلا ةصاخ

 امم ”ىثلا ظفح هو ةياقو قي قو ن» سما ميحجلا باذع مهقو ف نوك رشا رششملا جرخيل

 كلذ و ديك نال راعسشا دعب مي رصت وهو مهج باذع نع مهظفحا و ىا هرضي و هْذْؤِي

 الق ةادلفلا لصحت ال ةبوتلا درحم ل ىلا ةراشا هيفو باذعلا طاّمسا نارفغلا ىنءعم نأال

 !1يلجالاةرعا فيت هةنفضتبو ةمياسلا و فاثرلا بعت زرع لمعلا الطرح ىزابتلع اثاث البس

 راؤملا ىف ةفلانملل امهني ءآدنلا طيسسوت و مهق ىلع فمع ب مهلخدا ودل » عدبلاو

 هللالوسر دم هللاالاهلاال لاق نم لخدي ناب هللادعو دقو اهايا ممتدعو ىا هيممتدعو تلات

 هللاىضر باطخلا نب رمع نأ ىوزو مهنايصع رده مهذعي نا دعب الاءانإا جا املا ندع كانج

 ةاو نوسنلا اهلخدب ةنلا ىف بهذ نم روصق لاق ندع تانج ام رابحالا بعكل لاق هنع

 سودرفلا اهلثمو مومعلا لهاال صوصخلا لها عض وم ندع تان> نوكلل اذه ىلعف لدعلا

 نم و # ىلعا و قرا ماقملا ناك عفراو صخا لمعلا ناك اذاف هب صخم لم ماقم لكل ذا

 مهلخدا و ىف ريمضلا ىلع فطع بصنلا لحم ىف هي مهايرذ و مهجاوزا و مهاب نه حلص

 ناكناو ةلما ىف ةنلا لوخدل اححص. احالص ءالؤه نم حلص نم مهعم لخداو ىنمملاو

 ةكرب نا ىلا ةزاشا هيفو مهج اهنا فعاصت و مرو رمس ميل كلذ و مهأوصا حالص نود

 ناديعس لاق اهميعل و ةنْلا اهم اولانل هنايرذو هجاوزاو هناناع ىلإ قلصت بئاتلا لجرلا |

 لثم اولمعي مل مهنا لاقيف ىحوز نيا ىدلو نبأ ىلا نبا لوقيف ةنللا نمؤملا لخدي ريبج

 ةنْللا مهولخدا لاقيف مهلو ىللمعا تنك ىلا لوقيف كلم |
 دتنك تعافش ار اتغاط ىناك ٠ هتك «تءالج < ناناا تا دما

 ةمايقلا مون ناك اذا رسول هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنع هللا ىضر كلام نب نسلا نعو ْ

 قانانيف' يداتش محروبق نم نوجرخبف كروبق نم اعرض نا نيملسملا لافطا ىف ىدوت ا

 ( اوكما)

 دات سس

 رفكلا نم ةبوتلا مهن ٠م تماع نيذلل رفغاف ىنعملا ذا ذا لملاو ةححرلا نم دحاو لك نع ببسم
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 | ىف مهنا ىلا ناميالاب راشا ريقفلا لو « فاصوالا فارشا#ئفارشالا فاضوا!لبق دقو لا
 نطومىف اومادام ريشبلالاع راصيالاب ىلاعت هكاردا نع نوبوحح رئاصبلاب كاردالا ةينىم
 | ءاريو ةدحاو ةرم ةصاخ .ليربج مهنم هارب ليقو.ةكئالملا هاريال ليقف ةنْلاىف اهاو ايندلا
 ا راصيالا هكردتال هلوق نال راضبالاب ةرخ الا ىفو رئاصبلاب امندلاىف رشبلا نم نونمؤملا
 ةيؤرلا دادعتسا نأال كلذ و نحلاو ةكئالملاف همومح ىلع قف نونهؤملا هم ىنثتسا دق

 مهتعافش مهرافغتسا ه6 اونما نيذلل نورفغتسي و و عماجلا مهلامكل رشبلا ىنمؤمل وه امبا

 ىب بويذ ىلع نوعاطي 0 راعشا هيف و .ةرفغملا بجو» ام مهماهلا و ةبوتلا ىلع مهلمح و
 سانجالا تفلاخت ناو ةقفشلاو حصنلا بجوت ناميالاىف ةكراشملا نا ىلع هيشاو مدا
 ناوعالال تق ءاهقفلا لاق كلذلو ةوخا نونمؤملا امنا ىلاعت لاقأك اهمتا و تابسانملا ىوقا اهمال

 مالسالاط رش نم نال نيملسم اوناك نا وباثم مهاتاق و حابم ةرتفلا ىف ةكلللاو, اة

 | عقدني املقو كلذ سكع ىلع مهو مهنزحم نزحلاو مهحرفب حرفلاو هللا قلخ ىلع ةقفشلا

 هللأ صال مظعتلا نيصاب طوب ص ةداعسلا لاك نأ تي دق مامالا لاق: هوحن و سدحلاب مه رش

 مر دمحب نوحبسي هلوقف ىناثلا ىلع امدقم لوالا نوكي نا بجي و هللاقاخ ىلع ةقفشلا و
 ىهتنا هللا قلخ ىلع ةةفشلاب اونما نيذلل نورفغتسي و هللارمال مظعتلاب رعشم هب نونمؤيو
 وا تورام و توراه صا اوملع نيح نم نينمؤملا نونذ ةروغم معمر نولاس دهاجم لاق

 ديعلانوصن نا هللا نه ةرفغملا بغارلا لاق ءامدلا كفسي و اهيف دسفي نم اهنف لعجما مهلوقل

 طقف لاقملاب رافغتسالا ناف لاعفلاو لاقملاب كلذ بلط رافغتسالاو بادعلا هسمي نا نع

 دافغتسالاب .اولغتشا. ثيحا ازنعبلا نع ةكئإلملا ةئلضفا,ةي الا نط موليالا م .نتيذاكلا:لعف
 | ىلا ةبسنلاب اذه نال كلذو مهئانغتسال مهسفنال رافغتسالا مدقتب نأ اربع نم نينماؤتلل

 مهاعنولصي اعاو قالطالا ىلع مهنه لضفا مهف لسرلا محو مهصاوخ اماو نينمؤملا ماوع

 نينم ؤملا لضف ناس ةب الاىف هللا همحر ثيلل اونا لاق ام ماو عمتاسل ايظعت ول انامستسالا لت
 اورما مك ةكئالملا نأ ىلا ريشي ةيمحتلا تالنوأتلا فو مهل ءاعدلاب نولغتشم ةاككزاملا نيكل

 نين ْؤملاىنذمل ءاعدلا و رافغتسالاب اورما كلذكف ىلاعت هلل ديحمتلا و ديمحتلا و حيبستلاب

 ! مك تاجردلا عفرب مث ةاجنلاب مهل نوعديف مهل ءاعدلاف نودهتجب و بنذملل رافغتسالا ن'ال

 | ىا لاح وا مهرافغتسالا ناس هنا ىلع اسر نولوَش ىا لوقلا ةدارا ىلع هك انبر وج لاق

 ْ كملعو كتمحر تعسو لصالا و ريبعلا ىلع بصن هي املعو ةمحر ”ىث لك تعءسو #8 نيلئاق

 ١ «اذءاناكا علا و ةمحرلاب هفصوىف قارغالل هلصا نع ليزاف هقح ىف ناكملا عانتم ال كئاذ ال

 ظ ةمحرلا نم اقلعت مدقاو لمثا معلا ناك ناو ةمحرلا يدش و هيد ناعتا) معو ةمحر

 | ريةفلال وس ٠ هب املع و ةمعل ”ىش لك تأ الم ىناعملا نيع ىفو انهه تاذلاب ةدوصقملا انوه

 | دوجولااهلقاو ةتبلأ ةيويند ةمحر هلف دووم لك نال هوحنو ناطيشلا ةبنالا مومصىف لخد
 | نيذلل رفغاف وه كلذ ريغ ىلا ةيويندلا ةمحرلا نم ضركلين نيدلا موب. ىلا راظنا ناطيشلل و

 | ءافلادعباق معلاو ةمحرلا ةعس نم اهلبق ام ىلع ءاعدلا بينرتل ءافلا ه# كليبس اوعبناو اونان
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 فرش ز زارا و ناعرلا ا ع 1 012 هلقام ا لا ا اققح | ||

 ضيا رد نه اباع ناك جلث نم اباع نيعبسو ءام نم .اباح نيعبسو ران نم اياع نيعبس ا

 نيعبسو رون َنُم نيعبسو رمحا توقاي نم ابا نيعبسو رضخا دجريز نم اباح نيعبسو |

 ماسجالا طيحم ثيح هنوكو همنا وق نء حدام كلذىف انيالف ةكئالملا ىلع لو :شرعلا |

 لوصوملا لحمو هللا لوح نأ هنكمع ىذلا هيناج ”ىشلا لوحو نيذلاهلوق ىلع فطعلاب عفرلا |

 حوبس. توعال ىذلا ىلا كلملا ناحبم توكملاو كلملا ىذ ناحبس توربملاو ةزعلاىذ |

 شرعلال وحلق هب قيليبال اه هفصننم ىلع 01 هيلا جات امما هن'ال حيبستلا نود |
 أ اماق فص فل نوعبس مارون مو نيربكم نيلل* نودراتا هوا نعد نااطزولكلا

 4 3 مادو نق نك لءاملاب م ءاوصا نيعفار مهشناوع ىل اع مهدنا اوعضودف ا

 نيا فدو ححح «# 2 ٠65١
 ةرهوج نم شرعلا قلخ هللاناو عشوماعل زؤر زوؤشبلا قم طا ىاطكازحو اةنكاتلا
 ناسل فلأ ةئاّسو تفل أف لأ سأر لك سأر فلأ ةئاتسو سأر فلأ فالأ هل از
 هسدقبو هحبسي هتوكلم ىف اقلخ شرعلا تافل نم ةغل لكب لاق دخيو ةفل فلا فلاب حبشي
 هيلا رظني نا عيطتسيال روننم نول فلأ نيعبس مون لك ىسكي شرعلاو ةغللا كلتب
 هلماحو شرعلا نيب هللا بحتحاو ةالفىفةاقلم ةقلك ش رغلا ىف اهلك اشالاو هللاقاخ نم قلخ

 تاياورلا نم رك ذام لد ريقفلا لوش + قءصيزنا ةفاخشرعلاىلا مهدحا رظنبالو ةملظ نم
 مك مهريبدتو مهظفح نع زاحع سلو هتقيمَح ىلع لومم شرعلا ىا.هايا مهلمجنا ىلع
 ةكئالملا نا قع هل مظعو هتك اد ةعس عه هن هنوك ىرمعلو نبرسفملا ضعب هيلا بهذ

 ةعبرالا ةكتالملاف هنأش لالجو ةهللاةمظع لاك ىلع لدا مهلهاوك ىلعوا مهروهظ ىلعوا
 اذكف تاناوطسالا ىلع لوم رصقأانأ امكف هل تاناوطسالاك ةمايقلا مون ةياعلاو مويلا

 لحبىف 4 هلو- نمو ف ةياكلاب هلمحت ةكئالملا ناو ةقيقملاىف العم نوكي نازوخم هنال

 مارك ىلاعت هنوهزن 00 نكح ني رة كل اويالاولا اع عفرلا

 ناح-نولوش نمحرلا ح تو ىو ىهاتال 12 هاي ىلع هدمح نيستام للملا هن هر ّث قباب

 ههلاخ ىطتم جلا نال الا داو الصا حيستلا لعجو د كاب بر سودق

 2 الاعب حبس الاع حابسل وهو جا ا جيمهام مهلثامش ىل اع مهاع : | !ةوحاف وأنك ه1

 « ماع ةئاع الث 3 رباه مهدحا ىجانتح نيب ام هللاالا مه دح م ام نم مهءارو امو

 . كناديس دس وكم راهح دنا تاثه "شرع لح ا لق تقاؤح نأ ربش زا ملاعم رد

 مهللا كاجشلل دضوكم وكيد ناهج وأ كلنملع اهنا كملح لع دعا كل كدمحم و مهللا
 َّى نونذاب ىهبلا م 5 ناشلا ا و كيردق دعب كوفع ىل اع دا كل كدمحو

 تالا مد ىفو مدا ّى نونذ نور 115 ناباقلا صعب ىفو 0 تالك نا مذ

 وول نهد عاشم و اماع ريهاشم اح 0 ا مساقلاونا تَهارظ رب سو 201

 هت لا رك هتسورب ورك داي امزا تالك نبا تفك ار ريخا ديعسلا نا خيش

 اناعا ممر قى هي ه نونمؤيو مدش عفتنم نارا مفك هتسوس و مق 2 تالك نبا

 (هلما رز

 1 ول و ا ل 2 لا ل سل سب حم م سبر مبسم صسسسسسس ل
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 | لكلا لدب كير ةلكنه لدب هنأ ىلع عفرلا لحب ىف وهليقو رانلا باها مهلا ىو مهعمجم

 م ىا راذلا باحسانم مهنوك ةكلهملا ةرفكلا ىلع بجو بوجولا كلذ لثم ىنعملاو

 ةرخ الاىف رانلاباذعب مهسذعت بجو كلذك لاصئت-الا باذعب ايندلا ىف مهك الها بجو

 بصتلانبريدقتلا ىلع فاكلا لحمو باذعلا باجيا نيف رطل عماجلاو مهتلا- عقاو هيشتلاف

 ماقتنالاو ذخالا ىلا ىدؤم رارصالا نا ىلا ةراشا ةي الاف فوذحم ردصمل تمن هنا ىلع '

 .هءريغلا ظعتب نا لبق هريغب ظعتبو بوتيو هللاىلا عجرب نا لقاعلا ىلعف ةرخ“الاو ايندلاىف |

 دنبب ديريك ناتحم كينوزإ هاد هب دتفارد ىتخ هتثك روج

 بوجريزناغف درادنىدوس هك ٠ بوك وفعرد تبوقعزا شيبوت
 طبحلا مسجلاوه شرعلا 6 شرعلا نولمحي نيذلا 8 هطخس بابسا نم ملياو ةللاانمصع
 اكول مكحلادنع هيلع هنكميىف كلملا ريرسب هيبشتللوا هعافترال ه. ىمس ماسجالا عيمجم

 ءارضح ةرهوج نمهللا هقلخ عساتلا كلفلاوهو ةعأ مسجالو ةروصالو هنم هردقوهئاضق ماكحا

 لضفاشرعلا ةلمحنأ دارملاو ماع فلا نينامت عرسملا ريطلا ناقفخ همث اوقنم نيتمئاقلانيبو
 ىفو فرشا مالسلا هيلع ىننلل مداخلا ليئاربج وهو اقلطم تانئاكلا فرشا مداخزا اك

 اليضفن شرعلا ةلمح ىلع مالسلاب اوحوربو اودغي نا ةكئالملا عنج يما هللازا ثيدحلا

 لجر ةروص ىف وهو مدا ىنبل مهدحا قزرتسي ةكئالملا نم ةعبرا مهو مهرئاس ىلع مهل ١

 وهو عابسلل عبارلاو رول ةروصىف وهو مال ثلاثلاو رسن ةروصىف وهو رويطلل ىناثلاو

 هتلح نوكي ةمايقلا موب ناك اذاو رون نم ابا نوعبس شرملانيبو مهسو دسأ ةروصىف
 مهلكتاياورلا ضعبىفو ةيناع ذئموب مهقوف كبر شرع لمحيو ىلاعت هلوق هياع لد ةينام

 دواد باو ىذمرتلا هجرخا امل مهروهظ ىلعوا مورق ىلع شرعلاو لاعوالا ةرودىف

 | قوفو ءامس ىلا ءامس نيب امك هلفساو هالعا نيبرحم ةعباسلا قوف مث هرخآ ليوط ثيدحيف
 هلفسانيب شرعلا نهروهظ قوف مءامسىللاءامس نيبام نهكرو نهفالظا نعب لاعوا ةيامب كلذ
 | ةلمح نم كلم نع ثدحا نا ىن:ىل نذا ثيدحلا ىفو ءاهس ىلا ءامم نيبام لثم هالعاو
 ١ مهاجرا شرعلا ةلمح نا ىورو ماع ةئامعبس ةريسم هقتام ىلا هنذا ةمحش نيبام هشرع

 / افوخ دشا مهو مهفرطنوعفررال عوش> مهو شرعلا تقرخدق مهسؤرو ىلفسلا ضالاىف

 | سابع نبا لاق اهمتود ىتلا ءانسلا لهانم افوخ دشا ءامس لها لكو ةعباسلا ءامسلا لها نم

 | لك قلخف اوقبطب ملف ىثرع اولمحا مهل لاق شرعلا ةلمح ىلاعت للا قلخ امل امنع هللاىضر
 | اوقطي مف قلخلاو ةكئالملا نم ضرالاو تاوملاىفنم دونج لثم مهناوعانم كلم

 | ةوقالو لوحال اولوق هلالجلج لاقف اوقيطي يف ىربلاو ىضتلا دنع ىلخام لثمر لاحق

 لاقف ىرثلانئم ىلع ةعباسلا ضرالاىف مهمادقا تذفنف شرعلا اواقتسا اولاق املف هللاب الا

 نكلو مكبر ةمظعفف اوركفتنال لسو هيلعهللاىلص هللالوسر لاق اههنع هللاوضر سابع نبا
 ا هلهاكىلع شرعلا اياوزنم ةيواز ليفارسا هل لاَش ةكئالملانم اًملخ ناف هقلخىف اوركفت

 ةلمهملا داصلاب وهو عصولاك ريصي ىتح هللا ةمظعن٠ لءاضتيل هناف ىلفسلا ضرالاىف هامدقو



 نمؤملاةروس كت هات و

 مثالا نم مهلبق نم ذخا مهرفك ٠ تدل تيرق اع نو ةوكلام مجند رتنعأ قلهمو قىصرفق. ا

 ىلاعت هللاىلص هريغ دارملاو رورغملا اهلا كررغي الف ىتاعملا نيعىف لاق لا تبذك لاق اك
 نه نامرحلا لها نأ ىلا ةراشا ة. الافو ىهتنا نيممللانم نيدلقملل باطخ ملسو هيلع
 تاب آلاب هدابع هللا ضصخت مهراكنا ىلعزورصي مهتاماق٠و ممراشمقوذو ةللاءالوا تالا

 مهكلو اريثك نوح دتفيسو تاماركلا دحج ىف نولداحبف مهولش مماع نوضرتعيو
 لليصحم ناف مولعلا ملئصحتل دالماا ىف مهبلَش كررغي الف مها هنو مهاحجر نيب نوزيعال

 صصخام ىلا هن ىدتم رون هل نوكي الف ايندلا ىلا ليملاو ىوهلاىلع اينبم ناك اذا مولعلا

 ( ىماجلا ىلوملا لاق ) نيصلخملا هدابع هب
 ىدوزا.: جودو لاونقا هتخادشن لضفو مع ر راهظا دنك ىعدم هراج

 نيذلا ىا 6 مهدعل ن ما نأ زحالاو حوت موق # نش زها لقا عي 4 مهلبق تبذك 9 |

 موس أدبو مهارضاو دومت و داع لثم حون موق دعب مهونراحو مهوداعو لسرلا ىلع ادب
 تدصق 6 تمهو ف هدو شاملا لك الاعا مدا نال ضرالاف لوسر لوا ناكذا و

 4 ةما لك ف رشوأ ريخ نه لعفشب نإ لبق ”ىث لعف ىلع بلقلا دق مهلاو ءاعدلادنع
 دارا هن الا اهلوسرب لش مل ةمحقملا ةلئسالاىف لاق 3 مهلوسرب وه ةيناعملا ممالا كلتنم

 لاحرال بيلغت مهلوسرب ىباعملا نيععف لاقو هورسف كلذيو ءاسنلا نود لاحرلا انهه ةمالاب

 هونذعل هو-_بحمو ةوااندبأبل ىا ريسالا ليخالاو رسالا ىنعع ذخالانم هي هوذخأبا

 ىلا ةرا-شا هفو . دنئاسر ىو دنهاوخ هكراز 'سهو اروا ديريكات ةيسرافلابو هولتقوا
 ا ترالا لل رراصتالا رغ يتحتلكا كارا عج اةالاس الاجلالو ديغباابا هيا كوكل رصع نكمل
 دوخ ناربمغيب اب ديدرك تموصخو 6 اولداجو ف لوسرو ى لك دهع ىف اوناك مك

 تئاددنأك ان عركطانلا» نمحزلا حتفىف لق الحا هل ةقيقح الو لصاال ىذلا + لط انلاب

 عيبو رثغا عيبك ةيلحلا مادعتالو! ةيلهالا مادعتال اها نامل دوجو عم هجو لكنه ىنعملا
 اي يارد ىذلا قهلا:لطانلا كلذب اوليزيل ىا # قمل ه اوضحدلا لو ى دلا
 ىذلاىباقعىا ه6 باقعناك يك ذخالاب مهمهل ء هيا ى ' متذخاف وف 3 1
 نذخ الو نيرظانال ةربع مهرايد ىلع نورع 5 اهنورت م مهرامد راثا ناف هب مهبقاع
 تقح كلذكو هلوق هنع ا مك ةعرجلاىف 3 < ارتشاو ةّش رطلاىف مهداحنال اًضرا ءالؤه

 ةضكللا مثالا كئلوا ىلع بيذعتلاب هؤاضقو ىلاعت كج ىتيفو ا تجيف اكيرغا 4 كرر ةلك |

  اورفك نيذلا ىلع 0 اضينا بجو هل قحلا ضاحدال لط ايلاب ةلداحلا مهلعر .ىلآ ةبزحتملا

 هيلع هموق رافك نع ةرابعلوصملاف اولانب ملا اومهو كيلع اوءزحمو كبر !ىوفك,اىأ
 مال فذحم بصنلازيح ىف 6 راثلا باكا مهنا 8 ةكلهملا متالانعال شيرق معو مالسلا
 رانلا نادع م ىتلا اهعلففاو تابوقعلا كا ا ودم مها ىا لعفلا لاصباو لياعتلا

 نم بدك مالسلا هيلع لوسرلا ىلع نيب زحتم نيدناعم ارافك مهنوكل ادبا اهومزالمو
 ا اباحيتسا .قحاو انامدتسا دغ ١تأب وقع 1 نونو تك مهف ةكلهملا مالانع مهاق
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 ه2 +٠١ هه. نورشعلاو ميارلاءزجلا

 هانا ىو كيدز زا ىنكودوت ماشي تسود نا قفر دنعتم و اسراب لقاع ىدرم نيدرد

 ىو لاحو امردارب نادنكيم هج تفك ديس رب ىوزا تسود نا لاح هنع هللاىضر رمج دوب
 هلللما" قلو ءاؤوان :نلاتق اه كونو وردا ناك موكل | ركار اولا |[ تكمل قاد

 ىوبان نكربخ ارم ىدركزاب نوج تفك رمت داسف عاونا ورمز و رمخرد هداهنرس و
 نالف نبا نالف ىلا ككنِع هللا دبع نه محرلا نمحرلا هللا مسي تعول ة فانا نراك مسيو ةمآز

 باقعلاديدش بوتلالباقو بنذلا رفاغ وه الا هلا ال ىذلا هللا كيلا دمحا ىلا كيلع مالس

 مالك رمع حضن و هللاقدص ديسر ىو همان نأ نوج ريصملا هيلا وه الا هلال لوطلاذ

 دعب دشوكين ىو لاح و درك هيون و تسوركب رايسب وكن رمت تحيصن و تستس ارادخ
 ناطيشلل انوع هيلع اونوكت الو هوددس غاز اذا مكيخاب اولعفا اذكه تفكيم رنع نازا
 | لادجلا هي هللاتايا ىف لداجتام 8 حصن لب دحاو بنذب الا رحم ال هلا ىلا ةراشا هيفو

 هلصا و ٠ ىنك اي ندنار ىراك ةيسرافلاب ةضوافملا ىنعهو ةبلاغملاو ةعزانملا لبس ىلع ةضوافملا

 لاق هبأر نع رخ آلا دحاو لك لتف نيلداجتملا نآاكف هلتف تمكحا لبحلا تادج نه
 تالا توما نالازهتنسما"ةلجح زا ىلبإا ٠ نمر ثدملا دجاةراقق# نبا "تراكي اخى "تلازتةيلاعلا اون

 ناب اهف نعطلاب هللا تايا ىف مصاخم ام ىنعملاو نآرق بيذكت و راكتارد لطاب تموصخ
 كاندعلااناشلتابو كلذ وو (قلؤالا اول الاوان مطعو) ارد يبان ا نوع

 قدانما ولنا اعدل قسرا ودحر نيش تألق ديلدويا اواعااتز ورهس مسالا ةلكإلار
 اونمآ نيذلا اما و اهبل # اورفك نيذلا الا ه8 لطابلاب لادجلا ديرا و ديقملا لع قلطملا

 امتالكشم لحل اهف لادجلا اما و ابف نعطلا نع الضف اهنه ةبش ةيئاش مهلاس رطخم الف

 داهك تاءاطلا مظعا نف لالضلا و غيزلا لها هيش لاطبا و اهقئاقح طابتسا و

 لادلا الادج ريكتش رفك ناءرقلا ىف الادج نا مالسلا هدلع لاق كلذل و هللا لبس ىف

 اذه تاعومم نم ةءومج ىف ىدنسو ى,ثةرضخ هررحامتولادجو لادج نيب قرفلل عيونتلا ىلع
 نوكف ىمشرلا نآ ءرقلا تآيا ىف نولداجم ةعيربشلا رافكفاهلوق ةن الا هاذه ليذ ق:رقفلا

 رافك و قئاقحلا رافك مهنا ايا مارغألا امك ةنفلاز !هرارإ الال عقيلوكتلب اينو مهلادج

 ةيقبقحلا تاي الاف هنوكل ايقيقح مهلادج نوكيف قيقحلا ناءرقلا تايآ ىف نولدامم ةقيقحلا |

 رفكلا كرتب حيبذلا ىمش ىتحلا ىدلواي كيلعف موسرلا رافك ال.طقف قئاقحلا رافك مهف
 باوصلاللدس اذه اقدص املسمو اًقح انمومسانلادنعو هللادنع نوك : ىتح اتلظم لادحلاو

 بجاولا ضرفلا وهو داشرتسالاو لوبقلا مكيلعو انيلعو داشرالاو ةوعدلا هيلاو داشرلاو '

 ةرغلاوفوذحت طنش باوجماقلا 6 دالبلا ا مهلقتا كررغي الف لع ىمتنا ةدابعلا عنيج ىلع:
 * اهرهش دالمااو فرصتلا ىلقتلا تادرفملاف لاقنديدرك ةيسرافلاب باقتلاو ةظقيلاىف ةلفغ |

 ىنعملاونادلبو دالب هعمجو هيف مهتماقاو هناطق عامجاب رثأتملا دودلاناكملا دليلا بغارلا لاق

 دالبىف مهلقتو مهايندف مهلابقاو مهلاهما كررفيالف رفكلاب ماع موكحم مهنا تملع اذاف

 اراشيا كرام لدب ىنعي ٠ فمرصلاو ءاتشلا ةلحر ىهو ةحيرملا تاراحتلل نعلاو هاشلا
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 ثدحم نيمؤملا بوتذ رتسي بنذلا رفاغ لقبا سئاّنع ىفو ع مموج ممم دعس

 هناك نات رادتعالا تعنم هيلا اورقتفا نيح مهرذع له و اهوسش قىج مهراصنا نع عفر

 فشكي ءانفلا لهال لوطلاىذ باجألا لذي, هيذع ناب ب املاالا عجرب النمل باقعلا ديدش
 هؤايلوامهو هللا الاهلا ال لوس نا فدذذلارفاغامهعهللاىضر ساء.ع نان ع القت طبسولاىفو لاخلا

 هدحوب الامع ىنغلا ىذ ل وطلاىذ هدحوب ال نم باقعلاديدش كرشلا نم بوتلالباقو هتعاط لهاو |

 هدا دناسرتدنعو تي ابارهدش تسدنوادخ تق (رارسالا فشكىفو) هللاالاهلااللوشالو

 هنا دهدوخربىراوخو ىرازدباغ قدس رد ئزاذكاو وون دوك هتفوكورهتيكش نارد

 دوخ تمحرو لضفب و دنك ىو لد كرادب دعو تب اب تمحر و تفار تغب هزعلا بر

 0 فيوك لانك 1 نابزي و دزادكت و دزودسل باقعلا ديدش عامسرد د دهد تراشب اروا ا

 مرس كاخ زا رب و متسد ود دابر ٠ مركج شتا ريو هديدود تازرب

 اجب ديروك اياجسفإا ناز ةزوزرتبجلد) و دزانم لوطلا ىذ عامسرد زاب

 مثكوت ىاضق مكح ةشاغ لدب نوح 3 ةشاغوا ير 9

 ناكولتفك ىو تفر ىمح نازادنا تسد نازرام نوج زوزكي ءرسس سدق ىلبشلا ركب وبا
 هديدب همه تسشقا ىايرذارازهرانكلس ءار نرد 1 ران نم راحم كني و نس

 ضر نوت دزكتفا "ورق زلط دما ى هك دن ديد اروا زور ركيد مرادن كابو مك هراذك

 مارا صماوتاب هنون رهق زا راهتزوت مكح زا دايرف كب كنه ثاغتسملا تفكيم مرن هدنامرد

 ه مز 15 0 ًةرهز ه مازاب كنا ىور هب ماظن مراكوت ىب هن

 مار مئاد هن ىمج مزيركير و + ىهاج مب هن هى اروانكو

 فالدنيب هنار سواط كد .ئراا:تقكاتسسجزو .ضا دون هج ىد نا .ىلش ىا دتفك
 تاما ىادح جابه 7 وه الا هلاال 0 سواط سواطو تسدخدحا دغح نحل كيو لاه |

 و»و هرماوا ىف ىلع نسسر ق ههاونو ه اوا ف هتعاط ١ لايقالا بحيف ءاو دقان_نفع جار نود

 | قلخلا عوجر ىا ه6 ريصملا ج اك ارتشا الو الالقتسا ال هريع ىلا ال بسحف ىلاعت يي هيلا وم |

 ناب هتايلوال بنذلارفاغ ةيمحتلا تاليوأتلافو ىضاعلا و عبطلا نه الك ىزاحيف ةرخآالاىف |
 ديدش هفطل تاذدمهاظم مهل ةبوالاف صالخالل مهقفوب ناب بوتلا لباق و مهلع بوت |

 داحالاب هقلخ مومعل لوطلا ىذ هرهق تافص ىهاظم معال بوس الو نمؤيال نمل ناقعلا |

 مهدصتقمل بوتلا لباق و مهملاظل بنذلا رفاغ اضيا و قزرلاو ةابحلا ءاطعا و مدعلا 0-7

 هتيضع ةتحنر تقالس:نا!همزك ةند نما ناكاكو مهقاسل لوطلا ىذ مهكرشا باقعاادش |

 مدان و هناسحا فطاوع نم لب هرهق ةفص مسا ىلع هفطل تافص ىعاا انهه َكيلَع

 نيرحبلا 54 راصف هفطل تافص ن٠ ءامسا ةثالاث نب هرهق ةفد مسا لعح هماعتا و هلوط

 ريصملا «لاوهالاهلاال رح وهوادحاو ارح لكلا ريصيو نرحبلا كاكطحاب خزربلا ىثالتبف

 هتفكردارب ىواب تشاد قلمي انشا نسر دلل قازما# تانلاصاإلا دقف ريصملاه بلا ناك اذاؤ
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 ه2 ٠6١ 37> نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 طيسوتو براي ىلرفغاف ادبا هيلا دوعا الو تأسا و تبن هعم لقب ملام عامجالاب ةبون نوكيال
 دحاو فوضوم ىف ةبوتلا لوبق و بونذلا و نيب عملا ةدافال لباقلا و رفاغلا نيب واولا
 لمجم لوبقلاو ةبوتلاب بوناذلا ود ةرفغملاف نيينأتلا نييئذملا ةفئاط ىه ةفئاط ىلا ةيسنلاب
 ةيوتلا كلم :بتكي ىلاعت هنا نع ةيانك ةبوتلا لوبقف اهلع باثب ةلوبقم ةعاط ةبوتلا كلت
 ذا نيفصولا رااغتل وا ةعاط ناكام الا لش ال ه.أال اهليق امل الاو تاعاطلا نه ةءاط بئاتلل
 اههقلعتمو نيلعفلا مقوم رب انتل وا ريسفتلاو حاضيالا درجل ىناثلا ركذي ناب داحنالا مهوب امبر
 بنذلانءبئاتلاناف رئابكلا باحا نه بتب لنا كلذو بنذلا ءاَنب عمرتسلا وه رذغلا نال
 | ةبوتاا ىلع ةرفغملا مدق ةمحقملا ةلئسالا ىفو اهنع نيبئاتلا ىلا ةيسنلاب لوبقلاو هل بنذال هيك

 | رخؤم هبون ( راردالا فدك ىفو ) ةبون' ريغ نم رفني امر ىلاعت هنا لعل ةلزتعملا ىلع ادر
 مزرمآ هانك سب مريذب هيون ىتفكن ء رك | مركو لضف ىاضتقم رب مدقم نارفغو دما
 هءونا ةكناو مزاين تخت دياي ترفخ هللا زا دوبل هبونا هدنب زا ان هكيدنت شادنب قلخ
 | نارفغتاع هيونىدو» ن رفغ مدق» هون رك ا مزصا هبوتب هكنانج دنئاد نايلاع ان مريذب

 لاضفا لالزب و مزاين تسخن تنسين هليحم ام لعف و تسيب تاع ارام نارفع و ىدوب
 5 تسناهدبا كاب تفصيد. ١ اهرك نود دهن ىايرب دهام طاسب رب مدقن وج ان متادرك كايارهدن
 هيت اك ا نإ هاف ز كك وهناك: ناقل نار ءازؤأ اواو بل: عيلع ة باتا 27 ت بكب ركل قاع
 تفلطع واو نآ ليلدب تسنان ريع بنذ نارفع عضوم نيرد بنذ نارفغزا دام درك

 ناسكي مكح ارود 'ه نكيل ركيد هيلع فوطعم و دشاب ركيد فوطعم و دروا نايمرد
 مكح ارود ه نكل ركيد ورمعو تسركيد ديز ورم و ديز ىنءاج ىبوك هكتانج دشاب
 ىدوب ىكيود ه نكن ىدوب اطخ فطع ىدو» فلاخم مكح ك١ قدما ةدلكا

 نذّؤم ىنعع نيد ناك<كاقفلا دلل هلبقاك لعاف 1-5 3 باقعلار يدش هم ىدون طاغودره

 ةفاضالانوكت ىتح ةهبشمةفصب سيلو توبشلا و ماودلا هيداربث يح ةفرعملل اتعل هلعج حصف
 تفذحف ماللاب هءاقع ديد ثلادارملاف لس نّكلو اهلعاف ىلا ةفصلا ةفاضا نه نوكي .ناب ةظفل

 (رارسالا فشكىف لاق ) ماللاو فلالا نع ولخلا ىف بوتلا لباقو بنذلارفاغ مه جاودزالل

 تسي فرصت لحوا تفص و بوتلا لباقو بنذلا رفاغ تفكو درك دوخ تفص لوا
 ديدش تفك باقعلا ديدش درك تبوقع ثيدح نوج سب تسي ليدبلا و رييغت ةديريذب
 تخستفكت سه ريغلو ليدل هدنريذب و ته فرصت لحم تبوقع و دا تبوقع تفص
 زيغل انحتك فّرصت :ناراذء اك منادركير ان او” مك تنل مهاؤخ بنككلا نكتلا|ةهتباوقع
 ةدايز ىا لوط نالف ىلع نالفل لاَ لضفلا حتفلاب لوطلا ه6 لوطلاىذ ف دربذب ليدسو

 ةدايزو لاكهففاليوط ناك اذاهن*الرصقلاف الخ وهىذلالوطلا نمةملكلا هذه لصاو لضفو

 تادارملا نه هب لاني هز“ ال الوط اضيا ىنغلا-ىمسو ناصّقن و روصق هيففا ريصق ناكاذا هنا اك |
 ءاسنلاةروس ىف مامالا ريسفت ىف اذك رضقلاب لانبالام لاني لوطلاب هنأ اك رقفلادنع لانن.الام
 تافص نيب بضغلا اج ىف ةد>او ةفص داريا و قحتسملا باقعلا كرتب لضفلا انهه دارملاو ظ

 د22 م سب روب هز ا وصمت ترو ب ب م سمج
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 تسادباد مهو دهاز مهباطخنبا تحرد اندابعنم انيفطصا تفك ركيدىاج دبا ام ناك
 لثما دحا تمرك | لع براي لاق مالسلا هيلع ىسوه ( ىور ) مولظم مهو ملاظ مه
 مهمرك او:نامزلا رخآ ىف: مهجرخا ادابع ىل نا. ىلاعت لاقف كمالك .ىنتعمسا ىتتمرك ١ام

 اذاف باح فلا نوعبس كنببو .قيبب كتلك ىناف كنم مهلا, ترقا :نوك ١اناو ناضهر ريشب
 مهراطفا تقو بححلا كالت عفرا مهناولا ترفصاو مههافش تضيباو د# ةما تماص

 درك ىهاوخ نويزار هنامز هك مناد ٠ درك ىهاوخ نورب هدريزارس هكىزور

 درك هاو نوخ هكتساه ركج براي ٠ درك اوخ نوزف نيزالامحو بيزرك
 فولخو ىناقل نود مهيزاجاال ىلاف ناضمريف هنطب عاجو هديك ىنطغ نمل نوط ى وداي
 تعمس نذاالو تار نيع الام بجوتسا امو ماصنمهو كسملا عد نم تطارد مه

 هيلع دمع ةمالاذه ىلاعت لاق ناضءر رهشب ىنمرك ١ ىسوه لاق رشب بلق ىلع رطخالو
 ةماركلا هذه مثالا .نيب اهناف ةموحرملا ةمالا هذهل هتامحو ىلاعت همارك ال رظناف مالسلا

 قلطا ردصم هنأ ىلع ربخ دعب ربخ د باتنكلا ليزنت 9 ةهورحم اهنم اهلك لب هموسوم

 هللانمو ًادتب» .ليزنت نارهظالاو ليزنتلل ةلك ه6 هللا نم ف ةغلابم لزملا ىا لوعفملا ىلع
 دمحم هقتلخا هانم رافكلا هلوَس كال ىا هللانم هلوقو هانعم ىلع ردصملا نوكمف هربخ
 نيلادلا رعلا عاوناو زاجتالانم ناءرقلا ىف امل نيفصولا صيصخم لعل د ملعلا زيزعلا ب
 تامولعملالكب مللعلا هل لثمال ىذلا زيزعلا نمحرلا حتفىفو غلابلا لعلاو ةلماكلا ةردقلا ىلع

 هجره اناد ملعلا نأ ليزتت هب تسارداق هك بلاغ ىلاعت ىادخ زيزعلا ( ىنشاكلالاقو )

 ةفاضالاو ةلالحال ىرخا ةفص ه#“ بنذلا رفاغإب تقو ىهرد سكره داتسرف
 ديقتلاو ددجتلا نع ةهزنم ةلزا هللا تافص نال صوصخم نامز هب درب مل هن ال ةيقيقح

 ماقملا اذه ىف بنذلاك تاقلعتملا ثودح بسحم انداح اهقلعت ناك ناو نامز نود نامزب
 مثالاينذلا و رتاسلا رفاغلاو ةهمشملا ةفصلا فالخم رارمتسالا هب دارب نا زوجم لعافلا مساو

 عملاب بون ذلارفاغ لهب ملو هرخآ ىا"ىشلا بنذب ارابتعا ءابقع ىف رضي لعف لك ىف لمعتي |
 اهنودب و ةبوس اهرئاكو اهرئاخص بونذلا عمج رتاس ىنعملاو تلد ىف ك سنجلل ةدارا |

 نئفريذيلوبقلا #بوتلا لباقو# مظعلا حدملا ماقم هيضتقفب اك ةمايقلا مون امحاص حضفلالو |

 ةدالولا دنع دلولا ليش ىتلا ةلباقلاو اهذخاف رثبلانه.ولدلا لبقتس ىذلا لباقلاو |

 وهوهوجولادحا ىلع بنذلا كرتوهو ةبوتلكردصم بوتلاو كلذريغ و ةبون'و هرذع تاقو

 لجال تلعف لوشوا لعفاملرذتعملا لونا اماهجوا ةثالث ىلعراذتعالانافراذتعالاهوجو غلبا |

 عرشلاىف ةبوتلاو ةبوتلاوه ثلاثلا ذهو كلذل عبار الو تعلقا دقو تأسا و تلعف ا اذك
 هزكما ام كرادت و ةدواعملا لرت ىلع ةميزعلاو هنه طرفام ىلع مدنلاو هحبقل بنذلا كرت وه

 ةيونلاف ةيووتلاطُ [رتش تلك دقف ةعبرالا هَذه تعمتجتا ىف .ةداغالاب ,لاتعالا نم كرادتي نا |

 بلط نع ةرابع رافغتسالاو نيدلا ىف دوم وهام ىلا عرشلا ف امومهذم ناكامع عوجرلاىه |
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 هيلع هللاىلص لاقو روضحلاو رك ذلا فرمش ىلع انوكل هيلا راشملا رضاحلا ةلزنم تلزن مح
 هنث ازخ حيتافم نه حاتفم ىلاعت هللا ءامسا نم مسا لكو ىلاعت. هللا ءامسا نم مسا مح سو

 هحورو هرس نيب ىا مسالا اذه نيبو هنيب لصح ةيهلالا ءامسالا نم مساي لقتشا نش ىلاعت

 نيبو هنبب لصحم لاغتشالا ةوق بسحب ةبسانملا كلت تيوق ىتمو لاغتشالا ردقب ةسانم

 ضيفو مسالا كلذ ةيثيم نه هناحبس قحلا هل ىلحت ذئنيط ىرخا ةبسانم قيقحلا هلولدم
 | هللاوضر سابع نءا لاقو ةقبقحلا دنع مظعا ىلاعت هلامسا لكو هدادعتسا رده ءاشام هيلع

 مسقلا ىلا ريشي ةيمحنلا تاليوأتلا فو روسىف ةعطقم نمحرلا فورح نو محورلا امهنع
 ا نا كلذو لسرصمع ىالو برقم كله هنف هعسيال مالسلا هيلع دمحم هديح نيبو هلي رسب

 دم هبييحو هيبنمسا طسونم نافرحو نمحر وهو هللا مسا طسو نم نافرح اه مملاو ءاحلا

 | ليزتت نا امهنيب ناك رسب مسقلا ىلا ناريشي امهف امهيمسا رس نيفركلا نأ امكف مالسلا هيلع
 ا ناب مهضعب دازو كلملا ىلا محىف هللاهمحر ىرتستلا هللادبع نب لهس لاقو ا اتاتكفا

 | لاقو  ديجلا ناملا كلملا مكحلا نانملا ىلا ىلا ديما ملحلا هلامبا حناوف مح لاق
 كلا 2 مهودوشن :دكوا) درو معنمو نخيل مح ترزاشا اد هي قشاكلا

 مملاو لزالا ةايح ءاحلا ىلقبلا لاقو « دياين هار نأ“ كات قارس ا ركل انف ااوؤةفزكر ةككوا

 هنرتعيال هنايح ايح 31 هنايح نيع نم هاّقس هيرش ىلاعت هللاهصخ 5 ها لم

 مولعلا تاراشا نم ةبحلا مه نمو ةمكحلا ةرابعب ةايحلا ءاحنه قطو كلذ دعب ءانفلا
 ةراشا مح رحبلابزح حرشىفو ءاقبلاو مدقلا لهانم ىلع نؤدراولاالا اهفرعي الام ةلوهجملا

 هللاةيامح ىانورصنسال مح مراعش نكيل دحا مون. مالسلا هيلع لاق كلذلو ةياملعا ىلا
 |" ةياتعلا لصحتق نترفاكلل كوم "الو ونمآ نيذلاىلوم ىلاعت هللان”ال .ءادعالا"ئا: نورضتنال

 ردقو ىضق ىا مملا ديدشتو ءاللا مضي سمالا مح لاو لاعفالا ةريضح نم ةيااو ةيالاب

 مهب موق * موق رمق تا مح دق لاق ةمايقلا مووا برق ىا هللا سما محوا نئاك وهام مو

 وك تنع تستراشا مهو ترحم تسدزافا كما زازكالا قرقكك قالاق ٠ مونو ةلفع

 دوخ تعاطب هن هتفاي ان نم تنم مع ىا دو رثه هبا هنهتثك تسودنم تبححا ىاحن ىا |
 نا .ةعتاة أنا اردماوتو سفرا ةرحو اا رتخلولا [ىاجهففاطنا ف2 ق1 كب تلاوات للا اا

 ناشياب دئدرك اهاعدودنتساوخ ارام هداسياامءاكردرب سكرازهدص هدوب اموتو هدوتارتا ظ
 قولأست نا لق مكتبطعا ةسكتم تعارف كرد عاب وفو فراوك تافتاا ١

 فدك ماو فا نا و م مكل ترفغو قوعال نا لق مكتبجاو

 ةمانم ىنلعجا تا ملكو تاكا قاللظ نافل ننكر تنفك م لياخ انو ْ

 همه متقك" نان كف اناركلا هك مداد حرش ناشيا اول اعفا كك ناز

 ْ 7 حرش ارئاشيا امثاي دوخ ماعلاو لاضفا هكدون نازا نكيل ىدنديجرد اهشزا نماد

 | مهاربا لآ ر احون و مدا قطصا نان> مديزكر ناك ناكي مديزك © اركهو عشذانشمب

 3 زكد . همهةماريخ: م كك متفك لومشلاو مومعلاىل مس ام تبول نوجنار لاو
0 
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 لقاؤلملا ىيب:يرقلافل ا اهناراودو.اهفاوظتإ» نم١:ةةيدجبالا !ركاذلا !ةؤوص ةصكلا تناك الو
 امتاو انطاب قالطاو !ىهاظ دنق ةالصلاو انطاب وو !ههاظ قالطا فاوطلا نا ةالصلا نيبو

 4# ميني ىضقوإل ةبمكلاتاهجنم ةهجيديبقتلا نم !مف ديال“ ال هاظلاوف ادبق اهنوكب اق
 مهتماقاب ةكئالملا نيبوا ةنخلا مهضعبو رانلا مهضعب لاخداب لدعلاب 46 قحلاب له قلخلا نيب ىا

 اعيمح نيموصعم اوناك ناو ةكئئالملا ناجرملا ماكا ىفو مهلضافت بسح ىلع مهلزانم ىف |

 | ةمالا دارفا ىلعنولضف رشبلا لسر نأ اكو مهلامعا لضافت بسح باوثلا ف لضافت مهتبف |
 ىلع ىا # نيملاعلابر هلل دملا ىلقو  مهرئاس ىلع ةكئالملا لسر كلذك بتارملاف

 مهني ىضق نمت نونمؤملا مه نولئاقلاو هقح ىه ىتلا هتلزنم انمالك لزناو قحلاب انتي ىضقام
 | ىنعي قحلاب مهني ىضقو ةيمجنلا تالبوأتلافو مهميظعتو مهنيعتل مهركذ ىطو ةكئالملا وا
 ىطعا اه لزانملاو بتارملا نم مهنه ةقرف لك ىطعا امم ءايلوالاو ءايبنالانيبو ةكئالملانيب

 ( ىقشاكلا لاقو ) هب انيلع عناام ىلع نيملاعلا بر هللدملا مهنم قيرف لك لاقو ىنعي لبقو
 تاومسلا قلخ ىذلا هللدملا هكدومرفدوخ شياتش نيمز نامما قلخ ىادتءارد ةكنانجم»
 هكدتنادان درك شياتس نامه شيوخ لزانمرد نيمزو ناممآ لها رارقتسا تقوب ضرالاو
 ٠ هتعاخو سمعا لك لواىف دمحم نا ىتش ىنعي تسوا انثودمح قحتسم هعاخو هحنافرد

 سبو دييزارت تسيانث هكاج ٠0 سكوت ريغ دويل شياتس روخرد
 ٠ نيفراعلا ضع لاق لضفا هن*ال كلذ ىلوا ناسنالاف هدمحم حبسي "ىد لك ناك اذاف

 ىنايارو انوجارو ىباياضرات هداضر ٠ ىباياطع انوك ركش ىناياتم 0

 ىلا اورظنا هللالوقبَق هلادملا دسلا لوقيف ةمعن هدبع ىلع هللا عنا اذا مالسلا هيلع لاقو
 ماعط“ اك ةداتعملا ءايشالادحا ماعنالا نأ هانعم هل ةميق الام ىلاطعاف هلردقام هتطعا ىدبع

 هف لخديف هللوهفدح اهيىت ًادمح لك نأءانعم هللد ماهل وقو ىراعلا ةوسكو ناشطعلاءا وراو عئاملا

 هنوركذيسامو ءاملعلاو ءايلوالاو ءايبنالاو ءامسلا قابطاو ىسركلاو شرعلا ةكئالم دماحم
 هل هياهنال امو ةيهانتم اهرساي ىهو نيملاعلا بر هللدملا نا مهاوعد رخاو هلوق تقو ىلا
 الام. ركشلانم ىناطعاف اهل ردقال ةدحاو ةمعن هتطعا لاق كلذلو داب الا دبا اهنوتأس ام

 وه الا كير دونج ملعي امو ىلاعت هلوقل ىصحتال ىلاعت هللا ملاوع رابحالا بمك لاق هلدح
 هدجل انقفوب ْنأ هناحيس هللالأسن انطابو !ىهاظ هلال بساني اع لكلا ىبرم ىلاعت وهف
 ]او الوأ ةطالاو ةيهاظلا هس لع

 نيريشعلاو عباسلا تبسلا مونىف ردقلاو ىوقلا قلاخلا هللازنوعب صعزلا ةروس تعب

 ١١١ ةنس روش را نابعش نم

 السما او يتيم ايبا |ةيكم نمؤملا,ةروس...ريبضتلا
 محرلا نحرلا .ههاوس لل :

 ف ءاتفناكو خللا 200117 انتي بخ أ ىلع عفرلا هلحو ةروسلا مسا 6 محو |
 | تول

 ( مي )
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 | مث ةيهافرلاو ةعسلا لاوحا نع اهم ربعي تاغلابم هلاثما و اذه نا باوللاو هبحاص نذاب'الا
 ىف ا نيفلكم اوناك ىتلا مهماكحا فلاخم ارطاخ ةنملا لها بولق ىف هللاقلخمال ليق دق

 32: ااا ا ىلع ةدايزلاو ةعسلا ىلا ةراشا هذه قدرك ىفو ىمتنا ايندلاراد

 مث اهنه ءاشت ثيح لزتتف ةنلاالوا لخدت دم ةما نأ ىور ن»رلاحتف ىفو هلزنم ريغ ىف
 ٠ ناكدنرب نامرف باون تسوكين سب ىنعي ةنملا 6 نيلماعلارجا منف + مالا رئاس لخدب
 هلوالا هوركم الو مرحم كرت الو ريخ لعفالو ةلفان الو ةضيرف نمام رابكلا ضعب لاق
 نيب اهبف لخافتلا عه ةنج هلوالا لمت نمام و اهلخد نه هلانب صاخ معل و ةصوصخم ةنج

 | نلاريبك :لضفيف مالسالاو ةعاطلاف نكلو نسلاب اهنف بتارم ىلع لضافتلاو اهءاحا

 أ :تاقلكر) ىف لكحل ناف قام رالي كبتم وزينلمعلا ني رزو لاكش واتح شمر عت راكع ذل نامل البكم لع
 نامزلا رئاس نم مظعا ءاروشاعىفو ةجحلا ىذ رششع ىفو ردقلاةليل ىفو ةعملا مون ىفو
 دحسلاىف ةالصلا نم ىهو ةنسدملا دحسمىف اهن«لضفا ماركا دح.ىلاىفةالصلاف ناكملاب اهنه و

 صخشلااةالص نه لضفا ةعاملاب ةالصلاناف لاوحالاب اهنمو دجاسم ار اسف اهنهىهو ىصقالا

 دحاولا لمعلا ىف اهماو ىذالا ةطاما نه لضفا ةالصلا ناف لامعالا نيفس انهو هدحو

 لها نم فيرشل ةيده ادها نم اذكو ةقدص و محر ةلص بحاص همحر ىلع قدصتملاف
 | الامعا دخاولا نمزلاىف عمجم نم -سانلا نمو هيلا نسحاوا هريغل ىدهم نأنه لضفا تيبلا

 جالصي اعز يف لب هتقدص و هموص نامز ىف ىجشإ يف هدبو هريصل و هعمس فرصيف رتكلا

 2 هوحو ند دد>اولا نمزلا ىف رجؤيف كرو لعف ند هس ناهز ىف ه 0 نامز ىف

 لامعالا تاحلاص نيب نيعماخلا نم انلعج نا هناحبس هللا لابن كلذ هل سبل نم هع للصف

 هك لاعف الا تاتسح | ىلإ نيعراسملاو

 ورب ناريحو ناتفا مه ىدربا ٠0 ورك نديود ءاكياج زا وج
 ني |نعتسشنزا انو تسد اف!( ف نتدنتفاّث نايا فابأ نارك

 هكىتقو ىنعي 6 ىشاكلا لاقو ف هللا مهايحا نادعب ةئايقلا مون دم ا 0 كئالملا ىرتو

 ه# شرعلال وح ند 0 نيقدح 00 3 ارك المن ىشان تبق ةمرو قدص دعقمرد

 اورادتساو هب اوفاط افوفح هلوح اوفح لاَ فونحلا ءاتس الو ةديزم نهو هلوح ىا

 شرع درك هتفرك هقلح ةسرافلابو هيناوج ىا شرعلا ةفحأب نيطيحم ىا ةيالا هنمو

 ليدل ةدفموا ةسآ كح ةلخا « مهر دمحم نوحبس نإ باو نادنك قاذطو

 همارك اوهلالج صوب هل نيرك اذ هدمحننيسبتلم مهنوك لاحدب قيليالامع ىلاعت هنوهزني ىا
 دمحبو ىهلا تاذزا دنتكمارسان قن حيبستهب «هدمحو هللاناحبس نولوَش ىنعي هباذذلت
 .هتافصوقحلا نوؤشىفقارغتسالا وههذُ اذللا لعانابراعشا هيفواربودننكيم ازس تافص تاي

 نونمؤملا اهفوطي ةبعكلا كلذك نيدماح نيحبسم ةكتالملا هفوطي شرعلانأ م ريقفلا لوب

 فراعلا بلتك تاهجالو هيف دبقال ةدحولا ملا نأ نارودلا رسو. نيرك اش نيرك اذ
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 ىذلاهليدملا هلوقو للعم رارقلارادىف اورقتسا نيذلانيفراعلادمح وه هنع هللاىضر قداصلا
 هدعو قيدصل ىلع هللادج نم مهم هنع هللاىضر ليس لاق نيلصاولادمح نزاانع بهذا

 وهو هفرعي الامو همعل نه فرع امل لاوحالا لكىف دملا بجوتسي هنال هللادمح نه مهنم و
 ضرانم هيفاورقتسا ىذلا ناكملا نوديري #* ضرالاانثروا و لِي صاوخلا لاح كل غلبا

 فيولا م منيكم وا مهلامعا نم مهملعة فا اهكيلمتو اهؤاطعا اهتاربا و ةراعتسالا ىلع ةنجلا

  انثرواو هلوش ماوعلل هدعو قدص ةيمحنلا تاليوأتلاىفو هنري امف ثراولا نيكمت اهف اهف

 قبض و ةدايز و, ىلا اونسحا نيذلل .ةلوقي صاوخلا, هدعو قدص و هرخا ىلإ ضرالا

 ردتقم كيلم دنع قدص دعقم ىف رهن و تانج ىف نيقثملا نا لوب صاوخلا صخال هدعو
 نتفركؤوبتلا رداصملا جاتىف لاق 6# ءاشن ثيح ةنلانم ًاوبتن له نيقشاعلا نيلماعلار جا ف
 ىلا ىدع ىلع وبا لاقو دحاو لوعقم نا ىدعس و ةلحلا ىو ةءابملا نم دحا ىاح

 تشيب زا ميركيم ىاج ةيسرافلاب ىنعملاو هنأيه و هتيوس اناكم هل تأوبو ىهتنا اضيا .نيلوعفم
 نم هدارا ناكم ىا ىف انم دحاو لك أوتي ىا ٠ منكم رارق و لوزأ و مهاوخ ىئاط ىه

 ريسفتلا ف لاق م اهودراو عنامت ال ةيونعم تاماقم اهف نأ, لجاءبغ ةنج نمل, ةعساولا هج

 ةسامسلاتانحلاف.ةيناحورلا تانعاو ةينامسملا تان اناعون ةنحلا مالسالاءامكح لاق ريبكلا
  ريسفت ىفو نيرخأل اهلوص> منال دجاول اهلوصحف ةيناحورلا اما و ةكراشملا لمتحتال
 امهلقعي لقعااو هيونعم ةنج و ةسوسحم ةنج ناتنج ةنملا نأ لعا هللا هقحر ىرانفلل هحئافلا

 اهل ةفلكملا ةيطاخلا ةقطانلا سفنلاو ةداهشو بيغ و فيثكو فيطل ناملاع ملاعلا نأ اك اعم
 تاوهشلاو تاذللا نم هلمحت امب ميعنو اهرظن قيرط نه فراعملاو مولعلا نه هلمحم امب ميعن

 سال و حاكت و برش و لك نء ةيسحلا اهاوق قيرط نه ةيناوملا سفنلاب هلانس امم |
 و ةعونت٠ ناولاو ناسح هوجو و تابعاك ءاسن ىف ىسح لامح و ةبيط تامغن و اود و

 ساسحلاحورلاالاذتلي ملولو هيذتلتف ةقطانلا سفنلاىلا ساوحلا هلقتت كلذ لك رامنا و راحشا |
 ٠ ناولالاب مالغلا وا .ةأرملانم ليما هجولاب ذتاي .ناويحلا ناكل ةقطانلا :سفنلاال ىناويلا
 دسالا وهو هجرب و ديلقالا وه ىذلا دسالا علاطب ةسوسحما ةنملاءذه قلخ هللا نأ معاو
 لاكلا ةغض ند ىنملالا حررفلا نم ةسوينجلاةنلبإ نو حور ىه ىتلاهيونعملا ةنطلا قاخ و
 اهامس اذهل و هاوق و حورلاك ةلوقعماو مساك ةسوسحم ا ةنللا تناكف رورسلاو جاهبالاو

 اهلهاب امعنت دشا اضيا ةنلاو ىنعم و اسح اهف نومعنتي اهلها و اهنايخل ناويحلا رادلا قحلا
 ةنْلانا مالسلاهيلع ىنلانع ربخ درو دقو نينكاسلا نم الم بلطت اذك و اهف نيلخادلا
 لبقست نان !نازبخلاىفو رزوك دما ريسفتلا ىفام بنا ناملسو رامعو ىلعو لالب ىلا تقاتشا
 ريقفلا لوش ناريلاىمعطم و ناسللا ىظفاحو نا ءرقلاىلا' و ناضمر ىمتاص رفن ةعبرا ىلا
 هن ال كلذ يبهيجنو ,ايجر دا ةنيدلاب دخلا لحي, قح ىف مالتتلا هلع هلوقيرودميربسلا ذه ىلع
 لقعلا ةرئاد نع اجراخ ناك ناو كاردالاو ةايحلا هلف ةفيرشلا عضاوملا رباك نانطاي جلف
 مريغ ناكم لزنيال مهضعب نأ مولعم و ءاشن ثيح لاق تفيك ةمحقملا ةلئسالاىف لاقو ىنزجلا |

 ( نذإبالا )
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 |. نام ةماقالاو تانك عبس ناذالا ن*ال ليقو مرك باوثلاىف و روج باذعلاف ةدايزلاو

 | ناريلا باوبا هنع تقلغ ماقا و نذا نف ةينامت هتنلا باونا و ةعبس منهج ٍباوبا كلذك
 هنع رصَش امث ناك ام ناك ىا فوذحم اذا ٍباوج و هيناعلا ةنْلا باونا هل تحتف و ةعبسلا

 مهيحمدنع ةحتفم تناك اهأب ناذنالل ةدئاز واولاو اذا باوج تحتف و مهضعب لاقو نايبلا

 | هريغو ناوضر ةنلا ةظفح ه6 اهتزخ 8 ةنملامهلوخد دنع نيقتملل ىا ه6 مهل لاقو

 (قشاكلا لاقو) ةيحت ال ربخ وهف مال االاو هراكملا عيمجنم # مكباعمالس لف ةكئالملا نم
 هللا لوقبف مهصاوخل اماو ةنْلالها ماوعل اذه و امشلاح مزال ىنعاو ىتهالساب امشثر دورد

 هللامالس ناكناو لوالا مالسلاف هوجونم ةنطاىف مالسلاناف مخر بر نم الوق مالس

 مترهط ه6 مط 2# ةرضحلا ىف مهلوخد دعب ةطساو الب صاخمالس ىناثلاو ةطساولاب نكلو

 هللاءرك ئضتّرم ترضخ زاو معنلانم مكل حبا ام اسقن متط وا ىصاعملاسند نم

 ١ همشج و دناريزرا هك دنند قخرذاخلا دنسو تشي ريد نابتشم نوح كح ههحو

 ىركيد زاو دوش ا ناشيا ىهاظ 52 همشح كيرد ركل ى نوريب

 ا صمهاظب ديدشلاب 3 ةلاكفت او لا نرد و ا رهطمو روم ناشا نطاب دئماشايب

 مهلوخدل ببس مهبط نأ ىلع ةلالدال ءافلاو ه6 نيدلا فَ ةنملاىا ه6 اهولخداف 9 نطاب و
 نسل مهرهاظ رهط امنا و رهط» امهم لكذا بيذعتب و اوفعي ابط ناك ءاوس مهدواخ و

 قا ىلقبلا سنا ع ىفو مهدئاقع و مهتاين نسحل مينطابو ةيندنلا مهلامعا و مهرارقا

 ملا ىا متبط مكيلعمالس هلوق كلذ و نيقيدصلاو ءايلوالالزانم ىلع ةكئالملا ةطبغ فصو

 نسحادق ىلاعت هللانأ كلذ و باححلانع نيملاس هلاصو ةذإب نيبيط ادبا هلام ةدهاشم ىف

 ميعن و ناعذالاو تاءاطلاو لاوحالاو فراعملاب نيئمؤملا لضافاو نيلسرملاو نيبنلاىفا

 ناؤولطزلا دينأتب هريشبت و همالك و هميلست عامس عم نايدلاىلا رظنلاو نمحرلاىضر و نانا

 كلذ لثم ةكئالملل تشب ملو
 تح و رف مدا هز قلتعا نضفاوع» ةعاظ يلح «زاذول هنا ةكنألام

 لمحت وبئاصملاىا ايازرلاو نحلاو اياليلا ىلع ريصلاو داهملاب ارومأم هنوك قشعلا زاثا نمو

 هماكحا نه وه ىذلاءالّسالا الو قشعلا ةكمالملل سل و ىللاعت هللا لجال تادايعلا ق اشم

 نم وزنك حسيبسل نم كضفأ رباع لبع_ نورتشال راهلاو ىلالانوحبسياوناك نا و

 مهلضفلال مدو محشو مل نم رشبلاداسجا و رون نم مههادجا نوكو متاق نم لضفا مئان

 ( بئاصلالاق ) تاملظ ىف ةاي> ءام برف روصلاىلا رظنمال ىلاءآ هللاناف ةقيقحلاف مولع

 دارص لاعب درك ناوتن ىكريت «.تسديشروخ داؤن زا نم ىهوك غورف
 ( لاقو )

 ام الوج قرب ىراوس ىندوجو اي» منكم ملاعود ريس ايرون طاسب رب

 هب صوصخم دماحلا عيج 4# للدححلا ف دئيازد تشبع ياو رطب وان رهان تك يلا المج

 ناي لاق باوت 0 ويس دوخ ةدعو اماب دزكاتماز هي دعو انقدص ىذلا وم يل

 2 6 نايبلا حود



 م 144 زت> نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 | صخشب نم مهنمو . ارا هلمحهل صخشي نممهنمو . الغب ل هلص خشي دج لمع هلناك نف

 | مجنلاكو حاصملاك قاعشمشرون مهئمدحاو لكى دي نيب و هيقلي ةراثو هلمحب ةزان اشيك هلمعدل
 / نع سيلو روثلا كلذ لثم هنيي نعو مهلاح حالصو مهناعا ةوقردش س.شلاكو ر.قلاكو |
 ىلع ىلاعت هللادمحمب نمؤملاو نوباترملاو راغكلا اههف عّش ةديدش ةملظ لب رون مهلئامث |

 فرط ىلعو هم دق ىلع ىجسإ ند سانلانمو : ةملظلا كلتىف هب ىدتهيو رونلانم هاطعاام ْ

 نآتنا ل ناق هللالوُسراي نسانلارتحم فيك ملسو هلع ىلاعت هللا لص هللالو_سرل لبق * هنانب

 ِ نع مهل هللا قل لمحعىف اون الا مهنا كلذو ( ريع ىلع ةرشعو ريعب ىلع ةسمح و ربعإ ىلع

 هللا كاده لمعاف قيرطلاىف اهلع نوبقاعتي ةيطم ةعامح عاتب اك هلع نوبكري اريعب مهلامعا |

 ىلوالاف لمعلا باوث ىف كيرشتلا لاح ملعب هنمو . كرشلا نم اصلاخ اريعب كل نوكي المع
 ١ الجر نا  ىور  هفرخ الا كيرشت ريغ نه ةدح ىلع باوث لكذ ىلوملانم ىده نا

 لاقو نيك اسملا ىلع 0 اناس عاتباف ا هسأ نه ثرو لكارلا قى نم ْ

 ىراوج هللا نم اهب ىرتشا لاقو ءافعذلا ف ةديدع مهارد قرفو هللا دنع 0 اذه '

 ىثع ىمعا لجر ىلا امون تفتلاو هللادنع ىىدخ ءالؤه لاقو ةريثك اباقر قتعاو ادسعو
 ظ هيلع لاق اهيكرا هللادنع ىتيطم هذه لاقو اهيلع ريسي ةيطم هل عاتباف ىرخا بكيو ةراث |
 ةمخلم ةجرَسم هلا اهب ”ىجدقو اهنلا رظنا 'ىتأكل هدب ىسفن ىذلاو ) هقحىف مالسلا |

 'ظ ( فقول ىلا 'اهب نيسيو اهيكري
 كين لءفربتساناوت سكره هن * كيلو تعاطو :تسزاب ريخ رد

 هلا لاطاو 7 4 ونا تجفاو ا[ ت تشهبهب دنياس نوحات ] 6# اهؤاج اذاىتح ف |

 قلغتال 0 حرفلا راد نا عم راظتنالا بصو مهبيصاالمل ةيناغلا اهباوبا تحتفدق |

 مهئيج دنع مهل 4 "ا نا اتاوبأ ا درب تلق ناف * مر ركلات نيدئاولاو فانضالل

 مدقملا حّتفلا لصحدق تلق * ( ةنجلا باب حتفتسي نم لوا انا ) ماللا هيلع هلوت اهيلا

 ١ قس مث تدل قبسدق 2 كيخولو حاتةمسالاب مالسلا هلع 6-0 لوطا ل معا

 0 طارصلاو ٍباس+لادعب ةئْطا لها ءاجاذاف قاع عرش نا“ىلا ةحوتفم هناعدب باوبالا

 ع

 ةنملاو ةنللا باب عرش نم لواانا ) ثيدحلاىفو كلذ ىلع مدقملا هناعد ةككرمب ةخحوتةم اهلودحم |

 حاتفتسالا ةلوا ريقفلا لوش * ( لوالاف لوالاىتماو انا اهلخدا ىتح مالا عسمج ىلع همر ْ

 ةينامك ةنْلا ٍباوبا نوك فرو * رخآ هيجوت ىلا ةجاحالف لوخدلا ةلوالا ليثمت عارقلاو |
 نيعس كارلا ريش امهشمبالا ناباب اهنم ام"باوبا ةيناقل ةنحال نا ) مالسلا هيلع لاق اك راخالاب
 ) (ةئسنيعبرا ةريسم) ةياورىفو (نإ نيس عبس ةريسم ةنحلا عراصم نه نيعارصم ل اك نيبامو اماع

 ةدرطهريغ ةيناقلاواو نا هيفو ةيناعلاواوب ىفرع لبقو * ( ىرصبو ةكم نيب ") ةياوذ ىو
 | ةعبس رانلا باوبا نوك مهضعب لاق + ةبوتلا ةروس رخآ ىف واولا هذهب قلعتيام قبسدقو |
 ةئْطاو لدعلا نم رثك ١ لضفلاو لدع رانلاو لضف ىلاعت هنم ةنْلانال ةرئامث ةنجلا باوباو '

 ءازحلاالا رانلا ىف سل لبقو * بضغلا ىلع ةبلاغو ةّعباس ةمحرلاو بضغلانم رانلاو ةمحرلا نم
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 لزالاىف لبق ةمكحلاهذهلف فطللا ةفصل اراهظا الها اهل قاخو ةنلا قلخ ىلاءتهنا م الها اهل
 اهف نيدلاخ اهركذ سم ىتلا عبسلا ةمممذلا تافصلا ىمو مثهج ٍباوبا اولخدا ارسقو ارهق |
 ند 3 اهم نوقتملا جر م اهليدبتب ةميمهذلا تافصلا هذه نم جورألا نكمل ثسحب |

 ةيسرافلابو : مثهج قملاو ةعاطلاو ناعيالا نع نيريكشملا لزنم سب ىا # نيربكتملا ىوثم
 مهنوك ناب راعشالانم هففام حدقبالو سنجال ماللاو [ خذود ارتاربكتم تسهاكمارا دب ]
 تقحامتا اهنا مهلع:باذعلا, ةلك قبشب دخلا مهلوخد ناف قا نع مهربكتل منهج مهاوثم
 ةراشاهشفو «* قيسلا كلذ نع ةييسم مهحباقم راسو مهربكتف مهرفكو مهربكت ىلع ءانب مىلع

 سيل نا تبن ليلدلا اذهبو ةاجنلا مهلف مدا اوعباتم نويئاتلا مهو نوعضاوتم مهنم فنصو

 ربكتساو ىلا ) ىلاعت لاق اك ربكلا نمدلوتي اضيا كرمشلا لب ربكلا نم كرمشلا دعب ربك ١ بنذ
 ىنعزان نأ ىرازا ةمظعلاو ىئادر ءايربكلا ) ىلاعت هلو5 ققحم اذهو 6 نيرفاكلانم ناكو |
 هبلقىف ناك نم ةنلا لخديال ) هسو هيلع هللاىلص لاق ىنءملا اذهلو ( رانلا ىف هتبقلا اءهيف |

 لاقنافكي يكرر يدك رت توك نا مخ عرج كلانا ملي زملا تفر عابكل نوف تزد كانت
 لا ماواىف قملا عييضت ىا سانلا طمتو قا رطب ربكلا ( لامجا بحي ليج هللانا )
 نيهجو ثيدحلا ليوأتىف ىباطلا ركذ * مهبيرعتو سانلا راقحتساو هتاقت مدعو ههاونو
 لّدكريالف يفغلا وا اسس دعو ىبكلا هع عزنينا ىتاثلاو ناعيالا نع ريكتلا دازملا نا اهدخا

 ( لغنم مهرودصوفام انعزنو )) ىلاعت لاق اك هنم ةرذ لاقثم هبلق ىف نوكي نا عم ةنجلا

 لوخد مدع هؤوازج ناكل هرادقم ىنداب هللا ىزاجولات ربكلا نا هانعم لاقي نا نكميو
 نبال قراشملا مرش ىف اذك ةنملا دحوم لك لخدي لب هب ىزاجيال ناب مركت نكلو ةنلا

 ديعب ىناطخلا ىتاثلا هجولاو ديدشتلاو ظيغتلاق يرطب عقاو ثيدحلانا ريقفلا لوق * كالملا

 ىعاجلا ىلوملا لاق : صيصختا ذئيح ىنعمالف كلذك اياطخلا عيج نيوكلا

 ىتورفدزا:ىغبا دنينلكاو تاع نان« تيتو ةنانيوددمه راهريخت تسع
 ىنمو ىلام زجم تسين ديلك ارئاو * عمح تساهناخ كيب سابق نيدب اهرش

 توافت ب سح نيتواذّدم تاءامج ه6 !ىمز وف مهنوك لاح 6# ةنحلا ىلا مهبد اوقتا نيذلاقيسو |
 قفاوملا وهو اديدشوا اريسي هدعب وا باسملا لبق كلذو ةقبطلاواعو ىلضفلا ىف مهبتارص |

 مهنوقو سي ىلاعت هللا ماب ةكتالملا مه نوقئاسلاو ( باتكلا عضوو ) هلوق نم ةيآلا ليقامل |
 ةماركلا راد ىلا مهب عارسالل برطو حورب لب بصنالو بعتالب فيرشتو زانعا قاسم

 مهيف ىلاعت هللالاق نه ءالؤه قوفو ةنجلا لها ماوع ءالؤهف كريشلا نع نوقتملا دارملاو |

 6 ادفو نمحرلا ىلا نيقتملا رشحت موي ) مهنف لاقنم مهةوفو 6 نيقتملل ةنجلا تفلزاو )
 نوملاظلا مه قوسلا لها ةّقيةلاىفو ةنملا هلا برق نه نيبو ةنملاىلا قاسي نه ناب قرفو

 ةداعالا ةخيفن روصلاىف خفن اذا هنا ملعاو « نوّساسلا ءافولا لهاو نودصتقملا ةفلزلا لهاو |

 رشحلا ىلاضهناو م هل لوقيف هلمع مهنم لك ىب أي هربق ىلع سانلا نم دحاو لك ىئوتساو .

 رانلاىفدواخلا مهلف سيلبا اوعباتم نورصملا مهو ناوزاكسم مهنم فنض نافند ةاصعلا ناولا
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 ىوكي ىرذعو زيكتارب ىيفش « ىوجب ىحلمو رآ 6-5 قب رط
 نامز رودب ىش رب هلامب وج * ناماآ ددتنت تروص هظلل كب همك

 ةعامح ةعامح هي اىمز وه مهلوك لاح مهماما عم 4 منهج ىلا اورفك نيذلا قيسو ٍِك

 رعشلاةليلق ةيعز ةاش لبق هنمو ليلقلا عما ىهو ةسمز عمج [ هورك ورك ] ةيسرافلابو

 ىا:[ندنار ] ةسرافلاب قوسلاو . هنعولخال ةعاماذا تودلا وهو ىمزلانم اهقاقتشاو

 احاوفا مهنوكلاح ةناهالاو فنعلاب كلذو انلبق نم ريسي ىعاب باسحلا ةماقا دعب اهلا اوقس

 مهاقلتتو ةرارشلاو ةلالضلا ىف مهتاقبط بترت بسح ةبترتم ضعب رثاف اهضعب ةقرفتم
 # اهؤاجاذاىتح» كلذ لثمي نيغانلاو نيم آلاوىهاوتلاو سماوالا اوقلت اك ةسوبعلاب منهج

 [ ىداوخو تلذ تفص رب غزودب دنبايب نوج ان ] ىنعي : ةلمجا دعب ىكحم ىلا ىم ىتح
 (باوبا ةعبس اهل ) ىلاعت لاق مك اهولخدل ةعبسلا 6 اهباوبا تحتف ف هلوق اذا باوجو

 رانلا لها مكحلا ةلئساىف لاق + اهرح داّقباو اهناغا لبو مهئيحم تقو ىلا اهقالغا ةدئافو

 اًحوتو مهل ةناها مهل حت ىتح كلانه نوفقيف نوحسلا لاح ىع اك ٍباونالا ةقلغم اهنودجم

 مهفوقو سلف ىنامسجلا ٍباذعلا نم دشا وهو ىناحورلا باذعلا لق نم اذه ريقفلا لوي *

 ةمحزوةدشىف همايق لوطي نيح رفاكلا نا هديؤي باذعلا ليجعتنم مهل ىلوا باودالادنع

 ةماسفنلا ةميمذلا تاضوا لا ةنانقلا هفو * راثلااب ناكولو ىنت>را براي لوس لوهو

 مهَِج باونا اهناف دتحلاو بضغلاو دسحلاو ةوهشلاو صرحلاو لخبلاو ريكلا ىهو ةعسلا

 سفنلا ةيلخنو اهتيكزت نم دبالف اهباوبانم باب نم لخدي نا نم هلدبال اهيف .لخدي نه لكو
 نزاخ اهدحاو عيجوتلاو ماليالاىف ةدايزو اونو اميرقت « اهتنوخ مهل لاقو © اهنع
 بيذعتب نولكوملا ةكئالملا معو اهتيئابزو ملهج ةظفح دارملاو اهفامو ةئازخلا ظفاح وهو

 مهفو مهتجارم مكيلع لهسيل مكلثم نويمدآ مكسنج نم 6 مكنم لسر مكتأب ملأ ول اهلها
 # مكتورذنيو اله ءايننالا ىلع هللا لزنا ام وهو 4 مكبر تايآ مكلع نولتي ف مهمالك
 ةمارقلا مويال راثلا مهلوخد تقو وهو اذه مكتقو ىا كي اذه مكموب ءاقل © متوفوخم

 ءاج دقو راف كلاب ةماقلا مول صاصتخا الو صاصتخالا دفن ةيماللا ةفاضالا نال كلذو

 نكلوؤ# فارتءالاو رارقالا مهعفنيال تقوىف اوقاف انورذناو .انلع اولتو انونادق 0 ىلب

 كعبت نعو كنم منهج نألمال ١ سيلبالىلاعت هلوق مو 6 باذعلا ةلك وف تبجو 6 تقح

 نوذكتالا ملا نا ”ىش نم

 متخانش نازيزنع دنب ردق زورما

 ليوهتل لئاقلا ماهباو اهف مدواخ اردقم ىا ك ابف نيدلاخ متهج باونا اولخدا لبق 0
 قاخمو رانا قلخينا رهقلا ةفصل اراهظا تضتقا ةيهلالا ةمكحلاناىلا ةراشا هبفو *لوقملا

 (اهل)

 ١ هنا ىلع لبلد هفو + تقولا ىلع لمح كلذلف ةدشلا تاقواىف اضيفتسم مايالاو مويلا لامعتسا

 | اولق #8 بتكلا غيلبتو لسرلا نايناب مهخوت اوللع مهنا ثيحنم عرشلا لبق فلكت ال

 ١ هللا لزنام انلقو لسرلا انيذكف سلبا عيتنمم انكدقو #* نيرفاكلا ىلع 8 (نيعمجا مهنم
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ٍ 
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 وعدباماو مهلاعفانم "ىث هتوفيالف لاعفالا قلاخوه ذا 6 نولعفبامب قف ءادهشلا نمو مهنم
 هللا لدي ةمايقلا موي ناك اذا امهنع هللاىضر سابع نبالاق + مهيلع ةجحلا ديك أتل ءادهشلا
 | قئالخلا مادقا اهيلع. رقتسا اذاف اذكو اذك اهلوطو اهضرعيىف داذو ضرالاريغ ضرالا
 ملع مهل نكي مو مترهظا ام نوبتكي اوناك ىناتك نا لوقي همالك هللا مهعمسا مرجافو مهرب
 | متررساام ىلعو مترهظا ام ىلع مويلا مكبساحمو متررسا امبو مترهظا امب ملاع اناف متررسا امي

 ةفرعم ىلا هل ليبسال كلملا مالسلا دبع نب نيدلا نع خييشلا لاق *« مكنم ءاش نمل رفغا مث

 ةظفحملا نع ىنخام ىنخلا ركذلا بولقلا ناحر ىف لاقو + مهرثك ١ لوقىف دبعلا نطاب

 لوَش * ىهتنا ةنسح ةوسا هب هلنمو ديدكع هللا ىلص هب صاخ وهو توصلا هب ضف امال

 لمف نم دبعلا نم عقواملك نوفرعيف ظوفحلا حوللا ةنزخنم ىلمتست ةظفحلا نا كشال ريقفلا

 ىلاعتو هناحبس هريغ هيلع علطيالام رارسالا نم نوكي نا زوجي نكلو نطاب مزعو هاظ
 توص هلو هب ىتؤيف ظوفحملا حوللا نيا ىلاعت هللا لوش ةمايقلا موب. ناكاذا هنا ملعاو *
 ىنم هل براي لوقف ناقرفو لحن او روبزو ةارون نم كبف ترطسامنيا هللا لوفيف ديدش

 حوللا اذه ليريجاي ىلاعت هللا لوقف هاتكر كلعصتو دعري وهو هب ىنؤيف نيمالا حورلا

 تيهنالوقيف هيف تاعفاف لوقيف براي مآ لوقيف قدصأ ىحوو ىمالك هنم تلقن كنا معزي
 هلعملاعت هللا ىلص دم ىلا نارقلاو ىسعىلا لجنالاو دوادىلا روبزلاو ىسومىلا ةاروتلا

 ءادنلا اذاف مهفثاص فحصلا ل هامىلاو هتلاسر لوسر ككل تبهتاو نيعمج ا مهيلعو مسو ا

 نيلسرملا نم كناليئاربج معز حوناي لوقيف هاتبكر كطصتو هصئارف دعرت هب ىلؤيف حوناي

 قاعد مهدزي مف اراهنو اليل مهتوعد لاق كموق عم تلعف اف لاقف براي قدص لاق

 هلا مز حون اذه مهل لوقيف ةدحاو ةرمز مهب ىنؤف حون موتاي ءادنلا اذاف ارارفالا

 جوناي ىلاعت هللالوقب مث ةلاسرلا نوركتي مث أيش انغلبام بذك براي نولوف ةلاسرلا مكمغلب

 فيك نولوقيف هتماو ملسو هيلع هللا ىلص دم مهيلع ىتني, براي من لوقبف مهيلع ةنيب كلأ
 اذه دخت اي ىلاعت هللا لوقف مالسلا هيلع ىنلاب ىنؤيف ممالارخآ مهو مالا لوا نحو كلذ '

 رخآ ىلا © هموقىللا احون انلسرا انا ) ولتي و ةلاسرلا غيلبتي هل دهشيف كب دهشتسي حون

 مهبرص ْويف نيرفاكلا ىلع باذعلا ةلك تقحو قملا مكيلع بجودق ىلاعت هللا لوقبف ةدوسلا
 نيعمحا مثالا رئاسب لعش اذكهو باسح عضوو لاما نزو ريغنه رانلاىلا ةدحاو ةيمز

 ءوسلا دبعاي لوقيف هللا ىدي نيب فش الجر نا ءاجدقو * مهلاوحابو مهب قطن نا رقلا ناف

 اوبذك لوقف هتاظفحم سمؤيف ةنيب كيلع هل لاقف تلعفام هللاو ال لوقيف ايصاع امرحم تنك

 نم سيل نولوقيف هحراوج مولي لعجيف رانلا ىلا هب صؤيو هيلع هحراوج دهشتف "ىلع
 صالخلاق يرطف اهوحتنو ناكملاونامزلادهشب اذكهو ”ىش لك قطناىذلا هللا انقطنا انراتخا

 ىدعس خيشلا .لاق هاوسامج هتعاطو .ءرك ذب لغتقتو هللازيغ مويلا دهشنال نا

 تشو (ده]َوح ونرب كلم تسدرةلب ه«ي تحشزر هد ةدومرف ( ىك تدشارد
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 أ نيقفاخلا ”المتف لحتلا ىودك ”ىود اهل حاورالا جرختف سدقملاّبي, ةرخص نم روصلاف ١

 | .لكلا اذاف حور ىذ لكو ريطلاو شحولا ىتح ىلاعت هللا مالعاب اهتثج ىلا سفن لك بهذت مث
 هريس سدق ىدعس خييشلا لاق : ءاشي ام مهب هللا لعش مث نورظني مايق

 ركز ىوم زا دئاشفس تماق « درع تفخ دل نادك اخردوج

 نيكت لشيرين دابف (دوفرم ف, نزتك وان :تلقع تسيئارس

 ىوشدوخزا ىراد ىشبالا دو * ىوج مديد ةمشحر سودزا نارب

 ىلع هللا لزني نيح كلذو ةّنيضمو ةقرشم ةماسقلا تاص ع تراص © ضرالا تقرشاو ٍِظ

 ىاراصبالا ىلع نيعملا رشتنملا ءوضلا رونلا # اهبر رون 8 هدابع نيب ءاضقلا لصفل هيسرك

 ةملظ لظلا ىح.ي 5 قوقحلارهظيو عاقبلا نيزي هنال رونلا هلريعتسا لدعلان م اهف ماقا ام

 مظلاواهبحاصدئادشل بيس لظلا ني هديادش ىنعي ( ةمانقلا موي تاملظ مظلا ) ثيدحلاىفو

 مهيديا نيب نينمؤملا رون ىعسي نيح لييسلاىلا ىدتهنالف ةققح ةملظلاىف ملاظلا ءاقبل بيس
 امنا ةفاضالا كلت ناف ضرالا ريمض ىلا ليلجلا مسالا فيضا لدعلا روتلاب دارملا ن يكلاو

 دوني تقرشا ىنءملا وا لدعلاو مكحلا نم اهيف رشني امي ضرالا نيزت هب ديدا اذا نسحت

 رونلا كلذب قرسشي ىنعي ايندلاىف اك ةئيذم ماسجا طسوتالب ةمايقلا موي ضرالا ىف هللا هقلخ
 ىنعملا نوكلو ىا كلذلو ةرينملا مارجالا نم اهريغالو رقالو سمشالب ةلدملا ضرالا هجو
 دح ومن قرشت ةمايقلا موب نيم ٌوملا بولق لهس لاقو « ليلجلا مسالا روالاىا فضا كلذ

 دوجولا ضرا © ضرالا تقرشاو ) ةيمجتلا تاليوأتلا فو © مهين ةنسب ءادتقالاو مهديس
 ثيللا ىبا ريسفتىف اك رسسشيال ىذلا موتكملانم اذه مهضعب لاقو « اهل ىل اذا (اهبد دونب)

 فئاخصوا هيدي نيب ةبساحلا باتكب ساحل عضو نم ءازجلاو باسملاىا «باتكلا عضووو»
 دحا لكل ذا عما نع سنجل مساب قتكاو لئامثلاو ناميالا ىف لامعلا_ ىديا ىف لامعالا

 باتكلا عضو لبقو. هف بوتكملا عم ةفيحصال مسا لصالاىف باتكلاو .ةدح ىلع باتك
 راربالا باتك نال حي ريغ هقالطاىلع اذه ريقفلا لوَقي * ءامسلاىف :ناك امدعب ضرالا ىف

 اماو ظوفحلا حوالا ىتح ضرالاىف عضوب ءامسلا ف ىذلاف.نيجسفف راجفلا باتكو نييلعف
 نم مهيلعو متالل :* ءادهشلاو قه ةيدعتلل ءابلا *# نيسنلاب ”ىجو © هلاح ىلعف ضرالا ىف ام

 ةموكحلاو ءاضقلل اوعد اذا ءادهشلاو نيبنلا نا ىلف ةراشا هبفو + نينمؤملاو ةكنالملا
 بونذلاو ,ىصاعملا لهاو مثالا لاح نوكي فيكف ةبساحاو

 لوهز دزرلب نت ار مزعلا اولوا *+- لوقو دنسرب لعف زك زور نارد

 اِس يراد هج ار هنك رذع ونت *« اسادروخ تشهد هيوىاجم

 مهو )ف لدعلاب 6 قملاب 9 دابعلا نيب ىا * مهنيب» [ دوش هدرك مكح ] * ىضقو يط |
 لدعلا تايناب ةيآلا حمتف كو .دعولا هب ىرجامىلع باقع ةدايزوهباوث صقنب 6 نوملظبال

 ةفلكملا سوفنلا نم 6 سفن لك 88 [ دوش هداد مامتو ] ©« تنفوو © ملظلا ىننب اهمتخ

 عم



 صزلا ةروس مه 18697 نم

 ضراللاو ءامسلا ةرادتساك ةدحاولا ةرئادلا ةرئاد ةارممع عبدا هلروت نم نرتروصلا هللا همحر

 لغلاو فهكلا ةروس ىف قبس دق روصلاو .خفنلاب قلعتيام قابو ةيربلا حاورا ددعب بق هيف |
 ىءاف عزف هباصا اذا لجرلا قعص لاَقي « ضرالاىف نمو تاومسلا ف نم قعصف 8 عجداف |

 راتخلا ىف لاق « كلملا نبال قراشملا حرش ىف اماريثك توملاىف لمعتسا مث هنم تام ابرو هيلع

 اورخ ىنءملاف ىهتنا تامىا لا «نمقعصف) ىلاعت هلوقو هيلع ىثغ ةقعصرمسكلاب لجرلا قعص
 توملاكلمو ليئاكمو لفارساو ليئاربج هي هللاءاش نم الاه توصلا ةدشو عزفا!نم اناوما

 شرعلا ةلمح نم ةينامأ مهيلا مهضعب مضو ىدسلا لاق * دعب نم نوتومي مهئاف مالسلا مهيلع
 ليئاربج هناشاقنلا -ىورو  توملاكلم انوه مهرخآو اكلمرشع ىنا عو.جلا نوكف

 قب نه لوش مث لفارسسا سفن ذخ توملا كلماي ذئنيح لوب ىلاعت هللا نا ربخلا ىف ءاج

 توملاكلم تبي ىتح ليئاكم سفن ذخ لوقيف توملاكلمو ليئاكمو ليئاربج ىتب لوقف
 تكرابت لوقيف قب نم ليئاربجاي لوقي مث توءيف توملا كلهاي تم ىلاعت لوقي ليئاربجو
 لساريَجاب لوقف ىنافلا تملا ليئاربجو قانلا مثادلا كهجو ماركألاو لالجلا اذاي تيلاعتو

 نجو سنا نم ىح كلملا ىف ىتيالف توميف هيحانجب قفخم ادجاس عقيف كتوم نم دبال
 ةنزخو نادلولاو روحا قكدشلا نيرسسفملا ضع لاقو 4 راهقلا دحاولا هللا الا مهريغو كلمو

 راد ىلا راد نم مهلقنو نيفاكملا رهقل توملاو ءاقلل اقلخ اءبفامو اءهنال امهفامو رانلاو ةنحلا

 ايندلا ملاعب قلعتم قمصلاب باطخلا اذهو . تومالب مهلاح ىلع اوكرتف ةنلا لها ىلع فيلكتالو

 ةياالاف امهلها لخدي مف ءانفلل قاخ اعل زءع امهف ءاقلل اقلخ اهدارفناب ناملاع رانلاو ةنجلاو

 « توملا ةقئاذ سفن لكو : ههجو الا كااه ”ىث لك ) ىلاعت هلوقل ةرسفم ءانثتسالا ةيا نوكتف

 الفت قيضلاو ناطقنا نو نإ كقكشيار هدوم نيقفل لزهر هةودتا قدا كاتكلا كما عازف
 نئلو ايندلادح نع ةجراخ تاوامسلاى!ىهو: «تاومسلاىف نه ىللاعت هللالاق دقو ايندلا ملاعب '

 اصوصخو امومح امهلهاىنغبالنا مزايف ةي. ًالادح نع نيج راخ شرعلاوهىذلاعساتلاو ىسركَلا

 قسنلا مامالا لاق * اضيا ف.لكتلا لها نم مهنا ىلع هللاالا مهددع ىصحال نيذلا ةكئالملا نه

 حوللاو ىمركلاو شرعلا ىنفتال ةعبس ةعامماو ةئسلا لها ىا قحلا لها لاق مالكلا رحبف

 ةيآلا هذه ةلالدب ىا حاورالاو باذعلاو ةمحرلا ةككالم نم امهلهاو رانلاو ةنملاو مقلاو

 هديؤلو هدحو ىلاعت هللاوه ىتتئدملاب دارملا هريس سدق ىرصبلا نسحلا ءاملعلا خسش لاقو *

 ةصاخ هناحبس هيلع عقاو ءانثتسالا نا هملع ىف كشاال نم ىنثدح هللا همحر ىلازغلا هلاقام

 دقو اًيشمو ايئاش نوكف هسفن هللا ءاشي نا مزلي هنأال رهاظلا ثيح نم دعب هفريقفلا لوش *

 لها نم سل هللا دااه ريغو © قتلك ولاكسازو :ريدق ىشلكىعهللاو) ىلاعت هل وق وحن ىف هو> رخآ

 لاقو * (هلا ضرالاىفو هلا ءامسلاىف ىذلاوهو لاق مىهف اهلا ناكناو ضرالاو تاوءسلا

 ن ةيناثلا خفن اذاف ةيشغلا تام نملو توملا تميل نماف توملا نم معا قعصلا نيققحلا ضعب '

 ريقفلا لوي «* قيقحتلا ىوذ دنع هيلع لّوعملا لوقلا وهو قافا هلع ىثغ نمو ىح تام



 مص م5 ع نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 ءاملا ىلع ىثمي لب ةئيفسلا بوكر ىلا جاتحي ال دق هتفرعم قد هللاف ,عنمنا وه صيصختلا
 ١ ضرالا نا اضياو . روصقلل فيرعتو زجععلا ىلع هش هيفف فرصتلا لهانم ريثكل عقو اك |

 هتوطس نم فانا ىندف هتظبق ىف اضنا نوكي اهبالصتم اهقوف ىذلا رحبلاف :هتضيق-ىف تناكاذا 0

 ىلج كرمثلانا لاقي * ناقيالا قدصو نانا صولخي نأ لكىف ءركذب لغتشيو ناكم لكفف |
 ىلاعت هللا ريغ بلقلا لاغتشا عم ناسالاب ديحوتلا مهنم ىنلاو رفكلا ماوعلا ن» ىلجاف نو |

 صخا نه ىلجوهو اهبابساو ايندلا ىلا تافتلالا مهنم ىنلاو صاوخلانم ىلج كرش وهو
 | مالسلاهيلع ايركز قاقشنال ببسلا نا لاَ « ةرخآلا ىلا تافتالا مهنم ىنخلاو صاوخلا |

 هيلع كئابؤن, نإراك ةرجشلااهتبا نتيتكرا كاف. ثح ةرحشلا ىلا.هتافتلا ناك ةرحسلا ىف |
 | ىوسامع كرظن عطقاف نيتس عضب نحبسلا ىف ثيلف كبردنع ىنركذا كلملا قاسل لاق مالسلا ْ

 ةجاج كلأ لو ليئاريج هانا. رانلا ىف ىقلاامل هناف مالسلاهيلع ليلخلا لاج ىلا رظناو هللا
 | اماماو ابطق ناكو امالسو ادرب راثثا هل هللا لمؤس الف كيلا اما لاقف ميهاربا ا

 درك ريغرب هبكت دوب ىروكهك * درك ريس اك زا اضقان ركن
 ا لاق جاجحلا كبلط نيح تعض فنك هللاهمحر ىرصبلامصاع ىنال ديز نب دحاولا دبع لاق *
 لاقف ةكعي سيبق ىبا ىلع انا اذا ةعفد ىب تعفدف اولخدو بالا ىلع اوقدف ىتفسغ ىف تنك )

 نيذلا نيفيغرلاب ىراطفا تقو زوخحم :ىلا ىنات ,تناك لاق لك أت تنك نيا نه دحاولا هع |

 لاح اذكه مصاعءابا مدخن نا هللا اهسما ايندلا كلت دحاولا دع لاق ةرصبلاب امهاك !تنك
 ه6 روصلا ىف خفنو 98 هايا الاوجريال ادبع بيخال هللا هاوس امج هيلا عطقناو هللاىلع لكون نم |

 علا خفت خفنلاو ثعبلل ىم ىتلا ةرئاآلا ةخفالا ةئيرَدب ةتامالل ع ىتلا ىلوالا ةخفللا دارملا

 ةسمح ىلع نا رماىف خفنلاو + يرلا هنم جرخا همشب خفن لاَ [نديمد] ةيسرافلابو :'ىثلاىف
 نم هيف انخفف) ىلاعت لاق اكمالسلا اهلع ميسم ببجيف مالسلا هيلع ليربج خفن لوالا + هجوا

 ' ادلو اف دجواو ةأسما محر لبحا نم ناحبسف انرصاب بحلاف لّاربج خفنىا 6 اًنحور

 | اريط نوكقف هيف خفنتف ) ىلاعت لاق اك نيطلاىف مالسلاهيلعىسع خفت ىتاثلاو + ليا ربج خفنب

 | هللا خنت ثااثلاو + ىبيع خفت اريط نيطلا لو> نم ناحبسف شافخلا وهو 6 َتانذاب

 ا حورلا تلا قا ئحاور نه هنف تذشو ) ىلاعت لاق 5 مالسلا هيلع مدأ نيط يعدل

 | ادسج ىحاو امظع عمساو امحش رصباو ام قطنا نم ناحبسف هب قلعتلاو هيف لوخدلاب
 ' ماوخفنا لاق هنع ةياكح ىلاعت لاق ام رالاىف ديدحلا نينرقلاىذ خفت عبارلاو * هنم حورب

 | هلع ليفارشا فن نتماكلاو « نيترقلاىذ خفتبازان ديدح ةعطق لوح نم ناحبف ةيآآلا
 ا نادبالا نم حاورالا جرخا نم ناحتبسف ( روصلا ىف خفنو ) ىلاعت لاق 5 روصلاىف مالسلا

 ] حاورالادر نم ناحبسو دحاو فاس رانا دقوتو دحاو خفت جارسلا ًافطياك دحاو خفس

 أ هفقلارون نع نرق روضلاو . ةماعلا ةماتلا هثردق ىلع لبلد هلك اذهو دحاو خفنب نادبالا ىلا
 شرعلاو برذملاب حانجو قرمشملاب حانج هلو ىلاعت هللا ىلا قلخلا برقاوهو لفارسا هللا

 | ىلازغلا مامالل ةرخافلا ةردلاىفو * ضرالاو ءامسلا نيبام لثم نرقلاةرءاد مظعو بهو هاورام

 هجر )



 صمزلا ةروس مهي ٠و جم

 داشرالاىفام ىلع ازاجمالو ةقيقح ةضيقلا رابتعا ريغ نم لسختلاو لدعلا ةقرط ىلع هلع

 هك هني ل ءربخ 4 تايوطم » أدتبم 6 تاومسلاو ىلاعتهلوق ةّقرطلا هذهىلعو هوحنو

 تاكلهموا اجاردا هتجرداىا ابط ”ىشلا تيوطنم تاحردمو تاءو ىا تايوطم قلتم

 | اهبريمي هناف هرادتناو هتوش ىا هن هلوقو . هر هللاىوط لاش رمعلا ىضم ىنءع ىطلانم
 ا سامع نبا لاق + ةمحتملا ةلئسالا فك ىانلا ةداعوف لامثلا نم ىوفا اهنالرادتق الا ىفةغلابملا نع |

 | لق« كدحا ديف ةلدرخك الا هللاديف عبسلا نوضرالاو عبسلا تاومسلاام امهنع هللاىضد
 ! نوخسارلاوإ ىلاعتلاقاك اهبناميالا ريغ اهريسفتو اهلبوأتل غاسمالف تاهباشتملا نم ةي.ّآلامهضعب
 لامشلاةضبق ىف ةضيقلا هذهب دارملا ةقيقحلا لها لاقو * انبر دنع ن٠ لكمبانما نولوش معلا ىف

 رك ذ رك دام ىلع لذ نييلاب ةايلآةطرقلا* ىلا“ ةفاّضقا هتئبادنو اما و ةيضنعلا مدآ ةروص

 فشكى اك ( ضرالا كولم نيا كلملاانا لوشو ”نحزو مث ىرخالا هدس نيضرالاو هنيعب

 نيمي ىبد ىدياتلك ) مالسلاهيلع هلوقنيبو هني قفوتلا فيكتلق ناف + ةدحاو ةيآلا ءذهىف
 نىعاشلا لوقو (ةكرابم

 قازراو لاحا هننمي ىفو * هل لامثال الدع نان هل
 لا و نامتك راثاألا" كدح نمو لال هلاذتقا اللوك زاك انيع قيادلل الم مك ن رك تلا

 اقلطم رصانملا لاقي ناالا مهللا دابفلاو نوكلا ملام نم تناكناو نيميلا ىلا اهتفاضال

 تاومسلا نطابو مدا َنطابك اهنطاب وهو اهتوكلم اماو لاهثلاب ةضوبقملا ضرالا ىلا ةفاضم

 هتمظعو هتردق هذه نم ىلعا امو دعباام #8 نوك رشي ام ىلاعتو هناحبس هه ايثدلا دح ىف
 لئس * ةلوصوم قانا ىلعو ةيردصم لوالا ىلع اف ءاكرششلا نم هنوكر شيام مهك ارشا نع

 ةيوطم تراصىتح ةروشنم تناكىتم لاقف (تايوادم تاومسلاوزل هلوق نع هرسسسدق دبنجلا
 حانكوا ةادرط اك هدنع نوكلا لكذا اهرمشنو اهط نم لوقعلا ىف عقبام هسفن نع ىفن هناحبس

 هيطع نم ةمالسللر حبلا بزح لامعتسا تدرا اذا هللادمحر قورزلا لاق* اهنه لقاوا ةضوعب
 ىلا (هردققح هللا اوردقامو محر روفغلىبر نا اهاسرمو اهيرجمهللا مسرل هبوكر دنع مدقف

 ريقفلال وش * صالخلا هللانمو قرغلا نه ناما هنا ثيدحلاىف ءاجدقذا ( نوكرشيا*ع ) هلوق

 | اونوفن ناونج |أيلادلا| ٠ تيرخت نات نعت ةلالداو01 هتود#' كلا ةيشفلاب/ ةالعملاةلامقالا) عواعش وز تزد

 | كلذ ةاح نمو اهنم دلوتيو بكرتيامو رصانعللا ملاءو امهمزاواو بضغلاو رهقتلا اهلا فاذملا

 | نيتالا نيديلا ىدحا ىلع لامثلا قالطا مالسلاهلع ىنلا نع حصو ضرالا لباقمىف نيعلا

 | ريطخلا هريس سدق ريبكلا خيشلل اثيدح نيعبرالا حرش فاك مالسلاهيلع مدآ امهب ّنلاقلخ
 )ا تاومسلا هللاضَش) 0 ا هللا ىلص هللالوسر لاق لاق هنع هللا ىضر ةريهىنانعو

 | ةضبقلاو مالسلاهللع هثيدحىف لامثلاف ىرخالا ديلا ىلع لامشا!قالطاب راعشأ هيفو + رارسالا

 ا حورلاو ضيقلاو طسبلاو لالجلاو لامجاو رهقلاو فاعللا نه ةرخآلاو ايندلا واخالذا

 ١ ايدلادح نع ةجراخ تاومسلا نوك انرك ذامم رهظو كلذ و<و رصنعلاو ةعيطلاو مسجلاو

 | ةلخاد اهرصانع ثيح نم تاومسلاف نيميلاب ةضوبقملا تاومسلا ىلا اضف ةيولعلا حاورالاك



 ده 175 ومع قويتقعلاو عبارلا ءزجلا

 هريس سدق ىرصملا نوتلا اذنا - ىورد  لامشو نيم ىلا تافتلا ريغ نم هيلا هجتوتلاو

 افراعمث املاعمث القاع الوا كتننظ نونلا ىذل تلاقف هانسح ةيراج ىأرف رهن نم ”ىضوتلا دارا
 ريغب نوكيال لقاعلا ناف تلاق لو نونلاوذ لاق افراعالو املاء الو القاعالىا كلذك نكتملو

 01 ا را ول وطب اركلا ىلا رظنيال ملاعلاو هل اضغب هملعل ءوضو

 ةتاذنم ةئسح نوكل هاوس قيقا بوبحلا ىلع راتخالنا نافرعلا ىضتقمناف هللازيغ ىلا

 روضلاو دق هلا رظنلا نكلو هلجتل ارهظم ناكناو ريغلاو هئم ادافتسم هاوسام نسحو

 قافالاو سفنالانع دحوملا عيطقتوه ىذلا ديرفتلاوه قالطالا ملاعف

 ا ل لابخ هاوسامو + ىئاجنادواح تسهناهجودرد تسادخ

 دمعي لاف متسو هنلع ىل اع هللا ىلد هللال وسر ىلا دوهبلا نم اريحنا هنع هللا ىضر هاوؤبتل بأ

 عبصا ىلع لابجلاو عيصا ىلع نيضرالاو عبصا ىلع تاومسلا ةمايقلاموب عضي هللانا خيل |

 كلانا لوقو ”نهزهيم عبصأ ىلع قئالخلا عبمجو عبصأ ىلع رحشلاو ىرثلاو ءاملاو

 ىهو ةيآلا هذه هللالزئاف هلاشدصتو هم اجعت مالسلاهيلع هللالوسر كحيضف كولملا نيا

 هللا اومظعام ىنعملاف سوماقلا ىف مظعتلا قديلدعلا « هردق قحهللا اوردقامو ي ىلاعتهلوق

 ريدقتلا نم هردق ىلا ردق لاشو مظعلا هناشب قيليالامع اكيرش هلاولعج ثدح ه.ظعت قح

 تادرفملاف ٍبغارلالةو * هتمظعقح مهسفناىف ىلاعَت هتمظع اوردقام ىنعملاف .:راتخلا ىف

 |.ةفؤأمأ !ةوعا نووفرذل راك قالون اذ اكس نآذ: لك ىقن.:يطبلا ذاك اقفل ذولا ةهلتكلق ليعان
 مهبسح هتف رعم قح هللااوف عام انهه ىنءملاف انيسحم ةفرعملا كلت هبقلعتت نكلو ههنك بسحب

 ةيمجلاتاليواتلاىفو ©مهفاف هوو كيرشلاهلا اوفاضاام مهبسحب هوفسعولذا هللا بحال |

 0 ف هميظعت قح هوءظعامو هفصو قح هوفصوامو هتفرءم قدح هللا اوف ىعام |

 ءاضعالابق حلا اوفضو ىتسحلا ةقبرطلا نع فرحتاو ىثملا ةنسلأن ع. داخ ليطعت ىلا حجوا
 الذل لاح 4 اعيج ضرالاو 9 ىهتنا هردق قح هللا اوردقاف ءازجالا هتعنىف اوهوتو

 عبسلا نوضرالا اهبدارملانال عيماب ضرالا دك أت ريسفتلا لها لاق اذاو ئنعم دك أتو

 اهطسوو اهرهاظو اهتطابزم ةرهاظلا ريغو ةرهاظلا ىا ةرئاغلاو ةيدالا اهضاعبا عيمجوا |

 ىنعمي تقلطا ضيقلا نم ةرملا ةضبقلا 6# ةميقلاموي هتضبق 9 هلوق هربخ ًادتبم ضرالاو هلوق
 تادرفملافو * هتضيق تاذ ريدقتبوا رددملاب ةيمست فكلاب ضوبقملا رادقملاىو ةضيقلا

 *ىثلا ليصحتل ضبقلا راعتسيو هريغو فيسلا ضيق وحن فكلا عمجب لوانتلا ضبقلا
 ضرالاوإ ىلاعتهللالاق اهنزح ىا نالف نءرادلا تضق كلوقكف كلا ةاعارم هنفف نكبملناو

 كتنقىو كدي اذه لجرال لوقت ىهتنا دبعلل كيلمتال ثيح هزوحىف ىا (هتضبق اعبجج |
 زكاغا وا خا” ةمألفل ماوي ؛ فا طولت اكن نهرالاو الا 1+ دج الاغا ط عي لئااو 'ككلمافاعأ ١
 نيضرالا عيمج ىا اهناو مهكلمىف كالملا فرصت اهبف فرصتي عزانم ريغنم هفرصتو |
 لاكو هتمظع رد ىلع ه.ش هيفف * ةدحاو ةضقالا ىلاعت هامل هققنل ا نهاش نء.ظعناو ا

 هللادبعو امهنع هللاىضر سايع نب هللادبع  ىوز - قيقحلا دخوتلا اذه هناحبس هللالأسن

[ 



 صزلا ةروص ميو م0 عع

 نايرخالاو مسقلل ةئطوم ىلوالا ماللاو كلمع طوبح ببسب كتقفضفف 86 نيرساخلا نم

 ةياغب ناذيالاو ةرفكلا طانقاو لسرلا جسهتل ضرفلا ةّقيرط ىلع دزاو مالكوهو باوجلل
 هادعنع فيكق هرشاببنا نكمي داكيال نم هنع ىهني ثسحب هنوكو هحبقو كارشالا ةعانش
 ىضاملا ظفلب ”'ئج نكل هبعوطقم هكارشا مدعو مالسلاهيلع :ىنلاوه بطاخملاف ىنازاتةتلا لاق *
 كارشالا مهنع ردص نمل اضيرءتريدقتلاو ضرفلا ليس ىلع لضالعا, ندعم ىف كاوشاللياذ ازتبا

 لوسرلاعم باطخ اذه رارسالا فدكىف لاقو + نيرساخلا نم اوناكو مهلامعا تطبح دق هناب
 مالسلاهلع هيبنل هللا نم بدا اذه امهنع هللاىضر سايعنبا لاقو * هريغهبدارملاو مالسلا هيلع

 | حصاو ] ىنشاكلا لاقو * راف كلا ةنهادمو كرمشلا نم ه.صعدق ىلاعتهللانال هريغل ديدهتو

 | ناشيا تما. ناناملسم:دارفاتقيقج ىورزاو دنئار يمس نهاظ بسحب :بطاخب كتبت
 | عقاو ناعيا تف وار هكون[ ناورك ةدزك ماجا هينا نه عزا هل ةتوكااا ادياهتإلا اعل ار فيلا

 | [مدزكا لكم كرش تاكشيل وك كل واد هك وزان نا واكنايذا_ نشب »غار وش وا مدش
 دقت نيغنم طابحالا قالطاو هريغ ىلا.تافتلالاو .ةظحالملا كرش اذه ءاطع نبا لاق *
 نوكذااو حقاو دشا مهل كايرتشالا نول مهصاصخ نم نفك لمتح رفكلا ىلع توملاب

 تطمح كئلواف رفاكوهو تميق هنيد نع مكلذم ددنري نمور ىلاءتهل وق ىف هب حرصا توم اب اديقم

 أ هدنع طحم ريغ رفكلا شفنزا ىفاثلا بهذ ديقملا ىلع قلطملل المح نوكيف (مهلامعا
 | تعملماهلع.ثام ءاوس طنح . رفكلا سفن هريغ دنعاماو رفكلا ىلع توملا طبحلا لب
 ةزخاالا ف ئغتالف ةيويند لامعالا نإوكتنا اهدحأ 0 برضا ىلع لمعلا طيح تادرفملافو »*

 نوكتنا ىناثلاو .(اروثنم ءامه هاناعذ لمع نم اولمعام ىلا انمدقو) هلو ىلاعتهيلا راشا امءانغ

 | هللاقفف ةماقلاموي لجرب ىتْوي) ىوراكولاعتهللاهجو اهباهحاص دصّم ل نكل ةيورخا الامعا

 كلذ لبق دقو ”ىراق نالف لاقي ًارقت تنك هللاقيف نا رقلا ةءارش لوقيف كلاغتشا ناكم<ب
 كلذو اهيلع ىبرت ت ايس اهئازاب نكل ةحلاص الامعا نوكتتنا ثااثلاو . (رانلا ىلا هبرصؤبف
 بيسلا ىلع بيسملا فطع نم طوبحلا ىلع نارا فطعو . ىهتنا نازيملا ةفخم هيلا راشملاوه

 حاتفمب نحتفيل هسفنىلا لكو ل ابين ناكولو ناسنالازا ىلا ريشي ةيمجنلا تاليوأتلا فو
 ةحملا رظنب هللاريغ ظحالي ناب هل نطيحبلو هسفن ىلع هللارهق نئازخ باوبا ءايرلاو كرمشلا

 رصقلاىلع ميدقتلا ةلالد الواو ءورماامل در ه# دبعاف هللالب © هاوس عادبالاىف هعم تيثيو

 لب هتداعي رافكلا كىماام ديعتال هريدقت فوذحلا طرشلا باوج ءافلاو كلذك نكيمل
 هماعتا 6 نيركاشلانم نكو 8 همام لوعفملا مقاو طرسشلا فذغ هللادبعاف تديعزا

 كي.سبال همركو هلضفب ناتلداحلا ةلاسرلاو ةوبنلا اذكو ةدابعلاو دحوتلا هتاج نمو كلع

 نيمل. لا تكراشدقو باحلا ىلع ركشلا ىلوالا . تاجرد ثالث ىلعركشلانا ملعاو * كلمعو
 لواركاشلا اذهو هراكملاىلع ركشلا ةيناثلاو .سوجلاو ىراصتلاو دوهيلا ركشلا اذهىف

 ةدشلاو ةمعلادهشثيالف منلاريغ دهشي النا ةثلاثلاو هراكملاب تفح ةنخلانال ةنلا ىلا ىعدي نم



 58 مه 1نب زج قورشلاو عبارلا ءزجلا
 فيتم انا دكل اهيبلكالا وأم فيلق مازع عمجي نا ىتني الاو ركذ عج ريك اذلاك ذوذشلا |
 لعفلا ىندي سائلا نيب اعئاش تاكا و ىنرعلا ىف حاقفملا ىنعي ىمرافلا ىف وهو ديلك

 اهبف فرصتلا نم نكميال لفسلاو ىولعلا ملاعلا نئازخ حيتانم هدحو ىلاعت هلىنملاو ٠
 ىولع روما كلام ىنعي نيمزو نامسآ نئازخ ىاهدللك تسا روم ] ةيسرافلابو : ةريغ

 تسيروصتم اهنيزخ رد قلد اكنانجم# تكل ركف ناد: فييصت ارواريغو تساىلفسو

 هللا فص ىنلا أس هنا هنعن/ىضد نامعنعو * [تسوا: تسدب نأ حيتافم ةكاز ىنكر كم
 الو ّللارفغتساو هدمىو هللاناحبسو ربك ١ هللاو هللاالا هلال اهريسفت) لاَقف ديلاقملا نعاس

 تيميو ى ريا هديب نطابلاورهاظلاو رخآآلاو لوالا وه مظعلا ىلعلاةللابالا ةوقالو لوح
 / هو اهبدحمو اهيدحوب تاملكلا هذه هللزا اذه ىلع ىنعملاو ( ريدق 'ىث لك ىلع وهو

 نانا تاريخ حييتافم ثالك نبا] ىغي“:هباضا: اهب ملكتْنه ضرالاو تاؤمسلاريخ حيتافم
 نئازخ دناهتفكو دسرب نئاز> نأ ضوبف دوقنب دنك ملكت نادب هكره تسنيمزو

 دهاوخ هاكره تسوا فرصت تسدب اهننزخ نيا دنلكو هاك نيمز نئازخو تسناراب ناهس
 اقم راولل طف هالاؤترأ انا قيفلا فردها كفاتوورلاد ةلنزا:طماوج راقيزعو دسوق: ناو
 بئاصلالاق : (اموي عبشاو اموي عوجالب التلقف ىلع تضرعف ضرالانئازخ حيتافم,تينا) |

 ام ميكس اهر دنلب تمه زا * امدكرد ركأ تلود ىاه دتقا
 ا! تاومس ىف ةنوئكم و هفطل نئازخ حيتافم هل نا ىلا ريشي ةيمحتلا تاليوأتلافو ©

 حيتافم دحا كلم ال ىنمي سوفللا ضرا ىف ةعدوم ىهو هرهق نءازخ حيتافم هلو بولقلا

 | ىف هفطل نئازخ ءاشي نم ىلع حتفي حاتفملا هديبو حاتفلا وهو وهالا هرهقو هفطل-نازخ

 نازخ باوبا ءاشي نم ىلع حتفيو ةئسلا قالخالا رهاوجو هنم ةمكحلا عيباني جرخيف هبلق

 رسلا اذهلو ةميمذلا فاصوالا نونقواهم لبحلاو عدخلاو ركملانويع جرخف هسفنىفهرهق

 | ريسفت نع هنع هللاىذر نامء هلاساملو (هّللاالاهلا ال بولقلا حاتفم) !سوهبلع ىلاعت هللا ىلص لاق
 1 0 1 ١ 5 ١

 ' هي هللاتاياب اورفكنيذلاو 39ه لا (ريك ا هللاو ّللاالا هلاال) لاق ضرالاو تاومسلا ديلاقم |

 راسخالانارسسخ #8 نورساخلا مهكئلوا 88 سفنالاو قاف آلاف ةبوصنملا ةشاوكتلاو ةليزغلا

 ١ قافنلاو يكتلا حاتفع مهس وفن باونا اودعتفو باوثلا ىلع ةبوقعلا اوراتخا مهنال هءارو |

 دبعا قوص أت هللاريغف | لق © هتقفص ترسخ نم ال هتراخن تحمر نم العجين ا ىلاعتلا لأن

 نولهاجلا اهيا كلذب ىنورمأت دبعا هللاريثف تايآلا هذه ةدهاشم دعبأىا 5 نولعاجلا اهيا

 || انتهلا رتسا اولقو ةلاريغ ديعيناب كلذ نقع ءورما مهنا ىلع ةلالدلل ضارتعا قورمأتو |
 مفرلا ٍلع و اهالوا تمتدامت نينونلا راهظاب ا هلداو مهتوابغ طرفل كهلاب نمؤن |

 اهناف ةيناثلا فذحب مفانو اهراهظاب ىا لصالا ىلع صاعنبا ارق دقو ةياقوال ىهو ةيناثلا ىف |

 نا © مالسلا مهيلع لسرلا نمىا 6 كلبق نم نيذلا ىلاو كللاىحوا دقلو قه انك

 دحاو لك زايتغاب باطخلا دارفاو [:ىرآ كرش ركا ] ةيسرافلابو : اضرف * تكرشا |

 ناوكتلو 8 قع اميرك تنك ناو كلم باوث نلطبل ىا 6 كلم نطبحل

 ينم ش



 سصعزلا ةروس مه ٠١ ج-

 زكا نإ ركشلابىوش مقل يح اغا ثاوثلا لت هاتلاقي جزانلا دبل
 ىرخا لاح هد نونزحم مهالو ءوسلا مهسميال © ةنملا وه ىذلا مهبواطمب مهزوفب نيسبتلم |

 لاق * نزملاو باذعلاساسمب ةقوبسمريغ ةنجلاب مهزوفو مهتاجن نوكل ةديفم لوصوملانه
 زاف نم ةزافملا نوكت نا زوجو نزح مهبواقو ىذا مهنادبا سيال رارسالا فشكىف

 مهل ىا مهتزافمل نايبو ريسفت لا «مهسعال) ىلاعت هلوقو ةسيالملل ءابلاو هنم احن ىا هنم

 ةزافملا قالطا ىلع اماو ةلصلا زيح ىف هداريا هب رعشب اك مهاوقت ىه ىنلا مهتزافم بيسب

 ىفو + امهش ماود لب نزحلاو ساسملا ماود ىنث دارملا سيلف ىوقتلاوه ىذلا اهببسؤلع

 | مهالو نارجهلاو ةعبطقلا ءوس مهسميال هللا ىوسامع هللب اوقتا نيذلا نا ىلا ةراشا ةيالا

 زوف لك قوف زوف وهو ىلوملا ةبرشب اوذافذا ةرخآآلاو ايندلا معن نه مهتافام ىلع نونزحم
 ةيالوو ةيافك ادغو ةيانع مولاو ةيؤر ادغو ةمصع موبلا نيرادلا ةداعسب اوزاف نوقتملاف

 هيب الا ف ورع ىاإب قلك ىف اةتبافحيو انعم و عتاوتللا ىلا عد ةيداعر انمتطمو نإ هتاحس هالات

 اهبو ىرانأفطا كرون ناف نمؤماي زج ماهج لوقت اهبو ةاجنلل بيس اهناف ىوقتلل بيغرت
 هائشر قمع: نينؤملا نيماوولع نك خذت ا! مولا كوسرن نانعنتالا«قتلار قم !قنولخجاب نرخ
 ةعوتنللا ف كافي: فوحخلاو ةدعرلا هدذخازهنع

 تسي قلد بحاص دره نبا تيه «* تسي قلخزا نبا تسقح تده

 ديد هكىهو سناو نجىوزادسرت * ديزك ىوقتو قحزا دسر: هك ره

 ناتسيلا فو
 جيهوت مكحز دج ندرك هك * جيبه رواد مكح زا ندرك مهوت

 اكدوا دكار قدمو تسع ذا وكم هما رحال دو تمس دن دك ل6
 نم ةيشخلا رهظاو ةمهلا بلطو ءارزولا ضعب هللاهمحر ىرصملا نونلا ىذ ىلا ءاجو *

 نيهدصلا ةلمحر نم تنكل!ناطلسلا نم تنل : ىف اك هللا نمراناز [تيفخيول عل كاعف ناظلنلا

 ىدوب كلف رب شيورد ىاب * حدو تحانر ما [فدوتسركاا

 ىدوب كلم كلم زك نان مه « ىديسرتب ادخ زا ريزو رو
 ناعياو رشو ريخ نم 4 ”ىش لك قلاخ هللا 82 هل نيصلخم انلعجم نا هناحبس :هللالأست
 اها لل دبع .ةيمحتلاتالايؤأتلا قزيلاو هب اهكابسالا شاك 5 قاع لن ا وك لك
 تحن لخديال بطاخلا نال اهف همالكو وه لخديالو ةلجا هذه ىف مهباسكاو داععلا

 #* لكو ”ىث لكىلع وهو # نك ةلك وهو همالكب ءايشالا قلخي ىلاعت هنالو باطلا
 وه ىلاعت هللاو هلاك اب ميعزلا سمال اىلع مئاقلا لكولاو . ءاشي امك هيف فرصتلا ىلوتي

 لك ىف هب تكا لكولا هنا فرع نمو ىما لك ىف مهل ىفاكلاو هدابع لاصع لفكتملا

 فاخ نف بئاصملاو حئاوحلاىنن مسالا اذه ةيصاخو# هيلع الا دمتعي ملو هعم ربدي. لف هرعا
 قزرلاو ريخلا ٍباوبا هل حتشيو هنع فرصي هناف هنم رثكيلف اهوحنوا ةقعاص وا احير

 ىلع ديلقا عمج وا حاتفمللا وهو دالقم وا ديلقم عمج 5 ضرالاو تاومسلا ديلاقم هل 2

 نبامرض ريز رد هتفخ اررمع رصيق لوسر نفايزايبرد مكي رتفد طساوارد



 مي .180٠ جس نورشعلاو مبازلا ءزجلا

 هللانا ول.ىا.لوالا عانتمالا ىناثلا غانتمال اهنال ىتنلا نمضتتول ةلكو ةيناثال در اهنا تلق « |

 كنءاج دق 98 و كتيده دق ىلب ىلاعت لاقف قاده ام نكلو نيقتملا نم تنكل قاده |

 ىلع هميدقت نا امل (يناده هللازاول ١١ هلوقنع هلصفو ةيادهلا بسىهو نا رقلا تايا ءاأ ك ىتايأ |

 بيترتلاب لخي ا ىناده هللازا واريخأتو وا اهلخد ىتلا ثالثلا نئارقلا قرفي ثلاثلا

 21010111 للعتي مث بتكلا رياطت دنع طيرفتلاب رسحت هنال ىدوجولا

 ريك ذنو باذعلا ةيؤرو راثلا ىلع عالطالا دنع ةعجرلا ىنعي مث مهظاتغا و نيقتملا لاوحا

 اذكو ثينأتلاب كتءاحدق أرق مالسل هيلع ىلا نا ىورو * ناسنالاوهو ىنعملاراشعاب باطلا

 #*« تريكتساو 8 هللا نم تسيل اهنا تلق # اهب تبذكف 92 سفن اياطخ اهدعبام ٌْ

 ىلب ) ةيمجنلا تاليوأتلا فو © اهب 4 نيرفاكلا نم تنكو © اهب ناميالا نع تملظعت
 اهقئاقحو اهرارساو اهظعاومو اهكحو بتكلاو مهتازجعمو ءاسنالا نم (ىلأي [كتءاج دق ْ

 نه |تنكو))!اهطئا شر: مابقلاو اهعاّتتا نع (تاربكلتساو اهيا تب ذكيف ) اهتاراشاؤ:اهقئاقدو

 تكلا لازتاو ءادثالا: دوج“ ةمغتب نم :كللغإةباهللا منا امي ةمعنلا ىرفاكىا 6 نيرفاكلا |

 ع لقتسم دبعلا نا ىلع لدن ثالثلا ت ءانرالا| انكدت) :جللزك تلا تازجعملا راهظاو |

 ىاثلازو.. لعشر نا. لع و دع ناك !قارالا]هنم تلاع رجستبالا:ارزللا ناتلوالا دوعن

 هلمف نم سبل امب مذلا قحتسال هنا ثلاثلاو . هفاطرفم نوكيال هلعشب ناميالا نوكيالنم نا

 لعفلا دانسا هيفامالو دبعلا لعفىف ىلاعت هللا ةردق ريثأت عنمتال تايآلا هذه نا باويملاو « |

 ىدهيو ءاشي نم لضي رز ىلاعت هلوق وحنو ا 4 كنتءاجدق ىلب: إ) لاق ثبح دبعلا ىلا |

 هوفصو ناب 86 هللاىلع اوبذكن يذلا ىرت ةميقلا موبو 0 مهبهذم نالطب ىلع لدي (ءاسي نم

 ربخو أدتم ه6 ةدوسم مههوجو #2 كيرمشلاو ةبحاصلاو دلولا ذاك اك هناشب قيليال امب |

 اهل نان لوعفم وا ةيرصب ةيؤرلا نا ىلع واولا نع ريمضلاب ابف قتكادق لاح ةلمإاو
 ةدشلانم مهلاني امي هوجولا ةدوسم مهارتوا مهنوك لاح مهارت ىنملاو . ةينافرع اهناىلع |

 لوخلدا اذا: نيد هادازكا هايس ,ناشيا ىابيوو]:ةشوافلاب و: : لها ,ةملظ نم: لبا اهو:

 هذه نع نسحلا لثس * 6مهامس نومرجملا فرعيإل [هكتسنايخزود تمالع نآو خذود
 لمن انئش ناو .انلعف انئشنا انيلا ءايشالا نولوقي نيذلامه لاقف ا 6 ةمايقلا مويوإل ةيآلا |

 نؤولقلاف :تلقلا نولي هوجولا:نوكت ةمايقلا موي. نا 4 ريشي ةيمجتلا تاليوأتا ىو © '
 فدو لاق** بواقلا نواب مههوجو تنولت .هتملظو بذكلا داوتسب؛ ةدوسم تناك امل ةبذاكلا
 رهظاوا كلذ هلنكي ملام هللاف ىعدا نم ةمايقلا موي اباذع سانلا دشا هللادحر نيسحلا نبا
 46 ىوثم ]© [تسه ىنعي خزود رد تنساب :« موج سل #9 انيركرو غلام رولا وحاب

 وايام كا رك ةيمجتلا رمداعبلل 3 3 انييطلإد ناو نع « نبك هلل 0 ماقم

 هب رغظ 8 0 زاف نم ذوفلا ىععب ىحم ردص» بع مهج نه ىا قاع أ

 عير .



 أ

 هتافام ىلع غلا ةرسحلاو .رارسالا فشكىف رك ةئاغتسالا ءادتىف ةبلكلا هذه لوقت نيضوعلا |
 نا ةرسحلا مهضعب لاقو * هبكتراام ىلع هلمح ىذلا هنع لهجلا رسحتا هنأك هيلع مدتلاو |

 نم تنكل 8 قحلا ىلا داشرالاب « ىنده ّللازا ول لوقتوا #8 قرحتمالا هلوشالذا |

 | ىتح رانلا لخدي رانلا لهانم دحا نم ام ) ربخلا ىفو ىصاعملاو كرشلا نه # نيقتملا |

 | هرعحت لح وكف( نيش لت كل 315221119 لؤنتبع دلتا جب «ةلمبا قولا

 ةلاو ةرملا ةركلاوعجر هنعو فطع هيلعرك ل اَشب ايندلا ىلا ةعجر ه6 ةرك © [ىدونا م ١

 يصمزلا ةروس مم 19
- 

.3 

 نيب عملاب ىافهلايو ىاترسحايو افهلايو اًرسحايو ىنهلاي ىقرسحاي برعلا لوقت ىنرسحاي

 اذن ركتا فينزل زادك يحرج طب قا روج طات تاوحلا هلا كلا

 ىطبرغت ىلع ىإ * تطرفام ىلع 9 [ نم ىناهشب ىا ] ةيسرافلابو : كروضح ناوا
 نافرصَه نا طيرفتلاو مدقتلا ىف فرسي نا طارفالا بغارلا لاق + ةيردصم اش ىريصقفنو

 لاق * هّمرط كولسو هقح ةماقاو هتعاط وهو هيناجىف © هللا بج ىف 8 مدقتملا طرفلا
 تتماسك زاعت ل قادوا دلك م ةذانتر قاللا قود نانا باكو
 لاقو + [ مدروا تسدي لام نالف ىولهزا مدش ركتاوت نالث تنجزد 2

 رئاس ةراعتساك اهلت ىتلا ةيحانلا ىف ريعتسامث بونج هعمج ةحراجلا ٍبنملا لصا بغارلا
 هاى ىا هللا بج ىف هلوقو هيئاجو طئاخلا بنج لقو لاهثلاو نيعلاوحت كلذل حراوجلا

 ةقرافلا ىه ماللاو ةففخلا ىه نا 6 نيرخاسلا نإ تك نأ 38 ىهتلا انل هدح ىذلادحو

 انتدلاف تنكىلا لاطلاو تطرف ىنعملاو . لالا ىلع ْبصنلا ةلمأجا لحمو ءازهتسالا ر>سلاو
 اورذس ىتح هللا ةعاط نم اوعيضام مهفكي مل ةداتق لاق * هلهاو هللا نيدب نيئزهتسملا نم

 دوهرف بهذلا ةاساسرد : هتعاط لهاب

 راديب شتلفغ باوخ زا دنك * راوخ مدرع كرم هكرخا ذود
 ىاو نايضعو مرجي دز اهلاس * ىادخ راوجرد هكديا شداي
 داقفاا شيّرشو  نيخ زا هدرك * داتفهاي لاس تصشرد هجره

 وز رو واو جمر اوصم مطتتلام مثج شيب كيب كي
 القتياو انو 1 زلط و "كلب ايلا# ا ءالاو "د51 نت ردك

 دوس درادنا :نش'ربسح ناكز ناو * كوذ درا ربوا ناحزا ترسح

 هتقرحا هسفن ىلا ئم”كرِهأ نما ا هتف رحا ىنم هذره. نم ىلاعت هللا لوش ىسرافلاَ اق *

 للا اًنرسح اي هلوق هيلع لدي ىفراعم بابرا. تاماقم ادغ دهشاذا ىتوف ىلع تيناعلاب

 | ىكشاك ىا] ىنمتللوا # ىل نا ول ف ةدهاشمو اناع 6 باذعلا ىرت نيح لوقت وا

 | «نينسحلا نموه [ اجت 1 مشابات ] ىنعي : ىنعلا باوج بصتلاب 6 نوكاف 88 سوماقلا ف اك
 هتحمن لئاطالا“ اللعتو اريحتن لاوقالا هذهنع والخال اهناىلع ةلالدلل واو لمعلاو ةدقعلاىف

 ارث ] ىنعي 6# ىلب © كاذ نولوس اموقو اذه نولوقب اموق نا ليقو عفتيال ثيح امدنو

 تالاقملا كلتنم ةدحاو ىف ىنن الو ىننلا باجيإب ةصتخم ىلإ ةلك تلق نا + [ دندرك داشرا

 ( نما وه  نايبلاعمد )



| 

 نوكردتال 6 نورعشتال وه مكتلفغل 13 ماو ف هب لصتمو هشرطو ىورخالا.باذعلا |

 ضصالخالاو ةبانالا ىه ىتلا ةّقباسلا لاعفالل هل لوعفم # سفن لوقت نا وله [ديبآ بهأتو '
 كموفتلا لكف عيشيل م يروا كشارلا كرك الاوت لئاقلا نال ريكشتلاو نآرقلا عابتاو ْ

 هلصاذا ةفاضالا ءايزم الدب فلالاب ه انرسحاي » [ امشزا ادرف ايوك سكره هكاذابمو ]

 تاذردو دنادى<ي اريادخ ل د صالخاو نابز رارؤاب تسلا كيبانا فل ناشئو «هلاوءلساو |

 بواطم تشمو لزم ايد ارديحوتنرا لهاو دهد ريخوزا نابزات ديا رهااذإ تسارئانمؤم
 لهاو دهدريخوزا لاحو تقوان ديا ناحم تسارئاقدصو نافراع 5 تفوذم ديحوت مودو |

 مك 177 نورسدعلاو عيارلا ءزجلا
 ترانا كدر طيزجج تنمأ هبت هسرب تبانا ]رارسالا تفاشكىف لاق * هللا ىف ءانفلاب هللا ىلا هللاىوس امن

 قديمه فازشإاب نو زك كيوتو خف اان تراشب اب نكشاد مب تسازيج هس شناشن هكناريمغيب

 تيانامود ٠ ترس تبانا نيا تقاط ار سك ناريمغسزا زجو ىداشرب ىاهل داب ندسشك الب زابو

 تواخردو ندوب :لحخ تعاطزاو ندوب ردب تيصعمزا ت تسازيج هس شئاشن هكتسناؤ راو

 كركذ ايندلا نم ىسح» تفكيم 5 دبسر ىباجحي رنا تلاحرد هيودعةعبار نكشاد سنا قحاب

 [دادر كادت زنا كيتو نيبو نعت [تلاطر سنا, تفك ى زي وج «,كتنؤو ةاخاالا نمو

 ىتسراكه حو داجنيا قشع ناهدناابارت * ىتسراب زور كي ارتناقاتشم رصقرد ركا
 ىتسراخ تسغابدد هك اهلك هموت مشي « ون ىئديدنوا  ثتيدح راازلك ز ينو اكو

 مكبد ىلا اودبلاو ١ تفك دئاوخ نآاب ارئاكت اكبو ارئاثمشد هك تساديحؤت" تبانا موس ]

 ةماع هكرارقا دحوت تسيابود ديحوت دئاهتفك . اتمهس تافدردو ريظزىإ ردقردو هبشىب

 [ دوصق» ىلومو لزن» تشهم ارديحوت نيا

 زيدملا نم ىزكس :ناكو. ا :نئأك نود .ماوقلاب نكساو

 دئز راخرب هسوب دتفا نابغاباب شراك هكسكت آو ديوبلك دتفا لك ابداك هكاد سك نا ]
 ([ يق تفك لدازعاااوخ هكنانج

 نزراخ كيرشرب نقل ةلطوب ترازو رك * تعوا' فان ر,كترد ا يا ىار ذا

 ( ثيدحلا نسح الز هللا) ىلاعت هلوقك نآرقلاىا «مكبر نم مكلالزنا ام نسحا اوعبتاو ف
 ةيظاوملاو ةبانالاك ملساو ىجنا وهام هلعلو هعيتنمو ىواضببلا لاق * صخرلانود مئازعلاوا

 هجوا ةثالثنم مكملعلزنا ىذلاناف هتيصعم اوبنتجاو هتعاط اومزلا نسحلا لو * ةعاطلا ىلع
 حانج مكلع نوكوتلا# طسوالا رك ذو هورئؤَل نسحالا ركذو هوشتحتل حسبقل ءقلا كا

 لزنا ام نا ىلا ريشي ةيمجنلاتاليوأتلا فو © تاحابملاوهو هنع ضارعالا وا هياع لابقالا ف
 لبق نم ُ «هنذاب هللاىلا ابعادو) ىللاعت هللالاق هللاىلا هب وعديام وهو انسح 57 هنم هللا

 ةأجافم ةتغبلا سغارلالاق هن[ ناهك ان ] 4 ةتغب 88 ةبوقعلا و ءالبلاىا © باذعلا مكسأي نإ
 حاتفم هلال توملاوه ةتغب ىل آلا نباذعلاب:دازملاا نوكي نا: زوجاو كدتحال كبح نم "قتلا

 0 ماقمردات ادوا ندم دينادىمع اهثو ] ةيسرافلابو : ومالا كرادتتل هثم# ساوحلاب

 ةسرافاابو : سفن 1 نو ةهارك هب مكت ما ىنعي تارومأملانم رك ذام اولعفا ىنعملاو

 00 اا ا ص 052 25255152 225525565 252252522525255 تت يسصسهُشششْشسشسلسالالالبلااللللللاا

 ( قرسحاي )



 سصعزلا ةروس مص 1007 جح

 وفعلا بلطياال رفاكلا نا وه ةيصعملا راسو كرششلانيب قرفلاو * ةيوتالب ةرفغملاىلع لدي ١

 ناو لاخلا كلتىف رفغيال ىصاعملا رئاسو كرشلاف ةغرغلا لاح ىلا ةبسنلاب وه امنا بيرق

 هلع هللا ىلص هللالوسر تعمس لاق هنع هللاوضر ةريره ىنانعو « ةمكحلل ةفلاح هترفغم

 ًارج ضرالاىف لزتاونينستو: ةعننإ هادنع كسماف ءوجن ةئاما ةمحزرلا' هللا لمجتا) كوش سو

 (هبيصتنا صحي وهو اهدلو نع اهرفاح ةبادلا عفرتىتح قئالخلا محارتي ءزملا كلذ نف ادحاو

 ةدحاو ةحرنم رادلا هذهىف لصح هنال نيملسملل ةراثيلاو ءاحرلا لاك ىلع لديامم اذهف

 نا كلذو «ىضرتف كبر كبطعي فوسلو) هلوقو (ءاشي نإ كلذ نودامرفغيو هب كرشي نا

 كانلسرا امور هب هبق لقو ةماع هتثعب تناك ةمح لا ةقيقح هر ةصوصخم

 سانلا عيمج ىلع هن دانس رهظت اهم ىت ١ ةعافشلاب هتبامحر م را مو (نمملاعلل ةمح ر الا

 الف هدعبالا نوعفشيال نيئمؤملاو ءاسنالاو ةكئالملا نم ةعافشلاةجرد ةلانوك ند نا: ىتخ

 وه نم ةعافشي اعيمجح بونذلا رفغي هللازا ةقلطملا هللاةمحرنم ةموحرملا ةمالا اهتبا اوطنقت |

 ىعاخلا لاق ةمحرلا كلت رهظم

 محرت هللا ىناب محرت « ملط ناج دمارب ىروجيمز
 مهار كاخرب بل كشخ هداتف 23 مهانك ىايرد قرغ هحركا

 ىهاكت ناكشخ بل لاح رد ىب' * ىهانك هك هينا ئه تررباف

 ناسخ نا" اةئتالا 3ع وها ال اوتو[ ادق دلك زاطتر يحل فااذع عفددد سكح ]

 لاق * ديحوتلا ىلاعت هل اوصلخاو نامبالا ىلا كرشلا نم سانلا اهيا اوعجراذ ىنعملاف رافكلل

 ريغاو دحا ةقيقحلاب انلا عجري اه ةيلكلاب لكلانع اوعطقنا هريس سدق دينجلا ةفئاطلا ديس

 طراق نات انااا ايئمراص هتبوتىف دنعلا قدص اذا هرمسس دق مهدا نب معاذ لاق« هللا ٠

 , ةعاطلا ىلا ةصعملا نم عوجرلا ىهو ةيادبلا لهال ةبوثكلا ةيمحتلا تالي واتلا قو ع ةبوتلا |

 _ عوجرلا هو ةياهلا لهل ةباناللا ع نهو ةرخ .لاهلا كلو 0ك تدخلا يملا هو

 | نه نوبوتي مث ةلاهجب ءوسلانوامعي نيذلل هللا ىلع ةبوتلا امتا) ىلاعت هلوقو هبصاعمل ةرفغملاو |

 | نآف هريقلا'ىوالشم ىطاعملا ىلا: ةنسفلاب.ةبوتلا نودي ةزفعلاقانبال؛ اذه" ةبؤحلا: اتذاجنَو

 ١ ذاعمنب ىحب لاق * ةرخ آلا رادلاىف ةمحر ةئاع كنظام ةنطابلاو ةرهاظلا ملا نم لصحام

 ا 6ىدابعاي لقإب ىلاعت هلوق اهنم. .نينم ملا عيمج نعونعلل 4 ةيجوم زونك هللاباتكىف هللاهمحر

 | رفغال هللانا) ىلاعت هلوقو هي فلا ده دحوتلا لهال نا رقلاف ةبا حرا ءاملعلالاق اذلو

 | ةقاطب نلع«.روصقمو ةددقماهتلاسر» تناكااذلؤا ةنجبلا !ماكتلا :نطمبل هلم« لاسم: ناك

 ْ يهل اوملساو 9: ىصاعملا نم ةيونلاب مكبر ىلا اوعجرا ىا كبر ىلا © ىدابعاب هكاوساووو |

 | ايندلا ىف  باذعلا مكينأي نا لبق نم ضلاخلا ىنءع ملاسلا ناف ههجول ىلهعلا اوصلخا ىا

 ١ ىنعي + هلوزت لق اوبوتنل نا هللا #بااتطعغ نم نوعا 1 نورصننال مث 0 ةرداالااو

 | نيب قرفلا ةمحقملا ةلئسالاىفو «اناوسامم ارحانل ناكنمو رطخ هرتسالع ناوكاللو رئا هلع



 مهي 155 عج نورشعملاو عبارلا ءزجلا

 كلو ا” يرام الزود ناشبا ةدربو ديشوس ترحم راوناب ناشيإ لوك معماو اهشعو 3

 كيانمالل كوبل, دالتإا يتكشلاب ناعإا زاهر ةوجنل از كلذ دهيروآروضرك ادن ناشإ ب
 0-1 (مهسفنا ىلع اوفرسا نيذلا ىدابعاي لق ) تفك دتسن زاب ناشيازا تفاضا فيرسشت

 نيعو هتسب رس درك داي لع كلب دك راهظا ناهانك نيع عقاد اك ناشيا هدر ا

 ىو كاداواار دانا" جا وآن دن دارك فا زكا دن دازك فارس 6 ا وقرشا ال تفكك( ديعشوو نا

 ىسومه « هدانعل هفاراام هناحس د دكر تيدونع مسأ ديرد هدير هن دوب ناشيا ترفغم |

 سيسأت كاذ ىسومايف تفك «اهضغيتو داعلا نم ةيصعملا دي رت ىهلا » تفك مالسلا هلع
 تدصععب ار هدنبو ىرادبم نمشد |ارئا هنا تست تداراب :ناك دنب تدصعم ىنعن «ىوفعل ا

 مهن ىم هك تسا شيوخ مرك و وفع داينب نأ تفك هلالج لج قح ىريكم نمشد
 ناتسراعب ىنشاكلا لاق « دنام عياض دنشابن نايصاع ركحا تسارب ام تمحر ةنيزخ
 نانادركرسو دو-ثن لصاح افنشلا راد نرد .زج تحار تيرش ارئامصعو مرج

 [دوركت ا رسم" كثبإ- نأ ددع نجلا تا قرط :داز اًواوهو سفن ناباس

 هللا ةصحر نم اوطنقتال زم «* هار ةشوت هنوك يبه مرادن

 ديراد مشج تيانعو فطل نمز * ديرابم ىدنمون هكىدوم رف ونا

 مداد ديما سب هكتاز اشخيإ * ميراو ديما ىبب ىنعم نيد
 حك اورءارثراو دما لد 2 اود ارثادندرد دمأ

 هرسس سدق ىعاجلا ىلوملا لاقو
 ىديقس رد ور دوب ارىهاسس « ىديما ان هرنيرد دوي ىلب

 دياشن كو ىدموم * ديانت تدسمارك ىدرد دصز

 هارىروا دوصقم ىوسزدزازا هر دياس كار د |

 لدب اهفامو ايندلاكلمانا بحاامىا (اهب اهفامو ايندلا ىلنوكتت نا بحاام) مالسلا هيلع لاق .

 ١ دشاب ام اهفامو اند كراك يمال ةيسرافلابو : ةلباقملاو ةيلدبلل امىف ءابلاف هل طن

 ىلع نم ىلاعت هللان ال كلذو [ تسارتبم دشاب ايثدرد هجرهو ايندزا تبا نيا هج تدي نيا ضوعب

 ملعاو * ةعساولا هتحر نم اوطنشينا مهاهنو اعيمح مهبونذ ةرفغم مهل دعوو هدابع نم ف رسا نم 0

 نارفغ هللاءاش نم بونذ ميمح نارفغ ىلعلب سانلا يمل بونذلا عيمحنا رفغ ىلع لدتال ةي الانا
 باذعلاب ديعولاو لمعلا ف صالخالاب سمالاو ةاصعلا بيدعت قمسو ةبوتلاب ىمالا ىتاننالف هبونذ

 ةيوتلاب رئابكلاو رئاغصلانمكلذ نودام رفغيو هنععوجرلاو ةبوتلابالا كرسشل ار فغيال ىلاعتهللاف

 ةيتالا دن اةوةنعاوا كنز دوعن اقل دز اح ونفلا ملا سنا لوك الكا لل ائئاوسوأ
 الا مكلمىف ىرخنال هنال كلذو ددقملا ىلع قلطملا لمخل ءاشينمل اعبمح بونذلا رفغي هللانا |

 ءاوس ىا اقلطم بونذلا نارفغىف ةبوتلا اوطرتشي+ل ةئيلإبكسانا نيقفلا لوقب * ءاشيام
 ةماشلاءون, لوقب ىلاعت هللانا ىور * ةريثك راثاا هنلعلدو كرشا!ىوس رئاكوا رئاغص تناك

 هلاثماو اذهف مولا كل اهرفغا اناو بونذلا ىا ايندلا ف كيلع اهترتس نينمؤملا ةاصع ضعبل

 (عكي)



 سعزلا ةروس مه ١76 ج٠

 قابل "فاول ةلل» يكفينا زف و: ف ريشا قاوتتملا ةكالجب وتاليا تسال هاج الل كد
 زون اسقط شإ اضم كون ذل ارفعي (املاعت لاذردجولا داذوتسا وا :قلكلا:قتاجخنحالا .ليلدف
 | مظعانم طونقلاف ( هب كرشي نارفغيال هللا نا ) هلوقف لخد قببمل اذاف بلقلا ف دحوتلا
 رخآ لبق هللاىلا ديعلا عجرولف ةسغرغلا تقو ىلا هنمالضفت هدابع ىلاعت لهما دقو بئاصملا

 ىهنلا بيس ام ليف هنأك 6# اعيجج 9 اهنوك لاح 6 بونذلارفغي هللا نا ه8 لبق هسفنتي سفن

 ءاشي نمل اوفع (اعيج بونذلارفغي هللازا ) وه ىهنلا بيس ناب بيجاف ةمحرلا نم طونقلا نع
 ترثك ناو بونذلا نارفغب دعو وهف ءاشي امسح هريغبو ةلمعاىف بيذعتي, نيح دعي ولو

 صوصخلاىنمب مومعلاو . اهوحنو موجنلاو قاروالاو لامرلا ددعب رئاك وا رئاغص تناكو
 لوم قلطملا نال. ةئيشملاب ةدمقم ىصاعلا ىف اضيا هو .اءامحا ةيأ الاف لخادب سيل كرمشلا نال
 اعبج بونذلا رفغي هللا نا ) مالسلا هيلع لاق ةيآلا ىلع مالكلا ةبق ”حيسو ديقملاىلع

 | (لاال كلدبع ىأو اجرفغاف مهللارفغتنا ) مالسلاهيلع لاقو ( محرلا روفغلاوه هنا ىلابيالو |

 | عقلا زد ركن هءاتكو اك ثم دخلا ما دك ناو ن ]مان هبح ا دنوادخ ىزاما ,نوج ]عب

 ظ

 نا ) ىلاعت هلوشب هللا ريشا وحماوه وفعلا ةقيقح نا وه ةرفغملاو وفعلا نيب قرفلاو *

 مهت ايس هللا لدبي كئلواف ) هلوقب هيلا ريشا ىذلا ليدبتلاو 6 تايسلا نيهذي تانسحلا |
 اثيدح نيعبدالا حرش ىف هنع هللاىضر ريبكلا خسيشلا هلاق ةرفغملا ماق»نم:وه 6 تانبح
 ةراشا لوالا  ميحرلا روفغلا له هدحو دي وه له ىلاعت 5 هنا وه ليلعتلا ماقمىف لاق مث

 نونذلا ةرثك ىلا ةعجار ةغلاملا ةغصو باوثلاب لضفتلا ىلا ىناثلاو باقعلا بجوبامو< ىلا |
 حدم ىدابعايس ةيمستلا هريس سدق ىريشقلا ذات_سالا لاق * موحرملاو روفغملا ةدكف

 ةيآلاب نيدوصقملا مه انوك نا [نوميطللا عمط ىدابعاي لاق املف مذ اوفرسا مهنا, فصولاو

 نيذلا )ىلاعت هللا لاقف اذه ىللوقي ىت> انا نم لاقو هسأر ىصاعلا سكنو مهسؤر اوعفرف
 | مهتلذ تلازواوشعتلا مهسؤر اوسكت نيذلا ءالؤهف لالا بلقناف 6 مهسفنا ىلع اوفرسا |

 ىنعي مهسفنا ىلع هلوّش مهؤاجر ىوق مث مهتلوص تلازو اوقرطا مهسؤر اوعفر نيذلاو ْ
 | فلالاو ءانع كيلق عفرتالف انياب ىلا كفالتخا تعطقامدعب هللا ةحر نم طنقت ال تفرسا نا |
 وفعاو كرئاالو رفغا لاق هن اكف هل دك أت اعيمجو مومعلاو قارغتسالل بوثذلا ىف ماللاو |

 رارسالا فشك ىفو « ةميدق ةيانع مكاتب ىلف ةميمع ةريثك ةيانج مكل تناكناف قباالو
 ناسداركيدو ناكتشرف ىي تشاز هوركود: تمارك لاك ىلاعت قح ناكرتيرفإ نا كفاني |

 تيدوبعرد تسازيجودرد اان[ قرتق تياغو «مه ريغ نود مهنم لسرلاو ءا.دنالا لعج اذهلو»

 تينا نامدا تفصود نه تدحمو تيدوبعو تينا هلق تفص ضخم تيدوبع تسحردو ا

 | تح تملخلا تيدوتعيذا دعي,:ازئافدااو تسا:نقلخ تفص هكداد ضحم .تيدويع ارئاكتشرف
 زي تيدوبعردو 6 ويحي و مهبحي )ل ديوكيم تما نيا رهب ذا ان تسا قح تفص هك داد
 | (نومركم دابعلب )تفك تفاّضا ىب: ناكتشنرف تيدوبع ةكناكتشرفرب داد لضف ارئابمدأ
 ْ مام ناشيارب دوخ لضف تبحم ىاضتقم زب كنا (ىدايعاي) تفك تفاضاب نايمدا تيدودعو
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 م.دعلقم لقعلا لمكتسم « هلقع عفة ليدا لف 37

 ملعلا زيزعلا ريدقت كلذ * هلام رثكم لوهج نمو
 ىلعو ةمكحلا قفو ىلع اهلك لاعلا لها ىلع ةيراجلا رومالا نا لع ربدقتلاىلا رظن نم نا ىنعب
 نيذلا ىدابعاي لق 8 هدوجو ىننىلا ال مكحلا مذاصلا تايثاىلا داشرا هيفف ةحلصملا ىضتقم

 ناك ناو ناسنالا هلعفنام لك ىف دحلا زواجت فرسلا بغارلا لاق « # مهسفنا ىلع اوفرسا

 فارسالا وانت,  مهسفنا ىلع اوفرسا نيذلا ىدابع اب لق )ىلاهتهلوقو رهشا قافنالا ف كلذ
 اوطرفا ىنءملاو ةيانخلا ىنعم نيمطتل ىلعي فارسالا ةيدعتو . ىهتنا اهريغىفو لاومالاىف

 هعبت نمو ىواضبلا لاق *شحاوفلاو رئابكلا باكتراو ىصاعملاف فارسالاب اهيلع ةيانلا يف

 ءاح اذاف )) ىلاعت هلوق ريقفلا لوَش * نا رقلا ىفئع وهام ىلع نمملاب هصصخت دابعلا ةفاضا
 انههرسف دابعلا نال هفالخ ىلع ىداني 6 ديدش سأب ىلوا انل ادابع مكلع اتعب اهالوا دعو
 اهريغبو ةطساولاب ةفاضالا نيب قرفلا ىعدي ناالا قافتالاب ارافك اوناكو هموقو رصن تي

 رفغيالنا اوملسا نا اوفاخ موقىف تلزن ةيآآلا هذهنا اولاق مهلك نورسفملا طيسولا ىف لاقو *

 | لاتقلاومالسلاهلع ىلا ةاداعمو ىنزلاو سفنلا لتقو كرشلاك ماظعلا بونذلا نم اونجام مهل

 تايآلا عسوا نم هباخصا اها رو ةيآلا هذهب مالسلا هيلع ىلا حرفو يالا هده هللا مازن ادرفم

 بتك هلع هللا ىضر ةزمح لتاق ايشحو نا ىور ةلمكلاف لاقو + ىهتنا بونذلا ةرفغمىف

 نا رقلا نم ةكمي هللا لزنا اهف عمسدق ناكها بتكو ةبونتنم هل له هلأسي مالسلا هيلع ىبنلاهلا

 هلوقىلا © رخآ اهلا هللا عم نوعديال نيذلاو )) ىلاسعت هلوق اهو ريخ لك نم انما رح

 لاقو ىشحو فاخف مالسلاهبلع هللا لوسر اهب بتكف لا باتنمالا) تلزنف 6 اناهم )
 ( كلذ نودام رفغيو هب كرمشي نا رفغبال هللازا ) هللال زئاف اًاصالمع ل معا ىتح قباال ىلعل

 | نيذلاىدابعاي لق )) ىلاعت هللا لزتاف هللا ةئيشم نم نوك ١ ال نا فاخا ىلا ىشحو لاقف 5:

 ىنانيال بسلا صوصخف ريدقت لك ىلعو ىهتنا ٍلساو ىثحو لبقاف لا © مهسفنا ىلع اوفرسسا
 سأبلا مظن# طونقلا * هللا ةمحر نم اوطنقت ال 88 فرسم لك هيف لخدف ظفللا موي

 ماعنالاىلاءق هللا نم ةحرلاو [ريخزا ندشديمون ] ةيسرافلابو : ريشا نى سألا تادرفملاىفو *

 دمبالا ىدوجولا بينرتلاىف نوكيال وهو [ شياشخب ] ةيسرافلابو : لضفتلاو ءاطعالاو
 روفنلا وه هنا ) هلوق هيلع لد ٍباذعلا هسمب نا نم هدبع هللا نوصن“نا ىه ىتلا ةرفغملا

 ايناث هلضفتو الوا هثرفغم نم اوسأيتال ىنعملاف اولاق.اذلو 6 ميحرلا

 تنسازفكي ىدينألان هك واتم نطو

 ركذىظعاو هك ديد دمارد دجسمرد هنع هللاوضر دوعسم نبا هكمدرؤا ليزنتلا ملاعمرد ]
 ارئامدممىنادركىم ديمون ارجركذم ىا هكدومرف دنكيم لالغاو لسالسو خزود شتا
 ا هللا ةمحر نم طونقلانا ملعاو «1لا »َ نذلا ىدابعاي لق ) [ديامرفيمرهكارتا حدتإ يم رركم

 1 قب ولذا دبلاو قحلا نيب ةادولا عاطقشاب ةرطفلا نع طوةلاومدادعتسالا لاوز هماللع

 لوصو ءاحرف هضغ ىلع ةفاسلا ةعساولا هتمحر رثا كردال ىلصالا هرون نم لكحل 7 ىف
 --ك”حج ح تح

 (كذ)



 صزلا ةروس مهي 17 وح

 يك سب دوك ويد ”ىرادبقم ىبو.ىراوتخ ىارب هن دهاوخبم هكرهرب

 رابوأب مدلا طلخمي ناب ربولا وهو زهلعلاو ماظعلاو دواجلاو فلا طحقلاىتسيف اولكا مهنا |

 مف عوجلانم ناخدلاك ءامسلا نييو هنيبام ىري مهنم دحاولا ذاضاو نانلا:للع :ئىوشتاو :لبالا .

 ضبقلا نم ركذ ىذلا 46 كلذ ىف نا 8 داسلاو رقكلا ىلع اورصا ثيح كلذ. مهعفتي

 هريغ وا ىداع طسوب ىلاعت هللانم ةفاك ثداوحلا نا ىلع ةلاد © تايآل  طسبلاو
 اهم + اوف تاي الا فو © اهتالوادم ىلع تاي آلا كلتب نولؤتنلل مهذا 2 نودمؤي, موقل 0 |

 زئضلاو ةدشلا ف عرضتلاو ءاعدلاب ىلاعت هللا ىلا “رطضت نا ناسنالا سفن ةيصوصخ. نم نأ |

 صالخلاب هيلع هللا مناءاذا هنال ىلاعت هللاىلا رارطضالاب عوجرلا اذسهب ةربع الف ءالبلاو |

 هّسوا ام نا لوشو ةمعللاب رفكحيو هللا نع ضرعا ءالللاو ةدشلا كلت نم ةفاعلاو |

 مالسلا هيلع لاق امك ءاخرلا ىف هيلا ىفرعتلاو هللا ىلا عوجرلاب ةربعلا امهتاو ىدنع مع ىلع
 اذاف هللا لها نحن نولوم نيعدملا نا اهنمو * ( ةدشلا ىف كف رعب ءاخرلاىف هللا ىلا فرعت )

 ءالبلا ىف ىلبملا نوريالو مهفنا ةحارل ايلط ءالبلا مهنع عفريل هيلا اوعزف هؤالب مهيلا لصو

 لها مهاذاف اهب اوجتحا ةيهاظ ةمعن مهيلا لصو اذاف ةفرعملا قيرطىف نوكرشم مهو

 هللا ىضردينجلا لاق + معنملانع ةمعنلاب و ىلبملا نع ءالبلاب اوبجتت>ا نيفرطلا الك نم باجحلا
 رضلاو ةمجحر هسفن ىلع رضلا ىري نم فراعلا ناف فراعي يلف ارض ءاليلا ىر, نم هنع

 نمو ىلاعت هللا ىلع بولقلا لابقا ةمعنلاو نيرلاو ةوسقلا نم بولقلا بيصي ام ةقيقحلا ىلع

 ةمعتلا لهاا كا نا اهنمورعقتمللا لجن دقق ,قاتجتالالا نمد مت كرش لع دج عار ١

 مهيلع ىلوتستو مهواق وسقت اهب رارتغالاو ةمعنلارطببو اهتبقاع ءوسو ةمعنلا ةنتف نوملعبال |

 امهتداغسو ةرخآلاو اتندلا,ةمغتنا هتموت كؤملاو ةرخاالا ئشتو اهب مهسوفن امطتو ةلذغلا

 نينمؤملل بجوالاف داصلا ةثيشم ىلعال :ىلاعت هللا ةئيشم ىلع ةينم امهتواقشو امهتمقن اذكو |

 هلاضقو همكحو هللا ةئيشل اوملستسي و مهتئيشم نع اوجرخي نا

 س و تسادخ قلطم ىاناون * ويك «تسدافد تفلت النو ل

 مهظعب لاق |

 دياب ى ةكتانجن 1 ىهدوت « دياشيم هك رهب دياب هجره
 | اهزيح ناك لنوم ىبوت هك * همه راك حالص ىسانش وت

 ةياالا هذهب دربو * هريدقتو قازرلاىلع ليلد هلبالا لاح ةعسو. بللا لاح قيضزا اهنمو *

 مالسنلا هلع ىسوفىلا :لاتتي ماو ةزجتخل نور قفل و نسكلا نم ,ئعلإ ىدي نم ىلع |

 لكلاف لايتحالاب سيل قزرلابلط نا لقاعلا ملعيل لاق ال براي لاق ىتمحالا تقزد مل ىردتأ
 ىدنوارلاةزبا_كوقرداتنف ايه: 22و توهالا :نيصت, هللا ىلإ الأ هادي

 اقوزرم هاقلت لهاج لهاجو * هيهاذم تيعا لقاع لقا ؟
 اًهيدنز ريرحتلا ملاعلا ريصو * ةرئاح ماهوالا كرت ىذلا اذه

 لاق نمنس>ا دلو كاذك ص الان اك امل دوجولاهل ناكول الئاق مكحلالدعلا عئاصلل ايفان ارفاكىا



 مي 17١ تتح نورشعلاو عبارلا ءز

 بجاولانا مم ناميالا ماقم هوماقا ناب هللاىلا ءاجتلالاف ابدس رفكلا اولعج ثرح ب تينتلاف |
 ليوختلاناف الضفت اهايا هانطعا # ام ةمعن هالو اذا مث 0 هنق ايس ناميالا لعخم نا

 هتينوا امنا لاق © ءازجلا قيرطب ىطعا ام ىلع قلطي. ال لضفتلا قيرطب ناك اك صتخم

 متسناد ارثآ ليصحتو بسك هوجو ] ىنعي : هبسك هوجو, ىنم ىلع ىلع ىا 6 ملع ىلع
 ىلع وا قاقحتمالاو .لضفلا نم ىلا هءاطعاس ىناي وا :[ دش لصاح نه. تيافكو 2 ْ
 تاج نا:امل ءاهلاو. [ متمعن نيا قحتسم نم هكتسناد اذ ] ىنعي,:: قاقحتساب هللان و لع ْ
 ةيعنلا نما اوت داازملا]قالاجلا ريكذتلاو ةفاك تءاحنا ةمعنللو هوا ىذلا نأ ىنعع ةلطوم ا

 ةمعللا ىا 6 ىه 98 [ ديوكم تسانينجهن ] 6 لب 92 هلاق امل ادر ىملاعت لاق مث اهم مسقو '

 هل ءالتباو ةنحمىا ناسنالل 6 ةنف 98 هلوق وهو ربخلا رابتعاب ريمضلا ثدنأت ب زوجنو

 ي هرثكا نكلوإ» هربتخحنو هتدوجامرظنتلرانلاهتلخدا اذابهذلا تذتف لوقت ر فكي ما ركشبأ |
 كلت ىا ه اهلاق دق 92 ناحتماو جاردتسا ليوختلا نا 4 نوملعيال 8 سانارثك ا ىا
 هموقو نوراق مهو 6 مهلبق نم نيذلا ( معولع هتيتوااسمنا ) هلوق مد ةلطاوا ةملكلا
 ١ هعم اوعمج هتلاقع هموق ىذر امل ىنعي هب نوضار مهو ىذدنغ ٍلعيلع هتيوا امنا لاق ثح

 متالاف دجوب نا زوجيف رارشلاو رابخلانم انمدقتن م عيمج نوكي نا زوجي مهضعب لاقو *

 ام وه اهرهاظب رتغاو ةمعنلا هترطبا نمم اضيا نوراق ريغ ةملكلا كل لوَش نم ةمدقتملا |

 مهنع عفدت+ل ةءمللا نا ىنعي هم نوعمجيو ايثدلا عاتم نم #* نوبسكي اوناكام مهنع ىنغا

 | 6 مهباصاف 98 تادرفملا ف مك ءافك اذا اذك هنعىنغا لاش كلذ مهعفني لو باذعلاو ةعقنلا

 اهتنمستو اوبنكام :ةيَزَجاَو مهلامعات ايس ءاوج عاوددكام تاس [انئاشيا ديسرَسي ]

 مهلامعا عييمج نا ىلا نمر هيفف * اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو مهت ايس ةلباقم ىف اهنال تايس |

 مهنال كاذك نكي ملو انيلع مهتماركل مهانيتا ام نا اونظ مهنا: ىنملاو تارسلا لبق نم |
 ىلاعت لاقف هؤاحاو هللاءانبا نمل دوهيلا لاق اك اذهو مهلاوما مهعفنتلو باذعلاىف اوعقو '
 هبذعيال هللادنع برقملا مركملانا ىنإ 6 مكبونذب اب لق ) مالسلاهيلع هبيحل اباطخ ٠
 ه«ءالؤهنء اوملظنيذلاو» لاقف ةكمر ان انك ذو مث » ناهملا نيهملا نئاخلا بذعي اعاو هللا |

 0 ةةءلاو ملغلا ىف اوطرفاىا ضيعتشلاوا ناسلل نمو دم اي كل نيرصاعملا جاك ربشملا |

 مهباصا دقو ديك أتلل نيسلاو كئلوا باصا م ىصاعملاو رفكلا نم 6# اوبسكام تاايس

 هللا # نيزجعمب مهامو 98 ردن مون مهرباكا لتقو نينس عبس اوطحق ثيح مهباصا ىا ظ

 ارامزاك دنتك زجاع ] ىشاكلا لاقو + مهقالخاو مهلامعا بسحب مهتاذ ىلخت نع ىلاعت |

 ملوأ 92 برهلاب هنم نور الو باذعلا مهكردي ىنعي [ باذعرب ناكدن ريكىثيباي بيذعت ذا |
 ١ نا ه6 ءاشي ن نا قزرلاطسي هللازا اوملعيملو اولفغا وا اوملعي لو كلذ اولاقا 6 اوملعي

 ضحك كابواردق تعءفر ىاربهن]] ىنعل : هعيسوناو هرمششن ”ىثلاطنسب ناف هعسوب ىا هل طسب ْ

 لخدم دال نيكفا ريغنم هلق.ضيو رتشبىا هل هردقشينا ءاشي نمل 1 ردشوو © [هكيلشم ١

 ا دنكيم كننو ] قشاكلالاقو * اعبس مهل طسب مث اعبس قزرلا مهنع سبح ثيح كلذ ىف ام
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 اب اروهظ رهظ ىا ءادبو اًودب ىئلاادب لاق * نوبستحم اونوكيملام هللانم مهلادبو © |

 نونق نم ةمايقلاموب. مهل رهظ ىا هبسحب ايف هلوخد ةهج نم”ىثلاب دادتعالا باستحالاو .
 تشادني ] ىنشاكلا لاق * ذئموي مهب لزانهنا مهتظىفو ايندلاف مهباسح ىفنكي ملام تابوقعلا |

 4 اوبسك ام تايس مهلادبو 8 [ دنباي برق ٌةيتر ناتب تعافش ”ةليسسوب هكدوبنا ناشي
 #« نؤزهتسي هب اونكام مهبقاحو 9 مهفئا مهلع ضرعت نيح مهيسكوا مهلامعا تايس
 باتكلاب نؤزهتسي اوناكو مهركم ءازجو مهئازهتسا لابو مهب طاحاو باصاو لزن ىا

 ةياف لا 6 هللانممهلادبو ) هلوق ىا ةيالامذهو + كلذ وحنو باذعلاو ثعبلاو نيملسملاو

 «نيعا ةرق نم مهل ىتخاام س ا محتال ) ىلاعتهلوق دعولاىف هرياغذو اهءارو ةياغال ديعولا ىف ْ

 اموق نا رابخالا ضعبىفو هاتنالا باحال ةرمح ةيإ آل اهله عامسىفو ةب ةيمحنلا تالي وأتلاىفو ©

 ناف مثا نم كلام مهل لوَش اهوفاو اذاف رانلا ىلا مهل سمول نونذلا باحصا نم نيءلسملا نه '

 ةفصلا كلتب متسل ناو قدز مهتويعو ةدوسم مههوجو رانلا لهانم مك كلبق اًواج نيذلا

 ىلا هللا نم مهلادبو ىلاعت هللأ لاق 1 ع انرظتنا اماو كاقلن نا ون نولوقيف ْ

 مهكر ش عم مهعفنم مل اف اهيف اباوث مهل نا نوظي الامعا نولمعي ثيللاوبا لاقو + نؤزهتس

 مالسلاهملع ت 2 تصح ذا 7 وارَسالا فقكق وا +!تاوثلا ناكم. ةبؤوقعلا مهل ترهلظف

 اهودجوف تانسح اهوبس> لا#الاىش [دوهرف دنديسرب لا هللا نم مهلادب هر تيا ريسفت

 ةماسقلاموب اوحضتفا ةعمسلاو ءايرلا لهاب قلعتي ةي الار هاظ مهضعب لاقو « ت .ايسلا ةفك ىف

 انالث ءايرلال هال ليو لاقف اهأرق هنا هللادحر ىروثلا نافش نعو « نيصلخلا دنع

 تسود ناك هّصالخ داو ١ كى زعم با: تلوكلت “ل هك ىبأ ع تعارعت

 تسودالا دور هكدش نانع قاخرب * كمك همها داؤتنال اك عوازل نوح

 تسيج بيس هكدنديسرب دركيم عزج لجالولح تق وب ردكنملا نب دمم ىنمي خاشمزا ىي ]
 اوتيا لهس لاق « [ متشادىع باسحرد | رنا نم هكددرك رهاظ ىزيج مسرتىع ةكدوم رف ظ

 ىلع دمتعانف اروثنم ءابه اهوأر ىلعالا دهشملا ىلا اوغاباملف اهباع اودمتعاف الاعامهسفنال |
 ريخ يالا هذه هتلاهمحر ىلةبلا سنا سعىفو + كالهلا اهنم هل اديهلاعفا ىلءعدمتعا نمو ا لضفلا |

 قوف ماقمال نا اونظو هباوءاقو نورتغملا هب رتغيامم تايادبلا ف اودجو امباوحرف نيذلل هللا نم

 قئاقحو ةفرعملا تتاح ردنم هقاشعو هبامحاو هتراعم لهالام مهنونظ فالخ اوار املف مهماقم

 ةشبرشلا ىناعملاهذهىللا رظناف . ةرمسح اونام تادهاشملا بثارغو تافشاكملا فئاطلو ديحوتلا

 دهتجاو ماهفالا ىوذ ىلع خي .الام ىلع اهنم ديزاو لب مالكلا هلمتحم اهنم الك ناؤ ماقملا اذهىف

 ءانفلاو صالخالاب كلذو هب اباثم نزكممإ كلاس رطخ نكي ملام باوثلا نم كل ودس نا ىف

 نع رابخا 46 اناعد رض ناسنالا سم اذاف له ”ىث لك نع اضوع كدنع هللا نوكي ىتح ماتلا
 نوزئمشيل نيكرشملازا ىا اهلبق ام ىلع اهدعبام بيئرتل ءافلاو هدارفاٍبلاغ هلعشب اب سنجلا

 نم لاح ءوس .مهباصا ىا رض مهسم اذاف ةهل آلا :ركذي نورسشبتسيو هدحو هللاركْذ نع

 مهسيكعت و ممضتانمل ىلاعت هللاوهو هركذ نع اوز أ مشثانم هعفدل اوعد اهوحنو رقفو ضرم
 ل روسو مساس 2 ممسسس م سسو جبع حمد دعس تسمم ع
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 [1] 1 دع

 ىنقعلا ف فيكف ايئدلاف رهاوج تراصثبح مالسلااميبلع ءاوحو مدآ عومد ىلا ىرتالأ

 مه ٠٠١ >*- نورشعلاو عبارلا ءربلا

 دابعلا رئاس نيب اذكو ىوق نيبو ىني ىا #* كدابع نيب مكحن و كدحو 6 تنا و
 هملاسي امكح مكحن ىا نيدلا ما نم هبف نوفلتخي ىا 6 نوفلتخي هيف اوناك ايف

 ةيالادعي امي بستا ىاثلاو ىورخالاوا ىويندلا باذعلاوهو دناعم لك هلمضخيو رباك لك
 عرمشلاب رومالا اورشاب نيدحوملا نإف نيكرشملاو نيدحوملانيب فالتخا ىلا ةراشا هيفو *
 مكحب ىلاعت هللاو ىوهلاو ةوهشلا هاعدتسا ام ىلع عبطلاب نيكرششملاو ىمالا هاضتقا ام ىلع
 حالاصاوةيانالاو ةبوتلا قيفوتو مركلاو لضفلاو وفعلابف ايندلا ىف اما ةردالاو اندلاع

 ءايلارسسكي -عيبرلاناك- ضعب نم مهضعب ماقتناو ةفصنلاو لدعلابف ةرخآآلا ىفاماو .نيبلاتاذ
 | لق أرقف ملكتي نآلا ليق هنع هللاىضر نيسحلا لتق املف ه.دعي ايف الا ملكتيال نيثدحللا نم

 هرج ىف مالسلا هيلع ىلا هساجب ناك نم لتق لاق هنا ىورو نوفااتخي هلوق ىلا مهللا

 هتالص حتتتفا اذا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك تلاق ةشئاع نعو * هيف ىلع هاف عضيو

 بيغلاملاع ضرالاو تاومسلارطاف ليفارسساو لماكمو ليربج بر مهللا ) لومي ليللا نم
 كرماب قحلانم هنق فاتخا امل ىندها نوفاتخحي هبف اوناك ايف كدابعنيب مكحن تنا ةداهشلاو

 ىلاعت هللاوه ىت.قحلا مك احلا ناىلا ةداشا ةيالا ىفو + ( مقت-مطارصىلا تءشنم ىدهت كنا

 دحا سيل ) ثيدحلا ىفو ىلاعت هريغ مكح فالخم ةمكحو ضحم لدع هلاضقو ه.كح لكو

 لاقو :(روجلاهملساو لدعلا هفكف هقنعىلا هادي ةلولغم ةمايقلا موي ”ىجالا سانلا نيب مكحي
 اعدف دمحم نب ناورم مايا ىف ناسارخو قارءلاريما ةريه نب رمت ناك رابخالا ةضورفىف

 خفتلا ىتح لمفو هنتجسيلو طايسلاب هنيرضيل فلخ ىناق تارم ثالث ءاضقلاىلا ةفيح با
 عماقم نه "ىلع نوها ايندلا ىف طايسلاب برضلا لاقف برضلانم هسأرو ةفينحىبا هجو
 لاقنم لاقام عنو ةرخآلاىف ديدحلا

 الكس رك هوتيل اواو هيك صا هيرعأو
 ايئدلا ىف ام عيمج مهل نا ول ىا ام نم لاح 6 اعيمح ضرالاىفام اوءاظ نيذلل نا ولو هه
 باذعلاءوسنم هب اودتفال 8© [ن اباهلامدمهنا دشنامو] 6 هعمهلثمو 8 رئاخذلاولاومالا نع
 هلذبب امي ةيئانلا نم ناسنالا ظفح ءادفلاناذ هسفن نع لاملالذب اذا ىدتفا لاش ه6 ةمسقلا موب

 ناكولو ةمايقلاموب لامال نكل ديدشلا باذعلا نم مهسفنال ةيدف كلذ لك اولعمل ىا هنع
 ريشي ةيمجنلاتاليوأتلا فو © صالخلانم مهلطانقاو ديدش ديعو اذهو هب ءادتفالا لشبال
 نم ةمقاو ريخلانم ةرذ لبقت انهه مويلاو باذعلامفدل ةمايقلاموي لبقال ةلمخجا هذهنا ىلا
 مهؤاكب محريال ءامدلاب ةرخآآلاىف اوكبو اوبانول مهنا اك رافغتسالاو ةيوتلانم ةلكو ةقدصلا
 فقوتشلا ف فار مهإونذ نم قتال مولا ةدحاو ةعمدبو

 ]١[ تسياددشب كرام نيب يارد «* تسادهدنخ ها هنا 1

 [+]-:قلختدئؤاذَتب اكلشاو كسارهوك *. قلخ انزا/بوا عزا ناك اكانعا

 (اديو )



 صعزلا ةردوس مه ١19 رجح

 ْ نوحرفشي ©« نورشيتسي مه اذا 8 هللارك ذ عموا ىدارف ناثوالا ىنعي هللا نود نم ىنا

 راشبتسالاو . قحلا مهناسنو اهب مهناتتفا طرفل رورسلارثا وهو رشبلا مههوجوىف رهظيو
 | طاسننالا نم نكمام ةياهن وهو هجولا ةرشب هلطسن: ىتح ارورس بلقلا ”ىلت نا وه
 كو دعتن ءاسلاغلا) )اذا ىف: لماغل ااوهت اذا ىف ماعلا ةحيبقلا مهلاح نايب ىف اضيا ةغلابم هيفف

 كانحرفو هزان ناشيا 0 ةسرافلاب ىنعملاو : راشمتسالا قو اوأجلاف هنود ند نيذلارك ذ

 دايزات هناا ناكع نب لن وشواكا اما لطالب ىلوتسش اواو ذ ا: فارما ىذا[ كي نوعا
 [1تنضا نيكمت ىوسام زكاذيو ناداه كلاعت ئادج

 دوش هدنخرف ون لاقا زا نم لاق * دوش كك حرش زا لد مونش كمال

 دوش هدنكارب مث نارازهب رطاخ * نايمب ديآ نخس اج رهوت ريغ ذا
 هكا تلك وانا كلاش رويذاوب الرا ةةلاؤ دل :ةقيلر :ةطيك اذن جللفلا [[هبزاء ا كح

 ةنطلا سارفالاب نوحرشب مهنا امكف نايبصلا لاثماك نيكرشملا ءالؤه نا ملعاو * ةزكلذ"

 اروصقم مهرظن نوكل نانوالا لها اذكف بعلو وهل وهام ةركاذمبو ةيبدْلا دوسالاو

 الو هللا نكسي الو هللا ركذب سنأيال هناف هللا فرعيال بلق لكف حابشالاو روصلا ىلع

 بحنأ ىسوماي مالسلاهيلع ىسوم ىلا ىلاعت هللا ىحوا * قللا نكسم نوكي الف هب حرفي

 ةتسملادصاقملا ىف م ىدجو ىدنع:ىسعلا اما ثحتو نزكاذا نم :نشلج. ىلا تطلع اها

 خدشلا لاق : هسيلج ناطيشلاف هللاريغ ركذ نمو هسلج ىلاعت هللاف هللا ركذ نم نا مف

 عئضاَو ناكف؟+ غّوازأو دايرش »* ئشاد نابز نكعشسم هد سمع كا

 تنفخ مهرب درس نوكيا ةقا سل 3 تفك ناكما تسهن وح هدد ىاذك

 راهش تصرف دنج ىجد ىرابوت * راكزور دشب تلفغب اراموج

 مهللا مويلا اذه رح دشا ام هللاالا هلال لجرلا لاقف راح موب ناك اذا) ثيدحلا ىفو

 ىناف كرح نم ىراحتسا ىدببع نم ادبع نا ماهل ىلاعت هللالاق منهج رح نم ىترجا

ْ اذه درب دشا ام هللاالا هل اال ديعلا لاقف دربلا ديدش موب ناك ناو هنرجا دق ىا كديلكلاا

 
 قراحتسا ىدابع نم ادبع نا منيل ىلاعت هللالا ماهج ريرهعذ نم ىنرجا مهللا مويلا

 هيف ىتاب تيب ) لاق مهج ريرهمز امو اولاق ( هترجا دق ىلا كدهشا ىناو كريرهمز نم
 ىونملاىفو : (ضعب نم هضعب هدرب ةدش نم زيمتف رفاكلا

 ادخزا حزود ز دهاوخ ناما نوج * اعدرد نمؤم هكدماأ ثيدح رد

 نالف زا مراد رود ايادخ هك « ناحيدهاوخنامامهىوذاخزود
 لدب ميملا 6 مهللا لق ف هنيعم هعم ىلاعت للف هب ريشبتسيو ركذلا نع عطقنيال نا لقاعلا ىلعف

 ىا ءادنلاب بصن * ضرالاو تاومسلارطاف 8 هللا اي دمع اي لق ىنعملاو ءادنلا فرح نم

 بافام لك ملاع اي # ةداهشلاو بيغلا ملاع لف عيدب بولسا ىلع ضرالاو تاو.سلا قلاخ اي

 ١ ىران' افطا كروم ناف نمؤم ايزح ثيدح ناس رد مراهج رتفد زخاوا رد ترجو ةوعدلا ساىف تريحأمل ءاعدلاب ىلاعت هيلا دم اي ”جتلاىا هودهش ام لكو دابعلا نع
١ ِِ 
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 نورشعلاو ميارلا ءزجلا

 هاوس دحا ىلا ال ةماقلا مون 8 نوعجرت هيلا مث اهكلامىلا ةدودرممةيراعلاو هدنع هيراعوه

 نوعجرت هياسحىلا مثمكلاماىصحب ىئاوكلاىفو « ديريام ذئمويلعفبف اكارتشا الو الالقتساال |
 ةراسخ ايو ذئموي نيدحوملا جراف هباذع اوقتاو هطخس اورذحاف مكيزاحف كودر قا

 | ريكا زفكلاف ةياحنالا ةفا دازملاو ( ىتمانم رئابكلا للهال ىتعافش) ثيدحلا ىفو ناك رشملا

 | هيكترمقحتسي نا هوركملاف مكحلا تلق ناف * هل ةعافشال رانلاىف دلخخ هبحاصو ٌراكلا

 قاقحتسا تلق « ىلوا رئابكلا لها نامرح نوكف حولتلا ف ركذ 0 تملا تا

 | هيمالسا قرف عيج ديوك هورع رد ةلودلاءالع خيش ] لعفلاب نامرحلا بجو ال اهنامرح

 | ةجانلاو ةقرف نيعبسو فيل ىلع ىتما قرفتس ) ثيدح رد هيجان زا دارمو دنتاجت لها
 | كلذ عفنيالو ةرشعب ايندلاىف قلخلاراختفا نا ملعاو + [تسيتعافش ىب هيجان (ةدحاو اهنم

 | هرادبو هباتفسخفإل ىلاعت هللا لاق نوراق عفنل دحال لاملا عفتولف لاملا لوالا ب ةمايقلا موب
 ا اي ىلاعت لاق رزا هابا مالسلاهيلع ميهاربإ عفنل دحال دولا عفنولف دلولا ىناثلاو * «ضرالا

 | ةعست مهل نأل مورلا لها عفنل لاما عفت ولف لاملا ثلاثلاو «(اذهنع ضرعا ميهاربا
 | تعقنولف ةعافشلا عيارلاو * هوجو دوستو هوجو ضي موي ) لاعت هللالاق لاما راشعا

 تنا لاق هن أك (تببحا نم ىدتهتال كنا ) ىلاعت لاق هناا بحانم لوسرلا عفن ةعافشلا

 || تعفن ةحاصفلا تعفنواف ةحاصفلا سداسلاو + (روييوه كئلوا ركمو) ىلاعت لاو مهركم
 لهجابا عفنلز ملا عفتولف زعلا عياسلاو + (نمحر لاهلنذا نم الا نوملكتيال) ىلاعتلاق برعلا

 قاسفلا ةوعفنل ءاقدصالا عفنولف ءاقدصالا نماثلاو « (ميركلازيزعلاتنا كنا قّدإ) ىلاعت لاق
 عتتتلا عفتواف عابتالا عساتلاو + «نيقتملاالا ودع نشعبل مهضعب ذئموي ءالخالا) ىلاعت هللالاق

 | بلا عفنواف بسحلا رشاعلاو * (اوعِنتانيذلا نم اوعبتا نيذذلا ًاربتذا) ىملاعت لاق ءاسؤرلا عفنل

 | (ةميقلاءوي مدالواالو مكماحرا مكعفنتنل) ىلاعت لاق بوقعي. دالوا مهنال دوهلا بوقعي عفنل

 نكبلاوي تسيولع نهوجب نتن ا رك دواو ىلا نست هجرك ١ يتيكرا .] دعس ختلا لاو
 كرسات منا ني ةسايدزإ و كيش تف تسارإر كاشاب ديان نوح دوج سف نوح

 [ تسيو
 دوزفيل شردق قكداز ربي # دوب رنه ىب تعيبط ارئاعتكوج
 دزازا مهارباو تسراخزا لك * رهوك هنىراد رك ا ىامب رنه

 ناميالا لامكب كلذو ةمفانلا ريغلا بايسالا نم ىلاعت هللا ىلا عجراف ةلمججا هذه تفرع اذاف
 ادرفنم ىا «هدحو#و هنوكلاح «6 هللارك ذ  [هكماكتاو نوجو] « اذاو فه ىوقتلاو '

 ا
| 
 أ

 | #ي ةرخآلاب نونمؤيال نيذلا بولق تزامثا .هلوق اذا. ىف لماعلاو نيكرسملا ةهل ١ نود
 | نلمعتو هركتام تلا ىوقن نمشلاو,: ةمايقلا موك نوقدصبال نينلإ واق تزيقو تضشا

 ةياغ وهو هجولا ميدا هنم ضيقتي امغو اظنغ بلقلا *ىلتي ناوه زازيمشالاو ضقت ههجو
6 

 « هنود نم نيذلا ركذ اذاوبوف ةحيقلا مهلاح ناب ىف ةغلابم هيفن_ضابقنالا نم ن اي انه

 - ىار
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 [1] لين با نوج لجا دنئوعرف موق * ليقو لاقو قيقد ىاهرنه نا
 اهدزا دش نا هكتاد ىبوج كيم « اره ناد نارحاس ىاهرحس

 دروخ حبص ارنا دب شريناهج كي * درك هبقل كي همه اراهيوداج

 [؟) و دوب قح ٌةديزك نوح 2 مهاربأ شن

 نافسوي مسن وحمض شوخو مر * نافراعرب لجا داب نينجمه

 ىلاعتهللالاقف هللادنع مهؤاعفش مانصالانا اوهعز ثيح هكا لعا ف كلر هي اوذختا ماو |

 ههللا نود نم 8: ةزمهلاو لب ىتعمي ةعطقنم ماف شيرق ذخلا لب ىا اوذختا ما مهلع اركم
 | ”ىثلامخعفشلاو . عيفش عمج مانصالاىهو ىلاعت هدنعمهل عفشت ««ءاعفشو# ىلاعت هنذا نود نم

 | وه نم مامشنا ىف لمعتسيام رثك او هنع الئاسم رخآ ىلا مامضنالا ةعافشلاو هلثم ىلا

 | الو أش نوكلميال اوناك ولوأ لق 8 ةمايقلا مون ةعافشلا هنمو ىتدا وهنم ىلا ةيئر ىلعا

 ١ روهمجا دنع لاحلل واولاو هيلع خيبوتلاو هحابقتساو عقاولا راكتال ةزمهلا * نولقعي |
 ءايشالا نم: ايش نوكلميال اًوناك وو ءاعفش مانصالا نوذختتفأ نكرسنلل دمماي لق” ىتللاو

 عتون ] ىنعي : مهتودبعت مكنا اولقعيو للادنع ةعافشلا اوكلمي نا نع الطف هنولقعنالو

 تاليوأتلا فو ©: [ دناءرهب ىب لعو تردقزا ناشيا هكن 1لاحو تادامح زا دينكم تعافش
 | قفوو هللا سمابال عبطلاو ىوهلاب ةعانشلل وا ةدابعلل ءاشالا ذاخما نا ىلا ريشي ةيمجنلا
 | هين ةعباتمو هللارماب نوكيام ةعافشلاو ةدابعلا نم لوبقملاناو ةلالض ىلع ةلالضزوكي عرشلا
 | ىنلل ءاسالا ل سرا اماو عبطلاو ىوهلاوه ديعلاباحنال كلذو عرمشلا قفو ىلع مالسلاهيلع

 ةعباتمو ىوهلا ىمابال ءايدنالا ةعباتمو ىلاعت قملا ىماب مهتانكسو دابعلا تاكرح نوكتل ىوهلا
 نكلو ةيناملظ تاوهشلاو ةينارون ءاسالا ةعباتمو ىمالاو ةيناملظ اهاوهو سفلانال سفنلا

 ا
 ا
 ا

 ا
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 عرمشلا قفو ىلع ىمالاب هتجوز عماج اذاف ةيناملظ هتدابع ريصت عبطلاو ىوهلاب هللادبع اذا دبعلا |

 | ةعافشلا هلل ل قحلل اقيقحت رك ذاب مهليهجتو مهتيكبت دعب 6 لق ف ةينارون هتوهش ريصق
 | دحا عيطتسيال ةعافشلا كلام ىلاعت هللا وه ىا ةعافشلا نم لاخلا ىلع بص 46 اعينج

 | لاق * انهه دوقفم اهالكو هل انوذأم عيفشلاو ىضترم هل عوفشملا نوكي نا الا امةعافش

 | ةيلكلاب هيلا فراعلا دبعلا عجري ىتح هيف عفشملاو عفاشلا لكلا عجرم ىلاعت هنا نيب ىلقبلا

 | هدنع عفشي ىذلااذنم ) ىلاعت هللالاق هب الا دحا هيلا لصي الف هاوس دحا ىلا تفتلب الو
 ةراشا هيفف « هريغ ةبحم تقبا ام ىلاعت هللا ةبحم هللا اهمحر ةعبار تلاق ام عنو «© هنذأب الا
 اقيقح ابح هللابحا نف ىلاعت هللا ةيحم ىف ةجردنم مالسلا هللغ لوسرلا ةبحم نا ىلا

 ا مالسلاهيلع دوهموق داب ندرك ك اله ةصق ناي رد مكي رثفد لئاوارد [؟] هل نذؤي مل هللا ةبحم ريغ نم هللا لوسر بجا نمو هتعافش ىف هسحل نذأي نا هللا بحا ظ

 مهافنف للا ةرحم اونو هنع هللاىضر ىلع بح ىف اوطرفا اموق نا ىرتالأ ةعافشلاف
 امهيف امو * ضرالاو تاومسلا كلم هه هدخو ىلاعت #*6 هل ه8 مهضعب قرحا لب ىلع

 راشاو هاضرو هنذا نودب هروما نم سما ىف ملكتي نا دحا كلعال تاقولخلا نم

 اماو هالوم كلم ولو دبعلل كلم الو دنع هاوسام ناف ةقيقح كلاملا وه ىلاعت هللا نا ىلا
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 هدازا ةلخادي هشارف ضفنلف هشارف ىلا كدجا ىوا اذا) مالسلاهيلع هلوق هديؤيو تمن مل
 ىسفن تكسما نا هعفرا كبوىنج تعضو ىبر كمساب لو مث هيلع فاخام ىرديال هناف
 دوصقملانا ىلا ةراشا هيفو * ( نيلاصلا كدابع هب ظفحت امب اهظفحاف اهللسرا ناو اهمحراق

 الك قب ايف ىا 6 كلذ ىف نا إف هيلا ةليسو نوكي نا ىتبش هادعامو حالصلاوه ةامحلا نم

 ةلاد ع 6 تايآل 8 رخ آلا ىف لاسرالاو اهدحاىف كاسمالاو نيهجولا ىلع ىفوتلا نم

 حاورالا قلعت ةيفيك ىف نوركفتي موقل 9 هتحر لومشو هتءكحو هتردق لاك ىلع
 ءانفب ىنفتال توملادعب ةيقاب اهكاسماو توملا دنع م ةيلكلاب ةران اهنع اهفوتو نادبالاب

 اهلاسراومونلا دنع م طقف اهرهاوظنع ىرخاو ةواقشلاو ةداعسلانم اهبرقيامو نادبالا

 نولدتسف (نوركفتيموقل)ىشاوكلاىفو * اهسافنا عاطقناو اهلاجا ءاضقنا ىلا نيحدعب انبح
 دننكر كفت < ىءورك ىارب ] ىت-ثاكلا لاق 5 ثعبلاىلع رداق كلذ ىلع رداقلا نا ىلع
 كت كب 0 هظفوي تستلئامم هكابحا ردو تسا مون هباشم هك هتاما سما رد

 [ىوش هتحكتارب قىدنت 91 راديب هحنانحو دريع, ىوريم باوخ رد هحتانج مدا دز رف ىا

 هلخاد سانلإ لكو تاب توملاف

 ('نفؤملا ىدنعا سفن ؛ضبقاق ىدداتيك" هلغاف_انا قت لق, تدم زم رز: قذفلا ثيدحلاىفو

 ىلاعآ هللا قحىف الاحم امهيا حلصالا ناب معلا مدعل نيثيشلا نيب ريحتلا وهو ددرتلا ناكامل

 نمهؤملا سفن ضبق ىف ىنقون لثم هلعفا ايف تفقونام ىنعي فقوتلا وهو هءاهتنع ىلع لمح

 ثوملا ىلا هيلق ليث ىتح تاماركحلاو علا نم هل تددعا ام هيراو هيف فقونا قاف

 نمؤملا ىلا كالهلا بابسسا لاسرا ىلاعت هددرت نم داري نا زوجيو . ىناَقل ىلا قوش

 بيطتسي ىتح ىرخا ةرم اهلاسرا مث اهب هك الها مدعو اهريغو ضرملاو عوجلا نم

 بيسام لاق نمعباوج فاّستسا ( توملا ءركي ) ةئسلا حرش ىف اذك هءاقل لحتسيو توملا
 ههركي ف.كف هللا ءاقل ىلا نمؤملا لصون هسفن توملا نال توملا ةدش هبدارا كددرت

 ( تومي ىتح هبر ىري نل كدحا نا ) ثيدحلاىفو نمؤملا
 مالسلاو ىلاعت قح دنس وا * مام ىتسه زا هدنب دريم ان

 ىنطصم ارام دومرف نينح نيا + ىتقىا تدنما كم زا شيب كم

 تذل كاردا زا تسبوجحم هك تن 1 ببس ارهدنب نتشاد تهاركتومزاو ] مهضعب لاق * |
 فال بلت لداجس ركل .انانفر ذو[: دي دافي حب ندبات توعرمز دج كرو ابك وع“ اكو "كاضَو

 لكل ردقم هنال توملانم دبعلل ىا ( هنم هلدب الو ) هبركو توملا ةبوعصنم هقحلب امب هءاذيا
 نوجاما دنكض بق هدنب نانج حور هكدراد تهارك ىلاعتوح هجرك او ] مهضءإلاق *سفن
 ا دزادنا ربتساحور ةراسخر بات هل مسج باح دراد هدْمبأب هكت حم تباغزا نتا تلو

 كفر هدو ٌةرهج نيزا ةكىد اشوخ 5 مث رابغ دوتيتم ابكر رهج باحم

 500 لاببلا ءافصو بلقلا روضح ليصحت. توملل أيهتي نا لقاعلا ىلعف |
 ىوتتملا ىفو : لاخلا دنع, تارطضالاىف اوعقو لاقملاو لاحلا ْ

 (نا)
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 نادبالا نع اهقلعت عطقي ناب اهمون نيح اهافوتي ىا اهمانمف تمي مل ىلا سفنالا ىفوتيو
 زييالو لقعيالو ىناويألا حورلا ءاقبب كرح و سفنتي مئانلاف انطابال !ىهاظ اهيف اهفرصتو
 ةظقبلا لاح خلسنملا نا الا ةفوصلادنع خالسنالا لاح مونلا لثمو ىناسنالا حورلا .لاوزب

 | اهيشتىفوتلاب مونلاو توملانع ربعو مئانلاوهو مونلا لاح خل. نملانم ادوهشو الاح ىوقا
 | حورلا نا هنع هللاىضر ىلعنعو * توملا وخا مونلادرو اذلو مهزيع مدعل ىنوملاب نيمئانلل

 هدسج ىلا هحور داع هّشنا اذاف ايؤرلا ىري كلذإف دسملاىف هعاعش قسو مولا دنع جرم

 | مهم ناك نش ءامسملا ىلا مولا دنع جرعت نينمؤملا حاودا نا  ىوريو  ةظلط نه عر ساب

 | !ىهاط مهنم نكي مل نمو شرعلا تحن ىلاعت هلل دوجكاىف هل نذا ءوضو ىلع ىا !ىهاط

 هللاعم هل نوكيو هأيؤر قدصتل ءوضولا ىلع لجرلا ماني نا بحتس كلذإ: هبف هل نذؤي ل
 | املف ةفاثكلا ىلع داسجالاو ةفاطالا ىلع حاورالا هللا قلخ مهضعب لاق * تابطاخمو تالماعم

 | اهريسل ادس خالسنالاو مونلا هللا لعخل اهب باجتحالا نم تضرقنا داسجالابقلعتلاب ترما

 دبعلا عرتسي اماو ىلوملا برقىف ةغرلا ديزتو ةدهاشملا اهلددحت ىتح توكتلملا ملا ىف

 توملا ىف ملالا دجمو برطضيو نيمحارلا محرا وهو هللادي ىف هنال مونلا ىف ةذللا دحمو

 6 توملا اهيلع ىشق ىتلا كسميف © نيعمحا قئالخلا دشا وهو توملا كلم ديىف هنال

 ىلا اهدريالو هدنع تاومالا سفنا كسمي ىا مكحلا ءاضقلاو هظف>و هبقلعت ”ىش كاسما

 ظ ةأشنلا نم ةقرافملادعب هفف حاورالا نوكت ىذلاخزربلا ملاءىف وه امنا كاسمالا كلذو ندبلا

 | ناك ىذلا لالا ملا ريغ ىا ماسجالاو ةدرجلا حاورالا نيب خزربلا ريغ وهو ةيويثدلا |

 ةينترملاوةيرود هجراعمو دوجولا تالزنت بتاص نال هيف لوخدلل ابس خالسنالا وا مونلا

 بتارص نم ىه اهدعب ىتلاو ةيلوالا اهلو تالزتتلا بتارمنم ىه ةيوسدلا ةاشنلا لق ىتلا

 | روص ىه امنا ريخالا خزربلا ىف حاورالا قحلت ىلا روصلا اضياو ةيرخآآلا اهلو جراعملا |

 نوكيالف لوالا خزربلا روص فالخم ةيويندلا ةأشنلا ىف ةقباسلا لاعفالا انو لامالا |
 انتل وكوانن اككرارا هيلع اه وك نكي شل اق نكت ةرعتألا نيعلا يملا
 | ءاحالا سفنا لسريو ىا © ىرخالا لسريو © ملاعلا روص لاثم ىلع المتشم ىدام

 | ىهوجلاب هنش لاثملا ملاعلو ديقملا لاثملا ملم نم لوزتلاو ةظقيلادنع اهنادبا ىلا ةممالا نهو

 ظ لاثملا ماع هللا لفل اينارون هنوكىف درملا ىلقعلا ىهوجلابو ايرادقم اسوسحم هنوك ىف ىنامجلا

 ' ىذلا معلا ةقيقح نا ىرتالأ فئاكتب مث الوا دست ىتح نيفرظلا نم لكب اهنيش اطسو

 | امتومل بورضملا تقولاوه 4 ىمسم لجا ىلا © لاثملا ملاعىف ىتلا ةدوصلاب دس. درجوه

 ىلوالا ةلظقلا دعب مون عقبال نا موزل دري ىتح هصخشلال ىا لاسرالا سنك ةياغ وهو

 ا اهم فراعتف مالا ىف ىتتلل تاومالا حاوداو ا حاورا نا 0 نب 2-05 *

 "٠ لآ: اكءاتوجلا ىلا ئودنالا نسوي ظلوا" اهنا انت, ىلا عل هر قر ايتيك نإ اريام
 | ىضقىلا حورلاكسمي مث مونلالاح حورلا ضبقي ةمحقملا ةلئسالا فو « اهتايح ةدم ءاضقلا
 ا ةلقرا زون رع اطمن فخم هل سؤ زكام سامح اوكي ةضرت كورت اهلك زكا كلا
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 هللاىضر ءارهزلا ةمطاف نا ىور أي هحور ضبق هللا ىلوي نم دابعلا صاوخ نم نا ىلع

 ءامكحلا طسوتب ةققطاو ةفرعملاو ةّيرطلاو ةعيرمشلا ملع هيف فرصتيو ناعيالاو ةفرعملاو

 ةقراىف جردملاو انابهيلاراشملاو ىلولاو ىلا وهاسفن هنوكزاسعابوهو بازتلا هلك ابالو نييهلالا

 نا ىوسندبلامم ةثالع هلسيلو بقاعملاو باثماو ربقلا ف لوئسملاو ندبلا نع هتقرافم دنب
 نالطبو هتكبشو هيكسمو هتل ا ندبلا نافذ ساوملا ةكش ةطساوب فراعملا بسكىف هلمعتسي

 ديصلا نم غارفلا دعب ةكبشلا تلطب من دايصلا نالطب بجوبال ةكبشلاو بكرملاو ةلآلا
 اما (نمؤملا ةفحم توملا ) مالسلاهيلع لاق اذلو اهلقثو اهلمح نم صلخت ذا ةمنغ اهنالطبف

 برإ) نورصقملا لوي اذلو ةمادنلاو ةرسحلا هيف تمظع دقف دصلال بق ةكشلا تلطب ول

 ' دوجو ةايحلا نا مك ةساسحلا ةوقلالاوز توملاو .ةيآآلا (تكرت ايف احلاص لما ىلعل نوعجرا

 ةلح ىذلا ىناوملا.حوزلا.وه ةوقلا هذه. أدبمو اناوبح :ناوبملا ىبس هنمو: ةوقلا هذه
 | تناكناو هبف هزيحت كلذنم مزليالو ىربونصلا بلقلا ىتاسنالا حورلا لحم نا اك غامدلا

 ةقيقحلاب ناسنا وهف ايح مادام ناسفالا نا مث . ةنسلا لها دنع ةزيحتم ةيرشبلا حاورالا |

 دقو ىناسنالا حورلا قلعتي تناك امنا ةقيقحلا ىف هتيناسنا نال زاجلاب ناسنا وهف تام اذاف |

 ىونتثملاىفو : هقراف

 تدسرادرم دوب ناج ىب نأ كبل * تسغراف نت تلمسو شيرز ناح |

 سبابلا بشخلاك قتبتو نادبالا نع ةكرطاو سحلا لوزنف توملا دنع ثاذو انطابو !سهاظ |

 ةقاذ سفن لك )) ىلاعت هلوق فلاخم هرهاظ ريقفلا لوقي * فاضملا فذح ىلع اهداسجاو
 دارملا لاقي نا الا. مهللا ندبلا ىلعال سوفنلا ىلع أرطي توملا نا هنم موهفملا ناف ( توملا

 هيلا ضبقلا دنساو اهنع اه>اؤرا ةقرافع اهنادبا توم نيد حاورالا قوتي ن اعز هللا نأ

 حورلا جور سمالا هللانم ىفوتلا ضايرلا ةرهز ىفو *نيضباقلا ةكئالملل سمآلا هنال ىلاعت

 لوخدلاب ه سحأ م” جورخلاب هاب هللاف هجارخا ىلع اورد مل ةكئ الملا كتي ع اارؤل ندنلا نم ا

 ئهتنا رفكل؛ وا ناميالا:ىلع توملا كلم اهذخأي ةرحنملا تنلب اؤاو ةحلاعملا ةكتالملا نمو

 اهيفاهفرصتو اهنع اهقلعت عطش ناب نادبالا نع ةيئاسنالا حاورالا هللا ضِش ةيالا ىنعمو

 ' .مالسلا هيلع ىنلا اماو اهحور هللا ضبقف هضيقب ضرت مل توملا كلم اهدع لزت امل اهنع

 !!ىهملا :هرمس ,سسدقا, لرصملا .نؤنلا وذا لاق .مكو. ةمالا:مدقم, هنوكل , توملا_كلم.هضبق امتاف

 ادق ماركا نإ نازي ساجر ىلإ ) اراك نالوا تنادى ىدإ يهتز كلو كومار اكالم ىلا: ىنكتال

 # اهمانعىف تمت ل ىتلاو 8 لاح لكىلع لضفلا هللا لأست تنا ىنبذعو كلامىلا ىنكتالو
 غامدلا باصعا ءاخرتسا وهو دحاو مونلاو مانملا .ردقملا ىنوتيب قلعتم اهمانم ىف هلوق

 ليقو + ةياالاىؤ م” توه ريغ نم سفنلا هللا ف وس نا وه لقو * هيلا دعاصلا راخلاتابوطرب
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 | ىنعملاو ةفلتخم تارظنب م اهاك تافيرعتلا هذهو لشن مون توملاو فيفخ توم مونلا
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 صصزلا ةرويس مه 1١١ جح

 ظ جراب بلع تلكو امو ىا هلمكيىتح سمالا ىلع مئاقلا لكولا * لكوب مهلعتنا امو ©
 أ نا رقلانا ىلا ةراشا هي الاىفو * غالب ىا تغلي دقو غالبلا آلا كتفيظو امو ىدهلاىلع |

 | ىدتهاو هظعوب ظعتاو هريكذتب رك ذتنف هداوجو هللااوسننذلا سانلل قحلاراوج ركذم
 | تاملظراث !اهنعىخمباف' ةيادهلا روتي ترونت ناي هسفنىلا ةعجار ةيادهلادئاوف تناكهتبادهب
 هلاذ « اهنلع لضياكاف لضنمو ) رانلا لوخدل ةبجوملا ةيناطيشلا ةيعبسلا ةيناويخلا اهتافص
 مهلع) داب (تناامو) رانلا طح نوكيف ةمسمذلا تافصل هيلع ىلغتف هتعيبطو هسفن ىلا هكون

 لثمو ثم امنا) ثيدحلاىفو * اهيف عوقولا مهدادعتسايف ناك اذا رانلا نم مهظنحم (لكوب

 نومحقت «زجحب ذخآاناو اهيف نعم شارفلاو باودلا تلمخل اران دقوتسالجر لفك عدا |
 ىوتا طسولا ذخا نال ركذلاب هصخ رازالا دقعم ىهو ةردكلاك ةزجحلا عمج زجحلاو (هيف |
 انا ىنعي روكذملا ليوأت ىلع رالاىف ىا هيفو نومحقتت ديدشتلاب نومحقت لصاو عنملاف '

 ىف مالسلاهيلع ىنلا نا ليثكلا ىنمو . ةدشي اهف نولخدت متلاو رانلانع مدعبا ىتح ع ذخأ
 هبشم اهعوقوف نيفلكتم نيمحقتم مهنوكو رانلاىلا ةيدؤملا تاوهشلاو ىصاعملا نع مهعنم

 ىلع هتقفش طرفنع راخا ثيدحلا ىفو « هتلغي نهو اهنع باودلا عني قفشم صخشب |

 فائك1ىف ءابغالا ناببصلاك ءاسالا رىف مثالا نال هف كشالو باذعلا نم مهلظفحو هتما |

 لثك رملاو ىدهلانم هبهللاىتعبام لثمنا) ثيدحلاىفو + همالسو مهيلع هللاتاولص ءاب آلا

 تناكو ريثكلا بشعلاو لكلا تتيئاو ءاملا تلبق ةببط ةفئاط اهنم تناكف اضرا باصا ثيغ |
 ةفئاطاهنم باصاو اوعرزو اوقسو اهنم اوبرششف سانلا اهم هللا عفنف هاما كتان ردا اهنه

 ملعذ لعف هب ىتثعباع هللا هعفنو هللا نيد ىف هقف نم لثم كلذف ءام كسع :ال ناعبق ىه امبا ىرخا

 ١ هب تلسرا ىذلا هللا ىده لش ملو هلع ءلاي هللا تفتلي مل ىا (اسأر كلذل عفري مل نم لثمو

 رطملاك لماعلا ريغلا عملا ماعلا لعو ةببطلا ةيرتلا ىلع عقاولا رطملاك ملعملا لماعلا ملاءلا لعف ىهتنا

 تبنتالو ءام كسمتال ىتلا ضرالاك ناكف الصا ىدهلا لبَشال ىذلا اماو بداجالا ىلع عقاولا

 هسفنا الف لمجالو ىلع هيف سيل لهاجلاو رفاكلا اذكق ًالكالو ءام ابف سيل اهنا امكق الك
 سوماقلا ىف م هحور ضّق هللا هافوت لاَغ أ“ اهتوم نيح سفنالا فوشي هللا 9 هريغلالو عفن |

 ىاضالا حورلاب عرشلال ها دنع ةامسملا ةقطانلا سفنلا هو ءافلا نوكسب سفن عج سفنالاو

 هشاوغب سيلتلاو هماكحاب اهعابضتاو نديلاب ا.ةلعت راتعاب اسنن تيمسف قاظلسلا“قاسنألا |

 حورلاو ةيلفس ةيئوسان سفنلاف ٠ . ىلاعت هللاىلا اهعوجرو اهسفن ىف اهدرجتن رايثعاب احورو .

 ندلاىف الا وه سيلو مسجلا كرحم طيس يهوج قاسنالا حورلا اولاق + ةيولع ةيثوهال ٍْ

 حورلاو فرصتلاو ريبدتلا قلعت هب قلعت هل نكلو ىراوجلا لولحلاك الو قايرسلا لواحلاك

 ىلاعت هلوق دنع ءارسالا ةروس ىف هقدقحن ىنه قبسام ىلع حورلا اذه رانا نم رثا ىاولا

 نواب ةساقتخا قاب سلا قرم !لظكعلاك قاتلا حورلانم وهف 6 ىبد ىمانه حورلالق ١)
 الو بطلا ٍ هتيوشو هلي دعت ىف فرصتس ىذلا حورلا وهو ناسنالا هف كراشت متاهبلاو

 _ضضرالاىل اع مرح ىلاعت هللا ا نال ىماعلا ندبلاوهو هلحم لكأب نارتلاو ةفرعملاو ةنامالا لمح

 وك كي ع نانا در



 بمصج ١١١ ججح نسما ف هازجلا

 هك ربات نك عضاوت طظلغب نيمز ردوا شيب وم ىس رارش فو دونا ناديك رب خبب زا

 ىلوم ةئيفس نا  ىكح  ىلاعت هللاّنم ةمصعلاف [ دوب ميرك اما دون مظع ةجحرك | رهش

 سمتلي ابراه قلطناف رساو مولا ضراب نشلا أظخا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 تيكو .تنك ىدارم ناكف هللا لوسر ىلوم ةئيفس انا ثراحلا ابا اي هل لاقف دساب اذاذ شيلا

 لزي مف هيلاىوها انوص عمس الك ناكف للم كوز دع لا لف عكا ردستاو كد الأ لقاف |

 ىلع ردقيال سرفملا ناويحلا نا اهنم تاراشا هيفو * دسالا عجر مث شيملا غلب ىتح كلذك

 ببس هيلعلكوتلاو ىلاعت هللاةعاط نأ اهنءو .داملا فيكق هللا ةمصعىف ءرملا ناكاذارارضالا

 لمعلاوديحوتلاو ناميالاب هيلا برقتلاو هللا لوسرب عافشتسالا نا اهنمو .كلاهملانم ةاحتلا

 ديحوتلا صالخا لقاعلاىلعف * هنع هللاىضر ةنفس ىده م طارضلا ءاوس ىلا ىدبم هتنسب

 #موقايلقإ» دومالاو لاوحالا نم لاح لكفدبعل فاكلاعتهنافىلاعت هللا ىو.-امع ضاىعالاو .
 اهيف متكم ىبلا ةوادعلان م اهلعمتنا ىتلا مكتلاح ىلع ه6 مكشناكم ىلع اولا له [نء موق ىا
 ىلا 8 ناكملل امهنوك عم نامزلل ثيحو انه راءتسي اك ىنع.لل نيعلانم راعتست ةناكملا ناف

 نم نوملعت فوسف © ةرصنو ةةوقالا ىلا ديزبالو تعطتساام ىتاكم ىلع ىا هي لماع |

 داوخو ندرك :نود ]: ءازخالاو .نوبلعت لوءفم نمو هلامعا ءوسب 5 هيزخم باذع هينأي |

 كد[ ةمو ضعب نم اهذعب برش ةمك لاء ناكني [ ند" كدا ند 1 اورو ا

 سب ] ةسرافلاب ىن :ءملاو ءرداصملا جانىف كمكلعت نم نيحتسإ ندولعخت ال ىا روخلا اوزلال ا ا
 ا
ٌ 
 ا
1 

 باذع وهو [دنك اوسر اروا هكىباذع ودب دياب (مشوامزا ةكار سكن ا دينادب هكدشاب دوز
 ىنعل :ردب مون مهازخاو هءادعا بذعو هللا هرصن دقف هتلغىلع ليلد هئادعا ىزخوايندلا |

 نانو سدي ناثيا دى د مكردب زور. ددرار ترتصحْن] نانمشد ا هناحس ق> ]

 دئدْخ راف زك تبكي مالتي ,تلذه دنع: ىحورزك ىر دبتيتك هع دكا
 دئاتسمو راتفركو رازوراوخ هتثكنآأ « دن اهتيسد نآو هداد هرم نيابة

 هقراشبال ديالاىلا قم باذع هدعه# لوزئلاوهو 000 م هلاعفا نم لزن, 6 لحبو 8

 نالطيلا َنَع مكنوك ببسي نوكل ميلاد منا نم عل هل باذع وهو هنع عطقتيال مئاد

 رهظت فوسو مكنارسخو انحبر فشكتي فوسف قالا ىلع اننوك بيس نوجانلا ا

 يلع يمحو, يكل عيفشإلاو كيذعيو مكل باوجالو تلامكلاطن قوبسو مكتايمتو انتدابذ ظ

 مكل خرصالو
 دادماب دسر نارق دايرش دسر ناعما ١

 شاعملا ف مهملاصملا طانم هناف مهلجالىا ه ساناؤ» نا رقلاىا :«باتكلاكياع انلزنا انا

 لاح انلزنا لعافنم لاح 6 قلاب#» ةروسلا لواىف كياعو كيلانبب قرفلا قبسدقو داعملاو |

 قح هفام لكىا قدصلاو قلاب استلم باتكلا كلذ نوكهلوعفم نموا هلازنا ىف نيقح انثوك
 اماىا 6 هسفنلف ف هبف اهب لمع ناب 6 ىدتها نف ف مح هب لمعلل بجوم هيف بيرال باوصو | ٍ

 | !ميلعروصقم هلالض لابو نا امل 6اميلع ل ضي اهئافؤإب هبجومب لمعي مناب 6 لض نمووإ هسفنهب عفن .

 7 ااا اا ب ااا 000100 سسوسسووسسوسسس سس

 «امو )



 صمزلا ةروس مه ١1١١

 وه ىا هلايلوال ءادعا نم 4« ماقشنا ىذ 9 هدبعي نم زعب عينم بلاغ« ززعب هللا
 ماقتنالاو . سماك اريرقتو اقبقحم دافا ىفألا ىلع لخد اذا ماهفتسالا نال ماقثنا وذ زيزع

 نئاو 4 ةبوقعلاو ةدشلا ىهو ةءقنلا نم مولعلا رحب ىفو + [ نديشك هنيك ] ةيسرافلاب

 تاومسلا قلخ نم 8# مهل تلقف ميلا كنوفوخم نيذلا نيكرشملا ءالؤه ىا « مهلأس

 نهقلخ يا ِي هللا نلوقل 2 حلاعلاب امهتع ربقملا نيسنحلا نبده ع رتخا نم 5 ضرالاو

 باوج ةيناثااو مسقلل ديهمو ةئطوتىلوالا ماللاو ةيقلاخلاب هصاصتخا ىلعمللدلا حوضوأ هللا

 ىف زوكسه ىرطفلا ناميالا نا ىلاريشي ةيمحنلا تاليواتلا فو © نيباوج دسم ”داسوهو هل

 لاقاك 6ىلب اولق مكبر تسلأ لاقف مهسفنا ىلع هللا مهدهش اذا قاثيملا موي نم ناسنالا ةلبج
 الف (ةرطفلاىلع داوي دواوم لك ) مالسلاهيلع لاقو «املع سانلارطف ىتلا هللا ةرطف ىلاعت

 ىسكلا ناميالاعم الا عفانريغ هنكلورارقالا كلذرا ارفك ناكناو ناسنالا ف دجويلازي

 نم نوعدتام متأرفأ #8 مهل اتكت 6 لق # هب اًؤاج ايو-هلسرو هنتكو هتكتالمو هللا ١
 ةيؤرلا لعح قوربخا يعكر هدرا وش تانلفاك< نه ىلد رضب هللا دارا نا هللان ود

 نع ةرابع امو نودنعت ىنعي .نوءدنو رابخالانع ازاجم رابخالا ثبس وه ىذلا لعلا وهو ن0 00 ا اة م مملللللللللببب بي

 نهريمضو راكنالل ماهفتسالاو ةدشو ةشيع٠قيضو ضرم نمناكايا لاخلا ءوس غلا ةيلوآلا|

 ىنعملاو . هطعيو هيداوب انع ىث عئرو ةلازالاوناهط الا كفشكلا وهاذا لا رابتعاب ام ىلا عجار

 هللا دار ١نا 1 علان زا قوازيخاف كات هللاوه ىلذسلاو ىولعلا ملاعلا قلاخ نا متققحمام دعب

 وا #8 هتلاز راو هعحد ىلع ردقتال ىا هنعفديو ءالنا او ررضلا كدا ىغا نشك ١ نه له رضب |

 ند له © عقانملا نع كاد ريغ وأ ىن :ءوأ ةحص نم عفنب ىدارا نا وا ئا هي ةمحرب ىتدارا

 رشلا ا رأ قلق اهعلمو ة 4 جح رلا كلت ءااسما ىلع ردشال اكمال ل اهتعتمبف © هتمحر تاكسمم

 هف ا و نا اثم دلل ةرضم ةوفوخ اوناك ثيح مهروحت ىف درال مالسلا هيلع هسفنب ةمحرلاو |

 اهتثوناب اراعشاو اهفعض لامكل ةنابا تاكسممو تافشاكلاق امناو حصنلا ضاحماب ناذيالا نم ْ

 ةانمو تاللاو ىزعلا لثم ةثونالاب اهنوذصي اوناك مهو 4ائاناالا هنودنم نوعدي نا) لاق اك |
 ةوقلاو ةردقلاو ملعلاو ةايخلا نم ةديعبلا ةيدامجا ءاشالاهذه ىلاعت هب متكرشا ف يكلاق هنأكف

 لمعتسمه بسح 13 هللا ى دح 0 دمعي 3 لق © كلذ نه مييحتسا اله قلخلا نه نكعلاو

 تشَْسلا] ةيسرافلابو نيالازواوملا ا ىروما عيمج ىف ”ىفاك هللاىا ةيافكلا ىنممىف

 ودكم كلتا مالسلا هيلع هنا ىود © [ رش نتشادرزانوربح ندك ا شراؤد كانتا ئادخ ]ع

 ىلاعتهت وكلم تف ءاوسامناب مهملعل 46 نولكوآملا لكوتيإإل اللصا هريغ ىلعال ىلاعت يهمل دف لزنف

 اشكي. اذها لغم نكت زكا مر هك * راد شوخ لدو راكزادنا دوخ ىانخلاوت

 لكوتلا نم دبالف هما متي مل ىناكلا ريغ ىلا ىفاكلا نع لوح نم نا ىلا ةراشا هبفو *

 درادت تقاطى ؟ىوق ناطلشاب ديوك هنمدو هليلكرد:] داشنالاو هل ملستلاو داعلا بر ىلع

 اردوُح در ؟ هبلغ داب كل نسيسسساون امه.اريو نداد ندركب ركم دزيتسنوااب سكو

 ودنا كد كاك | ن ةعفار تارا هلآ دباي تاجرا شدنادرك نينه نيمز ردات دهد دابارو
 ا ا ل اا



 مه 1٠٠١ زغح نورعشملاو عبارلا ءزجلا

 ١ ىتاعرنم مهكرتا ىفا ممولق ىلع ىزحي له ىا ماهفتسالا :ظفلي هدابع قحلا بتام بالا |
 ىو + دبالا ىلا:لزالا نم ىرظن ىف وه نم ةمصاخع موه نا 'ىزج نمو الك ىلظفحو

 نيعتسالو هلاوحا نم هللاىلا هعوجر قدصو هلايتحاو هرايتخا نم ربت نم رارتسالا فشك
 نم) ثيدحلا ىفو هلاغشا عبمح هافكو هلابقا فنك ىلا هللا ءاوا هلاثماو هلاكشا نم هللا ريغب
 جبه دنتفك ارديز دحاولا دبع] (ةرخ آلاو ايندلا مومه هللاءافك دحاو مه هموههو حبصا

 ارىيتفك دشابن قلخ ىاورب اروا هكدوب قرغتسم نانجحقلاخ تنقاص رد هكىناد ار سك
 ىديد اركمازرد هبتع ىا تفك دحاولادبع دما رد مالغلا ةيتع ديارد تعاس نيمه هكمناد

 ١١ هللاىضر قداصلا رفعج ديسلالاقو :« [قلخ نمحتا دوب رازاب ىو هادو ار سك جه تك"
 / ىقلانع ريقفلا ضارعا كلذ نم نسحاو ءارقفلل ءاينغالا عضاوت نم نسحا تيأرام هنع |

 دعب هبرب فنكي مل نم هللا همحر يهاط نب ركيونا لاق * هتيافكو هتياعرو ىلاعت هللاب ءانغتسا

 لجالج عفر هللاهمحر ءاطعنبا لاقو * نيكلاهلا ةجردنموهف © ديع فاك هللا سلأ) هلوق
 مييف عيطوا مهفاخوا مهاجروا قلخا نم دينا لاس الايدع نير ىلعت نديفتتع نو كدوملا

 ء«دنع فاكب قا ىسلا تفك 2 وه دادما ىوسام رار نس

 هللا نود نم ةهل !اهوذختا ىلا نابوالاب ىا و هنو د نم نيذلابؤم نوكرسشملا ىا «كنوفوحمو» ١

 ضعب لاقو * ءاضعالا داسفوا نونلاوا كالهلاكءوسب كيبصتل اهناو اهموعت كنا نولوّسو ىللاعت |

 مالسلا هلع ىنلا قحىف ةيم تازن 6هدبعفاكب هللا سيلأ) هلوق ىا ةيآآلا هذهنا ريسقتلا لها ١
 ةئيدملاب ةيمو ةككب ص كلو ثيح ةحافلاةروسكه نع هللاىضر ديلولانب دلاخ نأشىف ةرصو |

 ا
1 
 ا

 اىدوسك ار 35 برع نرسم رآ وف 5 تسلا ننلولا نب كلاخ فخ دد نساورو |] ْ

 ىزع ويد نأ مان دوب هدرك رارق تخرد نأ خيب ريزرد ىويد ىو ردو | دندوب هتفرك |
 ةدومرق اًردلو دلاخ مالسلا هيلع ىناعدم 5و هدد ناكلأ ت2 بس 7 رمل تذؤ | |

 كد دناسرتب اردلاخو ديَدُما درك ناكرتتم دّقكب اروندواو درواَر هي اوما 0

 ةزعلا برو درك ربخ ار ىنطصم ناشبا تلاقم زا دلاخ دنك ع دك" كاع اي ؟ىرع

 زابدلا+ (هنودنم نيذلاب كنوفوخمو هدنعفاكب هللا سرج ري ا كرو

 د هايس مظع تفاي ىصخيش تخرد نا ريزو لت لان ارد ناو تك

 ١ تدك ءاذك (اذبا دمعت نو رع كلت [ تفك" مالتسلاةلغأ ىطصم 'نسإ تشكب ارواو
 مقتسملا مهفلاو موقلا قيرطلا نع الاد هلع نمو ىا هللا للطي نمو © رارسالا |

 هلاف 9 الصا رضيالو عفنيالاع هفوخو ماللا هيلع هل هتمصعو ىلاعت هتيافكن ع لفغىت>
 | مقتسملا طارصلا ىلا هدشري نمو ىا 6 هللادهي نمو هي امريخ ىلا هيدهم *# داهنم |

 الو هلعفل دارالذا هكولسب لح ءوسب هبصي وأ هدصقم نع هفرصي 7 ىلذم نم هلق 3#

 | تلاريغنم رشلاو ريخعا ةيؤر نا ىلا ةراشا هفف ةيمحنلا تاليوأتا|ىفو خو هتداراال ضراعم
 ١ «داه نم هلام هللا للضي نمث ) لاق اذهلو. ةلالضلا ةياغ هللا نود نع بفيوختلاو ةلالض

 ١ انج نماءاقانكو 32مل 6ص صنم را: نلشنت قف هول هاد عقلا ىف :قفاننهلا .نإلو
 ْ سبلأ » هلضي فيكح هللا هده نفذ هللا وه ةقيقحلا ىبع لضملا نال لضم نم هلاث هللا |



 سعزلا ةروس مي ٠١6

 | ويقل نا ادنضتاا انج اثل1 "ليتل اةةفانأ مولا هبلع لضقملا ىلا لضفملا ةفاضا لبق نم

 ١ فاضملاىلعال ةدايزلاو لضفلا.قلطم اءبفربتعملا امناو هيلع هليضفت راتعاريغنم حسضوتلاو

 | لوالا ىف ىه لب ةقيقملا قيرطب تسل اهف ةربتعملا ةدايزلا نا الخ هصوصخمب نيعملا هيلا

 | قاثلاو تلجناو مهتانسخراذصتساو تلق ناو مهت 1اس ماظعتسا نم مهلاح' قيليام ىلا:رظنلاب
 ( تايوثملاب اهلباقمو ةزيتنلا ةتحلا زاثكشتسا نم نيهركاالا:مرككا رك ثفطل ىلا ”رظنلاب

 | ركذلاب ًاوسالا ضصيصخم نا ىلع ءاتب لوالا ىف نكما: ناو: ةقنقحلا ىلع ةذايزلا لو ةزيثكلا

 | "نكل *ىذنلا نيفكتتلا ازوسنالا قيداكم مانزلتسا ةووارتخا ةيولوالا قيرظب ”ةنودام 'رتغكش“ناثنل
 7 عملا و .راشعالا نما ذحاو كاس ىف اهمظن ناسحالا ناك ندحالاف كلذ نكي مل ان
 لامجالا ىلع مهرارمتساب ناذيالل لوالا نودى جاثلا لوصوملا ةلصوىف ليقتسملاو ىضاملا' ىتخيص ْ

 قدس رع نشل ك1 ل ا ملعاو « داشرالا ىف اذك ةئيسلا فال ةحلاصلا |

 ىر#ود.علا لعفب اطونم هرثا لوضح ناكذاو ةققلاىف بساكملا نمال بهاوملا نم وهو | ْ

 هناحس قحلا ىنققوا هريس سدق ىعاطسلا ديزي وبا لاق * مزعلاو دعولاو لعفلاو لوك

 ىف ىللاقف اهديزا ال .تلقف تكراذلا ةكلمم لع ضرع فقوه لك ىف تقوم فلا هنادي نيب

 اقدصو اقح ىدبع تنا لاق ديراال نا ديرا تلق ديرئام ديزياباي فقوم يل

 ظ

 ظ
 ا دول تساوخ رم 31 مشب هك نع

 | هكدونن رانج قدص ماقمردو دوب رصع ديرف هقف ردو دون تقو حلاع هللا همحر ققاط دواد ]

 | هللادح رىئاطلا دواد نا ضرالا لهااي» كلما اذن ناناضا كفر نوريب ايندزا هكبش نا

 شايعركيوبا هكدوب نانج لمعقدصرد تيقنمو تلزتم نياو « ضار ريغوهو هبر ىلع مدق '
 ىوتشاد تسدرد كشخ نان ٌهرابو هنن مديد اروا مدش ىو ٌهرخرد هكدنك تياكح ْ

 نم ما ىه لالح نمأ ىردا الو اهلك ةربسكلا هذه لاقف دواداي كلام [ مت كيت

 ١ قدصلاام خيشلااي [ هكدندرك لاؤس سلجم رد اردرسسسدق رياوبا ديع-وبا خيشو] مارح |

 | بيصت هيف سفئنا سيل هدانع ىف هللا ةعيدو قدصلا * تفك خيش هللا ىلا ليجدلا فو ظ

 مالسلا هيلع لاق ليبس هيلا سفنلا بحاصل نوكي نا هللا ىباو قا ىلا لبس قدصلا نال

  هدبعفاكب هللا سلا 9و (لدهلا نم ليلقلا كفكي كيد صلبا ذاعمايإل هن هللا ئوضو ذاع
 هيفامةيافكلاو « اهريرقتو ةيافكلا تايثا ىنعم تدافاف ىننلا ةلكىلع راكئالا ةزمج تلخدا

 | سما ملسو هيلع ىلاعت هللاىلص ادمم هدبع فاكىلاعتوه ىا مالا ىف دارملا غوابو ةاذعا دس

 | ققحم نم لكل ةيلست هيفف سنحلا لمتحيو مالسلا هيلع هل ةيلست هيفو هيلع هرصانو هيداعي نم
 | ققحتملاهدبع اضياوهب نمؤيو هديعينا هدبع فاكب هللا سيلأ رابكلا ضعبنعو *ةيدويعلا ماقم |

 فاك هللا نا ةيمجنلا تاليوأتلا فو © هتيهلاو هتهولاىا ة.هولالا أدم ىهىنلا هتبوه ةقيقحم

 سئافن نم ئشفيام ةردسلائشغي ذا: ىتعملا:اذهلو هللانعئش.ل 6 هوكي الو "شالكي عمال
 امو رصبلا غازام ةيؤر نع ةيفاك سئافنلا كلت مالسلا هيلع ىننل نوكتل توكلملاو كلما

 نم ةافبن.هيف هنلقبلا نينا نفود « ىوبكلا هبد تايآ نم ىأد ىت اهيلا لوبقلا رظني ىفط



 مه ١٠١١رم 2:6 نورعلاو عبارلا ءزجلا

 لا لوسو نع ةرابع لوصوملا «هبقدصو قدصلا ف [درا ايو دم كناو] ءاح ىذلاو#
 مهلعل باتكلا ىسوم انين دقلو ) ىلاعت هلوقفف م" نينمؤملانم هعيتنمو ماللا هلع

 | قيدصتلاو قدصلاب نوفوصوملا *# كلوا و هموقو ماللاهيلع ىسوم دارملا ناف « نودتهي '

 ١ هللا همحر ىليهسلا مامالا لاقو# بئاغرلا لجا ىه ىتلا ىوقتلاب نوتوعنملا 3 نوقتملا مه 0

 | لخدو هنع هللاى خر قيدصلاوه (هبقدصإب ىذلا (9) هللال وشروطه (قدصلاب ءا- ىذلاو)

 لها لاق امىلع هيفو + ىهتنا (نوقتملا مه كئلواوال لاق كلذلو قدص نم لك ىنعملاب ةي آلاف |

 امب لوسرلا نما ) ىلاعت هللا لاق اك لوبقلاب هاقلتيو هللادنع نم هب ءاحاماضيا قدصي مالسلا هيلع
 ثراو مك اضنا ةسفقل ىلا لاس م مالسل اهيلع ىلا نا مع لاق انه نهو دب ر نم هيلا كلوا

 هلا كار طغى لال هللا: نع هلنأي ىذا ليلا قودشتو املاح قادظ ىف“ ةدزتيال هنافأ وسلا
 ضافاؤ قدضلاب ىبا مالسلا هيلع ىلا نا ئىرتالأ هقدصتو هدقتعا نه ىلاو هلك هدوجو ىلا ْ

 نيقيدصلا .رئاس لاح اذكهو اًقيدص ىمسف هنع هللا ىضر ركب ىلا ىلع هقدص تاكرب نم
 طظفاحلا لاق

 تي حمص تانك ئور هيس غو رد زاك كنت دياز د.ثروخ هك قئاوكا قذصِإ ا

 حسصلانا م سفنالا رونتف ةيونعم لا نسسمشلا ف هسفن نم داوي قيدصلا قداعلا نا ع |

 حيصلاك هناف بذاكلا لاح فال قاف الا روتف ةيروصلا سمشلا هدعب علطت قداصلا |

 نؤاشيام قه ايندلاىف مهلامعا نساح ةلباقمب نيقتحلل ىا #4 مهل وه ةءلظلا هبقعت ثيح بذاكلا |

 طققإ هلا ىفااال" ةَوْحآلاَف راضملا عفدو معفانملا باج نم هنؤاشيام لك ىا © مهبر دنع ظ

 ةمايقلا لاوها رئاسو ربكالا عزفلانمنمالاؤ“ترايسلا نك نه قاع اهب نع نار ظ

 تارابعلاعمحاو «نوهتشيام مهلو) ل ميعتا تارابعلا عما لاقي + ةنملا لوخد ىلبق عقبامت ١
 3 نؤاشيإام مهل 0 هيمحتلاتاليواتلاىفو © (نوهشلام نيبو مهذب ليحور) تاو 2« نااذغل ا

 مهلا برقتي نا همرك ةمذىف هللابج واف هاوسامع هبءاقتالاب ىلاعت هللاىلا اوبرقتمهنال < مجد ْ

 هنؤاشيام لوصح ىا #*# كلذ 8 مهدادعتسا نسح بسحب هدنع نم نؤاشإام ءاطعاب

 رفكيل 98 قحلا ةدهاشم ىلع اهوامع ناب مهلامعا اوئسحا نيذلا باو ه5 نينسحلا ءازج

 لتقلاو نيعلا ةرافك هنمو مثالا ىطغيام ةرافكلا بغارلا لاق + < اولمعىذلا اوسا مهنع هللا |

 ةلازابقوعف اوكي نا“ منو لمعمل ام ةلزمب ريصن ىتح هتبطغتو هرتس ريفكتلاو . راهلغلاو

 لاقو *رارسالا فشكف اذك مهنع زفكي ىكمءازج ىنعي ءازجلاب وا ا هللا رفكي نا ءاجد |
 دعولا وه ىذلا ماوه راتعاب نواشام مهل هلوشإ قاعتم ماللا هللا همحر دوعسلاونا كولا

 كلذ بجومب مهنع رفكل ةاطتتلا لوصحو راضملا لاوز نه هنؤاشنام مك هنا ذعر أ

 نسحاب ف مهماوثث مهطعيو . مهرجا مهيزجحبو 98 مهراشمل اعفد اوامع ىذلا اوسا دعولا

 تسيل اهدعبام ىلا نسحالاو أوسالا ةفاضاو مهعفانمل انؤاطعا ىا 5 نولعي اوناك ىذلا

 نك 7

 | ىنلا ناىلع ةياآلاتلدو « زئاجريغ اذو هب قدد ىذلاو لاش ناب ىذلارامضا مزلي هنا ريسفتلا |

 | اوندتعا نئاذلا ىتتي نيتسحلاب لضتم ماللاو :ضرملا“ةلازا ىعمب" ضيرعلاك نازفكلاو زفكلا
| 



 ىمرلا ةروس م« ١٠٠ا د

 دسحلالوقيف دس+لاحو رلامصاخت ىتح سانلا نيب :ةم وصخلا لازتال) ثيدحلا ىف وديدشلاذاصالانا

 انه قبعات عييطتساال احير تنك امبا حورلا لوقيو أيش عيطتساال قلم عذج ةلزنم تكراما

 (هيلج رب ىمحالا هلمحمو هرصيب دعقملاهلديف دعقملا ىمحالا لمح دعقألو ىمالا لثم امهل برضف

 ىتها نم سلفملانا ) لاق عاتمالو هل مهردال نم انيف سلفملااولق ( سلفملا نمنوردتأ ) ثيدحلا فو

 مدكفسو :اذهلام لكلام اذه ف ذقو اذه مشدق ناكو ةاكزو ماصو ةالصب ةماقلا موب ىنأينم

 هيلع ت>رطف مهاياطخ نم ذخاهيلع ام ىضق نا لبق هتانسح تينفناف هتانسح نم اذه ىضقف اذه

 ةريثك تاعاس ةما.لامويىفنا لبق < ىدل اومصتخم الا ىرخا|ةيا ىف لاق لبق ناف *( رانلا ف حرط مث

 ةيا ىف لاقو «نولءاستيال مهف ) لاق هنا مك نو.صتخمال ةيمو نومصتخي ةرم ةفلتخم اهلاوحاو

 | مو نولءاستي لاحىفو نولءاستيال لاحىف ىنعي 6 نولءاستي ضعب ىلع مهضعب لبقاو ال ىرخا

 (نيمجا مهنلأسنل كيروف ل رخآ عضوم ىفو (ناجالو سنا هينذ نع لأسيال ذئمويفإ) لاق هنا
 رهقلاهفصبالواهف قملا ىلع .ديدش مظعموي ةمارقلا موي رابكلا ضعب لاق*نا رقلا ىفريثك اذهوحنو

 | ىف لاق يف نوعفشي كلذدنمف طاسبنا مهل لصحبف فطللاب ىلحت مث ءايلوالاو ءابينالا تكسي ثدحي
 | ةعافشب ىلاعت قل ان وعجارتىا ©« نومصتخم مكيردنع ةماسقلاموب كفا رو دم ها تا |

 | ةيانعلا ىلاعتو هناحعيس هللا لسن مكسقنا سرح كاع مك ءاقدصاو مكيلاهاو مكئابرقا

 5 يذل ب

 :.فاداوبتلاو عبارلا ءزيللا ' 3 :

0 

 نيثالثلا ءاز>الا

 ظ ناميالاو 2 0 ىرالل 0 0 7-0 0 590 قاوم 0 3 ا

 نيمولظملاو نيملاظلا نيب ةماقلاموب ماصتخالا نا ىلع ةْب ةلالد هيف مولعلا رحبىفو * ريغال

 # قدصلاب بذكو 8 دلولاو كرم هكلاهللا فاضا ناب هللا ىلع ىرتفا نم ملاظ لكنم ملظا ىنعملاو

 ا » هءاحذأ 32 مالسلا هيلع ىلا هب ءاحام وهو قدصلا سفنو قحلا نيعوه ىذلا ىمالاب ىا

 فما لواف: داتا ةعاعس رك دكت راح انع لا مالسلاهيلعب لوسرلا ناسل:: ىلع هثمحمىف ىا

 الاجو ةيتو :ءاطعا .هنا ءاعداب هللا ىلع ,بذكين م ىلإ ,ةراشا .هيفو .* لمأتالو هيفبربدت, ريغ نم
 )نيفكيس هقزعتس ىلع نكت د رمي ذك لإ وحال مي كتل ن5. تورس ايا ع ناتج دس دع اناا

 [(عطوفم مههوجو هللاىلع اوبذك نيذلا ىرت ةمايقلامويو) هلوق ةءايقلا موي ءرمأ

 فن 05 ناكل مداكنا اه 1 نبرفاكلل ىوثم مهجف سيلا لاو لاق ةاذبإب

 0-0 ا ءارد 00 00 ا ماقمو لزنم



 مهب ٠١5 2 نورشعلاو ثلاثلا ءزملا

 دلخم ريغ ءرملازاب مسعاو * داجتو ةبيصم لكلربصا
 دم ىنلاب كباصم رك ذاف * ةبيدمب سواسو كترتعا اذاو

 ١ نيملسملا ىو مالسلا هيلع هنعئىلا ا © تبم كنا )ب هلوش ريشي ةيمحتللا تالبوأتاىفو 2

 ا هش متأم ع غرف نمو ثالثدعن ةداعلاىف ةيزعنالو مياتانوع مهعمجاب .اوغرفمل مهلا

 نيئوكلانعو هسفن ثيدح نع هبلق غرف اذاف ةمش ثيدحلا اذهن٠ هلس يلف همومه غاوناو

 ىلاعت هللاىحوا اذهلو مهنعمهئانفدعبالا ثيدحلا اذهسيلو هير نم ريخلا دحم ذئنيط ةلكلاب |

 هلك تييلا نع هزنم تنا براي لاق هبف نكسا اتي. ىل غرف دواداي» لاقف مالسلاهيلع دواد ىلا

 كبايثوإلاقو كبلق ىنعي 6 كردص كل حرشن+لأ ) مالسلاهيلع انيبنت لاقو « كبلت ىل غرف لاق
 نينوكلا تاقلعت ثول نع:كبلت ىا ( رهطف

 تنسو( ءازئما ىوسامازا انكتا, ذم نشدنن وخر كلاي كلاش

 هريس سدق ىاخلا ىلوملا لاقو
 ىوش هذولا ثدح ثواب هك دشاب فح مدق رحب نانز وم تاباننمع بشرور

 نونلاياطك(اوا كئاسنلا اًيَمَض للعب تطانلالا يع تةة ساعت نر مهاياو كنا ىا دي م منا مث ف

 مهكامهنال ماصتخالا راكتاىف غلاي نم ةلزغ» نيبطاخلا ليزنال ركتيال ام نما قلك ناك
 مهيلع تنا جتحتف 46 نوءصتخم لذ كما كلام ىا 6 مكبردنع ةميقلا مون 9: هنع ةلفغلا ىف

 داهتجالا قح قحلاىلا ةوعدلاف تدهتجاو ظعاوملاو ماكحالا نه هب تلسراام مهتما كناب |

 انءاريكو !اتتداسااسطا:لثم هتحم .لئاطال ات نؤورذتعيو. دانملاو ةرباكملا ف : اوك دق, مهو

 سانلا مصاخبب ناو ماعلا ماصتخالا دارب نا هيجولا هجولا مولعلارحب ىنو * اندانإ كنطخاو

 لوا مالسلا هيلعىنلا لوق اهنم . لئالدب ايندلا ف مهيب ىرجامف ارفاكوا انمؤم اضعإ مهضعب

 اهالجرو نادهشت اهادي نكلو اهنا ل ملكشيام هللاو ةأرملاو لجرلا ةمايقلا موب. مصتخم نم

 مالسلاهيلعهلوق اهذمو .اهيذؤيب ناك اعمالحرو هادن هلع دهشتو اهجوزل سرعت تناك امي اهيلع

 هللاىضر ةباحصلا تلاق ىتخنلا مهاربا نعو * (ىلاعتبرلا ىدي نيب نافع نب نامعمصخانا )

 ىنانعو «انتءوصخ هذه اولاق هنع هللا ىضر نامع لتق اءاف ناوخا نحنو انتموصخام مهنع

 دحاو انباتكو دحاو:اننيدو دحاو اندنو دحاو انبر لوقت انك هنع هللاىضر:ىردخلا دعس

 اهنمو .اذهوه مذ اناق فوسلاب ضعب ىلع انصعب دشو نيفص موب ناك املف ةموصخلا هذهاش

 لبق نه موبلا هللح تلف 1 وا ضع نم هخال هيللخم ةهدتع نكت 0غ مال علا هيلو

 تانسح هل نكيمل ناو هتملظم ردقب هنم ذخا اصل مع هل ناك نا مهردالو رانيد نوكيالنا
 | نا لامعالا سفن ذوخأملا نوكي نا لمت كلملا ننا لاق.# ( هيلع لءك هبحاص تابسن.٠ ذخا
 | نعو * بيسملا ىلع بيسلل اقالطا مقنلاو عدلا نم اهل دعانام نوكي ناو هاو اكريدتف د
 ١ تنل (مكتام) و هيلع هللاىل ا لاق هنعدللا ضر م و نيبزل | د هللا لض هللا المل ان مل وك

 ا | انب ةضوصخلا نونذلاىا بونذلا صا وح عم ارثدلا ىف ان ناكباف اتلع درر ل هلال وسر ىا

 ريبزلا لاق ( هقح قحىذ لكلا اودؤت ىت 53 يلع ننوكيل )ل لَك تاعاخلا ىو

 ناز



 سصحزلا ةروس مه ٠١6 ع

 | دا ىلع ١ تقلد شرب ةولطب صين كورت ةزاعك «ناككوادتم ا ت2137[1) ءاضخ اللامع: الس يا
 | [مهرزاب وزاو دربمب دمح هكمدا ديم مشج دتتفكم هةكمرافك ] ىنعي : هنوم ملسو هيلع ىلاعت

 | ةيساسحلا ةوقلا لاوز توملا تادرفملا فو * ةايحلل ادذ تقلخ ةيدوجو ةفض توملاو .
 | هلاهيشت هيف ددرتملا ةلزّميطاخلا ليزتتل نونلاب ديك أتلاو . دسملانع حولا ةناباو ةيناونحلا
 | ىنعمالو مكمعي توملاف توملا ددصب اعيمج مكتا ىنعملاو .اهيف رظنلا ىلع اثحو هتلدا روهظ ىلع

 ْ ةلاهجلانيع وه لب ةتامثلاو صيرتلل
 ىس ىوزا سب دناع تهد هك« قي ةنايداسع نكم

 تومتس ىا [ دنريع دوزو دش ىهاوخ هدمه ] ةيسرافلاب : نوتبمو تمم هلوق ىنعف

 | لكو اديعبو ابيرق توملانم لكل دبالف همساب ىمسي 'ىشلا نم برقاذا ”ىثلاو نوتومدسو
 ١ بارخللنباو ءانفلل دل هل لبق ضرالاىلا طنها امل مالسلاهيلعمدا نا - ىور  بيرقوهفتا
 لاخلا ىف ةثداح ةفص تئاملازا هحرضوتو ثدحي سايت هنال نوت ام مهناو تئام كنا مهضعب ف

 ديسلاك ةمزال ةفصهناف تملا الخ ادغوا ناذلا تناك ديز كلوق ةحص ليلدب لبقتسملا وا

 حورلا ةنابا ىلا دنساام سيل توملا للقو * ددؤسلا هكثدح نمل كاسلاو ددؤسلا ف قيرعلل

 مادام رششيلازاو صقنلاو للخلا نم لاح لكىف ناسنالا ىرتعنام ىلا ةراشاوه لب دسجلا نع

 تثاملا اولاقف تئاملاو تيملا نيب اولصفو ىنعملا اذهنع موق ربع دقو أزخ أزج تومي ايثدلا ف

 لاشامتاو هولاقام بسح ىلع تئام انتغلىف سيل زيزعلا دبع: ىلع ىضاقلا لاق + للختملاوه

 هللا ل وسر قارف اندامل هنعهللاىضر دوعسم نبا لاق © لئاس ل .سو ضاشر عش انلوقكت نامت وم

 هللا< ايح مكب ابحم) لاقو هانبعتعمدف انيلا رظن# اهنع هللاىضر ةشئاع انما تيبىف انعم
 ةردس ىلاو ىىلاعتهللا ىلا ىلقنملا ناحو قارفلا انددق هتعاطو هللاىوقتب مكصوا هللا مكمحر

 | ةينا ةلحىفوا اًواشنا هذه ىايثىف ىتوتف كيو ىتب لها لاجر ىنلسفي ىوأملا ةنجو ىهتمملا
 ١ ىع وجرح م يدلك رب عر ارغب ده ولم ىنعاغ ريارش لع ا ققوكست نرحمكوأ وتلا ذا

 | مهدونج عم توملاكلممث ليفارسامث ليئاكيم مث ليئاربج ىبيح "ىلع ىلصينم لواف ةعاس
 هللالوسراي اولقو اوكبو اوحاصهقارف اوعمساملف (ّىلع اولصف اجوف اجوف "ىلع اولخدا مث

 لاق انروماىف عجرأ نم ىللاف انع تهذ اذا انما ناهربو انعمج عمشو اتنارإلؤسر ثنا

 حوضولا ف ىا اهراهنك اهليل :عساولا حضاولا قيرطلا ىلع ىا (ماذيبلا ةدحلا ىلع مكتكرت)

 تماصلاو نا رقلا قطانلاف اتماصو اقطان نيظعاو مكل تكرتو كلاهالا اهدعب غيزيالو

 | رابتعالاب اهونيلف مكبولق تسق اذاو ةنسلاو نا رقلاىلا اوعجراف خا مكيلع لكشا اذاف توملا ١

 | هل ضرع عادص نم كلذ هموب نم مسو هيلع هللاىلص هللا لوسر ضر (تاومالالاوحا ىف
 | ىلع هلسغف هبف هللاهثعب اك نينثالا موي تام ساللا هدوعي امويرشع ةينامث اضيرم ناكو

 | ةلبل هوتقدو امهنعء هللاىضر سابعلا نب ىلضفلاس سغ رب ءام ىا ءاملا .بصو هنع هللاىذر |

 | بيصانم ) ثيدْلاىفو اهنع هللا ىضر ةشئاع ةرحح ىف ءاثالثلا ةلدل لقو لدللا طسو .ءاعبرالا
 مهضعإ دشناو ( بئاصملا عظفا اهئاف ىب هتبيصم رك ذلف ةبصع
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 ىراد لد كي وج نكمدنسإ راي كي
 ةجحلا رهظاو مهيلغو ةموصألاب مهعطق ىا لئاقم لاق اك مهمصخ ثحح 4 هللدجلا ظ |

 لاقتناو بارضا «نوملعيال مهرثك ١ لب للا برض قيرطب ءاوتسالا مدع ناب مهيلع

 نوملعيال نوكرشملا مهو سانلارثك . نا نايبىلا دوك ذملا هجولا ىلع ءاوتسالا مدع نايب نم
 ىلا ةراشا ةيآلافو * مهلهج طرف نم لالضلاو كرشلا ةطروىف نوةسف هروهظ لاكعم كلذم

 ةفلتحلا ءامشالا نم كلذ ريغو لابعلا لغشو ايندلا لقش هبذاجت ىذلانبب ءاوتسالا مدع ناس

 وهو بين ايئدللالو بيصن هيف قلخلل سيل هللصلاخ وه ىذلانيبو ةقرفتملا رطاوخلاو
 ةفلتخم روما هتلغش ايندلاف بغارلا نا لصاحلاؤ * بينم ٍتيرق هللاىلاو بيرغ ةرخآآلانم ١

 [د] © وع رمل معتم ممتجا كح 6 ايس لج متر ل رسم مسموح |

 نم غرفت دق دهازلاو .ايندلاب الوغشم هبلت نوكي ةدابعلاف ناكاذاو هبر ةدابعل غرفتيالف |

 هبر دبعي وهف نينوكلانم غرفت دق فراعلاو .اعمطو افوخ هير دبعي وهف ايندلالاغشا عيمجج

 ىنعي هللدملا نيلصاولاو نيعطقملا نيبو نييلاطلاو نيلاطبلا نيب ءاوتسا الف ناقل ىلا اقوش

 نسح ىلع نوعلطيالو هلا لاك نوملعيال مهرثك ١ لب لالجلا تافصل قحتسم وهو هلءانثلا
 ايندلاتب رخو اهرساب ةيويندلا رومالا اولطعل الاو هلالجو هلامج تافص ةينآ رع مهدادعتسا

 ىوتملاىفو : ةرخآلا ةعرم ىه ىتلا |
 ]١[ تستفا ارئاهج نيا ىرابش وه. * تستلفغ ناج ىا ملا نبا نتسا

 قانونيا دوك كسب: فلا .ةيلاق دا ناو>و تسناهج ناز ىراش وه

 خسو لاء ناو ا ىرايشوه * خم صرحو باتفا ىراشوه

 دسحو صر ناهجرد دزغلن ان + دسرىم حيشرت كدنا ناهج ناز

 ]1١[ عيري << وم 5 عيذم 5 هرج 4 هيد جا يصأ) 7 يتم مسومل 2

 بيع هن مله نيرد دنام رنهىف * بيغز ددرك رتشيب حشرت رك

 نيذلانم نوكي ئتح هلاثماب رابتعالاو نآرقلاف امب لمعلاو هللاىلا عوجرلا لقاعلا ىلعق |

 ىونملاىفو : :لاحلا ةققح نوملعي

 ]١[ ايربك كاب رحم نايهام * اسأ ىاهلاح نارق تسه

 ريك هديد ارايلواو ايبا * ريذي نآرق هنو قاوخب رو
 صفق رد ديا كن تناج غم 5 صصق ىناوخ رب وج ىباريذيرو

 تسينادانزا نآسر ديوجنىم * تسينادنز صقق ردناوك غرم

 دنا هتسيادش ريهر ىاسا « دناهتسر :اهصفق زك ىباهحور

 هيلع ليئاربج هاناف امهب بجتاف ىنلا ىدي نيب نابعلي امهنع هللاىذر نيسلاو نسحلا ناك

 نيل ملعاف دمحاي امهبحتأ لاقف ملا ةدغاكلا ىفو مدلا ةروراقلا ىفو ةدغاكو ةروراقب مالسلا |
 دالاؤاالا َنَع بلقلإ عطقف همس اذهو ملا قس رخ الاو همد اذهف فيسلاب لش اهدحا

 مث كيلقو كحور عد هللا لهب هللاىلا هللاريغنم رشبملو هللالاق نم ىلاعت هللاب هبلق قلعو

 هناحبس هللا لأ شلل لآ مش مهرذ ىا 6 مهرذ مث هللا لقإ) مالسلا هيلع هبي ىلاعت هللالاق اك هللا لق ظ

 6 نوتبم مهناو تبم كنا 88 لوئسملاوه هنا هيدل نيرضاحلاو هيلا نيعطقنملا نم انلع نا

 دي )



 صضزلا ةروس مهي ٠١| جم

 نا ىنف اعاد" .”نيتيمانلا نيطعلا هنا تق .كزتم 2و1 كد يه طن عفت نما لاق اذلولا

 صتخم جوعلا ظفلنا ةيناثلاو . «اجوعهل لمجي+ وإ) لاق اك هوجولا نم هجوبام جوع هيف نوكي
 (جوعىذريغ) امهنعهللاىضر سابعنبا لاقو * [ ىح ] ةسرافلاب وهو نابعالا نودىلاعملاب .

 | قاروالا ىف ابوتكمو ناذ الا" اعؤ مشت و هللالالا# اودع زكا ن العشا ذو قول اكغاذعا

 'ىلقللا قئاقحىفو + هتاذب مئاقلا ميدقلا هللاءالك دارملا ذا هتبق واخ ىضتقبال رودصلا ىف اظوفحمو

 ناثادحلا“راغ هقهزيالو نامزلا يعش ريتيالاهسحت نال لع قحلا نم .رهظ!اهدقاان نق
 هينأيال انترضحولا امقتسم اطارص قئاقط ارحب ىفو * ىفرظلا هب طيحتالو فوراطاهجوعتال

 ناف ىلوالا لع ةبترتم ىرخا ةلع 5 نوقتي مهلعل ف هفلخ نمالو هيدي نيينم لطابلا
 مهلعل ىنعملاو . ىوقتلا ليصحمن مث الوا اهب ظاعتالاو رك ذتلاوه لاثمالا برضف ةحااصملا

 ةسرافلابو : هلاثماب راتعالاو نا رقلاىف هللادودح ىلع ةظفاحلاف ىوقتلال ها لمع نولمعي

 نماالثم دروا مث * [ بيذكتورفكزا دنزيهريب نآ ىاعمرد لمأت ببسب ناشبا هكدياش ]
 | لثلا برضب دارملا # نوسك اشتم ءاكرش هيف الجر الثم هللاب رض ف لاقف لاثمالا كلت

 | برضل ناث لوعفم المو سي ةروس لئاواىف صام اهلثم ىرخاب ةببحت ةلاح قيبطت انه
 | ةدمعلاىه ىباا هت نم وهام: هبلصتيلو هلا قيوشتلل ىناثلانع رخا لوالا هلوعفم الجرو
 :سك اشنلاو] الجرل ةيفدولا ىلع بصنلا زيعىف ةلجاو ءاكرشش هلوقل مدقم ربخ هفو ليثعلاىف |

 |! نون انعتماو قلقا «/ةنلابل [سكششلاب [تادنمللا ىف! الافرع[ ةدوكان نط وخد نكسكاسا

 | لكلا“ كفككي وردا كيم سنكو ا رعت الفوت مهقلخ ,ةيئاكشب :نورجاشتم.
 اللثم هلرشمللا ىلاععرل لكك قلو «يرؤفلا ا لكك شنو ناو ريعي قول عت قوتك افتموم |

 هنوبذاخ ةعامح هيف كراش ادبع هتيدوبع هيدوبعم نم لك ءاطدانم هيهذم هيلا دوش امسح

 | دحوملل لعجو ىا هك الجرو هه هبلق عزوتو هريس ىف ةنيانملا مهتامهمىف هنو رواعتيو ْ

 | لكىف ريكنتلاف الصا ليبس هيلع هريغل سيل درف 86 لجرل ه8 اصلاخ 6 املس © الثم
 قفا لكتكو نكح ملسلاو . صاخشالا نم درفل صاخشالا نم ادرفىا دارفالل امهنم

 ىتمع وذ هن فذحتؤإ دع »لحب كللوقيك,ةعلانم هيا تنل | ضل ئا اذك هل إس نم ردصم

 رفصلادح زواج مدا ىبنم ركذ لجرلاو . كرشلانم هل صولخ اذ ىا لجرل ةمالسساذ

 نالفغي دق ىضلاو ةارملا نال عفنلاو رضلانم هيلع ىرجبامل قطنا هنال لجرلا صيصخمو ظ

 هيالثمإب [ هدنب ود نيا دشاب ىواسم ايا ] «نايوتسيو# راكنا ماهفتسا لهذه كلذنع
 هتداراو سنجلا نابل نيلُمم لّهمل ثيح ةدحولاو زيمعلا ىلع بصت لاخلاو ةنصلا ةهج نم

 لوالا دعلاك رفاكلا نا لصاحخلاو ؛نالاؤعتسال يافتموو امهلاح ىوتس له ىا عِف

 | نوكن لب ريخ اهنم ”ىجال امانصا ىا ةفلتخم ةهل ا ديعي هنال لالا قرفتم ناري هنوكىف

 أ هيلالّضيال ةيوهالا' ىلتخم قيزساعتم .اكالم. مدخمبدنغلا نا اك نيلفاس ل فِسا ىف :هعوقوا امن

 ادحاو ابر دبعي ثيح هلاب عاتجاو هلاو-١ طايضناىف قالا ديعلاك نمؤملاو الصا ةعفنم مهنم

 ليزجلا ءاطعلاب هيلا لصيو هنع ىضري ادحاو اديس مدخب ديعلا نا م نييلع ىلعا ىلا هلصوي
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 مه ١٠؟ >- نورغملاو ثلاثلا ءزجلا

 | لقاعلا ىلمعف + باذعلا نم مهسفنا اوصلخو هلوسرو هللا اوصعامو هباوريتعاو كلذ اوملعل اوملعي |
 سدق:ىلبشلا نعو « ةرخآلاو ايندلا باذعزم صلختي ىكةبانالاو ةبوتلاب هبر ىلا عجري نا
 هاوسام تيلخو هب تلمعو ادحاو اهنم ترتخا مث ثيدح فال [ةعبرا تأرق لاق هنا. هرسس

 | كلذو هف اجردنم نيرخآلاو نيلوالا لع ناكو هيف داو وا ضي اح فأل

 كماقم ردَهب كايندل لل<١) هباختا ضعبل لاق مسو هيلع ىلاعت هللاىبص هللالوسر نا

 ردقب رالل لمعاو هيلا كتجاح ردقب هلل لمجاو اهف كئاَعب ردقب كترخآآل لمعاو اهف

 ةاحنللا قيرط كلسيلف فيعضلا ناسنالل نكمت ريغ رانلا ىلع ريصلاناك اذاف (اهيلع كربص |
 | اولخدي ل ىتما ءالدب نا ) ثيدحلا فو تاجرتلا ىلعاو تاسنجلا ىلا ةلصوملا:راثلا نع ةدعبملا |

 (نيملسملل حصنلاو ردصلا ةمالسو سفنالا ءاخسب اهولخد نكلو ماسق الو ةالصب ةنجلا
 | ىلاعت هللا لص .هللالوسر تعم لاق هناهنع هللا ضر ةفيدخ نعو « ديحوتلاوه لكلا لصاو |
 هتكئتالمل ىلاعت هللا لوقي ةهايقلا موي ناك اذاف ىسوم موق نم لجر تام) لوم ٍلسو هيلع |
 لوقيف هللاالا هلاال همتاخ شقت ىوس دجال نولوقتف لامعالا نم أيش ىدبعل نودحن له اورظنا |
 هشقنب اجنم دحوتلا :ناكاذاف .( ةلا,ترفغ دق ةنْلا ىدبع اولخدا هتكئالمل ىلاعت هللا

 ةيدجللاو نيقيلا ةيوقتو سفنلا حالصال داهتجالا نم فالف ىتطابلا هشقتي كتظاف ئرهاظلا |
 عوف ارا متت لاق هنا ىسنلا ىلع ىبازنع  ىكخو  نيدلاو مالسالا ةمعن ىلع ٠

 هتبصق نيدلادقف اذهو ةبادلا تدقف انا ىهلا لاقو نمؤملا فرصناف ىسوحم هلبقتساف هبلظف
 اماو لاكاو ,تقولا ىلا ةيسنلاب اذهو هتبصك ىتدصم لعجبملا ىذلا للدملا ىتيصمنم ريكا '

 ىونثملاف لاق م لاكشالا ىلعف لآاملا سما
 ديما دشاب شندرم نانلل مرار ديرك ىراو اررفاك جبه

 ور هرابكي وزا نادركب ان * وارمع مخز ىرادربخ هح

 رظانلا هيلا جاتحمب ه#« لثم لكنم نارقلا اذهىف سانلل انبرض دقلو 8 قيقوتلا هللانمو
 اهتبارغ ىف ىا ةبارغلا ىف, نه ةفص لك هف مهلاني دقلو ىدقرمسلا لاق * هنيد روماىف

 | نيثوعبملا ةصقو نيلوالا ةصقك ناشلاةسحح ةصق لك مهيلع (ةلدرقد او نيف افبل | رك اي ك#و ظ

 نانم مهضعب لاقام هدضعيو طيسولاىف مك ةكم لها سانلاب دارملاو . كلذ ريغو ةمايقلاءوي |

 ءاجنملو مهل م.عتلارهاظلاو ةكم لهال نا رقلاىف عقوام لكىف (سانلا اهياايإل هلوقب باطخلا .

 برعلا ةغلب ىا # ابرع انآ رق 9+ هب نوظعتيو هب نورك ذي «نورك ذتي مهلعا# مهدعب
 ةفضلاوه.ةقيقملاىف دكأتلا نا فدولاوه دكأتلا رادمزا ىلع اذهنم ةدكؤم لاحوهو |
 دماج مسا ةئطوملا لاحلاو ايبررع ىه ىتلا لاحلل ةئطوت نا رقلا لعج مهضعبو .اهموهفمو |

 نارقلا اذهب ديرا ىا. حدملاىلع بصتنب نا زوو ةقيقحلاىف لاخلا ىمم ةفصب فوصوم

 الو بيعالو ضقانتالو هوجولا سم هجوب هيف ىالتخاال © جوع ىذريغ وه ايبرع اناآرق
 ج وعوهف دوعلاو رادجلاو طناطاكسدةيام لك نا ريسكلاب هنييو حتتفلاب هيب :قرفلاو . للخ ا

 رادجلاو حرلاك ةيصتنملاف اه>فبو ةبصتنملا ريغلا نايعالاو ىتاعملاف ناكام لكو نيعلا حف

 (اذلو ) 0



 ةبابنا نسا اع زهدوالاو :ةاديلا لها قدما لملف بف اور اةمل> نميز انف

 | نا مهنأش نم ناكول ىا 6نوملعي اوناكوا 9 هماودو هتدشل ايندلا باذعلا نم 6 ريكا

 سصعزلا ةروس مي ٠١١ رع

 | ىف نمو مهنع هللاىضر باعصالا نأكو ممود نم هيلع ردقال ةياهلا لها هلع ردقيام ناف

 مهطيولت كفل لب ا ةوشإ ماقمو لاح كيف بدالا اوعار ( رمش دعو ءاح نم مهعكح

 نيكمما لها هلعشبالام لعش نب ولت ىل هاب رو نيكعلا اده هل سيل نم مهماع ساشبالف م نك ّق

 ىلا عزل هداف يقفل وطغالا يؤرق راجل ءاقز و 236 هكرفة نواة نيلاولفو

 هرهاظ ىلع ظفاحلو ىوقنوا ىوتش قلغتم ها لك ىف بدالا مزالماو ىوعدو ءايرالب |

 ءافلاو راكنالل“ ةزمهلا * ههجوب ىتتب نفأ 9 نيغلاو نيرلا ثروناممو نيشلا نم هنظابو

 | اردوخو ند 2ك ةسرافلاب ءاقتالاو . ىوذحم ربخاو ةبط ةيط رش نمو فوذحم ىلع فطعلل

 رص 2 'ىش مؤ د ىلع لدي تكلا هسفنل ةياقو هلعجاذا انك قنالاش [ناشاد هاكت

 فرشا وه ىذلا ههجوب هسفن قي نا رئاكلاوهو هنأش نف اوس سانلا لك أ مالكلا ريدقتو

 قت رافلان يات [نكما ةهناوزا ع :نيدنعلا 'ئىسلاباذعلا ىا باذعلا ءوس قف هناضعا

 نك هقنعىلا ةلولغم فواخلاو هراكملا ىتتي ناكاهب ىتلا هدي نوكل 46 ةميقلا موب 8 قشاكلل
 تاليوأتلا فو © هوجولانم هجن. ءاقنالاىلا جاتحبالو هوركم هبرتعبال نمؤللاوهو نما وه

 هعفديو (ةمايقلاءوبإ) ”ىسلا باذع يا(باذعلاءوسإل هلل (ههجو) هجوت(, قتينفأ) ةيمجتلا

 ناميالا عضوم رفكلا اوعضو نيذلا 6 نيملاظال لقو ا هسفن ىلع ملظيو قتبال نك ه سفن نع هب

 ةهج نم 1 اان و ىا تشن ىلع فطعوهو ةعاطلا عضوم نايصعلاو قيدصتلا عضوم بيذكتلاو
 مولع ليحستال ردضملا ماقم ىف رهظملا عضوو قيقحت :لاىلع ةلالدلل ىضاملا ةغنصو .رانلا ةنزخ

 لابو ىا 6 نوبكت منك ام 9+ [ ديش# ] 6 اوقوذ 99 هلوق ىف مالا ةلعب راعشالاو ٍلظلاب
 تاليوأتلا فو © ىصاعملاو نيذكتلاو نفكلا نم ماودلا ىلع ايندلاف هلوبسكت متن ةاكام

 باذعلا نيع ىف متنك ىنعي ةئيندلا مكقالخاو ةئيدرلا مكلاعفاب متيدك ام اوقوذ ىا لا

 ةقباسلا متالا نم 4« نيذلاب ذك له متهبتنا متماذاف ةلفغلا مون ةبلغل هقوذ نودجت متنك ام نكلو
 كموق كيذك م مهءايبنا اوبذك ىنمي ةكم رافك لبق نم ىا 45 مهلبق نم 9: اًؤاج نيذلا

 ثيح نمو ' ىهلاباذعناشيدب دما سب] ةيسرافلابو :مهنم ةما لكل ردقملا «باذعل امهيتاف »
 اب اهنم ريثلاو باذعلا نايثا مهلاس نا نوبستحال ىتلا ةهجلا نم # نورعشبال

 نونما مهو باذعلا معانا نو رعشيال ثيح نم ىنعف مهنمأم نم اوجوفذا ةوهناو ناوي ولج
 ةمحنل |تاليوأت!!ىفو ادرمالو اعف دم هن وف رعبال هانعم لبقو . باذعلا نع نوافاغءهسفنا ىف

 باذعلا دشاو باذعلا هنانورعشال مهو رورمسلاو ةمعنلاو ةحصلا ةروص ىف ٍباذعلا معانا ىا

 هديئاشجم سب] ةيسرافلابو : رافصلاو لذلا ىا  ىزالا للا مهقاذاف ف عقوتمريغ نوكيام
 ةورطاىف © موعطملاقئاذلا ساسحا هباوسحا ىنعي [ ىناوسرو ىارو> ىلاعت ىادخ ارئاشبا

 ىسلاو لتقلاو قرملاو فخلاو خسملاك ىزخلا كلذو ىزذلا ةقاذا ناكمل نايب 6 ايندلا

 مهلدعملا 6 ةرخآلا باذعلو لف ىندالا باذعلاوهو لاكتلا نونف نه كلذ وحنو ءالجالاو



 مك ٠١ جيم نزسفمااو ثلاثلا ءزجلا

 مدعو ةيلكلاب قملا ىلا هدشري امع هضارعاو اهيدابم ىلا هتردق فرصل ةلالضلا هيف قلخمي ىا
 تاليوأتلا فو © لالضلا ةطرو نم هصلخب # داهنم هلاف 89 الصا ءديعوو هدعوب ا
 هلاف) مهتعباتمو ءاير.الاب ناعالا نم همرحبو هلقعو هسفنىلا هلكيذاب (ّلاللضينمو) ةيمختلا
 هرسسدق ىاجلا ىلوملا لاق : ةلقعلا لئالدلاو ةسالفلا نيسارب نم (داه نم

 وصمم هر هداك كك دلقم درب ف ىرب هر قيقحم ةبعك بوصب ىهاوخ

 ارج هللا لوسراي تفك مالسلاهيلع ملاع رتهم نآب ىزور هباحزا ىي ] رارسالا فشكىفو *
 تسيرون نآرق هكاريز تفك هاس ناقفانم نأ و ددركم حرس نا رق عاممارد امءراسخر
 هرس سدق ىدنجملا لاق : اريثك هب ىدهيو اريثكهب لضي [ دزوسيم ارئاشياو دز و رفا ى ارام

 ثتسج ىلولم تقح مالكز نالطاب وج * تقو همه تدريكب نارق نديئشزا لد
 رارعشقا هيلعبتر ىاثمو اهباشتم هنوكب نأ رقلا ةينسحا بقعامل هنا اهنم «فئاطل ةيالافو ©
 *يث رفنا سوفنلا نال ارركمو اددرم هنوكي لصح امنا كلذ نا ىلا ءاميا نينمؤلا دولج
 ناالا اهتعببط داقتتالو اهتمنكش نيلتالف هنع ءاباو ادومح رثك او ةيحصنلاو طظعولا ثيدح نم
 نا اهنمو + اعيسوا اثالث هظعو رركي مالسلا هلع ناكاذهلو ءدب دعب ادوع عاصنلا اهلا قلي
 تتاح هللا ةشخ نم دنعلا داج رعشقا اذا) مالسل هيلع لاق ةمحرال:بلجتسم سما رارعثقالا
 رعشقا اذا) مالسلاهيلعهنعو (اهقرو ةسبابلا ةرحشلا نع تاحتتس 6 ) تظقاتىا (هب ونذهنع
 لجولا هملق ىف ىلا اليلخ مهاربإ هللا ذا امو ( رانلا ىلع هللا همرح هللا ةشخ نم دبعلا دلج
 ةقالانا قورسم لاق * ءاوهلا ىف ريطلا ناقفخ عمسيك ديعب نه عمسي هباق ناقفخ نأ ىتح
 نا اهنمو * رانلاب اور ىتح ةنجلا ىلا اوصلخم نلف ارانو ةنج قلخ ىلاعت هللا ناف ءاجرلا لبق
 نانثمطالاو ةشطلاو رارعشقالا نم ةيآلا هذه ىف ةروك ذملا لاوحالا نم نيدباعا لصحبم ةياغ
 باهذب مهتعن و مهبولق نئمطتو مهدواج رعششت ناب مهتعأ هللا مبلوإ تعن اذه ةداتق لاق“

 هللا دبع نب هللادبنع نعو « ناط.ثلانه وهو عدبلا لها ىف كلذ اعاو مهماع نايشغلاو مهلقع

 هللا لو سر. باحصا ناك بفك هنع هللا ىضر ركب ىلا تذب ءامسا ىتدحجل تلق لاق رييزلا نبا
 لاق مههدولج رعشقتو مهنيعا عمدت هللا مهتعن م اوناك تلاق نا رقلا مهياع ”ىرقاذا نولعفي
 للاب ذوعا تلاقف هيلع اشثغم مهدحا رخ نارقلا مهبلغ "ىرقاذا مويلا اسان نا اهل تأتف
 طقاس قارعلا لها نم لجرب يم اههنع هللاىضر رمينبا نا -ىورو- ميجرلا ناطيشلانم
 هللاىضر رمع نبا لاقف طقس هللا رك ذ عمسوا نا رقلا هيلع ”ىرقاذا هنااولاق اذه لابام لاقف
 مهدحا فوجىف لخدي ناطيشلانا امهنع هللا ىضر رمعنبا لاقو طقنامو هللا ىثخل انا هنع
 طيسولاو ملاعملاو رارسالا فشكو حت ريسافتلا ىف ذك سو هيلع هللا ل دمت بامحتا عينص اذهنلكام
 ,ايزلا لها قح ىف وه امنا حرجلاو حدقلا نا كشال ريقذلا لوقي * اهريغو ىئاوكلاو

 | فعو قشعنم) هلوقب مالسلاهيلع راشا ا هسفن طبض ىلِع ردقي نم قح ىفو ىوعدلاد
 هنف نذؤي+ل ”ىثي كرحتيال نا هلبدالا ناك هلا ىلع بلغ نه ناف ( اديهش تام تام ممكدا
 ملقلا هنع طقمتي ثيح نونملاك نوكق الطبمال احم هيما ىف ناكو لالا هيلع بلغ نه اماو |

 (ىأفف )



 صعزلا ةروس ميك و4 ججح

 تيكا ندحلا ةلرك نيرهو هيه قر هفلصول نابي ادع ةلماتس, ف هال هاا( كامل
 ىف م" ندبلا ريشق دلجلاو . سؤماقلا ىف اك ةدعر ىا ةريرعشق هتذخا هدلج رعشقا لاش

 دنع ناسنالا دلج ىف ثدحي ةدعرلاك ريغت رارعشقالا لصا مهضعب لاقو * تادرفملا |

 اضفت ضقت اذا دلْلا رعشقا لاف ضبقتلا رارعشقالا داشرالا ىفو * فوخلاو لجولا

 الادو اثعاب نوكبل ءارلا هيلا مضدق سبابلا ميدالا وهو عشقلا نم هبكرتو اديدش
 ركام دبدش فوخ هل ضرع اذا هرعش فقوو هدل> رعشفا لاشإ ناو ىعم ىلع

 لؤصح نايوا ريوصتلاو كيثعلاءقزرطب مهتيشخ طارفا نايب اما دارملاو . ةتغب همهد لئاح |

 سوسحم ةيشخلا دنع دوجوم وهذا ىهاظلاوهو ىققحتلا قيرطب مهل اهضورعو ةلاغا كلت

 ا

 ةريرعشق اهولعي ىا مهدواج اهنم رعشقت ةيشخو ةيه مهتباصا هديعو تأيا عداوقو نا رقلاب

 ةكنان | ىاهتترب اهتسوب تسلا رقاد هكدبعو فوخزا ىنعي وزا دزرل] ةيسزافلابو : ةدعرو

 ةنوثحلا دض نمللا «فاوك هأللا مهبولتو مهدواج نيلت مث له [دوخ راكدرورب زا دنسرتى

 نادبالا نع ةرابع دواحلاو . ىناعملا نم هريغلو قلخلل راعتسي مث ماسج.الاىف كلذ لمعتسو

 مهئادبا تنال هن رفغم مومو هللاةمح ر اورك ذاذا مث ىا تادرفملا ىف أك سوفنلا نع بولقلاو

 مهتهرو ءاحر مهتيشخ تلّدع ناب ةريرعشقلاو ةشخلا نم اهب ناك ام اهنع لازو مهسوفنو |

 ند ركفا ىوسب ناشيا ىاهلدو اهتسوب دريكسم ماراو دوشدم مرت سس ] ةسراقلابو : ةبغر |

 نمطتو نكست لبق هن اكن انئمطالاو نوكسلا ىعم هنمضتل ىلاب,نيللا ةيدعتو.[ ترفغمو تفجر
 نا ىلع هللا رك ذ ىلا ةنثمطم ةنك اس نيلتوا ةعشاخ ريغ ةجار ةضيقنم ريغ ةنيل هللارك ذ ىلا

 اناذيا ةمحرلاب ح رصيملو هللا رك ذ قلطا اماو . حتفلاب نمضتملام الاح عقب رسكلاب نمضتملا

 .اهب تنرق مث الوا اهدحو دولحلا ترك ذ مل تاق ناف * ىلاعت هركذ دنع لابلابرطخمام لوا اهناب
 مهدواج رعشق#ت لبق هنأكف بولقلا ضراوع نف.ىه ىلا ةيشالا:مدقتل تلق «ايناث بولقلا
 ةمحرلاو ةفارلا ىلع هسما ىنمو هللا اورك ذ اذاف ةلهو لوا نه مهبولق ىشختو ديعولا تايآ نم

 فوكلا ىلا ةراشا ناتلمخاف . مهدولج ىف ال ةريرعشقلابو مهبواق ىف ءاجر ةيشخلاب اولدبتسا |

 هللا همحر ىروج هللا لاق «راثتسالاو ىلحتلاوا سنالاو ةيمهلاؤا طسبلاو ضيقلاوا ءاجرلاو
 مهيلع لالا راهظاب نديرملا غامس لاقو نيفراعلا عامسو نيديرملا عامس ةيآآلا هذهب هللا فضو :

 نعو «ةياهنلا لها ةفصنإللاو ةيادبلا لها ةفد رارعشقالاف نوكسلاو ناّسءطالاب نيثراعلا عاممو

 دجنامأ ةقعتلا قارت> اكل جلا ت3 ىف لجولا. امنا اهتعهللا ضر ءاذودلا.ما:تلاق تشّوحن نبا راهش
 | توكلملا ىلا بلقلا باذجم ال كلذو باج” سم كاذدنع ءاعدلا نافهللا عداف تلاق ىلب تلق ةريرعشقالا

 6 هللا ىده وه هلاوحا حرش ىذلا باتكلا 86 كلذ اه سنالا ماقع هلاصناو سدقلا ملاعو
 [ ىوب دياغ ءار | هي ىدهل ا ىادخزا ارقلذس تسداشزا نءب تسادخ ندوم هادا]

 ٍ للا“ ءززوذاقت فرصل ( نيقثملل ىدهز لاق م نيقتملا نيم ْوملا نم هيدهي نا » ءانمشنا نم »2 |

 ا 6 هللا للضي نمو ؤ» هللا دنع نمدهن وك لئالدو ةيفخلا دهاوشلا ند هةيعاضت ىف اهف هلعأتب ءادتهالا |



 مو( ةي, جح نورسدملاو ثلاثلا ء زل

 ميلا باتكلا |

 نم ىث امل رركمو ددرم ىنعمب نونلا ديدشتو مملا مب ىتثم عمج وهو باصعاو مظعو ْ
 ةوالتلا ىف ىنث هنال وا هظعاؤمو هديعوو هدعوو ههاونو هيماواو هماكحاو هلاثثاو هدصق

 نع هانا اهتراَرق هاقلو:ةفتؤاو هلوزيال ا" دادازلا"ةاشك[ لج قلخال فتى ءانن اك لمتؤلف ١
 ىلع نيركفتلا ناهذاو نيغمتسملا ناذ ١ ىلع هداركتو زيلاتلا ةنيللأ ىلع هدادرت ةرثك
 ةيدربلا ةدمدقلاىفو قولا مالك هلع ام فالخ

 مأسلاب راثكاالا ىلع ماستالو « اهناَع ىصحت الو دمتالف
 ىناثم نآرقلا روس ىمسو تاذرفملا فو * لالملاب راثك الا عم نارقلا تايآ لباقت ال ىا

 لحمضت ىتلا ءايشالا راس سورد عطقنت الو سردن الف رركتو مايالا رورم ىلع ىنن اهنال

 قرح هننع هللا ىضر نامَع نا ىور أك قازوالا سرد امتاو مايالا روسمم ىلع لطبتو

 نم الاخ الاح ددخ و ىثي امل ىناثم نارقلل لاّقينا حصيو . امهف هتءارق ةرثكل نيفحصم
 هنا ىلع اه ءانثلانم كلذ نوكي نا روحو .هماجم ىغقتتالو هتعن ىف ءاخ اك هدئاوف
 هولا اذه ىلعو هب لمعيو هملعيو هولي نم ىلعو هلع ءانثلا ىلا وعدبام هنم رهظي ابا

 عجوه وا (ديجيز آر وهلبإ هلوت ىف دجملابو (ميركنآرقل هنا ١ هلوقىف مركلاب هفصو

 مث ىلاعت هلوق ىف اك ةداعالاو ريركتلا ىنمي ةينثلا نم .لغفم ءاثلا ناكساو ممملاحتتفب ىتنم |

 ىثمىا نونااعقتفو .اثلا نوكسو مملا مشب ىتثم عمجوا ةركدعب ةركىا «نيتركرصبلاعجرا |
 رسكب نوكي نا زوجيو هتحاصفل تدجسالا ضعبل مهضعب لاق ىتح زاجتالاو ةغالبلاب هيلع
 اةلاحم نا رقلا ناك امل رحب نبا لاق * ىمظعلا هتافص نه هلها وه أم ىلع نئم ىا نونلا

 ىمسف ليصفتلاو ةلا ىلع مهمالك هب اومسام فالخمب هءامدا لوح مهرثثو رشبلا مظنل |

 تيب اولاق اكو ةروس لاق ةلاسرو ةبطخو ةديصق اولق اكو اناوبد اومس اك انارق هتل |
 متاوخ قافتال نآرقلا هللا ئمس ىفاوق اهرخاوا 'قافنال تايبالا تيمسس 5و ةيآ لاق ْ

 ىتملا ف ىاثم ظقالا ىف هباشت» ثاتك نآرقلا ةيمَحتنلا تاليوأتلا فو © قااثم.هنف ىآلا

 ىفو ءاعدلا ةغللا.ىف اهانعم ناف ةالدلا لثك عرشلا ماكحاب قلعتي اهضعبو قطا تاراشاب

 قحلا ةراَغا 1 اهم ةصوصخم تاكرحو طئارشو ناكراو ثباته نع ةّراعع عرمشلا ماكحا 0

 ربع هناف بلاقلا ىلا ةصاخعا ةخفنلاب ةرضأا نم هحور ءاح م هللا ىلا عوجرلا ىه ىلاعت |

 دوجسلا ىلع مث تاناوملاب قلعتب ىذلا عوكرلا ىلع مث تاواهسلاب قلعتي ىذلا مايقلا ىلع

 ىلا لجو نع هللاريشي ةالصلابف نداعملاب قلعتي ىذلا دهشتلا ىلع مث تانابنلاب قلعتي ىذلا |

 نكلو ظافلالا ةروص ثيحنه ىرخا ةياب امدن ةيا لكل نا ىناتلاهجولاو . (ندؤملا جارعم

 لقا هلوش ريشي اذهىلاو ىهتيال ام ىلا اهف ىناث قئاقحلاو راّرسالاو تاراشالاو ىتاعملا |

 قوسم قائئتسا * مهب نوشخم نيذلا دولج هنه رعشقت © ةيآآلا (ادادم رحبلا ناكول !

 «ناببل )

 ا قلعت اهضعبو برعلا ةغلب قلعس اهضعب ةغاتخح طراد هنم ظفل لكل ْنااهمذحا .ناهحو نم

 | ةالصلا) مالسلا هيل ىلا لاق اذهلو اهنم ءاح قيرط ىلع هبز ةرضح نا حورلا عوجر

 ؤ



 نزلا ةزوس .؛ مك هيل ردح

 بذك ام) ىلاغت هلوقكقح ةدهاشم هدرا رس تبدا قف موب ةدربإ . (نايالا ممولقىف 5

 بر (ابخ اهفشدقإل ىلاعت هلوقكق شع لحر طم تسفافش مراهج ٌهدرب ٠ (ىأرام داؤفلا

 ىرظن لوا, ذك نتنوخ نيد: ةازاود تلا دنمكي اردمر هكدهاوخ نوح نيلاعلا

 دنسعو: اح نؤج :هدله وكت .قالخاو اند قيال اذازرانإ ةعونب تلقت: دنك نظن جلب: ةاوش

 ىرظن سب دوش ناور عرو هار ردو ددرك كاب تنوغرو توادعو صرحو ايرو ريكو

 دياغك< غو لد د يحككتو لع ةمشج هدريزاب قئالعو قئالخ زا ارواو ىو داؤفب دنك

 دك (ىازافت نتي (هير نه رون لعؤوف» اتفك عنان ناد زكر ىو ةنطن تفك تالكط [ نوت

 ىكإ تسا مسق هسرب رونو دهن انف ىوك رد مدق درنزاب لكو تاازا ارواو ىو فاغشب

 اهر ىلا ةرضان ذئموب هوجو ) هلوقل [ دناسر تسود ىاقلب لدروت .« الزن سودرفلا |

 ديلا ىلع تلا لجاو مهضعب لاق * (مهورذحاف ءادعا ملا لهال نا ) ثيدحلاىفو (ةرظان

 ةو-قلاو ناسنلا نم رذحاو ملا راسو ةمعنلا هذه ظفحاف سلبا اهودعو مالسالا ةمعت

 هناف ةدشلاب هثوسق نم دشا عتنلاب بلقلا ةودق هللاهحر ىرونلا نيسحلا لاق « نارفكلاو

 رمعلا عسيضتب بقوع اذذلت كال هحابا امث ا 22 لاقو 1 ةدشلابو ا ةمعنلاب

 نسحا لزت هللا 8 ةمصعلاو ظفللا مهللا كلأسن مهولق نيساقلا عم قبو مهرودص |

 هيناعم ةحالمو همظن لام ةياغ الو هنسل ةياهنال ىذلا ميركلا نآرقلا وه 6 ثيدحلا

 نسحا اًضياو . اماكحا هاك كلا نيلسرملاو ءادنالا عسيمج ىلع كر ماع نسحا وهو

 هموق هب ث دحب ناك مالسلا هلع ىبنلا نال اثيدح ىمس كلذ ريغ.ىلا هلك اةدص هنوكل

 همانموا هتظَميىف ىحولاوا عمسلا ةهجنم ناسنالا غلبي مالكلك تادرفملا ىف لاق + مالكلاو |

 حاورا نايطوط ماكو دنيامرفىت>سام ىارب هكدوش هج] ىنعي : انيثدحوا وا اثيدح انثدح
 كيرد ارقوذ لها دبا تانح ةيامرس دننادرك نيريشو راب ركش لذا ثيدحم ارناعمتسم

 رئاس, نع؛ةجودنم هف.نا:ئنملاو:. ةياآلا مذهب تلزتف[ تس بشف' ركشي لنا تناك |

 ماكحالاو ةحصلا ىف هيناعم 46 اهباشتم فه ثيدحلا نسحا نم لدب اباتك © ثيداحالا

 ىف هظافلا بسانتو شاعملاو داعملا ىف قلخلا عفانم عابتتساو قدصلاو قحلا ىلع ءانتبالاو

 وهو دحاولا فصوو اباتكل ىرخا ةفص ه# ىناثم 8© زاجتالاف همظن بواجنو ةحاصفلا ظ
 رسل

 2 نما 577 5 نايلا عاد

 | مقتسسم تنس ٌةداحرب ىو مدقو ددرك كاب اهتعدبو .ىوه زا ىو ةنسات ىور دصي دنك:

 |! تساتمدخ نترونو . تداهشو تساديحوت نابز رون . نرد ىو لدرد ىكو نابزرب

 | اولاقاعي هللامهباناف) ىلاعت ةلوقل دناسر تحب نابز رون . تبحمو تساقوش لدرونو . تعاطو

 ا نيحرشنملا بتاص كردي ملو هتقو ميضو هرم فرص نم هسفن ىلع كلف بلقلا ةوسقو

 | مالسلاهللع هل اولاقف لم اولم مالسلا هيلع هللا لوسر باحصا نا  ىور  ثيدح هللاقي

 ١ اضياو . ثدحم قولخم هربغ مالكو مدقوهو هللا مالك هنال اضياو .ءزاحتاو هتحاصفل كلل

 || ىبحلا ةماعلا قرع: ىف اعيادخلا نافذ: نايرقلاثودحب ىلع :لادالف(ةنم هيلع لترا لعرب



 : مهي ه5 نورشعلاو كلانلا ءزجلا

 ئقملاخعرقلا 808737( نعي ذارتككه نان نآولقلا قالشنا: قت اوءوتقأو
 ىمح اي ىدا ىو نيطجا 2 ننا زك1 3و روحت ةواكتا

 سبو تسنانرهم زا ىرادنب ون * سفن ر كذو تستوق ىاحنورد

 ىهن تمكحز دغاب ءدعمرب هك « ىهك ١ 'نارورب نت دئرادن

 نالفاغ ءوركن ا ] ةيسرافلابو : ىلقلا ةواسق نم ركَذ امي نوفوضوملا ًءاَدعْلا هي كلوا |

 ىنعي : رظن ىداب رظانا الالض هنوك ىهاظ نيس ق حلا نعدسب 46لالض ىف [نالدكتسو

 هردص حرش نمي ةماع ةبنآلانا ملعاو * [تسارهاظ درادىمهفكدنا هكرهرب ناشيا تلالض]

 هللا ىضر بلاط ىبا نب ىلعو بلطملادبع نب ةزمحىف تلز' لقو *« هق ناعالاقلخ مالاسالل

 هدلوو بهل وباو .٠ مالسالل هردص هللا حرم ن“ ىلعو ع . هدلؤو. بهل ىناو هع

 امل هنا ربا ىف -ىور هبلق ىساقال بضغلاو هددص حورمشملل ةمحرلاف مهبولق تدق نيذلانم
 لخد اذا ) لاق ردصلا حرش ىنعمام ىنعي هللالوسراي كلذ فك اولاق ةيآلا هذه تلزت

 هجوتلا ىنعي (دواخلارادوللا ةبانالا) لاق كلذ ةمالع ام ليقف (حسفناو حرشنا بلقلادونلا

 توملل بهاتلاو ) [ ايند زا ندرك زيهرب ىنعي ] ( دورغلاراد نع ىفاجتلاو ) ةرخ الل
 [تسا هدومرف انعم نيرد ىزينعو ] ( هلو زن لبق

 قاحور كلملا راد ىوس لوا دشاب هجون“ + قارون تسناما ضف زك ىلد نا ناشن

 قاس اب ندم ناونتشوخديا ردنادلص نوج هك * ندركل جا ركفو ندينادركىور ايندز

 نينمْؤملا هدابع بولق حابصم هب هللا روني رون ناميالانا ىلا ريشي ةيمجنلا تاليوأتلافو © |
 هردص هللا عرس نم ةقيقحلا ىف م ا 3 نكد ناعالا رون ءوض مالسالاو

 نومأسيف هراوجو ىلاعت هللا ءاقل ىلا مهقاوشا دادزتف ّللاركذل مهبولق نيل نا هتاراما نمو

 نودونتيو هللاىلا نورفؤ ةيناطيشلاو ةعبسلاو ةيمدهبلا فاصوا لاَقثا لمحو ايئدلا نم نم
 دئاوزب ةرضاحلا رون مث مهفلا ناب عماؤللا رون مل لعلا دوثب حئاوللا رون اهنم هتافص راوناب ظ

 لالج راونا مث تاذلا روهظب ةدهاشملا رون مث تافصلا ىل< ةفدشاكملا رون مث نيقللا

 برؤقالو دودقم الو دصق الو دو>و الو دجوال كلذ دنءف ديحوتلا قئاقحب ةيدعصلا '

 راهقلا دحاولا هللاوه لب الك ههجوالا كالاه ”ىث لك نا نارحم الو لاصوالو دعبالو

 نبالو لصوالو دمبالو تا ىرودو كيد زنزهشيدنا 3

 ناف ةياعرلاو ةيانعلاب نوديؤملا الا دحا هلتحبال ةميظع ةحنم حرششلا رون ىطساولا لاق *

 زارسالا فَقك ىفو * حاورالاو قئاقْلا نوصت ةياعرلاو حابشالاو حراوجلا نوصت ةياْعلا

 هلوقك مالسا دهع رقتسم تساردص لؤا درب . تساددرب راهج 0 لد 5

 كئلوا)ىلاعت هلوقك ناميارون لحم تسابلق مود ٌهدرب . (مالسالل ءردص هللا حرمش نأ )ىلاعت

 ( بك )

 ' ا وح رولا كلذ تاراما نمو . هبر ةيانع راظت نم روث ىلع وه مالسالا رون ءوضب 1

 ْ 2 بح تاماو اماوهشو امليزو ايندلا بح نم ةيناسفنلا ةممذلا تافضلا "تاكل ْ

 | (تبثيو ءاشيام للاوح) ىلاعت لق ةدجلا ةئركلا قالخالاب ةلحتلاو ةطاصلا لامعالاو |



 سمزلا ةروس موي ةل.ه ججم

 أ نس 1 ةعافتو ااا ل5 ةرباولا فاك د اك ىنعملاو هدعبال اتاعالا) لبق حرش كانا ذاب هروب
 ١

 ا
|| 

 قف مالاسالل انكم ردصلا عستم 5 هقلخ هقلخ ىا 5 هزددح هللا حرش 0 5256 ايو كار

 | كلذ بجومي وهن 8# اهيف ةمداقلا ةبسدتكملا" نظراوغلاب:نيقتت لوب ةءاضالا:ةرظفلا ىلع
 |ةةدهاعم دن لور عاقل وق لالا فطللاوهو © هبر نم © مظع ه رون ىلع 88 رقتسم

 هردص جرحو هبلق اسف يي قحلاىلا اهب ءادتهالل قف ةوتلاو ةبلبزف لاو ةفيوكتلا تاي الا

 ا نع صضضاف ةلالضلاو ىغلا تاملظ هيلع تلاؤتسالف هراشخا و لنا هر طف ليي تااسإ

 لج انك نإ د قمر رن كا ةلوقك رايلي تسنالاو اه :نكدتنالا ىو لكل اياك اب الااشلت

 ىو اللا نالوعح الف ةملظ ىلع" وه ع نك رون ىلع وه نم سدل ىنعي «( اجرح اًقيض هردص

 لكلو ة هف رعملاو مل اتعلإاب: الأ مس دامك الور ردا هن معاو * لهجلاو ملعلاو ةملظلاو رونلا

 ناقل راح تول دو مهتاجرد توافتت انئاو هب صتخ ةفرعم نيئمؤملا نم دحاو

 هيمدق عضومالا هرون ىضرال نم مهنمو تاهجلا عييمج هروت "يضل نه مهنف راونا فراعملا و

 هرون نيقيدصلا ناعاو جارسلا رونك هرون مهضعبو عمشلا رونك هرون ماوعلا داحا ناعاف

 امكف ديزاو سمشلا رونك مهناميا رونق ءاسنالا اماو اهتوافت ىلع موجنلاو رمقلا روتك |

 تيبلانم ةقيض ةيواز الا عمشلارونىف فشكتيالو اهعاستاعم قاف آلا لك اهرونىف نمكلا ١

 اذهلو نينمّؤملا بولقل توكلنا ةعس فاشكناو فراعملاب رودصلا حارشنا توافتب كلذك

 فصنوناعالا نم لاقثم هبلق ىف نم رانلانم اوج رخا ةمايقلا موب لاَ هنا ١ ثيدحلاىف ءاج

 رهظت هردّه و نامالا تاجرد توافت ىلع هبش هيفف * ( ةرذو ةريعشو لاقثم عبرو لاقثم

 تدش سب ] *6 ليوف 88 طارصلا ىلع رورملا دنع اصوصخ فقاوملاىف ةمايقلا موب, راونالا
 ةاساقملاو ساقر حج نم هلصاو بلقلا ظاغ ةوسقلا :6 هللارك ذ نم مهبولق ةيساقتا * [ باذع

 لجا نم ىنمماو 6 اوقسغا مهت ايطخ امث )ل ىلاعت هلوقىف اك ةيبسو ةيلجا نمو كلذ ةملاعم
 مهدنع ىلاعت هللارك ذ اذا ىا بولقلا هب نّيمطتو رودصلا هل حرسشنت نا هقح ىذلا هركذ

 '”ىرقو ( اسجر مهتدازف ) ىلاعت هلوقك ةواسق مهبولق تدادزاو هلجا نم اوزأمشا هتايآو

 هللاهمح ر رايد نب كلام نعو + هللاركذ لوبق نعمهبواق تاغلغ نيذلل لي وف ىا هللارك ذ نع

 تاق و وحلا عين عزت الا موقىلع هللا بضغامو هبلق ةوسق نم مظعا ةبوقعب دبع برضام

 ىساقلا ب لقلاو كبلق وسقيف“كلما ايندلاىف لطتال ىسوماي هتاجانءىف ماللا هيلع ىسومل ىلاعت

 ءامسلا لها ىفب فرعتو ضرالا لها ىلع فخ .بلقلا ديدجب باسشلا.قلخ. نك و ,ديعيبىنم

 (ةحارلا بح و مونلا بحو ماعطلا بح لاصخ ثالث بلقلا ىف ةوسقلا ثروت ) تيدلعاىو

 | ىقدص ةفئام نزختيصعش ىراسرزا لذا ةوسق نبا كفا ]نسنارسالا همجك قو

 دوي ىريس دمآ ديدي قلخ نايمرد ادخ لوسرزا دعب هك ىتعدي لوا ديوك اهنع هللاوغد
 تفك هللا ه>حر لاش مدرك ىتيصعمان هكمدر وُ ريس رك ديوك هللادمحر ىرصم نوذ ٠

 كتيدلا.قو | مهاب هزات ىنربعو كح دوخ لدرد هلل مسيل ها هنلس ك١ تكف جبه

 اولك موؤن بورش لوكا لك هللا ىلا مكضغباو اركفتو اءوج مكلوطا هللادنع مكلخفا) ظ



 م ة,4 - نورشعلاو كلاثلا ءزجلا

 « ارفصم هيرتف وف [ عورزم نأ دوشيم كشخ سب ] ةيسرافلابو :
 قييدانو ابن دنع ىروجازب ادب نخب قيد ار ةييسرانلارو .. هتايدتف هن رضخ دعل هس نه

 ضايبلا ىلا ىهو ضاسلاو داوسلا نيب ىتلا ناولالا نم نول ةرفصلاكعازرلا لاق.« [ :ىّرِيسو |

 اريسكتم اناتف 6 اماطخ ف ىلاعت هللا ىا هي هله مش م وف داوسلانء اهب ريعيدق كلذلو برقا

 تتفت اذا دوعلا مطحت لاقي [هتسكش مهردو هزير هزير ] ةيسرافلابو : سمالاب نعيم نأك |

 نا 8 جارخالاك ىلاعت هللا لعجب تقلع ةيوقلا راث.آلانم لالا هذه نوكلو سبللا نم

 ىلوال [ نداد داي :ريكذتلاو ] امظع اريك ذتل # ىركذل له الصفم روك ذملا 6 كلذف

 نوركذتب لاخلا ةقيقخ ىلع مهلاهيبتو للخلا بئاوشنم ةصلاخلا لوقعلا بادال  بابلالا 0

 لك ماطخلا لاح نم هنودغاشي أك( مارصنآلاو ىضقتلا ةعرسفف ايندلا ةابخلا ,لاح نا كلذب

 اهنتفب نوئتشالو اهتحيس نورتغيالف

 راه لص ىتي هزاث سب هك * اراد هيض وج ايثد لاح دوب

 سوماقلا ىف اك سمي
| 

| 

 نازا ىبايث قينتس؟ كارا 3 * نازخ داب دشن دزو ىورب وح

 الهكمث اباش مث الفط نوكي ناسنالاناىلا ةيآلا هذهىف ةراشالا رارسالا فشك ىف لاق
 بحلا هنم ذخؤي ملام عرزلا نا لاقي و مرت هرخآ مث رمعلا لذرا ىلا ريصي مث اخيش مث

 | ردق هل نوكيال هسفننم لخمملام ناسنالا كلذك ةمبق هل نوكيال هنم.دوصقملاوه ىذلا
 | ىلاحورلاضيفلا ءام لازئاىلا لا 6 رت 7 لأ ) هلوقب ريشي ةيمحللا تاليوأتلاىفو © ةميقالو |

 لامعالا نم ماعدزهبجرخم مث) ةيرشبلا (ضرالاىف) ةمكحلا ( عيب اني كملف ) بلقل !ءامسنم

 ا 1 جهل مث 0 داهجلاو جحلاو موصلاو ةاكيلاو ةاللصلا نم 1 هناولا انت م« ةيندنلا ا

 هارتف ) ءايرلاو بجعلاةفا نم فحم مث عرششلا قو ىلع ةرضخم اهارت ٌنارملا لامعا ىلا ريشي

 هنم رهظإ هملعو هلقع ىضتقم ىلع ىرج اذا كلاساانا ىلا ةراشا ا 6 كلذفذا ) هلوكو

 ديحوتلاراونا تدب اذامث ىلوالا هتلاج هنم لح ءضت ةفرعملاماقمىلا ىقرت اذا مْ دايت الا نان!

 اولاق اك ةلا تكلهتسا '

 بك اوكلا كلت راونا هراوناب * هءوض يردا حبصلا نابتسا املف

 زا نكف كلكااوكلا :ذاونا لحفست | نبمغلا روني هنا ايكف اهروكؤ. نيشلاك قيحولاف .
 ىرخا لاح نهظيو ءانفلاو لوفالاىلا اهلا ريصنو ىفراءملاو مولعاا راونا ىثالتت ديحوتلا |

 ءافلاو ىراكتالا ماهفتسالل ةزمهلا 45 مالسالل هردص هللا حرش نما © ءاقبلا ملاو نم |

 لصاو ..هدعبام هيلع لد فوذحم اهربخو ةلوصوموا ةيطرش نهو فودحم ىلع فطعلل

 ىهلا روس ردصلا جرش هنمو هنح رشو محللا تح رش ماا 3 هوحنو محللا لطاسل ح ربشلا

 مالسالل ردصلا حرش داشرالاىف لاق + تادرفملاىف 5 هنم حوددو ىلاعت هّتهج نم ةنيكسو

 عينموه ىذلا بلقلا لحم [ هنيس ] ةيسرافلاب ردصلا ناف هل دادعتسالا لي مدا
 ةنو انضم ]و باقلا عاستال 0000 هحا رسشناف مالاسالل هلي املا يف اهب_ قلبج ىلا حدر ,ال

 )هدوني)



 ا

 كنعس نا نعو * مهسفنا الا نموايالف كلذ مهل عقو اذاو هدعو قدصل ةلاحم الق. ةرتف مهل

 فرغلال ها نوأأارتلل ةنملا لهازا ) لاق هنا مالسلا هيلع ىنلا نع هنع هلاوغد ىردحلا
 هنمو مهعججاب هوأر لالهلا موقلا ىءارتو ةعيفرلا لزاما باححا اهلهانم دارملا ( مهقوفنم

 اوقدصوهللاب اونما ) نيعماسلا داعبتسا نم ءايسنالا لزانمل نينمؤملا لوصوفف امل مهريغ غولبب
 هنال ةمالا هذه ىنم وم نم ءادنالا لخادم نيلخادلا نأ ةراشاو ةراشب هفو 03 ) نيلسرملا ا

 ثيدحلاىفو مثالا نم مهابق نعال مهنم ردصاما لسرلا عيجج قيدصتو نلسرملا اوقدصو لاق

 ىانيملاو ءايلا حتفب عني هلوق ( هبابش ىتيالو هبايث ىبتال سأيبالو مني ةنملا لخدي نم )
 ريال ىا اهعضب خسنلاضعب ىفو رقتفيال ىا ةزمهلا حتفب سأيبالو هلوقو ةمعن بيصي |
 رظادلااهيا ايوا [دم ايىنبب ىع ايآ ] كرت ملا 8 ماللاو ةعراضملا فرح حتش ىليتال هلوق ةدش |

 ةريره ىلا نع  ىور - رطملاوه 4 :ام 8 شرعلا تن ند ه5 ءامسلا نم لزنا هللا نا ف |

 ةرخيص تحت نم حقاوللا حايرلاو ةبذعلا هاملا ) لاق هنا مالسلا هيلع ىلا نع هنع هللاىضر
 ىلا هنم مث ميغلا ىلا اهنم لزني ءاملاَنموهف هريغوا ارهن . ضرالاىف ءام .لك ىتعي (سدقملا ته |

 هكلساو هيف هريغ كلسو ناكملا كلس لاقي ه# كلف ف عاقبلا نيب هللا همسقي ةرخصلا
 قورءلاك ىراخجيو انونع ىا 6 ضرالا ىف عيباتي 2# همظنو ءاملا كإذ لخداف ىا هنف هلخدا

 كدي كلسا ١) هلوقىف ضفاخلا رك ذ دقو .ضفاخلا عزنب بصن © عيباني ) هلوقف داسجالاىف
 لودجف ءاملا لخدا كبحاصل كلوقك عِسانيلا ناكمل ناب 6« ضرالا ىف ١ هلوقو (كبدجفف |
 عيبانبلاف يشف أيش هجرخمي مث ضرالا ف هبحب رطااوه نيعلا ءام نا هبفو ناتسيلا ىف ةطبملا |

 نيعلا عوبنلاو نيعلانم جرخ اعوبنو ةثلثه اعبن عبنب ءاملا عين نم لوعفي وهو عوبني عمج

 َ عودزاانع هبريع تاينالا ىءع ردذم لئطاالاف وه 4 اعرز 0 ّآ ت١ نادب 0011 نورس |

 موعطلاو ناولالا نم هتافكو اهريغو ريعشو رب نم هفانصا كي هناولا افلتخم قي اعورنم ىا
 | لاق * ةروصلا راضحتسال عراضملا ةغيصو نامزلا وا ةيترلاىف ىخارتلل مث ةلكو .اهربغو |

 | ناولت لاو امهنم بكري امو دوسالاو ضِبالا ىلع ىوطسي و فورعه نوالا تادرفملا ىف |
 ىلا نالف لاَش عاونالاو سانجالا نع ناولالاب ربميو هل ناك ىذلا نوللاريغ انو ىستك ااذا

 نيح هفافح مث ىا 3 جهل مْ 0 ىهتنا ماعطلا نم انول اذك لوانتو ثيداحالا نم ناولاب

 تينلا جاهو راث رسكلاب اجايهو اناجيرهو اجه جبهي جاه لاقي هتبنم نع روثي نا هل. ناح

 سعزلا ةروس مهي هر رجح

 عمل اذا ىنعي . داعيملا هللا فلخب ال ةلصولاو ةبرقلاب نيقداصلا نيقشاعلاو ةيؤرلاب نيقاتشملاو |

 | قالا رباغلا ( برغملاو قرشملانم قفالاىف رباغلا ىكردلا بكوكلا نوأ ارتياك ) ثيدحلا |

 ا نمو ككوعلا نيب قايزملا دعاشلاك ةنجلا باعها 2 فرغلا لها نيب دعابتلا ىري ىنعيي |

 ؤ ىر ىنعل (مهشيبام لضافتل ) ىردلا ةنكؤكللا ةءاضا ةنحلا لهال نوئيضي مهناو لضاالا فر ١

 ءاينالا لزانم كلت هللا لوسراي اولاق مهاوس نم ىلع مهتاجرد ديازتل كلذك فرغلا لها |

 مسقلا نرق امناو لاجر اهغلبي ىنع ( لاجر هديب ىسفن ىذلاو ىلب ) لاق مهريغ اهغلبيال |



 هي ة* تح نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 لد فوذح ىلع فطملا ءافلاو ىراكتالا ماهفتسالل ةزمهلاو . اهنع نينتحلا لاوحا نايبدعب '

 ةلوصوم اهنوك قشاكلا ريسفتو رارسالا فشك نم موهفملاو ةيطرش نمو مالكلا هيلع ْ

 كعبتنمبو كنم منهج ناالمأل ١ سيلبال ىلاعت هلوق باذعلا ةلكو تدثو بجو ىنعي قحو |

 عضوم عضو مث ءازخلا هاف هنق ءافلاو راكتالادك أتل ءازلا ىف ةزمهلا ترركو 6 نيعججا مهنم 0

 ةلزنمب باذعلابه يلع موكحلا ناىلع. هيننتلاو داعبتسالاو راكثالا ديدشت ديزمل رانلاىفنم ريمضلا |
 ىا.راثلاّنم مهذاقناىف ئئس ناميالاىلا مهئاعدىف مالسلا ةنلع هداسهتجا ناو رانلاف عقاولا |

 نمانلا نما كلام دمع اي.تناأ ىنعملاو . تادرفملا ىف مك .ةطرو نم ضيلختلا ذاقنالاناف مهصرختم

 ةين آلاف هذقتتا تناف باذعلا ةلك ىلاعت هللازعف الدع رافكلا نم هللغ تيثو بجو ىا ق>نف
 دعو ةلكورب دش بجاو هكىنكتا اي ىنكسه ايا ]ةيسرافلابو : ءازجو طرشنم ةدحاو ةلمح |
 تاذعزاو ىزاسنمؤم اروا كى اوتيم ىنعي دشاب خزود رد هكارنا ىناهرىع دمج ىا وت ايا ١

 هبقع شرسو بهلوباو2 ىاهرزاب ارئاخزود هك تسلب وك تسذدن زاكنيا ىنعي ىناهد زاب

 ءرهق تافضل اًرهظم: نوكي نا ىلوالا ةمسقلا ف هلع قحنم نا ىلا ةراشا هنفوأ * [نا ديغَو
 ءايبنالا عيمج هدعيو هدرطو هللا طخس منهج نم هجرخيالو نيعفاشلا ةعافش هعفنيال دبالاىلا
 م ذقناف رانلا نم ةرفح افش ىلع متتكو ) ىلاعت هلوق ليلدب نينمولل ةعافشلا امتاو نيلسرملاو

 نمو رانلانم:للظ مهقوفنم مهل ١ مهقحىف لبق ننذلارانلا ىف نمي دارملا ناكث حو ( اهم ظ

 باذعزا دئدسرتب ةكتانأ نكيل ] مهر اوقنا نيذلا نكلؤه ىلات'هلوقب كردتسا ( للظ مهتحن |
 نيذلانكل ) ةيءحتلا تاليوأتلاىفو © [دندش تفصتم تعاطو ناعاب و شيوخ راكددورب

 | ديغملا نوكرلاو ىوهلا ةدابعو تاوهشلاو تالزلاو ىصاعملاو كزرمشلا نع مويلا 6 مهبد اوقتا

 ىا [ تشهب رد رتدناب ىاهلزنم] * فرغ مهل ف دبالاىلا“ هتطل تافص رهظم اونوكي نا
 ١ ثادرفملا ف امك افرغ ةنطا لزانمىمسو ءانبلا نع ةيلعىهو ةفرغ مح ىوقتلا ىف مهتاماقم تسحب
 ١" تانجفف ةلاع تاحرد مهل نا ناب ضعب قوف اهضعب ىل الع مهل ىا 6 فرغ اهقوف نم ©

 | ءانب ةفوصوملا فرغلا كلت 6 ةينبم 9و محلا ىف ةلفاس تاكرد نم ةرفكلا ام ةلباقكي ميعنلا
 ١ فصولا اذه ةدئاف نا رهاغلا ىتفملا ىدعس لاق * ماكحالاو ةناصرلا ف ضرالا ىلع لزانلا
 | ةنمكهتلا ةراعتسالا ىلع ىزاحلا ىنءملا اهب ديرا ثمح للظلاك فرغلا 1 نانو ةقيقحلا قيقحم

 | فشك ىفو :رهاوملا نم كلذريغو ددو توقايو دجربز نم تن. ةدم مواعلارحب ىفو *
 | لاا ىدياب ةين.٠اهناب ةراشا هيفو * [هدروارب نيمسونرز تش ] ىنع: ةنلابم ناوسوالا

 ةعفترملاو ةضفخلملا ف رغلا كلت تن نم ىا 6# اهتحن ن٠ ىرجم 8+ نيكلاسلا لاوخاو نيلماعلا

 | هلوق نال دكؤ.ءردصم 5 للادعو #2 لفلاو ولعلا ننب توات ريغ نه ةعبرالا 6 راهنالا

 كداعملا هللا اح ال 0 ادعو لزائملاو ىرغلا كلت هللا مهدعو ىا دعوا ىنعم ف فرىغ مهل

 ١ ىتمي داعملاو [ نداد فالخ' هدعو .: فالخالاو ] لاحم هللا ىلع وهو صقن بدلع »كالا

 | ةنكلاب نيعنطملاو ةرغغملاب نسانخلا دعو ىدذلا هللا .دعو ةيمحتلا' تاليواتلا"ىفو © دعولا

 م

 )ع نيقاتشملاو 2(

 سمس م مس سمر نع مص وج ص ص ياسمصسس» تس ع سس



 تسب ةروسو ةيلسلاو ةساحالا هيافدو هديحولاو هناذمساوهو روك ذملا ةلايضفو هللا مالك وهو

 صحزلا ةروس مهي هلأ جح

 لاق ام ىنعم اذهو « فشكلاىفام ىهتنا 6 مكبر نم مكيلا لزنا ام نسحا اوعبتاو ا هلوقو |

 ”ىثنه لضفا *”ىث نا رقلاىف له سانا فلتخا ناقتالاىف هللاهمحر ىطونسلا مامالا لاق *

 هللامالك عما نال عنملا ىلا مالعالا ةمثالاض ميو هللاهمحر ىرعشالا نسحلاوبا مامالا بهذف

 هللاىف هللامالك قحلاوهو نيققحلا نم نورخا بهذو . هيلع لضفملاص#ن ليضفتلا مهوبالثلو

 رك ذلا ةلضف هف نال بهلىنا ادن تيت نم لظفا دحا هللاوه لقف هريغ ىف همالكنرم لضفا

 | مينا دكا ايلنرت رك اورمرعا ادوار كاكا 145 3 َ

 ضخ ا رقلا نتاجات 3ءدراؤلا رابخالاو . ىلاعت هللا مالكوهو طف ركذلا ةايضف اهيف

 هلا هلع لزتا ىذلا وهف مالسلا هيلع ةلاسرلا بحاص دلقو ةريصلا روب هللا كر" ون ملعاف

 لقد: 1 يسوم قدركلا 1312 نإ قل ارنوب ناكل ينو نايف 11-00

 | مالسلا هلع هلوق لوا تايآلا ليدعتف فقوتنمو (نا رقلا ثلث لدعت دخا هللاوه

 0 ضع 3 لضفا نا رقلا ضعب نااآل نا وثلاو رجالا ىف دارا ةروس مالظعاو ةروس

 مئاقلا حدقلا هللا مالك وه ثيحنم هللامالكىفال رجالا ىف توافتلاو دحاو مالكلا لضفىف
 لكب 5 هلاك قحلاف 5 اسالا 0ك 0 نع“ *راعلا 2 لوقلا عامسا نأ عد 5 هنادي ا

 )ع ١ لعلل هعامك ىهنوا صانم نذالا ىلع هجوتملا فدلكتلا ةه> نم هللاىلا برقم لمح لك ىلا |

 ةبنغلا عامس نع متاصتلاو نسحلا لوقلاو ةتسحلا ةلغءوملاو ىلاعت قحلا ىلع ءانثلاو رك ذلاو

 77 لكو نايقلا عامسو لادحلاو ثفرلاو هللا ت تايا ىف ضوخلاو لو لا نم ءوسلاو ناتهبلاو ا

 تسارك نطاب نارك نيا ددركن ان« تتار شوكو وكندا هاب
 ريقعال و

 تليلب نهب نا .تاوص ان داسريه *“ تل شوك زا 11 نورب هن

 نيدلل ك« للاميدع نيذلا ط هلوق هربخ أدتبم وهو ةلرملا نساحلاب نوتومنما أ كتاواإل |
 ةضراعم نمةمياسا| لوقعلا باتا د بايلالا اواوا مه كئلواو © هتساندج فاستالاو يملا |

 1 ةيادهلانا ىلع ةلالد مال كَ مهريغال ةيادهلل نوقحتملا ىوهلا هعزانمو م جهاإ

 ىوتثملاىفو : : ىلاعت :هللاىلا نذالا حوتفم ناك كلذك ناك اذاذ هعاس هياع عراشلار يح ظ

| 

 هفو * ةداعلا :ىئرح بس اهيف الخدم اد 001 ناىبعي اهل نسفناا لوقو ىلاعت مال

 اهشساقح بالا ىلا اولكوو ءايشالا روشق نع اوربع نيذلا مه موقلا كئلوا نا ىلا ةراشا |

 00 -_-غ

 | حفصو وفعنم نا رقلاىفام وهو هلضفاب نولمعيو هئسحا نوعشف هللا لو نوعمتسي مهضعب

 | لماعلاو ذخ آلا ىلا ةيسنلاب نسحالا امتاو نسح هلك نا رقلاف كلذ وحنو ىذا ىلع لامحاو

 ا هللاهمح رى ازغلا مامالا لاق 3 ىدخنال امتوالتىف ناوثلا كك لضفلاب تايآلاو روسلا ضعب

 ا 0 ىلا نا عم ضعب نه فرشا روسلاو تايآلا ضعب و تكاناا رقلا_رهوج ىف

 | توغاطلا ةدبعلا لاو>ال ناب 5 رالا ىف نم ذقنت تنافا باذعلا ةلك هيلع وا كفا 0

 ْ مهداقنا مهعامس همالاعو ةققحا لهاالا هعامس ةقيتحب نحل ىرثلاىلا نثرعلا نم ناسل

 أدي. يع ريزو 000 ناسرد مكي رتفد لئاوارد

 خان . ١.
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 مص ه١ جم نورسشملاو ةتلانلا ازا

 نوممتسي ىنعملا نوكف ةلمكتلاىف ىودهملا ءاكح اونم اف هناعياب .مهريخاف هيل عا ار ك1
 لاقو « رارسالا فشكىف مك هللا الا هلاال لوق وهو هنسحا نوعبتيف ركب ىلانم لوقلا
 ىلع ةلالدو ةفاضالاب مهلاغ رمشت م هريمض عضوم رهاظلا عضوف ريشنف' ىا هوحنو داشرالاىف

 لطابلا نم قحلا نوري. نيدلا ىف اداقن ,”موكح ةبانالاو باشحالاب مهفاصتا رادم نا

 ىلع ايرج هميمعتو لوقلا قالطا ىلع بم اذهو . ىهتنلا ل ءفالذ لغخفالا نوراؤيو

 هريغوا ناك ان ا رق اقلطم 0 لل.تحيو ريقفلا لوي * لصالا

 نسحا لزت هللا ال هقح ىف لاق ىلاعت هنال نارةلاوهو حاصلا لمعلاو نامالاب هنحا نوعتف

 دعبالا ىا هتسخا نوعّشف تادرفملاىف بغارلا لاقو * ةدوسلا هذهىف 57 م( ثيدحلا

 ناطيشو ناسناو كلمو ادخ نخسزا تدسا ميا لوق هكهدوهرف قئاقط ارحب ردو ] ةهشلا نم

 بيغرت اهوزر ابس هو . دناوخ ىداعمع ناطيشو . ديوك ديو كن و لطابو ق>ناسنااما .٠ يرن

 الن هلالتيتو) لاق م دناوخ, دوم تزع ترضحو . دياهت توعد تعاطب كلمو .دنك

 تريض+ نانززا حل تاضالا ند ااط تركو باطص يح ا ازكدتناب !١ نملاج ناككيتي احس

 نا ىضتةف مومعلل لوقلاىف ماللاو فلالا نا اضياو « [ دننك ىوريب دناهدومت عاتسا لوسر

 لوق لك لل.تحي ىنمم نسحا اوعبت نا مهلو هريغو نآ رقلانم لوقلك ىف عاّسالانسح مهل
 نوكي اذهىلعو هللاىلا ىدهي وا هللوا هللا نم ناكام لوةلك نسحاو هب لمعلاو هتيارد عاينا

 عم لجرلا سلجب ىبلكلا لاقو * ةسجتنلا تاليوأتلا ىف م لسقلا اذهنم لاّوقلا لوق عامسا

 عدبو اهم 0 املا ذخأتف اهةسحا عبق ىواسمو نساحم كثيداحالا مهتسيف موقلا ا

 لهاو درذك لفاحيو نالاعرد دك كح ناكتش لوقزا دارم هك هتفك بال ردو ] اهيواسم

 [هدما لاثماردو ناشيا رد دننكم راتخا لاوقا نا نسحا تعباتم

 دك ان عد افصام ذخ

 مالسلاو نك اهر ارىدردو رادرب ارفاص #* مامت نك لمأت ىوردىونشي نوح سك لوق ْ

 اذا هاو تلتف كا لودتا اعلا هلا فاورعا نا اكلك عابتاو لوق عاما دنا هتفكو ]

 حدامتو ادعا حباقم اذا قر كدناةتنكو « تصخر نود تعزعو خوه نوذردعا محب

 تريس نود مالسلاهيلع تساىسوم ُةَهرط الثم هك دنياميم نسحا تعباتم ناشيا تسايل ها
 تلاطاذالتقلاىلو نا نيدلاىف نسحالا اذه لاثم رارسالا فشكق و « اذهىلعو [نوعرف

 ويف اهلثم ةئسنلا' ةكشلاب ئْرَجل ناو + نسحلا وهف ةيذلا# ىحَرو افغااذاو' قسحوعف' مذاب

 ناو . نسحاوهف حجرا ناو نسح وهف لاكوا نزو ناو . نسحاوهف رفغو افع ناو نسح

 مالسلا مكملعو لاف مالسلادر ناو . نسحاوهف هسفن ىلع ففط ناو نسحوهف :لدعو نزئا

 هلعفزاو نسح وهف اكار جح ناو . نسحاوه: هللاةحرو مالسلا مكيلعو لاق ناو نسحوهف |

 اءالث انالث ايلسغناو نسحوهف ةرم ةرم ءوضولاىف هءاضعا لسغناو . نسحاوهف الجار |

 ناو. نسحاووهف :ةنسحم ةازاح ناو نسخ وهف هتملاغم لثع ةملظ نم ىزج ناو . نسحاوهف |
 هذهرياظتو . نسحا وهف احبسم .نلمق ناو نسح رئاخلاو زئاجوهف اتكاس عكروا دجس |

 (ةيالا )
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 0 ةروض ٍ هه مذ »*>

 ( فيا ا كرادت رذعت تقولاى غم اذاو قارتحالا نم ناسنالا ملس هنطاب بو مسجلا ضل |

 ةصرفلا نامز ىلع |

 ارنشيوخ ناك لفاغ ىا ىزاسى هزونان * تساهتسج نوري مشج زاريتوج تصرف 'ىثحو

 توغاطلاو .هنعدعب هينتجا لاقي [ندش وس كياب : ٍبانتجالا] #توغاطلا اوبنتجا نيذلاوؤ#
 ىلع ماللاميدقُس نايغطلانم توعلف نايصعلا ىف دحلا زواجت وهو نايغطلا ةيا ىصقا غلابلا

 ظ تعنلاىف ةغلابملل هب فصو مث تومظعلاو توم ر لاك ةغلا.ملل ىب توبغط هلصا نال نيعلا

 | لاق م ثينأتلا نود ةدئاز هؤاتو ناطبشلا وه هب دارملا نال نابغط ناطيبسشلا نيع نأك

 | توهاللاو توربخلاو ازكي ةوطرالا رى ةيلصإب تقدما ءاغلانبر ارلاسالا» «فغكاات

 لمعت سل يكل ثنؤيو توغاطلا ىا يقفل توصهرلاو تومحرلاو توسانلاو

 ا دعتم لك نء ةرابعوهو بغارلا لاق * سوماقلاو تادرفملاىف ام عمجاو دحاولاىف

 شار هلك ناطيشلاو ندهاكلاو ىزعلاو تالللا توغاطلا ىيرطاعلا 6 1 دقلا نودنم دو.رءم

 تل تطاحا اذا قولا اذه .:نارحف م مهاربانع كلذ لثم لقث اذك ساحن نم. ردق |
 ظ

 رسالا. .تفشكى ؛لاقو:+ تاكل“ لها« ةدلعأو) هللا ةنود نم :دنعام :لكو مالا لالض ١

 00 ةيمحتلا تاليوأتاىفو © توغاط هدو.عمو غاط وهف هللا ريغ ع درع نملك

 هيلا عجرو هالوم ىضر قئاعو هاوه فلاخ نم توغاطلا بنتي امتاو هفن دحا لك

 اهعرفو لهجلا اهلصاو ايندلا توغاطلا لهس لاقو + ةيلكلاب اعوجر هاوس امس جورخلاب

 ةسسرافلاب ىنعملاو : ةيوقءلاو ةوسقلا اهناريمو ىصاعملا امر هو رخافتلا اهتنيزو براشملاو لك املا |

 دتسر ىلاعت ىادخ نود» هجره زا ىنعي هنهك اي ناتباي ناطيشزا دنتفر وسكس كتان او] |

 ناطرشلل ةدابع هللاريغ ةدابعزاف هنم لامشا لدب ه# اهودبعي نا 8 [ دندش فرط رب ناشيا

 | انههتوغاطلاب دارملا نا ىلا ةراشا اهيفو مولعلارحبىف لاق * اهل نيزملاو اهب يملا وهذا

 | لعاورحبلا ىف لاق * ايلكالابقا هاوساامع نيضرءم هيلع اولبقاو 5 هللا ىلا اوناناو ف عملا |
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 رذكينث) ىلاعت لاق اك هللاب ناعالا هللاىلا ةبانالابو اهيرفكلا توغاطلا ٍبانَِحاِب دارملا نا

 ىلا ةيانالا ىلع توغاطلا بانتِجا مدقو (قثولا ةورعلاب كسمتةسادقف هللاب نءمؤيو توغاطلاب |

 مدقثح هللا الا هلاال ديحوتلا ةلك قفو ىلع للاب نا الاىلع توغاطلاب رذكلا مدقاك هللا |
 ناوذرلاو باوثلاب  ىرشبلا مهل 9 ىلاسعت هلل ةيهولالا تابثا ىلع ةيبلالا دوجو ىفن
 نوررتحم نحو. تروملا نوضح دنع رتكتاللاوا“ اينانلا فر حولا لعل ران ةغ يلا تزع ىك الا

 ىحو هللا نم لضفلاو ةيادهلا لها نم مهناب ىرشبلا مهل رابكلا ضعب لاقو + كاذ دعبو

 نوكب حيرصت هيف هنسحا نوعبتف لوقلا نوعمتسي نيذلا دابعرششبف ف ىربكلا ةماركلا
 | ريشيتف كلملا ريشبت اماو ايندلا ىف ريش وهو مالسلا هيلع لوسرلا ناسل نم ىيشبتلا
 ثم ةر حالا يشيب ةلمجابو (ةرخ الا ىفاو اندلاةاملا ف ى ريشبلا مهل ل ىلاعتلاق م ةرخ الاىق
 نالبق * تفذحف ءابلاب ىدابعلصالاو . لوالا لهأتسا. ىناثلا لهاتسا :ن ايندلا ريشبت ىلع

 )ا اولأس نيحرييزلاو ةحلطو ديعسو دعبسو :فوعنب نمار استعوو ناني تامعف تازأ ةبالا



 مك م/ نورشعلاو ثلاثلا ءزجل

 امنا ةلظلا نال مهب مك#و رانلاىف مهلاح ةدشب راعشا هبفو + مهقوفام ىلا رظألا نم عنم امنالو

 اهسفن رانلا نم تناك اذاف زاححلا ضر أ ةراخلا ىضارالا ىف اصوصخ دربتلاو لالظتسالل ىه

 قبس اكرانلا نم مهب طحيام هب هبش ةميطاوهو اهطاطسف ىا (اهقدا رس مهب طاحا) ىلاعتلاقاك
 هلوقو (مهلجرات<نمو مهقوف نم باذعلا مهاشغيموبإل ىلاعت هلوق ةي.ًالاريظنو فهكلاف .
 | رانلا نم قابط ىا للظ مهتحن نمو مهضعب لاقو + 6 شاوغ مهقوف سو داهم مهجنه مهلزل |

 اهتاكرد ىف مهب ”درتدنع اضيا مهل لب نيرخ الل للظ ىه ضعب تحت اهمعب ةريثك تاكردو

 ىذلا لفسالا كردلاو رعقلا ىلا ىهتني ىتح اذكهو للظ مهتحن نم ىه ىدسلا لاق اك |
 وهام ىمس فيك ةمحتملا ةلئسالاف لاق اكو مهل شرف ىهو مهتحمن نمل لاظلاف نيقفانمالوه |

 همكح ىلا ببسلا اضاف اهتحن نم للظت اهنال باوجلاو اقوف نوكيام لالظلاو اللظ لفسالا

 مهرذحيو اوْمْوِل نآرقلاىف :6 هدابع هب هللا فو 8 ىذلاوه عظفلا باذعلا 6 كلذ 9#
 نا ىنعي نينمؤملا هدابع هب هللا فوم طيسولا ىفو * هفف مهعقوبام اوبنتجبل ديعولا تاياب هايا

 دحوتلاو ةعاطلاب هوقتيف هوفاخل نينمؤءال فيو وهو رافكال دعم باذعلانم رك ذام

 ىلبخس بجوال اوضرعتنالو 46 نوقتاف 9 ءايلاب ىدابعاب هلصاو [نمناكدني ىا] ««دابعإإ»
 | ىلامتهّللا نا ىلا ةراشا هيفو « ةمحرلاو فطالا ةياغىلع ةيوطنم ةغلاب ىلاعت هللا نم ةظع هذهو

 ا ه.تردلال لمس وهام اللا دوجولا تحج قندلدا ةنحلا نا هدابع هب قوس اطوس مج قلخ

 ' لهاتسمو اقيق> ادع هديع وهف نارسلا اذه نم هايا هللا فيوخَدب فاخ نف ةحاصملاو

 ١ ٍباسملانم نورفي قلخلا نا هريس سدق ىباطسبلا ديزي ىلا نعو + هيلا ةفاضالا فرشل

 ١ لمصخت لقاعلا ىلع ىتافكل ىدبع باسحلا ءانثا ىل لاق ول ىلاعت هللا ناف هيلع لقا اناو
 | ىارتالا) لات ديلا قع هلل ارحم ن وكيك, جل اعت ةلنا: فاش قالوا ى اهليمكيت و ةيدوملا
 ةمدخ فكف قولخم وهو هدنع امرتحم ريصيو ةماركلا قدحتسي كواملا نم اكلم مدخ نم نا

 ةريخالا ةححلا جحامل هللادمحر ةقيدحايا مظعالا مامالا مقر هيرييظلا ىواتفرخا ىف لقت + قلاخلا ا

 ةنعكلاب اب هلاوحتشي نا تيبلا باح لأسف ىرخا ةيم جحا نا ردقاال ىلعل هسفن ىف لاق
 كقبسل كلذ لعفن انكلو كلبقدحال نكي ل اذه نا اولاقف موقيل اليل لوخدلاىف هل اونذأيو .

 ىلع نيدومعلا نيب ماقف لخدف بابلا هل او>تفف كب مهلك سانلا ءادتقاو كملعىف كمذقتو
 دقو ىرسسبلا لجر ىلع ماق مث دجسو مكرو فصللا ىلا نارقلا ارق ىتح ىن.ءا لجد |

 ىلا لاقو جانو ىب مس املف نارقلا متْح ىتح ىرسيلا هلجر رهظ ىلع ىلا همدق عضو

 هتمدخ ناصقن بهف كتفرعم ق> كفرع نكلو كتدانع قح فدعضلا دعلا اذه كد.عام
 تمدخو ةفرعملا تصلخاو تقع دق ةفدح | اي تيبلا بناج نم فتاه فتهف هتفرءم لامكل |

 لثم نا مث + ةعاسلا مايق ىلا كيهذم ىلع ناكو كعبتا نملو كلانرفغ دقف ةمدخلا تندحاف

 هيلع ناكو هلالجو هتبه ةعلاطمو ىلاعت هللا نم فوخلاو ىوقتلا نع ةئشان ةيدورعلا هذه

 لجرملاو هتوص ليقو نالغلا زيزالاو . ءاكلا نم لجرملا زيزاكز يزا هردصبو ىبدي مالسلا
 امس .تويعت تف

 (ردق)



 ضنا و مي ىلا دع

 قبل ع بترتملا نا ىلع هي آلا تلدو * كلذي ىلا ةمالا نم هريغف ناصعلا ريدقت ىلع ىفاخ

 بئاصلا لاق : رئابكلاو رئاغصلا نعوفعلازوحبف ٍباقعلا نم فوخلا لب باقعلا لوصح سبل

 اهتز هركذا قل وفعاب ىبك دشيدنا هح * ديوشبم هار هدرك باليس ةرهج زا طيح

 هلاصلخم# اكارتشاالو الالقتساال هريغال ترما امىلع 45 دبعا © هلوقب بصن يادو

 [ايدزا اددوخ لمع هدئزاسصلاخاي كرشزا اردوخ شيكوا ىارب هدتنك كاي] ىفشاكلا لاو +

 هك ىيدو كو وا لف 0 بهذمو نيدو لوس هل لكو

 ربخ هحادخز ا ت تسا قلخم ىور هك ارت * ديد ناوتث دارم ىور هشيا تشيز

 هوديعت نا 6 متكْشام © رافكلارششعماي اودبعاف هب تما ام تلثتما دق ىا: « اودبعاف ف

 هب اورما دنع اوهن امع اوهتني مل امل مهنأك ىنخي الام مهلع بضغلا ةدش ىلع ةلالدلانم هبفو
 ىلاعت لق كابا نيد تفلاخ .ثيح دمعاي ترسخ نوكرمشملا لاق املو باقعلا مهم لحي ىك |
 همهيام ةعاضا نع ةرابع وه ىذلا نارسسملاىف نيلماكلا ىا 0 نيرساخلا نا لق ©

 ءالاوي لاملآ"ىف لمعتس لاملا سار :ضاقتنا نارسخلا تادرفملا فو « هنم دنالام فالتآو
 وهو نيملا نارسخلا هللالعج .ىذلا وهو باوثلاو نامبالاو لقعلاو ةمال-لاو ةحصلاو

 ىا اهلرفكلا 1 لولصلا 7 مهسفنأ اورمسخ - ناربخ ةلصلاو لوصوملا نه ةلجاف ا

 نايز] ىنشاكلا لاقو * اورسخ لوعفم مهسفنا هلوقف ةعاضإلا ىالتا اهوفلئاو اهوعاضا

 اضيا مهلرفكلا رايتخاو لالضلاب 6 مهلهاو 9 [ دتتفك هارك هكدوخ ىاهسفنرد دندرك
 جاوزالاب رسسضيو سوماقلا ىف اك هتبارق وذو هتريشع لجرلا لهاو لها عمج نيلها هلصا

 كلملا نبال قراشملا حرش ىف م عومجملابو باحالابو نراقالابو ءامالاو دسعلابو دالوالاو

 اوادبتسا ثيح 46 نيبملا نارسخلاوه 9 نارسسلا هي كلذ الأب اهءارو ةكلهأل ةكله ىف

 هكدشاب هاك ١و ديئادب ] ىنشاكلا لاقو * رارسالا ىفشكىف 5 تاكرد تاحردفابو اران ةنجلاب

 ةمحتلا تاليوأتلا ىفو 9 [ دنا هديشوب فقوه لهزا سكحيهرب هكاديوه نايزءنا تسنفا

 رسخو هنع ىهمنام باكتراب ءابقع رسخو ىوهلا ةعباتم هايد رسخ نم ةقبقحلا ىف رساخلا ا
 6 رانلانم للظ مهقوف نم مهل » لاقف نايب عونب مهنارسسخ حرش مث هريغ ىلوتب الوم | |

 عمج فرغك ةلظ عمج لالظلاو للظ نم لاح مهقوف نهو نيرساخلل ريمضلاو للظلا ربخ ملا

 كلطظاام رارسالا . فشكقو*«ا[ن رامياس] ةيسرافلاب ةفدلا ةئيهك * ىشو لظن ةباحسىهو هقلغ |

 كلل نوكلاح ضع قوف اهضعب ةكارتم ةريثكرانلا نم لظ نيرشاخلل ىتعملاو !. كقوف:نم

 اهتقاثكو اهلطافل ةلط رانلاىمسو اهناخدو رانلا نم تاقدارسو قابط دارملاو مهقوف نم للغلا |

 | هلاصلخ هل وق قام فالخ ملكتملان ءرابخا دبعا هلوق نال ةفاش الا, توها تو لكنك يرد

 مذ رقلا نع فاك لان رعلا رهاقخ هلوعقفمو هتلص هدعبامو ترىما هبق رابخالا نال ندلا |

 | ىبد هلاصلخىل وملا ىتدابعي بلطاو ىقعلا الو ايندلا ال دبعا هللا لق ةمجللا تاليوأتلا فو ©

 أ داشوالا ف لاق 6 متكشام اولمعا ) ىلاعت هلوقىف ام ديدحتال ىمالاو . ىلاعت # هنود نم

 | [ هكدتنان1] * نيذلا 8 [نا راكتايز هك ىتسردب وكب راكئايز رساخلاو : نايز ] ةيسدافلاب

 | اهوعقواو ىدمرسلا باذعلل اهوضرع ثيح ةنجلا لدب رانلا نولخ دب نيح ه6 ةميقلا موي ©



 افصتم مالسلاهيلع لوسرلا ناك اذاف اًهاس دع صلخا نم هذ صالخالاب وه اما نيدلاىف |

 ىفوا هلام ىفوا هدسجىف لاءالتبا هلمعب اهغلبي ل ةلزنم هللا نم هلت قبس اذا دسعلا نا ) سو

 ىساحلا ثراحلا لاق + تافصلا ىف ءاقيلاو تاذلاىف ءانفلاو داب آلاو لازآلا ارا فب هلم« |

 ىفوي اما ) لاقف هباوث هللانيب ىذلا وهو هللا صماوا ىلع ربصلا هنوها هف ريصو هلع ا

 شبيرف رافك نا ىور 5 لق 0 ىخرلا ماقم. ىلا هب غلب ىد هريصل ذذلتب نم راصلا لب ٌ

 كموق تاداسو كابا ةلم ىلا ىظنتالأ هب انتيتا ىذلا ىلع كلمحام مالسلا هيلع ىبتل اولقق |

 مه م5 ع نورشعلاو ثلاثا ءزجلا

 | مظع عم ءازجلا مظع ناو (هللانم هل تقبس ىتلا ةلزنملا هغلبب ىتح كلذ ىلع ربص مث ءدلو

 هلف طخس نمو ىضذرلا هلف ىضر نث مهالتبا اموق بحا اذا لجونع هللا ناو ءالبلا

 | ناسحألاو ىوقتلاو ناميالاب لاصخ عبراب موقلا هللا فصو ىلقلا سئارعىفو + طخسلا

 | هللاب هللا اوقع لب ناثدحلاب لالدتسا ريغ نم هتافصو هّاذب ةفرعملا وهف مهنيا اماف ريصلاو

 مماسحا اماو هنع باجتحا الب اوماق ىتح نوكلا نع مهسفنا مهديرختف مهاوقت اماو

 | ىف مهتماقتساف مهربص اماو هلاج شك تعنب مهحاوراو مهمولَعب ىلاعت هتيؤر مهك ارداف

 فاصتالا دعب ةيموعدلا ىعديالنإ وبصلا ةقبقحو * ىلكلا فششكلا ناّتكو لاوحالا ةيظاوم

 هذهب فراعلا ناك اذاف قحلا عسوب اهعسوو بواقلا ضرا 6 ةعساو هللا ضرا) ىنعمو اهب

 وهو ةرخاآلا رجاو ةييرغلا تادراولاو دجاوملا وهو ايئدلا رجا نارجا هلق فاصوالا

 ريو هلربصو هئمربص هوجو ىلع ربصلا ىسدقملا يهاطلاقو * ءالبلا ماهسل ىف دهتلا ريصلا

 ةهاركلا ايف ىدبيو ةبيدملا عرج نم رباصب سيل نيسان فسوي لاقو *لا (نورباصلا

 | © ترما ىلا © نيكرشملل دمحاي لق ىلاعت لاقف ةلملا كلتب ذخأتف ىزعلاو تاللا نودعي

 ىا © نيدلا هل اصلخم و ىنوك لاح 4# هتلادبعا 99 ناب ىا 46 نا لف ىلاعت هبناح نم

 هلوق ىف م ريغال قحلاب دوصملا وه ةدانعلا نم دصقملا نوكي ناب ءايرلاو كريشلا نم ةداعلا

 كوا نوكانال #3 كلذب ه# ترماو 8 (هب كرشا الو هللادبعا نا ترما امتالقإل ىلاعت

 تسلا آل ىرخالاواندلا قف مهمدقم نوك ١ نا لجال ىا ةمالا" هذه نم 6 نيملسملا

 قباسلا ةيترم قوبسملا كرديالذا نيرادلا ىف مهقبس دقف هتما صالخا لبق صالخالاب

 ترصماو) ىلاعت هلوقك نوكف ةديزمماللانا رهاظلاو مهدعب ءاج نه عم بامسالا ىلا ىرئالأ

 لكنال ىتاماز .لعا. نم ملسا نم لوا نوك ١ نا ترماو ىنعملاف «لسا نم لوا نوك !ةنا

 نوملسم هليق ناك ناو ءابآلا نيد فالخ ىلا ءاعدلاو مالسالا ىف هنامز لها مدقتي ىن

 هجزاعيال هدحو ىلاعت هلل ةيئالعلاو رسلا ىف تاكرلا عيمجج نوكينا صالخالا مهضعب لاق +

 صالخالاب مالسلا هيلع ىلا ىماو ةدابعلاب قلخلا عم سما هرس سدق دينملا لاقو * ”ىش

 46 ىلد تيصعنا فاخا ىنالق © هاوس صالخالا ماقم مامت قيطيال ادحا نا ىلا ةراشا ايف

 نم فاخا ىا “ مظع موي باذع هه كرشلانم هلع مت ام ىلا لملاو صالخالا كرتب

 ةيصعملا ماظع بسحم لاوهالاو ىهاودلا نم هنففام ةمظعل مظع موي وهو ةمايقلا موي باذع

 ١ اذا هردق ةلالج عم مالسلا هياع هنال ةغلابملا قيرطب ةيدعملانع رجز هيو + لالا ءوسو

 0 (فاع)



 لدم يربك ع ل

 هدم

 سعزلا ةروس هسا در دعا

 هللا ىوسام عه هنأقمل رطخ ىلعف ن هلا ريغ اماو ل عا زلال "تا هققد فر امو وهال قس الف

 ىدنجخلا لاق : بلطلا نسح ىف عدوم نادجولا نسح ىنعي ىنادجو ةئسح مهل ىإةئسح

 دوصقم هوك تفاي ناو بلط ىب 5 دوجو جنك ديلك ىداأ 0 0

 دوم ناقشاع راك تنقاع هكا زاياوج وش قشع ناظلس رد ركاجو"

 رجاهملف هنطو ىف ناسحالاو ىوقتلا ىلع رفوتلا هيلع رسعت ن 86 ةعساو هللا ضراو 8#

 الصا طبرفتلا ىف هلرذعال هناف نيحلاصلاو ءاسالا ةئس وه مك كلذ نم هنف نكم ثيح ىلا

 نم هنيدب رف نم نا) درو دقو ىصاعملا هيف رهظيإ ئذلا دإبلا نم ةرحهلاىلع ثح هبفو *
 اهلجالو ايندلا ببسي رارغلانع ازارتحا هنيدب لاق اماو (ةنخلا هلتبجو ضرا ىلا ضدا

 ىلا ريشي ةيمجتلا تاليوأتلا ىفو © هنم رجاهملانم ىصعا هلا رجاهملا ناك اذا اصوصخ
 تافشاكملاو تادهاشملا باوبا نم هيلع حتفي اب بلاط رتغي الف اهل ةيامنال هلا هلللج ةرضح .

 تتارمل ةناق الؤ ٍبرقلا تاماقمل ةياهنال هناف ىصتالا لحلاو ىلعالا دصقملا غاب دق هلا نظيف |

 ىونثملا ىو 5 لوصولا ا

 5 هللاي ىسربم 0 33 ت0 تياهم ىف ردارب ئئا

 هدودح ىلع اوظفاحو ىذالل هوكدتي م ! مهنيد ىلع اوريص نيذلا 86 نورراصلا ىتوي اما |

 هلذب 'ىثلا ةيفوت تادرفملا ىف لاق * [ ندادبم مام : ةهفوتلاو ] ناطوالا ةقرافعو لهالا ةرحاهم

 ربصلا نم اودياكام ةلباقع د6 مهرجا ف نوطعي ىنملاو .انفاو هلوانت ءؤافيتساو الماك انفاو |

 ةمانقلا موب نيزاوملا بص هنا ) ثيدخلاى و رصخ و ىلا 7 قا 3 باسرع © 2

 بص لي, ءاللا لعد ال مهروجا اهب نوفوف جحلاو ةقدصلاو ةالضلا لهال

 ( لضفلا نم ءالبلا لها هب

 ناك ديزكبزا هديجنر ناردناك « ناكديدمت ىرو#د نييم وت
 رشي مهم هداذ شراي فطلا + رتب مت اهمعز زا: اركرم

 لزتف (ىتمالدزبر) مالسلاةللع لاق (اهلاثمارسشع هلف ةنسحلاب ءاحنمإ» لزت ال نايس لاق «

 6«ةبح ةئاه ةلبلس لكف لباتس عبس تينا ةبح لثك هللا لبس مهلاومإ نوقفتي نيذلا ل“
 افاعضا هلهفعاضيف انس> ارق هللا ضرّش ىذلا اذنم 02 لج (ىتمال كراش مال سلاهملعلاتتف |

 | هللا ل وسر ىهتناف (باسح رغب مهرجا نورااصلاىوناعا) َلزَو مى "جاع ترز لاّمف يرث

 لثمالاف لئمالا مم ءاينالا) لاق ءالب دشا نمانلا ىأ مالسللا هيلع ىلا لثسو . ٍلسو هلعةلاىلص ظ

 ا م3 هؤازد 5 اخف هلم ناك نمو 06 ءقلا ءايرلاو كاملا ك ا اف قاتعت

 ا ىربغ ىنم نوللطيالو «امدلا هدهى) ىلط ىف «اونسحا نيذللا ) ةيمحتلا تاليوأتلا فو 8 ا
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 ا المح نم لا ايالملاو مالآلا كف م كلذو مهارتعا امل هقوقح ةاعاسم ىف 5 اوطر 5 مو

 | بهذي امم ضاراقملاب ضرقت مهداسجا نا ايندلاىف ةافاعملا لها ىنت ىتح ابص رجالا مهملع

 ا هةقراذ هند َْى ناك ناو هؤالب اعل الص هيد ْق لام انف ( هند بدسح ىلع لحرلا ىلا |

 | ةيلعت هنا لد د ىلا لن هل سبل" نك ضدالا ىل اع يشفي ىتح كلذك لاذاف هب 15 غنوه |



 سطل 0 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 هنأ معان ) تفك ار ىريخ ءازتيربا ماش نزع لع . تساتيادهب ىاهلا ملع٠ تسا تياور,*

 هلق نم هما اونوانيذلانا ) تفك ار ىعاهلا ع « لمعلا ماما هنآل لعلا مدقف » مهلا الا هلاال

 نادب ىعدا مهو هكتساىملع همهنيا ىاروو 6 املع اندلنم هاتءاعو ) تفكار ىيغ 3

 هبزوطحالو) ىلاعت هللا لاق هتقيقح ىلع هسفنس لجو نرع هللا لع كلذو [ دنئامرد نازامهفو قسفرو

 | لاوقا دعب ىدنع علا ةقّقحو دوحج ربطاو ريخ غلا هرس سدق ىلشلا لاق + 6 اماع

 ١ رابكلا ضب لاقو * قلاىفام فرعي ىتح هملع ثيح نم قحلا ةفصي فاصتالا خباشملا
 نيناوقلاب لاغتشالا اذكو هبف ىتفيو مولعملاب لصّي ملام ىا باحح رعلاو لع اهلك تاماقملا

 قئاقحلاب قلعتي ىذلا ىهلالا معلا نال كلذو لودولا نع عئام باح شيفا مولعلاو

 عيمج نع ةيلكلاب هتيرعتو بلقلا غيرفتو ماتلا راقتفالاو هجوتلاب الا لصحال ةيهلالا

 هيحش كوادلا تامدقم نف لاحلا ملع اماو ةيممرلا نيناوقلاو مولعلاو ةينوكلا تاقلعتملا

 بيسوهو اباخ نوكي فكو باح اقلطم معلا نا دحا ىعديالو هنيعو هسفن وهال عنام

 ريكتلاو راختفالا نم هيضتقبام ءانفو ملاعلا دوجو ىف هتانفنم دبال نكل ناعلاو فشكلا

 هناحبس هللا لأست :موسرلاب ءاملعلا كلس املق ابا هام .نوكلو اهوحنو رثغلاب ءاردزالاو

 | انلمجيو ماهلالاو مولعلا عاوناب انطاوب رونيو ماكحالاو عئا رمغلاب انهاوظ نيزب نا

 نيعملا وهو نيما نومومذملا محو نوملعيال نيذلا نمال نوحودمملا مهو نوملعا نيذلا نم

 | ىلا مهقاضاب مهل فيرشت هيفو هنبعب اذه ىلوق مهل لق ىا :* اونمآ نيذلادابعاي لق

 | رارسالا فشك ىفو * ةرسكلاب :اذتك ١ تقذح ءانلاب ىدانعاي هلصا ناف ةلالجلا 0

 ' ىاوهرب هللا ىاضرو دندادب قح تقفاوع شيوخ قف ثا كيلا لعاؤتاب باطخ نياز

 ناشيإا انثي تفاضا . مقر: 'نيملاغلاٍتزنو .تمك تسوذ.نانثنا :تيدوبعتفدان ديدي كارب نسق

 نم هللا هنمآ هللا تاذ ىف هفن تقمند) تفك مالسلاه لع قفطصمو «ىدابعايإ هكديشك

 | هكدنيوك أسم تمابق ىدارف ركأ ديوكم هرس سدق ىءاطسب ديزيوباو ( ةمارقلاءون باذع |

 ١ اندود هكم بك ض رع قمنا سفن نياو 2 ردا خزودب كيعتما نم 6 نك فوزدا ٌ

 | اوصلخ ئيذلا دابعلا مه صاوخلا ص خا نا اضياو *ىهتنا [مدي ثكىو رو مدمج راسوزا |

 ااقلاال ب نادي ما قلاخلا هلاازوشا وقفوا امهتاوكل دوخل الاول ايدل[ م ريغل ا: ةيكولع نم

 ْ نع ىوقتلا لودح نامالاب نال مكر ىوقت ىلع اوتننا أ 5 مكبداوقتا 8 3 ةحو اقوش '

 امع هباوقتاوا هتصعم بانتجاو هتعاط ٍباست؟( هبضغو هباذع اوقتا وا كريشلاو رفكتا

 ١ - هذه ىف اونسحا نيذلل © 3 هلا معاو هلاصوب اوزوفتو ةعبطقلا ران نماوضاخا سي ْ

 ةداهشلاة لك اهسأرو صالخالا هجو ىلع ايندلا هذه ىف ةئسحلا لامعالا اولمع ىا :6 ايندل ١

 ' اوئسحاب قلعتم ايثدلا هذه ىفو نيذلل هربخو ادم كَ و 0 تانسكلا نسحا اهناف ْ

 | « فرعيال ةرخ الاف ةميظع ةبودمو ةئنسحىا (ةرخ الاةعرنم ايندإا) هلوث ىلا ةراشا هفو ١

 ١ كناكسادنت*نا. نانلخطآلاونانتمالا“ ناتقالا الازكلا نال اووهعلاؤ>ةنللا ىو اهننك ١
 ىوسام بيغي هللا ةدهاشمبو دهاشملا وه نسحملف كارب هناف هارت نكت مل ناف هارت ١ )هلا



 سحزلا ةروس مهي م8 جح

 ناو ةالصلا مع مث كاب ز2!انقخب ديلكو :وايطلا فوح تا طنا نعت !ةؤلملا, كة فول د اذا الثم هيلع هملع بلط بجي :ىعرش ىماب لفتشانم لكف ءارشلاو عيبلاك هشام ماو كلاذانل نمل لا طيعام رمق ودك اواو تورم اكون تميل نا دامت !ةيليل انا زقالإ و نابل
 هملع ذدئايح 0 جملا هذخا ناو مايصلا معفف نظنينا: ةلغ بجو ناعم ماك |

 ام دنعالا هلع بجبال ماكحالا راس اذكهو ةفراصملاو عويلا عع هيلع تهتف ىاقغأةوإ ةيدوو فتنملا كلذ ةاكذ لح هيلع نيمت لوحلا هيلع لاحو لام هل ناكاو |

 لصحنام رده نامزلا نم هل نوكي نأ ثيحمب هبرشب ديرت امناو نيعملا تقولا .لولح دنع دير |

 رعف لالا لب دارملا وه روك ذملا اذهو لمعلا تقو هبيقع لخديو هب بطاخلا علا كلذ '

 تحب 4 ةلزنع نيياحالا ضعبفف عقبام لعو هنم دحا لكل دبال ماعطلا ةلزنع لاحلا

 ىلضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف) درواهف ا دا رملا معلا نيعىف لاقو *تاقوالا ضعب ىف هيلا

 | ةبجاولا ةيلقلا ةلماعملا دارملا اذك و هل اطرش هتوبشل لمعلل عت ةلماعملا اعوهو هريغ ذا (ىتما ىلع .

 لكوتلا نه ىلقلا لاوحا ٍي هيلع ضرتشي ىا 0 لك ىلع ةضارف للا ٍبلط) درو اهف

 دوجلا وحن قالخالا رئاسف كلذكو لاوحالا عيمجىف غقاو هناف ىضرلاو ةيشحلاو ةبانالاو
 اهريغو ريتقتلاو فارسالاو هرششلاو ةفءلاو عضاوتلاو ربيكتلاو ةءارطاو نيملاو لخلاو )

 صخش اهلهاشنا زاوجلف ةالصلااماو لوصحلإف ديحوتلا اما تالماعملا :ذهريغداربي نا عنتمو ْ

 الق 0 بلط هلع .ضرتشالف رهظلال بق تامو غوابلاوا مالسالاب جضلا تقو '

 نعرظنلا عطق عم ىا اقلطم ةر ,خ الا لع دارملا اذكو لك ةلغفل نم دافتسملا مومعلا مهقتسي

 لضفشالثل 6 نو.ءاعيال نيذلاو نوءلعي نيذلا ىوتسيلهلق ) درو اهف ةفشاكملاو ةلماعملا |

 ء ةلملابو ثدحم اهعوقو ردن ىواتفىف قمعتلاو مالكلا ةلداجف ةباحلا ىلع نامزلا ءاملع

 هللا ىلا برقتلاف لخدم هل ناكناو عفان ع لكو همولعم فرشل مولعلا فرشا ديحوتاا

 ماهالا هب فرتعاام ىلع نوققحلا ةفودلا هراتخا ىذلا معلا ىه اما ةماتلا ةيرقلا نا الا ىلاعت

 لاقو همللعل اراتخا هرسسسدقىل.شلا ركبأبا ءاهقذلا ضعب لأسو . مهنسلاجم ىلا نوغلخو .بولقلا |
 لاق هيف كليلادامو لاقف هللاهلكف اندنعاماو ةاشف بجاولا اما لاقف لبالانم سمحىف ؟ |

 هماماف هلك هلام نع جرخ نذ هلوسرلو هلل هلام عسمج نع جو نيح هنع هللا ىضر نكبر

 هماماف هلل عنمو هلل ىلفعا نمو هنع هللاىضررمع هماماف هضعب كرثنمو هنع هللا ىخر ركبوا ا

 كر ىلع لديال لع لكف هنع هللا ىخر ىلع هماماف اهلهال امدلا كرت نمو هنع هللاىضر نامع

 ا هبحاص عنمال عدلا معلاوحو (عفنمال ٍِع نم كيذوعا) ديلا هلع لاقدقو 3 سيلفايثدلا |

 ]أ | ىئهلا معو كدي تف د مع زارس الا فشكىفو * هب رومأملا ا 0 ئهنلملا نع 0

 ىربخ م لع 2 ا بع لعو»» دونش اهلد ىىاهلا لعو . . دونش اهشوك ىربخ ملع. يع ع
| 

 . ةداهشلاك هلهج ناسنالا عسبالاملع هدام بيغرتلا حرشف لاق« ىتاوا ناكارك ذ 2

 | انسل انلق « تقولا كلذ ىف هب بطوخام لع لين ىلع تقولا قيضي لبق ناف + باطخلا هب قلعتي

1 

 | بابرا لضفب نوفرتعي رهاظلا ءاملعنم نوعروتملا ناكو . لالضلا دَقْنم ىف هللادي ى ازغلا |



 مد م >ح نورسشعلاو كلاثلا ءزجلا

 رسول رص وس دو اك داو دكر
 ناسنالا فام ضلاخ هنوكل كلذب ىح-و بئاوشلا نمصلاخلا لقعلا بللا تادرفملا فو * مئاهبلا
 | اذلو ايل لقع لك سيلو لقع بل لكف لقعلا نم اكزاموه لبقو *”ىثلانه بابللاك هاوق نم
 | تؤينمو ) هلوقوحمت بابلالا ىلواب ةيكرلا لوقعلا الا اهكردتال ىتلا ماكحالا ىلاعت هللاقلع
 ىفو © ىمتنا تاي آلانهكلذوحنو (بابلالا اولواالاركذيامو اريثك اريخ ىتوادقف ةمكحلا
 ةنملا ىلع هتوراتخيو هتبرقو للاراوج ردق 6 نودلعي نيذلاىوتسي له )ل ةيمجنلا تاليوأتلا

 مهو (بابلالا اولوا» ىنعملا اذه ةقيقح «ركذتياعا) هردق (نوماعبال نيذلاوإل اهميعنو
 ىفو * ىهتنا هتيوهب اوشاعو مهتبنانانع اوتامدقو ةيلكلاب مهدوجو دلجنم اوخلسنا نيذلا
 مهنيتناقلا لعج ثيح ةلهج هللادنع مهف نيلماعلا ريغلا ءاملعلا ريق و للعلا لضفل ناي ةيآلا

 هللا مكح نيذلا معلا لها ةمهلا بابرا فراعملا فراوع ىف ىدرورهسلا خسيشلالاق + ءاملعلا |

 مكح ا «ىوتسيلهلقإل هلوقىلا 6 لبللاءان ا تناقوهنم ما ) ىلاعت هلوقىف رعلاب مهليملاعت ١
 اهوقرو اهتعيبط راقمنع سوفنلا اوجيزا مهملع عضومل مهف ملعلاب ليللاب اوماق نيذلا ءالؤهل |
 ةفصنماوج رخو عجاضملانع ميبونج تفاجتف اهّمققح ىرذ ىلا ةيناحورلا تاذللا ىلارظنلاب |

 (ءادهشلا مث ءاملعلامث ءابينالا ثالث ةمايقلا موب. عفشي ) ثيدحلاىفو * ىهتنا عجاهلا لفاغلا
 كلملاو لاملاو لعل نيب مالسلا امهيلع دواد نب نابلس ريخ امهنع هللا ىخر سابع نبا لاقو *

 مالسلاامهيلع مدآ ىلا ليا ربج لسرا ىللاعت هللانا  ربخلا فو  كلملاو لاملاىطعاف ملعلا راتخاف |
 ءايحلاو معلا لسرا تاياورلا ضعي ىفو هاعبتف نقعلا راتخاف نهنسس هريخف نامالاو ءانْلاو لقعلاب

 رظنينا بحانم) ثيدحلاىفو غامدلا ىف ىلقعلاو نيعلا ىف ءاحلاو بلقلا ىف معلا رةتساف لقعلاو
 لعل بابىلا فلتخم معتم نمام هديب ىسضن ىذلاوف نيملعتملاىلا رظنلف رانلا نم هللا ءاقتع ىلا
 هلرفغتست ضرالا ىلع ىشعو ةنلا ىف ةئيدم مدق لكب هل ىنبو ةنس ةدابع مدق لكب هل هللا بتكألا
 ءالؤه ةكئالملا تدبشو فذلا روذغم حسبصلو ىسكوو ضرالا ىلع قع نك لك" هل رةعسسلاو

 ّللاىضر ةشئاعنا لبق اذلو بسنلا فرش قوف مللا فرش نا رك ذو + (رانلا نم هللا ءاقتع
 ىلامالا لو دارملا هلعلو اهنع هللاىضر ةمطافنم لضفا اهنع

 لاصألا ضعب ىف ءارهزلا ىلع * عاف ناك ةلادف دكللو

 ١ ءارهزلل ناحجرلاف لاصحلارثك ا اماو (ةشئاعنم مكتيد ىثلث اوذخ) لاق مالسلاهيلعىبلا نال
 ميم ريغ ءاسنلا نم لمكيلو ريثكلاجرلا نم لك ) مالسلاه لع هلوق هيلع لداك ةقيدصلا ىلع
 بلط) ثيدحلا فو (دمحتنب ةعطافو دايوختنب ةحيدخو نوعرف ةارما ةيساو نارمص تنب
 - لكىلع ضرفوه» ىذلا مللاىف سانلا فلتخا ءايحالا ىف لاق + (م لك ىلع ةضيرف ىلعلا
 ملعوه ءاهقفلالاقو « هتافصو هللاتاذ لعيو دحوتلا كردي هبذا مالكلا ٍلعوه نوملكتملا لاقف *

 باتكْلا ملعوه نوثدحلاو نورسسفملا لاقو * مارخلاو لالخحلاو تاداعلا فرعي هبذا هقفلا |

 هماقمديعلا فرعي هبذا فدوصتلا ليوح ةفوصتملا لاقو * اهلك مولعلا "لصوت امهءذا ةئسلاو

 ( مسه لك ىلع ) هلوق هددصيوه ىذلا ملعلا ىلع بوجولا لزن قيررف لك نا هلصاحو . ىلاعت هللا نم

 (ىاد



 صزلا ةروس مص م١ اح

 | تاس َْق كر : لبلاا ا د مئاق وه نم ما ىنعملاف م ماقلاب تونقلا 5 هصصخ ع

 رسكلاب ونالاو ىنالا اذكو ةعاسلا وهو نوللا حتف عم اهحتفو ةزمهلا رسكب ىلا هدحاو
 ريمضنم لاح 6 ادخاس 8 ناتعاسىا ىلدللا نم نايناو ناونا ىضم لاش نونلا نوكسو

 ةدابعلا ىنعمىف لخدا هنوكل مايقلا ىلع دوجسلا ميدقت 6 امئتاقو 8 ادجاس ةنوكلاح ىا تناق
 مظعانم امهنوكل امه اهنعربع ةالصلا مايقلاو دوجسلاب دارملاو . نيتفصلا نيب عمجلل واولاو

 ىف ماق اذا هنال لئلا ءانآ هب رعشي ام ةالصلاىف ماقلا ليوط ماق ىا تناق ىنعملاف . اهئاكرا

 لاح 6 ةرخآلا رذحي 8 لبللا نه ءزج ىف ماق نه فالخم مانقلا لاطا دقف ليالا تاعاس

 ليقف ةالصلاف تونقلا لعش هلام لبق هن كو كاوا لخادتلا وا فدارتلا ىلع ىرخا

 رذحي هنا ال ةنْلاوا ةرفغاا ىا 6# هبر ةمحر وجريو#9 ثعبلاب هناغال ةرخ آلا باذع رذحي
 ةيدومعلا ءاداب ماقلا ىلا ريشي ةمجنلا تاليوأتلا فو © رفاكلاك طقف اهريخ وجريو ايندلا “رض

 وجريوإل اهتتيذو ايندلارذحم م اهميعنو «ةرخ آلا رذحمإ) ريصقتالو روتف ريغنم انطابو !ىهاظ
 ءاحرلاو فوخحلانبب وك تحب نم ؤملانا ّلَع ةباآلا تلدو * ىهتنا هير هع ال يدب رةهحر

 انما نوكي هادح زواج اذا ءاجرلامث + ىف هريصقتل هباذع رذحبو هلمعل هبر ةمحر وجر

 مالسلاهيلع لاق اك لدتعي نا بجوف رفك امهنم لكو اسايا نوكي هادح زواج اذا فولو
 ( الدتعال هؤاجرو نمؤملا فوخ نزوول )
 | رادمرب لد شتمحر ضفز قراد“ ةنكرو * شام نكا شتتتهزا' ىتعاط ىزاذ هحركا

 ] رامثزانوزفا تسوا فطا هكلد ش وح سد شاب «* نانقزان ورب تساوارهق كوشن اسر كين

 | نّوهي نابحا نم لاق هنا امهنع هللاىضر سابع نبانعو لبللا ةالص ىلع ضيررحن هير الاف مث

 وجريو ةرخ ًالارذحم امئاقو ادجاس لبيللا داوسفف هللا هريلف ةماقلا مون فقوملا هيلع هللا

 مم تدبأ ت 0 هللا ىضر ىملسالا ك4 ةعينر لاق * عداد فدك ىو كبل

 كتقفا م كلأسا تلقف (لم) ىللاقف هتجاحو هوضوا تاق م

 ةرزكبىا (دوحسلا ةرثكىلع كنسفن نعاف ) لاق كلذوه تلقف ( كلذ ٌرغوأ) لاقف ةَنْللاَف

 | درتف ارون اه الميف راحسالا ف نيظت.آسملا بواق ىلع علطي هللانا نيفراءلا ضعب لاق + ةالصلا

 ْ نيلفاغلا بولق ىلا مهولق نه ىفاوءلارمشتنم مث ريثتستف مهولق ىلع دئاوفلا

 تسراديب حبصتقو هكدزادىدكت !تداعس * لفاغلااهبااي م ةكديوك رحشسرد ناسورخ

 0 قئاقح « نوملعي نيذلا ىوتسي له 0 لكحعلاو 0 اشو قحلا اناس 5 لق ©

 | نولمعبف ركذام 86 نو.اعبال دان روكذملا تناقلاك مهملع بجومب نول.ءبف لامعالا

 ريا جراعم ىلعاىف نيلوالا نوك ىلع هيبنتلل ماهفتسالاو .رفاكلاكمهلالضو مهلهج ئضتقمب |

 هلر ا مزاللا ةلزتم لزنم لمفلا مولعلا ري ىفو «رشلا جرادمىصقا'ىف نيرخ الا نوكو

 | اما هه دج وبال نمو ملعلا ةقيقح هيف دجوب نم ىوتسيال ىنعملاو راك اا ال و ا

 اسو هيلع هللا ىلص هللا ل لوسر

 ىلاعت همهج نه دراو هب رومألا مالكلا ىف لخاد ريغ ل | مالك تالا اولوا 5 أ

 ءالؤعو مهولاو للخلا بئاوش نم ةصلاخلا لوقعلا باحتا ةحاولا تاناببلا| هنااا اما ىا |

 2 مس" ناببلا حود )



 مآ ٠١ خمس نورشملاو كلاثلا - يل

 ديح وتلل نيعتسا كولسلا داتعم وهام 5 ليسلاو . هنج وتاج فنلأ *» هلدبس نع 3

 هيلع تش وا الالض دادزيبل ىا ءابلا حت لضيل ىرق هاضرو ىلاعت هللا ىلا لصوم هنال

 نوكتدق ةحيتنلاناف ةنقاعلا مال ماللاو روكذملا لعْلا نع رخأتم ريغ لالضلا لصاف الاو

 لعجلاةحبَت لب نيضرغب اسيل لالضالاو لالضلاو ضرغ ريغ نوكت دقو لعفلا ىف اضرغ
 كلذل اديدهت دمي لق ىنعملاف (متدشام اولمعا) هلوقك ديدهتلل ىق آلا ىمالا لقلب هتبقاعو
 ىف هتعبط هذه ىبنلا ناسنالل لق ةيمجتلاتاليوأتلاىفو © هل امو هلا اناسبو لضملا لاضلا

 انامذ وا فوذحم ردصم ةفص وهف البلق اعتمت ىا 6 اليلق كرفكب عتمت ف ءارضلاو ءارسسلا |
 تقوات ايثدرد نكلاغتشا ضاوخ هجره تاعتمتمزا ] : ىنعي فوذحم نامز ةفصوهف البلق

 ةرخآلا ىف 6 رانلا باحصا نم كلا ف عافتنالا ىنعي [ نتفرك ىرادروخرب عتملاو كرم
 خزذود باذع تدهش بنجرد اند ىاهذلو ] ماودلا ىلع اهف نيذعملاو اهسمزالم نه ىا

 ذاو لبق هن اكىالام ةاجننلا نم طانقالانم هبفو * عتملا ةلقل ليلعتوهو [ تسارقح كياغب

 هيفو + هتبوقع قوذتل هكرتب مؤت نا كقحنف ةعاطلاو ناعالا نم هبت ما ام لوبق تيبادق
 تاقفاومو ىلوملا تافلاخم مادقا ىلع كلسو رانلا لها ايندلا ف بحاص نم نا ىلا ةراشا

 فيكف ليلق ايثدلا رمس نا ىلاو اهاهاو راثلا بحاص وهو ىلفسلا تاكردلا قيرط ىوهلا
 ءادن لبق هايتنالا نم دبالف أيش ناسنالا نع ىنغيال ايدلا تابهتشمب عتعلا ناو ناسنالا رمعب
 نويحتستالا قشمد لها اي لاق مث قشمد دجسم ىف هنع هللاىضر ءادردلا وبا ىلصو *« لجالا

 مكلبق ناكنم نا نونكستالام نونو نولكأتال ام نوع.و نوغليتال ام نولم وت ىتم ىلا

 اروبقممتكاسمو اروب مهعمجو ارورغ مهلما حبصاف اريثك اوعمحو ادبشم اونبو اديعب اواما

 هبر اعدف الام ىقزري نا هللا وعدا مالسلا هيلع ىسومل لاق الجر نا رابخالاىف ركذو *

 ىلع ادغف ىمعالجرلا حيصافلاق اريثكب راي لاق اريثك ما تلأس اليلقأ ىسوماي هيلا هللاىحواف
 | هيلا هللاىحواف عبسلا هلكاو اريثكهقزرتنا كتلأس براي ىسوملاقف هلدقف عبس هآقلتف ىسوم |
 | .ىبوطفةرزخ آلاف ريثكلا هتطعاف للق وهف ايندلا ف ناكامت لكو اًريثك هلتلأس كنا ىسومآي ا

 لاس شكلا و ريطو لختلا 9 نو لبق" لوما و هن وال لبعو اف امو ايندلا ضغبا نا

 | ريرقتلا ىنعمي ماهفتسالاو نم ما هلصا نا ىلع ديدشتلاب * نما 8 نيما نيظقبتملا نم م اياو
 .١ هللا ىضر نافع نب ناّمع وهو نم ما الام نسحاو الاح ريخ ىسانلا ىساقلا رفاكلا ىنعملاو '

 فحشصملا عيت مملا ففخ ن.و ةيكزألا ةفص ىلع ناك نم لك هبف لخديو رهشالا ىلع هنع |
 أ نك تناق وه # نم ما هانممو نه ىلع تلخد ماهفتسالل فلالاف ةدحاو اهم هيف نال
 | ةفاضالاف تونقلا ءاعد اماوهؤاعد رولا تونقف ءاعدلا اهنم .ىناعم ىلع“ تونقلا * تناَقب سيل

 مايقلاام'مو . (تاتناقلاو) ىلاعت هلوقىف اك ةعاطلا اهنمو . باج ى نا ىشاوحىف اك ةينايب هبف

 مالسلاةيلع هلوقل دوجسلا ةرثكنم ىلوا مارقلا لوطو عورذلا ىفو مئاق ىا تناق ىلصملاف |
 | هللا ل بسيف دهاجلالثم) ثيدحلاىفو رردلا ىف ام مايقلا ىا (تونقلا لوط ةالصلا لضفا)
 ادجاسيو ليللاءان اب بيقعتلاو .رارسالا ف شكىف اك مئاصلا ىلدملاىنعي (متاصلا تناقلا نثق

 «(امئاقو )



 تكلا ةزوس ه<هعك اه ؟©

 ا (ىوجاا فلو 7 رص عطخ و عشخ |
 | )لودر ة: هتيكيلا ةيرايكلجنلل] .ةقؤيتل لد دال يق دلا ىكدنم

 داك تما هلو ككيؤرد نونو رك حمر رخآ هكدب وك ىمه قح
 تك ىود مف ةانو انيكك ع «٠ تسن ىور ار ددعره تقيقحرد

 ادخ فطل زا ىنوج تناعتسا ٠ الخرد ىزيرك ردناوزا هك

 نتنك, كلومتطاو رود ترصحسر هك مدنا نمشد: ناتسود تقيقحارد

 هرض هنع لازا و ىلاعت هبانج نم ةمظع ةمعن هاطعا ىا ه# هنم ةمعن هلوخ اذا مث ف

 | ىا ةاعارملاو ةظفاحلا ىا دهتعلا وهو لوختلانم هلاح نسحا و هلاب حلصا و هما ءافكو

 نأش نمو هب مايقلانسح هل ادهعتم ناك اذا هلام لئاخ نالف مهاوق نم لام لئاخ ةلعج

 اركح نيا رافال رهو كوتا ييواءإ فقلنا عار نإ دارك لإ

 ل هيلا وعدب ناكام ىبن © ةمعنلاب رختفي و لاحم ىا لوخم هلعج ىا .ليذلا ليوط
 كني ليوختلا لبق نم ىا 4 ليق نم » هفشك ىلا هللاوعدب ناك ىذلا رضلاىسن

 | نأ ىلع ءانس اما هيلا ءرضتب و هوعدي ناك ىذلا هير ىذ وا هسم رض ىلا انعدب ملاك سم
 | ثيح ىلا غلب هنايسن ناياناسا اماو ىرالاو ل دلا ولج امو لاكن هلو فاك 6

 | ىف كمهس و.ةاوفكك سارزاللا دوف قه نم هقشارتا نع ناصف دام ةرعانف فدل

 | الولعم نسوسحللا هناعد نوكل كلذو ءدوح> لِع رصروو ةدوصع كريشي و باَضَع ياكآ

 | (ىروتملا فوز سعال كلاىلا ىوشلا نع امال سو لارا

 دوب جنك نوج نشور لقعز ىف ٠ دوب حيد هجتن زا تمادن نا
 مدن هيون نا كاخد زرين ىب «مدعدش تمادننا عر دش نوح

 ا ىئاوداعل اودروا كاب ٠ درخ ريب و دوب وأ كم

 رعم ريغي هاعد هناحتما ملأ هسم اذا نيقيلا نم فعضلالهاهللا مصو ىلقبلا سنا ىع ىفو
 ع نيّمرطلا الك نه الهاج قف ملا ن ء ةمعلاب يبحتحا هتمعن هيلا لصو اذاو

 ةفرعملا تعند هكردا ولو هيرب هاهج نه كلذ و ءامعنلا ىف ارك اش الو ءالبلاىف ارباص
 | ةفرغم و املع ديغلالقا مهضعب لاقو ءاشيام هب لعف ىتح هسفن هل لذبل ةيحلا ةوالحو

 أ ولم اطد كلدف كامل از تالت نان ب نوال ارك روتر ةككيقرتل ا رمل ككاو
 ىناوعلادنع قحلاىسن نم نيسألا لاق و هيلا اقوش و هركذ ىف ةبغر هوعدي ىتح لوخدم .

 سابع نب هللادعل ماللاهيلع ىبنلا لاق كلذلو رارطضالاو نحلادنع هءاعد هللا بح مل

 ةمعنلا نوكتال ىروج رهللا لاقو ةدشلاىف كفرعي ءاخرلا ىف هللاىلا فرعت امهنع هللاىضر
 برقا مقنلا ىلا ىه لب ةمعن مالا نازست ىلا امحاص لمحت ىلا

 دف كردو رطم 2و5 اهزاثرا 5 بز تك 017 نو كا

 لاش وه و دن عمج نانوالا ةدابع ىلا عجر ىا ةدابعلاىف ءاكرش 6 ادادنا هللا لعجو

 الاثما ىا فلاملا لشملا وه مولعلار حمىف لاقو تادرفملاىفاك طقف ىهوجلاىف كراشي ال

 7 هبا مهنا | ارئامد مدتك اركان ىنعي كلذب سانلا  لضيل © هتداض»و هَللاةفلاخم ىلع ةرداق اهنا دقتعي



 هه 7+ © نورسشعلاو كلاثلا ءزجلا
 ا
 ا
 ةراوتلا ذخا هنأ ىور نيركاشلانم نكو كتبنا امدخف ىسومل لاقف هءاينا نما ركشلا | ا

 | ملو ىئاضق ىلع ربصي مل نم ىسوماي بوتكم ابف و توقايلانم ةعست وا حاولا ةسمخ هو '
 | ىور هيلا نوردابت ركشلا لضفل مهتفرعمل ءاببنالا ناكو ىاوس اير بلطيلف ىئامعن ركشي .

 | فرشلو مكل هضرب اوركشت ناو ىلاعت هلوق ىلا ىرتالا ناوضرلابببس ركشلانأ رعاو

 | مايقلا لوطنه لصاحلا عجولا نم اتخفتنا ىا ىليللا ماقنم هامادق تمروت امل مالسلاهيلع هنا

 أ رخأت امو كبنذ نم مدقتام كل هللارفغ دق سدلأ اهنع للاوضر ةشئاه تلاق ةالصلاىف

 لاك ىلع ههبش' كلذ ىفو ىنبر ركشفف اغلابم ىإ اروكش اذبع نوك ١ الفا مالسلاهيلع لاقف

 ةميظع همعن نأ خم الو ىلاعت هتمعنل | ركش مالسلاه لع ىنلاةلعج ثيح ليلا ماق لضف
 مظعا نمهنأ تيثةليللامنهذهلثمل ًاركشلبللامايق مالسلاهيلع ىننلا لعج اذاف مظعاضياءركشو
 فالا ةريشع نه لضفا اذه ىدحسمىف ةالص ثيدحلاىفو تادايعلاكضفا و تاءاطلا
 : مث هريغ ىف ةالص فلأ ةئام نه لضفا مارحلادحسملا ىف ةالص و مارحلادجسملاالا هريغىف
 نسحاف ىلإالا ادوس ىف ماق لجر لاق مذ ولا كلذ نم لضفا وهام ىلع مكلدا الأ لاق
 مالسلاهياع ىنلانا أمع هللا ىضرهشئام نعو ىلاعت هللادحو امه ديرب نتسكر ىلص و ءوضولا

 طايتحالا قيرط ىلع لب هلع بوجو.ربغ نم ىا ةاوه هاضق رذعب ليلل'مايق هناف اذا ناك

 عطقسالو رجالا لص ىتح رخا تقوىف كرادّس نا مزاي, هلح نع تاف اذا مزململادرولا ناف

 هناف ىلاعت هللادجو ةدارا مالسلا هيلع طرش و اطعلاماود لصحم هجوتلاماودي هناف ضيفلا

 ليتكم نش رودصلات اذب ملع هنأ هلوه دعو اودع و اذل و هريغل ناكام لشال ىىاعت

 هلمع دنع هللادجو ءايرلاو كرشلاىلع لمتشانه و هروتلادب نم صا صواخلا ىلع هردص

 هب اسح هافوف

 تا هداحس دساَشِف تاع « تا هداح دوريم قحم زج 05

 هاب ماي يلخ) رزونر جوووكم روز كاك راب يو ريسلح .نكل

 داد ناوبدو تسلدع نازيمك «٠ داب ناينا ىناج دروا نزوهج

 توين نابنا رد شجيه دنديدب ٠ دوع لمع نادنج هكيبارم
 لحو دراد 5 رقشباإ نيا هك ل كراع فقط با هلم

 نيةسافلانودلاوحالاو لاعفالاؤ لاوقالا ىف نيصلخلا نيقداصلا نيحلاصلا نم كايا و هللاانعلعج |

 هءاصا ريض ناسنالاسم اذاو © لاونلا ريثك وفعلا برك اي نيما نيئارملا نيبذاكلا |

 دلك لوك ات[! (ناوطاو هتتين اءانملاب و احر خل الآ نإ شرور قف: نه الفيول اهلل لحم وأ
 نراقب لبا رضلاو ىذانم ناسنالال ننام لكىف لاش سملاءارلالاق ٠ ىدس ارئاشنا |

 ب هيلا ابيه 9 هنوك لاح رضغلا كلاذ فشك ىف 46 هيرامد 88 عفنلاب ررضلاو ءامعتلاو

 لمعلا صالخا و ةبوتلاب هبلا عوجرلاو هللا ىلا ةبانالا ةلاح ىف هوعدب ناك ام هللا اعجار

 هلوقك هدارفا ضعب لاحن سنحلل فصو اذه و ىرخا دعب ةرم 'ىثلاعوجر بونلا و
 0 تفيفخأما ناعما 'ننشإل هسهنتمل فا جلل 2 عدوك و ىلمككواظلا ثاينالا نأ: +كاذت
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 صمزلا ةروس م5 // -

 | لوصالا لها ضعب فلكتو * قالطالا ىلع كلملا كلام وهو هل هيضرو نمؤملا ناعيا قلخو
 | علتحي وطور ءاذوخنو ةةيطرإب كبت لمنال اني طرا ةدكلا | نركب ىع رجلي لأمك ننال |ءلاقف
 نامزلالهاب قيلالاو (داسفلا بحيال هللاو) ىلاعت هلوق ىنعم اذهىلعو نسحوهو هقلخمالو
 لومي * ارفاكوا ناك اسؤم رفكلا هدابعنم ىضريال نا برقالاو عينشتلان ع دعبالاو
 ريغتي+ل اذإف لزالاىف هل هثداراو هراتتخا ىصاعلا ةيصعمو رفاكلا رفكي هللاىضر نا ريقفلا

 | هلوق ةراشاىف قمعتنمو عازتلا عفتراف هيلع طخسلا كرتو هؤانثو هحدمال ديالاف همكح

 لاحلا ةقيقح هل فشكتا 6 مقتسم طارص ىلع ىبد نا اهتيصاني ذخآ وهالا ةياد نمامإ) ىلاعت
 «ىلهضرإ» رفكلا ةلباقمىف كك هيلعلدي هودحوتاو ىلاعت هب اونمؤَت «اوركشت ناو#

 ةمضسالتخاب وهو مزجلل ةمالع فلالا فذح ركشلا ىلا دئام ريمضلان ا ىلع هاضري هلضا:
 دنع ءاهلا ةمض عاشابو ورم ىبا دنع ءاهلا ناكسابو ةز>و مصاعو ةئيدملا لها دنع ءاهلا

 مكلجال ناميالاو ركشلا ىضالي ىنعملاو . كرحتمب ةلوصوم فلالا فالح تراص اهنال نيقابلا

 ىنعي ةيمحتل |تاليوأتلا ىف و © هب ىلاعت هعافتنال ال نيرادلا ةداعسب هون بتال كشر
 ةمعنلا ديزل بجوم هنال كركشا ىضريو ديدشلا باذعلل بجوم هنال كرفكل ىضريال
 ريثك ءافولا ليلقاي ىلنوكت الذا كل ىضراال انا نيكسماي لوق. هيضغ تقيس هتمحر نال كلذو

 مدعل ناس :*ىرخارزو ةرزاو رزتالو# كي د سرك ناو كتركش ىتعظا نافىنحتلا

 لمح ألو ىدللاو هله ىا هفدوو لقتلا 2# رزولاؤ .الصا هريغ ىلا رفاكلا رفك ةيارس

 دوخ رزو هدنرادر, كيره هكلب ] ةيصعملاو بئذلا نم ىرخا سفن لمح رزولل ةلماح سفن |
 [ دش ىف كيا رقد د ماك حا درادرب

 تسون ددهاو خم ؤكرب نازك د“ءانك
 كلذ دنع مكن هريغ ىلاال توملادعب ثعبلاب مكعوجر ىا 8 مكعج سم مكبر ىلا مث

 ايندلاىف هنوامعت متلك امي ىا  نولمعت متنك اب © [ ارامث دهد ربخ سب ] ةيسرافلابو :
 نازا راخاو ] ىشاكلا لاق اك اباقعو اباوث كلذب م0 ىا ناعالاو رفكلا لامعانم
 ةئينتلاب هراهظا نع ربع لحما اذه ريغىف دوعسلا ىب ىبا ريسفتىفو * [ دشاب تازاجمو هسساحمب

 0 لاحم نيلهاج اوناك مهنا ىلع اهينت ملعلل ناببس اءهناف ةسيالملانم امهنيب ام

 | مك عيش نشأ كاني دابا سؤر ىلع مكل رهظي ىا هتبقاع ءوسس نع نيلئاف

 ميلع و ىلاعت 4 #8 ءازحلانم هب قيلبام هيلع بتريو رارمتسالا ىلع ايندلاىف هنولعفت

 ةرهاظلالامعالاب فيكف بولقلا تارمضمب . معلا ىف غلابم ىا ةئينتلل ليلعت 86 رودصلاتاذب

 | دوعي نانفطلاورفكلا ررضنا ىلع لبلد ةي الافو + رودصلا ةحاص تارمضمع ملع هلصاو

 م نيملاعلانع ىنغ هللاو ركاشلا سفن ىلا دوعي ناعالاو ركشلاعشن نا اى رفاكلا سفن ىلا

 | لونا ىلع اوناك مكنجو مكسناو كرخاو مكلوا نا وأ ىدابعاي ) ةيسدقلا تاملكلاىف عقو
 ئدابعاي ان“ يلم ىف كلذ دلزام) لجر بلق ىقتا ىوقت لع 64 كم دحاو لجر بلق |

 | كم 0 بلق رألا ىلع اوناك مكدجو مكمناو ؟رتارو مكلوا ناول

 « هسفنالا نمواي الف كلذ ريغ دجو نمو هللادمحيلف اريخ دجو نف ثيدحلا رخآىفو ( أيش



 رويومسسسسسسسويسسسواطا

 لوسرلاةعباتمو ةقيقحلا ىلع هلل ءافولا ةثالث ةيدوبعلا هريس سدق زارخلا دعسوبا لاق + قلاخلا

 ىلاعت هللارسسينم ىلع ريسي هلاو مظعنع تلأس دقل ) لاق رانلا نم ىتدعابيو ةنللا ىلخدي |

 مهو رفكلا نيئمؤملا هدابعلىضريال ىذلاو امهنع هللاىضر سابعنبا لاقو * لازتعالال ها '

 | انيع) هلوقكاصوصخم اما نوكيف (ناطلس مهيلع كل سيل ىدابع نا هلوقىف مهركذ نيذلا .

 هلهضرو رفاكلا رفك قلخ ىلاعت هللازا انلق رفاكتا ىلاعت هللاهيضر دق رفاكلا رفك ناب

 هك 5 نؤرشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 هللالاق م ءاشالا قلخ نم دوصقملا ىه ةدابعلا نا معاو * ةمالا ةعامج ةحصتلاو ةعيرشلاىف
 ةفرعملا نوكتالذا الما ةفرعملاب ةدايعلا ترسف ءاوس (نودسعبل الا سنالاو نطاتقلخاموال ىلاعت
 لمعي ىريخا هللالوسراي تلق لاق هنع هللا ىخر داعم نعءو * ةدابعلا قيزط ْنمالا ةقيقحلا

 كلدا الأ لاقمث تيبلا حو ناضمر موصتو ةاكزلا ىتؤتو ةالصلا مقتوأش هب كرشتال هللادعت

 ىف لجرلا ةالصو ءاملاب رانلا أفطت ام ةئطخلا ”نطت ةقدصلاو ةئنِج موصلا ريا ٍباوبا ىلع

 هدوو مالا سأرب كربخا الأ لاق مث ةيآلا (عجاضملا نع مهبونج ىفاحت) التمث (لبللا فوج
 هناسلب ذخاف هللالوسراي ىلب تلق ( هلك كلذ كالمب كربخا الأ ) لاقمث (داهجلا همانس ةودذو
 كما كتلكُي ) لاقف هب ملكتن اب نوذخاؤملا اناو هللاىناي تلق ( اذه كبلع فك ) لاقو

 ( مهتتسلأ دئاصحالا مهرخ انم ىلع وا مههوجو ىلع رانلاىف سانلا بكي لهو
 شوه. ىاج لدو راتفك ىاح نهد. » شوكو دئداهت رسرد هديدارت

 ٍ زادد نآ تساهتوكنيا هكىنوكت * زارفزا بيشن ىئادزاب ركحم

 /ةميظملا:هتؤؤش ,ةفرعمو. هثاملكا نونف نم رك دام, ةدهانشتم ١ دق ىلاثت هب 4 اور فكت نا »
 / م"سانلالكل ممعتلارهاظلاو طيسولا ىف مك ةكم لهال ٍباطخلاو . ركشلاو ناميالل ةبجوملا

 | نيملاعلانعو # مكتع ىنغ هللازاف ف (اعبج ضرالا ف نمو متنا اورفكت نا) ىلاعت هلوقف
 ىغتس ىذدلاوهىنلاو امهئافتنا نم رئاتم ريغ كركشو مكناميا نع ىنغ ىلاعت هلا اوملعاف ىا
 ىضري الو 9 هناهج عم نم بجاولا هنال هتافص ىفالو هتاذىفال هيلا جاتميال ”ىش لك نع

 لجال هدابع رفكي ءاضر مدع ىا مهضءعب نم ىلاعت هتدارا هب تقلعت ناو 6 رفكلا هدابعل
 مكحلا ممعتل مكلال هدابعل ليقامتاو . ىلاعت هب هررضتل ال مهيلع ةمحد مهترضم عفدو مهتعفنم

 | كرتيال ىلاعت هللاو طخسلا كرتىضرلازا يلعاو *هدابع مهنوكب هليلعتو نيرفاكلا و نينمؤملل
 سلذا ةدارالا مدع هنم مزايالو منهج هلدعا هيلع هطخحسل هنال رفاكلا قحىف طخسلا

 | رفكلابىضريال نكلو رششلاو ريخلا ديم ىلاعتةللاف ناسحتسا عون نم ىضرلا ىفام ةذارالاىف
 اذكو ةنسلا لها هيلعو حسقلا نود لامفالا نم نسملاب قلعتي امنا ىضرلا ناف قوسفلاو

 رفكب ىضر هللازا اولاق ثيح ةيديرتاملا ضعب هيلعو دابعلاضعب ديري (هللادابع اهب برسشي
 | نا لقنو * نارقلا ماكحاىف فاصخلا كلذب حرص اهدير هنا اك ىصاعلا ةيصعمو رفاكلا
 أ هدابعل ىضيسإل هللانا هلوش ماشلا ءاملع ةراشاب ىردقلا ناليغ لك امنا كلملا دبعنب ماشه

 نوكي الف رجا نوكي رفاكلانع رفكلا عفدىلع ارداق هللانكي ملا ماشه لاق رفكلا

 نولوقي له لبق ناف ةمحقملا هلثسالاىفو » ناليغ مغاف اضار نوكي عفدي ف ردقزاو اهلا
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 ناويح لكلا ديال هاف بضغلاو ةوبشلا ناتنثالا ناتفصلاتافصلا ءذه عي لصاو بضغلاو |

 عفدد بضغلاب و هسفن ىلا عفانملا بلجم ةوهشلا انف امم هدوجو ءاقبل نيتفصلا نيتاهنم
 | تديزاك هيف ءاهلا تديز م! عمج نهماحراىف ا ه مكتاهما نوطيبف مكقاخم اه تارضملا

 دعب نم ايوتاثاويح اجردم اقلخ ىا ه6 قلخدعب نم © انئاك 5 اقلخ قه قارانم قارهاىف
 نم ةقلع دعب نم ةقلح ريع غضم دعب نم ةقلخح غضم دعب نه ةيراعماظع دعب نم اج ةوسكم ماظع

 | ةماظىه ومكقلخ قاعتمهيثالث تاملظىف له ارا وطامكقلخ دقوىىلاعت هلوق هريظنو ةفطندعب

 | نينطا ىلع لمتشملا ىتقزلاد احلا ىا دلولالحم حتفلابىهو ةميشملا ةملظو محرلا ةملظو نطبلا

 أ ةيريشلاةملظو حورلادوجوةمئظوةيقلخلا ةماظىللاةراشاهيفو محرلاو نطبلاو بلصلاةماظوا

 ةدالولاىف جرخم نينملانأ امكف سفنلا ةماظو ةعيطلا ةملظو دحلا ةملظتلق تش ناو
 | ةيناثلا ةدالولاىف جرم كلاسلا اذ كف ةداهشلاو كلملاملاع رون ىلا ةووك دما تاعلظلاّنم لوألا

 | 6 ظفاحلا لاق ب حورلاوباقلا ماقمىفبيغلاو توكلملا ملاع رون ىلا ةروطسملاتاملظلا نم

 ىسفق ريسا هكىغرمون وج دشاب فيح ٠ نز ىبوا» رحش زا ريفصو اشكب لاب
 | مكلذ ىا ءادتالا ىلع عفرلا هلحمو ةروك ذملا هلاعفا راعاب ىلاعت هبلا ةراشا هي مكلذ ©

 | ىا هلرخآ ربخ ه مكبر  ىلاعت هلوقو هربخ هك هللا 88 هلاعفا تدع ىذلا نأشلا مظعلا

 | ىفو هب ةدابعلا صيصختل قحتسملا مككل امو اهدعب امفو راوطالان. رك ذ ايف مكيسبم

 مكتصصخو ىعامنا مكيلعتغبسا ىذلا اناو مكتروصاناو مكتقلخ انا ىا ةيمجنلا تاليوأتلا

 | ىلالجو ىلا دوهش قاقحتسا مكتفرعو ىلاضفا راحب ىف مكتق غو ىئاركا عبمجم
 مكل امو ةيلكلاب ىلا نوقطننال مكل اف قينادحو ىلا ؟وعداو ىدبخوت ىلا مكتيدهو

 | تنك ىل ناك نمو ىتدجو ىنباط نءالأ ىلوق. مكترشب دقو ىتوبلطتالو ىنم نوبلطنال
 | سيل ةرخ الاو ايندلا ىف .قالطالا ىلع. كالملا هل. ىلناكام .هل نوكي هل تنكَن مو هل
 | انفو .لاوز ككقاطم ىهاشداب ارورمةيسرافلابو هوجءولا نما هجوب كلذ ةكرش هزيغل

 تاماركلاوهيلعلا تاماقملاىلا دابعلا غيلبت ىلع ةردقلا كلم ةلرابكل نمعِتا/لافأوأ اننا ككاَروك

 هلوق اذكو رخآ ربخ ةلماو زجاعب سل رداق ىلاعت هللاناف طنهال ناد.علل ىتشيف ةينسلا

 اذكف وه الا دوم النأ امكفو اركم اسي .ىدوعم تسبن 6 وهالا هلال ل ىلاعت

 ةيباذلا ةدحاولاو ةقلطملا ةيوهلاو قلطملا دوجولا اوهف وه الا دوجوم اللب دوصتقمال
 ةيدوبعلاب هباي ةمزالم نع نودرتو نوفرصت هجو ىا نمو فبكف ىا 6 نوفرصت ىناف

 امتابجوم روفو عم ناثالوا ةدابع ىلا ىلاعت هتدادعنع ىا قلخلا نم مكلثم زجاع باب ىلا

 فراوصلا ةرثك" عم اهلا عاد ريغنم هريغ ةدابعىلا ةيلكلاب اهنع فراصلا ءافتناو اهعاودو .

 تبرشله لقال لاق طق انثو تدبعله مالسلاهيلع ىنلل لبق هجو هللا مزك لع لاق اهنع |

 رفك اهوحنو ناثوالاةذابعنم هيلع رافكلا ىا مه ىذلانا قرعا'تلز اموأل لاق لمح |

 هللاريغ ةدابعزالطس مكحلاىف ةيفاك اهدحولقعلا ةلدافناعالا الوباتكلاامىرداتنك امو ١

 هنأ الهةيدونعلاو قيقحلا عنملا هتاف ىلاعتهَّللا باب ىلا عوجرلا نمدبالف عرشلاةلدااهبلا مضنادقو فيكف
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 هلازوع خنةيلر ليج :ناط علم و. هيلع هللا لص ىلا لاق دقو هنم رتسإ نا بحيام هريغنم |
 اذه نعو لزءع ةءاسالا ىلع ”ىفاكملاو سسحتملاو باتغملاو ةمايقلا مون هتروع هللارتس

 لاكنعقواخم كفني الو مهفام نسحا الا هللا قاخ نم ىشفبال نم هب, تفصتملا اهناو فنصولا
 | ادن قمل سنو ذ اوه نشا ااوكذاو حاقملانع لفاغت نف نسحو حبق نعو صقنو

 ْ بلغدق تيم بلكي نييراوحلا عم نم هن أ مالسلا هيلع ىنعنع ىور ا" فصولاو مسالا

 | ىلع اهنسنت اهنانسا ضايب نسحاام مالسلا هيلع ىدع لاقف ةفيلا هذه نتناام اؤلاقف هنتن

 ( ىدعس خسشلا لاق ) هنسحا وهام ”ىش لك نم رك ذه نا ىنْس ىذلانا

 شاب لوغشم قلخ زا دوخ بيعب ٠0 شاف دنم درخ ىا قلح بيع نكم
 سوس ار رظن ىنبب رتس بوج 6٠0 شوك رامكف دنبارس لطاب وج

 ١ مالسلاهيلع مدآ سفن ىه 6 ةدحاو سفن نم ف اعيمح سانلا اهاىلاعت هللا ىا #” مكقلخ هي |
 علضلا ىهو اهاريصق نموا ةدحاو سفنلا كالت سنج نه قلخ ىا ه اهنم لعج مل وب

 هي اهجوز قع وا بح ىواهب ناوختسازا ةيسرافلابو عالضالا رخآ' هوا ةرضاخلاىلت ىلا |

 اهقلخ ةدحاو سفننم ىا سفنل ةفص وه .فوذحم ىلع فطع متو ماللا اهيلع ءاوح

 ةيرذ قلخ دعب مآوح قاخ ناديفب ةي آلا ىهاظ ناف كلذو اهعفشف اهجوز اهنم لعج مث
 حورلا ىه ةدحاو سفن نم ناسنالا قلخ ىلاعت هللانأ ىلا ةراشا هيفو كلذك سيلو مدا

 مالسلاهيلع مدآ علضنم هآوحتقلخ اك حورلانمقلخ هناف بلقلاوهو اهجوز اهم قلخو
 #« مكل لزناو » كارشا الب دبعيو فرعي نا ىنبنيف اقلطم قلخلا اذهب درفتم ىلاعت هللاف
 بتكت ثيح ءامسلانه لوزألاب فدو همسقو ىلاعت هاياضق ناف مكل مسقو ىضق ىا
 ْ بك اوكلا ةعشاو راطمال اك ءامسلانم ةلزان بابساب أشناو مكل ثدحا وا ظوفحملا حوللاف
 | ببس وه ىذلاءاملا لزنا نكلو هسفن سائلا لزني لو اسابل مكيللع ان زئادق هلوقك اذهو
 كارا 6 جاوزا ةينامب + ناياب راهج زا هك ماعنالا نم لَه امم سايللاو فوصلاو نطقلا

 لصالاىفلبالا ةعاج ىهونيتحتش مين عمح ماعنالاو زعملاو نأضلاو رقبلاو لبالا ىه ىتاو |
 ىهو ةعبرالا عاونالاب صوصخم ماعنالا ةدئاملا لواىف خيشلا نبا لق اهظفل نم اهلدحاوال |

 هذه نه دحاو لك رك ذ نال ةيناغلا جاوزالا اهل لابو زعملاو نأضلاو رقللاو لبالا

 / نم رابتعالا اذه ةينام جاوزالا عومج و ءركذب. جوز هاثناو ءاثناب جوز عاونالا |

 ريم او لاغبلاو ليخلاو نينا رقبلا نمو نينا لبالا نمو ننشناقمملا نماو نيننا نأشلا
 , هريع هعم ناك اذاو درف وهف هدحو ناك اذا دحاولا مولعلا رحن ىف لاق ماعنالا نم ةجراخ

 | ركذلا نيجوزلا قلخ ىلاعت هلوق ليلدب ناجوز ىهف اجوز امهنه داو لك ىمس هسنج نم
 )كك قفلإا ةثالثلا فالخىف ةيناعلاو ةعيرال اك درفلا فالخ جوزلا ناك اةيصوالاقالاو

 لفيت دلجلاو محللان ٠ اهم عافتنالا ةرثكل ركذلاب ةعبرالا عاونالا هذه تصصخو
 تافصنم مكيف قلخ ىا جاوزا ةينامث ماعنالانم مكل لزناو ةمحنلاتاليوأتلا درب ولاو

 ' هريثلاو صرحلاو ةوهشلاو لوبتلاو طوغتلاو برشلاو لك اك الا غو تافض ىباع ماعنالا
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 ليلا ريوكت رداصملا جان ىف لاق * 4 ليلا ىلع راهنلا روكيو راهنلا ىلع ليللا دوكي »
 | ريوكت تادرفملاف بغارلا لاق م كاذ ىف اذه نم هتدايز لاّشو ىايا هتيشغت راهللا ىلع

 ملا 6 ليللا روكي ) ىلاعت هلوقو ةمامعلا روكك ضعب ىلا هضعب مضو هترادا 'ىثلا

 ىنملاو . ىهتنا اهدايدزاو راهنلاو لمالا صاقتناو اهعلاطمىف سمشلا نايرج- ىلا ةراشا

 ةيسرافلابو : سباللا ىلع سايللا فل هيلع هفلي هنأك رخآلا امهنم دحاو لك ىثغي
 درا ىع ردو دشوب ى نبيا روت نأ تكلط ةدرإب هبو زور اذ تلي هناا ردو دح ى رب ]

 ةملظلاو رونلا نا كلذو [ دزاسىم ىنتخم ار نباىبرات نا ”ىنثور ”هلعشو بشرب اد ذود

 امهم دحاو لك بيغي وا ريبكلا ىف ك كاذ اذه بلغي موب لك ىفو نايظع نابيهم ناركسع

 اعباتتم ارورك هيلع اًداك هلدحي وا راصبالا عاطم نع ةفافللاب فوفلملا بيغي م رخالاب
 نيداقنم امهلعج 6# رمقلاو سمشلا رخسو 8 ضعب ىلع اهضمب ةمامعلا راوكأ عباتت |

 | ةليعم ةدمل  ىمسم لجال هجورب ىف ريسي 6 ىرج ف امهنم * لك © ىلاعت هسمال

 ةمايقلاءوب وهو هريس عاطقنا تقو ىا هتكرح عاقنموا رهشوا مويلكىف هترود ىهتتنم ىف

 كلذ الولو جلثلاب اهتومري كالما ةعيس سمشلاب لكو ) ثيدحلا فو مدآ فب عفانمل كلذ امئاو

 رذك باتف آرب ىمسق دنا مسق ود نامسأ ناكراتسس دناهتفكو ] ( هتقرحا الا أيش تباصا ام ١

 دهد ىنانشورارئاشياو دنكا زنك ناشنا رب .كاتفآ ئكنلقو دئريك قانشوز: ىوذاو دك
 روب ان داهتجاو دج دئوش هاكردب ىهورك دئهورك ود نائمؤم ديوكض تراشا ىورزا

 هكدتنا ىصوركو ] 6 انلبس مهئيدهلل ائيف ادهاج نيذلاو ) ىلاعت لاق ام [ دنياي تياده
 حرش نفأ ) ىلاعت لاق اك [ دهد تفرعم رون ارئاشياو دنك رذك ناشنا رب ىلذا تيانع

 | ه6 زيزعلا 8 هدحو هوه اوملعا « الأ 8 6 هبرنم رون ىلع وهف مالسالل هردص هللا
 كلذلو ةرفغملاف غلاملا 46 رافغلا 98 ةاصعلا باقع ىلع ردقبف ”ىش لك ىلع رداقلا تلاغلا
 ةيسرافلابو : ةعفنملامومعو ةمحرلاراث | نم ةعيدبلا عئانصلا هذهىف ام بلسو ةبوقعلاب لجاعيال
 لاق <[ ناشنا' زا تيضعمو كرش عاوقو دؤلجنو اب نانمد:] زاءانتك قم. اهتمنت با لئلا
 حئابقلا لمح نم بونذلاو حبقلارتسو ليما رهظا ىذلاوه رافغلا هللا همحر ىلازغلا مامالا

 رتسلاوهرفغلاو « ةرخ آلاف اهتبوقع نع زواجتلاو ايندلاىف اهللع رتسلا لابساب اهرتس ىلا

 ةاطغم هنطابف ةروتسم نيعالا اهحبقتست ىتلا هندب اقم لعج نا هدبع ىلع هرتس لواو .

 رظناف لاماو حبقلا فو ةراذقلاو ةفاظنلاىف ءرهاظو دبعلا نطاب نيب مكف ءيهاظ لامجب

 هيدازإو) ةموكدملا ا رطازوخلا رقتسما كلذ( ناي قاتلا هرتجو.ءتسا ىذلا امور ةزهظا ىذا اك

 ىراجيفف هلابب رطخمام قلخلل فشكتا ولو هبلق رس ىلع دحا علطيالىتح هيلقرس ةحيبقلا
 اوعس لب هوتقمل سانلاب نظلا ءوسو ةنايخلاو شفلا نم هريمض هيلع ىوطنيامو هساوسو
 هبونذ ةرفغم كلاثلاو . هفراوعو هرارسا هريغنع رتس فكرظناف هكالهاو هحور فلتىف
 تانسح هن ايس نم لدبي نا دعو دقو قلخلا نم الم ىلع اهب حاضتفالا قحتسي ناك ىنلا

 رتسي نا مسالا اذهنم دبعلا ظحو « ناميالا ىلع تام اذا هتانسح باوثب هبونذ باقم رتسيل
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 ةواشغو مهرئاصإو مهرارسا ىمعو مهبولق ةوسقو عدبلاو ءاوهالا لها رودص قبضت '

 نيعلاب مهباتك ءاطعاو قحلا لها هوجو ضيسيتيف هر الا و اما بجح اب مهحاورا

 ةنملا لوخدو مهناعاو مهيديا نيب مهروث ىتسو طارصلا ىلع مهزاوجو مهنيزاوم ليقثنو
 مهروهظ ءارونمو لامشلاب مه.تكءاتياو لطابلا لها هوجو ديوستبو تاجردلاف مهتعفدو
 هلوشبو تاكردلا ف مهلوزنو رانلا لوخدو طارصلا نع مهمادقا ةلزو مهنيزاوم فيقختو

 ةبتر ىعديو هماقم ريغل ضرعتي نم ديدهتى لا ريشي 6 رافك بذاكوهنم ىدهيال هللازا ) '
 ةيترلا كلت همرحينا هتيوقعو هدشرو هدادس هبفام ىلا طق هيدهبال هللاف اهف قداصب سيل '

 ظفاحلا لاق : اهدوجوب هققحن لبق هاوعدب اهل ىدصت ىتلا

 ىنكن شن دهد تيداخ هج 0 داللعابتا: غو اهلك ةةدعكتازك

 ىبتسا رد شدنام تب دص هك * رابدصتسرازب هقرخناز ادخ

 هللا دارا ول لف لاعتملا عنملا وهو لاملا ةقيتحب ققحتلا لبق ىوعدلا نم ةمصعلا هللا نمو
 رامَحاَو دال 86 ىنطصال ف ادلو نوما :ىلاغت هللا ناب نوكرشملا معز م 5 ادلو ذَحح نا

 اريزعالو ىسيعالو ميسم صخن ملو « ءاشيام وه هتاقولخ سنج نه ىا 6 قل امم و

 ١ عتتمملاو هعانتمال هلمشبال هنكل ادلو هذختاو قلخ ام مركاو نعا رخا اسنج قلخلو كلذب

 لعف دقو هنم مهبي شن و هدابع نه ءاش نم ءافطدا هيما اماو ةدارالاو ةردقلا هب قاعتنال

 (سانلا نمو السر ةكئالملانم ىنطصي هللا ) ىلاعت هللا لاق اك سانلا ضعبو ةكمتالملاب كلذ
 هذخت مل ادلو هقلخ نم ذا ول هانءم مهضعب لاقو + ذاخنالا ناكم ءافطصالا عضو اذلو

 هجن ازاىدرك راششخا هنيا ىه ] ىنشاكلا لاقو * ءاشي نم هقلخ نم ىنطصإ لب مهرابتخاب
 ذك ضقت زا ةن دنا نوني 5 لك أو نآ ناسحاو انتشأ"نغا ذا ىدطاوخ“ هجاء دنيزف ع
 اروا سب تساطرش تسناجم دولومو دلاو نايمو تسي قلاخ لئامم قواخم اما دنلاتب

 | كلذ نع تاذلاب ىلاعت هْرْثث ىا دعب اذا حبس نم ردصم #* هناحبس ف [ دوبل دنزرف |
 ظ ىا دابعلا ةدسللا ىلع لوقم حيبستلا معو ءالوالاو دالوالا نم هيلا اوبسن امجو ذاخنالا ظ

 «6 هللا هه هلوق هربخ أدتبم « وه 9 هناثب اقيقح احيبست ةوحبسوا هب اَهنال احبه ل هحبسا |
 ظ رحب ىفو + ههبشو هسنجو هدلاو ىناث دلولاو هل ىناثال ىذلا :دحاولاوؤ» ةيهولالاب فدصتملا

 | هلال داو هل نوكي الف ةفصو اناذ ةلئامملاو ببكرتلا نع لج دوجومه ىا دحاو مولعلا
 | امعونب هبشااو سنجلا لبقبال هتيراهقب ىذلا © راهقلا 8 تافصلاو تاذلاىف دلاولا لئامي
 هماقم موب ام ةينافلا ءايشالا نم ذْحم نا روصتي فيك تانئاكلا لكل راهق داشرالا فو *

 باوصلاو 6 قحلاب» ةسيتلماهنوكلاح تادوجوملا نم امهنيبامو «ضرالاو تاوملاقلخول ٠
 هن ىتسارب ارنيمزو نامما ديرفاسب ] ىفشاكلا لاق + اثبعو الطاب ال لاصملاو مكمحلا ىلع ةلءتشم

 هيمعل تسا تمكح راوطاو تردق راث ؟رازهدص نازا كيره شنيرف ارد كلب ىزابو لطابب |
 [ دني امن هعلاطم لئالد نآ تاحفصرب راك ديرف ا تفرعم ماقرا رايتعا ىور زا نارو هديدان .
 راصبالا ىلوا اي هنم اريتعاف هكىطخ * نيمزو نامسأ قاروارب تسا هتشون 0|
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 ظ نم اولئساذا اوناكو ىنعملاف هل قالم ردصملاظفل ريغ ىلع دكؤم ردصم وهف ار ىا
 | انوبرقيل مهدبعت اما اولق ماتضالانودبعت مل مهلليقاذاف هللااولا/ ضرالاو تاومسلاقلخ
 | - :ركذاو .+ مباني تلزممب ناشيا .تعافشب اما دننك تساوخرد ( قعاكلا ريم ىفو:) هللاىلا

 | نيمدقالاءاملعلا نم «نئتلةوق نم ناك امنا مانصالا عضو لضانأ ىنارعشلاباهولادبع :خييشلا

 | ليطعتلاب رص مهماع ضعبنا اوأر اماف مهنما» كلذب اورماو ”ىش لك نع هللا اوهزن مهناف
 ا اوتركدتيل ةائغو دودسلاب اهومظع و مهاو+لاو ىلحلاو جاسدلااهوسكو مانصال مهل أاوعضو

 ١ هللنهنذأب الا زوال كلذ نا ءاملعلا كثلوا نع باغو مهلوقع نع باغ ىذلاق حلا ام

 نيصللا ريغ رسكلابنيذختملا نيب ىا 6 مهني مكحب ف لودوملل ريخ ا ه6 هللا نا له ىلاعت
 نبدلانم 6 نوفلت#هبق مهامف فه هيلع لاحلاةلالدا فذح دقو نيدلل نيصلخلا منامصخ نيبو

 كلذىف ىلاعت همكحو هلكح اام ةح قيرف لك ىعداو كارشالاو ديحوتلاب هيف اوفلاتخاىذلا |

 ىلا قفونال ه6 ىدهمال هللانا 98 نيبرفلل ريمضلاف رانلا نيكرششملاو ةنلانيدحوملا لاخدا

 ١ يرافك بذاكوه نم# بولطملاب زوفلاو هوركملا نمةا>نلا قيرطوه ىذلا قحلا ىلا ءآ دتهالا

 نادقاف امهنف بوذكو باذكةءارق هنع برعي اك رفكلاىف غلابم بذكلا ف خسار ىا
 | لاقىنلاىف ىداعلا و ةلالضلاىف نرمتلاب ةيلصا ةرطفلا امه ريبغتل ءادتهالل نيلباق ريع ةريصبال

 | ناعالاو قدصلاىلا ىدتم الف ةيادهلا نامرحن ءاضقاا هيلع قيس نميف اذه طيسولاىف

 | ( ظفا+لالاق ) ةتلا

 ْ داتؤا زاك دنك هح ىلصا تنيطاب ه رك لعل هيس كنس دهدي نات

 مرش و مهل عفش ةهل الانا مهلوق و هدلر و هللا تانس مهئايلوا ضعلىف مهلوق مذكو
 ا

0 
| 

 تاليوؤاتلا فو قيقا, قملا نائبس ةمعتلا ممارفكو ءاياوالا كلت مهتدابع مهر فكو هللاىلا

 | هيئاص ةدابع هعبط ىضتقم و ملاعلاعلاص و هعئاص ةفرع» ىلع لوب ناسنالانا ةيمجنلا

 ةيرطفلاةفرعملاب ةربعال نكل و اهلع سانلا رطف ىتلا هللاةرطف ةضصو. خ ن. هلا برقتلاو

 | اهاوه عابتا و سفنلاطاشن نم ردصت اهنالو هللاريغل ةكرشلاب ةبوشم اهنال ةيعيبطلا ةدابعلاو

 ناميالاو ءايسالاةوعد لوبق امتاراما نمو صلاخلا ديح وتلانء ةرداصلا ةفرعملاربتعت امباو

 عبطلاقفوىلعال قرسشلا قفو ىلع ةدابعلاو ىوهلا ةفلاختو كلا له مهيلع لزتا اع و مهم

 | ناكهنافاهلثعوا اهم سو هيلع هلل | ىبص ىننلا نكس ا دقةلفان و مهيلع هللا ض رتفا امءادابهللا ىلاب رقتلاو

 | ناكرادعإ نمر فاكلا نم ناكوربكتس او ىناهعيط ف الخ ىلع دولاب سما امو هلل دوجسل | سلو | عبط نم

 برب وهللاهف رعم ىعديو مهنه ءاس الا عباتبال نم ةفسالفلا لاح كلذكو نيبرقملا ةكئالملانم

 ىلوملامابال ىوهلاةعباتمو عرشلابال عبطلاب تادابعلاو تاعاطلا فانصاو مولعلاعاوناب هللا ىلا

 ١ عدم لكمولاف اروثنمءابه هانلعك لمح نم اولمعام ىلا انمدقو ىلاعت لاقام هما :لصاح نؤكيف

 ةرخ الا ءايندلا ىف مب مكح ىلاعت هللاف ممتاقبط فالتخا ىلع بهذملاو نيدل نمهدنءام ةقيقح ىعدب
 | مهدٍسأت :ممولقىف ناميالاةناتكبو مالسالار ون ىلا لها رودص عاسآاب حلا قحبف ايندلا ىف اما

 لطابلا لطسو مهحاورالهلالج وهلاج تافص ىلح و مهرارسا نع قا دهاوش فشكوهنمحورب



 هه 7 2 نورشعلاو كلاثلاءزحلا

 دور باتق اب رد نبا ةياسز ىمك ٠ شورفم تاطلسب اناجرد ”ىبادك

  ىا كرشلانم هي ضلاخلانيدلا 89 هنابجاو و هقح نم ىا هك هلل هي هكدينادب هي الا وب

 ٠ صلاخ وا تعاط هكتسنا راوازس وأ ىنعي هل ةعاطلا صالخاب صخم نأ بحب ىذلاوهالا
 ا -رارحتسا نع هّتمعل صولخ و رارسالاو بولا ىلع هعالطاو ةيهولالات افصن هدرفتل دشاب

 ةمحر هلاهب برقتيف كرششلاو كشلاو ىوهلانم صلاخلانبدل؛هلل, الآ ىئاوكلاىف و عفنلا

 هللهتاج 0 صلاخلا نيدلا ةيمحتلا تاليوأتلاىفو هتدابع صالخا ىلا ةجاح هل نا ال

 ١ نسملانعو هدهجال هدوخم دوجولا سيح نم .هللاهصلخ نم صلخلا و سصن ه3 دعلل امو

 ١ ىذل اهللا نيدب سيلف كرشلا نم  صلاخم سيل نايدالا نم هربغ نال مالسالا صلاخ اندلا

 | هللالورايتلق لاق هنع هللاىضر ةريره ىبا نعو مالسالا نيدالال شال ىلاعت هللاف هب سمعا
 سفن ىذلاو مالسلاهيلع لاقف سائلاءانن و هتلادحو هب ديرا 'ىنشلا عضاو ”ىشلاب قدصتا ىلا

 صلال !نيدلاهنل الأ مو هيلع هللاىلص هللالوسر الت مث هيف كروشأش هللال شال هدب دم

 اناو هلك هل هوهف ىربع ىجم هف ك شا المع ىللمع نم هن احعرس هللا لاق مالسل اهلع لاقو |(

 ءاير نم ةرذ رادقم هيف المع هليل لش المالسلاهلعلاقو كرسشلا نع ءاينغالاىنعا انا و هنم 9

 راكب ىثاب ديز ةناخر) وج ٠ راده ترجا مشج رسب ىا ورمز
 رددتباب هك صالخا هوك و:بايرز نر هصلاخ تاعاط:او قافن 'ى.. تنك اي,تدابع/ ىلاغتهللا ارش

 رتهم نازا هنع هللاىوضر ديوك هقيذح هكتساجن :١ زاو 92 ىايرد رداي داي لد قدح ْ

 تين صالخا كسا لتجد |تقك تدع سالخ اجا دس ماللاهيلع تانئاك

 بلق هتغدوتسا.. ىرارتسا جرم تش تنك, حاسب صالخا ةكعنيبب رع رةززعلا بو. زا تفكك

 وسردو مدروأ نورب شيوخ 8ايغجا ةندزخ را دك تسع وك تفك ضايع نم تديحا نم ظ

 ىدنب راو تسا ىسود ةحش صالخا.نبا مداهن تعيد و سيو ناتدود لد ىإدي
 قسود كك نايمزا ىفك ناكر ديكفإف كفن تعلخ و ديشوب تبح سان 10 ٌْ

 و تسا هزور و زام نأ ةضيرف و دوشن عمج لد كيرد هدنك ارب ىاهوزر آب ىلاعت قح

 5 داو تيعفط ىويكم ره دكت سن !رنودوزب نان قح قسود لد ةضيرف -

 امس تيقس بيبحلاديب ولو ٠ ىمن هديد رب دياوتب تسود زا

 دبا شون مروخ وندايب هكىرهز ٠ بيطي هدي نه مسلا ناكل
 دنكر كش ارث ىخوسوت هكلدزا ٠ دبا شوهاب و دنيارت هناوند

 36 رس رغخ ص

 ىنعي ه6 اوذخا وَ نبذ رشملانع ةرابع « نيذلاو ب 1ك رخف وس قرت هك

 انانوا ايابرا ه4 ءايل وا هيدانع و هللا نب زراحتم م ا دام © هود ن هع اودع

 لاف هريع ةدانعل اهوناش لب ىل اعل هللةداعلاوصاخم مل م 2اس و رص و ىساع وكر الملاك

 / 4 ىئلز للاىلا انوبرقيل الا في ءايشالانم هلل انك الاغا ( مدسنام آب نيلئاق موك
 0 ف يل ا ب مج يسم مصل حمم ممل

 ( ابيرشىا )

| 
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 ْ ههاونو هيصاوا ذافنو هماكحا ناك هءاتكتلاو 1ك باوق نا قوما ناذيالل 5 ]

 (ززعلا)ىنشاكلا لاقو * ةرهادلا مكحلا ساسا ىلع هيقام عيمج ءانابو عناممالو عفادم ريغ نه |

 | هردقىف زيزعلا ن.مح رلاحتف ىفو * [ريدت 0 اناد يظر ريدقت رد بلاغ دنوادخ]
 يقام هللا لذا اقوا عورش 6 :6 قحاب باتكتلا كيلا انلزنا انا #9 هعادبا ف م دكا

 رامضالا عضومىف تاك يار 3 الفا هللا ذم هنوكو لزتملا نأش نائب زئآ“ةنلع

 ١ هراهظاو هتاساو قحلا بيس ئا لازتالاب ةقلعتم امأ ءابلاو ٠ هنأتشب ءاسع الا ديو هميظعتل |

 | كانا هذ لاوس ننركلس ىذا اا ةحعما لاورزما لطرح طوودان وللا
 | كيوم“ ف نيوكلا ودا ناقلك ا اوشا ىلكجايدت+ ركنا كاناقاما ظطايكاسا
 لول وللا لن قطابو لزت قالا نم: ىا ةشجنلا"تاليوأتلا ىفو © امح لمعلا

 فيلكتهيفف ( كيلا انلزنا انا ١ هلوقب مالسلاهيلعىتلا هللابطاخ عضوهلك نآرقلا ناهزب ىف
 هفلكف كللا ةروسلا لواىف ام. ىلا ىرت الا فيفخم هنفف ( كيلع انلزتا ١ هلوش هبطاخ اذاو ١.
 ىا (ليكوب مهلع تنااموإ هلوقب ةيآآلا مف كيلع اهرخآ ىفامىلاو ةيدوبعلا ف صالخالا |
 ١ هي نيدلا هلاضلخم قه كنوك لاح 46 هللا ديعاف د كلذ هنع ففخف مهنع لوئسمي تسل |

 اًضحم ىا ضاسغالا نم ضرغل كلذ لعمال هتلاخىلا هلمعو هتنأب دنعلا لضم نا صالخالا
 سئاسعىف لاق * هريغو نيلالخلا ىف م ةعاطلا نيدلا ناف ءايرلاو كرمتلا بئاوشنم ةعاطلا هل |
 هلهاو نْوَكَلا الو هتندوعف هشفن ئربال نأ تعنت <هدتشي ناب مالسلا ةنلغ“ةئيَح عا 'ناثثلا+ |

 ىلا شرعلا نم هظوظح دبعلا نع طقس اذاف ةيسوبرلا ةدهاشمىف ةيدوبعلادح نع زواحت الو

 ا

 ةصلاخلا ةيدوبعلا كلسم كلس دقف ىزلا

 نع زا لطاع ردح صلاح كتنةنشاس اك

 اهصالخاف سفنلاب نوكتو . عوضخلا ةياغىلع ىمالا ةقئاعم ةصلاخلا ةدابعلا رابكلاضعب لاق *

 حورلابو . صاخشالا ةيؤر نع ىمعلا انف هصالخاف بلقلاب و . صاقتنالا نع دعانتلا اهف
 لاق امل رضع لكىف دوجوم ةدابعلا هذه لهاو صاصتخالا بلط نء قنتلا ابف هصالخاف

 قشاكلا لاق * ( هتعاطو مهلمغتسي اسرغ نيدلا اذه سرغي هللا لازبال ) مالسلا هيلع

 لات ايزو كرش اَرَووختعاط؛دكفااب دئزومأم ةكتسا كنا داَيَمَو ثننتراشخ تطاخم]
 يدا نانج باطخ نباب مالسلا هيلع ادخ لوسر هدومرف ] رارسالا دك ىفو * [ دنزاس

 اًذيوادخ. تفك اان !دغوا اما كلق«ناوكت نا اتا دمع ايوا تفكاو هاللي يجلب لكك ف رلا

 مك دايتخا كلم ركأ سم ادام كدنبو تساياسم ارث كلم مهاوخن ىكلمو مهاوخ ىكدنب
 داما كانرتتإو رمال 3 ا نكي دشاب كلمب نم راختتفا كنا و منام كلم اب

 تسي رخف بج ج هب ادام ىنمي ( رخفالو مدا دلو ديس انا ) تفك اخ زا دشاب وت كلمي نم

 مشاب هتسركت واريغب مكر خف واين كلاي ولازح !كقي نساك اهرب اةكا سان تسقلاخم امرخف

 طرش نتسركت واريغبو تسين نامرف هتشاذكبو مثاب هتشاذكب 6 اصلخم هللادبعاف ١ نامرفو

 ظفاحلا لاق [ تسي رخف واريغب مرجال تسي |



 ا < >< نورشملاو ثااثلا ءزجلا

 ىفو ( نيفلكتلانم اناامو ) مالسلا هيلع هسنل لاق ىلاعت هناف معا هللا لعتال امل لوقتنا معلا

 ىنعي : وهام ىا 6# وه نا 8 ( ضرالاو تاومسلا ةكئالم هتنعل ملعريغب ىتفانم ) ثيدحلا

 هللانم ةظع ىا 6# ركذالا 8 ةلاسرلاو نا رقلا ىنعي [ ادخزا مدروأ نم هك. نيا تبن ]

 نوكرمثملا اهيا 6 نملعتلو قه ةفاك نيلقثلا 46 نيملاعلل 5 قاب ركح ذو فرش اضياو ىلاعت
 قدصلاو قالا هناو هربخ ةحسوا امهريغو دبعولاو دعولا نم هب نآرقلا أبنا ام ىا 4 ءأبن ف

 نيملا تادرفملاىف لاق * ديدهت هيفو ملعلا عفنيال نيح ةماسقلاموبوا توملا دعب 6 نيحدعب ف

 (صانمنيحتالو )وحن هيلا فاضملاب صصخت.و ىنعملا مهم وهو هلوصحو “ىشثلا غواب تقو
 (نيحلك اهلكا ىنؤت )وحن ةنسللو (نيحملا مهانعتمو ) وحن لجالل هجوا ىلع نيح لاق نمو
 ( رهدلا نم نيح ناسنالا ىلع ىنأ له )لوح قلطملا نامزللو 6 نوسمن نيح )وحن ةعاسللو
 نسا لاق.« ,ىهتنا:هب قلع,دقو. ءدجاوام بسم كلذزسف امئافا( نيخ ذَعِب هأين ٌنملعتلو )
 دادزاام ءاطغلا فشكول ثمحب نوكي نا نهؤمللىنبنيف نيقيلاربخلا كيتأي توملادنع مدا نبا
 انش تددزاام ءاطغلا فشك ول هنع هللا ىضر ىلع انديس مالك نمو انش

 دياب ب هكتانجنا نيقيب « ممسلاد محج و دلخو لاح

 ديازفيل ٌهرذ نيف نأ « دنريكرب هنايم زا بارك
 رصخزاتشا' هتك قش اًزعتزَخا لاوحاؤ تشباح ئارس اننؤراد تسلا هلك نئاى]
 هدهاشم ارهلم نآ ان دنرادرب باح ركا سي نا ريغو محجو معلو باقعو باوثو رشنو

 تسنم نيقيلا نيع وج زوصمانم نيقبلا مع هك دوشن تدايز نم نيش ود هرذ كي مك

 لّشال نكلو هب ربخا ابو نآرقلاب توملادعب نوُْمْؤِب زافكلا نا نا رقلا ربخاو [ ادرفرد

 رفكلان م عجري رفاك ما هنايصعنم بوتيىصاعلا هل ليقف مكحلا مماقلاوبا لثسو « مهئاعا |

 لاح ىف ىصاعلاو ىنجا هرفك لاح ىف رفاكلان ال هئاصعنم بوس صاع لب لاقف نامالاىلا

 طم و تافاغنلا هارون اننادالا»ةخؤالر دغش لسا اذا رفاكلاو هبري فراع هنايصع
 ىلاعت للاىلا هجوتلاو ةبوتلا نه دءالف ءابحالا ةجرد ىلا فراعملا ةجرد نم لقتني بائاذا |

 عيجىف طاسبنالا لصحيو دريأتلاو دعولا رهظيو ديعولاو ديدهتلا لوزي ىتح توملا لبق

 ههرك و ىلاعت هفطلل نطابلاو ىهالخلا ىف ضيفلا بصني و نطاوملا

 فلاو ةئامو ةرسشع ىتننا ةدس نم ةرخ الاىداح لاى داضْرملاب وهنم نوعب ص ةروس تك |
 - ح -- سس

0 
 ؤ

 هلوق هربخ ًادتموهو ةفيرشلا ةرولاهذه هنم اصودخو نا رقلاىا * باتكلا ليزنت »
 لبقو + هسفن ءاقلتنم لوقت ادمم نا نوك رشملا لو هريغنمال ه6 مكحلازبررعلا هللا نم ف
 | لاقزر: نان ك رنة زر وعا باتك؟ قوق هزل | ولتغا وتل اود ان6 ارق تاتكلا لبث" ءاشلعم
 ظ ةزعلا فصول ضرعتلاو ةزيزع ةما نأش ىف زيزع كله ناسلب زيزع دبع ىلع زنزع |
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| 
 دغشا ناطيشلا لاق هنا خاشالا ضعب نعواهنع ءاضر لاك ىلا تراثا تناءزؤك كلذلف

 | هطيهاو نسابا هللارظنا امل لاهو ايندلاىف هايا هيانتفا نه هتاف امل تام اذا نوٌّؤملاىلع ءاكب |

 تقولا كلذ نم همؤش نفلاجلالع تعقو هه ةرظن لواف اًمدلا روشنم هاطعا ضرالاولا

 | هت لام طارصلا ىلع قسال هنيد ىلع ناك نمو هلفسا ىلا اهلسرت لب راخماللا ءاملا لمتحال

 ةكيرشملا دمعاي 6 لق قه هعم رانلا لخد اناسنا ناكنم واس ايف نيلفاسلا لفسا ىلا

 غيلبس ىلعوا هب مكتبنا ىذلا ناءرقل ىلع ىا 6 هيلع 9 امثزا مهاوخبم 6 مكلأساام له
 نال كلذو رجا ريغ مكملعا نكلو ىويند لامن» ه _جانم © ةلاسزلا ءاداو ىجولا

 ١ نادك ذاك علو عطق نف روكشلاالو ءازحلا الع داربال نا ةصلاخلا ةيدونعلا 'طّرمش نه

 م اعتماسال "نحال هرعفي قفا نال اعمل اؤطمتل بر كملعلا وسر دحام رضككابو [ ودا وا كيرلا

 ةدسافلا ضارغالا هب قلعتنام عيمج هذه ىلعو

 0 زاحمر لم 51 هدئم رش . ديد دوش تقصح هاكشن هك ادارف

 لح ١ ىح ىلاح نم مف سعام ىلع هلهانم اوسبل اع نيعنصتملا ىا # نيفلكتملانم انا امو

 زا مسن نهو ةيسرافلابو ىسفن ءاقات نم ناءرقلا لوقتاو ابذاك ىسفنل .اهبعدا ىا ةوبنلا

 | مكتتجام هلصاحو ٠ دنرادن هك دنزاس ريو دننك سهالن ىزيج دوخزا ماصتس هك قيءاج

 | فلكتلاو هل فاكت دقف هسفن ءاقلتنم ايش لاق نم شن مكملا تلسرا نا نود ىرايتخاب
 ْ عر تئلكتلا. رداضملا جان ىفو لقعلالا هيضتّشال ىذلا *ىثلا بلطف فسعتلا لصالاىف

 هنيعدال امل ىض رعتملا تفلكت لاو« نشاس نايك .ندوع ”ةئدبخ مشت وعزا و نديقكيإ ئزح

 | هيطاعت ىف هلانت ةقشم عم ةفلك راهظاب ناسنالا هلعشام ىثلا فلكت تادرفملايفو ىهتنا

 | عبشت وا عنصتب وا ةقثمب لعش امل مسا تلكتلاو ةقشمتا امسا تيراعتلا ف ةفلكلا :ترواصو

 لعفلا ريصي نا ىلا ه. لدوتيل ناسنالا هارحام وهو ادومم نيبرضفهياكتلا راص كلذلو

 |ييشلكت ىف شلك ليج # يطل انين ماا تين يس هدا اون طل
 | ثيدحلا ىف حصو نيفلكتملانم انا امو هلوَش ىنع هاياو امومذم نوكيام ىناثلاو تاداعلا

 رخا ثيدح ىف و ما اوطاصو تنلكتملا نم ىرري انا ءالسلا هيلعيعلاق راك عهكتنلكتلا رع نقلا

 بروسوتلا حمل هوس ف هدير و صر يس ا ل مر

 ةالصال نيعيال قئاقْلا لها لاق اذه نمو عنصتلاو فلكتلا باب نه هنال ءاعدلاىف عحسلا |

 هللا راتخا ىذلا كلسملا هناف ةمكرلا لواىف هرطاخ عرشنام لوا أرَ لب ناءرقلانم ايش
 | عازن كاز كب_ىطي هقوق نم عزاني تامالع ثالث فلكتملل مالسلا هيلع هنعو هل ىلاعت |

 | يح ا درك ارق ردك دعازوتجتم كن عود قس لاتتالاع تطاعتو تتكون[ رانا وبكم ةئك ١

 | لاق دئادن هك ىزيج ديوك كنا موس ىنعي رعي ايي كوع و تايياسودتجا نآ نتفإ

 نم ناف معا هللالقيلف ملعي+ نمو لقيلف ا معنه سانلا اميااي هنعاللاىضر دوعسمنب هللادبع |
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 اكاطنلخلب كرهش ىا كيزعب مسقاف ىا مسقلل ءابلا # كتزعبف 8# قحتسإام هيلع ا |

 مهل ىصاءملا نييززتب مدا ةيرذ ىا مهنيا وغل انس ثريا تالق دال دض وهو ىلا ىلع ا

 <22 15 هج نورشعلاوكلاثلاء وحلا

 رثاءاياءاوغا نال ىتَسوْغا ايف ةياكح ىلاعت هلوق هيفانسالو 6 رهقوتيبلاغب ةيسرافلابو

 لو هفخلا ةتكلا هذهلو هتطاسو هرهق ماكحا نم مكحو هنزعو هنردق راي وم

 تواقش ماهل سيلبا مث ةيمجنلا تاليوأتلا ىفو ريثك فاحلا ةقئاللا تافصلا نأ عم ةزعلاب
 | مهنا ال « نيعجا مهنيوع ال و هتفلاخم ىلع اهل مسقا امل هنرع ىفرعولو للا كيزعبف لاق

 ىنثتسا ثيخ قدص مث ء نورك هارك ةيسرافلاب ءاوغالاو مهف تاهشلاو كوكشلا لاخداو
 هللا مهصلخا نيذلا مهو مدا ةيرذ نم نيصاخلاكدابعىا هي نيصلخلا مهنم كدابعالا 8 لاقف

 اوصلخا نذلا ىا لعافلا ةغص ىلع هكا ىرقفو ةياوغلا نم مهمصعو هتعاطل ىلاعت

 هللادابع ةنعو رزحعلا مب ةيمجنلاتاليوأتلا ىفو ءايرلا ةشاش ريغ نه ىلاعت هلل ملامعاو مهولق

 نوكي ىذلاوه صلخلا دعلا مهضعب لاق ىهتنا كتيدودعىف نوصلخملا مهنم كدابعالا لاق

 بوذي اك بوذ. مهلاوحا ةنعو مهتبالو ةطلس را ناطيشلا ىأر اذا ادابع دابعلا نم نأ

 هناي ركم عيمج مهتيؤر ىف ىش لب مع ركمي نا قطيالو ليح هل قبيالو ءانالا ف حلملا
 لاح اذكهو قحلا لهابال هب طيم هركم لب هتسوسو مهسانم مهلا ىري نا قيطيالو
 ىلاعت هللاىوس امتع نوظوفحم ممل ىلاعت هللا لها عم نيدسفملا نبركتملانم ناطيشلا ةئرو

 ىمسق قملاف ىاربحلا فوذحم أدتبم هنا ىلع عفرلاب 6 قحلاف 2 ىلاعت هللا « لاق ف اقلطم

 هللاهمظع ل طابلا ضيقنوا نيملا قحلاوه هللاناىلاعت هلوقىف اك ىلاعت همسا اما قحلا نا ىلع

 6 لوقاق حلاو 8 كيرنهقحلا لاق ا ىنم قحلاف ريدقتلا نوكينالمتحيو هب هماسقاب ىلاعت
 ه(كنم منهج نالمأ ال ف قحلاالالوقاال ىا رصقلل ةيلع مدق هلوق ”اللوعف» هنا ىلعبصتلاب

 6 مهم: #9 هرايتخا ءوسب لالضلاو ةياوغلاىف # كعبت نمتو ف ناطيشلا نم كسنخ نم ىا
 نيعوبتملانم اهن "الم الىا هيلع فطع امو فاكلل ديك أت 6 نيعمحا # مدآ ةيرذن ٠ ىا
 قحلا هتيطاخمىف هرساجت ناكاملو ةيمحتلاتاليوأتلاىفو مهم ادحا كرئاال نيعحا عابتالاو

 دوحسلا هعانتما نم ةئمللا قاقحتساىف ىلواو حبقا هيلع مسقاو فالخلا ىلع رصا ثبح

 رسام الو العفو الوق ةنسحلا باد: الاب ٍبدأتب نا لقاعلا ىلعف ىهتنا للا قحلاف لاق مدآال
 ىرعشالاى سوم ىبا نعو رانلا هعم دربال قحناط.ثلا تاوطخ عشإالو الص ى اعت هللا ىلع

 لئاقلا هل لوقيف لاق جاتلا ةكيدلا ايل لضا نه لوقيف هدونج ثب نسيلبا حبصا اذا لاق

 قعىتح نالغب لزامل رخالا لوقو جوزي نأ كشوب لاق هتأرما قلط ىتح نالش لرا

 برش ىتح نالفب لزا مل لئاقلا لوقيف لاق ربي نا كشوب لاق اهدحأوا هيدلاو ىصع ىا
 ىنز ىتح نالفب لزامل رخ آلا لوقو لاق هنعىضرا اهظع ايش تلعف تنا ىا تنا لاق
 ' تعنص تنا ىا تنا تنا لوقف لتق ىتح نالغ لزامل رخ الا لوشو لاق تنا لوقف

1 

 ا لاق 3 مظعاو ذكشا لتقلا دعو نال كلذو ىاضر لاكو ىنما ةياغ تلصحو مظعا ايش

 2( ىلاعت )
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 ادج سيلبا ناوحمه قاما * ادخ ردنا نكجرخ اريدوخ نيا

 شيرافغ ترضح ىوسبيور « شراهق توطسزا رذح نك
 فلتو رهق زا ىباي ىصالخ ان « فلخ ىا ريك ناينيشسب تربع

 ه6 ىترظناف 8# [ نمراكدرورب ىا ] *6 بر 8 سيلبا :6 لاق © قفوتلاو ةمصعلا هللا نمو
 موي ىلا 8# ىتمالو ىنلهماف اميجر ىتلعج اذا ىا ةحيصف ءافلاو ريخأتلاو لاهمالا راظنالا

 هدنزار هدرص :ثعبلاو] هتيرذو مدادارملاو ةمايقلا موبوهو ءازجلل معروبق نم 4 نوثعبي
 ةيلكلاب توملا نم وجنرو هراث مهنم ذخأيو مهئاوغال ةحسف دج نا هتاعدب داراو [ ندرك
 نير ظنملا نم كنافه ىلاعت هللا 6# لاق له هدا م ىلا لصوب لو بجيب 2 ثعبل موب دعب تومالذا
 | تقولا موب ىلا 8# مهوحتو ةكئالملك ةمكحلا بسحب الزا مهلاجآ ترخا نيذلا ةلمح نم ىا

 ثعبلا تةو ىلا ال ىلوالا ةخفنلا تقو وهو قئالخلا ءانفل هنعو هللاوردق نيذلا ه6 مولعملا

 صوصخ ريغ سيلبا نا ىلع لدي نآ رقلا رهاظ ناجرملا ماك ا ىف لاق * لوئملاوه ىذلا

 نودلاوتي نيطايشلا مهضعب لاقو * هعم نورظنم مهنا ىلع ليلد مق معي يف هليبقو هدلو اماو راظنالاب

 نا لمتحبو نوتوميو نودلاوتي مهلاف نملا فالخي ىلوالا ةخفنلا تقو ىلا نوتوميالو

 رهاظلا نا هفو + كلذك مالسلا هيلعرضخلاك سنالا ضعب نا م نورظنم اًضيا نا ضعب

 ريثكب ةعاسلا لبق كلذو دحا مهنم قالو نوئمؤملا تومي نيح هلاثماو رضخلا تاوم “نا

 راظنال ءاشناال الزا ردقملاراظنالاب ىلاعت هللا نم رابخا لا 6كنافإ) ىلاعت هلوق نا مث نامزلا نم

 اذكه ةبوقعلاريخأتل ال توملا ريخأتل ايلط هراظنتسا ناكو هناعدل ةباجا عقو دق هب صاخ
 ايندلاىف هام لوط نوكل سلبا ءاعد باحتتسا ىلاعت هللا نا كشال ريقفلا لوش * داشرالا ف
 نا عنام الق ايندلا داوم ف باحتسم رفاكلا ءاعدو هنعل لبق هندايع لوط ةلباقم ىف هل ارجا

 نيرظنملا نم هنوك عنميال كلذو ثداحلا هءاعد ىلع هيبترت هيلع لدي ءاشنالا قيرطب هداظنا نوكي

 هرفك ناىرت الأ لزالا ىف ميدق سما ىلع ىنم وهف دبالا ٍبناج ىف ثداح ىما لك نال الزا
 زاظنتسالا نوكينا عئامال مث ىلاعت هللا اعف ىلزالا هرفك ىلع ىنم ىلاعت هللا عا حابقتسا ءاشناب

 أ افوخ راظنالا بلطف ةيؤوقعلا تابجوم نم نعللا نال اعمج ةبوقعلاريخأتتو توملا نيخأت"نلطل

 ناك ىذلاوه مدآ نال ماقتنالا لجال ءاوغالاب حرص هدارم لصح املو لجعملا باذعلا نم

 هنسفت ىلا: نجيب تح هلا وحا:هيلعكلق هذزطو ![قلا ا ءدعبا نم نا ىلإ! ةزاشا :ةيآالا ىفاوا# همن تلس
 همثا ةمايقلا موي ىلا دادزيل هتواقش لاك نم راظنالا هلأسو هبر سيلبا اعداك ةواقشلا بابسا

 ١ زارد هحرك ا رمع] بيرق تا'وهام نا معي مو ةليوطلا ةدملاب رتغاو هتيوقع بيس وه ىذلا

 ناهجرد لاس رازه مالسلا هياع حون دوس هج ىزارد نازا دوكور كرم نوج دوب

 تيا كل( كنيلا كر رااقطلا اوتنم .اذآو نما علم انبوب

 زيندنح مدنيا ت تشذك دهاوخب م نع 5 هك اغيرد

 سلبا باجا ام هببحمب هناف برلا مساب هلأس نملك نا معي هتيبوبرب هلأسذا هباجاو ىلاعت هللا هرظناف

 6 لاذ 99 (ىدهو هيلعٍباتو) هاجاف (انسفنا انملظ انيرإ لاق ذا مالسلا هيلع مدآ باجا اكو

 © نماث  ه - نايبلا جود رز
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 7 ا 5 هي تدع تل ا

 ىراد لذ:لواد كد ناد ر كوت ملست * ىدوب هكجنكره زنكت ذك نزخ رد

 داعملا موب للا داعبالاو درطلاب ةزعلا بر فاح نم

 دز مرحان ةنسربو نلمإ ادع ثسد:"“« ناز هك اشاعب نيا كت ماو ىعدم

 طوبهلاال طوبهلاب سمالاب دارملا وهو ةكئالملا عز نموا ةنللا نم سيلبااي جرخاف ىا لطانلاب
 مظع ريقفلا لوم « درطلا اذه دعب تناك مدآل هتسوسو ناف ىواضرلا لاق ام ءامسلا نم

 اما و ةسوسولا نامز ىلا اهيف فتوتلاال ضرالا ىلا ءامسلا نم هطوبه ىضتق سيلبا ةيانج

 ةنملا هلوخدو ىلاعت هللا نم ءالتبا ءامسلا ىلا دوعصلا قيرطب نوكي نا زوحف ةسوسولا سما

 اوس اقلطم لوخدلا نه ع ونمت وه ذا ضرالا ىف وهو هلوخد نم نوهاب س د ءاملاىف وهو

 جررخي نا تضتقا ةيهلالا ةمكحلا نا مث *ناحتمالا قيرطب الا ءامسلا ىفوا ضرالا ىف ناك

 م هللا ريغذ هتتلخ رختش ل اهنم خلستيو اهيلع ناك ىتلا ةقلخلا ن نسلبا

 ام مادملا لا اذكو امنارون ناك امدعو مظطاو انسح ناك امدعب حقو ضي 0

 مهنم ادحا تي رزا اف هم دعت انضنأ مهرهاوظ ريغتت نايصعلا بيب مهتطاوب ريغتتاك هناف

 ناملظ اهبحاصو ةملظ ةيصعملا نا كلذو دادوسالا رثا هيلع تدجو ةة.ةحلاو ةسارفلا رظنب

 سمالل ليلعت 6 مجد كلاف قه هلاك ٠ منكم كف لور 2 انلغاوا نو ةعاطلاو

 ناطيشوا هل هناها ةزاجحلاب محري درطب نم ناف ةمارك و ريخ لك نع دورطم ىا جورخلاب
 « ىتنعا كيلع ناو » قئاقْملا لها ضعب بهذ ىاثلا ىلاو ةيريثالاوا ةيوامسلا بهشلاب محي

 نيلقثلاو ةكئالملا نم نينعاللاةنعل نا امل (ةنعللا كملع ناوا ىللاعت هلوقىف اهقالطا ءم ةفاضالاب ْ

 ةنعالا ريقفلا لوش * ةمحرلا نم هداعباو هللا ةئعلب هلع نوعدي مهناو ىلاعت 71 3 اك

 قس كيا او ىلا ةناوكك نآ زوعؤي دعا »نت الأ "ل" لادن ةسأ“ ةنلل حا ةقللعملا
 كيلع نا ىنعي ةبوقعلاو ءازحلا موي ىا #4 نيدلا موي ىلا هه كنونعلب ىدابع ةئسلأ ىلع ١

 انوءلم ناك نم ذا ةرخ الاىف هنع ةنعللا عاطقنا تيقوتلا اذه نم مزايالو ايندلاىف ةالا

 اف ةمحرلارثا دجبملو ةرخ الاىف ايدبا انوعلم ناك اهتقو ىف ة+حرلا ةحئار مشي زا“ اننانلا عدلا

 نذؤم نذافإ لاق اك هنمل اذكو صنلاب رانلا ىف هدواخ لع دقو رفاكلل ة>رلاتقو تدل اهنوكأ

 ىلاعت هللاب ذاعلاو ةئعللا هدنع قتل خا ادع 5 هيلا مششبام عم (نيملاظلاىل رع هللاةئءل نا مهي

 هلم ريخانا لاق هدعب قول لك ربتعل هسفن ىلا هرظنو هنجعلف سيابا درظاما مهضعب ل لاخأ

 ةربعلا مهل لصحو هنعهللاىضريالام اورذحب كمدا ىنلو ةكئالملل امهرت هلذخو هدرط لابو « |

 (ثءام

 | ىلا ءاءلوالاو ءاسالا لئاضفؤ نوكرديال راكنالاو ىوعدلا لها نا ىلا ةراشا ةباالاىف 2 *#

 | نوبطاخي لب لاصولا درب ةوالح نوقوذيالف مهيلع لالجلاو لاما راونا نوربالو دإب ًالادبا

 | اهليلعتو هتفااخم ىلع سمالا بيترتل.ءافلا 6 اهنم جرخاف ف هتزعو هرهشب ىلاعت هللا 5 لاق ف

 ا رع الا فال ا هللا ند كالذو طخعشلا للدس ىلع داعباوأ درط نعللا ناف ةمح رلا نع ىداعبا ىا

 اهديبقتو هريغ ىلع ءاعد ناسنالا نمو هقيفوتو هضيف لوبق نع عاطقنا اندلا ىفو ةبوقع



 ص ةروس مهي < جم

 ا كمان عساتلاو «رخ آلا نم اهدحا عجاف هتركو هتكريو هريخ 2-5 داو

 ١ اناقكو ارارقو اطاسبو اشارفو اداهم اهلعج هناو اهعقانم نع ربخاو هناك[ مودا 5

 نكن يحلو اهبف عدوا امو اهيئاجتو اهتايا ىف رظنلاو اهبف ركفتلا ىلا هدابع اعدو تاومالاو ءامحالل

 | اهناب هيف اهركذ نيمضوموا اعضومالا ٍباذعلاو فيوختلاو ةبوقعلا ضرعم ىف الا. داثلا ظ

 | نولذانلا نووقللا, مو ئنانلا دازقا نخل عاتمو !ةَرْخ آلا راني ةركذت نيوقملل عاتمو ةركذت
 | ضرالا فاصوا نم اذه نياف هلزنم ىف رانلاب عتع رفاسملا اهلزئاذا ةيلاخلا ضرالا ىهو ءاوقلاب 0

 | امومع كلذو هباتكن م عضوم ريغ ىف ةكربلاب ضرالا فصو ىلاعت هللانا رشاعلاو *نارقلاىف .

 | انكراب ىتلا ضرالا ىلا اطولو هانجنوإ) هلوقفف م اصوصخو 4ابف كرابو) ىلاعت هلوق ىف اك
 | نيافتاكربال ةبهذم اهنا روهشملا لب ةكرب اهيف لمج هلا يخي مف راثثا اماو اهوحتو ةيآلا (ايف
 | ىلا هوس لحم ضرالا“ لم :ىلاقت' هللا نا رمح« ىداحلاو + اهل ليزملا وم هشقن#ىف كاملا ْ

 | سانل امانق هلعج ىذلا مارحلا هنو امومع لاصآلاو ودغلاب ابق هل حبسيو همشا ابق ركذن
 | ارخفو افرش كلذاهافكل مارملا هتيبالا ضرالا ف نكي مولف اصوصخ نيلادال دعو اكرابم |

 | تارمثلاو نوعلاو راهنالاو نداعملا نم ضرالاىف عدوا ىلاعت هللانا ريشع ىباثلاو « رانلا ىلع

 | رودلاو ةنهبلابك ارملاو ضايرلاو لاجلاو اهّدعتماو تاناومملا فانصاو تاوقالاو بوسلاو

 | نيعوا ةروصوا ندعموا ةنجوا رانلا ف تدجو ةضور ىأف كلذنم أ ثرانلا ىف عدوب ملامةجيهلا |

 م! رالاف نمرالا فا ةئاس تنلضلو اهنارإتلاا هاما كع اكل كا ايدل": رعزا لوو

 | اهتدرط اهنع تنغتسا اذا طقف ةمداخ اهل ةعبات ىهف ءايشالا هذها مداخلا لحم اهلحم امنا

 | نارك عيارلاو + همداخل مودخلا ءامدتسا اهتعدتسا اهلا تجاتحا اذاو اهيرق نع أهتدعباو |

 أ هنا ميو هرقتحاف ءامي احزممم ابار نيطلا ةروص ىار هرصب فعضو هرظن روصقل نيعالا |

 مفانملا ةنازخ هلعج ىذلا بارتلاو ىح '”ىش لك هنم هللا لعج ىذلا ءاملا نيلصا نم بكرم |

 | نيطلاةروص هرظن زواج ولف ةعتمالا عاوناو عفاملا ىلا نيطلا نم زواجتيملو اذه منلاو

 ظ رابلا نإ :لطابل نصرت, قدارطت سول م لضفاو.:رانلا نم ريخ هنا ىأرل هتياهتو: هتدام:ىلا

 | ىلعرداقلاناذ نيطلا نم قولخلا نم اريخ اهنم قولخلا نوكينا كلذ نم مزاي+ل نيطلانم نيخ |

 ةياهنلا لامكب رامتعالا ناف ةلضافلا ةداملانم ريخوه نم ةلوذنفملا ةداملا نه قلخم ”ىش لك

 | ةقلخلا ةياهتو ةروصلا لاك ىلا اهتم ريعيلو ةداملا لحم هرظن زواحتسل نيعللاف ةداملا ناصقنسال

 نيسسإ شكا ذاق تلصو هلسسو كاخو تستقرف كلل نعل فك هد وورق إربد الا فينك د دو ]

 | هكسيلبا تفاي 6 هبر هابتجا مث. ) ةقلخات تسوس دوب كاخ زا هكمدا نسيب كاخ زاو ديا
 | نيفراعلا ناطلسإب ٌةديدوش زوو تشك دود ريع. (اهنم طصافإ نامزفات تسكب هون: نثك ا ذا

 كاخ نيا رك اهكدزورب كاب ديزي وبا ىدوين كانى كاخ نيا ركأ ىدوب هج تفك ديزيوبا

 1 هلا 0 هككىشكت رهاظ اهديد باو اهنيس 0 ىدشن هتخورفا قشع ىشت] يدر

 [ ىدوب هكلزي+ل كبرقت ىاتشا ى قدوش هكذا نيه ىرد يبوس



 م17 د نورشعلاو كلاثلاءزجلا
 نو ضرالا نم تفطلا نو ةزاركاو ةءاضالاف رمقلاو :سمشلا ةفلَخ كو كلفلا وه
 مسج لكو راثلا ةعيبط ىلع اهو حورلاو بلقلا ءاضعالا فرشاو حورلا هببش ىهو ةقرشم
 عبطلاىف رانلاهبشتىهو ماسجالا فرشاسمشلاو فرشا وهف توقايلاو بهذلاك رانلا هبشا

 اذهو ريخ وهف ريخ هلصا ناىلا هذه لك ل امو ةرارحلاب الا جازملا متي مل اضياو ةروصلاو |

 لاق نم لاق اذلو عونمم
 عارقلا ءاملا ةلوبلا لصاو *« "ىلع نم كلاصتاب رخفتأ
 حابقلا كعئاتص هسئدت * ىكز بسن مقانب سلو

 سلبا ىف اك هتحوج سم ىضتقبام هبلا مضنيو لضفا نيئيشلادحا لصا نوكي نا زوجيف «
 ةنعللا تضاقاف ناسصعلاو بجعلاو دسحلاو ربكلاك ةئيدر ضراوع هلصا ىلا مضنا دق هناف |
 اهركذىتلا ةهبشلا هذه نايلعا ناجرملا ماك ىف لاقو * سكعلاب مالسلاهيلع مد ] سماو . هيلع '

 ١ رفكو ريك ن ع ناك امنا مدآل دوجسلان ع هعانتماف الاو تنعتلا ليبس ىلع اهرك ذ امنا سلبا
 ىلع بتر هنال لطاب ىا ضحاد وهف ةهبدشلا نم هادبا انف كلذ عمو دسحو ءابا' درو
 نسحيال هنا اذه ى بع بترو نيطنم قلخ مداو راننم قلخ هنوكل مد نم ريخ هنا كلذ
 فالئاو داسفلا اهعبط رانلا نا لوالا + هوجو نم لطاب اذهو هود وه نمل عوضخلا 2

 فالخ هف عضوام فاعضا هجزخا هبق توقلا عضو اذا هناف بارتلا فالخ هب تقلعتام

 | بارتلاو ةديطاو شيطلاو ةفخلا اهعبط راثلا نا ىناثلاو + رذتالو ىتيتال ةلك  اهناف راملا
 مهتاوقاو تاناويحلا قازرا هنمو هيفنوكتي بازتلانا ثلاثلاو * تاشلاونوكسلاو ةنازرلا هعبط
 | كلذ قم قتل [هف !نوكسنال راسسلا# حولا انيس مهتناعم تالاآو مهئيزو دابعلا ساباو

 دانلاف هلمو هق 0 الو هلا هنع د نا ويحلل ىرورض نارتلا نا عبارلاو «

 ةرورض املا هوعدتالف اروهشو اناا اكل" اه ىنغتسا دقو اقلطم ناويحلا اهنع ىنغاسل

 بارتلاو اهل ألماح نوكي هب موقت لخلل 5 رقحخم ص لب اهسفن موشال رانلا نا سماحلاو «

 بارتلا ىلا ةرقتفم رانلا نا سداسلاو + اهراقتفاو هانغل اهم لما بارتلاف ل هاح ىلإ رقتشال

 هبفوا بارتلا نم انوكتم الا نوكيال رانلا هب موقت ىذلا لحلا ناف اهيلا رقف بارتلاب سيلو
 وهو رالانم جراملا ةيسلالا ةداطا نأ عباسلاو + اهنع ىنغلاوهو باركئلاىلا ةرقتفملاىهف

 | هنم قواحلا ىلع ىوهلا بلغ اذهلو تلام امفك اهعم ليمنف ةيوهالا هب بءالتت فيعض

 ْ بهذ اعا ءاوهلا ع بهذيال ىوك وهو نارتلا ص ةمدآلا ةداملا تناك الو هرهقو هرسساف /

 ةيمد آلا ةداملا عم ىذلا ءاوهلا ناكف ءابتجاف هير ىلا عجرو هرساو هاوه رهق وهف
 سكعلاب سلبا ناكو هيلا داعف هل الدا ةنازرلاو تالا ناكف لازف لاوزلا عددي رس اضراع

 كانرشلا الطبل نيام لل ؟ ا ومللاو كتما لل امهنع يق _داسق“ كلذ نق

 ةعفملا ضعب اهب لصح ناو راثلا نا نماثاو * ثينخلا ”ىبدرلا هلدا ىلا نيعللاو

 اهدي( فال دنع عاف لالا ايه شار فلا6 31ه ةئاتغمالاو نيتستلاو مطل نم“
 | هيف نماك ةكربلاو ريخلاف بارتلا اماو لستلاو ثرحلا تدسفال اهل سباملاو رساقلا الولو .

 املس



 ص ةروس مه >> 5١"

 لالضالاو ةيادهلاك ةلباقتملا ءامسالا نم هب ىمسيو ىلاعت هيلا بسنيام عبمج اذكهو اليلج

 اهراث ا انف رهظيو ةراث اهب فصتنثحم اندجوا هناحس هناف اهريغو لالذالاو زانعالاو
 | امي قْلا فرصتو امهلباقت نيدللاب تافصلا نم نيلباقملا نععونلا نبذه نع ربعف ةراث

 لماكلا ناتننالا يلح 1غ ةناحبسر اولا. نم 0 ناتالا امه ناديلا ناتاهو ءاشالاىف

 هللا نأ ربسلا اذهلف ءامسالا عيمج رهاظم ىه ىتلا هتادرفمو ملاعلا قئاقلل عماجلا هنوكل

 اضياو كولملا ةداعوها5 مظعتلاقيرط ىلع دراوف «انيديا تل. امم) هلوقىف عملا اماو . نيديلا

 ىلاعتهلوقىف دحاولا اماو 1 كبواق تغصدقفإ ىلاعت هلوقىف 6 اعمح نينثالاىمسن برعلا نا

 قاقحتسا ريغ نه 96 ىنعملاو .٠ هحوتفم ماهفتسالا هزم تشو ماهفتسالا ةزءهل اهنع

 نلاتملا دارا نود نأ لمحمو ىلثلاو ىرفلل اتجتلا 6 نيلاعلا نم تنك ما ف

 حاورالا مهو قحلا دوهش ىف مهقارغتسال مدال دولاب اوماام نيذلا نيميهملا ةكئالملا

 ىوتملاف وي: مدا نم لضفا ىا 6# هنم ريخب انآ و تفك درا راتخلا نال وح 1

 لالد وذ ىا وب ناجح ردنا تس + لامك رادنيز رئدب ىتلع

 تسه قول ره سف رد ضم نو * تسدب ىريخ انا سلبا تلع

 وج ري نك رسو ناد قاص با ه«:ؤا دن هسسكش رد, اردو> ةحركا

 نامز رد 5ك 0 3 * ناحتما رد ارت دارو نوح

 تيناروتو تفاطل ارواو شتا زا !سمىديرفاس] همدان نهىتقلخ ف هلوقب ةيريخلا هجو نيب مث

 لوشاناعم ءاوهو راننم قولخم ناطيشلا ذا بلاغلا ءز+لارابتعاب رانلاىلا هقمل> بسن [ تسا

 الو رصانعلا تان نم اهعمزر ع طالتخا ريغ نم.طققف ران نم هقلخ نأ لع رداق لات اجانا

 تيناملظو تفاثكرد هكلاكزا ىديرفاسو] 46 نيط نمهتقلخ و إو ف.لفتموا سلفالا هلبحتسي

 ىنعملاو . ةعبرالا رصانعلا نم قولخم مدا ذا اضيا بلاغلا ءزلا رابتعاب نيطلا ىلا هقلخ بسن [تسا

 نم هنال ىنود وه نمل. دجتسا فدكف ىلثم هنال هل تدجس امل ران نم اقولخم مد[ ناكول |

 نسم فيكف لوضفءلل لضافلا دج نا نسحب الف هلك أتو نيطلا بلغت راثلاو نيط

 اقفل م6 لعاشلا ةيجلا نما 02 لوو ىدصنلااو ا ةهج نم اب لضفلا صخ ثمىح نيعالا

 هيف ت>فنوإل ىلاعت هلوق هيلع هيل م ةروصلا ةهج نمامو (ىدس تقلخ الإ ىلاعتهلوق هنع

 كلذلو «ءامسالامد !يلعو) ىللاعت لاق اك سمالا كالم وهو ةياغلا ةهج نم اماو (ىحورنم

 ضرالاف ةفالخلا ما هيلع رودي اب مهنم معا هنا مهل رهظ نيح هدوجسب ةكئالملا سما

 ىذلا فرشألا ىلا برقا رانلا نا ىتي.ص ةروس رسسفت ىفو هريغل تسل: ضاوخ هل نآو

 رع فلالاعطقب هيت .كتسأو» لاعتملاكمملا هللاو لاملاو أديملا رابتعاف (هلاديإ

 | دانس لكفا ه 0 لصولا ةزمه ىلع راكتالاو خيسوتلل .ماهفتسالا ةزمه تلخدا

 | سرطا] ىشاكلا لاق 0 عئاملل ءادبا سابا 13 لاق 0 0 مهلا قيس ام” ةدرجملا

نك تيعلاا نإ معي مو هل فرش كلذ نا ن نط اضاقك ن نا
 ' الحا دقلاو مل انعم" ةعالعب شا

 520 نم ةيئيلاو 502025 نك نتالات دهر ردلا لع [ دوا هلثلاو رهثلا نام

 1 تمدروآ هنيبآ هك ار فسو» نامهم نفك ناب رد مكي رتفد رخاوا رد



 تالاحلا لكى ف ءاجرلل ببحلاو تارضحلا لكىف ءاعدلل عيمسلا هنا هيدإ نيلوبقملان م انلعجو |

 ةهفاشم هذهو 6 سلبا اي 98 دوجسلان م عنتما نيح ةهفاشم سيلبال ىلاعت هللا 4 لاق لف |

 مد هك هبشلو هبت نسف لمح رب مالسلا هيلع مدآ في رمشت رب نك تلالد 15 دعا ىنعم ا

 فناطللا ىتذص ىلا ىدس ريشي قئاقحلا رحم ىفو « [ دياك ىت بسانم :تستفد ود ره عماج ْ

 ىلاعت هفطل ةفص ةآ سمع هضعب هبف اب ملاعلاو رهقلاو فطلالا ىتفص ىتلك رهظم قلخ هناف |

 انتايآ مهلرتسرل لاق مك ىلاعت هبافصو هتاذ 2 21 ىلاعت هرهق ةفص ا _ هضعلو |

 ةكئالملا ةيدوجسمل اقحتسمناك ةيعماحلا هذهبو (قحلاهنا مهل نيتي ىتح مهسفنافو قافآلاىف |

 م 6 طيح نورشلاو ثأإعلا ءزجلا
 مالسالا ةلم ىلعانتتاماو هيلا ةيدؤملا هبابسا نمو هْنم ؟اياو هلللانذاءارفكل اوه كلذو اهب ءازهتسالاو

 | رحمللا ةروس ىف ةفاقو تضغلا قيزطي هدنع دنسلا بطاخم ذا: سلبا ماركا ىلع لدنال
 | هي ال 88 دوجيلا كرت ىلا كاعد ىا ك« دجتست نا إف نم 4 كمنم إف: 'ىش ىأ ام
 ريغنه تاذلاب هتقلخ ىا هل ةمارك ىدس هايا قلخم هتصصخ 44 ىديب تقلخ * ْن ىا

 دانساو ىلاعت هللا هقلخ ةفاضا قيقحتل ىا زوحتلا مهوب ىتنل دلا رك ذف ماو با طسوت

 داحنالاو قلخلا ىف درفتلا نع زاحم ءاضعالا نع ههزنت ىلع ناهربلا مايق دعب با ىلا دبلا

 دير نم هقلخ ىف امل دلاىف ةيدثتلاو اهب ناسنالا لمعت ام صاصتخاب داحالاب هدرفتل اهبشت

 ءانبا رئال اقلاخم هقلخ ناكو احاص نيعبرا ترمح هتنط ناف لعفلا فالتخاو ةردقلا

 مظن دقلو ىلاعت هعنص عيدبب هنع امم مالا ةفطن نه وا نيوبالا ةفطن نم ةنوكتم لا هسنج

 ةسرافلاب تاليوأتلا ضعب قانسلا مكحلا

 شاطع لوزتو شمكح ندما * شاش هجوو :تسنردق وا دي

 رطخأو نهقو لالجأ نئتمدق « ردق:كحح ذاق لشئضيصا
 هك هدوهرف تاحوتف ردو تستمعن دبو تردق دب دام 1 ريس ىضعإ ددو ]

 « مدا اهب قلخ ىلا ةردقلاب سلبا قلخةنالد ار.تادوجوم مه تسلماش تمعنو تردق
 ىلع نر تساذبال ار فرت كرات ق رك نه اراهدأ ليوان لاوتقب ندب نس

 نهاماو فاعللا لسق نم اما هو الا ةفص نم امو تافصلا مديح ىلع نالمتشت اهو رهقلاو

 رهظموا فطالا ةَنَص رهظهاما وهو الا تاقواحملا عيمج نم قولي نه امو رهقلا لست

 ىدآلا الا قطارهق ةفصرهظم ناطيشلاو قحلا فطل ةفصرهظم كلما نا ا رهقلا ةفص

 [ دنا هتفك ىنعم نيددو ]
 ل ةنيا وخع "كو ولخ ةنا ادمآ
 تافضهلمجي وا تاذنانعدش * ١ تاسع نبا ءالج مدا تشك

 عمالو ذا تافصو تاذ رس * عماجو ىلك تثك ىرهلظم
 اذهف هاضر وجرث'و هيضغ فاختف ءاحرو ىوخ اذ ملاعلا دج وا ىلاعت هللا ْنا لصاخلاو +«

 ىآ لالج وذو ليم هناب هسفن. ىلاغت تنضوو ىتضرلاو بضغا١ ىتفص رثا ءاحرلاو قولا

 ىهو ةئلالجلا تافصلاب فصتمو ة+رلاو :فاالاب قلعتيام ىهو ةيلاملا تافعلاب فصتم
 هي تيس سيحفتف يوسع 9



 مالسلا هيلع مدا ىلع حفلا داونا ران 1 3 روعا ناك هنا هيسو [دريننامرفو اردوخ ا

 3 لاق : هساذ ال ةيض راع نيلا ّق هنداعسو ةيضراع ال هاذ هنواقش 55

 اصيضرب لاح 0 نمو لوزب كاذذا ضرعلاب وهاملال لوزيالكلذو تاذلاب وهامل ةريعلاف |

 رفكلا ىلع توملا ىلا ةاصعلا ن . 57 ر# ىصاعملا ىلع رارصالانااولاق * م 3 هل معاذ اهنورديال

 | فاشل 1 اوبذكنا ىءوسلا اًواسا نيدلا ةواع ناك ل ئابتهلوك يدش ا 52 لاف إلاو |

 ص ةروس مهي هةر

 | كلذ زوجين هدالوا امو: هلثمىف زوحتلا باكتر الا عمل هتاف (ىديب تقلخ ) لاقو ( هيف | 1

 ا خفانلا نا زوحف همأ ةطاسوب هروهظل مالسلا هيلع ىسع مهنمو طئاسولاب مهروهظل مهف

 ا | نم هف انحف ) هلوف ةىف هسفن علب هناضا دق هللاناك ناو ماللسلا هيلع ليربج وه هقح ىف

 | خفتلاب هنع ربعو اهلحىف اهراهظا نع ةرابع ىدنع حورلا خفن ريقفلالوقب مث * ع انحور |

 | سيحمل نأ كا ىلا ىلتمملا عفترملا خ خوفنملاك نوكي هيف حورلا روهط ادعب' ندالا نال

 | ورز ةفاا .قنع . رحطا دوس فرخ ضر هيفف سانلا بشٌخلاك حورلا ةفرافم دعب

 | معدف مدقلا ىلا فاضملا نال اهريغو ةكئالملا حاودا ىلع مدآ حود م .دشت ىلا ةراشا

 | ىا عش مو ع نإ 4 هللوسسف اي مت لك راندع ا دع ناك ناك

 |نسلع هب نوعا نا ىلع لبلد هفو * [ دفا رد ىورب سب ] ةيسرافلابو : هل اوطقسا

 ولا ولا عضو دوحسلا هقيقح ناف 3 نيدجاس 2 هلوق ىفاذكو لق اك ءاأ 5

 0 نم دوجسلا هذهو ةفالخلل هتاقحتسال نيدجاس مكنوك لاح ىا ضرالا |
 ةهاسلا مثالا ىفالو ةمالا مذه ىفال ةدابعلا هجو ىلع هللا ريغل دوح لا زوجال هناف مكاو |

 اوف هقلخف ىا 3 ةكئالملا دجع سف 0 مالسالا هلطي طبا مث نيمدقتملل ةحتلا قيرطب عاش امياو

 ىلع هتبيه» تءقوف هؤ الجتم ناك ذا ىلاعت قا نع ةفالخ ةكئالملا هلدح- ف حورلا هب هش خفنف |

 هلاق ظوفحملا حوللا ةيالوب ىزوج كلذلو ليفارسا هلدجس نم لواو هل اودجسف ةكئالملا |

 قر طب 3 نوعمجا # 2# دحسالا دحا مهنم قبب مل ثدحب © مهلك فه شاقنلا ن نع الق ىلبهسلا |

| 
 لب ةلاخلاب ىنعملا اذه ةدافال صاصتخا الو دحا نع مهنم دحا كلذ ىف ا كح ةيعملا |

 اننا ذك

 ْ 6 دخرد و داتف دوحعسرد * ةاس ىورد ىق راونا كلم نوح ْ اد 3 | 7 تت 5-5

 اعون نبللا نمو العف ةكئالملا نم ناك.هنال لصتم ءانثتسالاو دجس مل هناف 5 سلبا الا ف

 هتننكو تداكلاو التاي منا درت سلس نا ىف سلبا مسا ناكو . مه يما هل وانت كلذلو

 ريغ وا ىورتل او لعامل كلذ ناك له دوحسا كرت 82 لمس هن 1[ وباو سود ا

 | تشاد كرز, ] ةيسرافلابو : مظعتىا [ندَرك نيك نادرو ةناكتسالا ه« ربكتسا و ليقف كلذ

 دشارت بدا طر هم نديد:كدزب اردوخ د تساهرذ راهشثردنا دششروخ هك ىلف# رد

 اذلو هللا سما حابقت ساب ادبا جراخلا ىفو تاذلاب الزا هللا مع ىف 06 نيرفاكلا 0 ناكو ©

 مناتسن جمب دشاب نديرها تسدورب هاك 055 2 ناهس نيكن نأ نم

 نوعئاطلا لب ةئيثملارطخ ىف مهلك اصعلاف ةياهنلامو ر<وةيادبلا قوز م وه نم اهو وماعلبو



 مه هرب زعح نور هعلاو ثلاثلا ءزجلا
 ك0

 | هتاليوأت ىف مجنلا لاق اذلو ظفاحلاف ةقرطلاو ةعيرشلاةيوستن م ةقبقملا حور خفنل دبال 6
 © ىحورنم هنأ .تخفنو ف ةرضحلاىلا فاضملا حورلا خف حاصق ةيوست 6هتيوس اذافإل |

 | الو خفت ةمم سلو اهب ءالتمالاو اهكاسدمال حلص مسج فيوجم ىلا حرلا ءارجا خفتلا ظ

 تلك ! اذاف ىا اهل ةلباقلا ةداملا ىلع لعفلاب ةاحلا هبام ةفاضال ليثم وه امناو خوقنم |
 ١ هفرمشل هسفنىلا هتفاضاو ىرما نه ىه ىلا حورلا نم هب ىخحم ام هيلع تضفاو هدادعتسا |

 هللا ةقانو هللا تيبب ىف م مظع مظعلا ىلا فاضملا نال مظعتلا ليبس ىلتوا هتراهظو
 هللا نم ازج حورلا نوكف ةيضيعبت نم نا نم ةيلواحلا هللا بهذام داسف رهظ اذه<و *
 قامحرلا هسفن هحور امتاو هبازجا نم حورلا اذه حور ىلاعت هلل سيل هنا كلذو ىلاعت

 همحر ضايع ىضاقلا لاق * امهنع هته ىلاعت هللاو ثادححَو نكموهف ءزج هلام لكنا اًضياو .

 نيملسملا عامجاب ارفاك ناك صاخشالا دحا اع اركز ىرانلا لول ىعدا نه ءافشلاىف هللا |

 مساب عونلا ةيمستكوهف حورلا ضعب سفنلا نوكل كلذو سفنلل مسا حورلا فغارلالاق *
 كرحتلاو .ةاملا لصحم هب ىذلا :ءزحلل امنا لعجو ناوتللاب ناسنالا ةيمتستك سنخجلا
 هلوقو كى ر ما نم حورلال فز هلوق ف راوك ذملا وهو راضملا عافدتساو مفانملا تنالحتساو

 ةفاضالاب هصصخلو كلل. ةفاضا هسفن ىلا ىلاعت هتفاضاو © ىحور نم هش تخش )

 حورلانا هللا هر ىلازغلا مامالا لاق + ىهتنا ( ىب نهطو) هلوقك مظعتو هل فيرسشت

 راس لدتعم ىراخمب فيطل مسد ىهو جازملا ءابطالا اهياست ىتلا ىهو ىناويح . ناحور
 ءانغ ىنفت حورلا هذهو ةينامسجلا ىوقلاو ةرهاظلا ساوحلا نم هاؤقل لماما ندبلا ىف

 | ةفطالا اهل لامي و ةقطانلا سفنلا اهل لاعب ىلاىهو ىناحور حورو . توملاب مدعتنتو ندبلا

 | ةيناوحلا سفنلا ىوش قلعت اهل دحاو ىنعم ىلع ةلادلا ظافلالا نم بلقلاو لقعلاو ةينابرلا |

 حوز ىدنسو ىخش لاق ريقفلا لوقي * توملادعب قبثو ندلا ءانفب ىنفتال حورلا هدهو

 ملاع نم وك ةدرو هرهوج ثدح نه حورلا نا لع ةلاراركل ضع ىق هحوز هللا

 هبا جات ريغ هتاذب مئاق فرصتلاو ريبدتلا قلعت هب قلعتم ندبال رياخ» ةدرجلا جاورالا |

 جاتحم ةداهشلا ملع ىف هاوقو هنالك رهظمو هتروص ندبلا نا ثيح نمو هماودو ِهْئاَ ىف

 دوتجعولا نايرسك لب هله دنغاناوهتملا لواخلا نايرشكال“ ةفا راش.لب هلع كقتم ْرَبَغ هللا
 ةيفيك لع نمو رامتعالا اذه هوجولا لكن م ةريااغم اهل سلف تادوجوملا عيمجتىف قا قلطملا :

 حورلا روهظ ةيفكلعي هريغهجو ىانمو هننع هجوىأ نه ءاشالازاو ءامشالا ىف قحلازوهظ ٌ

 لاح هلققحم نه هدب بر حورلا نال هريغ هجو ىا نمو هئنع هجو ىا نمو ندبلا ىف
 هريس سدق همالك اذه مهفلاو ملعلا ىلا ىداهلا وهو انركذام هل ققحم بوبرملا عم ٍبرلا

 خفنلا اذه نا رهاظلا مولعلا رحب ىف ىدق رهسلا لاق *لاقلاو ىلرقلا كنع عدو هظنفف>اف

 | حرص 5 هنذاب حورلا هيف خفن كلم طسوب نوكي نا زو2<و كلم نم ببسو طسو ريغب
 ثيدحلا ( حورلاهيف خفف اكلم هللا هللالسرب) مث هلوشب مذ ١ ىن قلخف مالسلا هيلعىبللا هب
 تخشو )لاقدقو امال هنع ىنايي فيرشتل امام نال كالذ زوجنال ريقفل'لوشإ + ىهتنا مالك هؤو



 | الدب ةل اذه لمح ف يكف هل ل يللا ىذلاوه ىلاعت هنال مهنيبو ىلاعت هللانيب عقاولا |

 | ىا * نيط نم © عاملا نع اهب ىنك اذلو نيترشبلاب ءاضفألا ىه ةقيقح .ةرشايملا ناف |

 صض ةروض مه ها

 هجن آو تسا شيب رد مظع ىابقع اروا مدا دئزرف نيكسم «راتلاو باسحلاو توما
 | زا هل هكهتسشك قرغ نانج تلفغ جوم ايثد قشع ىئايدد رداما شيب دتفاىم اهنا رد

 كد ادب ةيشرف دادماب زور ره دسر'ى راك عاج نا .هن هشردنا ىب شيوخ ةعاس

 ارابر ىك < دك عيدنا نوح دوخ راكزور راكرد « نولفاغ هنع مناو مظع سعال م مملح »

 | هكىرس هديلادرك هديروش تنايخ زا رسو هدولا فلخم اردو هدرك ثولم غوردب
 35 از هن رك فلخ راك رو تا وه ندعم هك لد دن تلاحم ..تساسإبلا عضوم

 قافن زج نيدو تسين عادخ زج نخس مرجال هدرك فقو غودددب تساقيدصت تل

 اقاذو ومهلكا دق ىناف * بببل مهب رج سانلاام اذا

 اقافنالا مهنيد را مو + اعادخاللا مهدو را لف

 ار قافن ةتمرمك تاتا هاو نك تاواده آر تلفع ديد هكىاوخبم كا نوكرا

 دمأ رب تمادن بهم زا كىداب رذك ءار ربو ىبوشي دزيخ ترسح زا هكمشج .باب

 صالخا ناكدني زا ملع دنوادخ هكىسيوتب صالخا روسو ىوش عرش ناتسريبدبو ىهنب
 مالسلا هلع ىططمو »ع نيصلخم هللا اودسعبل الا او صاامو 0 ديوكم دهاوخرد

 نم لدب 6 ةكئالملل كير لاقذا 9 قفوملا هللاو (ليلقلاهنم كزجي لمعلا صلخا) [تفك
 ةمصاخلاو لوقلا اذهب اومصتخا ةكتالملازا لاش نا زوحم فيك لبق ناف * نومصتخي ذا

 ةهباشملاوةرظانملاوةمصاخملاهبشي كلذو باوجو لا وس كانه ىرج هنا كشال تلق * رفك ىلاعت هللا عم

 ناتلقناف * كانه ةعقاولاةل واقملا ىلع ةمصاخلا قالطا نس هبشملا ىلع هبهبشملا مسا قالطا زوجت

 لواقتلاوه لدبلا ةن>ىف عقوامو مهن اهف عقاوو ىلعالا الملا ىلا دسم اًباس ما

 0 كلملا ةطساوب مهايا ىلاعت هميلكت ناكثمح تلق * هل المتشمو انيبم نومصتخمي ذا هلوق نم

 | ةدوس ىف ةكئالملاب دارملا قيس دقو اسم اببس هنوكل ىلاعت هللا ىلا ماصتخالا دانسا حمص

 | تاكل نع نع يعارا لام + < اري 8 ناس ايف ىا ه6 قلاخ ىلا 8 عجراف رجحلا

 ىتلا تاناويملا فالخب دلجلا ىهاظ ىه ةريشإلا ناف سشلان م هدلج روهظب ارابتعا رمشبلاب
 | هنال ارشب مدآ ىمس قئاقحلا بابرا ىا مهضعب لاقو«ربولا وا رعشلاوا فوصلا اهيلع
 | هيشتلا مهول نع ةسدقم بانملا كلذي ةقنال ةرشابم هقلخ دنع هيدسب هناحبس قا هرشاب

 | نم ئكفلخ ىدلا) ىلا هللآلا 5 فعضو نم راكلا كن لو ةيلولم تار

 | درو اذلو تابثلاو ةعفرلاعضاوتلا ماقمو ككل عضاوتلا ماقم بارتلا ماقم اولاق «فعض

 ظ اذاف هه (انكسمىتتماو 0 ىنيحا مهالا) مالسلاهلع هلاعدنم ناكو (هعفر هللعضاوتنم)
 ا

 | ليدعتي هندي ءازحا تيوس وا ةيرمشلا ةقلخلاو هساسنالا ةروصلاب هنروص ىا 7 هيوسأ

 | ةتلا لا ةيوستلا هذه نم ىورلا خفنل دبالف رهشا ةعيرا ه هلع ىنا ىذلا نينجلا ىف اك همئاط |



 مسالااذه ةيصاخو هيي برفع ذك ىلا مدهشأ هب 0 بفاذلارفغي ابر هلذا لف اينذ ىدبع ا

 هللالوسر لة دقو ةرفغملا كام هل ترهظ ةالم ةئام ةعجلا ةالصرلا 317 ذ نم ةرفغملا دوجو ظ

 سيلا رابكتساو ةكئالملا دوحسنم اضيا لاسمفالاو مهن اهف |

 مه 05 :- نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 ا هقزريو اح رخم قيض لكن هو احرف مهلكنم هل هللا ل عج رافءتسالا مزل نم) لبو هيلع هللا لص

 اذا سو هلع هللا ىلص هللال وسر ناك تلاق اهنع هللا ىذر ةشئاعنعو * (تسنحال ثثمح نه

 | !نيزملا امهنيامو ضرالاو تاو.سلابر راهقلا دحاولا هللاالا هلاال ) لاق لدللا نم رّوذت

 ا ندع ناشيوخ رب :روضتلا ] رداصملا جان ىفو 3 مونلا نم ماق اذا ىّوا راوضت عمو (رامغلا

 ناف ديحوتلل ريرقت ىلاهت هللا مسا ىلع ةيراخلا فاصوالا هذهىفو [ محَز زااي ىكسركزا ظ

 ءارجاو نيكريشملل دعو هلع زيزعلا راهقلا ءارجاو هتينادحو ررَّش هيلع دحاولا ءارجا
 فصو وعلا رهقلا ىنصو نم ديعولاب رعشاام هيشو نيدح وملل دعو هلع رافغلا

 م ًايناامو نارقلا ىا  وهلق 8# هقح راذنالا ماقم ةيفوتل ةيرافغلا فصو ىلع ةيداهقلا |
 ا  مظع أبن ط اهريغو رانلاو ةزحلاو رشحلاو ةماقلا رابخاو ةوبللاو ديحوتلا صحا نم هنب ا

 ىوعدفف قدص ىلع هبلدتس مركلا هيئاح نم دراو ميدقلا برلا مالك هنال -- نأعو

 ةميظع ةدياقىذ ربخ ىف الا لمعت الو لا هللا نع مالاسل ا هيملع ىئارخا ام أبلاو .ةودلا ١

 اذلف مكتلاهج ةياغو مكتالض ةياذل ايدك هنودعتو هق نوركفتال دك نوضرءم هنعمتنا 3

 هيف قيدصتلاف لوقلا نسحب هتقلتو هيلع ىلكلا لاقالل ايجوم هنوكو هتءظع عم هب نونمؤتال |

 اهناكساي نوقابلاو ءابلا حتشي مصاع نع صفد ع 7 ىلزاك ام © 5 ةكله هنق يذكلاو ةاحمن

 ١ قارغتسالا ف رح هدشام ىلع هوجولا نم هجوب ام لعيعا 5 معن“ 8 قبسامف ىل ناكام ىا

 ةنعللا هيلع سيلباو مالسلا ىلع مدا و ةكئئالملا مهو ىلعالا الملا لاحي ىا ىلعالا الملاب فه
 ىلع نوعمتجي ةعاما الملا بغارلالاق * لواقتلا تقو ءاهسلاىف اوناك مهنال ىلعالا ًالملاب اومس

 تقو مهلاحب ىا ه6 نومصتخ ذا #8 ءاهبو ةلالج سوفنلاو ءاور نوبغلا نو ًالمف ىار

 ةكرالملا لواقت نع هرابخا ناف مدا ناشف مالكلاف ضعب ىلا مهضعب عوجرو مهءاصتخا

 لعاج ىلا )مهل هللالق نيح 6 اهبف ديشي نه اه لعجم ا ) مهلوقنم مهني ىرجامو

 | روصتيال باتك ةعلاطمو عامس نيغ نم ةمدقتلا بتكلاىف درو ام ىلع,« ةفيلخ .ضرالاىف
 فوذحلا لاجلاب قلعتم ذاو. مهماصتخانء.مكتربخا ام ةوبن ىل نكيملواف ىا ىحولاب الا

 | ةيراجلا كاوقالا لمشي لاسملاو مهتاوذب ال مهلاحم هملع ىنن.دارملا .ذا ماقملا هيضتقفي ىذلا

 3 ىا #« نا #© .هرفكو

 | # اما الا  ةيغملا رومالا نه ةريغو, ىلعالاب الملا لاح نم ىا 46 "ىلا ىحوي ف ام |
 | 46 نيبم 8 ىلاعت هتهج نه ىأ ه6 ريذن انا © ماللا طاقساب امال ردقت ىلع ةزمهلا حتفب ٍ

 هنأ مه درا نم يخ وديقم هنال ريدنلاب ا ربع ةدئاوا / لث الذلاب ةولاو ةرالخاا ىهاظ '

 59 ملظع اننا كلا انارتم اللا كفاك قيال كلذ لت ماقملانال اضيا ريشب '

 تب ربضول» تفك هللاهمحر ذاعم نب ىحي خذودن متو تمابقتانجو 2 م لاوغإ تسربج

 مدا نبا اينزليرطظ متو فيكف ةعشاخ تداقنال .ةثالثلا ظاسلا هذي ضرالاو تاودسلا ْ



 ص ةروس مه ه5 جح

 مكرفك ىلع هباذع كرذحاو كرذنا ىلاعت هتهجنم رذنم لوسر 6 رذنم انا امنا » ةكم
 ةكرشلا لبقبال ىذلا * دحاولا هللا الا هه دوجولاىف 86 هلانمامو 8# اضيا لقو مكصاعمو

 |بفرا ةواقامللا "الا رغجألو اكلت ةاو. ةلاعفا او "الو تاو ظلوا اوال ىف هةدكلاو |

 | بحيرتو هللازا ) مالسااهلع هلوق رسفدقو هيادحاو ناكف هل هلق درفا دحاولا هنا ىفرمع

 ظ هلدرفنملا بلقلا ىنعي ( رتولا
 ةاويحر تدك قلتو ةديعأوا يكف فغد انكحلاو ىفاتللا ايا تسكن

 لكل 6 داهقلا 9 هبلقنم قئالخلا جرخ ةرمفلا هأرقنمنا مسالا اذه ةيصاخ نمو *
 مهونذي دابعلا رهقن اضياو ءاكرش هل نوككت فيكف مهيلغيوهف مهتهل ! ءايشالا نمو هاوس”ىش

 تكرشاب دنكش مهرد لاجا فصاوقب ازلاما ىانب هكءدتنكر هق ] ىنشاكلا لاق * مهضاعمو

 ىثالتمو لحمضم فراع رظنرد درادن دوجو ىمالا سفنىف ار رابتعا ىب ترثكو مهوتم
 [ دزاس

 تشادرب نا و نيا مما شتدحو * تشاذكت ناهجرد ريغ شتريغ

 راهق دحاو راوتا دزن * رادنن تملظ هلج دوش 5
 نسا ر ةيتالاة ده ل3 لوم هاش ندد ىذنا وبقت ظل جا تقل 0#

 هاوس قتبيالف لكلا لحمضيف راث آلا اهرهشو ةرئكلا امتدحوب عفدت ةيدحالا تاذلا ناف
 | هدابعل هرهق فرع نمو هنطابو ىمالك ىهاظ ىلع ةماتلاةيلغلا هلىذلا راهقلا مهضعب لاق * ىلاعت |

 باهذا مسالا اذهةصاخو * هنود ”ىشالو هاوس دحأل ال هيو هل ناكف هدارمل هسفن دام ىبن
 مر فونلا دان" ل تزيط انك اذكار قرار .اكللقن وع ب اردنا للاوفف ا ةلرخشو تان

 راهقاي راجاي ةفصلا هذه ملاظلا كالهال لدلا فوجو سمشلا عولط دنع يك

 | ةهسيردالا نيعبرالا فو * ىلع ادعو ىنماظ نم ىقح ذخ لوشت مث ةىم ديدشلا شطبلا اذاي

 | بوث ىلعو دوقعملا ل ىنيد ماح ىلع بتكي هماقتنا قاطيال ىذلا ديدشلا شطبلا اذ ىهاقاي

 | نم * امهنيامو ضرالاو تاومسلابر © موصخلا ةيلغو ءادعالا رهقل هتقو ىف برحلا

 / ىذلا #* زيزعلا 98 كيرش هل نوكي نا مهوتي فيكف ملاوعلا عيمح كلام ىا تاقواخما
 ا اضيا ززعتلا هبو ىلاعت هلل ةزعلاف نيم رححلا نم ماقتنالاب زيزعلا اضياو :5راوما نم سحاق تاغبال |

 سايعلاوبا خيشلالاق * تومي كنعناف توم نو« تز نعانافتشاو رقتستك نع كبرب نكمل لق اك

 هركذ نمنا مسالا اذهةصاخو *«نيقولخلا نع ةءهلا عفر ىف الا زعلا تيأر ام هللاو للاهمحر ىسرملا
 نيعب دالا فو * هقلخ نم دحال هجوحم لف هنعاو هللاهناعا ةرمناعبرا موب لكىف امون نيعبرا

 ةعبس هارق نم ىدرورهسلا لاق * هلداعي'“ىش الذ هصاىلع للاغلا عينا زيزعاي ةيسيردالا

 ريشيو ةرم نيعبس ركسعلا هجوىف هركذ ناو همصخ هللا كلها افلا مون. لك تانلاوتم مايا |

 ندع زازا "كاتو لاو ةقطلاو ةادخللا] غلابملا 6 راغغلا 88نومزهتي مهئاف هدس مهلا

 ا ةذخاؤملا مدعو بونذلا ىلع رتسلا ةرفغملاو هدابعل ةرفغملاريثك رافغلا مهضعب لاق * اخلاص

 بنذا هللالاق ىلرفغا براي ديعلالاق اذا ) ثيدحلا ىفو لعفلا دادرتب راهشاف لاعف ىلع ءاحامو



 مهي ه6 تتح نورشعلاو ثلاثلا ءزملا

 نيسلا مضب ايرخسو . ماهفتسالا ةزمهب اهنع ءانغتسالل لصولا ةزمه تفذح مهانذختا أ لصالاو

 ىرخسلاو ةيرخسلامسالاو رخشتساك ”ىّرَه ىا,ر خس وماقلا ف لاق: ارح دصماهرتكو

 ةيصوصخلا لبق اك لعفلا ىف ةوق ةدايز ةيسنلا ءايىف نال ةفلاملل ةبسنلا ءايهبف ديز ىبتنا رسكيو
 راكنالا ماهفتسالا ىنعش مهنم رابختسالاىف اهلامواو مهسفنا ىلع اراكنا هولاق ص وضخلاف

 مهنع تغاز ما 8 [ مهءوزهم متقرك ا رئاشيإا ام ] ةيسرافلابو : موللاو فيشعتلاو خيوتلاو

 مهانذخال ةلداعم ةلصتم ماو لك رصبلا غازو ةماقتسالا نع لام ىا غاز لاعب # راصبالا
 مدعورصبلا غي ناف مهريقحتو مهءاردزالا ما مهنم راخستسالا مهبانلعف نيرمالا ىأ ىنملاو
 ايرخس مهوذختا اولمفدق كلذ لكنسحلالاق * هنع هب ىنكف هريقحتمزاول نم'ىنثلا ىلا تافنالا

 اهلا وت مهسفنا ىلع نيلعفلا نم دحاو لك راكناىنعملاو . مهلة رقحم مهراصبا مهنع تغاذو
 اريقحمت ايندلاىف انراصبا مهنعتنغازلب اير>دسمهانذا ىنعملاو ةعطقنم ما ن وكت نا زوحبو *«

 بارضالا مث راخستسالا ىلع مهسفنا خيبوت ىنعم ىلع ملعنال نحو انم اريخ اوناكو مهل
 ىلاعتو هتاحبس قح هكمدما راثآرد ] ريقحتلاو ءاردزالا ىلع خيوتلا ىلا هنم لاقتنالاو

 هدايز ناشيا ترسحو دن ارئاشيا رافكات دهد هولج تشهب تافمغرب ارارقف هوركنآ
 مصاخت © ةتيلا هعوقو نم دبال 6 قحل 8 مهلاوحانم ىكح ىذلا * كلذ نا 8 [ دوش

 ةداقلا مصاخم ىنعي للا مصاختتوه ىا كلذل نايب ةلماو فوذحم أدتبم ربخ ه6 رانلا لها

 دابخا اذهو [ ناشيا ىارجامو خزود لها ندرك لدجو كنج ] ةيسرافلابو : عايتالاو |
 اع ناوحلاو لاؤسلانم مهب ىرخجن امو مهلواقت هسشن ىلع امداخم كلذ ىهسو نوكسالغ

 ىلا ريشي لا (انلام اولقو )هلوقبو ةيمحنل|تاليوأتلا فو © كاذوحن نم نيهصاختملا نيب ىرخم

 انلام) نولوةيف نيئمؤملاب نورخس اوناك مك مهسفناب نورخس مهسفن | عم رالال ها مصاخت

 مهنع تغاز ما الرارشالا نم اوناكامو 6ايرخس مهانذخنا رارشالا نم مهدعن انك الاجر ىرتال |

 مراتلا لها مصاخت) مهسفنا عم قمل ل مصاختلا(كلذنا) انههمهو انعم مهارئ الف (راصبالا

 اوذخنا ) ثيدحلا فو مذ ةيالاىفو * ىهتنا ةمادنلا الو مصاختلا مهعقتيال نيح ةمادنلانم |
 نيك املاو ءارقفلا هللاعمجم ةمايقلاموب ناكاذاف مهتلود ئى نا لق ءارقفلا دنع ىدايالا

 مكتعمفدوا ةقرخ مكاسكوا ةبرش كاةسوا ةمقل مكمعطانه لكف هوجولا اوحفصت لاقبف
 ظفاحلا لاق : (ةنجلا هولخداو هدس اوذخف ةسغ

 تكسو رذال كاسات لز[رروجاا حلو دك طا كسلا نال كب اتق ركنا

 ءاسنلا اويطخناو مهلنذؤيمل ايندلاىف اونذأتسا اذا ربغا ثعشا لك ةنملا كوام) ثيدحلاىفو |

 اذك (مهعسول ضرالا لها نيب مهدحا رون مسقولو مهلوقل تصل اولاق اذاو اودكت+ل

 ظفاحلا لاق : نيعطقنملا سيناىف |

 نثوتؤلماب دؤناه وظن تلادج قانملابةنايلطل+ كلك و1/7 ىاس: نانعنؤ د ادب- اذكر لطف

 31د 6 لقت ءارقفلا عم ةامدالاو ايندلا ىف انرسشحاو ءارقفلا بح انةياح لعجا مهللا

 (ةكم) 2

 ماهفتسا اهلا ىلع ةزمهل ا عطقب ايرخس مهانذختأ و ارارشا مه دنعاوناكذ مهنيد الخ ىلع اوناك اهنا



 ض روس مج مم ريم
 [ةليايزلب وز ءايذزا ناماوتةلالاو نك نانا ات تلقا زامل الازد نيل اول تاواقلا |

 نآ ىني شن آدد هرابود ىناذع اروا نك هدايذ سي ] 4 رانا افعض اباذع هدزف إ»
 اهباوج هدزفو ةيطرش نوكتنا زوجي نمو [ نكن ادنجود ارثآ دراد هكباذع رادقم
 ةدئاز ءافلاو هدزف ريخلاو ءادتبالا ىلع للا ةعوفرم ىذلا ىنعب ةةلوصوم نوكت ناو

 تمئواهدزل :فرظ زرانلا ىفو انعاضم  ىنمي .اباذعل ةفص افعضو .طرشلا ىنعم أادتملا نمضتل

 هتفعاضو ”ىثلا تفعض لق اذاف ددعلاب صتخحيو نييواسم نيردق بكرتوهو جوزلاو كنعطلاك

 مهتاو اني مهلوقك هالثم هيفعضو ”ىثلا فعض ناف نيلثم ىا نيفعض نوكيو هلثم هيلع
 نكي مل قاقحتسالا ردَه ناك نا باذعلا نم ضرعي رادقم لكتلق ناف * باذعلا نم نيفعض

 تلق * ةماقلاموب ىلاعت هللا نم هلاؤس زوجم فنكف املظ ناك هلع اياز ناكناو افعاضم |
 لالضلا ةلياقع نيفعذلا دحا نوكي ناب قاقحتسالا ردّشب نوكيام فيعضتاا نم لوئسملا نا

 لمع نم رزوو اهرزو هبلعق ةئيس ةئس نس ن») مالسلاهللع لاق لالضالا ةلباقع رخآلاو |
 نائؤاستم اًمهف' ارخاآلا نود. ىزو .اهدحا ل تق اذ[ نينفاكتل انا. ةزيظنو-(:ةمالا وي ىلا اهي ظ

 دوعسم نبا لاقو * “ىسلا هلع ةفعاضطلفعاضم هباذعف ىنازلاو لتاقلا اماو رفكلا رزوىف

 ايندلا ف .هلضا نع سور“ ىذ1 للا كلذو ىافالاو تابلوه“ فضلا تاذَملا نع اَلقْشَر
 نطابلا حالصا لقاعلا ىلعف * لمعلا سنجنم ءازملا نال ةرخ آلاف ىذؤملا هيلع هللاطلسف
 كازوقالا نعي هتلحتو راو ءالكا7 قتماو: ةخليقإأ فاضاوالاوا ةفيمذلا» قالخلالا عي انكرتول
 ةدومو ةلخ لك نع ادغ نوعطقنم مهناف ءوسلا ءانرقلاب رتغيالو ةعيظفلا لامعالاو ةعينشلا |

 حاصلا لكلا عفانلا معلاو مياسلا بلقلاالا دحال عفتيالو |

 ىرب ىراسمرش ىسلفم ركو *« ىرب ىرا كتادنجم تعاضب |
 لهج ىبا لثم نوغاطلا ىا 46 اولقو ا بضفلا لها نم ال ةمحرلا لها نم انلمجا مهللا |

 لوم ماهفتسالانا ىف 6 دهدهلاىراال ىلام) هلوقلثموهو هربخ انلو ًادتم ةماهفتسا امو

 # الاجر ىرئال » ههسفن نع لقاعلا ماهفتسال ىنعم الذا هتقيتح ىلع ال بحعتلا ىلع

 ىاامناق عنصتام ىنعم امئاق كلام لوقت امانلام ىف لعفلا ىنعم نم لاح ىننملا لعفلا
 # انك 92 الاجر رانلاىف ىرئال ال لاح .ىأ ىنملاو .الاجر نيئار ريغ اننوك لاح عنصنام
 بغري ىذلا وهو رش عمج [نادودرمو نادب زا] ىنعي 6 رارشالا نم مه دعن هج ايندلاىف

 مهنولذرتسب اوناك نيملسملا ءارقف نوعي لكلا هيف بغري ىذلا وه ريخلا نا ا لكلا هنع

 مهريغو راو بابحو ىسرافلا ناءلسو ىشيحلالالبو ىىورلا بيهص لثم مهنم نورخسيو

 ارارشا مهومس انني نم مهلع هللا نم ءالؤه مهلنولودب اوناك نيذلا نيرجاهملا كيلاعص نم

 مهنالوا عاتملا رش نم اذه لاق ا" ىودجالو مهيف ريخال نيذلا ةلفسلاو لذارالا ىنعمي اما

 ١ [زورما ارام تسج ] # انلام 3+ [ خزودرد شيرق ديدانص دنيوكو ] ةيسرافلابو : هبارضاو

 | نخبأآلا طوملاو اهذحإ كودو جات للا ةشاطخلا منال نا تل انا لاو اناذعل

 | ديزي ناب فعض اذ ىا افعاضم اباذع ىا افعض اباذع ىنعث ادعاضف هلثم هلا تممض ىا



 ظ
 ؤ

 ا ريسفتلا فو * ىلصلا وا باذعلا 1 اذه ان مدق نم انير 0 هللا ىلا نيعرضتم مهتم ودخ نع ا

 دمتي ه7 »ع نورشعلاو كلاثلاءزجلا

 دق اوناكاك زارطضالاب راثلا لوخد ىف مكعب جوف عابتالا ىا اذه مهواضا نيذلا عابنالا
 رصانن مهنيبو مكتب لصحبمل مكعابتا ىلا اورظناف رايتخالاب ةلالضلاو رفكلا ىف كوعبت

 عماقملاب اعم عاينالاو نيعوبتملا ةينابزلا برضي لبق * ةوادع تراصو مكتدوم تعطقناو ظ

 هكتسهدرك نيا ] ةيسرافلابو : ماحتقالاوه كلذف مماقملا كلتنم اقوخ رانلاف نوطقسدف |

 هكدنيقت ىناج توهشو صرح ىورزا هكره امشاب ىتدسو عد خزود رد 2110100

 ةعسلا وهو بحرلا ىنعي ردصم 6 مهب ابحرمال قه [ دهاوخم هك نشدنشك ىاجن دهاوخ

 نوتأيالوا ةعسو ابحر نوفداصيالى ا ردقم لعذل هب لوعفم هنا ىلع هباصتناو وعدملل ناب مهبو

 مهبحرال ىا ردصملا ىلعوا مهل ةماركال هلصاحو هريغالو 7 ةعسسوالو شيع بحر

 لوش [ ارئاشيا دابم اح رم جيه ] ةيسرافلابو : مهيلع قاض لب ابحر مهلزيمو مهشيع

 ىنشاكلالاق * اريثك اريخو اعساو تيئاو ءالبلا نم ابحر تدنا ىا انحسم هوعدي نمل لجرلا

 لخادلا ماركا هب دصقي هريغ لاقو *[ دنيوكيم نامهم ماركا ىارب تسيا هلك ابحرم ]
 ملكتلا ثيدحلا حورش ضعب ىفو * ءوسلا ءاعد ىفال ةلك هلغ لخديمث هلوخدب ةرسملاراهظاو

 تيهذ نيح (ىناه مااي اح سم) لاق ثيح ملسو هيلع هللاىلس ىبلاب ءادتقا ةنس ايحسم ةملكب

 ما باب ةيعكلا باوبانمو حتتفلامون تملسا بلاط ىبا تْنن ىهو حتفلا ماع هللا لوسر ىلا

 ىلوملالاق ام اهتدب نم هب جرع مالسلاهيلع هنا مصدقو بابلا كلذ بناجىف اهتب نوكل ىتاه

 ىماخخلا |

 تاه ما ىارعس كلرود ىوس * قاهت ناهاوخ دبز دش تلودودح

 رانلا نولخاد ىا مهيلع ءاعدلا مهقاقحت سال ةئزخلا ةهج نم ليلعت 6 رانلا اولاص مهنا ف

 منا لب 0 مهقحىف لبقام عامم دنع عاسالا ىا ه6 اولاق 8 مهتاقحتسابو ةئيسلا مهلامعاب

 ءاسؤرلا اويطاخ [ ديرت راوازسس نيرفن نيدب اراهش دابم ابحرم امش هكاب ] 85 مكب ايحرمال
 ىلا مهنم ادصق مهبل اكمال مه لب ةنزخلا ىلا :رادتعالا قيرطب اولوَس نا رهاظلا نأ عم

 مهبافع فيفخت مهئاضقىف اعمط ةئزخلا ىلا ك احتلاو ءاسؤرلاعم ةمصاخملاب مهقدص راهظا |

 مكئاوغال ةنزلا ةهجنم انل لقا قحا ءاسؤرلا اهيا متثالب ىا مهئامصخ باذع فيعضت وا

 ممدق ملا ىا كلذب مهتيقحأل ليلعت 46 ان هومتمدق متنا 8 مكسفناىف مكلالض عم انايا
 ةئيسلالامعالاو ةغئازلا دئاقعلا نم هللا ىدؤيام مدقتب هبف انومتعقواو انل ”ىلصلاوا باذعلا |

 عايتالا باذع بيسنا كلذو انسْشا ءاقلت نه انرشاب انا ال اهيلع اننارغاو اننعاىف اهنييزتو

 اهايا مهراتخاب عابتالامهاهومدق نيذلالب اهومدقي مل ءاسؤرلاو لامعالاو دئاقعلا كلت وه

 اذهو اهيلع ءامغالاو ءاوغالانم اهيلع مهل حام مهل ءاسؤرلا همدق ىذلاو اهب موفاصتاو
 | ه6 رارقلا سْئيف 9 ءاسؤرلا ىلا ىلصلا وا. باذعلا ميدقت دانسا ىف فاك ةيببلانم ردقلا |

 | نيض رعم عابنالا ىا 4 اولاق 0 مهيلع ءاسؤرلا ةيانج اهمذب اودصق مج رقملا نيش قا

 (ىسرافلا)

 ملا نت روم |راثلا اوال د لذا (سيغاطلا ىاذيؤول ةيزطاز الر دليلا و71 ةياؤدالبا حقه هيب

١ 



 | مهتوكلاح ىا نيغاطللف ىونملانم لاح «اهنولصيإ# بام رشل نايب فطع © متهج »

/ 

 أ

 ص ةروس مه ها ع

 | ىا # داهملا سيف © مهسفنال اودهم مويلا نكلو ةمايقلاموي اهرح نودجيو اهنولخدي
 ' شارفنم راعتسم شرفلاو دهملا وهو [ خزود تسيهاكمارا دب سي ] ةيسرافلابو : متهج

 ١ نم مهل ) ىلاعتلاق اك ران اهيشاوغو ران اهداهم امناو ةحارتسا الو مثهجىف داهمالذا مئانلا

 ريذوريذ] ىنعي : ةبطغاىا (شاوغمهقوف نمو ةيدي رت نمو مهتحن نم شارف ىا «داهم منهج
 قوذلاو هوقوذيلف باذعلا اذه اوقوذيل ىا ه6 هوقوذيلف اذه 8 [ دشاب شتا ناشبا

 هلامعتسا رثكو لك الا هل لاق ئذلا ريثكلل حلصي هنكل ليلقلا ف هلصاو مفلاب معطلا دوجو
 : مارك بار انا: قلبت« فزع ىهتنا ىذلا ءاملا وهو ممح وه ىا «* مح 8 امكهت باذعلا ف

 [ دوش ةراي ود دنروخحم نوحو دزوسب اريو دسر بل شي نوج تنزاودكا كباهناران تكفا

 ١ اهعمد لاس نيعلا .تقغ نم لبسي ىا رانلا لها ديدص نم قسفيام 6 قاسغو ©
 نالس نايناز جورفزاو نايةزود تسوبو طسوكنا كت للا مد دارص ] ىشاكلا لاق +

 ريرهمزلا وه امهنع هللاىضر سابعنبا لاقو * [ دنناروخى ناشيدب هدرك عج ارنآ دنكيم
 | ولف نتنملا درالادادشو باح كقاسغلا سوماقلاىفو + اهب رانلا مهقرحت م هدرب مهقرحي

 قرشملا لها تذتنل ٍبرغملاف ةرطق ترطقولو برغملا لها تنتنل قرسملا ىف ةرطق هنم ترطق

 | الف) هلوقىف اباوثث مهل قخاف ةعاط هلل اوفخا اسانزا هللا الا هملعبال باذع وه نسما نعو *
 هللا ليسي ميجىف عقتتسموهليقو * ةبوقع مهل ئخاف ةيصعم اوذخاو (مهل فخاام سفن لعت

 تاليوأتلا فو و ماظعلا نعهملو هدلج طقسيف ىد آلاهبف سمغإ ةبحو ب رقع نه مس ىذ لك مش

 | هتروصىنمم مولا اواصح دق ىنعي ةماقلاموي (هوقوذلف) مويلا اودهمىذلا (اذه) ةيمجلا
 هوسب هولصح ام باذع ملأ نودجيال ثيحب مهقاذم نكلو ةمايقلا موي 6« قاسغو ميمح )

 ةمايقلا موي هوقوذيلذ مهلامعا

 دباي دنكيم هكره دبو كين * دباي دنكم كيلوا هكره
 قوذمو6# رخآو 8 قاسغلاو ماب نورفاكلا بذعت باريشلاو ةهكافلاب نوئمؤملا منن اذاف |

 ةعاظفلاوةدشلاف باذعلا وا قوذملا اذه لثم نم ىا كهلكش نم رخا باذعوا رخآ
 ًادتبلاربخ ةلعاو جاوزال ربخ هلكش نمو نان أدتبم جاوزاو أدتبم رخآ هلوق 6 جاوذا ©
 اما تسنوكانوكباذع نيا ] ىّسي :ءابؤرمض, نوكي نا زوجمب هلال ”نمانجا:ىا"جاؤزاو:لوالآ, |
 لثم رخا نونف ىا ةمجتلا .تاليوأتلافو © [ مالياو بيذعترد دئركيدكي هبادشتم همه |

 رذي لك نا 5 باذعلا نم رخآ اعون ىصاعملانم عون لكل نا ىلا هب ريشي باذعلا كلذ
 رذيلا#تيساثن( ارم هل'ن اوكي ةناؤعالازإ
 و زانثو نقسا ىاطاك راخ زكم ك1 !ىنونتليؤزكءاز ا!( ظديطنسا (ةفينطا 0
 | لاق« دنو ادعو عرسا جافاو سانلا نم عبطقلاو ةعاملا جوفلا ه«مكعم محتقم جوف اذه و
 ١ ماحتقالاونوم>تقمال محتقهىلق اذلو ظفللا درفموهو ةعرسملا ةراملا ةعاما جوفلا بغارلا
 | ىعر اموُخ رصنك يمالاىف مح سوماقلا ف لاق * ةدشلا ةمحقلاو ةدشب 'ىثلاف لوخدلا



 6 مسي ه٠ جم نورشعملاو ثلاثلا ءزجلا

 ةلع باسحلا ناف هلجال ىا * باسسحلا مويل 9 مالسلا هيلع ىنلا ناسل ىلع نوقتملا اهيا

 موب ىف هعوقوب نودعوتام ريدقتلا نوكي نا لمتحيو ريقفلا لوقي * ءازجلا ىلا لوصولل
 انؤاطع 6 انقزرل لَه تاماركلاو معلا ناولانم ركذ ام ئا اذه نا 8 ءازحلاو باسحلا

 تادرفملا ىف لاق * لاوزو ءانفو ادبا عاطقنا هلسيل ىا 4 دافن نم هلام 8 هوكانطعا

 تفلخ اهرامث نم لك ام دافن ”ىثل نسل امهنع ىلاعت هللاىضر سا.عنبا لاق * ءانفلا دافللا

 َتاَج)هلوقبو ةيمجنلاتاليوأتلا ىفو © ايح هناكم داع اهريطو اهناوح نم لك | امو هلثم هناكم

 باوبالا مهل ةحوتفم تافصلا هذه. تانلاهذهنا ىلا ريشي (باسحلاءول) هلوقىلا (ندع

 اهتمدحاو مهملع قلغيال قلاخلا ىلا ةحوتفم اهضعبو قلخلا ىلا ةحوتفم اهضعب ةنملا ٍباوباو |

 ىنولزييو قلاخلا باب نم نوجر# مث انف مهلدعا امب نوعفتتيو قلخلا باب نم نولخدف
 مهدش مل مك ةنملا لها نم اونوكل ةنحلا ميعل مهدشإال ردتقم كلام دنع قدص دءقم ىف |

 مهلعجو نيلزتللا لزب مهعتمو نيرادلا سيج نم مهصلخا لب رانلال هانم اونوكيل ايندلا ميمن

 ىلا هلدافتالف لزالاف مهانقزرام اذه ىا «دافن نم هلام انقزرل اذهنا ) هتصاخو هللا لها نم

 | ءانفلاف ةبقابلا قاوذالاىلع لابقالاو ةينافلا تاذللا نع. ضاسعالا لقاعلا ىلعف * ىهتنا دبالا

 ىذ ضاودبكر اي 05د جادتحا لكلو ىنتلاىلا لصوب رقفلانا ام ءاقبلاىلا لصوي

 | والامو تسكشب دوبدتسشت هكىتتك نارد دنك ىاكرزاب هكداتفا شلذرد تشاد راسب لام

 دما ىورب اهلاس قيفرو ىسنوم ىب ىلاح داتفا ٌءريزحب دنا ىحولرب واو دش قرغ هلج

 نيدشورف ىوزا اهماحو هدنلاب ىومو دوب هتسشن ايددسلرب ىشدش نيكمنو تك [فبو

 [ تفلكشو: كانيالا

 بيشي ىتم بارغلا تاهو * ىلها تينا بارغلا باش اذا
 [ تفكيم ىك هكدنشايدد ذا ىذاوآ ] |
 بيرق جرف هءارو نوكي * هيف تيسما ىذلا بركلا ىبع ظ
 وج ىتشك دما كيدزن نوج ديد مظع ىزيجو دانفا ايردرب مشج اردرم نآذور ركيد] |
 ةثوهفسلاو "بك ىأ فل هكاطسؤت لاق دقبك لي دلك ا3ورعلاقز| قوتييلون الدو رفع ظ

 هسوب و دنداتفاىورب همهناشيادركناس شّتةصو مأ تفك دوب رسإ جده ارت دتتفك دادربخ ا

 / هحرهو مسوا ناك دنبامو توا نارا عكا ازا ازوو سوت تسلا نا سكويا ىورب

 / ءاكياجاب تحاربو دئدشوب رخاف ىاهماجو دنركورف ىوم ارواو دوبوت نازا تسوا نازا

 | ىلاعت هللا دَجوَف نفث هقزرو كله هنن نا نط لجترلا كلذ نا:رهظف' [ ددروا نئيوخأ |

 « اذه 8 ذوذجريغ هءاطعو دافن هل سيل هقزر ناف ىلوالا هلا نه نسحا الاح هاطعا دق |
 بتاكلا غرف اذا ام ليقنم اذه مهضعب لاقو * هانركذ ىذلا اذه نيقتملاقح ىف ىمالا ىا |
 تبك ناكام ظفحا ىا اذه لاق هلبق امع لصفنم رخآ لصف ىف عورشلا داداو لصف نم ْ

 ىنعيلسرلا اوبذكو هللا ىلع اوغط نيذلل ىا 4 نيغاطلل ناو. 9» “نيام ىلا رظتناو تكو
 ةرخآآلا ف عجرع #« بام ريشل 9» ناضعلاف دخلا زواج نايفطلا بغارلالاق * نير فاكلل

 ( نهج)
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 | نيطالسلا كزان» نم سابسلا نياف لصالوجللال] مع ةلبلج تان 6 نوم وبلا افا دقإهلوق

 ا لوعقم ناوبالاو أهم 5 ٍباوبالا مهل 8 ةجيقع تانحلا كلت 0 ىا سي ةحقمم 0

 مهقحلبالو ةاناعع حتفىلا نوجاتحيالٍباوبالا ةحوتفم اهودجو اهلا اواصو اذا ىا ةحتفم

 | نولوش مارك الاو بيحرتلاو لبجبتلاب ةكمالملا مهابقتست ناذئتسالا ةفلكالو باجمحلا لذ

 احوتفم ىباب تدجو ىتتئجىت» لوقت اك لثم اذهلقو « رادلا بقع مف متر يص اه مكيلع مالس

 ةرتكل تسيلو ةغلابملا انلق * حتفتلا ىلا حتفلا نع لودعلا ةدئافام لبق ناف * لوخدلا نم عنمتال
 ةداشالل ن وكينا لامتحينو نالخادلا :ةرثكو اهعتنو ىف: ةغلاملا نم دزاو: اك اهمظعل لب, كاوبالا

 ظ اهار امل هجو ىلع هراكملاب تفح دو ةنجلا نال هدم ةمظع اهحّف تايسا نا لا

 هيابف نيثكتم ف دحأ اهلخذيال هذه ىنأ براي لاق اهميعت ةمظع عم مالسلا هيلع لاخلا

 | ىلع ءاكتالا نا:كشالو ةحارلل نيمعنتملا ةسلجاهبف نيسلاج مهنوك لاح ىا مهل نغ لاح |
 دنناوخ ىم] 46 اهيفنوعدي 8 لاقف تانملا ىف مهلاح نابل فتأتسا مث منتلا ليلد ككادالا |
 راصتقالاو . ءاذغللالةذلل لكؤيام ىهو ةهكافلاناولاب ىا 6 ةريثك ةهكافب © [ اهتشهب نادد

 ليصحتل هاف يذغتلا نود ذذإلاو هكفتلا ض+ مهمحاطم ناب ناذيالل ةهك افلا ءاعد ىلع

 هريدقت لبقو بارشب اضيا اف نوعديو ىا #4 بارشو © اهف للحنالو للحتملا لدب

 ناررقلا قطقن الاه“ هناأولا ىلفتا يقك الدهب نوعديللا ١ 3اوجلابب ءانتكلا يف دش ريثك كا لإثاو

 اهريغو نيالاو لسعلا اهن:و راهنالا فو نوبعلا نم ةيداّلا را اهنم ةنللا ىف ةبرشا ةرمشعب

 ةنلا ىف ةعقاولا تاباجتلا عونت هاضتقمو ةعونتم ايندلا ىف ةيونعملا قاوذالا نا كشالو

 *6فرطلا تارصاق 8 نيقتملا دنع ىا 6 مهدنعو 8: اهريغوا ةيبارش تايلجم تناك ءاوس

 يكن انزاى سبا: مهاتغ ىلا نوايا نازجلاو زار ورع نكشف ا ةنايفيراج نؤتصقي تاحوذ ئا
 ىانالف دنع ةنالث مهلوقك اذه رارسالا فشكىف لاق * [ دنريك زاب مثج رهوش ريغزا |

 ضوع ةدللاىف ءاهلاو كعءم دلو نم ىا ةدللا و ةريسكلاب بز عج 6 بارا 0 هت>وز |

 ىواستلا ىفاهبدتاعم نأشنيإ نارقا: ثادلىنعملاو ..: ةدالؤلا نم: هنال هلوا نه:.ةيهاذلا واولا نع |
 ىف نارتلاب نوسع  ىاراعم ضرالا ىلع نئعوقولاو ردضلا عولض ىه ىتلا بئارتلاب لئاعلاو ١

 لاقو * ةيبصالو نيف زوجال هادا تاياوتسمتادا نان الا سابك ف كايف تكاد تفو

 ىواستم نسرد تش. نانز ماه ] ىنعي : نهجاوزا نس ىف نه ىا نهجاوزال تادل .مهضعب

 | هتودىه نحف لجرلا ةيغر نا هيفو 3 الو رغداال [ لاس هسو ىد عومج ةطريشنأب جاوزا

 ةفص نهجاوزال تادل نمنوك نوكي الف خسرا نارق الا نيب باحتلا ناكهناو متا نسلاىف

 ود دنعلابب ىاؤادتم_نانز, همهاهكت بس ةتارتازا ذا صار هكدتن ابو اؤغعقو 8::نوقحك ىف جده

 هلوضفم زاو ديشك هل ضافت عمبطاب نارد دوس ىضف ىركيدر ار كي ج ..ه ىنعل نسح

 ءانبا نيلحكم ادرم ادرج ةنملا ةنلا لها لخدي) ح.يحصلا ربخلا ىفو [ 0

 | اهقاس عرس ةلح نوعبس ةجوز 5 ىلع ناتجوز مهنم لحجر لكل هنس نيثالثو ثالث

 / «نودع ونام 0 معللاو باوثلانم دعملااده ةكتالملا مهل لوشن ىا 0 اذه ٍِه ( اتارونم
 11 5 1 اب صج ما وج ا. 0 0 ل ب ع حس سس ما مل

 ( نما -4 - نايبلا حود )



 ( مع يسب ّح ل مه بو مس نعي

 انالاز نحت ورت رام نو وعلا نو ا لاجل رب ا ا

 [دز ] رذع مسك ممرض

 مال غ8 اذهح نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا
 120000551252253 ما

 جى

 امنا ديدزيم ارواو ندنخوا لوسرردو د رابكس همه ناشيإ ديلطابرب مانصا 0

 رد از شيوخ بحاص « كبحاص كررحا ع رتترفك وي كيسا يارس ودب دماكي تعا تفكأ

 نولتقتأ مليو» تنكر ناش ابو تفر ةباتمي ركبوبا ةطداتف ك نانمعد محْز رد هك اي

 ارركيوباو دتشاذنكب ارذوسر ناشيا « مكبر نم تانيبلاب مءاجدقو هللاور لوقينا الجر
 دروأا حب رف ناوسكب _تيشددما زاب هنا نوح: تشاد,ناوسك ركبوباو ٍدندزااحع

 نيملاعلا بر «مازكاالاو ,لالجلا اذاي تيلاعتو.تكرايت» تفكيمو دما ىذابىو تسدبىومو |
 نايربىلدو نايرك ىعشح دراد تسود ريجود ناشيإ زا هكدهن ناتسود رب البو حد همم نإ

 « عم دلا نم ضيفن مهنبعا ىرت » هك ديان عه كا نابرد ارواو ديار ءدنب هكدراد تسودو

 مهولق تلجو [ كدب اهني رتل ربا فاو دإ ز ص :ىاذ اكد ه7 و ,دلاب ىرخس كد راد تشودو 0

 ىوتملا فو

 [1] ندل نم لقعب نك ارادم شوخ * نكريص لهاج ىاهتسايساب
 تسيلداح ره ددكتم ىقاص ريص *. تتسلجارت الها لها انرب ريص

 الجم ند. قن| .هنيا.ندت وفم .فدار مهاربا دوق يررتكأو

 حون تام لقبص دش ارحون « حون ريصو نابحون رفك روج
 [9فلادخل كلو قليح | ناوام ةفتيضتؤا ذراعا فرح هزي هناهخ عر انما
 جرفلا حاتفم ربصلا ىل زا * جرحراب شو>ونادنخ شكبور

 « ركذ إف ءايبنالا سلاجممب ةقطانلا تايآلانم روكذملا * اذه ف ريصلا ىلع انعا مهللا |
 ءركاذو همسا قبو لجرلا تومي لاعب اك ادبا هبزورك ذب ليمح رك ذو مهل فرش ىا

 هباديم قبيو سرفلا توميو
 رشب هك هب ري تزاكذاي * رشب ثيدح نوح تيس اك دام

 ىف ا[ ارث موقو دمم ىا ارت تسدرك داي ببس اننا ربخ نيا ] ىسرافلا ريسفتلا ىفو *
 ءاسالا نم ىضم نم ركذاذه امنع هللا ىضر سابعنبا نعو (كموقل و كاركذل هناو)ىلاعت هلوق

 مهصصقو ءابنالا ركذو ناكام رك ذ هف نآرقلا ىا اذه ةيمجنلا تاليوأتلا ىفو ©

 تانج نال اذهو هاوسامال هللا نوقتي نيذلا 6 نيقتمال ناو قف مهريسب ىدتقتو مهب ربتعتل

 نم ايئدلاىف مهلام عم ةرخآلا ىف عجرم .# بام نسل و صوصخلا لها ماقم ندع

 تاطع ه6 ندع تانج 9 انسح ابام ىا فوصوملا ىلا ةفصلا ةفاضا نم وهو لبجلا ءانثلا

 ىردخلاديعسوبا -ىور ةيلغلاب املع راصمث ةماقالا ةغللاىف ندعلا لصاو . ب امن سل نايب

 هديب ندع ةنج ىن ىلاعت هللا نا ) سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللالوسر لاق لاق هنع هللا ىضر

 اهءايصحو نارفعزلا اهبارتو كسملا اهطالم لعجو ةضف نم ةبلو بهذ نم ةنبلب اهانبو
 | (كولملالزنم كلىبوط ةكئالملا تلاق نونمؤملا حلفا دق تلاقف ىملكت اسهل لاق مث توقايلا

 كولملاةلزت# مهنيذلا نيبرقملاو صاوخلا رقم ندع ةنج نا ىلع ثيدحلا لد ريقفلا لوي +

 نارقلاىف بقع ىلاعت هللا نال نونمؤملا حلفا دق اضيا هلوق ىف قالطالا هيلع لدو اياعرلانم |

 (هلرق )



 صض ةروس مه عال الكح

 ىلح اهنال رون ةرخآآلاو ىلاعت هلالجرهظم اهنال ةملظ ايندلا نا دارا ريقفلا لوقي * ىهتنا
 | هيلا داعلا عجري اذلو ىلاعت للاوه ىذلا رخآآلا لصالاو صيصختتل ءاتلاو ىلاعت هلامح

 | نيفطصملا هيلع لد فوذحل فرظ دنع هلوق * نيفطصملانمل اندنع مهناو # ةرخآلاب
 ىنامو ىذلا ىنعمب هبف ماللاو فلالا نال نيفطصملا نم هلوقل الومعم نوكي نا زوحنالو

 نييفطصم هلصا ؤطصم عمح نونلاو ءافلاحتفب نيفطصملاو . لوصوملا ىلع مدقتيال ةلصلا زيح
 ريخحا ىف مهباعنيفطصملا ه رابخالا © مهلاثما نم نيراتخْلا نمل ىنعملاو . ىلوالارسكبو نيءابلاب |

 مهعون ىنإ نم اسرقل مهانيفطصا نيذلا نمل ةيدحاولا ةرضحلا ىف مهناو تاليوأتلا فو ©

 نرقو ةيدنعلاركذو * ىهتنا ناندحلاو مدعلاو ناكمالاو ريشثلا ب ئاوشنع نيهزنملا رابخالا

 صاخمهفرشف نوكلادوجو لبق ةيلزا ةيدوبعلا ف ةيئافطصالا ناىلا ةراشا ةيئافطصالا اهب |

 ديدشتلاب ريخوا ليضفتمسا هناىلع رارشاورشك ريخعمج رابخالاو .لاعالب ةصلاخ ةيهومو ْ

 مالسلا امهيلع مهاربا نبا # ليعمسا رك ذاو 8 تيمو تيم عمج تاوماك فيفختلاب ريخوا

 هخاو هيباركذ نع هركذ لصف امئاو ةداتق لاقام ىلع ناناقله نب لييومثشاب وه سلو
 هللاليبس ىف حيذلا هسفن لسا هنال كلذو ركذتلاب دوصقملاوه ىذلا ربصلاف هتقارعب راعشالل

 نم بوطخلا نباوه عسبلاو 8 د :هلسرملاو ءاسنالا لضفا دج هتاف اماذعت رثك ١ نوكلوا |

 | هنوكل معلا ىلع ماللا لخدو "ىنتسا مث ليئارساىتب ىلع مالسلا هيلع سانلا:هقلختسا زوجعلا

 | لثم قالفلا عسيلا ةدارا ىلع ةيدهعلا ماللاب فرعف هيلع كارتشالا ورط ببسب اركتما

 سعاشلا لوق

 اكرابم دب زيلا نب ديلولا تاز

 هنننا لقي رسب مالسلا//ةفلع بويا .نييزيسم وا مسي بعاانيا وحاب لفكلاالذوز طا
 ءاسالا كلس ىف هركذل ىن هنا ىلع نورزكحالاو هتوبنىف فلتخاو * ماشلاىف موق ىلا

 لفكلا ىذب بقل امتاو مهريغ وا يركز وا عشوب وا سابلا هنا اضيا فاتخاو

 مهممطا ىنع مهلفكح و مهاو اف لتقلا نم لِيارسا ىب نم ىن ةئام هبلا ّنف هنال

 نيوخا اناك لفكلااذو عسيلا نالبق ةيمجنلا تاليوأتلا فو ه© ءادعالا نم مهمتكو مهاسكو
 نسحافةالص ةئام موب لك هلل ىلهي ناك هتقو ىف تام اص لجر لمعب لفكت لفكلا وذو

 | نيروهشملا 6 راخالانم © مهنم الدب اونوكينا ىلع مهلكو ىا  لكو #8 ءانثلا هيلا هللا
 ةالصلا مهل اع ءاسنالا ناف ملَسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلإ ةيلستو ةيزعت تاركا روحة

 تايذالاو 507 ايا تاف آلاو دئادشلا اوساقو تاءاطلاىف اودهتجا اذا مالسلاو

 لضفالاو مهنم لضفا هنوكل كلذب ىلوا مالسلا هيلع ىنلاف نولوضفم مهنا عم مهئادعا نم

 امسا ] رارتسالا ف شك ىف لاق « هتعفر رهظنو هتينر مب هب ذا لوضفملا ىساقي ال ام ىساع
 قشيزرق .نمختا ارد. ىزؤور مالسنلا ةهلغا/ قافظمت هكدنكك تيرا ؛اهنغا للا نوادر قنات ضا يتخلف
 | ىهدىمب مانشدو ىنوكيم دب ادام نايادخ- هكىبوت كيكيتياط رز عياد م اعداكلا

 0 يأوي رد امشريظن ىبو كيؤيغاو تسيكي نايلاع دوبعم هكميوكيه نم تفك ادخ لوسر



 عمرك وع زر معقم مدعو يونج بكج ولك 2

 مه 55 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 تخوس ملك نابذ وج قح نابزمه دش * دوب ىتحار ةمدقم ىتح ه
 نم نيضيا نيبوث هيلعل زنا ىذالا نه هف ناكام بوبانع بهذا امل ىلاعتهللانا : ىوري

 هحشردناىف تحسف ةباحس تلقاف هلزنمىلا ىثم مث رخآلاب ىدتراو امهدحاب رزتاف ءامملا

 ةللاركشو الما ىتح اقرو هنف تححسف هريعشردلا ىلا ىرخا ةباحس تلبقاو ”التما ىتح اهذ

 ةيانعلا لها نم نيصوصخلا 4 اندابع رك ذاو © اهلامحو اهبابش ىلا اهدرف هتجوز ةمدخ

 مهصاصتخا هجوولا أموا مث قحسا نبا 46 بوقعيو 9 ميهاربا نبا  قحساو ميهاربا

 ديرالصالاىف ةحراجلا ىنعمي دي عم ىهو ىديالا ىوذ # ىديالاىلوا هه لاقف ىلاعت هبانجم
 لصحي اهب و لامعالا رثكا ىلع ىوقتلا ببس اهنوكل كلذو ماقملا ةئوعمي :ازاجم ةوقلا اهب
 رضب عمج © راصبالاو 8 ريثكلا لواتتي اردصم اهنوكل ةوقلا عمجت+و رهقلاو شطبلا

 تالوقعملاكاردا نم ناسنالا اهب نكمجب ىتلا ةوقلاىهو ةريصبلا ىمسيو بقلارصب ىلع لمح

 ةكردملا بلقلا ةوقل لاو اهف ىتلا ةوقللو ةرظانلا ةحراجلل لاَغ رصيلا تادرفملا ىف لاق *

 ىنعملاو .رءاصي ةريصبلا عمجو راصيا رصبلا عمو . ةريصب ةحراحلل لاَه داكيالو رصلو ةريصب

 نال ةايلجلالامعالا ىديالاب داري نا زوجيو * نيدلا روماىف ةريصبلاو ةعاطلا ىف ةوقلا ىوذ

 داري ناو اهريغب ر شابت ىتلا لامعالا رئاسىلع ىديالاب لامعالا بلغف اهب رشات لامعالا رثكا

 تالامكلا بابرا مهو اهيدايم ىوتا رظنلاو رصبلا نال ةفيرشلا مولعلاو ىراعملا راصبالاب

 هيفو * مهل راصيتساالنم مكحىف تانايدلاىوذ ركف نوركشيال نيذلاو ةيرظنلاو ةيلمعلا

 نورصبتسالو ةرخ آلا لمن ولمعيال ثيح نايمعلاو ىنءزلاكمهناو نيلاطبلا ةلهجلاب ضيرعت
 ىوتتملا فو : امهنم مهنكمتعم لمأتلاو ةدهاجلا مهكرت ىلع خبوتو ّللانيدفف |

 شابم غراف ىمد رخآ مد ات * شارخىوشارتى هر نيردنا
 ريكشتلاو . ةيئرلا واعو ةيدوبعلاف رش نم هب اوفصوامل ليلعت 6 ةصلاخب مهانصلخا انا © |

 هيرادلا ىركذ 9 اهف بوشالنأشلا ةميظع ةصلاخ ةلصخم انل نيصلاخ مهانلعج انا ىا مخيفتلل
 ريدقتلاو . ةصلاخةفص ةلمخجاو فوذحم ًادتيم ربخوهو هلوعفمىلا فاضم ركذتلا نمي ردصم

 ١ ةرخ ًالارادلا اهب ادارم ىنعي رادلاق الطاو اهريغ مهل ”مهالو اعاد ةرخ الازادلل مهركذتىه ١

 مهوولاعت هلل نيصلاخ نون وكي فك لبقناف * ربعم ايندلا امتاو ةقيقحلاىف رادلا اهناب راغشالل

 ةعاطلا ىف مهقارغتسا نا تلق * ةرخآلا ركذتوهو اهل ببس وهاميفو ةعاطلا ىف نوقرغتسم
 ١ اهركذتىف اوقرغتسا ةرخآآلاىف الا كلذ نكيمل املو هللا ءاقلىلا قوشلاىف مهقارغتسال وهامأا

 ترضح اقلب زوفزج اسا رظف حمطم هج تسسترخآ ىارس ندرك داي نا ] ةرخ الافو

 سوفتلا تافص بوش نع مهانيفص انا تاليوأتلا فو © [دوش رسيم ترخا ردنا و تسيب ايربك
 ىلا نواميالو بيصت مهف انريغل سيل ةيقيقملا ةحلاب نيصلاخ انل مهاناعجو ةيانالا ةرودكو
 ىهرخا "مهب ةبوشم ريغ ةصلاخ ةلصخ ببسب مهريغلا الو مهسفنا ىلا ال ةضراعلاةبح اب ريغلا
 سدقلا ملاءل مهرك ذت ببسب انهجول مهانصلختسا ىا ىلصالا رقملاو ةيقابلا رادلا ىركذ

 الصا اهتاملظو ايندلا ىلا مهل

 ( ىهتنا )

 تافتلاال هراونال ناف رشتسم سجرلا ندعم نع مهضاىعاو

ِ 

 ا
| 
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 جرخب الحت راصف ربلاف ىرخاو اقلعراصف ءاملاف ةدود تعقوف بويا اعد كلذدنمف هتضمف
 ةرجش ىلع عفو و راط دحاو ناديدلا نم ةعيرأ هن دب ىلع قب هنا ضايرلا ةهزفو * لسعلاهنم

 اسوسراصف بوبا ىف عقو دحاوو اقلعراصف ءاملاىف عقو دحاوو زقلا دود راصف داصرفلا

 نا ملعاو * هنع هللا .فشك امدعب اذهو الح راصف راجشالاو لاجلا ف عقوو داط عبارلاو

 هيف شقانيو ةرفملا ضارمالا نم نوموصعم .مالسلاو ةالصلا مهملع ءاسنالا نا اولاق ءاملعلا

 نا الا هب نها نم صعب ديرا ىت> نانلا هنع قرفت هنا ىورذا مالسلا هيلع بوبا ثيدحي

 هنايلعا مث * ءالتبا ىأ هب سانلاءالتباو ةداعلل اقراخ ناك هءالتبا ناف مالسلاهماع بونا ىنتسي

 هللا ىلا ال هللا ريغل ىوكشلا نع سفنلا سبح ربصل !ناف هريصب لالخا ىلاعت هللا ىلا هاوكشىف سبل

 نم سيل وهو ىملالا رهقلا ةمواقم رضلا عفرىف هللاىلا ىوكشلا نع سفنلا سب>ىفو ىلاعت
 ةيدوبعلا ةيسن ةزيمملا كتقيقح وه ىذلا راقتفالا حصيل ةياكشلانم دبالف ةيدوبعلا بادا

 هرس سدق ىئاطسبلا ديزي وبا لاق اذلو ةيبوبرلا نم
 ماهدروا زايو زححو تحجاحو ىدس »* تسب وت جنكر داك اهاش ماهدروا زيجراج

 لأساو ىببال ىنعّوج امنا لاقف هل قوذال نم ضعب كلذوف هيتاعف ىف نيفراعلا ضعب عاجو |
 هللا ىلا عاجر هنال دبعلا مذ ناكامتا ىا هحدمل ليلعت 6 باوا هنا 8 بويا ىا 46 دبعلا من و ْ

 ىلع ريصلا ياطىف ةارضلاّللا عاجروا هتعاط ىلا هدوجو ةلمجن لقم بابسالا نادل املاك

 رخآلاو ركشف هيلععنا امهدحا نيذللاهيدبع نيب ىلاعت هللاىوس دقلو ءاضقلاب ىضرلاو ءالبلا
 6 باوا هنا ديعلاهعت ناماس فصو ىف لاف ادحاو ءانث امهبلع ىننا ثيح ربصف ىلتبا

 ناحتمالا ىلبق نم ناك بوبا ءالب نال بنذلا ةباوالا نم مزلي+و كيذك يونا فصوىقو |

 ماوعلا شيع هللا عم ةيفاعلا شيعو صاوخلا شيع هللا عم ءالبلا ف شيعلا نا ملعاو * قبسام ىلع

 لزممي مهتاف ماوعلا ىالخم مهتشيع بيطتو ءالبلا ىف ىلبملا نودهاشي صاوخلا نال كلذو

 بوبا هنعّللاىضر دوعسم نبا لاق * مهلربصال اذاو ةن+انيع مهل ءالبلا نوكف دوهشلانم
 تساايفدارايتخاو ايلوا ٌةريخذالب ] مهضعب لاق + ةمابقلا موي ىلا نيرباصلا سأر مالسلا هيلع

 دورمت شت اب مهاربا . راتفرك شيوخ موق تسدب حونا . دندوب نحتمم ىعوذب حكي نه |
 تسدب ىسوم . لتق تن ىو ايركز . دئزرف قارفب بوقعي . جيذ ةنتفب ليعامسا ٠

 يكسر انك . تلذمو دؤ» تب غتنح اركي : ايقصاو انلوا اذه ىلعو ناطقو ناوعوف

 | هللازا ) تفك مالسلا هلع قطصم . تداهشو لتق ارى . تلعو ىراعب اي . تقافو
 فشك بيوبازا اهالب نآ تنع بر نوح (هبابحال ةداهشلارخدا م هتايلوال ءالبلا رخدا

 دينج «ريصت+ ربصلانم المج ءالبلا نم ةرعش لك تحن انعضو انا الول بوبا اي كانربص نحن

 ىلا ”نح ىلبملا نم ءالبلا دهش نمو ءالبلا نم جض ءالبلاب ءالبلا دهشنم [ تفك هرسسدق
 ءالب لكل نا ٍلعاو * ىلملاوه هللا ناب كملع كنع ءالبلا ملا كففحيل ءاطع نبا لاق * ءالبلا

 بئاصلا لاق : امهلك ىف اماو رخ الا ىفاماو ايندلاىف اما افلخ



 | مثالا ثنْلا مهضعب لاقو * اهب فيل اذا هني ىف ثنح لاقي ةدحاو ةبرض اهبرضف انض

 ريصاو) .مالسلا هيلعب هيبنل .ىلاعت هلوق  ىنعملا اذه ىلع لدن .هانلعج ىا ارباص:هاندجو انا الوا |

 مو 25 >> نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 ببس امهنم دحاو لكن أ ثمح نم هلعف ىلع فلحام كرتو هكرت ىلع فلحام لمف ىلع قلطيو
 ليقناف «[ندشدنمهزبو ] ىنب ىدعيو [دنكوسزدش غورد : ثنحلا ] زداصملا ان ىفو * هل

 مكل هللا ضرفدق إل سو هيلع هللا ىلص دمحل لاقو (ثنحتالا) مالسلاهيلع بوبرال ىللاعتهنلا لاق مل

 ةمالاهذه هبهّللامركا ام انا ىملب انلبق دحال نكت+ل نيعلا ةرافك نال انلق +6 مكتاميا .ةلحم

 زجيمل ريفكتلا لعل نيرسفملا ضءب مالكىفو * مكحلا ةلئساىف اذك مكل ىلاعت هلوق ليلدب
 مصعينا هللادارا هللا هر نيدلا من خبشلا لاق * ىهتتنا هب ءافولا لضتالانا وا مهعرش ىف

 ' رجا عيضيالناو ثلا اماو ملاظلا اما اهدحا . نيمزاللا نيينذلا نم مالسلا هيلع بوبا هيمن

 ىلا مالا ىف ةصخرلا هذه اهتكربب قبنو ارش ريخلاب اهئفاكيال ناو اهجوز عم ةأرملا كانا

 اهنع هاضرو هايا اهتمدخ ندحل املعو هيلع ةمحر ةمحرلا هذه هللاعرشدقف .ىهتنا ةمايقلاموي

 ةمئاق اهفارطاب اما ةئاملانم دحاو لك بورضملا بيصي نا بحب دودحلاىف ةققاب ةصخر ىهو

 ليخلاب لمعيو برضلا ةدوص دجوت نا طرشب ىا برضلا ةئيه ىلع ةطوسبم اهضاىعاب وا
 مدن مث فيسلاب ةفينحابا برضي نا فلح دعس نب ثيالا نا - ىور  قافتالاب ةيعرشلا

 هضرعب ىرضاو فيسلاذخ هللاهمحر ةفيحوبا لاقف هيي نم جرا بلطو ةلاقملا ءذه نم

 ىفاشلا بهذم نمحرلا حتفيف لاق + هنع هللاىضر مامالا بقانم ىف" كنبمي نع جرختف

 ةئام هيلع لاكشعب داج هؤرب جري مل نافذ ضردملل رخا ادلج ناكو ضيرم ىلع دحلا بجواذا

 ضعب هلانيل ضعب ىلع اهضعب سيكسوا ناصغالاهسمتو ناتىم هب برض نيسمح ناك ناف نصغ
 ىفاشلا يعاكمأولب ىتح لج الف رخؤي هللاهمحر ةفض ىبا بهذمو 0 ”ىرب ناذ لالا

 برضلا م42 امرادقم برضي اديدش برضول كالهلا هيلع ىناخي ةقلخلا فيعض ناك ناف

 زوجمال قحتسم تابرضلا ددعو برضلا قرش و طوسلاب الا برضبال كلام بهذمو

 دحلا ماع دمحا بهذمو ةفيثحى ناو ىفاشلا بهذكك أرب نا ىلا رخآ اضيرم ناك ناف هكرت
 ريغصلا بيضقلاك فلتلا هعم نمؤي طوسب برضبو هلاوز ىحرولو ضرمللر>ؤبالو لاخلا ىف

 عم كلذ نم هيلع فيخناف لخنلا لوكثعو بايثلا فارطاب مقا طوسلانم هيلع ىشخ ناف
 احر دحلا ناكاذا اماو ىبفاثلا لوقك ةدحاو ةبرض هب برضف خارمش ةئام هيف ثغض

 اهدح ناك نا ةفينحوباف فالخر يغب عضت ىتح لما ىلع دحلا ماّهالو قافتالاب رخ ؤيالف

 ريغصلل نكيمل ناو ةدالولا برقعف محرلا ناك ناو اهسافن نم جر ىا!لا_ءتت ىتخ دلجلا

 نيلوحل ماطفوا اهريغب ىنغتسيو نابللا هعضرت ىتح ىبفاشلاو اهنع ىنفتسي ىتخل هيبري نم
 لهالاو سفنلا ىف هباصا امف 6 ارباص 0 ءانملع ه6 داندجو انا 8ه عضولا درحمب دمحاو كلامو

 ارباص هسفن دجيل نكيمل مالسلا هيلع بوبا نا ىلا ريشي ةيمحنلا تاليوأتلا فو © لاملاو

 ناسللاىلاىرخاو هتضعف بلقلاىلا ةدود تءاشخل ناسللاو بلقلا الا هنم قبل نا ىلا مالسلا
 حس سصسمس 226 رع دعم مم دعما

 ( هتدعف )



 نس ةروس مه (ا١ قمح

 | هب لمفام مهب لعفيل ال اك مهب لزني ايف هلا ىلا اوأجليو ريص اك ئادشلا ىلع اوريصيل كلذب
 [ تسيران ربصب ار جرف ىهلا تمحر ىنشاكلا لاق : ةقاعلا نسح نم

 جررفلا حاتفم ربصلا ناف ربصا
 نياك دارت ينك رد ةقحا دز “تداولا دشاب 1 دلك

 ظ

 دبياغ ىور هدرإ زا رحس مديمد 5- ىامربصو زاسب تنحم هربت ماشب

 | نما شر دوب هتفر ىمهب همحروا ةجوز مالسلا هيلع بوبا ضرم نامزرد ا 1

 ١ ىور تمحر قفازا تح حبص ريشايت نوج دنز, بوجدص اروا هك دروخ دنكوس بوبا

 دمك شالا زا وؤعلا دكر ا[ قمن زعبل هيرو ارو وع كر فش را

 ىلع فوطعم داشرالايف لاق +  ائغض كدب ذخو # [ هكدبسر ترنع ترضحزا ٍباطخ
 ناف ىنعم سنا اذهو اظفل برقا لوالاو ا كدب ذخ انلقو ريدقتب انهو ىلعوا ضكرا

 هوحنو شيشحلانم ةريغصلا ةمز1ا ثغضلاو . ةحصلادعب الا سعال مالا اذهىلا ةجاحلا

 اهقئاقح نيشرال ىتلا ةطلتخلا مالحالا هش هبو شيشحوا ناحمر ةضبق ثغضلا تادرفملا ف

 هدشكشخ شئاشحزا اي امرخزا بوح زاةتسد دوخ تسدب ريكبو] ىفشاكلا لاقو + ىهتنا

 ءاررسرب ىببط تروصرب سيلبا دتتقك نارسفم رارسالا فشك ىفو دشاب دص ددعب هك

 اروادراد تلع نالف هكىراعب 6 بوبا نز ذاك تاواذم از نااراعتاو تسكت

 مهد افش اروا نوج كنا طرشب مهدافشو منك تاوادم اروا تفك سبلبا خلك ”كاَؤاذُم 0

 ىوزاهجت آو دمايب نز مهاو“ نيازج اهشزاىداد افش سوت ىنعي «ىتيفش تنا» ديوك | سموا
 | هللاو » تفك و درب هار زا ارواو تسناطبش نا هك تسئادب بوبا تفك بواب دننش

 نزوا هكىلاعت ئكننا :ذزو] ءاكرو- ذاماليربجلا دعا ههنا نرد ةئاما !كنياؤلشاال كفزلا نول
 ءانك ةتسد از دوةدنكوس قودصتو اريو تففخت نونكأ درك و كين تمدخ الب مايارذ ات
 | "ارث 8 درادرسرب هشوخ هكا مدنك تح رد نيزا هك ةضيقاب دشاي:خاش دض ددغب هكناخحمدو
 | دحاو فك ىف ةلنس ةئام ذخا هنا ىور دقو ةلمكتلا ىف لاق.هناف [ ريك شيوخ تسدب

 لاق « كلذب فلل ماق اذا بوبا ,قلعتم اتناكو نيفيغرب اهّساؤذ تعاب لبقو * اهب اهبرضف

 اهاقلتف هبلا فاتخت هضرم ةدم هتجوز تناك مالسلا هلع بودا نا ىور نم-رلا حتف ىف

 مصل ضررملا اذه دحسول اهل لوقبف حصان ةئيه ىف ةيمو سلط ةروص ىف ةرص ناطشلا

 | تناكف رفكلا نم اهوجو اهل ضرعيو ىربل ىتالفلا منصال اقانع خذولو ”ىربل ىتالفلا

 | ىفوعزنافلح هتبضغا املف كقرطىف هللاودع تقل لوقيف بوبا ىلع كلذ تضرعامبر ىه
 | ريسافتلا نم هريغىف اضيا ترك ذ هوجولا هذه ربقفلا لوش * ىهتنا ةدلج ةئام اهتدلحمل

 | ىلعمالسلاهيلع قيدصلا فسوب نبا تب تناكو ةمحر ىهو بوبا ةأىما ناف ةفيعض اهنكل
 | هنيدفف رفك وهام ىلع ,دوبا لمحت نا ةئيدتملا ةأرملا هذه لثمنم روصتبالو حجرالا وهام

 ماقملاب قيلأ لوالا هجولفذ فلحلاو بضغلا مزايال ودعلا مالك لقت درجمب و نايدالا رئاسففو '
 ذخاف هب ققح ريلاناف كنم ىف 6# ثنحتالو 9 كجوز ثغضلا كذب ىا 4 ه برضاذ » ا



 || هلا راث كثاءام نعاس اللا ناوكيا حدقلاو حر ىلا نم سيو صوصخلا 0 بتارص ةورذ ىلع |

 زاوجن الة 4-52 تاه ؤتفلا نو بطأللا تالق سيق نيك الا خبشلا ةرضخ لاق + صوصلا |

 ريغوا 7 دل نم . مهيأ ةيكاورلاو < دحاو لجد ميقا اونوكي نا 1 ظ

 597 باغذا الا 9 هلاسيالو نيش نك هلا هش + ىذلا ةلرأ >3 |

 ةكرح تناكاذا رخآ ىفو .اهقوفام ىلا رظنلاب ةدومح ريغ ةلاخلا هذه نال كلذ هل سيف دجو |

 ذاوج ىلع 6« كلجرب ضكرا )) مالسلا هيلغ بوبال ىلاعت.هلوقب ةفوصتملا ةافطو ةدهزتملا |

 ءاحلص اوناكحوا مهناف نا رقلا صنل ىفانملا عاّجالا نم هيلع مه ام نامزلا ةقسفلرجز |

 ها 27 جمس نورفعلاو كلاثلا زحلا

 | ترضى اؤطرشدقف ىهتنا ةيولعلا كالفالارب 5 ىتلا ىه ةيرشيلا سافنالا نا رئاصبلا لها |

 | ناك اذاف صضصصو ضضىسغ لك ل نم ناابلا ةوفصو ةنثلا.نسح توصلا عفر ىف اذكو لحجرلا ا

 ضوالا جارعمب جرعيف هوجولا لكن م ىنطابلاو ىرهاظلا بدالا ىعازب ةنلا نسح ءرملا

 هللا لها طارش نه ل لحىفو . نطابلا ض | سمعاي كتفراع دنشناس خيش ةراشاب الا دجاوتلادحال

 ٍتحاصال دجاوتم هنا نوزرضاحلا فرعي نا الا سلجب نا هلع نيعت سلحلا ىف ناك نع سحا

 | لياعلاو مادقىلاو ,تايخ الا 3 ءلاو مج ةراشالا اهتمالعو ةيسدّشب تسلف ؛ةيفقاجلولا

 عامسلاو 1 دال نا 5 كلا هذهىف هنع ا خيشلا ظن لاق اق دور طم

 | لاههلا ضعب لدتسا ىطرقلا لوقف . لاحلا ةيلغو قدصلاو ةحلاو قشعلاو بلقلاروضح

 وهامتاو هريغلال ءاملا عيبنل لحرلا برضل صا امنا 0000 هنبال دراي جاحتحا اذهو صفكرأا

 وهف فلكتلانم ءارب ةمالا ءابقا ناف فوصتلاو دهزتلا ةغص هيلع لد م فلكتلا لهال

 نوعونم مهف طئارشب ضكرلا نع لزعمب مهنكل كلذ نآ رقلا ةراشا مهل تحاب أل نيلهأتسم
 سدق ماربب ىجحاحلا خيشلا قيرطفف قل هارمس سدق هداتقفاب ريهشلا خبشلا لاق » ادح

 ىلع صقرثالو ادوعقو امابق هللاركذن لب اضيا انقيرطىف سيلو ديحوتلا لاح صقرلا هرس
 سيل ءاضيا لاقو + 6 مهبونح ىلعو ادوعقو امابق هللا نورك ذي نيذلا ١ ىلاعت هلوق قفو '

 القهءفدرا قرا عشالو ؟رظاوألا عفدل عضو امنا اهلك تاوصالاو صقرلا ناف صقر انتقرط ىف

 الاب نقليإ مالسلا هيلع اينف مالسسلا مهيلعبءاببنالا قيرط انه رطف دنحوتلا نم ازيثات دشا |
 هبام كلذب انفشكف برشو لستغاف ىا ردقم ىلع فوطعم 6 هلها هل انبهوو # دبحوتلا

 ةثالث اوناكو [ مدركهدنز اريو نادنزرف ] ىنعي : هلها هلانهوو ءاسنالا ةروس ىف اكرض نم

 مهيلع مده سيلبا نانم ركذامب ىا مهكاله دعب مهانحا ىلاعت هللا نا نسحلا ىور رشع
 هل ناكام ففعض دالوالا نم هل ناكف هلها ىلع فطع ه# مهعم مهلثمو وه هتحت اوتاف ءانبلا

 تئاصلا لاق : ءالبلا لق هل ناك ام ىلع هداز ىا لبق

 ىلا ىئ باتا و دريم هزاتطس 26 "ةنلإف هكنينغ وشم ىّؤزج لطم توفز

 ايدك اداوم
 ( كذب )



 نت ةزوس مه ١

 | (ناطيشلاالا هيناسنا اموإ) مالسلا هيلع عشوب لاقو 6 ىنوخا نيبو ىنب ناطيشلا غزت نا دعب

 نيفلابلا لاجرلا ماقم غلبام هنا لعيل انو * (ناطيشلا ل نم اذهإ مالسلا هيلع ىموم لاقو

 | ىهتلا ءاضقلا نم هيلع ىرج اع ىضرلاو ىلوملا ىلا رومالا ضيوفتو ىوابلا ىلع ربصلاب الا
 | وهف بكارلا ىلا بسن ىتف لجرلاب ىوقلا عفدلاو برضلا ضكرلا 6 كلجرب ضكرا

 | م" ضرالا ”ىطوق ىثاملا ىلا بسن ىتمو سرفلا تضكر وحن ودعلل هئحو هبوكسم ءاسغا
 | ىنمملاو . عياصالا سؤر ىلا ذخننلا لصا نموا مدقلا لجرلاو . بغارلاهلاق اذكتةي آلاف

 | ىأ كلجرب ضكرا هلالب ةدم ءاضقنا نيح مالسلا هيلع ليربج ناسا ىلع هلانلق) ىدانذا

 | ماشلاىف دلب ةيباحلا ضرا ىمو [نيمزب ارددوخ ىإب نزب] ةيسرافلابو : ضرالا اهب برضا
 # دراب لستغم 9 [ همشج نيا ] # اذه © هلانلقف نيع تعبنف اهبرضف ماه ىبا عاطقا نم

 نا ىلا راشا [ دننك ل سغ نادب هك تسيب اي تسندرك لسغ ىاج ] ىنشاكلا لاقو * هب لستغت
 تلسغو ندبلا لسغ لاستغالاو هب لتغي ىذلأ ءاملاو هيف لستغي ىذلا عضوملاوه لستغملا

 بارشلاو . كنطاب أربيف هنم برشت  بارشو © هندد تلزاف ءاملا هيلع تلسا السغ 'ىبثلا
 لاقو + فوصوملاب ةفصلا قوصل ديك أنل واولاو هريغ وا ناكمام عئاملكن م لوانتيو برشياموه
 بارشو صهاظلا ةرارحدربي دراي هنامزو هعضومو هب لستغي ءام ىا هبلستغم اذه رابكلا ض.ب

 هللا نكسف ملالا ةرارح طارفا نم هيلع ناكامل ادراب ءاملا ناك امنا ىنعي نطابلا ةدارح دربي
 ريهشلا خ.شلا مالكى فو + ناسنالل ةعفانلا ةرارخلا باو ءاملا دربب كلهملا دئازلا اهطارفا

 دارملاوهو ىلاعت هللا ءاحا ةروص ةياالا هذه ىف ءاملاب دارملا نا هرمسس سدق ىوسربلا هداتفاب

 نورهظيف ةهنس نيعبرا تاومالا ىلع رطملا لزني همابقلا موب ناك اذاهنا ىور اهف اضيارطملا ءاعب

 هبام بهذف برشو ءاملا كلذ نم مالسسلا هياع بودا لستغاف ىهتنا تاتتلاكإ ضرالا نم

 ءافشلاب هضرم لدبي ىضرلا رظنب دمعلاىلا رظن اذا ىلاعت هللاناف هنظابو هرهاظ نم ءادلا نه

 ناك ام نسحا هبايشو هلامح هيلا داعو ةل> ىمكو احب ماقف ءافولاب هءافجو ءاخرلاب هتدشو

 مايا ةعيسو رهشا ةعبسو نينس عبس ءالبلا ف ثكم امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق +

 ةرضحلاق * ضايرلا ةرهزىف 5 بنج ىلا بنج نم بلقنيملو نهيفف ضمغي مل تاءاس عبسو
 ىلع لجرلا برضب هين. ما ىلاعت هللانا هيف ةراشالا صوصفلا حرش ىف ىفوصلا لاب خيشلا

 ةايحلا ءام جرخيل ةدهاجلاو كولسلاب انلىما وهف ندبلا ملأ ةلازال ءاملا اهنه جرخل ضرالا |

 لاقمث قحلانع ةدعبملا بجحلاىهو انحاورا ضارما ةلازال اندوجو ضرانه هللا معلاوهو

 اوعمتجا اذا تاضايرلاو:ةدهاجلاب ىوقتلاكلسم نيكلاسلاناوهو ف.طل رس ةيآلا هذهقو

 1 ةكرحلاعم ضرالاىلع مهلجرا اوبرضو توص ىلعاب اريثك هللا اورك ذو لزنمىف

 ةيدوصلا لجرلا برضاذا كلذ مهنم زاج ىناحورلا ملالا ةلاذا كلذي مهتيث تناكو تناك

 ىعرشمكح نم امذا ةقيقلا ىلا لصوب ةصلاخ ةينب ىروصلا رك ذلاعم ةيدوصلا ضرالا ىلع

 تاوصالا عافترا هللاب ءاملعلا ضعب لاق * همالك ىهتنا هتقيقحىلا هلءاع لصوت ةقيقح هلوالا

 | لاق ىتح تارئاالا كالفالا:هتدقعام لحي تايوطلا ءافضو تابنلا نسحب تادابعلا توس ىف
 اكمل سكس م ا ع عملا 4 تفس د عل“ د اة د قرت



 مه 14+ نورشعلاو كلاثلا ءزجلا
 0[ 00 ال لا اا 1 1 1 ل

 قحسانب صيعن, مود نب حزار نص وما نبا بوبا اندبعرك ذاوؤ# ؟ اياو ىلاعت هللا اظَشا
 بسوي نب ميارفا تنب ةمحر هتجوزو ناراه نب طول دالوا نم هماو مالسلاهيلع ميهاربا نبا |
 بوقعي نامز ىف بون ناك رارسالا فثكىف لاق اذلو مالسلا هلع بوقعي تنب ايلوا مالسلاهيلع |
 ةثالثالا بوباب نمؤيمل.ىطرقلالاق * ليواقالا رهشا لوالاو فسوب نب اشيم تنب ريخ اموا |

 اندبعنم لدب 6# هبر ىدان ذا 9ه دبعلل نايب فطع بويا هلوقو نوعستو ثالث هرمعو رفن |
 ىتاصا # ناطيشلا ىنسم #8 لاب ىا 6 ىلا راقتفالاو رارطضالا ناساب عرضتو اعد ىا |

 اذكو ةقشمو بعت ىا ةيدعتلل * بصنب وف هلوق ىف ءابلا نوكتف [ديسر نمي وبد] ةيسرافلابو
 ناكامو هضرمديري بصوو ملأ ىا ديدشلا عاجيالا باذعلا * باذعو  نيتحتفب بصنلا ظ
 ةياكحوهو (رضلا نسمىنا ال ءايبنالا ةروسفف هلوقىفرضلاب دارملاوهو دئادشلانونف نم هيساقب |
 نم لب مالسلاهيلع هناعد مام اذه سيلو ا هسم هنا ليقلالاو هترابعب هبءادان ىذلا همالكل |

 كانه كرت ام ءاسنالا ةروسيف امي هرك ذ نع انهه ىنتكاف (نيمحارلا محرا تناوال هلوق هتلمج
 ضايمالا ىف سانلا عاديا ىلع ةّيلا ناطيشلل ةردقال تلق ناف * انهه ركذ امب ةَقث ناطيشلا رك ذ |

 ردي الوهف نيملاصلاو ءاملعلاو ءاملوالاو ءادنالا لتق ىف ىعسل كلذ ىلع ردقول هنال ماقسالاو
 تلق « هبلا سملا دانسا ىنعم اه ةدسافلا رطاوخلاو نسواسولا ءاقلا قيرطبالا ادحا رضي نا |
 نا ىلاعت هنم ناط.شلا لاؤسل ناطشلا ىلا هدنسا هنا الا ىلاعت هللانمالا هبصن+ل هباصا ىذلا نا |

 :4 ةزازم هئيذالل ةاطا قم كاما نو داةتل1ج مدا ىف امريصا ناجتمانربطلا ةسارتب لات مهام |
 هللا ةعاط ىلعايظاوم ناككلذ عموهو ةفلتخم فونص نم ةريثك لاوما هلاكمالسلا هيلع بوب نا
 ةرخآآلاو ايندلاب بهذي هنا لاقو كلذل سلبا هدسغل تاجاخلا بابراو ىئاتيلاو ءا رقفلل انسحم
 ةيفاعلاو ةمعنلا عزنب هتيلتباواو كد غل هتفاعو كركشف هيلع تمعنادق بويا كدبع ىهلا لاقف |
 براي سلبا لاقف لاح لك ىلع ىندمحيو ىندبعي نا هنم معا ىلا ىلاعت لاقف هلاح نع ريغت |

 هدالوا ىلع ةشالا طقساو هعرز قرحاف كلذ ىلع هطلسف هلاوماو هدالوا ىلعو هملع ىنطلس

 ترطقت مث تاخافللا هيف اهب تجرخ ةخفن هدسج ىف خفن مث هبرل ادمالا بوبا ددز.ف
 ناكف ملستلاو ىضرلاو ربصلا اقم ىف هلاح ىلع وهو نينس عبس دودلا هلكاو دوسالا مدلاب |

 هتجرد هقلخ رهظيف هريمض ىف ام هتلازربيل هيلع بقاعي بنذ هنم نوكي نا ريغ نماناحتما ءؤالب |
 لوحفلا داّمع! لوقلا اذهىلعو . لوصالا رداونىف ىذمرتلا مكسلا هركذاكهبر نم وه نبا |
 ةفلتخم ىناعمىلا لا (ركذاو) هلوقب ريشي ةيمجنلا تاليوأتلا فو © لوبقمريغ هاف هادعام عدف |

 ىضرلاو ءاليلا لوزندنع ريصلا ايلوالاو ءاننالا نم هدابع صاوخ ةيدوبع طرش نه نا اهم «
 هناساو هبال وا نم ضعب ىلع ناطيشلا ظطلسول ىلاعت هللانا ملعبل انسفزطر ءاطقلا ماكل نازح ظ

 نيرباصلا ةجردو ةيدبعلا من ةينرىلا غولبلا ىلع مهتناعاو مهنزعل نوكيلب مهتناهال نوكيال
 مهّتسمل هظفحو هللا ةمصع فنكىف اونوكيملول ءايلوالاو ءانالانم داعلانا اهنمو + نييودحلا |
 ةلاح' نع اهماظعاو ةيبوبرلا لالجا ةيدوبعلا بادا نم نا اهنمو + باذعو بصنب نيطاشلا |



 لع ٌةزوص همه 56

 | هلع "نم هلوقنم 6 ننماف © انريغ هيلع ردقبال ىذلا كب صاخلا ه6 انؤاطع © كريغ هيلع

 ٍ ريغب ةحابالل واو تّئش نم هنم عنماو هي كسماوا © تئش نم هنم طعاف ىا عنا اذا

 | ال هكاسماو هعنمو هتاسحاو هم ىلع بساحت ريغ ىا مالاىف نكتسملا نم لاح 46 باسح

 تادرفملا ىفو * قالطالا ىلع كيلا هيف فرصتلا ضيوفتل تكسما اهفو تيطعا ايف كيلع جرح

 هقفناو بحتام ىلعو بحنأم تقو ىف بحت اي لوانت ىا بساحال نم فرصت هيف فرصت لبق |
 ىطععا ناف ناولس الا ةعبنا هيلع زاكالا ةمعتدحا ىلع هللا عئاام ندحلا لاق * ىهتنا كلذك ١

 'ىثلا ىلع بترتيام ةعبتلاو هب صخامم اذهو مثاو ةعبن هيلع نكي+ طعب مل ناو هيلع رجا
 نيققحلا رابكلا ضعب لاق + هيلع هملظ ةلباقمب ملاظلا ىلع مواظمال بحي قح لكو ةرضملا نم

 ةدابعو سما لاثتما ناك ىهلالا مالا نع عقو اذا بلطلاو هبر عا نع كلذ ناهلس لاؤس ناك
 هصقنبال ءاطعلاو كلملا اذهف باقعالو باسح ةعبت ريغ نم هبلط ىلع ماتلا رجالا بلاطالف

 ءايينالا رخآ ناهلس نا ىورام اماو . هريغل عشباكالصا هيلع بساحيالو أيش هترخآ كلم نم
 رخأتلا قلطمو ةنملا تاجردف مهب ءاوتسالا ىتانيال هتحص ريدقت ىلعف هكلم ناكمل ةذللا الوخد
 (ةنس ةئامسمم ءارقفلادعب ةنْلا نولخدي ءاشغالانا) ىوردقو باسحلا مزاتسوال لوخدلاىف

 هترثك ةياغل باسح ريغب استلم انؤاطع اذه ىا ءاطعلانم الاح باسح رغب نوكي نا زوجمو

 | نيريدقتلا ىلع ضارتعا اهنيامو هلتاصوا باسح هب طحن ال اذه ريثكلا ”ىثلل لاَغ 38

 ١ نسحو 8 ايندلا ف مظعلا كاملا نم هل ام عم ةرخآلاىف ةبرقل ىا  ىنلزل اندنع هلزإو © |
 اعشخالا هديل كلذ ناف كلم نم دواد نب ناولس ىطعاام متبأرأ) ثيدحلاىفو ةن,طاوهو ه6 ب آم

 هلىبوطف عجرملا نسحو ىنلزلادجو اذلو ىا ىهتنا (هبرل انهم خلا لور عفدي ناكام

 | زيلصي هتباسناى لكك اذا ناسنالا نا حلا ”ةزاشا ةيكلا قوتها ىتقلا! ةزئوصق :ا ]لتف.ناك لح

 نه تاومسلاىف ام ريخست ضيفلا راث أ نم ىلاعت هللا هطعبف ةطساوالب ىهلالا ضيفال الباق
 الواوا وطا نيا لدتا 6 لمزس ىو كتل ودير مانعا ديف كحيل
 | دوجو ءازجا ضرالاىف امو تاومسلا ىفام لك نال كلذو روطلاو شوحولاو نيطايشلاو

 | رهظيف ةروصلاى اما ىنملا ىف هدوجو :ءاززجيا هلرخسهضيفب :هنلعآ هللا عا اذاف لماكلا ناسنالا

 | هقاقشتا دنع رمقلا رخست مالسلا هيلع انسن ىلع رهظ ام هل ازاجتااهضعب رخيست ءاسنالا ضعب ىلع
 / ةيالو ىهلآلا ضيفلا ديسأتب ءاسنالل نا ىلا ريشي ]سا انؤاطع اذه لاق اذلو عبصا ةداشاب
 ريغ نم ةضافتسالا مدع دنع ضيفلا كاسما مهلو هتضافتسا دنع هلهاوه نم ىلع ضيفلا ةضافا
 هلال بام نسحو كاسمالاو ةضافالا ىف ىنلزل اندنع هلذاو نيتلاخلا ىف مهءلع جرحالو هلها

 | امدعب نتف مالسلاهيلع نايلسزا  ىور  ةيمجنلا تاليوأتلا ف اكعنملاو ءاطعلابانيلا ابرقتم ناك |
 | ىدعس خيبشلالاق : ب ام نسح ىلا لقتنا مث ةنس نيرسشع ةنتفلا دعب كلمو ةنس نيرشع كله

 تنس ديما ىرادافو ايدز * ثسان ديواح كلم رمسا ىا ناهج

 مالسلا هيلع ناهلس رلإ رع *» ماشو هاكرحس قىفر داب 52 3

 كفر دأدز خاوئنادإبإ يطا سال 37 لد كوركت دال از دك سنن دن جرحا



 هج ان, 1 ثورشعلاو ثلاثلا رجلا
 اق« لالغالاو دافصالاب ءدسقت نكمبال اضياو ةقاشلا لامعالا ةلوانمو ةلبقثلا ءاشالا لمحت
 قرفتلا نم عانتمالا ىنممي اهتبالص ىفانثال اهتفاطلو ةفافش نكلو ةفبطل ,مهداسجا نا

 نع مهفك ليش داراانا برقالاو مولعلا رحب ىف لاقو * سانلا نم ةعامج اهيلع ردشال ةيسحم

 ملسم ةقيقح لالغالاو دافصالاب هدييقت نكميال مهلوق نا ىنعي دفصلا ف نيرقتلاب رورشلا

 نيرقتلاب كلذنع مهفكهبشف قلخلاب رارضالا نع مهفك ىلع ارداق ناك هل مايا هللا ريخستب
 نيرقتلا نم قتشا مث ةيلصا ةراعتسا نيرقتلا ظفل روك ذملا فكلا ىلع قالطاف دافصالا ف

 ةلئسالا ىفو « رورسششلا نع نيعوامم ىنعمب ةمعرت ةراعتساوهف نيئرقم ظفل ىزاحلا ىنعملا ىنعي

 وا ةفيطل ماسجالا كلت ناب ىضَمِب ليلد الو ةلدمت صاخشاو ةفلؤم ماسجا نجلا ةمحقملا

 ةلزتعملا همز اك مهتفاطللال مهارئال امتاو ةفيثك ن وكم ناو ةفيطل نوكت نا زوجي لب ةفيثك
 ىذلا لصالا ركبوبا ىضاقلا لاق * ىهتنا مهل اكاردا انف قلخيال ىلاعت هللا نال نكلو

 قلخيو مهماسجا ظلغيو ىلامت هللا مهفشكي نا كلذ عم ركتن انسلو راثلا ىه هنم اوقلخ
 الاكشاو اروص مهل قلخيو اران مهلوك نع نوجرخيف رانلاىفام ىلع ةدئاز اضارعا مهل

 مهماسجا هللا فثكول مهارث نا زوج ام انراصبا هللا ىوق اذا مهارث نا زوحف ةفلتخم

 ىتح مهاوقو مهتوري سانلا ناك ىتح ناملسل مهفثك ىلاعت للازا رابجلاددع ىضاقلا لاق *
 هرادقا اماو افك امسج الا نوكيال دافصالا ىف نّرقملاو ةقاشلا لامعالا هل نولمعي اوناك

 ةداعلل اضن نوكي نا ىلا ىدؤي هنال رتاج ريغ هناف ءايبنالا نامزا ريغ ىف مهفيشكتو مولع
 نمزىف نودهاشي اوناك نيطابشلا نا مهضعب لاقو * ناجلا ماكحا ىف ناحرملا ماك 1ىف اك
 نا هيفو ةفاطللاو ةقرلا ةياغىف رخآا اعونقلخو نيطايشلاكئلوا هللاتاما ىفوتامل هنا مث ناملس
 نيطايشلا لمح نا الاوا سيلباب راظنالا صتخم نا ىلا نوتومي فيدكف نورظنم نيطاشلا

 ملام هلرخسناب نايلس ءاعد باجا ىلاعت هللازا  ىور  اضيا نودرام مهناف نجلا رافكىلع
 رسبت ملام كواملانم هلرخسو ريطلاو نيطابشلاو حايرلاوهو كولملا نم دحال هرخشب

 راسو شوابس نب ورسخبك رصع ىف دواد هيبا كلم ثرو هنا ىور هناف كلذ لثم هريغل
 ىتح اليلق ثبلي لف ناسارخ ىلا برهف ورسخك ىلا هربخ غلب قارعلا ىلا مأشلا نم

 ىلا فطع مث نيصلا دالب زاج مث ابف لغوف كرتلا دالب ىلا راس مث ورمعىلا راس مث كله

 هنم غرف املف سدقملا تيب ءانبب سما مث ماشلا ىلا دام مث امايا اهلزنف سراف دالب ىفاو نا

 هللا هركذ ام سيقلب ىهو ءاعنص ةبحاص عم هئيدح نم ناكو ءاعنص ىلا مث ةماهت ىلا راس
 #« اذه © اهحاونو ةحئرفاو ةحنطو سلدنالا برغملا دالب !نغو مجركلا هباتك ىف ىلاعك

 طلس مل ام ىلع طلستلاو ةطسبلاو ميظعلا كلملا نم كانطعا ىذلا اذه هلائقو انرخسف ىا

 ( هيلع )

 | اهتلوامو ةلبقثلا ءاشالا اهلمحتو اهدقت نكمي ةلص اهنوكلو ىرتال ةفطل اهنوكلف

 | هل ةيالصال ىذلا فيطللا نا منال انا الا ةبالصلا ىفانث هفاطالا نا سولو ةقاشلا لامعالا

 | الاعفالعفت ةفصاعلا حايرلانا ىرئالأ ةقاشلا لامعالا ىلع ردقيو ةلسقثلا ءاشالا لمحنا عنتي

 | مالسلاهيلع هتعاطل نيللذم نيرخسم اوناك امل مهنال هتقيقح ىلع الوم مالكلا سيل نكلو

ٍ 



 نك ةداوص مد حب جم

 سوماقلاىفو «نممو ريم ةئلدازا نمي باضصاو : ارسلوا ىرجتل قرط« باضا تستا
 | هرماب هلوقب دارملانا ٍلعاو * فارطالاو ىحاونلا نم دارا و دصق ثيحىا دصقلا ةباصالا
 كلملا نم هللا لعج ىذلا وهف بلق ةمهالو رطاخ ةيعج ريغ نم هرصا درجمب حررلا نايرج

 تاوئسلا:ىاام اضيا: انل ر خس (ىلاعت هللا ناف“ريحتتتلاا درخال اهدنا نم. .دخلال ىتشالا ىذلا
 ةيعملا ماقم ىف تميقا اذا سوفنلا ممهل ملاعلا مارا لعفت اما نكل امهنيبامو ضرالاىف امو

 | ىلع فطع ه6 نيطابشلاو © مالسلاهيلع ناولس لاكع انما نعال هللارما نع ريخستلا اذهف
 هلذ ولعب اوناكو ىنتب نم لعافلا مسا ناب ةغلابم وهو نيطابشلا نم لدب 4 1 لك حمبررلا

 | ةروس ىف قيسامل تابسار رودقو باوجلاك نافجو ليثاكو بيراحم نم ءاشيام مالسلاهيلع

 | دالب نمىهو رخطصاو سدقملا تيب مهئانب نمو نءيلاو قشمدب ةعيفرلا ةينبالا هلزونبو أبس
 | ةغلام ه#«صاوغوو» 6نجلا نم تيرفع لاقإل ىلاعت هلو دارملا ىنللا رذص ىلا بسنتسراف

 تادرفملا ىف لاق * هنم'ئىش جارخاو ءاملا تحن لوخدلاوهو اصوغ,صوغي صاغ نم صُئاخ

 أ كامفالاو::ةيزشلا .لاععالا.:هل نوجوختتل7 ىا؛(هلنوصوعي نما ناطاسشلاَن هور ىلا اهلأآؤق
 ١ رحلان م ّىللاو رهاوجلاو رردلا نوجرختس اوناكو ىهتنا طقف ردلا طاشتسا سلو ةعيدبلا

 لك ىلع فطع 6 دافصالا ف نينرقم نيرخا و 9 رحبلا نم ؤلؤللا جرختسا نم لواوهو
 اك ريثكتلا . ىلع تنرقو امهنيب تعمجح اذا نيريعبلا تنرق لاقي لدبلا مكح ىف لخاد ءانب
 ةفد نينرقم خبشلا نبا لاق * [ ندرك مهرب ] ةيسرافلاب نيرقتلاو بغارلا لاق * ةيآلا ىف

 هب هتلصو ىا ”ىنلاب ”ىثلا تنرق نم لوقنم ليعفتلا باب نه لوعفم مساوهو نيرخال
 هنال ءاطعلا هيىمسو ديقلاوهو ةكرحم دفص عج دافصالاو . ةزكلاو ةغلانملل نيعلا ددشو

 دعو سكع ىلع هاظعا هدفصاو هدبق هدفص اولاقف امهيلعت نيب اوقرفو هيلع منملاب طبترب

 ىنعمي دفصا نوك ىف نكلو ةرضملاو ريشلل ىعابرلاو ةعفملاو ريخلل هيف ىنالثلا ناف دعواو

 هب عفدننام هتيطعا ناب جايتحالا نم هبام تلزا ىنعملاو . بلسلل ةزمهلا نا ىهو ةتدكن ىطعا
 نيرخا نيطاش هلانر>سو هي الاىنعمو . ديدهتلل ةعوضوم.ةيلصا ةغلهناف دعوا فال هتجاح

 ةقاشلا لامعا ىف مهلمعتسا ةلمع ىلا نيطايشلا لصف مالسلاهيلع هنأك نوصوغيالو نونمال

 ديدحلاب مهقثواو لسالسلا ىف ضعب عمه مهضعب نرق ةدرم ىلاو كلذ وحنو صوغلاو ءانبلا نم

 ةميظع ةوقاهل نيطايشلا نا ىلع لدن ةيآآلا هذه نا لبق ناف * داسفلاو رشلا ىلع مهفكل

 راحبلاف صوغلا ىلع اوردقو رشبلا اهيلع ردّقبال ىتلا ةمظعلا ةينبالا كلت ىلع اهب اوردق

 هذهنأ وهو لاكشا هيفو دافصالاو لالغالاب مهديبقت نكمي ىلاو اهرهاوج جارختساو

 ناك نه ماري نا بجو ةفيششك تناك ن اف ةفيطلوا ةفيثك مهداسجا نوكت نااما نيطاشلا

 ةيلالابج انترضحب نوكي نا زال مهداسجا ةفاثك عم مهاربال نا زاجول ذا ةساخلا حب

 ىانث ةفاطللاو ةفيطل مهداسجا تناك ناو ةطسفس اذو اهعمسنالو اهارثال ةلئاه تاوصاو

 ردي الام ىلع اهب ردي ثيحب ةديدشلا ةوقلاب افوصوم نوكي نا عنتمي اذه لثف ةبالصلا

 قيطيالف ةمفادملا ىتداب هؤازجا قزم ماوقلا فيعض نوكي فيطللا مسملا نال رشبلا هيلع



 مهي مس اج نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 ضل دراما كلامه ا للا و 2 يم نك ملف نبل تايوفلا لي و ا
 ةسرت ىف اهلمعتسيو تفتاي الثل اهدصاقم ةياهنو ايندلا بتارم ىصقا ناولس سقلا اهفاسفس

 تابج بولقلا ناف هاجلاو لاملا لذبب مهبولق فلؤيو مهيلا نسحي ناب هحور ىلختتل ةمهلا
 هين بحو هللا بح نوكف هللابح مهمزل هللا ى اورحا اذا مهناف اهيلا نسحا نم بح ىلع

 ةبلغلاو رهقلاب ناميالا ىف مهلخدبف ناسحالاب نمؤي نا نكمي لنمو ناميالا ضحم مهبولق ىف '
 لمجي نايف كلامملل هتيناماو « ناميالا ىف اهموقو سيقلب لخدا كاهوري مل دونج مهيتأي ناب .
 ةماقاو نيدلا راهظاب اهفرصب ةرضحلا ىلا اهب لسوتي ناب ةقاب ةيورخا ةينافلا ةيويندلا كلامملا ْ

 مالسلاهيلعىنلا لوانتي له (ىدعي نم دحال ىنذيالإ) هلوق لبق ناف + مالسالا ةلك ءالعاو قحلا
 هيلع ضرع هنال هقاقحتسا مدعلال هردق لاكو هتمهولعل نكلو لوانتبف ةروصلاباما اناق *الوا
 ىلا لواَش مف ىنعملاب اماو (ىرف رقفلالاقو) لشرف هكلم نم مظعا كلم ملسو هيلع هللا ىلد

 نا ىف ءافخالو ءابدنالا عيمح ىلع ىنعي ( تسب ءابننالا ىلع تلضف ) لاق هنال سو هيلع هللا ىلص

 كلملا ةدوصب هصاصتخاعم لسرلا نم مزعلا ىلوا نم دحاو ةجرد غلبام مالسلا هيلع نابلس

 ناك ىذلا قيقحلا كلملا ىنعف مالا هيلع ىنلا نم لئاضف تسب نولوضفم هعم مهو مهنم ١

 هلو اهنعربخاو اهب هللا هصتخا ىتلا لئاضفلا ىف الخاد نوكي بيرالب هتروص ناهلس كلم

 هانعمو كلملا ةروص نم ناماس بولطم ناكام هللا هاطعا لب «امظع كيلع هللالضف ناكوزل

 الالدو ةنع هب ناتتفالاو كلملا ةروص ةرشابم ةمحز ريغ نم هب هفو ناماس ىطعا امرفوا

 حد هنا ورمتوبا لاق * حررلا هلاثرخسف 9 تايلجتلا ىلعا هةشاكم ىلع تاليوأتلا مالك ىهتنا |
 مالسلا هيلعم ما داعف هتوعدل ةباجا هفلاخال ةميطم اهانلعج ىا ناماس ةعاطل اهانالذف ىا ابصلا |

 صم مدادرك ماد سي] ةيسرافلابو : هتبانانع ابيسم كلذ نوكف ةنتفلا لبق هيلع ناكامىلع |

 ىف لعفام دانا تانفاصلاب لمفامل ناملسنا ىلا ةراشا هيفو * [درب ىونامرفات داب ارناواس

 تاليوأتلا ىف اكارهش اهحاورو ارهش اهودغ ناك ععرلا لثم اكرم هللا هضوع هللاليبس

 نم مالسلاهيلع ناهلس ناك هللاهجحر ىلقبلا لاق + رارسالا فشكن م اضيا قبسدقو ةيمجتلا

 بزغلا ىلا قرملا نم ةعاسف ةعاس كلامو. هعئانص ىلا رظنينا بحب قحلا لامح.هبجح طرف |
 ىف هربص ءازج اذهو هدارمب اهارجاو رلا هل لارخسف هتوكلمو كلم بئاجت كردي ىتح '

 | ءاخرلاو . ىر# ريمض نملاح «#ءاخرؤ» هل اهريخسستل ناب «# هرصاب ىرح له هسفن ظوظح كرت
 | .تاحوتفلا فو + [ شوخو مرت ] ةيسرافلابو : تادرفملا ىف موخر 'ىش مهل وق نم ةنالا حيرلا

 | ناو اعزعز ناك هتكرح تدتشا ناف جوكو كرحن اذاالا احبر ىمسال ءاوهلا نا ةيكملا

 | ىراوجلا هب ىرجت هحيبست هبوبهو ملاعلا ءازجا رئاسك لقعي حوروذ وهو ءاخر ناك دتشت
 | ضرالا لزازتو رحبلا جوميو راجشالاو هايملا كرحتتو رانلا هب لعتشتو جارسلا هبأفطيو |

 اهنوكنيي ىفانتالو عزنعزتال ةببط ةنيل عرلا كلت نوك لاح ىنعملاو .ىهتنا باحسلا ىجزيو '
 ةوقىف اضيا حعرلا كلت نا دارملا نال «ةفصاع حيرلا ناهلسلو) ىلاعث هلوق نيبو بوبهلا ةنبل

 اهيميست الك هلرخستوا ءاخر ةئل تناك مالسلا هيلع هريصاب ترجامل اهنا الا ةفصاعلا حايرلا |

 ( ثيح )



 قبط هن كالفا ون لاو خيطم زو * ماج تفه هراس ون ماشتحا مزب رد
 قبسنيا هدناوخ ىمت حولز دبا السك * لزا دش وت ماني لاك ةيطخ هه |
 م انآ و ) ىلاعت لاق اك تالامكلا نم تلأسام لك تادادعتسا عمل « باهولا تنا كنا » |

 ىلا ريشي ةيآلا ( ىلرفغا بر لاق ) هلوقب ةيمجنلا تآليوأتلا فو © ( هَوَقلْأْساَم لك نم |
 عضاوتلا ىلع كلذف مالا ىن ةجردلا ةعفروه ىذلا كلملا بلط دارا امل هنااهنم . ةقلتخم ناعم |
 ناكول هن ال كلملا بلظ ىلع ةرفغملا بلط مدق هنا اهنمو + (ىلرفغابرإل هلوقوهو ةعفرلل بجوملا |

 نكي امهم كَل نأ اهثمو اهب كلاطيأل ةزقتملاب ةقوشم تن ءانتالا يعلق تةلز كزراكلقلا |
 ةفصنلاو لدعلاب انورقم الا كلملاف فرصت هم ردصيام ةيانعلا رظنب روظنم هلروفغم دن ىف

 © ىدعبنم دحال ينشال اكلم ىلبهو ) هلوق اهنمو . هتاعبتو كلملا تافا نم ظوفحموهو

 هفف ةيراج ةبهلالا ةنسلا ىه مك ءاشي نم هينؤيو هم هعزنيال ثنحي هل ابوهوم كلذ نولي ىا

 ىلع كلملا ةنف ىف عقيالثل ىريغ دحا هيلطبال ىا © ىدغب نم دخال ىتبنيال ) هلوق اهثمو# |
 اهل انلاح ناكامك ةنتفلل بلاج كلملا ناف ( ىنغتسا ها زنا ىنطمل ناسنالانا ) ىلاعت هلق ئضتقم |

 كلملا اذهنوكيال ىا (ىريغ دحال ىتشال) هلوق اهنمو . (ناملس انتفدقل و) هلوش ناملسولا

 ناف اذه بلطىف ىتنو ىدصق نع لزغم وهو هب عافتنالاو عتمتلل ىريغ كنم دحا سمتلم

 اياعرال ةينو اهرساب كلامملل ةيثو ىحورل ةيثو ىبلقل ةيئو ىسفنل ةين كلملا اذه يلطف ىل
 ءافعتلا قه انس ااو' قرذ#ا ةننلا ٠ ئ75تئ1و حق ذل +اليئاق كالي الك فن سدد ةهاق66 |

 ةراعلا نب كلذ تح ايقاز ذا مالا ناووعر نضر ع ذه وايلد طابا وكب ١
 اهف نوكيال ثحب ةكلمملا ف هتيلاكو عذامالو عنامالب ةيكلملاو ةيكلاملاب هيلع ةلماكلا |

 تانِمَشمْلا نم ةدحلاو لك وكل ناتنالا هلت ىف: ةذاوكر ملا ةيزلعنلا عاود لج ةعااتوفل قمتم ١
 شفنا نوت دخل ةراشاوأ هك لطب (ههاخت قارا هكر ةطانقتلااتافراسلأو

 اهاوه نع اهاهنيو اهيراشمنم اهمرحبو اهءضاَّرم سفنلاى لع مزحبف اهاوه تالغؤ اهلا |
 وهام نادقف زاوعا دنع نديلا تومي ام اهتافصنع سفنلا تومتف هتاضرمل اباطو هلل اصلاخ |

 هتحتلو ) لاق م ةدنملا تافصلاب هللا امحب ةميمذلا اهتافص نع تتام اذاف هبب شيعي ءاذغ
 ناهلس لاح ناك اك اهمعن رئاسو ايندلا ىلا رظن اهل ىتبيالف (ااكز نه حلفاذقإل لاقو (ةببط ةانح
 كيان ند رد لك ا ةكلبلل ودول كلتعم ناك امتاو اهميعتو ايندلا ىلا رظف هلنكيل

 اهتنيزو ايندلا ةبحمنع هتيفصتف هبلقل هتيناماو انيكسم سلاج نيكسم لوقيو نيكسم سيلج عم
 | اهفرص مثاهف نككلاو اهيلع ةردقلادنع اهنع ضارعالاب 22 الايولا هكلطؤتنانئتازواقتاو |

 ىهلالا ضيفلل الباق سندلا نم ايفاص بلقلا قسل بلقلا ضرا نم اهلصا علقو هللا ليسفف

 لسسالو ةيئابرلاة دما قالخالاب هتلحتلف هحورل هتيناماو * ةمهلالا تافصلا عيم 2[ اضاءات زاف

 ةمهلا ةيبرتو هحانمم ريطي رئاطلاك هتمهب ريطي ءرملاناف ةنللا صولخو ةئهلا واعبالا اهلا |

 ناو ةنقاثلا هيو ركل ةننيادلا“ تاركا" لذن ةؤ «ايفاربط و ةيليادلاةياوتلاثلا: اضاقملا نان كيب
 كاك اه و دحر د غلبيال نكلو ةمهلا ةيبرتلا رثا ناكن او ةييدلا ةيويندلا دصاقملا كرت
 ا ا الا دا هيدرات تارا تيدي هيوفاخسملا |
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 م 34 نورشعلاو كلاثلا ءزجلا

 مالسلا هيلع مدا متاخ ناك هنا رردلا دقع ىفو « ىهتنا [ دوب رمحا تيربك متاخ نأ نيكنو

 هيلع بوتكم ناكو شرعلا ناكزانه نكزىف عدوا مث ءايا قحلا هسبلا ةنملا نم هجورخ لق
 «هللالوسر دمح» ثلاثلاىفو « هللاالا هلال » ىناثلاىفو « محرلا نمحرلا هللامسي » لوالا رطسلا ىف

 سانلانيعانع باغ هعبصاىف هعضو املو هتباهم نم ملاعلا برطضا ناملسىا ليربجهلزنا املف

 ريثأتلاف هوأد هورك ذ املف هللا اورك ذا لاقف كلامح ةدهاشم فرشت:نا دير هللائناي اولاقف

 ىلاعت هنال ماخ صفىف هكلم عضو امئاو . ةقيقحلا ف ةطساو متاخلاو ةيرهظملا ناملسيو هللا نم

 ناكذا راجحالا رئاس نيب نم رجحلا اذه ردق طعتملام بنجىف تطعاام نا كلذفف هارا

 نابلس # لاق © ءاشيامب ءاشي نمزعي هللاو راخالا نم رح ردقك ىلاءت٠ ّيادنع ايندلا كلم

 ىنم نادصام * ىلر فغا 3 [ نمراكددورب ىا ] 5 بر 3 هلريسفتو بانانم لدب وهو

 نيدلا ىماب هماتها ديزل ىت الا باهيتسالا ىلع رافغتسالا ميدقتو ىتاشي قيلتال ىنلا ةلزلا نم

 |[ اص شخ و] # ىلبهو #8 ةباجالاف لخدا كلذزوكو نيملاصلاو ءاضوللا] نان ناع طز

 | قلخلا نم  دحال © [ دياشنو دزسن ] © ىتبنيال 9 [هككفرصتو ىهاشداب ] هي اكلم وع

 ةماعلا رومالاىف ةداهشلا ملاعف لعفلاب هب روهظلا نوكي ناب ٌةمايقلاموي ىلا 46 ىدعب نم ل |

 | مالسلا هيلع انين لوق ىنملا اذه ىلع لد اهغواي هنكمي ىتلا ةياغلا وهو ىباصتخم ةصاخلاو

 ره ةدوصىف ضرعت ىا ( ةجرابلا ىلع تلفت ) ركنملا ثيدخلا وهو ( نجلا نم اتيرفع نآا)

 | نملانم اتيرفعنا ) ثيدحلا فو [ نتسجحمب تافتلا ] رداصملا جانىف لاق * ناوبحلا ةاحىفاك

 ل( هم كمت اس لع عطقبل ) ةَأْخ ىا ةتلف هل ضرعت ىا ( ةحرابلا لع تلفت

 هيلع ةردقو هذخا نم ةنكم هللا قاطعا ىا عئاوملا عافترا عم ”ىشلاىلع ةردقلا ناكمالا

 ( دجسملا ىراوسنم ةيراسىلع ) هدشا ىا اهمضو ءايلارسكي ( هطبرا نا تدراف هتذخاف)

 تركذف ةنيدملا لها نادلو هب ليو مكلك هيلا اورظننت ىتح ) هئطاسا نم ةناوطسا ىا

 ىا ( اًمساخ هتددرف ىدعي نم دحال ىنذيال اكلم ىليهو ىلرفغا بر ناهلس ىا ةوعد

 هنتؤي لو ناملس هللا هاثآ ىذلا كلملاناىلع لدف ىتالص ىلع بلغيملو ىبرفظيل ادورطم اللذ

 | كلذ ناف هنم نكملاال ةداهشلا ملاءىف فرصتلا مومعي روهظلا وه هدعب نم هريغ ادحا

 | للاىتكماف) اق مالنا هيلغ انين نا"ىزتالأ الووا ناك اسي َلْمَكْلا نم هريغ هللا هانا ام

 | مث هريغو طبرلانم ءاش ام هفف فرصتلا بهودق ىلاعت هللانا اًنملعف تيرفعلا نم ىا ( هنم

 فراشتلاب 5171 كلك نداتلا لك هنن "ندأف ناملس ةوعد ركذتف هركذ ىلاعت هللا نا

 | هبرفظلا نع اًساخ بدأتلا اذه ةكربب تيرفعلا كلذ للادرف مومعلا ف م وعر رع كر

 ا كيلا ناسا ولاقت تتبلا ديل اةنأنلا"ةاطنسلا ةئللاق مالنا ةنلغ نايلط وجو نو"

 لخلل هلاؤس نكي لف هب صوصخا ا
 | اهف ةيغرلاو ةمعتلاب دادتتسالا ىلع صرحلاو دسحلاو

 نم هدوجو كلمىفام عيج ىنفادقف مو هيلع هللا ىلص ءايبنالا ناطلس اماو . ةلهجلا لا

 | تاذلا قت قالا اهنتللذ كاللوت الا م قيماانزإكم نارا نه إذ قبي ملف. تافصلاو لاعفالا ةهج 0

 ثيحاضإا ةيدودلاهتنطلس رهظتسو اقحال الو اقناس قلخلا دارفانم دحا اهلتي مل ةيترغىف

 هناول 5 هنود ندو مدت كركم

 كس 212 22 ل سلا
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 ص ةروس مه 7 جم

 مث توملا ىلع قلخلا رمينا تملعامأ,توملا قيرط. ىلع :تدلو ملا تقدص:ناهلسل لاقف' هيفا |
 هرس سدق ىدعس خبشلا لاق : ىلاعت هللا ىلا باناو ناملسرفغتساف هنعاباف |

 ماع تداهت نا بسمكتمار وك كلو مالك لئلا لمد ماذا يفك وكم
 ىارشإ ىاوازاكا عمتك" هارا ردك -ئازاو؛ ققغوأ ذهاج تقاؤعم زا | هز
 تفر كاب و دما كاب هلل ىلا هج + تفر كاخ رد هك ىلفط نار ز

 كام :نتفر“ كاب ان ”"تالشكتنا هك '*ي' كاك و ”شاب“راذخ نب "ىاتما كاب وت

 فيستقولاو تسزي نع تصرف هك * فيحو سو.سفاب عياض رم نكم
 تسدب نانلش تكلم :رتذشكنا*ىلذا: كرت" ةططساؤب كت ست 1 ؟رووعموا] ؤشاكلا كاق#

 تكتل دا نايلس تسدي متاخ ناز ابو تسدن ناملس تخرب زور لهجو داتفا نِحرَخص

 تيرفعلا ئفي اذه ضرك لعااننقلاو كلم :تنْمَي ةاثلتنا دقلو تملا وكس[: تقكزاب

 ىمسو ليواقالا رهشاىلع رحبلا بحاص رخصوهو هيسرك ىلع سلجو همتاخ ذخا ىذلا

 بانا مث ىنعمالب ةروصو اضحم ادسج ناكف وه 5 ناماس ةروصب لثم هلال ادسج
 اروهشم ناكناو اذه ريدقلا هللاهدشرا ريقفلا لوس + امون نيعبرا دعب كلمىلا عجر ىا

 كلذو اعطق ح هب داكيالو ادجر كني امث هنكل مجعلاو برعلاضعب مظن ىف اصوصخ ادرح
 ىناثلاو . فلكيا الا ءاقلالا ىنعم ىمركلا ىلع نا سواجوف سل هنا اهدحا . هوجول

 قحلا هبتشيالثل ةظقيلاو مونلاف مهروصي ناطيش رهظينا نم نوموصعم ءايبنالا عيج نا
 ناطيشلاو ةيادهلا ةفص ىهاظمو ىداهلا مسالا روص مالسلا مهلع ءانالا نالو لطابلاب

 ةروصبامهدحا رهظيالو ناعمتالف نادض امهف ةلالضلا ةهفصب رهاظلاو لضملا مسالا رهظم

 مهفراععي نوققحتمو مهتثرو مهناف ءايلوالا نم لمكلا لا وجارءاسالا لع سفوح الا

 سلبا ىلع عنتما فيكف مظعلك ةمظعنم متا هناحبس قملا ةمظع لبق ناف * مهقئاقحو

 مهلالضال ابلطق حلا هناب مهبطاخو نيريثكل ىأ ارتدق نيعللا نا عم ءايبنالا ةدوصب رهظي نا

 كفط لل نال سل نيس قار مهنا اونظ ىتح اذه لثمي ةعامج لضا دقو

 هللاةيؤر ءاملعلا ضعب زوج اذلو هابتشالا بجو ةمواعم ةئيعم ةروص هل تسيل قا نا ملعي |

 اووذمهناف ءاسالا اماو ةدوص اهل سيل ذا هللا تاذريغ ىثرملا كاذزال تناكةدوص ىأىف مانملا ف

 سلجن نا مكحلا نم حصي فنك هنا ثلاثلاو . هايتشالا بجوت ةدوهشم ةمولعم ةنيعمروص |

 | هلا عم مهلع همكحيو نيملسملا ىلع هطلسيو ءاسنالا نم ىب ىسرك ىلع نيطايشلا نم اناطيش
 ادبا البس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل لعب +ل

 مودعم دوش ناهجزا ىامهرو *« موب ةياس ريزب دياين 7 |

 | دات قيرطب ىناملظلا ناطيشلا ديف رقتسي نا حص فيكف اينارون ناك ماخحلانا عبارلاو . |

 نيطاسسشلل اجر باهشلا لعج اذاو اقلطم رونلا هقرحي ناطيشلا نا تينادقو ةمكطا

 أ ربدقت ىلع ةقسارك ع نع سلجنا حصل فيكف متاحا ىف ناهلس كلم ناك هنا سماخلاو : ْ

 | دوب ىو متاخ رد ناولس كله ] رارسالا فشك ىف لاق * اولاقام ىلع رحبلا ف متاخلا فذق

 ( سانا © - نالاحدز



 امد 707 جم .نورشعلاو كلاثلاءزجلا

 ةئامعيسو ةأرما ةئامثالث هلناكن املس نا  ىور  ىلاعت هللاىلا عوجرلا ةيانالاو ..مالسلاهيلع
 ةوقلانم مهنم لك ىطعا هللا اسنا اذكهو مهتوق ىا لجر ةئام ءام هرهظىف ناكو ةيرس

 داح آلا رئاس ىلع ةدئاز ةوق هلذاف لك الا ىلولا اذكو هتما دارفانم دحا طعي ملام ةيعاجلا
 أسما نيعبس ىلع ةلدللا نفوطال اموب مالسل اهيلع ناملس لاف ىنلا ةوق ةنلم غلبت ناو

 هللا لسسىف. دهاجب سرافب ةدحاو لك ىنأت ةئاموا نيعستو عست وا نيعستوا نهعماجا ىا

 كلتنهيلع فاطف لّش ملف هللاءاش نا لق فصا هريزو ىا هدحاص هل لاقف هللاءاش نا لسمو

 هتقلاف ةدحاو لجرو ةدحاو ديو ةدحاو نيعهل دلو قشب تءاح ةدحاو ةاىماالا لمحت لف ةلدللا

 هللا لييسىف اودهاجل هللاءاشنا لاقول ) مالسل اهياع انين لاق روك ذملا دسم ا وهو هيسرك ىلع ةيباقلا

 ةروك ذملا ةصقلا كلتىف ناملس لّهبمل ل لثس ناو هللاهمحر ضايعىضاقلا لاق * (نوعمحا اناسرف

 نا ةلك ىا اهلوقينا ىسن هنا ححصلا ثيدحلاف ىورام اه دسا . ةبوجا هنمف هلاءاش نا

 هلوق هثالتباىنعف ىهتلا هنع لغشو هبحاص عمسمل هنا ىناثلاو . هللادارم ذفنيل كلذو هللاءاش
 ىنعموهيلع روكذملا قشلا ءاقلا هيسرك ىلع دسجلا ءاقلا ىنعمو ءانثتسالا هكرتو للا نفوطال

 كرتنال نيطخلا مالا كلذ لثمىف ءاشتسالا هكرت وهو هتلز نع ىلاعت هللاىلا هعوجر هتبانا

 لئس امل مالسلا هيلع اني نا ىرتالا نييرقملا ت ايس راربالا تاتسحذا ءايبنالل ةلذ ىلوالا |

 سيخ نئتسي لو ( كربخا ادغ ىتوتُنا) لاق نينرقلا ىذو فهكلا باكا نعو حورلانع

 - ىودو - (هللاءاشي ناالا ادغ كلذ لعاف ىنا“ىدل نلوقنالو) ىلاعت هلوق لزن مث اماياىجولاهنع |

 نوردَش اوناك مهلا كلذو هلتق ىلع نيطابشلا تع٠تجاف نبا هلدلو مالسلاهللع ناهلس نا |

 لامعالاو ةقاشلا فيلاكتلا ىلع مهايا نايلس ريخستن م هيف مهام نوحي رتسيس مهنا مهسفناىف ٠

 هيف نحن امع كفنن+ل هدلو هل شاعنا ضعبل مهضعب لاق نبا هلدلو املف هتوم ةمئادلا ةرمتسملا |
 كلذب ناماس لعق وضعلاو لقعلا داسفا لسختلاو هلحوا هدلو لتش نا انلييسف ءالبلانم |

 يولع طلت ةرضعنم افوخ هنف ىبرو هءاذغ هيطعت عررلا تناكو هلم باحسلا سماق |
 تام. ثمَح هنبا: توب .زيزعلا هبر ىكسغ هنبا ساق 7-5 مدعو اذه هفوخ لجال هلئا

 حرش ىف لاق * .هيسرك ىلع قلملا دنسلا نم .دارملا وهف هيسرك ىلع ايم قلاو باح_لاف

 00 والا».ةلازقن هتساقاو هن لأب الامع/ ا ذهقا كااتؤ نفخ افا. ناكوتلا هل رت ماط ةفدتن_بضاقلا

 مالسلا هيلع لاق ام ىلع لكوتلا سعال لائتمالا كرت بابسالا ةرشابمو ظفحتلا ف سيل ذا
 ةدئاف اف ذئتقو ءامسلا ىلا نودعدي نيطاسشلا ناك تلق .ناف « ىهتنا ( لكوتو اهلقعا )

 مهنم هنبا ىلع ناملس فاخ ىتلا نيطايشلا نا هتدئاف تلق * مهنع عاملا ىف باحسلاىف هعفر

 نع هسيغتو مهراصبان ع هعفر ثتاحشلاىلا عفرلا ىف ناكف ضرالاىف ةمئادلا هتمدخىف اوناك

 نكيملذاهيلع ناهلس عزج هيسركىلع تبملا هئبا ىتلا الو ةكتالملا ةظفاحمىلا هميلستو مهلمح |
 هل لاقف هدسفاف ىعرز ىف ىشم اذه نا امهدحا لاقف ناكلم هلع ل>دف دحاو نبا الا هل

 كلذريغ اكلسم دجا لف سانلا قيرطفف عفذ ل لجرلا اذه نال لاق هعرزىف تيشممل ناملس ظ

 قوعف قير ,ط نه. .عولاببأل سانلانا تملع امأ ليال قو رط ىلع تعرز( رب لج خالل نايلس لاف أ



 أ اضيا تسحو ٠ ررقامىلع ناملسل تدرو :فيعض ةياور ىف كلذو مالسلاهلع دوادل تسبح

 نيرابملا لاتقل ليئارسا ى. عم راس هناف نون نب عشوب وهو مالسلاهيلع ىسوم ةفيلخل
 ةرومأم كنا سمشلا اهتيا سمشلل لاقف برغتسمشلا تداكاهحتفيداك املو ةعمجا: مون ناكو
 اهسبحا مهللا ةياود ىفو راهتلانم ةعاس تنكم ىا تدكرالأ كيلع ىتمرحب رومأم اناو
 مهملع مرحلا تببلا ٍلوخد نم افوخ اهسيحب اعد امناو ةئيدملا حتتفا ىتح هللا اهسيخل "ىلع
 اضبا تسيحو . قيام ىلع مالسلاهيلع انس ءاعدب هنعهللا ىضرىلعل اضيا تدرو .ةلتاقملا هف

 اذك موب مدقت نشيرق ريع نا جارعملا ةصقىف ربخا هلا كلذو مالسلاهيلع اندنل بورغلا نع
 سمشلا تداك ىتح راهلا ىلو دقو كلذ نورظنتني شيرف تفرشا موبلا كلذ ناك املف

 تاياورلا ضعب ىفو ريعلا تمدق ىتح بورغلا نع سمشلا سيخ ىلاعت هللا امدف برغت
 (سمشلا عولط دنع ةنثلا نم مكيلع ريعلا علطتو) لاق مالسلاهيلع هنال عولطلا نع هلتسبح
 | مايا ضعبىف مالسلاهيلع هلاضيا تسيحو .ريعلا تمدق ىتح عولطلا نع سمشلا هللا سش

 بورغلا دعب ىلص لب سحن مل اهضعب ىفو ذئنتح ىلصو رارفصالاو رارمحالا ىلا قدنخلا
 ىفو * رصعلا ةالصنع ىا:( ىطسولا ةالصلان ع انواغد ) مالسلاهيلع هلوَش ةراشالا هبلاو

 تاتخال تتدروا تفلختوا اهنال لكشم اهعوجرو اهسح لبق نا ىزوحلا نبا طبس مالك

 قرخ ىف سانقلل لاجم الو تازجعملا باب نم اهدرو اهسبح انلق ماظنلا دسفو كالفالا

 ركذ ىف ذخا مث رصعلادعب ظعب دعق هنا دادغبب ظاعولا ضعبل عقو هنا ركذو . تاداعلا

 سمشلا نا هدنع نورضاحلا سانلا نظو سمشلا تطغ ةباحس تءاغ تيبلا لا لئاضف
 لاقو برغملا ةيحان ىلا ههجو رادا مث اوكرحتاال نا مهلا راشاف فارصنالا اوداراف تباغ

 هلحنل و. قطصملا لال حدس * ىهنب ىتح سمشاي ىبرغتال

 هلسنلو هدلوأ فوقولا اذه * نكيلف كفوقو ىلوملل ناك نا
 هناحيس هللادمحر ةمالك اذه باششلاو ىللا نم هيلع ىئرام ىصخب الف سمشلا تعلطف
 ىلع 6 حرطلا ءاقلالا 46 انيقلاو و ءالتبالاو رايتخالا ةنتفلا * نميلس انقدقلو ف ىلاعتو

 أيس ةروس ىف قبس دقو روهشملا هريرس دارملاو هيلع دعب امل مسا ىنركلا ه6 هبنرك

 ريغل دسجلا لاقبال ليلخلا لاق صخا هنكل مسملا دسملا تادرفملا ىف لاق « 6 ادسج
 هلنيييال امل لاقي منجلاو نول هلام لاقي دسجلا ناف اضياو هوحنو ضرالا قاخنم ناسنالا
 ىذل مل لوالا نا ندبلاو دسملا نيب قرفلا قراشملا راونا ىف لاقو * ءاوهلاو ءاملكنول

 اذهنمو امهلوانتيالو حورلا ىذب صوصخم ىاثلاو .ىؤشلاو. شأزرلا لوانترو اهريغو حورلا

 هلةماعلا داسجالا ىلا حورلا ىذب صاخلا رششحلا ةفاضاب داسجالا رشح مهن امف رهتشادق

 سأرلا لوانتيال هنا رابتعاب ندبلا ىلا هتقاضاىف نال كلذو ةصوصخلا نادبالا نود هريغلو

 مكحب الخم ادوصق نيعلا باتكف ليلخلاو قئافلا ىف ىرشختزلا هيلع صنام ىلع ىوشلاو
 رشحلا ةفاضا ةنيرّقب مفدنف ةجاحلا ردق ىلع دئازلا مومعلا نم دسملاىف اماماو هنعب ةداعالا

 ناياس ىا 4 بانا مث » ىنأيساك حورالب بلاقلا ةيآلاىف هب دارملاو راونالا مالك ىهتنا
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 مه م١٠ وح نورشعلاو كلانلا ءزألا

 | كاد !:نَع 'ناوعازمءالزنالا" قال الكلاب اخرقال بزر ابغا امعرق اهقولشتو اهقانعا لع
 قوثحب راصف بهذ نم ادارج هل هللا لسرا نيح مالسلاهباع بونال عقوام هيشلا ءذهو ١

 بحِبحا ىلاعت هنوكلالا ريخلا نايلس بحا اف براي كتكرب نع ىلىنغال لوقو هم هبوب |

 ىذلا لحلا دقف هنوكل دابحلا تاففاصلا ىنعي باجحلاب تاروت امل اهلا قاتشا كلذلو ريخلا

 ىراوتلا اواعج نيذلا نيرسفملل سيلو . "ىلع اهودر لاقف هبر رك ذ نع ريخلا بح هل بجوا
 لديال ةيآلا قاسمو نومحزي ىنلا ةالصلاالو ركذ انه اهل سيل سمشل اناف ليلد سمشلل
 ناولس لغتشا هنع هللاىضر ىلعنعو + تاحوتفلا مالك ىهتنا ةتبلا ىهاظ هجوب هولاق ام ىلع

 هللا ماب لاقف"سمشلا تبر ىا باجحلاب تاون ىتح داهحلا سارفالا ضرعب مالسلاهللع |
 ىتح رصعلا تقو عضوم ىلا اهودرف سمشلا ىنعي اهودر سمشلاب نيلكوملا ةكتالملل |

 رارسالا فشك ىف لاق * مالسلا هيلع ناهلس تازجعم نم كلذف اهقو ىف رصعلا ىلص

 ايئد شيارآو تنيز نازا لدو دركادف نابسا همه نآ ادخ هاررد مالسلاهللع ناملس ]

 ناسا" اطال وع نازاف ارز رمل بز ءرجحالا اذار نأ تالاغإو كفا
 باتف ١ ضرق هتشرف تدانع توفر دسر ىون هكمودنا نأ ببسيو تخاسؤا بكم ارداب

 رجم ناو دذ اك ضل وخ قو كيد راماتع جورب نا طئئاكثك أب ترعقزا

 نينمؤملا ريما رهبزا تما نيرد تشك اديب ربمغين ناملس رهبزا هزجعم نبا ةكنانجو تشك

 راثكبرس مالاللاهلطت قطّصم تشارجر د تنك ذئب تماززك قوززأ هع هلا ضر الع

 درم دنك عطق لوسررب باوخ هكتساوخت دوب هدركت ركيد زامأ ىلع تفخيو داهت ىلع
 صرقات دوب ىع نائمه قح تعاط لوسر تسار تمدخو قح تعاط زام تفك دون ماع

 تقو هللا لوسزاي تفك ىلَع دماآرد باوخ زا مالسلا هلع قطصم دشورف برغمب باتف1

 ترك ل دول يي رو اي احا مدركت ناموا فاو كي راع

 صرقان دومرف اسم ىلاعت قح دمع اي هكدم 1 ليربج ماكمطق وتزب باوخ تذل هكمساوخم
 ضرق ددتفك ناراي ضعب : درازكب تقوي ركيد زام ىلع ان' مرآ زاب برغم زا: ارباتف

 لاق * تفاثىم هنيدم ىاه راويد رب هكديد بات عاعش هكدروا زاب نادنخ !رباتك

| 

 بوىغ زا دعب :رييخ ىابهص رد مالسلاهيلعربمغيسب ترضح ىاغدب باتف ١ ةكناو ىنشاكلا

 نائدحم دزاو درازك زامت هنع هللاىذر ىلع ترضح ان م رصع ىاحبو تكذب

 دهازاو دنا تاق نا تاور ديف تقواوكلا راثآ حرمش رد ىواحط ماماو تدسزراوهشم

 نبا ظفح زا دّتنك لفانت هكتسن راوازس اروع لها هكمدرك لقت هللا همحر اص نبا
 هعضوب مهضعب لوب ةربع الو [تدتوبن تامالع زا هكثيدح

 ناهز رف بلزا :ةدطكذنلل قا 7 نازبزو ادكزل+ راو دكا

 ناني تبرض كيب هدرك مود شتسد * خرج ناوخدرك رسب ارردب صرق هك
 ةكرحلاو ريسلانع اهفوقو اهسبحىنعمو ارارمم عقو اهدرو سمشلا سبح نا ملعاو «

 دقف اهبغمو اهبوسغ دعب اهتداعا اهدر ىنعمو اهءارو ىلا اهدر وا اهتكرح وطب وا ةيلكلاب

 ( تسيح)



 ل جس تسلا قيملاو رم رتل رمال كسول اهم اوذوإ يلوا عسا رابتغإلا ها تياضد |

 اهبرغم ىف اهبورغل اهسشق ناحل تعا ئآ تراوت ىتح كلذ رمثساو ىد,ركيذ نع ١

 ” تراوت َّق ريمذلا ليقو + اهردخو اهئاح درسا وا اهباح ةأحا ةيراخلا ىراوتب |

 ْ اهودر 2 ”ئش لكرتي للا مالظ نال هماللظب ىا ليللا باححب تراون ىتح ىا تانفاصلل |

 ْ 0 ضرعلا لهال باطخلاو همدقام ميدش نم هضرىغ ىم سم و ناماس ةلاقم ماع نه ه6 ىلع ْ

 ١ ةحبصف ءافلا . قانعالاو قوسلاب احسم قفطف 0 ىلع ليخلا كلت اودبعا ىتا هموق |

 سمالاب لاثتمالا ةعرس ةيافغب اناذياو اهيلع لاحلا ةلالدب ةّقث تفذح دق ةنمح نع ةحصفم '

 ردقم لعش ةيردصملا ىلع بصنت احسمو بلغالا ىف اعراطم العف نايك لاعفالا هذه ريخو

 نم عطقلا انه هب دارملا نا ىلع روهملاو "ىلا ىلع ديلا رارما حسملاو قفط ربخ وه

 عضل رد افعال رفاعإ مكب وامل زور هلك عطقو هقنع برض ىا هتوالع حسم مهاوق |

 را 85-0 عم قوسلاوببرضلا نع ةياتك فشلا عتتم ا لاق »# |

 [ ندرك] ةيسرافلاب قنععمج قانعالاو لجرلا بعكو ةكر 00 كك نيام قاسلاو |
 أ

 ىءعةسارب تسمو هك تدع اسم ناف. كسور اوسماو) ىلاعت هلوق ىفاك ةدينم ءايلاو ا

 اهقانعإ عطغ ىا اهقانعاو اهقوس احعسم فيسلاب 6003 دخاف هيلع اهودرفىنعملاو .دحاو |

 اعفرو تاقالعلل ةلازا اهضعب بقرعيو اهضعب عدي وا هباختاو وه ىا اهلجرا بقكرعلو ا

 ةراشا ةيالا ىفو + ديرحتلاو كرتلاب هيلا ةياناو ارافغتساو قا نيبو هني لئالا باححل '

 | كبحح اذا .هللا ئوس ثوبحمب لك ناو تاحتحلل تجتومور هللا نع لغاش_هللازيغ بح#نا ىلا |

 ا هللا الا هلا ال ىفآ فيس هل اعت لإن كمل ةلظحل هللا نع

 ماكي دك شرف ان شرع * ماثنأ تاساكإ تك ءالد

 كنرهنرفيدنام. ىروبمتاقو نما, # كنها .كنيت نا يدرك اك نه

 بودنموه أك مهنيدىف هل هلا ابودنم ناكل الإ طاب. ؛نا لاه نا باوصلا 5 ريسسفن ىف مامالا لاقو

 ليخلا راضحاي ماو ةسركىلع سلخ وز وزغلاىلا جاتحا مالسلاهيلعزاملس نا مث انعرشف هيلا

 عل اهمحاو امرجا ااو سفنلا ظحو امندلا 0 اع ,ىحاال ىلا 0 اهمال حاب سماو

 اهريبستو اهئارجاب ىما هنا مث ىبر ركذ نع هلوق نم دارملا وهو هنيد ةيوقتو ىلاعت هللا

 هيف قباس ريدت_سم عساو نادبم هلناك هناف هرصب: نع تباغ ىا باحاملاب تاروت ىت>

 كلت اودرف اهودري ناب نيطئارلا سما هنا مث هنبع نع ببغتو هنع ىراوتت ىتح ليخلانيب

 ةناياو اهريشتو اهلاح هدب ىا اهقانعاو اهقوس حسم قفط هيلا تداع املق هيلا ليخلا

 نباو ىرهزلا لوق وهو نيدلا ءالعاو ءادعالا رهق ىف ناوعالا مظعا نم انك ماا

 دنع لوبقلاب قحا وهف مالسلاهلع ناملس ىلا تاوركنلا ن2 ةيشنر ديف: سيل وهنالك

 ةيريخلاب نيا ىبر رك ذ نع ريخلا تيبحا ةيآآلا ىنعم ةدّكملا تاحوتفلا فو » ماهفالا ىلوا

 هديب حسي ىا.ا ادم ٠ قفطف هلوق اماو ليخلا نما دايجلا تانقاصلا م ريحا كلذل ' هتيبحاف
 / ا
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 معسل مرد دج اكو ل <نهطلا يلام ةسراماو نإلس يك يسرا لعن

 نم بجعتيو اهيلا رظني وهو هيلع ضرءت لزت لف هيلع اهض رع بلط ىا سارفالا كلت |

 زازيتالا ينك ىف راك ةتلع اضزرف يتناكو جرصملا:نع نلفغو. ليمقلا ترض تح انهت

 كلت ىف ةبرق رقعلا نوكي نا ىلع هتاضرمل املطو هللا ىلا ايرقت اهرقعف اهدرتساف ناسنلاو

 ةعلارس ريقفلا لوس « ناودحلا بيذعت لبق نم نكي ملف ثيالاونا هلاق 5 هللا ةضيرف ناكمل

 لاقو « هل ةقفاوم ةرانك- كقعلا ناك ةالصلا للا ماقلا نع هتلغش امل ليخلا كلت نا وه انهه |

 نامز ىلا جاتحب هنال اهب قدصتي مل امتاو تقولا كلذ ىف الالح للا ِ ناكو اهموحلب |

 كلت نوك ديؤي اذه نا هبفو اولاق « اذك ةيقابلا ة:ألا كلت لسنن ف دابجلا نم سانلا ىدبا ىف '

 تع ريخلا بح تدبحا ىلا لاَقؤ 0 ىنيال كح ذنالو رقعتال ةنامالاو هدب ىف ةنامانوكت ١

 بلقلا ميمص نع همدنو هفارتعا نا ىلع ةلالدلل دك أتلاو هلادتبا نود رمتسملا ىشرعلا

 58 3 2 ىلات هلوقىف مك تدرب ىتعم هلال ىلع يدل نا تدحا لصاو ربذلا نومضم ىيمحلال

 نعضو تننا بانم يس ان كيل ورت] دقفر ايش تح | لم لكور ( يدها لع ىمعلا وهجمات

 ضيرالاك هبحيال نا, بحب هنكلو أبش بح دق ناسلالا ناف اهل هتبحم ةياغلع ةلالدلل ليحلا

 هليصع ننغلا لينا هدا را ووريتكللا لالإ يتلاو. يملا ةبايغل ذنوبنا يحلو اش
 هيلع لاق اهب ريخلا قاعتل ريخلا سفن اهن أك اريخ اهامس هنا. لمتحيو لام اهنال مالسلاهيلع

 رارسسالا فشك ىف اك رك ذلاب:ةنو>شم اهنال ارك ذ ةالصلا, تيمسو ئثعلاب ةلوق لل ديرصعلا

 ( ةياغو )

 | وسلا بيسب هتاف امل متغاف هوملعي ملف هموق هبيهتو ذئتقو رك ذلا نم هل ناك درو نعو

 | ايندلا لامي ةناهتسسالا كلذي دارا اماو مويلا كلذ ىف احابموا هلعف هيلع ركتي ل اذلو ةعيرمشلا

 | قدصتو اهحيذف ةاصافلا ةياعرل ىتأي اك قوسلا ميدَقت نوكف يذلا رقعلا نم دارملا مهضعب |

 | اف دعب هيلع ضرعي ملام وهو ةئام ىتبو ةئامعست حيذ هنا لصالاو.هل اص لح نادجوو |

 | نم داحلا لست نويكمسنا مزلي مل وزغلا متانغ ن 4 تناك دلكإ رجلا ن 2

 | قيس رك ىداتلا.نضملاب هنا نم اناريم اهيل ندع ىلع اضياو ايثدلاىف اهريغ دوجول ةئاملا كلت

 | ةالصلانع اهب لاغتشالانم هنع ردص امي افارتعا سمشلا بور دنع مالسلاهيلع هلاق 45 ىبد

 / رخاوا راشعاب ءافلاب بقعتلاو اهرقعو اهدرب صالا نم هبقعي امل ادبهمتو هيلع امدنو ا

 ا بدنا ىذلاو ن.ضملا تدنال هب لوعفم ىا هلوج وم ريخلا بحو نعل هنبدعت ىدع ناكحم

 ١ بح ىلا لعفلا ىدع هنا الا ليلا بحال ليلا لاو>ا ىلع عالطالا وه رك هللا فام

 | بحا نم اماو ىهتشاال نا ىهتشا لاق ىهتشتام ضفرمل ليق امل اذلو هرمضيام ىهتشي ىذلا

 | ةالص رك ذلابدارملاو (ةمايقلاموب ىلا لم اىصاونب دوقعم) مثاملاو رجالا ىا (ريخلا) مالسلا

 ' هتعضوو كررت ذوورع اك هتلعد ىا ليخلا بح تنا ةبالا عمو . دقو نيعملا درولا وا

 | ىراوتلا 1 باحملاب تار ىد 2 هتعاطو هبر يدب لغجتو ناىبد بحي ناكو همضوم

 ا ىراوتي سل ذا اهلع ىثعلا ةلالدل كك ريغ نم اهرامخاو سمشال ريمذطلاو تاتبيس الا

 ١ تد.>| هلوش قلعتم ىتحو تادرفملا ف 5ك اهر_دمو سمشلا تبيغم باجحلاف ص دابا ١
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 جبه ناهلس زورانأ -ددوو .كزوعشتك تداعب همه مدرمو دون تراجنو تلماعم جبه زور

 هللاب دش هنسرك ناهلس دير سكو تفاب لساز تداع رب نانحمه زور ركيد دروخم ماعط
 ىمب نابلس ىا هك دما نامرف درخ ىمت لكسز سكو ماهنسرك ايادخ راب تفك ديلان

 تحلصمو دوش هتسبورف قلخرب تالماعم رد ىنك دب رد نايرازاب رتهم ون نوج هكقاد
 ىلاعت هللا لوقي“ [:قالؤاو "لاوما: رذ' قلخ كراتتمو ةثسانتد ناعم قا دش شاين ,قلخ

 هنوكو ىلاعت هللا عم ناهلس لاح ةياكحلا هذهنم رهظف 6 دالوالاو لاومالا ىف مهكراشو )
 ةقيقلاىف كلملا نع اغراف لاملا نع ايلختم

 ىنس ىباقص ردنا ىباهتتب * لد دور ىباجب ون زا تعاسره وج

 ىيشن تولخ تسادخاب لد وح # تراجنو عدزو تسهاحو لام ترو

 ىا اذك سما هل ضرع لاقي هيلع ضرع ذا هنع ردصام ركذا ىا 6 هيلع ضرع ذا

 6 ىثعلاب 8 مهلاحام رظنو هيلع مهما اذا دنْلا ضرعو هترهظا ىا هل هتضرعو رهظ

 روك ذا هنال ةقاصال نفاص عمح ضرعب عوفرم 4 تانفاصلا# راهنلا رخآ ىلا رهظلا نموه
 عملا نفصلاو .وحتلاف فرع اك ادرطم عملا اذه عمجم لقعسال ىذلارك ذملا ةفصو ليخلا

 ةغبارلا ىو ثالث ىلع ماق اذا همئاوق سرفلا نفص لاَ ضعب ىلا امهضعب اماض نيئيشلا نيب

 رفاخلا مدقم فرط كبنسلاو لجر وادي كبنس فرط ىلع ماقو هرفاو> دحا بلق ىا

 ةسرافلاب ىنعملاو : صلاخلا ىبرعلا ىف الا قفتي داكيال ليخلاىف ةدومحملا تافصلا نه وهو

 دوجو داوج عمج © دايما 9 [ مراهج مئاق زا مس ٌءرانكربو ىاي هس هب هداتسيا نابسا ]

 ىزات ىاهبسا ] ةيسرافلاب ىنمملاو : دوجلا رطملاب هل اهبشت هيرج ىف عرسي ىذلا وهو

 ديجلا ىنعم نيب عج هنأكو رارسالا فثك بحاص هلاق اذك أ[ ورزيت دقوكيت كنرويت

 عملاو ”ىبدرلا دض دبجلاو داوجالا عماو ةخسااو ىخداداوملاسوماقلاىف لاق داوخلاو

 هللاىضر سابع نبانعو + ودعلا ىا ضكرلا دنع دوحم ىذلا سرفلاوه داوجلا ىلقو داحلا

 ناملس نا  ىور  اهيرج ىف افافخ اعارس تناك ترج اذاو قباوسلا ليخلا داحلا امهنع

 ىبرع سرف فلا باصاف ةعيبر رايد ةدعاق هو نيبيصنو قشمد لها انغ مالسلاهلع
 ني ) مالسلا هيلع هلوق ءاَش مدع ريدقتىلع اذهو هم اهثروف ةقلامعلا نم هوبا اهباصا وا

 ةقالعب ةراعتسالا ىلع لمحبي وا هفومعىلع (ةقدص وهف هانكرتام ثرونال ءايبنالا رشاعم

 لاملا تيب ىف هوبا هكرت اهف فرصتلا ق> ناياسل ناف فرصتلا ةيالو توبثىف ةهباشملا

 | ركبوبا عنم اذلو مالسلا هيلع انيبن ةكرت ايف فرصتلا قح ءافلخلل ناك اك اهوحنو عوزدلاك

 مالتتتتلا هنلع'ةكرت امانا كلذ“ هتلظ"َنيَح كارلا نع اهنع لاو. ةسطاو ةقعبشلا ىدأذ

 تاسوبحم نهثوكل هتايح ىف اك هئاسن ةقفن ىلا افورضم ناك كدفو ريفنلا لاوما اياَفَص نم

 كلذ نم لضف امو هماقم امئثاق هل امداخ هنوكل هتفلخ ةقفن ىلا اضياو نهتافو ىلا هلع

 دناهتفكو] هتب لهال اناريم نوكيام هتافو دعب هل قس رف نيملسملا اصمىلا فرصي ناك

 هديؤيام حسو [ دندروا رب رحب زا ناملس ىاربناوبدو دنتشاد ربو دندوب ىنايرد نابسا
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 راب درا تنلو دولنا واكل 0 راك توالت نَج دف ارهجاوخ

 توف رطاخ دوضح ون زا دوش * توصو هجهل رب هكنإا تستنعل
 هدنباب تسادخل مالك نيك * هدئب انو لد رب دوشن

 مدن هجاوخو ريما اب بش زور * مسىبإ تدزاس هكنيبا تستنعل

 دود هلب نمز ار رون نيا راد * روننا رقو تسا هلبنمناش هناخ

 ىدونشخ دعب 2تاماقمب * ىدودرم تسبح نعل ”ىنعم

 ورف' دنع .ماقم ردنا دما « ومرش كن ادخ زا دنام كره

 قحزا دعب ردقب نوعلم تسه * قلطم قحز دشن نوعلم هجرك
 مالسلا امهملع [ تسناولس نآ هكىدنزرف اردواد مديشخو ] 46 نميلس دوادل انيهوو »©
 هل بوهوملا لاال قفاوملا ءازهلاو ضوعلا قيرطبال ماعنالا قيرطب تهاولا ءاطع ةيهلاو .

 !ملكا ترهظو دوادل تلكدق ةيهلالا ةرهاظلا ةفالخلا نال:دواذ ىلع ةماتلا ةمغنلا نآيلف
 سابع نبا نعو * ةمحرلاو فلعللا زان نم مهيلا هنم لصو امل نيملاعلا ىلع اذكو ناماسف
 ءاشي نمل بهو اثانا ءاشي نمل بهي ) أرق مث هللا بهاومنم ائدالوا لاق هنا امهنع هللاىضد

 هل تتنثلا مونإو*ةأؤلا كسلا مون تام ةئسل ةئام نثاع .مالاشلةملع' داود “نان ئور ل ( زوكانلا

 ضال تئج لاقو لزيو ةفرغلا ىا هبارحم ىف دعصي وهو توملا كل هانا انل ةعما موك

 روهشلاو مايالا تدفش لبيس كلذ ىلا :ىلام لاقف ىقتراو لزاا ىتح ىنعد لاةف كحور

 ضبقف جردلانم ةاقصىلع دواد دحسف اهدعب رثؤم .تنا اف قازرالاو رام آلاو نوئسلاو

 نودعتسملا نوعطقنملامهذا مهب قفرو ف.فختو نيطاصللةمحر أحلا تومو .لاما كلت ىلعهسفن

 هللابضغراثا نم ناكاذلو مهريغ فالخب ملاظملا:درو ةبوتلا ديدحتو ءاصيالاىلا نوجاتحيالف

 هدادعتسا ةيحالصل ناولس 5 ديعلا عل 3 ةفالخلاب ناماس هنبال دواد ىصواو نيقسانلا ىلع

 لويذلا ىه ةيدوبعلا مهضعب لاق + ةفالخلاو ةوبنلا ماقم وهو ىتاسنالا ىعوتلا لامك |

 ةرضحلا ىلا عاجر 6 باوا هنا 8 ةهولالا تافص تحن لوملاو ةيبوبرلا دراوم نع

 ةمعنلا ىف لاوحالا عبمج ىف هللا ىلا عاجر وا ةيورخا الو ةيويند ةلعالب ةيدوبعلا صالخاب

 دزؤزبىتعتقافو نق: نطاننو دنا تكتلمو كلم ٌضانظب-] نيضلاب ةنلا قو ركستلاب |

 قوزكا نث «نانكوط )ل ظيؤؤ#راوط وللا وان[ أيا قل نا اك ةكدازكا خوه قزاز ناماس |

 نكم نم نبا نابلس ىا :تفك منك دنب:اووا انا ىنك نم نامزفب نين ارسيلبا هكدوب هج |
 تفك هدب نم دارم نيا دشاب زور ود مه ركايادخ راب تفك تسين تحلصم نادد هك.

 مند تسد زا تكلممو كلم همه نا اب ناهلس شاعمو درك دنب رد ارسيلبا ناهلس مداد

 ىدروخ ممم ىشيورد اب دجسم ردو ىدادب صرق ودبو ىتفابب ىلسز زور هه دوب شيوخ

 انيكسم سلاجو نيكسم [ ىتفكو
 ىبارا كلمو تمشحن آوت فطل زا تفاي « ليئذو اصعب نابلس دوب ادك كي

 نادرا ذ اباه كلاي ملفك +داعيش فأن اوان لانو ءىرككالتب لوك ار سنللا ةكاذووننا

 «(ذود)
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 ل١ نال مخلف وهو دون اكذك ربخ 5 باتك لاقف هق ةحاصملا نيب مْ الوا

 نمل انيدو ايند ةعفنملا ريثكىا أدتبملل ناثربخ هك كرابمإإ# هتنص هيكيلا ءانل زنا باتك اذه

 هاراملاو وعلا ىفآ ىهل الاربدتا توين ةكربلاناف'ةتارزاكشاو'هقئاقحتو ؟هماكتلاب للعو هنمأ
 ىا لادلاىف ءاتلا تمتداف اوربدتي هلصاو انلزلاب قلعتم ه6 هتايا اوربديل 8 ريخلا كلذ هبفام

 تاليوأتلاو ةقث افلا ىناعملانم اهرهاظ عبتيام اوفرعبف ملسلاركفلاب هتايا ىف اوركفتيل هانلزلا |
 ركفتلاو رومالا يقاوعىف رظنلا نع ةراسع ربدتلا ناف اهيناعمىف اوركفتيل ىا ةقئاللا

 هبظعتلو ىا 5 بابلالا اولوا ركذتيلو ف بولطملا كردل ءاشالا ىناعم ىف بلقلا فرصت |

 ركحذتلا صخو ءاملعلا مومعل ريدتلاممع مهولا بوش نع ةصلاخلا لوقعلا باصا

 لها رباكاب صاخلا ةيشخلاو لالجالا عوقول كدا مهفلل ربدتلا نال ءالقعلا صوصخب

 اماو ةيئاسفنلا تافصلاب بلقلا باجت>ال بواطملا نادقف دنع ركفتلا مهضعب لاق * معلا
 سفنلاف عبطتا ام ر <ذيف ىلوالا ةرطفلا ىلا عوجرلاو باجحلا عفر دنع وهف ركذتلا

 ظاعتالاو رك ذتلاو ركفتلا قحلا مالك نم دوصقللا نا يلعف ىهتنا فراعملاو ديجوتلانم لزالا ىف

 تاتا اش تيضتا ف الاب عقارا !تازويطزو 2 املا لاق + طقف ظافلالا لخذحال هب
 هللا ىلص هللالوسر نا كلذو هف احردنم نيرخ آلاو ن ءلوالا ع ناكو ادحاو اثيدح اهم

 كناَف ردق كترخ آل لمعاو اهيف كماقم ردقب كايندل لمعا )هناا ضعبل لاق او هيلع |

 ْ نوفتكي ةباحصلا ناكو ( اهيلع كريص ردّهب رانلل لمعاو هللا كتجاح ردقب هلل لمعاو اهيف

 دج نارك فوك وكلا انا نت نسدوضتلل 3 اونا ناكل ار[ نولعتعمو هنن اتلاف هلا نقم

 | هملعف نآرقلا هملعي لجر ىلا هعفدف هللا كملع ام ىنملع لاقو مالسلا هيلع ىنلا ىلا ءاج |

 لاقف كلذب مالسلاهيلع ىناربخاف ىسح لاق لأ لمعل ن ند غلباذا ىتح ضرالا تازلز اذا

 ْ 7 هيلع بوتكمرح# تررم هللادجحر ياني فل 00 اجرلا هقف دقف هوعد)
 مصيلانعو * ملعت ملام بلطت فيكف لمعتال رعتاعي تنا هباع بوتكم اذاف هتلقف كعفني

 1-0 هقز ,ح اوظفح هلب أت مهم اعال 06 دسع نا رقلا اذهرإ رودق هللادهمحر

 هلك طقسا دقو هللاو افرح هئم تلدنا اف 07 لا تأرق دقل هللاو لوقبل مهدحا نا

 هللاو هدودح ةعاضاو هفورد طظفحم وهام هللاو لمعالو قلخىف را لا رقال هيلع ىربام

 ناك واتملا رهاظب ىنتقا نف ءالؤه لثم سانلاىف هللارثك ١ ال ةعزولا الو ءامكجلاب ءالؤهام

 لاق هنع هللاىضر سنا لاق «اهدلوتسبال جوتن ةرهمو اهلحيال رورد ةحقل هلنم لثك هلثم
 | .الو (ةربابجلانم ارخف دشا 7 ءارةلار>ف نم هللاب اوذوعت) سو هيلع هللا ىلص هللال وسر

 | هللا ىلص هللال وسر لاق هنع هللا ى ىلع اة بكس ”ىراق قنرسا وطال ضغبا دحا

 | تقيس منهج اهنم تراجتسا تحتف اذا اهناف نزحلا داد نم هّللاب اوذوعت) سو هيلع ىلاعت

 | بهذلا ةاسلسىفو : (ءارمالا روزي نمل ءارقلارشناو مهلامعاب نيئارملا ءارقلل هللا اهدعا ةرص |

 هرمس س دق ىماجلا ىلوملل

 نالذأا ىلا هب ئدشيوهو نارقةلاياهوه كابر
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 لل الافرع حصفي امهنم لكو ردكلاو وفصلا نع ولختال ايئدلا ناف ءازجلاو باسحلا |

 هللا روس نورظني نيذلا نوئمؤملا اهيفادهاشب ةاّنم نوكل اضياو نظخلاو .ةخارلاَّنم ْ
 لالجلاو لامعا تافص دهاوش |

 تارذ لك ىف ههجو دهاشف * تسامدهاش نسح تاّض ناهج

 هكاو رفكنيذلا نظم ةرهابلا ةمكحلاو ةليلجلا ةياغلا نءابلاخ الطاب اقلخ هنوكىا 4 كلذ |

 ءازلا ناب اودقتعا امل نكل قلاخلاوه هللاناب نيرقم اوناكناو مهناف ةكم رافك نولظم ىا

 6 ليوف 8 كلذ اودقتعيو لطاب لواعملا نا اونافيزا مهمزل لطاب ملاعلا قلخ ةلعوه ىذلا |
 [ىاو سيز ةيسرافلابو:لصاح كاله ةدشفىا كالهلا لك كالهلاف اذه مهنونظم ناك اذاف ىا

 احيرص مهل لبولا تويثلرانلاةيلعل ةديفم ةيلبلعتنم هيرانلا نموه ليولربخ ا و رفكنيذال»

 مهنظىلع ةيئرملا رانلاببسب مهلليوثىا مهرفكو مهنظنم اهيلا ىدؤيام ةيلعب راعشالا دعب ظ
 ارهاظ ءازحلا موي ىا مويلا داز كرادتو الطاب لطابلاو اقح قحلا ةيؤز نم دبالف مهرفكو

 اونما نيذلا لعجنما 98 تاجردلا ىلعا ىف تاذللاو مبعنلاو ةاجالاو صالخلا لصحإ انطابو
 نيحلصملا نينمؤملا لمجتأ لب ىا ةيراكنالا ةزمهلاو لب ىنعمي ةعطقنم ما كتاحلاصلااولمعو

 ثعبلا لطبولف ءاوس مهلعجال ىا ىصاعملاو رفكلاب # ضرالاىف نيدسفملاك # ضرالاىف

 ناك امه ىوس نمو دسفا نمو حلصانم لاح هللادنع توتسال راقكلا نظي اك ءازجلاو

 نييلع ىلعا ىلا نينمؤملا عفري اصلا لمعلاو ناععالاب امتاف هفسلانع هزئم ىللاعت هللاو اهرفس

 ناميالا لها لمجال مك ىا 3 رادفلاك نيقتملا لع ما 3 نيلفاس لفسا ىلا نيرفاكلا دربو

 تافص رهاظم مهنيذلا نيدسفملاك انلامحو ائفنطل تافص رهاظم مهنذلا اصلا لمعلاو |

 رودحفلاو اعساو اقش“ىثلاٍقش رحالاو راحفلاك ىوقتلا لها لمجال كلذك اًالجو انرهق

 ىنعي ىوهلاو ىوقتلا لها نيب مث كرمشلاو ناميالالها نيب الوا ةيوستلار هنااا ا يلتاوق

 هتلت ع نسحب امدلط لكى لاعت هللا وم: كفاخخ ا ددعو لابني ذلهتلا ماما 10 نيم وا نم |

 مكمل نم ةيوستلا ناعنع قرح نيفصو راتعاب لوالا راكالا ريركخ# < وكلنا زوحو

 لب قوطعتا مرت ومر عرخ ال[: ىلشناانا ”نيحؤملل اولاق ليلؤف اقانكك اك ىودو - مي>رلا
 ' هلوقنع قبس اك ةرخآلا:عوقو ريدَه ىلع كلذ اولاق امتاو ا «لمج مار ىلاعت لاقف 30

 لعجتفا) ىلاعت هلوق ىف ”ىحسو ناب ذععإ نامو ادالواو الاوما ركن 5 اولاقو) ىلاعت

 عتعلا ىف ني شرفلا نيب ىوس ىلاعت هللازا ملعاو * ةرخ آلا باون" ىف ىا ا نيءلسملا

 ةضوعل د :ج هللادنع لدعتال امندلا نال نيئمؤملانم اظح رفوا رافكلالب ايندلا ةاححلاب

 نونمؤما مهو اداسف الو ضرالاىف اولع نوديربال نيذلل ةرخ الا قاد و 1
 رادلا هذه ق.ضو هتمحر ةعسأ رادلا هذهىف مهزاجم ملاعاو هرصمالو هلل نوداقنملا نوصاخنا ا

 ىلا روحفا!نمو ىدهلاىلا ىوهلانم نإسنالا قرت اذاف ةرخ آلا رادلا ىلا ءازجارخا اذإف

 أ

 | نم اهيفامو ةرخالل امان و لمعلاو معا اراطمز ناوكمل لب هنف, ةفكحتال,الظاب الجب ىا د

 ْ هفصو و.تاريخاو تاداعسلا عمي عد عسمم اناا دلا ناك امل م ىفوالا لكلاب ردالا دحلا ىوقتلا ا
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 ىفو (ىوهلانم هللا ىلع ضغبا ضرالاىف هلادبعام) مالسلاهيلع لاق اك ىوهلا ةعباتم هاياطخ

 لالضالاىفةلكىوهللو (هسقنب ءرملا باجتاو عبتم ىوهو عاطم حش تاكلهم ثالثإ ثيدحلا

 ليبس نع مهلالضأب مالسلا مملع ءاسالاىف فرصتي نا ستحم هنال كلذو هريغ ىف دجونال

 (نيذلا نا هلوشو هللا ليس نع كلضف ىوهلا عش الور مالسلا هيلع دوادل لاق اك هللا

 ذخاق لا قيرط نع لض نمو قحلا بلط نع عاطقنالاوهريبكلا لالضلا نا ىلاريشي خلا
 مودوهو باسحلا موب اوسنامب كلذو قحلا راوجو برةاا!نم نامرحلاو ةعيطقلا ديدش باذعب

 ىفو + ةيمجنلا تاليوأتلا ف م هتلالض بسحب لطبم لكو هتياده ردقب قحم لك هيف ىزاجم
 نم ”ىشب نيمصخلا دحا ىلا اجلا ليال ناو قحلاب مكحلا بوجو ىلع نيب ليلد ةيآآلا
 هيعج رثاج مكح لكل ناف قحلاب مكحا ىلعاي) ىلعل لاق مالسلا هيلع هلا ثيدحلاىفو ءايشالا
 داوفرد] ( ادامر للا حيصال قهاشلبج سار ىلع عضو ادحاو اعرد ناول رانلا نم اعرد

 لاك اب مالسلا هيلع دواد ترض هكتسيراك بعص هج ىهاشداب هكركب هكمددوا كولسلا

 نينجلاقلا بطخبو رومأم ىرما نينج ىابعا لمحب تلاسر ةبتيم لالجو توبن ةجرد
 تلدعم قيرطب مكح نامدرم نابم قلاب سانلا نيب مكحاف) هكدوش ىع بطاخم ىباطخ

 لطاب قيرط ربهن قح ىاج رب ىابو ىات فاصناو لدع جهمرب ىروادو نك تفصنو
 ةاازك اهب وكانت كانك هزااباؤتك قكباداسسنار عدخف لك دهفما شن راضالومل سان
 ديامرفيم بهذلا ةلسلس ردو : دندرك

 دودي باطخ ماقم 057 ناومزو وح كو دقش نوقف

 ميداتسرف نازا ناقلخ ىوس # مداد ىفلخ نازارت كَ

 سانلا نيب لدعب ىنار مكح « ساسا لدعز ار كلم ىهدات

 تاس وود ىيفيلخ ماقم زا * .تسروتسد 00 اكلم

 وج ةةلاخا نش دنا وخي وكبر لدعرلا#: (وبتلللاىاما تما تاتكاتلككوا
 اذ ناطتلش_:ناتكب اوان, هتك مصل ا 2 ناناؤؤر .كولاخ ١ 3ك ةمنتقبل

 تساس لدعب نيمزو ناممآ * تساوخت لسبع :قاظاعا وج

 هحللب هرقل كركو همر * همه قاخ ناش .دشاب هاش

 ناما. ( كركز.همارا. دنانيتالانا ه:نابش :ىوع :ىاعااتسن ١١ م

 دون. .اةلزكج نقلا عا الار ةسر دويل وك9 ذاك زا نافغتإ نؤتحا
 لسكيوك قلخ لام زا عمط * لئام دش لدعب لد اًركره

 دنياي  رارق اجكي ودره « دنباو شتا لدعو عمط
 قام ف زادبالا/ ته قي ةوشتا مير فادي ةككفتلخ ازا: زا نكا وله
 متيز هكهويبز هكدشك هك « مسورذ نازا دوش لكشمريس

 ىلع ةقيرطلا بادا و ةعيرشلا ماكحا ءارجاو قاف آلاو سفنالاىف لدعال قئفوتلا هللانمو
 ه«الطابؤ» تاقولخلا نم 6# امهنيبامو ضرالاو ءامسلا انقلخامو قه قالخلا نسحلا هنا قالطالا
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 ىلاعت قحلا ةفالخم اضئاف ىلاعت ثئاف كلاعق قلل نم اضيفتسم هحور نوكي اهلع سانلا رطف ىتلاهللاةرطف

 بلقلا ةفالخم ةضئاف س ةنلاو سفنلا مداخ ىلع حورلا ةفالخب ضئاف بلقلاو بلقلا شرع ىلع

 بابسالاهذهب حورلا نوكيف هللاضرا ىهو ايندلا ىلع سفنلاةفالخب ضئاف بلاقلاو بلاقلا ىلع
 ةيصوصخ نم نا اهنمو * عئارشلا عبقاوتب هرماو ه.كحب هضرا ىف هللا ةفيلخ تالالاو

 لكا ةيصوصخ نما ام هتعباتم كرتب ىوهلانع ضارعالاو قحلاب سانلانيب مكحلا ةفالخلا

 لعج ىلاعت هللانا اهنمو * 6 اخلاص اولمعاو تاببطلا نم اولك) ىلاعت لاق اصلا لمعلا لالحلا

 ساوحلاو بلاقلاو سفالاو رسلاو بلقلا لعجو ةيناسنالا ضرا ىف ةفيلخ حورلا دواد

 لوم مكلكو عاد مكلك ةيضق ىلع مث هإةبعر اهلك ءاضعالاو حراوجلاو قالخالاو ىوقلاو

 مكحاف 8 ىلاعت لاقاك ىوهلا ماب ال قحلا سعاب ىا قحلاب هتيعر نيب مكح ناب ما هتبعد نع
 وه هقلخ نيب هللا مكحو اح هلةيضتقم ةفالخلا ناف ىلاعت هللا مكحب ىا # قحلاب سانلا نيب

 هنمضتن ىبنو سها اعرشو لصفلا ةفل مكحلاو . ارئاحال الداع كالا نأ وك تلق 0 لدعلا

 روما نم اهريغو تاموكحلا ىف هيهتشتو سفنلا هاوهتام ىا #* ىوهلا عستنالو  امازلا

 مهضعب لاق« [ اروا ىاهوزراو ار سفن ىاوه نكم ىوريبو ] ةيسرافلابو : ايندلاو نيدلا

 | اهلمحم نا وهو ايروا ة ًارما ىلا رظن نيح هب مهىذلا مهلا دواد بنذ نا لبقام ديؤي وهو

 هلاعلف لق رخآلا ميلظتو ىعدملا قيدصت ىلا ةردابملا هذ نا لبق اموا هحاكت تحي |

 اببس هعايتاوا ىوهلا نوكيف ىا ىهنلا باوج هناىلع.بصنلاب # هللا لبس نع كلضيف 2 ظ

 «ىوهلا عبتتالوإل رابكلا ضعب لاق + اعيرسشتو انيوكت ق+لا ىلع اهصنىنلا هلثالدنع كلالضل

 ىذلا قيرطلانع ىا 6 هللال بس نع كلضبف ) ىنم ىحو ريغنم كمكحىف كلرطخام ىا

 ىوهلانال تلق * لالضلل ادس ىوهلا ةعباتم نوكي فك تلق ناف + ىهبنا ىلسر ىلا اهب ىحوا

 ىه ىتلا ةيئاحورلا تاداعسلا ىلط نع لغشبف ةينامسلا تاذللاىف قارغتسالا ىلا وعد

 عابتاواقحلا ىلع ةبوصنملا لئالدلا عابتا وه ىذلا هللال يبس نع لض ن تاحلاصلا تاقابلا

 نولضي نيذلا نا # نامرحلاو نارينلا ةرفحىف لب ناطيشلا ليس ىف عقو رومالا ىف قحلا '

 ناذيالل رامضالا عضوم ىف هللال بس ىف راهظاو هتلئاغ ناس هلبق امل ليلعت 6# هللا لبس نع |

 موي 99 مهتايست ببسب ىا 4 اوسنامب ديدش باذع مهل »» هنع لالضلا ةعانش لامكب |
 باسحلا موي نابسنل امزاتسم هللا ليبس نع لالضلا ناكاملو .اوسنل لوعفم # باسحلا |

 دنس ثيح دواد عم ىلاعتو هناحبس بدأت ديدشلا باذعلا توبثل ةلعو اببس امهنم لك ناك

 لب ىهاظلا ىضتقم وه امل ديدش ٍباذع كلف ىلسس نع تلمللذ نئلف لوس ناب هللا لالضلا

 قلخ ىلاعت هللا نا ملعاو *« مهنم دحاو .مالسلا هيلع دواد نيذلا نيئاغلا ةظالخا للا

 ىف ةمكحلاو ةيادهلا هتفص نم ناف ىلاعت قحلل افلاخم ةلالضلا ةفص ىلع لطابلا ىوهلا |
 ىلا ايداه ناك ىلاعت قحلا نا اك ها ةفلاخمو هعبط ةيدضب ةرضحلا ىلا ايداه نوكي هتفلخ

 هتفلاخمو هللا يما هتقفاوم ىعدق ىلع هللاىلا رئاسلا ريسيل :ىما ةقفاومو هنتاذ رونب هترضح

 حبقاو دبعلا تايانج مظعاو هللاىلا شرط دحا كلسام ىوهلا الون خعاشملا لاق اذهلو ءاوه |

 ( ءاباطخ )
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 ةقيرط ىلع هتموكحو هتقيرط ناكنم وهو مكحلا ذفانلا كلملا نع ةرابع ةفيلخلاف ىلاعت هللا |
 ىنعملاو . معا اضيا ةمامالا يتيم صوصخ ىف ةفالخلاو معا ناطلسلاو هتموكحو ىنلا

 مكحلاذفان فرصت لها كانلعج ىا اهلها نيب اهف مكحلاو ضرالاىف كلملا ىلع كانفلختسا

 ابقن ةوبنلا ناكو الع هكلميو.دالبلا ضعي ىلع نيطالسلا نضعب .هفلختس نك ضرالاىف
 | دابعلا صا ريدي ناكف مالسلا هيلع دواد ىلاعت اهاطعاف رخآ طيس ىف كلملاو هطبس ىف دواد

 لب طق ريغتي ل اهلبق ناك م ةبوتلادعب مالسلا هيلع هلاح نا ىلع نيب ليلد هبقو * ىاعت هاب

 ١ ضعبلاق * «ىدهو هيلع باتق هبر هانتجامث) مالسلاهيلعمدا قحىف لاق اك هتئافطصا تداز
 | لو هتفالخ ىلع صيصتتلا اهب هللا هصخىتلا ىنلزلا ةناكملاو ىربكلا ةناكملامث نيفشاكملا ءاربك

 ١ مالسلاهلع مدا تلق ناف * ءافلخ مهيف ناكذاو ءاس الامهو هسنج ءاننا نم دحا عم كلذ لعش |

 ١ ةفالخ ىلع ص نام انلق + هتفالخ ىلع صيصتتاب اصوصخم دواد سلف هتفالخ ىلع هللا صن دق

 لمتحف ةفيلخ ضرالاىف لعاج ىتا ةكئالملل لاق امئاو دواد ةفالخ ىلع صيصنتلا لثم مدآ

 لعاب مقار اضنآ لاقرولؤ ءدالوإ ضع نوكيوزاب مدا .نيخ هللا مقازإ ىعنلاب ةقيلخلا نوكي نا |
 سيل ققحم اذه ناف دواد قح ىف باطحلا ريمضب ةفيلخ كانلعج انا هلوق لثم نكي مل مدا |
 | تولاط ريحنو ةفيلخ هللا هلع مدا ىلع ةكئالملا تربح مهضعب لاق« دوصقملا ريغ احا هيف |

 هللال عج اذإف ةفملخ هلعش هنع هللا ضر ركب ىبا ىلع راصنالا تربو ةفيلخ هلعْش دواد ىلع |

 لوالا ةفلُخلا هيهو امم ةئس نيعبرا دواد كلم ةدم ناكو .ركباباو دوادو مدا ةثالث ءافلخلا

 | مدام ناك اك نضرإالا ف ةفيلخ ناكا!انإف نيب نيتيسيم رص :نسرقوادل قت ور حاوشإف مازمع نه

 ناسنالل ةيستكم تسيل ةيقيقحلا ةفالخحلانا اهنم « ةفلتخم ناعمىلا ةراشاةي آلاىفو ع ايف ةفيلخ |

 ةفالخلا كانيطعا ىا (ةفيلخ كاناعج انا) ىلاعتلاق اكءاشينم هيو هللانم لضفو ءاطع ىهامناو .
 ْ اهنمو + «ضرالا فئالخ مكلعجو) ىلاعت لاق م ناسنالاب صوصخ ةفالادادعتسا نا اهنهو.# |

 | مهنم ذاوشلاالا لعفلاب امتاجرد غلبي الف ةوقلاب نكلو ةفالخال ادعتسم قلخ ناو ناسنالا نا

 | ىلاعت هللاربخاامل اذهلو ةروصلا ملاعب قلعتت ةقلخلا نا اك ىنعملا ملاعب قلعت ةيلعجلا نا اهنمو * '

 | لعاج ىنأ) لاق ءانعمنع ربخا املو (نيط نم ارمشي قلاخ ىتاإ لاق مالسلا هيلع مدآ ةروص نع

 نك سما هب قلعت“ىث لواوهو لوالا ضيفلا وه ىناسنالا حورلانا اهنمو * « ةفاخ ضرالا ىف

 لوالا ضيفلاوه حورلا ناكاملف «ىبر سما نم حورلا لقال ىلاعت لاقف هيماىلا هبسن اذهلو

 | نم دوجو هل ناك هنالف هتاذباما هتافصو هتاذب هللاةقيلخ ىناسنالا حورلانا اهنمو < هللاةفيلخ ناك |

 | دوجنم تافصهلناكهنالفهتافصب اماو هللادوجو ةفيلخ ناك هدوجوف ةطساوالب هدوجو دوج |

 | هللا ةفلخ ةفيلخ نوكي ةفيلخلا دوجو دعب نوكت تافصو دوجو لكف ةطساوالب هللا تافص

 | وزشاو تاددج قالي نلتاع نفوس اف اهبلاتإ زين ركيماربلا ارجيهو تافصااوتاذلاب
 | ةفيلخ نابسنالا لعج نا هللا دارا املف ةفالخلا نم ظح لقاو ىهلالا ضيفلا لوقل ”ىش

 ا اشرعدل دعاو هبأاق وهو هنف ةفاخلا كونا زا اسوالاو حو ةفيلخ قاخ ضرالاىف هتفيلخ

 هلا 2 اهداخ د تصخو دا دلل ندد هيلع ' هناوتسا لح < نوكيل هيف دلع ناسنالاىتب واف نع



 موك ٠١ ع نورشلاو ثلاثلا ءزجلا

 ريقفلا لوقي « اهبطخنء ريغ ايروال نكي لو ةأرما نوعستو عسق ذ ذو رح تي كرام ا

 اضياو ايروا حاكن تحب تي تناكلات 1 ىلع لد (اهدلفك ١١ هلوتف ةياورلا ىل اع ثنا هلا مظن لد ا

 هخاكن تحب امنوكي الا ددصلا اذهب نوكيالو ماصخلا ددصإ ايروا ناىلع (مصخلاإ طفل لد '

 ْ موتعير شف هنأ ما نع كحبايلا ملا راسل 1ذاروج ورع و رهبلق ناتصو وانو 7+ نيغإ منع ةثزؤاطما ْ

 ا دواد نيو هب  ةموصخلا تسب دواد نم ءامحتسا ايروا اهقلط اماف ريخلا زاوح مزاتسإال

 | حصا ناتياورلا ناناهف بلاغلا زيزعلا لئاسلا ناكف باطلا ىف ىننعوإ لد ميربلاكناكذا

 ظ مهلامكي نيشيامع نوهزتم ءايبنالا نكل اهف لوقلا اورثكا ناو مهناف ةصقلا هذهىف لقنيام

 ا كلذ ىف دواد ةسيسو ايروا لف ثيدح نم صاصقلا هلوشإ مع اصوصخ مهلامج نيزرالوا

 | هيوريام ىلع مالسلاهيلع دواد ثيدحمب ثدح نم هنع هللاىضر ىلع لاق كلذلو ةنأرما جوز |

 تاحوتفلا فو *نيعمحا مهملع هللا تاولص ءايدنالا ىلع ةيرغلادح كلذو نيتسو ةئام هتدلج صاصقلا ْ

 نع بنتحيو هظعوف هللابغاري نا لفءاولل ىقيني ةئاملا دعب نيسفعاو عياسلا ٍبابلاىف ةيكملا |

 | تالز رك ذ نم دوهلانع نوخرؤملا هركذ امم تامرحلا كاهتنا ىلع ره هيف ناكام لكن ع |
 ىمظعل !ةيهادلا مث مهافطصاو مهرع ىتأا قملا نوك عم مالسلا !هيملع ثتفسورو دوادك ءايسنالا '

 تاليوأتهلك كلذ نوكعم اذكو اذك نورسفملا لاق لوقيو نآرقلا ريسفتىف كلذ لءجي نا ظ
 لكو هباتكىف انيلع هللا هصقام هللاىف اولاقو مهملع هللابضغ موق نع ةيهاو ديناساب ةدساف

 ةاصغلا نم ضرس ةلقىف نملا نك 3 هنوكل هتك المو :هللاةتقمب ةنسلخم ىف كلذ رك ذ ظعاو

 ىلع تبجاولا نا لعق انا ”ىث ىأف كلد , قرف عقو ءاسالا لثه ناك اذا لوهو ا حتح هج

 مهريذحمو ةنطاىف سانلاسءغرتو هاما ءاملعو هلسر ماذعتو هميظعت هيفامو هللارك ذ ظعاولا

 ىلع تاحوتفلا مالك ىبتناةمحر هلك هسلجم نوكف ىلاعتهللاىدي نيب فقوملا لاوهاو رانلانم

 ا هلىبيال كلذكو ةردحالا تن يكل ه ريس سدو كارد ثااخمشلالاق ع تايلحتلا ىلعا هيحاص

 ا هلوقوحنالو (كلوح نم اوضفنال بىلقاا ظيلغ اظف 9 ىلاعتهلوق وحن ىف طامملا قنا

 «مهنمالبلقالا مهنه ها ىلع علطت لازالو9هلوقو6ةر ديت[ كبو اسدلا دب ري نم كبل |

 مالسالاة خلاق« همالكىبتنامهلاعفاب اوجستحا مث ةباحصلاب اوناهتسا كلذلثه اوعمساذا ةماعلا ناف ٠
 ىرجامو هناياكحو هةنع 0 نيسحلال تقم ةياور هريغو ظعاولا ىلع مرحب هللاهحرولازغلا

 نيدلامالعا مهومهيف نعطلاو ةباحصلا ضغب جره هناف مصاختلاو رجاشتلا نمةباحصلا نيب |
 بلطلال داهتجالاىف أطخلا كلذ لعلف ةح لماحت ىلع لمحف تاءزانملانم مهنبب عقو امو
 | اوعي ناب مهريغ ىصاع# تسيل صاوخلا ىصاعمنا لصاحخلاو ىبنا ىنخيال م ايندلاوا ةسايرلا
 | كلذ داسف مهل للارهظا اذاف لب وأتلاىف أطخلاب مهيصاعم نوكت امتاو ةيعيبطلا ةوهشلا مكحب ايف

 | مكحملا اوعجرو اوباتو نايصعلاب مهسفنا ىلع اومكح لعفلا كلذ ىلا مهادا ىذلا ليوأتلا ْ

 ١ 6ضرالاىف ةفيلخ كانلعجانا و« دواداي هلالقو كلذ هلانرفغف ىا 5 دواداي م نانملا زيزعلا

 ١ فلختسملا فيرهثتل اماو هزجل اماو هتومل اماو هنع بولا ةينغل اما ريغلا نع ةباينلا ةفالخا

 قح ف لاك لوألا هوجولا 2 ضرالا ىف ه عايد دف هللا سا ريخالا هجولا اذه ىلعو ا



 ص ةروس هك اس

 ناكثنح ةءورملاب لخمريغ هتما نيبامف اداتعم هّيرشف اًرماج كلذ ناكو مالسلاهيلع نابلس ما
 هتلزلم مظعل مالسلاهيلع هنا الخ هتبجحا اذا اهجوزتيف هتأرصانع لزني نا اضعب مهضعب لأسي
 داحآ هاطاعتبام ىطاعتي نا هل ىتشي نكيمل هنا ىلع لشعلاب هين هناش ولعو هتيثيم عاقتراو

 | ناكلب هلاسن ةرتك عم اهجوزتف اهنع لزنينا ةدحاو ةأرما الا هل سيل الجر لاشي هتئا

 جوز وه قالطلا بلاط ناك ىتح مالسلاهيلع انين ربص اي هبنحتماام ىلع ربصينا هيلع بجي
 | مالسلاهيلع وه نكي مل ىا مالسلاهيلع وهال بازحالا ةدوسفف روك ذملا ديز وهو بنيز
 | قمل لت نيح قملا سئارعنم سورعل مالسلا هيلع دواد قشع ىلقبلا لاق « قالطلا بلاط
 هلع انين بلقل ةيلست ةصقلا هذهو هطئاسو نم ةطساوب هالسف قحلا قشاع ناك هناف هل اهنم

 دقنم ةنس ) هناحبس لاقف هردص قاضف بنيز ةحم هبلقف هللاعقوا ثيح مالسلاو ةالصلا
 | زارخلا دع-وبا لاق + هناقل ىلا قوشلاو هللاةبحم هلداذو كلذب حرفو انلسر نم كلبق انلسرا

 دواد ةصق ىلا ىَرتالأ فلزو تامارك ةقيقحلاىفو تالز هاظلاىف ءاسنالا تالز هرس سدق
 نسحو ىنلز هدنع كلذب هل ناكف عجرو عرضتو رفغتسا تفك هسا لئاواب سحا نيح

 افرسش مهديزيلب مهتئافطصا صقتبال ءايلوالاو ءايبنالا ءالب نال لاق ايف ديعسوبا قدص بام

 ناتفالاب لالجلا تايلجت ققحتيف لاللاو لاما رهظم ةفالخلا ماقم نال كلذو مهفرش ىلع
 مكحم نا ىلولاو ىنلا نا نم نا ةيمحتنلا تاليوأتلا ىف لاق اك هل قرت كلذ ىفو ءالّسسالاو

 اومكحينا مهلع بجاولا ناو هللاقيفوتب هب عرسشلا درو م” قحلاب موصخلا نيب مهنم دخاو لك

 ولو هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك ) ىلاعت لاق اك مهريغ ىلع نومكحم اك قحلاب مهسفنا ىلع

 ىلاعجرو رففتسا هريغىلع مكح اك قحلاب هسفن ىلع مكحام هنا دواد هبنت املف (مكسفنا ىلع
 افعو هلع محرو هنم هللا لبقتف هيلع ىرج ام ارذتعم رمعلا هب انك اب اعشاخ اعرضتم هبر

 ءاكبو عوشخو عوضخو عرضت لكب ةبرقل ىا «ىنلزل اندنع هلزاو كلذ هلانرفغفإ) لاق امكهنع
 هدو يعاد م راحلا) تاكا زا جلال م فرت رماة
 نا بحا ىناف ممتاوصا جبجض ىوعمس نا نيصاعلل لق دواد اي دواد ىلا ىلاعت هللاىحوا )

 الو ىنم مركا وهنم ىلا نوعرضتملا عرضتينل دواداي "ىلا اوباتاذا نيصاعلا جبحض عمسا
 هل بجتسمو ىلأسنا لبق هطعماناو الا ىنيطي دنعنم امو ادوج ىنم مظعا نولئاسلا لأسي
 نوخرؤملا هلقئام ضانع ىّضاقلا ركنا دقو * (ىترفغتسي نا لق هلرفاغو ىنوعدي نا لق

 مولع هللاىضر دوعسم نباو سابع نبانع لقنو اهبف مهلوق هوو ةصقلا هذهىف نورسفملاو

 ١ كلذىلع هللاهيتاعف اهتلفك او كتأرمانع ىللزنا لجرلل لاق نا ىلع دواد دازام الاق امهنا
 | ىو هسمانم هيلع لوعيزا ىتذي ىذلاوه اذهو لاق ايثدلاب هلفش هملءركذاو هيلع هنو
 | تلاوخم ازآوا دوت# ركمبط2 ارانز نآ ايثوا"] ىمت: 'ةأرملا كلت كطخ ناك ايوالانا مهن
 | «ايرواباغاءلف » دوبهترت زونه « حاكتندقع اماف» هداهن ىورب دو هتفاي تباجا ىو موق ذاو
 | كلذل متغاف هردق لال هنم تجوزف دواد اهيطخ مث ءاقلباا ةانغنم ناكو [تفر ازغب ىنعي

 | هلال هجاتحا مدععم مل لا هيخا ةبطخ ىلع بطخ نا هبنذ ناكف كلذ ىلع هللا هيتاعث ايروا
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 مه ام >>> نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 ةيمدست ىلع ادجاس ىا 4 امك اره هنوك لاح طقس 46 رخو  هعضوم ىف نيبام ىلع ماركلا
 ىحتلادوجسلاو عوكرلانم لكفو عكرب ىتح ادجاسن وكيال هنال ةأاديف هنالاعوكر دوحسلا

 دوجسلا ماقم موق عوكرلا نا ىلع ةوالتلا ةدجس ىف هباحاو ةفشحوبا دهشتسا هبو عوضخلاو

 ليلدلاو رافغتسالا ىتمكربمرحا هن اكل كل ةداراو ءزجلل اقالطا الصم ىا اكار دوجسلل ”رخوا
 هيلع ىنلانا امهنع هللاىضر سابعنبا هاورام دوجسلا ىنعمي انهه ع وكرلا نا ىلعىا لوالا ىلع

 ىل اهلعجاو ارجا اهب كدنعىل بتك1 مهللا ) ركشلا ةدجحسو ص ةدجسىف لوقي ناكمالسلا

 ىا 6 باناو# ( هتدحس دواد كدنعنم تلبق اكىنم اهلقاو ارزو اهم ىنع عضو ارخذ كدنع

 | ىلوالا كرت ليبقنم ناكامو تالزلا ىه ىتلا تافلاخلا عبم نم ةبوتلاب ىلاعت هللا ىلا عوجر

 هنلع ىنلا نا امهنع هللاىضر سابع نبا نعو « نيبرقملا ت اس راربالا تانسح نال لضفالاو
 مانع نم ةدجسلا هذهو « (اركش اهدجسنو ةبوت دواد اهدجس لاقو) ص ىف دجس السلا
 كلامو ةمحاو ىهلوش ةقءرخوناف هلصاىلع امهنم لكو هللا امهحر كلامو ةفيح ىادنع دوحسلا

 تلطب ةالصلا ىف اهدجسولف ةالصلاريغف بحتست,ر كش ةدجس دمحاو ىفاشلا دنعو ةليضف ىف

 ديوكيمو تسا تمي زع ٌةدجس مظعا ماهادزن هدجس نيا] ىشاكلا لاقو * نمحرلا حيتف ىف اك اهدنع
 دما ماما زاو تسسب مثا نع زا ىفاش ماما دزنو زامت ريغو زامت رد درك ديابهدحس ىو توالتب

 ار نيا هيكم تاحوتفردو « مظعا ماما لوقب تسا مهد ٌءدخسنإاو تستياور ود هدجس نيرد

 اهدجس دواد نال راونالا ةرض-حىف ركشلا ةدجس اهل لاق [ هكءدومرفو هتفك ترانا ٌةدحس

 -ىودو- مولعلار حيف اك ةجحلا ىذر هش ىف كلذ ناكو هنم رفغتسا امىا #كاذ هلان رفغف# اركش

 هم ديال اموا ةبوتكم ةالصلالا هسأر عفربال ةليلواموي نيءبرا تيس نعم هنأ

 انغار هسفنن دهجو عمد هاثلثالا ءام برش هّشأز لوح بشملا هثم تدنن ىتج هعمد اقربالو

 اشيا هللاش هلنإرا بثو ىتح كلملا نع كلذب لغتشاو كلهم داك ىتح هنع وفعلا ىف هللاىلا

 هلرفغو نيبرالاذعب هتيون' تلزت امل 7 اى ىم غيزلا لها هيلا عمتجاف هكلم ىلع

 هدعل رخاآللو الوا امهدحأل ىا (نتنلخ عيوب اذا) مالسلا هيلع انين لاقدقو همزهف هبراح

 اندنع 9 دواد ىا 46 هل ناو #© هلتقبالا عفدني مل اذا اذه ىئابلاك هنال (امهنمرخآلا اولتقاف )

 بيرقتلا فالزالاو ةبرقلاىنلزلاو . مالسلا هيلع مدآل عقو كةرفنملا دعب ةماركو ةبرقل قنلزا

 هلوق ىف رانيد نب كلام نعو * فتقوملا نه اهبرقل ةفلدزملا تممس هنمو بارتقالا فالدزالاو

 توصلا كلذب ىندحم دواداي شرعلاقاسب مئاقوهو مالسلا هيلع دوادل ىلاعتهللا لوب خا (هلذاو)

 ل ولا ا ا ا هع يي

 فشكىفو « ةنملا ىف عجرم سح 6 ب امنسحو 9 طيسولا ىف ا" ةنملا لها ميعن غر فتسيف

 هيلع دواد نا 7 ةصقلا هذه لصاو رت ءايلوالاو ءاسنالا ب آم ىه ةنْا ىنعي ةتطاوع ارادمإلا

 هلق لاق عياش تنب ميواشنيوا عواشنب اهل لاشو انائحن' ايروا هل لاش لجأ سحاىأرمالسلا

 اهأ رامل اهنعهللاىضر بنيزب مالسلاهيلع انيبن ىلتبا م هنمرابتخا ريغ نم اههخو اهقشمب ىلتباواهلا

 ىهو اهجوزتف لعفف هدرينا ىحتساف اهقلطي نا دواد هلأسف بواقلا بلقماي لاق ىتح اموب

 ما



 ص ةروس مهي ٠> /١٠

 01 ىلو ةجعن نوعستو عست هل © + للك هب لعفام حبق لاك نابل دينهم كلذل ضرعتلاو

 | ةحعنلا 6 ةدحاو ة هحعت 0 لصالا ىلع اهناكساب نوقانلاو ءانلا حتشإ ىلو مماغنع صفحأ رق

 | ءوهو دوصقملا ىف غلبا ضيرعتلاو ةيانكلاو ةأرملا نع اهب ىنكي دقو نأضلا نم ىثنالا ىه

 | عقوا كلذ ناك هحبق حيضتاو هلمأت اذاف لمأت ىلا جاتحي هب ضرعملاب لعلا لوصح ناف .خيبوتلا
 اهلفك !ىناعجا هتقيقحو اهيشكلم ىا هي اهينذكا لاقف 8ه هثايحو هتلاجل بلجاو هسفنىف |

 | ىا #* باطخلا ىف ىنعو # اهيلع قفنيو اهلوعي ىذلاوه لفاكلاو ىدي تحتام لفك اك
 امهنع هللا ىضر سابع نبانعو * هدر ىلع ردقامل جاجح ءاح ناب ةحاحم ىايا هتيطاخم ىف ىنلغ

 كلم ةزعل باطخلا ىلع ردقا ناك ىنعملا» كلملا ناك هنال ىتتطاخم ىلع ىوقاو ىتم نعا:ناك

 الاو ىعدملا قدص ريدقت ىلعوا هيلع ىعدملا فارتعا دعب دواد © لاق ف طيسولا ىفاك

 ىلجاذا ) ثيدلاىفو هلهجوالرخ آلا مالك عامس لبق نيمصخلادحا قيدصت ىلا ةعراسملاف

 فوذحممسق باوج## كملظدقل # (رخ آلانمعمستىتح اهدحال ضقت الف نامصخلا كيلا

 اهريغ هل سيل نم ةحعنىف همعط ناد هبحاص لعف راكتاىف ةغلابملا مالسلا هيلع هيدصق

 هلوعفم ىلا فاضم ردصم لاؤسلا 6 هجاعن ىلا كتجعن لاؤسب # اهنم اعيطق هل نا عم

 ١ هحاعت ىلا كتجعن مغب لبق هن وعلب ةفاضالا ىنعم هنمضتل ىىلاب ا لوعفم ىلا هتيدعتو

 | سوفللا مشا نم ةقيقحلا ىف لظلا نا ىلا ةراشا اذه ىفو * بلطلاو لاؤسلا هجو ىلع

 | سوفالاف هب الا « ىبش ىئرباامو ) فسوب لاق امك ةلعلا) ةفعاذ تدجو ناف ْ

 | اذك مالسلا مهلع ءايبنالا سوفت تناكولو ةءيمذلا تافصلا رئاسو ىنيلاو م مظلا ىلع تابج ْ

 | ءاسالا سوفنفالاو اهتقيقحو سوفنلا لصا ىلا ةيسنلاب اذهريقفلا لوش * ةييلا ا

 | خيشلاراشا دقو مهكولس بتارم لوا ىهو ةنئمطملا راثا الا مهيفرهظيمل ذا ةراماال ةنئمطم

 ا ىقرقحتلا قيسدقو مادقالا قلانمنم هناف كلذ فرىعاف لا تدجو ناف هلوقب باوجلا ىلا

 ةراعتسم اهنوكى عال اهتقبقح ىلعةجعنا المح مالسلاهيلع دواد لاق مث «فسو» ةروسف هف
 | فيرظك طياخ عمج مهلاوما اوطلخ نيذلا ءاكرسشلا ىا هي ءاطلخلا نم اريثك ناو ف ةارعلل
 | قل ىعارم ريغ ىدعتيل ىا « ضعب ىلع مهضعب ىن.ل قه ةيشاملاف تبلغ دقو ةكرشلا ةطلخلاو

 هي تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الا فِع [دنبلطى هدايزدو>قحزا]] ىنعي :هك تاو فكملا

 | هريخ لبلقو اين مهف ليلق مهو هك مهام ليلقو © ناودعلاو ىغنبلا نع نوبنتجمب مهناف مهن

 ماهباللوا ةلقلا دك أتل ةدينم امو لوعفم ىنعم, ليعفب اهبشت درفا اعاو هب لاتهالل هلع مدق

 راعتسم نظلا 46 هاتف امنا دواد نظو 6# لمعلا اصو ناعالاب نيفوصوملا ةلق نم بجعتلا وا

 | نظلاف هل ريعتسا معلا براس ناك امل بلاغلا نظلانا ىنعي . ةهباشملا نم امه اليل الدتسالا| علل

 ا ئرجت اه دواد معد ىنمملاو ةفاك امنا ىفامو . ملعلاالا هيف لاقي الف نايع نيقيب سيل هنكل نيش
 سابقلاب لعفلا سفن ىلا رصحلا هيجوتب إل ناوعمللاو ةجملا مراسم ياكل قلع ف

 هلع مدا رفغتسا اك بنذ هنع ردصام نا ملع ام رئا ه6 هبر رفغتساف 99 لاعفالا نم هرياغيام ىلا

 | ءاينالا نم اهريغو كيلا تبت هلوشب مالسلاهيلع ىسومو ا انسفنا انملظ انير هلوشب مالسلا

 )َ نمأن - ؟ - ناسلا حود )



 ا

0 

 م6 1١ خس نورسشغلاو ثلاثلا ءزجلا

 هزيح ىفام عاتساىلا قيوشتلاو بجعتلا هانعم ماهفتسا 4 مصخلا أين كينا لهو 8 لئاسلكل
 ىنعمب مصخلاو مظعلا ربخلا أبنلاو .دحا ىلع ىتختالنا اهقح ىتلا ةعيدبلا رابخالا نم هناب ناذيالل
 مصخلا ناكاملو هيناج ىا مضلاب علأألا مصب دحاو لك قلعتي نا ةمصاخلا لصاو مصاخما

 *6بارحلا اوروست ذا. ىلاعت هلوق ىف عما ىبعقلطا هعمجو هدارفا ايواستم اردصم لصالاىف

 طئاح ىلع قلطي دقو اهيلع لمتشملا اهطئاح هنيدملا روسو هروس الءءاذا ناكملا روست لاَش

 هف لخدي مالسلا هيلع دواد ناك ىذلا تيبلا بارحلانم دارملاو .انع دارملا وهو عفت سم

 ىلع هلامشال ابارحم تديبلا كلذ ىمسو ةفالغ تيبلا كلذ ناك لق « هبر ةعاطب كميفلرو

 أين ىا ماحتلاوهو فوذحم ةقلعتم ذاو هازجا فرشاب "ىلا ةيمست ةقيرط ىلع بارحا
 مصخلاب دارملاو . هللا اولزنو ةفرغلا روس اودعصت ىا بارحلا اوروست ذا مصخلا كاحت

 هلع ىعذملاو ىعدملا ةروص: ىلع ةكئالملا نه: امهعم نع لساكمو لمئازبج نيروستملا
 # مهنم عزفف © هلق امم لدب 46 دواد ىلع اولخد ذا ف مدا ىب نم نيكزملاو دوهشلاو

 تعزف لاشالو عزم ا سنج نم وهو فيخلا ”ىثلانم ناسنالا ىرتعي رافنو ضاشنا عزفلا

 اولزتف تيبلاف دبعتي وهو اقلغم بالا ناك هنال مهنم عزف اماو هنم تفخ لاقي اك هللا نم
 ةيريشبلا فعض لاك ىلا ةراشا هنفو * ةداعلا فالح ىلع بابلاريغنم ىا قوفنم ةتغب هلع

 هلهيش هناىلع هحور عالطال ناك دواد عزف لعلو مهنم عزف ذا ءايوقالا ىوقا ناك هنأ عم

 انم 4 فختال ه8 هعزفل ةلازا 4 اولاق ف اعزف هوأر املف ىتأيس اك هنم فلس اهف باتعو |
 انني, مكحتل انج اناف انلاوحا ةروص نم فختال هنا ىلا ريشي ةيمجنلا تاليوأتلا ىف لاق ©
 كمصخ نيبو كب ترج ىتلا كلاوحا فشك اهناف الاوحا ةقمقحنم فخ نكلو قحلاب

 ارو »عطب مصخلا بحاصم ةيمستىلع ناصاختم ناَميرف نم ىا 6# ناصخ © ايروا

 قيرفلا ليوأتب ىتث مث اوروست ليلدب عملا ىلع قبس ايف مصخلا ظفل قلطا هنا لصاحلاو

 لعج نكل ةيآآلا خا اذه نا ليلدب نينثا نيصخش لب نيقيرف اونوكح.مل ناو مهو

 ةينثثلا ةغيص نيب قابطنالا لصخل موصخلانم نيقيرف امهعم نم اناكف امصخمصخلا بحاصم
 46 ضع ىلع انضعب 9 [ درك روجو متس ]6# ىنب 9ه عما ةدارا نم مام نيبو نامصخ هلوقىف

 بذكلا مزليالف امهدحا نم ىغبلا قيقحت ىلع ال دوادب ضيرعتلا دصقو ضرفلا ىلع وه
 ةقرسلل هيلع الخد نيصل اناك نيمصاختملانا لبقام ىلا جاتحيالف هنع نوهزنم ةكئالملا ذا

 ةيسرافلابو : لدعلاب 46 قلاب انني مكحاف » دصاقملا رشف مك ىوعدلا اعرتخا امهآر املف
 دح زاو ندرك اديب : طاطشالا ] 4 ططشتالو 9غ [ ىتسارب ام نايمرد نك مكح سب ]
 وهو ةموكحلا ىف رجال ىنملاو . قلاىطختو دحلا ةزواجتوهو ططشلانه [ نتشذك رد
 ءاوس ىلا اندهاو ف فاطعتسالا ىهنلا و مالا نم دوصقملاو قحلاب مكحلاب ىمالل دكأت
 ىلا هداشراو رولا قيرط نم هكلس امع ىئاللا رجب قحلا قيرلن طشو ىلا # طارصلا

 ةحصلاىفوا نيدلاىف 6 ىخا وه ةموصخلا هيفام ناببل فائتسا © اذه نا قه لدعلا جاهم

 ( ضرعتاو )

 اس سس سس سس بسس سوس سيسوسسسسسا سسسساسس سسسسساسْساس سس سس سس سام



 ص ةروس مه. 1١6 رع-

 هيلع هللا هرهظا اينذ دحا بنذا نا سانلا لاقف هلتقف ةلبغ اذه ابا تلتق ىتاب نكلو بنذلا

 ىلا هب بهذبف اصخش عدخم نا وه رسكلاب ةليغلاو .بولقلا ف هتبيه تمظعو هوباهف هلتقف
 هاضتقمي لمعلاو هيلع ىهام ىلع ءايشالاب علا ىا 6 ةمكحلا هانينا و » هلتق هيلاراص اذاف عضوم
 لع ىهو اهب قوطنملا ةمكلطا] انه دحلا ! ناءون ىيكتللا نإ مرعاو * لمعلا ةيفيكب اقلعتم ناكنا

 اهيلع علطيال ىتلا ةقيقملا رارسا ىهو اهنع توكسملا ةمكحلا ىتناثلاؤ . ةقيرطلاو ةعيرمشلا

 ناك سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ىور اك مهكلهي وا مهرضيف ىقينيام ىلع ءاملعلا ماوع ظ

 اوأرف اولخدف اهلزنم اولخدي نا ةأما هلع تمسقاف هباحصا عم ةئيدملا ككس ضعب ىف زاتجي

 لاقف ىدالواب انا ما هدابعب محرا هللا هللاىجاي تلاقف اهلو> نولي ةأرملا دالواو ةدقوم اران
 ىدلو ىلا نا بحا ىنارتأ هللا لوسراي تلاقف (نيمحارلا محرا هناف محرا لال ) مالسلا هيلع

 هللا ل وسر يكف ىوارلالاق مهب محراوهو اهيف هديبع هللا قلي ف.كف تلاقف (ال) لاقف رانلاىف

 مهفملاهجولا ىلع ةمكحلا كلت نابل 6 باطخلا لصخو 9 (ىلاىحوا اذكه) لاقف مالسلا هيلع

 نيبملاو زيمملا ىا لصافلا باطخلا ىنعمي نوكقف هللاهمحر ىئاملا ىلوءلل صوصقلا حرش ىفاك
 حرش ىفو * سابتلا ريغنم مارملا ىلع بطاخملا هش ىذلا صخلملا مالكلاىا لوصفملاباطخلاوا

 كشالو بايتلا ريغنمه نيقيلاب ماكحالاو اياضقلا مطقو يمالا ةقيقحي حاصفالا ىنعي ىدنحلا

 باطخلابديراو هتقيق- ىلع لصفلاف لطابلا نم قحلا يمت ماصخلا لصف ىنعي نوكف فقوتالو

 دشا هانلعج ناب رهاظلا ىف (هكللم انددشو )ل ةممجتلا تاليوأتلا فو ©: هلع اهلاّشال ةمضاخلا

 فراعملا عاونا ىه ةمكتلاو «باطخلا لصفو ةمكحلا هاني ) نابنطابلاىف6وإ) ضرالاكولم
 هب ىمس اهناو ىهتنا ليلق لتتاو لبلد لداب فراعملا كلت ناب باطلا لصفو بهاوملا نم

 لاق نم لوا دايز لاقو * ةالصلاو دما نم هلاديهمت قبس امع دوصقملا لصف, هنال دعب اما ظ
 ريغب ملكت هنا هنع تشيل هناب درو باطخلا لصف وهف مالسلا هيلع دواد دعب اما همالك ىف

 ناسناىف م" ةموصخلا لصف وه دواد هيتوا ىذلا باطلا لصفو ةب ىع ةظفل دعب اماو هتغل

 ذاك امتاو مظنلا اذه ىلع ةيبرعلاب كلذ نكيمل لوقلا اذه حص نا لانا الا مهلا * نويعلا

 ىعدملا نم ةئيبلا بلطي نا باطخلا لصف هنع هللاىضر "ىلع لاقو * مالسلا هيلع هناسلب

 ناك اولاق * مكمل اذهب الا لصفنيالو عطقنيال موصخلا مالك نال ركنا نم نيعلا فلكيو

 قحلا ىلع ناك نث سانلا نيب اهب ىْدَشِب ناب هصاو ءامسلانم ةلسلس هللا قلعدق كلذ لق
 الحوار قفا ةللئل انجل ]عر دشرال املا ر ناك عش وناكيلا هد لطتو رماة للكل ادخال
 هيلع دواد ىلا ىعدملا مصاخ مث هءاصع فوج ىف ؤلؤالا لعل اًولْوا رخال قر نرد تيم

 ىعدملا لاق مث ةللسلا ذخاو ءاخ ىتلاقمىف قداص ىناو اًولْول ذخادق اذهنا لاقف مالسلا

 ءاخ ىتلاقم ىف قداص ىناو هيلا ٌولّوالا تءفد ىنا لاقف هاصع ْذحاف اصعلا ىنم ْدَخ هيلع

 تانبلاب ىْصَس ناب مالسلا هللع ىماو ةاسلسلا تعفرو كاذ ىف دواد ريحتف ةلساسلا ذخاو

 ءاضقلا ىنعي باطلا لصفو مهفلاو ملعلا ىنعي ةمكحلا ءانينا و ) هلوق كلذف ناممالاو

 ناكو هللا همحر ثسلل' ىلا مامالا ريسفتىف اذك مهيلع ىعدملاو نيبلاطلا ىلع ناهيالاو تانيبلاب



 مه ١1 قح نورشملاو ثلاثلا ءزجلا

 لاح اوأةفرملا شف لكلا لشق اهقانعإب دوت تناك ى حب هلل تيدوأ هتوص ىلإ شوحرلا تنسا
 اهوحتو ةماجلاو ىرمقلاو ليلبلاو دهدهلا ىلا ىرتالأ دادعتسالا بسحب

 ىرخإ قشعزك ىدا هجدوخون' » ىرحس لبلب نأ اصمت فكهج ىناد

 ىروتاج عبط رك ارث تسسنن قوذرك * برطو تستلاءردب ىعر عشب رتشا

 ةقيقحلارظدب ترظن اذا لب طقف ناسنالا صاوخ نم تسيل اهوحنو ءاكبلاو ةك رحلاو رئأتلاف

 قبس اهف هلا ريشا اك ةيقيقحلا ةاملاب ءابحا اهنوكل اضيا تادامجا ىف لب تاناوحلا ىف اهتدجو
 3ك كفو ق عانت دككيماوز ا[ نازلاب ةارظف ناوج هكديد ار ىكتس ايلوازا خي ]: كاكا كاق#
 للاعت ىادح كتشلات ردح ادخ ىلوىا هكدما رد نخسب ىلا« كنتسر تشي ركن ناردلمأتي

 اركنسنبا ايادخ هكدركتاجانم ىلونآ مزيريم ترسح كشاوا تسايس مييذاو هديرفآ ام
 كبد اتم ازاتعب ىف نا "ةسر كنس نآذب اما هدوم تشو اتباحابوا' ىافد نادك" نا

 كنسىا هكدومرف تريم اهرطق رتشس لوا تبونزا هكديد ار كنس ناو دبسر اجناه هراب

 الاحو تبوقع فوخ زا متيرك ى لوا هكداد باوج تسيجزا هيرك نيا ىدش نميا نوج
 تمالسو نما ىداشزا مركس

 تسادص ناكرادنمو نيب هلاث موك ناد“ تبتحشارت نااوكشو ب اوه كاش

 اهحببست نال اهلمع هل وكل دواد حيبستل ريطلا اذكو لابملا تحبس نيفشاكما رابك ضعب لاق «

 فالخم كلذل اهقاقحتسا مدعل 0 هللا ادْئاع هاون نوكي مرجال هنمأشتنم هحسستل ناكام

 0 باوث لم هلزوكي هلوشب لمجوا هحستو هركذىف رخآ ناسنا هقفاو اذا هناف ناسنالا

 هلال هحبدستل ريطلاو لالا حبسي ناكاماو هبوحاو هدص وهف هظاّقباو هلايحال هحيبستو '

 ءاوقو اَّضعا ىلا كلذ ىَرَس ديمحتلاو مسبستلا ىنعم ىلا هحورب مالسلاهللع ههجوت ئوقامل |
 مرجالف يراخلا ىف هاوقو هتاضعا روص اهناف ريطلاو لابملا ىلا اهنمو هحور رهاظم اهناف
 ةدايز امهنف نا قارشالاو ىبثعلا ةصاخو هلا اهحيبست ةدئاف دوعتو هحستل نحسب

 نم ركسلا لهاومج تقو ىحضلا تقو ناو هتمظع ةكرب راثآو هتردق راونا روهظ |

 تاحاحلا ضرععو ةاجانملا ىلا نيلصملا لابقا تقو ىششعلا ناو ةدومحلا تاماقملا دوهش رامح

 مدرك مكحيو ] ؤشاكلا لاق * امهو<و ةرصنلاو ةبيهلاب كلم انيوق © هكلم انددشو و
 ىاقلاباي .تيعرزا مظندركمانوكباي .ناكدنتك تحصن ىارزوباي .نامواظم ىاعدب ارو ىهاشداب

 تاكلي ةركمل دات أراب لاونج تالا نكس وءارؤ( قوالب داما خلدرذي ةعؤ تعز |

 نوعبرا ناك لبقو * [ دنت شاديه ىو ةناخ ساب درم رازه ششو ىس بشره هج ناناسساب
 هيلع انيبث ناكو هللا ىب' مكنع ىضردقف اوءجرا لبق حسصا اذاف هتودرحي عرد ىسبال فلا |
 نيطالسلا دْخا كلذ نمو (سانلا نم كمصعب هللاو )ىلاعت هلوق لوزن ىلا اضيا سرح مالسلا |

 سابع نبا نعو * كلذ رجا مهلو ىلادللاف مهنوسرحي نولازيالف رضحلاو رفسلا ف سرحلا 0
 دوادىملا ىلاعت هللا ىحواف ةنيبلا ةماقا نع زحتو ةرَش رخآ ىلع لجر ىعدا هنا اههنعهللاىضر |

 اذهب قذخأي+ هللا نا هللا ىبأي د لق ع 7 لجرلا 00 هشيلع :قكشلل لتقاا نا فايلارع هيلع |

00 



 ص ةروس مه 1 >:-

 نيباوالا بولاق ىلع دريف ةحارتسالاىلا سوفنلا ل سمشلا عافترا دنع دتعا اذا رحلا نال

 قيفوتلا نكمي ريقفلا لوقي * هاوس بولطم لك نع اوعطقني نا ىلاعت هللاركذي نيسنأتسملا
 ق:اولخد اذا كوقلا قرشا ام تارسخالا نوكيا نامت نوال ؟نيبح دبر نسا وزلا نا
 اهلاوزو سمشلا عولط نيب طسوتملا تقولا وه ىذلا ىحضلا ىلع لديالف ع.ولطلا ىا قورمشلا

 لوا وه اهتقو رخآو خر ردق سمشلا عفترت نا وه قارشالا ةالص تقو لوا نا ىناثلاو .

 ىتح ىبصت نا ىنشالف ىشعلا ىف رصعلا ةالص ءازاب ةادغلاف ىحضلا ةالصف ىحضلا ةالص تقو

 سمشلا ترفصا اذا رصعلا ىلدي كاهروب قرشتو ةيلكلاب اهردك عفتريو ةعلاط سمشلا ضن

 ىنعم اماو اهتّقو رخا ىلا ةسنلاب قارشا اهنا ىنعع اما (قارشالاةالصهذه) مالسلاهيلع هلوقف

 بواقلا عورتىف هريب سدق ىئاطسبلا نمحر لادبع خسشلا لاق * اهتقو لوا رابتعاب ىحض اهنا

 ةحافلا دعب ىلوالا ةعكرلا ىف ارقي ةنسلا تدرو دقف قارشالا ةالص ةيذب تاعكر عبرا ىلصي
 كلحرمشن لا ةعبارلا ىفو ىجضلاو ةثلاثلاىفو ىشثغي اذا لبللاو ةيناثلا ىفو اهاككو سمشلاو ةروس

 ىلصي رهظلا ىلا حبصلا ةالص نم تقولا فصتنا اذا وهو ىجضلا ةالص تقو ناح اذا مث

 ةعكر ةرشع ىتنثىلا رثك اوا تاعكر عبرا وا نامكر ىحضلا ةالص لقاو . ىحضلا ةالص

 نم ةريثك رابخا اهلضف ىف درو تاهلست تسب تْنش ناو تاملست ثالثب اهنم ديزا لقي و |

 ىتلا ءاضعالا عيمجب لمع ةالصلا نال ءاضعالا ركش نم هيلعام ىدا دقف نيّمكد اهالص

 ىحضلا ه/لاقي باب ةنجللو ةنللا ف بهذ نم رصق هلى ةعكر ةريشع ىتنث اهالص نمو ندبلا ىف
 هواخداف مكبأب اذه ىحضلا ةالص ىلع نومودي اوناك نيذلا نيا دانم ىدان ةمايقلا موي ناكاذاف |

 ىذ لكوهؤ لك ارو ككاك رط عمج لايجلا ىلع كفطع # ريطلاو ف لجونع هللا ةمحرب

 لاح ريظلا انرخسو ىا انرخس لماعلاو ريطلا نم لاح ه# ةروشحم © ءاوهلا ىف حبس حانج

 فصو ىو دزن دشهدركعمج] ةيسرافلابو : ةيحانو بناج لك نم هيلا ةعومت ةدوشحم اهنوك

 نبا نع رارسالا فشك ىف ام اهنم هيلع عنتماام هيلا رشحت ةكئالملا تناكو [ ىورس ىالاب هدز

 تحيبسف ريطلا هيلا تعمتجاو حبيستلاب لابجلا هتبواج حسس اذا ناك امهنع هللاىضر سابع

 ىلع لدا ةلمح رمشحلا نال نرسشحي كاب ناب نيلاخلا نيب ةقباطملا عاربمل امناو اهرسششح كلذو

 ريطلاو لابجلا نم دحاو لك ىا ه6 لك فه عراضملا ظفل نم مهفياك اجردتم هنم ةردقلا

 ىلا عاجر ه6 باوا 8 فاضملا فذح ىلع وهف هحيبست لجال ىا دواد لجال ىا هل
 [حيسستب ىواب دوخ زا وا هدننادركزاب ] ةيسرافلابو : هعمريطلاو لابملا تحس حبس اذا حسستلا

 ل ىلإ عجري هنال عاجر عجرملاو حسستلا عجرت تناك اهنال حبسملا عضوم باوالا عضوو

 ةقفاوملا ىلع لدب نحبس نا . نحس وهو هلق ام نابو هيب قرفلاو . عوجر دعب اعوجر

 هللربطلاو لابجلاو دوادنم لك ىا هللريمضلا لبقو * اهيلع ةموادملا ىلع لدي اذهو حسبستلا ىف

 ىلاعت هللانا -ىور [ندينادركت مغن] ةيسرافلاب عيجرتلاو حسبستلا .هلل عجم ىمحسبسم ىا باوا

 ةذل نم تكر حن دوادناحلا لامجلا ىلا لصواملف توصل ا نسح نم دواد ىطعاام هقلخ نم ادحا طعمل

 امو سيدقتلاو هيزنتلا ريفصب ترفص هناءغن رويطلا تعمساملو حيبستلاو ركذلا ىف هتقفاوف عامسلا



 مي ٠؟ 2جح نورشعلاو ثلاثلا ارا
 1 موسم وسل حل ع يا ا سس م ا

 ءانزأ ناكوا مؤلقلا الفيلا عهقوامنؤل طاق اموفإ : حوت ناك قواد ةالالغل ءاوق/ رخو ا د ىقتتنا هيمن |
 ناك ريسافتلا ضعب ىفو + كلملاةسايس عم هنم ريخالا فصلنا موو لدللا نم:لوالا تفصللا

 هلوق نه قراشملا ىف امل قفاوملا وهو هسدس مانيو هئلث موقيو لبللا نم لوالا فصنلا ماني |
 (هللاىلا ةالصلا بح او امؤي نطشو اموي موصي ناك دواد مايص هللاىلا مايصلا بح! ) مالسلاهيلع |

 عونلا اذهراص اماو (هسدس مانيو هثلئموقيو ليللا فصق مانيناك دواد ةالص) لفاوتلا ىف ىا

 انرخس انا 8 ةداغلا ف طشناو فخا نوكت لبللا نم نيثلثلا تمان اذا سفنلا نالبحا |
 نوكل ماللا ىنع اهراثياو ريخستلاب قلعتم عمو اهانلذ ىا دواد عم هلضفل نايب 46 هعم لابجلا

 اهريغو حررلا ريخستك هيلا اهبف فرصتلا ضيوفت قيرطب نكيمل مالسلا هيلع هل لابجلا ريخست
 نا زوجيو اهلاح ىلع عم نوكتف هل ةيعبتلا قيرطب هعم اهريسس نوكل مالسلا هيلع ناواسل

 دواد عم ىلاعت هللا سدقت اهنوك لاح ىا 6 نحبسي 9» هلوق وهو اهدعب امب ةقلمتم عم نوكت |

 دواد ناكر ارسالا ف ثك ىف لاق * لاح دعب الاح حببستلا ددحتى لع ةلالدلل تاحيبسم لقبمل |

 ةففكىف اوفاتخاو * ىبنا ةزجعمو هل ةمارك هب هصيصخم هجو ىلع لابجلا حبست مهفيو عمس

 لبجلا مسج ىف هللا قل لقو ادتانرحت لال اناسلب لوو دمعبوهو هل لثع توصب ليقف حيبستلا

 اماو ىهاظلا لها ناسلاذهو ءالاعلاءامحالا حبسا هللا حبسي ذئنخ اقطتو ةردقو القعو ةاح

 ةقيقح لكلا ىف ةامحلاف ادامحوا اناينوا اناوبح تادوجوملا عيمجىف راس ايلا رسف ةقيقحلا لهادنع |

 ىلع دواد عم لابجلاحببستف نيفشاكملا لك اهكردي امنا نكل ةيليثمت وا ةيلاح وا ةيراعال |
 نم ناك لوقعلا نعجراخ بيرغ هجو ىلع هعامسو ةصوصخم ةفك ىلع ناك امل نكل هتققح |

 نم هيلع ديزمال امب ماقملا اذه قيقحت ارارم قيسدقو هتاماركومالسلاهلع دواد تازجعم

 نيحوه قارشالاتقوو راهلالواىف “ قارشالاو 0 ىف # ىشعلاب © مالكلا |

 لاش اهعولطف اهقورش اماو ىجضلات5و وهو علق وفصيو * ىضت ىا سمثلا قرشت

 ىرداال ةيالاةةثهب هأ 2 هللاىضر نابع نبا نعو * قرشتاملو ناشر أ

 اهلع لخد ل هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا بلاط ىلا تنب قاه ما ىتدندح ىتح ىه ام

 تامكر نام ىحضلا الص مث اهني ىف لستغاو ىراخبلا فو أضوتف ءوضوب اعدف ةكم حتت موب
 ىلصي نا داراو ةكم لخد نم مهضعب لاق انه نمو (قارشالا ةالص هذه ىناهما اي) لاقو

 ىحضلاةالصمهضعب لاقو * ةكمحتف مون ماللاهيلع هلعف اكاهالصو لستغا مون لوا ىجذلا
 هللاركذيدعق مث ةعامجب رجفلاىلص نه ) مالسلاهلع هلوق هيلع لدا قارشالاةالص ريغ
 ةالص ىهو ( ةمان ةمانأ ةرمعو ةحح رجاك هل ناك نيتمكر ىلص مث سمشلا علطت ىتح ىلاعت
 نم لاضفلا ضمدي نيح نيباوالا ةالص) مالسا|هيلع هلوقو حيباصملا حرش ىف اك قارشالا

 نم ىا ءاضمرلانم سمكلارح لصفلا دجو اذا" ىصت ىضلاةالص نا ىنعملاو ( ىحذلا

 ىلع سمشلامقو ةدش ضمرلا ناف اهدلع سمشلا ,عقو ةدش نم اهرح دتغا ىلا ضرالا

 ركذلاب انه لاصفلا صخو لبالا نم عاضزرلا نع مطغيو لصف ىدلا ليصالاو هريغو لمرلا

 فوصوملات قولا ف جضلا ةالصب مه> دم ىلا :ةراشا هبفو ايل لع ةقرلضمرت ىتلا امال |

 (نال)



 ص ة:روس مهك > ١١

 لهس لاق * اهفرظنت انلامعا ةفمص انل لح ىنءملاف .ساطرقلا نم ةعطق اهنال طق اضيا ةزئاجلا
 رشي لجروا توملا دعباب لهاج لجر ةثالثالا توملا ىنمال هللاهمحر ىرتستلا هللادبع نبا

 ليم ةيلفسلا ةئيخلا سوفنلاناىلا ةراشا هبفو * هللا ءاقل بح قاتشموا هلع هللا رادقا نم
 نيلفاس لفسا تاكرد ةرخآآلاىفو ةيناوملا تاوهشلا دُئاذل ايندلا ف ىهو تالفسلا ىلا اهعبط

 ةعاطلا ةوالح ايندلايف ىهو تايولعلا ىلا اهعبط لمي ةفطللا ةيولعلا بولقلا ناك منهج

 قاتشت ةيسدقلا حاورالا نا اكو تانملا نتيلع ىلعا تاجرد ةرخ الا فو تابرقلا ةذاذلو

 فانصالا ءالؤه نم لكلو لالجلاو لاما راونا تادهاشمو قحلادهاوش ىلا اهتصوصخب
 نسيطانغملا ىلا ديدحلا عبط ناليمو ديدحلل سيطانغملا ةيذك راتخاالب ةبذاح ةصاخلاب ةبذج

 قولا ىو" ةيمحكلا تكانت 1وراذكا | اطال لبر خا ورع نم

 تداول و هاكو اردوخسنج *«* تساممو ضرا نيردناك هرذ هدذ

 نم ىتلا ةلطابلا تالاقملا نم شيرق رافك هلوّشام ىا * نولوقبام ىلع ف دمحاي 6 ربصا ©

 مهيطعي و كرصن هللا لزنيس بيرق نعف لا انل لج ابر باذعلا ليجعت ىف مهلوق اهتلمح

 ءاضقلا لوبقو ىضرلا قدصو ىوكشلا كرت ءابشا ةثالث ربصلا ىتامركلا هاش لاق * مهلّؤس

 رون نه فطلا لب ءامسلا ءامنم قرا مالسلا هلع ىنلارطاخ ناك ىلقبلا لاق * بلقلا ةوالحإ

 لمتحتال ناك ةفرعملا يف هلالج لامكلف قارون دارو ان ةاكوا لترك 501

 نم 6 رك ذاو 88 ةيدوعلا ماقم ىف ارباص نكيمل هنا ال نيئزهتسملا ةيرخسو نيركتملا ةلاقم

 ةس نوتسو عستو ةئامسمح مالسلا هيلع ىسوم نيب و هني مالسلا هيلع بوقعي ن. ادوهي
 اعيب عسي عاب لثم اديا ديكي دا لاق 6 ديالا اذ ف ةنس ةئام شاعو ىسوم ةعيرشب ماقو
 ةوتلا اذىا تادرفملا ىف 5"'ةديدقلا ةوقلاو ليوماقلا قا هقلا تالاو كل ىوقاأو نجلا

 نيدلاو دسجلا ىف ةوقلا داري نا زوجيو ىئثاوكلا ىفو « هفلاكتو هقاشعب ملاقلا نيدلا ىف ا

 ءاضقلا بسحب هتلز مث نيدلا سما ىف دواد ةوق الوا ركح ذ ىلاعت هنا ملعاو + ىهتنا

 ةعاطلاباب ىف هتوقو هلاحرك ذنب مالسلاهيلع هرماو ةقباسلا ةيانعلا بسحب هتبوت مث ىلذالا ٠ْ
 ةيساملا ترهظف دواد مدق لز ام هنيكمتو هتماةتسا ماقه نع لزيالو ربصلا ىلع ىوقتل

 عوجرلا وهو بوالا نم © باوا هنا 3 ربصا ىلع ركذاو فطع هجو حضتاو نيدنسملا نيب

 ديالا اذ هنوكل ليلعت وهو هللا بحبام ىلا هللا هركيام لكن ع ىا هتاضرمو هللا ىلا عاجر ىا

 ىلا اعجار هنوك نال ندلا ةوقال ةداعلاب قلعتيامو نيدلا ىماىف ةوقلا هبدارملا نا ىلع لملدو

 ةماقلا ريصق لب ءاينالا رئاسك امسج نكيمل هنا ىوردقو ندبلا ىوق هنوك مزلتسيال هللا ةاضرم

 ىلا ةي آلا ريشت ةمحتل |تاليوأتلا فو © همسج ىف ةطسب هللا هداز نمنف ناك ةيندملاىوقلارثكآو |

 ةوقهلو اصلخم اصلاخ اندبع ناك امتاو ةرخ الا ديعالو ايندلا دبع نكيمل هناب ةيدوبعلا ىف هتنلاك |

ْ 
١ 

 | طيسنم اشيا نبا 6 دواد ل ةجدقلا اتيان صوصخلا  اندبع لطرك ذ توا يلقلاركذلا

 ١ زا  ةاك هذ وشهود زيكو كاوااس لكل نهرا كل لغم وق“ اقل قياس يل 113 جد تل و
 ا بوو تناكف ريطلاو لالا ىف هتباوا ترس دقو اباوا ناك هنالف نطابل ا ىف هنوق اماو .مهيلع اهامر

 خلا واتقافرو ىو»نغ دومحم ناطلس تياكح نايب رد معش رتفد طساوا رد



 لئاقلاو ةرخآلا ىلا مهباقع ريخأتب مهعامس دنع ةيرخسلاو ءازهتسالا قيرطب و اولقو ف |

 ىذلا باذعلانم انظحو انطسق انل لحت ىنعملاف . ىهتنا هب ةيآلا امهنع هللا ىضر سابع نبا
 ةفيحصل لاقي و ةروك ذملا ةحبصلا هدم ىذلا باسحلا موب ىلا ءرخؤتالو دم هب اندعوت

 مهي ٠١ >> نورشعلاو كلاثلاءزجلا

 | لسألا بذك "ناب: هيلع موك الا"كح“ هيلغام وكم مهتم دحاو لك ام ىا :ًاعبتتملا ذيحف
 ظ هزيخ( لسرلا بذك الا لكن ا:) ةلوقو ًادّتم ( بازحالا كلوا هلوق نوكي نا ذوجمو
 ىذلا ىباقع مهنم لك ىلع عقوو تبث ىا 6 باقع قخ #9 مهنم لك نا ىا دئاعلا فوذح |

 ةراشالا 6 ءالؤه رظنيامو وه اهعقاوم ىف ةاصفملا تاب وقعلا فانصانم مهتايانج هبجوت تناكذا

 مه نيذلا ةرفكلا ءالؤه رظتنيامو مهىمال نيوهتو مهنأشل ريقحت ءالؤهب ةكم رافك ىلا
 ىه 6 ةدحاو ةحبصالا 8 ٍبيذكتلاو رفكلا ىف ةكلهملا ةروكذملا فئاوطلا كئلوا لائما
 ترخا ثدحىهالا عيظفلا باقعلا نم مهلدعا ام لولح نيبو مهني, سيا ىا ةيناثلا ةخفنلا
 نيب مالسلا هيلع ىنلاو هنوقحتسي امسح لاصئتسالاب مهبيذعت نا امل ةرخ الاىلا مهتبوقع

 هللا 901 ىلاعت هلوق هب قطن اك ةرهابلا مكحلا ىلع ةينبملا ةيهلالا ةنسلا نع جراخ مهرهظا

 اوناكناو مهف ءازهتسسا وا ةقيقح نوكي نا لمتحي راظتنالا نا مث ( مهيف تناو مهبذعبل
 ناف مهنم اهبرق ىلع اهيبنت اهل نيرظتنم اولمج مهنا الا ةحبصلا مهينأت نال نيرظتنم اوسيل
 ةياغىف ”ىثلا ناك اذا هروضح نأ لك ىف ابقرتم هللا هفرط دمي و *ىشلا رظنني امنا لجرلا

 بلاحلا ىتيلح نيبام سوماقلاىف اك حتفبو بارفك مضلاب قاوفلاو . ردقم فوصومل ةفصوه
 ىنعي ةيناث بلحم مث نبللا راردال لصفلا اهعضرب ةعيوس كرتت مث بلحم ةقانلا نال تقولا نم
 مهلجا ءاج اذاف ) ىلاعت هلوقكح نامزلانم ردقلا اذه رخأت_تمل ةحصلا تقو ءاج اذا

 قاوف ردق فكتعا نم ) ثيدحلا فو ريسبلا نامزلانع ةرابع وهو 6 ةعاس نورخأتسيال
 هلت جو ةقان قاوف هللا لدسىف لتاق نه ) ثيدحلاىفو ( لعامسا دلو نم ةبقر قتعا امنأكف
 ةكم رافكب ماتهالا نع هتنفصتو مالسلاه لع ىنلا بلق ةللتىلا ةراشا نيتي آلا ىفو * (ةنلا

 لسرلا اوبذك بازحالا ءالؤه ناف مهرفكل مهيلع نزحيالو مهبيذكت نم هلق قيضيالثل |
 أ مهنا مث نييزحتملا كلت نم اليلق ادنج هموقو اددع نيرثكتم ءايوقا اوناك و هموق هبذك اك
 اباسسا مهترثكو انادبا مهتوقو مهعمح مهنع ىنغا ام بضغلا راث بطحو رهقلا رهظم اوناك

 ىراهقلابضغلا نارين نم رانو ىهلالا رهقلا راثآ نم را اضيا مهراظتناف شبرق لاح اذكف

 لزنو مهئيطاش نم رضنلا ناكو هبارضاو ىعازخلا ةدنك نب ةمقلع نب ثرحلا نب رضنلا
 هانيد 9 6 ءامسلانم ةراخم انيلعرطما ) لاق ىذلاوهو ةيآةرسشع عضب نا رقلاىف هنأشىف
 لاهتبالاو ةيغرلا لامكب كلذ نوعدي مهن اك ءازهتسالا ىف ناعمالل ءادنلاب مهئاعد ريدصتو

 | انه دارملاو هعطق اذا هطقنم ”ىثلا نم ةعطقلا طقلا 6# باسحلا موب لبق انطق انل لج

 عوطقملا "ىلا طقلا لصا بغارلا لاق + ةزرفم ”ىثلا نم ةعطق هنال بيصنلاو طسقلا

 رسف دقو ذرفاو طق هناك ضورفملا بيصنلا طقلاو الوط عوطقملا وه دقلانا اك اضرع

 ( ةزكاجلا )



 ص ةروس مهب 14 جم

 || بق دعازك«منيلبق رتزتكا »ب هنا: ( ىادع نما نما نيم لخد_نذ يح اذهل
 فلا هديحوتو هللاىلا مهاعد دقو احون اوبذك ىا * حون موق 98 شيرق مهو دمح اي كموق

 ه«دانوالاوذ »© مالسلا هيلع ىسوم 4 نوعرفو 8# دوه موق 46 داعو © اما نيسمحالا ةنس
  خبم ] ةيسرافلابو : بشخ نم طئاخلاوا ضرالاف زمغاموهو ءاتلارمسسكو ةكيرخج دو عمج

 لمعتس نا هلصاو عزانم ريغ نم ةنس هئامعبرا مالا هل ماقتسا هنال تباثلا كالملا وذ ىا

 اهيلع تدتشاذا اهنانطا ناف ضرالاىف ةزوكرم دانوا ىلع اهءاذظا دشي ناب ةمدخلا تايث ىف

 ةنطلشلا خوسرو كلملا تانشل ريعتسا مثاهيف رثؤتالو ضرالا ىلع حرلا اهيقلتالف ةتباث تناك

 هيهبشملا مزاول هل تاو ةياتكلاب ةراعتسا بنطملا تيبلاب نوعرف كلم هبش ناب مالا ةماقتساو

 اماخ تناك ب رعلا توس ىثك اهنا ةناجتسالا انه صيصخم هجو ١ الخ دانوالاب تاشااوهو

 دالبلا نودشي مهنال كلذب اومس ةريثكلا عومجاوذ ىنعملا نوكي نا زوحبو داتوالاب اهتايثو
 ةحرصت ةراعتسا دانوالا نوكتف ءايتلاو ءانبلا دشي دتولاك اضءب مهضعب دشيو كلملاو

 الا هايثدو هنيدرصاىف ىوقتيال ىا (اضعب هضعب دشن نانبلاك نءؤملل نمؤملا) ثيدحلا ىفو

 لاق هنا نوعرف عوج ةرثك ىلع البلد ىكيو هضعس ىوقس ءاسلا ضعب ناك هنخا ةنوعع

 لتاقم فلا ةئاة-ىلع نوفيش. اوناك مهنا عم نوليلق ةمذرسشل ءالؤه نا ليئارسا ىنب قح ىف

 هل تناك ىود ام ىلع هناف ةراعتساال ةقيقح دانوالا نوكي نا زوو . خبشلاو ريذصلاىوس
 دانوا ةعبرا نيب ايقلثسم هدم دحا ىلع بضغ اذا ناكف اهيلع سانلا بذعي ديدحنم دانوا

 توم ىتح ضرالاو ءامسلا نيب ءاوهلاىف كلذك :ناكو ةيراس ىلا. هنم لحجر لكو درب لك دشو

 داتوالاب ضرالا ىلع هسأرو هيلجرو هيدي دشي مث ضرالا ىلع ايقلتسم لجرلا دمي ناكوا

 ةراوش فب نوعرف ةأرصا. ةنسا[ةصقىف: هوركن اس بسنالا يه ةياورلا هذه نيقفلاب لوش.#

 «دومو ف “جسام اهيلجرو اهيديىف داتواب نوعرف اهل دتواىسومي تنما امل امنا نم ميرحتلا
 اوعجر اص تام املف هب اونما اص موق نا امهنع هللا ىضر سابع نبا لاق * اص موق

 ةقانلاب مهاناف هوبذكف ملاص هنا مهملعاف ايناث مهيلا هثعبو احلاص هللا حاف ناميالا نع هدعب

 دندومت بيذكت ىعجو دندروا ناعيا ىضعي ] ىفشاكلا لاق * هللا مهكلهاف اهورقعف هوبذكف

 تببإ فلا ةئامعبرا اوناك دهاجم لاق « # طول موقو هن [ دندش كاله هقانرقع ببسبو

 هتمانم موق ةمايقلا مون هعم موش والا ءادنالا نم دحان مام ءاطع لاقو * ةرمثع تدب لك ىف
 موقنم ةضيغلا باحصا 6# ةكينالا باحصاو ف رارسالا فشك ىف اك هدحو موق هناف طولالا

 لبق ةكيالا:باحصاو فتلم رحش كيأالا بغارلا لاق * [ هشيب لها ] ةيسرافلاب بيعش
 « بازحالا كثلوا 88 تادرفملا ف ام دلب مسا ىه لبقو اهنونكسي اوناك ةضيغ ىلا اوبسف

 دنا لعج نيذلا مهئاسنا ىلع نيعمتجملا ىا نيبزحتملا ىنعي ةروك ذم لا فئاوطلا نم لدب

 ىا هبقعيامل اديدهت هب ”ئج فانئتسا *# لسرلا بذك الا لكنا ف مهنم اشيرق ىنعي موزهملا
 لدتل عمملاب عملا ةلباقم جهنىلع هلوسر بذكالا بازحالا كئلوانم ةعاججو بزح لكام

 ماكحالامعانمب غرف ءانشتسالاو مهباود موقلا بكر كلوق ىف اك داحآلاب داح آلا ماسقنا ىلع ؤ



 مي ) »م نورشعلاو كلاثلا ءزجلا

 ىذلاباهولا بلاغيال ىذلا بلاغلاىا زيزعلاهناف هلعنامال هدابعنم ءاشي نم ىلع اهب لضفتي
 ءاشنإ ام لك بهل نا هل

 ىهد اوخ اركره ضاوخدهح ره * ىهك ١ ناقحتبسم لاحز نوح

 تشان ليفرمتوت ان راتخا م تاور كر تييضت نبا ر ل رت كبد
 مهلا لب ىا قيس امل ةيبرت ىا حشرت # امهنبامو ضرالاو تاومسلا كلم مهل ما

 ريبادتلا .ىف اومكحتو ةينابزلا رومالا ىف اوملكتي ىت- ةلفسلاو ةيواعلا ملاوعلا هذه كلم |
 ظرتش .باوج 6# بابنسالا:ىف اوقتريلف 38 ءايربكلاو :ةزعلا بر اهب رئاتسي ىتلا هيهلالا |

 اومتريلف) ىلاعتهلوقو لخنل اهبدعص) ىذلا لبلا بيس !بغارلالاق + دوعصلا!ءاقترالاو .فوذح

 ىثشىلا هبل صوتيام لك ىمسو هيف ( نوعمتسي لس مهل ماإ) هلوق ىلا ةراشا 6 بابسالاىف |
 لصوت ىتلا جهانملاو جراعملاف اودعصيلف كلملانم ركذام مهلناكن ا ىنعملاو .ىهتنا اببس

 نوبوصتو نوراتخام ىلا ىجولا اولزنيو ملاعلا ما اوربديو هيلع اووتسي ىتح شرعلا ىلا اهب
 عج دنا *# بازحالا نم موزهم كالانه امدنج © هءارو ةياغ الام مهب مكهتلا نم هبفو |

 تالك تالث نم اكرم كلانهو امأق تاكا وحن ريقحتلاو لماقتلل ةديزم امو برحلل دعم

 ىهو فاكلا ةثلاثلاو دك أتلل ىهو ماللا ةيناثلاو بيرق ناكم ىلا ةراشا وهو انه اهادحا
 لاقي رسكلا مزهلاو .هيلا راشملادعب ىلع ةلالدلاف كلذ ىف ماللاكاهف ماللاو اواق باطخلل |

 هق تراصف هدس 1 مزهناف همزهب همزهو ةميزهلا مسالاو مولغو مهريسك ودعلا مزه

 ربخ دنج خيشلانبا لاق * تادرفملاف ا ظلغ اهف ةعامج ٍبزملاو . سوماقلاىف أك ةرفح |
 اوبز نيذلا ةضاملا نوزقلا مهو بازدالا ةلمح ىا هتفص باز>الا نمو ىوذدحم ادتيم

 ةفصوا ردقملا ًادتيملل ناثربخ موزهمو اوكلهو اورهقف بيذكتلاب ءاسنالاىلع اوعمجو

 اولواقت ىذلا عضوملا ىلا ةراشا وهو دنْط ىرخا ةفص وا موزهمل فرظ كلانهو دنل
 مهنال بنغلاب رابخا وهو ةكمب نومزهيس ىا ةكم وهو ةّباسلا تاملكلاب هيف اورواحتو

 ثيح ىلا ةدراشا كلانه مهضعب لاقو * تاملكلا هذهب هيف اوملكت عضوم ىف اومزهنا |

 مهلوقنم ميظعلا لوقلا كلذ لثمل ةعواطملاو ةباجالاىا ٍبادتنالانم مهسفنا هيف اوعضو
 ىلع مهلمح غلابلا مهدسحو غئازلا مهاوه ناف كلانه تسل هلها نم سبيل سعال بدني نمل

 كلذ اولوقي نا ةيتيمىف مهسفنا اوعضوو هل اوبدتن اف انني نم ركدذلا هيلع لزناأ اولوقي نا |
 هيلع ”ىئرتحم نادحال ىنذرال توكلملاو ِكلملا كلام ىلع ضارتعالا همازاتسال هناف ميظعلا |

 روسكمموزهم لسرلا ىلع نيب زحتملا رافكلا نم ام دك مهىنمملاو . ةيترملا كلتىف هسفن عضيو
 مهتهل  زجتو مهرج ىلا ةراشا هيفف « نوذهي امب ثرتكت الو نولوقبامي لايتالف بيرق امج |

 عفدلا ىفالو ةنكم رضلاو عفنلا نه مهمانصال الو ةحح مهعم سيل رافكلا ءالُؤه نا ىنعي

 رافكلادانتسا لوقي هرسسسدق ىدنسو ىخنيش ةرضح ممْنَه تعمسو *« ةوق مهفنا نع درلاو
 « للا لوسر ردح هلاالا هلاال » ىلا نينمؤملا دانتساو نوصحلاو عالقلاىلاىرت الأ راخالاىلا

 ىلاعت لاق أك مهيفكي وهو ىلانعت هللاىلع .لكوتلا ىوس نصحب نونضحب ال مهلا ىرت الأ |

 ( هللاالا 10000



 اذه" نمو بذكلا :هبدارملاف مالكلا فضو ىف قلخلا هيف'لممتتسا مضوم لكو تادرفلاف |
 قالتخا الا اذه نا هلوق اذه ىلعو نآ رقلا ىلع قلخلا ظفل قالطا نم سانلا نم ريثك عنتما
 مهرثكاو انس مهريكاو مهفارشاو سانلا ءاسؤز نو 6 انننب نم ركذلا هيلع لزنأأ ©

 ١ الزم اركذ“نازقلا َنَوك زاكتا مهدارعو فيرش بصنم .لكب ءاقحاو اناوعاو الاوما

 ىلع دسحلاالا سيل مهبيذكت طانم نا ىلع ليلد ةلطابلا تالاقملا هذه لاثماو . ىلاعت هللا نه

 اوطلغو ايندلا عاتم ىلع رظنلارصقو هنم ممنامرحو موب نم ةوبنلا فرشب مالسلاهياعهصاصتخا

 | ةيجراخلانود ةينافنالئاضفلاب وهاما قيقا فرشلا نالف لوالا اما . سايقلاو رصقلا ىف

 | ةقيلخلالصاو حاورالا حور وهذا دساف مهسقناب ماللاهيلع هسفن ساق نالف ىناثلا اماو ٠
 اف ترافتال مالسلاهيلع مدآ نم ماع ثاريف ةيناسنالا ةروصلا اماو مهلثم وه نوكي ىتأف |

 هلثم دجوب مل ثيححب لامعا راوثا هنم حولي ناك مالسلاهملع ههجو مل صخشو صخش ناي

 لاجرلا نيب اهف

 ىلاعتو مانا | تدك هح نسح نبا * اديوهوت نيمجز تداعس نسح ىا

 قئاقحلاٍب ابرا نم اسنابر املاع اوأر اذا مهما مهدابعو انئامز ءاملع رثكا لاحىلا ةراشا هيفو *

 ذك قالة دوما سوذنلا موعد اهوقوديمل قئاقد ىلا ريشلو اهومهشل قئاقح 0

 قئاقحلا هذهب وه فشوك أ نولوديو هراونا نم ساددقالاو ةسافناب' مانتغالا لدب هنؤودححتف
 ىا # ىرك ذ نم كش ىف مه لب ىلاعت لاق 5 مهما نم كشلاىف نوعّشيو انني, نم

 هتيقحب معلا ىلا ةيدؤملا ةلدالا ىف رظنلانع مهضارعاو ديلقتلا ىلا مهل ىحولا وا نارقلا

 ىلإىرخاو رحعداىلا ةراث هتويستي ماهوالا نيب نويذي ذم مهف هنو زحام معديقعوف سلو ا

 هسفشن ىلا هفاضا مْ اذ 1 ا ميدق نارقلا نا ىلا ةراشا هفو * قالتخالا

 لب © هنع هزنم وهو نايسنلاب اقوبسم نوكي ثدحملا رك ذلانال يدق هركذ ناب ءافخالو

 عقوتلل اهنال عوقولا فرش ىلع باذعلا مهقوذ نا ىلع ةلالد امل ىف 6# باذع اوقذي الل

 نوقوذيسىا مهلديدمت هيفو * لالاةققح مهل نيبت هوقاذ اذاف ىباذع دعب اوقوذي مل لب ىا
2*0 5 

 نوقرغتسم مهنا نا ةراشا هفو + قيدصتلا عقتيال هنداح 5 ذلا قيدصتولا مهتحليق ىنادع أ

 ساوملا هلغل لزعع بادعلا قوذ نع عينكل ةعبطقلا رانو ذعبلاو درطلا باذع مرح ف

 | لاقيف رصلا ىلع رئاصبلاو روصلا ىلع رئارسلا بلفتق رئارسلا ىلبت موي نوكي نا ىلا
 اودجوو ىباذع اوقاذول ىنملاف باذعلا قئاذ متتكامو نيبذعم متنك ىنعي باذعلا اوقوذ مهل
 ( اوهتنا اونام اذاف ماين سانلا ) مالسلاهملع هلوق اذه ىلع لد دوحجلا ىلع اومدق امل هملا

 راي ىا نيب نابع شلامح ان * راد ناج نارك باوخز وش
 | ىهو ةزءهلاو لب ىنعمي ةعطقنم ما 26 باهولا ثيزعلا كنز ةمخارا نازح مهدنع ما ه» |

 ىلاعت هتمحر نتازخ مهدنعا لب ىا نرخا 2 لا ةنازخ عمج نب ازخلاو .راكتالل

 | اودكحو اًواش نمع اهوفرصيو اًواش نم اهب اوبديصي ىتح نؤاشي اهسح ايف نوفرصتي
 | ىلاعت هللانم ةيطع ةوبناانا ىنعملاو . مهديداتص ضعب ةوبنلل اوريختيف تار ىضتقم اهف



 اوناك امم اوسنيو هلك نيدلا ىلع هرهظن نا ىلع هتيننعو نيدلا ىف مالسلاهلع هبلصت اودهاشو
 لوقملل ةرسفم * نا 98 روك ذملا هجولا ىلع ةحلاصملا نم بلاط ىبا طسوتي هنوجري
 قلطناو ىا لوقلا نع ولخمال لواقتلا سلجم نع قالطنالا نال قالطنالاب هيلع لولدملا

 ىلع اوريس # اوشما  ةحبصتلا هجو ىلع ضعبل مهضعإ لوق وه لوقب مهنءألملا
 ىبا نب ةبقغ اهلئاق نا ىودهملا حو . لجرلااذه ةملاكمىف ةدئاف الف اوضماو مكتشررط

 | اهقح ىف هتوعمست امل نيلمحتم اهتدابع ىلع اوتيئاو ىا * مكتهل ! ىلع اوربصاو ف طيعم
 ىلع ربصلاب مهنِب اهف اوضارت اذا رافكلانا ىلا ريشي هيمجنلا تاليوأتلا ىفو © حدقلا نم

 قداصلا بلاطلا لب مهنيد ىف ةماقتسالاو مهدوبعم ةدابع ىلع ربصلاب ىلوا نوئمؤملاف مهتهلا
 نا 3 قوشعملا بوبحملا بلط ىف قدصلا مدق ىلع تاشلاو ربصلاب ىلوا قماولا قشاعلاو

 صا نه دمع نم هاندهاش ىذلا اذه ىا هب لاثمالا بوجولوا ريصلاب ىمالل ليلعت # اذه
 هذيفتتو هؤاضما مالسلاهيلع هتهج نم «6 داري ”ىشل # انىما لاطباو انتهل ١ نو دبحوتلا
 هفف ىحري صماوا ناسللا فرط نم لاش لوقال هني فطاع الو هيولي فراص ريغ نم ةلاحال
 هتعافشو بلاط ىنا ةطساوب هيأر نع هلازتتسا نع مكعامطا اومطقاف عانتما وا ةعافشب ةحاسملا

 اهقح ىف ةنوغمستامت اولمحتو اهبلع اوربصاف ةيلكلاب مكشهل [ ةدابع نم اوعنمتال نا .مكببسحو
 نيلالحلا ريسفتىف لاقو + داشرالا ىف دوعسلاوبا ىلوملا هلا بهذام اذه ةلاقملا ءوسو حدقلا نم
 نا دارملا نوكينا زوج هنا لابلاب حسو ىتفملا ىدعسلاقو # انيلع ركمي ركمو انب داري ىمال

 قباسلا ىمالل اليلعتو ابيغرت نوكيف ذجاونلاب هيلع ضعبو بلطي نا قدحتسي 'ىنل مكنيد
 نامز ثداوح زا امب دناهتساوخ هكتسين زيج اماب دم تفلاخم هكىتسردب ] مهضعب لاقو *
 | [نوكي نا زوجيو ريثكلا"نضنفلاب ريدقلا هللا هدما زيقفلا لوم +[ تسينءراج نا عوقو ذاو
 الربا ىلع ةكتم ذآ دلل للا عك يقل [ةهل الا ةدانع قلع تايلر نمل ناي ىلا
 | ايف روكذملا ىلا ةراشالاىف هنيرقلاقفاوم نوكقف نونملا بير هصبرتن.اولاق ي دم سما هب
 لبق اك عيشيو ولعي نا لبق ناكهجو ىأب هترئان ءافطاو هعفد داري ”ىشل دم نأش ناوا هلبق

 دركدياب عوقو زا شيب, هعقاو جالع
 « اذهب انعمسام © هرون متي نا الا هللا ىناف ارارم مالسلاهباع هركم ىلع مهعامجا هيلع لدو
 | انكردا ىتلا ةلملا ىف ىا انعمس وغل فرظ #* ةرخآلا ةلملا ىف 8 ديحوتلا نم هلو ىذلا
 نايدالا نم اهلع مدقت امع ةرخأتم اهناف هيلع مه ىذلا مهيدو شيرق ةلم هو انءابا اهيلع

 لالضلانم مهفالسا هيلع اودجوامو ةداعلاو ديلقتلا ىلا لاهجلا نوكر ىلا ةراشا هيفو « للملاو
 ةداعلا قيرط ءاطخاو

 تليناتسكتب ىو موت: هكر نيك ف ىنارعا ىا هيعكتي ومار مسرأ

| 

 3 هللا باو ىلا هباواص وتل ءاسالا دب ىلع هدابعل هللا عرش امل مسا نيدلاك ةلملاو

 ىنعمب ةيفان 6 اذه 0 هندِغَبلا لع نيم نا + ل ف رط ىلع ا ش0
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 3 ناك اب ةيعطأو اردنا نيلشد» ارانإ نكرم زر دال 2 ادخنوح

 عمجم النا هقحودلا عج ةهل الاو . داعبتسالاو راكتالل ةزمهلا ه6 اذحاو أهلا ةهل آلالعجأ »

 اولاقف هوعمح تادوبعم انهه نا مهداقتعال برعلا نكل ىلاعت هاوس ةقبقحلا ىف دوعمالذا

 هلوقو همعز ىف ادحاو اهلا مهريصىا ريص ىنعمي هنال لعل ناث لوعفم اذكرو ايلا هيلا

 مالسازا دعب هكدنا هدزوأ ] لاح لعفلا بسحب ادحاو أش ةددعتملا رومالا لغج نال هلعف ىفال
 هيشو هتعو لهجوباو نانفسوباو دنلو نوح ل تا هللا ىضر ول ا

 رتكرزب وتفانمدبعىا دنتفك واتوم ض رد هدما بااطوبا دزت بارطضا ىورزا هيماو
 ارموق ىاهفسزا كيشكي هكيبامرف مكح دوخ ءداز رداربو ام نايمات مياددمآ ىبامرتيمو
 ام عمج رد هقرشت كنب دهدم هولج ناشيدب اردوخ ددحم نبياو ثدحم نيدو ديسرف ىع

 تأ اظززاابادعك وال قا( ىيجاازأ كزأج كلذ كك دانزر ةزاب اقرب قو دخع ولك
 وتزا ارئاشياو دناءدما. ون موق دمم ىا تفكو ديلط حسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ار ترضح نا

 مالسلا هيلع ترضح ىامت لمأت ناشيا ئانمتم دروم قارا فرط قكرابكي تسيءاعدم
 ىرادب امنيد ضقنزا تسددكتنا دنفكت سّزيج هح نمزا امش بولطم نئيآرق رشعم ىااكومّزف

 هكدومرف مالسل هيلع ترضح ميوشنوت ناعباتمو ون ضرعتم زيئامات ىراذك و رف ام ٌةهلا بسو
 باككلاو ةؤش نغالقلا رابعا لطا كلا اتا نل وك قوس وما فكل ةكمباط ىم اهشزا مه نم

 هكدومرف مالسلا هيلع ملط ديس تامادك هلك نأ دنتفك دندنيرب امث ىرادرب نامرف رك مخي
 [دنتفك هدوم ضارعا ترضع :نازا لشيرق فازشا رابكس « هللا لوسر:دمم .هيباالا هلاال

 دحاو ىلع اهرصقو مهنع ةيهولالا ىفأ ناب ادحاو اهلا ةهل آلاهمعزبدمم ريصأ ىا للا 00

 [ لاقت ا د2 ا :6 اذه نا  ةهلا دحاولا هلالا اولعج مهنا اوملعي ملو

 نا الا بحعلاك هنم بحعتي ىذلا مالا وهو ب.جعلا ىنعمي باجعلا 6 باجت 'ىنثل 9

 اوركمو) هلوق ىف راك لثم فيفختلاب باجعلا نم نانا ديدشتلاب باجعلاو هنم غلبا بيجعلا
 هنال بجعلاىف غيلب ىنعملاو .لاوطو ليوط هوحنو فيفذتلاب رابكلا نه غابا هناف 6 اراك اركم

 هكتب تصشو دصيسهج تفكش كين ] مهضعب لاقو * ن ًالااذهىلا انؤابا هلع قفتاام فالخ

 [دزاسنوجملاع ماه راك ديوكيمدمم هكىادخ كي درك دنن اون ى تساردكم رهش كي داك مرادام
 ىلع بئاغلا اوساقف تاسوسحملل ةعبات تناك مهماهوا لب ةريصبلاو رظنلا لها اوناكام مهنا ىنمي

 اوفرعيملو ىلاعت هباضقو هيماب هنوظفحم ةريثك ةهلا نمريبكلا ملاعلا اذهظةهطدبال اولقو دهاشلا

 ريغ عارتخالا ىلع نيرداق ريدقتو عارتخالا ىلع ةردقلاىه ةبهل آلاناف ةيهل آلا ىنعم الو هلالا
 فصولا ىلماك انوكي ملواو اهلاكنم عنهكلذو هزاوجو امهننب عئاعلا هدوجو نم بحي امل حم
 « مهم الملا قلطناو و لطاب . حورطم وهف هطوقس هتويث رج سما لكو نيهلا انوكيم

 اورضح اذا مهنال الم مهل لاقيو ةعاملا قلامال فارشالا ًالملاو باهذلا قالطنالا

 مهو شيرق نم فارشالا بهذو ىا مهتباهم بولقلاو مهتهاجو نويعلا تألم اسلجم
 رضاحلا باوجلاب مالسلاهياع هللالوسر مهتكسا ام دعب بلاط ىلا سلجم نع نورشعو ةسخ

 خلا خاتسك صخشن] ناهد ندئامدك ناب رد مكي رتفد لئاوا رد
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 اذك كاذ ناك نيحن اذه ناك لايف نيح عم دازت ءاتلا هذه نا هدنع هنال صانم نيحن ”ىدتبي مث

 اذا هصوني هصاننم لعفم هنا ىلع مصخلانع توفلاو ةاجنلا ىا أجنملا صانملاو . طيسولا ف

 زخأت ىأ«هنرق#ضانب هنمؤ نخاتاىا لاقو نوه ىا ضوتن سان: لاّشو اردضملابهيديزا هتاف
 ًاحلملاص انا او .اصون صوني ىحن هنعصانو هيلا أجتلا اذكىلا صان تادرفملافو « انيح هنع

 راز ناشيا رب راكرازراكرد نوح هكدوب نا ىم رافك تداع هكمدومرف ملاعم رد ] ىهتنا

 لولح ماكشم هكده ديم ريخ ىلاعتو هنأحتش خس كيزؤ ركب ىلع لكام [صانم يدتنكا ىدع

 اوبجحيو 8 [ دوبدهاوخت زيرك ىاج اجن آو تفك دنهاوخ صانم صالخ رديرد ٍباذع
 لوسر ىا رانلا مهرذني رذنم مهءاج نانم ةكملها رافكب حت ىا * مهنم رذنم مهءاجنا
 نع احراخ كلذ اودع مهلا ىنعم ىلع لاملاو ةيويندلا ةسايرلاىف مهنم نودا لب مهسنج نم

 ادمح نا اولاق هنم اوبجعتو هعوقو اودقتعا مهنا ال راكنالا دشا هو ركل عوقولا لامحا

 لقعي فيكف ةدوصلاو لكشلاو بسنلاو ةنطابلا قالخالاو ةرهاظلا ةقلخلاىف اننواسم
 ةضقانم هذهو ةهل | تانوحنملا نوكت نانم اوبجعتي ملو ىلاعلا بصمملا اذه انْ, نم صتخم نا
 لاقو 9 ةياكح لاق كب ذكلاو رحسلاىلا هوبسن مالسلا هيلعىنلا نأشىف اوريحت املف ةرهاظ
 لثم ىلع رساجتال هناب اناذياو مهلع ايضغ رمضملا عضوم رهاظلا هبف عضو 4 نورفاكلا

 هرهظيامف ه«رحاس## [ رذنم نيا ] * اذه © قوسفلاو رفكلاىف نولغوتملا الا هنولوشيام |
 لصاوفلا ةياعرل بذاكل هل لازنالاو لاسرالا نم هللاىلا هدنسيايف 5 باذك ف قراوخلانم |
 لكب قلعت هناف مهحز ىف بذكلا ةيثيكلاو هريغ ىلع ٍبذكلاك سبل هللا ىلع دكا نالو ا

 اذه ىلحال اذكه هلا ةبسنلاب للق هناف قراوخلا راهظا ىالخم ةيناآرقلا تايآلا نم ةبآ
 ةوبنلا تءاج قا نايسن ضرمل بولقلا جازم ىفرحنم اوناكامل ةيمحتلاتاليوأتلا فو © ماقملا

 راونا هكىبار هرينهج] ىنشاكلا لاق + اباذك قي دصلاو ارحس ةريغتملا مهلوقع قاذم ىلع |

 زا ار قدص عاعش راثا هكىنريصب ىب هجو دنكت زايتمأ رحس ير انزا ار ىحو تاعمل |

 : [ دنسانشنزاب بذكت املظ

 هترون ىوزا هرذكي ارشافخ ُهديد * زورف ملا نينا ىلاتفا علاط هتشك

 هنرود ىو ةديد زا زونه 2 # رقبتك قاؤأت رشاوالأ ناوأر عاعشزا

 ضاسعالا تفلأ ممولقناف قفوتلاو ةيانعلا لهاىىلا ةيسنلاب للهسةيالولاو ةوبنلاتايثانا ملعاو «

 ةعبقولا مهتبح اذإف هللا نع ضاىعالاتفلا مهمولقناف نالذخلاو راكتالا لها فالخ هللاىوسامع |

 ىنعي ةيالو اذه انملعب قيدصتلا هنعهللاىضر دينلا مساقلاوبا ذاتسالالاق +« هنانلواو هللاءاساى |

 قيدصتلا مهل لصح لوالا مسقلا .ماسق |ةعب را ىلع سانلاو ىجفايلا لاق *ى ربكلانودىرغضلاةيالولا |

 ملعلاو قيدصتلا مهل لصح ىاثلامسقلاو . مهلاوحاو مهم رشا قوذلاو مهتقيرطب مملاو مهملعي

 نم مهل لصحي+ل عبارلا مسقلاو . امهنود قيدصتلا مهل لصح كلاثلامسقلاو .قوذلا نود اووكذذا
 صا وحلا قحىفمهتسلأ اولاطا نيذلا مهف نار فغلاو قبف وتلاهلأسن و نامر كلا نم هللابذ وعن ”ىشةنالثلا
 ىونلاىفو : نوؤشلا نهنآشىف مراحل نم اوسيل مهلوكل نونلاو بذكلاو رحسلاب مهومرو

 (نوج )

| 
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 نيسعتلا ىهىتلا ةيدحالا ةيتىم ىلا ةراشا قر ىلاعتهلوق نا لو وهو هرس سدق ىدنسو ىخش

 ىلا ةراشأ ص هلوقو ق فرحي ةأدتبملا لق ةملكب ةردصملا صالخالا ةروس ىف اك ددالا

 رخآ ىلا روطدعب اروطوةيتيمدعب ةينرم هتحنةج ردنا ىناثلا نيستلا ىه ىتلا ةيدمصلا ةينيص

 | ىركذلاوا ةهابتلاو فرمشلاركذلاو . مسقلل واولا 6 ركذلا ىذنآرقلاو »© داوطالاو بنارملا
 صيصاقا نم اهريغو. ماكحالاو عئارششلا نم نيدلا ىما ىف هيلا جاتحيام ركذ وا ةظعوملاو

 زيزع ربغ كلذ لثم ىف مسقلا باوج فذحو ديعولاو دعولاو ةضضاملا مثالا رابخاو ءاسالا

 قداصلا ادم نا آلا اوبحتوهو اضيا ةي.ّآلا قايساو سي لوا ىفامل قفاوملا وهام ىلع ريدقتلاو

 | نيذلالب © بيد نا رقلانم هلع لزنا اهفالو كش هتيقح ىف سيل هتنوس وقشر ةتلاحس ديف

 لاق * هي ةنع ىف 8 باوجلانم موهفملا نع بارضا وهف ةكم لها ءاسؤر نم «اورفك'
 | ةزعلا هللو ) هلوق ىف مك ةراث ةزعلاب حدميو بلغي نا نم نانسنالل ةعئام ةلاح ةزعلا بغارلا
 ىلاعت هلوقىف أك ىرخا اهب مذيو ةيقيقحلا ةزعلا هو ةنقابلا ةمئادلا اهنال «نينمؤمللو هلوسرلو

 ةيمحلل راعتست دقو لذ ةقيقللاىف ىهو ززعتلاىه ىتلا ةزعلانال 6 ةنعىف اورفك نيذلالب)

 ريسفتلا لها رثكا لمحدقو © ىهتنا مئالاب ةزعلاهتذخا) ىلاعتهلوقىف كلذو ةمومذملا ةفنالاو
 ةيمحو ناميالاو قحلاب فارتعالا نع رابكتسا ىف مه لب اولاق امل ىتاثلا ىلع ماقملا اذه ىف ةزعلا
 ةمظع ةوادعو هلل ةفلاخ ىا 46 قاقشو قه [قحلوبق زا دنا ىثكرسرد] ةيسرافلابو : ةديدش

 «ركذلا ىذ نآرقلاو) هلوقبو ةيمجنلتاليوأتلا فو ©نوداقتيال اذإف مالسلاهيلع هللالوسرل |
 بولقلا تاحلاءم نوناق نأ رقلا نال كلذو رك ذلاب صوصخم وه ىذلا نا رقلاب مسقلا ىلا ريشي
 ضرم جالع مظعاو (مهيسنف هللا اوسنإ) لاق اك ىلاعت هللا نايسن بلقلا ضم مظعاو ةضيرملا

 ريشي لا (نيذلالب) هلوقبودضلاب جالعلانالو 6 كرك ذا ىنوركدافإل لاق اك ركذلاب نايسنلا
 ةواسقلاو ةظلخلاى لا ةمالسلاو نيللا نم هللا نايست ضرب رافكلا بولق جام فارحتا ىلا |

 ةوادعلاىلا ةمحلا نمو ةقرفااىلا ةادولا نمو فالخلاىلا قافولا نمو ربكتلا ىلا عضاوتلانمو

 هلوق لوعفم 6 5 98 دهاوشلل ريسلاو ةلدالا ىف ثحبلا نع ضارمعالا ىلا تاي آلا ةعلاطم نمو
 نرقلاو .زيمت 6 نرقنم 8فهلوقو ةياغلاءادتبال مهلبق نم 9 هلوق ىفنمو انككعا 0

 متالا نم ةما ىا ةمدقتملاز ورقلا نم انكلها اريثك انرقىنعملاو .دحاو نمز ىفنونرتقملاموقلا

 ارافغتساوةبوناواةثاغتسا انتمقن لواح و انسأب لوزت دنع هاو دانق لف فال او رايكتسالا ببسب ةيضاملا
 [دسردايرفب ارتاشيا مك امدتثادرب دنا زاوا و دندرك ادن سي] ةيسراذلابو :كلذنم اوجنيل

 نا لاخلاو ةاجنلل ابلط اوناغتساو اودان ىا اودان ريمضنم لاح 3 صانم نيح تالو ف

 نا تسيننو] ةيسرافلابو : سأيلا ةلاح هنوكل ةاجورارفو توف ىا صانم نيح نيملا سيل
 دك أتلل ثينأتلاءان الع تديز سيلب ةهشملا هال هلوقف * [ ءاكزيرركب عوجرتقو ماكنه
 اهريخوا اهمسا الومعم دحا الا زربيملو نابحالا ني تصخو مثو بر ىلع تديز اك

 فقؤلاو .ىهتنانولا لها ةغلب سيل ىتعمي :تال ريسافتلا ضع ىفو *, اهمسا :فذح نشكاالاو
 ال ىلع ديبع ىبا دنعو ةبراضو ةدعاق ومن ىئاسكلادنعو ىلع ىناو جاجزلادنع ءاتلاب اسهيلع
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 د دا )اكن عصرةدوس سس بس

 مد ميحرلا نمحرلا هللا معسل جو

 هكدننا رب ىضعب ] هتاوخاىف ماك ص ةروس هذه ىا قوذحم أدتبم ربخ #« ص 8 |

 زامت رد مالسلا هيلع دمحم ترضح 25 تسر افك تاكا ىارب هعطقم فورح

 تسدرب تسدو ىدندز ريفص دانع ىورزا ناشيا ىدومرف توالت رهيب نارق نأ ريغو |

 ناشيا ان داتسرف :فورح نبا ىلاعتو هلاحس قح دتفا طلغرد#ترضح ناري .عيدضوع

 هلل نا ىبعشلا لاقو * [ دندنامى زاب طيلغت نا: ءدش ركفتمو لمأتم نآ عاتسا زا.دعب |

 قداصلا همسا حاتفم ص مهضعب لاقو * روسلا حااوف نأ رقلا ىف هرسو اًرس باتك(ناك ىف ىلاعت

 لزالاىف هتيدمص داصب مسقلاىلا ريشي ةيمجنلاتاليوأتلا فو © عئاصلاو دمصلاو ٌزوبدلاو

 داصو قدصلاب ءاج ىذلا قدص داصيو ديالا ىلا هتيروبص داصيو طسولا ىف هتعئاص داصبو

 (ص)ر) هنعهللاىضر ريبج نبالاقو + ها هتخمو هندومىف هتوفص داصيو هبقدصىذلا ة ةهادص |

 ناكو ةكمب ارحب ناك«ص)) امهنع هللاىضر سابع نبا لاقو * نيتخفنلا نيب ىتوملاهب للا ىحي
 اذه حرش ئضمو ةكب الج ّنأك تاربتمملا ياف#ؤيفو < راهنالو للالذا نحلا-نثئع هلع

 اهلامتساو قئالخابولق داصمالسلا هيلع !دمحنا هانعم (ص )ىف لقو (صملا»لواىف مالكلا |

 مالسلاهيلع هريبدت نسح بحعلا هنم ىضَش داكيال امو نو.علا ناسنا ىف لاق ا هباونما ىتح

 ىلا مهاذا ىلع ربصو مهءافج لمتحاو مهساس فيك ةدراشلا شوحولاك مه نيذلا برعلل

 مهلها هنود اولتاقو مهسفنا ىلع هوراتخاو ملسو هيلع هللاىلص هيلع اوعمتجاو هيلا اوداقنا نا

 تعمس نونلعلا هللا اولا ريقفلا لوقب * ىهتنا مهلاطوا ٠ هاضر ىف اورجمو مه. ءانياو مع ءاباو |
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 نطاوبلا نيب عماجلا لماكلا ريرحتلا خيشلاو لضافلا ملاعلا مامالا فيلأت

 بابدا ةودقو نيرسفملا ةعاخ رباك الاو لثامالا رخنمو ىهاوظلاو

 مولعلا عيمج عبنم هنامز بطقو هناوا ديرف نيقيلاو ةقيقحلا

 ىوسوربلا قَح ليعامما خيشلا مورلا ىلومو انالوم
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 ولعل ىقوتملا
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